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Na stráži statků nejdražších.

Dvacátý pátý rok nastupuje »Vychovatelc, aby šířil a hájil křesťanskou vý
chovu mládeže a s křesťanskou výchovou chránil též nejdražší statek kulturních
národů — náboženství. Jak u stolu redakčního, tak v řadách našich přispěvatelů
vystřídaly se mnohé osoby; ale směr a duch listu zůstal týž. Vyměnili se jen
stráže, ale prapor zůstal nezměněn: prapor Kristův.

Mezi tím, co útokům nepřátel na církev přibývalo na intensivnosti, povstá—
valy kol »Vychovatelec nové listy na obranu křesťanství a křesťanského rázu
školy, jako: >Křesťanská škola: u nás, a na sesterské Moravě čilé: »Vychovatel—
ské listy a »Katolický učitele; a v tomto řetězu spojených sil doufáme při
svorné a pilně práci mnoho zachrániti, mnohé odvrátiti a nepředpojatým, vášněmi
nezaslepenýrri čtenářům jasně ukázati, že jenom v návratu k Ježíši Kristu,
k církvi a k jejím paedagogickým zásadám spočívá naděje a záruka toho, že
lidská společnost, řítící se v mravní rozvrat jako bylo za časů stavění věže baa
bylonské, může se ještě zastaviti a zachrániti.

Slovo velikého apoštola sv. Pavla, že u nikom jiném nežli v Ježíši Kristu
kyne nám spasení, platí všem věkům.

A jestli dnes lidstvo, svedené mámivými hesly pseudomoralistů nebo měla
kými sofismaty jalových filosofů a frasovitých řečníků, jest zmateno, nevědouc
komu se klaněti, zda pohanskému Bálovi či Bohu křesťanskému, tím větší na
léhá povinnost všem křesťansky smýšlejícim, aby v čas pozvedli svého hlasu,
by chránili základy křesťanské kultury: církev a víru, ukazovali na klam moder
ních směrů v podstatě protikulturních a bojovali za školu založenou na základě
náboženství.

Veliký zápasník za katolická práva v Německu Josef Górres kdysi napsal:
»Nejsou daleky doby, kdy lidstvo bude rozděleno ve dva nepřátelské tábory. Nad
jedním zářiti bude kříž, nad druhým vláti bude rudá korouhev.< >Křesťánství —
alheismns'x, to jsou dvě válečná hesla, za nichž bude bojován ideový boj v budou=
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cnosti. A že znamení doby čím dál tím zřetelněji tomu svědčí, jest jistě jasno
každému. — —

Z dějin, jež nazývají se »nčitelkon národůa, jako na posměch těmto slovům
Ciceronovýrn mnohý ničemu nechce se přiučiti. O té krvavé ironie! P.ři všem
dnešním studiu historie tak mnohý nechce viděti, že náboženství. ctnost vyvy
šuje národy, a nepravost, nevěra činí je zralými pro kosu velikého, věčného
Žence lidstva. Tolik národů, pokud lidské dějiny svědčí, zmizelo již s jeviště
dějin; a nikdo z těch, kdo dali si pyšný název pokrokovosti, nechce viděti, co
bylo příčinou jejich pádu.

Mluvě o první revoluci francouzské, volá Louis Leroy ve své znamenité
»Fílosofii dějin: (přeložil Vojtěch Kameš): »Zůstane-li historie na vždy zavřenou
knihou těm, kteří zaslepeni jsou záhubnými vášněmi? Nevezmou-liž nikdy na
učení z minulosti? Nechť pozorují Francii; ona také měla chvíle poblouzení a
krisí. Byla doba, kdy svedena deklamacemi nesmyslných filosofů, těch falešných
proroků, o nichž mluví Písmo, kdy uchvácena jejich bezbožným štvaním, vy
hnala ze země své církev Ježíše Krista a její ctihodné sluhy. Dražbou prodala
posvátné patrimonium, jímž zakladatelé její slávy obdařili muže modliteb, aby
modlili se za její blaho, aby ošetřovali její chudé, aby ke ctnosti a statečnosti
vychovávali její mladé pokolení. Ale zdaž obohatila se svatokrádežným lupem
tímto? Učinila ji bída jejich nejlepších občanů šťastnější? Církev, odcházející
z Francie do vyhnanství, vzala s sebou požehnání, kterým pokrývala končiny
její. S ní odešel pokoj a štěstí. Pád oltáře strhl s sebou i trůn . . . krev Vyku
pitelova přestala téci na oltáři, krev lidí zaplavila zemi . . . Po zboření chrámů
následovalo boření útulků kajícnosti, ústavů lásky, chudobinců i ústavů vzdě—
lávacích.<

Když revoluce dokonalá dílo zpustošení a zpita byla krví svých synů, na.
stala reakce. Prozíravý Napoleon poznal, že národu bez víry nelze žíti a nelze
vládnouti. Nastala doba, kdy církev byla restaurována ve svých právech. Ale
jed revoluce proti církvi a trůnu příliš hluboko vězel, než aby několika desíti
letimi mohl býti neutralisován. Rozmohl se a vypukl v nenávist„ještě prudší.
Církvi vypovězen zákony z roku 1905 boj vyhlazovací. Jak skonči, otom lidská
dohlednost nedovede dnes jasně mluviti.

Ale tento boj proti církvi a náboženství jest tonhon všech pokrokářů na
celém světě. Jest politickým jich snem do budoucnosti. A oni, seč síly stačí, při
čiňují se, aby krvavý jich sen stal se skutečností. Krátkozrací snílci, halicí se
v plášť pokrokovosti, právě tak jako daemoničtí revolucionáři, podávají si ruce a
slibují si, že společně chtí pracovati na vyhlazení církve Kristovy. Jedni, nezna
jící skutečnost a život a počítajíce s utopistickými předpoklady, hlásají naprostý
převrat nitra, reformu duší; druzí metají nebo podkládají pumy. Cirkev má býti
vyhlazena.

Veliká revoluce myšlenek má se spojiti s revolucí činu a krvavý požár,
který zaplanul před více než sto lety ve Francii, má vypnknoutí po celém světě,
ve všech zemích. Spiklenci všech národů jsou spojeni. Gloriflkace popraveného
španělského revolucionáře a volnomyslitele Ferrerá ukázala to tak zřetelně, že
i slepci mohli viděti.

Jak uboze vypadá tu zásada »volného myšlení:, kde každý názor a každý
soud je napřed již určen nenávistí k pcsitivnímu náboženství, k církvi a ke
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Kristu! Jak znásilněn je rozum slepou strannickostí a zuřivou záští! A pod
tímto heslem volné myšlenky lákají se všichni nezkušení i zaslepení, aby bojo
vali proti tísícíletým základům lidské společnosti. Nejen v obskurních schůzích,
na táborech lidu, ale již i s kathedry universitní pod heslem svobodné vědy a
její ochrany otravují se mladé mysli podvratným učením o suverenitě člověka,
o mravní svéprávnosti a intellektualní neodvíslosti jednotlivce.

A pod těmito lákavýmí hesly šíří se rozvrat duševní, kácejí se pilíře šťast
ného rodinného života, připravuje se katastrofa celých národů.

Byl to německý státník Bismarck, který kdysi řekl: »Ten národ nejdéle se
udrží, který Desatero nejdéle bude zachovávati.< Nepřátelé víry, od pokrokových
učitelů, přes volnomyšlenkáře až k anarchistům, podkopávají solidní základy ná
rodního bytí. My a s námi neohrožení spolubojovníci je hájíme a chceme hájití
až do posledního dechu.

Nebezpečí mravního, rodinného, společenského i politického rozvratu je ve
liké. Chceme býti na stráži. A jestli v radě Boží souzeno, že dědictví naše cele
má býti vydáno v plen nepřátel Božích, že národ náš nikoli pod ranami polití
ckých, po věky proti nám bojujících vnějších nepřátel, ale řáděním nepřátel vni
třních, kteří sijí' nesvornost, vzpouru proti věčným řádům. rozklad života mrav
ního, rodinného a společenského má ponenáhlu hynouti — chceme státi při něm
až do posledního dechu a volati hlasem Kassandřiným: »Vrat'te seke Kristu a
k jeho církvi! On řekl, líče hrůzy poslední zkázy: Nebe a země pominou, ale slova
má nepominon.c Můžeme býti z dopuštění Božího přemožení, ale nevzdáme se
anesložíme zbraní. Voláme jen po nových spolustrážcích a nových přátelích.
Kdo vidíš rozvrat, který se šíří, a lekáš se ho, přidej se k nám! Kdo tak ne
učíníš ani ve chvíli blížícího se nejprudšího boje, jsi vedle slov Písma, proti nám.

r.

Mravně—paedagogieképroblémy ve škole.
(Z přednášky Dra. FR. W. FČRSTERA na paedagogickém kursu v Kolíně nad Rýnem podává

VÁCLAV ČERVINKA, účastník kursu.)

V naší době stojí v popředí diskLIse o mravně paedagogických otázkách
vůbec a ve škole zvlášť. V dějinách lidstva můžeme pozorovati dvě vlny snah,
které stále se střídají; jest to snaha jednak po zmocnění se zevnější přírody,
tedy jejím opanování, jednak jsou to snahy ethické. A lidstvo, nový Prome—
theus, mělo by býti toho pamětlívo, že hospodářský rozkvět a rozmach spočívá
vždy na základech ethických vymožeností doby minulé.

Na to se rádo zapomíná a ovšem ihned objevují se do budoucnosti hrozící
zlé následky. Na štěstí lidstvo samo počíná víc a více poznávati, že jest obrat
nutný od zevnější kultury ke kultuře vnitřní, od vědění ku svědomí. — Pouhé
vzdělávání rozumu nevede ku mravnosti. Kdo by chtěl pěstit rozum dítek bez
morálního podkladu, vychovával by z nich geniální zločince. Jednostranné vzdě—
lávaný roznm jest zloděz'skonsvítilnou, která lidem by svítila při provádění jejich
zločinů. »Co ti prospívá vědět, co je přímkac — praví Seneka, »jestlí v celém
svém životě jsi žádné nenakreslíl? _: Jakožto protiváhu proti jednostrannému
vychování rozumovému doporoučí mnozí pěstování citu. Spíše však mělo by se
mluvítí o pětování vůle, neboť v době, kdy zevnější pokušení tak mohutně na
chovance doráží, musí býti vůle jeho k odporu a boji zocelena. Za našich časů



mají lidé »vůii dítěte 7) mnžněm tělea, vytýká jistý švédský lékař našemu věku;
a pathologické méněcennosti duševní nemá léčiti pouze lékař, nýbrž spíše ještě
& ve větší míře vychovatel. Vždyť vidíme _ku př. i při koktání, že léčí se toto
v první řadě působením na vůli dítěte.

Abychom měli ve svém učitelském povolání zdar, k tomu je třeba pěstění
charakteru. Mnohému ztroskotala se lodička jeho existence, poněvadž zapomněl
že pevný charakter, poctivost, věrnost jsou nejlepší mravní policií, a že poctivost
jak v obchodě tak i v každém jiném povoláni přináší nejvíce užitkuj Každý z nás
měl by býti »lovcem lidíc — ve smyslu Kristově — a v nich ušlechtilé zásady
probouzeli: učitel v žácích, mistr v učních, obchodník ve svých podřízených.
Neboť jestliže nesmrtelná duše bude živena nesmrtelnými myšlenkami, půjde to
k duhu i práci tělesné.

Lidé našeho věku stávají se proto tak nervosními, rozrušenýmí, poněvadž
ústrky, kterých se jim na světě z mnohých stran dostává, a nepříjemnosti nepři
jímají a nechápou s vyššího stanoviska sebezdokonalování. Každé zklamání, každý
zármutek a ublížení měli bychom využítí k prohloubení svého charakteru, jako
včela dovede i zjedovatých květů sbírati med. Tohoto umění sebezdokonalováni,
jak ho znali křesťané minulých věků, moderní člověk nezná. '

Jestliže Gladston jednou prohlásil, že co mravně jest špatné, nemůže býti
politicky správné, můžeme říci ještě s větším právem : »Co jest morálně špatné,
nemůže býti hospodářsky pravdivé, dobré.: Mnohé nebezpečí hro'zí mladým lidem
v jich životním povolání. Proto třeba je vyzbrojiti. Když žáci opouštějí školu,
měl by je učitel upozorniti na velikou důležitost “poctivosti, že tato má význam
osobni. Neboť poctivost není pouze povinností oproti jiným, nýbrž v prvé řadě
oproti nám samotným. Když říkáme přikázání Boží: »Nepokradešc, máme klásti
hlavní důraz na slovíčko »tyc; to jest: i kdyby celý svět byl nepoctivým, »ch
nesmíš jím býti. Nesmíš podobati se onomu psíku, který nesl pánovi uzenici
a přepaden byl od jiných psů; akdyž viděl, že nemůže ubrániti pánovu uzenici,
sám se do ní pustil, aby také něco měl z toho.

Děti nejlépe naučíme poctivosti,_ když naučíme je, aby i nejmenší ne
poctivost měly v ošklivosti, poněvadž by jim pošpinila dnši. Klaďme mnohdy
celé třídě otázky: »Jak to přijde, že mnozí stávají se nepoctivciřc »Proč je tak
přísně trestána krádežřc »Jak si budeš počínati, abys zůstal poctivýmřc »Jak se
budeš chovati ke spolužáku, víš-li, že něco ukradlře

Velmi důležitá jest ethická výchova ke práci. Vizme křesťanské mnichy
a missionáře. Docílili tak velkých úspěchů., poněvadž v jedné ruce měli pluh,
v druhé kříž. Člověk brzy by se prací unavil, zvláště když se mu mnohé obtíže
staví v cestu. Ale křesťanství jest stanice, na níž nabéře se nových sil k dalšímu
dílu. Pro: laborare nesmí se zapomínati na: or'are. Kristus velice cenil pracovi
tost Marty, ale ještě více starostlivost Marie 0 další duševní sebevzdělání.

Chovanec musí býti naváděn k tomu, aby pracoval, a to: pilně a poctivě
pracoval k vůli sobě samému, i kdyby nikdo na něho nedohlížel. Jistá slavná
herečka hrála mistrně svou roli, a přítomný autor divadelního kusu se divil, proč
dává si na hře tak záležeti, když divadlo je tak slabé navštiveno. »Račte zde býti
vy, panea ——odvětila herečka. »A což, kdybych zde nebyl Px — tázal se básník.
»Pak jsem zde já,: odvětila herečka, »a hraju pro sebe samula ——
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Proti moderní povrchnosti a rozháranosti nutno přidržovati chovance k tomu,
aby pracovali svědomitě, důkladně, a toi na nejmenších a nejobyčejnějších

'pracovních předmětech. >Úlouěk touží po dokonalosti,< praví Plato, >poněuadž
od. dokonalého pochász'w proto jest nespokojen sám s sebou, jestliže nějaké dílo
polovičatě vykonal, poněvadž tím ztrácí takřka souvislost s vyšším.. >Člověk nemá
se státi truhlářem,a řekl negr jménem Washington, »ale truhlář (svědomitou
pečlivostí při práci) má se státi člověkem.: Scharrelmann nemá pravdu, jestliže
nazývá tuto do nejmenších podrobností jdoucí přesnost pedanterií. Malé návyky
jsou často velikými vychovateli, kteří býlí a plevel na pustině srdce vyrůstající
vyplejí. Chovanec musí býti často nabádán k tomu, aby poznal, že neučí se pro
učitele, školu, zkoušku, nýbrž pro sebe. Stuart Mill chválí na starém systému
vychovatelském, že učitel nutil žáka, by i nepříjemné ochotně na se bral a rád
přijímal; a Pestalozzi o nynější methodě vychovatelské praví: »Zevně huj
a uvnitř fuj.c —

Říkává se, že škola utváří povahu. Ovšem, že může na její utváření pů
sobit, neboť život školní dává dosti příležitosti ku vzděláváni charakteru. Ale
příležitosti této musí býti vychovateli využitkoványl Vždyť říkává se, že i utrpení
vzdělává a zušlechťuje. Utrpení zajisté může vzdělávat povahu a zušlechťovat,
ale pouze u člověka, jenž svých utrpení ke svému zušlechtění použíti chce.

Mocně působí na každého člověka ústředí a okolností, v nichž se nalézá;

poměry a osoby, s nimiž žije. A tím více působí tento faktor, společnost lidská,
na citlivou a vnímavou duši dítka, do školy vstupujícího. Žáci chtějí se připo
dobniti svým spolužákům, chtějí jednati jako tito a býti jako oni; a při tom za
pírají své lepší přesvědčení. Zvláště děje se tak často u hochů od 14—161et, a to
z bázně před míněním svých spolužáků. Před touto suggestivní mocí svých spolu
druhů musí býti chovanec chráněn, musí poznati, že bezvolné a úplné odevzdá
váníse mínění soudruhů jest —otroctvím.Nemá chovanec státi se člověkemdavovým,
nýbrž svobodným; musí býti mu ukázáno, jak jest to lidské důstojnosti nehodno,
bezmyšlenkovitě za jinými dělati, co oni napřed činili.

»Co jest těžší,: tázal se učitel žáků, »kouřiti doutník, nebo nekouřit, když
vidím, že jiní 'kouří?< »Nekouřit,c odpověděli. »Tedy přičiňte se,c pravil učitel,
»abyste dovedli i to těžší.“ — V bájce o lišákovi, který se ztrátou ohonu unikl
z nastražených želez a chtěl potom všecky lišky přemluviti, by se této své
ozdoby dobrovolně zbavily, ukážeme jim směšnost a opovržlivost otrockého pod—
robování se suggesci stádní.

Nutno však dále přivésti chovance k tomu, aby nejen špatnému vlivu sug
gestivní moci postavili se na odpor, ale aby svoji vlastní suggestivní sílu dali ve
službu dobra. Spolčování se, organisace, jest oblíbeným koníčkem .mládeže.
Učiňme toto officielním; ukažme hochům cestu, a oni pořádek učiní si hravě.
Žák naší doby jest v psychickém ohledu jiným než byl před několika desítile
timi; jest tedy nutno použíti i jiných prostředků vychovávacích. (Dokončení)

%,QZMQ



Závadné školní čítanky.
Svým společným pastýřským listem ze dne 26. září t. r.,jak z denních listů

našim čtenářům známo, vyslovili francouzští biskupové svou nespokojenost s ně
kterými školními knihami státních škol a varovali rodiče před nimi. Za to orga
nisace státních'učítelů biskupy žalovala.

Čtenáře našeho listu bude zajímati, jaké byly výtky, jež učinili biskupové
moderní francouzské škole, a která to byla místa školních knih, jež biskupové
shledali závadnými.

Pro lepší porozumění věci podotýkáme hned zpředu, .že francouzští státní
učitelé obecných škol ve svých organisacich se přidali k soc. demokratické orga
nisací dělníků, havířů přímořských & některých kategorií státních úředníků. Vedle
sociální demokracie jest to také »volná myšlenkac, jak zlý pes katolíky proná

. sledující, která zaujala mysl i srdce státních učitelů francouzských. Tím máme
za to, že dosti jsme čtenářům svým představili francouzské paedagogy třetí
republiky.

A nyní výtky biskupské školním knihám státních škol. Biskupové prohlásili
o čítankách: 1.) jsou nebezpečný mravní výchově, 2.) odporují dobrým mravům

socialnímu blahu, 3.) podkopávají lásku k vlasti, 4.) rozšiřují ducha lhavého
utrhačného, 5.) ohrožují .víru a ctnost.SDD?

»Důkazy! Chceme míti důkazy,: ozvaly se hlasy veřejnosti.

»Zde jsou,< odpovědělv»Matinu,a jistý katolický professor a sestavil, z citátů
školních knih celou kyticí, jejíž některé, zvlášť voňavé květy dle »Fígarac
& »Frankfurter Zeitungc tuto podáváme.

Francouzká čítanka pro obecné školy vyššího stupně má tento titulní obraz:
na hranici vezou kacíře k upálení. Kacíř vypadá velmi intelligentně a vzdorně,
mnich podává mu kříž k políbení, kacíř však odklání hlavu. - »Obrázek jest
bezbožný a lhavý,c prohlásil koadjutor cambreiského arcibiskupa na schůzi ka
tolíků v Lillu. »Bezbožný, poněvadž pomíjí veliké zásluhy církve o charitu, umění,
mír mezi národy, zrušení otroctví, a líčí církev jako nesnášelivou a krutou, ač se
dobře ví, že 'státní zákony to byly, jež kacíře prohlašovaly za špatného státního
občana a odsuzovaly ho dle krutých obyčejů zašlých časů ku trestu upálením.c
——Obrázek 5 kacířem jest vhodná ouvertura, dále následuje celá skladba po
vážlivých citátů.

V dějepisu, který pro potřebu francouzských obecných škol sepsal historik
Calvet čteme: »Karel Veliký byl pravý barbar, který měl rozkoš z toho, vésti
s národy války.< K tomu sluší věděti, že Karla Velikého ctí francouzská historie
jako heroa, jeho pomníků jest ve francouzských městech na kopy a doba jeho
válek, kterými podmaňoval & také — ač mečem — na křesťanství obracel daleké
národy, byla dosud slavnou epochou v dějinách francouzských. Nyní však, kdy
učitel-socialista vykládá dětem dějiny, jest po Napoleonu I. nejslavnější muž —
pravý barbar.< Historik Calvet poučuje dále francouzské děti: »Křižácké války
byly dílem papežů. Lidé se do nich hnali také k vůli kořistění a lakotě.:

Oh, znamenitý historik pan Calvet! Nejčistčí nadšení pro osvobození Svaté
Země, které celou Evropu od nevolníka-chudáka, po rytíře, ba sedláky a děti
schvátilo, bylo — k vůli loupežení! Války křižácké, v nichž právě francouzská
šlechta nejvíce se vyznamenala, jež sblížily Orient se západem a měly veliký
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vliv obrodný, náboženský a národy sbratřuiící —-šly po kořisti! Volání statisíců
»Bůh to chce, Bůh je s námilc bylo dilem jen papežů!—

V čítance laické morálky, již pro děti sepsal de Děs čteme: »Jménem kře.
sťanského boha byli pohané pronásledováni. Rozum na konec zvítězí nad fana
tismem náboženským —< Toť vyložená štvavá volná myšlenka. V téže morální
čítance se čte, jak války jsou nesmyslné a že válka jest vlastně »uměním vraž—
diti.: Pro autora patrně neexistují války,jež byly vedeny proti Turkům, Avarům
a Tatarům na obranu kultury; autor nezná válek, jimiž utlačení národové se
osvobozovali, autor nezná válek obranných, o právo, autor neví, že vítězné války
založily blahobyt národů a velikost říší.—

Ve své dějepisné čítance píší spisovatelé Laclef a Bergamu: »Dějiny válek
se nám přejedlya. — Pánové patrně nevědí, co problémů náboženských, národ
nostních, kulturních a socialnich skrývá se za každou válkou. Jim jest válka
sprosté a raffinované vraždění.

Další citáty francouzských moderních paedagogů. Bouniol a Beer píší ve
své dějepisné čítance: »Abychom porozuměli velké revoluci naší, nutno věděti,
že Ludvík XIV. byl hrdý naparovač, Ludvík XV. lenoch a Ludvík XVI. hlupák.—<
O tom, jaké bestie byli Marat, Danton a Robespierre, jak sOudil státní nádvladní
Fouquier-Tinville,jak guillotinovalo se jen pro pouhé nařknutí z royalismu, jakou
hrůzovládu jménem svobody a rovnosti provozovaly republikánské sekce, jakými
potoky tekla nejlepší francouzská krev — o tom pro výstrahu dětem, pánové
Bouniol a Beer (patrně žid) nepíši. Poznáváte nyní jejich tendenci?

Paedagogové Bouniol a Beer dotýkají se také myšlenky, která německou
válkou pokořený národ francouzský vedla k největšímu napjeti sil a obětavosti
— k myšlence na revanche. O tomto Gambettově projektu čteme: »Zdali můžeme
Němcům činiti předhůzku, že anektovali proti naší vůli Elsasy a Lotrinky, když
si vzpomeneme na to, jak my jsme anektovali Madagaskar a Indo-Čínu?

V čítance, kterou sepsali Aulard a Bayet čteme: »Kdo žije z požitku státní
renty, podobá se lupiči, který okrádá chudé pocestné.< Tak napsal kdysi »revo
luční otec< Jean Jeacques Rousseau; tak se po něm opakuje nyní. Lidé, kteří
zapůjčili do státních půjček úspory své práce a berou úrok — jsou loupežníci!
Kdo jsou však ti, kteří na pařížské burse ňnančně ovládají Francii, Aulard a Bayet
nepovídají. Moc a vliv zlaté internacionály, představovaný ve Francii Rotschildy,
Epphrusy, Koheny, Weily, Kohny, Deutschi, Wertheimery a jak ještě se jmenuje
moderní francouzská peněžní šlechta, nesmí býti úvahou školní. To by zednáři
z Velkého Orientu nějak vážně zakročili!

Skvostný jest také další výrok, který parafrasuje učení kriminologa, Cesara
L'ombrosa, žida: >Ti, kteří dopouštějí se zločinu, nejsou vždycky špatní a zlo
myslní lidé. Často jsou zrovna tak hodni jako my, a není to jejich vinou, že
se stali zločinci.: — Můj ty Bože! Kdo by popíral, že alkoholismus, špatná vý
chova a zlé okolí mají velký podíl na zločinnosti, kdo by nevěděl, jak Kristus
byl milosrdným k hříšníkům a hříšnicím! Ale kdo nezná také Kristovy katego
rické výzvy: »Jdi a nehřeš vícela Psáti do školních čítanek, že ku př. vrahové,
loupežníci, násilníci děvčátek, svatokrádežníci byli bez své viny, znamená omlou
vati zločince, ba vynášeti je. A to před školními dětmi!

Jiní spisovatelé článků dějepisných jmenují Jesuity »lidi fanatické a ne
moudréa, což, při známé zuřivosti protijesuitské jest ještě velice mírný úsudek,



Ale proč titiž. autoři neocenili také Kalvína, Luthera a'moderni »protiklerikályé,
jimž každý kněz i jeptiška jsou hrůzným zjevením? Nejsou volní myšlenkáři.
a sociální demokraté protikonfessijní fanatikové? »A bas la calotteic není jejich
nejpopulárnějším heslem?

Dále s citáty! _

Bernardín de St. Pierre napsal: »Bůh odměňuje každý dobrý skutek.< —
Ve starých čítankách byl výrok tento na prvém místě; moderní autoři však (cito
vani Laclef a Bergeron) výrok tento pozměnili: »Dobrý skutek vždy nalézá svou
odměnu.: Boha z morálky úplně vypustili. Původ a příčinu vší mravnosti, Boha,
čítanky obecných škol francouzské republiky neznají, o Bohu ajeho vlastnostech
učitel ve škole mluviti nesmí; Bůh, největší paedagogická idea a opora ve
státních školách neexistuje. Učitel bez Boha — jaký vychovatel?

Svými poznámkami nemusíme již opatřovati další citáty: školní autor Bri
maíre napsal: »Především válku válce! Válka snižuje lidi na dravá zvířata.< —
Kdo by si nevzpomněl programu Hervé-ova a soc. demokracie: >Na válku od
povíme všeobecnou stávkou a zastřelením důstojníkůPc — Bozmiol ve své školní
čítance o dějinách francouzských na str. 294. napsal: »Francie pozbyla naděje
a úmyslu na revanche.<<

Časopis »Matinc otevřel své sloupce také učitelským autorům citátů. Tito
všakjak mohli se vykrucovali, anebo vůbec mlčeli. Professor Caluet píše: »Citáty
jsou správny, ale třeba hleděti k celému článku.c Bayet praví: »Psal jsem proti
válce a revanchi, maje na mysli mírové naše alliance.c

Za zmínku stojí také ještě dopis, který poslanec abbé Gaymnd napsal státní
školní komissi, vysvětluje stanovisko biskupů v záležitosti školních knih. >Kato
licrví jest náboženství božského původu, které provádí v životě svá dogmata
a svůj učitelský úřad. Zakáže-li papež některé knihy, zavazuje tím věřící k po
slušnosti. Jestliže však stát na těchto knihách trvá, zbytečně vyvolává konflikt
svědomi.<<

A jak odpovídá republika na výtky biskupů, na varovný hlas papežův a na
právo rodičův, aby děti jejich vychovány byly ve smyslu náboženském a vla
steneckém?

Briand chystá osnovu zákona, který ukládá vězení a pokutu tomu, kdo by
bránil žákovi státních škol užívati předepsaných školních knih . . . Státní úsilí,
které osvědčilo se při vyhánění řeholí, inventuře kostelů a rozluce, má zase
pomoci. Proti odůvodněným výtkám — pokuty a žalář! Tot duch třetí republiky.

__ si __

Biblické děje a bíbl. osoby V pověstech Židů a Mohamedánů.
Podává universitní professor Dr. JAR. SEDLÁCEK.

Bible podávala lidem stručnou a prostou zprávu o původu světa a lidstva.
Mnohým však tato zpráva nestačila a byli by rádi znali i podrobnosti všeho. Vy
kladači, vypravovatelé a písaři znali tuto zvědavost a chtivost a hleděli jí vyho
věti tim, že dle různých biblických poznámek, dle své zkušenosti ajinak biblické
zprávy doplňovali. Knihy ty byly podobny svatým knihám, obsahovaly podobné
věci jako bible, byly připsány některým starým svatým mužům, třeba i patri»
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archům, a proto se těšily pozornosti lidu, byly rády čítány, poslouchány a roz
šiřovány.

Časem byly o všech biblických knihách, dějích a osobách činěny mnohé
výklady a přídavky. Čtenáře a vykladače bible zajímaly arcit nejvíce prvá a po
slední kniha. 0 těch bylo činěno a sepsáno nejvíce výkladů. Sám obsah jejich
k tomu vybízel: původ stvoření a původ člověka na začátku bible, konec stvo
ření a budoucnost všeho lidstva, kterou dle obecného mínění podávala poslední
tajemná-kniha sv. Jana, byly předměty, jež hleděli kněží a mudrcové všech věků
a všech národů vyzkoumati. '

Vedle toho zajímaly lid osudy biblických osob, a poněvadž o nich nebylo do
statečně v bibli vypsáno, doplňovala se vypravování rozličnými příběhy, jež jím
lidové podánípřičtlo a přidalo.

Bývaly doby, kdy se lidé o tyto podvržené a nezaručené povídky více sta
rali než o biblické knihy vůbec. Bible jim snad byla již tuze známou, nepodá
vala jim neobvyklých věcí, proto je bavily více knihy podvržené, jež obsa
hovaly mnohé věci tajemné, vyličovaly do podrobná věci nejskrytějši a zabíhaly
do jednotlivostí. — —

V podvržených knihách biblických jsou však mezi nepravdivými věcmi a
vymyšlenými povídkami obsaženy též věci vážné a pravdivé; z nich poznáváme
dobře. jak si tehdy, když byla dotyčná kniha sepsána, biblické věci vykládali a
jak jim rozuměli. Tyto knihy mohou sloužiti též k poučení; ač nelze popříti, že
sloužily nezřídka i pověře a rozšiřování bludů. Jsou totiž zvláštní biblické knihy
bludaři, gnostiky a jinými složené.

Židé měli biblické pověsti podávané v talmudu a ve výkladech zvaných
midraším. Pověsti ty se nazývaly u nich haggadot. Učitelé talmudu, kteří před
váděli učení a pravidla života, halachot, nemívalí nikdy tolik posluchačů jako
maggídím, vypravovatelé biblických povídek, haggadot. Haggadot byly lidu jako
krásné zahrady, plné květů. Vypravovali si je rádio sobotních a svátečních dnech
a přidávali k nim přísloví a hříčky. Jimi měl býti lid ve dnech soužení a proná
sledování potěšen, ona vypravování přiváděla jím stále na paměť,jakou lásku má
Bůh k Israeli a jeho patriarchům a světcům.

Bývaly psány a rozšiřovány zvláštní knihy, které byly u žen v oblibě a čí
taly se jako'biblické stati, rozdělené dle sobot a svátků na oddělení zvaná par
šijot. Knihy ty se nazývaly »zeénd wereéna benot Zíjjon — Vyjděte a vizte dcery
Sionskélc

Před počátkem světa“.

Dle židovského podání stvořeny byly před světem ještě některé důležité věci.
Počítají jich sedmero ,' Zákon (torá), pokání, Eden, Gehenna, Stolec slávy Boží,
svatostánek a jméno Messiášovo.

O Zákoně to dokazují z Přísloví (8. 22.) »Hospodin měl mne od počátku
před všemi děly svými. V bibli jest to řečeno o moudrosti; v církevních modlí-ta
bách pak jest to uváděno o Panně Marii.“

K pokání se dovolávají slov Žalmu (89. 2. 3.): »Dříve než byly hory uči
něny, obracíš lidi ku pokání a říkáš: Obraťte se, synové lidštíh (Vracíš člověka
v prach a říkáš: »Vraťte se,a atd.)

O ráji se jim k tomu hodí slova Gen. (2. B.): »Založil ráj v Edenu od po
čátkua (na východě).
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O pekle neb Gehenně by byla slova Isaiášova (30. 33.): »Od včerejška t. j.
ode dávna, od jakživa jest založeno Tofet,- t.j. ošklivé, hanebné místo, tam kde
se stýkají údolí Josafat a Ben Hinnom u Jerusalema, kteréžto místo znečistil Ša
lamoun tím, že tam postavil modlu; bylo pak jmenováno s hrůzou jako jméno
pekla. _

Stolec slávy byl by věčným dle slov žalmu (92. 2.): »Pe'vně stojí tvůj trůn
od pravěku, od věčnosti ty jsi.:

Svatostánek byl sice stavěn teprve za doby Mojžíšovy, avšak jeho prototyp
stál v nebi od prvopočátku. Tak si vykládají slova Jeremiáše proroka (17. 12.):
»Sídlo vznešené slávy od počátku.< .

V žalmu (71. 17.) má býti uvedeno nové jméno Messiášovo Jirmón ve 510
vech: »Před sluncem (dokud jest slunce) jest jinnon, jeho jméno—<.

Večer před sobotou, tedy ještě než začala sobota, stvořil Bůh 10 věcí:
Studni, mannu, psané, písmo, desky, hrob Mojžíšův, otevření úst Balaamovy
oslice, otevření země pro pohlcení bezbožných, oheň a mezka. Jiní jmenují jiné
věci, jako Aronovy šaty a prut.

Dle Mohameda stvořil Bůh před světem »km'huc, tou jest Boží vůle a Boží
trůn. Kniha jest zjevením Božím, v ní jsou všechny tajné a budoucí věci, a po
něvadž vše, co se stalo, jednou bylo budoucím, bylo v knize. _Je v ní tedy vše,
ona jest pravdou. Z ní ví Bůh vše, jest sdělující kniha. Bůh se musí dle ní říditi,
on ani jinak jednati nemůže; ta kniha má moc. Teprve později to vysvětlovali
jinak, aby ukázali, že má Bůh moc nad onou knihou a nikoli ona nad ním. Mnozí
to pak zaměňovali s koránem a tvrdili, že jest korán nestvořen.

Trůn jest ono místo, odkud Bůh všechno řídí a vede. Když chtěl stvořití
svět, vstal 5 tohoto trůnu a sedmého dne zase na něm zasedl. On zaujímá nebe
i zemi, jak dí slavný a mocný »verš trůnový< (Koránu 2. 256).

. .

FEUILLETON.

O museích.
PíšeFr. H....a.

_ Pokud rozměry tohoto časopisu připou
štějí, chci se zmíniti pokud možno stručněa
přehledně o dějinném vývoji museí. Neboť
dasavadní vývoj museí poučí nás dobře a
spolehlivě, jakým asi směrem vývoj jejich
bude pokračovati dále, jaký význam i úkol
jirn náleží v kulturním životě již dnes a
měrou ještě rozsáhlejší v budoucnosti.
_ Dvě města mi hlavně tanou na mysli,ja
kožto klassická půda museíž věčný Rím a
Florencie.

Město Rím samo svými proslavenými
památkami jest museem ve velkém, nej
větším měřítku. Kde jinde v světě tolik
památek starožitných a tak slavných? Už
z doby královské má kloaku a zed Tul
liovu; z doby republiky málo, poněvadž

císařství bořilo památky republiky a sta
vělo pro svou rozšířenou potřebu znova,
avšak z dob císařských fora: Caesarovo,
Augustovo, Neronovo, Trajanovo, sloup Tra
janův, Titovo Colosseum, divadlo Marcel
lovo, mausoleum Hadrianovo,' vítězné brány:
Titovu,- Severovu, Konstantinovu, paláce na
Palatinu, Kapitol, thermy Diokleciánovy,
vodovody, Pantheon, zbytek lázní Agrippo
vých. A jakou skvělou řadu památek křesťan—
ských od San Clemente a San Lorenzo po
San Pietro in Vaticano, San Giovanni in
Laterano, po San Ignazio a 11Gezu! Mimo
gotiku zastoupeny jsou v Římě všechny
slohy památkami prvního řádu. Což
paláce šlechtické! Od hradovitého Pal di
Venezia až k pyšným budovám Doria, Far—
nese! Jaký to vzestup vkusu a umění!
I moderní horečky stavební se svými úpadky
finančními jsou v Římě, jak dosvědčiti mo
hou mnohé rodiny jmění ztrativší, na př.
Borghese, a vedle zase pýcha moderních
měst, repraesentační budovy moderního státu,
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palác spravedlnosti, parlament, ministerstvo
financí, války. _

Dejte Rím pod sklo, jako předměty v mu
sejní vitrině, a první museum světa, nepře
konatelné, jest hotovo.

K této bohatosti _na starobylé památky,
vzniklé jen tím, že Rím vždy kvetl a jen
málo a krátký čas byl v úpadku, jsa stále
sídlem papežské vlády, přistupuje i činnost
sběratelská, neméně' důležitá nežli sama
činnost tvůrčí, umělecká.

Mikuláš V. (1- 1455.) zakládá vatikan
skou knihovnu, Simonetti, Bramante, Ra
fael, Michelangelo stavějíVatikán, kde v dlou
hých korridorech, sálech, galeriích umísťují
se stále rostoucí sbírky kamejí, nádob, bronzu,
soch, na př. sousoší Laokoon vykopáno
r. 1506, Apollo Belvederský 1495, slavný
to čas Julia II., titana v dějinách.

Vyslancové papežští procházejí Evropu
a získávají, co získati lze pro sbírky pa
pežské; na př. známa jest v Němcích čin
nost, kterou \'yvinuli Pogge a Henoch As
coli ve službách papežských.

Nemožno však obírati se detaily dalšími.
Jakoby zvláštní nová atmosféra byla

opojila Italii nadšením sbírati, hledati, pátrati
po staré kultuře; ale zároveň také tvořiti.
V Římě ovšem více nežli v jiných městech,
protože v Římě nebylo toho klesnutí do

SMĚIS

Zvýšení cen v tiskárnách. Říšský
svaz Rakouských majitelů tiskáren dává na

VlV- [V )
vědomí, že za pricinou zvyseni mzdy per
sonálu tiskárenského, jež 1.1ednem 1910 na
stupuje, zvyšují se také ceny za všechny
tiskařské práce o 8 procent.

Výbor družstva Vlasť konal dne 13.
prosince m. r. třetí schůzi za předsednictví
p. Karla Ulricha, c. k; pošt. pokladníka. —
Schůze byla zahájena a skončena modlitbou.
-— Jednatel red. p. Tom. Jos. Jiroušek četl
protokol předešlé schůze, jenž byl probrán
a schválen. -— Druhý místopředseda dp. far.
Vl. Hálek, přednesl zakladateli družstva bla—
hopřání k jeho církevnímu vyznamenání.
Výbor na důkaz souhlasu povstal &upřímným
způsobem dal na jevo své přátelství k oslo
venému. Panujet ve výboru družstva mezi
členy jeho srdečné a nezlomné přátelství.—
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služeb jiných a toho úpadku, jenž stihl
Sienu, Pisuv. Veronu, Janov, Bolognu.

Vedle Ríma skví se po několik století
medicejská Florencie jako první sídlo umění
i sběratelství. To zásluhou Mediceů vy
mřelých 1736. Tento rod, tak známý v ná
rodním hospodářství svými bankovními a
obchodními operacemi, dospěl až k moci
velkovévodů toskánských. Málo měli bo
jovníků a vojevůdců v rodě, ale uvedu
aSpoň tři jména: Casimo, Lorenzo, Lev X.
Zvláště Lorenzo, zvaný »il Magniňcm, po
voláním obchodník a bankéř, významem &
vlivem vladař Florencie téměř neobmezený.
S jménem Mediceů Spojeny jsou knihovny
Marciana a Laurenciana ve Florencii, a co
vše ve sbírkách v palácích Pitti a Uffizi &
jinde zachováno!

Mnoho nejlepších lidí renaissanční Italie
zaměstnali napřed Mediceové, prve než je
zlákal a jich se zmocnil věčný Rím. Měli
prostředky a dovedli jich užiti. V jejich
museích najdete nejen práce italské a sta
rožitností, nýbrž i cizí současné, což svědčí
o jejich rozhledu.

Mediceové vymřeli, ale medicejská Flo
rencie trvá. Jiná města pokračují ve svém
vývoji, jdou dále svým vnitřním životem,
řídí denně vkus i smýšlení; Florencie jest
světovým městem z odkazu Mediceů.

[Pokračování.j

Za volbu čestného jub. člena děkuje dp. Flor.
Lužný, far. v Kateřinkách u Opavy. — Výbor
se usnesl, že bude požadovati z obchodních
a kalendářních dluhů, které trvají přes rok,
40/0 úrok a rovněž 40/o úrok že bude po
žadovati z těch abonentních dluhů, které pře
sahují 100 K. Usnesení toto vstoupí vplat

' nost 1. ledna 1910. Výbor žádá, aby každý
člen apříznivec družstva daroval aSpoň 1 K
na jubilejní fond pro zřízence družstva. -—
Jisté zasloužilé spisovatelce bude se vyplá
ceti z fondu katol. Spisovatelů ročně 100 K;
——Od Nového roku zvýší se mzdy sazečů,
strojmistrů a tiskařů, i bude předmětem bu—
doucí porady výboru, aby dle nabytých
zkušeností, sám zvýšil cenu svých tisko
pisů, hlavně ovšem tisku akcidenčního. -'—
Jistý Moravan žádal družstvo naše, aby za
sadilo pamětní desku na rodný dům Kosmá
kův v Martinkově, ale nyní se nám sděluje,
že tato pamětní deska byla vMartinkově na
rodném domě Kosmákově zasazena již před
4 lety. — Památka zemřelých: Jana hraběte
Harracha a zakl. členů družstva: barona
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Derczenyilio a morav. děkana Jana Vycho
dila uctěna byla povstáním. ——Výbor pro
jednal- ještě četné, různé a vážné záležitosti
vnitřního rázu, načež předseda schůzi uzavřel.

Výbor Paedagogického svazu konal
v domě družstva Vlast poslední schůzi dne
19. prosince za předsednictví Dr. Jana Sý
kory, kanovníka a universitního profesora.
— Jednatel Jarosl. Slavíček, katecheta, četl
protokol předešlé schůze, jenž byl probrán
a schválen. — Předseda blahopřál poklad
níku Svazu, red. Tomáši Škrdlovi k jeho
círk. vyznamenání. — Jeho Eminence ndp.
Leo kardinál Skrbenský byl požádán, aby
dle stanov Svazu ustanovil si zde svého zá
stupce. —- Zvolen byl referent. jenž by ča
sem podával zprávy o paedagog. otázkách
našich do »Vaterlandua. — Valná hromada
Paedag. svazu koná se v domě družstva
Vlast v neděli, dne 23. ledna 1910 o půl
10 hod. dopoledne (nesejde-li se dostatečný
počet členů, koná. se ——a tomu bude tak —
za půl hodiny později.) Spolek katechetů,
prof. odbor středoškolských katechetů, Jed
nota česk. katol. učitelstva a jiné korporace,
které jsou členy Svazu, uctivě se žádají,
aby vyslali do valné hromady své delegáty.
Dle % 3. stanov vysílají všichni tito členové
na každých 50 údů svých do Svazu jed
noho delegáta. Na každý zlomek pod 50
nebo přes 50 volí se rovněž jeden delegát.
——Další živé rokování ve výboru Svazu
bylo důverné.

Delirium sexualis paedagogicae. Re
kordu dosáhla Helena Christallerova v se—
xuální paedagogice, jak sama v časopisu
»Hílfec čís. 22. vypravuje. Slyšte jen!
Čeká s paedagogickým vysvětlením sexuál
ních otázek, až má její kočka roditi mladé.
Micka zvolila si za lože šestinedělky velkou
kupu papíru a zde se okotila. Za tohoto
děje důležitého seděly malé dívenky útrpně
kolem kočky, hladily a těšily ji. Když
odešla jsem do vedlejšího pokoje,-— vypra—
v'uje ctěná vychovatelka mládeže dále -
slyšela jsem děti rozmlouvati. Nejstarší děv
čátko pravilo. ke Gertrudičce a Bedřišce:
»Tot, milé dítky, údělem ženy!: ——Při
rovnání to jiným dítkám by as vůbec nikdy
nenapadlo! Avšak dívenky Heleny Christal
l_erové dovedly ještě jiné podivuhodné věci.
Sly na květinky do lesa. Přinesly ale místo
květin plný košík pářících se žab. >Mu—
síme býti opatrný,: pravila Gertrudička,
.a nesmíme je vytrhovat, až je budem dávat
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do rybníkalc A vychovatelka dívek podo
týká: »Cit posvátné "uctivosti 'před tímto
aktem vznáší se nad čelem malé zpytatelky
přírody !c Co máme podotknout k takovému
zvrácenému vychování? — Viz nadpis člá
nečku.

Zázračný student. JedenáctiletýVilém
Sidis, studující university Harwardské, zdá
se býti zázračným dítkem. Jest synem Dra
Sidise z Bostonu, který hocha svého sám
vychovával a vyučoval, aby dokázal, že
mozek již od počátku jest schOpným vý
konů. Ve stáří dvou let uměl plynně čísti,
ve čtvrtém roce stáří psal psacím strojem,
v pátém složil jakýs druh slabikáře pro za
čátečníky. V šestém roce počal studovati
řeči, v sedmém učil se zároveň němčině,
frančině, ruštině a jaksi »pro zábavu: i latině
a řečtině. Již v osmém roce udělal maturitu,
ale na universitu nebyl tenkráte přijat pro
příliš útlý věk. Zvláštní nadání ukazoval
vždy pro mathematiku. Jednoho dne pře
kvapil rodiče své ujištěním, že ihned'vypočte
& určí den, na které nějaké datum připadne.
A dle svého systemu skutečně bez chyby
ihned z hlavy to vypočetl. Opravdu, ame
rické! —

LITERATURA.

Posvátné umění. Výborný znatel církevních
památek a neunavný spisovatel, vdp. kanovník
Dr. A 11to n í n P 0 dla h a vydal druhou kollekci
klassických náboženských obrazů: Posvátné umění.
Sbírka obsahuje 60 obrazů vynikajících umělců
domácích i cizích. Jmenujeme znich aspoň: Aleše,
Jeneweina, Coletiho, Holbeina, Fiihi'icha, van Dycka,
Hellicha, Lionardo da Vinci, Albaniho, Raťl'aele,
Murilla. Degera, Diirera, Perugina, Velasqueza,
Paula Veronese, Tiziana, Overbecka a jj. Jest tu
znázorněno na pí. sedmero svátostí, sedmero darů
Ducha sv.; sedmero tělesných skutků milosrden—
ství, jsou tu historicky znamenité obrazy biblické,
mariánské ze života našich sv. patronů atd. Jako
výběr svědčí o jemném vkusu & taktu vydavate
lově, tak provedení tisku, přesné a čisté ukazuje
dovednost naší domácí firmy Cyrillo-Methodějského
nakladatelství a tiskárny v Praze.

Celá kollekce nejen že poskytuje vzácný výhled
do náboženského umění malířského, ale může
ethicky a aestheticky působiti na mysl mládeže.
A nad to eminentně charitativní účel této edice:
podpoiiti útulek zmrzačených &
opuštěných dívek v Růžencové vý
] ob ně v Praze, činí vydání toto tím více
ještě vzácným, všeho uznání a podpory hodným.
Každý z nás pamatujme na tyto obrázky a sta
rejme se o hojné jich šíiení. ZasluhUjitoho
v každém ohledu. r.

Knlhtiskárnndrum" Vlast v Praze.
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„Výr—linv atol“v_vchíw.|l. Administrace „Vycho
a 15. každého měsíce a vatele" 'ošt ve vlastním
oí—odplácíse v admini- domov 'rnzo, Zitná ul.c.
straci celoročně 7 kmun. 570-11. — 'l'mn zasílá se

půllotně 3'50 koruny. Dn pí'odpl.aadros.roklanmce,l'iljill německých, Bosny jež.se nepečotí a nefrank.
& Horce oviny přodplúc: Rukopisy pro hlnv. list.
na na „\ y 1:h " va ! o l o“ . zprávyf'nsové, knihy ača

8 korun. do tlSluUlICil ;n isyznsilíuiybudrležEm.zemi 9 korun. -- l'a'íni'nn ' ' " ' - 0 v ' " .n ovi. gym. pro essoru

knihkupců...s.„„„ml., Casopis venovan y zájmum krestanského skolstvi. „„s„,.„.,„„ě„„g„č„_Pill5 procenta „\fyclmvato “ . lohu přijímá ru opisy .
Je jim dává toliko zalio- “"i-!"“ Jelínek, učitel v Břevno
tovó. Alumnům. klerikům _ . . _. , Y. . veuPrnh , pro Věstník

studujícím Me“,-„ „ Jednoty ceskeho katol. Učitelstva v kral. (leskem. Katechots'ý „j,-„m „„
d t ' ! ě tl .. _ , ' ' l [ J f
dgigangriiůoilo :xšmjiilůřoů Ma.“tel “ Vydavatel: DrUZStVO v'aSt' koĚCIDĚák,rTaÍecůlc-atagase

jedenáctý zdarma. __ , _ , . Smíchova.. ODPOVILI)NY REDAK l'OR' Ur. RUDOLF HORSKY.
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Volná myšlenka. — Mravně-paedagogické problémy ve škole. »- Z francouzských čítanek. — Biblické
děje a bibl. osoby v pověstech Židů & Mohamedánů. Feuilleton: O museích. — Smě—u“' W 0

Volná myšlenka.
(Příspěvek k psychologické diagnose >volných myslitelů—)

»Volná myšlenkaa! Co krásnějšího a vznešenějšího nad tento lidský úkon?
Bezprostřední projev zdravého rozumu a svobodné vůle, těchto nejvýznačnějších
duševních potenci člověka. Zákmit božství v člověku; nejlepší důkaz jeho vnitřní
svobody a neodvislosti. Volná myšlenka — symbolisovauá řeckou bohyní Pallas
Alhenou, ochránkyní pyšných Athen, jež v září své krásy, v stříbrné zbrojí vy
stupuje z hlavy Zevovy. ——

A nic věru není člověka nedůstojnějšího než zotročena mysl, na věky
spoutaná okovy cizích názorů. Toto duševní nevolnictví horší železných pout,
jež svíraly starověkého otroka. Míti svůj rozum, svůj náhled a svůj názor, tof
jediné stav hodný člověka. A nepřátelé všeho náboženství, zavilí odpůrci katolické
církve nemohli si věru dáli lákavějšiho'jména nad titul: »Volná myšlenka..:

Chceme však zde uvažovati o tom, zda opravdu volně mysliti je snadným
údělem člověka. Zda jest tak lehko jak se zdá, v základních otázkách života, ve
fundamentálních pravdách, jednajících o »smyslu životac (Tolstoj), o účelu ži
vota, významu člověka a jeho poměru k Nekone'čnému jasných a přesných,
a ovšem pravděpodobně i správných názorů se dopracovali. Zda tento indivi—
dualismus, jehož zastancem a šířitelem chce býti »Volná myšlenkac, neznamená
spíše naprostou duševní anarchii a čirý dilettantismus právě v onom oboru po
zuatkil, v němž je potřebí nejintensivněišího přemýšlení, vší vášně a všech
předsudků prosté mysli, hluboké znalosti lidské povahy a nejobsáhlejší zkušenosti,
aby člověk k poznání hlavnich principů života mohl dospěti. -—

Již Sokrates v jednom z Platonových dialogů vyslovuje se asi vtom smyslu,
že »každý považuje za samozřeimé, aby pouze ten zhotovoval pláště, který se tomu
napřed důkladně naučil, ale v otázkách životní moudrosti — podivno — dovoluje
si každý žvanil a nevědomec své nápady s vážnou tváři nosili na veřejnostzc
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Co tento mudrc řekl o pseudofilosofech své doby, věru platí i o našich poměrech.
Nejeden mladík, v duši své ještě nevytříbený, bez větších zkušeností života,
bez hlubších studií otázek, o něž se jedná, ihnedjest se svým soudem aživotními
názory hotov. Svoji »jednodenní zkušenostc, výsledky kratičkého, povrchního
myšlení, často snad ovoce okamžitého nápadu, který ve chvíli ničeho nedělání—
odpusťtež, prosím, tento výraz — hlavou se kmitl, považuje za pravdu a staví
svůj »nonsenSa oproti »consensu sapientiumc a jednomyslné tradici celých tisíciletí.

Musí věru býti každému nápadno, že uprostřed kulturních poměrů, čím
dále tím složitějších, v naší době, kdy každý obor vědy a umění se specialisuje
a v něm platí jen slovo dotyčného odborníka, při tomto chvatu a shonu všeho
života a práce, v základních pravda'ch života kde kdo hlásí se za proroka, od
borníka a autoritu. Na kathedru založenou na pouhém dilettantismu vystupuje
samozvaný učitel, bez hlubokých studií a beze vší zkušenosti, aby zpřevracel
na ruby, co největší filosofové a mudrci postavili, co věkům bylo svato,
a potom pobořiv, a naprosto ničeho jiného nepostaviv, se slávou vítěze sestu
poval dolů.

Že individualismus v základních otázkách života je nebezpečnou illusí,
& libovolný dojem a názor nemá míti stejnou váhu a oprávněnost jako poznatky
zkušených znalců, otom již také Plato zcela zřetelně se vyslovuje. Ve své
>Políteic, kde líčí ideální stát budoucnosti, horuje pro zřízení zvláštní třídy strážců
mravů, kteří dalecí ruchu a zájmů všedního života, oddali by še zpytování nej
vyšší pravdy a dle ní všechny ostatní poučovali a orientovali. Pozoruje zmatky
v názorech svých součastníků, Plato přirovnává svoji dobu k člověku, v němž
různé vášně a touhy ujaly se vlády na místo rozumu. A bylo to právě hluboké
pozorování života, jež ho přivedlo k poznání, že duch má vládnouti hmotě, rozum
vášním, zkušenost okamžiku. A—tovše lze jenom založiti a zajistíti soustředěným
a nerušenymvbaddním zvláště lidí k tomu způsobilých a povolaných, a nikoli
volnou činností jednotlivce nebo spojenou prací tisíci lidí nezkušených, krátko
zrakých a jednostranných.

.le potřebí největšího cvičení svého ducha; askese, jež by zdolala nadvládu
vášní, hluboké zkušenosti stále tříbené a stále korrigovane', aby člověk dovedl se
povznésti k vyššímu, všestrannému hledisku na základní zjevy života, opravdu
k volné myšlence. Bez nich jest každý jednotlivec vydán na milost a nemilost
svých instinktů a nikdy není schopen \vniknouti v hlubiny své duše. Ale což
na tom všem moderním volnomyslitelům záleží! Jejich rozum jest jím vůdcem.
Zda slepým či pošetilým vůdcem, to nenámahají se zjistiti. . Jich myšlení a jed
nání dle neukázněného jich individualního názoru, který v prvé řadě záleží
v _tom,že vypověděli boj každé autoritě,jest dle jich pojmenování: »volný rozvoj
vlastní osobnosti.< —

Hobbes dal si kdysi otázku, odkud to, že pokrok v poznání lidského života
a jeho zákonů daleko pokulhává za pokrokem věd přírodních a mathematických.
A příčinu tohoto nepoměru zcela správně spatřuje v tom, že lidská snaha po
hledání pravd na poli mravně náboženském je v ustavičném boji proti přirozeným
pudům, fysickým touhám a vášním. Čím vážněji postupujeme od prvého zdání
k jádru těchto otázek, čím svědomitěji chápeme svoji zodpovědnost, čím zřetel—
něji si uvědomujeme následky svého jednání, tím určitěji dospíváme k závěru,
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jak život svůj máme do budoucna upraviti. A mnozí lidé ihned ustanou vyvo
zovati ze svého poznání tyto závěry a raději své otázky ani nedomyslí, jakmile
ony závěry jsou v' rozporu sjejich navyklostmi, odhalují jejich chyby a slabosti,
a dotýkají se neúprosně jejich dosavadního způsobu života. Oni zkrátka nechtí
slyšet plnou pravdu, protože se nechtí zříkati svého pohodlí a svých návyků.

Dobře praví výborný psycholog a paedagOg Fr. W. Forster: »Opravdová
filosofie je ustavičným »hara-kiric, jest ostrým řezem do vlastního těla. Každý
její závěr vyžaduje oběti, každý důsledek vítězství charakteru nad smyslným
člověkem. Nejvyšší pravda zjevuje se vždycky v podobě anděla, který podává
člověku kalich hořkosti. Proto lidé v přirozeném svém stavu nejvyšší pravdy
nechtí viděti a jí přijmouti, ale vždy znovu ji přibíjí na křiž.< — Moderní volno
myslitelé opírají se o názor osvícenců 18. století, kteří hlásali rovnost a neomyl—
nost induvidualního rozumu. Jakoby rozum v člověku byl něčím samostatným,
na vnitřních vášnich a duševních affektech naprosto neodvislým, a ukazoval
jako mrtvá magnetická střelka stále v určitý směr a na určité zásady!

Zcela jinak, ale rozhodně správně pohlíželi na rozum a jeho činnost nej
větší-myslitelé minulých věků. Ti dobře postřehli, kterak rozum dá se vášněmi
oblouditi a oklamati, a jak různé touhy, jichž si člověk obyčejně ani neuvědomí
skrytě působí na jeho úsudky a závěry.

Slavný myslitel Paskal praví: >Vůle často zdržuje rozum, aby nepozoroval
věci 5 té stránky, jež mu není milá..: Ona překáží a zrazuje rozum, aby fakta
nezkoušel s všestranného, vyššího hlediska, a staví člověka jediné na ono sta
novisko, na kterém ona chce jej míti. — Není to u všech našich volných my
slitelů zjev naprosto obvyklý? Jejich názor na církev a náboženství je diktován
jich nenávistí a slepou zaujatostí proti němu. Myslí už napřed pod vlivem své
antipathíe. A z takového rozumování má vyjíti volná, neodvislá myšlenka? Jaký
to fénix má vzlétnouti z plamenů nenávisti a zášti? —

Schopenhauer ve svém známém spise: »Welt als Wille und Vorstellungc,
v kapitole nadepsané: »Der Primat des Willens im Selbstbewustseinc, velmi
důkladně o tom jedná, jak u valné většiny lidí všechno jejich myšlení a usuzo
vání neobyčejnou měrou je určováno jich pudy, city a zájmy, tak že o volném
jich myšlení nemůže býti ni řeči. Každá jich myšlenka je v poddanství jejich
vůle a vášní; je reflexem ať vědomých či nevědomých jejich 'snah. Na doklad
toho uvádí zjev tak častý, že člověk, který předkládá nějaký účet, daleko častěji
se zmýlí ve svůj prospěch než neprospěch, byť byl dalek myšlenky na úskok
a podvod. Jeho instinkt v podvědomí ho vede k tomu, aby hledal jediné svého
prospěchu. A jinde dovolává se naší zkušenosti, že »objektivníc náš soud o ně
jakém člověku je zcela jinaký, když se dovíme o něm, že buď dobře či špatně
mluvil o nás. A toto poddanství rozumu, ovládaného osobními zájmy a affekty
dle Schopenhaura zračí se obyčejně ve tváří a v celé postavě člověka. Hlava
je nachýlena najeho trupu ku předu, jakoby byla určena k vyzvědačské službě
pro tělo, a v celém výrazu tváře jeho osobní zájem bývá patrný. Naproti tomu
socha Apollina belvederského s hlavou hrdě vztyčenou je obrazem člověka, který
je volný, nespoutaný zájmy osobními, vášněmi či affekty sympathie nebo anti
pathie vůči těm, o nichž chce pronésti svůj soud. (Pokračování)
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Mravně-paedagogieké problémy ve škole.
(Z přednášky Dr. FR. FČRSTERA na paedagogickém kursu v Kolíně nad Rýnem podává

VÁLLAV ČERVENKA, účastník kursu.)

(Dokončení.)

Žádnou policií není možná tomu zabránití, aby nebyli žáci špatnými knihami
kažení. Proto musí třída sama se organisovat a státi se strážkyní svých žáků,
starší žáci musí býti pěstouny mladších druhů. Za žáka, jenž dopustil se poklesku,
zodpovědna jest celá třída, a v jeho nepřítomnosti radí se,jak vinníka na pravou
cestu zase uvésti. Zajímavé jsou pokusy ve školách amerických, kde zavedeny
ve třídách vlády parlamentární; volby do tohoto dětského parlamentu ději se
zcela vážně; voliči mohou při volebních shromážděních uvésti v řečích svých
vše, co dobrého mohou o svém kandidátu říci, avšak nesmějí ničeho hanlivého
mluviti proti kandidátu strany protivné. Žáci volí si svého zdravotního inspektora,
aby dbal čistoty ve škole a aby na zem nebylo plváno. Ten ovšem svůj úřad
zastává velmi přísně, poněvadž nečistotu musí sám odstraňovat. Podobně volen
jesti knihovník, jenž umí trochu vázati, a pečuje, aby sešity a knihy školní
nebyly špinavé a roztrhané, poněvadž je musí sám spravovati. Učitel sám jest
nad stranami a uznává tento sociální řád školní.

Jiný, velmi důležitý problem morálně-paedagogický jest, jak čeliti lži ve
škole. Žijeme v dobách, kdy u mnohých lidí panuje snaha .zjevené pravdy po

' pirati anebo sesměšniti. Jiní toho sice nečiní, ale staví se na stanovisko pochybo
vačnosti, skepse a táží se s Pilátem: »Co jest pravdařc — Na takových zákla
dech nelze přirozeně žádných charakterů vzdělati. Někteří zase namítají: »Mohu-li
gummovými přezůvkami chrániti nohy své před vlhkosti a rheumatismem, proč
bych nemohl se brániti nějakým nepříjemnostem malou lží, která nikomu neškodí Pc
— Proto ne, poněvadž ku podstatě charakteru náleží absolutní pravdy milovnost,
kde slova naše jsou v rozporu s naším myšlením a bytím, tu jest rozháranost,
neklid, nepokoj. Dante praví, že nemohl v podsvětí rozeznati lháře, poněvadž
neměli žádného obličeje. Chce tím naznačiti bezcharakternost lháře. Také důvody
socialni poukazují na nutnost pravdomluvnosti. Vždyť společnost lidská spočívá
na vzájemné důvěře a tato může se vyvinouti pouze tam, kde jest absolutni
pravdomluvnost. Kdo má služebnou lež za dovolenu, schvaluje zásadu, že účel
světí prostředky. Církev prohlašuje lež služebnou za nedovolenu a sv. Tomáš
Kempenský praví, že každá lež jest hříchem; za to Luther praví, že lež služebná
jest prý dovolena. —

Mnozí vychovatelé — kteří jinak jsou odpůrci tělesného trestu, domnívají
se, že uštědřený políček za každou lež vyléčí lhavého chovance. Trestem tímto
však potlačí symptom chyby povahové, avšak nikoli chybu samu. Je-li příčinou
lhavosti nedostatek citu pro čest, trestem tělesným se ještě více cit pro čest po
tlačuje, místo co by měl býti posilován. Proto kterýs dánský vychovatel praví,
že k žákům nutno se rytířský, ušlechtile chovat, a jistý anglický paedagog vy
pravuje, že oslovuje žáky takto :- »Věřím vám všem na slovo, neboť vás mám
za gentelmán'y.<

Jsou rozličné druhy lži. Sobecká lež, již si chce' žák pomocí 2 nějakých
nesnází; heroická, když vinu jiného na sebe vezme; fantastická, která spočívá
v živé obraznosti chovancově a kterou nemusíme příliš přísně posuzovati; patho
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logická lež, kdy žák sám sebe klame. a společenská, která má příčinu v žádosti.
vosti, nějak vyniknouti nad jiné.

Lež fantastická působí velmi neblaze, jestiže hoch má něco ztvrditi jako
svědek. Proto je nutno vésti ho k tomu, aby vždy vše důkladně pozoroval a ne
dával se sváděti svou obrazotvorností. Nechme chovanci dosti času ku přiznání,
pozorujeme-li, že snad si to rozmyslí a pravdu pak poví. Neosopujme se naň
příkře; tím bychom ho od přiznání odstrašili. Přibeřme si na pomoc celou třídu,
aby ukázala svou antipathii ke lži sobecké; podporujme provinilcovo sebevědomí
a cit pro čest, že dáme mu příležitost, aby v něčem vynikl. Tak jej povedeme
a vůli jeho posilníme, aby v starou svou chybu neupadl. Lindsay pravil ke svému
chovanci, který ho obelhal: »Nemám tě ještě za lháře, protože's jednou od pravdy
se odchýlil. Ale nejsi žadný muž, jsi zbabělec, jestli ještě jednou to učiníštc ——
Při lži heroické přihlížejme k tomu, aby pravý vínník sám se přiznal. V tom
budeme míti celou třídu za sebou a bude ona v tom směru na pravého pa—
chatele působiti, by netrpěl nevinný.

Co se týče školní kázně, má býti jejím cílem upevnění charakteru. Poněvadž
pak pěstění charakteru vyžaduje šetření sebeúcty žákovy, nelze doporučovati
trest tělesný, poněvadž tento příliš apelluje na časné motivy. Řekne-li mi učitel,
že tělesnými tresty udržuje žáky ve výtečné kázni, lze mu odpověděti se Schil
lerem: »Běda pak, až-budou puštění na svobodulc — Na druhé straně však
musíme zavrhnouti moderní změkčilost, jaká do výchovy všude nyní vniká. Tam
byl charakter bez humanity, zde humanita bez charakteru. Jak známo, jest hla
satelkou změkčilé výchovy Ellen Key-ová, která však se svými zásadami učinila
v Moskvě velmi smutné zkušenosti. Bylo jí dovoleno, by zásady své na jistém
ústavu uváděla ve skutek. Za půl hodiny musili však vyučování přejmouti
vlastní učitelé, nebot za »humanitní kázněc Ellen Keyové děti vzájemně začaly
se rvát a rdousit! — Není tedy poslušnost nepaedagogíckou, jak o ní Ellen Keyová
tvrdí, nýbrž nutností.

Morální paedagogika sama o sobě k výchově však nestačí; musí býti za
ložena na náboženství. Křesťanský muž hledí svůj charakter zdokonaliti dle ideálu
osoby Kristovy. Osoba Kristova jest středem všeho, jest jednotou v mnohostran
nosti tohoto žití. l učitel světských předmětů má každé příležitosti použíti, aby
k této jednotě a středu směřoval. Běda mu, jestliže jako Petr svého Pána třikráte
v jedné hodině zapře! Jen ten učitel, jenž má odvahu při výchově hleděti na
ideál Krista, vychová charaktery.

=©©©©=
Z francouzských čítanek.

Školními knihami začíná se čím dále tím více francouzská veřejnost obírati.
Je patrno, že společný hlas francouzských biskupů, před knihami varujících, ne
zněl nadarmo. Časopisy, které stojí v popředí francouzské žurnalistiky, přinášejí
úvahy o obsahu školních knih. Po citovaném »Matinu“ přicházejí nejznameni
tější revue francouzská »Journal des Debata, a na výsost seriosní list »TempSc

K lepšímu porozumění školních poměrů francouzských musíme uvésti, že
když roku 1882 zákonem byla ve Francii zavedena škola bezkonfessijní, neutrální
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v níž jméno Bůh se nevyslovilo, školní modlitby odpadly, bible a katechismus
zmizely, komora i senát mínily tím školu takovou, jež by jednotlivé konfesse
úplně nechávala na pokoji. Tvůrce školního zákona r. 1882 Jules Ferry pravil:
»Kdyby některý učitel státních škol se opovážil zaváděti učení, které by mohlo
uraziti náboženské přesvědčení některého občana, bude tak rychle a přísně po
trestán, jakoby žáka sveho tělesně ztrýznil.a

Jak učitelové a učitelky tento příkaz plní před 10—121etými dětmi, ukazují
některé věty, které ze školních čítanek vybral časopis »TempSc, označiv je jako
nešprávné a nevhodné. Suďte sami!

Albert Bayet, v »Lecons de moralec píše: ngítě, myslí si bytost velmi dobrou,
které člověk za v'šeckno díkem jest povinen; kdyby taková bytost byla, byl by
to Bůh, a musili bychom ho milovati.: — Je-lz' Bůh, musí mu býti mily všechny
dobré činy lidské; není-lí, i dále trvá závazek, aby člověk konal dobré činy.< —
»Do kostela nemusí choditi ti, kteří Boha miluji.<—Útok na existenci Boží a proti
službám božím z těchto »neutrálnicha vět přímo čiší!

Morální čítanka, aby zdiskreditovala pojem jediného Boha, vypočítává různé
víry a bohy. »Jest Bůh katolický, Bůh židovský, Bůh protestantský, Bůh moha
medánský, Bůh pantheistů, Bůh deistů, také volní myšlenkáři a atheisté mají
zvláštní svou představu o Bohu. K vůli míru mezi konfessemi jest nejlépe, Boha
pominouti, ať se oň prou náboženství a vyznání.: — Tak nevážně trhá se pojem'
Boží, všem vyznáním společný. v několik kusů; — fedruje se tím vážnost ná
boženská?

Zvláštní také jest, že knihy školní, pomíjejice protestantůvažidů, především
na mušku si béřou katoliky. >Katolíci pronásledovali jinověrcec. Co jiného do—
brého a velkého církev vykonala, se nepraví.

Patriotické smýšlení a obdiv pro veliké historické postavy kazí školní spi
sovatel Aulard takto: »Velci dobyvatelé nejsou opravdu slavní lidé, nýbrž bývali
často hanbou a metlou pokolení lidskehOc. — »Nesud'te člověka dle jeho uniformy
a čákyc. Páchne Hervéovým antimilitarismem. — »Jsme především světoví ob
čané-. Zaváni internacionální soc. demokracii. Sociálně-demokratickou třídní zášť
a social. demokratické náhledy o majetku křiklavé zvěstují tyto věty: »Prácejest
mlýn, jehož kolo musi šlapati ubozí chudáci; šťastní boháči však leží.: — »Co
jest to peníz, milé dítě? Peníz jest rozkaz bohatých, aby pracovali chudí..: —
»Ubylo by válek, kdyby ubylo králův a císařů.a — »Pobudové, kteří nepracují,
jsou žebráci, boháči na svých zámcích jsou pobudovéc.

Proti této větě, jež z majetku činí věc opovržení hodnou, cituje »Frankfnr.
ter Zeitzmg- článek 17. z prohlášení lidských práv velké resoluce: »Majetek jest
neporušitelné a svaté právo.:

Školní kniha nazývá francouzskou šlechtu a průmyslníky, kteří mají své
zámky, »pobudyc. — O králích bursovních opatrně mlčí.

»Journal des Debats: vybírá z obsahu školních knih tato zavržitelná místa:

»Musíme se brániti proti válce stejně jako proti vražděc. (Kdyby tedy Pru
šák nás napadl, musíme složiti ruce v klín !) —' »Platíme ročně čtyři milliardy
daní, že jsou ve světě králové, kteří lm své zábavě vedou vojny. Daně platiti'mu
Síme, ale pozor dejme, ať země naše nedostane se zase pod krále a at poslanci naši
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neusnesou se o drahé a vražedné válce; af'zbytečnou válkou nás nezničí da
němi.c

»Morálka jest jako dobrá medicina, moudrý jí užívá !a — (Jaký to ošklivý
utilitarismus, bez obětavosti, bez nadšení la podotýká »Journal des Debatsc.)

Z dějin francouzských pomíjí se doba království. Napoleonu I. věnuje se
jedna jediná řádka, za to oslavuje se do nebes »velká revolucec. Ovšem hrůzovláda
konventu se naprosto umlčuje. Dle toho vypadají další věty: »Král Chlodvig byl
krutý barbar, biskupové však mu odpustili jeho vraždya. — »Sv. Martin, boře
pohanské chrámy a obětnice, zruinoval nám celou zemi.a — »Gotttried bouillonský
zatím co v jerusalemském chrámu děkoval za vítězství, dal svými křižáky pobiti
70.0000 Mohamedánů.: — »Král Ludvík svatý dal rouhačům propichovati jazyky,
kacíře metal do ohně, židům doporučoval místo výkladů raději hodně hluboko
do těla vraziti meč.: — Tak odbývá státní čítánka obrácení na křesťanství a
války křižácké! Francouzové, kteří práhnou po slávě (la gloire !), dostávají na
svou ctižádost ledovou školní sprchu . . .

Jen politování a úsměv musí vzbuditi, když čteme ve školní čítance verš
z bájky La Fontainovy:

»Petit poisson deviendra grand,
Pourou que Dieu lui préte viec,

přeměněný takto:
Petit poisson deviendra grand,
pourou qu' on lui laisse la vie.

(Rybička maličká vzroste, Bůh-li jí popřeje život — lidé jestli ji nechají na živu).

O náboženstvích praví citovaný Bayet: »Všeckna náboženství mluví o Bohu
a o životě posmrtném. Bůh a duše nesmrtelná nedají se však vědecky dokázati
a proto jsou to věci, o nichž každý může souditi, jak chce. Máme právo voliti
si náboženství, které se nám líbí, a také nezvoliti si žádné. Právo držeti se ná
boženství, jež se nám zamlouvá, anebo nenutí žádné náboženství, jmenuje se
svoboda svědomí. Svoboda svědomí jest právo absolutním — Že tato zdánlivá
tolerance jest jen pláštík pro índifferentismus a atheismus jest patrno. Zajímavo
také jest, že list frankfurtské bursy »Frankfurter Zeitungc, redigovaný židy, shle
dává, že všeckna závadná místa jsou v úplném pořádku a že je dobře, že se
pověděla pravda, třebas že vždycky nebral se zřetel na děti 10—121eté.

Jak každý uzná, čiší z citovaných vět nevlastenectvi, kosmopolitismus, zá
sady soc. demokratické, přehánění a zúmyslná lež, náboženské urážky a ne
věra. — Atakové knížky jsou ve Francii knihami státem schválenými na veřej
ných školách! Nedivte se pak, že celý sbor biskupů francouzských proti knihám
takovým protestuje, že rodičům připomíná jejich právo a povinnost, a že užívání
knížek závadných označuje jako těžký hřích. Mimo společný svůj protest roz
šiřují také biskupové brožurky k rodičům a dávají na kostelní vrata přibíjeti vy
hlášky. Dle »Jonrnaluc zní'taková vyhláška, přibitá na kathedrálu v Brestu takto;
»Křesťanští rodičové! Zákon z r. 1882 zakazující ve škole modlitbu, bibli a kate
chismus, sliboval, že bude ku všem konfessím neutrální,. Učitelé a učitelky však
mluví ve škole proti náboženství, obrázky a články na náboženství útočí a se
šměšňují. Děti se nemodlí, nechodí do kostela, nepřijímají svátosti, kde kněze



potkají, tam ho insultují — toť ovďce školní výchovy. Proti tomu mají povinnost
rodiče i děti. Rodiče křesťanští, pozvedněte svůj hlas a řekněte: Protestujeme
proti protináboženským knihám; děti, které navštěvujete katechismus, vraťte knihy
učiteli a pravte: »Nesmíme jich užívati, jsou zakázány—(. I stávka školních dětí
se místy doporučuje. . . .

Tak stojí si nyní církev, stát a škola ve Francii. —-es—

Mawe
Biblické děje a' bibl. osoby V pověstech Židů &Mohamedánů.

Podává universitní professor Dr. JAR. SEDLÁCEK.

(Pokračování)

Písmena abecedy.
Když se zalíbilo Bohu a chtěl stvořit svět, dostavila se \všechna dvacet dvě

písmena, napsaná rydlem zapáleným na koruně Boží a postavila se před ním.
A předstoupilo písmě tan a pravilo: »Jahve, prosím, stvořiž svůj svět mnou, nebot
já jsem na začátku slova »toraa (t. j. zákon, i knihy Mojžíšovy), zákona, který
ty dáti chceš svému lidu israelskému Mojžíšem, synem Amramovým.: Odpovídaje
pak Jahve řekl: »Teprve za 3306 let poručím poznamenati písmě tau na čelech
spravedlivých (u Ezech. 9. hl. 4. V.); a až přijde anděl hubitel, aby sklál hříšníky,
a spatří čela spravedlivých, ustoupí od nich a nic zlého jim neučiní.c A zarmou—
tilo se písmě tau a odstoupilo od tváře Jahve. A přistupovala ostatní písmena a
dolehala na lahve a prosila jej slovy: »Stvořiž svět svůj, prosím, skrze nás.—
A nevyhověl Jahve žádosti jejich, až se dostavilo písmě »bethc a řeklo: »Jahve,
Bože můj ! Synové tvoji každodenně tebe mnou velebí, říkajíce: Baruch (požehnaný)
Jahve na věky Amen a Amen !(

I řekl Jahve k písmeni b: >Požehnaný, jenž příchází ve jménu Páně !: A vzal
je a stvořil jím svět (bara : stvořiti) a napsal; Brešit bara (na počátku stvořil).

. — A stálo písmě »alefc (prvé p.) mlčky po celý ten čas na svém místě. Tu za
volal je Jahve řka: »Proč pak mlčiš a ničeho-si ode mne nežádášh A odpovědělo
písmě »aletc řkouc: »Pane všech světůllá jsem navázáním všech písmen i číslo
mé jest jednička, jak bych se odvážiti mohlo přistoupiti k tobě, Jahve, Bože můj
a mluviti něco?c I slyšel Jahve slova písmene »alefc alíbila se mu velmi a řekl:
»Poněvadž jsi ponížené před sebou, budeš první mezi všemipísmeny; že číslo tvé
jest jednička a já jeden jsem a zákon jest jeden, až budu dávati toru svému lidu
Israelskému seknu skrze tebe: »Anokhi adonaj elohekha,< (Já Pán Bůh tvůj jsem).
(Všechna tato tři slova počínají písmenem alet.)

Světlo. Na počátku stvořil Jahve toru (zákon) a trůn slávy (své) a pak po
ručil, aby byl stvořen Abraham, Isak a Jakub, synové israelští, a dům svatý a
jméno krále pomazaného (Messiáše). A veliké světlo vyšlo ze svatyně a pokrylo
lahve a zářilo světlo to od jednoho konce světa až k druhému.

Stromy a železo. Když vydala země stromoví, byly na zemi zahrady a sady
a lesy. A bálo se stromoví železa náramně, nebot pravilo: »Přijdou dnové a učiní
si člověk železné sekery a bude nás řezati & porážeti! »A slyšelo železo slova
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stromů a pravilo jim: 'Budete-li žíti vespolek vpokoji a nezradíte-li se samy, ne
bude moci vám ničeho zlého učiniti, neboť kde vezme člověk dřevo, z něhož by
udělal topůrkořa

Nežárli. A stvořil Jahve slunce a měsíc, a bylo světlo měsíce jako světlo
slunce a to se nelíbilo měsíci a šel a postavil se před Jahve řka : »Pane všech
světů! Stvořil jsi mne a slunce a dal jsi nám oběma veliké světlo, že nás nikdo
i'ozeznati nemůže a neví„které světlo jest slunce a které — měsíc. Nebylo by
lépe, kdyby nebylo světlo slunce s mým stejné? 1 řekl Jahve: »Slyšel jsem tvá
slova; od dneška bude zmenšeno tvé světlo a každý člověk bude věděti, že to
menší světlo jest měsíc a to větší slunce.<

Adam, prvý člověk. Dne šestého seděl Jahve na svatém trůnu svém a deset
tisíc tisíců iandělů stálo nad ním. A řekl Hospodin: :»Učiňme člověka v obrazu
našem, dle podobnosti naší, aby panoval nad veškerým dílem rukou mých abyla
jeho bázeň na všech zvířatech země a na všem nebeském ptactvu. »A přišla pravda
a poklonila se Jahve a prosila jej řkouc: »Netvořiž člověka, neboť svírati mne
bude svými lžemi a klamy.< A vešla milost a postavila se před Jahve & pravila:
»Jahve, prosím, stvořiž člověka, aby prokazoval milost tvorstvu tvému h A přišel
pokoj a zaplakal a prosil Jahve slovy: »Proč chceš stvořiti člověka, jehož srdce
bude jen ničemné po všechny dní a zle činiti bude všemu dílu rukou tvýchřlc
A vešla spravedlnost a mluvila k Jahve: >Nechat padne prosba má před tebe a
stvoříš člověka, nebot spravedlivé skutky bude milovati a milosrdenství prokazo
vati každému bídnému a ubohému a vysvobodí je z úzkosti jejich !: A vyslechl
Jahve slova tato a srazil pravdu k zemi. A řekli andělé: »Proč učinil jsi Hospo
dine tak pravdě ? Což není ona pečetí tvouřa Iřekl Jahve: »Choditi bude člověk
cestou pravdy a milovati ji bude z celého srdce svého a z celé duše své a vrátí
se a přijde opět ke mně.< A když andělé ještě mezi sebou rozvažovali, vzal Jahve
prach ze čtyř stran země a utvořil z něho člověka a vdechl v ústa jeho dech
životní a stal se člověk živoucí duší a postavil se na své nohy a pohlédl na nebe
a na zemi a na veškero vojsko jejich (co na nich jest) a pozoroval je s obdivem
a pravil: »Jak veliká jsou díla tvá, Jahvelc

A řekli andělé: >Proč jsi stvořil člověka? Není—ližon prach a popel a ne
budou všechny dnijeho bolesti a trampoty, soužení a třesení?. A odpovídaje Jahve
řekl: »Kdybych nevytvořil člověka, zajisté bych nestvořil ani ovoce ani býky a
polní zvěř & ptáky nebeské a ryby vodl A nyní vězte, že pro člověka všechno
to jest stvořeno a ze svého ducha dal jsem jemu a panovati má všemu dílu mých
rukou !. A přikázal Jahve, aby přecházela po dvou veškerá zvířata a ptactvo kolem
andělů a žádal od nich, aby mu udali jména těchto stvoření. A odpověděli andělé
Hospodinu řkouce: »Neznáme jmenlc A řekl Jahve člověku: >Udej ty jména
všech těchlc A odpověděl člověk a řekl: »Jméno tohoto stvoření: býk, a jména
těchto tvorů: osel, kůň, velbloud . . . . A řekl Jahve: »A jaké jest tvé jménořc
A odpověděl člověk řka: »Adam jest jméno mé, neboť ze země (adama) vytvo
řen jsem.< A mluvil Jahve k člověku opět řka: »A jaké jest moje jménořc A řekl
člověk: »Jméno tvé Adonai (pán můj), neboť pánem jsi všech stvoření.—<A když
dokončil člověk svou odpověď řekl: »Jahve, Bože můj! U všech zvířat a ptactva,
jež jsi předvedl ke mně, viděl jsem zvíře mužské a jeho družku — a nyní roz
množ svou milost nade mnou a dej i mně ženu, aby byla pomocí mně podob
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nou! »A vyslyšel Jahve hlasu prosby člověka a vnesl na něho .spánek a usnul.
A vyňal jedno z jeho žeber a učinil je ženou a přivedl ji k člověku. A probudil
se ze svého spánku a spatřiv ženu stojící před sebou zaradoval se radostí velikou
a řekl: »Požehnaná jsi Hospodinu. Budeš se nazývati išša (žena), že z iš (muže)

aaamaajsi vzata.

FEUILLETON.

O museích.
PíšeFr. H....a.

(Pokračování)

Vliv medicejského dvora byl na celou
Evropu po celá století rozhodující. Co Vavři
nec Zářící obklopuje se na svém venkov
ském sídle v Careggi zástupy umělců, lite
rátů, znatelů dějin i starožitností, a přemě
ňuje svá. sídla v opravdová musea sta—
rožitnická, šlechta na severu ještě sídlí
v nepřístupných opevněných hradech, po
chmurných a nevlídných. On sám diskutuje
s filosofy a umělci, zakládá, možno-li říci,
novoplatonskou akademii, vzněcuje ducha,
dává iniciativu, hmotně podporuje a za
městnává. Ale stále sbírá a navazuje na
minulost, žel, pohanskou. Není divu, že ne
slýchaným kouzlem působila Italie tehdy na
celou Evropu. Vizme Františka francouz
ského! Opět a opět dobývá Italie, přísahy
ruší, smluv nedbá, věrolomnosti se dopouští,
a jen a jen do Italie, 'ač strašné Alpy mu
brání.

V naprostém nesouhlasu s touto čin
ností uměleckou a s tímto životem v práci,
ve vědě, často v přepychu, bývají vlastnosti
osobní tehdejších vladařů : úskočnost tvrdost,
až krutost.

Dle příkladu Mediceů i ostatní panov
níci v Evropě zařizovali své dvory, volali
umělce, stavěli a zakládali obrazárny a
sbírky zvláštností. To byl původ našich
museí; jistě správnější, nežli odvozovati
jejich vznik od středověkých pokladů chrá
mových, docela odlišných obsahem i roz
sahem.

Ve sbírkách těchto bylo často mimo
předměty umělecké i mnoho rarit, jichž
někdy nelze ani jmenovati, všeliké podiv
nosti a nemožnosti. Záleželo vždy na'po—
vaze a smlýšlení vladařově, zakladatelově.
Vzpomeňme na sbírky Rudolfa II. v Praze!
Katalog je znám. Co tu malicherností, titěr

((Pokračováni.)

ností, téměř hraček vedle předmětů skutečně
museálních! Kolik energie, prostředků i času
vynaloženo na získání předmětů bezcenných
a často padělaných, falešných!

Hlavní a základní rozdíl mezi těmito
sbírkami & staršími sbírkami středověkými,
na př. poklady chrámovými spočívá vtom,
že slouží královské osobě a vladařské idei,
repraesentaci. Upevňuje se absolutismus,
z vasalů ve šlechtě stávají se královští slu
žebníci, moc vladařská se centralisuje, roz
množuje, panovník na venek dává na jevo
moc i svou důstojnost. Obrazárny a sbírky
jsou umístěny v královském paláci, před—
měty vybírány dle vkusu panovníkova a
a jak prostředky dostačovaly. Sardanapal
prý se dal upáliti se svými ženami i po
klady, bylit pouze pro něho. Ludvík XIV.
řekl: »Stát jsem já.—< Toto nám illustruje
zřetelně ideu při zakládání sbírek králov
ských, ze kterých povstala naše velká mu—
sea evropská.

Jako typický příklad tehdejšího nazírání,
jak sbírka čili museum uspořádána má býti,
a jaké předměty v něm mají nalézti svého
útulku a umístění, buďtež citována zde slova
hamburskéhoobchodníkaKašpara Bedřicha
Jenckel-a ze spisu: »Anleitung zum rechten
Begriff und nůtzlicher Anlcgung der Mu
seorum oder Raritátenkammernc z r. 1727.
Aby ni prášek z původního pelu v origi
nále se neztratil, dovolím si citovati bez
překladu: »ln einer Kunstkammer wird
aufgehoben alles, was die Kunst in allerlei
Species und Materien als Elfenbein, Perl
mutter, Glas, Porzellain nur immer der cu
rieusen Welt verfertigen mag; wobei' auch
dieses in Acht zu nehmen, dass, je schwe
rer eine Materie an und fůr sich zu be
arbeiten. um desto mehr Rarit'át und Kunst
dabei zu admiriren sei. Unter die Kunst
sachen gehóren ferner gezáhlt zu werden
allerlei Medaillen und Miintzen, kóstliche
Gemžilde von beriihmtesten Malern, heid
nische und Rómische Urnen, Thržinentópfe,
Kupferstiche und dergleiche mehra.
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V těchto slovech vidíme neobyčejně zře
telně vyznačeny názory 0 museích, jakožto
sbírkách rarit provedených ve slonové kosti,
v perleti, ve skle, porcelánu. Hlavně záleží
na tom, aby materiál byl cenný a drahý;
čím skvostnější materiál, tím podivuhodnější
vyrobený předmět; obrazy mají býti díla
výhradně nejlepších mistrů, pro periody pře
chodní a přípravné není smyslu.

0 systematickém uspořádání předmětů
z některého oboru, 0 methodické a poučné
stránce tohoto u5pořádání, o úplném vyčer
pání některého oboru, aby veškeren jeho
vývoj byl znázorněn, nebylo ovšem ani po
tuchy. Hlavním cílem bylo míti rarity, a čím
podivnější, tím lépe.
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Než přicházel zvolna obrat, změna smý
šlení.

V Anglii, r. 1753, daroval Sir Hans
Sloane své sbírky v ceně 50.000 liber
státu za 20.000 liber, a to jest počátek
slavného British Musea.

Revoluce francouzská zlomivši a odstra
nivši moc královskou, shromáždila její po
klady v jedno místo, v Louvre, v hrad krá—
lovský, jejž započal stavěli František I. —
Vše, poklady, sbírky, obrazy, umělecké
předměty z bývalého soukromého vlastni
ctví králova, přešly v majetek státu, občan
stva, vše každému občanu volně přístupným
a prospěšným učiněno.

To na sklonku století 18. (Pokračování.

SMĚS.

Úmrtí. -— V Železnici u Jičína ze
mřel dne 25. prosince dlouholetý a pilný
spolupracovník »Vychovatelec, veledůst. p.
František Horáček, čestný kanovník krá
lovéhradecké kapitoly, c. a k. vojenský supe
rior a professor na Teresianské vojenské
akademii v Novém městě u Vídně. — Smrt
jej zachvátila, když připraviv si příjemný
útulek ve výslužbě, chystal se dále praco
vati v oboru paedagogickém a homiletickém.
Měl ještě mnohé plány, hodlal znovu cho
piti se péra pro >Vychovatele<<. Všichni,
“kdo čítali jeho články, svědčící o neoby
čejné znalosti odborné, vzácné píli a nad
šení pro náboženství a sv. církev, jistě mu
uchovají vděčnou a trvalou pamět. Prosíme
své “čtenáře, by mu věnovali zbožné me
mento. r.

Z českého odboru středoškolských
katechetů. — Odbor konal dne 15. pro
since schůzi, v níž jednatel přečetl list před—
sedy ústředního spolku, professora Volného,
zvoucí ke schůzi delegátů jednotlivých od
borů, na den 27. prosince ve Vídni usta
novené. Má na ní býti zahájena akce, smě
řující k započítání let, v duchovní správě
prožitých, do státní služby. Do schůze uvolil
se jeti prof. Můller.

Dr. Zítek dopisem navrhuje, aby český
odbor vydával svým nákladem učebnice ka
tolického náboženství pro střední školy. —
Sekce usnáší se, že jest ochotna svýmjmé- '
nem zmíněné učebnice vydávati a žádá pp.

autory, aby s ní v té příčině v jednání
vcházeli.

Dr. Schneider přimlouvá se, aby v příští
valné hromadě vídeňské doporučeno bylo
působiti k tomu, aby z peněz, professorské
knihovně ročně povolovaných, byla dle ur—
čitého klíče i náboženství přesně vymezená
kvota přiznána.

Dne 5. ledna 1910 konal odbor schůzi
druhou, v níž předseda podával zprávu 0
schůzi delegátů, dne 27. prosince ve Vídni
konané. .

Zastoupeny byly odbory všechny až na
štýrský, jenž se omluvil a písemné dobro
zdání poslal. — Delegáti usnesli se jedno
myslně, aby zahájena byla energická akce
pro započítání let, v duchovní správě proži—
tých, do kvinkvenálek a do pense.

Delegát za Dolní Rakousy připomněl, že
se na zemském sněmu dolnorakouském
právě projednává zákon, jenž bude nepo
chybně přijat, aby kněžím při zemských
ústavech ustanoveným započítána byla do
zemské služby všechna léta od vysvěcení
počhána.

Podrobný referát o stavu otázky podává
prof. Feyerfeil z Teplic, jejž delegát za
český odbor, prof. Můller, v některých bo
dech doplňuje. Poukázal na nedávné usne
sení Svazu středoškolských professorů ra
kouských, jímž prohlášena byla ochota ka
techety v tomto požadavku podporovati, na
analogii s učiteli tělocviku ažádal konečně,
aby slova »let v duchovní správě proži
týcha pozměněna byla takto: »let v du
chovní správě nebo jinak jako ku př. na
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obecných a měšťanských školách, v adjun
ktuře, semináři atd. prožitých,c — což
přijato.

Předseda, prof. Volný, vypracuje memo—
randum, jež zasláno bude jednotlivým sek
cím, aby se o něm vyslovily nebo pří
padné dodatky k němu přičinily.

Umluven potom způsob, jímž. bude ve
vymáhání tohoto spravedlivého požadavku
postupováno. Spolu usneseno bylo, žádati
u nejdůstojnějších Ordinariátů, aby na kon—
ferenci biskupů jednáno a pokud možno
přijato bylo za zásadu, že absolvované stu
dium theologické fakulty rovná se appro
baci a že zkouška. již Ordinariáty na kan
didátech k vyučování náboženství, na střední
škole se hlásících žádají, jest rázu pouze cír
kevního, majíc za účel nikoliv před forem
státu teprv kandidáta k úřadu učitelskému
approbovati, nýbrž biskupa o zdatnosti a
povolání žadatelově k učitelskému úřadu
instruovati.

Poněvadž svátek Zvěstování P. Marie
letos na 4. dubna přeložený jest festum
fori, usneseno bylo žádati nejdůstojnější kon
sistoř, aby včas školní úřady na tuto okol
nost upozornila, by v poslední chvíli ne
vznikla bezradnost a nejistota, zda má
v onen den vyučování odpadnouti.

Dr. Schneider, jenž má definitivu pro
nižší gymnasium, stěžuje si, že mu za ho
diny, jež vyučuje ve třech třídách oddělení
vyššího, vykazován jest plat až na konci
roku asi jako remunerace za přespočetné
hodiny. Usneseno bylo zakročiti na přísluš—
ných místech, aby věc. zásadně byla rozře
šena ve smyslu katechetu příznivém.

Jednatel: prof. Dr. Lub. Petr.
Nový učebný předmět. Na jisté ně

mecké reálce (v říši) zavedeno jako nový
předmět: vyučování střelbě. Některé časo
pisy vítají toto zavedení. Podotýkají však,
že by měl předmět tento zaveden býti již
na obecných školách, jako v Anglii. Tím
prý by se žactvo již napřed k stavu vo
jenskému připravovalo a nejpotřebnější vě
domosti, jak zacházeti s ručnicí, by si již
na vojnu přineslo. — Že vAnglii zaveden
tento předmět na školách, není divu; neboť
nemají Angličané všeobecnou brannou po
vinnost jako.v Německu nebo u nás, tak že
velikému počtu našich zeměbranců skytá se
příležitost naučiti se umění tomuto. Ostatně
již to jest přípravou ku stavu vojenskému,
že žáci cvičí oči, ruce, vůli tělocvikem,
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kreslením, ručními pracemi, výlety, hrami
atd. Kdyby se ještě dále šlo, vedlo by to
k utvoření se žákovských školních vojen
ských praporů, jako ve Francii, kdež se
však neosvědčily. A pak ručnici dáti_ do
rukou žáků! Věc povážlivá. '

Fiat justicia —pereat mundus! Za
jímavý případ ručení učitele za zdraví a bez
pečnost žáka stal se v jistém městě porýn
ském. Žáci v době oddechu vycházeli na
dvůr a učitelé střídali se v době pausy té
v dohledu; každý den dohlížel jiný. Tu stalo
se, že jistý žák zlomil si ruku aještě utrpěl
menší pohmožděniny. Učitele dohlížejícího,
který na dvoře na svém místě byl, žaloval
otec žákův na odškodné za léčení a bolestné
a požadoval 480 korun. Zažaloval nejen do
hlížejícího učitele, jenž byl zároveň třídním
jeho syna, ale i ředitele školy, že prý špatně
kontroloval dohlížejícího učitele! — Žaloba
byla u dvou soudních instancí jako bezdů
vodná zamítnuta, ale proto, že otec žalující
nemohl zaplatiti útraty soudního sporu, byl
nejen učitel, ale i ředitel školy odsouzen
k zaplacení útrat. Proto, že takové případy
staly se vícekráte, utvořili si učitelé tamnější
pojišťovnu, která také za pojištěného učitele
útraty zaplatila, nikoli však za ředitele školy,
který pojištěn nebyl. Tedy ničehož nezavinit,
dát se žalovat a ještě platit! Lidská spra
vedlnost má často opravdu oči hustou r'ou
škou zavázané!

Listárna administrace: Do Ameriky: Re v.
Fr. Kolář: z 34'31 dali jsme: 924K za XXIV.“
a XXV. ročník Vlast a 3 K za čísla roč. XXVI.
Dále: K 7-31 na Vych. roč. XXlII. I dáte ještě.
K 1'69 na XXIII. roč. Vych., 18K na roč. XXIV.
a XXV. a K 4'80 za III.—VI. roč. Obrany víry
a 360 za IV.—V. roč. Husitství. Ostatní vše jsme
zařídili dle vůle Vaší.

Stručný návod
pro farní benehciaty k přiznání k osobní dani.
Podává Vlast. Hálek, farář v Liboci. Deválé do
plněné vydání. Vyšlo nákladem družstva Vlast.
Cena 50 hal., poštou 55 hal. Objednávky vyřizuje
administrace družstva Vlast v Praze čp. 570-ll.

ÚIV
Pohožnost krizové cesty.

Upravil larář Vlastimil Hálek. Schválená nejd. kníž.
arcib. Ordinariatem pražským. Vyšla nákladem
družstva Vlast a prodává se po 20 hal. Pp. knih
kupci obdrží 250/0 provise. — Objednávky přijímá

' administrace družstva Vlast v Praze. čp. 5707-11.

Knihtínarra druhtl hast \:Prue.
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Volná myšlenka.

(Příspěvek k psychologické diagnose »volných myslitelů.<)

(Pokračování.)

Kdo chce volně mysliti, je potřebí, aby cele ovládal ajekíy svého nitra.
M„.sí je napřed přemoci, musí se očistiti, aby byl schopen ponořiti svého ducha
v tajemství a záhady života.. Ajenom člověk takto vytříbený je schopen volného
myšlení a vnikání v největší problemy světa. Přemýšleli snad někdy o tom naši
volní myslitelé? Nenapadlo je nikdy, proč již v dávném Egyptě všichni ti, kteří
měli býti zasvěcení v tajemství kultu Jsidy a Osirise musili podstoupiti zkoušku
vodou, ohněm a přemáhatí četná nebezpečí a pokušení? Musili podrobovati se
dlouhému. mlčení a žíti v samotě, a teprve tehdy, když v těchto všech zkouškách
vítězně obstáli, byli přijati ve .sbor hierotantů. Mozart ve své :Kouzelné fletněc
dosti zřetelně vše to líčí. Ach ano, celý starověk s řeckými mysteriemi, se zkou
škami askese, jaké ukládal na př. Pythagoras svým žákům jako naprosto nutnou
přípravu k moudrosti, dobře to poznal. Jenom naši moderní myslitelé toho ne
vědí a domnívají se, že moudrost, poznání nejvyšších pravd a rozluštění nej
těžších problemů života padnou jim do klína na schůzích, při vášnivých pro
testech a bouření zástupů, snad při zvednutých sklenících a za zpěvu nějaké
písně: »Hranice vzplála.:

Vážní, po pravdě opravdu toužící mužové dávnověku, ať staří řečtí či římští
myslitelé či židovští proroci, hledali v samotě nebo na poušti klidu a vítězství
nad svými affekty atak hleděli dojíti pravdy. Naši volní myslitelé volí zcela
opačnou methodu. A proto nedivno, že ijic'n výsledky jsou v diemetrálním rozporu
s poznáním oněch velikých myslitelů dávnověku. Ale přál bych si, aby sami si
dali otázku, kdo byl v pravdě volnému myšlení bližší. Zda tito heroové sebe
přemáhání a ctností, či tito moderní myslitelé, u nichž volnost a snad i rozwu
tanost affektů má býti přípravou k volnému, svobodnému myšlení. »Inter arma
silent musae,c platíi dnes. A v ruchu citů, ať vznešených či nízkých, v roz
ruchu vášní moudrost nikdy nesnáší se pod temeno člověka. Vláda volné my—



šlenky může v pravdě trvati jen tam, kde lidé opravdu volně myslí. To jest, kde
člověk dospěl železnou ukázněností svých citů a vůle k oné mravní svobodě, v níž
opravdu o volném myšlení je možno mluviti.

A kdo dospěje k těmto výšinám způsobilosti, aby opravdu mohl volně my
sliti? Citujeme opět Schopenhauera, který dí doslovně: »Daher sind nur die
hóchst seltenen, abnormen Menschen, deren wahrer Ernst nicht im Persónlichen
und Praktischen, sonderm im Objektivem und Theoretischen liegt, imstande, das
Wesentliche der Dinge und der Welt aufzufassen und in irgend einer Art und
Weise wiederzugeben.: Jen genialní lidé, kteří dovedou spalovati své vášně
a touhy,“ jsou schopni vzletu Fenixova, symbolu volné myšlenky. Jen zvláště
silní charakterové dovedou choditi po výšinách, žíti »v blízkosti orlůc, aby tam
daleci ruchu světa mohli »volně mysliti.: Takovými byli všichni velcí proroci,
Jan Křtitel a božský Ježíš Kristus.

A jak še chová náš malý volný myslitel oproti jejich pravdám, v pravdě
výsledkům volného jich myšlení a božské inspirace? Už Plato řekl: »Když “ti,
kteří patřili v pravé světlo, ozáření a oslněni vracejí se k těm, již spatřují jen
stíny, bývají vždycky k posměchu a k bláznovství.: Jich poselství zdá se oby—
čejným lidem vždycky cizím, jich učení životu nepřejícím. Oni totiž nahlédli
hlouběji ve tvář pravdy než obyčejní lidé, poznali, že to, co bývá úspěchem
okamžiku, obyčejně je škodou v dlouhé budoucnosti, co vábí smysly, je šalbou
duše. Jejích hlas není pouhou ozvěnou duše davů; on právě zakřikuje každý
výkřik instinktů, pýchy a rozpoutanosti smyslů. Jich volná myšlenka zni zcela
jinak, nežli hlas našich volných myslitelů. A náš malý volný myslitel stále jen
křičí oproti velkým, heroickým myslitelům minulých dob totéž, co křičely davy
na Sokrata, že je rouhač proti bohům, & co volali nenávistí zaujati židé proti
Ježíši Kristu: »Ukřižován buď!—

Oarlyle kdysi řekl: »Mluvíte stále o právech člověka; ale přemýšleli jste už
někdy o silách člověka?: V témže smyslu můžeme říci moderním volným
myslitelům: Mluvíte stále o autonomii člověka v základních otázkách člověka,
ale přemýšleli jste, zda jste vy sami kompetentní, intellektualně i mravně způsobilí
o nich souditi, mluviti a svůj názor jako zralé ovoce se stromu poznání sířiti
imezi jinými. Když veliký Šavel Tarsenský na cestě do Damašku zázrakem
zbavil se svých předsudků a zášti proti víře Kristově, šel a 3 leta žil v samotě
a odříkání. Zde studoval Písma a teprve po tom vystoupil jako nejhorlivější
apoštol učení Kristova. Moderní naši volní myšlenkáří jednají právě naopak.
Povrhnou Písmem a svoje nezralé a předsudků i vášní plné názory ihned jdou
hlásati jako nové evangelium. Ale není to evangelium svobody, nýbrž evangelium
nevolnictví smyslů a nevytříbeného rozumu. (Pokračování)

O povolání vychovatelském.
(Volně dle FORSTEROVY stejnojmenné stati.)

Pozorujeme-li většinu dnešních povolání, poznáme, jak jsou právě ona
v dnešním překotném boji o život plna nebezpečných úskalí pro charakter člo
věka a jak nemilosrdně jej nutí, aby krok za krokem vzdával se svého lepšího
Já a horoval jen pro věci vnější.

Zcela jinak je v povolání vychovatelském. Skoro všechny jeho úkoly vy
bavují člověka ze světa skutečností a přenášejí do světa ideálů.
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Povolání vychovatelské je stálým důtklivým vybízením, abychom zpytovali
své vlastní nitro a ponenáhlu dospívali k největší svědomitosti.

Děti jsou pro toho, jehož srdce dosud zcela nezatvrdlo, jako zvony veliko
noční, jež ustavičně k z mrtvýchvstání volají v něm vše, co pílí k nebi.

Jsou lidé, kteří tisíckráte ve tvář bili pravdu a přece, když oči dětské
jsou na ně upjaty, nemohou odolati, aby svědectví nevydali pravdě, té pravdě,
které se rouhali a kterou zapírali. ' _

Ano, býváme toho svědky, že často i zatvrzelí zločinci propukají v hněv,
objeví-li počátky své vlastní zločinnosti na svých dětech. To proto, že bezděčně
ozývá se v nich přání, aby jich děti byly lepšími než oni, skrze ně aby i oni
vybředli ze strašlivého bahna zločinných svých pudů.

Klassický toho doklad přinesly nedávno denní listy. Na pražském policejním
ředitelství byli vyslýcháni ti, kteří při noční všeobecné obhlídce byli zatčeni.
Přišel starší muž, známý pobuda; & brzy po něm policejní úředník čte totéž
jméno jiného provinilce. I všimne si této shody, dá si oba současně předvolati,
a brzo ke svému překvapení seznává, že je to otec a syn. Ale neméně jsou
překvapeni i oba delinkventi, protože dosavad se neznali. Žena od muže uprchla
ještě s děckem na ruce a muž nevěděl o nich praničeho. Teprve před poliCejním
úředníkem se otec a syn sešli! A vida otec svého syna, vyšetřovaného pro po
tulku, pro niž sám již byl několikráte trestán, jal se ihned svého syna zle ká
rati, jaký to vede nepořádný život! Káral a odsuzoval v poklescích synových —
vlastní svoji neřest.

A vtom právě spočívá vznešenost povolání vychovatelske'ho, že nás činí
na sebe pozornějšimi ve všech našich zvyklostech, opatrnějšími v řeči, budí nová
předsevzetí, burcuje nás z klidu, který překáží vnitřnímu našemu rozvoji.

Zdůrazňujeme úmyslně na prvém místě této úvahy ono zpětné působení
vychovatelské činnosti na nás samy, poněvadž v naší době pro samou paedago
giku zapomíná se velmi často na to, že největší vychovatelský vliv na chovance
nemá přímé působení vychovatelovo, nýbrž ona nepřímá methoda sebevýchovy
vychovatelovy. Nepoměrně silněji působíme na dítě tím, čeho jsme se vlastní
sebevýchovou dopracovali, nežli vším tím, co k němu promlouváme.

Nikoli tím, co zakazujeme jiným, ale tím, co zakazujeme sobě, razíme dráhy
pořádku v životě.

Často se táže matka v největší lásce a starosti: »Co mohu učiniti pro své
dítě, jak je chrániti před pokušením, jež mu hrozí z vnitra i z venčí?c Pak za
číná úzkostivě uvažovati nebo čísti knihy o výchově — co zatím jediné správnou
odpovědí na její otázky bylo by asi toto: »Snaž se poctivě, abys ze sebe učinila
to, čím chceš míti své dítě. Jeho nejvěrnějším andělem strážným proti pokušení
bude, když sama denně při kterékoli příležitosti aspoň trochu přemůžeš svoji
změkčilost, podrážděnost i svou vášeň. Tvé vlastní, byt sebe skrytější sebe
přemáhání jest nejlepší ochranou tvého dítěte. Bez této sebevýchovné snahy bude
všechno tvé denní přičinění v odporu a na posměch tomu, co mluví tvá ústa.
Každé sebepřemáhání budí v tobě ony dřímající vyšší síly, tak že budou
zářiti z tvých očí a posvětí všechna tvá slova, aby zněla pravdivěji a pře—
svědčivějinr
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Nelze nám vychovávati jiných, dokud se nedáme vésti nejvyšší pravdou,
dokud se nevymaníme'z poddanství pýchy, z otroctví okamžitých rozmarů a pokud
s největší opravdovostí nebudeme na sobě žádati to, co chceme k životu vy
volati v dítěti. Neboť "e_ibezpečněji vychováme tím, co jsme ve vlastním nitru
vypěstili. — Nepůsobíme nejtrvaleji na jiné tím, co za dne jsme vymyslili, ale
tím, k čemu jsme se sami v bezesných nocech probojovali. A jenom to, co jsme
sami ze sebe vytvořili, _dává výraz naší tváři, zvuk našemu hlasu a působí ne
odolatelně _t. j. podmaňuje opravdovou silou vyšších zájmů mladou duši. »

Již v prvých hodinách měli by čekatelé učitelství býti upozorňováni na to,
že vše prozradí tvář a hlas. Jako ve zvuku našeho hlasu se ozývá všechna
naše slabost, všechna hrubost a zbabělost, které jsme kdy povolili a podlehli,
tak každé slovo, které pronášíme, je provázeno celým orkestrem spoluznějících
tonů spodních a nevědomou (bezděčnou) hrou naší tváře. Atyto spodní tony a výraz
tváře vyvracejí často to, o čem promlouváme — odkrývají rozpor mezi naším
učením a životem, a ten nikdo lépe nevycítí jako nevýslovně vnímavá a široce
otevřená dětská duše. _

Malíř Fra Angelico vždycky prý se pomodlil, prve než se chopil štětce,
kterým na plátno kouzlil nebeské postavy.

Oč více máme se modliti my, jichž úkolem má býti vytvořiti pravé lidi!
Jak se máme očisťovati od svých nejskrytějších nedokonalostí, abychom v dítěti
budili nejvyšší možnou dokonalost! Jak se máme duševně soustřediti a stotož
niti s božskou Pravdou, aby naše slova v srdcích dětí k životu probudila ono
božské, co v nich dříme!

Mnozí vychovatelé lámou si hlavu tím, jak by vymyslili nejlepší prostředky
vychovatelské proti prolhanosti dětské. Žel, že při tom často zapomínají na první
a nespolehlivější prostředek — aby denně vlastní výpovědi podrobovali nej
přísnější kontrole. Při tom k vlastnímu zděšení objeví, že sice nejsou lháří, ale
že za hodinu pronesou třeba šedesát drobných nepravd. Kdyby pak jazyky
andělskými vychvalovali pravdomluvnost, dítě přidrží se toho, co od nich slyší
a osvojí si mínění, že pravda jest něčím příliš neobvykým, co stálým užíváním
nesmí býti sevšedňováno. (Dokončení)

Francouzská mládež.
»Francie stojí v čele lidského pokroku. Francie ukazuje cestu národům.c

Tak zní podkuřování liberálních listů. — A Francie opravdu může o sobě říci:
»Mám, co jsem chtěla.: Francouzské státní školy jsou bez kněze a místo nábo
ženského vyučování přednáší se občanská morálka, Francie má rozluku od církve,
církevní jmění jest zabaveno; — mein Líebchen, was willst noch mehr? Ideál
volných myšlenkářů, zednářů a soc. demokratů je ve Francii splněn.

A teď chceme věděti, jaké jsou tohovšeho následky, zvláště pak zajímá nás,
jaké jest ovoce školní výchovy.

Na svou odpověď citujeme dva vynikající pařížské časopisy: ">LeJournala
a »Figamc.

V »Le Journalu< napsal do čísla ze dne 13. ledna známý francouzský pu
blicista Jaques Dhur článek, jehož nadpis zní: »Jak uchrániti mládež naši před
zločinnou nákazourc 'A hlavní myšlenky Dhurova článku jsou:
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1. Ve Francii přibývá vražd. Roku 1890 — dle úředního »Journal officielc
— bylo 171 vražd, r. 1907 332 vraždy, roku 1908 348 vražd. Nejvíce vražd bylo
spácháno v Paříži, Marseillu, Lyonu, Brestu a v jižních departementech.

2. Co zvlášť zaráží, jest, že zlosynové jsou velkou většinou mladí lidé, na
pohled ještě děti. A tyhle »dětic, ozbrojené revolvery, přepadají lidi, loupeží
v bytech, kradou, vraždí. Jak vysvětliti tuto velikou mravní ,spustlost u LěChtO'
mladých lidí?

3. Rodiče jejich jsou celý den v továrnách, večery trávívá otecvhostincích.
Výchova domácí není tudíž pražádná — hochy vychovává ulice a jejich starší
kamarádi. A co vidí, co slyší? Starší hoši vedou řeči hanebné, cynické, běda
slušné ženské, kráčí-li kolem, když tito výrostkové „se baví“. Jediným ideálem
těchto mladíků, kterým práce smrdí, jest »apačc. Apač rve se s policií, krade,
lOUpí, vydržuje si maitressy, má dost peněz. Vedle apače druhý ideál mládeže
jest: společník padlých děvčat. Apač a souteneur — to jsou veřejní vychovatelé
naší pařížské mládeže! '

Rozumí se samo sebou, že od obdivu k nápodobení jest jen krok . . . .
Hoch něco provede, dopadnou ho, dostane .se do vězení a tím stal se teprve
dokonalým mistrem ve svém umění: naše vězení jsou vysokou školou zločinců. Ve
francouzských vězeních vládne přemrštěná humanita a za. práci se platí odměny
— v Německu a v Anglii mají nucené pracovny a líné a vzpurné trestajítělesně.
A tak děje se v Paříži přečasto, že mladík 16—181etý, místo aby byl oporou
svých starých rodičů, jest několikaletým strávníkem v »Maison centralea nebo
v »Bagnea nebo v »Maison correctionellec.

4. Škola nepůsobí na tyto lidi a tyto poměry; nutno tudíž, aby zakročil
stát zvláštními zákony. Vyčistěte ulice, parky a náměstí od skupin mladých lidí,
kteří vzájemně se poučují a hrají si s nožem a revolverem a spustlicky pokři
kují po ženských! Očistěte velká města ode vší mravní špíny: vyházejte z vý
kladu nemravnou literaturu, zažeňte prostituci do uzavřených místností, přísně
dokročte na loupežníky našich ulic, apače. Děti, které vychodily školu a mají
dost prázdného času, nažeňte do »écoles de Garde-c, do školních útulků, do pa
tronátů mládeže, do školních dílen a rozmnožte náležitě počet těchto ústavů.
Místo nedostatečného anebo škodlivého dozoru rodičů učiňte dozorcem stát! Vy
pracujte zákon o »sociale paternité d'état—c, dle něhož stát sám postaví se na
místo rodičů. Ochraňte mládež od zločinné nákazylc

Tak Jacques Dhur v »Journalec. Máme za to, že pan Dhur, když psal svůj
apell na záchranu ohrožené mládeže, měl především na zřeteli děti dělnické.
Děti tyto však od mládí již od rodičů vedeny jsou k tomu, aby v knězi viděly
nepřítele a v křesťanství náboženství bohatých a sytých. Pařížští dělníci z vel—
kého dílu nedávají dětí svých křtíti a vychovávají je v duchu soc. demokracie.
Státní škola pak, kde sice učí se občanské morálce a znalosti zákonů, jak jsme
v článcích svých dovodili, ještě podkopává poslední zbytky náboženského cit'u.
A potom ovšem se nedivte, že ve Francii, kde »lid vládne-r a »největší nepřítel
lidstvac, klerikalismus, nadobro jest potřen, tak rychle přibývá zločinné mládeže,
jež zabíjí a loupí. _

Časopis »Le Journal“ v čísle ze dne 14. ledna ukrojil z téhož pecna
v článku, který sepsal senátor Charles Humbert a který jest nadepsán »Armádní
malomocenstvíc. V článku tomto ukazuje se na poměry mezi jinou mládeží —
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francouzskými rekrut'y a Vojíny. Průměrně mezi vojáky onemocní ve Francii
ročně 77.000 mužů, dílem nakažlivými pohlavními nemocemi, dílem následky vy
žilosti. R. 1908 uteklo 19.678 odvedenců svým setninám.

Nejhorší okolnost však jest, že ve francouzských plucích k službě vojenské
jsou povoláváni mladí lidé, kteří pro spáchané zločiny si odseděli několik let ve

.vězení anebo jako lidé nebezpeční mají Paříž zakázanou. Vojenský čestný kabát
nosí Apačové, trestaní zloději, trestaní vydržovatelé nevěstek, násilníci. Pařížský
pluk č. 76. má 26 vojenských trestanců a 175 trestaných pro vydržování děvčat,
pluk 104. má 50 trestanců a náležitý počet soúteneurů. V pluku 23., z něhož
dva vojáci zabili ve vlaku paní Guyonovou, jest 26 vojáků trestaných pro zlo
činy. V civilu tito vojáci nesmějí do Paříže, v uniformě ano. A tito trestaní vojáci
působí jako kamarádi na své vojenské venkovské soudruhy hrozně. Učíjetomu,
v čem sami jsou mistři: oplzlým řečem, pohlavní perversitě, neposlušnosti, vzdo
rům. A tak přihází se nyní ve francouzské armádě, že na vojnu odešel od ro
dičů hodný & nevinný hoch a vrátil se domů jako darebák a vyškolený lotr.

Apačově dostali se do vojska »zásluhouc ministra války gen. Andréa —
v parlamentě marně národní poslanci ohražují se proti'nim.

Tak to vypadá mezi nynější mládeží francouzskou!
Smutné ovoce v_ýchovy! Vinna jest škola, veřejný život a podvratná učení.
Francii klásti jako vzor a chtíti ji nápodobiti. jest ovšem nemožno. Francie

vymírá počtem obyvatelů, jest smutně proslulá národním neštěstím svým—man
želskou rozlukou & na její mládeži hlodá červ zločinnosti. Toť socialni akulturní
bilance třetí republiky. st

Biblické děje &bibl. osoby V pověstech Zidů &Mohamedánů.
Podává universitní professor Dr. JAR. SEDLÁČEK.

(Pokračování)

Židovské výklady pozastavuji se již u těch slov, dle nichž se Bůh jaksi
někým domlouval, když chtěl stvořiti člověka: »Řekl Bůh: Učiňme člověka
obrazu našem dle naší podobnosti.< (Gen. 1, 26)*). Vykládali tu, že Bůh vcházel
radu s nebem a zemí, s děly jednotlivých dni stvoření, se svým srdcem,
anděli, s ostatními božskými osobami — aneb že jaksi sám u sebe váhal
přemital, má-li stvořiti člověka či ne, neboť věděl, že budou z něho spravedliví
nešlechetní. I řekl: »Stvořím ho, vyjdou z něho nešlechetníci; nestvořím ho,

jak mají z něho vyjíti spravedlivílc Co učinil? Odstranil cestu nešlechetníka
s obličeje svého a spojil se s milosrdenstvím a stvořil tak člověka.

<Qm

rumu,

Toto zajisté utvořeno za tím účelem, aby odstraněna byla námitka, proč
Bůh stvořil lidi, když předvídal, že budou mezi nimi i hříšníci. —

Tvůrce se rozmýšlel též, jak má stvořiti člověka. Sám k sobě pravil: »Stvo
řím-li člověka podobného vyšším bytostem, bude věčně živ a nezemře; stvořim-li
ho však a učiním jej podobným bytostem nižším, zemře a nebude věčně živ.:
— Stvořil jej pak dle vyšších i nižších bytostí. Dal mu čtyři vlastnosti vyšších
bytostí: stojí z přima, mluví, rozumí a vidí jako služební andělé; dal mu však
též čtyři vlastnosti bytostí nižších, neboť může jisti, pije, rozmnožuje se a umírá
jako jest to podobně i u zvířete.

") Množné číslo vykládáno o nejsv. Trojici, ale též jako plurál sdílný neb poradny.
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Toto vyšlo ze snahy vysvětliti dualism v člověku. Byloť též obecné mínění,
že vše, co se na světě děje a co na zemi je, děje se a jest tu dle vzoru ne
beského. Vše bylo napřed v nebi předurčeno, a všechno pozemské jednání, po
zemské příhody řídí se dle předobrazu nebes.

Bůh si dle toho též představoval: »Stvořím—ličlověka jenom dle vyšších
bytostí, přibude jim jeden tvor a pokoj na světě bude porušen; stvořím-lijej pouze
z nižších bytostí, budou míti tyto ojednoho tvora více a pořádek ve světě bude
porušen. »Stvořil ho proto i z vyšších i nižších bytostí.

Dle jiného výkladu radil se Bůh se svými služebnými anděli. Ti chtěli brá
niti stvoření člověka. Bůh jim pravil: »Učiníme člověka po našem obraze, dle
naší podobnosti.c I tázali se ho: »K čemu bude člověk ?4 Bůh pravil: »Vyjdou
z něho spravedliví,c a zjevil jim cestu spravedlivých, bezbožných jednání jim
však zatajil, neboť tu by byla spravedlnost zabránila stvoření člověka.

Dle jiného podání řekli andělé: »Cojest člověk,že naň pamatuješ ?c (Žalm.8.).
Bůh na to odvětil: »Zítra spatříte jeho moudrost.< Když byl pak Adam stvořen,
shromáždil Bůh před svými služebnými anděli všechna divoká i krotká zvířata,
též i ptactvo a tázal se jich: »Jak se zove to, jak ono zvíře?< Oni to však
nevěděli a tu jim řekl: »Chcete poznati moudrost člověka? Já se ho otáži a on
mi řekne jejich jména a bude vše jmenovati jménem.< Pak učinil, že táhla zví
řata dle svých druhů vedle člověka a tázal se ho: »Jak se zovou?< Adam řekl:
»Toto zvíře se zove býk, ono osel, toto kůň, ono velbloud.c »A jak se zoveš
ty ?c — Já se mám nazývati Adam, poněvadž jsem ze země (Adamá).< —
»A jaké jest moje jméno?4 tázal se Bůh. »Ty máš býti nazýván Adonaj (pán),
neboť jsi pánem všeho stvořením —

O těle Adamově jest mnoho bájí. Vypravovali- si, že byl prach zemský ze
všech končin sebrán, pak zněho uhnětena hmota, učiněny údy, postaven na
nohy atd. Vše rozděleno na dvanáct hodin. Ze zbytku hlíny stvořil Bůh palmu,

Mohamedáné mínili, že ležela neživá hmota pro tělo Adamovo 80 (40) let
na zemi, pak dal jí teprve Bůh podobu lidskou a Mašudi. Tak to zůstalo po
120 let. Pak mu vdechnul Bůh ducha. Duše ta byla prý již o 1000 let dříve
stvořena a nechtěla opustiti širé prostory nebeské, aby vešla do úzkého těla
člověka. Pro tento odpor dostalo se jí trestu: jako se proti své vůli s tělem
spojila tak zase jednou proti své vůli z těla toho bude odloučena.

U Maxima Planuda (i dle Hesioda) připisovali bohům složení člověka: Joviš
mu dal hlavu, Hermes jazyk, Athéna ramena a ruce, Poseidon prsa, Ceres srdce,
Afrodite játra, Eros rty, (Archiv fůr vergleich. Religionswissensch. 1909, Dánhardt:
>Die Natursagenc). Tělo ze země, kosti z kamene, žíly z kořenů, krev z vody,
vlas z trávy, myšlenky z větru, duch z oblak jest vzat. Od ohně má teplo, ze
vzduchu zimu, ze země sucho, z vody vlhkost.

Že byl vzat prach zemský k tvorbě člověka ze všech stran světa, vypra
vováno proto, aby bylo odůvodněno jaksi právo člověka, že může žíti v kterém

koliv místě a že může všude býti pochován. Sv. Cyprian a Augustin vykládají
dle toho i jméno Adam a tvrdí, že každé písmě značí jednu stranu světa — ovšem
v řeckém znění: >Avanmkh,Aóotq, “Apxcoc a Meonpppím
V syrské sbírce pověstí »jeskyně pokladuc je zase psáno, že byly k tvorbě Ada
mova těla vzaty části ze všech čtyř prvků (teplo, studeno, sucho, voda), aby byl
tím Adam pánem celého světa. Domnívaliť se tehdy, že všechny tělesné věci
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světa jsou ze čtyř látek utvořeny neb složeny: oheň, vzduch, voda a země
Aby si připomněli, že byl Adam stvořen pro celý svět, tvrdili v pověstech,

že byl velmi veliký a sáhal až do nebe. Byl 200 loket vysoký (dvě délky lidské
Lev. 26. 13).; pak naň položil Bůh svoji ruku (Ž. 139. 5.) a zmenšil ho na
100 loket.

Mohamedáné tvrdili, že země nechtěla dáti svůj prach k tvorbě Adama;
Gabrielovi a Michaelovi toho odepřela, když však přišel proň anděl smrti, po
volila a dala se svého povrchu bílý, černý a červený prach; proto jsou na zemi
lidé různobarevní. Že jest z potu Božího stvořen, proto se musí namáhati
(Dánhardt 113.).

Ze slov: »Muže a ženu stvořil jeu (Žalm. 139. 5.) a »Vzadu a zpředu jsi
mne stvořil,o d0vozovali, že byl Adam 0 dvojí tváří, že jej pak Bůh rozřizl ve
dvě — na jedné straně to byl muž, na druhé žena. Ti pak vykládají slovo kost—
žebro jinak: strana.

O vědomostech Adamových bájeno velmi mnoho. Měl světlo, které bylo
dáno později Davidovi a Mojžíšovi. Naučil se všechna řemesla, znal jména
všech zvířat, znal i jejich vlastnosti, dějiny lidstva, viděl před sebou všechna
pokolení, krále a proroky. Tvorstvo se mu chtělo klaněti. Ano dle mohame
dánského podání i andělé mu chtěli vzdávati božskou úctu, pouze iblís jat zá
vistí nechtěl a pravil: )Jak se vám může tato dutá, ze země utvořená bytost
líbiti? Od toho stvoření nelze očekávati než slabost a křehkost.<< Poněvadž mu

nechtěl iblís vzdáti úctu říkaje, že ohnivý tvor se nemůže klaněti pozemskému
tvoru, byl ze sboru andělů vyloučen a přístup k ráji mu zakázán.

Když chtěl Bůh stvořiti Evu, uvažoval a pravil: »Nechci ji stvořiti z jeho
hlavy, aby se pyšně nepozvedla a nebyla domýšlivou; ani z oka, aby se na
všechny strany neohlížela; ani z úst, aby nebyla žvatlavou; ani ze srdce, aby
nebyla žárlivou; ani z ruky, aby nesáhala na vše; ani z nohy, aby neběhala po
ulicích ,— ale stvořím ji z ukrytého místa Adamóvalc Při každém údu, který
stvořil, pravil Bůh: »Buď čistou, skromnou ženou !: —Připomínají. že se to ne
splnilo, ale že žena má všechny vlastnosti, které chtěl od ní stvořitel vzdáliti:
ie pyšnou, marnivou, zvědavou, žárlivou, všeho se dotýká, všude běhá.

Eva byla jemu přiměřenou. K tomu připomínají: je-li muž ctnostný, do
stává se mu ženy přiměřené; nezaslouží-li toho, dostane se mu též ženy při
měřené — jest jeho bičem.

Bůh sám připravil hody a svatbu. Evu přivedl k Adamovi, _pak vedl oba
k hostině v Gan Eden.- Stoly lOOloket dlouhé, 60 široké, z perel, byly lahůdkami
pokryty. >Připravuješ přede mnou stůl.: (Ž. 23. 5.). Andělé pekli maso a chla—
dili víno. (Pokračování)

ŠŠŠ-3:7 "A" v minulých stoletích upravilo a otevřelo
FEUILLETON. obyvatelstvu.

'" " ““i—___ “__“ Prohlásilovšeobecnoupovinnostnávštěvy
školy, povinnost brannou, konečně rozšířilo
i právo volební do sborů zákonodárných;
tento proud, toto všeobecné zlidovění zří
zení státního i všech institucí dotklo se

Století XIX. zdědilo od středověku uni- zvláště vynikajícím Způsobem oněch přepy
versity, školy a jiné výchovné prostředky, chových a luxusu slouživších pokladů i sbí
samo přidalo musea, sbírky shromážděné rek absolutních králů.

O museích.
PíšeFr. H....a.

(Pokračování .)
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Vidíme podobný zjev jako na př. u mo
derních automobilů. Co původně sloužilo
modě a přepychu, stává se posléze užiteč
ným prostředkem dopravním k obecnému
dobru.

Nastává slavná doba v dějinách pro mu
sea. Panovníci sejich zříkají pro svou osobu
a své pohodlí, pro svůj lesk a nádheru, staví
pro ně nové, účelné budovy bud' nákladem
svým nebo v režii státu a kladou je jako
dar do rukou lidu. Vrací je obyvatelstvu
zpět, jež svou přičinlivostí jim je získalo.
Tak napsal Maxmilián II. bavorský, jeden
z hlavních repraesentantů těchto šlechet
ných vladařů na štít královského národního
musea bavorského: »Meinem Volk zur Ehre
und Vorbildn!

Tak povstávají musea obecenstvu pří
stupná: Prado v Madridě, British Museum,
Kensington, National Galery, Buckingham
v Londýně, Louvre v Paříži, Glyptotheká,
Pinakotheka, kg. Bayerisches National Mu
seum v Mnichově, v Berlíně Kaiser Fried
rich Museum, Kunstgewerbe—Museum, Na
tional Galerie, Altes
v Drážďanech, Gemáldegalerie, Grůnes Ge
wólbe a jiné sbírky, Eremitage v Petro
hradě, Belvedere, Kunsthistorisches Museum
a Albertina ve Vídni. Ovšam mnohé z tě
chto jsou dalšími koupěmi státními aneb
dary jednotlivců značně rozmnoženy.

Panovníci buď je dobrovolně poskytli
jako dar neb je dočasně zapůjčili aneb je
ve svých palácích pouze okazují: jako
Schatzkammer ve Vídni bezplatně &Griines
Gewólbe v Drážďanech za vstupné.

Největší činnost sběratelskou rozvinul
Napoleon, avšak. málo odlišnou od loupež
nictví. Ale marně ji podnikl; neboť většina
děl vrácena byla v míru po pokoření Fran
cie Zpět. Odnesl i Borussii z braniborské
brány v Berlíně, antické bronzové koně
s chrámu San Marco v Benátkách, desku
Rosettskou z Egypta přinesl. Což kolik o—
brazů z Italie putovalo s ním přes Alpy do
Francie a potom zase zpět.

Pro tato musea stavěli panovníci nové
budovy účelné a monumentální: Schinkel
v Berlíně, Klenze v Mnichově, Gottfried
Semper v Drážďanech a ve Vídni, Gabriel
_von Seidl v Mnichově, buď adaptovali staré
paláce, L'ouxembourg, Louvre, Grůnes Ge
Wčlbe atd.

Z tohoto tak rozmanitého vzniku musel
chápeme tak značnou různost jejich. Velice
se liší galerie mnichovské, kde vynikají

VYCHOVATEL

und Neues Museum_

-Strana 83

svým zastoupením školy německé, od dráž
ďanské, bohaté skvělými pracemi z doby
rozkvětu renaissance, iod berlínské, kde
převládá quatrocento a cinquecento. To vy
plývá ze vkusu skladatelů; pro který směr
v umění měli smysl a pochOpení, neb který
druh uměleckého průmyslu si oblíbili, který
kupovali a shromažďovali. Zakladatelé dráž
ďanské galerie, králové August II. Silný a
August III. dle vkusu nové doby a snad
dle vkusu svého necenili tuze primitivy ital
ské, nýbrž více milovali dobu zralosti a roz
květu ze stol. 16 a 17. Tuto'jejich zálibu
podnes zřetelně vyznačuje drážďanská obra
zárna.

Než století 19. nejen pořádalo a roz
třid'ovalo, co mu shromáždil osvícený ab
solutismus. Jeho činnost jest pronikavá a
obrozující, na samých základech stavělo
dále. Ono dovedlo raziti cesty nové a
plodné.

Z řady materialu uvedujen několik za
jímavých příkladů:

V měsíci srpnu 1852 pořádáno v Dráž
ďanech shromáždění německých badatelů,
dějepisců i starožitníků. A tu učinil Hans
von und zu Aufsess návrh na zřízení vše
německého musea, jež by bylo všeobecným
repertoirem německých dějin. Návrh v pů
vodním smyslu, obsáhnouti v jediném museu,
v jediném ústavě celé dějiny německého
národa, je naprosto neuskutečnitelný, ale co
za půlstoletí vykonali, vzbuzuje nelíčený
obdiv, prohlížíme-li upravené a přestavěné
místnosti, sály, kostely, křížové chodby,
a dvory bývalého kláštera kartusianského
v Norimberce, kde musem vhodně jest uspo
řádáno. Netřeba déle rozepisovati se o něm,
jest jistě unás dobře známé, zvlášť pro
ohromné množství náhrobků, odlitků, které
podávají dobrý obraz této činnosti v starším
Německu.

Jiné jest mladší »museum severníaSkan
senc ve Stockholmě.

Dr. Arthur J. Hazelius, nar. v Stock
holmě r. 1833, poznal v Dalarně vesnický
život lidu a původnost jeho. Jeho energii
se zdařilo, že již r. 1872 založilo se Museum
severní, což jen tím Způsobem bylo možno,
že Hazelius sám, jsa po rodičích bohat,
opustil úřad professorský a sám sbíral, ku
poval předměty a agitoval. R. 1880 založena
Společnost pro podporování Severního musea,
kterouž také stát od r. 1875 pravidelnými
ročními příspěvky podporuje.
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Zvláštní jest živé museum — Skansen
od r. 1891. Tam nalézáme chaty selské
s veškerým zařízením, živá zvířata domácí
i soby, rodiny obyvatelstva, plodiny, kvě
tiny i vše ostatní. Tot museum pod širým
nebem, vše bez imitace a vše přirozené, to
nejkrásnější a nejpoučlivější museum! Jest
u nás s dostatek známo z brožury řiditele
Fr. A. Šubrta. Postavena pro ně nová bu
rdova v ceně přes 4 mil. korun. V ní pod
velikou skleněnou střechou umístěny vnitřky
i vnějšky selských stavení, vždy trojstěnné
a čtvrtou stěnou otevřenou možno dívati se
do vnitřního bytu. Pozadí malováno dle
skutečné krajiny, odkud stavení vzato.

Program musea tohoto je všeobecný,
avšak jiný, nežli v Norimberce; zde historie,
tam venkov. A to neděje se pouze z piety
k minulosti neb ke krásám venkovských
krajů a staveb, nýbrž že poznán byl veliký
výchovný význam těchto museí.

Avšak již před tím pracoval vynikající
stavitel a jeden z nejlepších theoretiků u
mění, Gottfried Semper, nar. 29. listop.
1893 v Hamburku, zemř. 15. května 1879
v Rímě — o ideách nového zařízení museí,
tak zvaných umělecko-průmyslových. Jeho
činnost organisační jak v Němcích, tak i
v Anglii jest epochální, podobně jako sta
vitelská v Němcích, v Zurichu, ve Vídni a
v Drážďanech. Nás zde hlavně zajímá roku
1852 v Brunšviku vydaná brožura: Wissen
schaft, Industrie und Kunst.

Dovolím si co nejkratším způsobem na—
značiti obsah: Úmělecko-průmyslové mu
seum jest součástí umělecko-průmyslové
školy, aby studující mládež stále před sebou
měla vzory klassických period uměleckých;
dle možnosti budiž v museu odborná kni
hovna volně přístupná nejširšímu obecenstvu,
Opatřená předlohami pro zámečníky, pro
truhláře, Zlatníky. pro umělecký průmysl.
S knihovnou souvisí čítárna odborná o u
mění a uměleckém průmyslu, dále kopíro—
vací sál, přednáškový sál, kde učitelé umě
lecko-průmyslového musea periodicky před
nášejí o novém i starém umění, themata
historická i časová. V ohledu tomto Pražské
umělecko-průmyslové museum možnona
zvati vzorným. Doba nejnovější přidalai
občasné výstavy umělecko-průmyslové, na
př. vánoční, a naši domácí specialitu, ko
čovné výstavy, putující po museích v říši.

Nemožno opomenouti aspoň několika
slovy zmíniti se o Ruskinově museu v Shef
tieldě.
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Ruskin založil 1872. Společnost »Gm'ld
of Saint Georgex, která měla účelem zlep
šovati postavení dělníků. Členové platili roční
příspěvky, jichž se užilo ve prospěch stanov
spolku. Ruskin vydával časopis: »Fors
Clavz'gerac, čili Listy dělníkům Velké Bri
tanie, a založil známé museum Nikde, byt
i přinejmenším ústavě, nepracováno s takovou
koncentrovaností k vytknutému cíli a s ta
kovým porozuměním pro potřeby návštěv
níků jako při tomto malém, ale obdivu hod—
ném museu. Nejprve založeno u Walkley a
později přeneseno blíže _města do parku
Meersbrook.

Dovolím si citovati : »Museum není místo
pro zábavu, nýbrž pro vzdělání, a není pro
začátečníky, nýbrž pro studující, totiž pro
ty, kdo dále pracují ze všech stavů. Mu
seum dále jiné jest než škola. Ve škole se
musí pracovati, a Museum souvisí s musami,
totiž aby návštěvníci, vzdáleni ruchu a roz-.
tržitosti ulic klidně po denní, vysilující práci, _
lehčeji než ve škole, zábavnějším způsobem
studovali vědy 'a umění.“

Proto dbal hlavně dvou vlastností: varo
vati se přecpanosti a neuspořádání. Ve svém
museu podal málo, ale vkusně a prakticky
s dobrými texty a poučeními na tabulkách;
s museem Spojená knihovna.

Není též divu, že v době nové vznikla
obsáhlá literatura jak historická, pojednáva
jící o dějinách museí a sbírek soukromých
— světovou pověst mají sbírky některých
pařížských amatérů — tak i, řekněme, theore—
tická, probírající otázky o uspořádání museí,
konservování, udržování materiálu a po
dobné. Jen jako nepatrnou ukázku uvedu:
některé: »Museumskunde.< Zeitschrift fůr Ver
waltung und Technik óň'entlicher und pri
vaten Sammlungen. Herausgegeben von Dr.
Karl Koetschan, Director des k. historische
Museum in Dresden, v Berlíně vydávaný
odborný časopis. — Jiný časopis: Monats
hefte der Kunstwissenschaftlichen Literatur,
herausgegeben von Dr. Ernst Jaffé und Dr.
Curt Sachs, v mnohých stránkách obírá se
tímto předmětem. -— Albert Vos : Merkbuch
Altertůmer aufzugraben und aufzubewahren.
Berlin 1894.—Friedrich Rathgen: Die Kon
servierung von Altertumst'unden. Berlin 1898.

Z publikací o jednotlivých museích uvedu:
Beschreibendes Verzeichniss der Gemálde in
Kaiser Friedrich Museum. Berlin. — Fiihrer
durch das Kaiser Friedrich Museums-Sam
mlungen von Renaissance—Kunstwerken. —
Die italienischen Bronzen zu 25 M. — Die
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egyptische Religion zu 4 M. — Beschrei
bung der Sculpturen aus Pergamon 1 M. —
Europáisches Porzelan des XVIII. Jahr
hundertes za 30 marek. — Seznam drážďan—
ské obrazárny za 4 M.

Takový seznam jest _opravdu vědecké
dílo; obsahuje děiiny jednotlivých kusů
i popisy; vždyť určití někdy autora neb
vylíčiti správně obsah obrazu neb skulptury
jest velice obtížno a vyžaduje pílei zna
losti.

smĚs

Výbor družstva Vlast konal dne 10.
ledna čtvrtou výborovou schůzi za předsed
nictví říšskéko poslance Dr. Rud. Horského.
Schůze byla zahájena a skončena modlitbou.
Jednatel, red. Tom. Jiroušek, četl protokol
minulé schůze, jenž byl probrán a schválen.
Zvýšena byla cena časopisů. jež se u nás
tisknou, 0 80/0. Rovněž i některé činže byly
zvýšeny a zvýšení to vejde v platnost 1.
května t. r. — Výbor pověřil své tři členy,
aby v čas potřeby udíleli podporu z fondu
jubilejního. — Německému literátu, jenž
upadl v nedostatek, udělena k žádosti jeho
podpora. — Výboru Katechetského spolku
se dopíše a Zprávy v >.\'árodní Politicec a
»Hlasu Národac z jeho valné hromady
uveřejněné uvedou se na pravou míru. ——
Máme tu něco starých školních knih, jež
nejsou u nás více v užívání; mohl—li by
jich některý náš příznivec v Americe v
tamních katolických školách nebo rodi
nách použíti, budou mu zdarma — jen
za náhradu porta odeslány. — Literární
sekci povoluje se konati i letos Literárně
sociální sjezd a vydání s tím Spojené hra
zeno bude z kassy družstva. — Ředitel ti
skárny podal obšírný referát o tom. proč a
z jakých důvodů musil býti sazeč p. Jos.
Černý z naší tiskárny propuštěn. Výbor toto
opatření jednomyslně schválil a žádá kaž
dého, kdoby se chtěl o celé té věci infor
movati, aby se osobně obrátil na ředitelství
tiskárny naší. Nepravdivou jest zpráva, že
tiskárna naše katolíky propouští a nepřátele
strany katolické přijímá. Organisovaný ka
tolík propuštěn byl z věcných a ne z osob
ních důvodů jen jeden a tiskárna naše —
a rovněži všecky ostatní — přijati musí
toho sazeče, kterého jí Typografická beseda
zašle. —.- Jeho Eminenci ndp. Arcipastýři
zašle výbor k jeho jubileu blahopřání a
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Velmi zajimava jest tato kniha: Die
Museen als Volksbildungstátten. Ergebnisse
der 12. Konferenz der Centralstelle fůr
Arbeiter-Wohlfahrtseinrichtungen. .V Berlíně
u Carl Heymanna. Tato společnost na svém
sjezdu v Mannheimu jednala o otázkách,
jakým způsobem učiniti musea obecenstvu
co možno nejširšímu plnou měrou poučná
i zábavná, lákající. (Pokračování)

vsdp. opatovi P. Albánovi z Emaus podě
kují předseda a I. místopředseda osobně za
jeho neobyčejnou lásku a ochotu, kterou on
Oproti družstvu najevo dává.

Konvenční nepravda vevýročnízprávě
zemské školní rady o stavu národního škol—
ství v král. Českém za r. 1908. —» eský
Učíťelu ve svém úvodním článku z 19. ledna
přibíjí tato slova z výroční zprávy školní:
»Také mezi světským a duchovním učitel
stvem byla až na řídké výjimky dobrá a
vzájemná ochota na prospěch výchovy a vy
učování školních dítek.: A nazývá je »kon
venční nepravdou (čili lží). starým cárem,
o nějž nikdo nestojí a jenž není k ničemu,
než k přikrytí něčeho, před čímž svatá
byrokracie zavírá oči:. A pokračuje: »Není
na většině škol vzájemné ochoty (i zemská
školní rada bojí se tu říci: shody !) na
prospěch výchovy mezi učitelstvem svět
ským a duchovním.! A když zase »Český
Učitele vylil své paušalní bláto na kněze,
na jich časté denunciace (ač člen zemské
školní rady, mladočech prof. Metelka ukázal,
že nejčastěji učitel udává učitele, a do
konce snad organisovaný kollega organiso
vaného kollegu), na nepoctivou činnost
Drozdovu (a při tom na své 2 defraudanty
zcela zapomněl), na protikulturní a proti
národní činnost kněze ve škole (!), pokra
čuje takto: >Kdyby toto tvrzení zemské
školní rady bylo něčím více než pouhou
frazí, kterou přikrývá se nepříjemná pravda,
kdyby bylo pravdou, že na většině škol ve
věcech výchovy a vyučování jde učitelstvo
a kněžstvo ruku v ruce, se vzájemnou
ochotou, potom byli bychom před pohro
mou, která se na nás neviditelně valí.“ —
»Celá česká veřejnost musila by proti tomu
povstatic atd.

Zatím však můžeme »Českému Učitelia
zcela upřímně říci,že celá česká veřejnost,
až na socialnědemokraticky a volnomyšlen
kářsky smýšlející, právě naopak si přeje
naprosté shody kněze a učitele ve škole.
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Celá česká veřejnost nenávidí učitele štváče
& pokrokáře, protože poznala, že právěti
učitelé ve škole působí nejmizerněji, kterým
ústa osvětou a pokrokem neustále přetékají.
Celá česká veřejnost »pokrokov'ého učitel
stvac si neváží a jím pohrdá, protože vněm
vidí jen politického, hrubozrného agitátora,
a nikoli klidného a svědomitého vychovatele
svých dětí. Celá česká veřejnost počíná
srovnávati ohromný náklad na školství s vý
sledky školního působení, a není při tom
výsledky moderní školy nikterak nadšena.
>Českému Učitelic proto radíme, aby ne
vyvolával zlé duchy a spící svědomí. Mohl
by se dočkati zcela opačných výsledků, než
které očekával.

Že školní inspektoři ve svých úředních
zprávách vše hledí zakrýti a polepšiti, aže
nepodávají skutečný obraz školství, je ovšem
pravda. Ale to už je naše rakouská byro
kratická tradice. Vše je ve škole krásné:
děti, učitel, inspektor atd. Musí se malovati
Potemkinovy obrazy. A běda tomu inspek
torovi, který by referoval pouhopouhou
pravdu! r.

Vyučování morálce na londýnských
Školách se osvědčilo, jak městský školní
inspektor londýnský konstatoval. Chování
žactva se zlepšilo, a má se nyní zavésti ve
všech městských školách v Londýně. —
Imy nikterak se nevzpíráme tomu, aby
vedle hodin náboženských byly stanoveny
zvláštní hodiny pro vyučování mravoučné.
Ovšem máme v čítankách řadu mravouč
ných článků; ale těm, jak konstatováno,
učitelstvo věnuje celkem málo pozornosti.

".
Náboženství ve škole. — Ve spolku

učitelů v Dánsku konalo se všeobecně hla
sování otom, má-li náboženství ve školách
býti zachováno čili nic. Pro náboženství ve
škole hlasovalo 2993 učitelů, proti pouze
277. — U nás by hlasování dopadlo asi
jinak. r.

Ředitelství c. k. českého ústavu ku
vzdělání učitelů v Praze přijímážádosti
opatřené kolkem (za 1 K) za připuštění
k maturitě (zkoušce dospělosti) učitelské
do 31. března t. 7. K žádosti budiž přilo
ženo: 1. křestní list (dokonaný ili). rok;
dispens možna pouze tomu. kdo 19. rok
věku dovrší do 15. září t. r.), 2. vysvěd
čení lékařské, od lékaře obecního, obvod
ního aneb zeměpanskěho; 3. vysvědčení
mravní zachovalosti; 4. curriculum vitae
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(vypsání běhu života), opatřené kolkem za
30 h; 5. poslední vysvědčení školní u těch,
kteří konati budou plnou zkoušku , 6. u těch,
kteříszušku doplníti chtějí (abiturienti z gym
nasií nebo z realek): a) vysvědčení matu
ritní, b) poslední vysvědčení u realistů ze
třídy 5., 6. a 7., u gymnasistů ze tř. VI.
VII. a. V111. — .

Ředitelství připomíná zkoušencům matu
ritu doplňujícím, že zkouška se nekoná z těch
předmětů, které byly na střední škole obli
gátními.

Zábavy Večerní, jež svým tiskem a nákla—
dem vydává Cyrillo—Methodějská knihtiskárna V.
Kotrba v Praze za redakce prof. dp. Emanuela
Záka, přinesly v posledním (XXlX.) ročníku šest
čísel dilo 158—163), která vykazují práce pěkné
jak puvodní, tak přeložené a _sice v čísle prvním
román: »Různým směremc, jejž dle P. 'L. Colomy
S. J. českému lidu napsal Věnceslav Kronus (148
stran, cena krámská 1 K); v čísle druhém, nade
psaném >Z českých chalupc, jsou čtyry vesnické
obrázky, totiž: »Nevlastní bratři-, vPro několik
slov<, >Sirotek< a >Zažehnavačc od Jos. Brožka
(88 str., 60 hal.); v čísle třetím »Otčenášc vypra—
vuje velice pěkně dle románu J. Kaiserové J. K.
Vesecký osudy několika zvláštních lidí s nadpisy
kapitol dle proseb modlitby Páně (152 str., 1 K),
v čísle čtvrtém jest poutavá povídka našeho oblí
beného spisovatele Aloise Dostála >Za vyšším cí
lemc (212 str., 1 K 40 h); v čísle pátém jsou
»Vybrané povídkyc Emila Souvestera'(celkem 14);
jež z francouzského přeložil proí. Vilém Appelt
(199 str., 1 K 20 h); v čísle konečně šestém jest
kratinká, ale zajímavá původni povídka: »Paní
maminka: od Terézy Polabské (40 str., 30 hal.)
Přinesl tedy ročník tento přes 800 stran vybrané
četby v krámské ceně 5 K 50 hal., ač předplácí
se na celý rok toliko 4 K, z čehož patrno, že
předplatitelé ,Zábav večerních“ jsou ve veliké
výhodě, nač timto upozorňujeme a sbírku tuto
rádi každému doporučujeme. Jos. Fabian.

Tresty Boží, jakými stíháni ti, kdož za re
voluce francouzské prohřešilise proti náboženství,
králi a lidskosti. Dle hisíorických pramenů pojed
nává Jose! Píof. Cena 40 h. Tiskem a nákladem
pap. knihtiskárny benediktinů rajhradských v Brně.
V době, kdy mnozí lidé, jak se zdá, nemají nic
jiného na starosti, než štváti proti vii'e, proti au
toritě, proti všelikému pořádku a tak vésti lid k
rozpoutání všech vášní, není od místa upozorniti
na tento spisek (72 stran), kde poukázáno, jak
svobodné zednářstvo, novovéký liberalismus a re
formované židovstvo jako pekelný stroj dnem i
nocí pracují o vyhlazení náboženství katolického,
k němuž mají po ruce nejmocnější prostředky
(peníze, tisk, úřady atd.); pak krátce vylíčeno řá'
dění revolucionářů írancouzských od 10. srpna
1792, kdy král uvězněn a (*21. ledna 1793) guil
lotinou popraven. . ., pařížská universita zrušena
a všecko vyučování pod ztrátou hrdla zakázáno!
Konečně uvedena celá řada těch, kteří lid štvali
a jako krvelačné bestie si počínali — až lůza i
proti nim se obrátila a jako při smrti krále, tak
i při popravě jejich jásala . . . Doporučujeme.

J 0 5. F a b i a n.
autumn-n- druzstvanur vPraze.
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Volná. myšlenka.
(Příspěvek k psychologické diagnose >volných myslitelů.<)

(Pokračování)

Jen samota byla vždy kolébkou velikých duchů. Samota zasvěcená doko
nalému poznání sebe a Boha. Již Plato napsal, že oni dávní mužové, kteří vě.
řili, že v šelestu listí posvátného dubu dódónského slyší hlas Boží, byli daleko
moudřejší než všichni ostatní. Jen v tichém ponořování a zahloubání _seve své
vlastní nitro ve chvílích, kdy vášně v nás utíchly, jsme schopni volně myslíti
o základních otázkách života. Jen tu může zroditi se hluboký &opravdový názor
a zatlačiti a převrátiti naše utkvělé domněnky & liché představy.

Ale kdo má dnes chuti hezky v samotě hluboce a upřímně podívati se sám
do sebe? Proč považovali již staří mudrci poznání sebe sama za nejtěžší apřece
nejpotřebnější úkol a podmínku sebezdokonalení? _Poněvadž je celá řada nižších
citů v člověku, které řádnému sebepoznání zabraňují. Sebeláska, pýcha, požívač
nost, smyslnost, pohodlnost, lehkomyslnost překážejí nám v sebepoznávání. Pod
jich vlivem bezděky tušíme, že by pohled ve vlastní nitro odhalil nám velmi ne
příjemné vlastnosti naše, že by byl velmi zarmucující; a přemnohý člověk se ho
neodvažuje jediné proto, aby se vyhnul všem důsledkům ve svém jednání, kterým
by, důkladně a opravdově sebe poznávaje, nemohl uniknouti.

Pascal zcela správně tvrdil, že valná většina našich prací i zábav májenom
ten účel, aby člověk nemusil se zamyslíti sám nad sebou. Proto mohl sv. Augustin
teprve ve chvílích přísného sebepozorování dospěti k tomu, aby napsal své pro
slavené: Vyznání. Jen si povšimněte, jak je tu přísným soudcem sobě sám,
kterak n'íkde nenapadne vás myšlenka, Že Augustin chce se přece dělati lepším,
nežli snad byl. On se takořka sluní v pravdě a světlu jejímu vystavuje vše, co
v něm dosavad bylo nejasné a temné. Ano, zde mluvi veliký Augustin opravdu
jako volný myslitel, ale ovšem nikoli ve smyslu našich volnomyšlenkářů.
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Jeho četbou dospívá člověk nejlépe k jasnému poznání, že nejsou všichni
stejně kompetentní mlnviti o nejtěžších problemech života. Že jsou jen někteří po
volaní a jen velmi málo vyvolených, aby promluvili o těchto otázkách. .A valné
většině lidí nezbývá než mlčeti, když tito vyvolení mluví, a s úctou přijmouti,
co oni hlásali. '

»Volně myšlení,- praví Forster, »nezáleží v tom, že se člověk vymaní z ná
zorů jiných, ale že se vymani ze své vlastní omezenosti.< Teprve když někdo
k tomu stavu dospěl, může mluviti o nezávislém myšlení. A bez jasného sebe
poznání člověk nikdy nedospěje k tomu, aby správně pochopil náboženství ajeho
význam, protože-"náboženství jest jedinou a jasnou odpovědí na základní otázky
lidské přirozenosti. Kdo v samotě o těchto otázkách přemýšlí klidně, vážně, po
kojně, dospěje k odpovědem, které mu jako dítěti náboženství již dávno
podávalo.

Ale moderní člověk, moderní myslitel již není téměř schopen samostatně
v klidu mysliti. Celá vnější kultura techniky, zpohodlňující mu život, všechna
knižní kultura, v níž tisíce různých názorů jako průchodním domem proběhlo
jeho myslí, přímo mu znemožňují, aby se mohl přiblížití k oněm čistým prame
nům'pravého osvícení, jež vytryskají jenomv samotě a v sebepoznávání.

Marně namáhali se hvězdáři naší doby, aby nejlepšími dalekohledy uviděli
ony vzdálené hvězdy, o jichž existenci správné jich výpočty již napřed je po.
učily. Tak dokonalých čoček technika dosud nedovedla zhotoviti. A hle, co se
nepodařilo astronomickým nástrojům, vykonala fotografická deska. Zvlášť citlivé
a upravené desky vystaveny byly po celé noci hvězdnatému nebi. A po čase
shledali na nich hvězdáři stopy oněch dalekých hvězd, jichž dosud neviděli.
A tak je i se základními pravdami náboženskými. Je potřebí jen v klidu, za »ti
chých noci, v nichž vášně usnulyc, duši svojí jako fotografickou desku vystaviti
proti nekonečným prostorám světovým a z rána, t. j. když se chystáš k další
práci svého životního povolání, již najdeš v ní stopy oněch vyšších nebeských
pravd. Stopy Stvořitelovy takořka již jsou v duši vytištěny. Ony tiché hodiny,
zasvěcené sebepoznávání, to jsou vlastně veliké slavnostní chvíle duší. Tu zazní
vají v ní hlasy, podobné zvukům zvonů velikonočních, jež volají v člověku k no
vému životu vše, co v něm dosud vyššího života bylo schopno.

Ale ještě ani tyto dvě podminky: vymanění rozumu z vlivů naší vůle a in
stinktů a objektivní, klidné pozorování a poznávání sebe v samotě nikterak nt
stačí k tomu, aby člověk mohl volně mysliti. Kdo chce volně mysliti a svými
názory býti učitelem jiných, musí dále býti výborným znatelem lidí.

Podmínkou volného myšlení jest všeobecnějši, s vyššího hlediska docílená
znalost života a lidí, která člověka vyvede ze začarovaného kruhu jeho omeze
nosti. Bez znalosti té zůstávají všechny naše názory na dětském stupni poznání.
Praesident Lincoln řekl kdysi svému příteli, který jestě se zastával otrokářského
systemu v Americe, tato významná slova: »Můj přítel Douglas, bohužel, má již
takový organismus, že necítí rány bičem, jež dopadají na záda druhého.c —Jsou
již přemnozí lidé tak do sebe zabrání, že znají jen své já a nemají smyslu pro
potřeby druhého. Nemají lásky k lidem; proto se nikterak nenamáhají. aby je
blíže poznali. A přece všestranný, nad zájmy okamžiku povýšený názor na život
může míti jenom ten, kdo geniální silou svého ducha poznal jejich potřeby, kdo
lidí opravdovou láskou miloval a s nimi cítil. Povýšenější přemýšlení v základ



nich otázkách lidského života není možno bez pochopení lidstva, bez lásky
k lidem.

Člověk, na sebe odkázaný a v sebe uzavřený, myslí vždycky omezeně. Do
mnívá se, že on repraesentuje všechno lidstvo; že všichni ostatní mají týž názor,
tytéž potřeby jako on. Nedovede se vžíti v cizí poměry a potřeby, avšechno jeho
theoretisování jepouhým retlexem jeho osamocení. Ježíš Kristus byl obklopen
zástupy chudých, nemocných a strádajících'. O'n pronesl veliké slovo: »Misereor
super turbam — líto je mi zástupů.c A z této hluboké znalosti lidi, z veliké,
nadlidské jeho lásky k nim vytryskalo ono potěšující, vše léčící jeho učení. Je
diné láska činí naše myšlení universálněiším. (Dokončeni.)

O povolání vychovatelském.
(Volně dle FóRóTEROVY stejnojmenné stati.)

(Dokončení.)

Co v nejvlastnějším slova smyslu jmenujeme charakterem, vytváří se nej
opravdověji tehda, když vychovatel sám dobře pochopil, co vlastně charakter jest
a co charakterní jednání ve viru života od nás žádá: abychom totiž neochvějně
čestnými byli právě v nejnepatrnějších věcech a nehřešili nikdy na útraty vzne
šeného smýšlení. Jenom tím budíme i v dítěti vědomí, že je v životě cos vyš
šího, než jen uchvacovati a užívati. — Skromnost budíme také jen tím, že svoji
vlastní domýšlivost hledíme z kořene vypleniti.

lx'olik matek ani netuší, že budují nerozborné základy pýchy a sobectví
v srdcích vlastních dětí právě tím, že se téměř rozplývají v neomluvitelném zbož
ňování vlastních potomků, které považují za tvory výminečné, a tím pěstuji
nejvýš protivný kult vlastního těla a krve, kult, který s hlubokou a zodpovědnou
láskou nemá nic společného a jež i nejmenší dítky kazí. ] ty všechno již vyčtou
z očí své rodičky a vyrůstají pak v onom naivním a nároků plném sebevědomí,
jež na okamžik může jim pojistiti životní úspěch, ale ve světle hlubší pravdy
nic neznamená. »Srdcem pokorným a zkroušeným, Bože, nepohrdneš,< pravi
žalmista.

Sebevýchova vychovatelova je ještě i z jiného důvodu velmi důležitá, neboť
všechna opravdová kázeň spočívá venkoncem na sebekáznz' toho, kdo" rozkazuje
Jen uka'zněný charakter dovede udržovali pořádek.

Ni slova, ni sila hlasu, ani tresty neudrží pořádek, ale síla vůle, již držíme
v klidu vlastní nervy, krotíme vášně, ovládáme pudy. Jen tato síla vůle dovede
niterný svět našich chovanců, který chceme ovládati, držeti v kázni a vésti ku
sebevlád'ě. Vše ostatní jest jen klam a planý křik, dresura, ale nikoliv opravdový
pořádek.

Kde všechno chování učitelovo svědčí o tom, že je vítězem sám nad sebou,
že prsa jeho neviditelně jsou zdobena záslužným křížem za ono hrdinství,
kterým zvítězil nad vnitřním nepřítelem, tam mládež s radostí se podřizuje. ——
Vládní v prvé řadě sobě, chceš-li ovla'datí jiné! \

Kdo se chce věnovati povolání vychovatelskému, ten co nejdůkladněji ať se
připraví výchovou vlastní vůle. Nejobsáhlejší vědomosti nic nejsou platny, nedo
vede-li ve své třídě přemoci roztržitost, hravost, lenost a všechny ony bezděčné
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duševní stavy mládeže silou soustředěné vůle a nedovede-li duševní svou vyrov
nanost a sebeovládání přenésti na chovance.

Dále je třeba. aby ten, kdo poroučí, co nejpečlivěji dovedl šetřiti lidské dů
stojnosti toho, koho vede! Právem klademe tak veliký důraz na výchovnou sílu
příkladu, ale žel, jak často zapomínáme, že vychovatel má si vésti jako gentle
man nejen ve styku s dospělými, ale právě ve styku s dětmi má ukázati vlastním
příkladem, názorně, jak se lidé mají k sobě chovatí.

Slova římského básníka Juvenala : »Maxima debetur puero reverentiac ne
mohou býti budoucím vychovatelům dosti doporučována. Největší přísnost dá
se zcela dobře spojiti s nejjemnějším smyslem pro čest dítěte. A nic' lépe dítko
neuychova',jako když s ním zacházíme jako s gentlemanem. Učitel získá si nej
větší úcty chovancovy, vystříhá-li se toho, aby mu dal pocítití svou nepopíratelnou
moc a sám podrobí se oněm tormám slušnosti a respektu, které na něm žádá.
I k tomu je potřebí dlouholeté sebevýchovy učitele.

Kdo se rád dispensuje od jemných způsobů tam, kde je mu co činiti se
slabšími a nižšími, ten nedovede svou nevychovanost zakrýti ani před dětmi.
Svým příkladem bude jim pak vštěpovati zásadu, že netřeba bráti ohled naiormy
tam, kde to nemůže uškoditi.

Mathias Claudius praví: »Nemohu jiného pravidla výchovy vymysliti, než
že vychovatel sám musí býti tím, kým chce míti své dítky. Pro toho, kdo chce
jiné dobrými učiniti, nemám jiné rady, než aby sám byl dobrým.— — »A kdo ví,
co toto vše vyžaduje námahy a při tom má na mysli svět iživot, jaký se v něm
vede a do nichž chce vésti své dítky a žáky, aby se jimi probíjeli, ten pochopí,
jak velikou jestmu působiti protiváhou. Malichernými, _titěrnými umělůstkami toto
dokázati nelze.c

Valná schůze Paedagogiekeho Svazu (Konaná 23.ledna 1910).
Zastoupeny byly nejd. ordinariáty: litoměřický (škol. r. Jos. Šauer z Augen—

burgu) a budějovický (prof. Em. Žák). Delegáty- byli: za českou bohosl. fakultu
univ. prof. Dr. Jan Lad. Sýkora, za odbor středoškolských katechetů prof. Václ.
Muller, za jednotu katol. učitelů a přátel křest. výchovy univ. prof. msgr. Dr.
Frant. Kordač, em. říd. učitel Karel Ludvík, redaktor Tom. Škrdle, katech. Ant.
Suchoradský, učitelka Jos. Bayerová, redaktor Tom. Jiroušek, taktor Boh. Šubrt,
úředník Jan Žák; za Spolek _katechetů v král. Českém Em. Pešek, Jarosl. Slavíček,
Dr. Ign. Rath, Ant. Tichý, Václ. Hála; za řády Xaverie Fúrgottová, předst. řádu
Školských sester a jiná ctih. sestra téhož řádu.

Schůzi zahájil a- řídil místopředseda prof. Vacl. Miiller. — Předčítá přátelský
list předsedy univ. prof. Dra J. L. Sýkory, jenž nepřítomnost svou omlouvá
churavostí a přeje Svazu hojného zdaru a zejména též hojné podpory od osob
vlivných a rozhodujících.

Pak promlouvá ku přítomným delší řeč, pozoruhodných myšlenek, z níž
uvádíme:

Plato přirovnává svou dobu s člověkem, v němž žádosti a náruživosti vlád
nou na místě rozumu. A kdyby přítomnou dobu chtěl charakterisovati, nevím
mohl-li by k tomu ještě užíti přirovnání s člověkem normálním a' nemusil sá
hnouti k některému zjevu pathologickému, který bývá tak vítaným předmětem
soudobé literární tvorby.
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Když dnes sledeeme různé směry, názory, zásady a hesla na poli du
chovním a mravním, která se s vážnou tváří prohlašují, jimž se apriori přisuzuje
platnost naprostá, která mají nahraditi pravdy posvěcené moudrostí Boží &osvěd
čené tisíciletou zkušeností, věru nelze jinak, než vydati svědectví, že vládne du
chovně mravní anarchie. Dnes právě v nejdůležitějších a řekl bych nejsvětějšich
otázkách zavládla anarchie, způsobená přímým dilettantismem v těchto otázkách,
které znamenají přece otázku existence společnosti a kultury. Dnes sice by každý
laik, jenž by se opovážil mluviti do matematiky, přírodopisu a zde své rozumy
vykládal, byl přísně zakřiknut, ale jedná-li se o pravdy náboženské a mravní,
jedná-li se o duchovně-mravní základ společnosti a stěžejní otázky života, tu
právě se stran, které se nejvíce ohánějí vědou, pěstuje se největší dilettantismus
a břidilství.

Každý, jak výborně dí F. W. Foerster, myslí, že je oprávněn do toho mluviti
a o tom psáti. Každý na těchto základních otázkách opravuje, rýpe a zapomíná,
co vystihl Carlyle slovy: »Ihr redet immer von den Menschenrechten; habt ihr
denn auch schon einmal ůber die Menschenkráfte nachgedachth — Sokrates
pravil, že to docela je zřejmo, že mi smí ušíti plášt jen ten, kdo dobře zná ře
meslo, ale o moudrosti života každý žvanil a nevědomec své nápady vážně na
veřejnosti dovoluje si vykládati.

Odkud tyto zjevy? Nejsou nikterak bez přípravy. Pouhý pohled na dokon
čené století XIX. podává nám vysvětlení. Proudy, které tam se jevily, zanechaly
tyto stopy. Již počátek XIX. století je ve znamení odboje proti vyšší autoritě.

Tak tomu v materialismu, jenž uznává jen materii — hmotu. Není v něm
místa pro Boha, duši a vůbec nadsmyslno. Francouzští osvícenci a duchovnípů
vodcové revoluce počali vnášeti zásady jeho do všech odvětví životních, bo
jovati pod jeho praporem proti náboženství a zřízením vládním.

A proud materialismu, který vybujel v Německu a přes Vogta, Molleschotta
a Bůchnera ještě dnes vrcholí v monismu Haeckelově, ačkoliv vědecky neznamená
ničeho, ničí prakticky společnost lidskou dále, neboť zásada Bůchiierova: »jísti a
pití, neboť zítra snad jsme již mrtvic, či v básnické pozlátko zabalenoz. »vyžit
se dokud čas a síla,: — toť heslem davů.

A v jedné řadě s materialismem kráčí positivismus, jehož původce je Aug.
Comte, a evolucionismus Spencerův, jejichž rozkladné působení nejlépe lze po
zorovati na proudech u nás v Čechách šířených.

Ale i směr opáčný, vycházející od Cartesia a v kriticismu Kantově dosa
sahující jednoho z vrcholných bodů, idealismus a pantheismus, pessimismus
spějící k pravému nihilismu a vrcholící v šílené nauce Nietzsche-ové staví všude
a v posledně jmenovaném způsobem drastickým v popředí subjektivismus, indivi—
dualismus.

Tyto všecky proudy ničící objektivní autoritu, bez níž není společnost lidská
myslitelná; rozatomisovaly společnost lidskou.

Individualismus, jenž vrcholí ve větě Nítzscheouě: »Autonomie a mravnost
se vylučují, autonomistá je immoralní,c nebo jak to řekl nedávno jeden z hla
satelů volné myšlenky (Dr. Adamík): »lndividualismus je moderní myšlenka, která
hlásá právo na plnou svobodu jednotlivce aneb právo na nerušený rozvoj své
osobnosti.“
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Tak daleko došli ti, kteří zapomněli na nezbytný zákon ajeho zákonodárce.
_Vydali se na moře bez vesla, na poušť bez kompasu.

Vždyť i sami přívrženci těchto theorií povstali, kteří volali po nápravě. Jako
se poražená a rozptýlená armáda ohlíží po pevném bodu, kolem něhož by
se soustředila, tak již před časem se ozvalo volání: »Zpět ke Kautouih Tak
napsal Bedř. Alb. Lange a po něm se opakovalo v kruzích filosofů a při ne
dávném jubileu Kantově ještě tu a tam se ozvalo.

Ale nyní jsme tam, kde býti máme. Mylnespokojujeme se nějakým heslem,
kterým se octneme u nepatrné zastávky, my chceme najíti pevný základ, začátek
jistý a to je heslo naše »Zpět ke Kristu !

Jen toto heslo může napraviti škody, které způsobilo lidstvu poblouzení
na poli názoru životního, v nejsvětějšich ideálech mravnosti a pravdy. A je to
věru takřka providentielní, že první slovo, které na rozhraní dvou věků zaznívá
ze stolce Petrova do vřavy a změti názorů, jsou slova hlásající totéž: »Omnia
instaurare in Christo.c

Ano, to je také jediný cíl a účel našeho Svazu, postaviti vychování na
tento jediný a pevný základ, jediný kámen úhelný, o který se rozráží vlnobití
lidské pýchy a domýšlivosti, jímž je Kristus. Naším cílem jest ve vychování _na
tohoto jediného vůdce ukazovati. Toť 'cesta, pravda a života

Vizme jen, co se stává, když se této cesty někdo spustí. Nic více nezadrží
jej na cestě po šikmé ploše. Ale i Tomu, jenž je základem, se posmívají, jemu se
rouhají. Co zbude z Krista, když s něho strhnou to, co činí jej »pravdou i ži
votemc, zláři jeho božství? Klesne na stupeň člověka a přirovnává se brzy ke
Kantovi, Goethovi, Schillerovi; ale »moderní duchové-:, kteří u nás straší, jeho
zastaralé názory daleko předčí. A tak to, co Vlastně otevřelo lidem nové obzory,
odkrylo jim nové světy, trhá se v prach. Každý trhá s Krista to, co se mu libi,
jeden zove ho východním socialistou, druhý vidí v něm pozoruhodného mravo
kárce a přítele lidstva, a když je nejen hlava ale i srdce prázdno, třeba jed
z Judey. '

Ano tam spěje, kdo opouští pevný základ všeho náboženského, kulturního,
rodinného i soukromého života, Krista. — Jen se'podívejme, co vytvořila kultura
založená na Kristu, a co před a bez Krista.

Před nedlouhou dobou stál jsem udiven nad velikolepými troskami Hadria
novy villy v Tivoli, v Starém Tiburu u Říma. Kolik moci a peněz, uměleckého
důvtipu i obratnosti bylo tu spojeno, aby vytvořily pravé město paláců, lázní,
museí a zahrad, a to pouze pro zábavu jediného člověka! A několik hodin
odtud dále do údolí ocitáme se v přísné pustině u Subiaca, kde sv. Benedikt
z lásky ke Kristu a na jeho základě sám ze sebe svlékl smyslnost, sobectví
a pýchu a založil duchovní rodinu, která světu více dala než několik'vil Hadria
nových. Z té pouště vyšla kultura silná, založená na duchu křesťanské práce
a mravech, nedbající obětí, ale jdoucí za vznešeným cílem. Jak dlouho trvalo,
a rádherné paláce klesly v trosky, ale křesťanská kultura přetrvala věky!

A proto pravdu děl sám Comte, otec materialistického positivismu, že to
je zásluhou křesťanství, církve proti antice, že stavěla mravnost nad politiku;
jiným slovem nad sobectví.
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Jest tedy naše cesta přesně vytčena. Naproti bezradným proudům bez Boha
stavíme na Kristu, dospělé" k němu voláme zpět, dítky k němu vedeme. Toť
náš cíl nejen v theorii, ale i v praxi, k němu pracovati chceme dále, vědouce,
že není jiného základu a nebude a že základem vychování jest pouze Kristus.
»Christus herz' et hodie, zpse et in saecnla. a

Skončiv za hojného souhlasu a potlesku vyzval jednatele, by přečetlzprávu
o minulé valné schůzi. Po jejím schválení podal jednatel Jarosl. Slavíček zprávu
jednatelskou za uplynulý správní _rok. Z ní aspoň toto uveřejňujeme:

Ve správním roce 1909 konal Paedag. Svaz sedm výborových schůzí, a to
za účasti téměř všech členů výboru. — K dosavadním údům P."S. přistoupil
v tomto roce řád Piaristův v Praze a řád Voršilek v Kutné Hoře. Byly vyzvány
ieště jiné korporace na př. bohoslovecká lycea, řád sv. Anny v Praze, Školští
Bratři v Bubenči a j., leč dosud nedošla od nich odpověď. Je to typický zjev
naší doby, že v katolických řadách dosud jsou mnozí, kteří nevěří, že by bylo
tak zle a ze své lethargie chtí býti probuzení, až jim "bude hořet nad hlavami. —
Na několika výborových schůzích jednalo se hlavně o změně stanov a referentem
byl v tomto oboru nad jiné povolaný prof. Václ. Mtiller, jenž má lví podíl na
zásluze, že P. S. má nyní stanovy řádné atak hlavní starost za sebou. Za účelem
schválení jich pořízen byl pateronásobný opis péči veleb. představené Xaverie
Fůrgottové. — Na poli paedagogickém věnoval Svaz pozornost neblahým zjevům
literárním; na př. řeči prof. Dra Fr. Drtiny, pronesené na paedag. sjezdu
v Heidelbergu a uveřejněné v České Mysli. Na podnět Svazu ujal se slovutný
člen P. S., univ. prof. msgr. Dr. Fr. Kon/ač záslužné práce, že onen článek
kriticky probral, moderni názor světový zmíněného filosofa a jeho bludné po
jímání kře—fanství náležitě ocenil a r:—o\/'ychovateli- uveřejnil a mimo to pořízen
zvláštní otisk pro širší veřejnou. __ Všimáno si též nepřátelských proudů volno
myšlenkářských a 'splnomocněna Tisková Liga, by převzala boj proti nim a
k tomu účelu poskytnuta ií h'notná podpora. — Paedag. svaz učinil též kroky,
aby obeslán byl vhodným delegátem »Il. mezinárodní kongress pro ethickou
výchovu mládež-ec projektovaný do Paříže na r. 1910, k hájení křesťanského
stanoviska ve výchově. — Ve smyslu stanov navázán v několika případech
styk s katolickými poslanci a posléze přijata klubem navržená osobnost, na níž
by se Svaz obracel ve svých záležitostech. — Jiné neblahé poměry, nemohly-li
býti odstraněny, aspoň jimi bylo hnuto, a budou na programu v následujícím
Správním roce. Sem mimo jiné spadá boj proti hnusnému tisku._ Orgánem P. S.
byl »Vychovatelc; stručnější zprávy přinášel »Čechc. Naše Listy, Vlast. Také
zvolen referent, jenž by podával zprávy do německých listů o stavu paedag.
otázky v Čechách. — Potěšitelným zjevem je vyznamenání církevní, jehož se
dostalo členu Svazu P. Tomáši Škrdlovi, jenž jmenován k. a. notářem. Bolestnou
vzpomínku však věnuje Svaz v Pánu zesnulému slov. p. Dru Juliu Nejedlému.
advokátu pražskému, svému příznivci a členům Svazu, vys. důst. p. Eug.
Kadeřávkovš a dp. katech. Jarosl. Pichlerovi. kteří pro churavost odcházejí, aby
nahraženi byli jinými. P. S. zachová jim čestnou vzpomínku a útěchu svou zři
v delegátech, kteří se dostavili, jby vstoupili na jejich místo. — Dej Bůh, aby
práce Svazu i v tomto roce byla požehnaná!

Mísropředseda vyslovil jednateli dík za zevrubnou zprávu, kteráza hlučného
souhlasu přítomných byla schválena. —
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Zprávu pokladní podal pokladník Tom. Skrdle. Dle ní činí: příjem 297'10 K,
vydání 119-20 K. Čisté jmění: 177-90 K.

Po návrhu revisorů účtů pp. Šubrta a Žáka schválena pokladní zpráva
a místopředseda vyslovuje pokladníkovi zasloužený dík.

Pak voleno dle nově schválených stanov a to: předseda a 8 členů výboru
Předsedou zvolen jednohlasně univ. prot. Dr. J. L. Sýkora. Do výboru zvoleni.
pp.: Kordač, Ludvík, Škrdle, Miiller, Pešek, Slavíček, Rath, Fiirgottova. Za ná
hradníky: Bayerova, Kocmich, Hála, Tichý. Za revisory účtů: B. Šubrt, Jan Žák.

Volné návrhy podal msgr. Dr. Kordač a prof. Em. Žák, které odkázány
byly výboru ku projednání.

Konečně po krátkém doslovu místopředsedově, jenž projevuje přání, by
činnost P. S. se rozšířila a aby P. S. byl považován za středisko, kam by se
kdo uchyloval se svými stesky a tužbami, s pobídkou ke svorně práci končí
místOpředseda prof. Václ. Múller za povznesené nálady zdařilou valnou schůzi.

V následující na to ustavující schůzi výborové zvoleni funkcionaři: [. místo
předseda: Václ. Miíller, II. místopředseda: Karel Ludvík. Jednatelem Jarosl.
Slavíček, pokladníkem Tomáš Škrdle.

Biblické děje &bibl. osoby v pověstech Židů a Mohamedánů.
Podává universitní professor Dr. JAR. SEDLÁCEK.

(Pokračování.)

Vedle toho se však bájí, že měl Adam nejprve jakousi démonku, jménem
Lilith, za ženu. Z toho spojení prý pocházeli běsi, šedim. Bylo totiž lidu vysvět
liti, odkud je zlý duch. Od Boha původ jejich vysvětlovati nechtěli, proto vy
myšlen tento původ. Z Lilith, Sammaelovy ženy, povstaly pak šedim, kteříž du
chové člověka pronásledují, a ranami, nemocemi a jinak ho trápí. Z výroku:
»Muže a ženu stvořil je< (Gen. 1. 27.) hleděli to vyvozovati. Když se ji Adam
nechtěl poddati, utekla k moři a tam vládne a škodí jmenovitě novorozeňálkům.

(Jak stvořil Bůh různé lidi, šlechtice a jiné, viz D'áhnhardt: Die Natur—
sagen, str. 125.).

Mohamedánské báje o prvních věcech.
Nejprve prý stvořil Bůh duchy ohněm Simuna (t. j. ohnivý vítr pouště).

Ze zkažených těch duchů byla většina anděly vyhubena, iblis (ďábel) protivník
Boží se však s některými udržel.

Andělé klaní se Bohu, orodují za lidi, zapisují činy lidí. Gabriel zapisuje
ustanovení Boží a sděluje je s lidmi. Michael byl ochráncem židů, Rafael jest
andělem smrti, Izrafil bude troubiti ku vzkříšení. Každý člověk má dle Moha
medánů dva anděly při sobě, kteří zapisují jeho činy; denně se mění. Duchové
(běsi) jsou mezi lidmi a anděly, jedí, pijí, rozmnožují se a umírají.

Adam. Všemohoucí rozkázal Gabrieli, aby sebral se země hrst rozličné
hlíny a přinesl mu. Anděl roztáhl svou ruku na zemi, tato se zatřásla & prosila
anděla, aby od toho upustil, aby nebyly na světě znovu bytosti, jež by se proti
vily a byly určeny ku trestu a zavržení, jako se to stalo běsům. Gabriel se tedy
vrátil. Ale Všemohoucí poslal za tím účelem Michala, “kterého prosby zemi též
obměkčily. Azrail nepodlehl těm prosbám a shromáždil s celé země dvě hrsti
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hlíny rozličných barev a jakosti a když je promíchal. položil je mezi Taifem
a Mekkou (dvě větší města v Arábii). Dle různých barev a vlastností zemské
hlíny vyvinuly se u lidí různé rody lidské. Azrail neb Rafael se stal andělem
smrti; jemu byla odevzdána duše lidí, neboť se ukázal pevným a prosbám ne
poddajným.Po mnoho let se vznášela oblaka milosrdenství Všemocného nad onou
smíšeninou; vlnami milosrdenství svého zmirňoval a zjemňoval rozdělovač darů
povahu lidskou a vpouštěl rukou lásky &soucitu do přirozenosti člověka všechny
potřebné vlastnosti.

_,„Časem se tak z hlíny utvořila podoba a socha, jež tvořiti měla postavu
a tělo člověka, Jednou přiblížil se k ní l_blis (ďábel) a udeřil do prostředka po
stavy a tato vydala dutý zvuk. Řekl Iblis: »Tato postava jest prázdná, není její
složení ani podstatné ani pevné; bude podléhati kolice.: K tomu ještě přidal:
»Postaví-li Bůh Adama nade mne, nebudu jej poslouchati; postaví-li jej pode
mne, přičinim se všemožně, abych ho zkazil.: — Když měla ona postava obdr
žeti život, přišel k ní z rozkazu Všemocného svatý duch (slovo) s andělem Ga
brielem;. tomu duchu jemnému a světelnému zdálo se však tělo člověka tuze
hmotné a temné a nechtěl v něm přebývati, až mu řekl Pán: »Vejdi do toho
těla, aniž bys chtěl; opustíš je též, aniž bys tomu chtělh Duše pak vnikala do
těla od hlavy; jak postupovala duše, tak stávalo se těleso postavy tělem a kůží;
ještě než vešla duše do všech údů, volal Adam: »Pane, pospěš dokonati mé
stvoření ještě než nastane noclc Proto řekl Bůh dle koranu, že jest člověk dílem
unáhleným. (Pokračování.)

aby detaily se zabývati musilo & do nich
FEUILLETON. vnikalo. Nástěvníci v ohromných sálech ne

. [__— ' ' .. __ _ _ učleněných nic jiného nemyslí nežli ste
O museích reotypně: »Nebyli bychom hotovi, musíme

dále..
Nalézáme v hustě postavených skříních

ptactvo, třeba systematicky seřazené, jako

PíšeFr. H....u.
(Pokračování)

Museum — tot výraz moderní snahy ve
vyučování osprávn'ý názor. Neučíme slovům
a představám nesrozumitelným, nýbrž usi
lujeme, aby děti z názoru vlastního samy
vyvodily si úsudek. Proto je přirozeno, že
význam museí pro výchovu stoupá. Museum
— tot názor, zde jsou předměty skutečné.

Co tedy činiti, aby museum této potřebě,
tomuto paedagogickému poslání svému vy
hovovalo? Aby návštěvníka s průměrným
školským vzděláním v prvé řadě upoutalo,
pobavilo, poučilo ak vlastnímu myšlení, po
případě tvoření vzpružilo ?

Vady museí bývají ohromnost a přecpa
nost. Veliké sály, nekonečné, hustě naplněné
vitrinami, působí skličujícím dojmem na ná
vštěvníka. Jsou vysoké. kasárnické, a málo
útulné. Naprostá uniformita převládá v uspo
řádání. Třeba obecenstvo poněkud klamati,
aby nemyslilo na ohromnost sálu a neza
leklo se množství detailů a předmětů, nýbrž

vlaštovky na drátě, tak postaveny na sto
janech různé druhy nerostů, ssavců, ptáků,
ryb, zbraní, předmětů uměleckého průmyslu.
Škodlivý vedle užitečného, vzácný kus vedle
obyčejného, vše sedí, stojí neb krčí se mrtvě
jako mumie bez života v hustých řadách.
O významu jednotlivých předmětů, 0 jich
důležitosti, škodlivosti, užitečnosti, vzácnosti
nepraví nic. Vidíme jen zevnější tvar bez
duchu, bez života. Kdo již z vlastního stu.
dia nezná ten který obor, v museu nezíská
mnoho a odejde s vědomím, že mnoho viděl
a že v hlavě má chaos.

Ovšem, maličkostí není. může-li říci, že
pozoroval, že viděl. Již to je ziskem. Vý
bornou výminku v našem museu tvoří skříň
kolibříků a o samotě- stojící vzácná alka.
Ale dlužno soustavně pokračovat dále za
výchovným cílem. Kde v museu chce býti
vše, tam zároveň není nic. Museum je roz-_
ptýlené, má v sobě všechny obory & ná



sledkem toho žádný, pořádně pozornost ná
vštěvníka rOZptýlí a neupoutá. Již tím, že
jde-li kdo do určitého oddělení, na př.do prae
historického, procházeti musí sály jinými,
zdrží se a naposledy nenajde, co hledá.

Dnes bohatá a světová musea věnují
statisíce na zakupování mistrovských prací;
na př. berlínská galerie 360.000 marek za
Diirerův obraz: »Hieronymus Holzschuherc.
Ale těch, kdo by takové obnosy platitimohli
za jednotlivá díla, jest málo. Nejušlechtilejší
však ta snaha jest, jež směřuje k tomu,málo
prostředky a skrovným nákladem docíliti
úspěchu co největšího. Příkladem buďFolk
_wang, Museum v Hagenu a Rómermuseum
v Hildesheimu.

Místnosti musea dlužno uspořádati, aby
dojem se sesiloval; nikoli symetricky a ka
sárnicky, nýbrž promyšleně a pestře, s ja
kousi gradaci, aby museum bylo zajímavější,
aby více lákalo. Obyčejně jsou sály stejně
rozsáhlé, stejně malované i osvětlené; v jed
nom vidíme nerosty, v druhém zvířata,jinde
výrobky uměleckého průmyslu. Třebatrochu
odlišiti. Vzpomeňme jen, jak v našem mu—
seu vyniká síň numismatická. Věc nenívšak
snadná. Poměrně lehce a se zdarem rozřeší
se v oddělení historickém; snad nejlepším
vzorem jest bavorské národní museum v Mni—
chově. Místnosti jsou naprosto nestejné,
velké sály střídají se s malými, útulnými
komnatarni; po velkých prostorách, jež při
padají jako opravdová skladiště historie,
útulné světnice historické s veškerou úpra
vou dobovou. Pozorovateli naskytají se stále
nové obrazy, rušné a měnivé, cítí, jak celé
ovzduší se mění. Představte si tyto nádherné
sbírky umístěny v střizlivých sálech našeho
musea ve stejných skříních a vitrinách a
všechen ten téměř pohádkový dojem, jímž
skutečně mnichovské museum působí, jest
ztracen, illuse doby a okolí, illuse skuteč
ného života prchla.

Jsou-li sály menšíi nižší, snadno získati
lze jedno poschodí, aby úbytek místa se
nahradil.

Daleko většího rozmyslu však jest za
potřebí k upravení dle těchto zásad musea
přírodovědeckého. V historickém oddělení
vše samo téměř vybízí k upravení okolí ve
stylu té či oné doby; v přírodovědeckém

oddělení musí si upravovatelimusea svůj stil
vytvořiti sám.

Musea mají poučovati, vzdělávati.Avšak
dnes, kdy každé velké město skytá tolik lá
kadel pro zábavu. a na jiné straně zase nutí
moderní doba v pracovitosti až k přepínání
sil, třeba, aby musea také lákala a vábila
obecenstvo. O jednom prostředku takovém
zmínkajiž učiněna: občasné menší výstavky
uspořádané v prázdném, k tomu určeném
sále :: přednášky odborné, zajímavě pro širší
obecenstvo upravené.

Znalci často si stěžují, že slavnostní ny
nější schodiště zabírají mnoho místa a jsou
tuze nákladná a nepraktická; z jediného
schodiště je tuze daleko do jednotlivých síní,
a chce-li návštěvník přímo do některého od
dělení, musí projíti mnoha jinými místnostmi;
a průměrný návštěvník často zbloudí a cíle
nenajde. Snad více schodišť Spojených přímo
s ulicí, a uvnitř možno spojiti vše v celek
pomocn chodeb. Ititalní řešení bylo by vy
stavěti museum způsobem pavilonovým. &
moudrým trikem stavitelským dáti celku jed
notný umělecký ráz. Tak by bylo možno
dáti jednotlivým sálům ráz uzavřeného celku
a nečinili z nich průchodní tunely, jakými
dnes namnoze opravdu jsou. Při pavilono
vém zařízení — při kterém ovšem všechny
budovy byly by chodbami zcela těsně Spojeny
— možno všudy nechati nějakou síň prázd
nou, aby se museum mohlo případně roz

“šiřovati.

Nutno dbát též pohodlí návštěvníků;
množství sedadel pro obecenstvo, nebotmu
seum unavuje a silně unavuje. Zvláště se
dadla před zajímavými skupinami, ovšem
tak po straně umístěná, aby nepřekážela
mimojdoucím. A což vstupné a doba ná
vštěvy! Vstupné aspoň v neděli zvláště od
poledne nevybírati; je-li jen trochu možno,
vždy bez vstupného. Čas vhodný, jak se
také děje, aspoň ve středu a v sobotu od
poledne a celou neděli, tyto tři dny aspoň
nejméně. Tabulky poučné buďtež na všech
místech s texty srozumitelnými, stručnými
a přehlednými; v odděleních jež nedají se
snadno doplňovati a jsou vzácná, palaeon—
tologické, prahistorické, buďtež vyobrazení,
aby doplňovala a vyplňovala mezery sbírei'č.

(Pokračování.) “...
t
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SMĚS

Poslední číslo »Skoly měšťanskéc
ozývá se proti tomu, aby spisovatel celý
některý stav odborných učitelů urážel. Je
dobře, že »Šk. měšt.c se ujímá celého stavu;
ale podivno, že nyní tak příliš citlivá pro
čest svou, nedbala toho a neujímala se stavu
duchovenského, když všeobecně urážen a
na pranýř výsměchu staven v listech uči
telských, sociálně demokratických, pokro
kových atd. A ještě něco, »Šk. m.< chce,
aby okresní inspektoři školní byli bráni
z »Jednotyc. Ale Jednota v Čecháchina
Moravě poskytla materielní příspěvek »Volné
myšlencea. Jak by to souhlasilo s tím, že
inspektorem má býti člověk nestranný a to
tím spíše, kdyžtě spoludo'hlíží na vyučování
náboženství katolickému. Má býti zároveň
spolufedrovatelem »Volné školyc a »Volné
myšlenkyPc —

Konec' paedagogické slávy Ferre
rovy. Jak známo. prohlásil předseda soudu
Ferrera za paliče a vraha, jenž zcela dle
znění zákona za své zločiny byl odpraven.
Předseda jest liberálního smýšlení. Dále pro
puklo na výtečného toho muže, že zprone—
věřil velikou sumu peněz. A nyní rektor
university v Madridě, sám liberál, prohlašuje
veřejně, že Ferrer byl úplný ignorantajeho
školy že nestály za nic. — Jsme žádostivi,
kolik učitelů uposlechne výzvy některých
»paedagogickýchc časopisů pokrokářských,
a zakoupí si podobiznu výtečníka Ferrera.
Snad bude dobré — pověsiti na proti Fer
rerovi k vůli symetrii obraz paedagoga de
fraudanta Kudrnáče a krátký životopis obou
ale pravdivý, umístiti pod obrazy s tol—
stojovskou výzvou: »Pojd'me za ním!< nebo
>Následujme holu Kdo vstoupí do pokoje
takto ozdobeného, bude hned vědět s kým
má čest, a kousek té slávy padne též_na
obyvatele bytu. .

Český odbor středoškolských pro
fesorů náboženství konal 3. února schůzi
v k. a. semináři. Přítomni byli pp. Můller,
Kocmich, Šprongl, Orel, Verich, Stejskal,
Dr. Zítek, Dr. Schneider, Soldát, Růžička a
Dr. Petr. Omluvili se prof. Žák a Hora.—
Ke protokolu schůze ze dne 5. ledna 1910
poznamenává předseda Miiller, že jak v pří
čině přeloženého svátku Zvěstování Panny
Marie, tak ve věci Dra Schneidra stran vy
placení služného za hodiny ve vyšším od

“Kosan Stanislav ve Vys. Mýtě,
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dělení reálky konané, učinil, co mu bylo
schůzí uloženo. —-Jednatel sděluje,sjakým
výsledkem setkala se akce dotazníková a
uvádí ve známost některá sdělení a návrhy,
jež mu byly venkovskými členy písemně
učiněny. — Přání a návrhy p. prof. Cífky
ze Slaného vzaty na vědomí a bude jim
dle možnosti vyhověno.—Sdělení p. profes.
Veverky z Hradce Král. bude použito na
valné schůzi vídenské na den 14. února
stanovené. — Jednatel předčítá jednací řád
českého odboru, jenž bude přidán do tisku
k daným stanovám spolku ústředního. Do
stává se mu schválení. ——Český odbor na
valné hromadě vídeňské zastupovali bude
jednatel Petr. — Porokováno pak bylo o ně
kterých věcech, jež uloženo bylo jednateli
na valné hromadě vídeňské přednésti.

Za členy českého odboru pro r. 1910
přihlásili se tito pánové: Dr. Smrček Josef
v Rakovníce, Jan Ježek v Praze, František
Trnka v Praze, Verich Gustav v Praze,
Dr. Petr Lubomír v Praze, Stejskal Jan
v Praze, Dr. Schneider Rudolf v Žižkově,
Kocmich Matěj na Králov. Vinohradech,
Miiller Václav v Praze, Emanuel Žák na
Smíchově, Pokoj Šimon v Českýcř. Budě
jovicích, Slovák Alois v Brně. Oulehla Jan
v Novém Městě na Moravě. Vacek Franti
šek v Praze, Eliášek František v Třeboni,
Dostál Josef na Kladně, Polák Emanuel
v Rokycanech, Dr. Mráz Antonín v Písku,
Pastor Celestin v Roudnici, Chládek Matěj
v Třebíči, Dr; Lejsek Josef v Klatovech,

Růžička
Václav v Libni, Pluhař František v Nym
burce, Štastný Josef v Král. Dvoře, Houra
Václav v Plzni, I—lynešOtakar v Plzni, Ko
hout František v Čáslavi, Dr. Kašpar Josef
v Jičíně, Kalvoda František v Brně, No
votný Ladislav v Rychnově n. Kn., Schin
dler František v Kroměříži, Bohata Josef
v Mladé Boleslavi, Rybička Jan v Písku,
Veverka Josef v Hradci Králové, Cívka
Emanuel v Slaném, Petr Antonín v Lou—
nech, Můller František v Kutné Hoře, Krá—
lovec Jan v Příbrami, Hornof Vladimír
v Poličce, Orel Dobroslav v Praze, Fadrus
Karel v Zábřehu u Olomouce, Chval Tomáš
v Domažlicích, Novák Jan v Chrudimi.

Seznam pořízen dle pořadu přihlášek.
Jednatel prof. Dr. Lub. Petr.

Jak se lidé mění. — Pod tímto ti
tulem přináší »Český Učitele z 5. ledna t.
r. zprávu, že p. Val. W'eínzettl, c. k. okr.
školní inspektor v Plzni, v konferenci uči
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telské vyslovil se mezi jinými takto: »Uči
telstvo je zaslepeno a bylo by potřebí do
vedného lékaře, který by mu sejmul roušku
s očí. — Komenský, kdyby 'přišel do ny
nější školy, utekl by z ní. — Učitel mi při
padá jako počmaraná kniha a na jejím konci
nic; některý učitel nadělá do roka více škody
ve škole, nežli ta zmije. — Učitelstvo volá
po prodloužení docházky školní z 8 na 9
let, místo co by se mělo starat, aby byla
snížena na 7 let, a v témže čase aby na
učilo to, co se učilo za 8 let. — Obecen
stvo nevychované chová se právě tak, jako
děti ve škole před vyučováním, kde děti na
sebe řvou, jako by byly hluché. Nynější
škola je věrným obrazem obecenstva, aobe
censtvo je věrným obrazem školy, atd. —
Pan inspektor v těchto výrocích pronesl
plnou pravdu, a je tisíce těch, kteří takto
smýšlejí. Byl-li dříve p. inspektor ——jak
»Č. U.c dí — pokrokovým professorem, je
viděti, že pokrokovost ho neoslnila do té
míry-, aby pravdy neviděl a tonul jenom ve
frasích pokrokovosti. A bylo by jen žá—
doucno, aby všichni, kdo k podobnému po
znání dospěli, řídili se slovy Písma: »Co
slyšeli jste doma, hlásejte se střech!< —
Potom by pokrokoví křiklouni v učitelstvu
brzo byli umlčení. ' r.

VYCHOVATEL

České modlitby a meditace z roku
1521. Vydal Dr. Jan Nep. S edlák, arci—
jáhen metropolitní kapitoly u svat. Víta
v Praze. S 2 přílohami. Nákladem vlastním.
Cena 3 K.

Z bohatého kapitulního archivu vyvážil
neunavný p. prelát Dr. Sedlák již druhou,
cennou a zajímavou publikaci. Prvou byla:
Venceslai Francisci Coelestini
a Blumenbergautobiografia.Acta
capitularia 1646—1674. Zde Václav
František Nebeský z Blumenberka, kanovník
a kapitulní probošt, prostým ale jadrným
slovem vypravuje svůj pohnutlivý život
uprostřed rušné a neklidné doby tehdejší.
Po něm zaznamenává četné události, radostné
i bolestné, jež sběhly se v kapitule svato
vítské v létech 1646—1674. Jest to v ka
ždém ohledu zajímavý dokument, významný
obraz kulturně historický 17. století.

Druhou neméně zajímavou publikací p.
prelátovou z téhož archivalního pokladu jsou
svrchu řečené:České modlitby 'a me
ditace z roku 1521. Jsou to většinou
buď slovné neb volné překlady neznámého
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interpreta ze spisů slavného scholastického
učitele sv. Anselma (2 meditace a 20
modliteb), ze spisu sv. Isidora (překlad
kvílení duše hříšné) modlitba ku Panně Marii
ze stAugustina a 2 ze sv. Jana Zlato
ústého. Silná, hluboká víra vane z těchto
starobylých modliteb; vroucí, opravdový cit
prochvívá jejich listy. Ukazuji, že tito lidé
žili svojí věrou všechen svůj vezdejší ži
vot. Modlitbám předeslal zasloužilý pan
autor informativní předmluvu a spolu přilo
žil slovníček méně obyklých slov. Modlitby
jsou přizpůsobeny nynější interpunkci a
ozdobeny dvěma fotografickými přílohami,
které jsou skvělým svědectvím malířského
umění initiálek své doby. Dílo svědčí 0 ne
obyčejné píli páně autorově, která vyplývá
z lásky k našim domácím dějinám a k pra
cím archiválním. A bylo by věru na pro
spěch, kdyby vydavatelé modliteb sáhli kto
muto zajímavému dokumentu a pracovali po
tomto vzoru, anebo kdyby jako příruční
modlitební kniha pořízena byla anthologie
z této publikace. Obě díla páně prelátova
jsou krásným historickým dokumentem a za—
slouží všestranné pozornosti. až.

Papirnioký závod družstva Vlast má hojný
výběr obrázků k prvnímu sv. přijímání a k první
sv. zpovědi a prodává je v ceně:

a) obrázky k prvnímu svatému příjímání:
]. Domácí po 2 h (100 za K 1'50); po 4 hal.
100 za K 270), tři druhy- po 14 h (100 za 21 K);
2. štýrsko-hradecké od firmy »Styriac : po 18 h (100
za18 K) a po 6 h (100 za 6 K); 3. mnichovské od
firmy Miillerovy: dva druhy po "22h (100 za 2160),
4. berlínské — zvláště krásné — od ňrmy Albrecht
a Meister: po 4 h (100 za “250 K), po 8 h (100
za 8 K), po 40h (100 za 40 K),apo 60 hal.;těch

máme na skladě jen něco málo.

b) obrázky k první svaté zpovědi :'
1. Berlínské: velmi vkusné & umělecky provedené
po4 hal.(lOO za 250), po 8 h (100 za 8 K), po
12 h (100 za 12 K), po 16 h (100 za 16 K); 2.

štýrské: jeden druh za 8 hal.
Poznámky: 1. Příchozim do Prahy radíme, aby si tyto

obrázky osobně Erohlédli a podle vůlot neb ony sr vybrali.2. Všecky obraz tuto_uvedené mnjícegké nápisy, avšak
objednali jsme vět inu techto druhů i s německými nápisy,

takže i echům mezi Němci působícím můžeme Eosloužiti. -—3. Do těchto obrázků vložili jsme veliký apitúl,
i nemůžeme vzorky těchto obrázků zdarma rozesílati. Kdo
si přeje vzorky. tomu je účtujeme. Objednatel obrázků
platí oštovné nebo dopravu po dráze, my navzájem hra
díme lůaleni a dopravu na postu nebo na rá u

Organisační rádce &nový organisační
řád strany katolického lidu v Cechách,
jak přijat byl sjezdem strany dne 5 a 6. ledna
1908. Vykládají Pravdomil Petrovič a T. J. Jirou
šek. Příruční knížka pro důvěrniky &organisátory
strany. Cena 20 hal. Objednávky vyřizuje družstvo

Vlast v Praze-ll., Zitná ul. č. 26 nové.

Knihuskarnn družstva Vlast v'Prut.
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1Vychovatol“vychitzil. Administrace_Vycho
: 15. každého měsíce a vatelo“ jest ve vlastním
předpláci se v admini- domov Praze, Zitná ul.č.
straci celoročně 7 korun, 570—11.— Tam zasílá se
ůllotně 3'50 koruny. Do předpl.aadros.reklmace,
„gin německých, Bosny jež se nepečotl & nefrank.

a ercegoviny predpláci R uk op isy pro hlav. list.se na ,. ycho vatolo' . zprávy časové, knihy a
8 korun, do ostatnich časopisy zasílány budtež

;2:2k2,ř,35:",.:„5j:£,";Časopis věnovaný zájmům křesťanského školství. Er'sřnňtgztgyngg,&'$:
Sprocenta „Vycliovatel“ . i-ilohu přijímá ruko isy
Je jim dává toliko zaho- Organ “Jelínek, učitel v ře
lové.Alumnům, klerikům „ , „. , . vn vě \: Prah ro

studujícím „jevu-„„ Jednoty ceskeho katol. ucitelstva v kral. Českem. věmůk KatechetšliyppH
desot procent a s eratel _. „ 'ima ruko isy redaktor
dogma na 10 exemplářů Majitel & vydavatel: DI'UZStVO Vlast. žloaef Jon2k_ katechotu

"dm“ mm“ ODPOVĚDNÝ REDAK'POR:Dr. RUDOLF HORSKÝ. ' Praze-VII.,
(" 9

Volná myšlenka. — Učitelové žalují biskupy. — Zpráva o valné schůzi ústředního spolku rakouských
středoškolských učitelů náboženství. -— Biblické děje a bibl. osoby v pověstech Židů &.Mohamedánů.

'— Feuilleton: O museích. — Směs. — Literatura.a W ,
Volná.myšlenka.

(Příspěvek k psychologické diagnose »volných myslitelů-)

(Dokončeni.)

Člověk soucitem stává se zkušenějším. Láska k lidem ho poučuje. Jenom
tak dovedeme si vysvětliti, proč ženy, které svůj volný čas věnovaly službám
milosrdenství k chudým a nuzným, dospěly obyčejně k zralejším, jasnějším ná-'
zorům nežli mužové, kteří sice stojí na výši učenosti a vědomostí, ale v otázkách
životních často ukazují až příliš velikou naivnost.—szpomeňme si jen,jak po
měrně málo lidí jest schOpno vmysliti a vžíti se a; opačně životní poměry, stavy
a osudy jiného člověka. Jen zřídka kdy chápe šťastný nešťastného, zdravý ne
mocného, bohatý chudého, učený prostého, člověk duševně pracující dělníka,
a pod. Jen málo mužů dovede se vpraviti v duševní obzor ženy a naopak.
A co je rodičů, kteří nedovedou rozuměti a chápati vlastní své děti, svoji krev!
A přece denně po dlouhá léta s nimi se stýkají, s nimi žijí. — .

Řekněme si pravdu. Přes všechny časté styky člověk přestává rozuměti
člověku. A přece kde kdo pod heslem »volného myšlení: chce jednak problémy
luštiti, jednak posuzovati jich dřívější, tisíciletími a jednomyslným souhlasem
mudrců učiněná rozluštění, do nichž vniknouti může pouze ten, kdo lidstvo zná
ze všech stránek života. Schopenhauer zcela trefně vystihl, jak zájmy druhého
člověka bývají nám cizí a daleké, když napsal: »Valné většině lidí připadají vlastní
jich zájmy jako živé, barvami hárající olejové malby, ale zájmy jiných jsou jim
jako matné čínské kresby, postrádající vší perspektivy.< A lidé tohoto úzkého
obzoru, cítí se povolanými luštiti veliké potřeby lidstva, bráti jim nejvyššími
autoritami dané a_tisíciletími posvěcené a potvrzené názory a dáti jim místo nich
několik neživotních frasí! Neni to diletantísmus v nejhorší své formě? Aby ukázal
všechnu povrchnost v posuzování člověka a nesnadnost vniknouti v povahu
bližního, Forster poukazuje k tomu, jak poměrně málo je dobrých spisovatelů
dramatických. Dramatik musí totiž- líčiti charaktery, živé osoby v jich různých



Strana 50. VYCHOVTEL Ročník XXV.

náZorech a jednáních. Muší znáti lidí ze všech stran. Ale často shledáváme, že
dramatický spisovatel dovede na scénu postaviti jenom jedinou živoucí osobu.
Hrdinu svého dramatu, v němž vystihuje sama sebe. Ostatní osoby jsou jen
matné, neživotní stíny. Tento zjev velmi zřetelně ukazuje, jak všechen náš
obraz o lidech bývá 2 pravidla úzký a jednostranný. Díváme se na lidi jenom
jako skulinou, kterou sami jsme si vytvořili, a žijeme při tom v domněnce, že
známe celý svět!

Ale oč méně máme lidí schopných »dramatickyc patřití na svět, 0 to více
máme volných myslitelů! Ti již dovedou na padrť rozbíti a analysovati každý
životní názor, který je výsledkem hlubokého a všestranného pochopení lidského
života, všechno náboženství. A při tom svoji naivnost obyčejně zakrývají frasí, že
učí lidi samostatně mysliti! »Béřou jim prý berle,: jež lidstvu vjeho vývoji
konaly kdysi dobré služby, ale jichž v nynějším osvíceném století více nepotře
buje! Nezdá se vám. že všichni tito volní myslitelé podob'ají se spíše pirátům,

'kteří přepadají poutníky, ubírající se neznámým širým mořem a béřou jim kompas,
bez něhož potom naprosto nemohou se ubozí orientovati o směru své cesty?
Anebo v nejlepším případě hledí namluviti důvěřivým svým posluchačům, aby opu
stili dávné cesty, zanechali osvědčených průvodců a svěřili se na cestě života
jim, nezkušeným a samozvaným vůdcům. —

A konečně ještě poslední, ale stejně důležitá podmínka volného myšlení je
znalost lidského života s jeho všech stránek, radostné i bolestné. Znalost celého
života v jeho složitosti z různých stavů, dojmů a citů. Nestačí najíti formulku
života jenom pro chvíle radosti, protože radost jest jenom jednaa to skromnější

.stránka života. Je třeba najíti formuli pro celý život, tedy také pro dny a dlouhé
noci bolesti, zármutku, malomyslnosti, nemocí a pod. Povrchní, optimističtí my
slitelé tuto Stinnou stránku života přehlížejí. Někteří o ní nevědí, poněvadž sami
nemají dosud zkušeností, jiní o ní věděti nechtí, aby se vzpomínkou na bolesti
nemusili vyrušovati v požívání radostí, a jiní konečně pro samé umělecké
vzdělání citu a jeho změkčilost bojí se každého nepříjemného dojmu atruchlivé
myšlenky. '

Staří národové ve své mythologii neznali bohů — těšitelů lidstva v strastech
života. Když žalost nebo bolest stihla člověka, bohové prchali od něho. Nebo
člověk dokonce též věřil, že bohové mu štěstí závidí a posílají naň bolest a
zármutek. Antický názor na život byl kusý, jednostranný. V »zaři hellenského
slunce-="vesele se žilo, dokavad nic nescházelo; a když člověka stihla nehoda,
unikl — sebevraždou. — Teprve Ježíš Kristus svojí naukou o Bohu a jeho
prozřetelnosti dal všeobecnou, pro všechny případy platnou formuli životní.
Jeho víra učila člověka nezpyšněti v štěstí a nezoufati v bolu. Jeho učení při
neslo všestranný názor na život, ukazovalo jak žíti ve všech poměrech života.

A všichni velcí mudrcové v tom souhlasí, že jenom ten je zralý poznati
moudrost, který dovedl mužně hleděti ve tvář bolesti, který život poznal nejen
se slunné—,ale také se stinné stránky. Goethe svému Orestu (Ifigenie v Tauridě)

.klade v ústa tato hluboká slova: »Und habe mir die Sonne nicht zu lieb und
nicht die Sterne, komm', folge mir ins dunkle Reich hinab.: Ta slova by měl
si pamatovati a jimi se říditi každý, který ve svém životním optimismu
nebo krátkozraké naivnosti rád by ze světa vymítil ony všechny pravdy, jež
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kotví u tragickém nazírání na život. Život jest škola, v níž nezdar bývá často
lepším učitelem nežli zdar. V níž vlastní žkušenost jest největším učitelem.
A kdo chce upříti pravdu a stálou platnost oněm slovům Goethe-ovým:

»Wer nie sein Brod mit Thránen ass,
wer nie die kummervollen Náchte
weinend an seinem Bette sass,
der kennt euch nicht, ihr himmlische Máchte.:

Když Napoleona vybízeli někteří zjeho přátel, aby založil nové náboženství
a novou církev, odpověděl prý jim slovy: »K tomu je potřebí jíti na Golgatu,
a toho nedovedu.: Ano založiti nějaké náboženství — a volní myslitelé přece
mají také svá náboženská dogmata, byť měla snad formu negativní, — není věc
tak snadnou. Viklati dávnými dogmaty a je zlehčovati dovede každý nezkušenec
který ztratil úctu k největším znatelům života a jejich pravdám. Ale jako dávní
proroci prokazovali vyšší své poslání divy a zázraky, a lid jim věřil, tak by měli
hlasatelé »volné myšlenky: prokázati svoji způsobilost aspoň tím, že opravdu
mají ony všechny podmínky, jež mohou člověka učiniti schopným toho, aby
mohl volně mysliti. Že vybavili svůj rozum z affektů a nálad, že hlubokým pře
mýšlením v samotě dospěli ku svým závěrům, že získali nestrannou zkušeností
znalost jak lidí tak lidského života ve všech jeho stránkách.

Jediný člověk dalekohledem vidí více než milliony lidí, kteří patří prostými
očima. To jest zajisté samozřejmo. A všichni, kdo takto hledí na svět, zajisté
uznají autoritu zkušeného hvězdáře a přijmou, co on jim sdělil. Ve světě mrav
ních záhad má panovati tatáž zásada. »Consensus sapientium,c v čem největší
mudrcové světa souhlasí, má nám platiti více, než naše nápady a domysly.
Kdo však se domnívá, že tím ukazuje svoji samostatnost a svobodu myšlení,
že boří autoritu oněch největších myslitelů a-vše lépe ví, nežli oni, ukazuje,
že nedospěl ještě k oněm vysokým metám lidského ducha, za nimiž volné
myšlení teprve začíná. Neboť žije stále ještě v nevolnictví své ješitnosti a
pýchy, v níž jako v začarovaném kruhu stále se pohybuje. Schází mu každý
vyšší volný výhled v mravní svět a jeho základní problemy.

Jenom že skutečný dalekohled lze si daleko poříditi snáze, než onen mo—
rální teleskop v říši metafysiky. A naši volnomyšlenkáři? — Děti, které skulinou
rukou dívajíce se vzhůru domnívají se, že vidí stejně nebo snad lépe než největší
pozorovatelé světa a jeho záhad.

Učitelové žalují biskupy.
Ve Francii jest poměr církve a státu vždy zajímavější. Spor stále točí se

o školu. Učitelové zažalovali — arcibiskupa!
Stalo se to takto. Francouzští biskupové shledali, že knihy, kterých se užívá

ve státních školách proti zřejmému znění zákona, jenž stanoví neutralitu oproti
všem konfessím, obsahují četné a jízlivé útoky na křesťanství, jeho učení a dějiny
a rovněž nešetrně dotýkají se vlastenecké historie francouzské. Ukázky z těchto
státních učebnic jsme již přinesli; a nikdo nesmí se diviti autorům, vždyť jsou to
sociální demokraté a volní myšlenkáři! '

Francouzský episkopát vydal proti závadným učebnicím společný pastýřský
list a varoval rodiče. Tato biskupy konaná úřední povinnost nemálo pohněvala
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státní paedagogy. Svaz učitelů marnského departementu podal na arcibiskupa
remešského, kardinála Lucona žalobu pro urážku na cti a hmotnou škodu,
žádaie si náhrady 5000 franků.

Žaloba byla podána a musila býti právně vyřízena před porotou v Remeši.
Kardinál dostavil se osobně; učitelé dali se zastupovati advokátem André Hessem.

Už první výslech byl zajímavý. Předseda pravil: »Kardinál dle své privileje
mohl se dáti vyslechnouti ve svém sídle; ale dostavil se osobně před soud
Prohlašuji, že nestrpím v soudní síni ani projevy pro kardinála ani demonstrace
pro učitele. Uděluji slovo advokátovi, aby odůvodnil žalobu.<

A pan André Hess spustil. Opakoval staré frase: Kněz & učitel povaham
svými jsou proti sobě, an každý z nich představuje jiný svět. Církev školním
vyučováním chce vládnouti lidem; o vládu nad svědomím jedná se církvi, nikoli
o morálku. A poněvadž Msgre Lucon první z biskupů podepsal společný okružní
list, nese první zodpovědnost. Žaloba učitelů jest odůvodněna, protože pastýřský
list nařkl učitele, že vyučují nemorálně a nevlastenecky, což jest lež a pomluva.<

Předseda, připustiv řeč advokátovu odložil další jednání. Kardinál, vyslechnuv
si obžalobu odešel. Venku obecenstvo provolávalo slávu arcibiskupovi, dílem
učitelům.

Při druhém stání dostal se ku slovu státní návladní. S velikým napjetím
se čekalo, jaké stanovisko zaujme stát. Poněvadž však členové francouzské vlády
nynější jsou z většího dílu bývalí zuřiví sociální demokraté, mohlo se předvídati,
jak asi státní návladní provede svůj úkol. A vykonal jej, jak se dalo čekatí.

Řeč státního návladního točila se kolem těchto tří bodů: Učitelé měli právo
podati žalobu, soud remešský jest příslušný, a urážka učitelů opravdu se stala.
A státní návladní maje z Paříže své informace, ostře se pustil do episkopátu.
»Biskupové- pravil, »prohlašují veřejně, že škola státní jest nepřátelská a tím
štvou proti zákonu, čímž dávají zlý příklad — anarchistům . . . Jsou-li opravdu
ve školních knihách místa, která odporují zákonu Ferryho z roku 1880, měli si
biskupové stěžovat u ministra vyučování, ne však varovati rodiče před státní
školou a rodičům u veřejnosti líčiti učitele jako kazitele mládeže. Jest to pravda,
že společný okružní list francouzského episkopátu způsobil učitelům škodu
hmotnou i mravní. A jest po zákonu trestným a žádám také, aby byl potrestán.:

A zase předseda odročil soudní jednání. Při třetím stání dostane slovo
kardinál Lucon, jenž obhájí stanovisko episkopátua poslouží porotě citáty z »ne
stranných- učebnic státních škol. Papež k tomuto třetímu výslechu poslal remeš
skému kardinálovi zvláštní požehnání, noviny pak všech směrů píší své úvahy
o remešském processu jako o důležité kulturní události.

Dříve však nežli v Remeši vynesen bude rozsudek, obírala se jak sněmovna
tak i vláda společným listem biskupů, a obě došly téhož úsudku: Biskupové
pronásledují státní školu & škodí jí. Učitele však třeba vzíti v náležitou ochranu.
A ministr vyučování nesložil ruce v klín. Již podal sněmovně osnovu zákona,
kterým upravuje se státní dozor na soukromé (rozuměj katolické) školy takto:
»Státnímu inspektorovi musí býti předloženy učebnice soukromých škol a diplomy
učitelské. Státní inspektor musí se dověděti, kde a jak živil se učitel až do
svých 20 let, že není učitel členem zakázaných kongregací, že škola úplně
odpovídá požadavkům morálky, zdravotnictví a bezpečnosti. Všechny děti sou
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kromých škol musí býti proti úrazu tělesnému zvlást pojištěny. Jestliže soukromé
školy zákonu tomuto ve všem nevyhoví, má státní inspektor právo je zavřítim

Na první pohled jest patrno, že zákonodárci tajně šlo o to, aby soukromé
školy vůbec mohl zavříti. Odtud ten velký počet klausuli a požadavků. Věru
Francie po svém loupeživém a bezohledném zákonu o státnía církevní rozluce
nemusila by se už styděti zrušíti svůj starý zákon, v pravdě republikánské
svobody: »Školní vyučování jest ve Francii svobodno.< Nač také krýti se svobodou,
když vládnou libovůle a násilí? str.

Zpráva o valné schůzi Ústředního spolku rakouských
středoškolských učitelů náboženství

(dne 14. února ve Vídni konané.)
'. PROGRAM:

Dopoledne o 9. hodině.
1- Z a h aj e ní s e h ů ze předsedou: Krátký 5. Debata o dopoledních referátech.

přehled činnosti spolku a schválení protokolu 6; Přání a návxhy.
poslední valné schůze.

2. Zpráva pokladní. Podápokladníkprof. Večer 0 7- hodině.
Jan Preiss. 7. Schůze společně s vídeňským spolkem kate

3. R eferáty a) prof. Dr. Kraus: Katechis- chetským v Ruppertově sále v Jánské ulicí:
mus na střední škole. b) 0 schůzi Přednesuniv.docentaDraHugonaObermaiera:
delegátů. O pračlověku' podle stavu dneš

Odpoledne 01/23 hod. ního našeho vědění.
&. Přednes několika kostelních písní ze středo

školského zpěvníku spolkem vydaného.

Předseda, professor a obecní starší Wolný zahájív četně navštívenou schůzi,
vítá delegáty jednotlivých sekcí; Dra Petra za odbor český, Dra Zingla z Jablonce
za odbor německých katechetů středoškolských v Čechách, professora Griessla ze
Štýrského Hradce za odbor štyrský, prot. erómera ze Solnohradu za odbor
solnohradský a prof. Metzlera za odbor tyrolsko-vorarlberský.

Podávaje zprávu o činnosti spolku za rok 1909, promlouvá zevrubněji
o společné výpravě studentské do Italie, o založení katechetské bibliotéky a'ka
techetského musea ve Vídni, o ustavení středoškolských katechetů vídeňských
a dolnorakouských ve zvláštní sekci, aby ústředí vyhrazena byla výhradně agenda
celého spolku se týkající, a konečně 0 schůzi delegátů o vánocích ve Vídni ko—
nané. Referát o této schůzi tvořil zvláštní číslo programu a odkazuji tudíž k němu
až na onom místě.

Cesta do Italie byla vykonána dvakrát. O svátcích velikonočních a o prázd
ninách. První súčastnilo se 350 žáků; počet účastníků druhé výpravy, jež zajela
až do Neapole, převyšoval první. Vzpomínkou na první výpravu vydal spolek
pěknou literární práci na způsob alba upravenou, jež vedle části textové obsa
huje hojně illustrací, jednak shlédnuté památnosti, jednak skupiny účastníků
zobrazujících. Svatý otec, jenž na obou výpravách žactvo ve zvláštní audienci
přijal, poslal spolku vlastnoruční list s podobiznou v čele, jehož facsímile spolkem
vydané, bylo účastníkům výpravy dáno na památku. Delegáíům dostalo se ně
kolik výtisků i alba i vlastnoručního listu papežova pro pány členy.
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Dr. Zingel z Jablonce podotýká k této zprávě, že chystá pro letošní prázd
niny společnou cestu katechetů do Říma na 18 dní vypočtěnou. Odjezd 29. srpna
z Litoměřic, po případě 30. srpna připojení v Solnohradě. Cena III. třídy se za

opatřením 220 K, II. třídy 250 a 320 K.

Nemalého významu pro ústřední spolek jest založení katechetské knihovny
a musea, pro něž získány již místnosti. Podnět k tomuto záslužnému podniku
dala katechetská sekce Lvovy společnosti; tedy oba spolky katechetů středo
školských a katechetů měšťanských a obecných škol. Knihovna, rozdělená dle
jednotlivých oborů náboženské vědy, doplňovati se bude všemi důležitějšími
publikacemi do těchto oborů spadajícími, kdežto v museu seskupeny budou pře
hledně a stále doplňovány všechny učebné prostředky a názorné pomůcky k ná
boženskému vyučování se vztahující. Knihovna a museUm vydržovány budou
ze subvencí Lvovy společnosti, obou spolků katechetských a vlády. Ježto při
knihovně a museu budou ještě dvě místnosti pro pány členy a vždycky přítomen
bude kustos, aby případným přáním členů vyhověl, bude míti knihovna a museum
význam nejen pro katechety vídeňské ale i venkovské, a stane se zajisté hleda
ným střediskem všem, kdo do Vídně zavítají a kdo o nova na poli náboženského
vyučování mají zájem. Co jednotlivci těžko jest míti ve stálé evidenci, bude zde
soustředěno a vhodné uspořádáno.

Ministerstvo kultu avyučování udělilo loni dvěma pánům, prof. V. Múllerovi
v Praze a proí. Dru Jos. Demšarovi v Lublani stipendium po 500 K _na cestu
do Italie. Předseda vyzývá pány členy, kteří by o stipendia k cestě do Italie —
po případě i o prázdninách — se ucházeti chtěli, aby podali žádosti skrze řiditel
stvo a zemskou školní radu c. k. ministerstvu kultu & vyučování. Budou-li ročně
4 stipendia udělena, mohli by se v řadě let téměř všichni členové v této cestě
vystřídati. '

Spolek čítal v roce 1909 jednoho člena čestného, 334 řádné a 10 mimo
řádných. Předseda vyslovuje přání, aby vzhledem k důležitosti této organisace
i ti páni do spolku vstoupili, kteří dosud z jakýchkoli příčin vzdáleni mu zůstá
vali. Jednatel Petr sděluje k tomu, že český odbor po novém roce rozeslal na
všechny české středoškolské profesory náboženství vyzvání ke vstupu do českého
odb'oru a že po loňských třiceti třech nových členech zaznamenáváme letos pří
růstek jiných osmi členů, jenž během roku snad se ještě rozmnoží.

Zprávě účetní za rok 1909 dostává se jednomyslného schválení. Zasloužilý
dlouholetý pokladník, Jan Preiss z příčin zdravotních vzdává se svého úřadu
& zvolen jest za něho pokladníkem Gmeiner Rudolf professor ve Vídni XVII/I.,
Geblergasse 41. Delegát Petr odvádí mu členské příspěvky & předplatné na
Christlich paedagogische Blátter těch členů českého odboru, kteří za rok 1910
českému odboru svůj roční příspěvek již zaslali. Úhrnem 128 Kor.

O katechismu na střední škole podává prof. Dr. Kraus velmi zevrubný re
ferát a vytýká mu mnohé vady. Nikoli katechismu samému o sobě; nýbrž jako
učebnici na střední škole. Již svým rozdělením neodpovídá učebné osnově, takže
katecheta nucen jest v primě od první části přeskakovati k pozdější a v sekundě
zase vraceti se k částem předcházejícím, čímž přehlednost učiva trpí. Obsahuje
pouhou systematiku beze vztahu k biblické dějepravě a liturgii, odkud vznikla
potřeba dávati primánům a sekundánům do rukou liturgiku jako knihu pomocnou.
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Základní pravdy zjevení, důležité učení o stvoření světa, rozdíl přirozeného
a nadpřirozeného zůstaly v katechismu nepovšimnuty. Část mravoučná obzvláště
málo přihlíží k potřebám a povaze žactva. Pojednává o povinnostech služebných
k zaměstnavatelům a zaměstnavatelů k služebným, o povinnostech rodičů k dě
tem, o smíšených manželstvích, o povinnostech snoubenců, v IV. přikázání o lichvě,
kartelu, obchodě, ale se zřetele pouští tak důležité věci jako jest vztah souro
zenců k sobě, vodítko dětem vůči rodičům chybujicím, o domácích a školních
krádežích, o nepřípustnosti lži z nouze, ve škole tak rozšířené, o mstivosti, smíř
livosti atd. Morálka jeho jest spíš negativní než positivní a přihlíží více k lidu
než k žactvu. Výtku zaslouží na mnohých místech i způsob mluvy, stil kate
chismu. Nepřípustný jest i způsob číslovaných otázek a odpovědi, v žádné
jiné učebnici nezachovávaný. Působí v žáku mylné domnění, že v katechismu
jde skutečně především o doslovné učení na paměť. — Jsa dětem z obecné školy
většinou znám navádí katechismus k povrchnosti a vzbuzuje dojem, že nábo
ženství není třeba se učiti jako jiným předmětům. Poněvadž se jedná o obligátní
zavedení katechismu na střední škole, učiniž spolek vhodná opatření 0 princi
pielní uznání stanoviska, že volba schválené učebnice pro I. a II. třídu podobně
jako v ostatních třídách zůstavena jest učiteli náboženství.

Debata o tomto předmětě zůstavena schůzi odpolední.
Po společném obědě účastníci odebrali se do oratoře chrámu Páně Tova

ryšstva Ježíšova, kde žactvo prof. Jana Preisse řízením P. Kóniga S. J. zapělo
několik písní ze zpěvníku pro střední školy, letos ústředním spolkem vydaného.
Několik přednesených písní kostelních bylo důkazem opravdu znamenité vyspě—
losti vídeňského žactva středoškolského po stránce pěvecké a spolu i svědectvím
vhodného výběru písní pro střední školu. Objemný zpěvník i s partiturou stojí
celkem 4 koruny.

Debaty, jež odpoledne rozpředla se o jednotlivých částech referátu prot.
Krause o katechismu na středních školách, súčastnili se skoro všichni přítomní.
Jednání přítomen byl odpoledne Jeho Excellence, pan světící biskup Marschall,
enž setrval ve schůzi až do konce a často vhodným vysvětlením do debaty
zasáhl. Návrh prof. Krause, aby spolek žádal a vymáhal uznání stanoviska, že
volba učebnice pro první a druhou třídu střední školy zůstavuje se učiteli ná
boženství, byl pak jednomyslně přijat. (Dokončení)

Biblické děje &bibl. osoby v pověstech Židů a Mohamedanů.
Podává universitní professor Dr. JAR. SEDLÁČEK.

(Pokračování.)

Adam byl naplněn Božím nadšením a zvolal: »Chvála Allahovi, pánu dvou
světů (tohoto a onoho)!< Bůh pak odpověděl: »Milosrdenství Boží jest na tobě.
Mé slitování“ předcházelo před mým hněvemm — Pak učil dárce všeho daru
Adama jménům všech věcí a to bylo opakováno všem andělům. Andělé věděli
však z desky osudu, která byla stvořena dříve, že jest jim zachována u Pána
přednost, pravili, že nemohou opakovati jména a tvrdili: »Chvála tobě, my ne
máme jiné znalosti než té, která přichází od tebe, neboť ty jsi moudrý a znalým
_- Adam byl opatřen zevnější krásou a vnitřní dokonalostí. Nejvyšším andělům
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bylo přikázáno, aby se klaněli jeho bytosti a vzdávalí mu čest. Všichni se tomu
rozkazu podrobili, pouze Iblis, nadmut pýchou, odepřel a dostal se proto
k nevěřícím. Nesměl do ráje, byl vyloučen z příbytku Nejvyššího a na vždy
proklet.

Adam byl nyní přenesen do ráje Edenu, který byl na nepřístupném vrcholu
vysoké hory; tam byl uložen na skvostném lůžku. K ráji připoutáno bylo jaro,
proto tam byl stále čerstvý, osvěžující vzduch. Byly tu zvláštní stromy, jichž
listí byly smaragdy. Ve středu ráje bylo hluboké jezero, čisté jako srdce mudr
covo, jasné jako výmluvnost řečníka, bylo čisté jako duch a krásné jako zna
lost. Ryby jeho _byly stříbrné jako měsíc, vzduch okolní byl průsvitný a
jako oheň.

Dle židovských podání seděl Adam v Edenu, a andělé pekli jemu pečení
a chladili mu víno. Andělé zprvu mínili, že je jako Bůh, a chtěli mu provolávatí:
Svatý. — Když však viděli, že usnul, poznali, že jest pozemšťanem.

O ráji praví, že byl zahradou nekonečnou. Dvě brány byly tu z onyxu
a jaspísu a všelikého drahokamu. Šest set tisíc andělů, kteří zářili jako záře
oblohy, bylo na oněch podivuhodných branách. Ve středu zahrady stál strom ži
vota a jeho krásné ratolesti sáhaly od jednoho konce ráje k druhému; pětkrát
stotísíc rozličných vůní vycházelo ztoho stromu . .. A řeky tekoucí medem
a mlékem a vínem a olejem nejlepším a prameny vod liliových vydávaly podivu
hodné vůně a tekly kolem stromů. Na každé straně bylo 800.000 balsamových
stromů a 600.000 andělů, kteří pěli krásným hlasem. Nad stromem života byly
světlé oblaky, které provívaly ráj čtverým vánkem atd.

Hada si představovali v podobě člověka, připisovalí mu chytrost a rychlost.
Mohamedáné mínili, že byl had společnicí a služkou Evy.

Hřích prvých lidí jest v Písmě pouze krátce vylíčen a zůstalo tedy mnoho
okolností nevysvětlených. K vysvětlení přibírali výroky bible z různých knih. Tak
pravili, že had se neodvážil sváděti Adama, sváděl však Evu, neboť »mysl ženy
jest lehká a ona se jiným poddává.: (Přísl. 9. 13.). Had vzbudil v ní podezření,
pomlouval Boha, neboť. řekl: »Bůh mohl stvořiti svět, protože jedl z tohoto
stromu, a zapověděl vám, byste nemohli stvořiti druhý, svůj svět. Jako on tvoří
světy a boří je, tak i vy budete moci světy Udělati a je zase zkaziti; jako on
zabijí a oživuje, tak i vy budete dávati smrt a vraceti život. I—Iadšel a dotkl se
stromu a řekl: Hle já jsem se ho dotkla nic se mi nestalo, nezemřel jsem. Eva
šla a učinila, jak jí had řekl. Tu potkala anděla smrti a domýšlela se: Teď
musím zemříti a "Bůh stvoří Adamovi jinou ženu a dá mu ji. Proto půjdu a pře
mluvím ho, aby i on jedl a buď umřeme pak oba, aneb budeme oba živi. Vzala
pak z ovoce a jedla a podala Adamovi, aby s ním jedla. Řekla prý muži svému:
Domníváš se snad, že ti bude, až já zemru, jiná Eva stvořena? Nikoli, neboť
»není nic nového pod sluncemc (Kaz. l.). Či si myslíš, že zůstaneš, až zemru,
samoten na celé zemi? Nikoliv, země jest kpřebývání (ut habitaretur Is. 45., 18.)
stvořena, pro obyvatele.

' K doplnění připomínáme ještě, že dle Talmudu stvořil Bůh Adama v pátek.
Jest tu též udáno, jaký byl průběh celého toho stvoření. — Den má 12 hodin;
v prvé byl sebrán prach, z něhož měl býti člověk stvořen; v druhé hodině
se z toho stala beztvárná hmota, ve třetí byly jeho údy roztaženy, ve čtvrté
byla do něho dána jeho duše, v páté stál již na svých nohou, v šesté dal
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zvířatům jména, v sedmé byla mu přidělena Eva, v osmé měli dvě dítky (Kain
totiž a jeho sestra), v deváté jim byl dán příkaz, aby s onoho stromu nejedli,
v desáté hřešil, v jedenácté byl souzen, ve dvanácté byl vyhnán a odešel, neboť
stojí psáno: >Člověk nepřenocuje ve své hodnosti— (Ž. 48,;13.)

Když uvedl Bůh Adama do Gan Eden- (zahrady Edenu), ukázal jemu všech
70 komnat, posvátné paláce a učinil jemu 10 baldachýnů. jako je budou míti
spravedliví; a andělé křepčili před ním. Hospodin učinil pak, že přecházely
kolem Adama všechny duše, které jednou do lidských těl vejíti mají. Když přišel
tak i král David, viděl Adam, že není v něm života.I otázal se, kdo jest tento,
že nemá žádného života? Řekl Hospodin: »To jest král Davida I odhodlal se
Adam, že dá Davidovi několik let ze svého věku a dal jemu 70 let. To jest
těch 70 let, která scházela Adamovi do tisíce; byl totiž Adam stár 930 let
když umřel.

Dle mohamedánská pověsti slyšel Adam, že bude David míti krátký život.
1 bylo mu Davida líto a prosil Boha, aby mu mohl přidati něco ze svých let.
Bůh k tomu svolila ubral z Adamova života 40 let, sepsal o tom úmluvu.
kterou všichni andělé podepsali. Když přišel po čase anděl smrti k Adamovi,
zapomněl on na onu úmluvu a řekl: »Můj čas ještě nepřišel, já mám žíti ještě
40 let.: 1 předložil mu anděl onu listinu a Adam se podrobil. Proto řekl prorok:
„Adam byl zapomnětlivým a jeho potomci jsou jimi též; Adam zapíral a jeho
potomci to činí též.c -— — '

Hříchem byla především vinna Eva. Adam podobal se muži, který chtěl
kdysi podrobiti svou ženu zkoušce, & přinesl sud, do něhož dal fíky a ořechy.
Pak chytil štíra a položil ho k otvoru sudu. Sud zavázal motouzem, postavil
do kouta a řekl ženě: »Všechno, co jest v domě, ti odevzdávám, pouze tohoto
sudu se nikdy nedotýkejlc Co učinila však žena? [Jak muž odešel, otevřela sud
a vstrčila do něho ruku. Tu uštknul ji štír a- onemocněla. Když se manžel vrátil,
bědovala a volala: »Hle, vstrčila jsem ruku do sudu, štír mne uštknul a umírámh
[ řekl muž: »Neřekl jsem ti: Vše, co mám v domě, ti náleží, pouze toho sudu
se nikdy nedotýkejřlc Rozhněval se pak a odešel na dobro. — Dle jiného znění
odevzdal muž ženě všechno zlato a stříbro, jež v domě bylo, a spolu též
uzavřený sud, o němž jí řekl, že jsou v něm štírové. K ženě přišla pak stařena,
která uvedla ji v pochybnost, řkouc: »Jistě jsou v tom sudu drahé ozdoby, jež
má tvůj manžel připraveny pro jinou ženu.c Žena tomu věřila, sáhla do sudu,
byla uštknuta a umřela.

Jiná pověst mohamedánská vypravuje, že uvedl Gabriel po sňatku Adama
a Evu do ráje, kde jim Bůh k jídlu vše ponechal, vyjímajíc plod pšenice a
varoval je před iblisem (ďáblemj. Rajský vrátný, Risván, nepustil ďábla do ráje,
ale tento si svou chytrostí přece do ráje pomohl. Obrátil se na páva a sděliv
mu tři tajemná slova, která by ho mohla ochrániti od nemoci, stáří a smrti,
žádal, aby ho za to přivedl k Evě. Páv toho učiniti nechtěl, neboť se bál Risvána,
ale slíbil, že mu pošle hada, nejchytřejší ze všech zvířat. Had otevřel tlamu a
ďábel se tam usadil mezi zuby a otrávil je na věky. V ráji vyskočil z hadí tlamy,
vzal na se podobu anděla a počal svéfsvůdné dílo. Postavil se pod zapovězený
strom a vykládal Evě, že jeho plody dávají věčné mládí, krásu, svěžest a zdraví.
Eva uvěřila jeho slovům, vzala jedno zrno z onoho stromu pšeničného, jež bylo
bílé jako sníh, sladké jako med, libé jako mošus a veliké jako pštrosí vejce,
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jedla. podala Adamovi druhé zrno, a on po delším zdráhání jedl též. Poté byla
Adamova koruna vzata do nebes, krásné, hedvábné šaty jejich se rozplynuly,
a oni vyhnáni z ráje spolu se zvířaty, která jim k hříchu pomohla. Adam spadl
na ostrov Serendib, Eva do Žeddy, had na Saharu, páv do Persie a ďábel do
řeky Aila. Adam byl vyhnán branou kající, Eva branou milosti, had branou
zlosti a ďábel branou zlořečení. Adam bědoval, Eva plakala. Ze dvou její slzí,
které padly na zemi, vyrostly nejkrásnější květiny a vonné koření, ostatní pro
měnily se ,v perly. — Adam prý si odnesl z ráje též hůl, kterou měl Farao,
a která se pak dostala do rukou Mojžíše. — Dle jiného podání jedla Eva
se stromu zapovězeného jen proto, aby dosáhla moci nad Adamem. Když pak
pozorovala svoji mýlku, přemluvila Adama, aby i on z toho stromu jedl. Dle
toho se pak vykládá: »Poněvadž jsi se domnívala, že budeš míti dítky božské,
za bolestí přijdou na svět, a poněvadž jsi doufala, že budeš nad svým mužem
panovati, bude on tobě vlásti.:

FEUILLETON.

() museich.
Píše Fr. H ....a.

(Pokračování)

Několik myšlenek, pokud místo dovoluje,
ještě o sbírkách přírodovědeckých.

Ztrnulý dojem i sbírek přesně odbor
ných dlužno mírniti a zároveň oživovati,
aby uspořádání i při vší své soustavnosti
bylo co nejméně pedantickým. Zde plati:
»osamotňujeme-li dílo nějaké, předmět. kte
rýkoli, získává, neboť se jím více obíráme.:
Neosamotníme jej však úplně, nýbrž vhodně
upravíme okolí.

U zvířat znázorníme vývoj; tedy hnízda
s vejci, ponravy, housenky, a vše, co zají—
mavého neb odlišného u některých druhů
známe, přidáme. Možno znázorniti též škód
livost neb užitečnost těch kterých druhů.
U hmyzu to zcela snadno; přidáme napo
dobené, možno-li praeparované listy, na
nichž naznačen způsob hlodání a překuso
vání housenek, pilous s obilím, kůrovci,_
klikorozi v kůře. Tolikéž zvláštní způsob
života budiž naznačen přirozeně, prací živo
čichů, aneb což asi častěji je možno, mo
dely. Život krtka v zemi se všemi jeho
stavbami, život housenek ve dřevě a jejich
chodby, i škoda, kterou v dřevě způsobují.
Zkrátka vše, co typické, individuelní poučné
u toho kterého druhu, vše naznačiti a vy
jádřiti; vždy umístiti samičku, samečka
i mláďata. okolí, v němž žijí, i způsob ži
vota. Vše vyjádřiti, co naznačiti lze, jen ne
stavěti předměty mrtvě vedle sebe.

(Pokračování.)

Jsou-li některé druhy zvířat nepřátelské
sobě, snadno naznačí se jejich boj. V na
šem museu je krásný exemplář ledního me
dvěda a tuleně. Tolikéž přátelské styky ně
kterých druhů mravenců a mšic. To zvláště
platí o domácí fauně, kde snadno zaopatří
se větší počet potřebných exemplářů a snadno
se opatří potřebné okolí, kámen, písek, půda,
tak aby vše, co v Čechách žije, názorně a
poutavě bylo vystaveno v domácím mu
seu, aby bylo věrným obrazem všeho,
cov Čechách existuje na zemi,ve vodě,v po
větří.

Z cizích živočichů do detailu předváděti
jich život avše charakteristické, je nemožno
a také nepotřebno; stačí jen to nejdůleži
tější. Na př. polární krajina. V pozadí na
stěně vymaluje se skutečná některá polární
krajina, z massy se vyznačí několik tesů ledu
a skal, napodobí se sníh, led, některé se—
verní byliny; za hrot ledovce medvěda po
lárního, dále tuleně, mrože ve vhodných
skupinách, do vody a pod led ryby. Při
pečlivém provedení detailů možno docíliti
illuse co nejúplnější.

Představme si v duchu museum,vněmž
by tímto způsobem vystaveny bylv prales
v Brasilii aneb v Sudanu, dle toho, které
předměty v místním museu jsou v dostate
čném počtu, step australská, jihoafrická, si
biřská, džungle indická, hory Kordillerské
neb Himalajské se svým typickým rostlin
stvem a se svou zvířenou, ostrov Java,
Kuba, Tasmania, Ohnivá země! Což jezero
Meropské v Egytě v zimě, když ptáci ze
severu se slétnou k přezimování! Představme
si ten nádherný obraz! Co podobných pří
kladů mohlo by se uvésti na tomto místě.
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jež dojista by spolu závodily v zajímavosti
i svěžesti. Tabulky s textem a nápisy bu
dou na skříni venku, po případě diagramy.

Než vše tak dojista nemožno uspořádati
bud' pro nedostatek objektů k vystavení, neb
pro nedostatek místa. Dlužno hledati nové
impulsy.

Viděl jsem v Drážďanech na skříni s ptáky
nápis: »Obecenstvo račiž si povšimnouti po
divuhodného zabarvení těchto ptáků.“ Byli
vybráni z různých druhů, nikoli systemati—
cky: kurovití, papoušci, dravci, klanozobí.
A Opravdu, kollekce působila. Co dříve naše
aesthetiky vylučovaly, totiž aby se nekladly
barvy leč kontrérní, zde jsou bezprostředně
spojeny dvě zelené, dvě fialové, dvě modré
barvy, neb zelená 5 ňalovou,červenásoran
žovou. Záleží jen na jemném, teplém tónu
barev, jejich odstínění a nekřičí, jak se
dříve domnívali. Ona skříň — tot doku
mentovaný impressionismus, luminismusl

Takových námětů našlo by se bez konce.
Účelnost v přírodě dala by se vyjádřiti;
zbarvení srsti a peří jako ochrana protine
přátelům, tím že zbarveno přibližně k barvě
místa, kde živočich se zdržuje. Tímto způ—
sobem bylo možno výhodně umístiti i kusy
jednotlivé, jež po ruce máme z některých
druhů a přec by nezanikly v davu a dobře
by se uplatnily.

U výstav uměleckých možno dojíti zna
čného effektu. Ovšem jsme odkázáni více
na daný material, poněvadž jest draho něco
nového a cenného opatřovati. Ale proto tím
více dlužno vážiti si toho, co máme, a jen
vhodně pořádati.

Cílem sbírek historických a uměleckých
jest vyvolati úplný obraz, illusi té které
doby, pokud domácí prostředky stačí. Byť
ne mnoho quantitou, aspoň qualitou. Každou
věc umístíme ve vlastním jejím okolí, po
něvadž vše, co je vytrženo z původní své
vlasti a svého kořene, hyne, ztrácí se. Mnoho
zjevů můžeme pochopiti jen z prostředí, kde
vznikly, z okolí, jež je vytvořilo. Pomozme
tedy sami vhodným umístěním oněm před
mětům, jež po ruce máme, aby vzbuzovaly
v pozorovatelích illusi úplnou.

Stropy, nábytek, koberce, obrazy, gobelíny,
nádobí, kroje, užijme všeho v museu tak,
jak se druhdy užívalo, bez pedanterie. ztrnu
losti. Ani nejbohatší museum nesestaví řadu
takových světnic úplně a dokonale zaříze
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ných, tot jisto. Ale něco provésti je vždy
možno. Empirový byt v jeho půvabné ná
ladě a příjemné harmonii barev jistě není
zvláště obtížno zaříditi,a jaká to attrakce a
jaký zisk pro sbírky! Vizme jen zařízení
bytu u mnohých rodin. Nábytek těžký, lu—
xusní a nepraktický, tvarů téměř neohraba—
ných, nevkusem přeplněné místnosti. Zde
bychom se mohli učiti, jak mnoho lze do
cíliti malými prostředky. Byt jemný, har
monický a přece individuelní, nikoli dle
mody.

Ve Florencské »Galleria degi Ufňzic
mají zvláštní salon »Tribunac zvaný, kde
uloženy nejcennější kusy sbírky; v Louvru
podobný Salon carre, v Drážďanech vysta
vena ve zvláštní síni pouze Madonna Six
tinská. Tot také vhodný, Způsob, jak nejlepší
kusy sbírek vystavovati a uplatňovati, aby
i průměrný návštěvník aspoň to nejlepší ne
přešel a byl upozorněn, co je ve sbírce nej
cennější. Jistě bude uvažovati, proč obecný
úsudek právě tuto práci pokládá za nej
lepší.'

Několik slov ještě o mnichovském ná
rodním museu. Budova pestrá ve facadě
i složitá, i v půdorysu účelná, zdařilá práce
Gabriela von Seidla. Každá věc umístěna
jest ve svém okolí. Poněvadž sbírky byly
již hotovy a připraveny, nežli ke stavbě se
přikročilo, věděl architekt. jaké prostory bude
potřebovati, aby sbírky umístiti se mohly.
I pamatoval tudíž vhodnou apsidou nařím
skou mosaiku, která 1856 u Westerhofenu
byla nalezena. Tato úprava tak logická činí
dojem úplné přirozenosti, nikoli theatrálno
sti. Zdá se, že mosaika patří ksvému okolí
jako část do celku. Mosaika tato jest totiž
na jedné straně zaokrouhlena, a na tuto
zaokrouhlenost pamatoval stavitel polokru
hovitým výklenkem již při plánu. Starožit
ným sloupům odpovídá příslušná slohová
klenba, náčiní, obrazy, figuríny, stropy, vše
činí harmonický celek. Jak zvláštním dojmem
působí malá nezapomenutelná Fuggerovská
světnička z r. 1546 ze zámku Donauwórthu
v bohatém stylu renaissančním! Jest dřevěná,
táflovaná, s kasetovým stropem, v ní opravdu
dýcháte renaissanční vzduch, tu pompésnost
tehdejší'doby! Dále pokračovati v názorno
sti, v oživení musea snad nemožno.

(Dokončení)
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SMĚS.

Největšími rozšiřovateli pikantního
tisku, protináboženských čaSOpisů a
obrázkových, kněžstvo karrikujících,
spisů jsou c. k. tabákové trafiky. Učiňte
si malou procházku po Praze a předměstích
a shledáte »Pikantní listya, »Havlíčkac,
>Zářa, »Plamenyc, »Karikaturyc skoro v ka
ždé tabákové prodejně. Porušování mravnosti
před tváři mládeže, která se v zástupech kol
těchto obrázků kupí, zlehčování náboženství
a nejsprostší karrikatury biskupů, kněží, ře
holních osob se tu zřejmě vystavují pod
obrazem rakouského orla. Není to často ru
šení náboženství v pravém slova smyslu?
A o tom veřejné donrčí orgány nevědí nebo
spíše věděti nechtí. Kdyby učitelstvo tím
způsobem, zlehčujícím celý stav, bylo na
padano, dávno by se postaralo o to, aby
prodej toho druhu tiskovin nedál se pod
štítem vlády, jejíž úkolem je hájiti _každý
stav a každého zachovaléhopříslušníka. Ale
z této ochrany katolická církev a její kněž
stvo jako by u nás byly vyňaty. Dokavad
v tom směru důkladná reforma se nestane,
nezbývá než sáhnouti k svépomocí. U či ň m e
"si všichni heslem: Nekupovat
v žádném obchodě, kde se pro
dávají protináboženské časopisy
pamflety,znemravňujícítiskopisy
apohlednice. r.

Případ učitele Pelikána, který před
časem vystoupil z církve katolické a nyní
zpět do ní se vrátil, dal »Českému učiteli.:
podnět k úvodníku z 16. února. Nevelebí
tento čin pokrokového učitele a táže se,
»jaká že je to církev, které stačí pouhá ma
triková forma za tak ubožáckých okolnostíc
Soudí patrně, že jen z existenčních ohledů
učitel Pelikán do církve se vrátil. Nevíme,
které motivy tohoto pána vedly zpět. Uči
nil-li tak z lepších názorů a poctivých úmy
slů, jest to jistě čin hrdinský a správný.
Mohlť věděti, že za to od pokrokových uči
telů chvály se mu nedostane. Pakli však
jednal čistě z existenčních ohledů, jest to
podlost a dotyční církevní orgánové by měli
přijetí jemu odepříti. Taková praxe panovala
v prvých dobách katechumenátu a v po
dobných případech »návratu- mělo by\ se
k ní znovu sáhnouti. Bez ní by přece zname
nalo býti spoluvinným na špatnosti jiných.
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— »Český učitele se ve svém rozjímání
o případě Pelikánově táže:. »Cítí-li učitel,
že má povinnosti ke své cti, aby jednal
důsledně, to jest, když nevěří více v nitru
v naučená dogmata své církve, ab'y dle
toho nepřetvařoval se více, smí bez trestu.
citu svému dáti průchodřc Odpovídáme:
Zajisté že ano. Vystoupí z církve a spolu
vzdá se učitelova'ní, poněvadž stal se tím
nezpůsobilým mravně-nábožensky vychová
vat mládež v duchu jejího náboženství. To
jest jediné důsledné. 7.

Za vlády páně Nathanovy. Zdá se,
že v Římě za starostenství páně Nathanova
nevede se římským učitelům nejlépe. Na
400 učitelů se sešlo a stěžovali si vzájemně,
že městská rada a paedagogický její zá
stupce Canti nechávají učitelstvo obecných
škol trpěti hlad a nevážně se k němu cho
vají. Některé učitelky si stýskaly, že musily
vyučovati ve studených, netopených třídách
a že následkem nachlazení onemocnělo mnoho
dětí i osob učitelských. Nebude-li těmto ne
dostatkům odpomoženo, vyhrožovalo učitel
stvo římské stávkou. ('

LI'I'IŠR\'l'le'A.

Homiletické Listy._ Vydává Filip Heusler,
auditor biskupské konsistoře v Novém Městě na
Moravě. Ročník II. S povolením nejdůst. bisk.
konsistoře v Brně. Nákladem vydavatelovým. Jest
známo, jaké obliby došly sbírky kázání, jež po
deset let vydával vdp. Filip Heusler vždy svazek
na celý rok; dnes marně bychom se po nich pí
dili, bylyf, zvláště některé ročníky, v kratinké
době rozebrány. To jest věru úkaz u nás velice
vzácný a zároveň nejlepší důkaz výbornostitěch
to kázání! Před dvěma roky počal vdp. spiso
vatel vydávati své krásné řeči duchovní pravidel
ně po sešitech dvouměsíčních, jak vycházejí až
posud; všecky přednosti, jimiž vyznamenává se
deset ročníků >Kázání< p. Heuslerových i první
ročník jeho »Homiletických Listůc, shledáváme
též v tomto druhém ročníku, jenž vykazuje ká—
zání na všecky neděle v roce (někdy i dvě, na
všecky zasvěcené svátky (i české) a na některé
nezasvěc'ené, jako sv. Jana Křtitele, dále řeči
postní >U Ježíše milosrdenstvíc, totiž: I. Oči u—
zavřené. il. Ústa umlklá. lII. Hlava skloněné. IV.

Tělo rozdrásané. V. Ruce rozpjaté. VI. Nohy při
bité. Srdce proklané, pak řeči příležitostné, ukáz
ky a příklady >Ze starých spisůc, listy apologe
tické a konečně drobnosti, různé a literaturu. Do-'
poručujíce »Homiletické Listyx pro jich veliké
praktické výhody a krásné vlastnosti (propraco
vanost, přehlednost, lehkost slohu atd.), co nej
vřeleji, poznamenáváme, že předplácí se na celý
rok toliko ? K a sice pouze u vdp, vydavatele
samého. Prok.Zaletěl.

Knlhtiakárna družstva Vlut v Praze.
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0 neměnitelnosti mravních principů.
Píše EM. ŽÁK.

Od té doby, kdy Darvinova theorie o proměnách druhů (varialibitč), zdů
vodněna jeho učením o výběru přírodním a přizpůsobování se živoucích tvorů
poměrům a okolí, přenesena byla filosofy, hlavně sociologem Herbertem Spencerem
na pole mravního vývoje lidstva, stalo se základním heslem moderních filosofů,
na evolucionismu svůj názor zakládajících, že i základní principy mravnosti stále
podléhaly a podléhají změnám a ustavičnému vývoji. »Mravní nazory některé
dobyjsou jen výrazem sociálních a národohospodářských jejich potřeb,: jest jejich
sociologické axioma.

Staré Herakleitovo heslo: Hava-abez —všechno je v stálém toku, nyní
je applikováno nejen na mravní vývoj lidstva, ale i na základní principy mrav
nosti, jež morální vývoj podmiňují. Není prý a nikdy nebylo absolutních, nezmě
nitelních principů mravností; ale všechny podléhaly změnám. A na dotvrzení toho
volána byla za svědka nejen kulturní historie národů, ale poukazováno též na
velikou různost mravních názorů u rozličných národů, kulturních i nekulturních
v době nynější. —

A opravdu dějiny kultury aspoň na prvý pohled zdají se tomu nasvědčo
vati. Mravní názory jedné doby liší se valně od názorů doby druhé. Tak již
názor 0 mravném či nemravném pohlavním životě u různých národů a v růz
ných dobách diametrálně od sebe se liší. Jestli na př. cizoložství, manželská ne
věra považována byla dříve za těžký zločin, za hrubé porušení práv druhého
z manželů, které se trestalo smrtí (na př. v pohanské době našich českých předků),
dnes názor na manželskou zpronevěru daleko je laxnější. Je dosud podstatnou
Í'příčinoumanželského rozvodu; ale jsou též kruhy, v nichž se považuje manžel
ská nevěra za bujné dobrodružství, za pouhou »nehezkou věc:, která nanejv
výše zbavuje druhého člena povinnosti manželské věrnosti,



Byly doby, kdy tvrdost a bezcitnost byla považována za největší ctnost,
a soucit byl považován za slabost. Proti křesťanskému přikázání: »Bud'te milo
srdnílc volá předrážděný a životu odcizený Nietzsche: »Bud'te tvrdí fa — Ujed
noho z nekulturních národů je přikázáno staré, churavé rodiče dobíti; u jiných
soustrast i se zvířaty je mravním zákonem. U starých Slovanů krevní msta byla
přikázáním a projevem piety k zabitému příbuznému; ale v rozkvětu víry Kristovy
je všude přikázáním : »Milujte nepřátele své !c Jeden věk radí slabé a nemocné od
straňovati; druhý péči o všechny slabé a choré považuje za příkaz humanity.
Jedna doba hýří v rozkoších a radovánkách a staví za hlavní pravidlo života:
>Jez & pij, po smrti není rozkošelc — druhá v ostré reakci vyzdvihuje princip
askese a sebezapírání. Jedna nakazuje požitek, druhá jei omezuje a nazývá
hříšným.

Kde jsou tedy absolutní, nezměnitelná přikázání? Kde naprostý, nezměni
telný mravní princip? A není to právě dnešní doba, kdy současně všechny tyto
protilehlé principy hlásí se k právu? A jako jsou různé životní názory od sebe
daleko vzdálené a naprosto nesmiřitelné, tak i hlavní principy různých ethik od
sebe se liší. —

Mluví tyto zjevy o naprostém nedostatku a nemožnosti určitých a stálých
principů mravnosti?

Nikoli.

Různost mravních názorů vlastně jen vše ukazuje, jak daleko ten či onen
národ od ideálu socialního blaha a řádu v ten či onen čas se uchýlil, jak po
bloudil nejprve mravně a potom i intellektualně. Je tu s národem jako s jednot
livcem. Často se stává, že týž člověk jisté mravní zásady v jeden čas vysoko
stavi a jimi se řídí, ale později v dočasném poblouzení, vyvolaném převahou
vášní, tytéž mravní zásady nohama šlape a opačně prohlašuje za normu svého ,
jednání. Od potlačování všelikých vášní a pudů ponenáhlu se vrhne k jich drá- '
žděni a hovění. Od nejpřísnější askese — k bezúzdnému antinomismu.

Ale jako u jednotlivého člověka jenom jeden z těchto protilehlých způsobů
života vede kzachování duševního i fysického života a k stupňování jeho energie,
tak i u národů. Byt v různých dobách týž národ měl různé názory 0 mravnosti,
jisto je, že ne všechny, ale jen jeden z nich přispíval kjeho síle, vzrůstu a roz
květu, a každý jiný jej strhoval sjeho výše a porušoval fysickou i mravní jeho
zdatnost. A jako u každého člověka jsou určitě, pevné a nezměnitelná normy
jeho fysicke'ho i duševního vzrůstu, tak i u celých národů a všeho lidstva. Jenom
jisté, a určitě a nezměnitelná mravní zásady přispívají k zachování a k stupňo
vání jeho 'socialní organisace; všechny ostatní mravní názory zaviňují jeho po
kleslost a degeneraci. Změna mravních názorů ukazuje jen na vzrůst či klesání
mravní síly toho kterého národa.

A jako jsou nezměnitelná pravidla řádné hygieny a makrobiotiky, tak jsou
i určité, absolutni normy lidské mravnosti. Existují absolutni normy mravnosti,
jež k s.ocialnímu spolužití přispívají a je upevňují. — Ale jako chorý člověk ke
svému ozdravění neužívá vždy výživných a sílu budících prostředků a léků, ale
jsou i léky, které pro tělo jsou vlastně jedem, tak i choří národové k ozdravění
svému a někdy ovšem ke svému úpadku chopili se mravních zásad, které vlastně
ve své podstatě znamenají rozvrat a rozklad. Ale tolik je jisto, že mravní normy,
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které lidskou společnost v její základech udržují, chrání, za všech dob a u všech
národů byly stejny, nezměnitelny.

Ovšem rozpoznání těchto určitých a stálých ethických zásad není snadné.
Najítí tyto základní podmínky mravnosti žádá velikého studia a neobyčejné by
strosti ducha. Jako člověk jenom ponenáhlu poznává dráhy těles nebeských
a zákony jejich pohybu, rovněž tak pomalu a ještě za větších obtíží poznává
ony dráhy a zákony, jimiž je podmíněn rozvoj lidstva. A tak jenom krok za
krokem a při stálém nebezpečí omylu lze badateli určitě stanovíti, které jsou
ony mravní normy, jež k rozvoji lidstva vždycky přispívají, a které jsou pra
videlné příčiny jeho úpadku a degenerace, čili co jest vždy a všude absolutně
dobré a co „zlé. — —

Jisto je, že určité vlastnosti vždy a všude lidi vespolek sbližovaly & tak
socialní řád upevňovaly. A tyto zásady nebyly nikterak závislé na národohospo
dářských poměrech, na dějinném rozvoji, na názorech a klimatických poměrech
země. Jsou to zásady, které názory a jednání lidí prohlubovaly tak, že socialni
jich organisace rostla a jich vzájemné styky se zušlechtovaly. Tak umožňovaly
též pravou kulturu, která je vždy jevem socialním. Sobectví, rozpontanost vášní,
nkrntnost a tvrdost, nepoctivost v řeči i v skutcích, násilí jsou jistě mravní
jevy, jež lidi od sebe odlučují. A byl někdy na čas byly násilným prostředkem
jednotlvců k zavedení hrůzovlády — ale přece vlády tam, kde dosavad panovala
anarchie — jsou přece ve své podstatě jevy antísocialními, které trvale řád lidské
společnosti založiti a upevniti nemohou. A naproti tomu jsou určité mravní
principy, které vedle své povahy řád socialní vždy jen ntvrznjí a tak blaho celé
společnosti podporují. Ony jednak každý projev sobectví či výbuch vášní tlumí
a omezují, jako na př. sebeovládání, umírněnost, sebepřemáhání, jednak zájmy
bližního hájí a podporují, ku př. spravedlnostaláska. Jiné zase nabádají člověka,
aby svoji vůli podřídil většině (pokora a obětavost), anebo všechny styky mezi
lidmi staví na základ naprosté důvěry asolidarity (poctivost a pravdomluvnost).

Nikdo zajisté nebude popírati, že všude tam, kde tyto mravní zásady
vládnou, lidská společnost prospívá, roste; mravní kultura je v rozkvětu. Že
tudíž tyto normy jednání nejsou jen relativně, ale absolutně platné pro
všechny časy.

Ale všechny tyto normy musí současně panovali a vzájemně se doplňovati,
aby měly svůj blahodárný vliv a zvyšovaly mravní kulturu lidstva. Kde ty či
ony z nich scházejí, mravnost celkově ještě nemusí růsti. Tak na př. kdyby pa
novala spravedlnost bez lásky, ona vyhovovala by jen absolutním právům jednot
livce bez ohledu na druhého a mohla by při tom socialni rozvoj i zastaviti. Na
dávném rčení římském: »Fiat jnstítia, pereat mnndnsc — mně se musí státi po
právu, byť při tom celý svět měl se zvrátiti a zhynouti, netřeba ještě dále to
vysvětlovati. A naopak zase láska bez spravedlnosti znamenala by převahu citu
nad rozumem a jí socialni Spravedlnost stala by se neurčitou a kolísavou. A tak
jenom ony směry vůle a jednání, které podporují harmonický vývoj všech dn
ševních citů lidstva, stávají se pevnými pružinami pokroku a kultury. Kde jedna
či druhá stránka mravní převládá na úkor druhé, tam socialni vzrůst bývá ohrožen
nebo i zcela ochromen. (Pokračování.)

%ášžšěkělš—fškáě
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Zpráva o valne schůzi Ústředního spolku rakouských
středoškolských učitelů náboženství

(dne 14. února ve Vídni konané).
(Dokončení)

Za napiaté pozornosti referuje předseda Wolný 0 schůzi delegátů dne
27. prosince ve Vídni konané. Jak již bylo referováno, usnesla se tehdy schůze
delegátů, aby spolek zahájil energickou akci k tomu směřující, aby katechetům
v státní službě ustanoveným započítána byla léta v duchovní správě strávená
do pětiletních přídavků a do pense, a uloženo bylo předsedovi Wolnému vy
pracovati memorandum spravedlivost tohoto požadavku zdůvodňující, jež zasláno
býti má jednotlivým odborům, aby se o něm vyslovily a svá speciální přání
k němu přičinily.

»Připravil jsem toto' memorandum,< praví předseda Wolný, ra sebral jsem
všechen stávající materiál zvláště za tím účelem, abych ukázal, že není nutno
po té stránce tvořiti nový zákon, jehož vynesení po nedávné teprv úpravě služ
ného bylo by sotva dosažitelno. — Zákon o úpravě platu profesorského ze dne
27. dubna 1907 žádá approbace pro střední školy jako podmínky k započítávání let.
Vláda nežádá zvláštní zkoušky, nýbrž zůstavuje dobrému zdání ordinariátu,
kterým podmínkám approbaci pro střední školy podříditi chce. Vyslovilo se otom
ministerstvo kultu a vyučování ve vynesení k zemské školní radě tyrolské
r. 1872, jak se toho dočísti lze v Meyerhofrově: »Handbuch fůr politischen
Verwaltungsdienst.: Ordinariáty nenarazíly by tudíž u vlády na překážku, když
by absolvování theologického studia po úspěšném vykonání všech jeho přede
psaných zkoušek prohlásily za approbaci. Kandidáti středoškolského vyučování
náboženského nevymykali by se tím nikterak pravomoci biskupově, ježto biskupu
zůstalo by i nadále právo stanoviti podmínky — tudíž stanoviti si i řád zvláštních
zkoušek, jimiž by se o vhodnosti a povolání kandidátově přesvědčil. Memorandum
předseda ještě nerozeslal, ježto čeká brzkého usnesení dolnorakouského sněmu
stran započítání let v duchovní správě prožitých do pense a pětiletých přídavků
katechetům na zemských ústavech dolnorakouských ustanoveným, na jehož
analogii chce akci ústředního spolku založiti. '

Z_nejpovolanějších úst bylo na schůzi poukázáno na potíže a překážky,
na něž akce o uznání zkoušek absolvovaného studia theologického za approbaci
narazí. Vládne po té stránce v jednotlivých diecesích tak různá praxe, že sotva
lze se nadíti společného souhlasu ordinariátů o odstranění zvláštních zkoušek
jako approbačního průkazu, obzvláště když zkoušky ty samým konkordátem
jsou požadovány. '

Delegát Petr nechce svými slovy působiti diversi v projektované akci. Sdílí
obavy právě řečené a pro ten případ, že by akce narazila buď se strany ordi
nariátů bud' se strany vlády na nepřekonatelné překážky, prosí snažně a se vším
důrazem, aby nebyla pouštěna se zřetele akce směřující k cíli mnohem dostup
nějšímu. Český odbor byl právě rozeslal na středoškolské katechety českých
středních ústavů dotazník, z jehož odpovědí dostalo se mu velmi výmluvného
materiálu, jakou spoustu let ztrácí ve státní službě ustanovení katechetové čeští
i po dosažené approbacz'. '
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Poslední odstavec 5 9. zákona o úpravě platů professorských ze dne 27. dubna
1907 zůstavuje ministru kultu a vyučování a ministru financí plnou moc, v mimo
řádných případech do řečeného paragrafu nepojatých, započítati léta po úplné
approbaci ztracená. Ministerstvo kultu a vyučování použilo této moci, když šlo
o katechety, velmi zdrželiuě a nezachovalo se ke katechetům s benevolenci, již
bylo lze očekávati vzhledem k okolnosti, že na českých ústavech jsou neřídcí
případové, že katecheti. i po dosažené approbaci ztrácí až patnáct, dvanáct, deset
let a že čtyřicet sedmiletí katecheti mají teprv první kvinkvenálku! Českým
katechetům bylo by již nesmírně poslouženo, kdyby spolku podařilo se na

' ministerstvu vymoci, aby započítalo katechetům středoškolským všecka léta po
dosažené approbaci ztracená. Dochází zpráva, že vláda vůči zvěrolékařům do
státní služby převzatým prohlásila se ochotnou započítati jim léta ztracená,
jestliže by si je zvěrolékaři vykoupili, t. j., jestliže by do pensijního fondu
zaplatili poplatky, jež by jim bylo bývalo platiti, kdyby byli již dříve ve státní
službě ustanoveni. Katecheti do fondu pensijního platí plný poplatek, ač do něho
spadá nemalá položka pensí vdovských, a byli by jistě ochotni i k obětem
analogickým s těmi,jež žádány jsou na zvěrolékařích. Požadavek tento, poněvadž
pohybuje se v rámci vydaného zákona, jest mnohem dostupnější a ústřední
spolek učinil by si o své členy nemalou zásluhu, kdyby se mu podařilo aspoň
tohoto mála dosíci.

Prof. Dr. Kraus sděluje ze zkušenosti výboru, že to není ministerstvo
kultu a vyučování nýbrž ministerstvo financí, jež z finančních důvodů po
žadavku katechetů klade překážky. Když ministerstvu financí učiněn byl jednou
rozklad o nepříznivém hmotném položení katechetů středoškolských ve srovnání
s ostatními silami učitelskými, bylo odpověděno, že katecheti do státní služby
vstupující znali podmínky, za nichž je stát do svých služeb přejal, a věděli, že
pozbývají nároků na služné za léta dřívější.

Profesor Preiss doporučuje dožádati ordinariáty, aby pro příště nečinily
překážek kandidátům k approbační zkoušce se hlásícím a připouštěly konati
tyto zkoušky brzo po vysvěcení. Ordinariáty jistě mají na srdci i materielní blaho
svého kleru a nebudou, jak doufá, činiti překážky požadavku tomuto, jestliže
nyní stát činí započítávání let závislým na datu approbační zkoušky. Jeho Excel
lence pan světící biskup dodává k tomu, že v dioecesi Sv. Hyppolitské tato
praxe jest zachovávána a že se k approbačním zkouškám připouští každý
kandidát, jakmile se k ní přihlásil.

Dr. Petr referuje, jak mu bylo odborem uloženo, 0 případě, v němž středo
školskému katechetu škrtnuty byly navržené knihy náboženského obsahu pro
učitelskou knihovnu, a dotazuje se, nebylo—li by lze na ministerstvu kultu a
vyučování vymoci, aby stanoven byl přesný klíč, dle něhož by se dotace jed
notlivým předmětům rozdělovala. Předseda jest toho rozumu, že v této věci
osobní dohodou lze více dosiči, a upozorňuje, že v případech, kdy katecheta
žádá za zvláštní subvenci na opatření učebných pomůcek náboženských, chová se
ministerstvo k těmto žádostem krajně benevolentně.

Dr. Zingel z Jablonce konstatuje na konec schůze, že z průběhu valné
hromady došel k radostnému poznání, jak ústřední spolek horlivě & svědomitě
své poslání plní a slibuje mezi svými druhy přičiniti se o to, aby všichni do
spolku vstoupili.
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Na večer přednáška soukromého docenta Dra Hugona Obermaiera 0 pm
člověka, hojnými promítanými obrazy provázená, podala velmi zajímavé a ze
vrubné poučení o nynějším stavu vědecké této otázky a ukázala, jak z nejstarších
dochovaných nálezů pračlověka zjistiti lze náboženské představy, lásku příbuzen
skou a umělecké a kulturní jeho schopnosti; vytkla zvlášť důrazně psychický
rozdíl, jímž pračlověk od ostatního tvorstva se liší. Dr. Lubomír Petr.

Odsouzený vítěz.
Rozsudkem remešského soudu byl kardinál Msgre Lupou ve svém procesu

s učiteli odsouzen k pokutě 500 franků.
Nežli rozsudek byl vynesen, ujal se slova sám kardinál a za velkého napjetí

jal se vyvraceti námitky žalobníků, že společný pastýřský list biskupů poškodil
Spisovatelé čítanek hmotně a učitele vůbec mravně. »My biskupové francouzští,<
pravil Lucon, »měli jsme právo jako státní občané povznésti svůj hlas o školních
čitankách, vždyť i pro nás platí zákon o svobodě tiskové. Pro nás mluví také
zákon rozlukový, který zaručuje svobodu kultu, čímž dovoluje i kritiku knih,
katolického kultu se dotýkajících. Pro nás dále mluví zákon Ferryho z r. 1882,
který zaváděje všeobecnou školní povinnost, v textu svém i v prováděcích na
řízeních důraz položil na okolnost, že státní školy ku všem konfessím zachovají
přísnou neutralitu. Tuto zákonnou neutralitu však autoři školních čítanek ne
respektovali, ani útočili na náboženství, na socialni zřízení a dějiny vlasti.< —
A ted' měl kardinál Lucon šťastnou chvilku. Z připravených citátů jal se pádně
dokazovati, jak opravdu učitelští spisovatelé protizákonně psali pochybnosti
o Bohu a Kristu, jak jednostranně projednávali katolické dějiny, jak nevážně
mluvili 0 velkých mužích francouzských dějin, jak otřásali základními pojmy
nynějšího státního pořádku, jak — zkrátka a dobře — místo aby děti nestranně
učili, dělali z nich socialni demokraty, pochybovačné, nevěrecké, k vlasti lho
stejné, nenávistí k ostatním třídám zapálené. A to proti vůli rodičů a proti zřej—
mému znění zákona.

Vjakém směru se obhajovací řeč kardinálova brala, uvedli jsme ve článcích
předcházejících, v nichž předložili jsme výběr závadných citátů.

Konečně skončil kardinál svou skvělou řeč! Co advokát strany žalujících
Hess, co státní zástupce proti arcibiskupu remešskému mluvili, byly všeobecné
frase o katolicismu & sofistika. Co kardinál přednesl, byla fakta doložená citáty.

Soud ovšem musil kardinála odsouditi. V republice nelze přec, aby státní
škola byla odsouzena a s ní i ministr vyučovaní a celý nynější vládní směr.
Bylo tudíž už napřed jisto, že soud Lucona odsouditi musí. Také se tak stalo,
ale s jakou řekli bychom krajní zdvořilosti.

Slyšte rozsudek: »Uznáváme sice za prokázané, že biskupský pastýřský
list státní školu mravně i hmotně poškodila — čteme v rozsudku — »ale uznati
třeba, že 1. biskupové měli v úmyslu upozorniti jen rodiče na církevní učení
o jejich právech, 2.'biskupský list vyjádřil se, jak smýšlí církev o neutrálních
státních školách, což je v republice přípustno; dále 3. biskupský list posuzoval
školy, v nichž zákonitá neutralita čítankami Opravdu byla porušena. 4. Jest
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právem biskupů, v zemi svobodu kultu počínající, aby upozornili občany na
jejich nábožensképovinnosti a závazky svědomí — svoboda svědomí jest ve Francii
zákonem zaručená. — 5. Biskupové, podepsavše pastýřský list, nespikli se nějak
tajně a na škodu zákonův a státu, ale konali veřejně svůj pastýřský úřad. —
Přihlédaje k těmto všem polehčujícím okolnostem soud republiky lrancouzské
stanoví jen pokutu 500 franků, žádné vězení, aniž ukládá, aby rozsudek byl
v novinách uveřejněn.

Ptáme se: kdo tedy vlastně vyšel z remešského procesu jako vítěz? Kar
dinál nebo učitelé? Odpověďjest na bíledni. »Figardc nadepsal článek svůj o roz
sudku remešském pojednávající: »Sláva odsouzenýmc. Věcně soud uznal, že bi
skupové měli pravdu, formálně je musil odsoudili.

A »Le Journal: se ptá: »Co teď budou dělat učitelé seinského departementu,
když remešští jejich kolegové u soudu vyhráli? Druhý po Luconovi podepsal
pastýřský list pařížský kardinál Msgre Arnette — půjdou také proti němu? A re
dakce »Journaluc poptala se na to u učitelského syndikátu, dostala však vyhý
bavou odpověď: »O tom se ještě poradíme.< — —

Stát jde mezi tím ovšem svou cestou násilí dále! Ministr kultu vypracoval
již osnovu zákona, kterou soukromé svobodné katolické školy vydány budou
na milost a nemilost státním inspektorům — ale nepočítal s obětavostí kato
líků. A o této obětavosti ku škole náboženské ve Francii povíme si slovíčko jindy.

— str. —

Ferrerova „volná škola.“
Píše JAR. SLAVÍČEK, katecheta.

Oslavovatelé Ferrerovi zmlkli a dopěli již své hymny. A poctivá žurnalistika
podala veřejnosti již tolik materiálu, že již není pochybnosti o charakteru a úmy
slech španělského velkomyšlenkáře a revolucionáře.

Ferrer byl zakladatelem t. zv. »moderní školy-. První školu založil v srpnu
r. 1901 v Barceloně a měla 18 chlapců a 12 dívek. Ve druhém roce stoupl počet
dětí na 89; pak následovaly jinde další »moderní školya. Tyto školy, z nichž
všecka věrouka církevní přísně byla vymýtěna, dělily se na opatrovny, obecné školy
a střední. V neděli pak všecky místnosti sloužily za lidovou universitu, kam měl
každý přístup. V r. 1906, kdy Morral pokusil se o vražedný útok na španělské
královské novomanžely, vláda zavřela takových škol 90. Neboť Morral byl žákem
a přítelem Ferrerovým.

Jaký duch vládl v těchto »moderních školách-x, charakterisují následující
řádky. Účel jejich v programu vytčený záleží v tom, že mají »podporovali du
ševní vývoj dítěte a brániti vznikání instinktů reakcionářsky-atavistických.< Pro

gram praví dále: »Plemenná zásť, třídní boj, válkychtivost a duch pomsty, které
ničí každý pokus zbudovaní lepší budoucnosti, buďte potírány! Naše vyučování
nezná dogmatu ani tradice, ježto jsou tojen formy, které potlačují duševní život
a brání volnému vývoji lidské společnosti. V našem vyučování užíváme toliko
výkladů, pouček a pravd, jež událostmi, přemýšlením a rozumem lze potvrditi.
Naše vyučování směřuje k tomu, aby deduktivní myšlení bylo hybnou
silou vůle. Pracujeme k tomu, aby pravda vědy svým vlastním světlem zářila,
a rozum každého člověka osvěcovala, aby sám, prost odporných předpokladů,



správné poznával a konal . . . Je nepopíratelnou skutečností, že dítě se rodí bez
jakýchkoli předpokladů ateprve během svého života idey lidí si přisvojuje, k'eří
v jeho okolí jsou a směr jeho vývoje určují. Dítěti nemají se žádné idey vnu
covati, nýbrž jeho duch vědeckým způsobem tak '-.'zděl:'„vati,by bylo samos'atno
a mohlo jednati dle vlastního úsudku. Naprosto nemá se vnucovati dítěti víra,
nýbrž jenom ty pravdy buďte mu předkládány, jež snesou přísné měřítko vědy.
Jen tak bude uschopněno k dalšímu jakémukoli studiu. Proto také pr vinnost
učitele a učebnic je, by představovali dítěti věci tak, jaké jsou, a nikoii jak se
podávají s předpoklady náboženskými a společeiskými.

Ferrerovské učebnice byly na př. tyto: Odeon d; Buen: přírodoris, Jaque
net: dějepis. Luria: Vývoj vyššího organismu. O křesťanství a náboženství
učilo se dle Malverta; ve vedlejších hodiiách i o dějinách evropského
socialismu.

Jakého rázu byly ony učebnice, viděti z následujích vět: l-'í1a v Boha a
jeho prostředníky (Kristus, církev, kněží) zavinila sacialhí bídu a nerovnosti
majetku, jakož i to, že statisíce lidí odsouzezy jsou k bídě a hladu, práci a po
robě. Kněží jsou nebezpečnější než divoká zvířata, ježto otravují '.idi morálně již
od dětství, by jimi pak mohťi vlídnouti. Souverénoué, kteří ar.:za'dy vydržují,
jsou katam' lidstva. \'ojíni jsou od lidu c'čni toliko pro svou bcjcchtivost a pri
vilegie vraždění. Prapor je barevný cár, symbol bídy, vraždy ?. krvavé tyranie.
Zbraně třeba obrátiti proti těm, kteří je mužům lidí; vtiskli do íuícou. Všeobecná
organisace vojenská to správná odpověď na vyhlášení války. ?, pouhé krvežízni
vosti u'racuji evropské vlády každý měsíc tolik lidí, co je hvězd na nebi. Všecky
nespravedlnosti zakládají se na blbé a brutální fikci, která slove vlast. Vše, co
slouží k vydírání a vykořisťování chudých, zákony a nařízen, policie a četnictvo,
věz;ní a šibenice, vše spočívá na idei vlasti..:

»Náboženské vychování značí podvod a učí lllbosterr. Chtíti udrželi stávající
řád znamená chtíti udržeti nespravedlnost. Všecka nál' oženství se zakládají na
n:vědomosti a podvodu a chtí jen vykořisťování a potlačování. Bible podává
zprávu o životě t. zv. Ježíše Krista, a je neštěstím, že takové zpíávy vůbec exi
stují, aby vzdalovaly lid světla.:

Ještě význačnější však je provolání, nalezené v domě Ferrelově, které vybízí
k odstranění stávajících zákonů, vyhnání & zničení duchovních řádů, zrušení
úiadů, vojska, loďstva, opanování banky, r-iaje'.l.u všech civilních i vojenských
úřadníků akončí napomenutím ku mládeži, by se »naučila nazpamět těmto bodům
prcgramu.:

Nikdo nebude podezřívati »TempSa z1-áklonnosti k ultramontanismu; a ten
sděluje, že v každé učební síni této »escuela moderna. a každá její filiálka měla
nápisv s planoucími písmenami: »Majetek pochází z krádeže. Náboženství je
úžasní nepravda '—-—není Boha, není Krista, ani budoucího života. Věda to do
kázala. Kristus byl dobrodruh, syn jakési . . . . . , tesař, který se opovážil vnu
covati se světu jako syn boží. —Všichni králové jsou netvoři, kteří by něli býti
za své zločiny svržení a potrestáni, jako před věky francouzští a angličtí králové.
V příští veliké revoluci musíme zničiti střední stav & jmění; musíme všecko
zničiti, abychom" získali čistý stůl a na něm založili novou civilisaci. ——Jestliže
něco málo dnešních politiků s námi sympatisuje, nevěřme tomu; nýbrž skolteje,
jakmile se hodí příležitost. - Musíme odkliditi všecky dosavadní zákony, odstra
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niti a vyhladiti všec'cy mnichy, jeptišky akněze, musíme vyhnati a pobiti všecky
úředníky a pr-ívníky; musíme konňskovati všecky peníze v bankách a v rukou
občanů. — Nikdo' nesmí Španělsko opustiti, nebo peníze a klenoty do ciziny
odnésti. Železnice j'ropadnou vesměs v majetek státu a kommuny. Všecky ny
něiší ministry, dvořany ;"čelné vládnoucí osoby dlužno odstraniti a na jich místo
posaditi nové muže nršich myšlenek. Ať žije revoluce, která pomstí každé
bezpráví !.

Leč dosti. Náš soud, který jsme na počátku pronesli o Ferrerovi jako o krve
žíznivé stvůře anarchisn 11byl jistě správný. Co tomu však říkají listy naše libe
rální a zvláště učitel-ské, které tolik kadidla pro něho vyplýtvaly? Mýlily se,
anebo byly a jsou blizky jeho zásadám? K tomu či onomu se přiznati je chou
lostlvé, a prot-) mlčí. —

FEUILLETON.

() museích.
Pífe Fr. f_i.. ..a.

(Dol o lče tí.)

Že tento svůj výchovný úkol musea
někde skutečně prov.-(.la, svědčí zájem ve
řejnosti o museální sbírky, svědčí i dary
jednotlivců sbírkám. ['of heroický čin shro—
mažďovati s velkým nákladem umělecké po
klady po celý život a pak zříci se jich,
odepříti je své rodil ě i potomkům a věno
vati je dobru spo'ečné nu. Vyžaduje ta
ková oběť velikého sebezapření a smyslu pro
celek.

Mezi Slovany vyniká Tr etjakov
v Moskvěa biskur Strossmayer
v Charvatsku. Iejicfi sb'rky věnované veřej
nostijsou milou penzátkcu šlechetného ducha.
U nás Lanna svým iiarem umělecko-prů
myslovému mu “)C'lpojistil si vděčnou pamět.
Ale co to proti činnosti šlechetných dárců
jinde? Liebig v Liberci, Schack v Mnichově,
a ty nápisy v ně'ntckých museích tak časté:
dar průmyslníka N„ rlar kommerčního rady
X., dar velkoobzhodníka Y ! O Paříži netřeba
se zmiňovati; v dtniích listech téměř stále
můžeme se informovati o ohromných, až
millionových oc'l-razcchpro musea. Kupovali
vynikající práce současných umělců není
obtížno, neboť i( pi ve po létech moda žene
ceny do výše c't/ZIÍ'ltCI,Vládn0UCl'prostředky,
poměrně levně zazpatří si sbírku, jež léty
ceny jen získá\ á.

Viděl jsem Lijsko s jeho museem; vý
tečné to práce mo .lerních nejlepších němc—
ckých umělců. A \ětší část sbírek jsou dary
kommerčních rudů, tedy kupců a továrníků.

Takovou buržoasii možno Němcům jen zá
viděti. A jinde, na př. v Paříži, jsou poměry
ještě lepší.

Představme si studenta v podobném
velkoměstě, kde může studovati v museích
a sbírkách prvého řádu. Několikrát týdně
zadarmo a volně studuje v galeriích staré
mistry, Rembrandta, Velasqueza, Veronese,
Riberu, Van Dycka. Prožité dojmy s ním
rostou. Vidí denně kolossální práci minu—
lých' staletí; vidí, že jest v dějinách umění
bez milosti ztracen, nevynikne-li pílí a svě
domitostí. Zkoumá, co již vykonáno a jak
vykonáno. Dobré museum nabádá
k pracovitosti a tvořivosti.

Totéž možno říci i o obecenstvu. Má pří
ležitost kdykoli na nejlepších vzorech cvičiti
svůj vkus a zkoumati výsledky duševní
činnosti dnešní a minulých věků. Jen tomu
sluší zabrániti, aby museum nebylo mrtvým
skladištěm zastaralých nepotřebných, třeba
skvostných předmětů, nýbrž aby bylo mu
seem živým, mluvícím, srozumitelným a pou
tavým. Třeba již záhy zvykati mládež ná
vštěvě sbírek a dáti návod, jak pozorovati
a trpělivě studovati a po případě i se na
máhati.

Viděl jsem sbírky berlínské techniky a
přemítal: Je možno, aby student z našich
poměrů mohl soutěžiti s posluchačem berlín
ské techniky, kde má tolik výborných po
můcek? Jak obtížno vše nahraditi soukro
mou pílí!

U nás správně postihl ředitel Fr. A
Šubrt, že provésti něco cpochalního bylo
by možno museem národopisným. Jeho zá
měr, postaviti v zahradě Kinských několik
typických stavení českých a slováckých,jak
dobře známo, se nezdařil. Dnes národopisné
sbírky jsou roztříštěny v Náródopisném mu—
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seu a v české síni Národního musea. Úko
lem velmi vděčným bude sloučiti je a roz
množiti, umístiti je doplněné v budově, které
by domácí architekti věnovali, co dovedou
nejlepšího. A potom Praha bude chovati
pamětihodnost, jíž málo co v světě se vy
rovná. Jen nám, Bože dobrý, dej více
práce a lásky ke kultuře a méně
žvanění o kultuře. Pevně doufám,že
ještě uvidím úplné, moderně zařízené národo
pisně museum českoslovanské jakožto atrakci
světovou prvého řádu!

V oboru církevním veliký kus práce vy
konán církevním oddělením na Národopisné
výstavěi výstavou Mariánskou. Církevní od
dělení chová Městské museum pražské, Ná
rodní, Umělecko-průmyslové museum i obra
zárna rudolňnská. Dále máme v Praze dvě
znamenité sbírky, poklad svatovítský a lore
tánský. Vidno, že církevní předměty ne
jsou ve sbírce Společné, nýbrž roztříštěny,
rozházeny.

Kdyby byly pohromadě, jak znamenité
museum by utvořily! Jaký úkol tedy nastává
v tomto směru již pro nejbližší budoucnost?
Dnes jistě nemožna sebe menší centralisace
těchto sbírek; jsou v majetku různých osob
a společností a úplně samostatny. Některé
ani nepřipouštějí, aby byly přeneseny na
jiné místo z dosavadního umístění, byt
i v původním majetku zůstaly; nepřipouštějí
zapůjčení. Než přece nutno zde aSpoň nad—
hoditi otázku samostatného cír
kevního musea českého.

Dnešní stav církevního umění toužebně
volá, aby staré dobré církevní vzory ve
řejné byly vystaveny, by se mohlo pohodlně
na nich studovat a přímo duchem jejich
se osvěžovati. A to v kostelích možno není;
jednak nevyhovuje osvětlení, umístěnía pak
sama povaha posvátného místa. Třeba za
jisté dnes starý ctihodný obsah církevního
umění nalévati do nových nádob moderní
formy i nové technické vySpělosti, aby
onen starý obsah mluvil do srdce moder
ního člověka, a on aby neviděl v křesťan
ském umění jen kus historie, dějepisnou
vzpomínku . . .

Veliký kus práce vykonán též založením
lapidária na výstavišti v Královské oboře.
Tot je vzácné místo, kde bezpečného útulku
dojdou zvláště práce sochařské, kamenické,
jež na původních svých místech, pod širým
nebem, časem by propadly jisté zkáze.

Jen si aspoň v duchu představme české
lapidárium s několika sty prací Braunových,
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Brokoffových, Platzerových! Sami bychom
se divili výši a vySpělosti barokového so
chařství v Čechách azároveň jaká apologie
pro církev, že v době šťastné vybírala nej
lepší duchy pro své potřeby, a ti s nej
větším nadšením síly své jí propůjčovali. —

Poklad svatovítský velicezíská,
až bude přenesen na místo jiné, přístupnější
nežli jest jeho nynější umístění, o čemž se
pracuje. Každá sbírka i museum chce býti
snadno a lehce přístupným; v ruchu mo—
derního života nelze skromně státi stra
nou, nýbrž nutno se uplatňovati. A co
plátno tak cennou sbírku míti, když nevyko—
nává svůj výchovný účel, když zálibu a
nadšení v starém církevním umění nebudí,
když není populární a širším vrstvám oby
vatelstva ani není známa? Až bude přene
sen poklad svatovítský, jistě navštěvován
bude žáky škol měšťanských i mládeží stu
dující, neboť poznati znamená milovati. A
staré církevní umění jest hodno, aby bylo
poznáno a milováno.

Jen jako sen, jako luzná vidina vyno
řuje se v mysli představa, co by mohlo
býti v klášteře blahoslavené Anežky na
Františku! Vím, jsou mnohé námitky, vě
decké a vážné proti museím v starých, vy
sokých, spoře osvětlených gotických klen
bách. Dobře to vím, ale přece té myšlenky
zhostiti se nemohu, že tam, v oněch omše
lých, ctihodných zdech' by mohl býti nej—
krásnější koutek staré Prahy, starobylého
umění křesťanského . . . Pravím sen a dále
nepíši, neboť nejkrásnější sny ponecháváme
sobě a nesdělujeme jich . . .

Ve Vatikáně umísťují obrazy kostelní
v museu vatikánském a dávají kopie, třeba
v mosaice na jejich místo. Tím originály
zachráněny, sice jinak čmoudem světel, dý
mem kadidla by jistě byly během let zni
čeny.Kdo se ujme našich památek? British
Museum mělo svého Hanse Sloana, mělo
sbírku sira Roberta Cottona, Harleye, mělo
dobrodince Lethiculliera (1770), Charlesa
Townleye r. 1805, Louvre mělo Campana
r. 1862, r. 1869 dra Lacaze. — Tot
čin: pracovati, sbírati, střádati a odká
zati celku, společnosti, nikoli členům vlastní
rodiny. —

Co církev již vykonala pro uměnía pro
uměleckou výchovu! Kolik venkovských
i městských kostelů jsou opravdu sbírkami
prvého řádu, sbírkami obrazů, soch, prací
řezbářských! I na vesnicích jak často na
lézáme přímo báječné barokové oltáře! Jen
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souvislost s minulostí neztratiti, jen zachovati,
co zachovati možno na místě přístupném,
v museu, v lapidariul

Vždyť nedostatek slavné, staré tradice
umělecké je dnes všudy patrný; souvislost
se starým českým životem je zpřetrhána a
my žijeme ze dne na den,jako třtina cizích
vlivů. Pozorujte po vesnicích staré české
statky, co kde zachováno, a nynějšílJinde,
zvláště ve Vídni, stavěli falešnou italskou
renaissancí — my také; jinde z nudy,
z přesycení (ve Vídni zhýčkané a cizími
peně'zi zbujnělé) oblíbili si secessi — my také.
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V době úpadku českého národa v 17.
a 18. stol. stály přece Čechy, často prací a
obětavostí jesuitů a jiných řádů a štědrosti
šlechty na ohromné výši v stavitelství,
v sochařství, v malířství. Dnes točíme se
jako korouhvička po větru a sebe samy ne.
vychováváme.

Musea oživená slovem přednášejícího,
musea pilně studovaná, musea pečlivě
a s láskou sestavená, mohou mnoho na
praviti.

WWWW
SMĚS

K slavnostem Masarykovým. V tyto
dni slavil professor Masaryk své 60. naro
zeniny. Všechny pokrokové listy takořka
se předstihovaly v oslavných statích na svého
zakladatele. Nedivíme se jim. — Ani my
nikdy neupírali professoru Massarykovi ši
roké vědomosti, pilnost a čilost v práci a
živý zájem o všechny soudobé otázky, at
se týkaly filosofie, sociologie, vědy, umění
či politiky. Ale každý, kdo zachoval si
střízlivý úsudek, musí doznati, že nikdo

„dnes ve všech těchto oborech nemůže sou
časně vyniknouti; nemůže v nich býti auto
ritou. Při rozsáhlosti každého oboru nutně
nastala specialisace věd. Jenom odborník
ve svém oboru může promluviti všestranně
doložené autoritativní slovo. Professor Ma
saryk ve své neskonalé touze po slávě a
popularitě chce míti rozhodující slovo
v každém oboru. — Má samý problem,
samou záhadu. Před ním věky, ba tisíciletí
nerozluštily žádného. Všechny problemy če
kaly na jeho rozluštění. On »hledá Bohac.
Všichni, kdo před ním o náboženství mlu—
vili, nevěděli vlastně nic. — Professor Ma
saryk je přímo typem vysokoškolského pro
fessora, který všechno ví lépe než ostatní
a pro svoji domýšlivost nemá mezí. Pro
samou kritiku i jeho následovníci nemohou
dále. Mají »samý problému. Je věru ne
bezpečí, že se jednou uproblemují. —

V jeho oslavách pilně všichni vzpomí
nali jeho přímosti, s jakou pro svoje pře—
svědčení bojuje, jeho odvahy a jeho mu
čednictví! Historie bude jednou marně

hledati, v čem jeho mučednictví záleželo.
Liberální vláda vídeňská vždy o to pečo
vala, aby se mu ni vlasu na hlavě ne
zkřivilo. A zní to věru komicky, ač páni
při tom dělali jistě vážné tváře, když pro
hlašovali, že process Masarykůvs katechety
byl nejlepším důkazem nenávisti naší strany
k němu a pomstychtivosti. My hájili pouze
svoji čest proti Masarykovu nařknutí. »Pro
cess jeho 5 katechety vážně ohrožoval ce
lou existenci našeho oslavence“, dekla
moval slavnostní řečník na Žofíně. ——Sta—

čilo přece, aby Masaryk svůj výrok před
samým processem odvolal, a bylo všemu
konec. Ale toho Masaryk nebyl schopen.
Strach o čest & popularitu zvítězily u něho
nad pravdou. Raději dal vše svými lidmi
popřítí. S jakou hrdostí díval se asi na
tuto službu lásky svých stoupenců a po
sluchačů? Myslíme, že i dnes cítí, že tro
feje, jež od soudu si odnesl, byly nejpalči
vější ze všech. Celá Praha věděla, že před
processem zavládl strach v jeho mysli a
v celé jeho rodině. Odkud to, jestli urážli
vého a opovážlivého výroku o katechetech
nepronesl? Poslanec dr. Kramář, kdyby
chtěl, mnoho by mohl povídati o svých in
tervencích na jistých místech na prospěch
svého přítele. i věřil i on, že Masaryk
byl nevinně na soud pohnán? zZrcadlo
katechetůc — nejubožejší >literární plodu
Masarykův — měl dodatečně potvrditi vý
rok. který dal Masaryk před soudem po
příti. Měl dokázatí pravdivost toho, co Ma
saryk prý neřekli Problem byl rozluštěn: »Kde
se jedná o to, státi hrdinně za každé slovo,
popři. Kde jsi mimo nebeZpečl, vyznejlc
Tu je také rozluštěn jeden z problemů Ma
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sarykových; a je dobře připamatovati to
v čas, kdy sklízí své slávověnce. r.

Co je nejlépe honorováno? ptá se
»ČaSc a odpovídá: »Exhorta katechetů.
Přečtou ji za půl hodiny a čítá se za dvě
hodiny vyučování.: Můžeme »Časuc po
věděti, co je daleko lépe honorováno, než
exhorta katechetů. Je to tak zvaná »um'
versitní extensec, .o niž se mohou reali
stičtí professoři a docenti na universitě přímo
utlouci. Udělá se »cyklus odborných před
nášeka (t. j. vezmou se universitní skripta)
a jezdí se s nimi po celých Čechách. Kde
jenom si publikum přeje. Za přečtení jedné
přednášky je 50 korun; 'ocyklusc vynese
v jednom městě několik set korun. A v dru
hém městě se to vezme zase od počátku.
Už o tom bude se pomalu zpívati: »Van
drovali tři hudci, tři švarní mládenci.:

7.
Divadelní stávka dětských herců.

V městském divadle v Kielu hrál se kus:
»Popelkaa, při němž Spoluúčinkovalo 30
dětí. Dětem byl již před vánocemi slíben
honorář a ony se těšily, co vše si na vá
noce koupí. Ale psalo se již 6. ledna a pan
rada Můller neměl se k placení diet malým
hercům. Proto když začalo představení,
ohlásily stávku. Marně bylo všecko pře—
mlouvání a slibování. Děti nechtěly se dáti
upokojiti. Teprvé když jim svatosvatě bylo
přislíbeno, že odměna jim bude ihned po
představení vyplacena a jako závdavek každé
obdrželo několik kousků čokolády, daly si
říci a nastoupily práci. Č

Pan kollega žebře. DleZprávyněmec
kého listu »Kolonie a Vlasta, žádají opětovně
mnozí kandidáti učitelství a učitelové, aby
redakce sprostředkovala jim dopisování s ně
kterým černým panem kollegou v Africe.
Právě koluje ve veřejných listech dopis re—
spektive odpověď kteréhosi učitele zAfriky:
»MůjmilýO... P...vM.!

Velectěný pane! Tvůj milý list jsem ob
držel. Velice jsem se jím potěšil. Mám nyní
pouze 50 žáků. Učím je čísti, psáti, počí
tati, zpívati, kresliti, tělocviku atd. Ty jsi
již 28 let stár? Mně jest teprve 19 let.
Slyšel jsem, pane, že nyní v Německu velká
zima. Všecka jezera ařeky zamrzly. Není-li
pravda? — Byl bych ti ihned odepsal. Ale
byl jsem velice nemocen, pane. Byl jsem
v nemocnici. Ale nyní jsem velmi zdráv.
Jak se Ti vede? Jest Tvá matka, Tvůj otec
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asestra zdráva? Moje žena jmenuje se Fa—
tuma. Fatumě jest 15 let. Já i žena naro
dili jsme se v Tangu. Tanga jest veliké
město a velmi krásné. Do Tangy vede že
lezná dráha. Pozdravuju Tě, Tvou manželku
žáky, přátele, Tvého otce, matku a ostatní
učitele (5) v M . . .

Milý Pane! Prosím o nějakou vestu,
nebo pár střevíců. nebo nějaký kabát.
Buď té laskavostí! Zde jest mnoho lvů. Před
nosta okresu zastřelil tři lvy a mnoho zvěře.
Měj se dobře a napiš brzy opět psaní Svému
příteli.

Váš přítel, učitel na obecné škole
Ali.“

O Spodky pan učitel neprosí. Není známo,
zda proto, že má sám ještě dobré, anebo zda

V-Vl
vůbec žádných, dle tamejsmo snad kroje,
nenosí a nepotřebuje. C.

LITERATURA.

Řeči nedělní a sváteční, — Napsal p ro !.
Eman uel Zá'k. Nakladatel V. Kotrba. (Homi
letická knihovna. Pořádá Fr. B. Vaněk. Sešit ].
až 4.) ——

Z mnohých a mnohých sbírek kázání, vydá
vaných za naší doby, jest jedna z nejvynikajících
sbírka tato. Jsou to promluvy konané ke studu
jícím, ale lze jich dobře použití i jako promluv
k mládeži škol měšťanských; neboť mluva Žáko
vých řečí jest lahodná, jednoduchá, ušlechtilá, ele
gantni a předce jasná a každému srozumitelná.
Výborně možno též použíti myšlenek a příkladů
těchto řečí i ke kratším promluvám k lidu. Reči
tyto vynikají svojí vroucností a svědčí o hlubo
kém přesvědčení náboženském vysoce vzdělaného
intelligenta, jenž exhortami svými, na výši doby
stojícími, chce působiti na rozum, cit i vůli po
sluchačů, pravdě schválně se nezavirajících. Ka
zatel svým vzděláním imponuje, svými citáty, pří
klady a myšlenkami budí interess v myslích po
sluchačů. Kterak neměl by buditi obdiv, když
předvádí jim nejlepší representanty a hrdiny lid
stva ze řad filosofů, vědátorů, básníků, spiso
vatelů, umělců, aby výroky svými i oni dokazo
vali pravdivost a božský původ náboženství kře
sťanského a jeho pravd. Jako onen Kristův ho
spodář ve »svalém evangeliu i spisovatel béře z po
kladnice skvosty staré i nové; setkáváme se vtě
chto řečech s muži nejslavnějšími doby antické,
střední, i s nejmodernějšími duchy. Sečtělost spi
sovatelova jest skutečně obrovská a živě připo
míná nám počínání si výtečného kazatele, biskupa
Slomška,jenž při každé lektuře do zvláštní knížky
poznámkové zapisoval si, co by z četby hodilo
se mu do kázání. Proto také stal se tak výtečným
a oblíbeným řečníkem. Na další sešityv >Řečí< se
velice těšíme. — Václav Cervinka.

“““““ mam, vm!vPraze." ' '
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O neměnitelnosti mravních principů. — Filosoňe a náboženstvíf — Božskému vychovateli ditek. —
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O neměnitelnosu' mravních principů.

Píše EM. ŽÁK.

(Pokračování.)

Vizme jiný příklad! Ochrana slabých, péče o nemocné je vzpruhou social
ního rozvoje anebo jeho překážkou a brzdou? Kdo hlouběji pohléd'ne na význam
ochrany slabých a péče o nemocné, nemůže býti ní na okamžik v pochybnosti.
Neboť tato péče je nejlepší (; nejpřirozenější školou lidského soucitu, trpělivosti a
obětavosti, bez nichž rozvoj lidské společnosti nelze si mysliti. Neboť tyto ctnosti,
jimž se člověk naučil u lože nemocného, pod střechou chudého atd., jsou člo
věku stejně potřebný v jeho styku se zdravými a silnými. Ba mnohdy appeluji
na ně tito silní daleko více než slabí a choři.

Vypuditi, vysaditi zvěři na pospas slabé a zůstaviti nemocného na jeho
lůžku, neznamená nikterak zdržovati zdravé a silné v jich vývoji a v jich zá
jmech, nýbrž právě naopak: vyvolati a posilovati v nich nejcennější ctnosti pro
zachování kultury. Bez těchto ctností nastalo by nutně osamoceni jednotlivců,
isolacc jedinců, jež by znamenala dekulturu lidstva. Neboť všudy tam, kde spo
lečenský život se vede, kde vládne kollektivismus kultury, tam společenské, kol
lektivní city musí býti pěstěny, aby ve společnosti panovala solidarita, vzájem
nost. A rovněž tak sluší míti na zřeteli, že právě v slabých a chorých, jimž
věnujeme své služby, v stupňované míře rostou ony ctnosti, na př. vděčnost,
oddanost, láska, které společnému žití dávají největší vroucnost a jsou takořka
nejlepším tmelem lidstva.

A jiný doklad: Vzájemné svazky muže a ženyjenom tehda mají svůj vyšší
smysl a své mravní posvěcení, když budí a udržují vědomí zodpovědnosti.V nich
oba stejně přejímají určité povinnosti, jimi duševní styk“ a mravní podpora se
stupňují tak, aby zaručovaly vládu člověka nad jeho smysly. Heslo »volné lásky:
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vržené mezi lid samozvanými reformatory areformatorkami, jimž obyčejně schází
důkladná a, široká znalost lidí, je jistě pro výchovu budoucích generací, kdy by
mělo se rozšířiti, nejvýš osudné.

Celá řada moderních moralistů zdvihá zbraně proti »předsudkm, jímž mimo
manželské mateřství a nemanželské dítě je stíženo znamením hanby. Forel přímo
dí, že je prý nemravno dělati rozdíl mezi manželským a mimomanželským ma-r
teřstvím. Známá propagátorka pseudofeminismu, Ellen Keyová zove vůbec každé
mateřství posvátným. — Zajisté stav mateřství je vznešeným, vyžaduje úcty a
potřebuje ochrany.

Ale této ochrany dostává se mu jen tenkrát, když muž a žena za plného
vědomí zodpovědnosti ve svazek vstupují a tento úmysl veřejně projevují, t. j.'svůj
slib manželský slavně a veřejně skládají. »Oná ethika, která každé mimomanžel
ské mateřství nazývá hříchem-< — praví Forster (Sexualethik und Sexualpádago
gik str. 32) »nemá svůj původ v nějaké ztrnulosti a mravním pokrytství, ale
v správném konkretnim pozorování a vystižení povahy mužovy; jest to velmi
významný projev nedůvěry vůči jeho stálosti a rytířskosti jeho citů.< Proto jen'
onen svazek muže a ženy jediné jest správný a základem mravnosti, který muže
jménem vyšší autority k ochraně ženy zavazuje a k tomu jej vychovává. A proto
názor staré ethiky o ponižujícím mateřství mimomanželském jest jediným správ
ným výkladem skutečného života.

Jenom potřebí vždy rozlišovati mezi osobami a skutkem. Soustrast naše
náleží těm, kdo se činu dopustily; ale čin nemůže býti omlouván a hájen. >Jenom
ono mateřství zaslouží toho jména, jež vzalo svůj původ v hlubokém vědomi zod
povědnosti, ale nikoli ono, které teprve dodatečně vědomí zodpovědnosti vzbudilo,
a vzalo původ v lehkomyslnosti.< (Tamže str. 32.) Proto nikoli princip volné
lásky, ale mateřství posvěcené vědomím zodpovědnosti, jež vrcholí ve společné
& jednotné výchově dítka, ustálené dávným a správným názorem životním, pový
šené náboženstvím na svazek vyššího řádu, jest jediné pevným principem mrav
nosti a kultury. — —

A Všimněme si ještě otázky: Co na politické roli, v zájmu národů a stup
ňování jejich duševních vloh je mravné & co nikoli. Říká se všeobecně: >Politika
nezná mravnosti.< Politika a mravnost jsou dva různorodé, vzájemně nikterak
nesouvisící pojmy. Ale hned odpovídáme: Právě z tohoto neblahého názoru pra
mení všechna ona korrupce a mravní bída, kterou v politickém životě spatřujeme.
Každé politické heslo a názor, který je na úkor vnitřnímu sjednocování a sbli-*
žování se národů — byť na čas, na chvíli vykazovaly úspěchy — podkopává
smysl pro spravedlnost a všechen soucit, rozpoutává bezohlednost a sobectví
massy, posvěcuje podvod a násilí za dovolené“ prostředky v politických zápasech
národů.

Bezpečným, vůdčím principem v politických bojích může býti jen heslo vzá
jemné sebeúcty a rovnoprávnosti všech národů; názor, že každý je povolán podle
svých rassových zvláštních schopností pracovati na zvýšené kultuře všech. Ajen
tyto principy vedou ke sblížení národů a k jich vzáiemným stykům. Jen ony
jsou absolutními principy morálky na roli politické. A proto trvalých výsledků
pro kulturu národů může míti v politice jen uplatňování oněch mravních zásad,
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které v národech socialni city podporují, smysl pro vzájemnost a potřebu dušev
ních styků mezi jednotlivými národy budí, a nikoli ona hesla, jež mluvíceo sebe
dostačitelnosti toho či onoho národa, šíří nevraživost, jež dřív či později vypukne
v politický boj, násilí a konečně vede k válce. — — (Pokračování-)

Filosofie a náboženství.
(Dle přednášky prof. Dr. Rao ula Richtra podává V. H . . . . a.)

Professor dr. R. Richter vydal tiskem svoji řeč o poměru filosofie & ná
boženství. Ač názory autorovy nekryjí se přesně s katolickými principy, přece
jsou na mnohých místech pozoruhodny pro lásku autorovu k pravdě a zaslu

_hují pozornosti. '
Některé jeho myšlenky buďtež tu aspoň uvedeny.
Na filosofickém kongressu v Zenevě z r. 1904 mezi jiným pojednáváno

bylo též o pojmu filosofie. Rozsah tohoto pojmu jest znám. Mluví se o filosofii
Platonově, Spinozově, Kantově, ale z tohoto velikého rozsahu dlužno teprve ne
známý obsah vybrati. Celá filosofie, totiž všechny soustavy filosofických učení
představují takový chaos, že mezi jednotlivými soustavami je tak málo podob
ností, jako na příklad mezi zvířetem, souhvězdím a člověkem, již mají stejná
pojmenování.

Dlužno tedy postupovati induktivně &zkoumati historicky známé filosofické
soustavy a pak společně. známka všech učení se objeví. Shodují prý se všechny
filosofie vtom, že připouštějí, že »jílosofie jest snaha po poznání souvislosti
všehojsoucna.:

Toto poznání jest ideálem, po němž se stále touží, ale jenž nikdy není
splněn. Jinak ovšem soudí _filosq/íčtí dogmatikové, kteří se domnívají, že pravé
vědění obsáhli. Tak Spinoza soudí, že pravou filosofii zná, aHegel označuje svou
filosofii jakožto absolutní vědění. Můžeme však filosofii tohoto směru také za—
hrnouti do svrchu přijaté definice, rozumíme-li filosofií snahu, jež dospěla k vý—
sledkům. Pravou protivou dogmatiků jsou _fžlosofičtískeptikové, kteří ono vědění
označují jakožto nedosažitelné. Ito možno pojati do uvedené definice, myslíme-li
si snahu bez příznivých výsledků.

Richter odporuje Nietzscheo'ui, tomuto pověstnému »přehodnocovateli hodnote,
jenž viděl ve filosofii tvůrce nových mravních hodnot, zákonodárce, jehož poznání
jest tvůrčí činnosti, jehož tvoření jest zákon, čin, pravda. Dle Nietzschea tato
tvůrčí činnost »nadčlověkac jest nejlepším a nejkrásnějším na této zemi. Nietzsche
však neobrací se tak k poznání, k rozumu, nýbrž k vůli. Nechce stávající hod
noty poznati, nýbrž nové svobodně tvořití. To však není úkolem filosofie, nýbrž
náboženství. Proto neschvaluje autor mínění na př. Wnndtovo, jenž touží ve fi—
losofii spojiti theoretické poznání a praktické půšobení na vůli. Život citový patří
do filosofie jakožto část veškerého jsoucna, nikoli však výlučně, že by z poznání
souvislosti jsoucna některé city nutně musily vyplývati, což jest sporno. Roz
nmové poznání a působení na vůli není totéž; není ani v příčinné souvislosti.
Odporuje si tedy, požadovati od filosofie ipoznání jakožto hlavní účel i působení
na vůli jakožto účel vedlejší.
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Soudí tedy autor, že úkolem filosofie jest poznání, a jediné poznání souvi
slosti všeho jsoucna v jeho vztazích, v zákonnité spojitosti. Filosofie chce vy
stihnouti náplň všeho bytí jakožto jednotu. Neshoduje se tedy s Kantem, jemuž
poznání dosahuje jen tak daleko jako zkušenost. Proto není práv Kant mluviti
o nemožnosti metafysiky. Neboť jestli je transcendentno zkušenosti nedosažitelným,
jest již to, ovšem jediné, poznání, jež o transcendentnu máme. Z toho však ne
plyne ještě nemožnost metafysiky; veškeren život člověka nevyčerpává se jen
poznáním ze zkušenosti. — —

Nyní nutno stanoviti poměr filosojíe k jednotlivým vědám speciálním. Filo
sofie jest vědou jako speciální vědy, jež se též obírají poznáním zákonnité sou
vislosti věcí; jenže jednotlivé vědy znají jen určitý úzký kruh objektů a svou
zvláštní přiměřenou methodu, filosofie však zahrnuje všechny předměty se všemi
poznávacími methodami.

Jest tedy filosofie vědou věd, jak praví někteří? Tento výraz jest neurčitý
a mnohoznačný. Může označovati filosofii jakožto matku věd, původkyni, i jako
dceru věd speciálních, jež tyto vědy předpokládá a z nich vyplývá. Touto bá
snickou metaforou není zpomoženo. Vědy speciální jistě vystihují látku i jed
notlivé zákonnitosti a vztahy ve svém úzkém oboru. A to jim filosofie ráda po
nechává, uznávajíc jejich kompetenci, a netroufá si sama nějakou zvláštní me
thodou, snad hrou slov a pojmů, spojitost a vztahy zjevů ze sebe — vysoukati.
Ale filosofie jest relativně aspoň samostatná. Jest více než dostatečně dokázáno,
že žádná věda není bez určitých předpokladů, nýbrž káždá vychází ze zvláštních
zásad. Říkají jim prima principia, axiomata. Nuže, a filosofie jest jaksi žívé svě
domí speciálních věd, zkoumajíc právě tyto předpoklady, nakolik jsou oprávněny.

Srovnejme římské právo s německým, aneb klassickou oekonomii liberální
s marxismem. Proč nám skýtají tak různě výsledky? Poněvadž vycházejí z rů
zných zásadních hledisek, jejichž slabosti a nedostatky nám právě filosofie zjeví
a je opraví.

Již to by bylo dosti významno ale filosofie také okáže spojitost; věd ajejich
výsledků. Ona všemu bádání, roztříštěnému v tolik oborů, dává žádoucí jednotu,
buď že z materiálu, jejž speciální vědy poskytly, podává jednotný obraz, aneb
že použije těchto výsledků speciálních věd k nové tvůrčí činnosti.

Třeba však vždy, aby tato tvůrčí produktivnost filosofova neudusila se
množstvím poznatků, vzatých od jednotlivých disciplin speciálních. — —

Nyní třeba věnovati pozornost poměru náboženství k filosofii.
Známe Richtrův výměr filosofie. O náboženství dí, že jest »poměr našeho

citu a naší vůle k světu:, k spojitosti, k souvislosti světa, k řádu světovému.
K této definici dospěl indukcí; srovnáváním různých náboženství a názorů

o náboženství. A tak dospívá k přesvědčení, že náboženství dodává všemu lid
skému snažení, chtění, donfání z' konání ceny, že nrčnje hodnotu lidské práce
i vůle. Tato indukce je právě příčinou, že vynechává z definice poměr k Bohu,
poněvadž prý některá náboženství — budhismus — neznají Boha. I Hegelova
definici »náboženství jest poměr k transcendentálnímuc možno připustiti jen
tenkráte, jestliže »spojitost zjevů v transcendentálním ohnisku se'shromažďuje.:
Je-li tomu tak, možno připustiti i Comte-ovo náboženství »kult člověčenstvac.
Jeho indukce odpírá tradici, poněvadž prý existují individuelní náboženství jed—
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notlivých osob; jeho definici prý nepotírá ani náboženství nihilistická, popírající
bytí, poněvadž i popírání jest jakýsi poměr.

Dlužno tedy náboženství dáti širší výměr nežli i křesťanství připouští a
nazvati je: »poměr člověka k světu:. Pojem svět pak dlužno chápati v nejširším
rozsahu, řekneme tedy: poměr člověka k řádu světovému, pokud působí na Cit
a vůli. Filosofie, jak již řečeno, obírá se též tímto poměrem, pokud se vztahuje
k poznání rozumovému. (Pokračování.)

Božskěmu vychovateli dítek.
V »století dítěte:, v němž_zřetel všech povolaných i nepovolaných vycho

vatelů obrací se k nejmladší generaci jako budoucí nositelce kultury a osudů
lidstva, je zcela přirozeno, že křesťanská výchova tím vroucněji volá po božském
učiteli dítek, Ježíši Kristu. A jako doba pohasínající lásky k Bohu a k bližnímu
žádá si protilěku v úctě k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu, tak doba, jež vidí šířící
se zločinnost a zpustlost srdce v mládeži školní nebo sotva škole odrostlé, hledá
pomoci v šíření úcty k Ježíši, příteli dítek.

V tom smyslu pražský Ordinariatní list, č. 2. t. r. přináší následující provo
lání: »Slavností na počest Ježíše, přítele dítekx

Srdce katolického křesťana hluboce bývá dojato, uvažuje-li o životě a smrti
Spasitele našeho, Pána Ježíše Krista. Zvláštního půvabu jsou ty události z pře
svatého jeho života, kde jeví se býti »Přátelem dítek:. Jest to zejména výjev, kdy
apoštolé se prou o přednostv říši Kristově, a Pán Ježíš postaví pachole uprostřed
nich řka: »Nebudete-li jako jedno z těchto maličkých, nevejdete do království

.nebeského.< A ještě dojemnější jest výjev, kdy apoštolům, kteří bráni matkám
přinášeti své dítky ke Spasiteli, by jim požehnal, domlouvá překrásnými slovy:
»Nechte maličkých ke mně přijíti a nebraňte jim, neboť takových jest království
nebeskélc a běře dítky na lokty své a žehná jim. Láska božského Spasitele jeví
se tu v krásném světle. A pro tuto velikou lásku svou k ditkám slíbil odplatu
těm, kdož by se ujali dítka, tak jakoby jemu to učinili. A dítky také lnuly
k božskému Spasiteli. V chrámě jásaly mu »Hosannah; »z úst dítek a nemluvňat
připravil sobě chválu.<

Vychováváme mládež pro pozemskou a nebeskou blaženost, záležející ve
spojení s Kristem. Jde o to, aby v srdci dětském se ujala a zakořenila láska k Pánu
Ježíši. K tomu mocným prostředkem jest život Kristův, a tu zvláště také ty udá
losti, v nichž Pán Ježíš jeví se býti »Přítelem dítek:.

K tomu cíli bylo by doporučovati, aby obrazy a sousoší »Ježíše, přítele dítek
opatřovány byly pro chrámy, školy a rodiny, a aby byly zařízeny zvláštní slav—
nosti na poctu »Ježíše, přítele dítekc.

Doporučujeme laskavě ochotě dpp. katechetů a učitelů náboženství zařizo
vání takovýchto slavností, a to především v kostele. K tomu by se hodil buď den,
kdy se koná slavnost prvniho svatého přijímání, nebo některá neděle letní.

Slavnost ta mohla by záležeti v kostele v připojení příslušné části evan—
gelia, o Ježíši jako příteli dítek, dále ve vhodně promluvě na toto thema, v litanii

by se písně k Pánu Ježíši, čím by arci obyčejné nedělní služby Boží školní zů
stávaly ve svém rozsahu.
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Ve školách soukromých (klášterních) bylo by ovšem lze slavnost tu konati
ještě význačněji a toi mimo kostel, ku př. přednášením příhodných básní, vyprá
věných ze života sv. dítek, pěním písni, vztahujících se k »Ježiši, příteli dítek:, a
podobně.

Také v »besídkácha, kde jsou, a jinde bylo by možno se zachováním škol-_
ních předpisů podobnou slavnost uspořádati.

Nepochybujeme, že důstojné duchovenstvo uzná prospěšnost šíření úcty
»Ježíše, přítele dítekc, zejména v době nynější, kdy tak mnoho »Pro dítěc se
činí, aby mládež byla si toho vědoma, jak velikou láskou Spasitel ji milova1
a dosud miluje, a kterak by ona jemu projevovala vděčnost svou a lásku, a
záhy naučila se k božskému Spasiteli pohlížetí jako "ke svému nejvznešenějšímu
vzoru a cíli.

Z knížecí arcibiskupské konsistoře v Praze, dne 12. ledna 1910.c
Uvádějíce ve známost časové toto vyzvání nejdůstojnější konsistoře, sdělu

jeme, že redakce je ochotna nueřejňovati praktické návrhy, zprávy, články, básně,
po případě z'písně, jež by se k oslavě Ježíše Krista jako přítele dítek vztahovaly.

Článek nejdůstojnější konsistoře sám již udává celou řadu biblických udá
losti, jež jsou věčně krásným motivem k pořádání oslav, přednášek apromluv na
počest božského Vychovatele mládeže. Volně zpracované články, vhodné k po
dobným slavnostem naleznou vždy v našem listu' místa. r.

' 1 '

Leon Bloy.
(Několik črt o literárním katolicismu francouzském) 1)

Napsal Dr. LUB. PETR, c. k. professor.

Jako velkoinkvisitor Francie volá Léon Bloy samého Lva XIII. na soud. Jak
může býti tak nečinný a prostě _vyčkávati vývoje věcí! Oh, kdyby tento papež,
jenž nezná než plochých politických dohod, měl duši Řehoře VII. nebo Inno
cence III., jak by to bylo krásné! Vizte Lva XIII., jak metá interdikt na všech
osmdesát dioecesí francouzských, absolutní interdikt, omni appelatione remota, až
do té chvíle, kdy všechen tento veliký národ, vzlykaje, prosil by o slitování a
milosrdenství !

. »Slyšíte o půlnoci stlumený hlahol zvonů, jež od nynějška nebudou
již zniti. Kardinál arcibiskup, provázen jsa svým klérem, vchází do katedrály.
Kanovníci pěji naposled žalostným hlasem »Misererec. Černý závoj zastírá kruci
fix. Ostatky svatých byly odneseny do podzemních kobek. “Plameny spálily po
slední zbytky nebeského chleba. Fialovou štolu jako o smrtelné neděli kolem šíje,
ohlašuje legát ve—jménu Ježíše Krista hlasitě interdikt nad celou republikou fran
couzskou. Od této chvíle nebude mše svaté, nebude ani těla ani krve Syna Bo
žího, nebude slavných zpěvů, nebude žehnání. Obrazy vyznavačů a mučedníků
leží na zemi. Zastaveno jest vyučování lidu, hlásání pravd spásy. Kamení krátce
před uzavřením chrámových dveří 5 kazatelny sházené připomíná lidu, že Vše
mohoucí zapuzuje ho tak ze své věčné přítomnosti. Nebude křtu, leda ve spěchu

1) Použíto: Pierra Paulina: Léon Bloy v Hochlandě 1909 č. 11., A.„Cloessera: Litera
rischc Portráts aus dem modernen Frankreich, Hu y 5 m an s e: Předmluva ke knize: A rebour.
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a přítmí, bez voskovic a květin, nebude svateb,_leda že by sňatkům na hrobech
bylo žehnáno, nebude rozhřešení, posledního pomazání ani pohřbu! . . . Pravím
vám, jediný výkřik vyrazila by ze sebe Francie. Umírajíc úzkostí poznala by, že
rvány jsou jí vnitřnosti; ze svých ohavnosti procitla by jako z upírova tlaku a
kajícné kuropění starého kohouta gallského probudilo by všechen světí. . . <“

To je Léon Bloy. Cítíte ohromnou suggestivní sílu jeho slov a jeho obrazů,
ale postřehujete spolu, jak mohutnosti a kráse myšlenky obětuje otázku možnosti
a jak archaistická jsou jeho volání po dobách, jež se nevrátí a nemohou vrátiti,
jako se nevrací řeka k svému prameni. Divte se pak, říkají-li o něm: c'est un
toulc Blázen!

Ale nejprve abych naznačil prostředí, v němž Léon Bloy rostl, žil a myslel.
Positivismus ve filosofii a naturalismus v umění, zejména Zolou zastoupený,

začínal se zjídati francouzskému duchu zvláště od těch dob, co Renan ve Francii
probouzel náboženský intellektualismus a co ruský román Dostojevského a Tol
stého, proklestiv si cestu do francouzské- společnosti, zachvěl jejím křesťanským
svědomím. Naturalismus omezoval se na obor smyslům dostupné skutečnosti a
zanedbávaje všeho nadsmyslného, všeho, co skondensováno jest v pojmu duše
lidské a v pojmu náboženství, zůstal jednostranným. Jakmile však k těmto pře
zíraným a zanedbávaným hodnotám člověka obrácen byl nový zřetel, ve Francii
arci nemohli najíti přirozenějšího a bližšího výrazu nežli v odvěkém jejím ná
boženství.

Toto náhlé obrození náboženského ducha, jenž jest neokatolicismem nebo
též literárním katolicismem zván, nemělo však s dogmatickým katolictvím mnoho
společného. Křesťanství spíše citové, 2 reakce proti *naturalismu vzešlé, upadlo
záhy v krajnost druhou, a pustivši se zřetele vše tělesné a smyslné, uvázlo v pla
ném Symbolistickém dekadentním třeštění, tak starém, jako jména, jež si dávalo,
jména sadismu, okkultismu, magie, spiritismu, vampyrismu, astrologie, satanismu.
Těch, kdo uzdravili se z horečky tohoto blouznění, bylo celkem málo. Patří k nim'
i Joris Karel Huysmans, hlava literárního katolicismu francouzského, v jehož
dílech obrážejí se nejlépe jednotlivé fase tohoto supermystického hnutí. Zolův
žák odvrací se od naturalismu, byť i ne tak hlučně a okázale jako Paul Margue
rite se čtyřmi druhy, kteří ve slavném manifestě svého mistra se byli zřekli, a
obrátiv pozornost k zápasu duše s tělem, sestupuje knihami A rebour, Lá Bas,
En route do nížin perversní mystiky, aby z hallucinací magie a sadismu pro
pracoval se v La Cathédrale a v L'Oblat _až ke smíření s Bohem a k branám
pravé víry a skončil jako oblatl) benediktinského opatství LigugéF)

1) Oblat, bratr—laik, jenž může volně stýkati se s mnichy, nepřijímaje velikých závazků.

') Pěkně tento obrat nastiňuje Paul Veri ain e ve verších. U n co u te :
»Ce fut un amant dans toute la torce du terme:
Il avait connu toute la chair, infáme ou vierge,
Et la profondeur monstrneuse d'un épiderme,
Et le sang d'un coeur, cire vermeille pour son cierge!
Ce fut un athée, et qui poussait loin sa logique
Tout cn méprisant les fadaises qu'elle autorise,
Et comme un iorcat qui remiche une Vieille chique
ll amait le jus flasque de la mécréantise . . .
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S těmito několika málo vyznavači, kteří v literárním katolicismu zůstavili
patrnější stopy, běžela spousta lidí, ktLřl, jak dí Cloesser ve svých: Literarische
Portráts aus dem modernen Frankreich »hrajíce si literárně s rekvisitami víry a
tropíce v noci mysterií symbolistické neplechy, domnívali se, že zajistili si rovněž
spásu duše. Mnozí přistupovali, aby opíjeli se nově otevřenými prameny; pohá
něla je k nim touha, ošklivost ze života, zklamání z vědy a vědomostí. Umělci
chtěli býti kněžími a' jejich dila obětmi a modlitbami. Byl to kadidlový kouř,
opojení, jehož chtěl býti každý súčastněn, ai střízliví dělali dionysovské po
skoky a tančili, až necítili půdy pod nohama. Jiní bičovali se, vypočítávali
své hříchy & dopouštěli se jich znovu, teď bázní okořeněných a zhloubených;
byla to veliká zpověď, k níž pozváno bylo obecenstvo a v níž každý dával si
rozřešení sám.—<

Léon Bloy k těmto mystickým eklektikům katolicismu nenáleží. Vystupuje
hned jako uvědomělý, naprostý, neustupný katolík. Z tohoto zorného úhlu dívá
se na všechny věci. Otce nenávidí, poněvadž byl volný myslitel. Hudba, jež není
církví posvěcena, podobá se špatné, ďáblem posedlé vodě. Moderní umění usiluje
v člověku zahladiti vzpomínku na pád prvních lidí. Každé jiné učení než katoli
cké jest zavržení hodné a perversní.

Pro naše myšlení a jednání je třeba absolutního měřítka. A to jest nám ve
víře dáno. Vi, »co jest pravda a tudíž také, co jest bludu >Jsem především řím
ský katolík a ode dávna vyvodil jsem všecky _důsledky z této zásady. V tom
kotvím a tkvím. Kdo toho nevidí, nerozumí ničemu z toho, co píšuc . . . »My
slim,“že církev má nositi oba meče v rukou, duchovní i světský, že jí všecko
náleží, tělo i duše, a že mimo ní není spásy'ani pro jednotlivce ani pro společ
nost. Konečně pokládám za potupu lidského rozumu, béře-li kdo takové elemen
tární zásady v pochybnost (Mon Journal). (Pokračování.)

__7____ Pro široké vrstvy obyvatelstva bylo
FEUILLETON. první občanskou ctností: pokoj; jím ne

dávno povážlivě otřásly výstřelky reforem
. v , . Josefa II.

Klement Maria Hofbauer,apost. Vidne. Milovníkempokojebyl císařFrantišekI.
(1751—1820) a Metternich ho posiloval vjeho politice.

(U příležitostijeho svatořečení1909 podává Jar. Ano i apathie, jíž se oddávala Vídeň"
Slavíček, katecheta.) ská měšťanská třída, byla ceněna jako do

_ _ konalejší stupeň pokoje.
_ Hofbauer “53de se "- !808 VF Vídm' A tak veškeren život politický inábo

Asnrok Po tom “131 se vlady kníže Met- ženský tkvěl v měšťanské třídě vídeňské,
“""““ _ , jakožto ve svém těžisku.

* Chceme znati hlavni rys, rakouské SPO' Měšťanské kruhy vídeňské ještě plnily
lecnosti V te době t“ “' osvrcenske. ze zvyku povinnosti církevní; ale jejich ná

Nepřátelská církvi nebyla, ale má na božnost byla čím dále tím povrchnější a ne
sobě pecet josefínské úzkosti před církví; ZpůSObilá býti protiváhou vídeňské požíva—
nedopouští, by náboženství mělo vliv nad ní. vosti, pohodlí a kultu smyslů.

Et le voila pui s'agenouille, et bien humble, égréne
Entre ses deigts les grains enllammés du Rosaire,
Implorant de Vous, la Měre, et la Sainte, et la Reine,
Uaffranchissement d'ětre ee charnel, o misěre !.

Pěkných veršů krátký smysl: Prožil vše, co člověk prožít může, aby skončil u paty kříže;
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O klerus namnoze nebylo zle posta
ráno. Na fakultě theologické učilo vedle ně
kolika všedních hlav několik professorů řád
ných a církevních, z nichž dva stali se
později biskupy. Arcibiskup Hohenwart byl
výtečný kněz, jehož působení toliko stáří
oslabovalo. Bylo-li působení kleru přece ne
dostatečné, nebyli tím vinni jednotlivci, jako
spíše system, který předpisoval „pokojnou
horlivost a tiché působení“ a jak Brunner
s přídechem ironie praví: nepřál jakému
koli »vybočenía mravních a náboženských
citů a jakékoli namáhavé duchovní správě.

V takové poměry vstoupil Hofbauer
s úmyslem »obnoviti tvářnost země.: Patřme
naň uprostřed vln osvícenosti a neubráníme
se dojmu, že na něm Spočívá duch sv. Fran
tiška z Assisi.

Klement Hofbauer (Dvořák) byl synem
nezámožných rodičů na Moravě. Otec mu
záhy zemřel, a zbožná matka pečlivě jej
vychovávala (s ostatními osmi dětmi); ale
přání svého, aby byl knězem, nemohl dosíci.
Byl pekařským učedníkem. Konečně laska
vostíjistého opata asPoň mohl začíti studium.

Ale pak musil ještě jednou knihy opu
stiti a vrátiti se k svému řemeslu. V těch
strastech a rtrampotách táhlo jej to do úplné
uzavřenosti (poustevničil na krátko u Tivol
v Italii), tu opět do Říma, středu. církve,
(dvakráte pěšky přes Alpy se soudruhem
svého řemesla). Když po třetí přišel do

íma, následoval hlasu zvonu a vešel do
kostela sv. Alfonsa, řádu Redemptoristů.
Život i řehole se mu zalíbily a tak stal se
z našich krajanů prvním Redemptoristou.
Tam dokonal i svá studia. A tak narozen
jsa v den sv. Štěpána r. 1751, byl již 35
let stár, když konečně byl vysvěcen na
kněze.

Za Josefa II. nebylo ovšem ani pomy
šlení na založení řehole Redemptoristů v Ra
kousku. Proto poslali jej představení do Var—
šavy. Ujal se tam duchovní správy Němců
a Poláků. První léta jeho působenív Polsku
spadají v osudný zánik Polsky a rozdělení
její mezi Rusko, Prusko a Rakousko, aproto
mimo vše očekávání nalezl Hofbauer srdce
otevřená. Také rostl počet jeho spolupra
covníků. Když pak ponenáhlu nastaly po
měry klidnější, přišlo vhod našemu světci
a organisátoru, že pruská vláda držela opět
blahovolně ruku nad jeho klášterem i čin
ností. Až po mír Tilsitský mohl se těšiti ze
svého díla. (1807.)
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Jeho katolická vlast zavřela mu své
hranice, když se stal řádovým knězem; —
protestantské Prusko jej trpělo ano ipodpo
rovalo! Od r. 1807 dostalo se Polsku
Napoleonem I. opět katolické vlády. A to,
co Hofbauer za 20llet s námahou vytvořil,
upadlo v niveč. Jej samého vypověděli ze
země. Sám bez prostředků odebral se do
Vídně, aby tam jako prostý kněz vypomá
hal v duchovní správě.

Obstarával bohoslužbu v jistém před—
městském kostele. Nebyl zcela neznám, nebot
pověst z Varšavy jej předcházela. S četnými
muži vešel ve spojení. R. 1813 převzal du
chovní správu 've chrámu Voršilek. Po kon
gressu vídeňském (1815) pěstoval styky
s největšími středisky katolického života,
jako byly Můnster, Frankfurt, Mnichov, Rím.

Kresba životopisu sv. Klementa Hof—
bauei'a nutí takřka ku parallele se životem
sv. Františka z Assisi.

Život na pohledjednoduchý anoi naivní,
v jedněch zůstavuje dojem, že to nic zvlášt
ního a u jiných známku jednostrannosti.

Jinak však tomu je, soustředí-li se po
zornost čtenářova pevně na význačné rysy,
určující bytost světcovu, na heroické ctnosti
a vůdčí dary, jimiž se lišil od svého okolí
a nad ně povznesl.

Protestant Perthes navštívil Hoíbauera
18. září r. 1816 a píše o něm: »Hofbauer
usedl se mnou uprostřed sálu. Je mu přes
70 (?) roků, malé postavy, ale mohutný a
statný. Oko plno ohně, zírá ostře a pevně;
rysy obličeje jsou velmi pohyblivy a přece
je celý obličej v klidu, který třeba zváti
nebeským.: .

Wůrzburgský katolík Hemmen'ch líčí
jej takto na kazatelně: »Jeho pokora abo
habojnost tak mne zaujaly, že mi bylo,
jako bych zřel anděla. Rád bych byls ním
promluvil; ale zástup mladých lidí, kteří jej
obklopovali, zavíral mi k němu cestu. Muže,
jako je Hofb_auer, nespatřil jsem nikdy ani
ve Vídni, ani ve své vlastilc

Každý okamžik, který právě neprožil
ve službě bližních, věnoval rozjímání, kleče
před oltářem neb malým obrazem.

Není slyšeti o tom, že by byl zaváděl
pobožnosti; za to však je slyšeti ojeho ne
ochvějně nábožnosti, s jakou přinášel obět
mešní, o zanícení, sjakým růženec se modlil,
o neúmorné horlivosti, s jakou kázal, na
pomínal, Zpověď slyšel a nemocné navště
vovaL
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Jeho víra nebyla toliko pozdvižení
mysli, jako u mužů katolického osvícenství,
netoliko hnutí citu jako u romantiků, nýbrž
život sám.

Co činil, bylo v souvislosti s tím, co
věřil, bylo bohoslužbou.

Vůle jeho byla silná a nezlomná, pro
dchnutá srdečností a skromnosti, a kořenila
v důvěře v Boha. Charakteristické pro jeho
mužnost jest, že uprostřed okolí, v němž
paní příliš velkou roli hrály, málo na ně
dal, a přece rád s jistým dobromyslným
výrazem o nich mluvil říkaje: »Všecky
svaté panny a paní měly mužného ducha.<

Básník Zachariáš Werner říkával
v přátelském kroužku o Hofbauerovi, s nímž
se seznámil r. 1814, takto: >Znám mezi žijí
cími tři silné povahy :Napoleona,Góthe,Hof—
bauera.c

Podporou jeho vůle byl klid, kotvící
v dokonalém sebepřemáhání, dále jasné po
znání okolností, zvláště (jak životopisy do
znávají) umění lidi »prokouknoutic, ajemný
srdečný takt. Klinkovslróm chválí na něm
instinktivní, dlouholetou zkušeností apoštol
ského úřadu vytříbený bystrozrak, vnik
nouti v tajnosti lidské přirozenosti.

Perlhes vypravuje: »Hofbauer začal
rozmluvu s jemnou vzdělanosti o našich ne
přátelích, o mé mladosti a mém sebevzdě
lání, přešel od Claudia na Fridricha Leo
polda Stolberga a jeho přestoupení na ka
tolictví, a rázem získal srdce mé úplněc

Již ve Varšavě budil podiv, že obcoval
se zvláštní zálibou s nižšími stavy a jich
vyhledával. Tak i ve Vídni nevěnoval se
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hlavně vzdělaným a zbytek své prázdnč
chudým a nuzným — jak bylo v obyčeji —
nýbrž naopak: věnoval se hlavně těmto &
oněm jen tolik času, co tito mu zůstavili.

Zvláště rád shromažďoval kolem sebe
mladé lidi; studenty, umělce, učedníky,jichž
bylo každý večer na 20—30 v jeho cele.
Nejchudší zval ke stolu. Nepřál si klidu ani
při obědě. Často sotva několik soustpojedl,
již popocházel světnici, dávaje povzbuzení
svým mladým přátelům a zaměstnávaje se
potřebami chudých. — Tak stavěl svým
vrstevníkům před oči příklad charitativního
smýšlení v křesťanském duchu a vedl
je ku poznání, že jejich humanitní cítění a
citlivůstkářství, jímž cplývali od dob Rous
seau-ových, bylo jen sentimentalitou. Při
tom dával charitě již ten obrat k socialni
péči, ano i k organisova'ní péče socialni,
která se měla státi nejvznešenějším zájmem
německých katolíků v 19. a následujícím století.

Ve Varšavě založil spolek paní, který
pečoval o opuštěnou mládež školní. Podobně
i ve Vídni. Ti, kdož byli výše postaveni,
rádi podali mu “pomocnou ruku, vědouce,
že ač jim méně času věnuje než chudým,
přece jen s touž láskou jde jim vstříc.
Adama Můllera povzbudil ke zřízení vycho
vávacího ústavu pro šlechtické kruhy a j.
Často říkával: »Němci rádi čtou & škoda,
že sejim nedává nic pravého ke čtení.: Že
ta slova nemluvil na plano, svědčí účinné
jeho přátelství s literáty neb redaktory, jako
Wernerem, Schleglem a Pilatem, Silbertem aj.

(Dokonč.)

Nekupujte'u obchodníků (rovněži
v 0. k. trafikach, prodejnách kolků a zná
mek), kleří prodávají víře nepřátelské
listy, nemravné pohlednice a t. d. Své
pomoc je nutna! Po příkladě jiných
stran. Agitnjte i mezi přáteli svými, aby
podobných prodejen nepodporovali ! '

Přílišná chvála škodí. U příležitosti
pensionování dvorn. rady, zemského inspek.
tora pro národní školství, p. Ad. Weniga,
všechny pokrokové listy oplývaly chválou
na jeho znamenitou paedagogickou činnost
& vyslovovaly hluboké rozhořčení nad tím,

že v úřadě vicepresidenta zemské školní
rady nebyl p. inspektor Wenig školství na
šemu i nadále zachován. V tom smyslu
hlavně realistický » Jasa přímo oplýval dithy
ramby na p. zemského insrektora. A hle,
chtěje mu pr05pěti, bezděky mu škodil.
Chvála realistických předáků stala se na.
nejvyšších místech podezřelou, a tak ne
zbývalo p. inspektoru, když místo vicepre
sident-ské nebylo mu nabízeno, než aby si
zvolil — pensi. — Ze byl bývalý zemský
inspektor muž taktní, který v konfliktech
dobře uměl rozhodovati, aby ni jedné ni
druhé straně neublížil, rádi přiznáváme. Měl
také obsáhlou znalost školských poměrů a
kdyby mohl a chtěl mluviti, jistě by podal
zajímavý obrázek o našem školství. Že by
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však dal nějaký určitý ráz našim školám,
vdechl jim ducha zákonů, nebo vynikl spi
sovatelskou činností, o tom nevíme ničeho.
Želí-li liberálové a pokrokáři jeho odchodu,
jistě nemáme příčiny, abychom s nimi želelí.

r.
Výbor družstva Vlast konal 14. března

t. r. pátou schůzí za předsednictví p. Karla
Ulricha, c. k. poštovního pokladníka. —
Schůze byla zahájena a skončena modlitbou.
Jednatel p. redaktor Tom. Jos. Jiroušek četl
protokol předešlé schůze, jenž byl probrán
a. schválen. — Děkují za blahopřání: Jeho
Eminencí ndp. Leo kardinál Skrbenský, dále :
Lamb. Ludvík, em. bisk. vikář v Horažďo
vicích, Fr. Prachař, farář v Brémách a akad.
družstvo »Zarjac ve Št. Hradci za to, že se
mu »Vlastc zdarma zasílá. — Knihovna se
uděluje Jednotě pro Obyčtov a okolí na Mo
ravě a za udělenou knihovnu srdečnými
slovy děkuje Sdružení venkovské mládeže
pro Tuklaty a okolí. — Různé spolky, které
od družstva nic neodebírají, žádají knihovny
— těm se uděliti nemůže. Spolek, který chce
knihovnu obdržeti, musí odebírati »Vlastc
9. »Naše Listyc. — Obchodní a živnostenská
komora v Praze zaslala družstvu diplom,
přiznaný mu generální porotou jubilejní, a
připojila k tomu bronzovou pamětní plaketu
výstavní. Ale diplom je tak neesthetický, že
se pro pohoršení nemůže v místnostech druž
stva vystaviti. — Výbor družstva přidává
se k resolucí Zemské rady katolíků proti
nemravnému tisku a bude snahy její svým
tiskem všemožně podporovati. — Družstvo
naše přijalo do tisku nový časopis: »Malo
živnostník'l, itiskne již mimo 13 farních
Věstníků 7 cizích a 6 svých časopisů. —
V závodu družstva pracovala v expedici 18 let
paní Anna Žďárská, ale nyní pro churavost
od nás odchází, i dal jí výbor 50 K na od
chodnou a bude jí zjubilejního fondu platit
ročně 30 K podpory. — Z výboru družstva
vystoupí letos dle stanov dva výboři a jeden
náhradník. Výbor navrhl pro valnou hromadu
dva nové výbory a jednoho náhradníka. —
Váženému spisovateli povoluje se na stu-\
dium Slovenska z fondu katol. spisovatelů
pro XXVI. správní rok 100 K a pro XXVII.
rok opět 100 K. Podmínky výboru se ža
dateli sdělí písemně. — Výbor probral mimo
to hojně jiných otázek, jež se však vymy
kají veřejnosti.

Paedagogický Svaz konal 13. března
svou II. výborovou schůzi za předsednictví
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Dra J. L. Sýkory. Vsdp. předseda děkoval
především za důvěru, kterou projevil mu
Svaz opětným zvolením na místo předsed
nické. — Jednatel Jar. Slavíček přečetl zápis
o ustavující výborové schůzi, jakož i pro
tokol poslední schůze výborové v předešlém
správním roce, kteréž oba byly probrány &
schváleny. ——-Spotěšením vzato na vědomí,
že J. E. nejdp. kardinál jmenuje Dra Iana
Zítka, c. k. prof. reálky v Karlíně, zástupcem
ordinariátu pražského v Paedag. Svazu. —
Svaz vítá usnesení valné schůze Zemského
sboru katolického, jímž se má zahájiti inten
sivní boj proti nemravnému a atheistickému
tisku a k témuž účelu vyšle dvojí deputaci
na příslušná místa. — Zvolený referent V.
Kunz bude podávati Zprávy o činnosti Svazu
do vVaterlanduc. — Z volných návrhů mimo
jiné byl pozoruhodný zvláště návrh c. k. škol.
rady Jos. Šauera z Augenburku, kterak na
základě konsistoriálního výnosu v ordina
riátním listě prohloubiti úctu k božskému
Příteli dítek, a který po delší debatě byl
částečně odkázán Spolku katechetů. — Před
seda po té skončil schůzi se sdělením, že
po své chorobě na nějaký čas je nucen
odebrati se k moři, načež všichni přítomní
přejí mu brzkého návratu a úplného zo
tavení. —k.

Součásti lidského těla. Starodávný
biblický výrok, že člověk (tělo) je stvořen
ze země, povzbudil anglického učence k (lů
kladnějšímu zkoumání a rozmanitým úvahám
o složení lidského těla. Dle něho se skládá
tělo lidské z týchž substancí, jako vejce
slepičí a to tak, že 1000 vajec rovnalo by
se normálnímu, prostřednímu člověku. Ky
slíku a vodíku má člověk tolik, že zásoba
ta stačila by k naplnění balonu, jenž by byl
s to, vznésti člověka do vzduchu. Mělo-li
by se však užíti prvků v těle obsažených
k osvětlování, stačil by člověk k tomu, aby
osvětl'oval ulici 500 metrů dlouhou po celou
noc, neboť každý nosíme v sobě asi 15 kub.
metrů svítiplynu. Kdyby však se zdařilo pře
měniti součásti uhelné v těle obsažené v grafit,
stačila by zásoba v nás uložená k vyrobení
780 tuctů tužek. Obsah želežitý v naší krvi
stačil by v koncentrované formě, aby se
z něho ukovalo sedm koňských podkov;
obsah solný lidského těla rovnal by se 20
kávovýni lžičkám soli. Součástky tuku a
vosku v člověku vydaly by značný počet
svící. Dále má každý člověk na svém těle
600 gramů fosforu,__k_teréžtokvantum by sta
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čilo, aby pořídilo 820.000 sirek, anebo otrá—
vilo 500 lidí. Takové poklady nosí tedy člověk
nevědomky v sobě, aniž by jich mohl sděliti
celku. —-k.

Naivnost či bezcharakternost? Vne
dávném čísle »Naší Dobya, redigované
prof. Masarykem, píše kdos na str. 135. pod
názvem »Školac: »Je přímo dojemná ta
péče rakouské vlády o pozemské blaho
církve, která svým obrovskýmylastním jmě
ním je snad největší kapitalistkou rakouskou.
Uváží-li se jen na př., že pro poněmčující
a klerikalisující pražský klášter Voršilek dává
vláda 38.271 K, na kláštery františkánské
14.576 K, kapucínské 27.787 K, na klášter
anglických panen 6.845 K atd. atd., pak
možno vším právem tvrditi, že v Evropě
není snad kromě španělské vlády, která by
byla k římské církvi blahovolnější a kava
lírštější. Nelze se také diviti, že při těchto
poměrech naše říše stává se útulkem mniš
ských řádů a řeholí, od nichž se pokroči
lejší evropské státy očistují.: — Tak pan
dopisovatel. — A nyní se tážeme, zda jest
opravdu takový ignorant, anebo jen tak fa
rizejsky se tváří, jako by nevěděl, že jmění
Rothschildovo jest tak ohromné, že proti
němu církev se svým jměním jest jako že
brákem. A tím větším, když do jmění je
jího se čítají i dobročinné její ústavy lidu
sloužící, nemocnice, sirotčince, školy, chrámy,
musea :: sbírky, knihovny atd. ? — A má-li
církev pozemky, neživí se tam sta a tisíce
lidí, tak že čistý užitek jest dosti skrovný?
Neví, že >poněmčující< klášter Voršilek vy
choval, jak se sám může v Praze přesvěd
čiti, na sta a tisíce vlasteneckých dam če
ských? — A podobně i klášter anglických
panen. — A co se týče kapucínů a fran—
tiškánů a té jejich přeskrovné podpory,
neví, že řády tyto všude vypomáhají vdu
chovní Správě, že vyučují mnozí členové jich
i na matičných školách, ač mají z- toho
jenom nepříjemnosti, že žijí tak skromně a
chudě, jak každý může se přesvědčiti, že
poskytovaná jim podpora sotva, stačí na
jich živobytí. Apak, stát nedává ze svého;
dává z náboženské matice a ta je právě
zbytkem jmění zrušených klášterů a tedy
i podporovaných chudých řádů. O blaho
volnosti a kavalírství-nemůže býti ani řeči;
tím méně, když vzpomeneme, jak vláda
nikterak nebrání tomu, aby náboženství ka
tolické a jeho služebníci nebyli v sociálních
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a pokrokářských listech urážení. Konečně
co do očišťování >pokročilejších států evr0p
skýchc od řádů, má as pisatel na mysli
zkaženou marasmem bezbožnosti, zmírající
Francii, jejíž národ jednou svou vinou bude
z knihy života národů vytržen. Pisatel ne
jmenuje Ameriku ani Anglii, které zajisté
stojí v popředí vzdělanosti a kde řehole se
víc a více šíří. A což Německo, které jest
v popředí co do vědy, umění, průmyslu,
jak to se chová k řádům? — Na stránce
152. téhož sešitu 2. »Naší Doby: vyvrací
jiný pisatel_úplně tvrzení pisatele svrchu
řečeného, neboť píše: »Vzrůst katolických
řádů a řádových osob v Německu před
stihl v posledních třiceti létech průměrný
vzrůst katolického obyvatelstva rychlostí ra
pidní, až nápadnou. Od roku 1870 do roku
1908 řády se rozmohly _z místo 996 na
5.211, řádové osoby 2 9.735 na 60.000.c
To zní zcela jinak, než co tvrdil první pi—
satel. Co však říci čtenářům, kteří obě
tvrzení, sobě odporující, přijímají za svatou
pravdu? —

LITERATURA.

Pěkné knihy pro mládež. Pořádá Marie
Gebauerova. Vydavatel Jan Laichtr. — Knihovna
je určena též pro žactvo obecných a c„měšťan
ských škol, a obsahuje prý výběr spisů, které
prospějí; spisy ušlechfujícího vlivu a rozšiřování
obzoru. První knihou je S el m e r o v ě : „N a
norské m fj ordu“. - Kniha tato,jak jsme se
přesvědčili, nebyla by zlá a mládeži by skutečně
rozšířila obzor vědění zeměpisného a národopis
ného. Ale na neštěstí spisovatelka chce rozšiřiti
>obzor vědění< mládeže též ve směru sexuelním.
Bylo by snad stačilo vysvětlení otázky tě na
květinách; ale ne, spisovatelka dává matkou po
učovatí děti o tom zmínkou o krávě a telátku, a
pak matka široce dětem vykládá totéž o sobě.
Malým dětem se tato kniha rozhodně do ruky dátinemůže.—Druhákniha Terezie Novákové:
„Dvě stařeny“ v povídce„Babicka Di
višova“ má tendenci protestantskou. Ku př.
babička připouští, že školní sestry (katolické) ve
víře bloudí a že neuctívaji Hospodina'v duchu a
pravdě, nýbrž také všelikými zevními modloslužeb
nostmi.“ A i v třetí knize“ „Chudí ho ši“ od
Boltonové, jsou mnohé urážky církve katolické.
Tak ku př. uvádí se na str. 72 výrok hugenotta
Palissi-ho oproti katolickému králi: „Nedovedete
přinutíti pravého hrnčíře, aby se klaněl hliněným
obrazům". Jakoby v katolické církvi se někdo
obrazům klanělll Na str. 78 tvrdí se mylně
o Thorwaldsenovi, že zhotovil náhrobek Pia IX. u
sv. Petra v aně. Toť ovšem nemožná věc,
poněvadž umělec zemřel roku 1840 a Pius 1x.
nastoupil teprv na trůn papežský roku 1846. Ná
hrobek jest Pia VII. Č.

Kniha-urna drnntva Vlad v Praze.
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,Vycliuvntol'vychaznl. Administrace V„yuho
& 15. každého měsíce _a anelo“ jo.—ít\e vlastním
prodplácí se v ndmlm- domi- v Pra/.o, Zitimul. c.
strnci celoročně 7 korun, 570-ll . — 'l'am zasíláso

pullotnů _3'50 koruny. Do _pi'edpl.aadrcsxoklnmaco,
u_i-jm nmneckych, Bosny jo).sonope<oti n nol'rank.orca ovmy předplacl ll ukopisy pro llllV list.

na na „ y ch o Viitala; . zpravy čusmé, knihy alkorun, do ostatmc ' časopisy zasilmy hudtez' 9 k . — Pan' ' ' '
;;':;:k„„c3:::"„..„ „,-„5:11časopis venovany zájmům křesťanského školství. ::.“síťtfišfígyňiťo*.'féšl
5proconta„ Vycliovatel“ , i-íloliu přijímá rulm iny
:o jóimmdavútoulat; zaho- Organ 61.1J_,elínek učltel v řeů , k . . „. , .

Dawn,-an„ T.„„eš's'g'“ Jednoty ceskeho katol. ucxtelstva v kral. Českem. všťnošěxamc'jmítš PHdesot rocent & & čr tel .. v a k t
dostang na 10 exemplzřů Nia-Jm:l & vydavatel: Družstvo VlnSt' řllěršefn.loůůťy katozlkiořš
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O neměnitelnosti mravních principů. — Filosofie a náboženství. — Léon Bloy. — Biblické děje a
bibl. osoby v pověstech Židů a Mohamedánů. — Feuilleton: Klement Maria. Holbauer, apošt. Vídně. —

Směs. — Literatura.

O neménitelnosti mravních principů.
Píše EM. ŽÁK,

(Pokračování.)

Kdo sleduje kulturní dějiny a při tom má na zřeteli hlavně mravní názory
té které doby, brzo vystihne, že národové ponenáhlu snaží se vymaniti ze všech
oněch zásad, které znamenají rozklad sociálních styk-ů,_a přidržují se těch, jež
jsme jako základ a tmel lidské společnosti naznačili. V dávném starověku, o němž
nám homéro'uská literatura zachovala zprávy, všude se ještě vychvaluje násilí.
Fysická síla, skytající vítězství, je ideálem snah _;násilí platíza'zdroj práva. Zcela
jiný názor má již Aischylos. Jeho trilogie »Oresteiac jest toho klassickým dokla
dem. Násilí jest tu již pojato tragicky v tom smyslu, že zlo zase plodí jen zlo.
Hluboké rozechvění před následky krvavých vražd a násilností vanejeho mo.ut
ným, do duše se vrývajícím dramatem. »Lidská jatkalc volá věštkyně Kassandra
hrozíc rukou proti domu Agamennonovu, jehož rod hyne pod kletbou spácha
ných vražd. — To vše je zbásněno hlubokou symbolikou a Aischylos jeví se tu
prozíravým znalcem života, který nezůstává lpěti na povrchu, nelíčí pouze činy,
ale jde na jich kořen a vidí jejich neblahé ovoce. Násilí plodí zas jenom
násilí, a to přináší jen zkázu tomu, kdo je páše. To je ideový základ tragedie
Aischylovy

Také ponenáhlé přeměňování pověsti o antickém reku Herakleovi velmi vý
značně dokazuje, kterak idea násilí p_onenáhluustupuje v pozadí, a mravní vědomí
zodpovědnosti nabývá vrchu. Herakles náleži oné době, v níž stálý boj protírůzr
ným bestíím a barbarům byl ideálem hrdinů. Fysická, brutální síla považována
za nejkrásnější vlastnost a základ vší slávy a úcty. Ale ponenáhlu proniká přece
poznání, že tyto fysické přednosti čtověka často působí rušivě nejen v_jeho duši
ale v celé lidské společnosti. Zřetelně je již tato myšlenka vyslovena v pověsti,

že sám bůh Apollo, když zabil draka Pythona, celý rok musil sloužiti králi Adme
tovi, aby se z hrozného svého činu očistil.



A z dalších pověsti o Herakleovi je pozoruhodna ona, které použil básník
Euripides a v nížje skryt již protest proti oslavě násilných skutků l—Ierakleových.
Zde Herakles zmírá šílenstvím. Ale nikoli šílenstvím, kterým ho stihla bohyně
Hera, ale jež ze zápachu jim prolité krve a rozpoutanosti jeho síly samo u něho
propuklo. Tím je již zřetelně naznačen mravní názor pozdějších hlubokých my
slitelů, názor jediné správný, že každé násilí působí prolikulturně, že v člověku,
který je páše, budí vášně, smysl pro společenský řad jen *otupuje, lepší city
v duších lidí ničí, byť snad na čas těšilo se okamžitým úspěchům.

Dante ve své »Božske'komedíi- již zcela zřetelně ajasně líčí, kterak všichni
lidé — násilníci v pekle jsou navždy vyloučeni ode vší součinnosti s jinými.
A v královských dramatech Shakespearových tato pravda, že násilí budí zase jen
zlo a násilí, že přináší vždy rozvrat a zkázu. znovu a znovu. demonstrována.
Jeho Hamlet, který dle mnohých vykladačů zmírá jen za trest proto, že nemohl
se odhodlati zabíti svého otčima, který vlastně připravil o život Hamletova otce
krále, je vlastně muž, který hlouběji v následky svého činu vidí. Není s to po
mstiti vraždu, poněvadž ví, že vraždou zločin se neodčiní a nic se nezlepší. ale
naopak zlo jenom pokračuje.*)

Také Tolstoj ve svých drobných povídkách nejednou pronáší tuto pravdu.
Když dělníci chtí zabiti nenáviděného svého dozorce, praví k nim Petr Michalev
asi toto: >Zabíti člověka není těžko, ale krev zůstane vězet v duši; zabiješ člo
věka a tvá duše je poskvrněna krví. Zahubíš zlo — a zlo bude v tobě. Myslíš:
»Zabil jsem špatného člověka, vyhubil jsem zlo. Ale zatím zlo učinil jsi ještě
horším.< —

Každé násilí jenom rozpoutává brutální síly v člověku dřímající, a proto je
vždy špatným a zavržení hodným principem mravnosti, byť snad se halilo v sebe
smělejši a odvážnější čin. Odvaha, budící obdiv, skrývá snad na čas jeho zlobu
očím krátkozrakých, ale nemůže ji utajiti před těmi, klo dovedou patřiti v jádro
věci. Proto slova Kristova: »Neodplácejte zlé zlým, ale dobrým,—robsahují nejlepší
a jediné správný princip mravnosti, který má naprostou platnost. Kdykoli lidé,
byť nevědomky jim se řídili, vždy prospívali lidské společnosti, kladli základ po
kojnému spolužití; kdykolivěk jednali proti němu, ať v dobách předkřesťanských
i křesťanských, zapomínajíce toho velikého zákonu, vždy jednali protikultumě.
Jejich násilí působilo vždy rozvratně.

Zastanci revoluce však namitají: »Ale kterak možno v zemi, kde marně se
bojuje pro spravedlivé řády, pracovati k tomu, aby princip humanity, svobody a
spravedlnosti nabyl vrchu? Lze to učiniti jinak nežli odstraněním těch, kdož jsou
mu stále překážkou? Je v krajní nutnosti přece snad dovolena nebo aspoň
omluvitelna vražda tyrana !: Pravime: nikoli. Nejednáť se tu přec o zabití člověka,
ale o přemožení myšlenky. A tu lze přemoci jen vyšší a lepší ideou. Či snad
křesťanství přemohlo říši římskou násilím, výhružnými listy, vraždami a attentáty?
Zase tu zní slovo Kristovo: »Kdo mečem zachází, mečem též hyne.c Jenom duch
jest nepřemožitelný.

Právě kulturní dějiny, hlouběji pozorovány dokazují, že cesta poučování,
vnitřního přehodnocování a opravdové kultury vede k zlepšení socialnich poměrů
lidské společnosti a nikoli násilí. Krásně praví Fr. W. Forster: (Christenthum

*) Fórster: Lebensfůhrung.
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und Klassenkampt, str. 222): »Jest tichá, trpělivá propaganda, paedagogické při
mykání se k tomu, co zde již jest, jsou to postupné požadavky, v nichž daleko
více má naděje ve splnění opravdová energie a ohledůplná láska k lidstvu, nežli
na všech explosivních cestách. Člověk, který zastává násilnost, vidi kolem sebe
všechny ostatní cesty uzavřeny; & ony jsou mu též opravdu uzavřeny. A teprve
ten, kdo z duše své zapudil každou myšlenku na vraždu a násilí, ten vidí tisíce
jiných možností, o nichž dříve neměl ani zdání; jeho slova a jeho tvář nabývají
výrazu, který mu otevírá srdce a zaručuje vliv tam, kde dříve zdánlivě vládla
jen tvrdá strnulost. Tuto myšlenku již Aischylos ve své »Oresteiu krásně symbo
lisoval, když líčí, kterak Erinye, bohyně pomsty, prchajíce hřmotně za sebou za
vírají brány pekla a vyzdvižen je oltář vlídné bohyni přemlouvání Peitho, která
dotýká se srdce a chce přesvědčovati. Před tímto oltářem je potom sňata dávná
kletba s hlav znepřátelených lidí . . . .

Čím je vznešený obraz utrpení Ježíše Krista pro vyšší stránku lidské přiro
zenosti, tím je nevávistí naplněný obraz krvavých orgií francouzské revoluce pro
nižší, vzpurnou a násilnickou stránku naší přirozenosti. Z veliké propasti, do níž
upadla francouzská společnost 18. století, stále ještě vychází sirný zápach, který
všude na světě otravuje vládnoucí i ovládané nenávistí, vzájemným opovržením,
vzdornou nesmířlivostí a zatvrzelostí, jež každé smírné vyrovnání co nejvíce
ztěžují a prodlužují. Mravní překonání a očištění tohoto revolučního ducha jest
největším ukolem našeho věku a hlavní podmínkou každé vyšší kultury.< — —

Příklady tyto dostatečně ukazují, že již s hlediska sociálního pokroku lze
stanoviti absolutní a vždy platné mravní principy. Jest jenom potřebí míti na
paměti, že mají se v člověku vypěstovati určité vlastnosti, že jeho vůli a tužbám
jest dáti vyšší, pevný směr, aby tím každý k obecnému, společnému dobru při
spíval. A vypěstění těchto vlastností, která mají v sobě sílu lidskou společnost
zachovati a její blaho podporovati, jest nejvyšší mravní princip, který všechno
lidské jednání má ovládati a kontrolovati. ———

Ale absolutní principy mravnosti možno stanoviti nejen s hlediska lidské
společnosti, ale i s hlediska osobního zájmu člověka. Již nejstarší filosofové dobře
rozpoznali, že v nitru člověka dříme touha po vyproštění duše z okovů tělesností,
po vítězství ducha nad vnějším světem a jeho popudy. Nejprve indická filosofie
staví tento princip lidskéko snažení: vyprostiti duši ze žaláře těla. U Platona
a v eleusínských mysteriích daleko určitěji a rozhodněji hlásí se duše ke svým
právům. ()na si uvědomuje svoji důstojnost a cenu a sbírá všechny své síly,
nikoli proto, aby z tohoto světa unikla, jako v indické filosofii ještě se děje, ale
aby nad světem zvítězila, jej ovládala a nebyla jemu podána.

A 5 tohoto hlediska rovněž lze stanoviti naprosté mravní principy. Všechny
snahy a všechny skutky, které směřují k ovládání těla a jeho žádostí, a tak vůli
člověka činí pánem nad jeho tělesnou přirozeností, jeho vůli a energii posilují,
jsou mravně dobré, a všechny náklonnosti, touhy a činy, které uvádějí v porobu
vyšší snahy duševní a ponechávají vládu tělesným pudům a vášním na úkor
duše, jsou špatně a hodné zavržení. Vše, co v člověku vyšší jeho život udržuje
a stupňuje, jest pro něho příkazem; co jej podlomuje a ničí, je zakázáno.

Heslo: »plně vyžíti života jest správno. Škoda jen, že často bývá falešně
vykládáno o životě čistě animalním v ten smysl, jako by hovění nízkým vášním

VVI
a pudům znamenalo vlastně pro člověka Žíti. Onen vyssz, v pravdě lidský život
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přinésti k plnému rozvoji, to znamená vyžiti lidský život, a nevyžívá lidský život,
kdo hoví vášním. Ten život svůj vlastně podlomuje, a rozum má mu býti jen
k tomu sluhou, má zjednávati příležitost a prostředky a stupňovati požitky smyslů.
Konal by tak jenom onen služebný úkol, který _uJuana zastával ieho sluha
Leporello. A v tomto úkolu rozum by znamenal pro člověka vlastně jenom
neštěstí, poněvadž by přispíval jen k tomu, aby člověk, jak se říká, »rychle žil..
a šťastnější byl by každý nerozumný tvor, který ve svém instinktu, pudu, má
ochrannou hráz proti každému zneužití požitku na úkor svého zdraví a života.

(Dokončení.)

Filosofie a náboženství.
(Dle přednášky prof. Dr. Raoula Richtra podává V. H . . . . a.)

(Pokračování.) '

Tím již vysvětlen poměr náboženství k filosofii. Nejsou sobě ani sestrami
ani soupeřkami, ani rovnocennými vládkyněmi sousedních říší, ani služkou ani
paní, nýbrž poměr jejich vzájemný jest ještě subtilnější. Společný oběma jest
předmět, obiectum materiale, totiž světový řád, souvislost zjevů. Ale poměr člo
věka k tomuto objektu jest zcela jiný ve filosofii než v náboženství, jako roz
dílné jest: jablko poznati a jablko chtíti. Ale jako souvisí psychologicky spolu
chtíti & poznati, vůle a rozum, tak i psychologicky souvisí spolu filosofie a ná
boženství. ' '

Filosofie prý jest relativně neodvislá od náboženství; náboženství však rela
tivně odvislé od filosofie ve výsledku i v prostředcích. Rozebíráme-li vědecky ja
blko se všemi jeho vlastnostmi, jest nám při tom zcela lhostejno, je—liono naší
vůli žádoucím čili nic. Podobně filosofii, konstruuje-li světový názor, jest zcela
vedlejším, je—linaší vůli a našemu citu tento názor žádoucím či. odporným;
oblažuje-li náš cit či jej znepokojuje. Filosojíe dbá jen poznání a to wšetřuje.

Náboženství však jest ve svých předpokladech odvislo od výsledků filosofie;
neboť nehledá poměr naší vůle k nějakému smýšlenému, neskutečnému řádu světa,
nýbrž k onomu, jejž filosofie vystihla. Náboženství předpokládá rozumové poznání,
jako přestaneme toužit po jablku, zvíme-li, že jest otráveno. Rozumové poznání
musí předcházeti.

Praví—liněkteří, že spojitost všeho bytí nelze poznati, nýbrž jen souvislost
subjektivních poznatků, jest náboženství zcela svobodno konstruovati si trans
cendentno podle potřeb vůle. Víra nastupuje za poznání. Pakli však naše vůle
sama si svět transcendentální konstruuje, nevchází v žádný poměr s ním, se
svým vlastním výtvorem! Je-li skutečně svět transcendentální nepoznatelný,
musí vůle zaujati své stanovisko ik tomuto poslednímu poznatelnému, byť nega
tivnímu výsledku.

Filosofie uspokojuje náš rozum, náboženství vůli. Prostředky obou jsou různé
i methody. Filosofie chce logické přesvědčení, souhlas; náboženství ovládá, pů
sobí na vůli, miluje a nenávidí, jásá a želí, přemlouvá a káře. Filosofie zkoumá,
pátrá, vyšetřuje, učí a přesvědčuje. Poněvadž však abstraktní a suché výsledky
filosolie nepůsobí na vůli, zpracuje si je náboženství na formu symbolů a podo
benství; ale ovšem musí vystihovati přesně, co filosofie vyšetřila. Na priklad kdo
vidí hlavní princip světového řádu v potřebě vykoupení, zří tuto myšlenku usku
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tečněnou v Kristu přibitém na kříži a nikoliv Dionysiovi, jenž znamená život stále
se vracející, omlazující.

Filosofie však přece není úplně passivní k náboženství, nýbrž relativně od
vislá od náboženství, jako toto relativně neodvislé od filosofie.

Filosofie sice sama hodnot netvoří, ale musí je jakožto podstatnou část
světového jsoucna respektovati. Náboženství pohlíží na jsoucno jakožto na díl
hodnoty či neh'odnoty, pro filosofii však hodnoty jsou částí veškerého jsoucna.
Filosofie tedy v tom směru závisí na náboženství, že z něho vybírá část svého
okruhu, jejž zpytuje. Náboženství však zůstává svobodným činem lidské vůle,
tedy relativně jest neodvislo od toho, co filosofie předpisuje. — —

Nižádný subjekt však nerozlišuje přesně poznání a chtění; vystupuje oboje
skoro současně. Co připsati proto na vrub poznání, co vůli, někdy jest obtížno
rozhodnouti. Proto se stává, že individuální psychologický útvar náboženský ne
shoduje se s formou náboženství, kterou by životní zkušenosti individua
jistě si přisvojily, kdyby ono náležitě si vědomo bylo svých vnitřních processů.

V historii sledujeme motivy psychologické, nikoli logické. Tím si vysvě
tlíme snadno, co v našem smyslu bezbožného nalézáme v náboženstvích, jež se
v historii vyskytla.

Některá náboženství chtěla vůlí sprostředkovati poznání pravd, a filosofie
chtěly rozumem určovati mravní hodnoty. Logicky i psychologicky předchází filo—
sofie před náboženstvím; a již dříve nežli filosofie byla s- to podati rozumu sou
vislost světa, jednotlivá positivní náboženství podávala obraz, hodnotu světa, kterou
pokládala za pravou. A filosofie často při nedostatku jasného vědeckého poznání
řídila se citem a takové poznání vydávala za pravé.

Takovému mísení autor chce zabrániti. V pravdě prý náboženství a filosofie
si neodporují. Ale k historickým náboženstvím filosofie má se nepřátelsky ajejich
názory zavrhuje, i když tento náboženský dogmatismus se označuje jako vyšší
zjevení, poněvadž prý náboženství tato činí si nárok, že daly lidstvu pravdu, že
ji zjevily bloudícím, zrovna tak, jako bychom vyloučili z filosofie všechny momenty,
jež chtějí určovati mravní hodnoty.

Kdo hledá pravdu, ať postupuje logicky rozumem; kdo se o mravní hod—
notu snaží, at dá působiti na svou vůli poznaným jsoucnem, poznanou skuteč
ností jakožto lákadlem. Neoprávněné tedy zasahovala prý náboženství do filosofie
a svým zjevováním pravdy prý přebírala úkol filosofie. Proto autor jim odpírá,
ač připouští, že oboje v jednotlivcích úzce je spojeno ainěkteří filosofové, uvádí
Empedokla, Pythagora, Fichte—hoa Nietzsche-ho, tak spojovali ve své individua
litě rozum a vůli, poznání a chtění i ve svých dílech. Ale pojmy přesně se liší,
proto třeba pečlivě šetřiti tohoto rozdílu.

V životě také často podrobujeme poznání své vůli; hledáme pravdu a místo
rozumem řídíme se vůlí, a vůli činíme násilí ve jménu poznání pravdy. Ale ve
skutečnosti třeba prý očistiti náboženství od filosofie a filosofii od náboženství
prý ve smyslu rčení Feuerbachova: »Žádné náboženství — moje náboženství,
žádná filosofie — moje filosofie.<

Tento poměr filosofie a náboženství prý možno dokázati i historicky.
V nejstarších mythologických náboženstvích prostupovaly se filosofie i náa

boženství. Řešily se zároveň úkoly obou. Tato náboženství byla zároveň vysvěa
tlení světa i hodnocení světa.
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Nebylo filosofie vedle náboženství, toto převládalo úplně a tehdejším lidem
dostačilo. Až v Řecku podařilo se fiIOsofií úplně se vymaniti z područí nábožen
ství a uplatniti svůj názor o světě proti lidovému tradičnímu náboženství. Filo
sofie byla pak v stálé oposici proti náboženství, filosofický monotheismus proti
polytheismu. Filosofie rozmnožovala poznatky o světě a podrývala základy ná
boženství, jež se pak utíkalo k výkladům allegorickým. Ale tito filosofové na
mnoze upadali do týchž chyb jako jejich souvěké náboženství. Sami totiž učili

_fílosofickémunáboženství, přijímali do svého učení všeobecné náboženské momenty
a positivní vylučovali, totiž mythologický slovní obsah zavrhovali. Tento duch
jejich přešel pak i do officielního positivního náboženství pohanského, jež takto
posilněno jsouc, hledělo bojem se zachrániti před vítězícím křesťanstvím. Novo
platonism i novopythagoreism ponechal lidová božstva pohanská k uctívání, ale
marně se snažil zachrániti toto náboženství před svými filosofickými přídavky,jež
vlastně ani do oboru náboženství nepatřily. (Pokračování)

Léon Bloy.
(Několik črt o literárním katolicismu lrancouzském.)1)

Napsal Dr. LUB. PETR, c. k. professor.

(Pokračování)

Leon Bloy náleží k těm, kdo nikdy nepochybovali, kdo neměli zapotřebí
hledati pravdy, poněvadž ji znali. Odtud Bloyova povýšenost, s níž všecko po
suzuje spíše jako prorok než jako kritik, jako ten, jenž přímo slyšel hlas Boží.
»Nežiieme Bohu a proto musíme se zas k Bohu vrátiti.<

Středověk, jeho víra, jeho řád, jest mu ideálem, jehož třeba se znovu do
máhati. »Bloyc, pravi Pierre Paulín, jest jako náhle oživnuvší socha ve výklenku
gotického chrámu, jež středověk byla prožila.: Cítí, že nehodí se do naší doby,
a že přece v ní musí žíti. Když po Lutherovi a jeho družině zapřeli jsme veliké
pány ráje, již těšívali otce naše, stalo se nám po zásluze, byli-li jsme vyhnáni
jako psi od hodů poesie, k nimž tak dlouho prosté duše byly zvány. Neboť tito
lidé modlitby, tito nevědomci němí a zdeptaní, jimiž ve své soběstačitelnosti po
hrdáme jako idioty, nosili ve svém srdci a mozku nebeský Jerusalem. Rozměňo
vali svou extasi, jak uměli, v kámen dómů, v oslňující okna kapli, v pergamen
modlitebných knih, a všechna naše snaha, máme-li jen ještě špetku genia, musí
spočívati v tom, abychom se vrátili k tomuto zřídlu světla.:

»Středověk byl nekonečně velikým chrámem, jaký sotva kdy uvidíme, dokud
Bůh nevrátí se na zemi,< píše Bloy; »dům modlitby, prostorný jako celý západ,
a postavený na desíti stoletích ekstase, jež nám deset přikázání Sabaot připo
mínají. Bylo to všeobecné klesnutí na kolena v modlitbě a úzkosti. I rouhači a
krvelační klečeli, protože nebylo možno jiné položení v přítomnosti hrozného
Ukřižovaného, jenž bude všechny lidi soudit . , . Venku panovala jen tma, vypl—
něná draky a pekelnými ohni. Lidé stáli pořád ještě při smrti Kristově a slunce
se neukazovalo. Rolníci úzkostlivě rozorávali půdu, plni strachu, aby předčasně
nevzbudili zemřelých . . . Rytíři se svými pážaty mlčky klusali v dál, směrem
k obzoru, do přítmí. Kdekdo plakal a prosil o smilování. Někdy prudký poryv
větru rozrazil náhle dvéře chrámové, vevál postavy z venčí dovnitř do svatyně,
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kde všechna světla shasla. Jen dlouhý výkřik děsu ozval se v domnění, že *zá
stupce Spasitelův pozvedá své hrozné, zaklínající ruce . . . <

To byla doba podle srdce Leona Bloye, jenž na těchto místech spolu po
dává ukázku svého silného, osobitého, nedostižitelného slohu dunícího jako hrom.

Teď křesťanství leží v posledním tažení. »Jednou, asi před třemi sty léty,
bylo zpozorováno, že krvavý kříž již dost dlouho zastíňoval zemi. Křesťanství
vrátilo se k pohanskému uctívání model a jeho zasládlý asketism nabyl v církvi
vrchu. Sv. František Saleský přišel zrovna v čas, aby všechno pomazal svým
medem, a Jesuité s radostí ujali se této theologické parfumerie. A heroický stře
dověk pohřben byl deset tisíc střevíců pod zemí. Zde se Bloy rozvášňuje: »Zpět
ke věřivé vřelosti středověku, neklaňte se falešnému, modernímu“ duchu času!
Křesťanství jest náboženstvím strasti, odříkání, dnes však stalo se nábozenstwm
přepychu a sentimentalíty. Bůh stojí proti démonu, národ proti národu, chudí &

slabí proti bohatým & mocným.< .; ..

trpícího Krista, ale on, Bloy, ho za to slyší plakati v hloubi své duše. Tenkrát

když odešel z kartusiánského kláštera grenobelského, tenkrát uzrál v něm úmysl
menechaii pravdy bez svědectví.<

Tuto pevnou, neochvějnou víru má Leon Bloy společnu se svým přítelem
Barbeyem d'Aureuilly a Arnoštem-Hello. Ale kdežto Hello jest sladký mystik,
jenž pouhou prostotou svého srdce asi jako Aleša v Bratřích Karamazových
troufá si odzbrojiti i takové nevěřící, jako jsou němečtí filosofové, ač jich ani
nezná, je Bloy mnohostranný spisovatel, theolog, historik, novellista, romancier
a především pamfletísta. Rváč vždycky napřažený k ráně, 'zvedající pěstě proti
všem a vrážející do všeho oběma lokty. _

»Jsem pro naprostou nesnášelivost a tvrdím, kdo není se mnou, jest proti
mněc. Narodil se příliš pozdě; ve středověku byl by se jistě stal křižákem anebo
velkoinquísitorem. Křížové tažení proti kacířůmjest jeho zamilovanou myšlenkou,
od mládí jest touto vidinou provázen. Vidí Londýn, hlavní město piotestantismu,
obklíčené millionem křižáků; vidí řítití se tvrze ďablovy pod hromem tisíců děl.
Křižáci srovnávají kleté toto hnízdo kacířské se zemí a na dýmajících rozvali
nách vztyčují korouhev Mater dolorosy.

Rvavá vlastnost, jež jestjednim z nejpříznačnějších rysů Bloyovy fysio
nomie, učinila ho stejně obávaným jak u nepřátel tak u přátel, a způsobila, že
o něho hrubě nestojí nikdo. Ani církev ne, jejížjest tak fanatickým vyznavačem.
Nebo dá-li se Bloy do hádky, pak mu není nikdo dost svatým a dost vznešeným,
aby ho šetřil. Má o tom svoje osobité názory. Ač dovolává se často pomoci lidí,
necítí se nikomu něčím zavázán než Bohu. Přezděli ho proto »mendicant ingratc,
nevděčným žebrákem. .

Ale Bloy si málo z toho dělá. »Běda tomu, kdo nikdy nežebral! Nic není
většího než žebrati. Bůh žebrá. Andělé žebrají. Proč bych neměl si pokládati“ za
čest, že byl jsem žebrákem a 'k tomu nevděčným žebrákem?c_ začíná Leon Bloy
svůj denník, jenž jest, jak dí_010esser v dílejíž citovaném, zápisníkem jeho krajní
bídy, knihou plnou nenávisti, mstivosti, pýchy, intolerance a fanatismu a spolu
jedinou úzkostiplnou modlitbou k Bohu, jehož slibům věří . . .
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Jako staří mystikové jest přesvědčen, že Bůh nemůže nic odepříti, jen žá
dati a žádati se musí toho na něm. Čtyři tisíce let žijí židé a křesťané ve klamné
představě všemohoucího, nádherného Boha. Ale jest jen Bůh chudých, Bůh sám
jest chud, nejchudší, věčný žebrák. Musíme všeho se vzdáti, všechno opusúti,
abychom dali almužnu Pánu, jenž nic nemá, jenž churaví na všech údech, jenž
úzkostně volá od nepamětných věků a jitřenky sedmého dne očekává. Jedině
s tímto Bohem chce Bloy proti dnešní bezbožné společnosti žití, svým životem
chce jeho jsoucnost dokázati.

Proto stává se žebrákem bez studu a bez ostychu. »Nestyďte se žádati
almužny,c pravil sv. František z Assisi k svým učedníkům, »slibujete stonásobný
užitek, (dite-li :) Dejte pro lásku Boží.c (Dokončení.).

Biblické děje &bibl. osoby v pověstech Židů “&Mohamedánů.
Podává universitní professor Dr. JAR. SEDLÁČEK.

(Pokračování)
Had a Eva.

Had dle báje Mohamedánů chodil přímo jako člověk, neboť prý ho stvořil
Bůh, aby sloužil lidem a konal jim práce v domě a na poli a přinášel jim vše,
co by je těšilo. A pozoroval had Adama a Evu a shledal, že žijí v ráji velmi
příjemné a záviděl jim velmi. A přistoupiv k Evě řekl: »Proč nejíš se stromu,
který stojí uprostřed rájeřc A řekla Eva: »Bůh zapověděl nám jisti s toho stromu
a přibližovati se k němu, abychom nezemřeli.:

Po té šla Eva kolem stromu, a spěšně přistoupil k ní had a strčil ji do
větví onoho stromu & padla na ně.

A řekl had: »Hle, dotkla jsi se stromu a nezemřela jsi! Z toho vidíš, že
nezemřete, budete-li jisti z jeho ovoce.: A seznal had, že nedbá “Eva slov jeho
a mluvil dále a řekl: »Věz, že jedl Bůh z toho stromu a stal se moudrým a
velikým & silným, a stvořil pak svět a vše, co v něm jest. Proto přikázal tobě
a muži tvému, abyste nejedli s toho podivného Stromu, nebot věděl, že byste
pak žili jako bohové. I nové světy byste pak stvořilila

A když pozoroval had, že ani tím Evu svésti nemůže, vymyslil si něco
jiného a řekl: »Hle, vy jste přišli poslední na svět a proto máte moudrost a
panujete nade vším, co bylo stvořeno před vámi. Avšak nebudete-li co nejdříve
jísti s onoho stromu, stvoří po vás Bůh stvořeni nové, které bude moudřejší
než vy, a pak sejdete brzy 5 této země.:

A poslechla Eva slov těchto a dala se přemluviti a jedla, a dala též Adamovi,
muži svému, a dobytku a zvířatům & ptactvu.

A stalo se, že se přiblížila k ptáku fénixovi a řekla jemu: >Vezmi z ovoce
prostředního stromu ajez, jako jedlo veškeré ptactvo rajské.: Řekl fénix: »Daleko
budiž ode mne, abych učinil takový hřích a přestoupil přikázání Boží.< A ne
přemluvila jej Eva. I řekl Jahve: »Protože jednal fénix takto, žíti bude na věky!
Každých tisíc let vyjde oheň z jeho hnízda a spálí jej a nezůstane z jeho péří
než maličkost; a promění se a bude ptáčkem, ale vzroste a bude moci žíti
nových tisíc let.:
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K hadovi řekl Bůh: »Já jsem. tobě učinil dobře a chodíš přímo a jíš to,
co lidé jedí; ale ty jsi učinil tuto velmi zlou věc, a proto'po břiše budeš lézti
a prach jístiEc A v okamžení onom sestoupili andělé a usekali hadu ruce a nohy.
A křičel křikem velikým a protivil se, a bylo ho slyšeti od jednoho konce země
k druhému. A k Adamovi řekl Bůh: »Kdybys byl poslušen hlasu mého, vydávala
by země nyní samé rajské ovoce, avšak nyní budeš jísti zelinu polní.: Auslyšev
to Adam, zděsil se náramně a zvolal: »O Jahve, Bože! Zdaž bude mi jako
dobytku tráva pokrmemh A řekl Bůh: »Poněvadž jsi se zarmoutil a volal jsi
ke mně, proto ukládám tobě: »V potu tváře jíst budeš chléb svůjlc

První slza.

A pozoroval Hospodin srdce Adama a Evy a seznal, že litují zlého činu
a měl s nimi útrpnost a řekl: »Ubohé dítky! Soudil jsem vás a vyhnal z krás
ného místa, z ráje, v němž jste oplývali vším dobrým. Ale nyní přijdete do místa
mnohého zlaa neštěstí, jež jste dříve neznali. Kéž byste seznali, že moje milosta
láska k vám nepřestane na věky! Vím, že na vás přijdou neštěstí a úzkostí a že vám
ztrpčí život váš, proto podávám vám z pokladu svého tuto perli '— to byla slza.
Když dolehne na vás soužení a srdce vaše bude obtíženo a duše vaše sklíčena,
tu vypustí oči vaše slzu a ulehčí se břímě vaše a bude vám klidněji.: Hned
při slovech těchto vyšly Adamovi a Evě s očí slzy a stékaly se tváří a svlažovaly
zemi. A čím více slzí vydávaly oči jejich, tím více posiloval Hospodin jejich
naději. A dali první rodičové slzy dědictvím dětem svým až do posledního
pokolení. A tak dosud utišují slzy naše bolesti, slzami pokání shlazují se hříchy
naše; ať se jich dopustil kterýkoli úd, oči je svým pláčem napravují. Slzy dovedou,
jak známo, někdy i to neitvrdší srdce obměkčiti — neplýtveime jimil

(Pokračování.

A odtud také ten důvěrný poměr Hot—
bauerův k ímu, ovšem pokud osvícenství
dovolovalo. Táhlo ho to tam ustavičně jako
do vlasti (za svého života byl tam celkem
l4kráte) a těšil se zvpokynů papežských

FEUILLETON.

Klement Maria Hofbauer apošt. Vídně.
(1751—1820)

(U příležitosti jeho svatořečení 1909 podává J ar.
Slavíček, katecheta.)

(Dokončení)
Hofbauer ve všem byl pravým opakem

tehdejšího ducha času! Vliv tehdejšího
mravu, vzdělání a citlivůstkářství tou měrou
oslabil přirozené síly vrstevníků jeho doby,
že již ani schopni nebyli elementárních,
pravých dojmů a zvláště nezlomné silné
víry, a byli lidu úplně odcizeni. A hle,
v Hofbaueroui objevil se jím svět
v plném rozvoji duševních" schopností;
víra, vůle. charakter, dar intuice nezlomeny
a styk s lidem beZprostřední. Duch katolický,
který době osvícenské tak byl cizí a od
něhož další rozvoj katolického života
německého měl býti odvislý, vanul celým
jeho životem.

a z každé iniciativy Ríma, aniž při tom
s druhé strany bylo se mu co báti výtky
reakcionářství. »Když mluvil o vznešenosti
církve katolické: vypravuje konvertitka
pí. Schosser-ová, a dodal: »Jen ti mohou
chápati (vznešenost církve), kteří v ní jsou,
kteříštěstí mají býti jejími údy,: tu po
jala ji touha srdce, státi se dltkem církve.<

Ve zvláštních případech charakterísují
jej ještě některá rčení, jež vrstevníci o něm
zaznamenali: Tak zmíněný již Pef'ihes:
»Mluvili jsme .o reformaci a Hofbauer pravil:
Od té chvíle, co jsem mohl jako papežský
legát v Polsku srovnati poměry katolíků
s poměry protestantů v Německu, nabyl
jsem přesvědčení, že odpad od církve se stal
proto, že Němci měli a mají potřebu býti
zbožnými. Nikoli kacíři a ňlosol'y, nýbrž
skrze lidi, kteří skutečně po náboženství
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ze srdce toužili, reformace_se rozšířila a
udržela. Řekl jsem tak v Rímě papeži a
kardinálům, ale nevěřili mi a mají pevně
za to, že nepřátelství k náboženství způsobilo
reformách

Jindy jistá protestantka mu pravila:
»Jen k jedinému se nemohu odhodlati ato
je »vzýváni svatých.< A Hoíbauer odvětil:
»Nuže, nechcete-li svatých vzývati, nechte
toho, proto přece můžete se státi katoličkoux
Dáma přestoupila na katolictví a později
přemohla svůj odpor v zmíněné věci.

Jistý mladý muž pozbyv víry i dobrých
mravů, churavěl & zanevřel na život. Hof—
bauer napomínal jej řka: »Příteli, vy musíte
se především zpovídati; učiňte tak upřímně
a vzejde vám světlolc Když však pozoroval,
že jeho napomenutí nepadlo na dobrou
půdu, dal se s ním do dlouhého hovoru
o jeho zkušenostech a zklamáních. Ten
vypravoval mu s důvěrou dobré i' zlé.
Když si odlehčil, pravil mu Hoíbauer:
»Dobře, milý příteli, teď jste se již Zpovidal;
nuže poklekněte, já vám dám ve jménu
Ježíše Krista rozhřešení, a naleznete pokoj,
jehož jste dlouho postrádal.

Nejpamátnější však z jeho výroků sděluje
Jan Em. Veit, řka, že Hofbauerovi na
ničem tak nezáleželo, leč jak by získával
právě rozumáře a nevěřící: »Cítil hluboce, _
že nová doba potřebuje nových forem
blahodárného kázání. Přečasto a téměř
denně slýchal jsem jeho důrazná slova:
»Evangelium musí docela nově býti
kázáno.

Hoíbauerova činnost spadá v desítileti,
v němž Metternich s velkou obratnosti
ujal se vedení evropské diplomacie a roz
víjel principy, jež mu osvícenství vnuklo
a od jichž uskutečnění sliboval si odvrá
cení revoluce a trvalé upevnění pokoje ve státu
a společnosti. Zatím co mocný & slovutný
kanclét- na své výši snoval své idee, spřádal
kol něho skromný redemptorista nitky nového
života, slibného pro budoucnost, čerpaje
z nevysýchajícího zřidla církve a katolicismu,
doufaje v návrat katolické éry v Německu
a Rakousku, v níž by Rakousko po těžkých
otřesech předešlých století opět se znovu
zrodilo.

Hofbauer a Metternich šli tedy každý
cestou svou; a přecetýž kongress vídeňský
(l. listop. 1814—9. června 1815), který
založil mocné postaveni Metternichovo,
zjednal slavné jméno i Hofbauerovi. Rldil
na něm římské kurii v záležitostech německé
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církevní politiky a pracoval společně 5 mm
tory německé církvec proti plánům Wessen
bergovým o založení církve německé.

I na dále dbalo se jeho hlasu; na př.
když se jednalo o dosazení Sailera na stolici
biskupskou, proti čemuž varoval. To mu
brali ve zlé ti, kdo hlouběji neprohlédali.
Tážeme se však; mohl Hofbauer tento svůj
krok ospravedlniti? Ano; a to z vyššího
hlediska. Mělo-li církevní hnutí v Německu
zmohutněti, bylo třeba na vedoucích místech
katolické hierarchie mužů církevních, kteří
by netoliko nesouhlasili s Wessenbergovými
plány o reorganisaci církve v národní církev,
aniž -— jako Sailer — sympatisovali
s mystickým prouděním začátkem 18. století,
jež kol r. 1820 docela bylo nebezpečím
pro německý katolicism. Později jak známo
Sailer přece dosáhl mitry.

Daleko důležitější bylo, že u příležitosti
kongressu přistoupil k Hofbauerovi kor.
princ Ludvík bavorský a jeho návrhy přijal;
a dále že v tom čase konvertovali k církvi
katolické Goethův synovec Schlosser se Svou
paní, kteří ve Frankfurtě a j. vlivuplně
působili. '

Ve Vídni samé nejen že zasil simě
ku přijetí pozdějšího konkordátu (1855);
ale i ke žm', kterou v přítomnosti již
klidí strana křest. sociální.

Dožil se ještě té radosti, že císař uznal
jeho kongregaci na půdě rakouské. (1820).

Jeho pohřeb byl cestou triumfální.
Leo XIII. prohlásil jej za blahoslaveného
r. 1888. Pius X. téměř současně Pannu
orleanskou a P. Klem. Mar. Hofbauera
vložil v seznam světců. Do Říma putovalo
40.000 Francouzů. aby byli přítomni úctě
národní světice. Němce při kanonis. I-lof
bauerově zastupovala toliko Vídeň.

Oba světci symbolisují katolické. hnutí
své země v posledním stoleti.

Francouzi oslavují v Johanně roman
tickou bojovníci pro svoji říši a osvoboditelku

_své vlasti. Jako druhdy vyhnala Angličany,
má dnes zhostiti vlast neblahého panství,
které strhla na sebe lože pomocí radikálně
socialistického bloku. Němci katolíci v přede—
šlém století také vzplanuli v boj, ale na
krátko. Více pracovali na tiché práci a
organisaci zprvu duchovní, pak sociální.

Tak působil krajan náš Hofbauer k ob
nově katolicismu mezi Němci, kteří jak
u nich všude zvykem, i jej nazývajípruním
německým redemptoristou.<
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Kéž Prozřetelnost Boží na jeho přímluvu
vzbudí i v národě našem pracovníky, kteří
by prodchnuti duchem jeho, ujali se této
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vinice Páně, dříve liberaliLmem zanedbávané
a dnes pokrokáři pustošené.

Částečně dle Spah na a j.

\!SMES.

Výbor družstva Vlast konal 14.března
t. r. pátou schůzi za předsednictví p. Karla
Ulricha, c. k. poštovního pokladníka. —
Schůze byla zahájena a skončena modlitbou.
— Jednatel redaktor Tom. Jos. Jiroušek
četl protokol předešlé schůze, jenž byl pro—
brán a schválen. — Děkují za blahopřání:
Jeho Eminencí ndp. Leo kardinál Skrbenský,
dále: Lamb. Ludvík, em. bis. vikář v Ho
ražďovicích. Fr. Prachař, farář v Bremách.
Akad. družstvo „Zarja“ ve Št. Hradci dě
kuje za to, že se mu „Vlast“ zdarma za
sílá. — Knihovna se uděluje Jednotě pro
Obyčtov a okolí na Moravě a za udělenou
knihovnu srdečnými slovy děkuje Sdružení
venkovské mládeže pro Tuklaty a okolí. —
Různé spolky, které od družstva nic ne
odeblrají, žádají knihovny — těm se udě
liti nemůže. Spolek, který chce knihovnu
obdržeti, musí odebírali »Vlastc & »Naše
Listy:. — Obchodní a živnostenská komora
v Praze zaslala družstvu diplom, přiznaný
mu generální porotou jubilejní, a připojila
k tomu bronzovou pamětní plaketu výstavní.
Ale diplom je tak neestelický, že se pro
pohoršení nemůže v místnostech družstva
vystaviti. — Výbor družstva přidává se k
resoluci Zemské rady katolíků proti ne
mravnému tisku a bude snahy její svým
tiskem všemožně podporovati. — Družstvo
naše přijalo dotisku nový časopis: »Malo
živnostníkc, i tiskne mimo 13 far. Věstníků
7 cizich a 6 svých časopisů. — Vzávodu
družstva pracovala v expedici po 18 let
paní Anna Žďárská, ale nyní pro churavost
od nás odchází, i dal jí výbor 50 K na
odchodnou a bude ji z jubilejního fondu
platit ročně 30 K podpory. — Z výboru
družstva vystoupí letos dle stanov dva vý
boři a jeden náhradník. Výbor navrhl pro
valnou hromadu dva nové výbory ajednoho
náhradníka. — Váženému spisovateli po
voluje se na studium Slovenska z fondu
katol. Spisovatelů pro XXVI. správní 10k
100 K a pro XXVII. rok opět 100 K.
Podminky výboru se žadateli sdělí písemně.

— Výbor probral mimo to hojně jiných
otázek, jež se však vymykají veřejnosti.

Znamení pokroku. Když nynější
ministr hr. Stíirkgh odpovídal v poslanecké
sněmovně na interpellaci liberálních Němců,
kteří se zastávali domněle pronásledovaného
prof. Wahrmunda, s důrazem poznamenal,
že některá úřední akta v ministerstvu vy
učování nejsou. Byla tam, ale ztratila se.
Když dřívější liberální ministr vyučování
Dr. Marchet opustil své křeslo, nejeden akt,
který by svědčil v neprospěch jeho chrá
něnců, zmizel. Víme ze strany dobře in—
formované, že i v záležitosti jistého profes
sora na českém jihu působícího, jehož affera
svého času pobouřila celou českou veřejnost,
byly podány zemskou školní radou pro
království české ministerstvu určité návrhy.
P. ministr Marchet uzavřel celý akt do
svého stolku. Realističtí poslanci pilně se
o to starali, aby návrh zemské školní rady
nebyl ministrem schválen. A hle, dnes po
oněch návrzích v celé registratuře ministerstva
rovněž není stopy. Celá záležitost tím po
chována. Tomu se říká: pokrok! 7.

Příklad či dozor. Píše se nám: »Cech:
přinesl ve svém úvodním čísle z 5. dubna
t. r. vystižný článek otom, zda učitel,jako
vychovatel mládeže má v kostele jíti dobrým
příkladem napřed, či jest pouhým dozorcem
a může lhostejně se chovati při úkonech
bohoslužebných. Středoškolský pokrokový
professor cítí se v kostele »dozorcem,c
strážníkem, který jakž takž dbá na pořádek
žáků, ale nevšímá si, které posvátné úkony
v chrámu se odbývají. K doplnění toho
dodáváme, že pokrokový, národní učitel
nepovažuje se v chrámě ani za dozorce,
ale za vězně. Školní zákony, ukládající
jemu povinnost dozoru, jej zotročují. De
finitivní školní řád tuto povinnost učitelstva
valně pozměnil ve prospěch všech »pokrokářůc
když stanovil, že o způsobu dozoru usnáší se
učitelská konference, ale proto přec každá
povinnost dozoru při úkonech bohoslužeb
ných zůstala pokrokářům a volnomyšlen'kářům
v učitelstvu — otročením. 7.

Školství ve Spanělich. Jak známo,
rozhlašovaly pokrokové socialně-demokrati—
cké liberální a učitelské “listy, že »pae'dagogc
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Ferrer musil se ujmouti školstvi španělského
a zakládati školy, poněvadž jich tam byl
nedostatek. Jaké kvality školy jeho byly,
v jakém duchu vedeny ajaký měly cíl,jest
známo. Co pak se týče školství, bylo to
právě konservativni ministerstvo Maurovo,
jež si velikých zásluh o zvelebení a rozši
řeni škol získalo. Však slyšme, co právě
praví vycházející oficielní statistika školství
španělského. Dle zákona nového .mělo býti
ve Španělich 34.246 škol. z nich r. 1908
bylo v činnosti již 24.861 a stále nové se
otvíraly. Stát na školství dozírá a vydržo
vání jest věcí obce. Tvrdilo se, že církeva
kněžstvo katolické zavinilo nedostatek škol.
Ale úřední statistika dává skvělé zadostuči
nění pomlouvané církvi. Neboť právě v ze
mich, kde obyvatelstvo jest věřící a kde
církev a kněžstvo má ještě veliký vliv,
v provincii kaštilské a v území Basků byl
počet škol nejen normální, nýbrž i často
nad předepsanou míru, jako v Alavě. Tue
ruelu, Burgosu a Sorii. Provincie a města,
kde mají nadvládu radikálové, nemaji sta
škol; tak v Barceloně 535, Valencii 415,
v Seville 335, Murcii 509, vMadridu 415.
Zde ovšem nemohli se radikálové starati
0 školy a vzdělání lidu, měli starosti o ši
ření myšlenek revolučních a anarchistických
a proto školy Ferrerovy přišly jim vhod.
Tu musila církev a její řády dobré školy
dle své možnosti zakládat, první praci ra—
dikálů pak při vzbouření bylo podobnou
velikou školu Školských bratří ——vypálit.

C
Učitelské slasti. Německé paedago

gické listy přinášejí faktický případ ze
školy. Učitelka vzkázala matce, by své
děvče, školu navštěvující, držela lépe v di—
stotě. poněvadž vychází od ní následkem
nečistoty nepříjemný zápach. — Matka
usedla a napsala slečně učitelce tento lako—
nický a resolutni list: »Velectěná slečno!
Moje dceruška není žádná růže a nemáte
povinnost k ní čichati, nýbrž máte ji vy—
učovati.: S úctou X. Y. matka. C.

Kolik židů na světě? Petrohradský
semitolog prot. Chwolsohn podává statistiku
židů, jichž dle něho na celém světě je:
11,081.000 a to v Evropě: 8,748.000,
v Americe: 1,556.000, v Africe: 354.000,
v Asii: 342.000 a v Australii: 17.000.
V Evropě připadá jich na Rusko: 5,100.000,
Rak. uhersko: 2,100.000,_ Belgii a Hol—
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, landsko: 105 000, Francii: 80.000 a Italii:
40.000. — 18.

K českému odboru spolku středo
školských profesorů náboženstvi při
stoupili dále: Petr Ant. Louny; Miiller
Frant., Kutná Hora; Královec Jan, Příbram;
Hornof Vlad., Polička; Fadrus Karel, Zá
břeh; Chval Tom., Domažlice; Novák Jan,
Chrudim; ThC. Kolář Leop., Benešov; Dr.
J. Steinochr, Žižkov; Xaver Dvořák, Praha;
Šandera Jan, Náchod; Blažek Vincenc,
Litomyšl; Dr. Palička Jos. N. Bydžov.

LITERATURA.

Redakci Jana Jursy a Josefa .Miillera vy
dana'Cvičebnice jazyka českého: díl
IV. se zřetelem k lV. dilu čítanky pro V. školní
rok. Cena 60 hal. v Praze. V c. k. škol. kniho
skladě. 1909.

Methodické uspořádání, rozdělení a výběr
dosti hojného materialu jak mluvnického tak i
pravopisného, plynný sloh a správná mluva, jakou
cvičebnice tato jest psána, všeobecně se zamlouvají.
Velikou vadou našich cvičebnic téměř všech jest
onen nechutný, poloúřední, jakoby předepsaný
sloh, který činí naše knihy, obsahově jinak dosti
dobré, namnoze nesrozumitelnými, tak že má učitel
dosti “práce, by tu nebo onu část napravil správnou
a jadrnou mluvou lidu. Po této stránce stoji tato
cvičebnice v popředí nových, dobrých cvičebnic.
Učitel najde zde hojně vhodných příkladů z mu
droslovi našeho národa, i mluva dětská tu pěkně
zastoupena. Jest to mluvnice v pravém slova smyslu,
nebot ji jsou nabá_dáni žáci k ušlechtilé, lahodné
a jadrné mluvě. Zactvo poznává tu na jednotli
vých příslovích a pořekadlech, písních i říkadlech,
naše nejpřednější spisovatele (Boženu Němcovou,

echa, Erbena, Hálka a j.) Rozvržení učiva mluv
nického a pravopisného v !. části cvičebnice, ule
hčuje žákům zapamatování správných tvarů a tím
i také práci učitelovou usnadňuje. Cvičení slo
hová v II. části obsahují hojně vzorů a příkladů,
navádějících k volnosti, samostatnosti, čímž hledí
odpomoci různým nedostatkům jiných cvičebnic.
Nedostatkům takovým, bez kterých se ostatně
žádná učebná kniha neobejde, lze odpomoci nej
snáze tím, když učitelé všimnouce si jich, veřejně
je sdělí, neboť nelze jednotlivci dodělati se při
nejlepši vůli toho, co podaří se celku. Při po
drobném rozboru najdeme různé nedostatky po
stránce jazykové, které však snadno budou v
příštím vydáni odstraněny a nahrazeny vhodnými
a správnými větami.

Jest také záhadou, zdali je možno, by žáci
i na nejvyšším stupni obec é školy pochopili a
náležitě zažili učivo, které od nich jmenovaná
cvičebnice žádá. Ostatně záleží zde velice mnoho
na učiteli, by nesnadnostem pro tento věk dětem
dosti nejasným náležitě čelil, by vpravena byla
dětem taková mira znalosti mluvnické & pravo
pisné, jak toho upřímná snaha obou výše uve
dených pánů žádá. —k.

Knihu-karn- druzstva Vlut v Praze.
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O neměnítelnosti mravních principů. — Filosofie a náboženství. — Léon Bloy. — Manifestační projev
katolického duchovenstva a učitelstva na Moravě. — Feuilleton: Vznešení abstinenti. -— Směs. —

— Literatura. —? W „
O neménitelnosti mravních principů.

Píše EM. ŽÁK.

(Dokončení.)
vvi

Když s toho vvssmo hlediska patříme na život, dojdeme opět k témuž
závěru, že tytéž ethické normy, které udržují lidskou společnost, zaručuji člověku
též jako jedinci vyšší život duševní; že zájem lidské společnosti je shodný se
zájmem jedince. Jenom správné ovládání všech sobeckých projevů a smysl—
nosti udržuie a stupňuje život individuálního člověka právě tak, jako přispívá
k dobru společnosti.

Již Sokrates hájí proti sofistům morálku tím, že stanovi jí za úkol, aby pečo
vala o >blaho dušec, ji osvobozovala ode všech pout, které ji připravují vášně
a žádosti tělesné, sobectví a smyslnost. Pýcha, lakomství, smilstvo, závist, ne—
střídmost, hněv a lenost, jež naše mravouka nazývá sedmerem hlavních nepra
vosti, stejně ohrožují a ničí všechen duševní vývoj v člověku, jako ruší solidaritu
lidské společnosti. Kdykolvěk tyto nepravosti se rozmohly a rozpoutaly, vždy
působily, jak kulturní dějiny svědčí, jen mravní degeneraci jednotlivce i celé spo—
lečnosti. A naopak pokora, štědrost, čistota, příznivost, střídmost, tichost a horli—
vost, jež jmenujeme sedmerem hlavnich ctností, vždy podporovaly duševní rozvoj
individua i společnosti.

Jenom tyto ctností jsou společensko-tvorné; ony nepravosti jsou společensko
borné. Z toho tudíž je rovněž patrno, že jsou určitě anaproste' mravní principy, které
duševní i tělesný vývoj lidstva podporují, a opačně vlastnosti vývoj ten podlamují
& dusí.

V Písmě sv. čteme, že Mojžíš přinesl Zidům dekalog se Sinaje, kde jej přímo
obdržel od Hospodina. V této zprávě jest ten hluboký smysl, že všechny mravní
principy pocházejí od Boha, jsou přirozeným a nezměnitelnym zákonem Božím.
»Všechno náboženské odůvodňování morálky/,cjak praví Fr. W. Forster, »má ten
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účel, aby náboženství dUŠl stanovilo nejvyšší metu její svobody, a mravnost,
t. j. zachovávání mravních řádů společnosti ukázala jako cestu, kterou duše do
spěje v říši nejvyšší svobody, v království Boží.: Bůh ustanovil tyto řády, on
dal přikázání, a ona nejsou potřebná jen k zachování a zdokonalování lidské
společnosti, a ona nejsou, jak často je evolucionisté jmenují, výrazem soci—
álních a národohospodářských potřeb té které doby a národa, ale ona mají svůj
původ ve vyšším světě a mají vyšší zájmy na zřeteli nežli „pouhou techniku
sociální součinnosti'í. Sociální potřeby a jich plnění jest jenom školou člověka,
aby vybavil své duševní „já“ z otroctví tělesných žádostí a pudů.

A pak is hlediska čistě individuálního dospíváme k tomu, že nejsou jenom
relativní, změnám názorů doby a její lidí podrobené, principy mravnosti, nýbrž
že jsou absolutní, nezměnitelné principy mravnosti, tak jak je naše katolická
mravouka nazývá: zákon přirozený, vždy platný a nezměnitelný, od něhož nikdo
nemůže býti dispensován nebo privilegován.

Krásně uvádí tu Forster: »Pozorujeme-li jednou veliké symboly nebe a pekla
zcela neodvisle od jich nadpřirozeného smyslu, poznáme, že ony člověka ve světě
jeho vlastních činů takořka orientují. Nad tímto pozemským světem, v němž
účinky našeho jednání-bývají zakryty tisíci různých událostí vzájemně spojených,
vznáší se ještě jiný svět, svět mravního posuzování. Ten určuje pravou cenu
našich činů; odvažuje důsledky všeho našeho jednání a vidí onu souvislost
mezi příčinou a následky jasně a zřetelně, beze všeho klamu a mamu okamžiku
a nahodilostí. S tohoto hlediska poznáváme, kterak všechno naše jednání či opo
míjení působí na základní podmínky všeho života, na solidaritu společnosti i na
duši jednotlivcovu a tak jediné je v naší moci, zda je určena k dalšímu žití či od
souzena k ponenáhlému zahynutí.:

A všechny tyto nezměnitelné principy mravnosti jasně a úplně vysloveny
jsou v učení křesťanském. Učení Ježíše Krista není nikterak neuskutečnitelným
ideálem, sněním abstraktního, skutečnému životu odcizeného ducha, ale naukou—
pro tento svět, vyplývající z dokonalého poznání života. Ježíš Kristus má na
zřeteli všechny následky lidského jednání, tedy nejen ony nejbližší, ale iony,
které jsou vzdálené, poslední a rozhodující, ale pro lidskou společnost nejdů
ležitější. Kdo ve své krátkozrakosti má na zřeteli pouze nejbližší důsledky činů,
tomu ovšem nejedno přikázání křesťanské zda se nepochopitelným, transcendent
ním; připadá mu jako zapírání života. Ale kdo s vyššího hlediska dovede je
sledovati až v nejzazších účincích, chápe jeho absolutní platnost i potřebu.

A čím lépe vnikáme v život skutečný a jeho zjevy a nedáme se vésti pouhou
spekulací, životu odcizeným theoretisováním, tím jasněji nahlédneme, že základní
pravidla mravní, jež život lidstva jako celku i život individuální udržují, jsou
naprosto absolutní, nezměnitelné. „Mravní zákon jest takořka soustředění a kry
stalisovám' životní zkušenosti, a je výsledkem nejzralejšího poznání důsledků kaž—
dého činn.c _

A opět vracíme se k tomu, na co již zprvu kladli jsme důraz. Jestli mravní
názory doby časem se mění, a celý způsob života nabývá v různých, dobách
různé formy, jestli následující doba prohlašuje za dovolené, co předešlá považo
vala za zločin a hřích, z toho nenasleduje, že základní principy mravnosti, na nichž
spočívá život sociální i individuální, jsou změnitelné, Takový soud byl by zcela
nelogicky, falešný. Jestli jednotlivec napřed byl Střídmý a mravný apozději oddal
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se nestřídmosti a nemravnosti, nikdo z toho nebude usuzovati, že k jeho mravnímu
a fysickému žití stejně dobře prospěla střídmost i nestřídmost, čistota i nemrav
nost. Jisto je, že jenom střídmost a mravnost upevňuje a prodlužuje života ni
koH ich opak.

A tak jest i v životě národů. Jsou jenom určité, nezměnitelné principy, soci
ální' ctnosti, které zabezpečují život národu; jich opak vede lidskou společnost
ke zkáze. A dokavad národové řídili se oněmi, rostli a vzmáhali se; jakmile se
přidrželi názorů opačných, hynuli mravně i tysicky. Hluboký znatel dějin napsal:
„An ihre Gótter starben alle Walker.“ Všichni národové zhynuli, kteří změnili
své ideály, vtělené a vyzařující z jich víry. Klesali, když se zřekli určitých
principů mravnosti a přidrželi se opačných. V dějinách vyhynulých národů orien
tálních, v zániku starých říší: assyrské, perské, říše řecké a veleříše římské
vidíme již zcela jasně, které vlastnosti to byly, jež zavinily jich ponenáhlý mravní
rozklad i pád. Nad jejich ssutinami stále to zní jako nad zříceninami Bábelu, že
přirozených zákonů nelze na dlouho beztrestně přestupovati a zanedbávati.

Noví národové, kteří usadili se v jich bývalých sídlech, nad troskami jejich
říší, žijí a rostou, poněvadž přijali křesťanství, v němž všechny základní principy
mravnosti jsou obsaženy a povzneseny. Dosavad žádný z národů, kteří středo
věkem vystoupili na jeviště dějin, nezahynul, A to proto, že křesťanská kultura
zabraňuje jich rozklad mravní, individuální isociální. A jestli dnes víra křesťanská
hyne, ale rozklad a úpadek národů ponenáhlu se odkřesťanujícíchnení ještě všem
patrný a do oka bijící, jest to proto, že národove' žiji ještě z dávné, křesťanské
tradice.

Staré, základní názory věroučné se hroutí, ale mravouka křesťanská ještě
neodumřela. Křesťanská víra, i když v duši pohasla, působí dále. Renan kdysi
napsal: „Naše mravni'ovzduši je stále jako napuštěno vůni bývalé víry. Ale co
se stane s mravnosti v den, kdy tato božská vůně zanikne se ztracenou věrou ?.

Renan, veliký p0pěrač. božství Kristova, nebyl si snad ani vědom, že svojí
rozkladnou prací i on podkopává nejen křesťanskou víru ale i mravnost. Ab
straktní filosof, nechápající spodní proudy duše lidské, nepoznal, jakých základů
a náspů je člověku potřebí, aby vášně dřímající v nitru člověka ovládal. Ale
anarchie mravní, jež všude počíná se jeviti, kde lidé v prach zašlapali křesťanskou
věrouku, znovu ukáže a dokáže, co na osudech velikých a silných národů se
vyplnilo: Zanedbání určitých, neměnitelných principů mravnosti nutně vede ke
zkáze jednotlivce i celých národů.

Fantastické, abstraktní návrhy na ozdravení ničeho nezmohou. Jenom ná
vrat k neměnitelným, základním_principům mravnosti může dáti záchranu. A hi
storie měla by vtom býti „největší učitelkou života“. Běda, jestli o ní se vyplní
onen sarkastický, ovšem zcela vjiném- úmyslu .učiněný výrok Nietzscheův: „Hi—
storie se proto nazývá učitelkou života, že ještě nikdo pro život ničemu z ni se
nepřiučil.



Filosofie a náboženství.
(Dle přednášky "prof. Dr. Raoula Rich tra podává V. H . . . . a.)

(Pokračování.)

Vítězné náboženství křesťanské dle Richtra jest nejčistší ze všech, protože
všechny vypustilo filosofické přídavky. Středem jeho jest láska, jež neprýští z po
znání, nýbrž z citu. Především láska k Pramení, jenž všechnu spojitost jsoucna
podmiňuje, a láska k »vlnám, v nichž tento pramen Žijex; láska k Bohu a k bliž
nímu. Mravní hodnoty tvoří vlastnostiiKristovy a jeho přikázání, vše zcela roz
dílno od antických mravních hodnot. _Protože křesťanství takový důraz klade na'
činy lidské pochodící z vůle, vede si prakticky, nedokazuje svoji oprávněnost
dlouhým theoretisováním, působí na vůli přirovnáními, parabolami, applikacemi a
příkladem — životem Kristovým. Ale nadšené kázání a smrt mučednická doka
zují vždy jen sílu vůle kazatele či trpítele, nikoli však pravdu jejich učení.

V pravdě však i u Krista lze nalézti myšlenkový základ, prostý, jenž však
nemá svého původu ve vědě či filosofii, nýbrž v židovském náboženství. Jádro
jeho jest existence jediného Boha, jeho dobrotivost, vtělení jeho a bratrství lidí.
Kdyby prý křesťanství bylo zůstalo u této původní jednoduché theorie, jak se do
mnívá prof. Richter, neměla by filosofie příčiny jim se zabývati.

Ale křesťanství v původní prý čistotě nezůstalo; stalo se officielnim učením
církve a přibiralo do sebe vždy více avíce filosofických elementů. Byla určena
přirozenost božská, poměr Syna k Otci, poměr Boží k světu, a tak ustaveny
články víry: nikolík prý dle logických potřeb, nýbrž na základě výroků autority,
dle výroků Písma a co tvrdilo podání. Počala perioda dogmatická. Učitelé cír
kevní smísili filosofii s náboženstvím, byli theology i filosofy.*)

Tak povstal z křesťanství uzavřený, ucelený myšlenkový systém. Jaké sta
novisko zaujala filosofie k tomuto systému? Ve středověku vstoupila do služeb
církve. Scholastická filosofie převzala hotový systém náboženský, nikoliv, aby jej
zkoušela, nýbrž aby jej odůvodnilafsystém náboženský, jenž měl upokojovati
srdce a byl sestaven z úlomků logického myšlení a z autoritativních výroků
koncilů. Avšak i přes veškero svoje přisluhování theologii podržela středověká
filosojie vědecký charakter. Obsah byl ryze náboženský, forma vědecká; tedy
právě obráceně, než tomu bylo ve starověku, kde vyniká různost a spor mezi
představami filosofickými a obsahem náboženským.

A tak prý ve středověku filosofie i náboženství dosáhly vrcholného bodu —
nedorozumění. Náboženství se ztratilo ve filosofii, ježto se naplnilo poznáním,
vědou, afilosofie podporovala poznání mimolidského původu. Na místo odloučení
a pokoje — spojení, jež musilo vésti k boji.

A boj přišel. Filosofie začala na konci scholastické periody z područí theo
_logie se osvobozovati. Z počátku ovšem tápala, hledajíc i příčiny i způsoby od—
luky. Nepoznávalo se, že v náboženství i ve filosofii je objekt týž, ale různě pro

') Spekulujícímu theoretikovi naprosto ovšem uniklo, že učení Kristovo, jsouc pro"
život a život dávající, zcela přirozeně musilo se vyvinovati, růsti, formulovati; že Ježíš
Kristus položil základy, principielní pravdy, z nichž zcela nutně applikací na život vyvi
novaly se věty odvozené, tak jako vidíme u všech theorií, jež těsně souvisí se životem.
Kdyby autor prostudoval dějiny dogmat, poznal by, kdy, za jakých okolností a ze kte- '
rých důvodů církev, chráníc učení Kristovo, odvozená dogmata. definovala a prohlašovala.
Pozn. red.
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jednáván buď dle poznání neb dle citu. Soudilo se, že jde o poznání různých
objektů. Okruh zjevených pravd vždy více a více byl rozšiřován, a vše trans
cendentální, nadsmyslné odkazováno náboženství a víře; svět smyslný, „přístupný
empirickému bádání, zkoumala filosofie. Než pomalu vnikala lilosofie do sféry
náboženství, do světa transcendentálního, připomínajíc si, že poznání některého
jsoucna náleží do jejího oboru.

Tak v 17. stol. Descartes, Spinoza, Leibnitz. Z počátku prý při různých
názorech náboženských a různých výsledcích bádání filosofického z opatrnosti
stanovena dvojí pravda, theologická a filosofická; a theologické před filosofickou
dávána přednost.

Angličtí filosofové století 17., francouzští a němečtí ve stol. 18. odstranili
tuto dvojí pravdu tím, že vůbec zavrhli nadpřirozené zjevení a zbudovali nábo
ženství rozumu. Sami dávali_Svému smyšlenému náboženství svůj libovolný obsah.
Toto hnutí dle Richtra se přiblížilo k pravdě, že filosofie ve svém výsledku jest
neodvislá od náboženství, avšak že myšlenkový obsah náboženství, jejž lze roz
umem postihnouti, jest odvislý od výsledků filosofického bádání. Mýlilo se však,
že náboženství lze nahraditi filosofií.

Jako dříve ve středověku přestřelovalo náboženství, tak nyní minula se cílem
filosofie, nebot rozumové náboženství filosofické není náboženstvím, nýbrž zase
jen filosofií. Systém náboženský, budovaný pouze na rozumu, jest prý právě tak
nerozumný, jako systém filosofický, spočívající jen na náboženství. Zapomínalo se
prý, že charakteristikou náboženství jest chtíti, nikoli věděti.

Pravý poměr náboženství a rozumu prý rozpoznal Kant: Filosofie prý po
znává, náboženství chce! Ale tím, že tvrdí, že náboženství se zaměstnává jen
světem transcendentálním a rozum fenomeny, dopustil, že obsah náboženství jest
nepříštupný rozumu a takořka vyrůstá jenom z vůle. Vůle chce svobodu, Boha,
nesmrtelnost: tedy jsou, existují. Vůle má své pravdy. Volo, ergo sunt. Tedy
zase připustil náboženství jiné objekty nežli filosofii na místě prý správnějšího,
aby oběma vykázal týž objekt, jednou poznávaný, jindy chtěný! Tak upadl
v chyby, kterých již před ním se dopustila scholastika, jenže základyjeho nejsou
církevnické, nýbrž morální. (Dokončení.)

Leon Bloy.
(Několik črt o literárním katolicismu francouzském)

Napsal Dr. LUB. PETR, c. k. professor.

(Dokončení.)

Bloy činí sive svém denníku o výsledcích svého žebrání podrobné záznamy
Žádá almužny na přátelích i nepřátelích, na známých i neznámých, kněžích i lai
cích, mužích i ženách, urozených i prostých. Několik přátel, kteří mu zbyli, musí
dávati bez ustání.

Bloy uveřejnil každý svůj prosebný list, každou odpověď aťkladnou, ať od
mítavou. Těchto je více; neboť Bloy píše prosby jako rozkazy a netají se tím,
žeje nevděčný žebrák a že dobrodiní neplati jeho osobě, nýbrž jeho Bohu na kříži
úpícímu. Stojí při cestě jako tulák, jenž jednu ruku prosebně vztahuje av druhé
potřásá kyjem. Kdo ho nevšímavě mine, za tím pošle několik hrubostí, nebo.
ví-li na něho nekalou- historku, bezohledně vykřikne ji za ním. Léon Bloy jest
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nebezpečný jako nepřítel, aleještě nebezpečnější jako přítel. »Poskvrňuje všechno,
co mu do cesty přijde, a bije na všechny strany, klidě za to úžas, nenávist a
pohrdání. (Cloesser.)

Ale to jest Bloyův živel, všechno míti proti sobě a státi proti všem. Koli
krát v životě měl možnost malým ústupkem zrjistiti si literární postavení a exi
stenci! Marně. Jeho črty z prusko-francouzské války, Sueur du sang (Krvavý
pot), plné nenávisti k Němcům, slibovaly bezpečný úspěch a mohly ho učiniti
populárním. Ale Bloy věnoval je muži, na něhož shrnula se všechna nenávist
Francie ——maršálu Bazaínovi. Ne, že by byl Bloy o jeho nevině přesvědčen,
ale že viděl něco božského v osudu tohoto vyhnance, „jenž zdál se nésti hříchy
celé generace a mlčky se nechal kamenovati.c »Bůh jediný jest proti všem. Je
jisto, že člověk, byť i zločinec, proti němuž spolčuje se všechen svět a jenž je
diný stojí proti všem, má v sobě něco božského, co ho činí milování hod
ným. < —

Podobně byl Bloy svému štěstí blízek, když všimlo si ho Figaro a začalo
uveřejňovati jeho úvodní články. Redaktoři slibovali si od něho mnoho, vidouce
že literatuře nerozumí jinak než jako pamfletu. Ale Bloy bije do svého okolí
s takovou zuřivosti, že stává se v něm nemožným. Nedá se přesaditi. Jde-li
o pravdu, jak on jí rozumí, musí ji rozkřiknouti do světa. Ve svém románě
popsal soirée Figara, na němž spolupracovníkům světového listu představován
jest jako divé zvíře. Ozdoby francouzského parnasu prohlašuje za bandu zločinců
a oslů. »Léon Bloy nekritisuje,< dí Cloesser, >uděluje jen kopance. Daudet jest
jen nízký kopista Dickensův, Zola jest idiot, Huysmans, jehož Bloy vždycky ne
náviděl, pěstuje hyacinty v nočnících.:

Za takových okolností nemohl arci Bloyův život proběhnouti růžově. Narozen
r. 1846 v Périgneux v jihozápadní Francii, rozchází se v nevůli se svým otcem
a protlouká se bídně v Paříži. Pobyv krátkou dobu v klášteře Grande Chartreuse,
necítí se povolán pro rozjímavý život klášterní a vrací se do Paříže. Slyšeli jsme
právě,'že kynula mu tam pěkná budoucnost v redakcích Figara a Gil Blas.
Ale i odtud vypudil ho neklidný jeho duch.

R. 1898. odchází do Dánska, odkud byla jeho žena ke katolické víře pře
stoupivší; — jediná bytost, jež s ním vydržela. Ale za dvě léta již jest zase
v Paříži, kde stává se spolupracovníkem Mercure de France, jenž mu vydává
jeho knihy. Cain Marchenoir v románě Desespére, zoufalý, vyvržený, proklínaný
člověk jest Bloy sám, »Kniha je,< jak praví Oloesser, »nestejné hodnoty; špatně
rozvržená, ale na některých místech povznáši se k takové velikosti, k tak otřá
sajícímu vyznání lidské bídy a utrpení, že všechna slohová kultura francouzská,
ve srovnání s ním rozplývá se v nic. Cítíte, že mluví tu člověk, jemuž usou
zeno bylo nésti těžký kříž a jenž nesmí pod ním klesnouti, poněvadž náleží
BOl'lllux

Další běh svého života líčí Bloy ve svých dennících, Se Mendiant ingrat
(1892—1898), Mon Journal (1896—1900) a Quatre ans de Captivite' á Cochons
sur-Marne (1900—1904), v knihách plných hořkosti, výpadů a zloby. O Sueur
du sang, v níž ulehčuje své nenávisti k Němcům, již řeč byla.

V knize Le salut par les Jmfs (Spása ze Židů) vykládá svým způsobem
starou věštbu. Židé, podnes neobrácení, mají dosud Spasitele ve svém zajetíjako
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církev jest jejich vězněm, a jejich plémě bují dál, aby z pravdy usvědčovalo
zázrak o zavrženém chuďasu.

Svou La femme pauure (Ubohá žena) cení si Bloy nejvýš. Definuje jijako
dlouhé pojednání o trýzni, žíti bez prasečího rypáku v nynější bezbožecké spo
lečnosti. Maeterlínk srovnává ji co do velikosti se Shakespearovým Králem Learem.
Je to historie ženy, jež probijí se z bahna neřestí a po boku Bohem nadše
ného muže dospívá z trosek tmy ke troskám světla. Odloučení církve od státu
ve Francii dalo mu podnět k nové knize »Cella, qui pleure- (Ta, jež pláče),
k těžké obžalobě francouzského duchovenstva i lidu.

Nazvali Bloy nevděčným žebrákem, bláznem, pamfletistou. Bloy přijímá tyto
tituly; protože nejlepší jména, jichž se člověku dostalo, pocházejí od jeho ne
přátel. Je rozený pamfletista; zkusil se však se zdarem i v jiných obo
rech. Je také kritikem, historikem, theologem, exegetou, arci exegetou ve smyslu
Bloyovi vlastním. K prácem jeho historickým patří spisy o Krištofa Kolumboví,
Marii Antoinetě a Ludvíku XVII., ke kritickým jeho Belluaires et porchers (Kro
titelé šelem a. pasáci vepřů) a Les derniěres collones de l'Eglz'se (Poslední sloupy
církve).

Sloh Bloyův jest jako Bloy sám. Neurovnaný, chaotický, úryvkovitý, ex
plosivní, bezohledný, ale vždycky silný. Dostane-li se do ohně, zní jeho sloh
jako rachot hromu, jako poryv větru, jako řev lví. Některé jeho stránky, psané
ve svatém hněvu, náležejí svou překypující silou k nejlepším věcem, jež kdy
byly napsány. »Ve tvoření obrazů jest Bloy jedním z největších lidí. jež kdy země
nosila; ony podpírají jeho práci jako skála podpírá sesouvající se půdu, ty dá
vají jeho myšlenkám relief horských hřebenů.:

Rvavý Bloy mnoho ovšem slov neodvažuje. Byl proto i pornografem na
zván a způsob jeho mluvy pohoršlivým. Jediná snad výtka, jíž se Bloy bránil
se vší vehemencí svého ducha. Nechce nic víc, než jak umí nejlépe, podržeti
svým vrstevníkům před očima obrázek jejich povrchnosti a ničemnosti „Naklá
dám-li zle se svými spoluvěrci, jak jsem to již často učinil, děje se tojen proto,
že jejich zbabělost a hloupost příčí se mému katolickému duchu.“

Jeho přítel, Barbey d'Aurevilly, přirovnává ho ke chrliči gotického chrámu,
jenž vodu nebes chrlí na dobréi zlé. Viděli jsme, že s vodou nebes chrlívá i to,
co voda se střech byla spláchla. Jeho veliké, podivuhodné víře slušela by větší
míra skromnosti, jež nestaví se vždy a všude na podstavec neomylného a bez
ohledného soudce. Ale pak by to arci nebyl Léon Bloy.

Manifestační projev katolického duchovenstva a učitelstva
na Moravě.

Zasílá se nám k uveřejnění následující:
»Správní zastupitelstvo Ústředního spolku Jednal učitelských na Moravě na

valném sjezdu moravskébo organisovaného učitelstva v Kroměříži dne 16.—19.
července 1908 porokovavši o právním postavení školy k církvi, prohlásilo jedno
myslně bez debatty jako projev manifestační:

»Vzhledem jak k vnitřní potřebě světských předmětů učebných, tak vzhle
dem k poměru mezi učitelstvem a kněžstvem Žádá správní zastupitelstvo, aby co
nejdříve provedeny byly požadavky Svazu veškerého učitelstva, vysloven
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22. března 1908, totiž: a) aby se zamezily konflikty mezi učiteli a kněžími, resp.
mezi vědou a vírou, jimiž vyučování se rozrušuje a autorita školy a náboženství
oslabuje, nechť se odloučí vyučování náboženství \od osratníh—ovyučování škol"
ního a přikáže se výhradně úřadům farním. b) Aby vymaněna byla škola z pří
slušného vlivu jednotlivých koníessí, žádáme, aby ve školních radách (okresní

zemské) nezasedali zástupci církví státem uznaných.—
Již dříve bylo podobné snahy pozorovati v jisté části moravského učitel

stva ——zvláště od té doby, co spolek >Volná školac byl založen. Projevem právě
uvedeným však vzalo snahu její vyloučiti náboženství ze škol za svou právě
vedení moravského organisovaného učitelstva, toho učitelstva, které vesměs pří
sahalo na říšský školní zákon, jehož 5 1. stanoví jako úkol školy obecné vycho
vání dětí v mravnosti a náboženství.

Jednota katol. duchovních diecése brněnské i když jest přesvědčena, že ne
souhlasí s tímto projevem veškeré učitelstvo organisované, přece musí jej pova
žovati za projev officielní, neboť nebylo mu z řad organisovaného učitelstva ve
řejně odpíráno. Z té příčiny, projednavši tuto věc po skupinách, ve svém orgánu

.a spolu s oběma spolky katolického učitelstva moravského prohlašuje:
»a) Aby se zamezily konflikty mezi učiteli náboženství a učiteli světskými,

jimiž vyučOvání se rozrušuje a autorita náboženství i školy oslabuje, nechť od
loučí se od vyučování školního všecko, co jest g 1. říšského školního zákona
na odpor, a nechť vhodným způsobem, ale důrazně jest těm, jichž se týká, při
pomenuto slovo nejvyšší správy školské z 18. června 1909, »že ohledně zákona
o školách obecných nemá jiného cíle, než základní princip zákona, který mravně
náboženskou výchovu předpisuje, důsledně prováděti.:

b) Aby vymaněna byla škola z příslušného vlivu různých podvratných živlů,
žádáme, aby vysloveno bylo z úst kompetentních, že není škola pokusným
místem pro uplatňování nedokázaných hypothes vědeckých i nevědeckých, nýbrž
uceleným organismem, jenž má vychovávati ucelené hodně lidí a občany.a

Ve formálním ohledu usnáší se IV. valná hromada, aby tento projev Jednoty
sdělen byl oběma ordinariátům moravským, pak aby byl zaslán všem katolickým
a konservativním listům a poslancům, pak aby byl na základě článků v orgánu
Jednoty zpopularisován a jako leták mezi lid rozdán, a konečně, aby tento pro
jev byl sdělen také všem úřadům školním, jakož i mor. zemskému výboru.

Bylo valnou hromadou jednomyslně přijato dne 24. února 1910..
Vítáme tento svorný a spolu rázný projev moravského katol. učitelstva a

duchovenstva proti »Volné škole: a všem podvratným živlům mravně-nábožen—
ské výchovy v učitelstvu. A jen jednoho je potřebí u nás v Čechách ina sester
ské Moravě: poučovati lid přednáškamivi brožurami, kam nynější pokrokoví
učitelé směřují. Potom důvěřivý dosud lid pozná, jakým rukám svěřuje svoje
dítky.
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FEUILLETON.

Vznešení abstinenti.
DleBernarda Diira napsalP. František

Zajíc, kaplan v Michálkovicích.

Chceme zde uvésti si na pamět nekolik
příkladů mužů—abstinentů vysoce postave
ných, jejichž příklad pro vznešený jich úřad
tím lépe účinkoval a nesl bohaté ovoce.Ne
styděli se za to, že jsou _abstinenty, naopak
byli na to hrdými.

Papež Řehoř XVI.
Narodil se dne 18. září 1765 v Bellimo

v horní Italii, vstoupil pak do řádu Kamali
dulenských a stal se jeho generalem. Po
smrti Pia VIII. (1831) dosedl na papežskou
stolici.

Mnoho bojů podstoupil “po čas svého
panování, poněvadž nevěra všude se byla
vloudila, státní vlády pak církev v porobu
vrhaly a poněvadž ve vlastní zemi bouře a
povstání znepokojovaly počátek jeho pano-i
vání. . _

Udatně však bránil se všelikým bouřím.
Zavrhl náhledy Hermetovy, odporoval úsilí
Pluska proti církvi, týkající se smíšených
manželství a vytýkal přísně mocnému cáru
ruskému, Mikuláši, setkav se s ním osobně
v Rímě (1845), jeho nespravedlnosti vůči
katolíkům.

Založil také mnoho biskupství obzvláště
v Severní Americe.

Papež Řehoř uslyšel jednou o pozoru
hodném úspěchu P, Mathewa v Irsku a
byl tou Zprávou naplněn takovou radostí,
že sám se pokusil o to, cvičiti se v úplně
abstinenci, což se mu také dařilo. A tak
vzdělával opravdu církev sv. svým příkladem.
Ano s'ám' chtěl nositi viditelně medailli,
kterou apoštol abstinence svým přívržencům
daroyal.

Rehoř skončil jako stařec jedenadsm
desátiletý svůj pontiň—kát, plný práce ale
i slávy.

Podotknutí hodno jest, že Řehoř teprve
ve stáří svém stal se abstinentem a nebyl
první v tom.- Z toho poznáváme, že člověk
nikdy není příliš starým státi se abstinen
tem, Jen slabá vůle se tak vymlouvá.

Kardinál Manning.
Narodil se 15. července 1808 a byl vy

chován v anglické státní církvi. Záhy bylo
na něm pozorováno, že jest velice nadaný.
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Po dokončení svých studií (1831) dostal
službu u ministerstva pro osady, ale roku
1833 přestoupil do služby církve, přijav an
glikánská svěcení a působil velmi dobře.
Roku 1851 přijal svěcení naší sv. církve
katolické, přijav víru sv. katolickou. Tu
stoupal pak čím dál tím výše, až se stal
roku 1865 arcibiskupem ve Westminstru.
Na sněmě Vatikánském náležel k nejpřed
nějším. Roku 1875 byl jmenován kardi
nálem.

Kardinál Manning byl znamenitým vrch
ním pastýřem a získal si o stát i společnost
velikých zásluh. Když slavil své pětadvaceti
leté biskupské jubileum, bylo mu blahopřáno
od všech stavů společenských v Anglii a od
všech biskupů anglického jazyka ze všech
dílů světa.

Jako muž v pravdě apoštolské horlivosti
vystupoval ve své sociální politice také proti
pijanství. Dlouhá léta zasazoval se pro snahy
střídmosti, aniž by byl sám býval abstinen
tem nebo abstinenci žádal.

Jednou domlouval dělníkovi, aby ustal
v pití, poněvadž upadne do nouze. „Ale
mylorde,c odpověděl tento, »vy také pijete,
jenom že ne tak laciné věci jako já.cÍ Tuto
odpověď vzal si Manning tak k srdci, že
zvolal: »Ale ode dneška nebudu píti ani
kapky!—

Manning vzal tuto oběť pro blaho lidu
na sebe a snášel ji po celý svůj další ži
vot ještě 20 let, dosáhl však tím také velko
lepých úspěchů. Když zemřel, zanechal
v Londýně samém 28.000 katolických ab
stinentů.

Kardinál Manning zemřel 14. ledna 1892,
zanechav a uveřejniv mnoho spisů. Jeho
jméno jest nevymazatelně zapsáno jakvpa
matce anglického národa, tak i v novějších
dějinách církevních.

Jak hojné požehnání rozšiřoval okolo
sebe, jak mnoho zásluh pro sebe nashro
máždil! Proto také před svou smrtí řekl
k okolostojícími »V této věci stal jsem se
bláznem pro lásku Kristovu a nepřeji vám
šíastnějšího & krásnějšího konce, než abyste
kdysi totéž i vy o sobě mohli tvrditiul

S pevnou věrností zachoval Manning
svůj slib abstinence; ba ani v poslední své
nemoci nepohnuly ho úpěnlivé prosby lé
kaře, aby od něho odstoupil.

V jednom spise napsal: »Střidmostjest
dobrá, zdrženlivost však jest lepším
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Biskup Augustin Egger.
Egger narodil se v Toggenburgsku. Již

z mládí poznávali na něm nábožnost a ve
liké' nadání. R. 1856 stal se knězem, roku
1882 biskupem ve Sv. Havlu ve Švýcarsku.
Jako biskup byl pln horoucí lásky k Bohu
a lidem, poznával také zřejmě všecky po
třeby a slabosti naší doby a snažil se účinně
na svém poli pracovati, seč byl. Hlubokáa
všestranná jeho učenost byla oživena ohni
vým nadšením pro nejvyšší ideály politiky
a vědy, okrašlena a ozdobena bezvadnou
čistotou mravů a posvátným životem. Ne
obyčejně ušlechtilé vlastnosti povahy jeho
a především jeho sebezapření, v pravdě
křesťanskápočestnost, vyznamenávaly ho jako
dobrého pastýře duší mu svěřených.

Egger byl jedním z nejslavnějších bi
skupů naší doby. Byl biskupem sociální
otázky a křesťanské lásky a dobročinnosti.
Jistým okem azároveňsjadrnou prozíravostí
vyhledával hlavní zla a nejhlavnější příčiny
jich v zatemněné a bludičkami oslepené
době, a dovedl jich nadlidskou mistrností se
chopiti a jimi pohnouti. Tak dospěl sám od
sebe k boji proti alkoholu a stal se takto
mocným ochráncem rodinného života & zá
stupcem zdravé socialní nápravy, jedním
z nejpřednějších odpůrců a neunavných bo
jovníků proti alkoholismu.

Poznal, že rodina jest základem státu
i církve, a tento základ v dobrém zacho
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vati, upevnili, k nové slávě ho přivésti a
před nejnebeZpečnějšími nepřáteli ochraňo
vati, bylo jeho nejvyšším cílem. '

Čím více se pro tuto ideu slovy i Spisy
zasazoval, tím jasněji poznával, že alkohol,
tento moderní anděl-zhoubce, jest úhlavním a
nejmocnějším nepřítelem rodinné svatyně.
A proto bojoval proti němu slovy i spisy.

Od té doby, co Egger mocně se súěast
nil boje pro abstinenci a proti alkoholu po
pulárními spisy účinně bojoval, pozdvihla
se abstinence ve Švýcarsku velmi vysoko.
Náruživě zrovna vystupoval pak proti al
koholu a při každé příležitosti končil své
řeči a rozmluvy známým bojovným »Ceterum
censeoc proti alkoholu.

Při mezinárodním kongressu proti alko
holismu v Basileji (1895) řečnil Eggerjako
zástupce Lva XIII. před shromážděním vět
šinou svobodomyslným a docílil všeobecné
veliké pochvaly.

Biskup Egger založil katolickou ligu ab
stinentů pro Švýcarsko. Jeho snahy v boji
proti pijanství došly i daleko přes hranice
vlasti úplného schválení a plné sympatie.
Jeho spisy 0 alkoholu jsou z nejlepších.
Že Egger sám skvělým příkladem abstinence
předcházel, jest všeobecně známo.

Egger zemřel svatě, jak byl žil, 12. března
1906. Jeho zásluhy hlavně v boji proti
alkoholu jsou neocenitelné a nezahynou
nikdy. (Pokračování.)

SMĚS

Ústřední spolek českých professorů,
který s horečnou lačností čeká na každou
příležitost, aby mohl svoje nepřátelské sta
novisko vůči katolickému náboženství, církvi
a kněžstvu projeviti, zaskvěl se zase svým
»Zaslánemc proti J. Exo. brněnském biskupu
p. Pav. hraběti Huynovi. Ohražuje se proti
tomu, aby biskup zasahoval v pravomoc
úřadů školských a rozdmychoval svár mezi
katechetou a sborem učitelským. 'Záminku
k tomu si vzal, že biskup upozorňoval ka—
techety na Dějiny české literatury od dra
Nováka, v nichž je též řeč o Macharově
»Iedu z Judeyc a »Římuc. — Tážeme se
slav. výboru, co je mu potom, nač biskup
jako ordinář katechety štředoškolské upozor
ňuje? Jakým právem stavějí se za strážce
svornosti mezi sborem právě ti, kteří vší

disharmonie bývají obyčejně nejvlastnější
příčinou? Zasahuje-li biskup svými naříze
ními do kompetence školních úřadů, jistě
je najmých ěinitelích nežli na professorech,
kteří těmto úřadům podléhají, aby hájili
svoje právo. Ale čím by vlastně spolek na
venek manifestoval, nežli »otevřenými listy
svědčícimi o jich pokrokovém, proticírkev
ním smýšlení? ?.

Věda náhradou za náboženství. Příliš
často ozývají se hlasy, že vědecký názor
světový má býti nyní náhradou nábožen
ského názoru. Professor biologie v Heidel
bergu H. Driesch napsal o tomto návrhu
(Sůddeutsche Monatshefte, září roku 1909)
tato lapidární slova: »Sotva kdy v dějinách
bylo lidem duchovně lačnícím tak lehko
myslně podáváno kamení místo chleba,jako
v posledních 50 letech. Vím, že mnozí,kte
rých si jinak vážim, neslyší toho rádi, ale
je nutno jednou již to říci: Kdo v posled
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a to dokonce v kruzích děl-—

nictva svoji duševní stravu čerpal z vý
kladů t. zv. »monistůc, získal na tom, co
pro jeho rozum by mělo míti nějakou cenu,
daleko méně nežli rolník, který ve svých
filosofických potřebách hledal rady u kněze
jenom poněkud intelligentniho.< r.

Výbor družstva Vlast konal dne 18.
dubna t. r. VI. schůzi za předsednictví K.
Ulricha, c. k. pošt. pokladníka. — Schůze
byla zahájena a skončena modlitbou. — Je
dnatel red. Tom. Jos. Jiroušek četl pro
tokol předešlé schůze, jenž byl probrán a
schválen.

Výbor děkuje Jeho Milosti ndp. biskupu
litoměřickému Jos. Grossovi za krásný projev
ve prospěch družstva. Krásný, čistou češti—
nou psaný dopis koloval od výboru k vý
boru a byl se zálibou prohlížen a čten.

Děkuji: za knihovnu: Katolická Jednota
pro Obyčtov a okolí na Mor. a za dar200
kor. na studium Slovenska Jan Karník, bás
ník z Moravy. Nová knihovna se uděluje:
studujícím katol. paedagogia v Bubenči,
mimo to se zašlou z družstva: divadelní
hry Čechům v Porýnsku a brožury Čechům
do Brém.

ním desítiletí

Čten byl překrásný dopis rolnického syna
Václ. Dvořáka od Ml. Vožice, jenž 0 po
sledním sjezdu naše družstvo navštívil. Píše
mezi jiným, že nikdy nepřipustí, aby důstoj—
nost družstva byla poškozována. Dojemné
toto psaní vyvolalo v srdcích výboru milý
ohlas.

Na katolický dům v Nové Pace koupí se
50 cihel za 5 K.

Zřízením nové sazárny nabyli jsme v I.
poschodí tří volných místností, i přenese se
dle usnesení výboru ze dne 10. ledna t. r.
pap. obchod od 7. května t. r. sem do 1.
poschodí a dolejší krám byl od termínu květ
nového výhodně pronajat. Ještě 2 roky bu
deme platit obchodní daň, abychom mohli
drobné věci rozprodati a na to se omezíme
pouze na prodej vlastních výrobků. 1 bude
tedy veden obchod na veneki po 7.květnu
t. r. nepřetržitě dále a pražské odběratele
prosíme, aby si přicházeli po 7. květnu pro
zboží sem nahoru; pokud zásoba zboží stačí,
rádi jim vyhovíme, ale nově drobné zboží
již více objednávati nebudeme. Slečna
z krámu bude přidělena k úřadu admini
stračnímu a bude při tom obchod domácía
na venek i dále obstarávati a objednávky
vyřizovati.
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Kalendáře »Sv. Vojtěchu, velkého i ma
lého, vyjde letos roč. X. Práce přijímá red.
Vl. Hálek, farář v Liboci u Prahy. (Pokr.)

_ Šedesátiletí Masarykovo oslavila
»Ceská Myslet věnováním zvláštního parád
m'ho čísla, v němž svého patrona 5 různých
hledisek osvětlují hvězdy realistické, jako
Herben, Kádner, Beneš, Krejčí aj. Při tom
vyšlo na jevo o Masarykovi leccos nikoli
božského . . . Herben v obsáhlém životo
pise uvádí, že studoval nižší reálku v Husto—
peči, pak krátce uěiteloval, a když ho to
omrzelo, šel do Vídně na zámečnictví.
Odtud utekl domů a učil se kovářství,
pak zase byl učitelem v Čejkovicích, kde
vlivem P. Satory učil se latině a přestoupil
na německé gymn. v Brně. Tu z konfliktů
nevycházel. Střetl se s prot. F'órsterem,
jenž do řečtiny vkládal německou výslov
nost (Zeus : Cois). V odvetu Masaryk a
po něm celá třída vyslovovala latinu česky
(Hanibal : Haňibal, enim : eňim). Střetl
sei s prof. Hanačíkem, jenž napomenul
jej kdysi, že se usmál. Ale Masaryk směle
odpověděl »Zašimralo mě slunce . . .pane
professore, váš úsudek jmenuje se špatný
závěr.< Ale to vše by mu bylo prošlo, byl
primus.

Kamenem úrazu byly mu věci nábožen
ské. V sextě byl nevěřícím katolíkem. Svému
katechetovi P. Mat. Procházkovi oznámil,
že nebude chodit ke zpovědi. Ctihodný a
šlechetný kněz neléčil prý jeho rozpor víry
s rozumem řádem disciplinárním, nýbrž
poučováním soukromým, měl zaň mši sv.
a prosil ho, by vzýval Ducha sv. Leč
selhalo prý vše. Nebyl atheista, věřil v Boha,
byl zbožný, ale kacíř. Konečně zavolal si ho
ředitel: »Proč nejdete ke zpovědi? Je to
formalita, musí se plnit, dokud je kdo
žákem; pak at si dělá co chce . . .
Myslíte., že já věřím těm p0pským hokus
pokusům? Ale jsem úředník a plním to.a
Student Masaryk odvětil: >Kdo jedná proti
svému přesvědčení, je taškář (Schuft).c
Reditel sesinal a vrhl se proti Masarykovi,
chtěje ho uhodit. Ten chytil pohrabáč a
zvolal: »Neopovažujte se!-r Tato afféra mezi
žákem a ředitelem zůstala tajemstvím, ale
za nedlouho Masaryk dostal consilium abe
undi a přešel do Vídně na akademické
gymnasium. Uvádí se, že mimo jiné vídeň
ské kapacity byl jeho Spolužákem i Dr.
Beck, nedávný ministrpresident.

Když r. 1882 se stal mimořádným prof
na universitě v Praze, bývalý jeho prof.
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Hanačík nedovedl utajit “svého podivení zavedli zvláštní týden (elterwoche), v němž
v Besedním domě v Brně a zvolal: »Můj rodičům dovoleno vstoupiti do síní vy
ty pane, kdo by to byl řekl, že z toho učovacích. V Hamburku byla nedávno za
lumpa co bude!c. — Ve Vídni odpadl vedena »veřejná zkouška,c která má domov
motiv národnostní, nikoli však náboženský.
Živil jej koncil vatikánský. Ale jelikož
vláda byla v konfliktu s Římem (konkordát),
nebylo lze proti mládeži příkře vystupovat.
Proto Masaryk mohl se odvážit říci kate—
chetovi: »Já nové dogma nepřijmu, jsem
starokatolík. Podle školních předpisů budu
chodit do kostela, ale ne do vašeho, když
vy jste pro dogma neomylnosti. A proto
také nemohu chodit na vaše exhorty.<<
Chodil prý do pravoslavného & prošlo to.
Na universitě studoval prý s počátku
klassiky, sv. otce, pak angličtinu, sanskrit,
arabštinu, hodlaje se věnovati dráze diplo
matické. To si však rozmyslil a studoval
zase filosoňi„ pak opět přírodovědu atd.
U Schlesingerů byl vychovatelem; s hono
racemi: soudcem, berním, kontrolorem, pošt
mistrem zacházel strašně s vrchu, rovněž
is kněžími. Výjimku činil 5 evang. ref.
farářem Císařem (moravs.superin.); v mladých
létech rád si zapytlačil . . . .

Své stanovisko realisté rádi vysvětlují,
svalujíce vinu na kněze (viz Machar !).
Také Herben, nemohl-li viniti šlechetného
kněze M. Procházku, viní P. F. Satoru,
o němž prý se leccos povídalo mezi lidmi
a on na kazatelně se hájil řka: >Jsem
člověk hříšný, odpovím za sebe . . . ale
nemáte hledět na moje skutky, nýbrž na
slova má . . .c Proto prý Masaryk již tehdy
pojal nenávist k mravnímu jesuitismu &
ke katolictví vůbec. Také prý P. Satora
pil, což mu Masaryk vyčítal. S těmi a po
dobnými drobnostmi,jež Herben uvádí, na př.
že bylM. jeden čas fanatickým katolíkem po
přečtení brožury z bývalé jesuit. knihovny:
»Vogel friss oder stirb,c anebo že v Brně
chodil na katolické schůze, což byl počátek
jeho socialismu, že vychován byl v čistě
horlivém slováckém katolic'smu, že jako
student psal román a praví: »když mi ho
zhaněl jeden spolužák, měl jsem na kluka
strašnou zlostc . . . . neposloužil si u pp.
realistů, nebot »všeho moc, škodí.: Ato
platí zajisté i o hesle páně Herbenově:
»S pravdou ven.: — k.

Škola a domov. Za účelem navázání
přátelských styků s rodinou bývá s oblibou
navrhováno, by rodičům bylo dovoleno
vstoupiti do školy. V Durinsku učiněn
právě zdárný pokus. Na škole v Eisenachu

a školu sblížiti. — Tedy opět něco-dobrého
ze staré školy přichází tu ku platnosti.

LITERATURA.

Veliký katechismus obrázkový. (Uspořádal
Dr. Ant. Podlaha. Cena vázaného výtisku
lK 60 hal. (poštou 1 K'80 hal.) Ve prospěch
Utulku pro zmrzačené a opuštěné divky (Růžen
cová výrobna) \! Praze. Nákladem Dr. Antonína
Podlahy. Tiskem Cynllo-Methodějské knihtiskárny
V. Kotrba v Praze).

Po illustrovmém katechismu stále toužili po
volaní vychovatelé mládeže. Nuž, zde je prvý a
šťastný počátek. Všichni zajisté vime, kolik zájmu
a zvědavosti budí kniha obrázková; jak rádo po
ní sáhá rejen dítě ale i dospělý. Obraz mluvi k
nám rychleji, životněji, názorněji než pouhé slovo.
A jestli již výpravné světské knihy a biblické děje
pravy právě pro svoji obrázkovou část těší se
oblibě, jistě že zasloužil i katechismus, aby obrázky
staly se abstraktní náboženské pravdy zajímavěj
šími a poutavějšími.

Na slovo vzatý znalec umění, kanovník Dr.
Ant. Podlaha, s odbornou znalostí vypravil náš
první, český illustrovaný katechis—
mu s, t. j. dle textu velký katechismus schválený
na valné schůzi biskupů rakouských ve Vídni dne
9 dubna 1894, který jako náboženské učebnice
jest pro národní školy i prvé dvě třídy středních
škol všeobecně předepsán. Obrázková část je
vybrána z děl předních katolických umělců, jako
Fůhricha, Ovcrbecka, Rudla a jmé. Téměř všechny
poučky katechismu, pro něž v oboru křest malíř
ství byly po ruce vhodné obrazy, jsou opatřeny
illustracemi, a proto nepochybujeme, že illustro
vaný katechismus dojde všeobecného rozšíření.
I' účel sám, pro který jej autor vydal; ve prospěch
Utulku pro zmrzačené a opuštěné dívky, zajisté
bude jen pobidkou _khojnému rozšíření jeho.

Abychom však všemu nedorozumění předešli,
upozorňujeme, že jako školní knihy bude možno
Podlahova illustrovaného katechismu užíti až tehdy,
kdy se mu dostane schválení ministerstva kultu
a vyučování. A o to, jak doufáme, se autor v
brzku postará. r.

„Náš směr“ Kreslířský list všech učitelů
kreslení vydáván jest péčí Sdružení mor. protes
sorů kreslení, za redakce s. professora .l. Vydry
v Brně. 0 úspěchu a o potřebě tohoto odborného
listu svědčí, že celý náklad čís. 1 “2500 exempl.
jest skoro úplně rozeslán. Bohatý obsah sešitu
2. jest tento: Fr. '.iradilík »O domácích prácech
žákovskýchc, K. Vavroušek >Zájem děti pro mo
delováníc, K. Wellner >Poznámky ke kreslení lidské
hlavy:, L. Weigner: O tapetě a papírech předsád
kovýchc, A. Krátký »O písmuc, J. Vydra >Dřevo
ryt ve škole —- Moderní zařízení kreslíren. Při
lohy K. Wellnere »Kresleni v přírodě s 3 barevnou
reprodukcí: a Fr. Koblihy >Dřevorytyc.

Redakce snaží se skutečně seznamovati pilně
se všemi moderními směry o kreslení a přihlíží
nestranně zároveň ke všem druhům škol. Redakce
i administrace: Brno, Sadová ul. 16.

Knihu-kuna družstva Vlur v Praze.
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_Vychovatol“vycházíl.
& 15. každého měsíce a
předplíící se v admini
straci celoročně 7 korun,

ůlletnč 3'50 koruny. D0

.raHín německých. Boen)
řercegovíny předplácínena vchovatele'

8 korun, do ostatních
zemí 9 korun. — Pánům
knihkupcům sl ev ujeme
25 procent a ,.Vychovatel"
se jim dává toliko zaho
tové. Alumnům. klerikům
&studujícím slovuje ae
deset procent a sběratel
dostane na 1 exemplářů

jedenáctý zdarma.
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Moderní doba a její lidé. — Filosofie a náboženství. — Boj proti nemravnémutisku. — Nová učebnice

- středoškolská. — Směs. — Literatura. —

*? W 0
Moderní doba a její lidé.

»Moderm'smus: stal se modlou naší generace. Heslo toto jako vítězný vá
lečný signál jde světem, a kdo s ním nesouhlasí, je zpátečník a zaslouží býti vy

obcovágšu z dnešní společnosti. Moderní doba má své názory, zásady a. hesla.
Má svůj styl a svoji módu.

Již Ruskin správně vytkl, že stavitelský sloh je výrazem názorů té které
doby. Církevní gotika se svými štíhlými, vysoko se pnoucími pilíři, svými veli
kými okny, byla výrazem křesťanského idealismu středověkého. »Sursum corda<
je takřka vtěleno v každé stavbě gotického slohu. Bohatá architektonika jeho,
vkusně rozčleněna, připadá nám právě tím, čím je scholastika ve svém rozkvětu
pro naši theologii. Zde i tam velikolepý souměr, jas, vzácná učleněnost, radost
ze života. — A nyní srovnejme s ní moderní stavitelství, na příklad t. zv. »ví
deňskou secessie. Jistá únava, skleslost, neschopnost povznésti se výše nad ho
rizont mluví z dnešního stavitelského slohu. Ona puritánská jeho střízlivost a
suchost oproti románským stavbám neb gotice středověké jest nejlepším toho
dokladem, jak duše moderního člověka se liší od duše žijící ve středověku. —

»Nem' to hezké, ale je to moderní-:, slyšíme nejednou upřímně doznávati.
A to je velmi význačné přiznání. Přirozený vkus nejednou se bouří proti
tomu, co vytvořila dnešní doba; ale protože to dnešní lidstvo vytvořilo,
mnohým zdá se příkazem nutnosti, aby se toho drželi a stali se nevolníky —
dnešní módy. — —

A co vlastně vyvolalo tak zvané moderní proudy nynější doby? Odpad
nutí od dřívějších idealů, zavržení vší autority, na níž založena byla doba
dřívější; naprostá touha po vyprostění se z dávné tradice a vytvoření
něčeho vlastního, svého, co by s dřívějším věkem a jeho zásadami nemělo nic
společného. Ale ono zřeknutí se dřívějších ideálů, založených na víře, neudálo
se beztrestně.
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Rozvrat duševní, pessimismus a moderní anarchie, výbuch vášní, po němž
následuje tím větší depresse a nechut k životu, jsou příliš temné a příliš dlouhé
stíny. které se kladou přes cestu dnešní doby. Dobře dí nedávno zesnulý berlín
ský íilosof Paulsen (Moderne Erziehung, str. 7.): >Na všech stranách našeho
života, spatřujeme rozklad dávných poměrů, založených na autoritě; ale dosud
pevně nevžily se potřebné náhradní formy dobrovolného sebeovládání v našich
mravech a zvycích. To platí jak o veřejném životě, tak o životě rodinném:
staré formy staly se ve svých kořenech uvolněnými, a nové se dosti ještě ne
upevnily.c

V církevně-náboženském životě spatřujeme toho nejsmutnější stopy. Ještě
před padesáti léty lid žil z mravního bohatství své víry a v poslušnosti k církvi.
A ti »osvícencic. kteří v duchu žili mimo přikázání církevní,"v kořenech své duše
měli přece jen pevně zakotvený světový i životní názor náboženský, nechlubili
se svým odporem a resistencí vůči náboženství a církvi. Dnes přijímají široké
massy lidu materialistický názor světový, který se jim v různých variacích se
všech stran takřka vnucuje. A lid, který nemá času zkoušeti jeho oprávněnost
— hlavně tehdy, když se mu podává zdánlivě v tak vědecké formě, jako Haecke
lovy: »Za'hady světaa — ochotně se ho chápe, poněvadž slibuje mu nejvyšší
svobodu v životě a jeho požitcích, a zbavuje jej vší zodpovědnosti jak ve své
domí, tak vůči autoritě Boží. Otevřené se přiznávání k nevěře, zhrdání a tupení
víry je dnes nejvlastnějším znakem tak zvaného svobodného, volného člověka.

Lidé hlubšího pochopení ovšem nahlížejí, že náboženství nelze jen tak beze
vší náhrady vyloučiti z duševního prostředí člověka, že potřebí je člověku nábo
ženských ideálů. Ale chtí pro moderního člověka najíti též nové, moderní nábo
ženství, náboženství budoucnosti. Známý zakladatel psychofysiky, Fechner ve své
předmluvě k »Zend Avestěc dí: »Věčné přichází k nám vždy jenom ve stře
vících časného a tak žije mezi námi a mění od času k času střevíce, protože
noha v chůzi roste a střevíc roztrhne. A proto je potřebí, když čas proměny na
stal, ne aby noha v střevíc byla sešněrována, ale aby byla z něho vyproštěna a
pak naroste brzo střevíc nový.

To je ovšem vtipné přirovnání pro mrtvé zevnější formy rostoucího člověka,
ale nikoli pro potřebu nějakého nového, moderní době přizpůsobeného náboženství
Náboženství není na štěstí něčím mrtvým, strnulým a vývoje neschopným jako
Fechnerův symbolický střevíc. Ono jest živým elementem, kvasem, jak jej nazval
Pán Ježíš, který se vzdělaností člověka rostl ve shodě k duševnímu rozvoji jeho.
Proto mluvíme o dějinách zjevení Božího v Starém a Novém Zákoně a v církvi.
Dějiny dogmat, jich vnitřní rozvoj, jsou toho nejlepším důkazem.

A podivno jen, že moderní doba, bohatá na rozvoj věd exaktních, spekula
tivních i technických, právě v náboženství buď chce se vraceti k prvním základ
ním a nerozvinutým článkům anebo hledá dogmata — nová. A je v necírkevních
kruzích jen poskrovnu autorů, kteří by náboženství dosavadní hájili, jeho napro
stou způsobilost i pro nynější dobu dokazovali a nabádali k tomu. co dnešní
době naprosto schází, k důkladnějšimu poznání a porozumění církevnímu nábo
ženství dnešnímu. »Catholica non legunturc, to je také jedno z hesel moderní
doby. Je-li to ovšem dle zásady: že vědecké badání má býti prosto všech před
sudků, je ovšem jiná otázka. My aspoň vidíme v tomto chování intelligence a
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vědeckých kruhů naprostou nespravedlnost, neodůvodněnou zaujatost a osudnou
stranickost. —

Nejinak jest to i v politickém světě. Všechno zřízení státní je buď sesměšňo
váno nebo odsuzováno. Tisíci časopisů vážných, humoristickýchi satirických ne
vane jiná tendence, než zavrhovati vše, co vyšlo od státních orgánů. Znamením
pokrokového člověka je: nadávati každé vládě, bíti do všeho bez rozmyslu. My
Čechové máme ovšem dlouhým utrpením dosti příčin hleděti snedůvěrou k mno
hému, co vyšlo z úředních kanceláří. V tom věru máme takové zkušenosti, že
není divu a psychologicky dá se vysvětliti, když jsme toho názoru: »Co vyšlo
od vlády, vždy bylo jen k naší škodě.< Ale zde mluvímeo všeobecném rysu mo
derní doby a tím je: vzepření se vládní myšlence. V tom dnes spatřuje se jakási
povýšenost a pokrokovost moderního člověka.

Všeobecná nespokojenost s nynějšími řády a nejasnost nebo utopičnost ná
vrhů na budoucí reformy jest takřka trvalým příznakem moderního člověka.
Paulsen, hledaje příčinu tohoto zjevu, spatřuje ji též v socialnich poměrech intel
ligence dnešní doby. Praví: »Dříve šel jinoch v 16 či 17 létech na universitu;
dnes sedí až do dvacíti a někdy i více ve školní lavici a musí se podrobiti téže
kázni, která platí i pro desítileté. Dříve jinoch ve dvaceti létech dokončil univer
sitni studium. vstoupil do života před praktické úlohy, byť to bylo nejprve v úloze
vychovatele nebo soukromého učitele. Dnes je ještě ve svých 25 létech studen
tem a samostatnosti dosáhne sotva ve 30 létech; ba často trvá jeho závislost na
otcovské tobolce až na hranice prvých jeho šedin. Je to onen nejneutěšenější
stav, který je následkem trvalého přeplnění učených povolání. Jak by tato odvi
slost daleko přes přirozené hranice sahající nebyla hořce pociťována? Jak by po
tom tento přestárlý žák a přestárlý kandidát nebyl v stálém sporu s Bohem, se
světem a především s autoritami? V létech, kdy člověkje nejvíce si vědom svých
sil, kdy ony nejualehavěji potřebují využití na význačných ulohách, býti bez samo
statné a zodpovědné činnosti, jest opravdu tvrdým postavením a jest zajisté po
chopítelno, když tyto neupotřebené a zadržene' síly vybíjejí se vrevolučních myšlen
kách proti stávajícím řádům: (Paulsenz Moderne Erziehung, str. 17.) '

(Pokračování.)

Filosofie a náboženství.
(Dle přednášky prot. Dr. Raoula Richtra podává V. H . . . . a.)

(Dokončení.)

Touže cestou kráčeli prý i Hegel i Schopenhauer, přidělujíce jiný objekt Ii
losoíii a jiný náboženství.

Hegel a Schopenhauer tvrdili, že náboženství vyjadřuje symbolicky &allegO'
ricky, co filosofie chápe a poznává pouze abstraktně. Schleiermacher prý se nej
více přiblížil pravdě, an tvrdí, že náboženství i filosofie mají týž objekt, univer
sum, kosmos, ale různě jej projednávají; a tak může týž objekt, látkou stejný,
nabývati pro nás nové tvářnostil Filosofie jest poznání kosmu, objektivní činnost
lidského ducha; náboženství však chutnání nekonečna, pocit svrchované odvislosti,

Vrcholu prý dospěl Nietzsche. Odpoutal se od veškerého positivního nábo
ženství, ode všech nynějších známých vyznání náboženských; zavrhl je naprosto
a dokázal prý, že i to, co nazýváme dnes atheismem, je také náboženství; že
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i atheistické náboženství je možno! Neboť dle Nietzsche-ho prý při každém vý
kladu soustavy všehomíra — tedy i tenkráte, vykládáme-li svět bez Boha, ne
uznáváme li Boha jako původ a cíl světa — vždy je naší lidské vůli možno, aby
zaujala nějaké stanovisko k světu, buď zálibu či nelibost, což R. Richter již na
zývá náboženstvím! U něhožtedy náboženství musí se spokojiti s tak malým
a nepatrným obsahem! — Přece nemožno, aby akt lidské vůle závislý na náladě,
na okamžitém vzrušení mysli, byť i bezpočtukráte opakovaný, byl povýšen za ná
boženství!

My částečně připouštíme, že působení objektu na rozum jest u každéhoje
dince skoro totéž — dle stupně jeho intelligence — ale docela různé působeni
že jest na vůli: každý uzná, že uvolněné jablko padá k zemi, ale nepociťuje
ihned touhu je požíti. Velice střízlivě r'ozebíráme jeho názor, že filosofiejestvše
obecně platná, i když dnes není ještě hotova!

Ale i kdyby snad někdy bylo možno tajemství bytí prohlédnouti, přece pů
sobení tohoto objevu na vůli lidskou bylo by různé; tedy zase různá náboženství
při téže ňlosoíii! — —

A tak dle autora není vlastně nižádné normy, jež by mohla naší vůli uklá
dati náboženství. K témuž výsledku dospěl Nietzsche, ale neužil správné naší
(autorovy) terminologie, nýbrž ponechal — název filosofie, ač ve skutečnosti myslil
náboženství.

Na konec doznává autor upřímně, že nepochybuje, že jeho názory budou
od církví i od theologů potírány jménem zjevení a dogmat; vždyť i ve hlavách
filosofů posud není jasno. Domnívají se, že filosofie náboženství připravuje
a jím končí (thomismus), aneb že filosofie náboženství nahradí. Jiní holdují
ve ňlosofii positivismu a v náboženství mysticismu a ničí veškeré vztahy obou

Autor dí : >Náboženství filosofii předpokládá, jilosojže do náboženství ústí ;
napřed poznání roznmema pak následuje reakce na vůli.—=Jen tímto vysvětlením
předejdeme prý zmatkům!

Končí citátem ze Schleiermacherá, že »nové útvary náboženské jistě vzejdou,
třebas i s počátku jen jednotlivě a málo. Z ničeho vzchází vždy nové stvoření a
ničím jest náboženství v našich nynějších časech u našich lidí.: —-Tedy potřebu
nových útvarů náboženských vyznává zde autor. Ale kdo tuto potřebu
ukojí? Čí síly stačí k této opravdu nadlidské práci? Dr. Raoula Richtera zajisté
nikoli. — —

Pozorný čtenář zajisté postihl, pokud možno souhlasiti s názory páně au
torovými. Nemírně rozšířil platnost indukce, až dospěl k neurčitosti, k nejasnosti
ano ke skepsi. Neboť náboženství, vztah — podle autora — naší vůle k světu
jest čistě individuelní, spočívající na nestejných předpokladech u jednotlivých in
dividuí, na nestejném vzdělání filosofickém, na odlišné, různé povaze lidské vůle.
Takové náboženství jest pak ovšem »věc soukromác, s kterou nikdo neodváží se
do rušného života, kde také nikdo se po soukromých věcech netáže. Co se dá
říci o takovém náboženství? Co o něm prozradil pan autor? Nic, poněvadž ne
může; vždyť takové náboženství jest jako lyrická píseň, chvilková nálada osobní,
jež vábí svou novotou a odlišností.

Ve spisku ničeho určitějšího a podrobnějšího o tomto vztahu naší vůle
k světu neřekl; toť soukromým právem, snad i povinností každého jedince. Ale
to zoufalé, hrozné prázdno v duši člověka, když věda mlčí a vůle nemá nač
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reagovati! Pochmurné, mlčenlivé prázdno před sebou i nad sebou pociťuje mo
derní člověk a věda nové záhady objevuje, denně ukazuje víc avíce tu báječnou,
netušenou složitost zjevů životních. Záhady nalézá věda, ale — neřeší! A tu
přichází chvíle, kdy uštvaný moderní člověk, ztracený a opuštěný, utíká se k au—
toritě, aby jeho tápající rozum osvítila a skleslou vůli povzbudila. Tehdy najde
náboženství, ne neurčitý poměr k světu, nýbrž jasnou a zřejmou závislost na
Bohu a na jeho přikázáních. Tehdy najde víru, onu pokoru rozumu i vůle a
váží si i autority i tradice. Marnotratný syn rád se vrátil po smutných zkuše
nostech do svého domova. Tisíce moderních duchů po dlouhém bloudění rádi
se vracejí, odkud z jitra vyšli. Dr. R. Richter ve své úvaze na mnohé duchaplné
poukazoval, ale přece ničeho neodpověděl. S tímto poměrem avztahem naší vůle
k světu patrně si musíme pomoci sami, bez cizí pomoci.

Boj proti nemravnému tisku.
Podává JAROSLAV SLAVÍČEK.

Heslo, které v době přítomné ovládá kruhy vychovatelské v Německu a
pojí je v jednotný šik, je: Boj proti nemravnému tisku. Zraky všech obráceny
jsou zvláště ke škole, nebot pro ní i všecko špatné, je dosud dobré.—Jsou to již
iliberální kruhy, z nichž ozývá se výstražný hlas: »Proti bordelisování veřejného
života.:

Uvážíme-li, že nedávno zjistého vídeňského nakladatelství, které podobnými
produkty zaplavuje Rakousko a Německo, na ráz 30.000 svazků na pěti velkých
vozech bylo konňskováno, pak lze mluviti již o zátopě zmíněného tisku aje po—
vinností rozumných lidí, by především mládež chránili od hnusu, jenž plní ulice.
A bylo-li vypočteno, že 50 millionů marek se vydá v Německu za nemravnou
lekturu, a že skoro již nelze otevříti časopisu, by v něm nebyly stopy této
četby, je viděti, že se otevírá široké pole záslužné činnosti pro lidi dobré vůle.

Prozatím tato ochrana duševní a mravní jeví se v Německu v této formě:
1. Vydávají se zákony státní i obecní, jimiž se zapovídá prodávati onen druh

»literatury a umění.—:

2. Veřejně i soukromě boykotuií se obchody a krámy s nemravným zbožím.
VIV '

3. Mládež nabádá se ke čtení řádné četby a spolu jejímu Sirem.
1. První cestu nastoupila města Hamburk, Mnichov, Lipsko a j. Nájemcům

městských krámů, nádražním obchodníkům, pouličním prodavačům zapověděno
ty a podobné tiskopisy prodávati. Město Hamburk však pokročilo dále. Zástupci
města odhlasovali dvoutřetinovou většinou (80 hlasy proti 40) návrh, by v říšské
radě se provedla pro tuto věc zákonitá úprava.

Řeč, kterou při té příležitosti promluvil dr. Papert, zaslouží pozorností.Mimo
jiné pravil: »Při tom rozhodnutí dlužno se vybaviti ze vlivu klamných hesel
(Schlagworten) a to zejména od hesla: O moderních názorech. Tím chce se říci
nám, členům výboru a těm, kdož jsou jedné mysli s námi: »Jste hotoví zpáteč
níci.c Já však tvrdím, že v tomto bodu výtky našich odpůrců jsou nemoderní,
jelikož netkl se jich ani proud, který ovládá dokonalejší hlavy v naší době, totiž
myšlenky o hygieně rassy a o úsilovné snaze, zahladiti škůdce, kteří hlodají na
našem národě . . .
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Druhé heslo: Omezení svobody. Pred ním varuji všecky v tomto shromáždění
a zvláště své přátele (liberály). Probůh nedejte se lapit slovy: >Liberál nesmi
hlasovati pro taková opatřenílc Ve zprávě výborové čteme: Otázka tato náleží
v obor, který je povznesen nad všecky politické různosti. Tento passus byl vlo
žen do zprávy za výslovného souhlasu všech členů výboru, kteří náležejí všem
frakcim. A to zcela právem.

Stojíme tu v pravdě na poli, které je vzdáleno vši stranické politiky, na
půdě čistě praktické práce pro náš národ. Jedná se tu o otázku, o níž vyslovil
se jeden z nejlepších mužů Německa, Paul de Lagarde v tento smysl: »Liberál
anebo konservativec? Jsa vůdcem lokomotivy, není člověk tím ani oním, nýbrž
toliko: buď věci znalý anebo neschopný . . . <

Třetí heslo: »Nálcželi bychom ke straně největších horlivců katolické církve,
ke straně anglických puritánů.: Odpovídám: Předseda a zpravodaj výboru patří
evangelickému svazu, zpravodaj mimo to je v antiultramontaním svazu říšském.
Ale máme proto katolíkům přenechati péči o zdraví a budoucnost našeho národa?
Co se pak týká anglických puritánů, vi každý znalec, že puritáni to byli, kteří
založili velikost Anglie . . . Nesmíme se též dáti zastrašiti uváděnou: »Ohrožeuou
svobodou km'hkupectví.< Byly by postiženy toliko méněcenné antikvariáty, traůky
a obchody papírnické. Náš návrh je návrhem svobody, chceme svobodu slušných
obchodů proti neslušným . . .

Konečně ještě jeden důvod k úzkosti. Jedná se o: umění. Dr. Filippi řekl
(o Simplicissimu): Je taktum, že v tomto listě se uplatňují síly zdatné, umělecké
a duchaplné a nelze jich házeti v kal a špínu, i kdyby tu bylo přesvědčení, že
působí zhoubně . . . < Slova hrozná, ale i nepochopitelná. Vždy jsem soudil: Čím
mocnější nepřítel, tím mocněji dlužno jej chopiti! Proti této, abych řekl, zabed
něnosti, uvádím drsný sice, ale vtipný výrok jednoho z žijících a nejlepších libe
rálních mužů, vrchního medicinalního rady prof. dra Grubera v Mnichově: »Ani
umění ani literatura nejsou nevyhnutelný pro existenci národa; nevyhnutelna
však je zdravá mládež. Všechna umělecká díla dohromady nemají té ceny, jako
zdravý doros'.My bohudík nepostavíme se před alternativu: Buď umění a litera
tura anebo zdravá mládež . . .

2. Druhý, velmi působivý prostředek k boji proti hnusnému tisku dalo
bavorské ministerstvo kultu výnosem 17. června 1908 a od té doby také jiné
vlády v Německu. Kterak i z privátní strany lze účinně působíti v této akci, do
kazuje nedávno uveřejněná vyhláška, kterou učinil ve Wúrzburgu >Jugeud—fiir
sarge — verbauda:

a) Všem obchodům, které svazu nevyhoví, dá se opětovné vyzvání,v němž
budou upozorněny na následky.

b) Následky ty budou, že všecky spolky — počtem 34— skupené ve Svazu
důtklivě upozorní své členy, aby v obchodech dotyčných nekupovali ani pro sebe
ani pro své děti.

c) Jména obchodů těch se oznámí členům . . .
Mnohde ovšem chtěl nicotný tisk boykot odsuzovati. Ale v orgánu »Volks

wartc (1909) — pro potírání veřejného nemravu — dokázal rada vrch. zem.
soudu Gills z Kolína, že škola má právo, pohroziti obchodům s nemravnou lite
raturou boykotem a v případě nutnosti boykot provésti. Své dobrozdání dokládá
rozhodnutím říšského soudu a ukazuje, že dle civilního práva i jakousi náhradu
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lze požadovati. -Rozsudek vrchního správního soudu ze 16. dubna 1890 praví:
>Školní kázeň pojímá v sobě i právo výchovy, dle něhož učitel jest oprávněn
dozírati na mravní chování žáků i mimo školní čas a mimo školní síň.: Avtémž
rozsudku dále se praví: »Po rozumu tohoto práva výchovného řád školní správně
žádá na každém žáku i mimo školu počestné a mravní chování a zakazuje ná
vštěvu hostinců . . . a proti přestupkům hrozí nejpřísnějšími tresty.: A k tomu
Gills dodává: »Z téhož důvodu, že školní kázeň uzavírá v sobě právo (a dodejme
i povinnost) učitelovo resp. školního úřadu, brániti co možná mravnímu porušení
žáků, zcela ve smyslu toho dozíracího práva učitel může svým žákům zakázati
vstup do obchodů, kde jsou vyloženy anebo se vykládají nemravné knihy, tisko
pisy závadné . . . urážlivé pohlednice a jiné podobné tiskoviny, které schopny
jsou působiti škodlivě na mravní cítění mládeže a spolu může stíhati přestUpky
žáků zákonitými tresty. .

3. Třetí cestu, totiž mládež nabádati ke čtení řádné četby a tuto četbu mezi
ní šířiti, musí předcházeti poučováni, co čísti mimo školní knihu. — Upříležitosti
večírků s rodiči a jmenovitě výstavkami pro mládež pořádanými mohou se se
známiti otcové i matky s dobrou četbou. Seznamy spisů pro mládež, které
katolické spolky učitelské zpracovali pro katolické rodiče, a jsou zdarma, po
slouží dobře.

V této positivní práci zříme tu nejlepší profylaxi proti zkáze mládeže_
V tomto smyslu některé velmi praktické pokyny dala komisse svolaná hessenskym
ministerstvem kultu, v Darmstadtě 1909 zasedající: »Aby všude byly zřízeny žá
kovské knihovny a učiněny přístupny i žákům škol pokračovacích, aby v uči
telských seminářích zavedena: znalost literatury mládeže, aby představenstva
spořitelen a půjčoven skytala pomoc k zařizování knihoven a krajské úřady neb
stát aspoň chudým obcím.<

Tolik a více ještě děje se v Německu. I u nás počíná záslužná akce a to
nejen ve vysloveně katolických kruzích, ale i v liberálních. Ale jako ve všem
dobrém i tuto jsme za Německem hodně pozadu.

Nová učebnice středoškolská.
(Th.Dr.Jos.Kašpar: Učebnice katol. náboženství pro vyšší třídy škol střed
ních a jim rovných ústavů. Část 1. Obecná-apologetická. V Praze 1910. — Nákladem

Al. Wiesnera. Cena 3 K.)

Čilý ruch, který vzbudila nová doba v otázkách náboženských, jeví se
positivním způsobem v potěšitelné snaze našich paedagogicko-katolíckých kruhů
prohloubiti methodu náboženského vyučování a podati žákům takové učebnice,
které by stály na výši doby a vyhovovaly zvýšeným požadavkům, jež nutno
iest nyní klásti na učebnice po stránce obsahové i po stránce methodicko
didaktické.

Učebnice Dr. Kašpara získává si v této snaze čestné místo a uvítána bude'
zajisté v kruzích středoškolských učitelů náboženství s povděkem. Jak po stránce
obsahové, tak i po stránce formální vyniká nad dosavadní učebnice a razí novou
cestu, ukazujíc, jak i vyučování náboženství na škole střední, piizpůsobujíc se
reformním předpisům k podávání učiva, povznésti se má od podávání suchého
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extraktu látky k hlubšímu pojetí a proniknutí náboženského učiva s použitím
všech vhodných pomůcek, jimiž vyučování stalo by se zajímavým a výsledky
jeho trvalými.

Po stránce obsahové jeví učebnice velikou píli spisovatelovu ve snesení nej
novějších výzkumů vědeckých na poli křestanské apologetiky. Podává hojně do
kladů vynikajících učenců aspisovatelů z dob starších i nejnovějších, církevních
i světových a to se zevrubnou citací originálů, což svědčí o vážné a delší pří
pravné práci spisovatelově, který nespokojil se s nahodilými výňatky, ale sáhl
ke spisům původním. K původním citátům jsou pod čarou připojeny zdařilé
překlady.

Po stránce methodicko-didaktické přihlíží učebnice k nejnovějším výnosům
c. k. min. kultu a vyučování, dle nichž upustiti jest od šablonovitého memorování,
tak že zkoušení a opakování má míti ráz rozhovoru, pěstujíc soudnost &úsudek
žáků. Významné části, jimž by se věnovati měla při studiu zvláštní pozornost,
jsou označeny větším písmem, podrobnější a hlubší zpracování a odůvodnění
látky naznačené písmem menším, tak že tím dáno vodítko, dle kterého jest se
říditi při opakování učebné látky. Četné poukazy na četbu vědeckých a básnických
spisů navádějí žáky ku prohloubení náboženských názorů a ku poznání lite
rárních děl, v nichž zobrazeny jsou náboženské ideje soudobé intelligence. Po
ukazy tyto poskytují také vhodnou příležitost, aby případným přednesem do
tyčných autorů vyučování se oživilo, cit náboženský prohlouben a zájem pro
díla náboženská byl vzbuzen.

Charakter čítankový vhodně tu spojen s učebnicí. Tím vymyká se učebnice
ze šablonovitého a suchého podávání látky, které svádělo k úmornému memo
rování, aniž by rozšiřovalo obzory náboženského nazírání žákova a povznašelo
jeho náboženské cítění. Vhodným podáním látky veden žák k samostatnému
ovládání učiva, k hlubšímu jeho procítění a učiteli poskytnuta příležitost, aby
budil v něm touhu studiem knih naznačených rozšiřovati náboženské poznání
a přesvědčení. _

V době, kdy otázkám náboženským taková pozornost se věnuje, zajisté jest
třeba, aby z úzkého rámce školního náboženského učiva otevírán byl studujícím
širší rozhled do apologetické literatury soudobé, která zvláště zásluhou Dra Tum
pacha a Dr. Podlahy ve »Vzděláuací knihovně katolickéc utěšeně se rozvíjí. Že
učebnice Dr. Kašpara ina učitele klade větší požadavky než učebnice dosavadní,
netřeba podotýkati. Ale právě v tom lze viděti také její přednost.

K ceně učebnice po stránce methodické přispívá ito, že podává látku způ
sobem positivním, vyhýbajíc se zbytečnému polemisování. Předeslána jsou nej
prve takta hojně zdůvodněná, jimiž případné námitky samy sebou se vyvracejí,
a kde třeba námitku vyvrátiti, děje se tak způsobem nepřímým nebo v otázkách,
jimiž daná these ještě hlouběji a obšírněji se dokazuje a objasňuje.

Neopomenuto také použití názoru — obrazem. Při výběru obrazů jeví se
paedagogická zkušenost spisovatelova. Obrazy nejsou vybrány nahodile, aby jen
vyplnily místo. V rámci učebné látky mají svůj význam a odůvodnění, přihlížejíce
k historickému zdůvodnění a vysvětlení thesí apologetických.

Učebnice je také opatřena vhodnými mapami, rejstříkem imenovým a věc
ným, čímž vyhověno důležitému požadavku moderní učebnice.
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Pěkný jest v doslovu článek: »Církev a vzdělanostc, v němž zvláště věno
vána pozornost kulturním a charitativním zásluhám církve kat. v Čechách.

K učebnici připojena je jako »novumc část čítanková, v níž uvedeny
ukázky z Písma sv., jakož i ze světských spisovatelů. Ukázky Písma sv. Starého
Zákona upraveny jsou parallelismem, čímž poetická krása Písma sv. pěkně vy
niká. Ukázky voleny jsou vhodné jako doklady k thematům apologetickým.

Celkový úsudek o učebnici Dr. Kašpara lze podati co nejpříznivější. Jeví se
v ní nejen delší zkušenost paedagogická, ale také poctivá práce a snaha podati
knihu učebnou potřebám doby vyhovující. Upozorňujeme na ni nejen profes
sorstvo středoškolské, ale i duchovenstvo, které nalezne v ní hojně apologetického
materiálu pro zvýšené potřeby duchovní správy. f

SMĚS

Pokrokoví professoři a biskupové. .
Vavříny „Ústředního spolku českýchpro
fessorů“, který se obráti otevřeným listem,
adressovaným ve formě toho druhu d0pisů,
uveřejňovaných v »Právu Liduc či »Zářic
na J. Excel. biskupa brněnského Dra.
Huyna, nedaly spáti královéhradeckému
odboru téhož spolku. Týž v »Oasec uve
řejňuje velikou nelibost nad tim, že J. Ex—
cellence biskup královéhradecký Dr. Dou
brava osměluje se visitovati střední školy a
tam mluviti žákům jinak, než pokrokoví
professoři činí. Slavnostní vítání biskupa
je jim proti mysli. Ředitelé ústavu poručili
členům sboru, aby přišli v uniformách. Jaké
to znasilňování jich svědomí! Kdyby přišel
do ústavu návštěvou nějaký pohlavár z nej
temnější Afriky, tíž professoři, jimž uniforma
jest jediným parádním &ochranným artiklem
celé jich osobnosti, by přímo závodili v tom,
aby jej uvítali ve svém úředním stejnokroji.
Ale biskupa vítat, jaké to zpátečnictví!
Vždyť je přece známo s dostatek ze školní
praxe, že častou známkou pokrokovosti bývá
— hrubost!

A biskup Doubrava zmínil se též 0 Má
charovi. A bez oslavných tirád! Ba on
zcela nenápadně varoval žáky před četbou
některých jeho Spisů! Jaká to opovážlivost!
Jenom pokrokoví professoři smějí ve škole
mluvit: chválu Macharovi a vtipy o církvi
a náboženství. Běda, aby biskup nebo kdo
jiný mluvil opačně. A přece Macharův
Rím je přímo typickou knihou, která do
kumentuje nejlépe, k jakým zvráceným a
všemu nazírání nepředpojatých odborníků
přímo diametrálně odporujícím úsudkům

svádí týž pozorovaný objekt toho, kdo při
stupuje k němu naplněn předpojatostí,nená
vistí a pohrdáním. V tom směru Macharův
Rím zůstane v našem písemnictví vždy vý
mluvnou — skvrnou! O tom však biskup
nesmí se dle názoru pokrokových profes
sorů zmíniti. ——Královéhradecký odbor vy—
zývá též ústřední vedení spolku professorů
v Praze, aby zakročilo proti podobnému
klerikalisování středních škol. Nepochybu
jeme o tom, že ústředí tak učiní. Na to
je dost — »taktní a chytré-. — A když
nemůže se vykazovati jinou positivní čin—
ností, proč by tu nepustilo do světa zase
nějaké ohražení nebo otevřený list na pana
— Doubravul Tomu se nikterak nepodí
víme. Ale podivujeme se tomu, že mezi
středoškolskými katechety mohou ještě exi
stovati jedinci, kteří tuto činnost Ústřed
ního spolku českých professorů svými člen
skými příspěvky ještě podporují. r.

Z družstva Vlast. (Dokončení.) —
Předsedající tázal se ředitele závodu, jaké

účinky na družstvo naše má poslední sjezd
katolických organisací, konaný na Kr.Vino
hradech a boj mezi 'Našimi Listy: a jinými
čaSOpisy o známé memorandum 17 osob?

Kníž. arcib. notář Tomáš Škrdle odpo
věděl delší řečí takto:

Obchod v Praze a na venek bojem tím.
nikterak dotčen nebyl; objednávky klidně
přicházejí a klidně se vyřizují jako jindy.
Za to objednávky drobného tisku a farních
potřeb z venku jsou četnější než za časů
obyčejných; i z Prahy samé obdrželi jsme
hojně tisku. Mámet právě nyní 14 sazečů
& vedle nich tři učedníky a dole ve stro
jovně 1 strojmistra, 2 nakladačky, 1 tiskaře
a 1 učedníka, v expedici pak 1 knihaře a
tři stálé pracovnice a dvě mimořádné & 2
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sluhy. Nahoře v administraci máme čtyři
úředníky a jednu pomocnou sílu při redakci
»Vlastia, : krámě 1 prodavačku — nad tím
bdí 1 faktor a 1 ředitel závodu. Celkem je
nás 38 osob a s redaktory našich listů
45 osob. Stav personálu tak vysoký dříve
u nás nebyl. Zpravidla jsem platíval v so
botu personálu v sazárně, v expedici, ve stro
jovně a v administraci 500—550 K týdenní
mzdy, ale poslední týden činila výplata ta
již 644 K a administraci v to počítaje celkem
711 K. Ale v tom není zahrnut plat ře
ditele, faktora, jednoho úředníka a všech 7
redaktorů, kteří mají plat buď měsíční nebo
čtvrtletní nebo pololetní. Každý týden musím
míti po ruce na běžná vydání nejméně tisíc
korun. Co nad to jest, tím se dluhy uplá—
cejí. Jelikož jest v létě málo peněz, zaplatil
jsem již v zimě celý dvojí equivalent (z domu
i ze spolku) na celý rok napřed, i daně z časo
pisů jsou za celý rok 1910 zapraveny. Na
velký tiskací stroj jest nám letos zapraviti
poslední splátku 6000 K, z tořo jsem již
v zimě 4000K uplatil a zbytek 2000K do
platím na podzim. Dne 1. července platíme
1200 korun annuity do spolku Praha, ty jsou
k tomu účelu uspořeny již v pošt. Spořitelně.
Zkrátka musím počítat na vše ne na týden
a měsíc napřed, ale na čtvrt a půl léta. — Co
se tkne časopisů, odpadli »Vlastic v poslední
válečné vřavě dosud jen 3abonenti a trochu
pochroumány byly »Naše Listyc. Přestaly je
totiž do dnes odebírati v Praze organisace:
na Malé Straně (50), v Žižkově (33) a dříve
před tím ve Vršovicích (30) a tu a tam se
to prý ještě viklá.') Mimo to odpadlo něco
abonentů v Čechách, něco na Moravě a něco
zase jinde přibylo (na Andělce, na Zlíchově,
v Modřanech, dále Karel kníže Schwarzen
berg, kanovník Msgr. Ant. Wůnsch aj.v.).
VPraze se dávají »Naše Listya organisacím
po 4h & někde jsme platili nad to náhradu
porta, a jinde dostávali roznášeči »Našich
Listů: 20—25 proc. provise; inení při tom
užitek žádný, spíše citelná škoda. A škoda
je tím větší, že nám vPraze, v předměstích
a v okolí Prahy odpadli téměř všickni řeme
slníci, živnostníci a dělníci — a byla jich
slušná řada — kteří platili za »Naše Listyc
ročně 6 K a nyní je berou číslo za 4 h;
někde “i kněží a bohatší úředníci té slevy
— 4 h — užívají, ač jsme to nepovolili,
ba přimo zakázali. V Tuchoměřicích na př.
braly se 3 ex. >Našich Listůc za 18 K, nyní
se berou zase jen 3 od týchž odběratelů za
6 Ka tak je tomu ijinde. Tedy ztráta v Praze
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a předměstích je pouze morální a nikoliv
hmotná. Kdyby nám na tuto slevu nepo
skytoval Jeho Eminence ročně subvenci 300 K
a vždy věrná metrop. kapitola v Praze 200 K,
nemohli bychom ji vůbec poskytovati. A co
jsme při »Našieh Listechc ztratili, to nabu
deme jinde, v Soc. odboru, jehož členstvo
vzroste do set, ba doufám, že právě zde více
získáme, než jsme ztratili. — Tak starý závod
jako náš se lehce poškodit nedá, on žije
částečně ze svého vlastního tuku, t. j. stále
a stále prodáváme staré knihy, brožury, ka
lendáře, letáky, různé farní tiskopisy, stará
čísla časopisů, zkrátka objekty, jejichž příjmy
a vydání jsou již dávno vyrovnány. Co
ztoho prodáme, jako bychom našli.

Dále stále a stále členové i abonenti
uplácejí své dluhy, jež činí úhrnem přes
100.000 korun. Tu splatí starý člen 100 K,
tu zašle jiný najednou 100—200—300 K
abonentního dluhu. A zbytky skladu dáváme.
novým členům, kteří se hlásí rok co rok a
jejichž stovky zapravují to, co nám z nákladů
našich zbývá. — Jest pravda, že nám každý
rok věrní kněží umírají a tu a tam nevěrní
na jejich místa nastupují, ale tu si pomá
háme tím, že vnikáme časopisy svými tiše,
promyšleným plánem více a více v lid a pro
obchod na venek a pro drobný tisk dostačí
nám 50—100 věrných kněží a tolik jich vždy
míti budeme. — Je třeba ještě připomenouti,
že máme kolem sebe čtyři mohutné bašty:
Tiskovou Ligu, Spolek na zakl. katolických
knihoven, Jednotu č. katol. učit. a Pandag.
svaz. Těmito baštami jest družstvo chráněno
a posilováno.

Stárneme, ale v agitaci se nikým před
čiti nedáme a tato okolnost a jádro dobrého
kněžstva, šlechty, intelligence a lidu zůstane
při nás a neopustí nás. A co nám kdo po
kazí, to spraví různé stále docházející dary,
odkazy, jichž jsme již hojně dostali a ještě
dostaneme, nebo některé z nich jsou nám
pro budoucnost zaručený. Tedy ve jménu
Páně ku předu!

Druhý místopředseda far. Vl. Hálek podal
druhý dotaz, řka:

Slyším na venku, že na »Čechac po
dala rozpočet »Vlast< a p. V. Kotrba, a kněží

*) Pozn. Dne 20. dubna došla nás zpráva, že
se podobně stalo v organisaci Hradčanské, kdež
se odebíralo 25 cx. »Našich Listůc. Tedy přestala
odebírati >Naše Listy< i organisace pod hradem
Jeho Eminencí, jenž si >Našich Listů< velice váží,
s oblibou je čte a jenž k zakladateli družstva
pravil, že ho »Naše Listy: ještě nikdy nezarmoutily.
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si stěžují, že »Vlastc jest dražší a že p.V.
Kotrba stojí oproti ní v lepším světle. Mně
však nic není známo, že bychom se byli
0 »Čechac ucházeli & rozpočet dělali, i táži
se ředitele závodu, jak ten rozpočet »Vlastic
na venek přišel?

Na dotaz II. místopředsedy p. far. Vl.
Hálka odpověděl red. Tom. Škrdle takto:

Družstvo >Vlast< o žádný rozpočet žá
dáno nebylo a žádný nevydalo. My zatím
po tisku denníku netoužíme a při nynějším
zařízení bychom tisk denníku ani převzíti
nemohli a nevzali. Věc se má takto: Piův
spolek vyžádal si na »Čechac rozpočet od
našeho p. iaktora jako soukromé, nestranné
osoby. Náš p. faktor zdělal rozpočet dle
tiskárenského tarifu, p. Kotrba podal svůj
se značnými slevami. Když se o tom při
schůzi pp. vikái'ů & zástupců ostatních tří
diecési u Jeho Eminence jednalo, říkal refe
rent p. kanovník Msg. Fr. Vaněček pro krát
kost řeči: ro_Zpočet »Vlastia a rOZpočet p.
Kotrbův; a to se dalo i do tisku a tím se
u těch, kteří zákulisí neznají, rozšířil názor,
že bychom my na „Čechuc příliš vydělati
chtěli a p. Kotrba že se spokojuje s malým
výdělkem. Jak z tohoto vylíčení jasno, druž
stvo >Vlasta nemá s tou věcí nic společ
ného a kdo nás ze žistnosti podezříval, račiž
si svůj názor opraviti.

Výbor projednal ještě mnoho jiných otá
zek a záležitostí, které se však vymykají ve
řejnosti. Jednání výboru bylo vážné a dů
stojné a kdož se obávali, že pro dvě trhliny
ve výboru cena jeho poklesne, zklamali se.
Ve výboru je síla, odvaha, svornost a na
prostá shoda, a ony dvě trhliny oproti tomu
nic neznamenají.

Křesťanská škola buď školou vý
chovnou! Na třetím sjezdu katolickém ve
Švýcarech v Zugu (v srpnu 1900) uváděl
redaktor Baumberger ve své výborné řeči
o křesťanské národní škole mimo jiné toto:
>I v našich kruzích převládá namnoze mí
nění, že dnešní škola je již úplně křesťanská,
vztýčí-li se jen na moderní školu svěcená
svíce náboženského vyučování, školní mod
litby a křesťanského obrazu v učebně, a že
dostáli jsme již své povinnosti, jestliže jsme
opět a často zmíněné svíce reklamovali . . .
Já nesdílím toho názoru, ježto si představuji
křesťanskou školu jako něco celistvého.
Má-li křesťanská škola Splniti svůj úkol v době
přítomné, musí býti opět školou více vý
chovnou & tudíž i školou charakteru a
méně jednostrannou školou toliko vyučování.
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Týž hlas zaznívá právě z liberálního tábora
paedagogů v Německu a hnutí v tom smyslu
lze znamenati. I my měli bychom býti v čele
takového hnutí. Nebo škola výchovná. toť
zlaté jádro myšlenky křesťanské o škole.
Naše sociální poměry, jež naše otce, a bo
hužel i matky celé dny rodině odnímají,
volají vždy více po škole výchovné. Vím
dobře, že snáze podobný návrh vysloviti,
než provésti. Ale náš vývoj, naše poměry
žádají vždy úsilovněji reformy školy jakožto
výchovné. Kde však poznání, tamť i vůle,
a vážná vůle je zárukou skutku. Národní
škola má Opět stoupnouti v ceně a nikoli
býti toliko ústavem dressury vědění; musí
se státi faktorem opravdové osobní a ná—
rodní výchovy. — Úplně souhlasíme, neboť
totéž sleduje i naše strana. —k—

Kněz & učitel. Církevi stát mají zájem
o veřejnou školu atak lze říci, že kněz
zastává zájmy církve a učitel zájmy státu.
Oba však mají spolupůsobiti k dosažení
nejvyššího účelu školy. Není-li svorného
spolupůsobení u obou, nebude dosaženo
účelu, který škole vytčen. Křesťanská škola
žádá, by učitel netoliko vychovával k řád
nému časnému a občanskému životu, ale
i osvícen a prodchnut byl duchem křesťan
ským, což ukáže, nebude-li spouštěti se zřetele
ve výchově pro život časný vyššího účelu
života lidského. Odvrátí-li se učitel od ducha
křesťanství, ztrácí pravý názor o lidském
bytí a životě, a celé jeho působení bude
neplodným zákrskem. Je-li kněz vlažným
ve výchově školní, zanedbává svou nej
důležitější povinnost, a má těžkou zodpověd
nost před Bohem a Kristem. Církev a stát
mají tudíž dohlížeti, jakými jsou ti, jimž je
škola svěřena. Rozumí se, že mají přihlížeti
nejen k jejich theoretickému vzdělání, ale
i k jejich morálnímu charakteru. — k.

Je potřebí erotické literatury? Pro
slulý italský básník Manzoni píše: »Patřím
k těm, kteří praví, že nemá se o lásce tak
mluviti, aby se duše čtenářů k této vášni
rozněcovala. Lásky je třeba na“tomto světě;
ale té lásky bude vždý dosti, není tedy
opravdu třeba, pěstovati ji s úsilím; nebo
kdo ji tak pěstuje, nečiní více, než že
ii vzbuzuje tam, kde jí není třeba. Jsou
jiné city, jichž mravnost potřebuje a jimiž
spisovatel má více a více duše pronikati:
jako soucit, láska ku bližnímu, mírnost,
shovívavost, obětavost. . . .c — k.

Světový svaz učitelů a učitelek.
Liberální spolky učitelské spojily se vjeden
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svaz internacionální. Rovněž učitelstvo,
organisované ve spolcích katolických. ne—
hodlá zůstati pozadu. Zasloužilý předseda
katolického svazu v Německu, rektor H.
Bróck v Bochumu (kraj. město ve Vest
fálsku) sděluje, že v té věci došel souhlasu
ve vlasti i za hranicemi. Dosud ve svazu
jsou zastoupeny: Katolický svaz německý,
spolek katolických německých učitelek, a
katolické učitelské Spolky v Belgii, ve Švý
carsku, Hollandsku, rakouský učitelský svaz
a katolické spolky učitelské ve Francii
& Skotsku. — k.

Vzácná návštěva. — V sobotu dne
23. dubna t. r. poctili nás svou návštěvou
v administraci naší: J. M. vsdp. praelat
Msgr. Dr. Josef Burian, kap. děkan a vldp.
Msgr. Ant. Wůnsch, kanovník na Vyšehradě.
Prvý jest přísedícím zemského výboru, druhý
členem kníž. arcib. konsistoře. Oba vznešení
hosté projevili pro družstvo Vlast nejvře
lejší sympatie, činnost naši úplně schvalili
a tím nás v prácech našich velice posílili.
J. M. vys. důst. p. prelát složil pro Soc.
odbor 50 K, vldp. kanovník 10 K a 10 K
Spolku na zakládání katol. knihoven azá
roveň si vldp. kanovník předplatil »Naše
Listyc. Také J. J. Karel kníže Schwarzen
berg předplatil si »Naše Listyc. Návštěva
obou vys. církev. hodnostářů zanechala
v srdci našem hluboký dojem, nebot stala
se v době pro nás velice významné.

K Širšímu sboru soc. odb. družstva
Vlast přistoupili z professorů středních škol
a ze sboru katechetů: a) Leopold Kolář,
Vinc. Blažek, Václ. Davídek, Mart. Kocmich,
Jos. Šprongl, Jan Kalivoda, Dr. Václav Hla
vatý, Jos. Přibyl, Jak. Janda — b) Jos.
Zuzánek, Ant. Provazník, V. Sýmon, Jos.
M. Švec, Mik. Levý, Fr. Černý, A. T. Ja
vorský, Maxm. Biedermann, K. Bíca, Fr.
Roštík, Vojt. Hernych, Pav. Svatuška &
Václ. Sedlák. — Děkujíce těmto pánům,
prosíme, aby četní jiní z Čech i Moravy
a ze Slezka příkladu jejich následovali. —
Nové členy a dary přijímá: Tom. Skrdle
v Praze čp. 570-II.

Zdarma rozdáme obecní a školní tisko
pisy. Zádati mohou o ně ti, kdož buď
»Vlastc nebo »Naše Listy: odebírají. Před
nost mají ti, kteří odebírají oba tyto časo—
pisy. Žádati mohou o obecní tiskopisy i fa
ráři, kteří v obec. zastupitelstvech zasedají.
Máme tu také něco školních knih, jichž se
na školách již neužívá. I ty můžeme k sou
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kromému vzdělání rozdati. Objednávky vy
řizuje: administrace družstva Vlast v Praze
čp. 570-11.

Věrné své stoupence prosíme, aby
drobný tisk:

oznámení, po
zváni ke schůzím aj. v. K prosbě té máme

nám v hojné míře svěřovali

visitky, plakátky, divadelní

zvláštní důležitou příčinu. Věrné své přátele
prosíme, aby k tomu i jiné povzbudili.

Upozornění. Papírnický obchod nášjc
od 9. května t. r. v I.
druhé dveře.

poschodí v pravo

LITERATURA.

Zpět kcírkvi svaté. Protestantskýhistorik,
prot. Dr. A. von Ruville, přestoupil k církvi ka
tolické. Přesvědčení své vyložil ve spisu „Zpět
k církvi svaté“. Kniha ta jest vzácným darem
nejenom pro protestanty, jimž platí rozpravy Ru—
villeovy na prvním místě, nýbrž také pro nás ka
tolíky. Upřímnému věřícímu protestantu nebude
po přečtení této knihy možno, vzdalovati se déle
s dobrým svědomím od církve katolické; tak pře
svědčivě dovedl Ruvillc psáti o své nynější matce.
V katolíku vzbudí četba ta radost a obdiv, ne že
by našel tu něco nového -—jsouf to nezměnitelné
pravdy naší sv. víry — ale podiví se, že konvertita
vnikl do těchto pravd tak hluboko, že cítí a mluví
jako ten, kdo se v katolické víře narodil. Vedle
dějin svého obrácení rozbírá Ruville také obvyklé
námitky a předsudky protestantů proti katolické
církví. Jasný a průhledný způsob, jakým vyvrací
námitky odpůrců a pojímá jednotlivé články kato
lické věrouky, proslota, s jakou předkládá své
upřímné přesvědčení, jež se v pravdě již stalo
částkou jeho žití, dodává spisu zvláštní ceny, tak
že jest znamenitým obohacením apologetické litera
tury. Můžeme tudíž knihu tu, jež nese se tónem
důstojným, prostým vší bojovnostio a útočnosti, co
nejlépe doporučiti všem protestantům i katolíkům.
— Cena překladu důstojného pána Filipa Šubrta,
brož. v barevné obálce 1 K ..0 h.

Repetitorium dějin vychovatelství jest ná
zev nové příručky ke zkouškám pro učitelstvo a
kandidáty učitelství. Sto stran, cena výtisku prak
ticky v plátně vázaného 1 K, poštou 1 K 10 h.
Kniha obsahuje úplné dějiny pedagogiky, veškerá
data historická, přehledy, charakteristiky dob, pe
dagogů a myslitelů, jich význam, jakož iobsahy
pedagogických děl, jichž znalost při zkouškách
jest nezbytná. Doporučujeme vřele, kdož ke zkou
škám se připravují! Nákl. Jar. Hončíka v Litovli.
(Morava).

Knihtilkárna družstva Vlast v Praze
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Moderní doba a její lide.
(Dokončení.)

Mluvě o nedostatcích dnešní doby, napsal zvěčnělý biskup Keppler: »Co se
modernímu světu a kultuře na křesťanství nelíbí, je v intellektualním směru
zázrak,av mravním ohledu autorita.< Moderní blud vše ubíjejícího rationalismu a
sen o individualismu, o »právu na osobnost:, tak se rozmohly, že člověk není
schopen vyššího mravního povznesení a nějakého rozumného sebezdokonalování.
Dávné heslo všeho vnitřního obrodu: »Si magnus esse vis a minima incipe<
nikdo ani nezná. Pokora, založená na jasném sebepoznání, z moderního světa
vymizela.

Týž protestantský filosof, Paulsen, ve svém, nedlouho před smrtí vydaném
spisu: »Modeme Erziehungc zřetelně charakterisuje nynější poměry výchovy,
když praví: »Dnešní mládež přirozeně přijímá ráz doby a okolí, v němž vyrůstá.
Jenom zřídka slyší slova uctivosti; naproti tomu se všech stran znějí vjejí sluch
tóny podrážděné, vášnivé, přepjaté a nenávistné kritiky: doma, v časopisech,
v humoristických listech, v letácích a moderní literatuře. Kdo má ještě dnes před
něčím respekt a úctu? Ba kdo by se nestyděl míti ještě dnes k něčemu úctu?
Či mají snad »velcí lidéa našeho _věku, mají naši »heroové duchac Haeckel,
Nietzsche k něčemu úctu mimo úctu k sobě a ke svým chvilkovým vlastním my
šlenkám? Vše bráti v pochybnost, vše zamítati, vše prohlašovati za mrtvé, ob
zvláště pak to, co jen z dáli má ráz autority, to jest ona tónina, v níž naši
spisovatelé hrají. Nic není všednějšího, než něco vyššího uznávati, než úcta před
něčím dávným a velikým. Hanba tomu, kdo ještě v něco věří, kdo ještě něco
považuje za velké, svaté, vznešené . . . to jest známkou nízké dušelc (»Moderne
Erziehungc, str. ll.)

Taková jest duševní tvářnost moderního člověka.
Že k tomuto duševnímu stavu mladého člověka valně přispívá též domácí

a školní výchova, leží zajisté na bíledni. Zesnulý německý kancléř, kníže Bismarck,
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kdysi poznamenal, že vypohlavkovaná a rozněžnělá generace obyčejně po sobě
následují. Z krajnosti přísné a tuhé kázně, plné trestů, upadá se často v nekázeň
a rozhýčkanost. Domácí kázeň, založená na absolutní poslušnosti vůči autoritě
rodičů skoro naprosto vymizela. A jako nynější rodiče nejsou zvykli těžce se
namáhati a nějaký požitek si odepříti, přirozeně také toho nežádají na svých
dětech. Naprostá poslušnost a kázeň. jaká kdysi panovala v měšťanských a rol
nických rodinách, jsou již na vymření; dnes jediné omlouvání a shovívavost
vůči pokleskům mládeže staly se pravidlem.

A přece nikdo neprohřešuje se více na vlastních dětech, jako ten, kdo záhy
neučí je poslušnosti. Ovšem máme tu na zřeteli onu poslušnost, kterou děti
ochotně a s důvěrou vůli rodičů jako starších, moudřejších a prozíravějších při
jímají za svou. Kdo všechna přání svých dětí vyplní, všem jejich touhám vyhoví,
ten vlastně odpírá jím nejpotřebnější školy v životě: aby člověk zvykal svoji vůli
podrobili potřebám. Jestli moderní člověk jde jenom za požitkem, přirozené, že
mu ani v duchu nenapadne, aby svým dětem nějakých požitků odepíral. V ne
obyčejné množství rozličných zábav — hlavně ve větších městech — jsou dnes
děti, školou dosud nepovinné, valem voděny. A běda tomu, kdo by měl té od?
vahy a povstal proti těmto zlořádům! Ihned je vykřikován za nepřítele mládeže,
již prý ani té nevinné zábavy nechce popřáti! — Ano, dětem náleží zábava.
Ale zajisté jen zábava, která jich věku je vhodná, a dále v té přípustné míře,
v jaké jim je prospěšno.

Za dřívějších dob děti venku na zdravém vzduchu s radostí oddávaly se
svým dětškým hrám. Těšily se na ně, a přirozená radost zářila jim při tom z očí.
Dnes děti velkých měst a často i venkova spatřujeme na dětských plesích, v di
vadlech, ve výstavách, v hudebních síních, v zahradních hostincích atd. Ale
marně u nich hledáme oné dětské živosti a radosti ze života. Jsou vším tím často
jen znuděny. Jsou stále přesyceny & přece zas nezdravě zvědavé a žádostivé.
Jsou zahrnuty rozličnými hračkami, knihami a obrazy všeho druhu, a přece při
tom všem trpí — nudou a dlouhou chvílí.

Jak si vysvětlíme tento zjev? Jediné tím, že všech těch radostí nedostává
se jim v přiměřeném jich věku, způsobu a míře. Divadla, výpravné hry a ballety,
do nichž se velkoměstská drobotina vede, je něčím tak složitým, v nich tolik pro
mysl dětskou nestravitelného je nakupeno, slova, hudba, zpěv, tanec, smysly
oslňující výprava atd., že dětská dušička na pojmutí toho všeho naprosto nestačí.
Dusí se v tomto ovzduší; stává se přesycenou a pro jinou zábavu, jí jediné
vhodnou, již nevnímavou.

Všude ve vychování platí jediné správná zásada: od jednoduchého k složí
tému. Tak ve škole, jako ve výchově mimoškolní. Jenom v zábavách pro děti
se na tuto přirozenou methodu zapomíná. Místo aby se vodily na prostá, primi
tivismem svým dětem nejvodnější divadla loutková, vedou se na výpravné po
hádky s hudbou, tancem, zpěvy, balletem a j. Pro duševní vývoj dítěte jest to
nejvýš nepaedagogické; páše se tím na jeho postupné výchově věru hřích do
nebe volající.

Rovněž i tak zvané národní slavnosti, při nichž dětské představení, hry a
tance se konají často jen za tím účelem, aby byly větší attrakcí pro dospělé,
zasloužily by důkladného promýšlení a posouzení s hlediska výchovného. Od cír
kevních slavností, dětskou mysl povznášejících, děti bývají zrazovány; do národ
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ních slavností, při nichž bývají oblékány v různé, dávno zapomenuté a zapomí
nané kroje a masky, jsou přímo vháněny. Jak se tim poslouží výchově bu
doucí generace, o tom mělo by se věru vážně již uvažovat. Leč Všimněme si již
výchovy školní. '

Do školy přichází v nejčastějších případech mládež, která o poslušnosti, po
řádku, ozbožnosti nema' valných pojmů. Jestliže dříve každé dítě obecné modlitby
znalo již z domova — a matka byla by si to počítala za hanbu, kdyby její dítě,
neznajíc obvyklých modliteb vstoupilo do školy, — dnes jest to skoro výjimkou.
Děti náboženských vědomostí a znalostí do školy obyčejně si nepřinesou. Z toho
ovšem je patrno, že domácí výchova mládeže, která vždy byla a bude směrOa
datnou pro celou její budoucnost, valně poklesla.

Vinu toho ovšem nese celý výchovný dnešní system. Škola převzatá od
státu učila vychování státním monopolem. Vše ve škole, od učitele až do nej
menší čítanky, početnice a sešitu je nejvyšší školní správou přesně předepsáno.
Veřejná moc osvojila si tolik pravomoci a plnomocenství na výchovu, že rodiče
cítí se skoro vyloučení z officielní te'to výchovy. Z aktivně súčastněných stali se
passivními. A tato škola svoji officielní paedagogikou na výsost vychvalovaná,
prohlášena jest skoro za divotvorný ústav, který z nevychovance učiní řádného
a vzdělaného člověka!

Účel její jest v 1. paragrafu říšských zákonů školních krásně vyznačen a
rozumí se, že se ho také dociluje! Běda tomu, kdo by otom pochyboval! Škola
všecko může, všemu svými neomylnými me'thodami hravě naučí, při tom dává
mládeži všechnu možnou svobodu, šetří individuality svých žáků — toť je obraz
školy v úředních zprávách povolaných odborníků. A tomu se věří, byl! ovšem
skutečnost, kdo jí střízlivým okem pozoruje, byla zcela jiná! O její dokonalosti
vysloviti nějakou pochybnost, o jejím vnitřním rozvoji pronésti nepříznivé slovo,
je hříchem spáchaným na vlastním národu, je zločin rovný vlastizradě.

A jako všechna lidská společnost trpí jednostrannou intellektuální výchovou
na úkor výchovy vůle a citu, tak i škola — věrný obraz moderního života —
trpí touže vadou a nedostatkem. Přeceňova'ní intellektuálního vzdělání na útraty
vzdělání vůle a charakteru je duševní chorobou moderního člověka. Škoda, že
dnes nikdo nevšímá si výstražných slov, která napsal Schiller v předmluvě ke

_svým »Loupežníkůmc: >Kdo tak daleko to přivedl, že zjemnil svůj rozum na
útraty svého srdce, tomu nejsvětější již není svatým; jemu lidstvo i božstvo nic
neznamená, oba světy nejsou v jeho očích naprosto ničim.<

Technická kultura dnešní vítězně dovedla dáti ve služby člověka všechny
síly přírodní: vodu, páru, vzduch, elektřinu atd. K nim upiala svoji pozornost.
Ale při tom zcela zapomněla na to, aby současně učila ovládati elementární síly,
skrývající se v duši člověka. Moderní doba vypěstila vzácné druhy rostlinstva,
ale na vypěstění vzácných vlastnosti v duši každého člověka nedostává se
jí času.

Proslulý paedagogický spisovatel, Fr. W. Forster, praví o intellektuální kul
tuře dnešní tato slova: »Technická kultura novověku na rozdíl od duševní kultury
středověku všechnu mysl člověka upoutává na věci vedlejší, lidi vzájemně od
cizuje, vnitřní soustředěnost člověka ničí, a jestli zevně obohacuje, vnitřně za to
nás činí jen chudšími.:
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Vzdělání rozumové považuje se za jediný cíl výchovy, a při tom všeobecně
Se má za to, že mravní vzdělání samo se dostaví jako nějaký vedlejší a samo
zřejmý produkt výchovy intellektuální. Týž autor ve své znamenité >Jugend
lehrec (str. 7.) dobře praví: »Kdo život zná, ten ví, jak málo hlubší výchovné
síly spočívá v pouhém vědění — ba jak pouhé vědění může naopak škoditi a
k poblonzení člověka přispěti, jestli nebylo ono podřízeno jedinému cíli, výchově
charakteru. Ne to, že člověk něco ví, ale k čemu to ví a v jaké spojitosti s nej
vyšším a nejvznešenějším, — to je základem pravého vzdělání. A ne to,- že člověk
umí čísti a psáti, ale co čte a co píše, na tom záleží.:

Dnes nejsme ještě s to spravedlivou a objektivní billanci moderní výchovy
domácí a školní definitivně sestavili. Ale až nadejde čas účtování, obáváme se,
že zisk daleko nebude ten, ojakém se stále mluví. Moderní škola, stále vychva
lovaná a hýčkaná, všemi možnými pomůckami opatřená, mnoho ještě dluhuje.
V celém systému vyučovacím musí nastati změna, má-li býti škola tím, čím býti
chce: základní přípravou člověka k dospělému jeho životu.

Výchova nových hdl.
(Napsal F. V. Krejčí. Nákladem Zemsk. ústřed. spolku jednot učitelských v král. Českem.)

(Posuzuje V. H —A.)

Rok, kdy knížka vydána, není na titulním listě udán. Patrně se vydavatelé
domnívali, že bude stále svěží, nová; myšlenky její, že jsou tak vypracované a
působivé, že v každé době budou moderní a živné, že publikace stojí vlastně
mimo čas; ano, že snad je pro všechny časy. V době svého vydání vzbudila
jistou pozornost. Naše pozornost přichází sice trochu pozdě, ale bude za to tím
upřímnější.

Autor jest známější činností essayistickou a kritickou. Pokoušel se o úspěch
na různých polích literární práce; tak mimo »Zrození básníkac vydal »Sen nové
kultury:, a nejnověji snaží se i o belletrii. »Sz'lon přeludnc. Ve »Výchově nových
lidí: obírá se paedagogikou.
F. V. Krejčí patří k nejlepším pracovníkům, jimiž se český socialismus vykázati
může a jest takořka officielním filosofem českého socialismu. Pracují-li jiní vůd
cové agitačně v massách dělnictva, či pracují-li politicky, p. Krejčí zase hájí pro-_
gramm socialismu proti intelligenci. Také byl kandidován za říšského poslance
v okrese, kde poměrně nejvíce intelligence sídlí, totiž na Vinohradech.

Kniha »Výchova nových lidí: nepřekvapuje. Kdo zná ostatní tvorbu auto
rovu, jak horlivě hájí a propaguje světový názor socialistický, mohl bezpečně
očekávati, že autor jednou zasáhne smělou rukou do vychovatelství, aby ukázal
jak si počínati mají stoupenci Marxovi u mládeže hned od mládí, chtějí-li míti
nadšený a upřímný dorost socialistický. Vyslovuje-li ve <Zrození básníkac zře
telně své myšlenky o nové kultuře umělecké, ve »Snu nové kulturyc o nové
společnosti, o nových lidech, příštích, chce ve »Výchově nových lidíc udati cesty
a prostředky, kterými možno tyto nové budoucí lidi vypěstiti.

Autor praví, že nejsme dosud syny své doby; duchem jsme nekonečně
dále nežli životem; uznáváme nové pravdy, nové poučky, ale bojíme se dle nich
zaříditi svůj život. Životem kráčíme po starých ušlapaných cestách, jak nás
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tomu naučila vychovatelská šablona. Děti jsou pouhým opakováním rodičů, kdežto
prý zákon vývoje žádá, aby byly postupováním v před, zlepšováním, pokračo
váním k lepšímu. Naše paedagogika prý se bojí experimentování; ale připouští,
že strach ten jest odůvodněný, poněvadž se jedná o duši lidskou.

Staré názory prý mají rozhodnou převahu ve škole, jak autor výslovně
praví: »Půl století duševních revolucí, kulturních vymožeností, myšlenek přírod
ního vývoje a sociálního pokroku, politické výchovy lidu — to všechno pro
oňcielní školní výchovu neexistuje. Duch, jenžji ovládá, je zrozen z kompromisu
mezi starými názory náboženskými, společenskou morálkou éry absolutistické a
některými neodbytnými požadavky nové doby.< Moderní člověk prý — a nejvíce
jen následkem této neupřímné a dvojaké výchovy, jest nehotový, rozpolcený:
moderní romantika nedovedla se zhostiti středověkých kostýmů, nová architek
tura dlouho přemílala staré tormy klassické, pro studium starých mistrů nedo
vede soudobý malíř patřiti tváří v tvář přírodě, a dnešní básníci oživují luhy a
háje fauny a nymfami, dryadami a silény.

Avšak počíná se již sníti o osvobození od mrtvých forem, život chce zví
těziti nad mrtvou šablonou, vnitřní pravda nad zevnější lží. Před duševním zra
kem básníka-autora, (fantasie p. Krejčího působí dojmem básně v próse) mihá
se vidina nového čtověka, který se vyvine, až dnešní doba poctivě provede dů
sledky ze svého myšlení a cítění.

II.

Autor nechce revoluci, totiž uskutečniti budoucnost tam, kde posud vládla
minulost; nýbrž chce evoluci, jak praví »vybaviti z trosek minulosti živné prvky
přítomnosti a sítí do její půdy zárodky budoucna.< Dnešní výchova tkví pouze
v minulosti a nestaví pro budoucnost. Nemožno sice rázem zhostiti se minulosti,
ale třeba prý v přítomnosti, která je cele naše, klásti zárodky pro budoucnost.
Nemůže každý člověk povznésti se nad svoji dobu, nad její názory a cítění, ale
každý má právo dospívati dle svých individuelných schopností až k nejvyšším
bodům současnosti, jak ji přítomná doba v umění a kultuře podává. Proto je
škola tak důležitá. Kdo je schopný a výbojný, snadno střese její zpátečnické
vlivy; ale většina utkví v oněch zastaralých názorech a předsudcích, jež jim po
dala škola.

Škola sama pry nevypěstí »nového člověka, ale zaseje símě, udá methodu,
připraví, zkypří půdu duševní, naučí člověka zbystřeným, pozorným zrakemislu
chem sledovati vše nové, co vře a bouří kol člověka, učí posuzovati a vybírati,
co komu vhodno a prospěšno.

Než autor přece stane na okamžik a klade si otázku: >Není-li lépe posta
viti duševní rozvoj mládeže na základy myšlenek starých, ale osvědčených, nežli
vrhati ji hned do kvasu a víru idejí, které si doba naše teprve formuluje, které
však neznamenají nic jistého a spolehlivého? — Sám dí, že »dílo výchovy za
kládá se na tisíciletých zkušenostech a až dosud stačilo pro potřeby kulturního
lidstva. Tento passus svědčí o nevšední prozíravosti p. Krejčího. Tato námitka
mohla by býti nejsilnějším argumentem proti jeho novotám. — Nuže, odpovídá
ihned sám: Naše doba prý je dobou velkých socialnich a myšlenkových krisí,
kdy měrou tak vynikající se uvědomuje vývojovost všech přírodních a sociálních
řádů a poznává se i možnost do tohoto vývoje činně zasahovati, jej zrychlovati
čiseslabovati, zkrátka dnes prý tento vývoj regulujeme a dle svého upravujeme.—
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Jen mimochodem připomínám Macharova slova: »Dějiny se nebojí skoku
do tmy.: Tudíž tento „dějinný vývoi není tak pravidelný a jednoduchý, jak si
p. Krejčí myslí, a dle Machara to nejkrásnější, co kdy v lidstvu kvello, antika,
zapadla již dávno do temného podsvětí, rozhlodána jsouc křesťanstvím kulturně
prý nižším! Buď tedy vývoj se děje špatně, či my si jej špatně myslíme, pane
Krejčí?

Naše nynější hledisko, s něhož zíráme na dějiny lidstva, totiž evoluce, vý
voj, jenž tvoří vlastně nejdražší statky moderního lidstva, byly neznámy
minulým epochám. Platila prý nezměnitelnost řádů společenských Bohem stano
vených, pokolení za pokolením vychováváno týmž stejným mechanickým způ
sobem; až od patnáctého a šestnáctého století se sesouvá starý středověký ná
zor světa, a dnes mezi životem a vědou s jedné strany a naukami církevními
s druhé zeje nesmiřitelné nepřátelství. Navzájem se prý vylučují.

Naše officielní výchova prý pokouší se smířiti tyto protivy tím, že oba
směry nechá působiti ve škole vedle sebe. Ale vše marno, starý náboženský ná
zor světa padá, a s ním padá i jeho morálka. Moderní člověk vytváří si nové
mravní ideály, ale musí poměry nucen žíti dle staré ztrouchnivělé morálky. Ústy
vyznává svobodu a rovnost všech lidí, ve skutečnosti je otrokem kapitalistického
vykořisťování. A tak mraVní svědomí lidstva je lepší než skutečné poměry.

(Pokračování.

Kristus anebo Buddha. *)
Podává Jaroslav Slavíček, katecheta.

Hnutí buddhistické bylo ještě před nedávnem ve květu a ani dnes nelze
ho podceňovati. Neméně než tři internacionální společnosti ustavily se v Německu
& vytkly si za úkol šířiti známost buddhismu. V Lipsku vychází period. časopis
>Lotusbliíten< od r. 1893 a má v programmu- buditi zájem pro orientální theo
sofii. V Brunšvicku je to opět »Sfian, která podává nauku buddhismu jakožto
požadavek kulturní naší doby. V roce 1887 byl rozšířen německý buddhistický
katechismus v 27.000 exemplářích a o další jeho šíření se stará spolek »Missz'ons
vereínc v Lipsku od r. 1903.

Zajímavo však je, že ve Friedrichshagenu při jezeru Můggelském, nepříliš
daleko od Berlína, utvořila se kolonie buddhistů praktických. Byl to hlavně Schop
penhauer, jenž pokusil se vdechnouti buddhismus ve vědu západoevropskou; a
v tom ho následoval s jistými změnami i ňlosof Ed. v. Hartmann.

Dlužno však podotknouti, že kruhy vážně vědecké, bohudík, již vystřízli
věly ze své prvotní horečky pro buddhismus a toliko malý zlomek je těch, kteří
dosud v něj kladou naděje. Jedni se domnívají, že ve spojení buddhismu a kře
sťanství vzejde pravé náboženství budoucnosti. (Achelis). Druzí znamenajíce zdán
livou podobnost mezi oběma systémy, snaží se dokazOvati původ křesťanství
z buddhismu (prof. R. Seydel v Lipsku).

Z buddhismu vytvořil prý jakýsi neznámý autor protoevangeliumjednoduše
'tak, že místo jména GotamaBuddha položil jméno Ježíš Kristus. Jiní opět praví,

*) Užito stejnojmenného článku P. Hierau. Wilmsa, O. P., pojednání o témž
dm. Zubatého a. j.
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že Ježíš Kristus přebýval mezi 12—30. rokem v Indii a tam mezi indickými
kajícniky naučil se své moudrosti. Jeden z nich (Mik. Notovič) uváděl starou
listinu tibetskou, kde prý tak četl; ale byl usvědčen z podvodu. Konečně jsou
i tací, kteří vůbec popírají existenci osoby Kristovy a pokládají první obec kře
stanů za jakousi odnož tehdejšího východního buddhismu.

Třeba by tyto a podobné bizarní názory ve vážných kruzích byly přijí
mány jako plody přepjaté fantasie, přece nemůže nám býti lhostejno, že v mo
derních spisech, pojednávajících o dějinách náboženství, staví se Buddha podle
Ježíše Krista jako zakladatel náboženství ne-li větší, jistě jemu Co do zásluh
o člověčenstvo rovný.

Nebude těžko pronésti konečný úsudek, srovnáme-lí povahu, učení a vliv
těchto dvou osob a úsudek ten jistě nevypadne ve prospěch buddhismu.

I.

Náboženský vývoj obyvatelstva Indie, vlasti Buddhovy, vrcholil v myšlence,
že všecko se vyvíjí z jednoho a v jedno se vrací. Následkem toho tedy vzniká
v člověku touha, osvoboditi se z běhu tohoto bytí, jež pokládá za trápení. Jedni
uchylovali se proto k modlitbě a oběti, druzí k askesi; hrozné pokání na sobě
konali, aby se zničili. Domnívali-li se tací kajícníci, že tímto šíleným blouzněním
dosáhli pokoje, putovali jako potulní mnichové skrze vesnice a města, aby i jiní
měli podílu na jejich bludném štěstí.

V takových poměrech náboženských se narodil Gotama Buddha blíže Ka
pilavastu kol r. 560 př. Kr. Pocházel z rodiny šlechtické (kšatrijské) Šakjův.
Osobní jeho jméno je Siddhartha anebo Gotama. První jméno měl jako dítě a
druhé jako mnich. Je vědecky zjištěno, že byl ženat a měl syna. V Kapilavastu
plynuly jeho dnové v blahobytu. A přece neměl Gotama spokojenosti ve svém
srdci. Opustil tedy samoděk domov, ženu a dítě a oděv se žlutým rouchem ka
jícníka vyšel »z domova do bezdomoví.< Pohled na vetchého starce, na člověka
nemocného a mrtvého přivedou veselého a mladého muže na vážné myšlenky.

Odebral se v samotu k různým poustevníkům a kajícníkům. V této periodě
obdrželjméno Sakja-Mwni. Muni dle jedněch značí člověka,jenž se odtrhlod všeho
pozemského, dlejiných lva. Ač předstihlvšecky své učitele akajícníkyvstudiu mou
drostí bramánské a v pokáních tělesných, přecežádoucí výsledek se nedostavoval. Vě
domívykoupení (spasení) a pokoje v srdci nedosáhl. Zklamán opustil Gotama cestu
tuhého pokání a odebral se do poutnického města Gaje a od té doby jde
svou cestou za spasením. Tu usedl pod stromem fíkovým v oné slavné tiché
noci a hle — toužebně spasení se dostavilo. Poznal pravdu, byl uvolněn a stal
se v pravdě Buddhou t. j. osvíceným.

V čem záleželo jeho »spaseníc? Gotama zahloubal se ,v rozjímání a došel
k poznání, že teprve tehdy nalezne pokoje, až všecka žádost v něm bude
umrtvena. Té myšlenky se mocně chopil; život i smrt, radost i žal staly se mu
úplně lhostejny. Krátký čas pobyl ještě na tomto významném místě, pak jde do
Benaresu, aby svým krajanům zjevil své oblažující poznání. Mocně působí jeho
slovo; nehlásá: následovati slepě vášní, neboť to jest přikyvovati světu a tudíž
příčina útrap; aniž nabádá trýznití se pokáním tělesným, neboť i to je projev
nezřízené žádosti; nýbrž radí: upravili se ve stav zvaný nirvanam a to pro
jevem lhostejnosti ke všemu.
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Když Buddha měl 60 učedníků, poslal je kázat. Úspěchy jeho se množily.
Zvláště král Bimbasara z Magahdy zajímal se o Buddhu a dal mu darem stinný
bambusový háj. Tam dlel Buddha v čas dešťů, tam konal i veliký počet svých
řečí, užívaje hojně podobenství a poučných příběhů a horle proti zřízení bra
mánskému. Svého syna a ujce Anandu, později oblíbeného žáka svého, čítal
Buddha' mezi své stoupence. Také Devadatta, bratr Anandy, přidal se k Budd
hovi, ač později se vzepřel a učinil marný pokus vyrvati vláduz rukou vetchého
starce. Nedlouho potom Buddha zemřel požitím zkaženého vepřového masa kol
r. 480. př. Kristem.

Tyto zprávy ze života indického mudrce fantasie okrášlila. Uvedeme aspoň
jeden příklad: Maia, matka Gotamova, měla tento sen: Čtyři andělé uložili ji ve
zlaté ložnici v jakémsi stříbrném vrchu. Přišel k ní bílý slon a dotkl se jí. Krá
lovna'procitla a vypravovala svůj podivný sen králi. Za deset měsíců porodila.
Andělé pojali dítko, prve než se ho dotkly ruce lidské, a ukázali jej matce
řkouce: »Raduj se, královno, mocného syna jsi porodilalc

Srovnání Buddhy s Kristem nevypadne jinak jako srovnání stínu se světlem.
Čím byl Gotama Buddha? Ve své mladosti dobrodruh; v mužném věku

nevěrný manžel, nedbalý otec, který se vrhá v nesmyslné útrapy, aby opět zjed
nal pokoje svému rozervanému srdci a který posléze připadá na myšlenku
hodnou podivína: »Ve lhostejnosti ke všemu spočívá všecko štěstí člověka—.To
vše snad konal Gotama bona fide; ale to přece nečiní ho člověkem ideálním.

Vizme proti tomu ideálního člověka, pokud máme na mysli lidskou stránku
Krista bohočlověka! On jediné mohl říci nepřátelům tváří v tvář: »Kdo z vás
může mne trestati z hříchu? — Mohl totéž říci Buddha? Legenda vkládá mu
v ústa slova: »Já jsem čistých mravů a vyznávám, že takový jsem a že můj
mravný život je svěží, čistý a bez poskvrny.: Toliko úsměv vzbudí tato slova
z úst muže, jenž v mládí svém vedl život nevázaný. A což máme-li na mysli útěk
Buddhův? On, manžel a otec, nedbaje přirozeného zákona, může se chlubiti:
»Jsem čistých mravůlc

Ideál života Kristova daleko se liší od Buddhovy mrazivé lhostejnosti.Mnoho
let pracuje jako dělník v dílně, aby posvětil práci, základní pilíř vší kultury; tři
roky chodil uče, nikoli zahálčivému snění, nýbrž zápolení o nebe.

A Ježíš dovede se nadchnouti pro svůj ideál. Hořce plakal, když město,
které tak vřele miloval, pyšně odmítlo učení věčné spásy; ve svatém hněvu
uchopil provaz, když byla zneuctěna čest Otce jeho. Byl vše jen ne tupý a
lhostejný. Službě svého Otce nebeského věnoval všecky své síly; pro ten vzne
šený ideál šel i na smrt — státně, zmužile, do posledního okamžiku. On jediné
je pravým ideálem lidstva. To musí doznati i ti, kteří jinak ničeho na něm ne
uznávají. (Pokračování.)

Biblické děje &bibl. osoby v pověstech Zidů a Mohamedánů.
Podává universitní professor Dr. JAR. SEDLÁČEK.

(Pokračování)

Báje Mohamedánů o pádu Adamově.
Adam v ráji neměl žádného společníka a přál si ho míti.
Tu poslal naň Bůh spánek a ve spánku vyňal z jeho levého boku Evu,

aniž by to byl Adam zpozoroval. Když se Adam probudil ze spánku a viděl Evu
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před sebou, pravil k ní: »Kdo jsi a proč jsi přišlaPc Eva odpověděla: »Pocházím
z tvých údů a Všemohoucí mne stvořil, abych byla tvou pomocnicí a ženou.c
Adam se radoval a děkoval Bohu. Při sňatku říkal Bůh sám tuto modlitbu: »Ve
jménu Boha milosrdného a slitovného! Chvála jest mou ozdobou, vznešenost
mým pláštěm, velikost mým závojem, všechna stvoření jsou mým služebnictvem,
Mohamed jest mým vyvoleným a prorokem. Stvořil jsem všechna stvoření ve
dvou, aby uznávala mou jedínost. Andělé, obyvatelé mých nebes, ati, kteří nesou
můj trůn, jsou svědky, že jsem sňatkem spojil Adama s Evou, svou služebníci,
divem stvoření; věnem dal jsem jí uctění a chválu svou, čistotu a svatost. Ona
dosvědčuje, že není Boha mimo Alláha, jediného, který se neděli. 0 Adame a
Evo, přebývejte spolu v ráji a jezte z mého'ovoce, avšak nepřibližujte se k mému
stromu. Pokoj bud' s vámi a milosrdenství a požehnání mé !. —

Ěábel, který byl ze společnosti andělů na vždy vyloučen, hleděl vší mocí
dostati se do ráje, aby mohl svésti první lidi, aby byli vyhnáni z ráje. Nejprve
prosil, aby ho vzal páv pod svá křídla, avšak tento ho odkázal na hada, který
ho vzal do svého hrtanu a vlezl s ním do zahrady. Tam představil se Adamovi

nad osudem vaším. Allah vás z této zahrady vyžene, zbaví vás i života a vydá
vás bolestem a smrti.: — Když se vzdálil, byli první lidé celí zkormouceni. Po
té se vrátil' a řekl Adamovi: »Ukáži ti strom, jehož ovoce vám zajistí nehynoucí
štěstí.< Při tom ukázal na strom, jehož ovoce bylo zapověděno. Adam nechtěl se
ho ani dotknouti a rozešli se. Ěábel obrátil se po té k ženě, když byla sama, a
přemluvil ji pomocí hada, který dosvědčoval, že mluví pravdu. Když se Adam
k ní vrátil, řekla jemu: »Podle svědectví hada chci jísti se stromu nesmrtelností.
Stane-li se mi něco zlého, přimluvíš se za mne; povede-li se mi to, učiníš jako
já, abychom byli oba šťastni.< Tak jedla Eva, a po ní jedl i Adam. Ovoce nebylo
ještě v jejich žaludku a již zmizela veškerá jejich rajská krása, a poznali, že jsou
nazí a hleděli se pokrýtí fíkovým listím.

Tu zaslechli. hlas Boží: »Adame, znáš příčinu své nahotyřc »Ano, Pane,<
odpověděl on, >neposlechli jsme tebe, vedení míněním Evy.< Eva se styděla a
sváděla vše na hada.

Všemohoucí změnil podobu hadovu azlořečil jemu, řka: »Poněvadž jsi radil
“k tomuto hříchu, po zemi budeš lézti a budeš předmětem hrůzy u lidí.< Evě
předpověděl poddanost a bolesti; Adamovi byl trestem hlad, výčitky svědomí a
tvrdá práce. Se slovy: »Vy budete svržení na zemi a budete v nepřátelstvíc, vy—
hnal všechny vinníky z ráje.

Adam odnesl z ráje pytel obilí, černý kámen, který zasadil později do rohu
svatyně, kterou vystavěl v Mekce, a něco listí. Nějaký čas žil Adam na zemi
sám; tři sta let Oplakával svůj poklesek. Tu zvěstoval mu anděl odpuštění
a Adam se modlil: »Není jiného Boha mimo tebe; smiluj se nade mnou, nej
milosrdnějšíh -— —

Adam byl trápen výčitkami svého svědomí po celý svůj život. Oba první
lidé se dlouho hledali, až se setkali u hory Arafat blíže Mekky. Eva byla slun
cem úplně opálena, že ji Adam ani poznatí nemohl; Gabriel mu ji představil.
Adam odešel pak s Evou k hoře Serandíb, kde vzdělával zemí a dělal předměty
ze železa. Bydlili tedy na Ceylonu a někdy též v Arabíi. Četné jejich dítky zalo
žily osady na rozličných místech země. (Pokračování.)
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Duchovní cvičení pro kněze
konati se budou r. 1910 tímto pořadem:

I. V kníž. arcib. semináři v Praze:

1. od 25. července odpoledne do 29.
července ráno v jazyku českém; 2. od 1.
srpna odpoledne do 5. srpna ráno v řeči
německé.

II. V kníž. arcib. konviktu v Příbrami:
od 18. července odpol. do 22. července
ráno česky.

III. V kníž. arcib. konviktu ve Stříbře:
od 22. srpna odpol. do 26. srpna ráno
v řeči německé.

IV. V klášteře OO. Tovaryšstva Ježí
šova u sv. Ignáce v Praze v řeči české:

1. od 11. července odpol. do 15. čer
vence ráno; 2. od 18. července odpol. do
22. července ráno; 3. od 8. srpna odpol.
do 12. srpna ráno.

Pozn. Kromě toho jest představenstvo
Tov. Ježíšova u sv. Ignáce ochotno za mírný
poplatek přijímati jednotlivé pány jak stavu
duchovního tak světského na delší duch.
cvičení a sice jak v době prázdnin tak
mimo prázdniny.

V. V kolleji OO. Redemptoristů v Praze:
od 1. srpna odpol. do 5. srpna ráno

v jazyku českém.
VI. V kolleji OO. Redemptoristů

Svaté Hoře v řeči české:
1. od 22. srpna odpol. do ,26. srpna

ráno; 2. od 29. srpna odpol. do 2. září
ráno.

VII. V klášteře Františkánském v Plzni

na

česky:
od 18. července odpol. do 22. července

ráno;
VIlI. V klášteře Františkánském ve Slaném

česky:
od 18. července odpol. do 22. července

ráno.
lX. V klášteře Františkánském v Zásmu

kách česky:
od 18. července odpol. do 22. července

ráno.

V řádových domech jiných
diecésí:

X. V domě Tovaryšstva Ježíšova v Lainzu
u Vídně:

v červenci: 18. do 22., 25. do 29;
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v srpnu: l. do 5., .8. do 12, 22. do
26., 29. do 2. září;

v září: 5. db 9., 12; do 16., 19. do
23., 26. do 30;

v říjnu: 10. do 14.

Exercicie počínají v 8 hodin večer na
prvém místě uvedeného dne a končí ráno
dne na druhém místě uvedeného. Jest třeba
učiniti vždy předem dotaz a dlužno vyčkati
odpověď.

Gesell;Adressa: Exerzitienhaus der
schaft Jesu, Wien XIII./9, Lainzerstrasse
Nr. 136.

XI. V kolleji OO. Redempotoristů ve
Filippsdorfu v řeči německé: v červenci:
od 18. do 22.; v srpnu: od 8. do 12.;
od 22. do 26.: v září: od 19. do 23.

Dlužno předem v čas se přihlásiti a
vyčkati odpověď.

XII. V kolleji OO. Redemptoristů na
Hoře Matky Boží u Králík v řeči ně
mecké:

v srpnu: od 8. do 12., od 22 do 26.;
v září: od 19. do 23.; v říjnu: od 10. do
14. Počátek vždy v 7 hod. večer; stanice:
Králíky-město.

Letošních duchovních cvičení jest se
především súčastniti všem důstojným pánům,
kteří v roce 1906 neb ještě dříve poslední
svá duchovní cvičení konali.

Pp. účastníci letošních exercicií račtež
ohlásiti příchod svůj představenstvu dotyč
ných domů a k. a. konsistoři nejdéle do
konce června. Na pozdější přihlášky nebude
představenstvu klášterů možno vždy zřetele
bráti.

Kdo 2 přihlášených účastníků pro ne
nadálou překážku k duchovním cvičením
se dostaviti by nemohl, necht to předsta
venstvu duchovního domu, kde přihláška
se stala, v čas oznámí. (Odhlášení toho je
v tom případě naprosto třeba se zřetelem
k materielnímu zaopatření v jmenovaných
domech po čas exercicií.)

Z kníž. arcib. konsistoře v Praze,
dne 6. května 1910.
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SMĚS

D0 boje! Organisované učitelstvo svo
lává na neděli dne 29. května manifestační
schůzi občanstva do Národního domu na
Král. Vinohradech, na níž bude jednáno
o thematě: »Ohrožem' kulturního rozvoje
národa českého a jeho obranac. Pro
mluví pp. Jos. Černý, B. Skála, K. V.
Tuček, F. V. Moravec, Jos. Smrtka a jj.
otom, »proč právě školství má odnášeti
následky německé obstrukce-. Pokud víme
a jak s kompetentního místa bylo prohlá
šeno, dosud nestalo se nic, čím by učitel
stvo ve svých příjmech nebo právech ná
sledkem neutěšeného stavu zemských financí
bylo zkráceno. Byl učiněn pouze dotaz na
okresní školní rady, aby podaly návrhy,
v čem by mohlo býti šetřeno na účet škol—
niho rozpočtu. A pokud byli jsme informo
váni, nepomýšlí se nikterak na zrušení pro
visorních tříd pobočných, propuštění zatím
ních učitelů a pod. Kdyby tak mělo se státi,
katolická či křesťansko-sociální strana rov
něž by se pozvedly proti podobným opa
třením.

Ale učitelstvo opět si jednon schladí
svůj hněv na —klcrikalismu. Ten je všeho
příčinou! Prostá logika sice žádá, aby uči
telstvo v prvé řadě obrátilo se proti ně
mecké obstrukci a těm, kteří ji provádějí —
ale nikoli. Pokroková logika jde jinými
cestami. Referentem školského odboru v zem
ském výboru je katolický prelát, dr. Jos.
Burian. Nuž vzhůru proti němu! Kdyby
referentem školství v zemském výboru byl
mladočech nebo agrárník,jsme přesvědčeni,
že by vinu nynějších poměrů zase hodili
na — klerikalismus. Prelát dr. Burian ohradil
se proti »Zaslánuc, kterým ho pokrokové
učitelstvo obviňuje z nelásky baz nenávisti
k sobě a českému: školství. — Po našem
soudu bylo by vhodno, aby celý zemský
výbor odmítl tuto nešpravedlivou invektivu
proti svému členu, školnímu reierentu. —
Vždyť prelát dr. Burian pouze referuje a
navrhuje; ale právoplatná usnesení činí zem
ský výbor. Ten je v prvé řadě zodpověd—
ným. — Tedy zase zaznělo heslo: Do bojel
Je zase čas promluviti proti klerikalismu.
Až tyto řádky budou v rukou čtenářů, bude
již po boji. Manilestační řeči budou pro
mluveny, ohražení přijata-,provoláno mnoho
kráte: Hanba klerikálům! Klerikalismus, tof
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náš nepřítel atd. Ale zášť v duších tím Se
posílila, a propast — zase rozšířila.

r.

Učitel bez vyznání. C. k. nejv. soudní
dvůr nálezem ze dne 21. března t. r. roz
hodl, že učitel V. Laube z Nenkovic na
Moravě, který vystoupil z církve katolické
a prohlásil se bezkonfesijním, byl právo
platně zbaven učitelského místa. Důvodem
tohoto rozhodnutí byl »nepříznivý poměr
mezi stěžovatelem (V. Laubem) a obyva—
telstvem školní obcec. Ministerstvu vyučo
vání přiznáno právo volně uvážiti, zdali
a do jaké míry je učitel neZpůsobilým zastá
vati svůj úřad, když mezi ním a obyva
telstvem nastal nepříznivý poměru. »Učitelské
Noviny: 18. května t. r. se táží: Co školní
úřady vynajdou, aby schválily suspensi
učitele Vildomce, který rovněž z církve
vystoupil a jemuž občanstvo po výstupu
z církve vyslovilo důvěru? — Je viděti, že
s právního stanoviska, ve smyslu littery,
těžko je najíti důvod v paragrafech, aby
bezkonfesijní učitel nemohl vyučovati na
škole, která je dle Šinterkonfesijní. Ale
zdravý rozum a soud odborníků—znalců by
jinak rozhodl. Prohlásil by prostě: Poně
vadž nemáš sám ve své duši náboženství,
nejsi způsobilý mládež, k určité konfessi pří
slušící, mravně—nábožensky vychovávati.
Z toho důvodu stal jsi se pro učitelský
úřad nezpůsobilým.—— Neškodilo by, kdyby
i do nejvyšších soudních úřadů přibrání
byli soudci-laici, experti, jako se děje u
soudů první instance. Ti informují právníky
o právních obvyklostech,. zvycích, o duši
toho či onoho oboru a stavu, a tak do
plňují, co v paragrafy přijato nebylo a nikdy
nebude možno pojmouti. r.

Kardinál Mercier u papeže. Před
časem oznámil denní _tisk, že kardinal
Mercier vydal se na zvláštní přání pape
žovo do Říma a ihned přijat byl v 1/22
hcdinné audienci. — Zpráva ta je potěši
telna i pro pedagogy. Náleží zajisté Mercier
k oněm katolickým mužům, kteří sledují
s velkým porozuměním moderní snahy pa:
dagogické. Před nedávnem byl vyznamenán
za své vědecké práce státní cenou belgickou
10.000 fr. Projev to tím čestnější, ježto
usnesení jury bylo jednotné, ač dobrá polo
vina byla z professorů liberálních universit.
Známo, že Mercier je zakladatelem velko
lepého ústavu filosofického, zbudovaného na
základě novoscholastickém při universitě
v Levně, jehož byl iředitelem až do svého
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jmenování arcibiskupem v Mechlíně. Své
stanovisko objasňuje v úvodu své »Psycho
logieu, kde praví : Toliko scholastická psycho
logie poskytuje systematickou nauku a spolu
obsažný rámec, v nějž lze pojmoutí &spo
řádati rostoucí objevy zkušebných věd.
Máme psychologii školní snad považovati
za pomník vědy již hotový, před nímž má
duch lidský stanouti v neplodném přemý
šlení? Nikterak. Psychologie je vědou ži
vou; musí se rozvijeti s biologickými a
anthropologickými vědami, které jsou
jejími vasaly . . Nejlepší služba, kteiou
lze prospěti všeobecným naukám scholastické
psychologie, záleží v tom, že se uvádí
v souvislost s objevy, jichž bylo dosaženo
v cellula'rni biologii, .v histologii, em
bryogenii; a že po příkladu anglických
associacionístů duševní jevy co možná se
zjednodušují; že se jeví snaha vystihnouti
dospělého člověka—studiempsychologie zvi
řeci a psychologie dětské, zdravého pak
člověka důkladným šetřenímjistých mimo
řádných neb chorobných stavů; že se
zkoumají modifikace neb změny, které vy
kazuje lidská činnost u různých plemen
neb v různých dobách dějin lidstva, jak
činil Herbert Spencer; že konečně podíl
béře na hnutí, které v psychologických ba
dáních bylo probuzeno experimentální ně
meckou školou.< —ek.

Povznesení škol. Z minulosti sice,
ale i pro přítomnost platí zlatá slova slo
vntného paedagoga Sailera:

»Má-li býti pomoženo jednotlivým ško
lám (zvláště na venkově), nutno, aby 1. každá
větší obec měla svou školu, 2. každá škola
svou budovu, 3. každá budova svého učitele,
4. každý učitel aby měl zbožnost a ctnost
jako člověk a horlivost jako učitel, dosta—
tečné služné jakožto bytost, které nelze býti
živu jen od vzduchu. — Není k smíchu,
že mnohý učitel je spolu kostelníkem, Zpě
vákem, varhaníkem, ředitelem kůru, hrob
níkem, tlampačem, obecním písařem a kromě
toho ještě musí svou louku sekati, žito
mlátiti & když žena jeho v útěžku jest,
ještě kuchaříti a všecko jiné. Tu nelze se
smáti, ale nutno pomoci. Má-li býti školám
v celé zemi pomoženo, třeba, aby byly
pod moudrým, účinným školním dozorem,
který by 1. schopné učitele ustanovoval,
odměňoval, nabádal, jakož i neschopné
vzdaloval, 2. vhodné školní knihy zaváděl,
3. nad svatyní školního fondu bděl, 4 ve
škero školství skrze místní školdozorce a
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školní komisary řídil. Má-li tedy dozor školní
vyhovovati svému účelu, musí býti svěřen
mužům, kteří by v čistotě úmyslu, v bo
hatství na zkušenosti, v neomrzelosti v práci
_až do sebeobětování, v bystrém rozhledu a
přehledu celku stáli na výši doby. —

—ek.

Bibliotheka mládeže. Redaktor:Xaver Dvo
řák, katecheta městské vyšší dívčí školyv Praze.
Sešit XVI. Nákladem Cyrillo-Methodějského knih
kupectví Gustav Francl v Praze Cena 80 h.

V roku 1897 vyšel sešit XIII.—XV. této biblio
theky, i domnívali jsme se, „že již úplně zanikla,
jako »Dědictví svaté Ludmily v Písku . . .. Bylo
by to smutným znamením pro naše poměry, by
naše podniky toho směru jeden za druhým zachá
zely, kdežto knihy a časopisy stran nám nepřátel
ských víc a více se rozšiřují ! Než, bohudík, ohledně
»Bibliotheky mládeže< jsme se mýlili— neboť vy
dán po dvanáctileté přestávce sešit nový (1l0 str.),
jenž obsahuje velice poutavou a časovou práci
předního našeho spisovatele, dp. Al. Dostála:
>Česká babička.“ Bude-lí vydavatelstvo vždy tak
dobře voliti a přednost dávati pracím původním
před překlady, myslíme, že se může »Bibliothece“
této dobře dařiti, čehož by si bylo vzájmu dobré
věci jen přáti. Doporučujeme rádi.

Vzdělávací četba katolické mládeže. Vy

dává >Jednota českého katolického učitelstva“ vCkrálovství českém. Redaktor Fr. H. Žundálek, ..k
professor v Poličce. Administrace v Praze- 11.,Žitná
ulice čis. 26 nové. Tiskem a nákladem Drůžstva
Vlast. Ročník VIII.

K časopisům a sbírkám pro mládež vydáva
ným přidružila se před osmi roky „Vzdělávací
četba katolické mládeže<_. jež přináší v každém
ročníku množství pečlivě vybrané, poučné i zá
bavné četby pro mládež, jak dokazuje itento po
sledni ročník, kde nalézáme více pěkných básni
ček od Jos. Haise-Týneckého, dále žertovný vý
stup pro školní děti, >Ledajáček,< články »Martí
nek<, >Pěvcí< a »Velká voda< od téhož, hojnost
drobností od Barbory Ledvinkové, jako: „Růžový
keřc, “Povídka ohyacintu<, avíce překladůzfran
čtíny a němčiny. >Pohádka o vánočním stromku<
a >Legenda o sv. Krištofuq napsal Julius Košnář,
a m. j. Doporučujeme sbírku tuto, jež vychází
šestkráte do roka ve volnych lhutachana niž před
plácí se na celý rok toliko 60 h (6 čísel), naší
mládeži a jejím příznivcům co nejlépe.

l_(věty lásky. Lidový měsíčník věnovaný
zájmům křesťanské charity, zvláště opuštěným dě
tem. Redaktor a vydavatel: Antonín Hoffmann,
kooperátor na Královských Vinohradech. Ročník
V. Tiskem Družstva Vlast v Praze.

Po čtyři roky vycházely Květy lásky jakožto
zpravodaj ústavu »Utulek sv. Josefa< pro opu
štěné a zanedbané dítky na Král. Vinohradech
toliko čtyřikráte za rok a zasílaly se příznivcům
>Útulku“ zdarma. Loňským rokem proměněn však
list tento za měsíčník (za roční předplatné ? K 40 h),
jenž vykazuje řadu vybrané četby, t.j. básně, jimiž
přispěla hlavně L. Grossmanová-Brodská, dále
články poučné i zábavné, galerii lidumilů (s vy
obrazeními), životopisy, rozmanitosti atd. Hle,
jak za nepatrný peníz možno si poříditi krásný
časopis a zároveň příspívati tím k účelu tak šle
chetnémul Doporučujeme vřele. P. Zaletěl.

Knihtiakama družstva Vim v Praze
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Družstvo Vlast.
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Jest nezávislá vědecká ethika možna? — K úpravě Služebních let středoškolským professorům nábo

ženství. — Výchova nových lidí. — Kristus ancbo Buddha. — Směs. — Literatura.
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Jest nezávislá vedecká ethika možnal
(Podává Em. Žák.)

V době naprostého individualismu, v níž pěstění svého »jác z nitra člověka,
zcela neodvisle na vnějších řádech a tradici, stalo se heslem, a kdy vlastně vše
obecně závazných norem nikdo nechtěl již uznávati, nastala potřeba reakce.
Mravní anarchismus, jenž hrozí zničiti všechny normy společenské morálky, vy
volal potřebu založiti všeobecnou vědeckou ethiku. A to na základě vědeckésocio
logie, dle níž každý jednotlivec by uznával jako naprostý požadavek života, řiditi
se jasnými a určitými principy mravními.

Příkazy staré náboženské morálky považují někteří sociologové za mrtvé,
nepůsobivé. Padly prý s" dogmaty, na nichž jako na svých základech byly zalo
ženy. A nyní má sociologie za úkol ethické postuláty stanoviti, odůvodniti a hlá
sati. Kněze jako učitele mravnosti má vystřídat vědec, sociolog. Takjal se hlásati
zakladatel positivismu Comte a jeho stoupenci.

Než Všimněme si stručně, zda samostatnou vědeckou ethiku zcela od základu
lze vybudovati tak, jak opravdu mnozí moderni sociologové a ňlosotové si myslí.

Stoupenci vědecké ethiky čili laické morálky nám zcela krátce odpovědí na
naši otázku: »Knihy pojednávající o vědecké ethice jsou toho nejlepším svědectvím
že vědecká ethika je možna. Prostý tento fakt činí úvahu o možnosti vědecké
ethiky zcela zbytečnou. Jsou; a to ukazuje na jich možnost.c

Ale odpověd není tak samozřejmá, jak se na první pohled zdá. Modeřní
ethika, jak ji někteří autoři budují na př. Spencer, Paulsen, Hófding aj., založena
je — aniž by si toho sami autoři byli vědomi — na určitých předpokladech,
skrytých a vědecky nedokazatelných, které jsou dědictvím dávné a dosud vlastně
trvající ethiky náboženské, jež stále ještě vyjich duši žije. Oni pracují vlastně pod
jejím skrytým vlivem. Tak na př. hlásají lásku k bližnímu, obětavost a milosr
denství, poněvadž dosavad, jak případně praví Fr. W. Forster, jejich ethiku obléva'
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záře hvězdy betlemské a sláva Golgothy. Vědeckých, na dogmatech náboženských
nezávislých a přesvědčujících důvodů pro své mravní postuláty nikde nepodávají.
Kde vlastně v těchto hlasatelích vědecké mravouky skrytě dosud působí vliv ná
boženství a jeho principy, na to jasně často poukazoval Nietzsche.

Za to tam, kde nepůsobí již prvotní náboženská výchova svědomí, kde
všestranná znalost života myšlení nereguluje, kde theoretičtí myslitelé, neznající
svět v jeho skutečnosti, zavření ve svých studovnách budují nové principy vědecké
ethiky, jest i výsledek jich studia immaginerní, absurdní. Hlásaií požadavky, které
ve svých praktických důsledcích lidskou společnost by rozvrátily, místo aby ji
sjednocovaly a upevňovaly. Ukážeme'to na příkladech později.

Forster prohlašuje všechnu snahu po založení vědecké,na exaktníchpoznat
cích založene', autonomní ethiky za klam, illusi. »Právě z úcty k vědecké
exaktní methodě, je potřebí to říci, poněvadž jest nevědeckým applikovati vě
deckóu methodu na problémy, které jen z nepatrné části jsou přístupny věde
ckému badání a poznáníc: Můžeme přesně stanoviti účinky světla, tepla, elektřiny
na ty či ony předměty či bytosti. můžeme stanoviti vzájemný poměr a vliv urči
tých látek na sebe, protože všechny působící příčiny jest nám možno přehléd
nouti, konstatovati a regulovati. Můžeme sledovati cesty oběžnic aje stanoviti
výpočtem. Ale sledovati cesty lidského jednání, jíti po stopách těch a oněch
skutků a louže methodou jasně postřehnouti jejich vliv na duši člověka, na bližní
a na celou lidskou společnost, není naprosto možno. A to proto, že každý lidský
čin, který zapadl v moře minulosti, ihned se kříží a smísí s celou _řadou jiných
fakt, jako kapka vody v moři okamžitě se spojuje s ostatními. A tu naprosto již
nelze sledovati výhradní účinek onoho činu, jejž jsme chtěli pozorovati. A nad
to i účinky všech spojených, námi mnohdy nepoznatelných vlivů nebývají často
hned patrny, ale ukazují se mnohdy až v druhé či třetí generaci. A kdo z aka
demických učenců, kterým zpravidla chybí praktický smysl pro skutečnost a
vlastní, všestranná zkušenost, jest způsobilý , aby postřehl lidskou přirozenost
v celé její složitosti a hloubce? Aby dovedl sledovati společenské pochody do té
míry, aby přesně mohl stanoviti, které byly příčiny a které následky toho či
onoho skutku? —

?asef de Maistre kdysi napsal: »Kdybychom měli mravní pozorovací stanice,
tak jako máme pozorovací stanice meteorologické, a kdyby neunavní pozorovatelé
obrátili své pátravé oči na osudy lidských pokolení, poznali by, že každý nespra
vedlivě získaný statek plodí kletbu, jež sejak najednotlivcích tak na celých rodech
zcela nepochybně vyplní.c — To je krásná myšlenka. Hluboké slovo. Škoda, že
nelze je tak krátce a lehce dokázati. Ano, kdybychom mohli mravní pozorovací
stanice tak snadno založiti jako meteorologické! Potom by ovšem přesnánezá
vislá ethika byla přece snad možna.

A přecei tento vzor pro mravní pozorovací stanici — stanice meteorologická,
jak je chabý a neurčitý! Jak klamné a kusé jsou zprávy meteorologických stanic,
a jak jejich prognosa je nepřesná a často pochybná. Proč to? Poněvadž lidskému
důvtipu doposud se nepodařilo vystihnouti a přesnému pozorování podrobiti
všechny ony složky, které na utváření se povětrnosti mají vliv. A když věda
nedovedla zmocniti se všech atmosferických složek povětrnosti, která věda —
táži se — je tak sebevědomá, že chce vypátrati ony byt bližší, přece daleko ne—
dostupnější vlivy a složky charakteru a vnitřního života duševního, aby jasně,
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přesvědčivě a řekli bychom i mathematicky neomylně mohla stanoviti všechny
příčiny a všechny účinky toho i onoho fakta na jednotlivce, na jeho okolí a
celou lidskou společnost v přítomnosti a budoucnosti? — (Pokračování)

K úpravě služebních let středoškolským professorům
náboženství.

Ústřední spolek středoškolských professorů náboženství vypracoval memo

čítávání let, mimo státní službu v duchovní správě strávených, a v příčině jiných
požadavků, jichž oprávněnost velmi důkladně zdůvodňuje. Memorandum bylo
zasláno jednotlivým sekcím spolku, aby se o něm pronesly a k němu svá even
tuální přání a dodatky připojily, načež odevzdáno" bude c. k. ministerstvu kultu
a vyučování. Znění memoranda jest:

Spolek katolických professorů náboženství, na středních školách ustanove—
ných, dovoluje si c.k. ministerstvu kultu a vyučovánípředložiti žádost za novou
úpravu svého služného & odůvodňuje žádost svou takto:

Dle % 9. zákona ze dne 24. února 1907 iest započítatí do stabilisace a do
pětiletých přídavků nanejvýš osm let těm učitelům náboženství na střední škole
ustanoveným, kteří po dosažené úplné approbaci na střední škole aSpoň deset
hodin týdenních supplovali.

Bohužel, zavládl ve výkladu citovaného % 9. při posuzování výhody jeho
vážný omyl; omyl totiž ve výkladu slov: »po dosažené úplné approbaci pro uči—
telský úřad na gymnasiích a realkách.: Všeobecně bylo totiž při výměře let do
kvinkvenálek a do stabilisace započítaných vzato za základ datum zkoušky před
biskupským komisařem konané. _

Naproti tomu dovoluje si spolek středoškolských katechetů průchod dáti
tomuto názoru:

Učitelé náboženství nabývají úplné způsobilosti pro učitelský úřad na střed—
ních školách zkouškami, theologickou fakultou předepsanými a také vrchním úřa—
dem církevním žádanými. Výnos ministerstva kultu a vyučování ze 16. září 1851,
g 15. praví: >Theologové světského & řeholního kleru buďtež podrobeni seme
strálním a ročním zkouškám z oněch předmětů, jež shromážděním biskupů dle
min. výnosu z-30. června 1850-označeny byly všeobecně závaznými a výsledek
jejich budiž v indexu (Meldungsbuch) zapsán. Platnost tohoto výnosu trvala až
do 26. prosince 1909, kdy semestrální a roční zkoušky nahraženy byly zkouškami
odbornými. '

Nejsilnějším podepřením správnosti našeho názorujestš 1. právě zmíněného
výnosu, jenž dí: »Za účelem průkazu o vědecké způsobilosti studujících theologie
na theologických fakultách ve svazku i mimo svazek univer51ty se nalézajících,
buďtež na místo semestrálních a ročních zkoušek, paragrafem 15. min. výnosu
z 16. září 1851, č. 6165 předepsaných, zavedeny theologické zkoušky odb,rové.
K tomu 5 13. min. výnosu z 26. prosince 1909, jenž ustanovuje: »Ustanovení min.
výnosu z 16. září 1851, týkající se vyhotovení absolutorií pro studující theologie
zůstává s tou pozměnou v platnosti, že klassiňkace o zkouškách semestrálních
& ročních má býti nahrazena klassiňkací o zkouškách odborových.:
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Svou povahou jsou jak dřívější semestrální a roční zkoušky, tak nyní na
theologickýchfakultách zavedené zkoušky odborové rovnocenny státním zkouškám
na. jiných fakultách. Jsouť závazny; jest třeba určité míry vědomostí, aby dosa.
ženo bylo absolutoria na theologických fakultách a absolutorium to formálně
uzpůsobuje k ustanovení v duchovní správě a k učitelskému úřadu na školách
obecných, měsťanských i středních, kterýžto úřad není než částkou správy du
chovní, ježto učitel náboženství na školách středních není jen učitelem, nýbrž
ikazatelem (exhortatorem) a duchovním správcem (přisluhovatelem svátostmi.)

K vůli úplnosti budiž tu i k tomu poukázáno, že studující theologických
ústavů diecesáních a klášterních jsou na roveň postaveni studujícím theologických
fakult. Neboť dle ministerského výnosu z 8. dubna 1903, 5 1. mohou kandidáti,
kteří absolvovali theologická studia na ústavě diecesáním a klášterním zákonitě
organisovaném, připuštěni býti po předcházející immatrikulaci k rigorosům za
účelem dosažení hodnosti doktorské. Nejsou tedy vázáni, aby universitní studia
znovu absolvovali. Studium a zkoušky na oněch ústavech pokládají se za rovno
cenné se studiem a zkouškami na theologických fakultách.

Jest sice pravda, že dříve i státními úřady žádána byla pro kandidáty uči
telského úřadu na středních školách zkouška před biskupskými ordinariáty sklá
daná. Min. výnos z 19. července 1856, čl. 4. pravil v té příčině: »O způsobi
losti k náboženskému vyučování přesvědčuje se biskupský ordinariát té diecese,
v níž gymnasium leží, písemnou a ústní zkouškou konkursní, jež po předchozím
vypsání koná se před ordinariátem a k níž otázky“ ustanovuje biskup.: — Ale
výnos ten pozbyl platnosti zákonem z 25 května 1868, © 6., al 2: »Učitelé ná
boženství mohou býti ustanoveni jen ti, kdo příslušným vrchním úřadem konfes
sionálním byli k tomu za způsobilé uznáni.c Výslovně vyplývá tento názorz vý
nosu ministerstva kultu a vyučování z 24. února 1876, č. 17.806, ex 1875 (oti—
štěného v Arnošta Mayerhofera: »Handbuch fůr den politischen Verwaltungs
dienst, svazek 4., str. 983., pozn. I.): K dotazu tyrolské zemské školní rady
odpovědělo ministerstvo kultu avyučování výnosem z 24. února 1876, č. 17.806
ex 1875, že vrchním konfessionálním úřadem ve smyslu 56. zákona z 20. června
1872, říš. zákonník 86, sluší rozuměti onen kontessionální vrchní úřad, v jehož
oblasti ústav jest. Jakým způsobem si tento úřad zjednati chce přesvědčení o způ
sobilosti kandidátově k úřadu učitelskému, musí býti na základě zákonů o vztahu
školy k církvi (zák. z 25. května 1868, říš. zákonník 48) jemu zůstaveuo, čímž
pozbyl platnosti min. výnos z 19. července 1856, © 4. o konkursní zkoušce na
kandidátech pro učitelský úřad na státních gymnasiích žádané.

Jestliže přes to konkursní tato zkouška nejdůstojnějšími biskupy jest uklá—
dána, pak děje se to na základě moudré péče, vyplývající z poznání vysoké dů
ležitosti, jakou nejdůstojnější episkopát náboženskému vyučování na středních
školách přisuzuje. Náboženské vyučování na středních školách jest částí, a to
velmi důležitou, úhrnné správy duchovní. Ve vykonávání této duchovní správy
došlo přirozeně k—dělbě,takže vedle všeobecné farní správy duchovní ustanovo
váni jsou zvláštní duchovní pro vyučování náboženské na školách měšťanských
a obecních. Totéž platí i o školách středních. Zkouška před biskupskou komisí
konaná nemá tedy jiného účelu, než aby zjednala nejdůstojnějším biskupům po
znání, kdo se z kandidátů, ucházejících se na základě svých theologických studií
o učitelské místo na střední škole, svou zvláštní osobní kvalifikací k úřadu tomu



Ročník XXV. VYCHOVATEL Strana 137.

nejlépe hodí, tak aby je s dobrým svědomím příslušným úřadům školním mohli
navrhnoutí. Právě ze způsobu, jímž se zkoušky tyto konají, vyplývá nade vši
pochybnost, že účelem jejich není, než zjednati nejdůstojnějším biskupům po
znání, kdo z kandidátů, ucházejících se o učitelský úřad na střední škole, jest
nejzpůsobílejším. V mnohých diecesích, zvláště v těch, v nichž není mnoho
ústavů středních, byla do nedávna konkursní zkouška teprv tehdy vypisována,
když se některé místo na střední škole uprázdnilo, takže příslušným aspirantům
nebylo vůbec možno již dříve se této zkoušce podrobiti. A vysvědčení způsobi
losti platí jen pro to uprázdněné místo, bez platností na eventuální místa jiná.
Ve mnohých diecesích, kde tyto konkurní zkoušky jsou požadovány, nedává se
těm, kdo způsobilými byli uznáni, vysvědčení, nýbrž jsou jen ústně o výsledku
zkoušky zpravování. Ano i v případě, kdy se approbovaný kandidát o místo na
střední škole uchází, nedostává se mu příslušného vysvědčení, nýbrž teprv k do
tazu zemského školního úřadu, zda kandidát způsobilý jest, dává se odpověď ve
všeobecné této formě. A také vysvědčení v nejnovější době kandidátu dávaná
nemají platnosti než v mezích diecese.

Z těchto vývodů jest patrno, že východištěm pro započítáváni let do stabi
lisace a kuinkuenálek ma' býti doba vykonaných zkoušek na theologicke' fakultě,
respective na theologických učilištich biskupských a klášterních.

Za nynější prakse započítávání služebních let, jež učitelé náboženství před
vstupem do státní služby na jiných místech v úřadě katechetském nebo v du
chovní správě strávili, jsou katecheti na středních školách ve srovnání s jinými
kategoriemi učitelskými fu rozhodné nevýhodě.

Tak ku př. ustanovuje zákon 224. února 1907, 511, že učitelům tělocviku
na středních školách definitivně ustanoveným má býti do nejvyšší výměry osmi
let započítána služební doba, kterou tito po vykonané zkoušce pro střední školy
nebo pro učitelské ústavy, v definitivním ustanovení na školách obecných, nebo
měšťanských strávili. Srovnávajíce se s učiteli tělocviku, poukazují učitelé nábo
ženství na středních školách, že jejich ustanovení v duchovní správě, v níž vy
učování náboženství tvoří podstatnou část, bylo definitivní, ježto podle zákona
o kongrue počítají se jim služební přídavky (Dienstalterszulagen) od vstupu do
duchovní správy. Vstoupí-li kněz z duchovní správy do státní služby na střední
škole, pozbývá nároků na služební přídavky, jež si byl již v duchovní správě
získal. Stává se však z pravidla -—a pravidlo to jest odůvodněno důležitostí úřadu
učitele náboženství na středních školách, — že kněz teprv po řadě let, po deseti
i více létech do státní služby vstupuje; náboženská výchova žáků střední školy
svěřuje se totiž právě kněžím v duchovní správě se osvědčivším. Tak se většinou
přihází, že učitel náboženství na střední škole ve svých příjmech daleko pozadu
zůstává za světskými silami jeho věku, ježto se mu při výměře služného jeho
léta v duchovní správě strávená nezapočítávají.

Ještě patrněji vystupuje nerovnost, s jakou se měří učitelům náboženství,
srovnáme-li je s učiteli ustanovenými na státních ústavech učitelských. Učitelům
těmto započítává se do pense a do pětiletých přídavků služební doba strávená
na školách obecných a měšťanských. Zmínky zaslouží tu, že mnozí ze skuteč
ných učitelů na učitelských ústavech neabsolvovali vysokých škol, kdežto učitelé
náboženství bez výjimky se studiem jejich musí vykázati.
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Obzvláště však budiž poukázáno k blahovůlí, s jakou chová se po této
stránce zákon k učitelům na státních školách průmyslových. Zákon ten, 5 20
ze dne'27. února 1907, praví: »Učítelům všech hodnostních tříd může býti při
jmenování nebo později, když se byli v úřadě svém osvědčili, započítána do vý
služby, do trienal- a kvinkvenálek doba v technické, umělecké nebo řemeslné
praxi, nebo v úřadě učitelském strávená, do nejvyšší výměry 8 let.

Uznáníhodným způsobem ocenil tu zákonodárce práci člověka pro vše
obecný život kulturní a hospodářský, a rozpoznávaje správně, že činnost učitele
na státních školách průmyslových předpokládá náležitou průpravu a vyškolení
v oboru technickém, uměleckém a řemeslném, přiznal mu nárok na započítání
osmi let do pense i do pětiletých přídavků.

Je snadno učiniti srovnání učitelů na státních školách průmyslových s učiteli
náboženství na státních školách středních. Také tito byli po léta činní v nábo—
žensko mravní výchově společnosti bud'jako duchovní správci, jako kazatelé nebo
jako učitelé na školách jiných kategorií, a získali si tím onu vyšší kvalifikaci, již
učitelský úřad a duchovní správa na střední škole předpokládá. Jest tudíž věcí
spravedlnosti a náležitostí, aby při započítávání let před ustanovením ve státní
službě strávených bylo s učiteli náboženství na střední škole stejně nakládáno
jako s učiteli na státních školách průmyslových.

V uvážení okolnosti, že již ustanoveni na školách měšťanských možno jest
teprv po řadě let 'v úřadě kněžském strávených, usnesli se někteří zemští sně
mové, aby'-katechetům na těchto školách započítána byla do služebních let a do
pětiletých přídavků doba v duchovní správě prožitá. Tak na př. zemský sněm
hornorakouský ustanovil, aby definitivním katechetům měšťanských škol, kteří
v dóbě výnosu tohoto zákona již v úřadě učitelském ustanoveni jsou, započítán
byl plný počet let v duchovní správě strávených; těm pak, kteří po uzákonění
tomto teprv ustanoveni budou, pět let.

Zemský sněm moravský ustanovuje v zákoně ze 7. listopadu 1909, čl. I.. š7.
al. 3. takto: »Učitelům náboženství, kteří do úřadu učitelského z duchovní správy
přešli, budiž doba v duchovní správě strávená do výslužby započítána v nejvyšší

_ výměře osmi let.: Dolnomkouský sněm ustanovil způsobem všeho uznání hodným,
aby učitelům náboženství na školách měšťanských započítána byla do služebních
přídavků a do výslužby všechna léta v duchovní správě prožitá.

II.

Rodinám zemřelých světských učitelů středoškolských náleží úmrtní kvartál.
Učitelům náboženství býval však dosud přisuzován jen cestou milosti a 5 pod
mínkou, že osoba 0 úmrtní kvartál se ucházející mohla prokázati se dokladem,
že zemřelého do smrti ošetřovala. Také zde není přiznání úmrtního kvartálu dě
dicům po professoru náboženství bez jakékoli výhrady ničím jiným, než sprave
dlivým důsledkem stejné povinnosti, jež zavazuje stejně professora náboženství
jako ostatní světské professory platiti pensijní příspěvek.

lII.

Učitelé náboženství na středních školách jsou povinni platiti stejné příspěvky
do fondu pensijního a do fondu pro sirotky a vdovy jako jejich světští kollegové.
Nároky, jež mohou činiti k tomuto fondu vztahují se dosud jen k jejich osobě.
U světských professorů poskytována jest pense nejen jim, nýbrž i vdovám po
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nich zbylým. Učitel náboženství v příčině správy své domácnosti vázán jest urči
tými ohledy. Jeho postavení učitele náboženství a vychovatele mládeže ukládá
mu, aby dbal i své společenské pověsti. Nechce—líbydleti v podnájmu, aneb ne
chce-li svěřiti pořádek a čištění svého bytu pouhé posluhovačce a sám od sní
daně do večeře na hostinec odkázán býti, což s hlediska paedagogického jistě
není nezávadno, nezbývá mu než odhodlati se k vlastní domácnosti a svěřiti ji
osobě důvěry hodné. 'Jest samozřejmo, že opatřiti si vhodnou k tomu osobu
bývá katechetovi nesnadnějším než světskému učiteli nalézti družku života. Kromě
toho zvýšená mzda a sociálně nezbytná povinnost zabezpečiti takové osobě aspoň,
skrovné opatření ve stáří, činí nemalý nárok na příjmy katechetovy.

Tím způsobem jest učitel náboženství dvojnásobným břemenem zatížen:
platí zákonem požadované příspěvky do fondu pro vdovy &sirotky a vedle toho
jest mu starati se o soukromé opatření ve stáří. Použití fondu vdovského aspoň
k částečnému ulehčení této druhé jeho povinnosti, jest tudíž zajisté jen sprave
dlivo a náležito. '

Podepsaný spolek dovoluje si tudíž na základě těchto vývodů předložiti c.k.
ministerstvu kultu a vyučování tato petita:

1. Ministerstvo kultu a vyučování račiž přikloniti se k přesvědčení spolku,
že absolvováním studia na theologícké fakultě nebo theologickém ústavě diece
sáním nebo klášterním prokázána jest způsobilost k vyučování náboženství na
středních školách.

2. Při výměře služebních let do kvinkvenálek a pense ve smyslu % 9. zá
kona ze 24. února 1907 budiž za základ vzata doba absolvovaného studia theolo
gického.

3. Učitelům náboženství kterékoli třídy hodnostní buďtež ve smyslu 5 9. zá
kona ze 27. února 1907 započítána do nejvyšší míry osmi let všechna doba
v duchovní správě nebo v učitelském úřadě před ustanovením ve státní službě
strávená. (Srov. 5 20. zákona ze 27. února 1907.)

NB. Pokud jde o služebnou dobu, strávenou v úřadě učitelském na veřej
ných asoukromých školách obecných i měšťanských, nebo na neúplných školách
středních, nebo konečně na státních, zemských'a soukromých ústavech učitel
ských, není k zákonu ze dne 27. února 1907 žádné novelly zapotřebí. ježto 59.
al. 2. tohoto zákona dí: »Zda a v jakém rozsahu mimo případy svrchu uvedené
služební doba, vučitelském úřadě po dosažené úplné approbaci pro střední školy
strávená, do stabilisace a kvinkvenálek započítána býti může, rozhoduje ministr
kultu a vyučováním Poněvadž většina učitelů náboženství, na střední škole usta
novených, před svým jmenováním na střední škole působila v úřadě učitelském
na školách nižších kategorii, není zapotřebí než blahovolue'ho rozhodnutí ministra
kultu a vyučování, aby cestou nařízení tento způsob započítávání let byl všeobecně
zaveden.

Pokud jde o započítání let v jiných odvětvích duchovní správy strávených
(v nemocnicích, konviktech atd.), nutna jest novella k 5 9. zákona ze dne 27.
února 1907.

4. Zákon z 19. května 1896. říš. zák. č. 74., © 13. budiž tak změněn, aby
dědicům professora náboženství úmrtní kvartál bezpodmínečně byl vyplacen.



5. Středoškolským učitelům náboženství pro případ jejich úmrtí náleží od
bytne, obnasející polovinu posledně braného, do výslužby vpočítatelného ročního
sluzneho, o němž má právo professor náboženství závěť činiti.

* *
*

Česká sekce středoškolských professorů náboženství, uvažujíc o tomto me
morandu na své schůzi, dne 25. května t. r. konané, přidala se jednomyslně
k jeho vývodům, přidala k němu požadavek, aby platnost jeho vztažena byla
i ke kněžím na biskupských ústavech diecesáních a v adiunktuře theologické fa
kulty ustanoveným a doručivši osobně memorandum delegáty: prof. Můllerem a
Drem. Petrem Jeho Eminenci panu kardinálu, knížeti arcibiskupu pražskému, po
žádala Jeho Eminencí, aby ráčil požadavky tohoto memoranda na vědomí vzíti
a POdporova—ti- Jednatel prot. Dr. Lub. Petr.

Výchova nových hdl.
(Napsal F. V. Krej čí. Nákladem Zemsk. ústřed. spolku jednot učitelských v král. Českém)

(Posuzuje V. H—A.) (Pokračování.)

IV.

Ale moderní člověk také již chápe, že tohoto rozporu není dnes zapotřebí,
že možno jej docela snadno odstraniti. Moderní člověk našel kouzelné slovo, bá
ječný pojem, totiž: uývojnost všech řádů. Dnes již tolik nevěříme v naprostou
svobodu člověka, jak ji uznávaly starší věky; avšak za to uznáváme větší schop
nost člcvěka činně zasahovati do běhů společenského života a regulovati jej dle
naší vůle. Proto za starých dob trvala zřízení veřejná dlouho beze změn, po
něvadž lidé byli přesvědčeni, že ač jednotlivec svoboden, totiž nadán svobodnou
vůlí, přece veřejný řád prý má svůj původ v Bohu,je tedy nezávislý na činnosti
lidské. Dnešní vývojové poznání má i svůj tvůrčí a činorodý dosah. Společnost
se rychleji a účinněji vyvíjí od té doby, co poznala, že je schopna vyvíjeti se
k lepšímu.

A co platí o hmotných poměrech, proč by prý neplatilo též o duševních? —
táže se naivně autor.

Jak vidno, pružné a neurčité slovo: »uýuojc tvoří základnu myšlenek páně
Krejčího. Ještě na okamžik budeme sledovati jeho názory.

Starší paedagogika prý sdílela blud svých dob o nepohnutelnosti světového
řádu a domýšlela se, že její jednotvárné paedagogické schema stačí pro všechny
doby. Dnes tohoto zásadního hlediska o božském původu světového řádu jsme
vlivem učení o evoluci naprosto se vzdali; myšlenka evolucionismu nás naučila
chápati i relativnost, dočasnou platnost a způsobilost stávajících norem a názorů.
Nehorujeme slepě pro tu či onu dobu v historii, nýbrž analysujeme a dle naby
tých zkušeností pokračujeme.

Středověký člověk však stále prý upíral zrak do minulosti. V minulosti
událo se vykoupení, dály se zázraky, kvetl ráj. To vznešené a svaté však již
minulo; prchlo z této země. Jak tedy věřiti v pokrok? Pravá vlast naše je .v ne
besích; — mají události světa dle názorů středověkých nějakou váhu avýznam?
Jsou lhostejný, vždyt kronikář stačí, aby je suchopárně zaznamenal bez spoji—
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tosti. Bůh jednou dlel na zemi; ale od té doby utíkejme světu, je v hříších, je
bídný. Snažme se přijíti, kam on nás předešel.

Pohanská renaissance od století čtrnáctého není lepší křesťanského středo
věku. Vždyť také ohlíží se za svým ideálem do minulosti; a to do doby ještě
vzdálenější, nežli z které křesťanství čerpá své vřídlo. S hlediska evoluce jsou
století od čtrnáctého až do osmnáctého pro lidstvo ztracena. Čerpají z minula,
nemají vysokého historického hlediska, nepostřehují skrytý smysl dějin; opakují a
přemílají staré, neposkytujíce nového.

Od století 18. počíná prý se lidstvo chápati jako celek schopný zdokonalení
a cesta k tomuto zdokonalení prý jest rozum, nikoli spása v náboženském smyslu
— autor snad mínil milost.

A rozumí se samo sebou, nyní přichází v úvahu autorovu obligátní Goethe
s »Metamorfosou rostlina, Darwin, Rousseau s »Emilemc. Pan Krejčí kráčí po
hodlnou vyšlapanou cestou; ač hlásá vývoj, přece sám se příliš nevyvíjí, poně
vadž otrocky sleduje myšlenky již dříve od jiných vyslovené. :

Autor však uznává, že i v dobách, kdy učení o vývoji bylo neznámo,
vývoj se nezastavil, nýbrž kráčel dále, jak ve středověku, tak i v renaissanci.
A to proto, poněvadž prostě nemožno jej zastaviti. Renaissanční lidé neobnovovali
ve skutečnosti pohanského života, nýbrž žili svým vlastním pohanským životem.
Proto také nám nemožno, abychom se spokojili jen tím, co nám zanechali stař
Hellenové, Římané, Židé; dlužno žíti svým vlastním životem.

Starší kultury prý byly založeny na vzpomínce; odtud jejich konservatismus_
Moderní kultura spočívá na nadějí. Člověk staré doby nerozuměl sobě, svým
vášním a touhám, nerozuměl přírodě, na niž pohlížel předpojatým zrakem, ne
rozuměl své době, tápal jen v dávné šťastnější minulosti, v zlatém věku, o němž
snil. Vývojová však hlediska naučila nás široké vnímavosti a spravedlnosti. Proto
nemáme práva žádati na svých dětech, aby nebyly ničím více než opakováním
nás samých. Když víme, že typ člověka od století do století se mění, neučme
mládež tak, aby opakovala jen náš život; vychovejme ji tak, aby chápala vývo
jovost života a jeho plynulost a dovedla se včas zhostití starých názorů bez
krisí a poruch, aby nebyla okrádána o drahocenný čas mládí zbytečnostmi, jež
beztak prý stejně musí odložiti . . .

Píšeť do slova: »Jest to tedy hlas pravdy a vyšší mravnosti, jenž volá v nás
po nových lidech, kteří by — šťastnější nežli my — nebyli nuceni stráviti nej
lepši léta mládí v mrtvolném puchu dohnívajících starých myšlenek, mezi zpu
křelými zbytky přežilých torem myšlenkových a morálních, a kteří by hned od
počátku hřáli se na výsluní života a byli odkojení myšlenkami, které tvoří květ,
sílu a krásu dnešní kultury.: —

Pan Krejčí jistě chce býti pokládán za seriosního muže, ale třeba, aby
aspoň trochu myslil, nežli něco napíše a opatrněji stylisoval. Nyní však rychle
ukončíme postup jeho myšlenek z první části jeho knihy, která je tu, jak patrno,
více theoretícká, filosofická. Druhá část však přihlíží více k praktickému vy
učování (Pokračování.)





Strana 142. WCHovATĚL Ročník XXV.

Kristus anebo Buddha.
Podává Jaroslav Slavíček, katecheta.

(Pokračování.)

II.

Srovnejme učení obou.
Buddhovo učení lze pochopiti jen tehdy, uvážíme-li ducha doby, v níž po

vstalo. Dle svědectví badatelů byla v Indii i doba, kdy byla touha opustiti staré
cesty a dáti se na cesty nové. Všecky tehdejší přehnané vědecké systémy měly
v zápětí úpadek mravů. Naproti tomu kajícníci kladli hlavní váhu na stránku
mravní.

To vše slyšel Buddha, a nikdo z nich nedovedl ho upokojiti. Stanovil nové
učení, jež poskytlo spokojenosti jemu, a doufal, že oblaží i lidstvo.

Základem jeho je víravsamsam, t. j. kolotání, stálé znovuzrozování. Každý
tvor stále se na svět vrací v rozličných podobách, dokud mu nevzejde spáso
nosné světlo pravého poznání.

Tato víra (stěhovaní duší) ovšem byla společna všem dřívějším systémům
indickým, a Buddha ji prostě přijal.

_ Druhý předpoklad, který stanovil, opřel o zkušenost. Je to: poznání bídy
tohoto světa. Ale v jaké hrozivé formě! I my křesťané mluvíme o zlu a utrpení;
leč dle našeho názoru utrpení je tolika ujma radosti; a kdežto my vedle zla
uznáváme i dobro, neznal Buddha nic, leč utrpení. Slyšme jeho slova: »Tot,
mnichové, je vznešená pravda o utrpení: Narození je útrapou, smrt je útrapou,
spojení s nemilým je útrapou, odloučení od milého je útrapou. To, čeho si kdo
přeje a nedosahuje, je útrapou; slovem všecko bytí je útrapou.cTojepravá jere
mlada! Vše vůbec i zvlášt je útrapou; — to je uhelný kámen jeho učení.

Po příčině všech věcí Buddha nepátrá. Odkud je svět? — Těch a podob
ných otázek Buddha nezodpověděl. Ano v posměch uváděl rád ty, kteří o těch
věcech dovolili si pronésti svůj soud. Byl-li sám na něco takového tázán, odbyl
zpravidla tazatele slovy: »To není ke spáselc —-Jindy obrátil pozornost tazate
lovu vhodnou protiotázkou na něco jiného, jednalo-li se o věc, která pro něho
neměla významu. Jeho učednícilmu porozuměli a na podobné otázky dávali ste
reotypní odpověď: »Toho Osvícený nezjevil.:

Pro Buddhu otázky ty zásadně neexistovaly. Je-li vše bytí útrapou, k čemu

A jeho odpověď, ona proslulá,'v oné svaté noci osvícení získaná odpověď, jest:
»Toť, mnichové, ona vznešená pravda o původu utrpení. Je to žízeň, která vede
k znovuzrození, která je spojena s rozkoší a žádostivostí, která brzy tu, brzy
onde hledá ukojení, žízeň po radostech smyslných, žízeň po bytí, žízeň po mno
žení se.< Ku porozumění této odpovědi dlužno poznamenati, že Buddha chápal
člověka jako sebevědomí. Sebevědomí tot člověk, sebevědomím povstává a zaniká
pro něho svět. Sebevědomí svět mění a přetvořuje; svět se skončí, skončí—lise
sebevědomí. _Tomu však není, kdykolilsmrt zdánlivě ničí bytí člověka. Touha,
která nezmírá, je příčinou dalšího bytí, nebot touha předpokládá nutně sebevě
domí, a toto svět. '

Dřímá-li tedy při smrti člověka jen jediné přání v srdci jeho, musí člověk
navrátiti se neodvratně v bytí.
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Kterak možno člověku tento koloběh útrap »samsamc překonati a z něho
vyváznouti? »Toť, mnichové, je vznešená pravda o konci útrap: zniknutí & udo
lání žízně, kde žádostivost dokonale přestává, úplný rozvrat, nelpíti na sobě.: Tedy—
umrtviti musí v sobě člověk všecku žádostivost, lásku k životu, náklonnost ku
přátelům a příbuzným, vůbec jakoukoli příchylnost, má-li ze samsary vykročiti a
veplouti v nirvanam.

, A co je to nirvanam? Zajisté nikoli blaženostv našem slova smyslu. Neboť
je-li bytí, milování a doufání již pramenem útrap, ano i samou útrapou, kterak
lze někde něco nalézti, co by nebylo ve spojení s útrapou anebo pramenem

útrap? Pakli pozdější rozumněli tím slovem ráj, Buddha sám nemyslil tím nic
positivního.

Rovněž však nelze tímto slovem rozuměti úplnou negaci všeho bytí, ab
solutní nic. Již tu na zemi může člověk vejíti v nirvanam. I Buddha prý v oné
tajuplné noci osvícení vešel do nirvanam. Zvolal: >Jsem spasen, zničil jsem na
rození.: Podivuhodná to spása! Jednomu z jeho žáků nešlo to na rozum a proto
se tázal: »Kterak je možna blaženost tam, kde není cítěnařc A dostal odpověď
zcela buddhistickou: >Právě to je blaženosti, že tu není již cítění.: Z toho vy
svítá pojem onoho nirvanam Je to bezcitnost, stav, v němž všecka vůle k životu
zanikla, stav plného míru a vědomí dosaženého spasení, jehož blaha ani po
mysliti ani vysloviti nelze. (Pokračování.)

SMĚS

Manitestační schůze učitelstva na
Král. Vinohradech dne 29. května, o níž
jsme se minule zmínili, dokonána & rozumí
se, že klerikalismus dostal svůj díl! Ten
to musí vždy odnésti. Moderní pohané ne
budou přece lepší než staří jich vzorové.
A o nich poznamenal již Tertullián, že vínu
všech neblahých zjevů svalovali na kře
sťany. »Když Nil nevystoupil a nezúrodnil
nivy, nebo když Tiber vystoupil a zaplavil
dolejší části Říma, ihned volají: Křesťany
lvůmlc A u nás je přece celá řada Ne
ronů, kteří ve své zpupnosti i slabostí zá
roveň hází všecko »klerikálníc na pOSpas
zástupům. — » eský učitel< ve svém re
ferátu o řečené schůzi vede si s vrozenou
zuřivosti proti »kleriální reakcic. »Ta ně
mecká obstrukce je tak něco, co výborně
se hodilo spojené reakci, aby'mohla něčím
demonstrovati proti požadavkům učitelstva
za přiměřené dle doby zvýšení platů,c neboť
»nikdo jiný není v reakcionářství osvědče
nější nežli náš kleruslc A ve své touze,
aby klerikál'ové proti této schůzi hodně se
rozlítili, volá: »Co tyto řádky píšeme, ne.
víme, jakou službu protiškolské a proti
učitelské akci vykoná klerikální žurnalistika.

vvv
Jako bagatelisovala a sesmesnovala za týmiž
cíli konanou schůzi Volné Myšlenky, tak
dojista rozdrásá až do krve všecko, co
mluveno bylo na manifestaci naší . . . Mrzelo
by nás, aby klerikalism ujíti si dal tako
vou příležitost k útokům na školu a učí
telstvo, jakou je naše manifestace.: A hle,
co prorok vČeského Učitele: předpovídal,
se nenaplnila. Klerikální žurnalistika mlčela
a »nerozdrásalac ničeho. Mohl proto s nej
větším klidem obrátiti »Český Učitelc svoji
písničku a napsati: »Pod dojmem naší ma
nifestační schůze uznal i sám >Čech< zatím
se ztišiti.< Ale hned zase prorokuje, že
»spíše lze očekávati, že příslovečná msta
klerikální zasáhne učitelstvo jinou stranou.:
Jak uboze znějí všechny ty frase rOZpále
ného mozku! Kdy pak naše strana vrhla
se na někoho, když hájil své existenční
zájmy a práva? A nebylo ani potřebí to
muto hájení dávati titul: »o nebezpečí, jež
hrozí české kultuřelc 7.

Na útoky proti prelátu Dru Buri
anovi, jichž stal se terčem jako školní
referent zemského výboru, odpověděl těm,
kdo je činili, velmi případně nejvyšší zem
ský maršálek, Ferd. princ Lobkovic, ve
schůzí zemského výboru. konané dne 8.
června. Prohlásil jako předseda zemského
výboru, tedy ex praesidio: »Přísedící zem
ského výboru Dr. Burian konal jen svou
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povinnost, podávaje upřímně míněné ná
vrhy, jak odpomoci finanční tísni země.
Návrhy jeho byly zemským výborem
jednohlasně schváleny a _zodpovědnost
nenáleží proto referenta I. odboru, ale
celému zemskému výboru.—z— Kdyby ti,
kdo v čele organisaci učitelských stojí, do
vedli a chtěli rozuměti, měli by svolati
novou schůzi »na'odvrácení kulturního ne
bezpečíc a vyčiniti tam celému zemskému
výbo:u i sjeho mladočeskými členy včele.
Ale toho neučiní. Vyzuřili se zase jednou
proti „klerikalismu a duše mají na čas
pokoj. r.

beská sekce středoškolských pro
fesorů náboženství konala schůzi dne
25. května v k. a. semináři. Přítomni byli
prot. Miiller, Trnka, Žák, Orel, Verich,
Stejskaí, Dr. Schneider a Dr. Petr. Omluvili
se prof. Kocmich, Šprongl a Soldat.

Předseda Miiller referuje o průběhu
audience. kterou 2 usnesení sekce vyžádali
si u Jeho Eminence delegáti sekce prof.
Můller a prof. dr. Petr, aby zpravili Jeho
Eminenci o některých věcech stavovských
& požádali za podporu 'jejich. -— Jednatel
Petr sděluje, že došlo 2 ústředí vídeňského
memorandum ministerstvu kultu a vyučo
vání svědčící s vyzváním, aby sekce se
o memorandu tom pronesla a k němu even
tuální svá přání a dodatky připojila. Memo—
randum, jež jest v tomto čísle Vychovatele
na jiném místě otištěno. vyčerpává pří
slušnou látku všestranně a bylo na schůzi
přečteno a náležitě uváženo. — K návrhu
prof. Orla činí se k memorandu dodatek,
aby mezi kněžími vduchovní Správě půso
bivšími jmenovitě uvedeni byli také kněží,
kteří ustanovení byli při diecesáních ústa
vech biskupských, aby snad z požadavků
v memorandu činěných nebyli vylučování.

Jednatel prof. Dr. Lub. Petr.
Školství katolické v Belgii. Výchova

mládeže dosud byla přední péčí episkopátu
belgického, jehož snahy štědře podporuje
katolické obyvatelstvo. Povstal celý orga
nismus katolických škol, od škol eIEmen—
tárních až do kvetoucí katolické university.
Tedy od první školní lavice až do sálu uni
versitního lze belgickému katolíku žíti v ka
tolické atmosféře. Národní školy jsou tam:
obecné, farní, soukromé a řeholní; poslední
jsou velmi hojné. Tak na př. SkolštíBratří
mají 106 chlapeckých škol s více než
23.000 žáky. Tyto i jiné školy jsou pod
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řízeny státnímu dozoru axstátem též podpo
rovány. Škulští Bratří mají též dvoutřídní
školy pokračovací. Jsou tam též četné vyšší
školy chlapecké i dívčí, řízené namnoze
řeholníky. Katolická pzedagogia jsou v jed
notlivých diécésích, na př. mechlinské, sv.—
mikulášské. Mimo to jsou též ústavy bi—
skupské anebo různých náboženských spo
lečností. Kandidáti poJrobují se maturitě před
vládní komissí. Školští Bratří jsou po ma
turitě v středoškolském semináři, kde po
dvouletém kursu se podrobují středoškolské
zkoušce učitelské. Mají totiž v Belgii 20
katolických středních škol s 1473 žáky.
Zmíniti se sluší též o školách nedělních,
večerních pro dospělé, kreslířských, pokra
čovacích a odborných, které skoro všechny
jsou pod dozorem duchovních. Belgie má
též značný počet katolických gymnasii a
re'álek. Většina gymnasii je biskupských;
jiná jsou v rukou řeholníků, zvláště jesuitů.
Nejen tato gymnasia, ale i reálky jsou
cile navštěvovány. Rovněž má Belgie nižší
a vyšší katolické školy obchodní..

Těm, kdo touží po katolicko-akade
mickém vzdělání, jsou otevřena dvě vyšší
učiliště a to: v Namuru a Brusselu. Tam
jsou státně uznané fakulty filosofie a lite—
ratury, jež připravují na doktorát. Doktorský
klobouk má však udíleti katolická univer
sita v Levně. Táž měla v minulém roce
2260 studentů, mezi nimiž bylo 252 ci
zinců a to zvláště Holanďanů, Francouzů,
Američanů, Španělů a Němců. —ek.

LITERATURA.

Chudým dětem. Ročenka Dobročinného ko
mitétu dámského v Brně. Ve prospěch chudých
dětí českých škol brněnských. Ročník XXI. Ná
kladem Dobročinného komitétu dámského v Brně.
Tiskem moravské akciové knihtiskárny. Cena 1 K.

Nový tento ročník, jenž věnován jest dobro
činným komitétem dámským a pořadatelstvem
ročenkovým „Vlasteneckým a obětovným zaklada
telům & kurátorům první české soukromé školy
obecné v královském hlavním městě Brně“, přinesl,
jako jeho předchůdcové, množství pěkných básní,
povídek, pověsti, pohádek, článků atd., jimiž
tentokráte přispěli: Jaroslav Tichý, (Fr. Jos. Rypáček.
školní rada, pořadatel „Ročenky“), Jan Ev. Nečas,
Prok. Hoděta, Jos. Soukal, Jindřiška Wurmová,
Sv. Smutenský, Kar. Bufková-\Vanklová, Viktor
K. Jeřábek a m. j. Kdo můžeš, objednej si spisek
tento (112 str.), jímž netoliko že rozmnožíš
knihovnu svoji, ale přispěješ hřiulmu svou i chu
dým českým dětem brněnským. Doporučujeme.

J. Fabian.

Knlhtilkáma družnva Vlast v Praze.
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G % O
Jest nezávislá Vědecká ethika možna?

(Podává Em. Žák.)

(Pokračování)

Lze však namítati, že přece možno některé základní požadavky ethiky ja
kožto pilíře všeho socialniho soužití lidstva vědecky,sociologicky dokázali. A dále,
že celou sociologii teprve máme v začátcích. Až bude míti takovou minulost,
jako na př. mathematika a historie, nebo aspoň chemie, zeměpis, přírodopis aj.,
jistě že ve svých poznatcích bude vyspělejší a pokročilejší nežli nyní. —

Je pravda, že na př. přikázání: Nezabiješ, nepokradeš, lze zcela všeobecně
a jako v hlavních rysech sociologicky dokázati. Neboť žádná společnost, v níž
by Se zabíjelo a kradlo, nemohla by existovati. Ale pozorujeme-li život tak, jak
skutečně je, s jeho všemi potřebami, rozpory a konflikty, pak prostý rozum
jednotlivce dojde k poznání, že přece jsou leckdy poměry &okolnosti takové, jež
vyžadují mnohdy výjimku od obou oněch ethických, theoretických postulátů!
Či nezná historie dosti příkladů, kde se oněch naprostých a základních poža
davků ethiky naprosto nedbalo? Kde platila nikoli dispens, ale skoro privilegium
vraždění a loupeží?

A vidouce první a bezprostřední následky tohoto řádění, nebyli mnozí hi
storikové a filosofové, kteří je nejen omlouvali, ale přímo schvalovali? Vždyťjsou
i dnes vážní spisovatelé, kteří ve své krátkozrakosti a neznalosti hlubší psycho
logie lidstva ve své »autonomníc, na starých řádech a náboženské tradici nezá
vislé ethice zcela klidně připouštějí zabíjení lidí. Tak Ostwald přímo ohražuje še
proti tomu, aby život jednotlivcův byl přeceňován a přemrštěné posvěcován.
Haeckel doporoučí Spartánský výběr v zachování dětských životů, t. j. uznává za
ethické vraždění chorých, slabých, neduživých dětí a mrzáčků. Forel podobně
soudí; a jiní zase schvalují vraždění nevylečitelných nemocných, duševně chov
rých & podob.
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Ale ti všichni netuší, jak velkýochranný význam oproti daemonickým va'šním a
záchvatům má naprostá nedotknutelnost života lidského, a jak by se socialní řád
rozpoutal, kdyby svrchu řečene' výjimky byly dovoleny. Ti netuší, kolik instinktu
je v lidech spoutáno absolutním a bezvýminečným přikázáním: »Nezabiješlc —
A oni si také neuvědomují, jak právě tito choří, a na prvý pohled 5 hlediska
materialistického utilitarismu obtížní členové lidské společnosti jsou nejlepší pří
ležitostí k pěstování oněch socialnich ctností: soucitu, obětavosti, shovívavosti, milo
srdenství, trpělivosti a t. d., bez nichž společnost zdravých a silných naprosto
nemohla by trvati.

Dostojevský ve svém románě: »Vina a trestu na osobě Razkolníkově s jem—
mnou a neúprosnou psychologií ukázal, jaký všeobecný mravní rozvrat přivodí
v člověku onen duševní stav, v němž s chladným, kritickým rozumováním, odpoutav
se od dávné tradice a kategorického imperativu: »Nezabiješlc, dovolí si zavraž
diti starou, neužitečnou, lakomou ženu. aby se zmocnil jejího majetku. Jenjedna
výjimka, ale jakou mravní rozpoutanOSL má ona za následek!_ Jen jediný, malý
otvor, a »venti, quá data parta, ruunt.c Vášně se rozpoutají na vše strany.

Je pravda, že absolutní šetření toho či onoho mravního příkazu jest ne
jednou na úkor našim zájmům. Nejednou naskytne se příležitost,že by zcela ne
užitečný. soběi jiným obtížný jednotlivec zcela bez bolesti mohl býti odstraněn, aby
učinilmístojiným,zdravým a nejvyššího rozvoje schopným osobám. Ale kdo uvážil,
které mravní řády by padly, kdyby podobné výjimky byly mravně připustny? —
Proto zcela správně prohlašuje B. Kidd ve svém: »Socialním rozvoji—<,že »nábo
ženství právě s biologického hlediska ma' ten ničím nenahraditelný socialní úkol,
aby člověku učinilo přijatelnou a snadnou i onu obět. která se pouhému rozumu
zda' absurdní a zbytečnou.<

A jaký ethický a socialni význam má absolutní šetření oněch přikázaní,
rovněž vědecky nikdy nebude možno vyšetřiti..

Co jsme tuto uvedli o ethickém principu nedotknutelnosti lidského života,
totéž platí o příkazech poctivosti a spravedlnosti, pravdomluvnosti, mravní čistoty,
zdrželivosti a nerozlučnosti manželského sňatku. — Kdo chce monogamické, ne
rozlučné manželství hájiti proti útokům moderních reformátorů, brzo dojde k po
znání, že nejlepší blahodárné účinky tohoto ustanovení jak pro společnost tak pro
mravní charakter jednotlivcův nelze nikterak odůvodniti vědeckými, exaktními dů
vody. Myšlenka nerozlučitelného manželství zdá se naopak chladnému rozumu
těžkým, nesplnitelným závazkem. A teprve tehdy, kdy náboženství probudilo
v člověku vyšší život duševní, člověk dospěje k hlubšímu poznání, co je vlastně
jádrem jeho duchovního žití, co prospívá jeho vnitřnímu rozvoji a co na jeho
charakter může jenom neblaze působiti. A teprve nyní může ethickou cenu ne
rozlučného manželství i rozumově chápati, poněvadž je schopen poznání, že blaho
jeho duše, rozvoj charakteru jest důležitější nežli vnější jeho nesnáze, obtíže ane—
příjemnosti.

Prvé následky zrušení nerozlučnosti pro toho či onoho z manželů zdají se
býti blahodárnými, užitečnými a vítanými; ale poslední a hlavní důsledky
jeho ukáží se snad až v druhé či třetí generaci. S neúprosnou logikou ukázal
na to bystrý francouzský psycholog, spisovatel Pavel Bourget ve svém románě:
»Manželství z rozvoduc. Ukazuje, kterak zlo rozloučeného a proti zásadě DCFOZ$
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lučitelnosti nově uzavřeného manželství otcovav jeho synu se stupňuje ve volnou
lásku a zvrácení celého pojmuo manželství vůbec.

V této spleti lidských povah, zájmů a okolností přesná souvislost mezi pří
činou a následkem vědecky dokázati se nedá, ji mohou vystihnouti jenom ti vý
jimeční a bystrou pozorovatelskou schopností nadaní jednotlivci, kteří důkladně
lidskou'povahu znají, kteří mají bohaté zkušenosti a jistý dar intuice, prozíra
vosti do budoucna. Učenec může jenom vysvětliti a vyložiti pravdy, které mu
buďtradicí či náboženstvím byly ukázány ajež mu takovými »consensnssapientinma,
vzácná jednomyslnost největších znalců života prohlásil. — —.

Je podivno, kterak tuto zcela prostou a jasnou pravdu: že základní pravdy
života mohou poznati pouze ti, kteří se vyznamenávají hlubokou a všestrannou
zkušeností, obhájci vědecké laické morálky naprosto přehlížejí. A přece již Kant
ustavičně kladl na to důraz, že »abstraktní rozum bez poznatků, vlastní zkuše
ností získaných, sám o sobě nikdy k jasnému poznání věcí dospěti nemůžeu

(Dokončení.)

Kristus anebo Buddha.
Podává Jaroslav Slavíček, katecheta.

(Pokračování.) _

Cesta k nirvaně vypisuje se takto: >Tot' vznešená, osmidílná cesta, totiž:
pravá víra, pravé odhodlání, pravé slovo, pravý čin, pravý život, pravá snaha,
pravé myšlení, pravé pohřížení sama v sebe.< Tuto cestu Buddha v praktických
předpisech jasně též vysvetlil. Lecos má tu vysokou morální'cenu, ale nezřídka
prozařuje tu přepjatost zákonodárcova. Tak žádá, aby jeho vyznavači byli dbali
mravní čistoty — ale také aby upustili ode všeho myšlení na manželství; aby
nepodváděli při míře a váze — ale aby též nezaměstnávali se prodejem a koupí.
Vedle dobrých předpisů jsou tu tedy přemrštěnosti, jež vespolný styk lidí ničí a
lidské pokolení odsuzují k vymření.

Toho byl si vědom iBuddha. Proto žádal, zachovávání předpisů přísnějších
toliko od vlastních žáků, mnichů; nebo mnichem musí býti ten, kdo chce býti
buddhistou. Mimo ty však musili býti lidé, kteří by Žebravému mnichu dali al
mužnu, kteří by tedy pracovali, se Ženili a lidské pokolení udrželi. Ti byli vázáni
mírnějšími předpisy; ale neměli naděje, po tomto životě klesnouti v nirvanu, na
opak musili se opět objeviti v samsaře.

Patřme tedy na buddhistického mnicha, an s žebroty přišel a touží po své
Spáse. Vyhledá osamělý koutek k spočinutí, usedne se skříčenýma nohama a —
rozjímá. Zpřítomní si vše, co opustil; to ho naladí vesele. Toť první stupeň vy
tržení. Leč jeho duch dosud nebyl všeho prost, neboť myslil. Ted' musí i my
šlenky ustoupiti, toliko radost jej ovládá. Toť druhý stupeň. Ale i radost musí
zmizeti, jen blaženost stejnoměrně zladěného srdce smí zůstati. Tak buddhista
dovede se povznésti k třetímu stupni. — Ale ještě výše stoupá, i blaženost vy
pudí a chová jen čistý hlas stejnoměrného rozpoložení ducha. T'u dospěl ke
čtvrtému stupni.

O Bohu není v tomto systému řeči. Buddhismus je vlastně smělým po
kusem náboženství bez boha; proto také často mezi náboženství ani se nepočítá.
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Bohů svého názoru Buddha direktně n' p .vral. Před prostými mluvil někdy i o bo
zích, ale nepřikládal jim božských při a tků, považuje i je za podrobené útra
pám. Člověk, který udusil v s oě VšeC-\U žádost, převyšuje bohy, neboť i oni
musí v sobě všechnu žádost umrtviti a pak v nirvanam vejíti.

Obět a modlitba odpadají vůbec.
To je v podstatě Buddhovo učení. Životje útrapou. Člověk svou žádostí po

životěje připoután-ik životu a tedy i k útrapám. Tu žádost musí v sobě umrtviti
a pak vejde v nirvanam. Zničení tedy toť vůdčí myšlenka buddhismu.

A nyní vedle tohoto učení jen v krátké skizze postavme evangelium—Kristovo.
Především dává n'ám odpověď na nejdůležitější otázky: »Odkud a kam?: »Od
Boha a k Bohu.: Buddha odmítá ty otázky jako neužitečnou spekulaci, nehodící
se ke spáse. A jako pro člověčenstvo vůbec, tak pro Indy zvláště ani tyto
otázky nebyly bez interessu, jak dokazují četné filosofické jejich školy.

Buddha chce jen odpověď na otázku, odkud utrpení. Ale ijeho učení
o utrpení (které ztotožňuje se životem), i jeho učení opůvodu utrpení (které prý vzniká
ze žádosti po štěstí), je bludné. Kristus dává pravou odpověď: Původem našeho
bytí a všeho dobra jest Bůh. Příčinou všeho zla, všeho utrpení je hřích. Jako
trest za hřích přišla na svět smrt, a s ní také bolest. Ale utrpení není jen tre
stem, ale i prostředkem hříchy odkáti a dosíci spasení.

Ještě lépe poznáváme pravdu akrásu náboženství křesťanského, srovnáme-li
blaženost naši a buddhistickou. Naše blaženost — patření na Boha; tuto nir
vana — zničení. Jen chorobné přirozenosti mohou se vžíti v tuto myšlenku;
ale to není nálada člověka zdravého, normálního, to je výraz člověka znechuce
ného, ro'zervaného, abnormálního.

Konečně dospěti k oné nirvaně je absolutně nemožno. Toho ani Buddha
nedocílil. Když jeho újec Devadatta se pokusil vy-rřati mu vedení, byl smuten
a tudíž nikoli lhostejný. Nejinak vedlo se i jeho žákům. Kristus naopak pova
žuje touhu po blahu za oprávněnou; varuje toliko lpíti na věcech, které nejsou
s to upokojiti našeho srdce, a spolu dává nám prostředky, kterak dosáhnouti
pravého předmětu našeho blaha.

Nehledíme-li ani k zázrakům, jež ověřují božskou pečetí naucu Kristovu,
musíme uznati: Kristovo učení je nejvyšší pravda, a Buddhovo učení směsice
nesčetných bludů.

III.

A nyní patřme, jaký vliv měli a mají oba na lidstvo.
Když Buddha začal hlásati své nové učení, narazil u svých krajanů na

obtíže. Odříkáni, které ukládal, nechtělo se libiti. Buddha také neměl, jak se zdá,
valných nadějí na rozšíření a trvání svého učení. Ale přes to pravil k Anandovi:
»Toto dobré učení potrvá 500 let.c Přece však šířil se buddhismus za doby jeho
v Indii značně a to zprvu v kraji magadhském; a ještě více po jeho smrti při
činěním jeho žákův i jejich nástupců.

Během Il. století nabyl buddhismus tolik půdy v Indii, že již před III. stol.
p'red Kristem zvláště přičiněním krále Asoky stal se státním náboženstvím ariiske'
Indie. Nikdy však buddhismu nepodařilo se úplně potlačiti původní náboženství;
to udržovalo se stále, byť i časem jen v ústraní. Mnohem pevnější půdy 'než
v Indii samé dobyl si buddhismus v cizině. Missie mnichů buddhistických
mimo Indii počaly se již záhy. Nejprve upevnil se buddhismus na ostrově Ceyloně,
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jenž posud je sídlem »jižníchc buddhistů, nejvěrnějších nástupců Buddhových
V Číně zapustil buddhismus kořeny v I. stol. po Kr., v r. 65 po Kr. povýšil je
císař Hiao-Mengti za třetí státem uznané náboženství Odtud se dostal na Javu
a Koreu ve IV. stol., a do*Tibetu, Birmy & Japanu v VI. stol. po Kr.; a v XIII.
do Mongolska a Manžurska.

Právem lze tedy tvrditi, že buddhismus měl dosti expansivní síly. Ale přece
nezaslouží oblíbeného názvu světového náboženství, neboť zůstal toliko omezen
na Asii a dostalo se mu přijetí u národů prazvláštní povahy a stojících na nízkém
stupni kultury.

Byl to však onen starý buddhismus, o jehož rozšíření jsme právě se
zmínili?

Badatelé jednomyslně tvrdí, že to nebyl prvotní, čistý buddhismus, který
toto rozšíření doznal, nýbrž směs buddhistických a cizich elementů, tytýž tak
změněná, že v ní .lze stěží nalézti stopy starého buddhismu. Na místo chladné
nirvány musil vstoupiti ráj, na místo slepé náhody božská prozřetelnost; potom
teprve se šířil. Neboť to bylo vždy lidu něco nepochopitelného: náboženství bez
boha, smrt bez naděje na nesmrtelnost, blaženost bez nebe. Nikoliv snad proto,
že lid je příliš hloupý, by pojal takovou moudrost, nýbrž že takové učení je
příliš hloupé, než aby před rozumem lidu mohlo obstátí.

Instinktivně cítil lid, že v buddhismu přirozenost člověka se nezdokonaluje,
nýbrž ničí, a tomu samozřejmě se bránil jeho zdravý smysl. Lid vnesl prostě
všechny staré bohy v nové učení, ano učinil behem i Buddhu. Tím i modlitba
a obět byly oprávněny, a vrácena naděje na život blažený za hrobem.

Dnes zdá se býti jistým, že přetvoření buddhismu nestalo se v době po
zdější, naopak v dobách dřívějších. Tak již ve 2. stol. př. Kr. byl Buddha povýšen
na božskou osobu. '

Nejhorší přetvoření buddhismu jeví se v lamaismu. Buddha sám musil by
se v hrobě obrátíti, kdyby se mu tento system měl podkládati za jeho učení.
A “přece býva lamaismus v buddhismus řaděn a vyznavači jeho 5 buddhisty smě
šování. Mluví li se stále 0 400—500 millionech buddhistů, jsou v to čítáni nejen
lamaisti, ale i Číňané a Japonci, ačkoli jistý francouzský badatel praví, že kdy
bychom se ptali Číňanů na jich víru, sotva by se jich 100.000 přiznalo k bud
dhismu. Třeba by číslo Lyonské propagandy bylo nízké, nad 73 millionů jistě
nelze jíti. A- proti těm nyní postavme 450 millionů křesťanů 'anebo i 250 mil.
katolíků! A kdežto dále těchto 250 mill. katolíků tvoří jednotu, ony 73 milliony
budhistů jsou roztříštěny. (Dokončení.)

Výchova nových lidí.
(Napsal F. V. Krejčí. Nákladem Zemsk. ústřed. spolku jedpot učitelských v král. Českem.)

(Posuzuje V. H—A.) (Pokračování)

Tři mocnosti, jež brání naší mládeži dospěti na výsluní života, podle
autorova mínění jsou: Klerikalismus, absolutistický a byrokratický duch státní
správy a třídní zájem vrstev. Tito činitelé dobře vědí, že dojmy mládí jsou z duše
nesmazatelny. A proto houževnatě bráni svůj vliv na školu; je jim prý otázkou
moci. Nutno tedy rozhodnouti se k boji o svobodnou školu. Neboť »cojest dnes
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kleríkalismus v aréně, kde zápasí spolu o myšlenky? Strašidlo z dávných mi
nulých dob, přízrak bez života a krve, ienž nesnese světla rozumu a jejž vjeho
nicotné mátožnosti a lživosri i nejslabší dech pravdy dovede rozfouknouti. Mocný
tam, kde na nejprostší vrstvy lidu může působit pověrou, bájí, slibem pozem
ských rájů a různých jiných prostředků suggesce, jest ubohý, žalostný a ne
možný ve světě intellektuelnosti. Vyšší vzdělání stojí dnes už mimo dosah jeho
vlivu, každá práce skutečně vědecká pracuje ať přímo či nepřímo proti němu, ale
přes to zůstává vliv jeho na výchovu dětí téměř nedotčen.:

Tímto strašlivým nepřítelem tedy podle pana Krejčího dnešní lidstvo nejvíce
trpí. Jeho »nový člověk—<není nijak metafysickým pojmem. Úkol moderní výchovy,
jak on si představuje, nemá v sobě nic utopického, nýbrž naopak přímo vy
růstá z potřeb dnešního života.

Jen prý třeba znáti nejprve svou dobu a její smysl. A to je dnes možno.
Známe-li duši lidstva v jejich minulých obměnách, víme-li, jakými pochody zro
dila se duše dnešní, dovedeme vytušiti, která z dalších vývojových možností iest
nejblíže svému splnění. Tento poznatek byl docela neznám lidem starých věků;
jest nepopíratelným ziskem, výhodou, ano štěstím naší doby.

Až dotud sledovali jsme názory páně autorovy dosti obšírně, pokud místo
připouští. Nelze popírati jeho podivuhodnou obratnost stylistickou; ta jest jeho
závažná přednost, s níž dlužno počítati. S jemnou dovednosti a pružnosti dovede
rozpřádati své myšlenky, s básnickým taktem vybírá obrazy a přirovnání, takže
nikde nezapře v sobě pOzorného a učelivého žáka francouzských essayistů. Této
nepopiratelně přednosti jest si také vědom a užívá ji měrou až nemírnou. Uvedl
jsem slovně jen dvě místa z jeho knihy, ale soudím, že i z nich patrna snaha
autorova nedostatek hlubšího filosofického vzdělání vyvážiti sytou, barvitou řeči a
hotovostí slohovou. Autor dobře zná tuto svoji účinnou zbraň. Ví, že vrstvy čte
nářstva, jimž chce své názory\vštípiti, snadno lze uchvátiti vzrušenou mluvou,
a to daleko snáze nežli pomalým a pracným rozumováním.

Ale to jest jediné, čím dílo pana Krejčího vyniká. Ten mocný, velitelský,
suggestivni zvuk slova ozývá se i z jiných jeho děl: Slyšme maličko ze »Snu
nové kulturyc': »Socialismus jest jedinou velikou mocí společenskou, která otevřeně
a beze vší polovičatosti staví se na půdu nového životního názoru, budovaného
poznáním přírody a svobodným bádáním. Všechna činnost kulturní vyrůstá uněho
již z docela nových kořenů a předpokladů. Ale co více ještě: jest jedinou mocí,
jež svým budoucím osudem je přímo spoutána se vznikem nové kultury. Buržoasie
toho zájmu na nové kultuře nemá. - Jakoby si vědoma byla, že na další úkoly
nestačí, hledí zastaviti všechno myšlení a umění ve stadiu, v němž se ocitlo, a
s nedůvěrou hledí .na každý nový smělejši vzlet.<

To je mocný, autoritativní výraz kazatele, nikoli skromná, trpělivá a stále
dokazující řeč myslitele. Pan Krejčí nedokazu/'e pravdu svých výroků, on je přímo
poroučí a důrazem suggeruje.

V.

Autor touží výše do slunce ajasu nad nedostatky současné doby. Rozebírá
kriticky jejich původ dle svého nejlepšího přesvědčení. Avšak sám jistě není tak
marnivým, aby si v tomto směru přisuzoval nějakou přednost. Tento nepoměr
mezi chtěním a skutečností, mezi vůli a možností, mezi věděním a cítěním po
citovali lidé vždy. Nepoměr mezi tím, co chci, po čem dychtím, co v duši mi
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kvete a co v srdci jásá, a mezi tím čeho nabývám, poznávám, co v dušiivroz—
um ssaji, trýznil tak mnoho vynikajících citlivých duší a vykládali si jej a vy
světlovali dle svých individuálných náklonností.

Když v »Nevěstě Messinskéc Don Cesar probodne se nad mrtvolou Manue
lovou, hořekuje chor:

»Erschůttert steh' ich, weiss ich, ob ich íhn
bejammern oder preisen soll sein Loos.
Dies eine fúhl' ich und erkenn' es klar:
Das Leben ist der Giiter hóchstes nicht,
der Ubel grósstes aber ist die Schuld.:

Jako ledová sprcha padají tato slova Schillerova do rozprouděné výmluv
nosti autorovy o rozumovém vývoji lidstva. Jsme vývojem jistě dále nežli naši
předkové; ale lepší znalost fysiky,chemie, botaniky snad ze odstranila tuto poslední
větu tragedie: »der Úbel grósstes aber ist die Schuldřc Dobře vím, jakými po
hnutkami jsa veden Schiller ,básnil »Nevěstu Messinskou,< a proto chápu rozdíl
mezitouto tragédií a jinými pracemi jeho, Pannou Orlánskou, Valdštejnem a j.
Nepůsobilo zde tolik nitro básníka, jeho vniřní impuls, jako snaha podatí arcídílo
krásy hellenské, ducha cizí kultury, cizích mravů a odlišného, nikoliv již na
šeho chěnL

Než přece, pokud lidstvo bude, dnes zítra i vždy, který vývoj odstraní pojmy
zla i viny? A všech zel největší jest vína! Zda dnes po staletích pozbylo váhy
jediné slovo z choru »Oidípa králeřc Ztéto velikolepé práce,“oiediněle v dějinách
literárních, vzniklé před tisíciletími, ze slov choru ku konci básně, když po sebe
vraždě Jokastině Oidip vypíchne si oči a odchází s dcerou do vyhnanství ?Nejsa
řečtinář, překládám, pokud můj důvtip stačí: »Vizte, mužové, mé domoviny! Zde
onen Oidipus, jenž rozluštil těžkou hádanku, jemuž se dostalo královského žezla!
Oidip, jejž onen občan v tiché závisti velebil blaženým! Vizte, v jakou propast
ukrutného osudu právě propadl. Proto žádného z lidských synů, jenž ještě zří
vstříc onomu dni, všech dní poslednímu, příště neblahoslavte, dříve nežli by on
zbaven útrap a hoře, nedosáhl cíle svého pozemského byti.: (Pokračování.)

Biblické děje a bibl. osoby v pověstech Zidů a Mohamedánů.
Podává universitní professor Dr. JAR. SEDLÁČEK.

(Pokračování.)

Někteří psali, že stromem vědění dobrého azlého byla réva; neboť ona při
vedla hořekování na lidi, jako se to stalo u Noema. Dle jiných byl to fík, neboť
líkovými listy pokrývali prarodiče svou nahotu; jiní mínilí, že to byla pšenice,
neb cedr, citron (ethrog).

Had prý byl králem zvířat, nyní však byl ztrestán tím, že ztratil nohy.
Dříve jedl jako člověk, nyní měl jísti prach. Chtěl Evu míti poddánu, nyní
bylo mezi nimi nepřátelství. Slunce svítilo od stvoření Adama 36 hodin, 12 hod.
v pátek a 24 v sobotu.

Adam i Eva byli vyhnáni. Když spatřili, že slunce zacházía že se zatemnil
svět, ulekl se Adam a řekl: »Běda mi! Svatý dělá nade mnou pro mé hříchy
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temno a svět bude zase prázdným a pustým. To jest ta smrt, která na mne vlo
ženalc — Nevěděl a neznal ještě běh- tohoto světa. Když pak viděl, že slunce
ráno zase vyšlo, radoval_'se a obětoval býka, a andělé při tom pěli. Oheň či světlo
učinil si dvěma křemeny, jež mu Bůh dal v noci.

Jiná pověst di, že při západu slunce oba první rodiče naříkali. Zlý duch se
k nim dostavil a řekl: »Co mně dáte, přinesu-li vám o světle dobrou zprávu?<
Adam pravil: »Spatříme-li je ještě jednou, budeme ti sloužiti my i všichni naši
potomci.c Satan jim ukázal východ sluncea chtěl, aby muo tom slibu byl učiněn
zápis. Tento zápis pak ukryl v Jordánu. Když poznal Adam, že byl oklamán,
zarmoutil se. Ale v tom se objevil Bůh a potěšil ho tím,že po 6 dobách pošle
svého Syna, který onen úpis zničí.

Adam prý byl stvořen ve 3 hodiny, Evav 6. V 9 hodin je Hospodin vyhnal
a dal na svatou horu; pak poslal anděla, který učil Adama polní práci, Evu tkaní,
pečení chleba, a jak si z kůží udělají šat. '

Přinesl též pytel pšenice, zasil, byl plod — i vola, aby oral, i kladivo, ambos
a kleště.

Po čase, když byli Adam a Eva z ráje vyhnáni, ukázal se Bůh milostivým
a poslal k nim jednou Gabriela se zrny pšenice, dvěma býky a nástroji k orbě,
a anděl ukázal Adamovi, jak má orati a sítí a žíti. Avšak jednou zůstal pluh
i při námaze býků vězeti. Adam bil býky. Starší z nich se tázal: »Proč mne
týrášřc Adam řekl: »Že netáhneš pluh.c »Což tebe Bůh,< odvětil býk, »když jsi
odporoval, také tak bil?< Adam modlil se k Bohu: »Má snad, když ty jsi midal
milost, každému zvířeti býti dovoleno, aby mně připomínal můj poklesekřc A od
toho okamžení vzal Bůh všem zvířatům řeč.

Když nemohl dostati pluh ku předu, kopal prý Adam a nalezl mrtvolu svého
syna Abela, kterou tam Kain zahrabal (Dáhnhardt: Die Natursagen).

Posvátné stromy.

Lidstvo starých dob namnoze se domnívalo, že jsou všechny věci na světě
oživeny tak, jako zvířata a lidé. Rostlinám a stromům věnovali lidé zvláštní po—
zornost; nejen proto, že tvořily jakýsi přechod od samočinných tvorů k nehyb
ným, ale též pro zvláštní užitek, jaký lidé z ovoce a stínu stromů měli.

Tajemná životní síla stromu a jeho plodnost snad způsobila, že-si stromů
vážili, — ano je ctili. Snad i vzpomínka na důležitost rajských dvou stromů na
bádala lidi, aby stromy měli v uctivosti.

Známo jest, že Řekové některé stromy považovali za božské a přičitali jim
osobnost jako živým tvorům. Domnívali se, že jsou štastní' a nešťastní stromové,
kladli v ně též moc prorockou, Dub v Dódóně byl dlouhou dobu věštbou ře
ckého lidu; pohybem jeho ratolestí, šelestěním jeho listí oznamoval řecký bůh
svá zjevení a zvěstoval lidem budoucnost. Vavřín Apollinův a oliva Athenina
byly též jaksi nadány věštebním duchem; vjejich šelestění byla shledávána účel
nost a rozum, jejich vůně a lahodnost mohly učiniti věštkyni Pythii jasně vidící,
že viděla do dálky a do budoucnosti a do tajemných hlubin. O Alexandru Ve
likém si dokonce vypravovali, že nalezl v Asii stromy, které hovořily lidskou
mluvou. ,

Posvátné stromy byly uctívány jako jiní bohové; byly krášleny, korunovány
& zdobeny. Lid je vzýval, je líbal, přinášel jim oběti.
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Posvátný strom zaručoval někdy přítomnost boha; štěstí rodiny, státu a
kmene záviselo někdy od takového stromu. Takový význam přikládali Římané
fíku, který stál na foru; Atheňané olivě na athénské Akropoli. Když vyhnala
tato oliva po spálení města Peršany nový výhonek, považoval to veškeren lid
za velmi dobré znamení bezpečnosti, že budou Atheny nyní žíti v pokoji. Malý
kousek dřeva dala Athena plavcům na Argo a ten je řídil a chránil jako loďstvo
Éneášovo, byl jim kormidlem.

Jako se říkalo o některých bozích, že vyšli ze stromů, tak to tvrdila báje
o lidech. Hesiodův třetí druh lidí vyšel z olšového stromu, Talos a Adonis vyšli
ze stromů. Stromy některé, jež vyrostly na hrobech mužů, byly jaksi zosobně
ním oněch hrdinů a mohly na světě jako onen hrdina působiti. Prvá Pythie,
Phemonoe, si předpověděla, že budou růsti na jejím hrobě rostliny, a zvířata,
která se budou na těchto rostlinách pásti, budou moci svými vnitřnostmi ukazo
vati budoucnost. Hledali též oni pohané budoucnost a tajemství ve vnitřnostech
obětovaných zvířat-,nejobyčejněji v jejich jatrech (Babyloňané, Římané, Etruskové).
Zvláštní athenský zákon zapovídal pod trestem smrti, že nesmí nikdo poraziti
strom, který roste na pohrobní půdě. Zvyk, sázeti na hrobech stromy, snad s tím
ještě trochu souvisel (Pokračování.)

FEUILLETON.

Vznešení abstinenti.
Dle Bernarda Diira napsal P. Fr. Zajíc,

kaplan v Michálkovicich.

(Pokračování).

Tomáš Edison.

Kdo by neznal jméno Edison, jehož vy
nálezům se celý svět divil a diví!

Edison narodil se 10. února 1847
_ v Milánu, ve státu Ohio v severní Americe

z chudých rodičů. Na vědecké vzdělání na
daného hocha nebylo pro chudobu rodičů
ani pomyšlení. Musel si sám na chléb vy
dělati tím, že prodával u vlaků a rozuášel
noviny. V prázdných chvílích však dělal
v opuštěných nákladních vozech své che
mické pokusy. '

StarOstlivě ukládal své úspory a po čase
sám si zařídil chemickou pracovnu a malou
knihtiskárnu.

Pilný apo učení dychtivý hoch Edison
seznámil se brzy s jedním telegrafistou a
strojníkem. — Po různých změnách osudu
dostal se do kanceláře telegraiickě, a tu byl
v pravdě ve svém živlu. Poněvadž vždycky
se obíral svými ideami, častěji se dopustí
poklesků v úřadě, které se mu však vždycky
odpouštěly pro jeho dychtivost po učení.
Záhy se ukázal jako vynálezce a došel

brzy světové slávy. Jeho vynálezy v oboru
telegrafie a elektřiny jsou tak známé, že
nemusíme se o nich šířiti. Ale nás zajímá
nejvíce to, že Edison jest abstinentem.
BeZpochyby začal tím již v mládí. NejSpíše
proto, že chtěl spořiti, aby si mohl zaříditi
Chemickou pracovnu a knihtiskárnu.

A jak v mládí navykl, tak v stáří po
kračoval. Když se ho jednou kdosi tázal
po příčině, odpověděl významně: »Proč ne
pijí vína? Mám pro mozek jinou práci než
ho otravovati.c — Je na snadě otázka:
Kdo ví, zdali by lidstvo mělo aspoň jeden
vynález Edisonův, kdyby nebyl se varoval
vína? Kdo ví, zdali by se nebyl oddal
pijanství, jak tisíce spolužijící'ch, a nebyl
by zároveň s nimi zahynul? Jistě měla Pro
zřetelnost své příčiny. že mladého Edisona
vychovala v tak trpké nouzi. Pijanstvím
tratí svět mnoho talentů a mnoho pracov
ních sil.

Benjamin Franklin.
Kdo by neznal muže, jehož slavné jméno

nikdy nezanikne a nezhynel? Franklin vy
rostl v jednoduchých, chudých poměrech.
Narodil se 17. ledna 1706 jako syn ubo
hého mydláře a byl ze sedmnácti dětí nej
mladším. Neunavnou však prací a neoby
čejným nadáním podařilo se mu, že dosáhl
ve své vlasti nejvyšších hodností. Stal se
poslancem a presidentem v Pennsylvanii.
S Jiřím Washingtonem _se účastnil severo



Strana. 154.

amerického boje o svobodu, uzavřel mír
1783 ve Versaillu, v němž ustanovena
svoboda a nezávislost jeho vlasti na An
glicku. Zemřel jako president Spojených
Států 17. dubna roku 1790.

Nejen voboru politiky stal se slavným,
nýbrž také v oboru vědeckém. Známo jest,
že on vedle P. Prokopa Diviše vynalezl
hromosvod.

Již jako mladý tovární dělník byl Franklin.
abstinentem. Vypravuje se, že jeho spolu
pracovníci se mu často proto vysmívali.
(Bylot tehdy jako dnes; ale abstinenti ne—
dbají posměchu.) Tu jednou chopil se ve
likého kusu železa, zdvihl jej — a řekl:
»Zkusme jednou, kdo jest silnějším; absti
nent anebo ti, kteří se posilují alkoholemlc
Jeden po druhém pokusil se o to, ale žádný
toho nedovedl. A tak jako byl živ jako
tovární dělník, živil se ipak jako vyslanec
a president. Ani v nejlepší společnosti ani
u dvora nedal se odvrátiti od své zásady.
Zůstal neoblomnýrn i vůči nejlaskavějším
prosbám i proti nejjemnější & cti nejhod
nější ruce, podávající mu pohár.

Karel XII., král švédský.
Narodil se 27. června 1682. R. 1697

nastoupil po otci svém Karlu XI. trůn švéd
ský a osvědčil se brzy jako moudrý král a
výborný vojevůdce. Nastala totiž tak zvaná
velká norská válka proti Rusku (1700—1721)
ve které se svým slabým vojskem ruského
krále Petra Velikého u Narvy úplně zahnal a až
12 mil před Moskvou ustal od pronásledování.

U Pultavy však 1709 byv úplně pora
žen, utekl do Turecka, kde zůstal 5 roků
:l. velké zmatky nadělal, ale také svou sta
tečnost a udatnost u Bendera skvěle doká
zal. V nové válce proti Norska ztratil při
obléhání Friedrichshallu život.

Karel XII. ve svém mládí rád píval
víno. Jednou, jsa opilým, urazil svou matku
tvrdými slovy velice. Druhého dne domlou
val mu dobrý přítel, jak bolestně se dotklo
asi jeho včerejší chování matky.

Karel vyslechl klidně přítele, uznal bez
práví a řekl pak pevně: »Doneste lahev
nejlepšího vína a pohár.c Stalo se. Pak
před matkou si nalil a řekl: »Urazil jsem
vás včera těžce a způsobil, jsem vám zá
rmutek.< Pak vypil pohár vína až do po
slední kapky a řekl: »Posledni pohár vína
vypil jsem nyní. Od té chvíle nebudu píti
více po celý život svůj.: To stalo se roku
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1700. Karel dostál slovu a zůstal až do své
smrti r. 1718 abstinentem.

Daniel O'Connell.

Angličané utiskovali strašně Irčany po
tři století, protože se drželi otcovské víry ka
tolické. Tito zůstali však jako skály pevní
a bojovali pod heslem: Pro Boha a vlast.
Za tuto věrnost u víře seslala jim Prozře
telnost muže, který se stal co do politické
stránky jejich záchrancem. Byl to Daniel
O'Connell.

Přišel na svět 6. srpna 1775 v Car
henu v hrabství Kerry. Když mu bylo 16
let, dostal se na studia do kollegia jesuit
ského ve Francii, ale po roce pro válku,
která byla vypukla, se navrátil do vlasti,
kde se pak oddal studiu práv. Dokončiv
studia, věnoval většinu svých sil ochraně

"vlasti. Jednalot se tu o dvojí, totiž o rovno
právnost katolické víry s protestantskou a
o samostatnost irského parlamentu.

Postavil se do popředí národa irského
aspořádal jej. Vlastním přičiněním dostal se
do parlamentu atu zastupoval skvěle svůj lid.

Svobodu náboženství vybojovati se mu
podařilo, nikoli však politickou t. j. samo
statnost irského parlamentu, poněvadž brzy
ochuravěl a pak záhy zemřel 15. května
1847. V něm zemřel jeden z největších za
stanců národa všech časů.

Touž dobou co Connell pracoval o poli
tickou samostatnost své země, pokoušel se
P. Mathew oto, aby svou prací pro absti.
nenci svůj národ mravně pozdvíhl a obnovil.
O'Connell dobře ocenil a vážil si práce P.
Mathewa, poněvadž poznal, že jen absti
nence a šíření její je s to, Irčany zacho
vati od přehmatů a nepořádků. Ano, velký
tento vůdce lidu sám podrobil se absti
nenci a dával ubohému lidu dobrý příklad.

Dle výroků O'Connellových zdá se, že
s výsledky abstinence byl nejen spokojen,
ale že si jich také vážil. »Raději zříkám sec,
tak pravil sám, »všech pozdějších úspěchů,
nežli abstinence.:

Také říkával: »Kromě náboženství jest
abstinence největší požehnání, jež Pán Bůh
člověku uděliti může. Nenít ctnosti, ku které
by nepovzbuzo'vala, a není neřesti, od které
by nezdržovalam

A pijanství, proti němuž abstinenti bo
jují? — Není zas neřestí, ku které by ne
povzbuzovalo, actností, od které by nezdr
žovalo. (Dokončení.)
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Ministr vyučování o volnomyšlen
kářských učitelích. Poslanec Dr. Drtina
a soudr. interpellovali v říšské radě mini
stra vyučování, jakým právem zavedeno
bylo úřední řízení proti některým učitelům
v okrese mnichovohradištském z té příčiny,
že účastnili se schůze »volných myslitelůc.
Považovalit to interpellanti za omezování
osobní svobody, každému občanu základ
ními státními zákony zaručené. A ministr
hr. Stůrgk odpověděl takto:: »Účelem vý—
slechu bylo připomenouti učitelům jejich
povinnost, že s ohledem na mravně-nábo—
ženskou výchovu školních dítek mají se vy
varovati všeho, co by účel školy mohlo
ohroziti. A účel školy dle platných zákonů
jest: mravně-náboženská výchova. Okresní
hejtman a škol. inspektor, vyšetřujíce učitele
na volnomyšlenkářské schůzi súčastněné, ne
dopustili se tudíž žádného přehmatu.: —
Ministr zcela správně odpověděl, že ten,
kdo úřední přísahou vzal na se povinnost
mravně-nábožensky mládež sobě svěřenou
vychovávati, nemůže přece býti členem,
stoupencem nebo účastníkem schůzí »volné
myšlenkyc, která pod svým názvem vede
nejhrubší boj proti náboženství a hlavně
proti katolicismu. Takovému nezbývá než
alternativa: Buď býti volnomyšlenkářem a
svého učitelského úřadu se vzdáti, anebo
v duchu zákona, jakož přísahal, mravně
nábožensky vychovávati a zanechati všeho
koketování s nevěrou a nevěrci. Nebo že
by učitel nevěrec, volnomyšlenkář, mohl
svůj výchovný úkol v duchu zákona plniti,
ani největší volnomyšlenkář nikdy netvrdil.

Odpověď ministrova, již tento jednání
školních úřadů proti volnomyšlenkářským
učitelům nazval zákonným a správným, má
pro všeobecnou praxi veliký význam. Jí
nejvyšší školní úřad officielně prohlásil, že
učitelské povoláni s vuolnou myšlenkouc
naprosto neui slučitelno. — Zástupci cír
kve a všichni konservativní a v duchu zá
kona jednaiící členové okresních školních
rad mají v odpovědi ministra vyuč0vání na
interpellaci Drtinovu jasný a bezPečný dů
vod, aby proti volnomyšlenkářske'mu řá
dění učitelských výstředníků se ohradili
a žádali předsedu okresní školní rady, by
jim jich školní povinnost úředně připomenul.
Mají v ní též legální podklad, aby proti
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definitivnímu ustanovováni podobných uči
telů nebo jich povyšování za správce školy
rozhodně se ohradili, po případě, že by je
jich hlasu nebylo dbáno, vyhradili si mi
noritní votum, které s protokolem musí býti
zemské školní radě zasláno. Kéž všichni
zástupcové církve v okresních školních ra
dách výroku ministra vyučování o volno
myšlenkářských učitelích jsou pamětlivi! ——
Platit i zde: Vigilantibus dicta! „-_

Záhadným je nám jednání professora
Drtiny, který vylučuje všeliké ikontessijní
vyučování náboženství ze školy, přece hlásá,
že »učitel má vésti děti k zbožnosti: — a
při tom považuje za dovolené, když učitelé
jsou členy nebo aspoň přáteli spolku, který
má za účel boj proti náboženství, t. j. »volné
myšlenkyc. Myslíme, že ani p. professor
nikdy v životě neviděl, ba ani neslyšel o
volnomyšlenkáři, který by v Boha věřil a
byl zbožným. A proto nechápeme, kterak
mohl viděti porušení práv učitelových, když
pro své zjevné stranění volné myšlence byl
úřady volán k zodpovědnosti. V celém tomto
jednání prof. Drtiny jeví se rozpor a ne—
soulad. Neživotné theorie a soňstické de
dukce, o jaké sní, skutečnost a životní
praxe usvědčují z bludu & ze lži. r.

Kultura nahoty a mládež. V libe
reckém »Freie Schulzeitungx píše kterýsi
spolupracovník: »Ještě před několika roky
pokládali mnozí lidé a dokonce i někteří
učitelé tělocvičení nahých žáků za bláznovství.
I rozvážnější považovali aspoň za neopatrné
mluviti o tom, ježto prý škola beztak má
mnoho nepřátel. Ijá soudím, že netřeba
o tom mnoho mluviti, nýbrž rázně jednati.
V minulém letě často jsem to zkusil, aniž
bych byl poznal jakého odporu se strany
rodičů nebo odjinud. Mašíroval jsem s klu
činy na plovárnu, vedle níž je louka ke
hraní míčem, kruhy a j. Vše je chráněno
vysokou dřevěnou hradbou před očima zvě
davců. Tu mohou hoši dle libosti nazí tělo
cvičiti a v míč hráti, což jim očividně pro
Spívá. Přijde čas, kdy odpadnou i_plavky.<
Podobně píše jiný v »Miincheuer neueste
Nachrichtena o nordické kultuře nahoty:
»Na severu kde kdo koupá se bez plavek.
To je zcela rozumné! Taková kultura za
chrání (!) mládež od mravní slabosti, která
jim byla vočkována vlivem vlašské vlády
otroctví, flagellantismu a morální degenerace
jižních germánů.<

Nelze ani věřiti, že by mnozí lidé tak
snadno odvykli si poslouchati hlasu přiro
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zenosti. Či snad pokládají stud za něco
nepřirozeného? Pak ovšem nedivíme se, že
v té říši »dobrých mravů: tolik bují květy
Eulenburgů. —k

Socialně demokratičtí učitelé. V Ně
mecku hrozí se povolané kruhy toho, že
duch sociálně-demokratický snaží se vnikati
v útlá srdce netoliko organisacemi mlá
deže, ale již i skrze oficialní výchovné
ústavy, pomocí socialně-demokratických uči
telů. Ještě v r. 1904 mohl známý vůdce li—
berálních učitelů německých, Tews, podati
rázný protest jménem německého učitelstva
proti socialně demokratické paedagogice. Leč
od té doby poměry se změnily. Sympatie
jednotlivých učitelů se socialni demokracií
posud tajené propukají vždy znatelněji na
venek.

V Brémách je věc akutní. Disciplinární
vyšetřování a propuštění soc. dem. učitele
Hozmeiera bylo podnětem protestu, který
podala frakce soc. dem. učitelů v Brémách
právě v den narozenin Beblových, při čemž
si zademonstrovali, zaslavše šedivému vůdci
socialni demokracie zdravici a blahopřání
k dalšímu působení ve službě třídního boje.
Tisk měštácký vesměs odsoudil onen te
legram a brémský školní úřad—vyzval do
tyčné učitele, by se přihlásili a hodlá proti
nim (jejich prý 25--30j zakročiti propuště
ním ze služby školní. Ze však i jinde jsou
učitelé Suudruzi, ukázala volba falcského
učitele Hoffmanna za poslance na sněm r.
1908. Vládní úřad v Postupími vydal 30.
ledna výnos, v němž varuje učitelstvo, by
spolupůsobilo při straně socialně demokra
tické. Pro tuto výstrahu mluví nejen dů
vody státní, ale i všeobecně paedagogické.
U příležitosti zmíněné kandidatury Hoffman
novy napsal časopis: »Allgem. deutsche
Lehrerzeitungc >Učite1 nemůže býti zapři
sáhlým sociálním demokratem na program
stranya, —což osvětluje malá úvaha o—rušivém
vlivu, jaký má socialni demokracie na ethické
půdě každé rozumové paedagogiky. Will
mann mluví o tom ve stati o »socialním
momentu'vherbartovské paedagogicec. Vy
cházeje od Hegelova názoru o státu, který
hájí soc. demokracie, s plnou vážností uka
zuje, jak odstraněním manželství a majetku
bortí se nejpevnější základy společenského
života asocialní výchovy. Všecka prostředí
svobodného pohybu pro individuum jsou
tím odstraněna: dům, vlastnictví, společen
ství lidí stejného smýšlení a stejné víry. Tak
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vypadá socialni ethika, která nahradila in
dividuum všemohoucím státem a odplavila
všecky vůdčí linie astanoviska lidského ži
vota svým »světovým processemc. »Ona

ani ethikou;. naopak je spíše nemo
rální a smrtí morálky, ani socialni t. j. sdru—
žující, naopak sdružení rozrušující. Spočí
vající na ní socialni paedagogika, o níž soc.
demokracie podala chytře jen málo pokusů
na jevo, zná jen uniformační dressuru.
Požehnaná zřídla: majetku, domova, národ
nosti, tradice náboženství jsou vesměs po
hřbeny. Odkud vychovatelé mají vzíti auto
ritu, jejíž kořeny jsou pečlivě vyhlazeny,
tot tajemství rudé moudrosti.< To je stano
visko úřadů školních v Německu a u nás?
V katolickém Rakousku a specielně v Če
chách blahovolně přihlížejí'úřady k tomu,
staví-li se učitelé bez ostychu a veřejně pod
prapor atheistické soc. demokracie. — ek.

Výstřelky buddhismu v Evropě. —
Chystá se prý založení buddhistického klá
štera v Evropě. Mnich Nyanatiloka chce
provésti tento záměr. Vybral již místo vja
kémsi horském lese v Italii. K buddhisti
ckým mnichům z východu přidruží se sedm
mladých buddhistů německých. V klášteře
oddají se hledání vnitřního míru, nejvyššího
to pozemského statku. — ek.

LITERATURA.

Historia philosophiae. Napsal Dr. Josef
Kachník, professor c. k. theol. fakulty v Olomouci.
Druhé vydání. Cena 3 K.

Již první vydání spisu tohoto uvítáno bylo
kritikou velice příznivě. Tak na př. „ asopis katol.
duchovenstva“ v roč. XXXVII. str. 320. napsal,
že prot. Dr. Kachník sestavil stručnou učebnici
dějin lilosoňe především za tím účelem, by měli
ji bohoslovci v ruce při přednáškách akademických
a tak s větším prospěchem sledovati mohli obšír
nější výklad ústní — i dodává pan referent (Dr
Ant. Podlaha): „Při vší úsečnosti a stručnosti jest
učebnice páně Kačhníkova velice obsažná; málo
slovy pověděno jest tu velice mnoho. Zejména
jádro různých systémů filosofických vystiženo jest
vždy případně a jasně, což nebylo všade snadnou
úlohou. . .Jistě dojímají čtenáře zmínky o filoso
fech českých, zvláště obšírnější odstavec 0 Tómovi
ze Štítného na straně 106—107 a uvedení jmen
našich předních pěstitelů filosofie scholastické:
“Jos. POSpíšila, E Kadeřávka a V. Hlavatéhoť
Tutéž chválu slušno vzdáti i tomuto opravenému
a rozmnoženému vydání ve větší ještě míře. Dílo,
jež pro svoji praktičnost zavedeno bylo i v cizině,
nepotřebuje zajisté zvláštního ještě doporučení.

Jos. Fabian.

Knihtiskárna družstva \ln! v Praze
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Jest nezávislá vědecká ethika možná?
(Podává Em. Žák.)

(Dokončení.)

Vědeckou ellziku založili je opravdovým učencům a věda'torům nejméně.
možno. Z té jednoduché příčiny, poněvadž neznají skutečný život a při své vý?
hradní intellektuální činnosti nemají zpravidla ani potuchy o spodních, daemo
nických vášních a žádostech, jež dřímají na dně lidské duše. Majíce svoji mysl
upoutánu jiným směrem své činnosti, zpravidla přehlédají skutečný život v jeho
emocích, vášních a konfliktech. Jejich celá duševní disposice je zcela jiná, než
aby mohli poznati skutečný život v celém jeho víření a bouřích. Může býti ten
či onen jednotlivec učencem a knižním vědátorem prvého řádu, a při tom přece
jen nezkušeným a prostOmyslným děckem v hlavních a základních otázkách ži
vota. A tak tomu skoro vždycky bývá. A každý zajisté nám přizná, že
na př. sv. apoštol Pavel, nebo hipponský biskup sv. Augustin, tyto vulkanické
povahy, zcela jinak nahlédli v tajemné hloubky lidské přirozenosti nežli abstraktní
myslitelé jako Kant, Spencer, Comte a celá řada jiných menších zakladatelů vě—
decké ethiky, kteří celý svůj život prožili ve své studovně, operujíce stále jen
s člověkem,jak si jej; sami ve své mysli vytvořili a nikoliv s takým, jaký ve slzu
iečnosti je. Proto také všechny jich návrhy zpravidla jsou imaginární, neživotné.

Ale snad stačí, když budou pracovati s oněmi poznatky, jež jim jiní na zá
kladě vlastní své skutečnosti sdělili? — Ani to naprosto nestačí těmto abstraktním,
valnou většinou jenom čistě z intellektualního hlediska život poznávajícím učen—
cům. Povolanými autoritami v otázkách ethiky ajejího založeníjsoujenom oni jedno
tlivci, kteří vlastní zkušenosti, sami na sobě poznali, jaké tajemné síly, vášně a
pohnutky stýkají a spřádají se v duši člověka; kteří poznali, jaký krutý rozpor
často se rozvíří mezi tělem a duší a prohlédli celou onu tragiku života, jež se
mezi oběma otevírá.
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Jenom ti, kteří ve zvýšené míře pociťovali v sobě touhy těla i duše, jimž
tělo stále dávalo poznati svoje žádosti, ale spolu také duch toužil po svých nej
vyšších cílech, mohou bezpečně nás o tom poučiti, jak lze obojí sjednotiti, které
motivy a prostředky byly uzdou jejich vášní a oporou jich ctností. To byli nej
větší »pokusní psychologové—. V hlubiny lidské duše zajisté zcela jinak nahlédl
sv. Pavel, sv. Augustin a jiní velicí mužové, zachvácení jejími touhami, nežli ab
strakmí myslitelé, Filosofové z povolání, jakými byli všichni zakladatelé moderní.
vědecké ethiky. Ati, kteří vše to poznali jaksi ve zhuštěné formě, vstupňované síle, ti
naprosto souhlasí v jednom: »Beznáboženství, bez antorityvyššího řádu nadpozem
ského, bez Boha opravdovou mravnost založití nelze. Každá morálka, založená na
hnmanitě, solidaritě lidského pokolení, na sebelásce, na poznatcích biologických a
Bisiologických v kritické chvíli vypoví službu. Je mělka, těkava, vagní.:

Případně a zároveň vtipně praví Forster: »Jenom faustovská přirozenost
člověka přichází v nejužší a intimní styk se zájmy a žádostmi života v celé
jich rozmanitosti a tragice a nikoliv osoba, jakou byl jeho famulus Wagner. To
vše je nám zcela jasno. Škoda, že jenom tak dlouho, pokud žijeme v dojmech
Faustova dramatu! Později však, když dojmy pominuly, každý famulus Wagner
považuje se za Fausta a chce základní problémy života luštiti pouhou vědeckou
methodou. K učenosti, k vědecké činnosti jest potřebí zcela jiných duševních
vlastností a schopností, nežli k pochopení lidského života v plném jeho rozvoji a
emoci. Člověk vědě oddaný svojí neúnavnou intellektualní činností takořkav sobě
spoutal vášně a affekty, proto zpravidlav praktických otázkách života jest naivní
a bezradný. Všechna sociologie, nejmladší dítko ethizujících filosofů, je přes
mnohé své pozoruhodné výsledky zcela bezkrevná, bez síly, než aby mohla
v člověku založiti mravnost, býti solidnim'podkladem ethiky. K založení jejímu
slouží jediný, historií posvěcený, lidskou přirozeností vždycky dožadovany základ
a tím vždy bylo a jediné bude: náboženství.

WW
Výchova nových hdl.

(Napsal F. V. Kr ej či. Nákladem Zemsk. ústřed. spolku jednot učitelských v král. Českem.)

(Posuzuje V. H—A.) (Pokračováni.)

V mnohých okolnostech nejsou lidé dnešní podobní lidem doby Sofokle
ovy; nehrozí se onoho příšerného krutého Osudu, jenž dle domnění tehdejšího
člověka nehybný a bez soucitu sídlí nad lidmi a mstí se za každý vzdor a opo
vážlivost bez oddechu až do devátého kolena. Autor p. Krejčí naříká, že nejsme posud
syny své doby. Jaký rozhled a znalost lidské povahy však ieví žaloby a stesky
tragiků nad omezenosti člověka, nedostatkem intelligence, nad slabostí vůle, ne
stálostí, vášnivosti! »Nejsme syny své doby,: volá autor. Jistě že má pravdu.
Avšak nesmíme zapomenouti, že v povaze člověka vždy jest něco stálého, ne
měnného, čeho vývoj neodstranil & neodstraní. »Video meliora proboqne, dete
riora seqnor,c platilo před tisíciletími, jako bude otřásati duší lidskou a svě
domím po staletích. Slabost vůle, náklonnostk vášnivosti jsou hlavními nepřáteli
člověka, je stále chová v sobě.
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Autor si stěžuje, že se bojíme experimentu Ve vychovatelství. Ale proti
tomuto hroznému vnitřnímu nepříteli člověka bojovati máme dle něho experi
mentem & nikoliv posilováním vůle, působením na vůli, nabádáním k sebezáporu
dle starého vždy platného hesla: »Sustine et abstinelx

V některých moderních hlavách skutečně straší takový experiment. Dle
Nietzscheova: >Je-nseils von Gut und Bósec, není zásadního kvalitativního roz
dílu mezi dobrým a zlým, nýbrž liší se stupněm, kvantitou & nynější hrubé roz
díly kvalitativní dlužno nahraditi jemnějšimi kvantitavními! Inu psáti možno ledacos,
co se takovému modernímu mysliteli zlíbi; ale založiti společnost nějakou dle
takových zásad sotva by asi chtěl. Lehce se píše na papír, když si neuvědomí
zodpovědnost za to, co spáchal; ale kdo by s takovou znalostí člověka a jeho
povahy šel působiti mezi lidi, jistě sám na sobě by pocítil následky přemrštěné
modernosti.

Vl.

Stěžuje-li si autor, že půlstoletí duševních revolucí, myšlenek přírodního vý
Voje pro oňciellní výchovu neexistuje, není to pravdou. Naopak, vzalo se ztěchto
moderních názorů do paedagogiky snad až příliš mnoho; více nežli skutečná
vědecká cena těchto nových názorů zasluhuje a nežli moderní věda s klidným
svědomím může zodpověděti. Dnes jistě ono půlstoletí, v němž v přírodo
vědě převládala myšlenka o vývoji, jest vyvrcholeno. Klidně, bez onoho vzrušení
jež pociťovali lidé let šedesátých, sedmdesátých a i pozdějších v minulém století,
znova překvapení a ohromeni těmito nápady — nikoli důkazy, _ty posud neexi
stují — o přirozeném výběru a vývoji všeho tvorstva, pravím, klidně uzavírá me
tuto knihu. Které názory u Lamarcka, Cuviera, Baera, Johan. Můllera, Darwina,
Macha, Kčllikera, Verworna, Schleidena, Virchowa, Wundta, Bedřicha Wolfa,
Huxleye, Romanesa, J. G. Vogta a i u — Haeckla byly aspoň trochu snesitelny,
ty všechny jistě hltavě přebírali moderní paedagogové. Ano hltavě a nemírně brali\
to, co brzy bude zase přebíráno a odstraňováno. Ale p. Krejčí nechce věřiti, že
moderní věda přes všechny kulturní »vymoženostiu a sny o přírodním vývoji nepo
dala posud tak pevného a uceleného, hotového názoru na svět,jenž by mohl se mě
řitise starým náboženským názorem světovým. Vždyťtato moderní věda ústy mnohých
vynikajících'a jistě poctivých zastánců vůbec se zříká úmyslu podati, co přesa
huje schopnosti exaktního badání.

Přemnozi nejmodernější vědci přímo praví, že úkolem vědy jest jen usnad
nili' člověku pozemský pobyt. Letmo zachytím několik jmen, aby pan Krejčí la
skavě vybral onen hotový moderní názor světový, na jehož základě možno —
ale ovšem bez přetvářky — příští generace vésti ku pravdě, ctnosti, k štěstí:
Lamarck (Úvahy o živých tělech přírodních), Darwin (Původ člověka a rodový
výběr); Huxley (Dokumenty k postavení člověka v přírodě), Haeckel (Všeobecná
morfologie organismů, Záhady světa). Na druhé straně Pasteur, Bernard. Ramsay,
Pearson proti Biíchnerovi (Kraft und Stoff), Karlu Vogtovi (Kóhlerglaube und
Wissenschaft) zase Theodor Fechner a Ernst Weber. A což dále: Ostwald (Úber
windung des wissenschaitlichen Materialismus), Helm (Die Energetik), a zase
Zehnder (Die Entstehung des Lebens aus mechanischen Grundlagen entwickelt),
Mareš (Fysiologie, Idealismus a realismus v přírodní vědě), Rádl, Raýmann, Babák,
Wald, Mach, Fock, Paulsen, Weissmann, Plate, Wundt, Cossmann (Elemente der
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empirischen Teleologie). — Úmyslně nevybírám a neřadím podle škol a stejnosti
zásad, nýbrž nesouvisle, a nechť pan Krejčí vybéře poslední určité a jasně
slovo vědyl

Vytýká, že »půl století duševních revolucí pro ohcielní výchovu neexistuje-.
Já však pravím, že je to pro školní výchovu štěstím; neboť tak aspoň ušetřena
byla divokého víru a zápasů, převratů a změn v smýšlení, jež právě naši dobu
neobyčejně charakterísují. Ony duševní revoluce, jež pan autor míní, jsou pře
moženy a odstaveny. Věda dojista měla vždy tolik síly, aby se ze přediva omylů
a předsudků osvobodila. Ale obyčejně se přihází, že z jednoho extrému upadá
v jiný. To snadno lze psychologicky vysvětliti: slibuje se velmi mnoho, a když
se pak onen směr v badání neosvědčí, odpůrci a zastánci jiného postupu v ba
dání vrhnou se téměř slepě v náruč theoriím namnoze protichůdným.

Ihned vysvětlím. Nic více nežli půl století bylo zapotřebí, aby theorie libe
rální klassické oekonomie Smithovy a Riccardovy byly úplně potřenya vyvráceny.
Moderní národní hospodářství vycházi docela zjiných zásad nežli kterých užívala
škola liberální. Mám zde popisovati dlouholetý boj Marxův? A přece dílo tak vy
nikající jako Smithovo, jež svého času pokládáno téměř za zázrak vědy a jemuž
přičítána platnost absolutní a nepomíjející, rozpadá se pod nárazy moderní kri
tiky v trosky. A totéž stíhá i jeho nejslavnějšího nepřítele, Karla Marxe. Málo
která theorie národohospodářská i ňlosoňcká poskytuje dnes tak ubohý pohled
jako právě tato. Jest úplně rozebrána a zavržena, a to nejen nepřáteli, nýbrž
i lidé vlastního tábora — revisioniste', Bernstein — nemají více k ní důvěry.

Dnes hlavní zásady marxismu jsou prohlédnuty více než důkladně, a zcela
bezpečně se ví, že celá ta velkolepá socialistická soustava spočívá na důkladných
pgfchologických omylech; na př. že společenské vědomí jest určeno společenským
bytím, že v budoucnosti nebude tříd společenských, poněvadž společnost prý
každého člověka tak si vychová, že schopen bude každého zaměstnání a j. —
Dnes známe všechny ony triky, jimiž si Marx vypomáhal, aby rozsáhlá budova
jeho soustavy filosofické měla zdání pevnosti a solidnosti. Jako na vědeckou
mrtvolu pohlížíme na hospodářský liberalismus i na socialismus, Toho neupře žádný
znatel národního hospodářství. Ale nezapíráme, že socialismus jest velmocí tím,
že čítá milliony nadšených vyznavačů, kteří výbornou taktikou a agilností úspěšně
se uplatňují ve veřejném životě, ač principy tohoto hnutí jsou nemožny. Dobře
rozpoznáváme, že liberalismus vítězil ohromnou pružnosti a podnikavosti smích
činitelů a stoupenců, státníků, professorů, továrníků, nejvíce tedy prakticky i když
nevalná cena theorie byla seznána.

Liberální i socialistické dogmatiky zdolala škola historická s Roscherem
v čele; a my dnes nečiníme více, nežli že se tážeme: »Najak dlouho? Kdo zdolá
zase vas Pa (Pokračování)



Kristus anebo Buddha?
Podává Jaroslav Slavíček, katecheta.

(Dokončení.)

Vizme dále, co buddhismus učinil pro lidstvo! Náboženstuíneprospěl, nýbrž
je zničil. To vystihli i všichni staří bramíni a proto označovali buddhisty jako
atheisty (nastikas.) Odtud vznikli podivný, ale Vtipný náhled, že bůh Višnu
zjevil se na zemi jako Buddha, aby špatné lidi k tomu přiměl, by se sami zničili.

Vůči starým indickým náboženstvím byl slabý. Nebyl s to vypleniti modlo
službu, naopak svou shovívavostí k ní a svým atheistickým výrazem byl na pod
poru trvání polytheismu. Dodnes slouží buddhističtí bonzové, jak nejlíp to jde -
všem bohům všech náboženství. Slovem buddhismus neučinil pro náboženskou
stránku člověka ničeho.

Co se však týče mravnosti, co velikého na tomto poli buddhismus vy-r
konal? U nás v Evropě často se vzpomíná na jeho vznešenou morálku. Mnohé
předpisy jsou dobré — leč není potřebí chodit do Indie a tam se jim učit, ježto
mnohem jasněji jsou obsaženy v každém katolickém katechismu. Mimo to v před
pisech buddhistických je dosti pošetilosti a přemrštěností, a ty činí toto učení
nemožným.

Skutečnost vždy pokulhává za ideálem. Již po smrti Buddhově u mnichů
nebylo zřiti dřívější lásky k samotě. Místo aby se spokojili s tím nutným, co
denně vyžebrali, hromadili bohatství; místo aby se světa stranili, mísili se ve
všechny záležitosti. Ale bylo to ještě horší. Třeba čísti jen zprávu sv. Františka
Xaverského o bonzích. Opilství, prolhanost, zlodějství, nečistota všeho druhu
byly u nich zvykem. Nevzdělávali národ; sváděli jej a uváděli ve zmatek přiro—
zené pojmy o mravnosti a kázni. Moderní zprávy s tím namnoze souhlasí. Gil
mour na základě svých tamních zkušeností praví, že Mongolové právě buddhis
mem tak poklesli; vlastními místy nepravosti že jsou chrámy a největšími hříš
níky — bonžové.

Leč dále! Co vykonal buddhismus na poli vědy a umění? Nic od něho ne
bylo k očekávání ani na tomto poli. Charakteristická odpověd' Buddhova: >To
nevíme, to nesiouží ke spásec, podkopává všechno vědecké badání. A všecky
pokusy ňlosoňcké, přes zákaz Buddhův konané, (Madhiamaka, dle něhož ve sku
tečnosti nic neexistuje a největší moudrost záleží v mlčení; anebo Vijnanavada,
která obsahuje pantheismus) neznamenají pokrok. Co se týká nejznamenitějších
plodů indického básnictví, nebylo by pro buddhismus zvláštní ctí, kdyby měly
míti v něm svůj původ. Hluboká smyslnost se v nich jeví a P. Weis pravi 0 in
dické vznešené pisni zvané Gitagowinda, že mladého muže, který ji přečetl, jistě
zkazí ,

Rovněž materielní pokrok, jehož prý Indie doznala buddhismem, nelze bráti
přísně. Praví buddhisti nesmějí vésti obchod, nesmějí zaměstnávati se rolnictvím,
zabíjeti žádného tvora. Jaké to zlepšení materielního stavu lze doufati od těchto
zásad? Buddhismus stvořil množství, žebráků a ostatní zůstali tím, čím byli.
Rozvoj Indie pod králem Asokou má svůj důvod ve skvělých vlastnostech tohoto
vládce, který dovedl svým bystrozrakem využiti toho, co dobrého buddhismus
v sobě chovaL
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A toto učení mělo by býti vznešeněj'ší než křesťanství? Že by mělo svět
křesťanský přetvořiti a zušlechtiti? — Nepopíráme, že by moderní společnost
nepotřebovala reformy; ale v buddhismu přece nebudeme ji hledati. Nezavírejme
očí svých, bychom neviděli vlivu, jaký měl Kristus na lidstvo. Byly to doby
šťastnější a lepší, kdy křesťanství katolické zřejmě a bez závady silou svou vlastní
mohlo se rozvíjeti. Ono zatlačilo modloslužbu & zničilo pohanství s pošetilou
ohavnosti lidských obětí a nestydatostí. Ono pozvedlo mravnost a vdechlo staré
shnilé společnosti novou sílu a mladistvý oheň.

Přes to, že všichni ti, kteří katolickou víru vyznávali, nebyli vždy, jakými
býti měli, přece tato tichá víra sama podala nejlepší svědectví své síly lidstvo
umravňovati. Dejte jí nerušeně pracovati a ona i dnes rozvine svou božskou
sílu! Nesčíslný počet světců, jež nám staví církev za vzor mravnosti, nemůže
zastíniti ni jediný vzor buddhismu, třeba půl tisíciletí byl starší než křesťanství.

Zásluhy katolické církve o vědu a umění může toliko předpojatý popírati.
Co se týká konečně materielni kultury, katolické učení dalo cenu a úctu

práci & největších zásluh získalo si o blahobyt středověku. Ajednotvárná moderní
hyperkultura, která hrozí skončiti v naprostém materialismu, může býti reformo
vána nikoli buddhistickým pohrdáním a zanedbáváním práce, nýbrž toliko mir
nou vážnosti k materielni práci.

A přes to Evropa vzděláním výše stojící rozehřívá se pro buddhismus v té
míře, že jak P. Weis uvádí, Carriere před léty odvážil se napsati: »Nechce-li
křesťanství rozuměti potřebám doby a moderního srdce, dobře, tim již dopraco
valo. Pak zavolejme vychovatele a učitele pro naše děti z Indie, kteří lépe po
rozumějí, co nám prospívá a čeho naše doba žádálc ——

Přední příčinu tohoto podivného zjevu třeba hledati v naší kultuře, řítící se
po šikmé ploše materialismu. Ustavičný ten chvat a spěch musí nutně vzbuditi
touhu po odpočinutí. Ježto křesťanství stalo se mu cizí a naopak spíše v abso
lutní nečinnosti, než v umirněném středu katolicismu doufá, že nalezne svého
štěstí, nelze se diviti, pohlíží-li za indickým mudrcem. Ten mu vyhovuje, jelikož
mu slibuje zničení, zkázu po tomto starostiplném životě.

A co dále? Člověku potom není třeba ani Boha, ani soudu, ani pekla, ani
Spašitele, ani cirkve ani svátostí. Vlastni silou může se vykoupiti ztoho bídného
pozemského Života! Ať je ke všemu lhostejný a se svým nespokojeným srdcem
klesne v nivec.

To jsou hlavní rysy buddhismu, jež jej činí umnohých oblíbeným. Přitom
hraje tu i onde důležitou roli záliba pro cizinu, poesii a pohádkový svět indický.
Působí tu též smyslné, rozčilující plody literatury indické. K těm a takovým ra
dostem ovšem nejsou naši indičtí přátelé lhostejní; takovou lekturou nepohrdají!
Mnohému však je u srdce tak, jak to napsal Gólhe 17. září 1775: »Při tom všem
mi bylo jako kryse, která pojedla jedu, běhá do všech děr, pije z každé kaluže,
hltá vše co k jídlu a co jí v cestu přijde, a její nitro bouří nevýslovným zhoub
ným ohněm.“

Mnohé vady & nedostatky má naše doba. Ale ozdravění nepřinese Buddha,
nýbrž Kristus, qui heri. hodie, ipse et in saecula.
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Biblické děje a bibl. osoby v pověstech Zidů &Mohamedánů.
Podává universitní professor Dr. JAR. SEDLÁČEK.

(Pokračování.)

Rajský strom v pověstech.
Dle biblických zpráv byly v ráji dva stromy zvláštní: strom života a strom

vědění dobra a zla. Oba stály ve středu ráje. Strom života choval v sobě zá
rodky životní, jimiž se mohl člověk udržetí v stálém žití; kdyby byl člověk ne
hřešil, mohl se ovocem onoho stromu zachovati v stálém a svěžím mládí, nebyl
by poznal nemoci, choroby a slabosti. Když hřešil, byl vyhnán a bylo řečeno:
»Aby nevztáhl člověk ruky své a nejedl též se stromu života a nežil věčněx
Ovoce toho stromu mohlo tedy i po pádu míti svůj účinek; člověk mohl se jim
i po hříchu státi nesmrtelným. _

O jakémsi stromě životním, o zelině životní mluví mnohé báje pohanských
národů. Dle některých nacházel se na této zemi v krásné a rozkošné zahradě;
dle jiných bájí nalézá se na onom světě a blažení odpočívají v jeho stínu.

Assyrové si ho představovali jako nějakou palmu s ovocem ananasu po
dobným, anebo jako cedr; u Parsů jest stromem života bílý hom, který by se
podobal révě. Botanický se zove Tolita pospolitá, Asclepias acida neb Sarcostemma
acidum, Dr. Roth Vencitoxicum; jiní tím míní řebříček,Achillea neb Cynathus.

V Henochově knize je líčen životní strom zvláštním způsobem. Na jihu
země spatřil skladatel oné knihy sedmero hor z drahokamů; střední hora byla
jako trůn a líbeznou vůni vydávající stromové ji obklopovali. Mezi těmi“stromy
nacházel se též strom života. Žádná vůně nebyla rovna jeho vůni, jeho listí a
květy nevadnou na věky, jeho dřevo je stále zelené, jeho plody vždy krásné _a
podobají se hroznu palmy. Archanděl Michael poučil skladatele o tom a pravil
jemu, že Pán slávy, věčný král, jednou na této hoře jako na trůně se usadí, a
sice tehdy, až sestoupí, aby navštívil zemi vším dobrým. Na strom života nesmí
nikdo sáhnouti až v době velikého soudu; pak bude ovoce jeho dávati vyvo
leným život.

Syrský učitel, sv. Efrém jmenuje tento strom-rajským sluncem a míní, že
se před ním ostatní stromy skláněly. Theodoret vykládá, že měl býti strom života
odměnou lidí za to, kdyby byli přemohli pokušení. Jak sv. Augustin, tak i ostatní
mínili, že by bylo ovoce tohoto stromu dávalo stálou sílu a chránilo člověka,
aby nehynul. Luther vykládá, že mohl onen strom dávati mládí a život, nikoli
proto, že by v něm byla ona síla vložena, nýbrž proto, že s ním bylo spojeno
slovo (totiž Boží). Kalvín jmenoval onen strom obrazem & vzpomínkou a pravil,
že, kdykoliv by byl člověk 5 tohoto stromu jedl, vzpomínal by Toho, kdo mu
dával život.

Mohamedáné bájí, že jest jakýsi strom, jménem Sidra neb Tuba v sedmém
nebi ve středu ráje, jeho ratolesti kryjí stany a paláce blažených. U Řeků bylo
bájeno, že vydala k sňatku Joviše s Herou bohyně země, Gaia, jabloň se
zlatým ovocem, a uložila střežení jeho Hesperidám, dcerám Hespery, manželky
Atlasovy. Aby' se nikdo k tomu stromu neblížil a z ovoce jeho neubíral, dala tam
pak stohlavého, nikdy nespícího draka Ladona, jehož řevu se každý hrozil. Jablka.
ta byla určena pouze bohům. -— ——
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Ač mohla zkušenost každého přesvědčiti, že nelze ničím tělo naše učiniti
nesmrtelným, přece byli vždy lidé, kteří se o to pokoušeli aneb prostředky zá
zračné vymýšleli a lidem doporučovali.

Touha lidi zbaviti se něčim smrti a docíliti nesmrtelnosti, byla původem
mnohých bájí o zázračném proutku a podobných. V hebrejské pověsti vypravuje
se, že šel kdysi muž z Babylona do židovské země. Když si cestou odpočíval,
spatřil, jak dva ptáci mezi sebou zápasili a jeden zabil druhého. Tu přinesla vo
lavka jakousi bylinu, položila ji mrtvému ptáku na hlavu a on hned obživl.
I pravil onen muž sám k sobě: To se mi dobře hodí; s tou bylinou mohu oži
viti mrtvé v zemi Israelské! Když pokračoval ve své cestě, našel mrtvou lišku, jež na
cestě ležela, a ihned se pokusil svým proutkem ji vzkřísiti. Sotva že ji položil
bylinu na hlavu, ožila hned a utekla. Když se dostal, k Tyru, spatřil tam zabi
tého lva. I tu učinil svůj pokus; avšak jak se dotkl bylinou hlavy lvovy, vy
skočil lev a roztrhal ho. K tomu přidáno dobré naučení. »Neprokazuj zlému nic
dobrého,:aby se ti nic zlého nepřihodilo; prokážeš-li mu něco dobrého, tu jsi sobě
učinil něco zlého!<

O Šalomounovi podobně vypravováno: Ač měl tento král všeho hoj
nost, přec se někdy stávalo, že na něho nalehla nespokojenost, neboť on
přemítal u sebe a pravil: »Co jest mi platnou všechna sláva, když jest
mi jednou zemříti & z tohoto světa odejíti?<< — Po té tázal se duchů, avšak
ti mu nedali žádné odpovědi. Když jej kdysi navštívila královna ze Sáby a mluvili
o jeho starosti, pravila ona: »Znám bylinu, která prodlužuje život; nalézá se ve
středu skály. Ty máš kouzelný šamír, jímž se mohou i nejtvrdší skály rozpoltiti;
tobě se zdaří dosíci oné byliny. Šalomoun spěchal s radostným očekáváním k se
verním horám Palestiny a rozpoltil tam šamírem (drahokam, prsten—červ) skálu.
Hnedle ucítil vůni, která vycházela z oné byliny, a chtěl ji uchopiti; ale zůstal
jako omráčen státi, když spatřil ve skále starce o sněhobílých vlasech, jenž držel v ru
kou onu bylinu. »Kterak zde ve skálelze lidskému tvoru prodlévati ?. zvolal Šalomoun.
— »Ano, jsem člověkem,< pravil stařec; »a byl jsem kdysi též tak mocným a
moudrým vladařem a králem jako ty sám.: — »A ty máš u sebe bylinu života,
po níž já již tak dávno toužím,c pravil Salomoun, »abych si prodloužil život a
zajistil požitek ze svých pokladůPv — »Budeš žili,< pravil stařec. »I já jsem
toužil kdysi, abych měl tuto bylinu a prodloužil si život; avšak mládí uběhlo a
stáří dolehlo na mne, mé sily zanikly a já bych rád zemřel a nemohu. Vezmi
si tedy, milý králi, tu bylinu z mých rukou, abych byl konečně z útrap vysvo
bozen.< — Šalomoun vzal bylinu zjeho ruky a stařec hned potom zesnul. Šalo
moun byl však tou příhodou tak zděšen, že odhodil bylinu a co nejrychleji od
tamtud utekl. Skály se pak po něm zavřely a chovají onu bylinu dosud ve
svém nitru.

V babylonské bájí jest podobným způsobem vypravováno, jak se dostal
Gilgameš 'k oné zázračné bylině. Avšak had mu ji zase vzal a unikl s ní v ci
sternu.

Řekové bájili podobně o Polyidovi a Glaukovi.
Glaukos, syn krále Minose z Kréty„ pronásledoval kdysi myš a padl

při tom do sudu s medem, kde se udusil. Nikdo nevěděl, kde zůstal. Jeho otec
se tázal věštby, a ta jemu odpověděla, že má ve svém stádě krávu, která mění
třikráte do roka barvu. Kdo by nalezl pro tuto změnu barev nejlepšího přirov—
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nání, ten mu bude moci vrátiti živého syna. Minos povolal k sobě všechny ha
dače své říše, ti však nemohli nalézti nic, čím by bylo dáno příhodné přirovnání.
Konečně se dostavil cizinec jménem Polyidos t. j. Vševěd z Argos, vnuk Me
lampův, a ten ukázal jednoduše na moruši, neboťi ta mění třikrát do roka barvu
jako ona kráva. Jest nejprve bílá, pak červená _a posléze černá. Minos přinutil
pak Polyida,; aby hledal jeho syna, a ten ho též brzy nalezl, nebot mu ptáci

\ukázali ono místo. Avšak hoch byljiž mrtev. Král Minos poručil tedy, aby spolu
s mrtvolou synovou pohřbili i Polyida. Když tu tak Polyidos bez rady seděl, po
zoroval, jak se přiblížil k mrtvole had. Polyidos zabil toho hada kamenem, jiní
tvrdí, že ho zabil svým mečem. Netrvalo to dlouho, a vylezl druhý had; a když
spatřil, že tu leží jeho soudruh mrtev, odlezl a přinesl pak jakousi bylinu, po
ložil ji na usmrceného hada & přivedl ho tak zase k životu. Polyidos to pozo
roval, vzal hadu onu bylinku a oživiv jí králova syna, byl z hrobky vyveden.
Král se velice radoval a žádal ještě, aby dal jeho synu též dar proroctví, což Po
lyidos učinil. Avšak když odcházel do,Argos, žádal onoho syna, aby mu vpustil
svou slínu do jeho úst, a tím ho o dar proroctví zase připravil.

O jiném Glaukovi ještě vypravovali, že chytal ryby; a když jednou vysypal
chycené ryby na rostliny jakési, tu ožily ony ryby, jakmile se dotkly oněch bylin
a,veskákaly opět do vody. I Glaukos jedl z oněch bylin a byl hned naplněn
zvláštním duchem a skočil do moře. Okeános a Thetys se ho ujali & učinili ho
mořským božstvem. Ctili ho v Beotii; zvláště v Anthedonu a ukazovali dlouho
ono místo, kde byl Glaukův skok. — — —

15:35
.v (AVAD

FEUILLETON.

Vznešení abstinenti.
Dle Bernarda Diira napsal P. Fr. Zajíc

kaplan v Michálkovicích.
(Dokončení)

Abraham Lincoln.

V rodině kvakerské v Hardin County
narodil se 12. února r. 1809 hoch, jemuž
jméno bylo dáno Abraham; pozdější to pre—
sident »Spojených státůc — Abraham Lin
coln. Jen půl roku navstčvoval školu, stal
se poštmistrem, chopil se pak vědy práv
nické a zeměměřictví. Usadil se pak jako
advokát roku 1836 ve Springsíieldu.

Ihned ostře vystoupil proti otroctví. Když
se stal roku 1860 presidentem »Spojených
státůc, jižní státy, ve kterých otroctví kvetlo,
vzaly si to za záminku a počaly válku proti
němu.

Lincoln však zvítězil, a ihned osvobodil
všecky otroky z okovů a nepřestal válčiti,
až i jižní státy naklonil ke svobodě. Roku
1865 stal se podruhé presidentem. Netěšil

(Pokračování)

se však z toho dlouho, neboť byl na Velký
pátek, dne 14. dubna, v divadle od úklad
ného vraha zastřelen.

Když Abraham Lincoln stal se presi
dentem, musil dle starého zvyku všecky
pohostiti, kteří mu blahOpřáli. Při této ná
vštěvě dal přinésti velký džbán plný vody,
nalil do všech sklenic, pak řekl: »Ctění pá
nové! Připijme si na požehnanou praci par
lamentu s nejdražším nápojem, který Bůh
stvořil. Sám jsem nikdy neochutnal ani
kapky opojného nápoje, aniž jsem členům
své“ rodiny jiný nápoj píti dovolil. Nezmě
ním svého náhledu a jednám dle něho i v ny
nějším svém postavenín

Po těch slovech zdvihl sklenici a přípil
čistou vodou na zdraví svým hostům, kteří
jeho prikladu následovali a blahopřáli mu,
aby svým příkladem zdárně působil mezi
svým lidem.

Harrison.

Tento muž choval se po příkladu Lin
colnově. Byl zvolen presidentem Severní
Ameriky. Při hodech slavených na jeho po
čest pilo se šampaňského v hojnosti, a bylo
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jemu i všem jemu milým a drahým připí—
jeno na zdraví.

President připíiel vždycky jenom vodou.
Prosili ho sice vždy úpěnlivěji, aby přec
při této slavnosti udělal výjimku, ale on ni
žádným Způsobem nedal se uprositi.

»Co chcete, pánové?: — řekl posléze —
chcete, abych se stal 'nevěrným svému slibu?
Když jsem Opustil s dvanácti spolužáky
školu, zaslíbil jsem se, že nikdy ani ne
ochutnám žádné lihoviny a tento slib jsem
vždy zachoval. Moji spolužáci odpočívají
již vesměs pod rovem, a to proto, že pili
lihoviny. Zdraví, úspěchy, životní štěstí,
mám všecko k poděkování svému slibu. Ne
můžete tedy žádati, abych se stal nevěr
ným.c

resident Harrison ukázal, jak má ab
stinent jednati. Kdo se stal abstinentem,
nemá nikdy dělati výjimky, aneb nemá se
chváliti, že jest abstinentem. Nač výjimky?
Udělá-li ji jednou, stane se tak i podruhé
a tak činí se takový abstinent sama sebe
i abstinenci směšným. Právě útoky odpůrců
abstinence nutí svým haněním abstinenty,
aby zůstali důslednými a nezadali si nikdy.

Jeremiáš Rusk

byl synem ubohého nájemníka v Ohiu. —
Školy navštěvoval jen nejnutnější a vyrostl
v tuhé polní práci. Vyrostl v úhledného,
silného jinocha, stal se kočím poštovním,
pak hostinským, pak místním sudím. V mě
šťanské válce byl majorem a pak velitelem
brigády. Po válce byl pak ředitelem banky a
poslancem, potom guvernérem zeměViskonsin,
a konečně za presidenta Harrisona mini
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strem orby Spojených států Severoameri
ckých.

Zemřel maje 64 léta; neochutnal však
po celý život svůj žádné lihoviny. — —

Mohli bychom ještě dlouhou řadu ab
stinentů vylíčiti, mámet obzvláště v katol.
církvi mnoho velikých svatých abstinentů,
kteří cvičili se v abstinenci, poněvadž po
znali v ní znamenitý prostředek k dosažení
křesťanské dokonalosti. Již proto nehodí se
haněti abstinenci!

Vybrali jsme však jen deset, a z nich
většinou takých, kteří nebyli kněží. Chtěli
jsme tím jen dokázati, že abstinence není
jen pro kněze a řeholníky a že není to jen
dílem křesťanského sebezapírání, ale že jest
i v ohledě hospodářském, politickém azdra
votním velice dobrou a prospěšnou věcí.
Proto tolik příkladů abstinencei mezi laiky.

V Anglii, Švédsku, Norvežsku, ve Fin
sku jest abstinence veleváženou. V angli
ckém parlamentě bylo na příklad v r. 1903
40 abstinentů. 27 velikých anglických měst
s více než 20.000 obyvateli měla tehda
starosty abstinenty. Šest jich čítalo po 100
tisíc obyvatel.

A proto abstinenti hlavy vzhůru a po
těšte se! Vašich zásad si jinde velmi váži
a k“ tomu, bohdá i u nás jednou dojde.

Nápis na sklenici.
V tom střepě zhouba hospodaří,
a na dně jeho plove tíže;
šum nápojů v něm zkázu vaří.
Na kraji smrt jde blíž a blíže.

(Dle Fr. W. Webera.)

SMĚS

Proti „školní anarchiit'. — Nedlouho
před svou smrtí odsoudil berlínský filosof
Paulsen anarchismus, který dnes ohrožuje
školu a usiluje zvrátiti zákony, ježjsou zá—
kladem mravního pořádku a zdatnosti ná
roda. Nyní i universitní professor v Jéně,
Dr. Wilhelm Rain, o té otázce promluvil
v přednášce »O paedagogických proudech
v době přítomnéc, kterou měl v učitelském
spolku v Halle n. S., z níž uvadíme: »Již
při otázce o cíli výchovy jeví se třídění
duchů. Požadavek mladších, rozvíjeti osob
nost, nemůže býti pokrokem, protože tu chybí

obsah pojmu, nebot pojem osobnosti má
v sobě mnoho nejistého, mlhavého. Naproti
tomu je tu charakter jako něco přesně ohra—
ničeného, Jypěstěný na základě pevných
norem. Sám Nietzsche, na něhož rádi se od
volávají mladší, pokládal za ideál vyšší nad
člověčenství, vzešlé výběrem; byl venkon
cem aristokrat, který by zavrhl demokratický
požadavek vyžiti se. Také hledání nějaké
»nové ethikyc jest zavrhnouti . . . Přiká
zání dekalogu, morální požadavky jsou
mohutnými pilíři společenského života.
Jich vyvrácení znamenalo by ruinu společ
nosti lidské. Proto i tu odmítáme názor

'mladších . . . Jsme vůči našemu národu zod
povědni, bychom staré mravní normy ne.
dcpustili potlačiti něčím horším, méně cen
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ným. Třetí požadavek mladších Se vztahuje
na učitele. Má prý býti umělcem, který pů
sobí a tvoří absolutně svobodně, nejsa vá
zán ani plánem učebným ani rozvrhem ho
din, nýbrž veden toliko vlastní náladou.
Ale nezáleží tu — táže se Rein — v první
řadě na dítěti, tedy na náladě tohoto?
A dle kterého ze 40 neb více dětí ve třídě
má se učitel říditi? O nikoli. Učitel nesmí
se dáti ovládati svou náladou, nýbrž toliko
svou povinností. Při učitelích zvláště vy
nikajících a řádných mohou býti výjimky
dovoleny, ale ti nesmějí dělati ze svého
svobodného tvoření nějakou theorii, jinak
povstává anarchismus. Vrchní úřad školní
necht stanoví minimální cíle pro školu, uči
telská kollegia at vypracují učebné plány a
jich provádění se svěří absolutní svobodě
jednotlivce. Paedagogické umělkování musí
si tedy dáti líbiti jistá omezení.< — My
šlenky ito zajisté jednoho z předních pra
covníků na poli paedagogickém v Německu,
které by měly nalézti ohlasu i v našich škol—
ských poměrech. — ek.

Morální vyučování a morální vý
chova. Velmi by se klamal, kdo by se
domníval, že morální vyučování samoděk
již působí morální výchovu; poznatky
mravoučné že utvoří mravní návyky. Jsou
to přece vždy jen dvě věci velmi různé.
Pakli by tomu mělo býti naopak, byl by
Seneka nejctnostnějším všech lidí. Nikoli,
člověk může býti velice honěn v morálce a
přece byti málo ctnostným. To je snadno
srozumitelné. Učení směřuje direktně jen
k duchu a poznatky, které sděluje, jsou
i v morálce poznatky jen intelektuelními.
Musi tedy ještě býti morální výchova,
která záleží vtom, že vyvíjí morální schOp
nosti, zvyklosti, náklonnosti a ctnosti. Roz
umí se ovšem, že morální mícho'va je
podporovánavyučováním morálním, které
předkládá člověku jeho povinnosti; přece
však musí se k němu družiti příklady, na
pomínání, skutky. Pouhé vyučování m0
rální je s to ducha obohatiti krásnými zá
sadami, ale 'morální výchova jediné do
vede způsobiti, že si je duch lidský oblíbí,
je plní ajim srdce otvírá, ona jediné může
zjednati vyučování morálnímu chuti, lásky,
cviku & náklonnosti ke ctnostem. Slovem:
Morální výchova směřuje k duchu, k srdci,
a ke svědomí a zaujímá celého člověka.
Zajisté že morální výchova nemůže býti
bez morálního vyučování; ale sluší roz
uměti tomu: Jedno není druhé. Vštěpovati
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poznatky, byť morální, je tolik jako mo
rálce vyučovali; a to jen vyučovali, nikoli
však vychovávali. Morálně vychovávati
slove: charakter tVořiti, srdce obměkčovati
a síliti, vůli upevňovati, svědomí říditi a
uschopňovati k správnému rozhodnutí, cit
tříbiti, šlechtiti, povznášeti celou duši.< Tak
napsal proslulý Dupanloup 1802—1878,
kdysi králov. vychovatel, pak professor na
Sorbonně, pozděii kanovník při chrámu
notredamském a konečně biskup orléanský,
ve sněmovně a senátu horlivý bojovník za
náboženskou školu. —ek.

Holandsko. Škola a Zdravověda.
»Komise centrální rady zdravotní: v Ho
landsku dala následující projev: 1. Je nutno,
aby žáci na všech školách si zvykali dobrým
hygienickým pravidlům. 2. Každý učitel má
bdíti nad tělesným vývojem svých žáků a
napomáhati tam, kde by týž školou byl
ohrožen. 3. K tomu účelu je nutno, a) aby
při elementárním vyučování na všech uči
telských ústavech bylo vyučováno zaklad
ním principům zdravovědy a školní hygieny.
Při zkouškách učitelských budiž zkoušena
též Zdravověda a školní hygiena. Kursy
mají dati příležitost k dalšímu vzdělání.
I)) Na školách reálných a gymnasiích má
býti Spojená Zdravověda s přírodovědou.
Učitelé středoškolští mají se vykázati ne
toliko studiemi pzedagogfckými, ale i hygie
nickými. —ek.

Školy pro děti nervosní. Taková
škola je v Budapešti. Pro tuto školu uherské
ministerstvo kultu a vyučování vydalo
zvláštní statut 21. ledna 1909, z něhož
uvádíme: %.3. Účelem ústavu jest, žáky,
kteří pro vrozenou slabost, nervositu neb
duševní zakrnělost ve veřejných školách
obecných a měšťanských neprospívají, na
těle i na duchu síliti a vychovati v samo
statná individua. % 4. K tomu má napo
máhati: léčebně pedagogická výchova v ú
stavu dle pravidel tělesné i duševní hygieny ;
vyučování přiměřené tělesným iduševním
silám dítěte, jež by probouzelo individuelní
jeho schopnosti; praktické zahradnictví,
lehčí zaměstnání hospodářské i průmyslové,
lázně, zdravotní tělocvik a j. 5 15. V zájmu
jednotné výchovy a vyučování pro jedno
tlivé skupiny má být týž učitel neb pro—
fessor. % 18. O vlastnostech, schopnostech,
tělesné a duševní konstituci & pokroku
žáka vede se podrobná kniha. Domů se za—
sílá čtvrtletní zpráva a ku konci školního
roku důkladné popsání chovance. %19. Vy
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učuje se v učebnách, za příznivého počasí
i venku. Pokud lze, podává se věcné učení,
přírodověda, zeměpis, národohospodářství,
geometrie, znalost zboží a látek a j. ve
volné přírodě názorným způsobem, což se
podporuje vycházkami do dílen, továren,
skladů, zahrad . . . za přiměřeného poučení,
které ve škole se prohloubí . . . š 20. Se
zřetelem na vypěstěni charakteru maji vésti
starší žáci svůj denník. Pěstění citu spole
čenského a shovívavosti k osobním chybám
a pokleskům. Chovanci mají své chyby a
poklesky znáti, aby je silou vůle ovládali
a odštraňovali. Vyučování a výchova má
jíti ruku v ruce a cílem jich je vypěstiti
z chovanců uvědomělá individua s rozhod
nou vůlí, uvyklá plodné práci. —ek

Anglické školy pro dareby. Zakla
datelem těchto »ragged schools<, po ně
mecku »Lumpenschulen<,je chudý obuvník
John Pounds v Portsmouthu, který shro
mažďoval kolem sebe chudé děti, ocitnuvší
se na scestí, je živil a vyučoval. Po něm
známý ňlantrOp hrabě Shaftesbury šířil tyto
školy. Jimi přece aspoň nějaký počet ma
lých ujde zkáze. Po ulicích velkoměst viděti
houfy takových děti bez obuvi, prostovla
sých; při zvucích hracího kolovrátku pořá
dají tanec a budí pozornost mnohého di
váka lepostí svých pohybů a nápadnou
sličností tahů obličeje. V zimě, kdy nelze
čeho ukrásti ani žebrati, tyto politování
hodné bytosti hledají útočiště v místech ne
pravosti. Tam naučí se krásti od vyškole
ných zlodějů a to z počátku pod jejich
dozorem. Tak od útlého mládí jsou vhá
něni na cestu nepravosti, nenajde-li se by
tost, která by je uvedla do této školy.
K tomu se hodí nejlíp zima. Bosé nohy
jejich jsou naběhlé, oznobeninami a ranami
zateklé, tenká obnošená kazajka kryje hruď
a vyhladovělý obličej zírá 2 pod rozcucha
ného vlasu. Ve škole plní se vpadlé líce a
každodenní koupel z rána a výživná strava
činí divy. V jisté londýnské škole bylo
vyučováno a vychováno v posledních 10
letech 4000 takových dětí. Založením těchto
škol klesl silně počet zločinců, klesla i úmrt
nost jejich. Většiná těchto dětí nemá ro
dičů, sourozenců ani přátel; také nevědí,
ke které konfessi patří. Někde učí se ve
školách i řemeslu a tak stávají se z nich
dovední řemeslníci, kteří s vděčností vzpo
mínají svých dobrodinců, kteří je vytrhli
ze zkázy hmotné i mravní. —ek.
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Ve prospěch slabomyslných dětí.
Vídeňský spolek péče o slabomyslné a epi—
leptiky pořádal ve Vídni ve dnech 21. a
22. března 1910 čtvrtou rakouskou poradu
o péči o slabomyslné, při níž mimo jiné
bylo jednáno o pokroku na poli péče o slabo
myslné v Rakousku, o výzkumech na poli
idiotie, o tělesné výchově slabomyslných ve
škole, o tom, jak se slabomyslnými dětmi
zacházeti třeba, dále o jich vyučování v růz—
ných předmětech učebných a různých pro
středcích vyučovacích na školách pro tako
véto dítky, o úkolech lékaře školy pomocné
a o dalších osudech slabomyslných a pa
doucnicí stížených dětí, ústavy Opouště
jících.

První cikánská Škola povolena byla
uherským ministerstvem vyučování pro Sed
mihradsko v Hosszufalvě. Do ní budou
přijímány pouze cikánské děti, jichž žije
v okolí něco přes půl tisíce, a hlavně bude
dbáno oto, by se naučily čistí a psáti,
čistotě a spořádanému životu.

LITERATURA.

Papež Pius X. Dle německého originálu
P. Bonifáce Sentzera O. S. B. volně vzdělal a
Pomněnky ze zlatého jubilea kněžství Svatého
Otce sebral P. Methoděj Vojáček, řádu sv- B. Se
60 obrazy. Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a na
kladatelství V. Kotrba v Praze. Cena 280 K.

Po předmluvě a seznamu literatury, ktéré
užito bylo při sepisování této knihy, pojednáno
v částí první o mládí & studiích sv. Otce (r. 1835
—1858), o jeho rodišti, narozeni, mládí (l835—
1850); jak byl seminaristou, bohoslovcem a vy
svěcen na kněze (1850—1858). Část druhá líčí jej
v duchovní správě (1858—1884), kaplanem (1858
—1867), farářem (1867—1875), kanovníkem, kan
cléřem, spirituálem a kapit. vikářem (1875—1884);
část třetí předvádí nám ho v úřadě biskupském
(1884—1903), a sice biskupem mantovským (1884
—1893) a kardinálem a“ patriarchou benátským
(1893—1903). V části konečně čtvrté vidíme ho na
stolci Petrově (od 4. srpna 1903). Část pátá ob—
sahuje zajímavé Pomněnky ze zlatého jubilea kněž
ství sv. Otce Pia X. r. 1908, jež sebral a vhodně
k dílu tomuto připojil P. Meth, Vojáček. Ctenář
s obdivem pozoruje, jak prozřetelnost Boží krok
za krokem vedla sluhu svého až přivedla ho na
trůn Petrův. .. Jak úžasná byla jeho píle a svědo—
mitost v každém úřadě — a čím více překážek
kladlo se mu v cestu, tím horlivě pracoval, by co
nejvíce duší Kristu Pánu získal. Heslem jeho jest
„Instaurare omnia in Christo“ (napraviti všecky
věci v Kristu). Doporučujeme co nejvřeleji.

P. Zaletěl.

Knihtilkůrna družstva Vlast v Praze.
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Zas k novým zápasům.
V několika dnech otevrou se Opět dvéře škol obecných, měšťanských i střed

ních. Kulturní boj, jehož více méně tichým bojištěm je škola, opět se rozpoutá.
Bývaly doby, kdy kněz i učitel, přátelé jako rodní bratří, na školu se tě

šili. Žili a pracovali přátelsky spolu na téže brázdě a týmž směrem. Dnes toto
společné působení proměnilo se V tichý zápas. Boj dvou nepřátelských světových
názorů skrytě se tu odehrává, a na otevření školy netěší se ani jeden ani druhý.
Kde pracovalo dříve přátelství, tam nyní vkradla se nedůvěřivost, odcizení, ba
i nepřátelství.

A v čem toho příčina? V prvé řadě v myšlenkových proudech, které vanou
nyní celým kulturním světem. Atheismus a materialismus sice ve vědeckých
kruzích pochován, ale v středních a nižších vrstvách lidových bují dosud. Mo
derní pokrokovost v_j/bijíse v nenávisti proti církvi a positivnímu náboženství.
A jestli církev katolická “vprvé řadě zakouší jedovatého zubu nepřátel, jest to
jen důkazem toho, že ona je v prvé řadě zástupkyní a repraesentantkou řádné
duchovní organisace par excellence. Dnes věci dospěly již tam, že každý, kdo
v druhém svém slově nenadává církvi a nezlehčuje náboženství, je považován a
vykřikován za klerikála.

Ale jsou i učitelské listy všech možných odstínů, vyjímaje vychovatelské
listy katolické, které na tomto rozeštVání učitelstva akněžstva mají svůj lvípodíl.
V divé své honbě za fantomem pokrokovosti pořádají “přímo dostihy v tupení a
zlehčování církve. A kdybychom měli dle literárních publikací, ať časopiseckých
či knižních, souditi na nábožensko-mravní názory většiny učitelstva, věru by to
bylo s učitelstvem velmi žalostné. Ještě tu tam sice se operuje s jakýmsi nábo
ženským subjektivismem, neurčitým a beztvárným náboženským cítěním, ale to
jsou pouhé mlhoviny, které brzy pominou, V náboženství jest jako ve světnici.
Buď tam jsou určitě předměty, přesně formulovaná dogmata, anebo tam není
ničeho. Náboženství jest mnohým pokrokovým lidem neurčitý cit jakési lidské
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omezenosti a odvislosti vůči nekonečnu, ale ničím více. Jisté citové, chvilkové
omámení, opojení, jež čím dále, tím více pomíjí. To jest ovšem poslední, doko
návajíci stadium jeho.

A jaký je toho výsledek? Socialni rozvrat. Naprosté rozpadávání se lidské
společnosti v její atomy — jednotlivce. Každý má své »náboženstvía. Své názory,.
svá hesla a své vlastní mravy. Ale brzo po intellektuální této anarchii nastane
i anarchie mravní. Lidé v duchovním svém žití brzo budou se podobati lidem,
z nichž každý má »svéc hodinky, t. j. “řídíje zcela libovolně beze vši jednotné
časové mír . -— —

V tuto směsici intellektuálních a morálních protiv a různosti vstupuje ka
tolický kněz jako hlasatel odvěkých a neměnitelných zásad a hesel. Vystupuje
tu jako služebník katolické církve, jež svých dogmat nikdy nemění a ze svých
morálních principů nikdy neslevuje. Je nezlomná, důsledná, ve svých věro- a
mravoučných zásadách intransigentní, nepovolná. A tato nepovolnost dnes ji vy
čítána ve zlé. Příští věky, až zmatek dostoupí svého vrcholu, však tuto naprostou
její důslednost lépe ocení.

Kněz jako hlasatel její nauky, neměnící se a neměnitelné v proudu věků,
je ovšem neoblíben. Je zastaralý zpátečník. Nezná žádných koncessí ani ve vě
rouce ani v mravouce; hlásá totéž, co před sto, ba před tisíci léty se hlásalo a
věřilo. Zná jen přizpůsobíti se co do formy poměrům doby, nikoli co do věci.
A nebyl by Kristův učedník, kdyby hlásal, co by nebylo v duchu evangelia a
v intencích církve. Proto nedůvěra k němu, jeho zlehčování, ba nenávist kněmu.
A tak postavení jeho ve světě věru bylo by neutěšené, odstrašující, ba skoro bez
nadějné, kdyby nezněla mu stále v jeho duši utěšující slova Kristova: »Aj, já
s vámi jsem po všecky dni, až do skonání světcm

Že církev nechtěla ze svého práva a ze svých zásad sleviti ničeho — ne
chtěla, protože nemohla — nastala ve„Francii odluka církve, jež nyní proměnila
se v boj a pronásledování její se strany nevěrecké, zednářské vlády. A nynípo
krokoví lidé ničeho více si nepřejou, nežli aby u nás vše šlo ku předu po vzoru
Francie. »More gallicm. Jak by při tom o existenci národu do budoucnosti bylo
postaráno, nikdo hlouběji nepřemýšlí. A nám obyčejně nezbývá než říkati: »Vy
čkejme koncůlc Odluka církve a státu ve Francii, počínající r. 1882 a dokonaná
r. 1902 je příliš mladá, než abychom mohli viděti již nyní všechnyjejí důsledky.
Pro vývoj lidstva je 20—30 let krátkou dobou, než aby z nich mohlo se souditi
na úspěch či neúspěch některého nového zařízení. Ale co již nyní v národě tran
couzském vidíme: neobyčejný počet manželských rozvodů, úbytek její populace,
neslýchaný vzrůst mladistvých zločinců, jistě svědčí o tom, že Francie v mravním
ohledu prodělává těžkou chorobu, vážnou duševní krisi. Jak dále věcise vyvinou,
nechceme prorokovati. To jest v lůně Prozřetelnosti, jež diktovala kdysi péru
biblického mudrce slova: »Hříeh bídné činí národy.:

Zachovati a hájiti katolickou víru jako nejčistší zdroj intellektualní a mravní
osvěty, jest úlohou naší jak ve škole, tak v kostele a ve společnosti. Úkol to
v dnešní době těžký a komplikovaný. Voláme po reformě náboženského vyučo
vání. Toužíme, aby vznešené pravdy víry způsobem, věku děckému přiměřeným,
a při tom iasně a přesvědčivě byly mládeži vštěpovány v srdce. Víme též, že
uložiti v pamět poklad víry jest málo. Že všechno náboženské vědění nečiníještě
člověka lepším a zbožnějším. Hledáme cesýy k srdci mládeže. Aby vzdělán byl
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nejen rozum, ale i vůle. A co jako pravidlo života mládeži se hlásá, aby ona
jednou též životem osvědčovala. Theorie má se státi živou a trvalou praxí.

Ale k tomu všechny naše snahy a práce školní nedostačí, nebude-li zachován
křesťanský duch v rodinách. Zde je potřebí udržovati a posilovati křesťanský ži
vot. Výchova rodinná a výchova školní musí se doplňovati, má-li jednou vzrůsti
pokolení statné, charakterní, — síla a chlouba národu. V náboženském ohledu
ve výchově rodinné musí panovati křesťanský duch, praktická zbožnost, život
provanutý věrou, v němž dítko od nejútlejšího mládí žije a tak stále. do sebe nábo
ženského ducha ssaje. Školní výchova soustavným poučováním křesťanského
ducha má upevňovali a utvrzovati. Jenom tam, kde škola na křesťanské basi
v rodině staví a vzdělává, může se náboženská výchova dařiti.

Proto křesťanské organisace, seč jsou, snaží se křesťanský 'život v rodinách
posilovali, udržovati, a kde již zmírá, buditi. Proto i v nich pracovali je dnes so
cialni úlohou kněze a vychovatele křesťanského. vůbec.

Rovněž nastává nám i úkol další, a to jest: organisace mládeže školou od
rostlé. Kdo jiný zná lépe duševní stav mládeže, školu opouštějící, nežli její učitel
a vychovatel? A komu nejvíce má na tom záležeti, aby byla chráněna před
podvratnými proudy moderního atheismu a nenávisti k'víře jeho dětství, nežli
jeho náboženskému rádci, katechetovi?

Nuž ina tomto poli čeká nás všechny, bez výjimky, práce obrovská.
A_v dobách nebývale rozechvělých a rozbouřených nelze jinak, než napiati vše
chny síly na záchranu náboženského vědomí lidu.

A tak úkoly, jež nám počátkem nového roku školního nastávají, jsou veliké,
obtížné, plné zodpovědnosti. Síly naše očekává krajní námaha a napjetí. Apráce
naše jenom tehdá bude korunována výsledkem, když nám slabým pomůže a při
činění našemu žehnati bude Ten, k němuž všichni v těchto dnech volati budeme:
»Přijd', svatý Duše, a napln srdce smích věrných !c —r.

K otázce školní koedukaee.
Podává EM. ŽÁK.

Mezi moderními hesly, jimiž reforma školy se repraesentuže, nikoli poslední
místo zaujímá: Koedukace. Společná školní výchova hochů a dívek. Škola buď
obrazem skutečného života! A jako ve světě a v rodině společně vedle sebe
rostou a jsou vychovávána obě pohlaví, tak budiž ive škole!

Analogie je tu jen zdánlivě správna. Neboť jest záhodno rozhodnouti, zda
v tomto smyslu analogie mezi rodinou a školou je též účelná a případná. Zda
školou má se ona důvěrnost, která je mezi bratry a sestrami, šířiti imezi
cizími, sobě vzdálenými dívkami a hochy? Zda toto sblížení obou pohlaví vzhle
dem k budoucímu, dospělému životu a k vývinu charakterů je žádoucí čili nic?

Zastánci společné výchovy s chloubou ukazují na množství )příznivých zku
šeností:, jež v různých zemích, hlavně v Americe, vlasti koedukačního školního
systemu, byly učiněny. Ale dříve, nežli na ony četné »příznivé zkušenosti-: z blízka
poukážeme, pokusme se čistě theoreticky zodpovědéti si otázku: Jest vlastně vý
chovný cíl, vytváření charakterů u mužů a žen totožný? Jest již samou přiroze
ností stanoven a dán určitý rozdíl v povaze různých pohlaví? A jestli přisvěd
číme, zcela v souhlasu se všemi fysiology, pak i jasně myslící vychovatel snadno
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odpoví k otázce, zda výchova různých pohlaví má býti stejná, totožná, pio hochy
i pro dívky. '

A věru nic lépe neillustruje neujasněnost a mlhavost moderních hesel ve
výchově, jako když postavíme z nich nejčastěji se ozývající vedle sebe: Výchova
individuální a koedukace! Vychovatel má přihlížeti ve své práci k povaze a k in
dividuálním vlastnostem svého pěstěnce, ale v cíli učebném a v methodách má
přehlížeti onen největší, samou přirozeností daný rozdíl mezi oběma pohlavími!

Anglický paedagog Reddie svolal ankettu, jež zabývala se luštěním otázky
koedukace. A ta precisovala otázku koedukace v jasný a přesný problem: »Zda
ideál lidského vývoje spočívá v tom, aby přirozené, duševní rozdíly mezi muž
ským a ženským pohlavím se nivellisovaly, vyrovnávalý, anebo se zachovaly, a vý
chovou účelně pěstílý a posilovaly ?.

Jisto jest, že takto formulovanou otázkou stává se problem koedukace jas—
nější a určitější. Má škola pomáhat k vyrovnávání a odstraňování přirozených
různosti obou pohlaví či je příslušnými methodami spíše pěstiti a zušlechťovati?
Na prvním mezinárodním sjezdu pro mravní výchovu v Londýně r. 1908 horlil
referent 0 školní koedukací v její prospěch. Tvrdil, že na základě vlastní desíti
leté zkušeností shledal, že společná výchova blahodárně působila na vývoj cha
rakterů obou pohlaví. Koedukací stává se prý dívka »volnějsí a aktivnější bytostía,
získává na statečnosti a samostatnosti; a hoši stálým stykem s dívkami získají
na sebekontrole a »jemnostic. Tedy zisk na obou stranách!

Jest však otázka, zda desítiletá zkušenost jediného paedagoga ovšem jest
již dostatečnou zárukou, abychom otázku koedukace zodpověděli naprostým:
Ano. Není snad lehkomyslným celý problém luštiti tak krátkou zkušeností?A není
snad potřebí, abychom vyčkali zkušenosti všeobsáhlé a to různých paedagogů,
kteří na základě celoživotního pozorování vyřknou o koedukací svůj úsudekPNení
tu až dosud málo empirie, zkušenosti, než aby bylo možno definitivní soud
pronésti?

A stačí jen pozorov'ati hochy a dívky v té době„ kdy společně ve škole
jsou vychovávány, ve stadiu koedukace, anebo sluší daleko více přihlížetik tomu,
jak se jejich povahy v pozdějším věku vyvíjely a v životě osvědčily? Zda hlavně
u dívek vlivem koedukace vytvořená volnější a činorodější povaha, statečnost a samo
statnostjest toho druhu, aby v budoucím jich životním povolání byla jim pod
porou a ziskem, anebo zda budou později potřebovati volnosti, odhodlanosti a samo
statnosti zcela jiné, než té, které koedukací získaly a které ovšem pro životní
úkoly mnžovy jsou nezbytnými? Jest otázkou, zda vytváření ženského charakteru
lze dosícitýmiž výchovnými prostředky jak upevnění povahy mužovy? A dále:
Zda ženy, které po chlapecku byly vychovány, mohou jednou míti onen hluboký
trvalý vliv na lidskou společnost, který ženy v plném svém ženství bez odporu
míti mají?

Nedlouho po vydání zprávy na londýnském sjezdu, kde svrchu řečený refe
rát o koedukací byl uveřejněn, vydala kterási anglická učitelka v Sheffieldu knihu:
»O koedukací na školách elementárních.< A její odpověď pro koedukací zněla
naprosto nepříznivě a odmítavě. V zájmu vypěstění charakteru ženského pohlaví
mluví proti společné školní výchově obou pohlaví. Nehorlí tu ve jménu zkuše
nosti proti koedukací, ale ve jménu různého cíle výchovy hochů: a dívek. Vy
chází tu z jedině správného stanoviska, že výchova ženského charakteru, pěstění
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specielně ženských rysů u dívek je ve škole daleko důležitější nežli pouhé její
rozumové vzdělání. Že pro výchovu dívek je vliv jemné, vzdělané, dívčí povahu
chápající ženy tím nejlepším, čeho se jí ve škole může dostati, a že tudíž pře
vážná většina mužské školní Správy, jak na smíšených školách jest uStanovena,
jest nemalým nebezpečím, že v nejdůležitějších dobách rozvoje dívek nedostane
se jim onoho nejvýš nutného vedení, jehož nejvíce v oněch létech potřebují.
Soudí, že v 10—12 létech nadešel pro hochyaáívky čas, kdy potřebují různého způ
sobu výchovy a přípravy k budoucímu svému povolání.

Kdo sleduje přirozené, falešnou výchovou nebo četbou nezkažené cho
vání mládeže, zajisté poznal, že obě pohlaví v dobách prvního rozvoje zcela
instinktivně cítí potřebu žíti mezi sobě rovnými, ve společnosti téhož pohlaví.
Schillerova slova: »Vom M'ádchen reisst sich stolz der Knabe — od dívky hrdě
odloučí se hoch,: jsou psychologicky správně vypozorována a platí o vší zdravé
mládeži. A stará naše dětská píseň: »Ať si hoši hrají, at'si skákají, i děvčátka
mají, čím si zahrajte mluví rovněž pravdu.

V létech dospívání pohlaví příliš mnoho častých styků a pobývání mládeže
obojího pohlavi pohromadě působí jen rušivě, neblaze na odlišný,.různý duševní
rozvoj jak u hochů, tak u dívek. Dívky stávají se klukovskými. buršikosními;
hoši ztrácejí první počátky jisté úcty a šetrnosti k druhému pohlaví,“které v nich
se ozývají a mají se pěstití. — Zastánci koedukace v povrchním svém nazírání
ovšem považují toto kamarádství a kollegiálnos'l, která společným vyučováním mezi
hochy & i dívkami vznikla, za cenný a vzácný výsledek pro budoucí život obou
pohlaví. Ale kdo s povýšeného stanoviska hledí na tento výsledek koedukace, na
jistou domáckou důvěrnost a otevřené kamarádství, které se koedukací vytvořilo,
není jimi nikterak nadšen. Jistá oddálenost, reserva a nepřiblížitelnost v těchto
létech náleží k paedagogickému taktu, podporuje rozvoj individuality a vypěstění
dívčího i mužského charakteru. A je to znamením vše nivellisující kultury pře
pjatců a povýšenců, když ono kamarádství a kollegíálnosl přenáší se v obory,
kam rozhodně nenáleží, poněvadž důstojnost pohlaví jimi jen trpí.

Dívky, které za doby svého rozvoje školou tohoto kamarádství prošly, a ve

si osvojily, ba ve své domnělé pokrokovosti i způsob mluvy a nejednou xpe
pictvíc přejaly, ztrácejí tímto stykem, jak zkušenost nepochybně dotvrzuje, na
své vrozené jemnosti a ženskosti. A tím naprosto stávají se nezpůsobilými míti
později onen blahodárný vliv na druhé pohlaví, který míti mají. Na hochy tato
denní a stálá důvěrnost s dívčím pohlavím zprvu ovšem působí kouzlem novoty;
zvláště na ty, kteří úzkostlivě byli před dívčí společností uzavírání, nebo pochá
zejí zv'rodin, v nichž dívek není. Ale brzo se ukáže, co vše koedukací školní
ztratili. U nich obyčejně nevypěstuje se úcta k ženě, nemají smyslu »pro rytíř
ské službyc k druhému pohlaví, a to pro budoucí kulturu muže znamená neo
cenitelnou, osudnou ztrátu. Zmizela ona uctívá bázeň k druhému pohlaví, ona
vzácná distance vůči zcela jiné osobě ——ženě, která zasluhuje pozorností, šetr
nosti a úcty.

Jest jisté »taiemslví ženskoslz'c. A to není pouhou frází nebo nějakým'pseudOa
kulturním předsudkem. Ono všude se projevuje, kde žena nezpronevěří se na své
ženskosti. A toto tajemství má každý pravý, zdravý muž míti v úctě, ba má je
všude tam, kde by bylo uráženo, hájiti, poněvadž bezděky vyciťuje, že všechno
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jeho vnitřní zušlechtění a doplnění jeho vzdělání, oduševnění jeho činnosti záleží
též na »posvátuém klidu ženy:. Pravá ženskost jest takořka ambrou pro duševní
rozvoj mužův. O ni tak vystižně mluví Ruskin ve svých úvahách o poslání ženy,
nazývaje pravou ženskost hlubokým, symbolickým slovem: »zahrady královniny.:

(Pokračování)

Výchova nových lidí.
(Napsal F. V. Krejčí. Nákladem Zemsk. ústřed. spolku jednot učitelských v král. Českém)

(Posuzuje V. H—A.) (Pokračování)

Národní hospodářství jest moderní vědou par excellence; ale právě tím má
všechny známky nehotovosti, sebedůvěry, přeceňování i omylů. Ovšem život po
kračuje. Nezadržíme smrt a nezarazíme porody; život chce se zlepšovati. zpří
jemňovati. Staří říkali,-že člověk chce být blaženým. Ale lépe posloužíme lidstvu,
když mládeži zjevime něco osvědčeného, jistého a skutečně dobrého, nač se může
spolehnouti ve virech života, nežli abychom s duši dítěte prováděli odvážné ex
perimenty. Necháme moderní vědu, až sama sebe vyhojí ze svých neduhů a bo
lestí; nebudeme jí následovati do jejich propadlišť a zmatků. Technicky využi
jeme sice všeho, čeho nám poskytuje svými vynálezy, ale staré, ctihodné a osvěd
čené soustavy morální a filosofické nebudeme lehkomyslně odvrhovati, dobře vě.
douce, že moderní shon a chvat po novotách setká se namnoze s nezdarem,
takže přišli generace namáhavě budou opravovali ukvapeností našich sou
ča'suiků.

Jistě přejeme dělnictvu spravedlnost, pozdvižení životní úrovně, pojištění; ale
k tomu není zapotřebí filosofie historického materialismu. Stačí pěstiti v buržoasii
cit spravedlnosti; aby 'plnila své povinnosti k zaměstnaným. Netřeba odvolávati
se na duševní revoluce a vývoj; jen když všichni budeme konati staré křesťanské
ctnosri. Nepomáhá tvrzení, že prý naše doba jest »dobou velkých krisíc,
jež vznikají současně v různých oborech lidského myšlení a lidské práce. My
spíše se domníváme, že mládež třeba ušetřiti těchto zmatků a virů. Mládež nemá
býti vedena, aby se stávala dětmi své doby; nýbrž aby nad předsudky a sla
bosti současného věku byla jednou povýšena.

S jakou skepsi pohlížíme nyní na ňlosoňi školy liberální! V tom duchu
tedy mládež měla býti před léty, právě když byl liberalismus v zénitu, vychová
vána: poněvadž tak mohla býti syny své _doby. Ale za nemnoho let musila by
celá soustava vychovávací ze základů byti změněna,-aby vyhověla zase své
době; tedy Marxovi, Kautskému, Bernsteinovi. A koho by následovala dnes,
snad Nietzscheho, Tolstého, Taina, Sombarta? — Jest spíše štěstí pro výchovu,
že nezapadla do ukvapeností a přenáhleností současnosti, nýbrž stále se řídí
velkými myšlenkami a ideály stále platnými, jež jsou povýšeny nad malichernostl
a slabosti té či oné doby. Vždyť různé moderní názory také si odporují. Více
snad než různá církevní učení ajistě více, nežli si pan Krejčí myslí.On ovšem se
svého hlediska by nejraději vedl mládež k socialismu. Ale ať uváží, že staví na
základě vědecky mrtvém a podervaném, a socialisté přece nemají absolutní většiny
v obyvatelstvu, aby se mohli odvolati na heslo: »Vox populi, vox Dei.a Mo
derni kultura není tak hotová a přesvědčivd, aby mohla nahradili stará dědictví
kulturní. To jsou jen bláhové sny, nic jiného.
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Praví-li pan Krejčí, že doba naše je dobou velkých krisí, a to jest do jisté
míry pravdivo, pak jest lépe dle našeho názoru zachovati stanovisko vyčkávací a
neukvapovati se zbytečně, dokud se v hlavách myslitelů nevyjasní. Několik let
počkati neškodí, a zatím blouzniví theoretikové zmizí v spravedlivém zapomnění
a mládež jedné generace bude ušetřena ztřeštěných experimentů.

Než jest zcela zbytečno rozváděti, jak proudy moderní kultury jsou neho
tovy a namnoze protichůdny. Pan Krejčí dojista sám dobře ví, jak v sociologii,
filosofii, právnictví, přírodovědě zápasí realismus, naturalismus, positivismus,
materialismus, vitalismus, energetismus, novoidealismus, a co kde ještě více možno
nalézti. Vždyť každou saisonu literární objeví se >—ismus<, a ve vědě každý
nový adept zahajuje nový směr badání.

VII.

Ale pan autor přece zná jeden podstatný a důležitý element moderní kul
tury, v němž jako v ohnisku sbíhají se všechnyi protivné směry moderního na
zírání; udává vrchol i střed nových badání, jež všecky směry vědecké i literární
vede v souzvuk a v jednotný ton specificky moderní.

Poznání vývojouosti jest ten poslední pojem, jež nám moderní věda dala, a
praví básnicky: »Vývojové síly ve společnosti a kultuře nejsou nic neživého a
abstraktního, co jako nedostupné fatum vznášelo by se nad hlavou lidí —jsou
to lidé sami, summa rozumů, tužeb, žádostí a vůlí.:

Chápeme vývoj řádů přírodních i sociálních, poznáváme relativní, tedy malou
cenu každé periody dějinné; ale toto vývojové poznání má svůj tvůrčí a čino
rodý obsah.< Nevěříme, že vývoj se děje pohybem 'slepých sil, nýbrž súčastněny
jsou v něm značnou měrou i lidské vědění i lidská vůle, proto možno jej regué
lovati.

Tedy evolucionism! Ale jak pozdě s ním pan Krejčí přichází! Před třiceti
lety to bylo moderní, — ale dnes?

Že třeba znáti minulost, to staří též věděli. A třeba nedovedli říci: (Musíme
studovati dějinný vývoj; řeklijinou formou: »Historia vitae magistra.: Vždy shle
dávali lidé v minulosti vzory lidí rekovných, ctnostných, nábožných a vážili pravdu
z dějin. Doznali dobře, že spravedlnostvyvyšuje národ, ale hřích že bídné činí národy.
Nepopíráme, že historické studium nebylo tak přesné a organisované jako dnes;
nedovedli z dějepisu učiniti zrcadlo národajako Palacký, Sorel, Seignobois, Janssen.
Pěstovaly se nemožné genealogie a jiné hračky; ale jen vizme, jak studovali mi
nulost Vignola, Rafael, Michelangelo, Andrea Palladio. Ovšem nebyli tak do své
osobičky zamilováni jako onen francouzský malíř modernista, jenž bál se jeti do
Italie, aby si nezkazil talent!

Ale mýlí se autor, že by středověk byl tak nehybný a ztrnulý, a že řády
jeho byly tak bez života a rušného pohybu.

Co jest středověk? Stěhování národů, pokřestění Evropy, doba Karolingů,
čas slavných klášterů Monte Cassina, sv. Havla, Fuldského, Saint Denise, Sázav
ského, kdy žili opat Suger, sv. Bernhard, Albert Veliký, sv. Tomáš Aquinský aj.
Jest to doba, kdy pořádány výpravy do Svaté země, kdy vyvíjela se městaitalská,
německá a hollandská. — Jen at si přečte pan Krejčí v kterémkoli dějepise dějiny
měst ve středověku! Užasne nad tou bohatostí života a plným jeho rozpjetím,
jak se moderně říká.



Viděl snad někdy vyobrazení starých románských domů — špýrského, tre
vírského, hildesheimského, sv. Ambrože v Miláně, sc. Micchcle v Pavii, dómu
v Modeně — a zamyslil se, jakéduševní práce, kolik technické znalosti, odbor
ných vědomostí bylo zapotřebí, jakého úsilovného studia, nežli z_těchto těžko
pádných rudimentů se dostoupilo az k chrámům norimberským, štrassburskému,
ulmskému, remešskému, salisburskému, canterburskému, rouenskému, Chartres
skému, amienskému? Nežli dovedli přičleniti k těmto kolossům věže tak, vzne
šené krásy, jako na dř. vídeňskou a antverpskou?

Pražané mluví o středověku s největsí úctou, neboť jim zůstavil stavby tak
klassické krásy jako jest dóm svatovítský, graciesní Prašnou bránu aono ma—
lebné a nádherné uspořádání budov jako jest okolí Týnského kostelasjeho pře
krásnými věžemi, — čemuž málokde možno nalézti něco podobného.

Středověk jistě měl svoje specifické nedostatky a slabosti. Ale která doba
vůbec jich postrádá? Ale jeho kultura jest tak svérázná, v přemnohých směrech
tak plodná a bohatá, že to opovržení, jež doba naše hází na středověk,svědčíjen
o nízkostí a stupídností současných lidí.

Středověké město jest úchvatný příklad vtipně organisovaného života, sídlo
.umění, důmyslu. Jest tak podivuhodným zjevem, že_nutká moderní znatele k hlu
bokému studiu, jak ohromná literatura z nejnovější doby dosvědčuje. Tvrzení
pana Krejčího jsou obyčejné, bezcenné, žurnalistické prskavky. —

Středověk, ač neznal Darwina a Spencera, přece přímo horečně žil a po
stupoval k dokonalejším formám, jak jen možno bylo při řídké zalidněnosti a
skrovných komunikačních prostředcích.

VIII.

Než i ta tak velebená theorie vývoje, od níž si její stoupenci tolik slibo
vali, a jejímž opozděným hlasatelem pan Krejčí se jeví, má svoji nejkrásnější pe—
ri'odu — v minulosti. Již dohořívá.

Není zde ovšem možno rozebrati theorii vývojovou, jak by toho zasluho
vala. Ale není také zapotřebí. Neboco vykonaliunásvkriticeaposouzení této idey
Mareš a Rádí, je tak důkladné a hluboké, že současníci — a s nimi ipan
Krejčí, toho ani nechápou.

V dalším mluvím pouze o vývoji a názorech, jež nyní často slyšíme v pří
rodovědě, nikoliv o vývoji lidské společnosti; že tento její vývoj jest tak čino—
rodý, jak pan Krejčí myslí, v tom s ním více souhlasíme, než se sám domnívá.

Ano, mnohému lze se z dějin naučiti, jsme také velikými přáteli evoluce,
nikoliv revoluce; chceme pomalu, vytrvale a trpělivě měniti a zlepšovati' pod
mínky a vztahy společnosti. Avšak nejsme tak zbrklí, abychom lehkomyslně od
vrhli staré křesťanské názory a nerozvážně následovali Smitha, Riccarda, Marxe,
Engelsa, Bakunina, Macaulaye. Církev není nijak vinna moderními neduhy spo
lečností; vždyť stále bojovala proti jejich původcům.

Víme dobře, že svooodnou činností člověka lze mnoho změniti k dobrému;
proto nutno ho vychovávati, aby činnost svoji obracel nikoli k neprospěchu a
škodě společnosti, nýbrž k jejím užitkům. Nutno pěstiti cit pro bližního, lásku,
& sobeckost udušovati. Že spravedlnost vyvyšuje, ale hřích že bídné činí národy,
víme z dějin. Ale pomlčíme již o historickém vývoji lidstva, neboť kdo zná Milla,
Spencera, Laveleye, Tarda, Scháffle-ho, Roschera, a s druhé strany Hettingra,
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Weisse, Pesche, Cathreina, otevřeně uzná, že se katolická theorie o společnosti
lidské vyrovnává úplně, když ne více — ostatním theoriím.

A co jsou platny všechny duchaplné, krásné theorie, když jsou úžasně
jednostranný a za jednu lidskou generaci sestarají a sesýchaií jako mumie!

Tedy myslím, čemu se lze z dějin lidstva naučiti, to jistě dobře postihují
i církevní učenci a není tato chápavost výsadou teprve moderní doby. —

Daleko hůře se daří theorii vývojové v přírodovědě. Zde patří pan Krejčí
už jen k posledním jejím troubadourům. Co zajímá dnes intelligentní přírodovědce,
není vývoj organismů, ať už způsobený činiteli, jež jsou v organismech samých
či okolnostmi zevnějšími. V tomto směru opravdu nastalo až znechucení, poně
vadž to učení o biorách, bioforách, determinant'ách, idantách bylo přehnáno.

(Pokračování.)
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žení svých cílů často nejtěžší boje, nejne
FEUILLETON. bezpečnější hry? Domem na písku jsou,

Ideál.
Pamatujete se snad ještě na Vinařického

básničku z čítanky obecné školy; >Dívné
chuti lidé mají, často na své štěstí lají a
jinému nehodu čí'tají za výhodu. Chuďas
nechtěl by nic více než počítat na tisíce;
bohatý chce million. Kdo má méně, ten
neb on? — Sprostý rád by byl kaprálem;
kaprál chce být jenerálem. Kdo má k cíli
svému dál? Sprostý nebo pan kapráIPa

A Opravdu. Jak různá jsou přání, cíle,
nejvyšší tužby, ideály lidí! Jeden vzdychá
po požitcích vezdejších a rád by viděl
uskutečněnu pohádku o Laskominách, jiný
vidí svůj cíl v kráse tělesné, opět jiný
v pohodlí a hojnosti. Jednomu je ideálem
třeba automobil, jinému moderní klobouk;
jiný opět by chtěl létati jako pták.

Pravé úcty a vážnosti jsou hodni
lidé, jichž ideálem je mravní doko
nalost.

Že jsou pak i lidé bez ideálů, jimž,
jak se říká, vše na světě je jedno, víme
s dostatek. Než tyto odbudeme nejdříve,
dávajíce jim na pamětnou výrok Daniele,
básníka z dob anglické královny Alžběty:
»Kdo by nad sebe se nepovznesl sám, jak
bídným tvorem jevil by se nám!<

Člověk uviděl perlu, poklad v poli, pro
dal vše co měl, aby jich dobyl. Clověk
postavil dům na písku, přišel příval a dům
mu vzal. Toť obrazy z Písma sv., které
velmi dobře též charakterisují ideál a snahy
ho dosíci. Což nepodnikají lidé pro dosa

ideály mělké neb nemožné —- slýcháme
o stavění větrných hradů ——založené na
půdě sypké, povaze to vratké, vůli slabé,
rozumu nejasném. Malý otřes, malá pře
kážka stačí, aby takový ideál se shroutil
v nic neb se změnil v jiný, často zcela
opáčný. Takovými bývají i tužby dětské:
říkává se, dnes chce to, zítra ono, dnes je
takový, zítra makový.

Pravý, čistý, vznešený ideál, třeba měl
seménko ještě nepatrnější než ono hořčičné,
přece z tohoto semene vzroste, vypne se,
mohutní, skálopevně stojí a nejtěžších bouří
se neleká.
. Chceme si tu snad připomenouti veli—
kého Alexandra, Napoleona, kteří svými
ideály podmaňovalila ovládali svět? Chceme
slyšeti o znamenitých vynálezcích, vědáto
rech, kteří z nepatrných počátků se dopra—
covali věcí velikých, jež hýbají světovými
dějinami a osudy lidí? Ne; chceme pozor—
nost věnovati lidem na pohled nepatrným,
v světě snad nepoznaným, ale jejichž ideály
vzlétají vysoko nad tužby proslavených
světoborců, vynálezcův, učenců, lidem
s ideály nejvyššími, týkajícími se Boha,
ctnosti, povinností.

Bůh ideálem, vzorem vší dokonalosti.
Jistě blahoslavení, kdo k Němu, jako k ži
votnímu cili svému spějí. Tak nám dosvěd
čují ncSpočetné životy svatých, kteří svou
touhou po Bohu opět jiným se stali vzorem
— ideálem.

Jak přitažlivou je ctnost pro toho, kdo
jednou světlem si jí byl učinil, víme též zc
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života lidí svatých, dobrých. A povinnost?
Plnění povinnosti? Toť nejobecnější ideál
všech svědomitých. Nemáme-li dosti dokladů
pravého heroismu v povinnosti, obětí z po—
volání? Tu může idealistou býti každý sebe
nepatrnější a slabší člověk, již od dítěte po
čínaje. Pravit Smiles vesvém»Charakteruc :
»Málokterým dostane se příležitosti, aby se
velikými stali. Však každý může konati
úkol svůj poctivě a počestně a vedle nej
lepších sil svých . . . Může býti přísným,
spravedlivým a věrným i ve věcech malých,
zkrátka může konati své povinnosti v tom
oboru, do kterého jej prozřetelnost Boží po
stavila. Jakkoli se to bude zdáti všedním,
jest toto konání povinností vtělením nei
uyššího ideálu života a povahy.<

A jak vzniká ideál, jak se mění? Vizme
hošíka! Předmětem jeho nejvroucnějšího
přání je dřevěný koník. Klouček povyroste,
chce koně většího. Pak nebaví jej kůň dře
věný, touží po koni živém. Dejme tomu,
že ho dostane. Za krátko chce k němu vůz,
brzy je mu jízda koněm zdlouhava, chce kolo
a tak touží dál a dále po věcech dokona
lejších než první. Tak i s ideálem. Při
četbě, práci, ději, přemýšlení vzniklo v nás
přání. Přání roste; naše síly směřují k jeho
uskutečnění. Konečně dosáhli jsme cíle.
Ale již v té chvíli budí se v nás touhy
nové, podnikáme pro ně nový boj a tak se
to opakuje stále.

Jos. Lancaster jako 14letý chlapec pře—
četl dílo Clarksonovo o obchodu s otroky.
Umínil si, že opustí domov a půjde do Zá—
padní-Indie, aby tam učil ubohé černochy
čítati v bibli. A skutečně se vydal na cestu
maje bibli a Bunyauovu »Cestu poutníkovuc
v uzlíku a jen několik šilinků v kapse.
I podařilo se mu dostati se do Západní
Indie, kde zajisté byl na trpkých rOZpacích,
kterak by dílo své měl započíti. Však 'za
tím zarmoucení jeho rodiče dozvěděvše se,
kam odešel, postarali se. aby byl rychle domů
dopraven. Nicméně zápal jeho neustál, a
od té doby věnoval se rovně lidumilnému
dílu — vychováváni Opuštěné mládeže.
Příkladů podobných by se našlo v dějinách
i praktickém životě bez počtu.

Než, je tomu vždy, by ideál došel
uskutečnění? Ty hlavy předčasně zšedlé a
tváře vráskami rozryté, ta srdce sklíčená a
hroby temné mohly by vyprávěti otom, kolik
ideálů zničeno, pohřbeno. Jak bolestně pů
sobí takový zmar ideálu na duši, zná mnohý
ze skutečnosti.
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Mladý člověk vyšel z domu otcovského
s nejrůžovějšími sny do světa. Po létech
se vrátil zničen, schvácen na duchu i těle.
Svět, s kterým bojoval o své cíle, byl sil
nější, chytřejší než on, ideály mu vzal a
jemu zbyla jen vzpomínka. — Učitelka
vejde poprvé ve svém životě do školy. Jak
se těší! Jaký to bude život! Škola nebe,
děti andílkové, všude samý úsměv. Než po
několikadenní práci již říká: »S tím školním
nebem to není tak krásně, jak jsem si byla
představovala; mezi těmi andělskými hla
vinkami je také mnohá s růžkym A sen
o sladkých úsměvech je ten tam. — Vstou
pili jsme do společnosti, v níž doufáme na
jíti splnění svých tužeb. Ale nastojte! Na
lezli jsme samý chlad, nedůvěru; často
úplný opak svých ideálů. Toužíme po duši,
která by nám rozuměla. Již se zdá, že jsme
ji našli; otevřeme jí srdce, obětujeme se jí
cele—však běda! V příteli se ukáže závist
ník, zrádce, prOSpěchář.

Co tu činiti? Snad pryč s ideály? Utlu
miti v sobě každý ušlechtilejší plamen? Ni
koli. Bojovati o cíl svých tužeb, kráčeti
neohroženě a jistě přes obtíže k jasné metě.
Jen takový ideál jako zlato ohněm vytří
bené má pravou cenu; boj oň nás po
vznáší a konečné dosažení jeho blaží. Praví
opět Smiles: »Již sama snaha dostati se
ku předu, dosáhnouti vyšší dokonalosti, po
vznáší a posiluje nás, a třeba bychom ne
dOSpěli k cíli, přece nelze, abychom každým
upřímným napjetím sil na dráze pokroku
nebyli lepšímia. A jinde: >Jestliže človek
veden jsa šlechetnými záměry, na cestu
povinností vstoupí a na ní nedbaje škody
na statcích světských vytrvá, pak může říci,
že se blíží vrcholu svého bytí:.

Jen povahy slabé ustávají na cestě a
klesají v propast bezradnosti a zoufalství.
Nejsou zajisté neznáma slova Sv. Cecha:
»Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru;
a malým ten, kdo zná jen malý cíl.c

Čím je sílící pokrm tělu, čím jiskra ohni,
čím maják zmítané lodi, čím hvězda hlubo
kému nebi —'- tím ušlechtilý ideál životu.
Bez nadšení, bez ideálu není pravého žití.
A čím pevnější snahy o zachování nezmě
něných ideálů, čím tužší o ně boj, tím
bohatší a zásluh plnější náš život.

Slyšme k tomu doklady našich velikých,
ideálů plných básníkův!

Jul. Zeyer pěje: > . .tak strom má ko
řenvzemi, do světla však svou vypne korunu,
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v níž květ se chvěje jak hvězda v éteru.:

Su. Čech :

»Vždy k velikému jenom vesluj cíli,
ne po známých jen drahách — nové

hledej,
na práce Heraklovy vzpínej síly
a stářím bázlivým se mýlit nedej !:

Na jiném místě:

»Svaté ty nadšení, nebeský plameni,
opět nám prošlehni malátnou hruď,
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na místo těkavých bludiček mrkavých,
vůdcem nám ohnivým ke slávě buďk

Jan Kollár:
Blaze tomu, kdo si jeden čistý, smělý
účel místo mnohých představí,
a v něm myslí, cítí, žije celý
v slasti, v slzách, v přízni, v bezpráví,
až se šťastně k němu dopraví,
byť i přes bouř, plamen, hrom a střely:
pevné vůli, tužbě ušlechtilé,
nerozdílně srdce žádosti
rádo dává _nebe dojít cíle.:

SMĚS

Výchova Achillovou patou. »Osuě
tový svazc konglomerát jak se zdá inteli
gentů všech různých názorů, jen ne pře
svědčení vysloveně katolického, po tu krátkou
dobu, co pracuje, má na programu »lidové
vychováním Letos v květnu měl svou
valnou schůzi.“ na níž k součinnosti zval
všecky lidí bez rozdílu politického přesvěd
čení. Darmo tímto vyzváním nahnal strach
masna, který v hrůze se ptá: >i kleriká
lovéřc Jinak jednánohlavně o literatuře a
umění a jejich výslovném vlivu na lid.
Svaz má k disposici jediný prostředek:
přednášky. Brojeno hlavně proti krvákům a
detektivní literatuře. Ale v této příčině Svaz
přiznává svou bezmocnost. Tiskem, před
náškami, knihovnami se to nezamezí. Je to
jakási duševní psychosa, nákaza. Praevencí
bylo by tu možno pracovat a to především
skrze vydavatelstva. Ale podrobí se mu vy
davatelstva? Ostatně nákaza nevzniká jen
knihou, nýbrž také a snad více novinami.

'A nevzniká z pouhých krváků a detektivek,
nýbrž také a jistě více ze štvanic proti ná
boženství, z hanobení jeho v novinách.
Souhlasíme s »Hlídkouc moravskou, která
se táže: Jsou pp. členové Svazu v této
věci tak docela nevinní a bezmocni? Pro
blem výchovy národní není tak prostý, jak
si to páni představují; pár pěkných povídek
Raisových to nespraví. Zde třeba pevnějších,
hlubších kořenů, náboženských a mravních,
a to především u vyčhovatelů samých, ani“
členů Svazu nevyjímajíc. Pěkných řeči na
mluví se po českých vlastech dost, ale více
potřebí nám charakterních skutků. _—ek.—

Rekurs »Volné školy< zamítnut.—
Z Vídně, 24. srpna. »Radniční korespon—

dence: sděluje: >Okresní školní rada zpravila
»Volnou školu: o výnosu dolnorakouské
zemské školní rady ze dne 17. t. m., v němž
se sděluje, že nálezem správního soudu ze
dne 8. července r. 1910, jímž byla zamí
tnuta stížnost spolku »Volná školac do roz
hodnutí ministerstva vyučování ze dne 24.
července r. 1909 o vyučování náboženství
učiteli, nezmocněnými k tomu vrchním cír—
kevním úřadem, pozbylo též platnosti po
volení k dalšímu vyučování, udělené mini—
sterským výnosem ze dne 16. září r. 1909
až do rozhodnutí oné sporné otázky správ
ním soudem. Zároveň nebylo výnošem mi
nisterstva vyučování ze dne 12. t. m. vy
hověno rekursu spolku »Volná škola: proti
výnosu ze dne 4. srpna r. 1909, jímž ode
přeno povolení ke změně jeho soukromé
obecné školy v soukromý ústav pro děti
školou povinné, a to formálně z toho dů
vodu, poněvadž jest právoplatně zjištěno,
že soukromá obecná škola, rekurujícím spol
kem vydržovaná, postrádá zákonného pod
kladu a že tudíž nedostává se vůbec zá
kladny k její přeměně. Po věcné stránce
dlužno přihlížeti k tomu, že vyučování škol
ních dítek v náboženství tvořícím integru
jící součástku učebně osnovy škol obecných,
mimo školu jest nepřístupným, poněvadž
takové směšování domácího a školního vy
učování příčí se nejvyšší zásadě učebného
cíle, stanoveného přesně v říšském zákoně
o obecném školství. “Okresní školní radě
bylo uloženo, aby sdělila to ústřední správě
spólku »Volná školac a vyzvala ji, aby
uzavřela neprodleně třídy obecné školy,
spolkem otevřeně, poněvadž by :; opáč
ném případě byly na rozkaz úředně nea
fuřenynx — Stoupenci »Volné školy—(ztropí
zajisté pod dojmy tohoto rozhodnutí neho
rázný křik o klerikálním, zpátečnickém Ra
kousku. Ve své volnomyšlenkářské horečce
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nejsou s to pochopiti, že potud, pokud je
náboženské vyučování na školách povinným
a pokud je svěřeno dotyčným náboženským
společnostem, jenom taková škola má právní
existenci, v níž o vyučování náboženství
osobami, náboženskou společností delegova
nými, náležitě je postaráno. r.

Čí je škola? Celkemzbytečný spor se
vede otom, zda škola patří církvi anebo
státu, neboť pravdou je, že patří oběma.

Má-li dítě býti vychováno v pravého
človeka, podobného Kristu, musí výchova
se bráti dvojím směrem, a to pro Boha i
pro svět, či jinak řečeno: dítě má vySpěti
v osvíceného zbožného křesťana a řád
ného občana.

Dle různých sfer, v nichž církev i stát
působí, má tedy škola dvojí svůj cíl. Je-li
si stát vědom svého pravého významu, ne
bude inařiti vliv církve na školu národní,
nýbrž bude církev podporovati svou pomocí,
aby vychovávala mládež v pravé křesťany
a užitečné občany.

Spory o výlučný nárok církve anebo
státu na školu veřejnou vznikají jen tehdy,
pojímá-li se člověk ve svých dvou hlavních
vztazích rozděleně a jednostranně, a nikoli
ve své nerozdílně jednotě ducha a přiro
zenosti. '

Člověkje praním člověkem, je-li Kri
stu podoben. Zda však nebyl Kristus nej—
zbožnějším a nejbohabojnějším Israelitou a

-spolu nejlepším občanem, jenž svobodně a
svědomitě dbal zákonů a zvyků svého ná
roda? On nejen učil, že člověk má plniti
dvojí úkol svého života, alei sám příkladně
jej plnil, dávaje co je císařovo císaři a co
je Božího Bohu.

Škola tedy je v pravém poměru kcírkvi
a státu, svěří li ji stát křesťanskému du
chu církve a sám obstará jen to, co je
vnějšího a právního, anebo určuje objektivní
podmínky církevní činnosti — poučující,
posvěcující a výchovnéa o to úsilovně pe
čuje, by jeho příští občané výchovy jim
skýtané nezanedbávali. Děti jsou společným
statkem církve istátu; má tedy církev i stát
o to pečovati, by jim od těchto dětí v bu
doucnosti nějaká škoda nevzešla; nejlépe
však postará se stát o prospěch dorostu
svých spoluobčanů, přenechá-li v důvěře
výchovu jejich církvi a jí vyjde vstříc se
všemi vnějšími podmínkami dobré výchovy.

Vychází—li stát od zásady. že církev vy
chovává mládež jednostranně, jen pro nebe
a nikoli také pro svět, pak ovšem nebude
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se nedostávati konfliktů mezi církví a stá
tem, pokud se týče školy. Klade-li naopak
duchovní všecku váhu venkoncem na vý
chovu náboženskou, nedbaje přípravy bu
doucího časného povolání dítěte, nejedná
v duchu církve.

Z řečeného vysvítá též, co souditi o
rozluce školy od církve. Lze ji bráti v dvo—
jím smyslu.

Školu vyňatou z dohledu církve a svě
řenou státu lze- ponechati buď tak, aby ina
dále byla semeništěm dobrých křesťanů a
občanů anebo vydati ji zcela na pOSpas
praktickému duchu světa.

Co se týče prvého, církev bude potud
klidna, pokud učitelé nebudou působiti proti
křesťanskému duchu a pokud náboženství
bude hlavním předmětem vyučování; v pří
padě však druhém, že by duch křesťanský
ze školy měl býti vyloučen, musí církev na
věky protestovati.

Posud církev je matkou školy a zcela
dle své misse může vychovávati lidi v pravé
lidí, by při své svobodné vůli plnili věčný
ičasný úkol svůj, ale je-li obava, že by škola,
zbavená jsouc dozoru avedení cirkve, byla
vydána v nebezpečí, že pozbude i ducha
křesťanského, pak ani v prvém případě ne—
bude církev lhostejna ku pokusu odtrhnouti
školu od církve a bude krajně reagovali.
Je-li Kristus cesta, pravda a život, a nikdo
nepřichází ke Kristu, leč skrze církev, a
nikdo k Otci, leč skrze Syna, plyne ztoho
samoděk zvrácenost hesla: odtrhnouti školu
od církve. ——ek.

LITERATURA.

Naše kalendáře. Kalendáře družstva Vlast
»Sv. Vojtěchc velký stojí 1 K, malý 60 h. Tucet
našich velkých kalendářů jednotlivých nebo mícha
ných stojí 8 korun, tucet malých — sv. Vojtěch
— rLK 80 h. Při hotovém placení dává se na
tucet jeden nádavkem. Kdo si objedná kalendář v
plné ceně, tomu platíme poštovné my, kdo je má
ve snížené ceně, platí si porto sám. — Objednávky
vyřizuje: administrace družstva Vlast v Praze
čp. 570-II.

Prodej cizích kalendářů. — V téže
ceně jako naše prodáváme í p Kolrbovy, \'imper
ské kalendáře a kalendář rŠtítnýc, totiž velkých
tucet za 8 K, malých za 4 K 80 hal., ale vyhra
žujeme si, Že v každém tuctu musí býti aspoň
dva kalendáře naše: »Sv. Vojtěchc, a jeden kal.
>Štítnýc. — Objednávky vyřizuje: administrace
družstva Vlast v Praze, čp. 570-II.

Knihtilkárna drušatva Vlast v Praze
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Volná myšlenka a české učitelstvo.

Náš katolický denník »Čecha přinesl ve svém úvodníku z 2. září t. r. přímo
sensační zprávu:

Šest set a dva učitelé hlásí se k atheismu. Jsou členy spolku na potírání
všeho náboženství: Volné myšlenky. — Přisáhajíce při nastupování svého úřadu,
vyznávali víru v Boha, a zatím svým členstvím ve spolku nevěrců a nepřátel
náboženství ukázali, že přísahou dopustili se nejpodleiší lži a bezcharakternosti.
Slibovali, že budou sobě svěřenou mládež svědomitě mravně-nábožensky vycho
vávati, a zatím si myslili v duchu, že budou ji vésti k neznabožství. Svým člen
stvím ve spolku »Volné myšlenkyc dokazují, že jsou neizarytějšími nepřáteli ná
boženství a církve.

Taková »mravní Panamaa se tu vyvalila na povrch, jaká v malém, jako my
jsme, národě značí vlastně velikou národní affairu. — _

»Čech<< pravi: »Mezi 3198 členy organisace české sekce Volné myšlenky jsou
602 učitelé, tedy bezmála jedna pětina všeho členstva.< Takový je náboženský
stav učitelstva! Pětina učitelstva vyznává svým členstvím ve Volné myšlence
svoje »CredOc. A kolik asi je těch opatrníků, kteří ve své liščí chytrosti s Volnou
myšlenkou sice sympatísují, ale protože si to nikde nechtí pokaziti, k ní se ne
hlásí a v řady jejího členstva vstoupiti se neodvažuji!

Dále v řečeném článku se dí: »Povážlivým zejména jest, že téměř veškero
matiční učitelstvo jest v řadách členstva Volné myšlenky.c Sbíráme krejcar ke
krejcárku, aby náš národní dorost na/horké půdě jazykově smíšeného území se
nám neodnárodníl, a ti, jimž za naše těžce sebrané a mnohdy v pravém slova
smyslu vyžebrané peníze svěřena jest výchova tohoto dorostu, jsou v řadách
útočné internacionály, snažící se vyx'rátiti a odstraniti křesťanský světový po
řádek.c —

»Některé školy jsou celé zamořeny Volnou myšlenkou. Tak na př. Zlin na
Moravě (volební okres prof. Masaryka), od ředitele měšťanské školy až k poslední



Štrana IŠ2. VYCHOVATEL Ročník xxv.,

podučitelce všichni jsou členy Volné myšlenky! Na pražské a předměstské uči
telstvo připadá celkem 10 členů Volné myšlenky, a to v Praze-VIII. l, VII. 3,
II. 2, Žižkov 1, Karlín 1, Nusle 1, Strašnice 1.<

»V číslici 602 učitelů a učitelek zahrnuti jsou také středoškolští učitelé a
professoři, jeden c. k. cvičný učitel, a jeden majitel a ředitel obchodní školy (ve
St. Strašnicích). Středoškolských učitelů a professorů jest v řadách Volné my
šlenky 18. A to: Vinohrady 4, Olomouc 3, Třeboň 2, Telč 2. Tábor 2, Plzeň 1,
Přerov 1, Německý Brod 1, Brno ], Král. Hradec (obchodní akademie) 1.a

»Středoškolských studujících jest ve Volné myšlence na 60 a jsou to vý
hradně jenom žáci těch ústavů, kde protessoři jsou členy organisace Volné
myšlenky.- —

Zpráva tato nebyla ovšem příjemna ani sekretariátu ani členům Volné my
šlenky. Aby rozruch ve veřejnosti a poplach mezi členy-učiteli poněkud umirnila,
ihned oznámila lokálkou v »Národních Listechc, že zpráva »Čechaa o 602 učite
lích-volnomyšlenkářích je nepravdiva. Ale »Čechc na ni pádně odpověděl: »Opo
váží-li se sekretariát Volné myšlenky přes toto naše ujištění trvati na tom, že
zpráva naše není pravdiva, otiskneme abecední seznam 602 učitelů, členů orga
nisace Volné myšlenky, panem Ant. Adamem počínaje a panem Rudollem Žižkou
konče.<

Byla by to sice silná, ale přece jenom planá rána do vody, kdyby zůstalo
při pouhém konstatování fakta. Strana, která si postavila za úkol hájiti práva
církve, šířiti “náboženské vědomí, pečovati o to, aby mládež nebyla otravována
pornografickou četbou, musí starati se zákonnými prostředky též o to, aby
mládež nebyla otravovdna záštiplnou nevěrou učitelů-volnomyšlenkářů. Zde nelze
nejednati dále. '

A my doufáme, že všechny katolické naše spolky, jednoty a organisace budou
žádali, aby se bez obalu a bez váhání seznam učitelů-voluomyšlenkářů uveřejnil.
Žádné shovívání a žádné ohledy! —

Strana, která .pranýřuje každého učitele, jenž podle své přísahy mravně
nábožensky mládež vychovává, přátelský poměr s knězem udržuje a své ná
boženské povinnosti jako věřící koná, strana, která vylučuje ze své organisace
ty, kdo na kůře konaií službu ředitelů kůru, účastní se jednou za rok »tarské
hostinyc, nebo úředně vítají katolického biskupa, když přijde visitovati osadu,
strana, která hrozí svým nepřátelstvím až za hrob, usnášejíc se, že organisovaný
učitel nemá se účastniti pohřbu věřícího a k církvi se hlásícího učitele, — ta
přece nezaslouží ohledů. a utajování svých protizákonných činů!

»Volná myšlenka: do všech listů, které ať veřejné a nepokrytě jako »České
Slovo:, »ČaSc, ať více potají a nesměle jako Kramářovy »Národní Listya s ni
sympatisují. posílá lokálky, kde zprávu >Čecha<< nazývá msnivou denunciací,
podlostí a pod. Každý z nás dobře ví, že tím chce zastrašiti »Čechac, aby se
neodvážil uveřejniti učitele, členy volnomyšlenkáře. — Ale ať si nazve úmysl
»Čechac ještě horším jménem, na tom nezáleží. Každý člověk, který ještě za—
choval si špetku zdravého rozumu a nezraje ve své protikterikální zuřivosti pro
blázinec, řekne si: »Volná myšlenka“ jest podle svých stanov spolek státem
uznaný, jinak by přece nemohla existovati! Proto když jménajejich členů budou
uveřejněna, neděje se nic jiného, nežli co valná většina spolků činí, když uve
řejňuje jména svých členů. Ale jestli členové spolku jsou si vědomi svého ne
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zákonného jednání, chceme věděti ty, kdo jsou zapřisáhlými nepřáteli víry a ná
boženské výchovy školní! —

Proto voláme znovu: Ža'dne' váhání! Chceme, aby veřejně jmenováni byli
všichni učitelé, členové spolku »Volné myšlenkyc. * r.

K otázce školní koedukace.
Podává EM. ŽÁK.

(Pokračování.)

Zastánci koedukace nejednou tvrdí, že školní koedukace je velmi příznivou
přípravou dívky pro budoucí její soužití s mužem ve šťastném manželství. Ale,
jak zkušenost Ukázala, jsou to jen trase a illuse.

Šťastné manželství vyžaduje zcela jinou duši ženy, než tu. která se v dů
věrném kamarádství mladých lidí vytvořila. Stálé assimilova'ni' společně vychova
ných, iich touha po rovnosti a stejné výkonnosti v práci i ve sportu, přivádí
bezděkyonu umělou rovnost, která je velmi špatnou přípravou pro stav man
želský, v němž právě práce, břemena a potřeby obou pohlaví v celé své různosti
nejzřetelněji se jeví. Ke štastnému stavu manželskému starý způsob oddělené
výchovy, byť měl své vady a nedostatky, daleko lépe připravoval, než moderní
koedukace. ,

Jest to pouhým klamem, nebo řekněme aspoň theorií,již zkušenost nikterak
nepotvrzuje, že se obě pohlaví koedukací lépe poznávají a učí se vzájemně se
přizpůsobovati. Právě naopak. Celý koedukační system zavádí umělou, nepřiro
zenou rovnost různých bytostí, atím zaviňuje,“že jedno pohlaví má zcela klamné
a falešné představy o pravé povaze a skutečných potřebách pohlaví druhého.
»Cvičení v rytířství, opravdová úcta k ženě, která jenom tam může se pěstiti,
kde rozdíl obou pohlaví není nivellisován, ustavičně vědomí podstatné různosti
ženského pohlaví jsou u mužů daleko lepší přípravou k budoucímu manželství,
než ona drsná a bezohledná důvěrnost, která se vytváří koedukací. A na druhé
straně u dívek ono nezbytné, nevyvarovatelné zmužnění přirozenosti, jež koedu
kací na vyšším stupni se dostavuje, zvrácený vývoj ženského charakteru v cha
rakter mužatky, sebevědomě a samostatné, mají za následek, že v ženě nevy
vinuly se ony krásné vlastnosti, které jediné jsou zárukou stálého, rodinného
Štěstín —

Žena koedukací ve své pravé ženskosti zakrnělá nebo aspoň nevyvinutá
přináší jenom mužskou ráznost, bezohlednost a mužský egoismus tam, kde je
diné může pomoci trpělivost, shovívavost a povýšená — láska. Ona dovede jen
stejné stejným spláceti; a to znamená obyčejně hrob manželského štěstí.

Zkušenosti s koedukací v Americe a v Bádensku.

Co zde jako zásadu, theorii jsme naznačili, to v praxi dotvrzuie Amerika,
onen »vzor koedukace: všem zastáncům tohoto požadadku. Tam mají již delší
než desítiletou zkušenost londýnského referenta. Jejich dívky, vyšlé ze škol pro
obojí pohlaví společných, jsou již ve skutečném životě, ať si v samostatném po
volání nebo v životě manželském. „A jak si prozíraví vychovatelé američtí svůj
koedukační systém pochvalují?

V časopise »Atlantic Monthly. (r. 1908) uveřejněna byla stat nadepsaná:
>Americká manželstvíc. V něm spisovatelka článku na základě dlouholetého po—
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zorování konstatuje, že čím dále, tím více jeví se 1) typu moderni americké ženy
zjevný nedostatek pravé ženskosti, a důsledkem toho je vždy větší úbytek domácího,
rodinného štěstí.

Kterási indická filanthropka napsala: »V Indii je tehda žena považována za
velikou, když jiným mnoho skytá, a nikoli když mnoho béře.< A uvažujíc, kolik
pravdy je v těchto slovech, tvrdí, že americká žena nynější sklesla v typ ženy
sobecké. Přemíra tysické výchovy a ženské sebeúcty vytvořily zvláštní odrudu
ženy, »smíšence hrdomyslného, nezpůsobného hocha a zhýčkané a rozmarné
demimondky.:

Mluví o nerytířském přátelství a kamarádství obou pohlaví, jež sice před
sňatkem je považováno za dobrý poměr, »případnou formuc, ale po sňatku je
příčinou, že do manželství nepřináší se jemnosti, citu, pravé lásky a ženské něž
nosti. A hlavní toho příčinu správně spatřuje ve výchovném systemu, který ztratil
smysl pro zvláštní cíle a úkoly ženského duševního vzdělání a tak všechnu vý
chovu více a více přizpůsobil jednostrannému, mužskému duchu sebeuplatňování
a rozumové sebejistoty.

Toť je ono neblahé vítězství amerikanismu nad křesťanským názorem 0 po
vaze a úkolech ženy!

Proto je zcela vysvětlitelno, že první reakce proti koedukačnímu školskému
systemu vyšla právě z Ameriky. Přední paedagogické autority v Americe vyslovily
se nedávno zcela zřetelně proti »koeduktional-kollegeSc, a to ztoho důvodu,
že společné vyučování nemůže míti s dostatek na zřeteli různé výchovné cile
obou pohlaví. '

Tak na př. praesident Harvardovy university, Charles W. Elliot, na slav
nostní schůzi bývalých studentek Radcliffovy kolleje dne 16. února 1909 ve své
řeči přímo vyslovil nad tím politování, že docentky na dívčích kollejích zcela
jednoduše kopírují přednášky, konané v kollejích mužských. — To je důkazem,
že tvrzení, jako by ženy byly schopny téže duševní činnosti jako muži, jest jen
zdánlivé, a že spíše sluší chopiti se ve výchově ženy nové a důležité úlohy, t. j.
vypracovali po řádném promyšleni zvláštní ženské osnovy, které by zvláštnímu
poslání ženy v kulturním životě více byly přizpůsobeny. Rovněž tak professor
Briggs, předseda Radcliťfovy kolleje, s důrazem prohlašoval, že »ta'ž učebna' osnova
i tytéž učebné kursy nejsou nikterak posledním cilem vychovy obou pohlaví, a bla
hopřál ústavu, že nezavedl školní koedukaci.: — (Pokračování-l

Výchova nových hdi.
(Napsal F. V. Krej či. Nákladem Zemsk. ústí-ed. spolku jednot učitelských v král. Českém)

(Posuzuje V. H—A.) (Pokračování)

Dnes se vidí, že materialistické učení vývojové zklamalo; neboť nepovědělo,
odkud se vývoj děje. Ze zvířeckosti? Z neživého? Z náhody? Zvěčného zákona?
-— A nepovídá též, kam vývoj spěje. Faktů známe mnoho; ba až příliš mnoho,
tak že jich učenci nemohou stráviti, poněvadž" nové objevy — radium, helium
— hravě rozbíiejí staré theorie, jako na příklad nové učení o elektronech poráží
starou theorii atomovou.
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Co se děje vždy v dobách, kdy nová fakta porážejí staré theorie? Když na
stávají rozpory, krise v myšlení; kdy nově poznané zjevy není možno vysvětliti
na základě stávajících theorii? — Jak vysvětliti na příklad právě elektrony prcha
jící přímočárně rychlostí světla? — .

Snadná odpověď se namane: »Vymyslíme nové theoriela Ovšem vymyslíme,
neboť to jest to nejpohodlnější, co možno krátce vykonati. Ale myslivější a po
ctivější badatel hledá příčinu omylů a přehmatů a utíká do noe'tiky, nebot fakta
sama neposkytují nikdy tolik přesné látky k filosofii, a pan Krejčí chce býti filo
sofem! — a vývoj fakt není tak činorodý, jak si autor myslí. Neboť zcela malý
objev, jejž nelze na základech už známých skutečností vysvětliti, ukazuje našemu
badání, jak naše chápání přírody jest nepřesné a vratkě. Až pan Krejčí bude
hlouběji obírati se filosofií, jistě mi přisvědčí, že proti onomu odvěkému ahlubo
kému boji mezi noětikou idealistickou arealistickou moderní učení o vývoji není
ničím více než hračkou.

Přírodovědci nepodali tolik fakt a také nepodají, aby vývoj přírody byl nám
jasný; abychom určitě vystihli terminus a quo, terminus ad *quem, abychom po
znali smysl tohoto vývoje. Poznáme snad smysl tohoto vývoje na základě my
šlenky přirozeného výběru či boje o život či snad theorií, že v přírodě děje se
nejmenší námahou největší effekt?

Marné sny, pane Krejčí! Nechci polemisovati; ale stručně podám několik
myšlenek, kterými se nyní zabývají i sami přírodovědečtí badatelé, aby smyli
se své vědy příhanu, již vrhl na ni Haeckel a tutti quanti, a zároveň, aby ji
uvedli v nové vážnější a poctivější dráhy, jež jsou jí přiměřenější nežli blouzní
vost a domýšlivost mechanicko-materialistických vykladačů přírodyý

IX.

Haeckel, Vogta Du Bois Reymond s celou svou školou vykládají společnou
jedinou prasílu — tedy i život — jakožto chvění nejmenších hmotných částeček,
které vyplňují prostor bez přerušení. Zhušťujíce se, tvoří nekonečně malá centra,
různá zhuštěním i objemem, ale jinak v sobě stálá. Tyto částečky nejsou tak mrtvy
jak by se kdo domníval; naopak zhušťujíce se, pociťujirozkoš, odlučujíce se, trpí,
působí aktivně při zhušťování, vzpírají se napjetí; mají tedy tyto částečky cit a
vůli. Stálý pohyb těchto nejmenších částic -— atomů — toť sama podstata života.
Hmotně, soustřeďováním totiž a odpuzovánim hmotných částeček, vysvětlíme si
i — život i myšlení, činnost duševní. Výslovně dí Dn Bois Raymond: »Nedo
jdeme porozumění dějů životních, dokud nebude provedena jejich mechanická
analysa.<

Jak vidno, noěticky postupují zcela duchem realistickým: od známého —
prý — světa zevnějšího postupují k neznámému vnitřnímu a vysvětlují i tento
na základě světa zevnějšího mechanicky, hydrodynamicky (oběh krve) a chemicky.
>Člověk je to, co jí,-: dí vážně Feuerbach.

Než při této jistě duchaplné a velkolepé theorii zapomnělo se na jednu ma
ličkost, že totiž atomy a jejich domnělé vlastnosti nejsou prokázány, nýbrž jen
vymyšleny, jako pomůcka k vysvětlení některých zjevů, jako tepla, světla, elektřiny.
Celá moderní škola německá brala atomy i s jejich věčným pohybem jako do
kázanou skutečnost. Atomy i s jejich vlastnostmi byly však vymyšleny, aby po
máhaly vysvětliti jiné zjevy přírodní. Proto bylo velikou smělostí užíti jich jako
základu k výkladům, co je život, myšlení, síla.
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Vždyť první zjev, který se nedal vysvětliti touto theorií, — totiž radioakti
vita, vysílání paprsků světelných — ji vlastně zničil. Co plátno bylo vykládati
oběh krve cestou mechanickou, tedy hydrodynamický, když se zapomnělo na
aktivní činnost srdce a tuto vysvětliti nelze? Jen to víme bezpečně, že »omne
vivum ex viv0c, a praplozeni, vznik živého z neživého, sice si mysliti můžeme,
nikoli však dokázati, ani tím proslaveným prahlenem, bathybiem z Atlantického
oceánu.

Nedokázali, a také je nedokázatelno, že život povstal mechanicky, že se me—
chanicky vyvíjí. A přece připustili na tomto hypotheticke'mzákladě rozsáhlý názor
životní, jimž chtěli náboženství učiniti zbytečným!

Vyložíme-li vše mechanicky, nepotřebujeme nižádného principu životního,
žádné duše, ni aktivnosti, ni přizpůsobivosti; vše se děje slepě, život spočívá na
bezvědomých, slepých a nutných silách a zákonech přírodních. Je prý zbytečno
mysliti si účelně působící příčiny, které by uskutečnily organismus jako účel;
je prý možno organismus mysliti si jako přírodní mechanismus, nikoli jako při
rodní účel, jako celek, jehož části spojeny jsou — smíme-li se tak vyjádřiti —
účelnými vztahy.

Hmota dle těchto názorů jest základem všeho bytí; není rozdílu mezi
ústrojnou a neústrojnou přírodou. Síla jest hmota v pohybu, veškeren život jest
pohyb; vývoj života jest vývoj tvarů hmoty a síly, jehož nejvyšším zjevem jest
duševní život.

Učení toto spojilo se v nevalný celek s theorií evoluční, přibralo si na
pomoc názory 0 přírodním výběru a o životním boji.

Ani tím- však mechanismus nezískal. Nepřipustil sice činitele řídícího, k ji
stému cíli směřujícího, účelného, ale jak možno vysvětliti vývoj, když přece přizpů
sobivost jest vlastnost aktivni, jež předpokládá nějakého vnitřního činitele, nikoliv
jen změnu zevněiších podminek; musí se z vnitřku na tu změnu nějak reagovati,
aby přizpůsobení nastalo. Nestačí vysvětlovati přizpůsobení jako následek půso
bících příčin, když by nebylo vůbec vůle a chtění změniti se. Přizpůsobivost
nelze vysvětliti jen mechanicky, to jsou daremné pokusy. A theorie vývojová
hlavně se opírá o přizpůsobivost a dědičnost.

Neprávem tedy čerpali mechanisté pomoc a sílu z theorie vývojové, poně
vadž tato předpokládajíc působícího činitele jest spíše vitalistickon než mecha
nickou, a té pomoci, v jakou doufali, od ní nedosáhli.

Vždyť theorie vývojová nevi sama, co ji přinesla otázka o dědičnosti vlast
ností nabytých. »Jen to víme, že na ten čas nic určitého o dědičnosti říci nelze,:
dí jeden slavný autor. Velice krásně se sice četlo, co psal Weissmann o dědič
nosti: »Příroda dělí každou chromosomu při uzráváni rozplozovacích buněk;
tedy buněčná plasma jest nosičem rodových vlastnosti. V každé chromosomě
obsaženy jsou zvláštní vlastnosti, zárodky těchto vlastností zove biofory. Ze
vnější podmínky pak určí, které biofory se vyvinou, které se zmaři. Tyto myšlené
biofory jsou jakoby nějaké molekuly, a tak mechanicky přejdou vlastnosti na
příští generace.<

Jen to dokázati, více nechybí pranic! Jinak každý odborník, je-li jen poněkud
poctivý, musí otevřeně doznati, že všechny tyto theorie — i mendelismus —json
teprve ve stavu nascendi. My však jsme přesvědčeni předem, že velkých překva
pení zde očekávati nelze.
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I učení o přirozeném výběru nesnese spravedlivé kritiky. Přírodní výběr
vlastně nevytváří vlastností nových, nýbrž jen zveličuje dané vlastnosti tím, že
se intensivněji seskupí. K vysvětlení základních daných vlastností spíše se hodí
vitalismus aneb stvoření jakožto dílo svobodné činnosti božské, nežli mechanismus.
Přírodní výběr chce prý zachovati druh tím, že obětuje jednotlivce. Druh však
se skládá jen z jednotlivců, kteří náhodě děkuji za své zachránění. Tedy jedno
tlivec se obětuje, jest obětován, aby jednotlivec šťastnější — prý lépe vyzbrojený
pro život — byl zachráněn. Kdo zná odbornou literaturu a fakta, ví, jak těžko
tuto thési hájili. (Pokračovaní.)

Biblické děje a bibl. osoby V pověstech Židů &Mohamedánů.
Podává universitní professor Dr. JAR. SEDLÁČEK.

(Pokračování)

Bylina ona stala se pak v pohádkách bylinou zázračnou, kterou' se mnohé
věci mohly prováděti, láska vzbuzovati a pod. V 15. století povstala po
jednou pověst, že se ve Fontainebleau u Paříže nalézá ztracený strom života
z ráje. Lid tomu věřil, a každý se ovšem těšil, předce že byl nyní nalezen
prostředek, jímž se lidé zbaví smrti. V knize bylinářské z oné doby stoji prý
psáno: Strom ten má tu přirozenou vlastnost, že každý, kdo z něho požívá,
chráněn jest úplně před každou nemocí i sešlostí věkem; ano jeho tělo stává se
nezranitelným jako u Achilla. Kdo pak pojídá ze zeleně jeho jako nějaký salát,
ten zapomene na všelikou potravu a starost. — Konečně shledali, že jest to thuje
a' že žádných takových vlastnosti nemá.

Ta okolnost, že byl Spasitel nazýván Adamem, ovšem Adamem druhým,
že bylo na kříži napraveno to, co bylo na stromě rajském pokaženo, byla pří
činou mnohých legend a pověsti. Adam dle toho zemřel v Jerusalemě aneb tam
aspoň byl pochován, aby krev 5 kříže kapající mohla přijíti skalní trhlinou, která
povstala při zemětřesení onoho pátku, na jeho lebku, která byla právě pod křížem
pochována, a smýti tak Adamovu vinu. Kříž Kristův a dřevo kříže uvedeno ve
spojení s rajským stromem. — —

Adam byl otcem 30 synů a 30 dcer. Když dosáhl věku 930 let, rozstonal
se a svolal k sobě všechny své syny, aby jim před smrtí ještě požehnal. Syn
jeho Set tázal se Adama, čím trpí a netouží-li snad po rajském ovoci. Set chtěl
mu je opatřiti & donésti. Adam pravil: »Nikoliv, synu můj, jsem nemocen a mám
bolesti, poněvadž mně Bůh pro mou neposlušnost hrozil a předpověděl, že mne
raní sedmdesáti ranami.c Když pak na něho nová rána dolehla, poslal Evu aSeta,
aby mu přinesli z ráje olej milosrdenství, že snad dojde tím uzdravení. Na blízku
ráje.,byl Set napaden jakýmsi hadem, čehož se Eva náramně ulekla; Set zatratil
hada a ten ustoupil. V ráji prosí oba za olej ze stromu milosrdenství, avšak
archanděl Michael jim praví, že modlitba či prosba jejich vyslyšena nebude, a že
Adam po třech dnech zemře. Když se vrátili, dělal Adam své ženě veliké výčitky
pro její lehkomyslnost, kterou uškodila celému člověčenstvu a připomenul, aby
svůj poklesek vypravovala svým synům a Vnukům. Ona pak líčí,jak tehdy v době,
když se všichni andělé pozvedli, aby prokazovali Bohu úctu, ona se dala pře
mluviti a otevřela ďáblu a hadu brány ráje. Satan ji svedl v podobě světlého
anděla, aby jedla ze zapovězeného stromu a aby i Adamovi z něho dala jisti.
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Po té ukázal se Bůh se zástupy andělů a oznámil jim a hadu jejich trest. Když
byli vyháněni z ráje, prosil Adam za odpuštění a.za ovoce ze stromu života;
avšak ovoce mu tehdy bylo odepřeno a připověděno až ke dni zmrtvých
vstání. Eva se po tomto vypravování modlila a Adam zemřel. Bůh objevil se se
svými anděly, slunce a měsíc se zatměly. Adamovo tělo bylo umyto a cheru—

'bínové je donesli do sedmého nebe a odtud přišlo do ráje. Tam vydávaly rost
liny tak silnou vůni, že jí byli všichni uspání; pouze Set odolal a bděl. Bůh
nyní slíbil, že bude Adam jednou seděti na onom trůně, na němž byl kdysi
ďábel, a po té byla těla Adamovo a Abelovo zaobalena a pochována do rajské
země. Po sedmi dnech zesnulá i Eva a byla po svém přání pochována vedle
Adama.

Pověst o rajském stromu jest v Zjevení Mojžíšově, v Životě Adama i Evy,
v Nikodemově Evangeliu. Dle jedné legendy dostane se Adamovi oleje oživují
cího ze stromu života po 5000 létech, a- Kristus ho dá jemu a všem, kteřívněho
uvěří. V Adamově knize zase je psáno, že činili Adam i Eva, když byli vyhnáni
z ráje, po 43 dni pokání a prosili pak Boha, aby iim dal k ukojení jejich hladu
něco z ráje. Cherub přinesl jim pak dvě ratolesti, na nichž bylo po jednom fíku.
První rodičové poznali, že jsou to ratolestí z oněch dvou fíků, mezi nimiž se po
hříchu schovávali. — Dle jiné zprávy přišel Set do ráje a potkal tam anděla, je
muž oznámil, že Adam stůně, a prosil ho, aby mu něco dal, čím by se Adam
zase pozdravil. Anděl ulomil větvičku se stromu jabloňového, z něhož Bůh iísti
zapověděl, a podávaje ji Setovi pravil: »Jakmile bude míti tato větvička kořeny,
uzdraví se tvůj otec.< Set šel domů a přemýšlel, jak by ji nejlépe a nejvýhod
něji do země zasadil, aby zarazila kořínky, kvetla a nesla ovoce. Když došel do
mova, byl Adam již mrtev. I vsadil Set tu větvičku do úst Adamových, a netr
valo dlouho a Ona se zazelenala a rostla a stala se velikým stromem a měla ra
tolesti široké, jakých u žádného stromu není. Tato větev nebyla tedy se stromu
života, nýbrž se stromu poznání. .

Dle jiných pověstí přislíbil Bůh, když vyháněl Adama a Evu z ráje, že jim
dá olej milosrdenství, kterým se budou moci pozdraviti a vyhojiti z ran hříchu
svého. Když dosáhl Adam věku 922 let, cítil se velmi slabým aposlal Seta, aby
mu přinesl slíbeného oleje milosrdenství. Set vyšel od Hebronu a viděl zelenou
stezku, která vedla k rajské bráně. Byla to ona cesta, kterou se brali Adam a
Eva, když byli z ráje vyhnáni, a na níž od té doby nerostla žádná tráva. Po ve
likém světle poznal, žejest u ráje; _akdyž se tam modlil a prosil za olej milosrdenství,
zjevilse mu sv. Michael, který mu pravil, že za to prosí nadarmo, neboť teprve po
5220 létech se pošle tento olej na zemi, až přijde Kristus, aby zemřel za lidi.
Zároveň mu poručil anděl, aby vsunul svou hlavu do brány ráje a dal pozor
na vše, co tam uvidí. I spatřil tam luka s čerstvými květinami a všude kolkolem
byla velká vůně. Stromy měly nádherné ovoce aptáci po nich poletovali a líbezně
švitořili. I přál si Set, aby tam mohl stále přebývati. (Pokračování.)
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FEUILLETON.

Dr. Antonín Skočdopole:

Rukověť katechety.
(Obsahuje: I. Čelná ustanovení o zakládání a
správě škol dětských. II. Zásady & čelné body
obecné didaktiky. III. Návod ku zdárné působ
nosti katechetické. Se schválením biskupského ordi
nariátu v Českých Budějovicích.Nákladem vlastním.)

Zasloužilý autor četných pastoračních
Spisů, nestor mezi kněžími-spisovateli,p_relát
Skočdopole podává v přehledném & struč
ném svém díle hlavní zákony týkající se
národního školství, zásady didaktiky a me
thodiky vůbec a na poli katechetickém zvláště.
Všudyje patrna bohatá zkušenost, všestran
ný rozhled a známá důkladnost autorova na
obsáhlém, a nyní i akutním oboru školství.
Při každé příležitostl dovolává a dokládá se
spisovatel platnými zákony, nařízeními a vý
nosy úřadů školních i církevních; a tak
opravdu usnadňuje kandidátům stavu kněž
ského pro jich katechetické působení vše
strannou orientaci v obtížném jich úkolu
i v složitém zákonodárství školním. Vše po
dáno jest tu jasně, stručně a přehledně.
A v tom smysluje opravdu dílo významem
svým praktickou rukovětz' kaiechetů.

S nejvyššího hlediska patří tu autor na
úřad kněze, který vždy má mít na paměti
vzdělání charakteru žákoua po stránce
náboženské, a proto neuspokojí se s me
chanickým naučením se žáků dotyčným
článkům, ale snaží se i jeho vůli a cit ná
boženstvím zušlechtiti a povznésti v oblast
vyššího. učením Kristovým posvěceného du
ševního života. Případy katechetské praxe,
jež bývají nejčastěji kamenem úrazu mezi
katechetou a učitelem, jsou zde obzvlášť
důkladně osvětleny. Jako na př. návštěva
služeb Božích, dozor při nich, jednání se
žáky služby Boží zanedbávajícími a j. Všude
uvádí autor zákonité výnosy těchto otázek
se týkající, tak že snadno katecheta se in
struuje, co ve smyslu platných norem může
žádali, a kam zajíti bylo by proti pasto
rační obezřetnosti. Co o poměru katechety
k učitelstuu zasloužilý a zkušený spisovatel
uvádí (str. 201 a násl.), jsou zlatá slova
moudrého rádce.
bylo nálež tě šetřeno! —

A což hlavně bylo by žádoucno, jest:
aby všichni, komu toto dílo dostane se do
rukou, byli jím povzbuzeni k dalšímu pě
stování a vzdělávání se v oboru vědecké
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paedagogiky. Jestli autor »Rukouětiu ještě
nyní neúnavně pracuje na této roli pasto
rační činnosti, kéž jeho vytrvalost jest po
bídkou všem, kdo v úřadě katechetském
pracují, aby dále v tom směru byli činni!
Boj o laickou školu stále je akutní. Zde
kněží-obhájců náboženské výchovy ve škole,
horlících slovem i perem, jest na výsost
potřebí. Poukazuji na četnou vědeckou
literaturu, kterou mají v tomto oboru
Němci. Spisy Willmauuovy, Reiuovy, vý
tečná kniha vlašského autora-kněze Raine
riho, a díla znamenitého paedagoga curyš
ského, professora Fr. W. Fórstera (Ju
gendlehre, Schule und Charakter, Sexual
ethik a j.) měly by býti stálou vědeckou
lekturou všech, kdo v tomto oboru chtí býti
na výši dnešní otázky školské. Jimi vnikne
čtenář v podstatu vychovatelství a pozná,
kterak čistě s psychologického hlediska ná—
boženství pro řádnou výchovu budoucích ge—
nerací je nezbytno. A což neméně důležité
a potěšitelné, že zde sezná, kterak dávné
zásady vychovatelské, jak jich církev naše
po věky užívala, docházejí u těchto mo
derních paedagogů uznání a zastání. Vý
chova vůle cestou sebezapírání a sebekázně:
mlčením, postem, krocením žádostí, jest
všude kladena za první a hlavní podmínku
vypěstění charakteru. —

Uvádím-li ještě některé jednotlivosti, které
po mém soudu byly by knize na prospěch
a sloužily k větší její dokonalosti, konám
jen úkol skromného rádce, nikoli samozva
ného kritika a soudce. —Kde autor pojed
nává 0 vyučovacích methodách (š. 28),
bylo by snad dobře, jako nyní všeobecně
u nás se děje, užívati pojmenování me
thody analytické & synthetické s hlediska
učitelova, a ne žákova. Kde katecheta vy
chází od určitého konkrétního případu, jej
rozkládá, zvláštní odlišuje a všeobecně vy
týkaje, podoben je chemiku rozkládajícímu
věc v její prvky. Zde chemická analysa,
u nás ideová. Některý markantní příklad,
který by k porozumění method rázem při
spěl, byl by tu žádoucí. -— Že by analy
litická methoda, jak autor na str. 141 uvádí,
užívaje terminologie převratné, s hlediska
žáků, zabíhala do rozumářského sokratiso
vání, nemohu po své dvacetipětileté praxi
podepsati. Bude vždy záležeti na dovednosti
katechetově, jak právě tuto methodu ovládá.
Při tom však nedím, že by katecheta měl
výhradně touto methodou postupovati. Ale
rozhodně žáky více poutá výklad touto ce
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stou a dává jim snadno vniknouti v jádro
/věci. ——

Vděčně poznamenávám, že autor nedo
poroučí zbytečnými podobenstvími a hledá—
ním analogií v přírodě vysvětlovati tajem
ství víry (str. 120.). Tajemství vždycky zů
stanou tajemstvími, kdyby kdo tisíce ara
logií chtěl pro ně snésti. Místo těchto zby
tečných pokusů je lépe budiii úctu k ná
boženským tajemstvím, ukázati na jich po
vznášející význam pro věřící. A chce-li kdo
mermomocí i poměr jich k rozumu stano
viti, at ukáže, kolik povznášejících myšlenek
a kolik duchovní sílyje obsaženo pro všecky
věřící právě — v tajemstvích. Jsou jádrem
& středem náboženství.

Výborně píše autor též o kázni ve škole.
V prvé řadě musí míti ucitel kázeň a klid
ve svém nitru, chce-li míti kázeň ve škole.
>Železná kázeňnt založená na strachu dětí
před učitelem, je podobná dressuře zvířat. —
Mluvnický rozbor poučky katechismové, o
němž spisovatel se zmiňuje, je v dnešní
školní praxi asi řídký. Při jasném výkladu
věcném, meritornim, je snad zbytečným; po
něvadž za nynějších poměrů sotva lzektomu
dospěti, aby žáci znali pravdy sv. nábožen
stí v doslovném znění katechismu. V tom
ohledu každý z vlastní praxe požadavky své
valně musí uskrovnití. — Úplně souhlasím,
že rozeznávání nadpřirozené lítosti dokonalé
a nedokonalé pro děti a obyčejného člo
věka v praxi nic neznamená a není potřebí
přílišnou váhu na tuto distinkci klásti. Za
to výklad o lítosti (bolesti dušeaoškliuosti
nad hříchy) nepovažuji nikterak za obtížný.
Také na dobrovolné pokání po sv. Zpovědi,
jež si dítky ukládají tím, že po vykonaném
svátostném pokání v chrámu Páně nebo
u oltáře prodlí, dále se modlíce &jiné skutky
milosrdenství konajíce, kladu velikou váhu.
Má velký význam paedagogický, býva zku
šenému katechetovi měřítkem zbožnosti a'svě
domitosti žákovy, je cvičením se v samo
statné, nenakázané ale dobrovolné a oprav
dové zbožnosti. — Na str. 55., kde se mluví
o cudnosti a stydlivosti, není dobře ukázati
Spíše se stránky protikladné na následky ne
mravnosti a nestydatosti. Ale bude s větší
výhodou ukázati na blahodárné následky
oněch ctností pro celý charakter, pro víru
a všechny duševní schopnosti člověka. Dnes
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spíše láska k ctnosti nežli strach před ná
sledky nepravosti považuje se za hlavní
motiv jednání lidského. — Autor případně
poukazuje též k tomu (str. 150), že sluší
dětem dáti srozumitelný návod,jak se mají
nčitz' na pamět. Jet toto učení duševním
pochodem čili prací dosti složitou a způ
sob, který si dítě samo nalezne, často bývá
nepraktický a bezvýsledný. Ovšem autor
má ve svém návodu jen technický způsob
učení na pamět na zřeteli, obsahového se
nedotýkaje. A přeci u dětí jde v první
řadě 'o obsah učení a teprve 0 případný
souběžný termin. —

Některé neobvyklé výrazy nebude ne
snadno nahraditi užívanějšími. Na př. ptá
se o důvod (str. 89), skládati zpověď (str.
92), křtění se dálo (str. 93), apoštolské
snesení víry (str. 110), věc působného vy
vrácení potřebná (str. 127), vědomí provo—
zujc veliký účinek (str. 184), kusy, po.
třebné ku hodnému přijetí svátosti (str. 185),
tvar hříchu (str. 285), předsevzetí dělati
(str. 188) a j. — Že by dogmaticky chybně
bylo v katechismu řečeno »o pomáhající
milosti: místo o účiwlivé (str. 185), netřeba
vytýkati; poněvadž nctheolog vždy bude
míti za milost pomáhající jen tu, která sku
tečně pomáhá (t. j. účinlivou) a sotva v praxi
vycítí milost pomáhající ale neúčinnou. Spíše
dogmaticky je povážlivý výraz, že v biřmo
vání Spojujcme se s Duchem sv. podobně
jako s Pánem Ježíšem ve svátosti oltářní
(str. 200). — Pojem modlitby bych raději
ve vyšší třídě vysvětloval" na modlitbě Ša—
lomounově v jeho novém chrámu, nežli na
smýšleném příkladu modlitby Adama a Evy

Jen přehlédnutím se asi
stalo, že na př. na str. 199 sub b) a c)
uvedené je obsahově totožno; na str. 212
mezi duchovními poklady církve počítány
jsou i kostely a kaple. —

Uvedl jsem, co při pročítání knihy
jsem po svém názoru nepřesným shledal,
v nejlepším úmyslu, aby při budoucím vy
dání knihy, a toho zdařilé této práci ze
srdce přeji, snáze bylo zdokonaliti, co za
sloužilý p. spisovatel za hodno opravy uzná.
Kéž se toho stále čilý a pilný pan prelát
Dr. Skočdopole, celou diecésí budějovickou
upřímně milovaný a váženy, ve zdraví dočká!

Prof. Em. Žák.Praha Smíchov.
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»Českému učitelia, v čísle z 24.
srpna t. r., nelíbí se pastýřský list lvovského
arcibiskupa dra Bilčeuského, který tento
učený a horlivý arcipastýř věnoval studen—
tům Středních škol, a který vydán byl
v překladu P. Jos. Vraštila T. J. i česky.
Jak jeho kritik v Č. U., který se podepsal
Factorius (případnějšího názvu věru ne
mohl si voliti), listu rozuměl, svědčí již ta
okolnost, že adressu přípisu, kterým cír
kevní úřad dává dovolení k uveřejnění ře
čeného překladu, Vdp. Aloisiu Jemelkovi
T. J., považuje za věnování! Nač jeho
krátký rozum nestačil, to v kritice tohoto
výborného listu vyčítájako jeho nedostatky.
O výborných naučeních, rve spisku obsa
žených, se ovšem ve své pověstné obje
ktivitě nezmiňuje. Za to svoji učenost staví
na odiv, když i Ferrera a Wahrmunda staví
mezi »učencec. To přímo trká! O uveřej
nění soudního protokolu, projednávajícího
zločiny Ferrerovy neví ničeho. Že prof.
Wahrmund v Praze měl pouze dva poslu
chače — patrně mu také ušlo. Svůj soud
o tomto spisku uzavírá slovy: »Jedem
páchne celá knížkala Jak viděti, kritik
vyšel ze školy Macharovy a českých volno
myšlenkářů.

Práce nikoli hra. Ach, život není
hrou a ctnost také jí není. Jako by bylo
pošetilostí proměnili všecky hry dětské
v práci, tak pošetílé by bylo chtíti opět,
všecky práce přetvořiti v dětské hry. Vše
obecné pravidlo: »Učiň svým svěřencům
všecko učení příjemnýmhl mělo by se
zaměniti: >Zuykej hocha dobru, byt' by
mu 0110bylo třeba nepříjemné !. Nebo
příjemným stane se mu kouzlem návyku.

Ta slova třeba z minulosti citovaná (ze
spisů slov. paedagoga Sailera) zcela se hodí
v době přítomné. A tak asi v tom smyslu
promluvil na německém říš. sněmu sv. p. dr.
z Hertlingů pozoruhodnou řeč, z níž vyjí
máme: má-li dnešní škola klesnouti na hřiště
dle nové methody, v níž děti mají učili se
jen hravě, beze vší námahy, pak je to na
prosté zneuznání úkolů školy. Škola nemá
dětem hravě nejmenší míru vědomostí vště
povati, nýbrž je pro život vychovávati. Ve
zdejší život není hrou, nýbrž prací, je bojem,
vyžaduje sebezapírání, což je důležitější než
ta míra školských vědomostí. Žáci mají též
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na školách učiti se práci & sebezapření.c
Zlatá slova. —ek.

Schůze školní s rodiči a pěstouny.
U nás konají se tu a tam, ale celkem se
uznává, že mají málo významu. A přece
mohly by zasíti mnoho dobrého, kdyby se
na nich promluvilo k rodičům asi tak, jak
v červnu se stalo za podobné příležitosti
v Krakově. Moravski pravil bez ostychu:
»Přílišná měkkost výchovy kazí naši mlá—
dež. Užíváme mnoho zákazů a dáváme málo
positivních příkladů. Způsob vyučování jen
dopoledního je velmi zlý. Vymyslil si ho
německý ministr na zkázu polských dětí.
Dopoledne se odbudou poslední hodiny leda
byle a celé odpoledne žák zahálí a smýšlí
o nezbedě. Špatnou vlastností je naše láska
k rovnosti. I gymnasista chce už býti jako
akademik. Aspirace mladých jsou čím dál
tím vyšší. Společnost se o dítě, 0 studenta
nestará. Dopadši ho při zlém činu, nekáře
ho, ale ještě bráni. Společnost má proto
tedy takovou mládež, jakou si zaslouží. —
Podobně mluvil.lékař Pozniak řka, že naše
rodiny nevychovávají; otec není doma a
nemá kdy a matka hledí jen na zevnějšek
děti. Dopol;dní vyučování bylo by vhodné,
kdyby si škola vzala děti odpoledne na tě
lesné cvičení a sport. Nejhorší zkázou stu
dentstva jsou špatné byty. Doporučuje tedy
zřizování konviktů. A tak jedni řečníci vi
nili hlavně rodinu a společnost, že děti
špatně vychovává a opatruje, a druzí na
Opak svalovali vinu na školu. Jeden vý
slovně pravil: Mládež naši kazí mnoho
prázdně; nemá co dělat, rooiče nemají času
na ni dohlížet. Škola ji pustila ze své péče
a proto mládež pustne. _—ek.

Na poli katolické charity. Na pod
zim r. 1909 ustavil se v Německu v Lim—

burku nad Lahnou (sev. od Mohuče) »Spo
lek pro katolickou charitativní činnost
výchovnou.< Delegátů bylo více než 150,
údové ústavů, Spolků a jednotlivci. Spolek
je odnoží »Svazu charitativního pro kato
lické Německou Na schůzi promluvil duch.
rada a ředitel M. Můller z Marienhausen
na théma: »Kterak vychovávati děti pro
životPc, při čemž vedle nadpřirozených pro
středků zvláště zdůraznil, jakou cenu pro
chovance má práce. Každá míchal/a pro
život musí vychovávati ku práci; nebot
práce je zákonem života. Kdo neuvykl
práci, nehodí se pro život. Již od práce
hravé má se vésti dítě ku práci—účelné.
Čím pak blíže je svému pr0puštění ze školy
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a na skoku do života, tím intensivněji bud'
přidržováno ku práci, nikoli aby bylo vy
kořisťováno, nýbrž připravováno na vážný
život.

Ve stadiu přechodu po prapuštění ze
školy má býti učelně vedeno se zřetelem
na budoucí povolání, aby bylo dobře při
praveno na obtíže učení a služby učednické.<
— Ventilována též otázka v přítomnosti
akutní, totiž o výchově dětí psychopathi
ckých v patřičných ústavech. Otázka těžká;
nebot zmíněné děti nehodí se ani mezi nor
mální děti ani mezi slabomyslné, pro svůj
dobrý stav intelektuelní. Krajský lékař dr.
Isfort pronesl tyto zásady: 1. Mezi chovanci
nalézají se mnohá individua, psychicky ab
normní, je tudíž potřebí k nim lékařů psy
chicky vzdělaných; dlužno, aby lékař pře
vzal jednotlivé hodiny vyučovací. 2. Archy,
jež vyplniti jest před přijetím chovance, ob—
sahujtež udání potřebná pro lékaře, zvláště
otázku dědičného zatížení. 3. Totéž lékařské
vyšetření má se vztahovati i na psychický
stav chovance. 4. Výchova abnormních cho—
vanců zabočuje často na scestí, užívajíc ná
silných prostředků. Správcové a učiteléústavů
mají tudíž se obeznámiti se základními rysy
psychiatrie. K tomu slouží zakládání biblio
thek a pořádání zvláštních vyučovacích
kursů. 5. Abnormní chovanci, jichž výchova
je nemožná v ústavě obyčejném, buďte umí
stěni ve zvláštních léčebně-výchovných ústa
vech, pakli nepatří do blázince. Bylo by
vskutku záslužným charitativním dílem, kdy
by se zřídily zvláštní ústavy pro tyto »děti
bolestic, jichž vychování tak obtížné. — Opět
jeden z mnohých důkazů, že katolicismus
pečuje nejen o nadpozemské ale i o pozem
ské blaho člověka. Přes to moderní paeda
gogové naši s prof. Drtinou v čele budou
'i dále Opakovati, že katolická výchova má
na zřeteli jen supranaturalismus a proto ne
hodí se do školy moderní! ——ek.

Památce italského paedagoga. Dne
7. dubna t. r. zemřel v Turině Don Michel
Rua, nástupce slavného 1- Bosca, generála
Salesiánů, řeholní kongregace pro výchovu
chudé a Opuštěné mládeže, ve věku 73 let.
Byl prvním chovancem a později předním
pomocníkem proslulého italského paedagoga.
Don Bosco vážil si jeho vloh a r. 1863
jmenoval jej ředitelem prvního studijního
domu v Mirabello u Turinu a r. 1885
svým generálním vikářem a po smrti Dona
Bosco stal se jeho nástupcem. Za jeho ve—
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dení řád zkvetl. Kdežto Don Bosco viděl
své dílo kvésti v zemích románských Evropy,
Don Rua vysílal již své Salesiány za Oceán
do Ameriky, Kapska, Alžíru, Egypta, Pale
stiny, Indie a Číny na missie. Při smrti
Dona Bosco měla společnost 800 členů a
asi 100 ústavů (32 vcizině). dnes čítá 4000
členů ve 300 ústavech (250 v cizině). Po
katastrofě messinské Don Rua dal všecky
své ústavy k disposici pro pozůstalé siroty
messinské. Jeho smrti želí půl druhého mil
lionu chovanců a veškeren italský tisk
jednomyslně přiznává, že jím odešel jeden
z největších filantrOpů a organisátorů naší
doby. Přes 100.000 osob delilovalo před
jeho rakví, která přenášela jeho pozůstatky
do Valsalice, kde veliký syn bude odpo—
čivati podle svého mistra. -—ek.

LITERATURA.

Unsere Schwáche'n. Plaudereien von P. Se
bastian von Oer,Benediktiner der Beuroner Kon
gregation. Dritte und vierte, unveránderte Aullage,
Freiburg im Breisgau. Herdersche Verlagshandlung.
Alle Rechte vorbehalten.

Již dávno jsme nečetli knihy německé s ta
kovým zájmem, jako tuto, jež rozdělena na pět
oddělení, pojednává velice krásně v každém o
čtyřech naších slabostech, a to v oddělení prvém
o nudě, netrpělivosti, rozpacích a zvyku: ve dru
hém o odporu, nevrlosti, citlivosti a malichernosti;
ve třetím o mnohomluvnosti, spěchu, beztaktnosti
a nediskretnosti; ve čtvrtém o povrchnosti, zvě
davosti, roztržitosti a zapomněnlivosti; v pátém
konečně o ješitnosti, sobectví, změkčilosti a se
světštění. Každá tato slabost, aby tím spíše vy
nikla, probrána jest s ohledem na svůj opak, který
vylíčen jasnými barvami tím temnější vrhá stín na
svůj protějšek. Velice vhodně volené příklady tu
vážné, tam žertovné dodávají zajímavé kynizetéto
(240 str.) zvláštní svěžesti a poutavosti. Ze zajisté
každý nalezne zde mnoho a mnoho, co se na něho
docela neb aspoň 2 veliké části hodí, to možno
seznati již z hořejšího výpočtu oněch dvaceti„na
šich slabostí“ — ano při nejedné zvolá asi tak
mnohý: „Tot jest zrovna jako na mne ušito“ —
neb alespoň v duchu si tak pomyslí, by se nepro
zradil! Takové zrcadlo, které tak věrně ukazuje
všecky stíny ——slabosti naše, může mnohého
úplně změniti k jeho časnému i věčnému pro
spěchu. Doporučujeme co nejlépe. Jos. Fabian.

Naše kalendáře. Kalendáře družstva Vlast
»Sv. Vojtěcha velký stojí 1 K, malý 60 h. Tucet
našich velkých kalendářů jednotlivých nebo mícha
ných stojí 8 korun, tucet malých — sv. Vojtěch
— 4:K 80 h. Při hotovém placení dává se na
tucet jeden nádavkem. Kdo si objedná kalendář v
plné ceně, tomu platíme poštovné my, kdo je má
ve snížené ceně, platí si porto sám. — Objednávky
vyřizuje: administrace družstva Vlast v Praze
čp. 570-II.

Knihtilkárna družstva Vlut v Praze.
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.Vych ov alol“vychází !.
a 15. každého měuico a
n'rodplácí se v admini
straci celoročně 7 korun,

íílletnč 3'50 komuny. Do
iíraijin německých, Bosny

a Hercegoviny přodplncnse na ., ychn vatole“
8 korun, do ostatních
[.UIIIÍ9 korun. — Pánům
knihkupcům sl ov ujom e
25 procent a „ Výchovalol“
se jim dává toliko zaho

llllllllllil.
časopis věnovaný zájmům křesťanského školství

Administrace „Vycho
vatole“ ioet ve vlastním
domě v raže, Zitná nl.č.
570-Il. — Tam zasílá so
předpl.a adres.roklamace,
]OŽse nepoůoti a nefrank.
li nk o p isy pro hlav. list.
zprávy časové, knihy a
časopisy zasílány budtež
Ent. Zítkovi, gymn. prof.

' na Smíchově; pro ucit.
i-ílollu příjíinú ruko isy
l.Jelín_ek, ucitel v re
vnove u Prahy, proam '.ld 'k' „ , „. ,' .

šošl..dujlí3nnu2|evuqšlslim Jednoty ceskeho katol. ucitelstva v kral. Českem. Věstník Katechotgk prl
deset procent a s čratel „ , 'ima ruku isy re aklor
dostane na 10 exemplářů MaJltel a vydavatel: Druzstvo Vlast- aroslav Savíčok, kato

jedenacty zdarma. „ , , _ 7_ chete na Smíchově 992.ODPOVEDNY REDAKIOR: Dr. RUDOLF HORSKL
C D

' Církev a stát. — K otázce školní koedukace. — Výchova nových lidí. — Na sklonku roku. —

Feuilleton: Euthyphron. — Směs. — Literatura. —

Církev a stát.
(Výchovatelský význam církve vzhledem k státu.)

Moderní hlasatelé odluky církve od státu zcela přehlížejí význam duchovní
autority a potřebu náboženské organisace, která vychovávajíc člověka pro spo
lečnost, všťěpujíc ctnosti altruistické, činí jej řádným členem státního celku, řád
ným občanem a poddaným. Nechceme tím nikterak, jak naše stať ukáže, horo
vati pro nynější poměr církve a' státu u nás. Ba věříme, že je potřebí vnitřní
souvislost a spojení mezi církví a státem si nvědomiti, vyložiti, a potom vnější
jich poměr revidovati. A ukážeme též, že ona rozluka státu acírkvea, jakji pro—
vedla Francie, nutně vede k mravnímu úpadku a ponenáhlu k rozvratu celého
státního celku. ——

Stát nežádá'ovšem od svých příslušníků než plnění státních zákonů, čili
»legálnostc; jednání dle stávajících předpisů, a neohlíží se, zda kdo jedná dle zá
konů rád a ochotně, z vniterního přesvědčení, čili nerad a jenom pod tlakem
zákonů a z bázně před tresty. Stát nežádá více nežli loyalitn; ale jediná z té
příčiny, že více žádati není v íeho moci, že svědomí jednotlivcouo vychovávati a
dirigovati není v jeho prostředcích. Ale byť více nežádal nežli plnění zákonů,
přece mu nesmírně na tom musí záležeti, aby příslušníci jeho plnili zákony rádi,
ochotně, aby cítili se jimi vázáni nikoli jen zevně, ale ve svém nitru.

Stát předpokládá občany mravně, sám však mravnými je činiti nemůže.
A že občany své jako bytosti mravně předpokládá, proto mu musí vzájmujeho
vlastní existence na mravní výchově svých příslušníků velice záležeti. To velmi
dobře vyciťují nepřátelé církve jako kulturniho činitele, a proto snaží se v zájmu
lidské společnosti a její národních a státních organisací založiti vědeckou, na ná
boženství nezávislou mravouku. Chtí vymaniti ethickon výchovu z vlivu církve a
náboženství, aby tak církev pro státní existenci učinili zbytečnou. ,

Pokud v dřívějších úvahách podrobně jsme projednali, že trvalou mravo
uku, pevnou a činnorodou, nelze založiti ani na sociologii ani na biologii, vy



plývá z toho potřeba náboženské instituce pro mravní život jednotlivce i stát
ního celku samo sebou. Zde však chceme poměr církve a státu blíže vysvětliti
a ukázati na nezbytnost církevní autority jako mravního orgánu k existenci a za
chování sta'tního organismu. '

1 stat, má-li býti živoucím organismem a nemá-li se státi mrtvým strojem,
inusí míti duši. A jeho duše potřebuje výchovy, duchovní správy, která na sta'tv
samém je neodvisla', není jeho služkou a nevolníci, neboť ienom tak může ony
ethické základy státního celku v příslušnících pěstiti a zušlechťovati. — Povrchní
pozorovatelé života ve spořádaném státě obyčejně naprosto ztrácejí smysl pro
psychické základy státu. Neuvědomují si, nakolik závisí úcta k psaným zákonům
na úctě k zákonům nepsaným, v nitru člověka se prohlašujícím, a jak všechen
vnější pořádek, klid ve státu zakládá se na vnitřním pořádku a harmoniiv nitru
člověka. (Fr. W. Fórster) Jen ethicky vyrovnaný člověk může býti řádným a plat
ným příslušníkem sta'tn. '

Je zajímavo historicky sledovati, kterak staří národové ve svém zřízení tuto
pravdu vyciťovali a jí uskutečňovali. Staré zřízení kastovní v Indii a v Egyptě,
dle něhož kněžstvo tvořilo první stav v říši a po něm bojovníci, ukazovalo, že
vnitřní život státního organismu spočívá vždy na ethických základech, bojovníci
pak mají chrániti vnější pokoj a bezpečnost národu. A jenom povrchní pozoro
vatelé a dilettanti v psychických jevech národů mohou souditi z této blízkosti
králů a kněží, že tito vymyslili si náboženství na ochranu trůnu, aby mohli ve
jménu vyšším národy ovládati. Ve všech státních organisacích, kde kněžstvo
těšilo se určitým přednostem a privilegiím, skrývala se ode dávná, spíše tušena'
nežli jasně vystižena'pravda, že základem státní organisace je mravně-nábožen
ská výchova národu. Potřebu náboženské autority a posvěcení státního celku ná
boženstvím vycítili králové, když dali si název »synů nebeskýchc, když se pro
hlašovali spolu za nejvyšší hlavu náboženskou. Vše jedno ať to byl římský císař
jako pontifex maximus, at caesaro-papismus východního císařství či car, nejvyšší
hlava církve pravoslavné. Ve všech těchto dějinných jevech skrývá se vědomi,
že je potřebí náboženstvím a církví všechno státní zřízení posvětiti, že všechno
ústrojí ve státu jenom tehdá lze udržeti v pravidelném chodu, když bude stále
svlažováno olejem náboženství a vyšších ethických zásad.

Proto již Socrates právem mohl o sobě říci, že stará se o blaho a rozkvět
státu, protože viděl jeho základy v nitru člověka a poučoval své žáky, že proti
hrůzovládě vášní mají se zabezpečiti pěstěním ctností a duševním povznesením.

A v klassickém díle Sofokleově, vAntigoně, tato poprvé vystupuje jako vy
konavatelka vyšších, nepsaných zákonů, když proti výslovnému rozkazu Kleon
tovu odvažuje se pohřbíti mrtvého svého bratra. Ve jménu přirozeného a proto
božského zákona odporuje státní moci, když praví Kleontovi asi tato slova »Ne
zdá se mi, že by tvůj rozkaz byl tak mocný, aby nepsaný zákon bohův musil
ustoupiti tvému prchavému slovu lidskému.: U Antigony propuká spor povin
ností, zákon vladařův je v rozporu se zákonem božím. A ona neplní zákon vla
dařův; nikoli proto, aby se ukázala vzdorovitou aneposlušnou, ale aby prvá oká
zalá, že více sluší poslouchati bohů než lidí. Jedná dle svého svědomí a takořka
v zájmu budoucího, na hlubších, vniterných základech založeného státu.

Všechno jednání, které stát udržuje, všecky společenské ohledy a úštupky
ať ve veřejném či v soukromém životě, at ve velkém čivmalém, všechen smysl
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pro zodpovědnost a obětavost mají svůj základ v kultuře nitra lidského. Jenom
pokud člověk udusil v sobě vášně a sobectví,!pokud zjemnil své svědomí, je scho—
pen jednati ku prospěchu celku, národu a státu na úkor svých vlastních zájmů.

Proto správně dí Forster, ve své nedávno vydané knize: »Antorita't nnd
Freiheitc, že všechna trvalá a opravdová loyalita oproti státnímu celku má svůj
základ jedině v kultuře charakteru. »A proto církev svojí prací na výchověosob
ního svědomí, povznesením duchovního určení člověka tvoří nejvyšší státotvornon
a stát zachovávající sílu; teprvé ií státní organisace nabyla oné pevnosti a veli
kosti, kterých antika dosíci nemohla jedině proto, poněvadž nepěstila výchovu
osobního svědomí člověka.: (Pokračování.)

K otázce školní koedukaee.
Podává EM. ŽÁK,

(Pokračování)

V Německu je to hlavně Bádensko, kde koedukační školní system nejvíce
je rozšířen; a stoupenci koedukace často poukazují, že zde koedukace nnůže se
vykázati nejlepšími úspěchy.: Pamětní spis nejvyšší školní rady z 1. května 1908
praví, že zkušenosti, které koedukací byly získány, jsou v celku dobré; ale že
zásadně tyto školy nesmějí ztratiti svůj chlapecký ráz, učebné osnovy nemohou
bráti ohledů na zvláštní vlastnosti ženského pohlaví, a že ve vyšších třídách
středních škol počet dívek nesmí přesahovati určité, malé procento.*)

Bádenský filologický spolek uspořádal též velikou dotazníkovou akci, která
měla zkušenosti koedukací získané objektivně a spravedlivě zjistiti. Otázky byly
velmi rozmyslně a podrobně sestaveny tak, že všichni učitelé mohli svůj názor
projevití. Vedle otázek čistě statistických byly tu otázky: Které důvody vedou
dívky k návštěvě chlapeckých škol (na př. nedostatek stejnorodých škol dívčích,
nižší školní plat, potřeba úředního vysvědčení k příštímu povolání dívky). Zda
sluší vědecký prospěch hochů a dívek stejně či nestejně posuzovati? Zda v du
ševní práci jeví hoši či dívky stejnou vytrvalost a výkonnost? Jakým mravním
vlivem “působí koedukace na dívky a na hochy? — A dále: Co soudí učitelé
vůbec o koedukací? Jaký názor mají. o tom, aby i ženské učitelky s akade
mickým vzděláním byly ustanovovány na školách, v nichž dívky tvoří značné
procento žáků? Zda je potřebí vzhledem ke koedukací učivo zkrátiti? Která opa
tření byla by žádoucí při společném vyučování obou pohlaví? atd.

Aby výsledek této dotazníkové akce byl zpracován a projednán, pořádal
Ústřední spolek bádenských filologů v Kostnici (4. června 1909) valnou schůzi a
o ní uveřejněna byla podrobná zpráva v odborném časopise: »Súdwestdeutsche
Schulbl'átterc (Organ des Badischen Philologenvereines 1909, č. 6. a 7.). Zkuše
nosti v této zprávě uvedené jsou zajímavy pro všechny, kdo se 0 školní koedu
kací zajímají. My však chceme zde uvésti pouze ony, které pro princip koedu—
kace mají rozhodující význam.

Pokud výkonnosti dívek' se týče, třeba míti na zřeteli, že valná většina těch,
které koedukace byly účastny, byla z nejlepších rodin a tudíž z příznivějších po,

*) Nedávným výnosem ministerstva kultu a vyučování lze připustiti koedukací na
středních školách u nás jenom tehdá, kdy v místě není dívčího lycea, a počet dívek
nesmí přesahovati 5 procent žáků ve třídě.
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měrů nežli hoši. Nelze se tudíž diviti, že dívky v některých předmětech lépe pro—
spívaly než hoši. A za druhé v posuzováni jich prospěchu nebyl jednotný názor,
zda sluší na hOchy a na dívky klásti totéž měřítko či různé.—Většina odpovědi
dotazníku rozhodně popírá zásadní rozdíl v nadání hochů a dívek. Ve ňlologicko
historických předmětech překonaly co do prospěchu dívky své chlapecké kollegy
pouze na 4 z 65 ústavů. Proti tomu v mathematicko-přírodovědeckém oboru (na
18 z 65 ústavů) byly v prospěchu slabšími; 'obzvláště chemie, někde i dějepis
a zeměpis připadaly dívkám těžkými. (Že tu ovšem nemálo na váhu padala me-_
thoda a vůbec celá individualita professorova, každý učitel potvrdí. A poněvadž
tyto součinitele nelze dotazníkovou akci zjistiti, jest nemožno výsledkům celé
této akce přikládati absolutni význam.) —

Na celé třetině všech ústavů bylo potřebí učebnou látku omeziti. Obzvláště
mathematikové cítili se přítomnosti dívek zdržování. Rovněž ve výkladech biolo—
gických, v lektuře a ve volných rozhovorech bylo potřebí ukládati si jistou re
servu. Též užívání uměleckých názorných obrazů žádalo větši opatrnosti a vý
běru, na př. obrazy k dějinám starověku, výtvory antického uměni, hlavně pla
stiky, názorné pomůcky k lektuře Homera a pod. V hodinách přírodopisu již
pouhé výrazy: plození, rození, sameček, samička a i. vyvolávaly všeobecnou po—
zornost, rozruch a úsměvy. — O čem zastanci koedukace nejvíce horují:
že přítomnost dívek bude míti na hochy povzbuzující a zušlechfíu'ící vliv, toho ne—
bylo nikde shledáno. V nejnižších dvou třídách událo se leckde, že hoši své spolu
žačky tělesně ztýrali; ve vyšších docházelo k různicím a hádkám mezi hochy
k vůli přítomným dívkám, anebo že tyto některé žáky obzvláště vyznamenávaly_

Milostné pletky udály se ve všech třídách, od nejnižší až do nejvyšší; ale
jen v řídkých případech. Ale nejčastěji vedly školní styky k úplné lhostejnosti
obou pohlaví. Příčinou toho asi bylo, že na dívkách byla patrna snaha se osa
mostatniti a vůči svým spolužákům se uzavříti. O buršikosním vystupování, ne
způsobech a rozpustilosti dívek reterovalo jenom několik málo ústavů; o cho
robné jich ctižádosti činí zmínku 5 škol. Tři ústavy přímo prohlašují, že při
tomnost dívek měla neblahý vliv; a 34 ústavů pouze 6 se vyjadřuje,' že lze
skutečně pozorovati příznivý vliv. Hoši obyčejně považují své spolužačky za ve
třelkyně, a pobočné třídy, v nichž nebylo dívek, pohlížely často na ostatní, kde
byla obě pohlaví pohromadě, s jistým opovržením jako na »ženské třídy:. —
K mravním pokleskům nedocházelo. — -— '

Pozoruhodno bylo též chladné, naprosto zamítavé stanovisko, jež převážná
většina učitelů'na menších městech zaujala proti novému způsobu výchovy. Počet
stoupenců koedukace ukázal se neobyčejně skrovný. Z 75 ústavů projevilo jich
pouze 9 příznivější názor; 38 ústavů prohlásilo koedukaci za pouhé opatření
z nouze všudy tam, kde na menších městech nelze zříditi samostatná dívčí lycea.
Valná většina dotazníků horlila pro samostatné vybudování dívčích škol s osnovou
přiměřeně druhému pohlaví upravenou. Zajímavo je, že zprávy všech desíti vyš
ších středních škol dívčích svorně se vyslovilypro oddělenou výchovu obou pohlaví,
tedy pro koedukaci. Rovněž otázka ženských, akademicky vzdělaných docentů na
chlapeckých a na smíšených školách byla převalnou většinou zodpověděna :d
porně. Hlavně uváděn byl ten důvod, že učitelka nemá oné potřebné autority a
discipliny jako učitel.
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Výsledek podrobné a věcně debaty vyzněl v tuto resolucí: »Od roku 1901
v Bádensku všeobecně umožněná návštěva dívek na chlapeckých středních ško
lách neměla na ten čas ve výchovném směru za následek žádných vážných
obtíží, ale také žádného povzbuzujícího vlivu obou pohlaví navzájem. Proto
převážná většina bádenských středních škol nemůže sympathisovati se společnou
výchovou hochů a dívek jako všeobecným ideálem výchovy. V menších městech,
v nichžnení vyšších škol pro dívky, lze na ni pohlížeti jako na pomoc z nouze
anebo jako na výjimku; ale vidí žádoucí rozluštění výchovy dívek v tom, aby
vyšší dívčí školství účelně se vyvíjelo & opatřeno bylo všemi žádoucími právy.

Minulého rcku, dne 22. listopadu měl školský odborník v ministerstvu vy
učování, Dr. Schwarzkopf v kolínském sdružení pro pěstění práv a státních věd
přednášku o pruské reformě dívčích škol z 18. srpna 1908. Při té příležitosti po
jednal důkladně o otázce koedukace. Přednesl, že 56 po'rýnských měst žádalo
vyučovací správu, aby dovolena byla dívkám návštěva vyšších středních škol
chlapeckých. Ale ministr kultu všechny tyto žádosti odmítl. Stanovisko vlády
proti koedukaci v zájmu samé dívčí výchovy opíralo se o následující tři důvody:

1. Pro dívčí vzdělání nelze postrádali výchovného vlivu ženy. Ale připuštění
dívek na školy chlapecké ženskou součinnost přímo vylučuje, pokud vláda“ ne
chce vyvoditi důsledky, aby na vyšších školách pro chlapce ustanovený byly
i ženské síly učitelské.

2. Vstupování dívek na chlapecké střední školy přivozuje pro ně přetížení
učivem, poněvadž musí místo v 7 již v 6 létech učebnou látku zmoci, a 36 ho
dinám místo 30 hodinám týdně ve škole býti přítomny.

3. Poněvadž vývoj dívek probíhá zcela jinou křivkou než hochů, může je
diné učebná osnova dívčích škol, této křivce přizpůsobená, učiniti zadost těle
snému i duševnímu jejich zdravím (Pokračování.)

Výchova nových lidí.
(Napsal F. V. Kr ej čí. Nákladem Zemsk. ústřed. spolku jednot učitelských v král. Českem.)

(Posuzuje V. H—A.) (Pokračování)
X.

Rozměry tohoto časopisu nepřipouští detaily; proto nám toto _stačí o me—
chanickém názoru světa. Moderní fakta ho vyvrátila, že nestačí vysvětliti vše, co
z dění přírodního známe; nové objevy mu odporují, jemnějším a myslivějším li
dem se oškliví. Mechanický výklad světa je definitivně mrtev.

Co tedy činiti? Snadná odpověd: Extremy se dotýkají. Dříve byla hmota
' vším a síla ničím. Obratme tento poměr a máme nové řešení. Ať síla je vším, a

hmota ničím! A tak máme moderní energetismus. Dříve byl dělník — hmota —
a nebylo práce; nyní je práce — energie — a ztrácí se dělník, nosič práce. Psy
chologicky snadno vysvětlitelné! Extremy se stýkají; toť klíč k vysvětlení tolika
učeností, theorií, moudrostí islabostí lidských. Trochu náhle,a bez rozvahy
z plytkého materialismu skočíme — do energetismu.

Domnívám se, že mi zde není zapotřebí rozváděti náš názor světový, tak
zvaný mírný realismus, jenž jest jistě dosti znám, a věnujeme pozornost mo—
dernějšímu nazírání na přírodu: energetickému. Ale i z těchto krátkých pozná
mek možno poznati, že moderní přírodověda má těžší problémy, nežli si p.Kre7'čí
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dovede představili,-a že »vývoj:, jak on jej chápe, není tím nejdůležitějším pro
blemem přirodozpytci. .

Moderní mechanicko-materialistická fysiologie chtěla vyložiti samu podstatu
životazpohybu atomů, zapomínajíc, že jejich existence není prokázána. I nastoupena
tedy _nová cesta badání: od známého — prý — světa vnitřního postupuje se k ne
známému světu vnějšímu; uznáno právem, že není možno vysvětlovati zjevy
psychické mechanicky. Tyto duševní zjevy jsou bezprostředny a známy; člověk
je prožívá. Vlastní zkušeností cítíme život, životní sílu, tedy nazíráme na svět,
vykládáme si jej na základě toho, co sami bezprostředně prožíváme, na základě
vůle k životu — toť nový vitalismus.

Haeckel položil veliký důraz na uhlík. J_eho uhlíková theorie jest pověstná.
Ale sloučeniny uhlíku, i když v jistých poměrech jsou smíchány, přece netvoří
ještě organismus; něco schází, experimentátor nemůže jim vnuknouti vůli
k životu.

Staré učení o principu životním přichází kplatnosti; kajícně nyní se uznává,
že bylo nesmyslem vykládat život mechanicky, vznik pocitu pochopit pohybem
atomů, zaměňovat organickou látku organismem.

>Veškera příroda iživot není nic jiného nežli přeměňování hmoty a síly,jež
řídí vše ovládající zákon zachování energie!- To prý jest poslední resultát posi
tivních věd. Nejasně vysvětlili pojem hmoty a síly, přehlédli kvalitativní rozdíl
energií, že se energie přeměněná v jinou kazí a porušuje, nevěděli o teple sta
jeném v tuhnoucích tělesech či tak zvané entropii!

Dle této materialistické soustavy zevnější hmotný svět byl vzat jako základ
prý docela jistý, známý a dokázaný, a vnitřní duševní život vysvětlován analo
gicky dle chemických zákonů světa hmotného. Obojí prohlášeno za identické.

Jak jsem již naznačil, z tohoto extrému skočilo se přímo do jiného, neboť
moderní materialismus, nazvaný některými badateli monismem (jednota přírody,
jednota sil), sám sebe ubil, vyžil se, podal, co mohl, a malomocný s udivenýma
zrakoma stál nad novými objevy: že příroda jest daleko hlubší a podivuhodnější
nežli se domníval, a žejeho theorie a hypothesy, jimž naivně říkal zákony, jsou
neudržitelný.

XI.

Nastal obrat. Dříve se domnívali, že zevnější svět jest přesně poznán se všemi
tvými zjevy chemickými, fysiologickými, fysickými a analogicky dle těchto po
chodů a processů ve světě hmotném vykládán i život duševní jako nic jiného,
nežli také jako chemický process. Trvalo dosti dlouho, nežli poznali mělkost
tohoto názoru, a v této slepé uličce konečně nejnovější naturňlosofové zvolali:
»Tímto směrem materialistickým nelze už postupovati dál, vraťme se ke Kantovilc
Na místě světa zevnějšího byl prohlášen robsah vnitřního vědomí za bezprostředně
známý svět, za patrné jsoucno, za jedinou skutečnost, již sami prožíváme, jež
jest cele »našec. O světě vnitřním víme bezprostředně, o světě zevnějším však jen
prostřednictvím smyslů. Víme, jaký jest zevnější svět sám o sobě, u Kanta »Ding
an sich? Naše vědomí jest závislo na smyslech; zevnější svět jest jen soubor
zjevů, jež jsou oděny formami našich smyslů. I tážeme se, zda možno poznati
skutečno, jež by existovalo mimo naše vědomí, mimo naše smysly? Nikoli, vždyť
o světě víme, jen co smysly nám praví. — Tak ovládl ve filosofii zase subjekti
vismus.
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Nová nauka o duševním životě značně liší se od staré psychologie, nebo
dle staršího názoru život duševní tvoří představy, dle nové psychologie však děje,
činnost. Dříve vycházela psychologie od představ a možno ji nazvati intellektu
alistickou, že zabývala se pojmem substance, podstaty; nyní klade se v psycho
logii důraz na činnost, duševní děje, podstata ustupuje vůli, chtění. Obsahem
psychologické zkušeností jest dění, jež jest tedy nám bezprostřední patrnou sku
tečností. Co nám fysiologie praví o organismu, není ještě veškerá naše zkušenost,
jest jenčástí zkušenosti, hlavní jest zkušenost psychická s hlediska vnitřního
smyslu. Můžeme duševní děj pozorovati s hlediska buď vnějšího nebo vnitřního
smyslu; ale psychologie v pravdě nespočívá na mechanismu mozku, na chemických
procesech, jež popisuje přírodověda, nýbrž jediné na tom, co člověk bezprostředně
prožívá, na vnitřní zkušenosti. Psychické dění jest nám patrné, je prožíváme, cí
tíme, jím žijeme, fysické jest jeho dokumentem, vnější známkou —-psycho-fj/sz'cký
parallelismus.

“Pokudsi myslíme fysické skutečno jako pohyb hmoty, nedovedeme si vzájemná
působení fysického a_psychického vysvětliti, nám už jsou přímo směšný všechny
zoufalé pokusy uváděti duševní zjevy na pohyb hmoty; a bylo by plýtvání
místem uváděti na důkaz mínění moderních fysiologů.

Dřívějšífysiologové hlásali úplnou pochopitelnost duševního života člověkova
z odpudivosti a přitažlivosti hmotných atomů, čímž chtěli vysvětliti až osobní
svobodu; moderní íysiologové naopak vycházejíce od duše člověka, jejíž život
jest čin, akce, děj, praví, že síla jest myšlená podstata — možno-li říci tak —
zjevů, že síla jest příčina proměňující se v obdobný účin. Tato síla se nám
jeví v různých změnách, proměnách, jako teplo, světlo, jež jsou kvalita
tivně rozdílny, a jen kvantitou se rovnají. Dřívější fysiologie mohla postaviti ze
vnější svět jen jako příčinu, jež působí v nás pocity, ale nedovedla říci, jak tyto
pocity vznikají, nemohla naprosto osvětliti vzájemnost mezi duševním a zevnějším
světem. 

Představíme-li si však zevnější svět jinak nežli škola materialistická, více
duchové, ne jako soustřeďování a odpuzování nejmenších částic, přece jen
hmotných v nekonečně malých centrech, nýbrž jako proměnu energií v různé
tvary, unikneme, jak aspoň tvrdí moderní energetikové, všem nesnázím, jež v posled
udolaly učení monistů. Snadněji vysvětlíme vzájemnost mezi světem vnitřním,
duševním a zevnějším.

Můžeme zkoumati a určiti, jak praví někteří, empirickou příčinu, a zovou
ji determinující, od ní však rozlišíme transcendentní příčinu, sílu působící, jejíž
podstatu vystihnouti však již přesahuje poznávací schopnost vědy a schopnost
člověka vůbec.

Moderní vitalisté a energetikové jsou mnohem opatrnější svých předchůdců
materialistických monistů, že nezapomínají, že základ jejich tvrzení jest hypo
thetický. Kdežto monisté atomům a všem jejich smyšleným -vlastnostem přisou
dili bez důkazu reálnou skutečnost a tvrdili, že svět jest skutečně takový,
jak oni praví, a že skutečně vystihují podstatu světa. Skromně dí energetikové,
že si svět jen myslí jako přeměnu energií. Upřímně doznávají: naše smysly "po
slřehují tuto přeměnu energií, tedy jsme nuceni svět vykládati si touto pře
měnou a co) za ní jest, nevíme, který primus motor pohání k té proměně
nevíme. Stanovisko toto jest upřímnější a poctivější než na př. názor Haeckelův.
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Jakým způsobem lze sestrojiti pojem o světě na základě theorie o proměně
energii? Něčím tak jemným, skoro vzdušným, mlhavým jako pavučina? Je prý
možno: Svět známe jen potud, pokud nám vypravují smysly, na smysly působí
však jen rozdílné vztahy energií, tudíž svět duchový působí zase na duchový,

našim smyslům ie poznatelno, nemůže nás zajímati, poněvadž se o tom nikdy
nedovíme a věda nikdy rozluštění nepodá.

Tedy si myslíme svět jako různé tvary energií, toťnová metafysika! Hmotu
vystřídala energie, nehmotný základ, duchový. Dříve zhmotňovali duši, aby mohli
nějakým způsobem. prokázati možnost působení hmotného světa na ni, nyní však
energetikové — Ostwald, Helm, Mareš— zduchovují celou přírodu, připodobují
ji k duši a činnosti duše, aby vysvětlili vzájemné působení.

I když náš mírný realismus — prof. Čáda říká naivní realismus — není
totéž a naše filosofie je založena jinak, přec neupíráme těmto energetikům jistou
noblessu, jemnost, aristokratičnost, ušlechtilost. Věda jim vždy bude vděčna, že
potřením surového a sprostého materialismu zbavili ji příhany, do níž vinou
Moleschotta, Marxe, Bůchnera, Haeckla upadla. (Pokračování.)

Na sklonku XXVI.roku.
Na počátku XXVI. roku oslavovali jsme 251eté jubileum našeho družstva.

Z četných stran, od osob vážných, dostalo se nám uznání za práci naši, a co
nás zvláště potěšilo, veškerýEpiskopat český a moravský měl přímou účast na
radosti naší.

Tehdy jsme se snažili, zvelebiti fond pro katolické spisovatele a získali
jsme mu skutečně řadu nových 200 korunových zakládajících členů, četných
členů přispívajících (4 K ročně) a hojně štědrých dárců. A vedle toho praco
vali jsme ve družstvu pro fond, jenž jest určen pro zřízence družstva Vlast.
Má jmění 2352 K 62 h, kterýžto obnos družstvo samo během pětilet ze svého
jmění o 1000 K rozmnoži.

Aby družstvo ve vývoji neklesalo, měli jsme letos zase hlavní zřetel
k Sociálnímu odboru družstva Vlast, kdež jsme provedli generální agitaci;
práce naše je právě skončena, a nyní čítá Širší sbor sociálního odboru našeho
800 dárců, z nichž někteří po koruně, ale jiní po 5, 10, 20, 50, 100 až 200 K
darovali, o čemž svědčí zevrubné výkazy ve »Vlastic a »Našich Listech: uve
řeiněné. Pro zajímavost věci samé stůjž zde, kdož k Širšímu sboru sociálního
odboru přistoupili dle stavů: 1 světící biskup, l kníže, 1 kněžna, l princ,
4 hrabata, 4 kap. děkani, 2 generální vikáři, 2 praeláti, 10 kanovníků, 2 opati,
l generálvelmistr, 2probošti, 2 arciděkani, 5 arcikněží, 10 provinciálů, převorů,
provisorů, quardiánů, novicmistrů a řádových sekretářů, 3 lékaři, 3 stavitelé,
1 advokát, 18 profesorů university, techniky. boh. ústavů, ředitelů, profesorů a stu
dujících, 6 katol. spisovatelů ze stavu občanského, 6 rolníků, 29 úředníků, 5 obchod
níků, 11 živnostníků, 30 řemeslníků, 8 majitelů domů, 18 ředitelů škol nebo
řídících učitelů, 12 učitelek, 6 učitelů, 22 pánů, paní a slečen —-bez udání úřadů
nebo postavení, 8 katolických spolků a organisací, 15 faktorů, dozorců, pošt.
zřízenců, 12 dělníků, 37 řádů, a to 21 mužských, 16 ženských, 495 světských
kněží, z nichž jsou 25 gymn. katechetů, 27 katechetů obecných aměšťanských
škol, 27 kníž. arcib. nebo bisk. vikářů a moravských děkanů, 416 farářů,
českých děkanů, beneficiatů, kněží redaktorů, kaplanů, deňcientů a j. v. a 7 alumnů.
Celkem je 800 dárců. Z toho jsou 5 z Ameriky, po jednom z Ruska a z Belgie
2 z Německa, 2 ze Saska, 2 z Pruského Slezska, 12 z Rak. Slezska, l z Vorarlbergu
2 ze Slovenska, 1 z Horních a 8 z Dolních Rakous, 4 z Korutan,2 z Krajiny:
3 z Istrie, 127 z Moravy a 627 z Cech.
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Po těchto vnitřních záležitostech družstva obracíme se k veřejné záležitosti,
dotýkající se mysli nás všech katolíků; myslíme oslavu M. Jana Husí r. 1915. v čas
500 leté památky jeho úmrtí. Prozíravý muž a vážný historik 1—P. Petr Špička
z řádu křižovnického často nás v soukromé rozmluvě na to upozorňoval,
abychom se na r. 1915 řádně a v čas připravili. A muž tento měl pravdu. Toho
roku má býti postaven na Staroměstském náměstí pomník, což se zajisté stane
s oslavou u nás nevídanou, a toho roku zamýšlejí volní myslitelé svolati dozPrahy
na oslavu M. JanaHusi světový kongres a chtějí zasaditi světovou oslavou M. Jana
Husí církvi smrtelné rány. Proto i my nesmíme složiti ruce v klin. Hlavní obrannou
práci vezme do ruky Tisková liga a s ní zajisté i jiné vážné korporace a osob
nosti, mezi nimiž i naše družstvo scházetí nebude. My pak specielně získali jsme
pro »Vlastc obratného referenta, jenž bude toto hnutí již od nynějška stopovati
a o něm ve »Vlastic reterovati.

My všickni z nejužšího kruhu »Vlastic pracujeme a vedle toho hmotně
přispíváme. Každý z nás jest zakládajícím členem: družstva Vlast (100 K), fondu
pro katol. spisovatele (200 K); Soc. odboru (dary dobrovolné, nejméně ročně IK),
Jednoty č. kat._učitelstva (50 K), Tiskové ligy (100 K) a Spolku na zakládání
katol. knihoven (100 K). Někteří jsme to již doplatili, jiní část po části uplácejí a
třetí se k nám čile přidávají, příkladu našeho následujíce. Katolická strana jest
malá, i musí se spojiti práce a hmotná obět a obět a práce,jedno bez druhého
jest kusé a'neúplné. A vedle toho máme zření i k jiným katolickým potřebám a
podnikům, jimž rovněž ze srdce tiskem i hmotně pomáháme a jiné k tomu vy—
bízíme. Již 261et stále a stále nabádáme k práci pro církev, nabádáme k čilému
a ideálnímu životu, nabádáme k obětem hmotným dle sil každého jednotlivce.

Ve jménu Páně ku předu ve XXVII. správním roce, jenž začíná 1. října 1910.
V PRAZE, dne 1. září 1910.

Tomáš Škrdle,
redaktor a kníž. arcib. notář.

jest žalován. Sokrates s žíravou ironií vy- '
FEUlLLE'l'O-N.

Euthyphron.
Napsal P. FR. ŽÁK. T. U)

Platonův Euthyphronjedná o nábožnosti.
Své jméno spis má od osoby, s kterou So
krates měl rozhovor.

Oběma dává Plato se sejíti před domem
druhého (z devíti) archonta. před nímž se
projednávaly věci náboženské, na př. před
běžné vyšetřování při urážce náboženství,
při vraždě a pod. Tento druhý archont slul
Bacileug, král.

Euthyphron zná Sokrata, i diví se, že
místo v luxeiov, gymnasiu athenském, po
zději proslulém proto, že Aristoteles tam učil,
nalézá jej zde. Či žaloval Sokrates někoho?
Zajisté nikoliv. Je tedy sám žalován. I táže
se ho, tomu-li tak.

Sokrates odpovídá, že jakýsi ]lIeletos,
mladý muž, jej žaloval. Euthyphron ho ne
znáš; avšak věděti si žádá, proč Sokrates

') Autor má takto zpracovaného celého Pla
tona, a rád poskytne listům své práce.

kládá, že Meletos poznal, jak jsou mladí
lidé zkaženi a kdo je kazí; mezi nimi je prý
také on, Sokrates. I žaloval ho, že dělá nové
bohy a starých neuznává. Chvástavý Euthy
phron se nediví, pravě, že také bývá vy
smíván, když předpovídá budoucnost; než
netřeba toho dbáti. — Sokrates odpovídá
5 jemnou ironií, že ovšem Athenským mnoho
na tom nezáleží, je-li někdo »silným du
chemc sám pro sebe, ale hned béřou věc
vážně, chce-li jiné poučovati. Euthyphron
ovšem nikomu své moudrosti nevnucuje,
ale on, Sokrates, má zvláštní zálibu, po
učovati jiné. Věc je tedy vážná!

Sokrates táže se nyní sám, co vede sem
Euthyprona. Euthyphron odpovídá, že ža
luje svého otce pro vraždu dělníka. Sokrates
je polekán a žádá bližšího vysvětlení. Euthy
phron vykládá,. že dělník se opil a v opil
ství se rozhněvav, zabiljiného dělníka. Otcc
dal vraha svázaného vhoditi do jámy, chtěje
jej vydati potrestání, až by s věštcem sc
poradil. Ale zatím vrah hladem a zimou
zemřel. Proto žaluje on, syn, otce z vraždy.
Domácí se nad ním sice horší, pravice, že
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jest bezbožné, aby syn žaloval otce pro smrt
vraha, ale on není tak nevědomý jako oni,
nevědoucí ani, co je zbožné a co. bezbožné.

Sokrates se táže, je-li Euthyphron jist,
že koná zbožný čin, udávaje svého otce;
je-li si v tom vůbec jist, co je zbožné a co
ne. A když naivní Euthyphron se kasá, že
by, nevěda toho, prašpatně se líšil od hru
bého zástupu, volá Sokrates ironicky, že se
chce státi jeho žákem, že se při processu
svém na něho odvolá a se zachrání. Praví,
že na vědění ve věcech božských kladl
již dříve velkou váhu, a poněvadž, jak dí
Meletos, vlastním badáním v nich se pro
hřešil, řekne mu, že se stal žákem Euthy
phronovým, který v těchto věcech je moudrý,
ačkoliv, dí, s ironií, nikdo nikde se o něm
nezmiňuje.

Nyní začíná vlastní rozhovor.
Sokrates se táže Euthyphrona, co je

zbožné a bezbožné vzhledem k vraždě a
potom vůbec, a vede rozhovor svým vlast
ním způsobem, uváděje otázkami odpůrce
ad absurdum tolikráte, až pravý výměr se
vyklube.

Euthyphron přitakal Sokratu, že zbožné
a bezbožné jsou pojmy druhové, ale dává
tento výměr: Zbožné jest, toho, kdo vraždil,
oloupil svatyni, neb něco nespravedlivého
vykonal, soudně žalovati, nechť je to třeba
otec nebo matka nebo někdo jiný. To i já
činím. Na důkaz uvádí, že Zeus, který mezi
bohy dle obecného mínění lidí je nejspra
vedlivější, svého otce Krona —spoutal. tento
pak vyklestil svého otce pro jiné hříchy.*)

Na to odvolává se Euthyphron,háje se
proti výtce domácích, že jest bezbožné, udá
vati vlastního otce.

Sokrates ovšem cítí, že takové .pojmy o
Bohu nezbytně vedou k bludnému jednání
na zemi. Sám báchorkám těmto nevěří, nebo
dí, že vždy těžce nesl, učil-li někdo těmto
věcem, dokládaje, že snad proto je žalován.
— Táže se Euthyphrona,věří-li on všecko
to. — Euthyphron nejen vše věří, ale zmi
ňuje se ještě o podivuhodnějších věcech,
o kterých lid neví ničeho. Udivení Sokra

') Miní tím bájí, dle níž Uranos jím zplozené
hckatoncheiry a kyklopy svrhl do tartaru, nad čímž
matka jejich Gaja se hněvajíc, 'ostatní děti proti
otci vzbouřila. Titani se vzbouřili a Kronos vy
klestil Urana, svého otce. Kronos zase pohltil své
vlastní děti, jelikož mu bylo zvěstováno, že ho
svrhnou :; trůnu. Jednoho, Zeva, matka schovala
na Kretě, davši otci polknouti místo něho kámen.
Zeus pak svrhl bojem Titanů Krona, a dal mu
prostředek k dávení, že dítky zase vyvrhl.
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tovo ukazuje, že slavný mudrc byl jiného
mínění, že vypravování básníků a obrazy
malířů ve svatyních jinak posuzoval. Však
pouští to vše mimo. klade opět svou otázku
a žádá, aby mu řekl, co jest zbožné a bez
božné vůbec, totiž dle druhového pojmu.

Euthyphron odpovídá, že zbožné jest,
co je bohům milé, a bezbožné, co iest
bohům nemilé, co nenávidí. Sokřatesuvádí
jej otázkami ad absurdum. Obsah jeho dů
kazu, že daný výměr není správný, je asi
následující:

Mezi bohy jsou různá mínění a nepřá
telství, jak Euthyphron za to má. Proč asi?
Když lidé nemohou- se shodnouti na př. o
nějakém čísle, velikosti, váze, nehádají se,
jsou-li rozutnni, ale znOVu počítají, znovu
měří, znovu váží, a tak se shodnou. Však
jsou věci, v kterých se často nemohou shod
nouti. Jaké jsou to věci? Jsou to věci na
př. co je Spravedlivé a co nespravedlivé, co
je krásné a co ošklivé, co je dobré a co
zlé. Nemohouce se shodnouti, přicházejí až
k nepřátelství mezi sebou. Jsou-li tedy mezi
bohy různá mínění. ano i nepřátelství, jeto
proto, že jedni mají něco za spravedlivé,
krásné a dobré, jiní naopak za nesprave—
dlivé, ošklivé a zlé, nebo to jsou zajisté
předměty Sporu.

Nuže, pokračuje Sokrates, co jedni mají
za spravedlivé, krásné a dobré, milují za
jisté; a totéž druzí, majíce to za nespra
vedlivé, ošklivé a zlé, nenávidí. Kdyby tedy
zbožné bylo to, co se bohům líbí, a bez
božné to, co nenávidí, bylo by často jedno
a totéž zároveň zbožné & bezbožné, což si
odporuje. — A tak je možno, milý Euthy
phrone, že tvá žaloba na vlastního otce
Zevovi se líbí, ale Kronovi a Uranovi se
protiví; a tak i jiným bohům.

Euthyphron vytáčí se námitkou, že nikdo
z bohů nebude odpírati, že ten, kdo ne
Spravedlivějiného zavraždil, zasluhuje trestu.
Námitka ovšem je planá, nebo oto neběží;
to se rozumí samo sebou. 0 to běží, že
není často shoda, je-li některá věc nespra
vedliva čili nic. — Sokrates odchylku od věci
zpozoroval a ukazuje Euthyphronovi, že při
soudě neprou se lidé a soudci, zasluhuje-li
nespravedlivý čin trestu, ale o to, je-li čin
skutečně nespravedlivý a tudíž trestuhodný.
Tak také bohové nemohou se příti, zaslu
huje-li nepravost trestu, ale mohou býti růz
ného mínění, byl-li ten onen čin nespra
vedlivý čili nic.
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Ižadá Sokrates, aby mu Euthyphron
jasně dokázal, že ony dvě vraždy, totiž
vražda sluhy opilým sluhou, a vražda to
hoto otcem Euthyphronovým, jsou činy ne
spravedlivé a že všichni bohové nezbytně je
za nespravedlivé mají.

Euthyphron si to před soudci troutá do
kázati, ale před Sokratem nikoliv, maje ho
trochu za nechápavého. Sokrates sám to
tvrdí, ovšem ironicky. Tak přechází k dal
šímu výměru, který by mohl na základě
dosud uvedeného býti dán. Euthyphron
ovšem 'jej přijímá, nebo jeví se jako zdo
konalení jeho prvního výměru.

Druhý tento výměr dí že zbožné je
to, co všichni bohové milují.

Sokrates zavrhuje jej. Důkazu, kterým
to činí, vytýkají tautologii a nedůkaznost.
Je ovšem jemný a trochu soňstický; ale má
přece jen platnost. Ovšem mohl Sokrates
totéž mnohem prostěji a jasněji ukázati;
leccos je zbytečné z toho, co uvádí.

Nejprve klade otázku: Je zbožné proto
milováno, poněvadž jest zbožné, nebo jest
proto zbožné, poněvadž jest milováno (t. j.
je zbožné důvodem k lásce nebo následkem
lásky bohů)? Je-li důvodem k lásce bohů,
je už dříve zbožné, a protože jim jest, jest
milované; je-li následkem lásky, není dříve
zbožné, nýbrž stává se jím proto, že jest
milováno. Je-li důvodem k lásce, a tudíž
dříve již, nežli je milováno bohy, zbožné,
pak ovšem nestává se jím, jsouc milováno,
nýbrž tato láska jest toliko nahodilá. Poně
vadž pak všichni bohové zbožné milují, jest
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»býti milovánuc se zbožným spojeno, ale
jest jen jeho bližším určením.

Poněvadž Euthyphron první jeho otázky
nechápal, vysvětluje ji řka, že něco je ne
sené, viděné, vedené proto, poněvadž se
s ním něco děje, poněvadž něco trpí. (co dí
o vidoucím, nesoucím etc., nepatří k věci.
Pozn.), že teprve něčím stává, trpíc to. Co
je milované, stává se milovaným tím, žeje
někdo skutečně miluje. Má to platnost 0
»zbožnému? Nikoliv; nebo to, co je milo
váno, nestává se zbožným, nýbrž milova
ným. Jest však takové, že může býti milo
váno. — Nad to klade Euthyphronovi o
tázku: Je-li příčina, proč bohové něco mi
lují, ta, poněvadž jest to zbožné. A Euthy
phron dí, že ano, jsa sám sobě nedůsledný,
nebo tím přiznává, že se nestává zbožné
teprvé láskou bohů, nýbrž že tato láska jest
toliko jedním znakem zbožného. Býti milo
vané a zbožné jsou tedy dvě různé věci.
Zbožné je milováno, poněvadž jest zbožné,
al: není proto zbožným, že je milováno,
byti bohy všemi. Příčina a účin jsou různé
věci, a účin nemůže býti původcem své pří
činy. *) (Dokončení.)

") Jako ukázkajemného ňlosoňckého vyjadřo
vání se Plutonova stůjž zde věta Sokratova:
>Kdyby zbožné & bohomilované bylo totéž, mu
silo by, poněvadž zbožné je milováno pro svou
zbožnost, bohomilované býti milováno pro boho
milování. a zbožné, poněvadž bohomilované jc
bohomilované pro bohomilování, muselo by býti
pro bohomilování zbožné . . . Jedno jest takové,
že je milované, poněvadž jest milováno; jiné je
proto milováno. poněvadž je takové, že jest milo
váno, t. j. milování hodné. Jsou to tedy různé
V001. —

SMĚs

Nádhernou výstavu frási pořídil»Ce—
ský Učitele ve svém čísle ze dne 7. září
t. r., v úvodním článku svého posledního,
13. ročník zavírajícího čísla. Praví tam na př.
toto: »Zbytků dávných náboženských idejí,
jen tušených ohlasů lepší minulosti nábo
ženského cítění národa, marných, bláhových
domněnek o užitečnosti a spáse katolicismu
pro nás Čechy(!) —- toho uchopil se do
prohnanosti chytrý klerikalismus a vytvořil
ze všeho síť, do níž padá mu stále ohromný
díl národa. Klerikální náboženské frase, dým
nepravdy, to nebeské kadidlo, které oma
muje osláblé mozky české a zastírá jím
skutečnost, to obetkává naše české kraje

jako těžká mlžná clona. Na učitelstvu je,
by clonu tuto rozptylovalo, duševní obzory
lidu rozjasňovalo, dým klerikální omamné
frase učilo poznávati jako nastrojené úklady,
za nimiž vězí jen a jen pozemské choutky
a cílec atd. — Je viděti, že ohněstrůjce
»Ceského Učitelec umí zapalovati prach a
pouštěti rakety. Na štěstí neškodné, poně
vadž první sťránky »C. UJ pravidelnězů
stávají nerozřezány a nečteny. Všechno se
časem znechutí; i stále přemílání klerika
lismu. — Rozumí se, že se při tom musí
zase hoditi blátem po školském referentu
v zemském výboru, ,P- prelátu Dru. Buria
novi. Pravíf »Č. U.c: »Česká »burianovštinac,
kteréž úředně se říkalo »úsporný systém
zemského" výboru království českéhOa a kte
ráž nebyla ničímjiným, nežli karakteristickým
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aktem nevlídnosti veřejných činitelů ke škole,
"zejména moderní české škole, jak se tato
praesentuje ve snahách českého pokroko—
vého učitelstva, tato »burianovštinac za
klepala na naše brány právě ve chvíli, kdy
učitelstvo trpí těžkými obtížemi materialnímia
atd. — Bylo by věru na čase, aby referát
školský v zemském výboru byl svěřen re
daktoru »Č. U.: p. K. Tučkovi. Ale jsme
přesvědčeni, že by za měsíc obrátil a jevil
méně ochoty a vlídnosti ke koll. vlastním
nežli ji vytrvale osvědčoval ke každé de-.
putaci a každému i pokrokovému učiteli p.
prelát Dr. Burian. Za jeho referentství zří
dilo se v Čechách více nových měšťanských
škol nežli za celou dobu jeho předchůdce
Dra. Pražáka. Ale ukazuje se znova vždy
pravda dávného pořekadla: »Čiň čertu do
bře, peklem se ti odmění.< —1'.

»Český Učitele zcela vysvětlitelněujal
se svých stoupenců — volnomyšlenkářů a
vrhl se na »Cechac projeho známý článek:
»Volná' myšlenka a čeští učitelovém Na

'plňuje ho úžasem nestoudnost »Čechovac,
s jakou appelluje na úřady školní, aby se
vší bezohledností zakročily proti učitelům,
kteří jsou obviněni ze členství Volné My—
šlenky. Ale hned na to »obviněncec, jak se
zcela upřímně ve chvíli duševního jasna
»Č. U.: vyjadřuje, béře v ochranu, dovo
zuje: »Nevíme, proč by učitel nemohl a ne
směl býti členem této instituce, kterou zákon
dovoluje a která nese se za ušlechtilými cíli
tolerance náboženské, světového míru, vzá
jemné humanity a jiných ideí, kterým mrzký,
ohavný a lidské krve tolik žádostivý kleri
kalism nesahá ani po paty! Je-li Volná My
šlenka institucí protiklerikální, pak považu
jeme úplně za Správno, jeli český učitel
jejím údem.c — Zdá se, že pisatel této
státi spadl nedávno na zem přímo 5 měsíce.
Buď nezná školní zákony, nebo naprosto
jsou mu cizí tendence Volné Myšlenky.
O jejím prázdninovém sjezdu v Brusselu
rovněž asi neslyšel. Ale rozhodně náměsíč
nictví prozrazuje jeho logika, kde sám učitele
volnomyšlenkáře jmenuje »obviněncic, a na
druhé straně program Volné Myšlenky schva
luje a vyzývá učitele, aby do této organi
sace vstupovali. Jinak souhlasíme 5 »C. U.:
v tomto: Je-li Volná Myšlenka organisací
tak nevinnou, nač se skrývati a styděti za
její členství? Je to charakterní a důstojné
pokrokového učitele? —r.

Potlačení studia dívek!na středních
školách. Zatím co ministerstvo veřejných
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prací připustilo od prázdnin dívky i na vyšší
průmyslové školy, ministerstvo vyučování
v oběžníku zaslaném všem ředitelstvím škol
středních omezuje přístup dívčí na střední
školy dříve povolený. Ciní to z důvodů, aby
vlastní školy dívčí, šestitřídní lycea, netr
pěla studiem dívek na chlapeckých ško—
lách středních, proto má se přístup děvčat
na gymnasia, reálky a jiné střední školy
omeziti jen na ta města, kde není dívčích.
škol a i tu dovoliti kontingent 5 procent
čili 20 žáků na 1 dívku. Adívky pakjsou
jen privatistkami, nikoli veřejnými žákyněmi.
A mohou ředitelstvím ústavu od některých
předmětů, partií neb hodin býti vyloučeny,
když se to z ohledů zdravotních, mravnost—
ních ukáže potřebno.

LITERATURA.

Julius Košnář: 0 sv. Václavu a vývoji
úcty svatováclavské. V době, kdy liberálové
marně snaží se rozšířiti a prohloubiti úctu rigo
rosního Husa, šíří se ve vlasteneckých a nábo
ženských kruzích šťastná myšlenka povznésti úctu
k sv. knížeti českému Václavovi. Již prol. Kalousek '
ve své Obraně sv. knížete si stěžoval, že úcta
jeho jest zanedbávána. A jedním z nejúčinnějších
prostředků k šíření úcty k sv. Václavu je jistě
příležitostná kniha prol. Košnáře. Pilný pracovník
v naší historii v krátkých, na historických dokla
dech založených statích, sleduje nábožensko-poli
tické poměry v zemi české a probírá celý živo
topis sv. knížete. Poutavým, vlasteneckým zápalem
dýšícím slohem tako'rka kreslí před očima čtenářů
milou postavu mladistvého knížete. A k lepšímu
ještě oživení děje provází vypravování své pří
padným obrazem, Na to sleduje rozvoj úcty svato
václavské od jejího počátku až na naše doby.
Kniha Košnářova měla by býti číta nk o n na
šeho lidu. Skytá hojně _látky pro přednášky
i duchovní řeči o sv. Václavu, a zaslouží si proto
nejhojnějšího rozšíření. - r.

Naše kalendáře. Kalendáře družstva Vlast
.Sv. Vojtěch< velký stojí 1 K, malý 60 h. Tucet
našich velkých kalendářů jednotlivých nebo mícha
ných stojí 8 korun, tucet malých ——sv. Vojtěch
— 4K 80h. Pří hotovém placení dává se na
tucet jeden nádavkem. Kdo si objedná kalendář v
plné ceně, tomu platíme poštovné my, kdo je má
ve snížené ceně, platí si porto sám. — Objednávky
vyřizuje: administrace družstva Vlast v Praze
čp. 570-11.

Prodej cizích kalendářů. — V téže
ceně jako naše prodáváme i p. Kotrbovy, Vimper
ské kalendáře a kalendář >Štítnýc, totiž velkých
tucet za 8 K, malých za 4 K 80 hal., ale vyhra
žujeme si, že v každém tuctu musí býti aspoň
dva kalendáře naše: »Sv. Vojtěchc, a jeden ka
nŠtítnýc. — Objednávky vyřizuje: administrace
družstva Vlast v Praze, čp. 570-11.

Knihu-kám: družltva Vlut v Praze.
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_VychovatolWycbáznl. ' Administrace„Vycho
a 15. každého měuico a vatelo“ jest ve vlastním
přodpláci se v admiui- domě v Praze, Žitná ul.č.
straci celoročně 7 korun. 570-ll. — Tam zasílá Be

Eůllotnč 3-50 korun . Do přodpl.aadros.reklumaco,“rajm německých. osny jež,se nopečeu a nofrank.
& Horce ovmy předplúci Rukopisy pro hlav. list.
se na „ ych o vatole“ . zprávy časové, knihy a
8 kašna), do os;)atnich o časopzlsy zasílány budte-lzemi orun. — ánům ' ' ' - v ' ' ' Em. ákovi, mn. rof.
„„...„Pcúm„„,-„„, Časopis venovany zájmum krestanského skolstvn. „„ Smíchov,?„, za,
25 procent a„ Vychovatel“ prílohu přijímá ruko iny
co jim dává toliko zaho- Orgán VLJelínek, učltel \! re—
tové. Alumnům. klerikům . , .. . „_ . vnově u Prahy pro
, studujícím „wu-e „„ Jednoty ceskeho katol. ucitelstva v kral. (,eskem. Věstník Katechets pri
deaot procent a : ěratol .. . 'imá ruŘOPÍSy re BHO!

dostane na 10glomplářů Majitel “ vydavatel: Druzstvo Vlast. aroslav Slavíček, kate—jeienáctý : arma. = , _ , _ ch t S 'Chovb 992.ODPOVbDNY REDAKIOR: Dr. RUDOLF HORSKY. “ “ ““ "“ .
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Církev a stát. — K otázce školní koedukace. — Výchova nových lidí. — Biblické děje & bibl. osoby
v pověstech Zidů a Mohamedxinů. ——Feuilleton: Euthyphron. — Směs. — Literatura.

C7 , 0W
Clrkev a stát.

(Vychovatelský význam církve vzhledem k státu.)

(Pokračování)

Církev pěstujíc v člověku obětavost, sebezapření asoucit klade základy spo
lečnosti a státu, a činíc člověka zodpovědným za všechno i tajné, očím lidským
unikající jednání před jeho Tvůrcem, navádí jej k tomu. aby vždycky jednal ve
shodě s vyšším svým určením. Ale kladouc takto meze lidským žádostem a jednání,
určuje též hranice právomoci sídlu. Jenom co jest v mezích zákona Božího, může
stát určovati a nařizovati. Stát musí ctít přirozená práva svého příslušníka jako
člověka.

V císaři římském Kalignlovi, který svého koně dal prohlásiti za konsula,vy
vrcholila supremacie státní moci v samu směšnost. Byl to nejkrajnější a spolu
nejsměšnější výstřelek'státního absolutismu, který se necítil žádným vyšším zá
konem vázán proti svým poddaným.Byla to devisa všech od vyšších řádů odpou
taných vládců, jež zněla: >Omnia et in omnes mihi licetc, nebo »Regz'svolnntas
snprema lex esta: atd.

Státní moc, která není si vědoma mezi svého práva, brzo všechna práva
prohlásí za theorz'z'a násilí, a moc fysickon uzná za jediný zdroj práva. Proto
i vzhledem k ochraně jednotlivce a zájmu celku je potřebí, aby existovala nábo
ženská organisace, na státu nikterak neodvislá, která by ve jménu vyššího řádu,
ve jménu přirozeného a tedy božského zákona bděla, aby vládnoucí nepřekro—
čovali meze své právomoci. Proti císaři musí již v zájmu pravé svobody, pravé
kultury a opravdového státního celku existovatirepraesentant a hlava náboženské
společnosti jakožto strážce ethických základů lidské společnosti. »Kdo nechce
se zříci jména křesťana, ba všeho zdravého rozumu, musí trvati na tom, že du
chovní moc musí býti od moci světské nezávislá a volná, a že jediné tato roz-'
hoduje ve všech otázkách svědomí.c (Forster l. o.)
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Ale nejen v zřízení monarchistickém, i v demokratické správě státní, ať
v kterékoli formě tato se jeví, je potřeba k zachování a posilování ethických zá—
kladů státního celku existence neodvisle' moci duchovní. I demokratismús u vědomí
své všemohoucnosti může prohlásiti »koně konsulema, a může se .zvrhnouti
v čiré násilnictví a tyranii. Obrázky z revoluce francouzské s dostatek to doka
zují, a ženština uctívaná jako bohyně rozumu na oltáři jest jenom opáčný, ale
příbuzný výstřelek rozpoutané, hlubších ethických zásad zbavené lidovlády. Ba
hrůzovláda davu v republice, v němž všechny ethické normy vyhynuly, iest daleko
hroznější nežli tyranie absolutního vladaře, protože tento vždycky se leká vzbou
ření a pomsty poddaných, ale lid řídící osudy státu ve své domnělé omnipotenci
tohoto nebezpečí nezná.

Zvěčnělý anglický kardinál Manning ve svém spise: »Caesarismus a ultra
montanismuSc velmi krásně ukazuje, jaký význam má církev pro stát a jakých
zásluh získala si katolická církev o osvobození národů jediné proto, že byla od
státní moci neodvislá. Kardinál Manning ukazuje na tyranii některých římských
vladařů v dávnověku, líčí, kterak v protestantských panovnících za doby t. zv.
»reformacec opět tento zvrácený caesarismus propukl. Známá jich zásada: »Cujus
regia, ejus religio: je opět obnovením absolutního despotismu,. ujařmujícího
všechna osobní .práva a svědomí člověka. Pravíť: »Caesarismus, ať jest v jediné
osobě, či ve sboru nebo v davu, znamená vždy jen násilnictví v řádě občan
ském a pronásledování v řádě duchovním. Církev byla a vždycky bude pramen
nem vší lidské svobody. Ona byla matkou všech svobodných národů. Všechna
svoboda ducha a svědomí v jednotlivcích, v rodinách a státech pochází z ome
zení moci světské.<

Kdo z volnomyšlenkářských stoupenců čte tato slova, věru nezdrží se jízli
vého úsměvu. Kterak to možno, že by církev, tato »nejstarší ujařmovatelka ducha“,
byla ochránkyní lidských svobod? Nevíme věru, jestli ten, kdo vede turisty po
cestách neschůdných a nebezpečných k nejvyššímu rozhledu na vrcholku alp—
ského velikána, zaslouží jméno znásilňovatele: ale nikdo přece neupře, že církev
tím, že vychovává v člověku osobní svědomí a zodpovědnost, že klade důraz na
statky duševní před statky hmotnými, na konečný cíl člověka před prospěchem
okamžiku, tím, že pěstí v něm lásku k bližnímu, shovívavost, dobročinnost a jiné
společenskotvorné vlastnosti, klade nejpevnější základy státního celku.

Je to na př. i amerikánský sociolog cHyslopc, který ve své studii o demo
kracii ukazuje, jaký význam pro sociální výchovu lidstva má »výchova člověka
pro onen života, jak ji pěstuje církev. Jediné ji člověk je k tomu veden, aby
přítomné statky obětoval budoucím a trvalým.

Podobnou chválu působení církve v minulosti vzdává i zakladatel positi
vismu, Aug. Comte. Kulturní činnost její záležela v tom, jak uvádí, že povzná
šela jednotlivce nad úzký kruh jeho zkušenosti a myšlenek a podněcovala jeho
činnost názory, které byly výsledkem nejhlubší duševní a mravní soustředěnosti
a dlouholeté zkušenosti. Ona měla pro kulturní život týž význam, jako má v or
ganismu člověka ústřední nervové ústrojí oproti popudům vnějším; ona hájila
proti impulsům a dojmům okamžiku nepomíjející statky duševní, kladla důraz na
hlubší účelnost proti vládě okamžitého, makavého prospěchu, ona učila hleděti
idstvo na věci hlavní a udržovala vše v jednolitě souvislosti s celým životem.
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Comte přičítá církví zásluhu, ž zcela na rozdíl od antiky hájila vždy aza'sadně
vládu mravností nad politikou, a tak ochraňovala duševní základy lidské společ—h
ností. Správně vystihuje, že v konfliktech papežství s císařstvím vždycky církev
hájila zájmy mravnosti, zájem národů oproti zvůli panovníkově. (Pokračování)

K otázce školní koedukaee.
Podává. EM. ŽÁK.

(Pokračování.)

Potřeba zařízení dívčích škol.

Koedukace hochů a dívek na vyšších školách jest pouze nutnou výpomocí
všude tam, kde není pro dívky rovnocenných škol samostatných. A nelze upříti,
že s dalším rozvojem dívčího školství koedukace spíše bude mizeti nežli se roz
šiřovati. Ovšem bude potřebí, aby osnovy dívčích škol nebyly pouhym okopírová—
ním osnov škol chlapeckých, ale aby odpovídaly potřebám a požadavkům vyššího
vzdělání žeuy.

Nelze též upříti, že této úpravě osnov dívčích vyšších škol staví se v cestu
mnohé zastaralé názory i neujasněnosti. Jako na př. zda mají se dívky v těchto
školách připravovati k budoucímu svému povolání jako manželky a matky, anebo
zda mají tyto školy — výhradně míti na zřeteli přípravu dívek k samostatnému
životnímu povolání, tedy budoucí život neprovdaných. A opravdu, na prvý pohled
se zdá, jako by tento dvojí směr ženského povolání činil jednotu v jich školní
výchově naprosto nemožnou.

Bylo by ovšem zcela snadno tento >dívčí dualismus: překonati, kdyby vý
hradně záleželo na vůli žen, právě tak jako záleží na vůli mužů, pro který směr
života se rozhodne. Ale zda v převážném počtu případů není to náhoda, či
jak se dosud za to má, »štěstía, které rozhoduje o budoucím směru života
dívek? —

Oproti těmto otázkám nyní uplatňuje se názor, že účelná příprava dívek
k jednomu povolání, jestli vážně zaručuje zdravý rozvoj dívčí duše, má nenaa
hraditelný význam pro vytvoření jejího charakteru a zaručuje jí nepřímo dů
kladnou přípravu povahyi pro povolání opačné. Elisabeth Guauck-Ku'hueová,
jedna z nejbystřejších spisovatelek v ženské otázce, praví ve své pozoruhodné
knize »Díe deutsche Frau um die Jahrhundertweudec (Berlín 1904): »Vše, co na
řádnou výchovu a opravdové vzdělání ženy je vydáno, není nikterak ztraceno,
ale tvoří dobře uložený kapitál. Neprovdá-li se dívka, může na tomto základě
dále stavěti; provdá-li se, může přímo svými vědomostmi aneb schopnOstmi, a
daleko více ještě mravním ziskem své ukázněné vůle a zvykem přesného konání
povinností obohatiti svůj dům.a

Osnovy vyšších dívčích škol mohou zcela dobře bráti zřetel na domácí po
volání ženino, a při nynějším stavu věcí, kdy ženské lékařky nejsou více vzáa
cností, ještě lze v ně případně umístiti nauku o hygieně ženy, děcka, příbytku
a pod. Vše záleží na methodě a taktu dotyčných ženských odborníků. Vždyť
víme, že cit pro dítky a láska k nim patří k přirozeným vlastnostem dívčí duše,
a že i ta dívka, již nebyla údělem vlastní domácnost a rodina, pokud žije a cítí
přirozeně, dítky miluje a ráda s nimi se zabývá. A v tom směru vědecké, dů
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kladné a odborné jich poučení věru jest jim na Výsost důležito. Potřebí jest si
jenom všimnouti stávající nevědomosti anebo zvrácených náhledů některých ny
nějších mladých žen a matek, jak-často v důležitých otázkách jsou bezradny,
anebo poukázány na sdělení cizích, nevzdělaných žen nebo nějakých příruček
a knih.

Proč by jim vyšší škola nemohla vštípiti základní poučky o hygieně ženy,
dítka, obydlí atd.? A dále bylo by pro praktický výcvik jejich jenom žádoucno,
aby voděny byly v dětské ústavy, na př. v dětské nemocnice, sirotčince, jeslc
& podob., aby zde z vlastního názoru se poučily. Vždyť přirozeným úkolem ženy
vždycky bude její mateřství a sesterství v nejširším slova smyslu. A i tyto
vlastnosti, jež v úkolu a poslání ženy takořka dřímaji, sluší výchovou zušlechtiti,
posílití & vypěstiti, poněvadž v každém ženě dle její přirozenosti příslušném po
volání budou jí nejlepším základemblahodámého působení. —

V ustavičném specialisování různých povolání, jak je vidíme již vyvinuto
v povoláních a stavech mužů, jistě také dojde na odborné vzdělání a vychování
žen pro různá povoláni, jim v prvé řadě náležející. A právě tato povolání jako
nejvíce appellují na ženskou duši a její přirozené cítění, tak budou potřebovati
odborného vzdělání a vyškolení.A čím více lidská společnost k tomuto rozrůdnění
různých stavů bude směřovali, tím více bude potřebí výchovu dívčí emancipovati
z kruhu školní výchovy chlapecké. A jestli nám jest již nesporno, že hoch má
býti ve škole vychováván jediné mužem, poněvadž muž na vytváření budoucího
charakteru žákova nejlépe může působiti, tak zase nutno zcela důsledně uznati,
že k výchově ženy nejlépe hodí se odborně vzdělaná a paedagogický způso—
bilá žena.

A již tím otázka koedukace valně bude zjednodušena a omezena. Zušle
chtění a výpěstění specialních vlastností a stránek dívčí duše může se dítí ve
zvláštních ústavech, které celým svým prostředím a pečlivým působením na cha
rakter a mravy tvoří blahodárnou protiváhu proti všemu jednostranně abstrakt
nímu a mechanickému, a které případně a účelně směřují k zachování, prohlou
bení a zušlechtění pravé ženskosti. V tom směru příkladem již jde v čele ona
vlast koedukace -— Amerika. Zde jsou již založeny některé vyšší dívčí školy,
které své zvláštní sociální kolonie- vydržují hlavně v dělnických čtvrtích, aby
tak jich studentkám byla dána příležitost v jich volných chvílích k charitativní
práci. — (Pokračovaní)

Výchova nových lidí.
(Napsal F. V. Krejčí. Nákladem Zemsk. ústřed. spolku jednot učitelských v krríl. Ceském.)

. (Posuzuje V. H—A.)
(Pokračování.)

XII.

Říkalo se docela řemeslně: Výměna látek působí život, pohyb, vzrůst. Nyní
však víme, že záleží na udržování organismu ina podnětu k činnosti organismu.
Ale přece rozlišujeme. Činnost organismu vychází z něho samého, z jeho po
tenciálu; energie jeho se vybavuje dle stupně podráždění, jak zní hypothesa
profesora Mareše, že »tento fysiologický potenciál obnovuje se assimilací energie
obsažené v živných látkách; únava a zotavování se odpovídají vyčerpání. a ob
novení tysiologického potenciálu; odpadají pomysly unavujících a zotavujících
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látek: výměna látek je vedlejší závislé výměny energie. Smyslové pocity jsou
specifickou energií smyslových ústrojů, která se vybavuje podnětem; vzájemnost
mezi fysickým a psychickým stává se pochopitelnější z hlediska energického ja
kožto vybavování potenciálů.<

Z tohoto malého citátu jest patrný hypothetický ráz celé této energetické
theorie. Její stoupenci “jsou si toho dobře vědomi; odtud jejich zdrželivost a no
blessa výrazu, což jest jejich hlavní předností.

Ještě není mezi nimi shody v mnohých bodech. Někteří následují důsledně
v stopách Kantových, někteří však popírají sice podstatu, ale přece přisuzují
objektivní jsoucnost prostoru, času a vlastnostem, nejsou úplní Kantovci, jenž
toto nazval formami našich smyslů. Mach na příklad není čistý Kantovec, po
něvadž pokládá elementy, jak praví, tedy prostor, čas, zvuk, barvu, za dané
skutečno; jiní však — Pearson, Helm, tvrdí, že tyto »elementyc jsou vlité formy
našich smyslů, a že nikdy nepoznáme »věc o sobě:.

Nepoznáme příčiny života, proč tak různé podmínky jsou zde v světě spo
jeny a uspořádány, že z nich vyplývá život. Nechápeme život - dí energetikové
— z jeho příčin; ty jsou vědě nepoznatelny. Ale chápeme život 2 účelu jeho,
život chce uskutečňování, tvoření, množení, vzrůst. Účel jest rozkazem, aby se
příčiny seskupíly tak, aby účelu bylo dosaženo. Příčiny chápou energetikové jako
prostředky k dosažení účelů; účel je v budoucnosti, co má se teprv uskutečniti
pomocí příčin.

Věda nema' u moderních energetiků toho poslání, které jí přisuzovali mo
niste' směru Haeckelova a i ostatní, totiž pátrati po příčinách života, nýbrž jen
rovnati vztahy faktů ve formule,jímž anthropomorňcky říkáme zákony. Tyto pří—
rodní zákony jsou jen produkt naší mysli, ve světě zevnějším existují jen fakta
za sebou ve svém sledování. Co se nazývá přírodním zákonem, jest náš vlastni
výrobek, pracně sestavený ze smyslových dojmů, které jsme již zažili, a na je
jichž základě věříme v budoucnost. Tedy přesně vzato, existují přírodní zákony
jen v naší myslí; možno jest„že zevnější svět jest takový, jak si jej myslíme,
ale co o něm víme, víme jen prostřednictvím naších smyslů.

Věda tedy usnadňuje člověku živobytí tím, že na základě poznaných fakt
předvídá budoucí a podrobuje je vůli člověka. Neodhalí člověkupravdy životní,
neboť je vázána na smyslovou zkušenost; její poznání je determinováno smy
slovou zkušeností. Nemůžeme očekávati od ní nijakých překvapení v otázkách,
jež obecně nazýváme metafysickýmí, ale mnoho ponaučení a zlepšení pro vezdejší
život, pro zlepšení životních podmínek. Podstatu života, příčiny života věda nikdy
neodhalí. Bylo nanejvýš nesmyslno očekávati od ní odkrytí záhad světa, neboť
to přesahuje meze možné lidské zkušenosti. Vlastně nedozvíme se nikdy, co jest
svět sám o sobě. Positivní věda jenom rozmnožuje člověku vědomosti užitečné
Ic zaopatření a ochránění jeho existence.

Takto restringovali působnost vědy moderní energetikové naproti mínění
starších monistů. Staré známé hledisko církevních učenců!

Život není pohyb hmotných nejmenších částic, nýbrž neznámá vůle k životu,
životní nezbadaná síla. —

A nyní jen několik slov o poměru theismu k mechanismu a vitalismu.
Mechanism mluví (Balíourz Unsere heutige Weltanschauung) o slepých bez

vědomých silách, jež seskupily částice v organism obdobný stroji. Než ve stroji
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jsou působící příčinyseskupeny takovým rozumným způsobem, že uskutečňují cíl
myšlený vynálezcem. Vynálezce přítomnou stavbou stroje určuje příští výrobu,
určuje již a zná účel stroje, proto postavený stroj vyhoví. Odkud vzali pojem
prý nutných sil, jež působí vnitřní nutností?

Zkušenost nás vede k uznání metafysických principů, které řídí hmotné
nutnosti. Je možno na základě hmotné nutností vyložiti seskupení příčin tak, že
uskutečňují účel, organism? Kdo to dokázal pokusem neb pozorováním? Stavěti
mechanism jako rovnocenného odpůrce proti theismu nenapadne již ani nej
zarytějšího & nejzaslepenějšího odpůrce náboženství. Naopak mechanism před
pokládá činitele nadpřirodního, jenž v přírodě seskupil příčiny, aby svých účelů
dosáhly.

Energetism a ve fysiologii vitalism je k theismu ještě příznivějším. Před
pokládá vůli k životu, životní princip, sílu, která řídí utvořování organismu v ten
způsob, aby dosáhl svého cíle. Tento pud životní, toto snažení o život známe
dobře z vlastního vědomí. Tato »vůle k životu.: vlastně se vymyká vědě; známe
ji z vnitřní zkušenosti, ale positivní věda ji předpokládá.

Tato vůle k životu jest účelný činitel předvídavý, působící do budoucnosti.
Někteří tvrdí, že positivní věda nezná takového činitele, poněvadž chápe přizpů
sobení organismu jako následek minulých příčin. Věda prý ať vykládá jen ony
minulé příčiny, nutně působící, a ať popíše, co způsobily, jaké změny a vývoi
organismů, a ať nepátrá po teleologickém činiteli!

Tím ovšem theismus není podemlet, vždyt vitalism spočívá na předpokladu
dané — kým? -— životní síly, životní vůle. A co promyslil a napsal Schopen
hauer, přece neporáží sv. Augustina a sv. Tomáše Aquinského. —— (Pokračování.)

Biblické děje a bibl. osoby v pověstech Zidů aMohamedánů.
Podává universitní professor Dr. JAR. SEDLÁČEK. 

(Pokračování)

Ve středu ráje vznikal pramen, ztněhož byly čtyři řeky, jež zavlažovaly
celou zemi. Nad tím pramenem byl veliky strom o mnohých a velikých větvích,
ale vypadal jako starý strom, neboť neměl ani kůry ani listí. Set poznal, že jest
to onen strom, z něhož Adam a Eva neměli jisti, a že pro jejich hřích je nyní
holým. Viděl pak též, jak se kol toho strOmu vine nahý had. Když pak vsunul
svou hlavu po druhé otvorem rajské brány, viděl, že se s oním stromem stala
značná změna. Měl kůru i listí a na jeho vrcholi leželo novorozené dítko a v plén
kách obalené, které naříkalopro Adamův hřích. Kořeny toho stromu sáhaly dolů až
do pekla a tam viděl Abela, svého bratra. Anděl mu pak vysvětlil, že to dítko
jest Syn Boží, jenž přinese olej milosrdenství. Pak mu dal anděl tři semena
neb zrna jablková a poručil mu, aby je vložil pod Adamův jazyk, jakmile by
Adam zemřel. Z těch tří zrn, pravil jemu, vyrostou tři stromy, cedr, cypřiš a pinie;
jsou znamením sv. Trojice.

Set se vrátil domů a vše Adamovi vypravoval a doložil, že jest Adamovi
po třech dnech zemříti. Adam se zaradoval, když to vše slyšel, a poprvé v životě
svém se smál. Bylo mu tu snášeti tolik trampot a soužení, že by byl raději pře
býval v pekle než na této zemi. Když umřel, truchlili proň všichni a. byli by ho
zase rádi přivedli k životu; ale tu se ukázal anděl Michael & sdělil jim, jak se
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mají o mrtvolu postarat. Pochovali mrtvolu Adamovu '! údolí Hebron. Ta tři
zrna, která mu dal Set pod jazyk, počala po nějakém čase růsti, a byly z nich
stromky. Tak- tam stály až do doby Mojžíšovy.

Když přešli lsraelité Rudé moře, dostali se do údolí Hebron. Mojžíš tam
chodil a přišed k těm třem stromům, pozdravil je jako znamení sv. Trojice, vy
táhl je ze země, uzdravoval jimi nemocné a činil zázraky. Když byl blízek své
smrti, zasadil je vedle řeky pod horou Taborem v Arabii. Tam zůstaly
tisíc let, až je nalezl král David a přinesl do Jerusalema. Byl večer a David
dal ty tři stromy do rybníka a lidé je hlídali, aby nebyly poškozeny.
Ráno nalezli, že ony tři stromy srostly v jeden strom, a měl pak tento strom _na
vrcholi svém tři ratolesti. David ho nechal na tom místě, a aby poznal, oč při
růstá, nasadil naň prsten. Po třiceti létech strom ten již nerostl. Pod tím stromem
činil David pokání a sepsal celý žaltář. Čtrnáct let budoval David 0 chrámu Božím
ajeho syn stavěl o něm ještě 32 léta. Když bylo dílo to skorem dokonáno, nedo
stával se tesařům jeden trám, a nemohli nalézti žádného tak velkého dřeva, aby
jim stačilo, pouze onen strom Davidův by se jim byl hodil. Šalomoun poručil,
aby ho porazili a přinesli do chrámu. Uřízli z něho 31 loket, a když ho přihoto
vili, shledalo se, že jest ještě o loket delší. Když pak u něho loket uřízli a zase
znovu změřili, byl ten trám o loket kratší. Třikrát zkoušeli tak onen trám a vždy
s týmž podivným výsledkem. Když to oznámili Šalomounovi, poručil, abyzněho
připravili můstek přes potok Cedron. Dlouho byl ten trám mostem a mnoho lidí
ho přecházelo. Když navštívila královna ze Sáby Šalomouna, postřehla ihned toto
vzácné dřevo a projevovala před ním velikou úctu. I řekla též Šalomounovi, aby
ho tam nenechával, neboť zemře na něm ten, který odstraní zákon Mojžíšův.
Šalomoun ho odstranil a dal ho zakopati do země. Na tom místě povstal po
jakési době zázračný rybník, v němž všichni nemocní nacházeli uzdravení, když
se vykoupali v jeho vodě (t. j. rybník Bethesda v evangelium). Když přišel Pán
Ježíš na zemi, plaval onen trám na povrchu rybníka.

Dle jiné legendy dal Šalomoun onen trám do chrámu a vyzval lid, aby ho
jednou v roce navštěvovali a uctívali. Lid přicházel ve velikých zástupech. Žena
však jedna, jménem Maximilla, domnívala se, že dřevo to nemá samo v sobě
žádné moci a sedla si na ně. V tom okamženi vzplanuly její šaty jako oheň a
ona počala prorokovati a volala za milosrdenství k mocnému Ježíši. Židé se do
mnívali, že jmenuje tak nějakého nového boha a že se tedy rouhá, a vyhnali ji
z města a kamenovali ji. Ona prvá utrpěla potupu pro Krista. Když potřebovali
pak ku kříži dřeva, vzpomněli si na tento trám, přinesli ho a zrobili z něho kříž
Kristův. Potřebovali k tomu dvě třetiny celého trámu. Přímé dřevo kříže měřilo
8 loket, každý postranní kus pak po třech loktech. Za účelem obrazného výkladu
přidáno k tomu, že byly částky kříže ze čtyř druhů stromů: palmy, cypřiše, cedru
a olivy. »Ligno vita perit, per lignum vita revertit.: Dřevem zašel život, t. j.
stromem neb ovocem rajským, dřevem život se vrátil, t. j. dřevem kříže.

Ve vypravová'ních o nalezení sv. kříže bývá vzpomínáno legendy o _dřevě
života. Nalezení samo jest vykládáno takto: Když přišla sv. Helena kolem roku
327 do Palestiny, hleděla nejprve očistiti místo Kalvarie, neboť tam císař Hadrian
postavil na potupu křesťanů chrám Venušin. Při tom přišli na skálu Kalvarie, na
lezli i Boží hrob a tři kříže. Patrně byl mezi nimi kříž Kristův a kříže dvou
lotrů. Židé pospichali večer o Velikém Pátku, aby byla mrtvá těla před veliko
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nočními svátky odstraněna, a odstranili spolu i nástroje usmrcení a vhodili ony
kříže do blízké cisterny. Tak zůstaly kříže zapomenuty po celá tři století až
do nalezení sv. Helenou. Eusebius asi o nalezení tom nemluvi. Mnozí se totiž
před třetím stoletím domnívali, že se kříž Kristův vznesl k nebi a že se objeví
až při druhém příští Kristově. Cyrill Jerus. však již připomíná, že jsou částky
sv. kříže po celém světě (tedy po r. 350).

V podvržené knize z 5.- století »Učení Addaiovo: jest obsažena jiná legenda.
Když Klaudius César, jehož učinil Tiberius druhým v říši, šel bojovati proti
vzbouřencům v Hispanii, Protoniké, manželka jeho, poučena sv. Petrem o zázra
cích Kristových, jata byla velikou touhou navštíviti svatá místa. Odešla pak
s dvěma syny a s dcerou, která byla pannou, do Jerusalema. Tam byla přivítána
s velikou slávou, přebývala v Herodově paláci, kde ji sv. Jakub, jerusalemský
biskup, navštívil. Ona prosila, aby jí Jakub ukázal Golgotu, kříž na němž Kristus
vytrpěl, a hrob, kde byl pochován. Jakub odpověděl, že ta svatá místa jsou
v moci Židů a že jest křesťanům zabráněno tam vcházeti. Ona vzkázala ihned
Oniášovi, Hannanovu synu, a Judovi, Absolonovu synu, a sdělila jim rozkaz, dle
něhož mají vydati Jakubovi Golgotu, hřeb a dřevo sv. kříže. Ona sama chtěla
býti při tom, jak se ujme Jakub těchto míst. V hrobě spatřila tři kříže. V tom
okamžení padla její dcera mrtvá k zemi bez jakékoliv znatelné příčiny. Protoniké
prosí Boha, abyjí vrátil dceru, aby se jméno jeho nestalo posměchem nepřátelům
jeho. Starší syn hned tvrdil, že jest to úmrtí k oslavě Boží, neboť nyní jest tu
prostředek, kterým se rozezná pravý kříž od dvou ostatních. Protoniké položila
jeden kříž na srdce své mrtvé dcery, avšak bez účinku; tak i při druhém kříži.
Sotva že se však třetí kříž dotkl dívky, oživla a vstala ihned. Protoniké byla
tím utvrzena ve víře, odevzdala onen pravý kříž Jakubovi a poručila, aby vystavěl
na Golgotě a nad hrobem Páně velikou budovu pro bohoslužbu a shromáždění
věřících. Svou dceru pak vedla s odkrytou tváří Jerusalemem a když se navrátila
do Říma, oznámila zázrak Klaudiovi, který poručil vyhnati všechny Židy z Italie.
Zpráva o nalezení sv. kříže, dokládá Addai, byla sestavena Jakubem, správcem
církve jerusalemské, který byl toho očitým svědkem a poslal ji ostatním apo
štolům.

Ely“í,

++? Q..—;-'--ŽŠ “\\HŘ |-+

— A“ " “ _____ nezbytně zbožné, což nedovtipnému Euthy—
FEUILLETON phronovi vykládá dle verše z Homera o bázni

_____._____,_- ._„_ÍÍ' " __— _“ a studu, ukazuje, že kde je bázeň, nemusí

Euthyphron býti vždy stud, jelikož stud je část bázně.
Napsal P. FR. ŽÁK.' . J. (Dokončení)

Euthyphron je nespokojen; zdá se mu,
že ho Sokrates vodí nějak v kruhu; nadto
jeho výměry neobstály.

I chápe se Sokrates sám věci. aby vy
ložil, co jest zbožné, neskrble ironií na ne
chápavého soudruha; avšak činí tak zdvořile
a duchaplně. Vykládá věc asi následovně:

Všecko, co je zbožné, je také sprave
dlivé, ale ne všecko spravedlivé jcst zároveň

Co je zbožné. je vždy spravedlivé; ale
ne všecko spravedlivé jest zbožné,
zbožnostjest část spravedlnosti.

Však kterou částí spravedlnosti jest
zbožnost? Ironicky vybídnut, odpovídá Eu
thyphron, že zbožné jest částí spravedlnosti,
která se týče služby a úcty bohům; druhá
její část jest to, co se týče služby lidem.

Třeti výměr zbožnosti by byl: zbožné
jest ta část spravedlnosti, která se týče
služby a údy bohům.

nebo
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Tento výměr Sokrates přijímá, avšak,
určuje jej blíže. Jmenuje některá obsluhování
n. p. koňař obsluhuje koně, pastýř skot;
konají jim služby. Kdo má z toho užitek?
Nejdříve ovšem koně a krávy. Jest tedy
snad zbožnost a bázeň boží taky taková
služba bohům t. j. obsluhujeme je, aby
měli z toho užitek?

Euthyphron ovšem odpovídá, že nikoliv.
Na otázku, jaká to tedy služba jest, dí, že
taková, jakóu otroci konají pánům. Sokrates
souhlasí potud, že zbožné jestjakási služba;
avšak ptá se dále po účelu této služby.

Jaký má tato služba účel? Služba, kterou
lékaři konají nemocným, má za účel jich
zdraví. Dílo stavitelů lodí má za účel loď,
stavitelů domů — dům. Euthypron neví
i vymlouvá se, že je mnohonásobný. Pravda,
odpovídá Sokrates; ale také vojevůdce má

.jeden hlavní cíl, totiž vítězství, a rolník —
jeden hlavní, totiž dobytí pokrmu. Jaký je
tedy hlavní účel služby bohům?

Na tuto otázku již odpovědi nedostáváme.
Sokrates spokojuje se tím, že Euthyphrona
odpověďmi, které z něho vytáhl, úplně
zmate, nepřestávaje mu ironicky lichotiti.

Jednou se ho táže, je-li zbožnost jisté
vědění o obětech amodlitbách. Euthyphron
přitaká. Potom: záleží-li dobrá modlitba
v prošení za to, co potřebujeme. Euthyphron
souhlasí opět. Dále, je-li pravá obět dar
toho, co potřebují, nebo, dodává, dar ne
potřebného je přec špatné umění (vědění).
Euthyphron souhlasí zase. I dí Sokrates
posměšně: tedy zbožnost jest obchod mezi
bohy a lidmi. A to obchod, při kterém my
máme dobrý profit; nebot dáváme bohům,
co jim nic neprOSpívá, a dostáváme od
bohů všecko, co je dobré.

Euthyphron vidí ovšem, jak se zamotal,
i vytáčí se, že naše dary bohům jsou pro
jevy úcty, něco bohům milého. Avšak tím
upadá zase do prvního výměru zbožnosti,

zbožné je to, co je bohům milé. Když
Sokrates mu to ironicky ukazuje, Euthyphron
odejde.

Ačkoliv tedy na otázku o účelu zbož
nosti odpovědi nedostáváme, ano k prvnímu,
odbytému výměru se vracíme, jest přece
patrno, že třetí výměr dává mínění Sokratovo
o zbožnosti, výměr: zbožnost jest část
spravedlnosti, která se týče služby a úcty
bohům, jest vědění (a ovšem též vykonávání)
obětí a proseb, jimiž člověk dává bohům,
co jest jim povinnen.

VYCHOVATEL
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Sokrates potrestati chtěje omezenou
chvástavost Euthyphronovu ukazuje, že ani
potom, kdy výměr je dán, na otázky, na
něž odpověď z výměru sama plyne, ne
dovede odpověděti. Zároveň tím trestal nízký
pojem zbožnosti těch, kteří bohy uctívají
hlavně proto, aby od nich dostali dobra.

Krásná jsou slova Sokratova: »Co „nám
bohové dávají, může býti každémujasno;
není totiž dobra, jež b_yuebylood nich.“

* o *

Není snad od místa přidati několik slov
o zbožnosti, jak ji pojímáme v kat. církvi.
Zbožnost jest cnost t. j. habitus, který
člověka nakloňuje k uctívání Boha. Jest
přirozená, když čerpá vše ze zákona při
rozeného; jest nadpřirozená, když se řídí
zásadami čerpanými ze zjevení.

Obojí vede člověka k tomu, aby Bohu
jako původci a Pánu vzdával čest, uznávaje
vnitřními i zevními skutky jeho velebnost.
Sokrates stál tudíž výše nežli mnozí moderní
filosofové, kteří náboženství a nábožnost
kladou jen v počestnost života. (Pesch,
Gott u. Gótter p. 263, 780).

Tato povinná úcta je spojena 5 po—
drobením se Bohu jako pánu, a poněvadž
velebnost Boží je nekonečná, liší se tato
úcta podstatně od každé jiné. (sv. Tomáš
2, 2 q. 81 a. 1 ad 3) Plato se toho dotekl,
čině zmínku o službě otroka pánu. Tím
zachovává se pravý pořádek a poměr mezi
Bohem a lidmi; avšak zachovávati pravý
řád jest dobré a cnostné.Každý skutek
nábožnosti, dí Lessius (De inst. 2 c.
36 d. 4), vychází z pozorování nekonečné
velebnosti Boží a naší úplné odvislosti
od ní. Formálně zaleží ve vnitřním uznání
božské velebnosti (excellentiae) a pod
robení se před Bohem; zevní znamení
toho jsou slova a skutky, jimiž to vy
jadřujeme.: Materialní předmět této cnosti
jsou tedy všecky vnitřní a zevní projevy
úcty a podrobení se; formální předmět

slůšnost této úcty.
Tak dáváme Bohu, co mu jediné dáti můžeme,
úctu, a tím sami sebe též zdokonalujeme,
nebo řádné podřízení pánu jest dokonalost
(Cr. sv. Tomáš 2, 2 q. 81 a. 7).

Jest zajisté krásné, že Plato nazývá
ústy Sokratovými zbožné částí spravedlnosti,
totiž spravedlnost vzhledem k bohům; nebo
tím vyjádřil jeho všeobecnou podmínku, ale
předmětu formálního neudal a tak formálně
nevyjádřil podstatu zbožnosti. Spravedlnost
ovšem určuje náš poměr netoliko k lidem,
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nýbrž i k Bohu; avšak zbožnost formálně
nerodí se ze Spravedlnosti, nýbrž z poznání
neskonalé velebnosti Boží. Aby se tak dělo,
třeba míti pravý pojem o Bohu; a' toho
pohané neměli.

Hlavní skutek zbožnosti jest :klaněti se
Bohuc. Ostatní skutky zbožnosti jsou jimi
potud, pokud vyjadřují neskonalou veleb
nost Boží a uznávají ji podrobením se.
Hlavní skutky, jimiž se zbožnost t. j. ná
klonnost vzdávati Bohu řádnou úctu jeví,
jsou modlitba a obět.

Skutkem (konem) zbožnosti jest modlitba
potud, pokud vychází z motivu, uznati
velebnost Boží a jí se podrobiti.

Oběť jest nejvznešenější projev zbož
nosti. Člověk mocí, kterou od Boha má
nad věcmi hmotnými, zničí je ke cti Boží
(s. Tomáš, 2, 2 q. 85 a. 3). Honestasobětí
jest jasna sama sebou, nebo vzdáti se ně
čeho ke_ cti Boží jest dobré a šlechetné.
Nyní ovšem jest toliko jediná oběť, Eucha
ristie, nebo dary na kostely a p. jsou oběti

SMĚS.

»Učitelské Novinyc přinešlýmve svém
čísle z 31. srpna t. r. oslavný článek na
pokrokového předáka učitelského, svého vy
davatele a nakladatele p. Ad. Frumara.
Článek napsalsvými socialně-demokratickými
sklony známý učitel p. Beneš. Pro naše
čtenáře zajímavé jsou z něho dvě zprávy.
První: »Frumar byl vždycky dobrým uči
telem.: (Tak p. řídícího Frumara oceňují
lnaši lidé. Pp. katecheti na jeho škole
působící vždy prohlašovali, že vlídně vyšel
jim vstříc, kdykoli se na něho s oprávněnou
žádostí obrátili.) Ale dale praví p. Beneš:
»Nebývá tomu tak u kollegů veřejně čin
ných. Je všeobecnýmpřesvědčením kolegů,
inspektorův i občanstva, že učitel veřejně
a zvláště politicky pracující je lenochem
a nedbalcem ve třídě.: Frumar a zesnulý
Klika »nebrali si každé chvíle dovolenou,
neholdovali nejnovější zásadě nejlepších
učitelů: »Pryč od školy!-= — A ke konci
článku autor praví: »Frumar měl neštěstí,
že po něm začali učitelé pálit kadidlo jeho
nejzarputilejšímu a >nijakých zbraníc se
neštítícímu nepříteli V. Rašínovi. Sta lidí
už Frumarovi ublížilo, ale nikdo ve své
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\v širším smyslu (2, E.)q. 86 a. 1). U po
hanů překvapuje nás hluboké vědomí po
vinnosti, obětovati bohům. Sokrates před
smrtí připomněl přátelům, aby nezapomněli
obětovat kohouta, jejž byl slíbil. Jaká po
divuhodná zbožnost a horlivost v obětováni
u Homera, zvláště pak u Aenea Vergilova!
Bylo při tom hodně zištnosti a sobectví,
ale to při představě pohanských bohů není
divu. A Euthyphron, prorok budoucích
věcí, nedovedl odpověděli na zcela oby
čejné otázky!

1 lze za to míti, že Platonův Euthyphron
není toliko oslava Sokrata jako muže zbož
ného proti nařknutí z bezbožnosti, ale také
satyra na nízké a neuvědomělé pojímání
zbožnosti u Athenských. Proto snad na
otázky, kterých na konci bylo dotčeno,
nedává Plato odpovědi, aby spisek jeho,
který s odsouzením Sokratovým je ve Spo
jení, vyzněl jako hořký výsměch, satyra
a pokárání těch lidí, kteří odvážili se zbož
ného 'Sokrata souditi.

mstivosti nesestoupil tak hluboko, jako po—
věstný ten dobrodružný »učitelc (rozuměj
V. Rašín). Poctivé a obětavé snahy Fru
marovy pošpinil v t. zv. »Důvěrném sdě
lení: nejnižším způsobem, jen aby ho od
stranil. Potají uchopil se jeho myšlenky,
že má mít učitelstvo zastoupení v bankách,
sestrojil plán, jak by sám zástupcem učitel
stva v bance se stal, poštval venkovské
učitelstvo, že prý Frumar chce pro sebe
sinekuru v bance, a když poměry dozrály,
sáhl raňnovaně až po ředitelství v bance
»Prazec a dosáhl ho s cynickým výsměchem
všem, které vzájemně poštval. . — Zajímavé
a snad i pravdivé doznání! r.

Poměry školské v Sasku illustroval
počátkem července ministr kultu a vyučování
dr. Beck na konferenci o náboženském vy
učování ve škole, když ka'ral učitelstvo,
že šíří nevěru mezi dětmi a žádal, aby
se učitelstvo drželo zákona a hlásalo ve škole
pravověrnou nauku církevní. Při všech růz
nostech mínění (v protestantské církvi) tolik
aspoň musí zůstati všude nezvratno, že Ježíš
jako Syn boží za nás zemřel, aby nás vy
koupil. Ale učitelské listy, zvláště »Leipziger
Schulzeitunga reagují na řeč ministrovu,
který učitelstvo nikdy nepřiměje prý ktomu,
aby činilo ve škole víc, než co je povinno
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a co v náboženském vyučování třebas s ne
chuti a- vnitřním odporem činí jen z ohledu
na své živobytí a své rodiny. Učitelstvo
stojí vesměs na stanovisku, že náboženská
nauka křesťanská je dočasným názorem
minulých věků, který dnes nemá žádné
oprávněnosti v našem životě, a odvolávají se
na liberální stranu, která prý se postará
o to, aby 14.000 učitelů bylo také ve věci
té slyšeno. Viděti, že odstranění náboženství
ze škol má v Německu leckde příkřejší ráz
než u nás, jelikož tam učitel sám nábožen—
ství vyučovati musí a duchovní každé církve
jen k němu dohlédají. — ek.

Vliv ženský ve školství Spojených
Států severoamerických. Co se tušilo,
stvrzují slova Zpravodaje časopisu »Literary
Digest.c Jedná se o vliv koedukace a pře
vahy ženských sil učitelských v Unii na
mužskou mládež. Shledalo se, že jisté
charakteristické vlastnosti nápadně se jeví
na některých Amerikánech v kontrastu
k jejich mužné síle. Kdyby se ovšem jednalo __;,

"_Ínávštěvy kostela, bude to bez ceny, dokudjen o působení ženského vlivu potud, že by
mladí lidé byli zdvořilejší, jemnější a cit
livější, tu by proti tomu nebylo lze nic na
mltati, hledíc k nedostatkům Amerikánů
právě v otázce zdvořilosti. Ale takto přece
jen mladí Amerikáni neměli by býti »špatnou
kopií mladých děvčat.< Zajímavé je tvrzení
zpravodajovo, že následkem převahy počtu
dívek vzal se tedy zvláštní zřetel na sch0p
nosti dívek ve vyučovacích osnovách. Dále
pozoruhodno je tvrzení, že v roce 1909
obnášel v Unii na školách počet mužských
109.179, ženských sil 356.884, kdežto před
tím v roce 1870 bylo učitelů a professorů
na národních a vysokých školách 77.528
a učitelek 122.795. Totéž sděluje časopis
»L'Enseignement secondairec, že v orga
nismu školství amerického připadá jeden
muž na tři ženy a mnohý žák po celou
periodu své docházky školní je vyučován
toliko ženskou silou. Pro paedagogické kruhy
Starého světa věc to jistě překvapující.

— ek.

Boj proti náboženským cvičením
vede se dosud, ač ne všude s tou vehe
mencí jako v severních Čechách, kde sami
učitelé agitují mezi lidem, by neposílali dětí
na školní mši sv. ve všední dny. Agitace
jeví své účinky. Ovšem při odstranění mše
sv. ve dny všední by se nezůstalo! Cílem
je odstranění náboženství ze školy vůbec.
Tento boj dnes byl by dosud předčasný a
narazil by u valné části lidu na odpor.

VYCHOVATÉL
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Proto poslední cíl boje se chytře zakrývá a
jednostrannému lidu se hledí namluviti, že
sejednájen o setřeseníjha kněžské hierarchie.
Skutečně hledí se v lidu vzbuditi domněnka,
že návštěva kostela ve všední dny vychází
z vládychtivosti kněžstva. Zda totéž vice
versa nedalo by se říci o návštěvě školy a
učitelích?

Odstranění návštěvy kostela a přijímání
svátostí, má vésti k odstranění náboženství
ze školy. Padnou-li jednou náboženská cvi
čení, pak vyučování náboženstvíje bezúčelno.
Při odstraňování náboženských cvičení vi
díme, jak se jde krok za krokem dál. Dnes
boj proti návštěvě kostela ve všední dny;
škoda prý času a zdraví! Zdaří-li se to,
začne boj proti bohoslužbě dětí ve dny ne
délní a sváteční. Tak se nyní vede chytře kul
turní boj, kousek za kouskem.

A my? Nejlepší výnosy na ochran'u ná
boženských cvičení budou bez výsledku,
dokud duch školy bude náboženství nepřá
telský. I kdyby jimi bylo dosaženo denní

učitelstvo bude státi ve službách >Volné
školy.< Proto bylo přední péčí nynějšího
praesidenta katolického Schulvereinu v Ra
kousku, založiti ústav, kde by katolické uči
telstvo bylo vychováváno. Nahraditi pokro
kářské učitelstvo katolickým má býti sna
hou českéhoiněmeckého obyvatelstva v Če
chách. U nás jak známo učiněnjiž začátek.
Katolické paedagogium Školských Bratří v Bu—
benči počíná letos druhé výročí svého trvání
a staví monumentální budovu, jejíž střední
část právě ukončena. Skládá se z přízemí,
ze tří pater a mansardy. Zevněje ozdobena
pěknou gotickou věží a štítem s mosaiko
vými obrazy. Nad velebnými postavami
evangelistů se vznáší v záplavě zlaté záře
obraz božského Srdce Páně aj., pod štítem
stkví se znaky koruny české a města Prahy.
Nade vším trůní vysoko nad vrcholem.věže
kříž. Na vhodných místech čtou. se jména
slavných paedagogů: Jana della Salle, Jo
sefa z Kalasance, Aquavivy S. J., Komen
ského. — ek.

Hackel od vědců odsouzen, chytá
se nevěřících učitelů. Vědcové dokázali
Hácklovi ňxlování, a Háckel, nejsa sto jim
odpověděti, hledá potěšení v souhlasných
dopisech, jichž se mu dostalo nejvíce od
učitelů a učitelek. V místní skupině němec
kých Monistů prof. H'áckel sdělil důvěrně,
že chystá do tisku »Weltráthselbriefe,c jichž
se mu dostalo na 10.000, jako souhlasu
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proti vědcům, kteří jeho učenou pověst zle
pocuchali. Přátelé prý na něho tlačí, aby ty
dopisy vydal tiskem. Pocházejí prý většinou
od učitelů, též od lékařů, inženýrů ajiných
praktických povolání. Též prý je mnoho
ženských, jež ho stále ujišťují svojí přízni.
Ženské prý v dopisech myslí jasněji, nežli
mužové. Mezi listy učitelů je jich nejvíce
z Pruska, a sice nadučitelů, zároveň s pro
sbou, aby pro Bůh z jejich dopisů nic ne
uveřejňoval. Konečně Háckel nelibě vyjádřil
se o císaři Vilémovi, který s Hacklem ne
souhlasí. Císař prý věří dogmaticky a orto
doxně & tu prý on své mínění vyjádřiti
nesmí.

Státní školní inspektoři. Ministr vy
učování hrabě Sttirgkh zamýšlí učiniti 2 okres
ních školních inspektorů státní úředníky.
V záležitosti této poslal již také všem zení
ským_ školním radám oběžník, v němž se
sděluje tentc úmysl vlády a některé po
drobnosti chystané přeměny v postavení
okresních školních inspektorů. Služební po—
stavení a příjmy těchto in5pektorů nemají
býti upraveny říšským zákonem, nýbrž
cestou administrativní. Ustanovení okres—
ních školních inspektorů jakožto státních
úředníků má se diti bez stanovené jakési
určité doby prováděcí, postupně podle pro
středků, jež každoročně budou v rozpočtu
povoleny. Také mají právní poměry oněch
okresních školních inspektorů, kteří už při
sluší do stavu státních učitelů, zůstati beze
změny, tak že se vlastně bude jednati jen
o převedení okres. školních inspektorů,kteří
byli nestátními učiteli, do státní služby.
V záležitosti této bude arci třeba některých
změn zemských zákonů, zejména v dozoru
na školy.. Zemské školní rady byly vyzvány,
aby předložily příslušná akta zároveň se
zprávou o modalitách v provedení tohoto
úmyslu. — Učitelské listy stále a stale žá—

.daly, aby inspektoři byli definitivní — nyní
toho konečně dosáhli. Radost bude velikál?

Listárna redakce. Kol. K. T. v K.
Učitelské listy pokrokové, chtíce podporovati
členství učitelů ve Volné myšlence, snaží se
ovšem veřejnosti namluviti, že redakci »Čechac
nedostal se do rukou skutečný seznam členů
Volné myšlenky, nýbrž že si jej ňngoval.
Můžeme sděliti z nejspolehlivějšího pramene,
že seznam členů české sekce Volné myšlenky
je authentický. P. A. členem Volné myšlenky
je, byť to sebe rozhodněji p0píral. Ale ne—
divte se, že nyní zapírá. Lhát k potupě
církve nebo na obranu vlastní jest přece
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v programu pokrokových. — P. Karla Tučka,
redaktora »Českého Učitelec, samy »Uěitelské
noviny“ “v čísle z 21. září 1910 nazývají
předákem Volné myšlenky. Je to také de
nunciace?

Volná myšlenka, aby pohrozilar Čechu <<,
kdyby se opovážil (!) uveřejniti jména učitelů
její členů, prohlásila, že za každého
uveřejněného učitele vytáhne na světlo
špinavé prádlo jednoho kněze. Jak ty mně,
tak já tobě! Zatím úlohu tuto převzal za
Volnou myšlenku »Ceský Učitel:, uveřejňuje
v čísle z 28. září 8 skandálních historek
o kněžích a klerikálech. Netřeba se této
ochotě orgánu pokrokového učitelstva ni
kterak diviti. »Český Učitelc už je delší
dobou liliálkou volnomyšlenkářských klerikálů
z Korunní třídy na Vinohradech.

LITERATURA.

»Sbomlk Historického kroužku: Časopis
historický. Majitel, nakladatel a vydavatel . Družstvo
Vlast. Red-ktor: Dr. Mat. lxovář,Praha. Ferdinan
dova třída číslo 6. Knihtiskárna Družstva Vlast
v Praze-ll., Zitná ulice č. 570. Ročník X.

Sborník tento, jenž vychází nyní dvakráte do
roka ve dvojčíslech o 112 str., vykazuje v tomto
posledním (X.) ročníku \edle pokračování prací
z předešlého roku, totiž: „Svatý Tomáš quinas
a M. Jan Viklif o řeholích.“ Napsal Dr. Ant. Lenz,
probošt královské kapitoly Vyšehradské. „Dějiny
kollejí jesuítských v Cechách a na Moravě od
r. 1654 až do jich zrušení“ a „Třetí díl rukopis
ného sborníku Evermonda Jiřího Košctíckéhof'
Napsal Dr. Ant. Podlaha. „Mikšovícova krovnika
Lounská“ od Dr. Mat. Kováře. „Svratkaf Rada
obrazů z náboženských místních dějin, a „Radhošť
Lístek z dějin náboženského rozvratu v českém
království. Dle listinných a jiných pramenů napsal
Václav Oliva ——a kromě dokončení článků:
„Praha za vlády Francouzů, Bavorů i Prusů roku
1742—1744“. Z Lotharových letopisů sděluje Dr.
M. Kovář. „Studie o posledních čtyřech papežích
avignonských a o jejich politických stycích s cís.
Karlem Ia.“ Podává Stan. Kosan. „Klášter „Valis“
Mariae v Oslavanech“. Napsal Fr. V-ácsl. Pe'rínka.
„Pobyt Prusů v Kolíně před bitvou u Křečhoře
od 17. máje do 18. Juni 1757“ od G V.Svobody
— tato nová pojednání: „OJarošovi žDrchonic'“
„Kouzla & čáry“, „Ceský národ svému prvnímu
arcipastýři“ atd. D.;poručujeme. J. Fabian.

Naše kalendáře. Kalendáře družstva Vlast
»Sv. Vojtěcha velký stojí 1 K, malý 60 h. Tucet
našich velkých kalendářů jednotlivých nebo mícha
ných stojí 8 korun, tucet malých ——sv. Vojtěch
— 4-K 80 h. Při hotovém placení dává se na
tucet jeden nádavkem. Kdo si objedná kalendář v
plné ceně, tomu platíme poštovné my, kdo je má
ve snížené ceně, platí si porto sám. — Objednávky
vyřizuje: 'administrace družstva Vlast v Praze
čp. 570-Il.

Kmhnakárna družstva Vini v Praze
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,Vychuvalel'vycházr 1.
a 15. každého měsíce &
predpláci se v admini
straci celoročně 1 korun,

Růlletne 3'50 koruny. Do
“gin německých, Bosny

: ercogovmy předplácinena ,. ychovatele“
8 korun. do ostatních

VYBHUVATEL

Admlnistruce „Vycho
vatele“ jest ve vlastním
domě v Praze, Žitná ul.č.
570-H. — Tam zasílá ee
predpl. a adres.reklamace,
jež se nepečetí & nefrank.
li u 1:o p lay pro hlav. list.
zprávy časové. knihy a
časopisy zasílány bud'lež
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Církev a stát.
(Vychovatelský význam církve vzhledem k státu.)

(Pokračování.)

Comte každý pokus vlády uchvátiti duchovní moc církve nazývá »návra
tem k barbarstvic, poněvadž je »naprosto nutno, aby oproti světu časných a mě
nitelných zájmů s jeho »praktickou: krátkozrakostí, vášněmi a nesvědomitostí
stála duchovní instituce, která by hájila nepomíjejíci zájmy duše oproti stat
kům časným a chvilkovému prospěchu.: Dle Comtea naprosté vymanění se svět
ské společnosti od náboženské autority mělo by za následek, že by osobní svědomí
nemajíc pevné opory ve velkých, nekolísauých pravdách, beznadějně bylo vydáno
státu a společnosti se všemi sojsmaty a vášněmi. To by však vedlo k rozkladu
kultury. Tak soudí anglický filosof čistě se sociologického hlediska o významu
duchovně-mravní, na státu nezávislé společnosti, pro stát sám. Ba on jest též pře
svědčen, že svobodné a kritické chování se moderního člověka oproti státní moci
ve své podstatě jest výsledkem oné mocné opory, kterou dala jednotlivci církev
oproti státní-moci.

S tohoto hlediska Comte též vyčítáprotestantismu,ževnedostatku organisace,
jež by státu měla imponovati, nemá v sobě síly, abymohlproti světské společnosti
se všemi jejími hrubými i jemnými donucovacími prostředky a suggescemi ne
zlomně a s důrazem hájiti právo osobního svědomí, autoritu zákonů nepsaných,
a opravdový vliv imponderabilií. »Měkký a beztvárný jako ranní mlha přizpů
sobuje se protestantismus stávajícím poměrůmc, praví doslovně.

Comte, nepřítel církevní autority a nejdůsledněiší bojovník pro vědeckou
ethiku, vydal přece toto skvělé svědectví církvi katolické a jejím boji proti kaž
dému přehmatu státní moci, který vedla ve jménu věčné pravdy a na ochranu
individualního svědomí. A naproti tomu odsuzuje“ každou odvislost náboženské
společnosti na státu, státní cirkevnictví. V bojích papežů proti císařům, které se
dály na ochranu neodvislosii duchovní moci, jako za Rehoře VII. proti němec—



kému císaři Jindřichu IV., v boji o nerozlučitelnost manželství proti anglickému
králi Jindřichu VIII. staví se na stranu papežovu, protože církev hájila přednost
a povýšenost duchovních a mravních zájmů nad prospěchem chvilkovým, prcha
jícím.

Velká postava hrdinného kancléře anglického, Tomáše Mora, který klidně
vstoupil na popraviště jenom proto, aby potvrdil svoji nezlomnou věrnostk církvi
a jejímu názoru o nerozlučitelnosti manželství oproti smyslným choutkám a po
litické zvůli svého krále, ukazuje zřetelně kulturní stanovisko církve, jež v zájmu
pevného trvání lidské společnosti svá dogmata nemění, ale neochvějně na nich
trvá, byť důslednost a vytrvalost měla za následek pro ni škody a utrpení nej
těžší.

Tam, kde stát ve své krátkozrakosti či zavilé nenávisti vůči církvi nechápe
toto kulturní působení církve, jež mravnost a duševní síly poddaných svým uče
ním utvrzujíc a posvěcujíc působí ke konsolidaci všeho státního organismu, musí
motivy k solidaritě státní hledati mimo obor ethických motivů. Obyčejně appeluje
tu na národnostní vědomí, rozohňuje nacionální instinkty a vášně, a tak chce
udržeti své příslušníky v jednotné státní organisací. Naplňuje tu duši ideou o sebe
dostačitelnosti a nepřemožitelnosti, nebo nenávisti k sousednímu národu. Tak
chce nahraditi mraVní a náboženské idey v duši poddaných. Ale vydrží tyto mo
tivy na dlouho? Nejsou právě tyto idey příliš nebezpečný, poněvadž rozpla
meňují jen pýchu, nesnášelivost-a zášť vůči národům jiným? Nemohou míti“za
následek, že právě .to, co nejvíce hleděly posílíti, překypí v nesnesitelné míře a
přivodí národní katastrofu? Neboť nesnášelivost, nenávist, pýcha jsou zjevy spo
lečenskoborné a nikoli společenskotvorné, ať se jeví v rodině, v obci či v celém
národě & státě.

Vyšší inspirací k zachování státního organismu mohou dáti jenom motivy
elhické, a těch je právě církev jedinou hlasatelkou a ochránkyní. Již Plato dospěl
k poznání, že vyšší sankce, jíž stát naprosto potřebuje, nemůže nikterak vyvě
rati z pouhého politického vědomí. Krásně usuzuje tu Forster, když praví: »Te
prve Kristus, který nad říší císařovou a nad světem individuelního egoismu za
ložil vyšší říší vnitřní svobody, dává tak nejvyšší motivy a sankci, aby jed
notlivec se přičlenil k sociálnímu životu ve státě. Zdánlivě odnímá člověka státu
úplně, když mu velí, aby výhradně pečoval o vnitřní vykoupení a vybavení se
ze sobectví, —-ale právě tím získává poslušnost oproti státnímu pořádku zcela
nové motivy, čerpané z hloubi duše a osobnosti člověka. Stát přijímá v sebe
něco duchovního a tím stává se schopným všechen svůj řád rozšířiti a pro
hloubiti.<

Tímto spojením náboženského posvěcení se sociálními zájmy stávají se pásky
mezi státem pevnějšími, protože spočívají na nejhlubších a nejpřirozenějších po,
třebách duše. Není to věru jenom titul vymyšlený na klamání věřícího lidu, když
panovník nazývá se: »z Boží milosti ustanovený.< A hluboká psychologie, věčná
pravda je obsažena ve známých slovech sv. Pavla, když volá: »Každá duše moc
nostem vyšším poddána buď, nebot není mocnosti, leč od Boha atd. Jenom
církví vypěstěué a chráněné svědomí jednotlivcovo tvoří základ řádného polití
cke'hosvědomí v národě a státě. Kdo nerozumí výchovnému vlivu církve ve státě a
pro stát, bezděky otřásá kořeny státu, spočívajícímí v nitru člověka.

(Pokračování)



K otázce školní koedukace.
Podává EM. ŽÁK.

(Pokračování)

(Výchova ženy a křesťanství.) *

Rozvoj školství v přítomnosti a ještě více v budoucnosti dá nám nejlépe
za pravdu, že nynější koednkacejest ponhonuýpomocíznonze tam,kde dívčí školství
není dosud náležitě vypěstěno a upraveno. Směr tohoto vývoje jasně ukazuje, že
škola ma' přirozené rozdíly pohlaví prohlubovatí a je znšlechfouatí, a nikoli je
vyrovnávati, nívellísovati. Na tomto stanovisku stála církev od počátku svého
učitelského působení.

Krásně napsal Forster v paedagogickém katolickém měsíčníku »PharuSc:
(I. roč., str. 501.): »Křest'anstuí životoda'rnou silou svého živoucího idea'ln (Kristus
— Maria) jednak duševní rozlišení obou pohlaví neobyčejně posílilo, protože každé
z obou pohlaví takořka poba'dalo, aby vlastní své síly co nejvíce rozvinulo, jednak
zase všechny jednostranností vyrovnalo. a každé z obou pohlaví zvláštní silou
druhého zúrodnílo. Učinilo ženu ještě ženštější; pozvedlo ženskou duši k nej
vyšší důslednosti a sebeurčení. — Ale nikoli tím, že ji učinilo jednostrannou
nýbrž cítění ženinu propůjčilo něco mužného heroismu, mužské jasnosti a urči
tostí cíle. Učinilo též muže ještě mužnějším; nikoli tím, že jeho jednostrannou,
mužskou sílu posílilo, ale že jeho energii vypěstilo v rytířství, avedlo jej k tomu,
aby _sílu své vůle mírnil jemností svědomí. A tak každé z obou pohlaví přijalo
něco od druhého, ale jen proto, aby svoji zvláštní přirozenost prohloubilo & po
sílilo. A tím, že křesťanství vštípilo do duše muži něco z povahy ženiny a ženě
něco z povahy mužovy, a tak v hloubi duše něco z povahy mužské i ženské
pospolu snoubilo, rozhodně přiSpělo k tomu, že mezi mužem a ženou jest vyšší
duševní sblížení, že muž a žena lépe si rozumějí, Proto lze zcela určitě tvrditi,
že úpadek křesťanství v širokých vrstvách má za následek i úpadek pravého
manželského štěstí, vzdor všem výjimkám, které spočívají pouze na šťastné ná
hodě. Neboť čím více v duši mužově zůstane nevyvinuta ona citová stránka cha
rity, jež právě křesťanstvím byla nevyrovnatelně zušlechtěna, a čím méně v duši
ženy pěstěním křesťanských ctností ženství se povznese v ono »věčně ženské—,
a pouhá citová stránka nevytváří se v charakter, — tím méně budou si muž
a žena vzájemně rozuměti a vzájemná úcta mezi oběma pohlavími bude hy
nouti. V nejlepším případě budou žíti klidně vedle sebe, ale nikoli pospolu..

Čím více mizí z-výchovy duch křesťanský, tím více mizí též jasné uvědo
mění si cile výchovy. A proto je zcela vysvětlitelnou, proč za nynější doby pra
vých, neochvějných charakterů tak pořídku. A nedostatek charakterů jeví se
stejně v obojím pohlaví. Ve výchově dívčí křesťanského ducha má nahraditi »vý
chova uměleckác, vypěstění krasocitu. Ona bezpáteřná kultura aesthetiky, jež
nejednou se zvrhá v kult sebe sama, a jež vede ženu, zvyklou obletován'í a po
chlebování mužů stejně nevychovaných a bezcharakterních, buď vjistý, jemnější
Způsob záletnictví a hetérství, nebo ženy fysicky silnější vrhá výhradně na pě
stění všelikého sportu. při němž pro vlastní svůj cíl nemají naprosto smyslu.
Anebo konečně přivede je, když všechnu svoji nervovou soustavu rozrušily —
v sanatorium.
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Aby všechno nebezpečí této jednostranné výchovy bylo zažehnáno, na
stoupila naše doba novou cestu výchovy ženy tím, že jí otevřela cestu —
do vyšších škol chlapeckých. Místa intellektuelní kultury mužovy mají býti ko
lébkou z' vyšší kultury ženám. Koedukace! — Škoda, že zastanci koedukace již
skoro úplně zapomněli, že bylo to jediné křesťanství, jež svým výchovným sy
stemem ukázalo potřebu vzájemného doplnění duševní kultury muže a ženy tak,
aby žena, bytost citová, získala na pevnosti zásad a povahy z duševní stránky
mužovy, a muž v převaze kultury rozumové získal na jemnosti a citovosti z du
ševního fondu ženina. Toto vzájemné doplňování se obou pohlaví vjich výchově
pojali však přátelé koedukace příliš povrchně ajednoduše. Dali je prostě do
téže učebny a týchž škamen, a přehlédli úplně psychologickou různost obou
pohlaví, považujíce problém celé výchovy za jednodušší a snažší nežli opravdu
je. Vnějšímz' styky ančební jednotnou osnovou nikdy se nevychovajíobě pohlaví, aby
sobě navzájem byla tím, čím muž a žena sobě býti mají. Dívky nezískají nikterak
svými školními styky s povahově nehotovými, mladými hochy na stálosti svého
charakteru; ale jediné tím, že v jich výchově bude se dbáti na uk'áznění a di
sciplinování vůle, na vypěstění jich činorodé, samostatné a zodpovědné vůle. Ale
aby tento směr dívčí výchovy nevypěstz'l mužatky, zbavené všeho jemnějšího, spe
cielně ženského, a opravdu dál se v rámci vychovy ženy, aby v ní nšlecht'oval
a pěsti! význačné rysy ženské duše, je potřebí, aby všechna výchova ženy da'la se
v prostředí, v němž ua ideál pravého ženství, na ženský mrav a poslání že
níno bude brán hlavní zřetel, kde vše bude tímto duchem účelné dívčí výchovy
vedeno. —

A toho nelze docíliti koedukací, tím, že se dívky prostě vstrčí do škol
chlapeckých; ale moudrou výchovou ve vlastních školách, jež ovšem budoucí
pospolité žití obou pohlaví a jich opravdové vzájemné doplňování budou míti
na zřeteli. (Dokončení.)

Výchova nových lidí.
(Napsal F. V. Kr ej či. Nákladem Zemsk. ústřed. spolku jednot učitelských v král. Českem.)

(Posuzuje V. H—A.)

(Pokračování.)

XIII.

Z těchto několika poznámek jenom letmo zachycených vidno, že moderní
věda zabývá se vážnějsími věcmi, nežli si pan Krejčí dovede představiti. Mo
derni pokroky technické nijak neodstranily starý spor mezi idealismem a reali
smem. Činorodý vývoj nepřivedl nás více ku předu, až na to, že jsme získali
více vědomostí potřebných k živobytí. Ale jak dle požadavků srdce &citu těchto
vědomostí užíti ku prospěchu společnosti, celku, tento vývoj nepraví; to musíme
vzíti odjinud — ze starého náboženství. Pojem »výuojec nemá v kultuře toho
významu, jejž mu pan Krejčí přikládá. Naopak zdá se, že z celé moderni hlo
soňe slyšel jen jediné slovo, vývoj a z toho zbudoval chatrnou svoji theorii.

V pojmu vývoje nejsou obsaženy morální hodnoty. Theorií vývojovou ne
získáme pranic; vývoj nám nových pravd nezjevi. Dějiny nebojí se skoku do
tmy, praví filosof Machar; patrně tenkráte, když jsou v rozpacích, což se často
přihází.
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Pan autor dí, že jsme přesvědčeni, že vývoj možno regulovati. Ale dle kte
rých zásad? Dle kterých morálních hodnot? Vývoj sám jich nepodává, když
často nebojí se skoku do tmy!

Ať vývoj lidstva v budoucnosti jakkoli se vytváří, přece neodstraní staré
křesťanské ctnosti a nezavede nových morálních hodnot. Pravda je, že principy
křesťanské morálky je potřebí na stále měnící se poměry politické, národohospo
dářské a socialní znovu a znovu applikovati, z nich nové dedukce vyvozovati,
ale při tom cena křesťanských zásad mravních opravdu jest nesmrtelna a vždy
platna. Jak nepatrného eíermerního významu jsou jednostranné výpady a pokusy
jako individualismus Stirnerůu, Nietzsche-ho aristokratism, Tolstého altruism!
A všechny tyto téměř současné protichůdné směry přinesl vývoj; dle p. Krejčího
»činorodýc vývoj.

_Odporuje zkušenosti mysliti si vývoj organismů snad až do nekonečna.
Věda odstraní mnohé příčiny lidských běd; lékařství snad předejde chorobám
nervovým a mnohým pathologickým zjevům, ale vášně člověka zůstanou, člověk
vždy bude nakloněn ku zlému. Z nového společenského pořádku, a nějž usiluje
socialism, nevyplýnou ještě nové společenské ctnosti. Je naivností Hlosoíovat jako
Marx, že společenské vědomí je určeno společenským bytím.

Vývoj vědy jistě fysiologicky osvětlí vznik některých dobrých navyklostí.
Vysvětlí mnoho, co dříve bylo nepochopitelno. Ale působiti na vůli tak vroucně
a intensivně jako náboženství, na to věda nikdy nestačí. Lékařství sice dovede
výmluvně poukázati na následky mnohých hříchů; ale důvody nadpřirozené
přece silněji působí na mladou mysl, poněvadž mladý, silný organismus nemoci
nevěří, ale věčnosti se bojí.

Ale nic plátno, ať věda se vyvíjí jakkoli,—všechny její důvody a poznatky,
a všechen dosavadní vývoj nevyváží onoho vznešeného hlediska a těch hodnot,
jež dodává lidskému životu náboženství.

Pan Krejčí si stěžuje, že nejsme syny své doby. Ale to je naše štěstí!
Neboť aspoň tak se uchránime všech předsudků, domýšlivosti a úžasné jedno
strannosti pana Krejčího! Opravdu musí ještě úsilovně studovati, nežli pochopí
hlavní problemy přítomné doby.

XIV.

V druhém dílu svého pojednání rozbírá pan autor podrobněji spory mo
derní výchovy se starým náboženským názorem.

Obraz světa, jak podává ho věda, prý neshoduje se snázorem náboženským.
Při náboženství dítě slyší o stvoření světa v šesti dnech, o existenci andělů s bí—
lými perutěmi, o dualismu člověka, o vzkříšení těl, o narození Kristově z čisté
Panny, o starohebrejském Hospodinu »mračném a rozmarném vládcic, ale nic
neslyší o Husovi, Chelčickém, Komenském a čím oni přispěli k vývoji nábožen—
ských idejí.

Dítě se učí z bible mnoho, čemu nevěří prý ani ti, kdož ve věcech školních
rozhodují, ale nicméně připouštějí, aby mládež zbytečně tím se mořila, co později
život musí z duše odstraňovat. Mládeži se podávají současně dva názory světa,
neslučitelné jako voda a oheň. Tak vzniká v duši dítěte dvojakost a neupří
mnost, i_ežnikdy nezmizí z duší a jejíž stopy vidíme v celé kultuře, v umění
a všude. —
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Svět jest náboženstvím pokládán za dílo Boží, člověk stvořen k obrazu bo—
žímu, a liší se podstatně od ostatní přírody; na těle lidském však stále spočívá
něco z kletby dědičného hříchu, každá představa ze sféry pohlavnosti jest ne
čistá, není člověku prospěšné, chce-li mnoho vědět. Věda ovšem nezodpoví
všechny otázky, ale z toho ještě nenásleduje, že jsou správný odpovědi, jež má
náboženství. Učení přírodopisnému chybí stále ve škole hlubší filosofický základ;
žáci seznamují se s nejnovějšími vymoženostmi a vynálezy, ale hlubší smysl
z divadla přírodního se jim nevyvodí, to se přenechává náboženství.

Při náboženství dítě slyší, že kromě kontessionelního náboženství jiného
podkladu pro vývoj mravního charakteru není. Ve škole úmyslně pomijejí se city
a vztahy, z nichž život dává vyrůstati nové mravnosti. Víra jest považována za
důležitější než vedení života, mravnosti se neučí dítě ani tak na vztazích k lidem,
jako na vztahuk Bohu, mravní dobro jest hned od počátku spojováno se zá
vislostí na vyšší mocnosti, nevyrůstá z potřeb lidského spolužití. A co se v bibli
učí? Malá dívenka ve škole slyší: »Pod mocí muže budeš a on panovati bude
nad tebou.c Dítě se učí o bratrovraždě Kainově, o Noemových synech, o oběto
vání Isáka; dále pan autor se mýlí, píše-li, že Rebeka vydávala Isáka za Esaua,
a praví výslovně: »Na těchto příbězích, kde se jen hemží krveprolitím, podvody,
činy nejpochybnější kvality, v nichž vystupují staří semitští pastýři s prostou
duší, v níž dětinná zbožnost sousedí s největší necítelností k lidem, má dítě
dnešního věku učit se poznávat vzájemné poměry člověka k člověku!— A tyto
činy podléhají paragrafům našeho trestního zákonníku!

Duše dávnověku, plná dravých vášní, jež krotiti dovede toliko strach před
trestajícím Bohem, vstupuje těmito historiemi do hlav našich dětí a ulehá jako
temný stín na světlé zárodky kulturního a humanního cítění. V očích jeho klesá
cena lidského života, slyší-li, že hříšná města mohla býti v jednom dnu zničena.
Toto biblické ovzduší, plné puchu krve, ukrutenství, msty lidské.i boží„ má býti
půdou pro vzrůst mravních citů moderního člověka!

Druhým zdrojem této nábožensko-mravní výchovy je katolicism; vlastní nauka
K-ri-št-ovapodává se mládeži jen mimochodem. A není ani možné, život učí

jinak; což vskutku možné jest milovati své nepřátele a rozdati vše chudým?
táže se autor.

Ale celá mravně-náboženská výchova je prý založena na předpokladu, že
děti nepotřebují znáti smysl určitých ctností a hříchů. jen když si vtiskují v pamět
slova. Tato výchova spoléhá jen na dressuru pamětí. Nikoli ušlechtilost srdce a
láska k lidem, ale poslušnost Boha, slepá víra a plnění bohoslužebných povin
nosti stačí, dle morálky katechismu, ke spáse! Řekneme-li k dítěti: »Nesesmilníšc,
nerozumí tomu; řekne-li se mu: »Nezabiješc, nedotkne se ho to, poněvadž
necítí možnosti někoho zabít. Ale pohrozí-li se mu trestem božím za to, ne
bude—lise modlit, chodit do kostela k zpovědi, nesmekne-li před křížem, ocitá
se před nutností zařizovat dle toho své jednání.

Dnešní katechismus nedovede prý vypěstovat v mladém člověku pocit mravní
zodpovědnosti vůči sobě samému; zakládá všechnu mravnost jen na poměru
k Bohu. Je to morálka, kterou potřebovaly barbarské věky, morálka více zaka
zující než nabádájící; sloužící spíše ke zkrocení zlé, šelmy, jež dřime v člověku,
nežli k vyvíjení toho, co je v něm vysokého a krásného. — Nechť ve filoso
fických výkladech pojmu dobra a zla vládne sebe větší zmatek, přece každý den.
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zjednává vždy větší platnost pravdě, že mravnost nezávisí na náboženství, ba
naopak, že náboženské morálky představuji staré hodnoty morální, které stačily
sice jiným věkům, které však s našimi city mravními už se nekryjí.

Náboženská morálka varuje nás před zly a pokušeními, jichž už netřeba
se bát, ale za to nemá ani tušení 0 zápasech, v nichž tříbí se mravní smysl
moderního života, 0 žáru zkoušek, jimižje procházet jeho zjemnělému svědomí;
— káže vystříhati se hříchů, které jimi dávno přestaly býti, a hlásá ctnosti,
ojejichž slávu nestojíme, poněvadž nám je příliš laciná, poněvadž náš sen „mravní
krásy svou výší je daleko přesahuje.

Staré morálce stačila dressura, návyk, dnešní výchova spoléhá na rozkvět
toho nejlepšího, čeho člověk je schopen.

Nuže, a čeho je schopen, otážeme se my pana Krejčího! -— (Pokračování.)

Biblické děje &bibl. osoby v pověstech Zidů aMohamedánů.
Podává universitní professor Dr. JAR. SEDLÁČEK.

(Pokračování.)

Smrt Adamova.

\ (Dle mohamedánských zpráv.)
Když žil Adam tisíc let, poznal, že se blíží konec jeho života. Shromáždil

kolem sebe všechny své dítky a příbuzné, a přikazoval jim, aby poslouchali Mi
losrdného, odháněli od sebe zlého ducha a jeho pokušení. Určil zároveň, aby
jim byl Seth, jenž byl nejmoudřejší a nejkrásnější ze všech dětí, hlavou a vůd
cem. Po té poslal Setha, aby mu přineslz ráje něco oleje milosrdenství, jak mu
kdysi Bůh slíbil. Dle jiné legendy poslal Setha pro to k hoře Sinai. Anděl dal
mu oleje toho; Adam se jím pomazal a na chvíli dostalo se mu úlevy. — Dle
jiného znění šel Seth ku bráně rajské. Cestu k ní nalezl snadno: na stopách
Adama a Evy nenarostla žádná tráva. Anděl nechtěl Sethovi dáti žádného oleje
milosrdenství, ježto má býti dán lidem teprve po 5500 létech (za Krista). Na
místě oleje dal jemu tři zrna se stromu, s kterého Adam byl jedl. Dle poučení
andělem daného položil Seth ona zrna po smrti Adamově pod jazyk tohoto, a
pochoval Adama v údolí Hebron.

Pověst křesťanů praví, že ztěchto tří zrn vyrostl strom, jehož větvemi byla
za Mojžíše hořká voda v Mara proměněna v dobrou vodu; z něho prý byla
vzata Mojžíšova hůl, kterou rozdělil moře a skály. David přesadil tento strom
do své zahrady v Jerusalemě. Šalomoun ho porazil a chtěl ho užíti při stavbě
chrámové, avšak dělníkům nebylo lze přivésti ho do pravé polohy; brzy byl
tuze dlouhý, brzy zase tuze krátký. Odhodili pak ten kmen jako nepotřebný. Tu
přišla Sybilla, sedla si naň, a vyšel z něho oheň.

Sybilla předpověděla nyní, že bude tento kmen zkázou Israele; proto ho
shodili zedníci do údolí Josafat, k potoku Cedron. Tam byl mostem, kterým
dle jedněch přecházel i Kristus. Dle jiných se stalo, když přišla královna ze Sáby
k tomu přechodu, poznala budoucí určení toho dřeva a nechtěla po něm kráčeti,
ale poklekla a klaněla se mu. Poučila pak Šalomouna, že na tomto dřevě jednou
viseti bude Spasitel světa. Šalomoun obložil ten kmen zlatem a stříbrem & dal
ho nad chrámovou bránu. Král Abia- odebral s něho drahý kov“ a dřevo“z části
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spálil. Po létech nalezen zbytek jeho při vykopávce rybníka Siloe. V době utrpení
Páně spatřili Židé toto dřevo plovati na vodě rybníka Siloe, vzali je a připravili
z něho kříž Kristův. Tři zrna měla značiti neisv. Trojici. Byl prý to dub; po
jiné pověsti to byl smrk, dle jiné byly v kříži >palma, cedr, cypřiš a oliva.c

Gabriel přišel s anděly k lůžku nemocného Adama, přinesl též rubáš a rakev.
Adam ještě mu řekl: »Prudké bolesti mi nedovolují vstáti a odříkávati mé mod
litby.c Po té obrátil se k Evě, která stála za ním v slzách, ařekl: »Odejdi odtud
a ponech mne sama s vyslanými Božími; všechna neštěstí přišla od tebe.. Evaa
dcery její odešly, a anděl Azrail se staral o jeho duši dle návodu Gabrielova.
Gabriel Adama po smrti oblékl, umyl a pochoval. Po mínění Mohameda byl hrob
Adamův na hoře Abukis u Mekky. Při pohřbu šel Seth na pravém místě, pak
následovali synové a dcery s Evou, Gabriel odříkával modlitby nad tělem, které
bylo spuštěno do jámy a zasypáno. Gabriel promluvil k dítkám Adamovým:
»Budete-li se říditi dle rad svého otce, nikdy nezbloudíte. Vězte, že smrti nikdo
neunikne. Při každém zemřelém čiňte stejná umývání a obřady jako při Ada
movi. Tyto anděly nespatříte až v den vzkříšení. S Bohem !(

Po křesťanské legendě zachoval Noe ostatky Adamovy a pochoval je pak
v Jerusalemě na tom místě, kde byl později ukřižován Spasitel. Dosud tam uka
zují pod Kalvarii jeskyni Adamovu, kde prý právě pod křížem byla lebka Ada
mova, tak že na ni krev Kristova stékala a smývala vinu Adama a celého
lidstva.

Adam byl prý velmi vysoký. I po hříchu, kdy byla jeho délka zmenšena,
byl prý ještě šedesát loket dlouhý. Vlasy měl vlnité, neměl vousů; byl nejkrás
nější ze všech stvoření a Eva mu byla podobna.

Adam byl prvým prorokem. Jeho »Kniha Zákonac měla padesát stran a
předpisovala vzývání a klanění se Allahovi, modlitby, půst, zdržování se vína a
vepřového masa; v ní bylo učení o přirozené filosofii, o lécích, o ovládání běsů
a duchů, o geometrii, počtech a jin'ýc'n vědách.

Adam měl moc konati zázraky. Ze skal vyváděl vodu, stromy k sobě po- _
volával a ony přicházely, ovládal úplně divoké šelmy, přenášel se přes pouště a
moře a j. v.

Zemřel prý v pátek a zanechal čtyři tisíce potomků, dětí, vnuků a pravnuků.
Eva jej přežila o sedm let a byla pochována v Žeddě.

Seth zrodil se ze světla Mahomedova pátého roku po smrti Abelově. Byl
útěchou prvních rodičů, svou krásou a svými ctnostmi je oblažoval. Prvýz dítek
Adamových nosil vous. Pečoval o ostatky svého otce až do doby potopy. Vše
mohoucí poslal jemu padesát stran, v nichž pojednáváno o počtech, filosoňi, theo
logií, alchymii a j. v. Mnozí ze synů Sethových žili jako poustevníci a bylizbožní.
Ode dnů Setha počalo se lidstvo děliti na dvě tříd,jedni poslouchali Setha, druzí
Kaina. Seth žil devět set dvanáct let. Byl druhým prorokem a otcem třetího pro
roka, Henocha. Sabejští tvrdí, že od něho pocházejí, a že jim zanechal knihu
o stu a dvaceti článcích, v níž jsou první žalmy. Enoš, potomekjeho, dělal první
obrazy a sochy ze dřeva i z kamene, jimž se lidé klaněli. Enoš měl syna Kai
nana, který vynašel písmo a napsal na kamenných deskách rydlem železným
předpověď o potopě. Mahalael, jeho syn, rozdělil lidí po celém světě, neboť viděl,
že se tuze hádají. Sám odešel s potomky Setha do Babylonie a založil město
Susy. Žil devět set a osm let. (Pokračování)



'První český dětský den
zemské komise pro ochranu dítek a péči o mládež v království Ceském.

Z nařízení c. k. zemské školní rady, je letos dne 2. prosince t. zv. »dětský
den—. Nejdůst. konsistoř pražská uveřejňuje v posledním Ordinariátním listě
k tomuto dni následující: _

Slavnosti buďtcž pořádány dne 2. prosince, nebo ve dnech tomu datu nei
bližších. Den 2. prosince t. r. zvolen vzhledem 'k letošnímu jubileu Jeho Veli
čenstva, jenž svou dobročinnosti a svým heslem »vše pro dítěc dává stálý
podnět k tomu, aby činnost na prospěch dětí ochrany potřebných neochabovala,
nýbrž vzrůstala dále, jak toho skutečnost a potřeba vyžaduje.

Veřejnost budiž připravována na slavnost »dětského dnec a její význam
vyložen slovem i tiskem (místními časopisy).

Rovněž na místních poměrech bude záviseti program slavnosti a jeho
bohatost (koncerty, divadla, přednášky, sportovní závody, tělocvičné hry, živé
obrazy, bazáry atd.).

Doporučuje se konati týž den sbírky po domech, veřejných místnostech
a ulicích (po vzoru ciziny).

Výtěžek slavnosti odveden bude přímo České zemské komisi pro ochranu
dítek a péči o mládež v král. Českém, Praha III., Letenská ul. č. 4. Bude pak
věnován polovici okresním komisim pro péči o mládež vjednotlivých zastupitelských
okresech. V okresech, kde komisí takových té doby není, bude příslušná částka
vynaložena ve prospěch dětí onoho okresu, druhá polovice pak věnována účelům
všeobecně pro pěšným pro děti ochrany potřebné v celém království.

Majice na mysli vznešené cíle zemské komise nařizujeme k podpoře jich
následující:

1. Kněží z duchovní správy a katecheté nechť ochotně vstoupí »do výboru
k uspořádání I. dětského dnec a přispějí laskavě praci svou ke zdaru jeho.

2. Ježto 80. narozeniny Jeho c. a k. Apoštolského Veličenstva, které při
padly na 18. srpna t. r., tedy na dobu prázdnin, školami asi všude oslaveny
nebyly, nechť tudíž 2. prosince t. r. na oslavu 80. narozenin našeho nejmilosti
vějšího císaře a krále konají se zvláštní služby Boží a při mši sv. budiž vzata
oratio pro imperatore et rege.

Kde tyto služby Boží budou části programu slavnosti školní, tu nechť se
duchovní správcové dorozumějí o hodině těchto služeb Božích se správou
škol neb s místní školní radou.

Konání těchto služeb Božích ukládá se i profesorům náboženství na
středních školách.

3. V místech, kde vedle slavnosti školní jiné veřejné slavnosti ve prospěch
»prvního dětského dnec nelze uspořádati, neb kde se má za to, že by se málo
účastníků sešlo. tam nechť duchovní správcové uspořádají na nejbližší neděli po
2. prosinci t. r. sbírku v kostele ve prospěch zemské komise. Doporučuje se,
aby v této příčině dorozuměli se duchovní správcové s příslušnými činiteli z obce
a ze školy a hleděli získati některé pány, kteří by u dveří chrámových milodary
vybírali. Poukazujíce k zdejšímu doporučení zemské komise ze dne 22. ledna
1908 č. 596 (om. List 1908 str. 17), žádáme, by sbírka tato byla věřícím neděli



před tím ohlášena a věřící vřelými slovy byli poučení o významu a vznešeném
úkolu ochrany dítek a péče o mládež. Existuje ovšem již několik dobročinných
ústavů pro mládež, založených a vydržovaných hlavně péčí duchovenstva a
a zbožných katolíků a blahodárně působících (Růžencová Výrobna pro zmrzačené
dívky, Útulek Pražského Jesulátka, Útulek sv. Josefa pro dítky osiřelé, »Valen—
tinumc pro dítky epileptické, Útulek pro slepé dívky a j.), ale vzhledem k ve
likému počtu ubohých ústavy tyto při nejlepší vůli nemohou vyhověti všem žá
dostem za přijetí docházejícíin. Ostatně zemská komise, uznávajíc důležitost těchto
již existujících ústavů, působí vjednotlivých případech ve srozumění s nimi a za
jich pomocí, zvláště tím způsobem, že dává některé dítky v péči její se nalézající
vychovávati v některých ústavech zmíněných/.

Církev plní jen své poslání, když věřícím vřele doporučuje toto veliké dílo
křesťanské lásky.

FEUILLETON.

Ježíš Kristus osobou mythickou?
(Prof. JOS. STANĚK.)

Dle slov Kristových jest církev domem
vystaveným na skále. Skálou jest sám bož—
ský její zakladatel. Blesky nevěry tloukly do
domu toho pevného, chtíce jej zničiti. Úmysl
jejich se nezdařil. Dům stojí dosud ve
své sne.

Proto obrátila se zloba nyní v dobách
novějších proti skále samé, proti Kristu Pánu,
upírajíc Mu historickou existenci a tvrdíc,
že Krista nikdy nebylo, že Kristus jest pouze
osob0u legendární, mythickou.

Původcem této domněnky byl David
Bedřich Strauss. Za našich dob propaguje
jí německý universitní professor Dr. Artur
Drews. Úmyslem jejich jest podkopati zá
klad, nebot vědí, že potom budova sama
sebou se zřítí.

Proti tomuto naivnímu tvrzení a učení
o mythickém Kristu mluví nejen existence
církví křesťanských, Písmo svaté, svatí Ot
cové atd., tvrzení to odsuzují i samy pra
meny křestanství zcela cizí, ano jemu i ne
přátelské, dokazujíce jasně a zřetelně, že
Kristus Pán skutečně žil, skutečně existoval,
že jest osobou zcela historickou. A na ně
které tyto prameny, o nichž zde zmínka,
chceme blíže tímto ukázati.*)

Obratme zde především zraků svých ku
národům asijským, k Číňanům a Indům.

Tarn shledáváme se s dvojím vynika
jícím náboženstvím, jest to brahmismus a

Christus und.
Apologetika.

*) Vide: .l. Diefenbach:
()hristcnthum;Ur. Jos. Kašpar:

budhismus. Brahmismus jest starší a pa
nuje dosud u Indů; budhismus jest refor
movaný brahmismus a jest náboženstvím
Číňanů a Japonců. Rozdíl mezi oběma ná
boženstvími jest tento: Budhismus učí: Člo
věk se může pomalu zdokonalovati tak, že
dosáhne konečně božství samého, stává se
bohem. Brahmismus zase tvrdí: Bůh sestupuje
do lidí, ano dokonce i podobu zvířat přijímá.

Učení brahminské uloženo jest ve sva
tých knihách — ve Vedách a Puranas;
svaté knihy budhistické slovou Sutras.

Čteme-li tyto posvátné knihy, nabudeme
předsvědčení, že veliký prorok, o němž se
tam mluví, není nikdo jiný leč Kristus, za
kladatel náboženství křesťanského. Dle učení
brahmínů narodil se jednomu knížeti v zemi
Kossola zvané syn, který v 29. roce svého
života zřekl se světa a oddal se nábožen
ským úvahám. Měl dvě těla. Jedno bylo
smrtelné, druhé bylo sám věčný, nezměni
telný zákon. Narodil se za doby míru, v zim
ním aequinoctiu, to jest 25. dne Ciutangu
z krásné, neporušené panny, pocházející
z královského rodu. Jeho zrození neposkvr
nilo mateřského lůna. Hned po jeho naro
zení nastalo veliké světlo a sladké andělské

“Zpěvy oslavovaly jeho narození. Dítku kla
něli se králové. V chrámu, kde byl oběto
ván, vzal jej starý kněz na lokty své a pláče
předpovídal jeho budoucí osudy a slávu.
Později odebral se tento knížecí syn na poušt,
aby tam přemýšlel o lásce bratrské a trpě
livosti. Třikráte byl ďáblem pokoušen, ale
zvítězil nad ním. Na to kázal, vyvolil si
učedníky, předepsal ascetický způsob života,
ustanovil prostředky proti hříchům.

Nepřátelé jej konečně usmrtili. Při jeho
smrti země se třásla, nebe se zatmělo. ——



Člověk žasne, když to čte — jesti! to
celý životopis Kristův dle evangelia sv. Lu
káše. Zakladatel tohoto náboženství žil ně
kolik století před Kristem. Náboženství samo
značně rozšířeno bylo teprve “0době po Kri
stu. Z toho také si vysvětlujeme, jak se do
sv. knih jeho toto vypravování dostalo.

I jinému písmu mimokřesťanskému -—
Koránu — nejsou Kristus a sv. Matka
Jeho neznámí. Kapitola XIX. má tam nápis:
Maria, pokoj s ní, psáno v Mekce. Kapi
tola ta s počátku vypravuje o narození
Janově; pak obrací se k Panně Marii.
»Slavná jest Maria v Koranu, slavný den,
kdy odešla od své rodiny na východ. Tajně
vzala závoj, ukryla se, a my jsme ji po
slali Gabriele, svého anděla v podobě lid
skéa »Milosrdný jest nám ochráncem.:
pravila Maria, »bojíš-li se ho . . .c »Jsem
vyslancem Tvého Boha,“ pravil anděl, »při
šel jsem, abych Ti zvěstoval, že obdržíš
syna požehnaného.<

»Jak se to může státi?< odvětila Panna.
»Žádný smrtelník se ke mně nepřiblížil a
hříchu neznám.<

»Stane se to,: děl anděl, »Slovo Nej
vyššího iest toho zárukou. Syn Tvůj bude
divem a štěstím světa. Tak znírozkaz nebes.:

SMĚS

»Český Učitel,: poboční orgán volno
myšlenkářů, je ve svém čísle z 19. října
takořka zpit dvěma nejnovějšími událostmi.
Portugalskou revolucí a svatokrádeží čensto
chovskou. Literární orgie, které ve svém
úvodním článku prováděl, šly tak daleko,
že státní zástupitelství, v otázkách nábožen
ských krajně benevolentní, uznalo za po
třebu neméně než 8 míst článku zabaviti.
A tak celý úvodník činí dojem prostřílené
revoluční a volnomyšlenkářské vlajky. Ore
volučním běsnění lidu proti klášterům a
kněžstvu v Portugalsku »Český Učitel: píše:
»Revoluce portugalská nemohla se štastněji
uvésti v Pantheon dějin, nežli zavedením
světského vyučování.“ Rozluka státu a cír
kve, odluka školy od církve, to jest jediná
písnička orgánu, jehož redakci vede člen
výboru Volné myšlenky p. K. V. Tuček.
A což Čenstochova!! Jaká to radost a jaké
sousto pro »Českého Učitelek — Je vů
bec trudno pozorovati, k jakým článkům
věstník ústředního Spolku učitelských jednot

\ Počala a odešla do samoty.
Vrátila se, majíc dítko na ruce.

»Maria,c volali k ní sousedé, »jaké ne
štěstí Tě stihlo? Otec Tvůj byl nábožný,
matka ctnostnám

Místo odpovědi dávala na srozuměnou,
aby se syna jejího otázali.

»Jak,c volali, »dítka v kolébce máme
se tázatiPc

»Já jsem sluha Boží,< mluví dítko. »Bůh
dal své evangelium a mě ustanovil prorokem.
Všude bude mne následovati požehnání Nej
vyššího. Celý život mám zasvětiti modlitbě,
almužně a službě Boží. Pokoj dán mi byl
v den mého narození; pokoj bude provázet
mou smrt a mé zmrtvýchvstání a oslavení.<

A co jest s podivem, též Talmud ve
své druhé části, Gemaře. mluví o Kristu a
jeho skutečné existenci. Mluví o něm sice
pohrdlivě, urážlivé, ale přece uznává, že žil:
Mezi jiným vypravuje: »V předvečer Veliko
noc byl ukřižován Ježíš, poněvadž kouzly
sváděl lid israelský k jakémusi cizímu ná
boženstvíc (Sanhedrin, fol. 43.)

(Pokračování)

již dOSpěl. Zář, Rašple a podobné listy mají
v »Českém Učitelia důstojného konkurenta.

K tomu poznamenáváme následující:
Francouzský kriminální statistik Dr. Ver
trin nedávno uveřejnil práci o zločinnosti
kléru a laiků. A dospěl přitom na základě
úředních listin k následujícím výsledkům:
V roce 1898—1901 připadalo na 100.000
právníků průměrně 48 odsouzení do káz
nice, na100.000 lékařů 16, umělců 28,
světských učitelů 5 a na osoby duchovní
a řeholní (bratry-laiky, kostelníky, zvoníky,
kalkanty atd. v to počítaje) ani ne celé 3.
Je viděti, že kdyby »Český Učitelc chtěl
svoji skandální hlídku rozšířiti i na své
kollegy, musil by své sloupce ztrojnásobiti.

r.
Vzdělání ženy v Německu. Čím dále

tím více plní pohlaví ženské vysoké školy.
Před dvěma roky bylosjich vNěmecku na 21
universitách 320, na sklonku uplynulého
roku stoupl počet jejich na 1856. První
místo zaujímá Berlín, který má 632 studen
tky, pak Mnichov 183, Góttingy 160, Heidel
berg 142, Bonn 135, Freiburg 86, Vratislav
84, Lipsko 59, Greifswald 46, Marburg 38,
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Giessen 37, Strassburg 28, Halle 27, Jena
24, Tiibingen 23, Erlangen 19, Kiel 18,
W'iirzburg 10, Rostock 3. V Prusku jsou
immatrikulovány 1242 dámy, v Bavorsku
212, v Bádensku 228 a na ostatních uni
versitách 174. Pokud se týče odborového
roztřídění, studují: ňlosoňi, filologii neb dě
jepis 975 posluchaček, medicínu 476, pří
rodovědu a mathematiku 287, zubní lékař
ství 46, právnictví 32, státovědu a národo
hospodářství 27, evangelickou theologii 5,
farmacii 2. Některé university snaží se če—
liti tomu přílivu h05pitantek tím, že buď je
na skrovné výjimky odmítají (Vratislav) nebo
stanoví průpravu z vyšší dívčí školy (Miin
ster) nebo maturitu středoškolskou (Greifs
wald) anebo toliko svolení dotyčného do
centa (Marburg). Jinde však namnoze se
jeví přízeň a podpora jako v Prusku, Sasku,
Švýcarsku. V Bavorsku, kde se chystá re—
forma studia dívčího, radí časopis »Monikac,
že by bylo třeba deporučiti, aby každé
mladé děvče a zvláště nevěsta chodila do
kursu vaření a ošetřování dětí; předešlo by
se tím v manželství mnohé bolesti a nespo
kojenosti. Výchova hospodyňská a mateřská
přispívá k štastnému manželství více než
učení se zpěvu, hudbě, malířství a pod.
S tím souhlasíme i my. —ck.

Četbu sv. otců a spisovatelů z prv
ních dob křes'anských vřele odporučuje pro
slulý paedagogický spisovatel Fr. W. Fór
ster (Autoritžit und Freiheit, strana 171).
Pravít takto: »Nikdo nemůže vychovatele
mládeže lépe poučiti o základních otázkách
jich povolání, jako oni klassičtí spisovatelé,
kteří pochopili křesťanství v celé jeho hloubce
a vzorně je vylíčilí. Je bláhovým věřili,
že čím je nám vzdálenější doba, v níž
dílo povstalo, tím více jsou mu daleky
všechny palčivé otázky a. úkoly skuteč
ného života. Je pravdou, kterou může po
pírati jenom. zaslepenec, že všechny záhady
vnitřního člověka velká díla křesťan
ského ducha lépe chápaly než každá po
zdějšígenerace a ji,bylo—li jim rozuměno,
daleko lépe mohou poučiti, než všechna mo
derní literatura. Neboť jádro těchto děl jest
nezničitelné a pochází z jasného poznání
naší vlastní bytosti; v nich je též podstata
všeho duševního prožití a pochopení, po
vaha naší vůle a její slabosti vylíčena z nej
vniternější zkušenosti a nikoli z vnějšího
pozorování a experimentování. V nich vše—
chny ony rozmanité motivy lidského jednání

Kmnuaxarna družstva vní-| v Praní

VYCHOVATEL Ročník XXV.

iopomíjení věčně pravdivým způsobem jsou
uvedeny na jich vlastní kořen a základ, co
zatím psychologický naturalismus množstvím
vnějších pozorování a popisování jenom pů—
sobí zmatek, duši takořka rozkouskuje a jí
do její vlastních odporů jenom zapřádá.

—r.

LITERATURA.

_ Životy Svatých, jež veršem píše dp. P. Fr.
Zák T. J. a vydává Cyrillo-Methoděj. knihtiskárna
a nakladatelství V. Kotrby varaze, přinesly ve
svazku V. (395 str. 40 hal.) Zivotopis sv. Anděly
Merici psaný opět tím lahodným slohem, jakým
vyznamenávají se všechny práce p. Žákovy. Zde
doklad: '

>Nev1děl svět také něhy,
s jakou sestry k sobě lnou,
nezaměnil Bůh-li divem
duše jim, dal v divu tkiivém
v hruď jim duši jedinou.
Netisknou tak vlaštovice
svojich hnízd se v těsných zdech,
jako ony v čisté lásce
doma, v chrámě, na procházce,
v práci, žalu, v štěstí snech.
Skalskými je hrdličkami
jazyk lidu nazývá,
mnohé srdce, tvrdé ledem,
jediným se na ně hledem
štěstím opět rozhřívá . . .: atd.

Spisek končí verši:
>Zemi česká, tebe od staletí
prací, modlitbou & ctností světí
čela mnohých dcer tvých zdobí vínek
ideální sester Uršulinek.
Miluj jej a pěstuj stále, stále
vlasti k ozdobě & Bohu k chvále.<

Pro sebe prosí básník:
>U Boha pak slovem přímluvným.
Andělo, ty oplat' chudý rýmlc

Jako svavzky předešlé, jež vykazují životopisy
sv. Anežky Rímské, blahosl. Anežky ceské, sv.Jiří
a sv. Víta, tak i svazek tento doporučujeme vřele.

Prok. Zaletěl.

Naše kalendáře. Kalendáře družstva Vlast
»Sv. Vojtěchc velký stojí 1 K, malý 60 h. Tucet
našich velkých kalendářů jednotlivých nebo mícha
ných stojí 8 korun, tucet malých — sv. Vojtěch
— 4- K 80 h. Při hotovém placení dává se na
tucet jeden nádavkem. Kdo si objedná kalendář v
plné ceně. tomu platíme poštovné my, kdo je má
ve snížené cené, platí se porto sám. — Objednávky
vyřizuje: administrace družstva Vlast v Praze
čp. 570-11
“ Prodej cizích kalendářů. — V téže

ceně jako naše prodáváme i p. Kotrbovy, Vimper
ské kalendáře a kalendář »Štítnýc, totiž velkých
tucet za 8 K, malých za 4 K 80 hal., ale vyhra
žujeme si, že v každém tuctu musí býti aspoň
dva kalendáře naše: »Sv. Vojtěcha, a jeden ka
>Stítný<. — Objednávky vyřizuje: administrace
družstva Vlast v Praze, čp. 570-11.

7——
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Církev a stát.
(Vychovatelský význam církve vzhledem k státu.)

(Pokračování)

(Následky uvolnění náboženské mravouky pro stát.)

Byl to italský státník Machiavelli, zanícený láskou k antice a pohanskému
státu, který hájil zásadu, že politika s křesťanskou ethíkou nemá co činiti. Za—
stával politiku násilí, poněvadž nedovedl chápati, kolik sociálně tvorné síly je ve
svědomí, křesťanským náboženstvím vypěstěném. Měl zato, že státník, který chce
něco velikého zbudovati a při tom nechce se státi směšným, nesmí své iednání
říditi dle vyšších ethických norem, ale dle potřeb přítomnosti a dle výsledku
svého jednání. Naprosto však přehlížel. že vzbuzení instinktů a národních vášní,
byt na prvý čas mělo za následek vítězství, okamžitý úspěch, v dalším vede jenom
kzdivočení jednotlivců i celku; že každé násilí. byt'pro prvou dobu zdálo se státo
tvorným, jest ve svých důsledcích státoborným.

Machiavelli hlásal, že stát potřebuje poddané, »kteří svoji vlast více milují
nežli svoji duši.c Je to zjevný ohlas politiky antických národů a států, v nichž
jednotlivec neznamenal nic a stát všecko.,Zájmy státu nade všechno! — V pravdě
devisa Machiavelliova platí však zcela obráceně: »Stát potřebuje lidi, kteří svoji
duši milují více nežli vlast. Neboť kdo cení více vlast než spásu své duše, brzo
bude stavěti jiné, hmotné úspěchy a zájmy nad svoji vlast a brzo si řekne s pro
spěchářským světoobčanem: »Ubi bene, ibi patria-r. Prospěch hmotný, materielný
prohlásí nad vše jiné, co je mu nejbližší, nad svoji duši.

Florencký státník naprosto nepochopil, že blaho státn Spočívá na blahu dn
ševním, na neporušitelnosti mravních a náboženských zásad. Ušlo jeho bystro—
zraku úplně, že jsou to v prvé řadě ethicke' zásady a síly, které jsou hlavní
oporou a životem státu a bez nich že celý státní organismus dřív neb později se
rozpadne.
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Fórster ve svém pojednání »O politickém povoláni: duchaplné praví: Vučení
a posledním soudu Spočívá hluboký smysl. že na konec vše bude souzeno, co chce
se uplatnili v odporu se zákonem mravním; — nikoli na povrchu života a něja—
kými viditelnými katastrofami, ale v hlubinách skutečnosti, kde nerozhoduje zdán
livý úspěch a kde tvůrčím činitelem jediné to bude uznáno, co vskutku ztvůrčích
sil duše se zrodila..: Když moderní člověk slyší ona slova, že »světové dějiny
jsou soudem světa: (Die Weltgeschichte ist das Weltgericht) obyčejně si pomyslí,
že jest to stará pohádka, kterou se děsí malé děti. Anebo rozumí těmto slovům
tak, že politika. poslušná mravního zákona. bude dějinami světa souzena a 'od
souzena. Ž: jediné úspěch či neúspěch rozhoduje o mravních prostředcích státní
akce. A na první pohled nejednou se tak zdá. Okamžítý prospěch často ospra
vedlňuje tento názor.

A přece všechno hlubší pozorování života ukazuje, že každý hřích proti při
rozeným zákonům. psaným v hlubinách duše, na konec se vždy mstí. Mravní pří
kazy nesmi ani jednotlivec ani stát beztrestně přestupovatí. Již staří, klassíčtí dra
matikové správně tušilí tuto pravdu. Aischilos ve své »Orestei- velmi živě líčí„
kterak Klytaimnestra, zabivši svého chotě Agamemnona, za noci je trápena děsi
vými sny. Jako pološílená bloudí palácem a propuká v ona známá slova: »Kdyby
všechny vody světa spojily se v jediný proud, nikdy neomyjírukou vraždicích.<
A totéž živé přesvědčení, že pomsta stihne ty, kdo šlapou zločinně po zákonech
mravních, vane chorem Sofokleovým. kd_\ž volá: »Ke'ž nikdy nestaneme se nevěr
nými pra-zákonům, jež bydlí na světlých výšinách nezrozeny z pomíjejici sily
mnžiivla Jak krásně tu antický básník mluví o půi'lodu zákona mravního! Jeho
\lastí jsou ony výšiny moudrosti, s nichž vše lze přehlédnouti, kde mizejí všechny
klamy tohoto života pozemského, a kde bude nám jasným vše, co všechen po
spolítý život na zemi v jeho základech udržuje.

Královská dramata Shakespearova hlásají tutéž pravdu. Slepá touha po vládě,
pomstychtivost, žárlivost, vášně bouří nějaký čas »na prknech, jež znamenají
svět-. Napiňují jej ruchem a boji. Ale na konec všechny ony vášně se hroutí,
dostavuje se katastrófa, nemesis. Lady Mackbethova šílená se světlem bloudí,
aby unikla výčitkám svědomí, a marně omývá si ruce, na nichž lpí krev zavraždě
neho Banka; choť její marně bojuje proti hrůzným vidinám své rozbouřené mysli.
Richard III. zoufalý klesá pod vzpomínkami svých zločinů.

Všecky tyto dramatické, duší otřásajicí obrazy vytvořili básníci, nadaní hlu—
bokým bystrozrakem pro osudy lidstva. Sledovali následky zločinů až v jejich
nejzazší důsledky. Osvědčili tak hlubší pochopení dějin, nežli všichni oni “krátko
zrací politikové & státníci, kteří vidí jenom cíle nejbližší, & jímž naprosto uchází
vnitřní spojitost všech dějů a konečný kalkul všeho nepoctivého jednání.

V životě člověka nemesis, trest Boží, dostavuje se někdy až na konci jeho.
Zivot národů však nečítá se na léta, ale na století.Odplata zlého činu okazuje se
často na jeho strůjcích, ale nejednou až na jich třetím ačtvrtém kolenu.Tam,kde
svědomí jednotlivce i celého naroda není vypěstěno ethickými zásadami, založe
nými na náboženství, kde rozvířily se vášně, vyprostivše se z vědomí vyšší zod
povědností, nežli je ona před národem, kde náboženství a církev jsou tupeny a
pronásledovány, dříve či později nadejde katastrofa. Jako jednotlivec bez mravně
náboženského základu ždivočuie, tak zdivočuie i stát, kde hyne náboženšká auto
rita, kde činnost církve jest ochromována a znemožňována.
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Stát není tak jednoduchou bytostí, postrádající mravního vědomí, aby mohl
žíti pouhým pudem sebezachování, vědomím povýšenosti nad jiné národy nebo
touhou po odvetě. K spořádanému životu ve státě je potřebí neobyčejný fond
ochotné obětavosti, mravní síly proti nivalům instinktů a vášní, a jasně vyvi'
nutý smysl pro právo a spravedlnost, v němž každému je posvátným vše, co
druhému náleží: život, majetek, čest aj. A tyto ethické základy státu pěstí církev,
náboženská,"na státu ve svém učení a existenci'neza'visla' autorita duchovní.

Často námi citovaný Forster krásně dí: »Odloučíti politiku od zákona mrav
ního jest totéž, jako nastoupiti plavbu na moři bez mapy a bez kompasu. Mravní
pravdy nás nejbezpečněji orientují o tom, co lidskou společnost vjejí základech
udržuje. Kdo se od nich chce vybaviti, opouští nerozborný základ života a bude
odsouzen životem samýmn: A Bjórnson, nedávno zesnulý norský básník a politik,
správně prohlásil: »Pravím, že národ, který si přisvojil, co jinému národu náleží,
brousí železné páčídlo zloděje, přiostřuje tvrdé slovo vladařovo, vyhání svědomí
ze svého práVa jak v rodině tak ve společnosti..:

Politika, která není vedena ethickými zásadami, stává se politikou loupeže
a bezpráví, ato na konec vždy se vymstí jak na jednotlivci tak na národu.
Dějiny na něm vykonají svůj soud. Všechny úspěchy státní politiky, založené na
moci a násilí, jsoujen úspěchem okamžitým, zdánlivým a mají vždy Za následek
rozvrat a zkázu. Platit vždy slovo velikeho anglického státníka, Gladstona: »Co
je mravně nedovoleným, nemůže být politicky správným.< (Pokračování)

K otázce školní koedukace.
Podává EM. ŽÁK.

(Dokončení.)

Ale tím,že jsme zásadně pro rozdělení vyšších škol dle pohlaví, tedy proti koe
dukacz' ve vyšších třídách, nikterak nechceme horliti pro naprosté isolování a uza
vírání se obou pohlaví i ve stycích společenských. A čím více dívky budou vy—
chovávány v přiměřených sobě ústavech a k respektování své dívčí důstojnosti,
k jemným, nenuceným, přirozeným způsobům a k jisté dívčí zdrželívosti, tím
méně bude potřebí je uzavírati a od společnosti druheho pohlaví oddalovati. Tím
dříve budou míti na »silnější pohlavíc onen ušlecht'ujíci a je zjemňUjíci vliv, jímž
žena ke kultuře mužové vždy má přispívatz'. A zase naopak řádně vychovaní mladí
muži, vědomí své cti a charakteru, mohou tu na »slabší pohlavíc svýmv pravdě
rytířským, důstojným & důsledným chováním rovněž ve výchovném smyslu
působni

Náleží to zajisté k výchovné činnosti školní, aby všude tam, kde obě po—
hlaví odděleně se vychovávají, vychovatel i vychovatelka v příhodný čas poučili
své žáky o vzájemných společenských stycích obou pohlaví, o Způsobech těchto
styků, potřebě zachovati při nich společenské formy, jež jsou ochrannou hrází
slabých a nepřekročitelnou mezi silných a výbojných.— Vychovatelé stále na to
mají klásti důraz, že kdo se emancipuje od pravidel zdvořilosti, tímjen ukazuje,
že je člověk nevychovaný a nestilisovaný; že volné způsoby jsou vždy jen pro—
jevem nedisciplinované duše. Při těch a podobných poučeních ovšem jest se vy
stříci všeho planého moralisování. Je potřebí ukázati, že v těchto stycích nejlépe
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se ukáže pravá povaha mladých lidí, kolik je v nich pravé ušlechtilosti a cha
rakteru, a jak mohou tyto společenské styky přispěti k vzájemnému ušlechtění
a posílení povahy. Ale též na to poukázati, kolik nebezpečí v nich se skrývá,
jestli jeden či druhý ze společnosti přináší v ni zvrácené názory azkažené mravy.
Dospěleiším žákům je žádoucno vysvětliti, že stálé milostné pletky, stálé vyhle
dávání dívčí společnosti netoliko rozptyluje jich duševní schopnosti, že rozumový
jich vývoj tím bývá ochromován, ale že ijich cit jenom se stává mělčím, rozptý
leným. že vlastně neošetřují ale porušují onen pravý cit lásky, který má býti
jednou zárukou jich pravého štěstí a důkazem pravého charakteru. Milkování
jest jenom svědectvím neovládání svých citů a vysvědčením slabé kolísavé
povahy.

Zkušený vychovatel nepotřebuje volati po koedukaci, aby svým žákům
vštípil smysl pro pravé rytířství a slušné společenské způsoby. Rytiřství, jemuž
křesťanství dalo pravého ducha, jeví se v ochraně slabých, v šetrnosti a úctě
oproti druhému pohlaví. Připadným dokladem toho, jak Forster uvádí, je vypra
VUVánÍ,že když loď je v nebezpečí ztroskotání, všichni řádní lodníci mají za svou
první povinnost dostati v bezpečí ženy a děti. Těmto oběma platí první pomoc;
a teprve když všecky ženy a děti vsadili do záchranných loděk, pomýšlejí na
záchranu vlastní. Opačné jednání by vždy mělo pro ně za následek hanbu a od
souzení. — Ale jako jedná čestný lodník ve chvíli nebezpečí, tak máme jednat
i my při každé, byt i malé příležitosti. Ustoupiti slabšímu, dáti přednost ženě,
kdykoli vstupuje do domu nebo vozu, přenechati jí pohodlnější, schůdnější cestu,
pomoci jí nésti břímě a t. d., to jsou první projevy rytířského ducha jinochova.
A jenom tyto, na pohled nepatrné, ale“ pro vychování jeho charakteru důležité
zvyklosti, vychovají v něm muže cti. Ale koedukace, jak zkušenost dosvědčuje,
k tomu nikterak nepřispívá. Právě naopak. Tyto projevy rytířství obyčejně osla
buje a dusí. Při denních, pravidelných stycích obou pohlaví zpravidlajinoch nej
radeji ukazuje svoji převahu intellektuální i fysickou, a lokty sám si razí cestu
tam, kde by jako rytíř měl ustoupiti. A to je znamením, že úcta k ženě v něm
mizí. Smutný to věru úkaz do budoucnosti!

Rozumí se samo sebou. že všechny ony neblahé zjevy koedukace nejeví se ve
společné výchově obou pohlaví ve věku nejútlejším. Do 9.—lO. roku, dokavad
dítky rozdilu svého rodu nejsou si vědomy, lze děti společně vychovávati, ač
i tu, byť vyjimečně, vyskytují se zjevy, které i tuto koedukaci nečiní doporuči
telnou. »Malz'tia supplet aetatem.: Děti nesprávnou výchovou často brzo dozrá—
vají. »Frůh reif, frůh faul.: Ovšem s nimi nelze jinak nežli je hledět poučová
ním a domluvami napraviti, anebo, když všechny naše přímluvy byly marny, je
isolovati, odloučiti.

Výchova novych lidí.
(Napsal F. V. Krejčí. Nákladem Zemsk. ústřed. Spolku jednot učitelských v král. Českem.)

(Posuzuje V. H—A.)

(Pokračování)

Náboženského podkladu výchovy se zneužívá, abychom byli spokojeni
še životem třeba nejbídnějším. O sociálním zápase nesmí mládež věděti; nesmí
věděli, že se i chudý člověk může domáhati svého práva. V mládeži se pěstuje
soustavně nechut k politickému životu. Každý dělník zná lépe práva občanská
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než intelligent. U nás stále se bojuje za práva celku, národa, a zapomíná se
na práva jedince; vůdcové pro svůj odpor k rakouské ústavě zapomínají vésti
lid k využití oněch práv, jež mu i touto ústavou jsou zaručena.

Nedostatek silného, zdravého pocitu životního a pevného těžiště ve vlastní
bytosti jest význačnou morální chorobou moderního věku, a vznikl tento ne.
dostatek právě rozpolceností naší výchovy, kolísající mezi výchovou na základech
vědy a náboženství. Otázku pokroku vidíme zřetelně rozřešenou v našich nej—
lepších repraesentantech lidstva; — a přece necháváme mládež na prahu života
zakrňovati při starých systemech morálních. Heslo staré výchovy bylo při
způsobovati si člověka k účelům církevním a státním; cnlem moderní výchovy
jest vychovati člověka pro něho samého, rozvinouti jeho schopnosti, aby především
on z nich těžil.

A tak »jediný, kdo mladému muži pověděl s celou závažnosti, a řekl jeho
touhám, že mají právo volně se rozletět, jediný, jenž ospravedlnil v jeho očích
smělost snu a odhalil mu krásu vášně, byl umělec. Ale uměníje právě popelkou
v dnešní výchově! Je třeba nových ideálů, nových zdrojů štěstí a opojení.
Dílo výchovy jen tehdy je dokonalé, je-li korunováno vysoko šlehajícím pla
menem lásky a je-li na něm dosti volného místa pro perutě velkého snu. Nový
život musí býti silnější a kouzelně-jší nežli jest náš; musí býti prožits vášnivějším
citem pro pravdu a s vroucnější láskou ke kráse. Noví lidé nebudou nuceni
procházeti duševními obzory zaniklých věků a jejich duševní obzor, stavěný jen
na hlediscích přítomnosti, byť byl užší nežli náš, bude čistší, pevnější, charakter
nější, tvrdší, ale neporušený, bez kompromisů, poctivý!

XV. _

Míní-li autor, že obraz světa, jak ho podává, jest jiný nežli názor náboženský
učí, nemýlí se. Ale jinak nelze, neboť »království mě není z tohoto světa.:
Hádají-li se učenci, je-li základ světa z nejmenších částic s jejich domnělými
vlastnostmi, či jen energie, je náboženství zcela lhostejno, poněvadž v něm vidí
dílo svobodné činnosti Boží; a věda přece nedokáže opak! Že Bůh stvořil svět
v šesti dnech, je opravdu psáno v bibli; ale za účelem náboženským, nikoliv
ve smyslu moderní geologie. Že si moderní intelligent myslí, že církev učí z bible
slovně stvoření světa v šesti dnech, vinen asi jeho katecheta, že ve škole kuse,
neúplně vyložil tuto otázku; ale spíše vinen pan autor sám svou zlomyslností.

Co píše pan Krejčí o bibli, je nepravda. Slavný výklad hexaemeronu nikdy
nebyl prohlášen za dogma. Že by se ústupky ve výkladu 1. kapitoly Genese
činily až nyní od časů Cuvierových a Marcell de Serresových na základě objevů
geologických a palaeontologických, je odborníku směšno; a neodborník at mlčí
a studuje. Uvedu jen sv. Ambrože: »Héxaemeron libri sex;c sv. Augustin psal
o stvoření ve svých »Vyznáních,< jsou do češtiny přeloženy a tudíž i nelaunářům
přístupny. Co tam psáno v knize 11., 12. a 13. o stvoření, jistě přesvědčí
každého čtenáře, že slova tohoto duchaplného učitele církevního dávno před
Cuvierem, Lyelem, Darwinem učinila slovný výklad nemožným. Smysl jest jen
náboženský, světiti den sedmý a nic více.

Jest možno, aby církev trvala na slovním výkladu hexaemeronu po tom,
co napsal její učitel sv. Augustin? A tradice přece nemizí, nýbrž stále jest živá!
Proto se církev nikdy neukvapila a neprohlásila dogmatem, o čem lépe poučena
byla těmi, jimž dala slavné jméno: »doctor ecclesiae.c
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Sv. Augustin se zabýval Genesi vytrvale a prohluboval se. V »De Genesi
contra Manichaeos libri du0a vykládá hexaemeron slovně; -v »De Genesi ad
litteram libri duodecimc vidí však nemožnost tohoto výkladu; přibírá na pomoc
Eccles. 18. ]. »Creavit omnia simul,c stvořil vše najednou, totiž čtyři elementy,
a další stvoření prý se dalo jen v mysli andělů, jak to zcela věrně vykládá
sv. Tomáš: »Secundum Augustinum per diem intelligitur cognitio mentis angelicae;
ut sic primus dies sit cognitio primi divini operis, secundus dies cognitio secundi
operis, et sic de aliis. Et sic dicitur unu'mquodque opus esse factum in aliqua
die, quia nihil Deus produxit in rerum natura, quod non impresserit menti angelicae,
quae quidem multa potest simul cognoscere, praecipue in Verbo, in quo omnis
angelnrum cognitio peiňcitur et terminatum (p. I. q. 74. -a.-2.) Cognitio matutina
pak básnicky vykládá jako jasnější poznání věci v Bohu a v jeho věčných
ideách, crgnitio vespertina jest poznání věci v nich samých.

Podobný jest výklad zvaný ideální (Visionstheorie); v níž na místo andělů
nastupuje Adam, jenž díla stvoření vždy ve 24 hodinách poznal. Ale tyto výklady
přece činí násilí textu, ač jsou pozoruhodný tím, že již tenkráte, ve 4. století,
opomíjely historického smyslu. Avšak jak vysoko v oblačné výši stojí kniha
»Gonfessiones: s výkladem hexaemeronu, to se musí, pane Krejčí, číst a pak
mlčet! Jistě takový výklad jest mnohem duchaplněiší nežli modernější restituční
od Bucklanda, Hengstenberga, Knrtze. Wisemanna, i nežli konkordanční od
Cuviera a Marcella de Serres. jenž vykládá den jako dlouhý čas, ale nedovede
vysvětliti ráno a večer. I nežli theorie, že hexaemeron jest hymnus oslavný
na Hospodina. Ale vedle úchvatného výkladu sv. Augustina ve >Vyznánich,<
jenž ovšem jest tuze těžký a básnický, a tudíž do škol nemožný, zůstávají
v platnosti slova sv. Tomáše: »Moyses rudi populo loquebatur, quorum imbecil
litati condescendens, illa solum eis proposuit, quae manifeste sensui apparent.:
(p. 1. q. 68. a. B.) A zase: »Secundum opinionem populi loquitur scriptura:
(I. ll. ae. q. 98. a. 3. ad 2.)

Z nových autorů vynikají úsuďky některých na př.: Die Genesis nach dem
Litcralsinn, erklárt' von Gortfried Hoberg, Prof. in Freiburg in Br. Herder. 1908.
Gilt/ler: Naturforschung und Bibel in ihrer Stellung zur Schópfung. Freiburg 1877.
Raich: St. Augustinus und der mosaische Schópfungsbericht, Frankfurt 1889.
Grassmann: Die Schópfungslehre des heiligen Augustinus und Darwins. Regens
burg 1889. Franz Kaulen: Einleitung in die heilige Schrift. Freiburg 1899.
Rudolplms Cornely: Historia etcritica introductio in V. T. libros sacros. Parisiis 1897.
H. J Crellier: La Geněse. Paris 1895. Commentarius in Genesim, auctore Francisco
de Hummelauer Parisiis 1895. Geschichte des alten Testaments mit besonderer
Rút—ksichtauf das Verh'a'tniss von Bibel und Wissenschaft, von Dr. Aemilian
Schópfer Brixen 1893. Der Schópfungsbericht der Genesis mit Berůcksichtigung
der neuesten E'itdeckungen und Forschungen erklárt von Fr. Vinc. Zapletal,
Freiburg. Schweiz 1902.

Z protestant.—késtrany na př.: H. Holzinger, Genesis erkl'árt, Freiburg 1898.
Franz Delitzsch: Neuer Commentar ůber die Genesis 1887. Hermann L. Strack:
Die Genesis, Munchen 1905. —

Ze všeho toho patrno, že dogmatem jest pouze: Bůh stvořil svět, — a
přírodověda přece nedokázala ještě opak! Ale jak máme rozuměti hexaemeronu,
autoritativně rozhodnuto nebylo. Jisto však jest, že v nižších školách, když se
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vykládá hexaemeron, není možno přičiniti také patřičné výklady; a bez důkladného
výkladu může se vzbuditi zdání, že se šesti dnům má rozuměti slovně. Proto
dle mého skromného mínění měl by se hexaemeron ve všech třídách nižších
škol prostě vynechati. Stačí: Bůh stvořil svět. Proč učíme malé děti, k čemu
jim nemůžeme dáti výkladu, takže to špatně pochopí? Na vyšších učilištích ať
se vyloží, co dogma a co v Písmě »secundum opinionem populi-= řečeno, aby
lid porozuměl dle možnosti svého chápání. My dobře víme, co dogma, co sen
tentia ňdei proxima, co opinio; a proč se tím ve škole neřídíme? Proč dáváme
všelijakým mluvkům zbraň do rukou? (Pokračování)

Biblické děje a bibl. osoby V pověstech Zidů aMohamedánů.
Podává universitní professor Dr. JAR. SEDLÁČEK.

(Pokračování)

Ráj nebeský.
Strom byl člověku asi prvou a nejjednodušší ochranou. Tak jako na zemi

se těšil člověk stínu košatého stromu, tak si představovali mnozí, že i v nebe
ském ráji je strom sídlem bohů a plody toho stromu jsou slunce, měsícahvězdy,
ratolestmi že jest nebeská obloha.

Ráj bohů u Indů byl na hoře Maru, na hraničích Kašmíru. -Pod třemi
stromy hověli si bohové požívajíce ambrosie, která padala s oněch stromů. V za
hradě bylo množství květů, plodů, jež dávaly nesmrtelnost.

V ráji budoucím, kde budou sídliti spravedliví, bude dle podvržených k'nih
(Esdr.) dvanáct stromů, obtižených rozličným ovocem, a mnoho pramenů mléka
a medu, a sedmero hor, na nichž porostou růže a lilie. Tam budou míti strom
života pro pomazání sladkou vůni; tam nebude práce _ninámahy.

Původní podání lidská nabyla časem u mnohých národů zvláštních tvarů.
Představovali si mnohdy ráj jako šťastnější zemi, kde je vše ve větších rozmě
rech, kde se žije podobně jako na zemi, avšak bez útrap a pozemských nedo
konalostí. Lidem na Eufratu byla obloha polem, kde slunce jako oráč oře a obdě
lává nebeskou pastvu. Býk zvířetníka vedl rok. Do nebe, mínili, dostane se
člověk po jakémsi stromě. Číňané měli podání o králi, který hledal vchod do ráje,
a nalezl sloup, který tam vedl. Po dlouhém namáhání, když byl často sklouzl
zpět, se tam dostal.

S počátku zůstávali ještě při jednotnosti nebe a země a domnívali se, že
jest Israel a jeho svatyně středem světa celého. Časem však počali lišit hořejší
svět od dolejšího. V Šemot se praví: »Vše, co Bůh nahoře tvoří, tvoří i dole; a
tak jest dolejší svět Bohu milý, že sestupuje s hořejšího a opouští ho, a dává
si zříditi v dolejším světě svatyni, v níž chce přebývati.:

Když počali světy ty rozeznávati (dle Aboda zara čítal Abraham 18.000
světů, jichž Pánem je Jahve), povstala i otázka, který svět byl dříve stvořen.
Šammaj pravil, že bylo nebe dříve stvořeno; Hillel tvrdil, že země dříve a od
volával se na Gen. 2.4. a Žalm 102. 26. Rabbi Johannan to hleděl srovnati tím,
že pravil, že nebe bylo sice dříve stvořeno, avšak země dříve dokončena. Jinde
zase na to ukazují, že se proto jmenuje někdy země napřed, jindy nebe, aby
se projevilo, že jsou rovnocenný.
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Jan z Manndevilly líčil ve 15. století cestu k ráji. »Za zeměmi a ostrovy
a za poušti, jde-li se přímo na Východ, nalezne člověk samé hory a veliké
skály. A tam jest temná krajina, kde nelze viděti ani ve dne ani v noci. Ona
poušt a temné místo zbylo z kraje pozemského ráje, kde byli Adam i Eva tak
krátce (tři hodiny dí »jeskyně pokladů:) a ten jest na Východě, na začátku země.<

>O ráji sám nemohu vypravovati, neboť jsem tam nebyl. Je to tuze daleko
v zadu; a lituji, že jsem tam nešel. Ale nebyl jsem toho hoden. Slyšel jsem
však od moudrých mužů vypravovati, a to vám rád vypovim. Pozemský ráj
je nejvyšším místem na zemi, a jest v takové výši, že se to skorem již dotýká
měsíčního kruhu. Jest to tak vysoko, že se tam nedostala potopa Noemovy
doby. která přec vše přikryla. A ten ráj jest obklíčen odevšad zdí, a žádný neví,
kde ta zeď jest, neb jest celá pokryta mechem a nezdá se ani, že zed' je z při—
rozeného kamene. Zeď jde od jihu k severu. Zde, má jedinou bránu, zavřenou
hořícím ohněm, že tam smrtelník vjíti nemůže. A na nejvyšším bodu v ráji, právě
ve středu je pramen, který se dělí ve 4 toky a protéká rozličnými krajinami:
prvý z nich se zove Pison neb Ganges, tekoucí Indii; druhýNil neb Gyson, a
třetí Tigris, čtvrtý Eufrat. A lidé tamní praví, že všechny sladké vody světa vy
chází z rajského pramenex Na mapě své položil ráj jako ostrov východně od
Indie.

Ve středověku tyto zprávy lid velice zajímaly, a oni hledali ráj, kde mohli.
Plato se zmiňuje o tom, ža bylo Solonovi v Egyptě něco řečeno o zemi Atlantis,
blíže sloupů Herkulových, na níž se lid i země 9000 let před Platonem země
třesením a bouří propadli do moře. Kolumbus se prý dostal k ráji, jak ho svatí
a soudruzi bohoslovci líčí; bez dovolení Božího však tam vstoupiti nechtěl.

O Šeddadovi se vypravovalo, že postavil na zemi ráj. Když se vracel
z boje, a chtěl vejíti do připraveného ráje, Azrail, anděl smrti, se ho zmocnil, a
nemohl ani okem pohleděti na krásy svého ráje, a byl zanesen s celým vojskem
do pekla. Od té doby ráj viděn nebyl než Mohamedem, a nebude viděn až
o vzkříšení.

Henoch spatřil ráj v 3. nebi, kde byl i strom, který dává pokrm nesmrtel
nosti. Tam bude předložen ku konci leviathan a behemot k hostině ajísti budou
z něho Israelité. R. Jehuda praví, že jsou dvě nebe. Simeon bm Lakís však tvrdil,
jako mnozí jiní, že jest jich sedmero.

Nejnižší nebe, vilun (závoj), je prázdné, a objevuje se ráno a mizí večerem;
tak obnovuje Bůh denně stvoření. Ve druhém nebi, rakia, jsou slunce, měsíc a
hvězdy; ve třetím (šechakim) je mlýn na mannu, kterou Bůh pro spravedlivé roze
mílá. Čtvrté nebe se zove zebul; tam jest nebeský Jerusalem, chrám, oltář a
Michael, jenž tam denně obětuje. V pátém nebi (maon) jsou andělé, kteří pějí
v noci Chvalozpěvy, ve dne však trvají v mlčení, aby mohl Hospodin naslouchati
chvalozpěvům Israele. Šesté nebe zovou machon; tu jsou zásobárny sněhu, krup,
deště a rosy; tam je též místo, kde je zavřen vichr. Sedmé nebe je araboth,
kde se chová právo, soud, spravedlnost, poklad života, pokoje, požehnání, duše
zbožných, kteří zemřeli, aduše, jež Bůh teprve na svět pošle, arosa, kterou jednou
mrtví vzkříšení budou. Zde jsou: Seraňm, Olannim a Chajjoth a jiní služební
andělé-. Tam jest i trůn Hospodinův a Hospodin sám. Od země k Bakii jest 500
let cesty — pak od každého nebe k druhému 500 let, ale i délka Rakie jest
500 let.
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Dle mohamedánské báje je též sedmero nebí:
\!

druhé zlaté, Jana Křt. & Ježíše;
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treti z perlí,
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Prvé stříbrné,
Josefovo ;

Adamovo;
čtvrté z bílého zlata,

Enoch (Ježiš); páté ze stříbra, Aron; šesté z rubínů, Mojžíšovo, & sedmé Abra
hamovo . . .

Grotius má nebe: nubiferum, astriierum a empyreum.

FEUILLETON.

Ježíš Kristus osobou mythickou?
(Prof. JOS. STANĚK.)

(Pokračování.)

Nyní obratme zraků svých ke spisova—
telům řeckým a římským.

Biskup Rutilius Benzouius ve svém vý
kladu »Magnificatc cituje pohanského ňlo
sofa Chalcidia, a sice jeho slovazkomen
táře Platonova: Timea. Chalcidius zmiňuje
se v uvedeném výkladě o třech králich a
potom praví doslovně:»Jest ještě světější a
velebnější zpráva, která di, že při zjevení
se jisté hvězdy sestoupil Bůh s nebe.<2)

Týž uvádí výrok moudrého astrologa
Albumasara, který v 6. knize svého Ná
vodu píše: „Pozvedá se při prvním objevení
panny (hvězdy) panna (divka), persky Se
dios Derzama, což Arabové překládají slo
vem Kenedepha, dle našeho tolik jako čistá
panna (virgo munda) synáčka držíc na rukou
a jeho živic; chlapce zovou Ježíš, což řecky
znamená Christus.:

Ještě jiný citát nalézáme u téhož spiso
vatele, citát pohanského básnika Claudiaua:
Anděl oslovuje Marii, kteráž slyšíc slova ta,
bez porušení panenství počala Boha. 3)

A jinde týž básník:
»Quemque utero incluso Maria, mox nu

mine viso, Virgineo intumuere sinus, instruc
taque Mater Arcano obstupuit compleri vis
cera partu Auctoremque paritura suum.<

Římský Spisovatel Macrobius zmiňuje
se o povraždění dítek betlémských k vůli
Kristu. Macrobius zanechal spis zvaný: Sa—
turnalia, kde uvádí na počátku výroky
slavných mužů, jako Cicerona, Augusta,
Julia atd.

') Est et alia sanctior atque venerabilior his
toria, quae perhibet ortu stellae cuiusdam descen
sum Dei de coelo in terram (Tract. Explic.In cant:
Magnificat. pag. 246.)

3) Angelus alloquitur Mariam, quo praescia
verbo concipit salve virginitate Deum. (Apud ret.
August. lib. 5. de Civ. Dei.)

(Pokračováni.)

Čtvrtá kapitola druhé knihy téhož spisu
jest nadepsána: De iocis Augusti iu alios
et aliorum iu ipsumf) Vtip označenýč. 10
zni: »Když uslyšel, že mezi hochy, které
kázal v Syrii usmrtiti král židovský Hero—
des ve stáří do 2 let, i jeho (Herodův) syn
byl usmrcen, zvolal (Augustus): Lépe jest
býti Herodovým vepřem než synem. 5)

Pohan a zuřivý nepřítel všeho křesťan—
ského, Celsus, zmiňuje se též o narození
Kristově z Panny Marie a mluví o třech
králich. Mluví o nich ovšem jinak než evan—
gelium, ale uznává přece existenci Kristovu,
té nepopírá.

Důležito a pamětihodno jest, že Justin
ve své druhé apologií a Tertuliau ve svém
spisu proti Marcioniovi dovolávají se oň'i

cielních zápisů římských (tabulae censuales)
o narození Kristově. Zápisy tyto byly uscho
vány v římském archivu.

O životě, působení a smrti Kristově píše
jasně a určitě židovský Spisovatel Josefus
Flavius ve svých »Starožituostech.a Tam
se dočítáme : »Té doby žil Ježíš, muž moudrý,
ač-li vůbec dovoleno jest mužem ho zváti,
neboť konal podivuhodné skutky, učitel těch
lidí, kteří pravdu přijímali. Připoutal k sobě
mnoho Židů a mnoho Řeků. Byl to Kristus.
A ačkoli jej Pilát na žalobu našich nejpřed
nějších mužů odsoudil k smrti křiže, tož
přece neopustili jej ti, kteří mu hned 5 po
čátku láskou oddáni byli. Třetího dne zjevil
ze jim zase živý, jak Bohem nadšení pro
roci toto a jiné nesčetné zázraky jeho byli
předpověděli. Až do dnes pak trvá společ
nost křesťanů, dle něho tak pojmenovaná—t
(Antiq. xvm. 3. 3.)

Místo toto uváději i Eusebius a Suidas
ve svém slovníku.

Proti pravosti to ioto místa jsou ovšem
některé námitky. Jsou dilem rázu vnitřního,
dílem vnějšího.

) Žerty Augustovy na jiné a jiných na něho.
l5)Quum audisset inter pueros, quos in Syria

Herodes, rex Judaeorum, inter bima
tum jussit interňci, ňlium quoque eius occisum,
nit; Melius est Herodis porcum esse quam-ňlium.
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Ku námitkám rázu vnitřního patři ta, že
tak, jako zde mluví Josefus Flavius, může
mluviti jen křesťan; aneb aspoň, že by Jo
sefus Flavius byl musil Krista za Messiáše
uznati, třeba nestal se křesťanem. Ale sám
Origenes a Theodoret prece zjevně píší:Jo
sefus Flavius Krista za Messiáše neuznával.

Ale námitka tato snadno dá se vyvrátiti.
Praví-li Josefus Flavius: »Hic erat Christus,<
mluví zde ve smyslu objektivnímanikoli
subjektivním. Pravím-li: »Luther reforma—
tor,< nemusím tímto ještě Luthera uznávati
za opravdového reformátora — ve smyslu
subjektivním; nýbrž vyjadřuji tím název,
jaký mu jiní dávají — smysl objektivní.
Podobně dá se i vysvětliti výrok Josefův:
»Hic erat Christus.<

Námitka rázu zevnějšího vyznívá v ten
smysl, že místo zmíněné není v žádné sou
_vislosti ani s obsahem toho, co předchází,
ani' toho, co následuje, a že spisovatelé před
Eusebiem, tedy ani Justin (1- 163), ani Cle
ment Alex. (1- 216), ani Tertulian ('l- 220),
ani Origenes (1- 225), místa toho neznají.

Nuže, co na tyto námitky odpovíme?
Zde sluší uvážiti, že Josefus Flavius nevy
pravuje děje ani přísně logicky ani přísně chro
nologicky. Tak hned po uvedeném místě vy
pravuje velice indecentníhistorku zRíma, která
rovněž nepřiléhá kobsahu a nijak nesouvisí
ani s tím, co předchází, ani s tím, co ná
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sleduje. — Ku námitce, že text o Kristu
schází v starých rukopisech a i nejstarším
Opisovatelům křesťanským že jest neznám,
odpovídá učený Francouz Huetius. 7) Tvrdí
že místo ono bylo židovskými opisovateli
schválně vynecháno. Neuvádí-li ho Justin,
dá se snadno vysvětliti tím, že ve své »Roz

. mluvě se židem Trifonema dle dohody uvádí
jen místa z Písma sv.

K obhájcům autentičnosti místa toho
patří: Bullet, a) Dr. Friedliebf) Aug. Otío.“—')

Dle zásady: »Melior est conditio possi
dentisc můžeme citované místo o Kristu dle
toho, co zde o něm praveno, považovati
vším právem za authentické, dokud opak
nebude jasně dokázán.

0 celý lidský věk později než Josefus
Flavius žiljiný spisovatel pohanský — Celsus.
Ač byl nemalým nepřítelem křesťanství, přec
nikde nepopírá existence Kristovy, ba nepo
pírá skoro ani jediného skutku jeho života,
jak je uvádějí evangelisté. Nepopírájeho zro
zení v Betlémě 2 Marie Panny, jeho útěku
do Egypta, snaží se jenom všechny zázraky
Kristovy vysvětliti přirozeným Způsobem.

(Pokračování.)

7) Demonstratio evangelica (pag. 45—52).
') Geschichte der Grůndung des Christentums

(pap. 164—176).
9) Oesterr. Vierteljahrsciirift. 1862 I. Band.
") Katholik, Jahrg. 1864. (pag. 152- 172.)

_
SMĚS.

Otázka konfessijnosti školních dětí,
jichž rodiče prohlásili se za bezkonfessijní,
byla v jednotlivém případě rozhodnuta vy
nesením ministerstva vyučování z 15. září
1910 č. 37.673. Jednalo se o spor továr
ního dělníka Karla Čeřovského z Hořic, jemuž
okr. šk. rada novopacká nařídila, aby dal
vychoVat svého syna Pravoslava bez vy
znání v některém, státem uznaném nábo
ženství. Zemská školní rada potvrdila příkaz
okr. šk. rady novopacké rozhodnutím z 28.
_června 1910. Otec podal proti jednání škol
ních úřadů rekurs k ministerstvu vyučování
a syna svého do náboženských hodin dů
sledně neposílal. Okr. hejtmanství novopacké
ukládalo mu za to 10 K měsíční pokuty,
jež také zemská školní rada schválila a do
konce i nařídila, aby splacení pokut stalo
se, okamžitě, jinak že Čeřovský má nastou

piti trest vězení. Dělník, jehož důslednost a
právní cit je obdivuhodný, podával stížnosti
k ministerstvu kultu a žaloby ku správnímu
dvoru pro porušení svobody víry a svědomí,
zaručené základními říšskými zákony. Mini
sterstvo citovaným rozhodnutím uznalo proti
zákonnost jednání a postup školních úřadů
a zrušilo jak nařízení okr.'škol. rady novo—
packé, tak všechny trestní nálezy jako pro
tizákonné. Zároveň však,jakvládníFremden
blatt oznámil, vyzvalo otce, aby určil. ve kte
rém náboženství má býtijeho dítě vyučováno.
Politický úřad má otce přiměti, aby pro své
dítě určil nějakou konfessi státem uznanou.

r.

Volná škola vídeňská v dalším
stadiu své činnosti. Známo, že vrchní správní
soud rozhodl dne 8. července t. r. v ne
prospěch vVolné školyc, t. j. potvrdil roz
hodnutí dolnorakouské zemské školní rady,
dle něhož spolek Volné školy měl se vy
jádřiti, zda a s jakým výsledkem bylo od
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něho zakročeno u příslušných církevních
úřadů resp. náboženských společností v pří
čině pověření_učitelů k vyučování nábo
ženství. — Ústředí spolku Volné školy ještě
téhož dne se usneslo nejednati vůbec 5 kníž.—
arcib. ordinariátem, nýbrž jmenované školy
zrušiti—a zaříditi soukromé ústavy pro děti
školou povinné s vyloučením vyučování ná
boženství. Oba vl-chní patroni Volné školy
dr. Ofner a dr. Postelberg doprovodili toto
rozhodnutí s případnými poznámkami v >Neue
Freie Presse—; Konečně přece Volná škola
své rozhodnutí změnila aobratila se na Or
dinariat se žádostí, by jí byl dán učitel ná
boženství pro její školy soukromé. Ordina
riát byl nucen žádosti vyhověti, ježto % 5.
říšs. zákona. stanoví: »Pakli by Opominula
některá církev nebo společnost náboženská
opatřiti vyučování náboženství, opatří ve pří
čině toho, čeho bude potřebí, zemský úřad
školní, vyslyšev dříve účastníky.< K tomu
již poukazoval nahoře uvedený passus »bylo-li
zakročeno.< K. a. ordinariát jmenoval tudíž
učitelem náboženství na jmenovaných ško
lách professora Wolny-ho, jenž je obecním
radním ve Vídni a Spolu poslancem zem
ským na sněmě dolnorakouském. »Arbeiter
zeitungcc pospíšila si již 27. srpna a ulevila
své zlosti těmito řádky: >Náboženská spo
lečnost nemusí svého práva na vyčování
náboženství vykonávati. Pakli tak činí, ne
dostane ovšem honoráře za vyučování ná
boženství, nebot za vykonávání nějakého
práva, jež jiný nucen je uznati, nelze nic
žádati, jestliže zákon nic nestanoví. Kdežto
zákon stanoví placení náboženského vyučo
vání na školách veřejných, není zákona,
který by ukládal povinnost placení nábo
ženských hodin na školách soukromých.<
— Jelikož však remunerace v této záleži
tosti jistě není vecí hlavní, projevil prof.
Wolny ochotu, že bude-li mu přiřknuta zá—
konitá remunerace, celý obnos věnuje ve
prospěch katechetického musea ve Vídni.
Počet nábož. hodin obnáší 3 hodiny. Toje
dosavadní stav známé vlekoucí se affairy
s Volnou školou vídeňskou ajistě ne dosud
konec její., — ek'.

Z českého odboru středoškolských
professorů náboženství. V těchto dnech
došel všech pánů professorů náboženství na
školách středních z vídeňské Lvovy společ—
nosti dotazník, sbírající látku k thematu
»Stav náboženského vyučování na středních
školách—, o němž na katechetickém kongressu
pro rok 1911 chystaném promluví Msgr.
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Wolny. Důležitost věci žádá, aby všichni
pánové dotazník zodpověděli & Msgru Wol
nému, Vídeň IX.2 Severingasse 19 poslali.
Rozumí se samo sebou, že otázky mohou
býti zodpověděny česky.

Analfabeti mezi rekruty: Dleposled
ních záznamů. o počtu analfabetů jde najevo,
že nejmenší počet analfabetů má Německo;
totiž jen O'OS-procent (roční vydání na školní
účely činí 520 millionů marek.) Pak přijde
na řadu Švédsko, Norvéžsko a Švýcary s 1
procentem, Dánsko 5 2 procenty, Velká
Britanie s 1 procentem, Hollandsko se 2,
Francie se 4, Finsko 5 5, Belgie 5 10'2,
Rakousko-Uhersko s 27'7, Recko s 30, Italie
s 31'3 procenty, Bulharsko 5 52, Srbsko a
Rusko 5 62, Portugaly a Španěly se 70 a
Rumunsko 5 75 procenty. Příčinou toho, že
Rakousko má značné procento analfabetů
je ta okolnost, že v Haliči dosud nejsou
školy a školní návštěva na výši doby.

— ek.
Hlasovací právo žen. Th'eoretickymá

dosti přívrženců; přihlédneme-li však blíže,
piakticky a fakticky jich tolik nenalezáme.
Snadno pochopitelno. Přirózený cit mluví
pro stejné právo všech lidí, tedy i žen. Zdravý
rozum lidský však moudře radí, aby politika
se nevměšovala v rodinný život. Politika má
škodlivý vliv na mužský charakter. Zmocní-li
se ženy, pak teprve je konec životu domá
címu a rodinnému! Již v mnohém domě
obého je pomálu anebo docela není tam,
kde žena emancipovaná rozbila svůj stan.
A nyní pomysleme si dobu politického vzru—
šení, kdy muž i žena sledují různé zájmy
stran! ' — ek.

O nachlazení píše měsíčník (Jigers
Monatschrifi): „Lidé všichni dopouštějí se
chyby, že teple zahalují prsa a nechrání
nikterak dosti zád mezi lopatkami od nastu
zení. Nikdo se nenastudí, kdo svůj kabát
napřed nezapne; většina nastuzení povstává
nedostatečným chráněním zad. Člověk pozoruj
přírodu a následuj-ji ! U všech zvířat shledáš
chráněná záda' obzvláště hustou a bujnou srstí,
kdežto na všechjiných místech srst je řidší a
jemnější, Má-likůň býti chráněn od zimy, stačí
přikrýti mu hřbet; Dámy, které nosí'shawl
a na prsa překládají, měly by činiti obrá
ceně a jím především krýti záda. —ek.

Něco z hygieny. Zajímavou úvahu po
dává odborný'časopis lékařský, kterak ovoce
podporuje zdraví. Perlou mezi ovocem je
citron. Čistí krev a odstraňuje hleny, zvláště
v krku; brání tvoření kamene, dny a rheu
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matismu, ničí zárodky difterie.Fíkya datle
jsou výborným pokrmem, ale sušením ztrácejí
mnoho na svém účinku. Zrnka čerstvých
fíků rozkousaná jsou zdravá, suchá snadno
ucpávají kanálky ledvinové a jaterní. PO
meranče působí lahodně jako citron, ale'
více elektrisují. Slupky citronů ipomerančů
mají tytéž látky jako broskve, ale víc kon
centrované. Jablko, nejušlechtilejší druh
ovoce, obsahuje mnoho železa a doporoučí
se tudíž při bledničce jako podpora. tvoření
krve. Je bohato na kyslík, který dává krvi,
čímž usnadňuje činnost plic ve stavu asth
matickém. Především však vyživuje slezinu
& skrze ni mozek. Odtud pochodí skvělé
úsPěchy,jichž bylo docíleno stravou z chleba
šrotového a jablek v nemocech nervových.
Z téže příčiny prospívá jako prostředek uti
šující a uspávací. Hruška je velice živná,
obsahuje mnoho vápna, čímž podporuje tvo
ření kostí; rozmělňuje se hlavně slinou a
vylučuje ledvinami. Proto působí na moč
nejvíce ze všeho ovoce; obtěžuje však ža
ludek a střevo, pakli byla špatně rozkou
sána, & při slabých ledvinách ucpává ka—
nálky močové. o'uestky vyživují velice; zvy
šují činnost střevní, proto v citlivém střevě
anebo při nemírném požívání působí průjmy.
Čistí záhyby střevní. Protože však slupky
snadno kvasí (kysají), zaviňují nadýmání a
nevolnost v životě; v tom případě se radí
olupování slupek. Broskve a meruňky osvě
žují stěny žaludeční, oživují plíce a přede
vším játra k vylučování žluči. Slupka je
ceny nemalé. Hrozny 'vína rozřeďují a
čistí krev, plíce, játra a ústroje zažívací.
Slupky obsahují tříslovinu a vylučují ji
v žaludku. Jahody jsou bohaty na fosfor
a proto výbornou nervovou stravou. Ve
velkém množství požity jitří krev až v ho
rečku. Rajská jablka (tomata) zaujímají
střed mezi ovocem a zeleninou. Procházejí
ledvinami a slezinou a čistí krev a nervy.
Při vyrážkách se osvědčují. Ořechy posilují
nervy, zvláště kokosové, ale musí býti zralé.
Mandle, vlašské ořechy mají ve svých slup
kách kyanovodík, a zaviňují často chrapot;
jemnější jsou oříšky lískové a bukvice.

Červené nebezpečí: Řeč císaře ně
meckého Viléma v Královci je tím pozoru
hodna, že v ní císař charakterisoval vládní
moc jakožto přímo od Boha a nikoli z vůle
národa danou. Výrok jeho byl především
namířen proti bezbožecké sociální demokracii.
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Mluvíme často o žlutém nebezpečí z Vý
chodu a červeného nebezpečí u nás zapo
mínáme. Čím více roste a se množí sociální
demokracie, tím větší je nebezpečí pro círke v.
Zášt proti náboženství, f církvi a kněžím je
chronickou nemocí skoro každého sociálního
demokrata. Brusselskýfsekretariát uveřejnil
nedávno počet hlasů, jež při posledních
volbách v různých zemích sociální demo
kracie obdržela: Německo(3,250.000), Fran
cie(1,100.000), Rakousko (1,000000), Spo
jené Státy severoamerické (600.000), Anglie
(500.000), Belgie(500.000), Italie (339.000),
Finsko (337.000), _Švýcary (100 000), Dán
sko (99.000), Norvéžsko (90.000), Holland
sko (82.000), Švédsko (75.000). Dohromady
8,072.000 hlasů. Následující tabulka uka
zuje počet poslanců soc. demokratických
zvolených v jednotlivých zemích. První číslo
značí počet soc. dem. poSlanců, druhé'počet
poslanců _vůbec. Finsko (84:200), Švédsko
(36:165), Dánsko (24:114), Belgie (342
166), Luxemburg (10:48), Rakousko (88:
516), Francie (76: 584), Německo (45 :397),
Norvéžsko (11 : 123), Italie (44:508), Hol
landsko (7: 100), Anglie (40: 670), Švýcary
(7: 170), Srbsko (1 : 160), Španěly (1 :404).

— ek.

LITERATURA.

Chcete rodičové dopustiti, aby se vy
učování náboženství ve škole odstranilo? Ca
sová úvaha, kterou katol. spolek učitelský lidu
křesťanskému ku přemýšlení předkládá. Cena 10 h.
Kníž. arcib. knih- & kamenotiskárna v Olomouci.
Nákladem vlastním.

V úvodu k obsáhlé této brožuře (64 str.)
vhodně připomenuto, že nikdy snad nehrozilo ná
rodu našemu většího nebezpečenství po stránce
mravní, jako právě nyní, kdy se všech stransďá
belskou vychytralosti a lišáckou úskočností dějí
se útoky na náboženství — ovšem že hlavně na
náboženství katolické, čehož následky jsou: po
chybovačnost a z té plynoucí náboženská lhostej
nost, jež pak končí bezvěřím . . . Ježto však národ,
který spouští se ideálů náboženských,jde obyčejně
mravně rychle ke konci — uznal katol. spolek
učitelský za naléhavou potřebu, upozornit lid náš
na nynější boj protinábožensky & jeho smutné
následky, což učinil tímto pěkným spiskem, který
ukazuje nám ty zapřísáhlé protivníky náboženství
katolického, socialisty, organisované učitele a při
znivce tak zvané >Volně školy< t. j. školy bez
náboženství v pravém světle — uváděje proti
jejich zhoubným zásadám četné výroky mužů na
slovo vzatých (Komenského, Palackého a m. j.)
pro náboženství. — Doporučujeme khromadnému
rozšíření. P. Zaletěl.

Knihtilkárna družstva Vint v Praze
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_Vychov alel'vycházn [. Admlntslrace „Vycho
a 15. každého měsíce a \'ntolo' jest ve vlastním
predplúcí sa v ndmnn- domě v Praze. Žitná ul.c.
straci celoročně 7 korun. 570-ll. — 'l'nm zasílá so

Eůlletně 3'50 koruny. Do p'redpl.aadres.reklamaco,
"Hin německých. Bosny jež se nopačetí a nefrank.a orce ovíny přodplácn ll nkopisy pro hlav. list.

se na „ _ve li n vatele' . právy časové. knihy az

8 komu. do ostatních časopýisy zasílány budtoflmi 9 rm. — l'án'im ' ' " ' ' o ' ' ' ' E „'kovi, n. ro .
;?úhknpctěnilsl ovujel; o casopis vanovany zájmum krestanSkého SkalstVÍ. “IanSnílícllOVŠBŠYTT)l-opueit_
25 procent a., Vyclmvatel" přílohu přijímá mko isy
Je jim dává toliko za ho Orgán VlJelínek, učitel v ře
tovó.Alumnům. klerikům _ , „. .“ v. , vnově u Prahy pro
&studujícím slovuja „, Jednoty ceskeho katol. ucrtelstva v km]. beskem. Věstník Katechetsky prl
dosot procent a sběratel .. v . 'uná rnko íuy redaktor
dostane na 10 exemplářů MilJllel " vydavatel: Druzstvo VMSL aroslav laviček. kato—

jmlonáct zdarma. . . » chata na Smíchově 992.
y ODPOVĚDNY REDAK'l'OR: Dr. RUDOLF HORSKY.
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Církev a stát. — Výchova nových lidí. ——Katolické university. — Biblické děje a bibl. osoby v po—
věstech Zídů a Mohamedánů. — Feuilleton: Ježíš Kristus osobou mythíckou? — Směs. — Literatura.
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Církev a stát.
(Vychovatelský význam církve vzhledem k stá—tu.)

(Pokračování)

Následky potlačení církve pro stát.
Hlasatelům odluky církve od státu stále tane na mysli vzor Francie. V její

školách neučí se náboženství. Školy její jSou prý neutrální, t. j.,nerespektují
konfessijní náboženství. Ale právě ve Francii nejlépe za nynějších poměrů spa
třuieme, že škola neutrální naprosto neexistuje. Buď podporuje náboženskou vý
chovu, nebo jest proti ní. Jiné volby nezbývá. A na dnešní Francii vidíme, že
její škola, t. j. její učitelstvo ve valné většině je protináboženské, atheistické.

Náboženství ve škole se zcela beztrestně posmívá, děti, které po vůli ro
dičů účastní se vyučování náboženského v kostele a přijímají svátosti, bývají“ ve
škole předmětem posměchu. Má se v jich srdci každé náboženské hnutí hned
v mládí otráviti. Tak aspoň mi vypravoval proslulý český umělec malíř, který poměry
francouzské, specielněpařížské, výborně zná, protože dlouhá léta v Paříži se zdržoval
a se všemi společenskými kruhy francouzskými se stýkal. Chof jeho je rodilá
Pařížank—a,v rodině většinou mluví se francouzsky. Aby děti z těchto nábožensky
napjatých poměrů vybavil a dal jim výchovu náboženskou & národní, českou,
přesídlil do Prahy, a jenom občas do Paříže zajíždí za svým uměleckým po—
voláním. —

Vývoj laické školy francouzské jasně nás o tom poučuje, že mravní vy
učováni., odloučené od církvea náboženství a státem sankcionované vede k úplnému
rozkladu mravnosti. »Ethické vyučování upadá tam více a více v odvislost jed
notlivých stran &jich názorů; je živeno myšlenkou na odvetu, anarchismem anebo
některým jiným denním heslem. Jednotlivý vychovatel přirozeně nemá ani' po
třebného přehledu ani oné Vnitřní samostatnosti, aby mohl suggestivní síle těchto
společenských nálad a myšlenkových mód vzdorovatí, a kdyby tak učinil, byl
by od politické strany, která na ten čas je u vesla, jednoduše odstraněn. Takový
stav věcí nemůže se však na dlouho udrželi. Nutně musí vésli k anarchií.c
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Neboť kde se stane mravouka něčím relativním, závislým a přizpůsobuje se
měnícím se společenským požadavkům, tam na konec zvítězí bezcharakterní se
přizpůsobování, a věrnost k pevným zásadám upadne v posměch. Každý jed
n'otlivec bude činiti, co se mu zlíbí, a všecka společnost bude se říditi svými
okamžitými choutkami. Proto čistě světská společnost již se stanoviska sociolo
gického je naprostou nemožností.: Praví F_r. W. F'o'rster ve své nejnovější knize
»Autoritdt a Freiheita. —

Obdivovatelě francouzské kultury a školy však nám _namítnou: »Když tomu
tak, jak pravíte, proč se tedy ještě ve Francii všechna mravnost a kultura ne
rozpadla? Próč není francouzský národ pod vlivem své náboženské rozluky
v úpadku?< — Odpovídáme takto: Vzrůstající zločinnost mládeže ve Francii,
o níž jsme zde již několikráte mluvili, množící se počet rozvodů a úbytek po
rodů jsou prvními známkami klesající ethické úrovně v národě francouzském.
A rozluka též není ještě tak dávná, aby poslední důsledky její byly již patrny
A za druhé: .Ve veřejnosti i v soukromí francouzského sta'tu ještě nyni působi'
dávná tradice a názory náboženské. Rozhodující kruhy tvoři přece ještě oni
lidé, kteří ve svých mravních názorech byli kdysi vychováni církví a nábožen
stvím a z jejich vlivu dosud naprosto se nevybavili.

Tradice, založená na náboženském smýšlení, jest onou brzdou, která zdržuje
katastrofu. Zavrhli věroučné dogma, ale zachovávají ještě dogmata mravní. Až
generace bez náboženských základů vychovaná dospěje a vyzuje se z mravních
zásad, které hlásala církev, teprve potom katastrota se objeví v plném světle.

Již Nitzsche dobře vycítil onu stálou působnost náboženské výchovy, ikdyž
někdo víru již zamítl, když napsal: »To nejlepší v nás, jest cítěním z dřívějších
dob zděděno. Slunce již zašlo, ale nebe našeho života plane a sviti ještě od
něho, ačkoliv ho více již nevidíme.< — A dále: »Bůh jest mrtev, ale lidé nevidí,
co vše se událo, co vše s věrou v Boha nutně se zřítí. Tato neobyčejná událost
jest ještě na cestě a postupuje; nedonikla dosud k uším lidi. Blesk a hromobití
potřebují čas, světlo hvězd potřebuje čas, události potřebují čas, aby byly viděny
a slyšeny, když se sběhly. Tento čin jest jim dosud vzdálenější nežli nejvzdále
nější souhvězdí, — a přece oni jej vykonali.:

Nietzsche vyčítá proto nynějším nevěrcům jich nedůslednost. Zastavili se.
prý v půli cestě. Jsou moderní, polovzdělaní ňlistři. Vězí svými mravními názory
ještě v náboženských dobách, v suggesci věřících věků minulých. »Všechny 'věky
žvatlají ve vás proti sobě;: těmi slovy vystihuje duševní stav moderního nevěrce,
.v němž zcela opačné životní názory stále se křižují a potýkají. —

Chaos, který individuelní morálka, vyprostěná z vlivu náboženských dogmat,
bude: míti. za následek, terpve se dostaví.'.le to naprostá anarchie, zmatek v sa
mých základech lidské společnosti. Nejprve zmizí víra, po ní mravnost. Mravní,
anarchistickou theorii jedné generace prakticky provede generace druhá. -—

(Dokončení.)
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Výchova nových lidí.
(Napsal F. V. Krejčí. Nákladem Zemsk. ústřed. spolku jednot učitelských v král. Českém)

(Posuzuje V. H—A.)

(Pokračování.)

XVI.

P. Krejčí si stěžuje, že dítě mnoho slyší .ve škole při náboženství z bible,
ale ničeho z domácích dějin náboženských. Ale ať nám zkusí napsati podobnou
učebnici dětem přiměřenou & — uvidí sám. Více odpověděti netřeba. Ne
odborníku zdá se snadným, co odborník nedovede. Vzdělaný theolog a vzdělaný
laik studoval ii trochu filosofii a náboženství, dnes již neříká, že světový nábo
ženský názor a vědecký si odporují; to tvrdí jen jednostranně zaujatý povrchní
člověk. Že náboženství pokládá svět za dílo Boží a člověka nazývá stvořeným
k obrazu Božímu, je prostě, pane Krejčí, velkolepý a ucelený názor světa. A znovu
dím: velkolepý názor světa!

Učení přírodopisnému stále prý ve škole chybí hlubší filosofický základ. —
Ale to proto, že toho základn prostě ve skútečností nemá, a proto ho ani ve škole
mítinemůže. Evolucionism vede k ničemu; jistě ne k tomu, co sijeho původci
myslili. Monism se rozsypal, an stavěn byl na písku. A energetism, soustava jistě
velkolepá — ale chápeme dobře hypotheticky základ této theorie í vitalismu —
není tak daleko, aby podal hlubší smysl divadla přírody. Věda mluví k rozumu, ale
nikoli k duši, k srdci, k vůli, ku svědomí.

Proto činíme zcela správně, že ponecháváme vědě, aby osvětlovala příčiny
morálky a potřebu mravnosti, ale pohnutky a důvody její opíráme o něco vyšší
;: Stálejši než je věda, o Boha. —

Nutnost morálky jistě prýští také z potřeb lidského soužití. Ale řekneme-li
sobci: »Sustine et abstinec z důvodů lidského soužití, vysměje se. Jenom
zákon Boží pro všechny, a kdo ho neplní, jest zlý, jest zločinec. Ale kdo
v Boha nevěří a poslouchá jen zlé srdce, jedná dle svého domnění mravně, a
není normou pro něho potřeba lidského soužití, poněvadž jedná ve shodě se
svým přesvědčením, ať společnosti škodí či prospívá. Domnělá čí skutečná po
třebnost bližního pro morálku nevystačí. Taková morálka jest jen fingována; ale
Ípoznaná vůle bytostí nejvýš svaté jest základ morálky zcela jiný a solidní, jenž
v 's'obě obsahuje též potřeby lidského spolužití.

Co praví pan autor o ukrutností bible, ničeho nezamlčujeme, každý může
čistí a přesvědčiti se. Že mnohdy výklad bible trpí ve škole nevhodným učitelem,
třeba knězem, nikdo nepopírá. Ale ať pan spisovatel vyžádá si dovolení od ně
které okresní školní rady a hospituje příběhy právě ony, které mu působí po
horšení, Kaina, Jakoba, Josefa egyptského — o synech Noemových se neučí —
a bude žasnout, jakého účinu v dětské duši obratný učitel těmito příběhy do—
sáhne! Zde opravdu jest každá. polemika zbytečná a marná, af. pan Krejčí se
přesvědčí sám.

Má-li snad sám z dob svého dětství ze školy upomínky neuspokojivé, nevím,
kdo byl_jeho katechetou a nehájím jej.

Ale bible přináší vždy očistu, smír, po bouřijasno. Ale co zanechává v duši
Ilias, Odyssea, Oresteia, i moderní Elektra, Salome? A co Ibsen, Zola, Maupas
šant a celá moderní neurovnaná kultura? Bible p. Krejčího pohoršuje, a moderní
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divadlo, moderní román, moderní malířství nikoliv? Snadná odpověď: Bojuji proti
všemula — Ale s rozdílnou intensitou. Jiní soudí jinak, na př. Aug. Wiinsche:
Die Schónheit der Bibel. I. Band, v Lipsku. Starý zákon, u Eduarda Pfeiffera 1906.

Tvrzení o katechismu je velice naivní. Dětem přikázání se vykládají nejen,
nezabiješ, nýbrž neuškodíš na těle ní na duši bližnímu svému; nejen: nesesmil
níš, čemu děti opravdu nerozumějí, ale nebudeš ničeho mysliti, mluviti, konatit
zač bys se musil před hodnými lidmi styděti. Vždyť i katecheté ve škole mluví
konkretně a nahradí živým slovem, co v katechismu psáno abstraktně a dětem
nepřístupné.

Autor odvážně di, že katolicismus nedovede vypěstovatv mladém člověku poci
mravní zodpovědnosti vůči sobě samému, ale jen k Bohu._ Ale to přece stačí,
poněvadž zodprvědnost vůči sobě samému dostaví se sama, jakmile člověk cítí
svou zodpovědnost vůči Bohu.

Kdo zná »moderní titanismc, jak psal o něm prof. Masaryk, — jiní říkají
aristokratism, individualism, — ale jiní také chvastounství, íanfaronství, Rostand,
Schnitzler, Nietzsche, Arcybašev, a devadesát devět procent moderního umění, táže se:
Což cítí tito lidé nějakou mravní zodpovědnost? Kolik z moderni literatury bylo na
psáno z lepších pohnutek, a kolik z marnivosti a z ješitnosti? Ze ziskuchtivosti,
ze sensace, ze ctižádosti, zkrátka z pohnutek nejnižších?

Autor praví, že stará morálka byla více zakazující než pobádající k novým
vznětům. — Patrně měli její původci solidnější vědomosti o povaze člověka než
moderni mluvkové. Že se dovedlstarý člověk —ive středověku —vysoko vztýčiti, že
v mnohém nám jest vzorem, takové věci se dnes nedokazují, to se prostě ví.

Velmi cenné a nám lichotivé jest přiznání pana Krejčího, že ve filosofických
výkladech pojmu dobra a zla vládne zmatek, a že jen to mají volní myslitelé za
jisté, že mravnost nezávisí na náboženství. — UŽ dávno vysloveno bylo, že
sejde-li se do schůze tisíc volných myslitelů a jeden kněz, že jediná páska, jež
spojuje jejich mysli, jest nenávist k onomu knězi, a že jen v tom se budou sho
dovati, že onen kněz představuje — lež, neupřímnost. Ale jakmile ono pouto
zmizí, pobijí se sami. Ano, jen nenávist je spojuje! A ony nové mravní hodnoty
posud nejsou utvořeny, aby z nich povstati mohl nový, prý lepší řád společenský.
Spíše naopak tvrdíme, že společnost udržují jen ony slar_éhodnoty mravní, a řád
společenský děkuje svoji existenci fen tomu, že se kvapem neuskutečňuií smělé ná
pady přemrštěných novota'řů. (Dokončení-)

Katolické university.
Podává JAR. SLAVÍČEK, katecheta.

Zbožným přáním katolických Němců v Rakousku jest otevříti co možná
nejdříve katolickou universitu v Solnohradě. Toto přání jejich provázejí všichni
katolíci rakouští vůbec svými vřelými sympatiemi. Leč splní katolická universita
naděje rakouských katolíků? Té otázce věnoval krátkou úvahu »Korrespondenz
blattc v nedávném čísle a osvětluje ji několika daty, k nimž hojný materiál mu
podal Msgr. Baudrillart, rektor katolického institutu a první katolické university
ve Francii, ve spisku, uveřejněném u příležitosti jubilea katolické university
v Lovani v Belgii. —
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Nejstarší a nejproslulejší z katolických universit je světoznámá katolická
universita v Belgii v Lovani. Město Lovaň (též Levno, něm. Lówen, franc. Lou
vain, lat. Lovanium) je město jinak tiché a má přes 40.000 obyvatelův. Univer
sita katolická, kterou založil r. 1426 Jan IV. Brabantský, pokládána v XVI. stol.
za první v Evropě. Za revoluce francouzské byla zrušena a proto obvyklé datum
jejího založení uvádí se rok 1835, kdy byla péčí duchovenstva znovuzřízena.
Dle přání papežova má býti vzorem všech ústavů toho druhu. Osm nynějších
ministrů belgických jsou bývalými jejími posluchači, a samy nepřátelské listy do
znaly nepokrytě její vysokou duševní úroveň a veliký význam.

Tak psala »Gazette de Bruxelles: o jejím jubileu: »Ce ne sont point des
ignorants, na'ifs, enfermés dans leurs foi, dans les dogmes du passé, qui dirigent
tout cela. Ce sont des hommes qui connaissent la science et les idées d' aujourd'
hui, et les aspirations de la litterature et celles de l' art.<*) Rektorové této uni
versity od prvopočátku bystře prohlédali k tomu, že hlavním úkolem moderních
universit nejsou jen přednášky, nýbrž že úkol jich hlavně spočívá v ústavech,
institutech; a proto vedle obyčejných fakult zřídili celou řadu škol a to umě
leckých, průmyslových, hornických, technických, hospodářských, k nimž se druží
i proslulý institut pro filosofií thomistickou; dále institut chemický a jiné pro
státní vědy a jazyky orientálské.

Protessorů měla na začátku 13 a dnes jich má 120, tedy dvakrát tolik jako
institut katolický v Paříži. Bibliografie děl, napsaných od professorů lovaňských,
obnáší 5 svazků a počet studujících stoupl z 86 na 2300. Budget roční činí
1,200.000 franků. Prameny pro tento příjem tvoří: 1. dvě roční kollekty chrámové,
2. příspěvky sebrané od farářů, 3. mimořádné milodary, 4. dávky biskupů.

Bohužel však lesk a slávu této university ohrožuje spor národnostní. Vlámské
hnutí, datující se od r. 1886, několikráte již zasáhlo rušivě v klidnou její práci a
pohnulo biskupy k zakročení. Msgr. Baudrillart soudí, že povlámšlí-li se státní
universita v Gentu, veta bude po slávě university lovaňské.

Co uvedli ve skutek biskupové belgičtí, o to usilovali též biskupové irští.
Ale chyba byla, že ku provedeni svého záměru povolali proslulého jinak New
mana, jenž se stal rektorem nově založené římsko-katolické university r. 1852
v Dublině (Doblin). Newman jakožto čistokrevný Angličan měl totiž na zřeteli
hlavně mládež anglickou, nikoli irskou, a své spolupracovníky vybíral hlavně
z konvertitů, jsa též, jak známo, konvertitou. To však irským biskupům nikterak
nebylo po chuti, a ohrožovalo zdar university. Aleitehdy, když Newman r. 1858
svého úřadu se vzdal, aby věnoval se vedení vychovatelského ústavu pro katol.
šlechtu v Birminghamu, universita v Dublině toliko živořila. Mimo nedostatek
prostředků byla příčina toho ta, že neměla práva udíleti akademických gradů
(kromě fakulty medicínské).

»Situaci její nezlepšil ani Gladston svým »University Bill—,") ani jeho nástupce
lord Beaconsfield (č. Bikonsfild) svým »Royal University of Irelaudc, ustanoviv
»zkušebnou komissic pro kandidáty bez rozdílu at kdekoli studovali. Ale ani

') »To nejsou nevědomci, lidé naivní, uzavření ve svou víru, v dogmata minulá,
která to vše řídí. Jsou to lidé, kteří znají vědu, dnešní ideje a tužby literární a
uměleckéu

") Bill (z bulla) vangl. právu značí vůbec formálně vydanou pečetěnou listinu.
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tehdy nebylo pomoženo katolické universitě dublinské, když r. 1795 byl založen
seminář v Maynooth (ménudz) spojený s »fakultou artiumc, kde se konaly zkoušky
před »Royal Universityc. Dnes ovšem jsou katolíci v majoritě, a katolické insti
tuty v Galway, Corku a Dublině i s oním v Maynooth sloučeny 'jsou v kato
lickou universitu dublinskou, která z oněch dvou prvních používá dotace, mimo
dotaci (polovinu), kterou má též ze zrušené »Royal University a jakýsi při
spěvek státní. Zbývající výdaje jsou hrazeny milodary.

Jiná katolická universita na Britské půdě, a to severoamerická, je'v Kanadě,
universita Laval-ava. Má však své sídlo na dvou místech, a to: v Montrealu
(č. montrial) a v Quebecku. Založena byla v r. 1854 a má knihovnu, museum a
čtyři fakulty. Vydržovaná je od kléru, stát nepřispívá ničím. Ač Quebeck je město
hlavní, větší a důležitější je Montreal. Quebeck je město průmyslné a chválí- se
jako velice malebné; sídlí tu též katolický arcibiskup. Montreal má 267.000 obyv.,
z nichž více než polovina jsou Francouzi. Je sídlo katol. biskUpa a místo dvou
velkolepých katedrál, z nichž jedna dle vzoru Notre Dame a druhá dle sv. Petra
v Římě.

Návštěva university však není skvělá. Dle statistiky od r. 1907—1908 bylo
v Quebecku celkem 350 studujících, v Montrealu 700; z těch 1050 studujících
bylo: 370 theologů, 160 juristů, _290 mediků; ostatek vybývá na fakultu filoso
ňckou, na níž je návštěva nejslabší; — zvláště v Montrealu, kde čítá asi 20 po
sluchačů. A to z příčin oekonomických: rodiče nemají totiž peněz na studia ná
kladná, a studenti musí si pracně svůj chléb vydělávati. S ňlosoňckými studiemi
může se student státi zase jen professorem; ostatní jsou téměř všichni duch-ov
ními a na těch se nežádá nijakého akademického gradu. Ale to pro katolicism
v Kanadě značí zřejmě nebezpečí.

Další katolická universita je ve Washingtonu (č. 'uešingt'n), hlavním městě
Spojených Obcí severoamerických, které se pokládá za nejkrásnější město Unie
a má 218.196 obyv. (s Georgetownem 232.745 obyv.) Tato universita je skvěle
dotovaná a má fakultu theologickou, filosofickou a technologickou. Ale také ne
plní naději v ní chovaných, přes to že se těší protektorátu biskupskému. Počet
posluchačů i učitelů je žalostně skrovný. Posledni statistická zpráva, uveřejněná
touto universitou uvádí toliko 120 studujících a asi 30 proiessorů. Jiná výroční
zpráva učeného světa »Minervac uvádí o ní z r. 1906—7 poněkud vyšší čísla,
ale poukazuje, že mimo theology studovalo tam toliko 20 posluchačů právo, 40
filosofii a tolik i přírodovědu.

Příčina toho? Na počátku byl to nesvár, rivalita mezi professory irskými a
německými z Evropy. Tyto třenice připravily universitu o sympatie amerických
katolíků německých. Kromě toho dva první rektorové neměli úplného universit
ního vzdělání a nerozuměli řízeni vysokoškolskému. Další pak důvody spočívají
v povaze praktického Američana. Lze-li toho epitheta užíti o každém Američanu,
tož zvláště platí o Američanu katolíkovi, který namnoze přišel ze skrovnýc'h po
měrů z Německa neb Irska a nemůže pomýšleti na vysoká studia. Student pak,
který studuje medicínu neb práva, chodí do přednášek hlavně večer a za dne
jde za svým výdělkem. Kněží pak jsou duchovní správou valnou měrou zamě
stnáni a pro ni stačí jim (dle jejich mínění) theologické vzdělání elementární.
Pokud se týče jinochů z rodin zámožnějsích, vzdalují se této školy z obavy, že
by neměli dobrých vyhlídek a byli isolováni. ' (Dokončení.)
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Biblické děje a bibl. osoby v pověstech Zidů aMohamedánů.
Podává universitní professor Dr. JAR.- SEDLÁČEK.

(Pokračování)

Kain & Abel. " (Dle'žid. pověstí.)

A stalo. se, když shlédl Jahve milostně na obětAbelovu, na obět Kainovu
však neshlédl, „zanevřel Kain na svého bratra a nenáviděl jej ahleděljej usmrtiti.
Jednoho dne řekl Kain k Abelovi: »Rozdělme si svět!— A Abel přivolil, A vzal
si Kain plodnou zemi, aby ji zdělával. Abelovi pak dal stáda. Ařekl: »Hle, nyní,
máme každý svůj díl, běda ti, kdybys někdy vešel do mého údělulc A počal
Kain zdělávati zemi, a A-bel vyváděl svá stáda na pastvu. Když spatřil Kain
stádo Abelovo 'na poli, rozlítil's'e a vžkřikl: SCož neřekl jsem tobě, aby se's ne
přibližoval mému úděluřc Uslyšev Abel hlas Kainův Utekl. Tento. však jej pro
následoval, a když .jej dohonil, uchopil jej a hleděl jej v zápasu poraziti. Ale
Abel byl silnější a porazil jej na zemi. Tu volal Kain a prosil, aby ho pustil a

“jemu nic zlého nečinil. A vyslyšel Abel jeho prosbu a upustil od něho. I vstal
Kain a z nenadání Opět útočil na Abela a tloukl jej _na všechny strany,. až
jej zabil. '

Spatřiv pak Kain, že jest jeho bratr- mrtev, zarazil se a nevěděl, co činiti.

Iposlal Bůh pred Kaina dvé havranů, kteří zápasili a bili do sebe vší silou.
A když jeden usmrtil druhého, vyhrabal jemu drápy svými jámu, položil do
ní mrtvé tělo a zahrabal je. Spatřiv to Kain, vzal tělo Abelovo a podobně je
pochovaL

'Potom řekl Kain v srdci svém:. »Uteku před otcem svým a před matkou
svou, nebo by řekli: Běda, ruce tvé prolily tuto krev!-r A když počal utíkati,
ukázal se jemu Bůh a řekl: »Což také ode mne chceš utéci? Zdaž skryje se
někdo ve skrýších, abych ho viděti nemohl?c A tázal se jej: >Kde jest 'Abel,
bratr tvůjřc I řekl Kain: »Jsem já hlídačem tvorů tvých, že žádáš Abela z mých
rukou?< A řekl Jahve: »Co jsi učinil? Krev bratra tvého volá ke mně ze zemělc

'I zalekl se Kain náramně a tázal se: »Jak dověděl jsi se'o tom? Otec můj a
matka má_jsou na zemi a nevědí, co jsem učinil, a ty, který jsi až na nebi, to
víš?< I řekl.Jahve: »Zdaž nenaplňuji já nebesa i zemi a nic nemůže býti skryto
přede mnou?: Řekl Kain: »Vím, že jsi veliký a veliké jest jméno tvé; odpust
mi nepravost mou, které lituji.& I řekl Bůh: »Protože lituješ, zmenší se pokuta
tvá. Jdi z tohoto místa a budeš tulákem a poběhlíkem po celý životu

__Odešel Kain a potkal otce 'svého, který pravil: »Vím, že jsi učinil veliké
zlo, že .jsi zabil svého bratra! Pověz mi nyní, co na tebe přišlo?. I řekl Kain:
»Jahve mně řekl, bych odešel z této země, že budu tulákem po celý život svůj.:
I zvolal Adam: »Jak veliký jest tvůj hřích a jak malý jest tvůj trestlc Vysvětlil
mu pak Kain, že mu byl snížen trest, poněVadž prosil a litoval. Tu zalomil
Adam rukama a Zvolal: »Běda mně! Proč jsem nelitovaljá, když jsem přestoupil
rozkaz Boží! Teď vidím,=jak blízkým jest Jahve každému, kdo k němu volálc

A pobíhal Kain po zemi. Když, spatřila jej zvířata a dobytek, postavila se
hrozivě proti němu a řekla: »To jest muž, který zabil živou duši svého bratra!
Pojďme, roztrhejme jej !: Uslyšel to Kain a zhrozil se. Avšak zvířata se až k němu
nepřiblížila, nebot viděla znamení, kterým ho Bůh na čele poznamenal.
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Když sestárl Lamech a seslábly jeho oči tak, že neviděl, zavolal si svého
syna Tubalkaina a řekl jemu: »Zaveď mne na pole, abych tam nějakou zvěř
ulovil.< I vzal Tubalkain pravici svého otce, a šli oba dva na pole. Tam řekl
Lamech svému synu: »Pozoruj dobře celý kraj! Jakmile spatříš nějakou zvěř
k nám přicházeti, oznam mi to, abych na ni vystřelil šíp.-z — V oné době šel
Kain po poli a zdálo se Tubalkainovi, že to je nějaká zvěř a řekl Lamechovi:
»Napni rukou luk a vystřel před sebe, neboť se mi zdá, že tam jest zvěř.: Ivy
střelil Lamech v ono místo a zabil Kaina. Když se pak přiblížili k tomu místu,
viděl Tubalkain, že tu leží muž, zabitý oním šípem. A když jej blíže pozoroval,
spatřil znamení na jeho čele a zvolal: »Otče můj, nezabili jsme zvíře, ale člo
věka, který má znamení na čelelc Jak to slyšel Lamech, vykřikl náramněa zvolal:
»Běda mně! Zabil jsem Kainalc

A stál Tubalkain mezi rukama svého otce a jak tento chtěl zalomiti ru
kama, uhodil jimi na hlavu svého syna a velikou ranou jej zabil. A nemohl se
Lamech vrátiti do svého domu a seděl u obou zabitých, až přišly Ada a Zilla,
manželky jeho. Tyto se ulekly mrtvol a nechtěly s Lamechem žíti; Adam je
pak usmířil.

FEUILLETON.

Ježíš Kristus osobou mythickou?
(Prof. JOS. ST.-\NĚK.)

(Dokončení.)

Největším a snad nejnebeZpečnějším ne
přítelem nauky Kristovy byl Porphyrius.
(233—304 po Kr.)

Spisy jeho se ztratily a zůstaly z nich
toliko zlomky, zachované v některých kře
sťanských apologiích, jichžto spisovatelé
bránili proti němu učení Kristovo. Tak ku
př. u Jeronýma, Theodoreta, Řehoře
Naz. a j?)

Povšimněme si náhledů toho pohanského
filosofa.

Porphyrius napsal proti křesťanům dílo
obsahující 14 knih. V díle tom zavrhuje
Starý i Nový zákon. Kristu činí mnoho
výtek. Divy, které Kristus konal, činil prý
čarodějstvím. Zázraky, které na hrobech
mučedníků se udály, jsou prý skutky ďá
blovy. Hle, takový nepřítel Kristův byl
Porphyrius! Ale na existenci Kristovu
sáhnout se neodvážil, ač by tím zasadil
křesťanství ránu citelnou. Neodvážil se
sáhnouti na existenci Kristovu, poněvadž to
tenkráte bylo nemožno. Že Kristus žil, o tom
bylo té doby všeobecné, nezvratné pře

1) Místa ta uvádí Bullet ve svém díle:
Einfuhrung des Christentums,

(Pokračování .)

svědčení; opačné tvrzení bylo by vzbudilo
jen pohrdlivý, soustrastný úsměv.

Nepřátelství Juliánovo ke křesťanství
jest každému známo. I on uchOpil se péra,
aby křesťanství poškodil. Též jeho Spisy se
ztratily až na nepatrné zlomky, zachované
u sv. Cyrilla Alex. ve spise: »Adversus
Julianumc.

Dle těchto zachovalých zlomků prohla
šuje Julian 0 Kristu: Ježíš, který toliko
několik chudých židů pro sebe získal, jest
již po 300 let oslavován, ač nic paměti
hodného nevykonal, leda že by platilo za
něco zvláštního to, že chromé a slepé u
zdravovat a vymítal ďábly. On, který vět
rům poroučel, po moři chodil, ďábla vy
mítal, nebo i zemi stvořil (což z apoštolů
toliko Jan tvrdí), nemohl ani své vlastní
příbuzné před záhubou zachrániti; dle svě
dectví Nového Zákona ani tito v něho ne
věřili.

Julian neodvažuje se popírati existenci
Kristovu, ztěchže důvodů jako Porphyrius.
Ano, on existenci Jeho přímo potvrzuje;
o životě Jeho mluví zřejmě.

Ke spolku nepřátel Kristových jako
čtvrtý druží _se Hierokles, místodržitel
v Alexandrii za časů Dioklecianových. Me
čem i pérem bojoval proti křesťanům. Ve
svém spise: »Verba veritatis ad chri—
stianos< porovnává skutky Krista Pána se
skutky Filostratovými, aby je seslabil a
ukázal, že na nich není nic zvláštního, nic
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nadpřirozeného, nic božského.
dělají mnoho křikuc, píše, na vychvalují
přes příliš svého Ježíše, že slepým vracel
zrak ajiné podobné divy konal. Nejsme my
na tom lépe, když podobné skutky připi
sujeme lidem a potom o nich příznivý
úsudek pronášíme? Za časů našich'předků,
za císaře Nerona žil Apollonius z Tyany,
který od svého útlého mládí, od doby, kdy
věnoval se službě Aeskulapově, mnoho po
divných skutků konal, z nichž některé nyni
uvedu.c Na to je vypočítává.

Jak patrno, uznává i tento nepřítel kře
sťanství existenci Kristovu. Musí.

Že Kristus skutečně žil a trpěl, toho
svědkem jest římský dějepisec Lampri
dius, přítel císaře Džokleciána. Tento děje
pisec zmiňuje se při líčení vlády Caracal
lovy (211—217), Heliogabalovy (217 až
222), Alexandra Severa_(222—235) a Had
rianovy o křesťanech a o Kristu. Tento po
sledně jmenovaný panovník kázal prý
i sochy Kristovy stavěti.

Důležité jest svědectví Tacitovo & řec
kého spisovatele Lucim'ana.

Tacitus píše o pronásledování křesťanů
Neronem ve svých Annalech: »A zvláště
přísnými tresty stíhal ty, které lid pro ne
pravosti nenáviděl a křesťany je nazýval.
Původce jména toho Kristus byl za vladaře
Pontského Piláta k smrti odsouzen; potla—
čená pověra ta za našich dob Opět se
šíříc atd.?)

„ Křesťané

Tuto zprávu Tacitovu o ukřižování
Kristově potvrzuje též shora jmenovaný
Lucim'an.

Dějepisec Phlegon, propuštěnec Hadri
anův, píše v 43.knize své Olympijské kro
niky: »Ve čtvrtém roce 102. olympiady . . .
o 6. hodině proměnil se den v noc, tak že
byly hvězdy na nebi znatelný a zemětřesení
v Bythynii zničilo mnoho domů v Nicei.c

Tertulian zmiňuje se o tomto úkazu a
dovolává se při tom i státního archivu?)
Podobně si počíná i mučedník Lucianf)

“) Et quaesitissimis poenis affecit, quos per
nagitia invisos vulgus Christianos appellabat.
Auctor nominis ejus Christus, Tiberio imperante
per procuratorem Pontium Pilatum supplicio
affectus erat; repressaque in praesens exitiabilis
superstitio rursus erumpebat.

3) Zprávy o této světoznámé události máte ve
svých archivech. (Apolog. Cap. XV.).

4) Otevřte své výroční zprávy a tam se do
čtete, že za časů Pilátových, když Kristus trpěl,
za jasného dne slunce se ztratilo & den přestal.
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Dle svědectví kronikářeAfricana mluví
o tomto zatmění slunce v III. knize i děje
pisec Thales.

Zprávy ty jsou důležity. Shodujíť se
s Písmem sv. a ukazují, že evangelisté píší
věrohodně, a jsou proto ne nepatrným svě
dectvím skutečné existence Kristovy.

Z uvedeného vysvítá, že existence Kri
stova jest historicky jasně dokázána i sa
mými pohany a nepřáteli křesťanství, do
kázána tak jasně a určitě, jako kterýkoli
jiný historický fakt. Mluviti proto o mythi—
ckém Kristu jest nerozum. Proti takovému
tvrzení vystupuje sám Rousseau: (Evan
gelia měla by býti smyšlenkou? Příteli, tak
se nevymýšlí. Číny Sokratovy, o němž
nikdo nepochybuje, nejsou tak prokázány
jako činy Ježíšovy. Evangelium nese na
sobě pečet pravdy tak veliké, tak překva
pující a tak nenapodobitelné, že vynálezce
byl by tu větší hrdiny (que l' inventeur
en serait plus étonnant, que le héros. (Emil
IV. 389. Přel. Dr. Krecar)

Ostatně mluviti o křesťanství a upírati
existenci Kristovu jest zrovna tak rozumné,
jako kdyby někdo mluvil o válkách Napo
leonských a při tom tvrdil, že Napoleon
nikdy nežil.

Pojednání své končíme slovy Dra Ka
špara5): »O mythu jest známo, že vzniká
v čase, kdy národ prožívá ještě své dětství,
kdy nezná písma ani chronologie ani histo
rie. Mythus náleží době předhistorické
u každého národa. Jen v takové době na
věšuje ten neb onen národ na své veliké
muže vybájené, obdivuhodné činy. To však
se neděje u národů duševně již vyspělých,
v době již historicky známé, v době dě
jinné. Sokrates narodil se kolem roku 470.
př. Kr. a není o něm ničeho báječného
známo; a to proto, že náleži již době dě
jinné, době vyspělosti národa řeckého. A
stejně tomu tak u Ježíše Krista. _Kristus žil
v době po výtce historické, kdy Recko mělo
svého Thukydida, Rím Livia a Tacita, Pa
lestina svého Josefa Flavia, kdy Egypt,
Foinikie a Chaldaea měly své dějepisec.
V ten čas v Římě i v Alexandrii a po
jiných městech byly již veřejné i soukromé
knihovny. ba byli tu již knihkupci, kteří
v nejživějších ulicích římských a jinde ve
městech měli své čítárny a síně pro opiso
vače. Taková doba není již pro mythus.c

5) Dr Kašpar: Apologie, str. 95.
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Lev Nikolajevič Tolstoj. 20.1isto
padu 1910 zemřel na útěku z domu Lev
Nikolajevič Tolstoj, »živé svědomí XIX.
století<,_ »třináctý apoštolc, jak býval v tisku
nazýván. Schiller prchal v mládí z domova,
aby se zbavil tísnivých vlivů — Tolstoj
utíkal v zimě, stařec bez mála třiaosm
desátiietý a zmírá v neznámé stanici Asta
pově. Bylo poznamenáno, že u tohoto člo
věka vše bylo velkolepé: mladické hýření,
vojenská_statečnost, osobní neohroženost
a vytrvalost, spisovatelské nadání, umělecké
schopnosti i — náklonnost k omylům. —
V záplavě moderního zpravodajství i sou
časníkům je obtížno dopátrati se skutečné
pravdy; vše jest tak tendencí zkaleno!
I zprávy o životě a skonu Lva Nikolaje
viče jsou tak neurčity. Než zemřel člověk
a zbývá dílo. Budoucnost bude souditi bez
předpojatosti a mnohé, co'úžas vzbuzuje
u současníků zásluhou reklamy, neróznítí
potomky. Velikolepé schopnosti jeho ducha
nepopírá nikdo. Než kdy bylo dílo někt'e
réhočlověka nestranně dokonalým? A bu
doucnost jistě uzná, že Tolstoj. v stáří jen
chtěl jiné poučovati a sám byl nepřístupný
k míněním cizím. Učme se od něho vy
trvalosti a houževnatosti v boji o' dobré,
ale co jest dobro a spravedlivo, o tom se
“dejme více poučovati autoritami a méně se
spoleh_ejme jen na své síly a poznání, nežli
činil Lev Nikolajevič Tolstoj. „Zámek 0 vý
znamu L. N. Tolstého jako spisovatele
a filosofa přineseme v prvních číslech
příštího ročníku »Vychovatele.<

_ V. H.
Myšlenkový bábel »Ceského Učitele“.

Není dnes jasnějšího dokladu, kam vede
náboženský nihilismus a'zásadní pseudo
radikalismus, jako ve sloupcích orgánu po
krokového učitelstva, » U.: Ve chvíli,
kde zuřivost ztichla a dostavil se světlý
okamžik, píše jich známý úvodníkář: »Mu
síme vždy připustiti právo každému našemu
jednotlivci, aby dle osobních svých náklon
ností vstupoval do té neb oné politické
strany . . .“ Proto zejména při učiteli žádáme,
aby jako intelligent nepodléhal špatným
vlivům politického strannictví. . . každé
strannictví má v sobě něco nenávistného,
něco animalně dravého; Myslíme, že nejméně
učiteli sluší, aby byl nositelem této dra
vosti.c (»Č. U.c 23. list0padu t. r.)
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Ale brzo na to volá všechny vpravdě
pokrokové učitele do nejdravějšího a nej—
nesnášelivějšího sdružení, jež si dalo pro
sebe nejméně vhodný název: »Volná My
šlenka: a'exkomunikuje ze svého _středu
všechny, kdo »otročí na církevním kůru a
při varhanáchc. Touží po tom, aby charakter
učitele co nejhojněji: prozařoval slovy:
»prostý “českýučitelc — azatím boucharoun
stvím,__dutými frásemi a chorobným sebe
vědomím div že nepraskne! '

Výkvět intelligence-! —_ Nejvíce
volají. po akademickém vzdělání učitelstva
pokrokoví učitelé rázu a ducha »Učitel
ských Novinc. Á vědí, proc. Vždyť jakýmsi
instinktem jsou k tomu hnáni. Přesvědčíte
se snadno o tom, přečtete-li jen letmo ty
skvostné »Uč. Novinyc, orgán učitele Fru
mara, A obzvláště ta >temná komora.cz To
jest "přímo fenomenální zjev, to jest žurna-_
listická zvláštnost kat' exochén. Všechny ty
paběrky vyznačují se těmito' vlastnostmi:
úžasnou nevědomosti, šílenou nenávistí proti
všemu katolickému, přímo báječnou kritič
ností, pomlouvačností, žvatlavostí, bab'skou
povídavostí. Kdo se chce naučiti meňstov—
skému způsobu mluvení a psaní, potřebuje
jen sáhnouti k této »temné komořec; Já se
“opravdu na tuto kameru obskuru těším, po
něvadž mě to utvrzuje vždy více v pře—
svědčení, že třeba míti útrpnost a vřelý
soucit s těmi, kteří nemajíce dosud akade
mického vzdělání a píšíce do »Uč. Novina
jsou ubožáci odsouzeni — ač neradi —
zvětšovati počet oněch vchudých duchemc,
o nichž p'. Frumar mluví. ' _

Omluva účasti dětí na pouti. Školní
dítky súčastnily se bez vyžádané dovolené,
jak vyznačeno v š 65 řádu školního a vy—
učovacího, pouti v den, kdy se vyuč0valo.
Rozumí se, že se jim toto zameškání školy
poznamenalo jakožto neomluvené. Okresní
školní rada však se usnesla, že se takto
zameškané dny mají omluviti. K podatému
“pak dotazu, který učiněn k_ zemské radě
školní, vydala tato následující, opravdu ne
pochopitelné vynesení :.

»C. k. zem. šk; rada ze-dne 4. listo—
padu 1-910 čís. 50.228 ohledně účasti na
pouti„jako omluvného "důvodu při,zame
škání školy, dává věděti, že důvodyomlou
vací v š 66 řádu škol. a vyučov. demon
strativním způsobem“ a nikoli taxativním
vypočtením dávají učitélstvu “možnost, aby na
podkladě tohoto ustanovení, zkoumájíc zá
važnost důvodů v každém jednotlivém pří
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padě, také zjiných podstatných důvodů, než
jsou ony v š 66. výslovně uvedeny, vy
učování omluvilo, dbajíc při tom obmezení
vytčeného v posledním odstavci téhož cito
vaného paragrafu. Příkročiti k všeobecné
úpravě otázky výš. zmíněné c. k. zemské
škol. radě vzhledem k různým místním
poměrům se nevidělo. Tím jest se řídili.:
(>Český Učitelc.)

Smrt Littré-ova. O posledních oka
mžicích filosofa Líttré-a, předního pěstitele
filosofického positivismu, muže, který býval
pro svůj bezúhonný život nazýván »svatým
laikemc, píše německý měsíčník: »Der Aarc
č. 2. takto: »Velký učenec, který po celý
život byl atheistou a nebyl ani pokřtěn,
dal se ve své poslednl hodině na přímluvu
své choti opatem Hurelinem pokřtíti. V dě
jinách katolických konversi není snad do
jemnější události nad tuto. — Když Líttré
onemocněl, povolil návrhu své ženy, aby
se občas bavil s opatem Hurelinem, ale
s tou podmínkou, že náboženských otázek
nebudou se dotýkati. Nemocný však měl
na hovorech s vlídným Hurelinem takový
zájem, že dožadoval se četných jeho návštěv
a brzo chtěl s ním mluviti o záhadách
onoho života. Hurelin Zprvu se zdráhal a
odmítal každou podobnou rozpravu; ale
Littré nepodajně znovu a znovu jej uváděl
k svému záměru a mluvil s ním o svobodě,
o záhadě zla a o lidské zodpovědnosti.
»Jaký půvabc, pravil, »mohl by pro mne
míti život budoucí? Viděti Boha? Neznám
jej. Jenom shledati se opět se svojí matkou,
bylo by pro mne radostí-...< A filosof
třásl se strachem před smrtí při myšlence,
že snad život svůj promarnil. »Dovolíš,
abychom se za tebe modlili ?. tázala se jeho
chot a jeho dcera. »Anoc, zněla odpověď;
»ale abych já s vámi se modlil, není
možno<. Dosavad ovšem nebylo to možno,
ale dobrotivý Bůh brzo učinil tomuto trap
nému stavu Littréovu a jeho rodiny konec.
Jednoho dne, kdy Líttré a Hurelin byli
sami, mluvil kněz s takovou vroucností, že
Líttré nemohl jinak, než aby příteli otevřel
své svědomí a vyprávěl mu celý svůj život.
Obraz, který rozvinul, byl tak krásný, v jeho
duši vše tak čisté, ušlechtilé a nesobecké,
že Hurelin hluboce dojat, udělil svému příteli
absoluci a s úctou políbil jeho nohy. Se sta
noviska církevního byla absoluce ovšem bez
významu a jednání kněze bylo od mnohých
katolíků zavrhováno. Ale dle mého názoru
nebylo nikterak křesťana nedůstojno, a jistě

VYCHOVA'Í'ĚL sam 251.

stalo se z vůle Boží. Několik dní potom cítil
filosof, že konec se blíží. Jeho žena otázala
se ho, zda by se chtěl dát pokřtíti. Líttré
odpověděl, že není této svátosti hoden. Ale
jeho dcera vymluvila mu posledníjeho roz
paky a Littré za plného vědomí přijal z ruky
svého přítele Hurelina sv. křest. -— Ne
přátelé církve rádi konversi Littréovu zleh
čují, prohlašujíce jeho křest za vynucený.
Mluví o nevěře Littréově. Ale výrok Littreův,
že není křtu hoden, u muže, který po celý
život ve své skromnosti žádného vyzname
nání ni odměny nepřijal, byl jen výrazem
přehnané jeho skromnosti. Protivníky církve
Littréovo obrácení prostě mrzí. Proto je
p0píraji, jako často v pochybnost béřou
pravovověrnost Cuvierovu, Pasteurovu nebo
Brunetierovu. A přece jest to fakt tak evi
dentní jako že Verlaine, Veuillot, Huys
mans a Coppée s radostí umírali v klínu
katolické církve. r.

Mulier in ecclesia taceat? Opírajíce
se o papežské »Motu proprio: z r. 1903
usilují rigorosní Ceciliané vyloučiti ženu
z účinkování na kůru vůbec. Jim však od
pírají praktikové, namítajíce, že zmíněný
dekrettakového zákazu neobsahuje a správně
soudí, že by v tom případě naše kůry
musily oněměti. O této sporné otázce zají
mavě debatuje v litoměřickém >Konferenz
blattua tachovský děkan,vdp.Aem.Pankner.

Jak zní ono sporné místo? »Zpěváci
zastávají v kostele v pravdě liturgický
úkon; následkem toho ženy jakožto ne
schopný k němu, k účinkování na kůru
při zpěvu neb hndbě připnštěny býti ne
mohon.<

To je ovšem jasné, a přece nikoli důka
zem, že by ženy z kostela dnes vůbec měly
býti odstraněny. Či snad“ to bylo přece
v intencí nejvyššího zákonodárce církev
ního, papeže Pia X.? Slyšme:

V paderbornské »Kírchenmusikc (1908
č. 7.) čteme zprávu, že v Rimě před očima
papeže a s jeho vědomím v blízkosti sv.
Petra v jistém ústavu účinkuje na kůru 20
dívek a pravidelně při zpívané mši sv. před
nášejí melodie vatikánského Kyriále, a sv.
Otec, tento domnělý nepřítel zpěvu žen
ského, daroval jim v červnu 1908 velmi
krásné nové harmonium k doprovázení li
turgických zpěvů.

A v »Kirchenchornc píše kapelník
dómu v Eichstáttu dr. W. Widmann:
»Informoval jsem. se v Římě o významu
»Motu prapriac u osob směrodatných a
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všude táž odpověď: Sv. Otec vůbec ani
neměl na mysli vylučovatí ženu z prakse
kostelního zpěvu (zejména z obvyklých zpí
vaných mší v Německu). A při konsekraci
biskupa Lva z Eichst'áttu a eucharistickém
kongressu (l. a 2. srpna 1906). když měl
pontiňkální mší sv. papežský nuncius Caputo,
vyslovil se pochvalně o Zpěvu žen na kůru
a laskavě povzbudil jednu zpěvačku, aby
horlivě zpívala ke cti & chvále Boží. Tak
soudil & jednal zástupce Jeho Svatosti dva
neb tři roky po vydání »Motu propriac.

Ale zcela jasný a úřední výklad spor
ného mísm uvádí reskrípt kongregace ritu
ze dne 17. ledna 1908, který vysvětluje,
že mezi věřícími, pokud možno, mají sice
účinkovati při bohoslužebném zpěvu muži
a chlapci, že však ženy a dívky nemají se
vylučovati (zvláště při nedostatku mužů a
chlapců).cl Ano dovoluje sei výhradní zpěv
žen; »tolíko má se toho dbátí, aby nevzešel
nějaký nepořádekc — A jestě jeden auten—
tický výklad samého zákonodárce. Arci
biskup Mesmer z Milwaukee piše doslovně
a vlastnoručně presidentu obecného ame
rického spolku Cecílíanů J. Singenbergrovi
2. února 1909: »Ve své audienci u Pia X.
pravil jsem zřejmě a výslovně, že bychom
v mnohých farnostech bez žen nebyli ani
s to míti zpívanou mši sv. neb nešpory_A na
to sv. Otec zcela jasně a zřetelně odpo
věděl: »Nuže tedy af zpívají: afse však
dobře chovají a nedo'volui se jim pěsto
uatz' v chrámě zpěv theatra'lm' a světskýc

—ek.

Nejstarší rukopis bible. Abbé Eugen
Tisserand odkryl'v britickém museu pra
starý rukopis syrského původu, icnž při
bližším ohledání objevil se jako palimpsest
z proroka Isaíáše. Palimpsest (z řeckého zna
mená opět vyškrabaný, lat. codex rescriptus)
slove rukopis, na kterém původní písmo
bylo pečlivě odstraněno a nové napsáno.
Takové připisování bylo ve starověku ob
vyklé, ježto psací potřeby, zejména pergamen
nebyly levné. Původní písmo však zhusta
zanechalo více méně čitelný text a novo
dobýmí chemickými reakcemi dosti jasně
vyniká. Památka jmenovaná považuje se ted'
od znalců za nejstarší dosud nalezený bi
blický rukopis a pochází z r. 458—459
křesťanského letopočtu. Pentateuch, jenž je
též majetkem britského musea, pochází
z r. 464. —ek.
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Náboženské vyučování v Německu.
Otázka počtu vyučovacích hodin nábožen—
ských přichází opět v Německu na přetřes.
Zajímavo, jaký pestrý obraz v té příčině
podává Německo, roztříštěné na různé státy
& státečky. Katolický měsíčník »Pharusc
(»majákc) ten obraz přináší; číslice v zá
vorkách značí počet vyučovacích hodin ná—
boženských, kolísajících , dle jednotlivých
stupňů. V království: Pruském (4—5), Ba
vorském (3—5), Saskem (2, 3—4), Virtem
berském (3, 4—5), ve velkovévodství: Báden
ském (3), Hessenském (4), Meklenbursko
Zvěřínském (5—7), Sasko-Výmarském (2,
3, 4—5), Meklenbursko-Střelíckém (3, 4
až S); Oldenburském (2, 3—4); ve vévod
ství: Brunšvickém (2, 3, 4—5), Sasko-Mei
ningenském (3—5), Sasko-Altenburském (4
až 5), Sasko-Kobursko Gothaiském (2, 3 až
4), Anhaltském (2, 3, 4—5); v knížectví:
Schwarzbursko-Sonderhauském (3, 4—6),
Schwarzbursko-Rudolfstadtském (5), Wal
deckém (2—4), Reusském (ml. linie) (3—5),
Reusském (st. linie) (6), Schaumburg Lippe—
ském (4—5), Lippe-Detmoldském (3—5);
ve svobodných městech: Lubeku (0, 2—3),
Brémách (O, 2), Hamburku (0, 2—3) a po
sléze v Elsas-Lothrinsku (4). V posledních
třech městech na nejnižším stupni se ná—
boženství nevyučuje. —ek.

LITERATURA.

Nedělní kázání. Osmdesát řečí duchovních
na neděle církevního roku. (Čtyři promluvy před
prvním přijímáním) Václav Kubíček. Schváleno
nejd. kníž. arcibiskup. konsistoři v Olomouci, ze
dne ll. srpna 1909 pod čís. 10.522. Olomouc 1910.
Nakladatel R. Promberger, knihkupec.
knížecí arcibiskupské knih- a kamenotiskárny v
Olomouci; Cena K 520, poštou K 5'30.

J_ako velice se zamlouvají »Sváteční kázání<
p. Kubíčkova (60 řečí duchovních na nezasvěcené
svátky církevního roku: cena K 3320), jež také
kritikou příznivě posouzena a vřele doporučena
byla, tak zajisté obliby dojdou i tato >Nedělní ká
zánic, která vítanýmí budou zvláště těm, kteří
odebírali »Homiletické L'ístyc, jež vydavatel dp.
Filip Heusler, od Nového roku pro nemoc nucen
byl zastaviti na neurčitou dobu ; těmto poskytnou
kázání tato částečně náhrady za výborné duchovní
řečí p. Heuslerovy, v nichž zahrnuty byly i pro
mluvy na zasvěcené svátky, které dp. V. Kubíček
vydá asi ještě ve zvláštním svazku. Sbírku tuto
(408 str.), jež vyplňuje v Knihovně >Kazatele<
číslo 27., doporučujeme duchovním řečníkům, kteří
na cizí práce z různých příčin jsou odkázání, co
nejlépe. Prok. Zaletěl.

Knihtiakárna družstva Via-! v Praze

Tiskem!—
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,Vychovulel'vycházil. Administrace,Vycho
& 15. každého měsíce a valolo' jest ve vlashllm
přodpláci se v admini- doměv Praze, Zitná ul.č.
straci celoročně 7 konun. 570-11. — Tam zasílá se
ůllotně 3'50 koruny. Do ' p'rodpl.aadros.roklamace,
resin německých. Bosny jež se nepočou &nafrank.& arco oviny přodplhcl Ru k o p lay pro hlav. list.

se na „ y cho vatele“ . zprávy časové, knihy a
8 kíošurkl, do osltpatnich _ o časopýmyt zasílány budtož._ ' ' . » - — - . . ,' '. . r.
gzakupczmuhvuýžgťCasopis venovany zájmum krestanského skolstvi. fi;“S„ncfiš'vežy'ťo2:33,
25 procent a „ Vychovatel“ . řilohu přijímá ruko isy

so jideává_toliliů zakho- Organ “Jelínek, učitel v ře
šošťúdujilěiinnuťl'ovuqšlsam Jednoty českého katol. učitelstva v král. Českém. véšťnciiexglfáfešl,P'ŠH.
deset procent a s ěratol .. , 'imá ruko iey redaktor
dostane na 10 exemplářů Mf'd'tel & vydavateh Družstvo Vlast. uoalav laviček, kato

edonáct zdarma. „_ . . h ta S lh &992.' ý ODPOVbDNY REDAKTOR: Dr. RUDOLF HORSKY. “ “ ““ “" '"
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Církev a stát. — Výchova nových lidí. — Katolické university. — Biblické děje & bibl. osoby v po

věstech Židů a Mohamedánů. — Feuilleton: Laická morálka francouzská v parlamentu. — Směs. —
Literatura.

Církev a stát.
(Vychovatelský význam církve vzhledem k státu.)

(Dokončení.)

Známý francouzský filosof, liberál Fonillée, přes to že horlí pro »laickou
ethiku,< nezaloženou na náboženství, praví takto: »V našich dobách daleko více
než před 30 léty jest sama mravnost, její skutečnost, její potřeba a užitek brána
v pochybnost . . . S živou starostí jsem četl, jak zcela různě a sobě odporujíce
moji současníci v tomto oboru myslí. Pokusil jsem se, vytvořiti si ze všech těchto
názorů svůj vlastní názor. Mám jej vysloviti? Poznal jsem, že v ethických otáz
kách panuje takový zmatek myšlenek a citů, že mám za nutné, aby jasně bylo
iednon posvíceno na to, co by se mohlo krátce nazvati současnou sojistikou- —

A jestli u valné většiny lidí panují dosud tytéž mravní názory, nezapomeň
me, že jsou stálým ještě dědictvím dřívější, jednotné náboženské výchovy, jež
celou naši kulturu dosavad prosycuje. Až poslední zbytky této po věky půso—
bící tradice zmizejí, lidé teprve si v plném světle uvědomí, jaké byly následky
odvrácení se jeho od výchovné činností církve. Těkave'motivy sociální, planá mravní
hesla, nepodepřena' a neposvěcená náboženstvím, nestačí na dlouho k zachování
zdravého a silnéhostátního organismu. Tobudejasno teprve tehda, až valná většina
státních občanů, postrádající vší náboženské výchovy v mládí, neprošlá kázni
církevní autority, stane se nositeli státní organisace.

Hluboce křesťansky cítící ruský romanopisec Dostojevský, ve známém svém
románě: »Bratři Karamazovi-n výmluvně ukazuje, jak málo účinně může stát
potírati zločinnost, nepomahá-lí mu církev, náboženství. Stát může pouze mecha
nicky trestati. Ale tím naprosto nedocílí opravdového a trvalého polepšení zlo
čince, poněvadž jeho duše je trestem jenom drážděna; on stává se zatvrzelým
a otupělým. Pravíť: »Jestli ještě něco za našich časů společnost chrání a jestli
ještě něco zločince polepšuje a činí jej jiným člověkem, jest to zase jenomjediné
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a výhradně zákon Kristův, který se vědomím a doznáním vlastního svědomí pro
jevuje. Jenom potud, pokud uznává svoji vinu jak syn společnosti Kristovy, t. j.
církve, poznává též svojivinu proti lidem.a

Právě v kriminální praxi, v životě vězňů velmi zřetelně se ukazuje, kterak
státní řád a smysl pro blaho celku jsou naprosto nedostatečnými motivy, aby
zločinec svoji vinu uznal a se polepšil. Nedotkne-li se ho motiv náboženský, ne
pohne—lijej zkušený duchovní k tomu, aby ve svém nitru pocítil lítost a umínil si
polepšiti se, nezmůže nic všechno ukazování na státní zákony, nic nepořídí s ním
státní úředník.

Čím intensivněji církev ve jménu náboženství může na míchat/u svědomí
působiti, čím více je ve svém kulturním působení volná, vysoko nad všechny poli
tické poměry a názory povýšena, tím lepší je oporou státní organisace.

Tento vzájemný poměr církve a státu nikterak však nevyžaduje, aby spo
jení obou tak jak nyní je, za každou cenu musilo zůstati; aby poměr tento ne
připouštěl revise a spíše vnitřního upevnění, pramenícího z vědomí potřeb ethi
ckých, nežli zevnějšího utužení. Tam, kde společnost lidská od církve se odlou
čila, nelze ji autoritu církve vnucovati. Ale rozklad, kterému dříve či později
propadne, jakmile ethické zásady přestanou ji udržovati, znovu ji uvědomí 0 po
třebě autority církevní pro výchovu občanů. A jako nesvorné, hašteřivé nebo
rozvedené manžely nejednou opět dohromady spojí zájem a láska o jejich dítky,
potřebující harmonické výchovy otcovy i matčiny, tak organisace státní a cír
kevní majíce na starosti blaho těchže poddaných vždycky musí najíti právní formu
pro pokojné spolužití a spolupůsobení. _

Ve Francii poprvé zrodila se myšlenka, vědomí národní pospolitosti a vzá
jemnosti učiniti podkladem mravnosti. Zde vznikla »laickd morálkou, která hledá
motivy pro mravní jednání výlučně mimo náboženství. Ale všechny tyto pokusy
emancipovati mravnost od náboženství jsou klamem, protože démonické síly
sobectví a vášní, jež dřímají v člověku, nelze upoutati nějakými ohledy na lid
skou společnost, ale jediné motivy vyššího řádu a vyšší zodpovědnosti, nábo—
ženstvím. Stát ve svém celku může trvati jen potud, pokud duše jsou posíleny mo
tivy království, jež není z tohoto světa.

Nedávno prošla všemi novinami zpráva, že německý císař na ochranu
evropských monarchií hodlá uskutečniti jich trojspolek tak, aby sousední monar—
chická říše hájila druhou, kdyby v ní hrozil státní převrat, jaký se udál před
málo měsící v Portugalsku. Tedy jisté vzájemně se pojištění proti revoluci. Ale
v naší době, kdy hrstka lidí dovede moderními zbraněmi & válečnými prostředky
vzdorovati a v šachu držeti celý stát, jako se stalo nedávno v Americe, re
VOluce těžko zdolávati zbraněmi. Zde nelze jinak podobným výbuchům čeliti,
nežli zdravou mravní výchovou, založenou na vědomí o potřebě autority a na
úctě k ní, posvěcené náboženstvím. Stát, který stojí na stanovisku, že nábo
ženství je soukromá věc jednotlivcova, sám pracuje k mravnímu oslabení svých
příslušníků. Neboť ctnosti státotvorné, ukládající sebezapírání a sebeobětování na
prospěch celku lze jen pěstiti v duších, v nichž žije víra v Boha, odplatitele a
soudce.

Velký anglický myslitel John Ruskin've své knize, nadepsané: »Sedm světel
architektury,: bystře na to poukazuje, že »ona veliká, obdivuhodná díla středo
věké architektury mohla vzniknouti jenom tím, že duše lidstva byla plna hlubo—
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kých mravně-náboženských ideíic »Byla takořka osvícená sedmi duchovními světly:
duchem obětavostí, pravdomluvností, poslušnosti, duchem ideálu a zbožnosti. víry,
duchem lásky a silného charakteru.: A rovněž tak lze říci, že život lidstva v státu,
všechen smysl pospolitosti, opravdové věrnosti, zodpovědnosti aopravdové soci
ální kultury jest závislým na oněch velikých světlech duše. Ale tato světla lze
jediné rozžehnouti ohněm víry a náboženství. Jenom ono může v člověku zdo
lávati všechno jeho hrubé sobectví a tajné víření vášní. Žádný jiný postředek
proti nim se dosud nikdy neosvědčil.

Doby středověku ovšem pominuly, poněvadž před státem různá náboženská
vyznání aspoň v theorii platí za rovnoprávná. Nicméně však církev a stát pro své
působení potřebují vzájemného přátelského styku. Známý fílosot a vůdce kato
lického středu v Německu, professor Hertling, zcela otevřeně dí: »Středověk je
navždy odbyt. Nemůžeme jej znovu k životu probuditi a nechceme též vyvolá
vati jeho stíny. Ochranná střecha, kterou křesťanské státy minulých století roz
prostřely. nad církvi, se sesula, veřejný život moderního světa skoro úplně vy
manil se z duchovního vedení. Vždy víc a více vidí církev, jako v prvních sto
letích, že je poukázána výhradně na vlastní svojí vnitřní sílu, která vychází zjejí
nadpřirozených pramenů. Od mocností světa opuštěna, když ne snad pronásledo
vána, nalezne v budoucnosti svojí jedinou ochranu ve svobodě. Ale jen tam a
pouze tak dlouho tato ochrana bude působivou, pokud sami věřícíve svém nitru
budou svatý oheň ochraňovati a živití.<

Francouzský státník Francois Guizot, náboženstvím protestant, vniterní spo
jitost státu a církve jasně vyslovil, když napsal: »Stát nemá ani poslání ani práva
náboženství učiti nebo svým jménem dáti učiti. Avšak ínkompetence neznamená
totéž co indiference. Nepřísluší-li státu a vládní moci náboženství šíříti, nesmějí
přece mravní cenu a důležitost náboženství zneuznávati; naopak mají povinnost
s ním počítati a náboženství ve školním vyučování vykázatí místo, které mu ná—
leží . . . Nábožensko-mravní výchova jest ve svobodných zemích potřebnější než
kde jinde; pozůstává především v tom, aby mravní zásady a kázeň byly dušem
od dětství vštěpovány. Aby toho dosaženo bylo, jest náboženství ajeho vlivu na
prosto nutno. Náboženství jest co nejúžejí spojeno s mravností, protože jenom
náboženství dodává mravností sankci a vykazuje cíl, který sáhá i za život po
zemský!—

Výchova nových lidi.
(Napsal F. V. Krejčí. Nákladem Zemsk. ústřed. spolku jednot učitelských v král. Ceskěm.)

(Posuzuje V. H—A.)

(Dokončení.)

Co p. Krejčí praví >o nových hodnotách mravnícha, jest nesmyslem. Co se
v morálce právem změnilo, je tak málo a proti celku nedůležito, že o nových
hodnotách mravních nedá se ani mluviti. Přehlížíme—li celé dílo takového >pře
hodnocovatele hodnotu, jako byl Nietzsche, může nám imponovati jediné jeho
snaha, aby byl upřímným k sobě samému. Ale tato upřímnost byla příkazována
také starou morálkou, jež nařizovala ctnosti, bez nichž řád společenský jest ne
myslitelný, na př. lásku, milosrdenství, pokoru, poslušnost, mírnost, shovívavost,
sebezapírání, trpělivost, o nichž moderní titan neví. Proto Zarathus'tra utíká do
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hor, kde má za společníky orla a hada a kde neplodně prchá život jeho, neboť
postrádá lásky.

Nezapíráme, že ten či onen moderní myslitel má některou vynikající vlast
nost, ale to nestačí. Člověk musí býti trpělivý i rázný, mírný i statečný, šetrný
a štědrý, pracovitý bez sobectví, snášenlivý bez slabosti, a teprve harmonie všech
dobrých vlastností činí křesťanskon'dokonalost, nikoli ona iednostrannosl Smithova,
Spencera, Tolstého, Has—enai Zoly.

Pravím klidně, že společnost existuje jen proto, že ji udržují jen ony ne
náviděné staré mravní hodnoty. Lépe je člověku, veden-li od mládí ke skrom
nosti a trpělivosti: Praví-li autor, že to zneužití náboženství, aby člověk byl tak
vychováván, aby byl spokojen i s nejbídnějším životem, na takovou námitku se
neodpovídá. Život mnohdy bez vlastni viny jest těžkou zkouškou a marně se
rozum ptá, proč mám trpěti. Jediné výchova člověka v ten smysl, aby pociťoval
po celý život, že Pánem života jest někdo jiný, přináší klid, spokojenost a štěstí
člověka na této zemi.

Že se v mládeží pěstuje nechut k politickému životu, není vůbec pravdou.
Vůbec se o něm nemluví, poněvadž politické strany nemají té ceny, abyse onich
mluvilo. Mládež prý nesmí věděti o socialnim boji, -—poněvadž jito nezajímá; pří
pady, že bohatých rodičů děti se odlučují od chudých, je málo a ještě nejsou
založeny v povaze dětské, nýbrž uměle vypěstěny rozmarnou a ješitnou
matinkou. “

Trpká slova o české politice ať adressuje pan Krejčí na pravou adressu.
Právě vidíme onu neupřímnost; ústy se dělá strašná opposice a při hlasování se
uteče . . .

Když odmyslíme si veškeru žurnalistickou dovednost pana Krejčího, všechno
to plýtvání slovy a básnickými obrazy, zbývá vlastně z celé jeho filosofie tuze
málo. — Tu rozpolcenost v člověku, kterou pan Krejčí přičítá dnešní výchově,
neodstraníme, poněvadž to není vůbec možno. Právem se modlíme: »v tomto
slzavém údolíc, & básník napsal: »Video meliora proboque; deteriora sequor.<
Rodiče vychovají několik synů, všem věnuji stejnou péči o výchovu; a ve čtyři
ceti létech jeden jest šťastný otec rodiny, a druhý zločinec odsouzený na šibe
nici. A 'přece ve čtrnácti létech, kdy opouštěli školu, nebylo mezi nimi
rozdílu!

Pravdu má p. Krejčí, praví—li, že dílo výchovy jen tehdy je dokonalé, je-li
korunováno vysoko šlehajícím plamenem lásky; a to je hlavní, to by jistě také
nejeden kněz mohl si uvědomiti. Ale jinak tomu povídání o nových lidech ne
věříme. At' technicky se zdokonalujeme, ať jednotlivosti v přírodě lépe chápeme,
nežli naši předkové, člověk se nemění; naše vášně, náš největší nepřítel. nemndlé
vaií a lačně n bran žití číhají na neopatrnon, zvědavon, požitků“ chtivon
kořist. — —

Dle mého zdání lépe by prospěl pan Krejčí svým názorům a propagaci jich,
kdyby na místo nepromyšlených útoků vypracoval ihned učebnici své výchovy
a zřetelně naznačil, kterému stupni věku náleží. Je snadno bystrému žurnalistovi
hráti si s myšlenkami jako se sklíčky v kaleidoskopu, ale užasl by, jak nesnadný,
obrovský a přetěžký úkol by to byl: najíti nejdříve vmoderní kultuře to hotové
a jistě, základní prvky. — Neboť málo je říci: nechceme dressuru člověka,
chceme probuditi v něm vše zdravé, silné a vypěstiti —- ale upraviti vše pro
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mládež tak, aby to zažila a dle toho si upravila řád životní. Hotové učebnice
chceme vidět a pak si promluvíme dále. Posud lzylojen viděti řadu nezdařilých
a ukuapených pokusů od volné kázně, volného slohu a kreslení až do volné školy.
Ale jest přec jen většina rodičů, kteří nedovolí, aby škola prováděla experimenty
na jejich dětech.

A tak moderní věda jest v rozpacích, je-li historie vývojem myšlenek čijen
následovnost hmotných těl. Nepouští se do odvážných spekulací, nýbrž oceňuje
maličkosti a všímá si v důsledku vitalismu, to jest theorie o vůli k životu, každé
osobité individuelní vlastnosti. Nenazývá vývoj ve smyslu Darwinově pokrokem,
nýbrž postrkem, způsobeným zcela vnějším nahodilým způsobem. Každá vlast
nost byla dříve nahodilou, odchylnou; v boji o život se osvědčila, vzrostla a
stálým přecházením z generace na generaci stala se pravidlem. A tak vývoj ve
smyslu Darwinově jest vírou v slepou nahodilost a nemůže určití, zdali zvyky
mění se dříve a změny ústrojí potom, či zda malé změny v organismu přivodí
změny zvyků.

Darwin jen popisoval dějiny organismů a jejich změn, jak si je sám před
stavoval, ale neuyložil. Chce-li pan Krejčí podati ve škole smysl divadla světa,
k Darwinovi pro poučení jíti nemůže. Darwin hledal na vnějšku maličké události,
příčiny transformace, ale nepodával důvody; jest jen přírodovědeckým kronikářem
a ještě nedostatečným.

Evolucionisté smyslu vývoje nepostřehli; jen tvrdili, že nic se neděje abso
lutně, všechno jest »následekc minulých příčin; druh v přírodě jest jen následek
přirozeného výběru, jenž jest řízen bojem o život; boj o život prýští jen ze vše
obecných vlastností životních, jež vznikají z fysických a chemických vlastností
hmoty, a tyto vlastnosti jsou. jen pohyb atomů — ale k čemu a proč ten pohyb
atomů?

Jest opravdu zoufalou myšlenkoupoda'ual na základě theorie vývojové dětem
»obraz divadla životníhOc. Ale podle křesťanství je svět dílo svobodné činnosti
Boží, ne nutný, ani slepý, nýbrž z možných nejlepší, aby se v něm uskutečňo
valy Boží spravedlnost a moudrost a člověk v něm rostl, ne dílo slepých sil pří
rodních a nevědomých, nýbrž k obrazu a podobenství Božímu — ovšem chce-li.
Nechce-li — máť svobodnou vůli — ale potom přichází odplata. Cestu voliti
může, ale následky musí nutně nésti.

Katolické university.
Podává JAR. SLAVÍČEK, katecheta.

(Dokončení.)

Jiná katolická universita na půdě Spojených států severoamerických je ještě
v Saint Louis (fr. senluj, angl. sent lujs), největším a nejdůležitějším městě vse
veroamer. státě Missouri (má přes půl millionu obyv.). Má jméno: »College of
the Christian Brothers<. V roce 1898 měla studujících 822 a z těch 38 poslu
chačů vysokoškolských na třech fakultách: medicínské 242, filosofické 62, theo
logické 94.

V Georgetowně (č. džoržtaun), městě dříve samostatném, nyní však,jak na
před poznamenáno, spojeném s Washingtonem, existuje kollej jesuitská r. 1815
proměněná na universitu, se 71 professory, 666 studujícími, knihovnou o 136.000
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svazcích a hvězdárnou; jsou tu jakési kursy medicínské a právnické a škola pro
umění a vědy. Podobný ústav jako v Saint Louis je též v Santiagu (de Chile)
v jižní Americe; dává vzdělání vysoko i středoškolské. Založenajesuity r. 1743 a
má 1000 posluchačů; dělí se na fakultu právnickou a inženýrskou. S ní je spo
jena škola malířská a sochařská. Diplomy se udělují jménem státu.

V Asii je v této době toliko jediná universita katolická a to v Bejrutě, pří
stavním a obchodním městě maloasijského vilajet'u tureckého v Syrii, které po
lohou svojí náleží k nejkrásnějším aleinejzdravějším městům pevniny. Katolická
universita sv. Josefa, řízená jesuity, stojí v každé příčině na výši doby. Bohdá,
že nalezne brzy soudružku v universitě v Tokiu, kterou prozatím mají Jesuité
v plánu.

A nyní vraťme se opět do Evropy! Především tu uvedeme známou kato
lickou universitu ve Švýcarech, ve Freiburgu. Poskytuje obraz rozmanitý, inter—
nacionální, pokud se týče professorů i žáků. Založena byla r. 1889. Různotvárné
poměry jej-í mají své výhody i stinné stránky, zejména ve sboru professorů. Po
chopitelno, že Němci chtí tam dostati kollegy z Německa, Francouzi opět z Fran
cie, což ovšem je na škodu katolické intelligenci švýcarské; & tím více je to zjev
politování hodnější, že se to děje v sousedství středisek protestantismu a ratio—
nalismu, jako jsou Bern, Lausanne (lozan) a Geneva. Přes to universita katolická
ve Freiburgu je životním centrem katolicismu a počet jejich posluchačů obnáší
560. Z Čechů působil tam dříve znamenitý mathematik Dr. Mat. Lerch, nyní na
brněnské technice působící, a známý orientalista, Moravan, Dr. Zapletal.

Ve Španělích pokusil se biskup madridský založiti katolickou akademii, která
by mohla býti zárodkem university. Mimo dvě stolice pro theologii a filosofii,
koná se dosud 13 přednášek o vědách sociálních a politických; kromě toho byly
zřízeny tři instituty.

V Italii zákon nedovoluje zakládati universit toho druhu.
Ve Francii po prohlášení zákona o »svobodě vyučovánía r. 1875 bylo ihned

založeno 5 katolických universit, které však dosud ani jednotlivě ani v celku
nedostihly svého pravzoru v universitě lovaňské. Jediná katolická universita v Lille
(č. lil) se jí poněkud přiblížila. Lille je město v sev. Francii, kvetoucí průmyslem
a obchodem. Tomuto svému bohatému oekonomickému prostředí má-co děko
vati i katolická tamější universita. Má šest fakult: theologickou, právnickou,
lékařskou, filosofickou, pharmaceutickou a fakultu de sciences.

V západní Francii vznikla universita katolická v Angers (č. anžé), městě
rázu Středověkého a sídle biskupa; tato universita však již od svého počátku
laborovala slabou návštěvou, nedostatkem prostředků, ježto byla odkázána na
podporu lidu nezámožného a málo nadšeného.

Katolická universita v Paříži má těžkou konkurrenci s četnými jinými vyš
šími školami. To lze říci i o katolické universitě v půlmillionovém městě Lyouě,
která ač na rozsáhlé území by mohla spoléhati, přece jen má málo posluchačů;
v Toulouse (č. tul'úz) konečně studovali od počátku téměř jen theologové.

Pokud se týče počtu posluchačů na těchto francouzských katolických uni
versitách, tu třeba poznamenati, že v nejlepších létech bylo jich v Paříži kol
700, v Lille a Lyonu na 600. Dnes však napočítal bys v Paříži 670, v Lille a
Lyoně 550—600, v Angers 250, což ani dohromady nedosahuje úhrného počtu
všech posluchačů v Lovani, jichž v posledním roce bylo 2300. Tážeme se po
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příčinách těch neúspěchů? Především je to známá nevraživost státu. V létech
osmdesátých všem těmto universitám odňal stát právo jména universit a od té
doby slovou toliko: »instituts catholiques.c

Msgr. Baudrillart končí: »Francouzšti katolíci dosti nepochopili v této věci,
co je jejich povinností; nedostávalo se jim ducha pospolitosti a to i ve sborech
učitelských. A v neposlední řadě byly to různé názory politické mezi katolíky,
které vadily zdárnému rozvoji jejich univesit.:

Biblické děje a bibl. osoby v pověstech Zidů aMohamedánů.
Podává universitní professor Dr. JAR. SEDLÁČEK.

(Pokračování)

Obři prvých dob.
Mužové tehdejších dob, dokud ještě nehřešili proti Jahve, byli všichni velmi

veiicí a silní, jakých po nich nikdy již nebude. Snadno a rychle procházeli zemí
od jednoho konce k druhému, výškou svou dosahovali vrcholů cedrů libánských
a dovedli i nejsilnější cedr z kořene tak vytrhnouti,jako nyní vytrhuje člověk ze
země malou květinu. Proti divé zvěři podstupovali vítězné boje. — Manželky
jejich mívaly po šesti dětech. Kdysi porodila jedna zjejich manželek dítkyvnoci
a řekla jednomu z nich, aby přinesl světlo. Ten šel a potkal knížete běsů, který
jej chtěl zabiti. Ale právě vtom okamžení zakokrhal kohout; a stáhl běs
ruce své a řekl: »Jdi a řekni své matce, aby si nyní vážila kohouta velice, neboť
bych tě byl usmrtil, kdyby byl nezazpívallc A oloupilo to dítě knížete běsů a
řeklo jemu, aby děkoval jeho matce za to, že jej neskolilo.

Henoch. Henoch, syn Jaredův, narodil se v Memňdě, v Egyptě. Byl Bohem
vyslán a obdařen darem proroctví a divů, aby opravil manželství a dobré mravy
lidí, obracel modláře a pod. Mnozí se jeho kázáním obrátili. Naučil lid šedesáti
a dvěma cestám, založil sto měst, dal jim příslušné zákony a podřídil je čtyřem
správcům. Za něho panovala víra v jednoho Boha, on ustanovil posty, modlitby,
almužnu a svatou válku. Zapověděl jísti maso vepřové, oslí a psí, některé rost
liny a vše, co by mohlo zmásti mozek, jako jsou alkoholické a opojné nápoje.
Předepsal obět při západu slunce a v určitých dobách.

Henoch pěstoval astronomii, zavedl písmo & krejčovské umění. Modlil se
dvanáct tisíckrátdenně. Byl ve stálém spojení s hvězdami & s anděly. On prý
Sám tvrdil, že proběhl nebe se Saturnem a že seznal všechna tajemství vyšších
krajů, že zná taje světa neviditelného. Založil pyramidu, nazývanou Gunbuzatran,
ve které chtěl zachrániti před potopou hroby svých přátel. Stále si nesmírně přál,
aby se ještě před obecným vzkříšením dostal do nebeSkého ráje. Aby toho do
sáhl, mnoho se postil & trápil. Azrail znal jeho přání a sestoupil prý s nebe a
stal se jeho důvěrným přítelem, po čase pak dal se mu poznati. Henoch se tázal,
přišel-li snad již pro jeho duši. Azrail jej upokojil, ale přec dal jemu píti nápoje
smrti a po jeho přání ukázal mu peklo. Po nových prosbách a se svolením Bo—
žím vzal jej na svá křídla a přenesl jej do sedmého nebe,_pak i do ráje. Když
byl Henoch celou hodinu pohlížel na rajské řeky, stromy, ovoce a mladé, šťastně
obyvatele ráje, chtěl jej Azrail zase odnésti; avšak Henoch prohlásil, že odtud
nepůjde než na rozkaz Nejvyššího, neboť bylo řečeno: »Z ráje se nikdy nevy
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chází.: Když se pak tázali Boha, rozhodl, že tam má Henoch zůstati. Bylo mu
tehdy osmdesát dvě léta.

Henoch byl krásného těla, nosil silné kníry a dlouhý vous. Mluvívalpomalu
& málo a ukazoval při řeči rád ukazováčkem. Při chůzi míval oči k zemi sklo
pené, neboť stále přemítal o nebeských věcech. Z jeho výroků jsou tyto nejzná
mější: »Bohatý člověk není nikde cizincem, chudý všude. Boháč není cizincem
ani na horách, ani na poušti, ani na samotě. Kamkoli přijde, všude postaví svůj
stan a může odpočívati. Kdo nemá světských statků, je cizincem a neznámým
ve své vlastní zemi.

Potomci zbožných patriarchů těšili se po smrti svých předků tím, že si dě
lali jejich sochy. Později se však návodem zlého ducha těmto sochám klaněli.
Satan zavedl též klanění se ohni, neboť tvrdil, že kdo se nyní klaní ohni, bude
po vzkříšení od ohně ušetřen.

Když dal Bůh Henocha mezi anděly, domnívali se oni, že je to Adam a
pravili: »Co má činiti tento hříšník mezi námi, kteří jsme bez poskvrnyřc Nej
vyšší jim řekl: »Kdybyste byli bývali na místě Adamově, byli byste hřešili jako
on. Určete ze sebe dva, aby se podrobili té zkoušce.< Zvolili Haruta a Manuta,
kteří sestoupili na zemi, žili zde ctnostné, až byli kdysi jati neobyčejnou krásou
Zohny, t. j. hvězdy Venuše. Tato slibila oběma zvlášť svou přízeň, budou-li píti
víno. Když se pak opili, přivedla je k tomu, že jí řekli nesdělitelnéjméno (Boží),
kterým lze vystoupiti do nebes, svedla je, že se klaněli její modle, a že zabili
člověka, který byl náhodou svědkem jeiich poklesku a mohl na ně žalovati. Moci
onoho jména vystoupila pak sama do nebe.'Anděl Gabriel orodoval za ony dva
padlé anděly a tak unikli věčnému zavržení; byli svržení do jámy v Babelu, kde
pobudou až do vzkříšení, trápení bolestmi.

FEUILLETON.

Laická škola francouzská
v parlamentu.

Liberální listy potlačily zprávu o tom,
kterak francouzský parlament posoudil vý
sledky své vlastní školy. Debatta o nákladu
na školství proměnila se v diskussi 0 školní
politice, aneboabychom mluvili jasněji, v
boj s laickou školou francouzskou.

Nedávné případy v některých francouz
ských krajích, kde biskupové neohroženě
protestovali proti některým protikřesťanským
učebnicím, v národních školách užívaným,
zavdaly podnět, aby o francouzské škole
bylo jednou upřímně promluveno.

Radikálové se domnívali, že nastala pří
hodná doba, aby vymohli na vládě rázná
opatření proti katolickým biskupům, »vmě
šujícím se do školní politikyc. Žádali před
lohu zákona, kterým by na příšte odporu
rodičů proti odkřestanění jich dítek byly

(Pokračování.)

dányjisté meze.—Konservativnípravice na
proti tomu chtěla použíti této příležitosti,
aby jednání biskupů prohlásila správným.
A to se jí také ústy jich řečníků, jako
Denis, Cochin a Maurice Barres a jí
ných úplně podařilo.

Vůdcové levice se tím nikterak netajili,
že cílemjejich jest: pomocí školy praco
vati k úplnému vyhubení křesťanství ve
Francii, a byli ochotni dáti souhlas ke ka
ždému návrhu, který by tento cíl sledoval,
vše jedno, at se jím francouzská mládež du
ševně hubí nebo ne. Ale, jak se zdálo, proti
křesťanské strany brzo toho litovaly, že v
této diskussi dOSpěly tak daleko a že příliš
daly nahlédnouti ve svoje budouci plány.
Neboť musily vyslechnouti názory, které
nad jich laickou školou, v níž i pouhá
zmínka o Bohu přísně je zakázána, pro—
nesly zdrcující soud.

Atento nepříznivý úsudek pronesl je
jich politický protivník pravice, nejnadšev
nější stoupenec jich radikálního programu.
Revolucionářský socialista Allard náleží k
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oněm poslancům, kteří si přejí, aby mládež
v národních školách byla vychovávána v
rozhodné, věrné, sociálně-demokratické stou
pence rudé budoucnosti. Proto odsuzoval
učebnice laických škol, které sice křesťan
skou mravouku a učení o Bohu odstranily
a proti nim bojovaly, ale neobsahovaly též
žádné stati o světské morálce.

Mezijiným pravil Allard toto: »Buďme
si jen upřímní, páni radikálové; bez Boha
není žádné morálky, ale my morálky
potřebujeme. Já zcela to přiznávám, do
znejte to i vy! Bez Boha jest pouze jakýsi
styk mezi lidmi a nic více. Aby kdo mohl
vyučovati, jest potřebí, aby věděl více než
jenom to, čemu má učiti. Proto musíte dáti
svým učitelům jinou kulturu, která je vyšší
než ona, již oni mají dáti dětem. Ve sku
tečnosti opouští však většina dítek své školy,
aniž by uměly čísti a psáti.c (Na levici
se volá: :gVydáváme však na to dost
peněz!d)

Na to Allard pokračuje: >Ano; ale na
tak špatný způsob, že by mnohdy bylo lépe
některé školy zavříti. Ba, já se táži, zda
vaše nedostatečné vyučování nemá vinu na
vzrůstajícím počtu zločinůřc >(Rozčilení"a
výkřiky nevole ve vládní straně.) — Allard:
».lenom, prosím, nedělejte, jako byste mně
nerozuměli! Poskytujete dětem, jichž intel

SMĚs

' Výbor družstva Vlast konal 14. li
stopadu III. schůzi ve XXVII. Správním roce
za předsednictví Karla Ulricha, l. místopřed- .
sedy a c. k. pošt. pokladníka. — Schůze
byla zahájena a skončena modlitbou. —-—
Jednatel red. Tom. Jos. Jiroušek četl proto
kol předešlé schůze, jenž byl probrán a
schválen. ——Děkují: Za soustrastné dopisy:
biskup. a kath. kapitola v Hradci Králové
(při 1—gen. vikáře Dr. Al. Frýdka), K. Er
vín hr. Nostic; za blahopřání: gen. vikář
a prelát Dr. Jan Sedlák, opat P. Meth. Za
voral, prelát Msgr. Dr. Ed. Knobloch, arci
kněz Šim. Bejvl 3. kap. děkan Dr. Ant.
Brychta. — Z fondu katolických Spisova
telů uděleno bylo dvěma Spisovatelům po
50 kor. podpory. — Knihovny se udělují:
jedna do Pruského Slezska a druhá do Ja
blonce, okres Dobříšský — Pokladník druž
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ligence jest často dosti veliká, nedostatečné
vyučování, jež jim jenom stěží otvírá dveře
k vyššímu vzdělání, ale žene je brutálním
způsobem do továren. Ano, děláte nyní
z dítek apačelc (Hrozný křik na lavicích
levice. Předseda volá řečníka k pořádku.)

Allard: »Nikoho neurážím. Pouze tvr
dím, že radikálové učinili se svým školním
programem bankrot, že jich škola poskytuje
dětem nedostatečného vzdělání a dělá z nich
apače. Byl jsem přívržencem mon0polu ve
vyučování; nyní již jím nejsem. lakovým
monopolem může se státi škola netoliko
zbraní proti církví, ale i proti socia
lismu./< —

Teprve za tento výrok sklidil opět řeč
ník pochvalu svých přátel. Jeho výrok, že
laická škola vychovává apače, způsobil Ve
francouzském senátě nevýslovný podiv, ne
bot není poslance, který by pravdu tohoto
výroku mohl popříti. Právě před nedávnem
úřední statistika opět poukázala na vzrůsta
jící zločinnost mládeže školou povinné a
jiná statistika učinila ono smutné doznání,
že i analfabetů ve Francii rok od roku
přibývá. -— —

Leč přes tato nepopíratelná fakta Fran
cie, jak se zdá, bude ve své protikřesťan
ské školní politice dále pokračovati. Ale
podobné scény z francouzské sněmovny
jistě jsou zajimavy. 1'.

stva sdělil, že zítra dcplatí 2000 korunam
tiskárenský stroj, který stál 14.000 K. —
Obchodní soud chce zapsati družstvo do
obchodního rejstříku a z té příčiny dota
zoval se na poměry družstva různých kor
porací. Výbor učiní všemožné obranné kroky,
neboť zapsáním do obch. rejstříku vzešla by
družstvu nová četná vydání. — Pro budoucí
volby výboru sestavena byla kandidátní li
stina, t. j. listina výborů i náhradníků. —
Čten byl dopis Jar. Varhulíka, bisk. sekre
táře v Litoměřicích, v němž sděluje, že bisk.
Milost nás ujišťuje, že zůstane přítelem a
podporovatelem Vlasti a že dovoluje, aby
»Vlast< i na dále do zdejší bisk. residence
byla zasílána. Družstvo Vlast si přízněJ. b.
Milosti velice váží. — Mnoho a mnoho
předmětů bylo nad to projednáno, ale ty se
vymykají veřejnosti; pročež o nich nere
ferujeme.

Universitní professor ctitel — Ferre
rův. Prof. Dr. Frant. Krejčí píše ve své
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zprávě o kongressu Volné Myšlenky v Bru—
selu takto: Největšího významu nabyl kon
gres oslavou Ferrerovou . . . Soudem dějin
projednává se rehabilitace Ferrerova a zev
nějším výrazem jejíín bude, ažjeho pomník
státi bude ne v Belgii, ale ve Španělích,jako
Giordana Bruna pomník čnívstřícVatikánu, a až
na jeho podstavec klásti budou věncevšechny
vrstvy národa z mrákot procitnuvšího. Proto
se letošní kongres Volné Myšlenky konal
v povznešené náladě vítězství. Příští kon
gres ustanoven na r. 1915, výročí to upá
lení Husova, do Prahy.—Dodati dlužno, že
účast volných českýchmyslitelů byla značná (40
osob), kdežto při sjezdu pro volné křesťan
ství (v Berlíně) bylo Čechů pouze 8, mezi
nimi prof. Masaryk. Takézpřirovnání těchto
čísel mohly by se činiti závěry o stavu věci
náboženské u nás.c (Česká Mysl 1. září
1900.) Slavnostní řečník volných myslitelů
českých, prof. Dr. Fr. Krejčí, klade tu první
věnec na pomník španělského revolucionáře,
anarchisty Ferrera, u nás. — Velmi smutné!

r.
0 výslužném, jež týká se mnohých

středoškolských katechetů. Minist.kultu
a vyučování ze dne 26./11. 1908 č. 46022
vydalo nařízení o výslužném, pokud je za
počítati pro tyměření výslnžne'ho dobu,
kterou státní učitelé před vstoupením
svým do služby státní strávili ve službě
na veřejných školách obecných a měšťan
ských státem nevydržovaných. Intimováno
z. Šk. Radou so./12. 1908 č. 65380 Z.Š.R.

Odstavec I. a II. jedná o započítání té
doby pro učitelstvo na e. k. paedagogíích
a státních cvičných školách. Přišel-liučitel
z veřejné obecné nebo měšť. školy na e. k.
školu cvičnou nebo na c. k. paedagogium,
započítávají se mu' zpravidla všecka léta"
z obecné školy, ale prostě (nikoli 3 léta
za 4). Podobně započítávají se učitelům
tělocviku na školách středních všecka léta
strávená na škole obecné, ovšem prostě.

Odstavec _III. Ustanovení sub I. a II. ne
vztahují se na osoby jiné než na státní
učitele pod 1. vyjmenované, zejména nevzta
hují se na učitele státních škol středních
a ne na úředníky státní. Doba, kterouvtom
případě státní učitelé neb úředníci státnípřed
vstonpením do státní služby strávili na
veřejných školách obecných nebo měšťan
ských státem nevydržovaných, dle plat
ných ustanovení zákonných není vpočíta
telná pro vyměření státního požitku vý
služného. Nález říšského soudu de dato
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26./10. 1893 č. 307. Ustanovení obsažená
ve vynesení ministerstva kultu a vyučování
ze dne 17./8. 1904 č. 1693 na základě
Nejvyššího rozhodnutí ze dne 23./7. 1904
vyneseném tímto se nemění.

Poněvadž nařízení toto nebylo uveřej
něno ve Věstníku vládním a sděleno pouze
c. k. zemským účtárnám, otiskujeme je zde
slovně, an mnozí, jichž se týče, nemajío tom
ani potuchy. Komu tedy r. 1908 byla za
počtena léta ze školy měšťanské do služby
středoškolské, počítají se tato léta do stá— 
bilíty a kvinkvenálek, nikoli do pense.

Tak co ministr Marchet připočetl ně
kterým katechetům k dobru, nástupce jeho
s ministrem financí hned zase odečetli. Jest
na Spolku středoškolských katechetů, aby
v této záležitosti co nejdříve ve Vídni se
Spolkem ústředním zakročil.

Otázka nábožensko-mravnívýchovy
na školách obchodních. Na mezinárod
ním sjezdu pro obchodní vzdělání ve Vídni
rokováno také o mravním vychování ob
chodního dorostu. Referát měl japonský pro
fessor Katoha z Osaky a vlád. rada Dr.I.
Režábek z Obchodní akademie v Praze.
Prof. Katoha pravil, že třeba žákům více
než jenom přednášeti a vyučovati je o mrav
nosti. Třeba, aby učitelé sami byli jim vzo
rem mravného, charakterního jednání. Uči
telé mají svým charakterem vychovávati
charakter žáků. Dr. Režábek pak byl téhož
náhledu, že mravní podklad jest nezbytně
nutný pro obchodní dorost a že mravní vý
chova musí se díti ve Spojení s výchovou
náboženskou. Ale náboženskou výchovou při—
pouští jen u žáků věřících, ale zamítá ji
u žáků zcela nevěřících.U těch ničeho ne
prospěje, ale charakteru jich ještě Spiše
uškodí. Žádal, aby do učebných osnov ob
chodních škol bylo zavedeno soustavné vy
učování ethice, at se náboženství na nich
vyučuje nebo ne. Ale návrh dra Režábka
byl sjezdem zamítnut. Tak mravní výchova
dorostu obchodniho zůstane i na dále zbož—
ným přáním, nebot náboženství jen někde
a to nedostatečně jest pojato do osnovy.
Z toho také lze poznati, jaký asi byl
náboženský a paedagogický rozhled vět
šiny přítomných na onom sjezdu. —ek.

Paedagogický problém v Indii za—
městnává již delší čas kruhy politické, cír
kevní i paedagogické. Kromě Zpráv missio—
nářů pozoruhodný je projev, který učinil
Maharadjah v >Imperia1and Asiatic Quar
terly Review.: — Uvádí fakta, v nichž
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domnívá se viděti smutné následky výchovy
mládeže dle method západních. Jsou domo
rodci, kteří hlásají veřejně vzpouru a šíří
svobodu, rovnost a bratrství, jak je tomu
naučili Angličané. Zbloudilí jinoši někteří
ruší pokoj země a svaté tradice východu,
zasévajíce anarchii a páchají zločiny Indům
dosud neznámé, u nichž je patrna snaha,.
nápodobiti vše západní. Valný počet stu
dentů úplně zapomněl na své svaté zákony,
jež jim velí ctíti rodiče a představené. Žádný
Angličan neupře, že tato kormutlivá fakta
jsou resultátem anglické výchovy v Indii.
NeSpokojenost však, která vinou cizí rassy
zavládla v Indii, ještě více vzroste. Mladým
Indům měla by se prý poskytnouti morální
výchowa, která by je učila jednak tomu, že
britská vláda přes své nedostatky přece jen
je spravedlivá a vhodnou formou pro Indii,
jednak že političtí agitátoři mají se držeti
v mezích konstitučních a o to míti péči,
aby dorůstající generace nezvrhla se v bandu
potřeštěných vražedníků, nýbrž v legální
patrioty a užitečné britské poddané. — Dlužno
vyčkati, zda tato slova budou míti žádoucí
účinek. Zajisté v Indii jako i u nás jisté
kruhy měly by zpytovati své svědomí, zda
se na nich neplní pravda, že co zaseli, po
čínají kliditi. Praktický materialismus, který
importovali do východních krajů, nemůže
nésti dobrého ovoce. Bylo by si přáti, aby
v zájmu pokoje proti těmto hrozivým po
měrům se pracovalo vhodnou prací na poli
výchovy lidové a mládeže. Zprávu o těchto
poměrech doplňuje z missionářských kruhů:
»AllgemeineMissionszeitschrifta(Berlín 1910).
Missionář Handmann ze Schiali v Zá
padní Indii mluví tu o špatných výsledcích
při zkouškách na indických »High Schools—
(vysokých školách) a uvádí příčiny: nuzné
poměry, těžké učivo, přísné censury, nedo
statečnou znalost angličtiny,jevící se již
u abiturientů. Vláda prý se pokusila v po
sledních létech o zdárnou reformu školního
vyučování zavedením lepších method, ale vý
chova měla by se díti především v lidovém
smyslu. Dosavadní jednostranně anglická vý
chova přispívá velice k tomu, aby lidujeho
řeč znechutila a jeho charakter zničila. Na
konci konstatuje, že mnohé školy missio
nářské, jež i vládou jsou uznány a podpo
rovány, při své náboženské svobodě zdárným
křesťanským vlivem působí na žáky.

Pokud se týče činnosti missionářů na
poli paedagogiky, třeba poukázati na zprávu
anglikánského archidiakona z Madrasu,
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uveřejněnou také v časopise »Katholische
Missionenc (1910), v níž zmiňuje se o vý
sledcích missií katolických. Nejúčinnější vliv
katolicismu jeví se v Indii ve školách, na—
nichž se poskytuje vyučování nižší, vyšší,
dokonce i akademické a to i cenné. Týž po
ukazuje specielně na školy »opravdu podi
vuhodnýchc irských školských Bratří, kteří
na severu řídí 8 škol vládou štědře podpo.
rovaných, a dále na školy a kollejeJesuitů
na př. v Bombay, Kalkutě (ústav 20 pro
fessorů a 800 žáků), Trichinopoly \(kollej
s 1800 stud.).
O školách dívčích praví, že dívky Eurasiů,
kterýmž jménem se označují v Př. Indii
míšenci z evropských otců a domorodých
matek, vždy ve větším počtu opouštějí školy
protestantské, jakmile dosáhly věku, v němž
by mohly vstoupiti do klášterní školy kato
lické, kde doufají si usvojiti jemnějšího
vzdělání.

Podotýká, jak obtížno jest konkurrovati
s katolickými školami, a předpovídá, že hle
díc k úspěchu škol katolických, katolického
apoštolátu tisku a missií pro pohany, an
glikánská církev, nevzmůže-li se, ztratí všecko
eurasijské obyvatelstvo a obohatíjím církev
katolickou. Jedinou záchranu vidí v rozkvětu
anglikánských duchovních společností obého
pohlaví, jež by žily v celibátě a pracovaly
ne tak pro služné jako spíše pro čest Boží
a které tu a tam se tvoří.

To jsou tedy poměry a síly, na nichž
bude závisla výslednice stavu školství indi
ckého. —ek.

Počet mladistvých zločinců v Italii.
Vlast Dona Bosca cítí potřebu jeho apo
štolování. Neboť od r. 1889—1909 zvýšil
se počet mladistvých zločinců v Italii měrou
tak hrozivou (ze 132 na million obyvatel
na 268), že dnes lámou si hlavu zjevem
tím kněží i učitelé, právníci i státníci iná
rodohOSpodáři. V ímě r. 1889 bylo 2900
opuštěných dětí, dnes 4000. V Miláně je
na 5000 dětí živících se žebrotou. Zákon
o podmínečném Odsouzení (kterýžto trest vě
zeni pod šest měsíců na poprvé odpouští a
teprve při druhém odsouzení trestu přitíží),
v Italii má ten účinek, že z odsouzených
mladistvých a osvobozených na poprvé na
90 proc. se jich vrací v brzku po druhé.
Vůbec mezi podmínečně odsouzenými a znovu
pokleslými tvoří mladiství zločinci 75 proc.
všech. Příčiny zjevu se uvádějí: laická
škola, nedbalost o děti, pravidelná v rodi—'
nách u Italů, zvláště chudších tříd, Společ



Strana 204. VÝCHOVATEL go,—„„kXxv,

ná vězení pro mladé i staré, pro těžké vání. Nepostupuje-li se v těch věcech s nej
i lehké zločince. Dnes (jak moravská jemnějším taktem a s pečlivým zřetelem k in
»Hlídkac referuje) ujímá se opuštěné mlá
deže apoštol dítek podobný Boscovi, totiž
Padre Campana S. J., jenž zařídilútulek
pod Kvirinálem adociluje skvělých výsledků.
Soukromý laický asyl pro opuštěnou mlá—
dež zřídil též pensionovaný sudí Maetti.
Město samo a stát činí velmi málo. Vláda
zřídila leda komissi, jež má vyšetřiti stav
a příčiny zpuštění se mládeže a podati
opravné návrhy. —ek.

Odluka církve od státu ve Švýca
rech, o níž v letních měsících radostně se
zmínily některé denní listy, zakládá se to
liko z nepatrné části na pravdě. Jedná se
pouze o město Basilej. Katolíci tam tvoří 1/3
obyvatelův a domáhali se stejného posta
vení s evangelíky a starokatolíky. Ale li
berální většina evangelická, nežli by kato
líky povýšila na stejný stupeň 5 druhými,
raději provedla odluku církve od státu. Při
lidovém hlasování však bylo pro rtf jen
7413 hlasů, proti ní 1036 hlasů a nehla
sovalo vůbec 12.965. Mezi těmito byli všichni
katolíci; pravověrní protestanté byli proti od
luce anebo nehlasovali. Platí tu jako na
mnoze i jinde o katolících: »Když usnuli,
přišel nepřítel . . .c — ek.

Počet universit a jich studujících
v Evropě. — Dle týdenníku »Sciencec je
v Evropě 125 universit, na nichž bylo za
psáno celkem 228.732 studujících. Největší
počet posluchačů má universita berlínská se
13.884 posluchači, která tudíž předstihla pa
řížskou (12.985 posluchačů). Třetí v řadě
je budapešťská se 6550 posluchači, čtvrtá
je vídeňská se 6205 posluchači. Německo
má nejvíce universit; totiž 21 a největší
návštěvu, totiž kolem 49.000 studujících.
Dle počtu studujících následují ostatní země
v tomto pořadí: Francie má 16 universit
s 32.000 stud., Rakousko-Ukersko 11 uni
versit s 30.000 stud., Anglie 15 s 25.000,
Italie 21 s 24.000, Rusko 9 s 23000,
Španěly 9 s 12000 Švýcary 7 s 6500,
Belgie 4 s 5000, Švédsko 3 s 5000, Ru
munsko 2 s 5000, Hollandsko 5 univ. se
4000 studujícími. — ek.

Pro vyučování v pohlavních vě
cech u dětí ve škole horuje pokrokové uči
telstvo. Ale proti tomu vyslovuje se odmí
tavě i sám odborný časopis učitelský: >Allg.
d. Lehrerzeitungc a praví, že škola je nej
méně způsobilou půdou k takovému poučo

dividualitě žákově, více se pokazí, než se
může Způsobiti dobrého. Ve škole se 40 až
60 dětmi je naprosto nemožno promlouvati
o věcech pohlavních tak, aby se výklad
přizpůsobil individuální povaze a náladě jed
notlivých žáků. Poučování takové nená—
leží do školy, ale do rodiny. Ve chvíli,
kdy důvěra a tichá přítulnost způsobí vhod
nou atmosféru, má otec dospívajícímu chlapci
a matka dOSpívající dceři šetrně a opatrným
způsobem vysvětliti, co v té věci třeba, aby
se uchránili bludných cest. Menší děti ne—
mají ani zájmu ani potřeby, aby se s nimi
sdělovaly věci tak choulostivé, pokud je
jich pud ještě se neozývá. Pečliví rodiče
poznají, kdy je třeba přijíti s poučením.
Neučiní-li toho, je to jejich věc; škola ne
může v tom zastoupiti otcovského domu;
její zřízení je k tomu zcela nevhodno.:
To byl povždy i názor náš. — ek.

LITERATURA.

Homiletické Listy. — Vydává Filip Heusler,
auditor biskupské konsistoře v Novém Městě na
Moravě. Ročník 111. S povolením nejdůst. bisk.
konsistořevBrně. Nákladem vydavatelovým. Čísltm
6. ukončen ročník třetí této výborné sbírky, jež
přinesla opět výtečná kázání na všecky neděle
a zasvěcené svátky církevního ruku. při čemž zřetel
vzat ina svátky patronů českých, t. sv. Jana
Nep. a sv. Václava, což s vděkem poznamenává
me. Kromě toho jest zde cyklus řečí postních:
>Nepřátele' a přátelé Kristovic, a to I. Fariseové,
ll. Jidáš, III. Herodes a Pilát, lV. Lid svedený.
V. Matka Páně a zbožné ženy, Vl. Apoštolové a
Šimon z Cyrény, Vll. Nepřátelé a přátelé Kristovi
— jakož i šest řečípříležitostných, a to:?romluva
vánoční, svatební, při jubil. slavnosti svatojosefské
jednoty v N. M., řeč při pohřbu starce výměnika,
k prvnímu sv. přijímání dítek a kázání primiční
o radostech a strastech života kněžského. Též
drobnosti vykazují zajímavé věci, jichž dobře lze
použíti. Kázání až na nepatrné výjimky jsou od sa
mého vydavatele, jenž bohužel pro chorobu za
stavil zatím další vydávání. Přejeme mu ze srdce.
by co nejdrive Pán Bůh úplně ho uzdravil, a on
zase pokračovati mohl. Jos. Fabian.

Naše kalendáře. Kalendáře družstva Vlast
»Sv. Vojtěchc velký stojí 1 K, malý 60 h. Tucet
našich velkých kalendářu jednotlivých nebo mícha
ných stojí 8 korun, tucet malých — sv. Vojtěch
—4 K 80 h. Při hotovém placení dává se na
tucet jeden nádavkem. Kdo si objedná kalendář v
plné ceně, tomu platíme poštovné my, kdo je má
ve snížené ceně, platí si porto sám. —Objednávky
vyřizuje: administrace družstva Vlast v Praze
čp. 570-1!

Knlhuakarna družstva Vlnt v Praze
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Věčná mládež naší národní školy a stárnoucí učitel.
Mládež a učitel: dva činitelové našeho národního života. o nichž stále

tolik se mluví! Oba značí přechod ze života rodinného v pozdější socialni
činnost. '

Obecná škola podobá se svým učitelstvem (učitelem a knězem) jezeru, jež
přijímá do sebe bystřiny i klidné říčky s hor a pahorků a tyto ve svém lůně
nějaký čas podržuje, aby je pak v klidném a čistém toku odeslalo do širého
světa a jeho víru. Mládež a učitel: zajímají se jeden o druhého, hledají a vší
mají si jeden druhého, jsou jeden na druhého odkázáni jako oko a světlo.

V mohutném proudu ženou se rok co rok zástupy mládeže do obecné
školy. Brána obecné školy stojí těsně u prahu rodinného domu, z něhož se
obyvatelé školy stále doplňují a obnovují. Proto nestárne obyvatelstvo školy,
věčně mladým zůstává.

Pokaždé však, kdykoli se tvářnost třídy školní obnoví, setkávají se čtyři oči
opět na místě, kde konec školního roku je od sebe byl odloučil. Učitel a kněz
jsou to, kteří ve škole »musi zůstatia. Věčně stejně jdoucí hodiny jejich úřadu
udržují oba v pevných kolejích. Tak zůstávají učitel a kněz »klidnými póly
v proudění zjevů.: Ve květu mužných let vstupují na půdu školní a pracují, ani
nepozorujíce, jak života výše přechází přes jejich hlavy. Stříbrná pětadvacítka
jejich úmorné práce kyne jim ke krátkému oddechu a vybízí je, aby zpytujícím
pohledem popatřili nazpět na starostlivě brázděnou půdu. Pak ještě jednou znova
v trud práce. Prchněte, vy poslové stáří! Ještě cítím tepnu života, jak silně bije!
Ještě stojím statně v duševní dílně zodpovědné práce! Ještě se měřím s mla
dými v horlivosti a síle! A léta opět míjejí . . . A stříbrný věnec jubilea práce
školní spočívá nyní trvale a stále pevněji na hlavě učitelově. Stáří se objeví na
prahu školní světnice a klade svou kostnatou ruku na školního vládce. A unaven
a nakloněn, tiše a odevzdaně jde stařec ze školy na krátký — někdy tuze krátký
— odpočinek životní.

Příroda po vůli Stvořitelově vyžaduje tudíž povinný tribut od učitele. Učitel.
stárne, kdežto kolem něho kvete život. Přicházejí leta, kdy učitel se z lože po
zvedá znavenější než když se byl k odpočinku ukládal v jaru alétu života. Ale
v těchto hubených letech zapadajícího slunce životního má učitel na svém místě
státi s tímtéž radostným naturelem, s touže sdílností jako v tučných letech ne
vyčerpatelné síly; neboť ta mládež ujeho nohou, jež každým rokem se zmlazuje,
nemá tušení o zmalátňujícím účinku přibývajícího stáří, Vědomí O vzniku a zá
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niku pozemského dobra, o stoupání a klesání tělesné síly jest mimo rozsah její
zkušenosti. Tu sedí před ním jako před desíti lety hoši a. dívky, jenž doma hrají
si s koníčky, s panou a nádobíčkem, v písku ryii a staví. Tu čekají na jeho
vedení ti, kteří doma neustále poskakují a sem tam lezou, jak živí trpaslíci, kteří
za skříněmi, za stromy a ploty hrají si na schovávanou a na chytanou. Všechny
ty pohyblivé duchy v dom-ě, v zahradě, na poli a v lese zachytila škola lasem
všeobecné vyučovací povinnosti. Nyní jsou vtěsnáni do úzkých lavic školních.
Na tváři učitelově spočívají zkoumavě jejich oči. Jejich mládí žádá si náhrady
za to, že jejich přirozená volnost byla na prokrustovské lože vtěsnána.

Této náhrady dostane sejejich mládí zajímavým a radostným vyučováním:
vyučováním, jež jejich ducha zaměstná & zap'omenouti jim dá na omezení jejich
tělesné volnosti; vyučováním, jež jejich mysl uchvátí a radostně povznese. K tomu
je však třeba, aby učitel všelikou tesknost, nudu a omrzelost od sebe odháněl,
jež uspává a ducha zmalátňuje. Jak možno však učiteli, zvláště staršímu, tuto
všednost a malátnost od sebe odmítati? Nezbytnou podmínkou k čilosti a svě
žesti i v pokročilých letech jest učiteli radostné rozpoložení myslí. Tíha vysilu
jící práce, jež jeho ducha i tělo sráží, musí býti překonána dobrou mírou jeho
mysli. Chuť k vyučování přes všecky překážky, školní i rodinné, a láska k dí
těti nesmějí učitele nikdy opouštěli. Jasné počasi budí všudy radostný život, za
chmuřené nebe, mlhy, úbytek světla a barvy tíží lidskou mysl, činí ji uzavřenou,
netečnou a zaraženou. Počasí ve škole nespočívá sice jedině v moci učitelově,
ale přece z veliké části. Veliký význam má zde způsob, jak učitel před žáky
předstoupí, jak na ně pohledí, jak je osloví, jak jejich chybné odpovědi přijme,
je buď pohrdavě zamítne nebo jich použije jako udice, aby zachytil řádnou od
pověď. Dítky hned vycítí náladu, již učitel ssebou do školy přinesl. Podle této
nálady učitelovy buď opatrně & bojácné zalezou jako hlemýžd do svého domku
a želva do svého krunýře, anebo tíhnou vnitrně k učiteli, jako mladé vlaštovky
s otevřenými zobáčky na kraj hnízda se natahují, když jim staré přinesou
čerstvé jídlo.

Takovéto živé a povzbuzující vyučování poskytovati nepřipadá mladšímu
učiteli příliš za těžké. Ale starší učitel musí se mnohdy přemáhati, aby únavu
& nudu od sebe oddaloval . . ._ K tomu je potřeba, aby každý učitel dobře vy
užil denních hodin odpočinku k tělesnému iduševnimu zotavení, procházkou
i studiem sobě zamilovaným, jímž duše pookřívá. Třeba se také straniti příliš
ného alkoholu. Muž, jenž svaly namahá, může přebytek alkoholu snáze vyrov
nati, než-li ten, kdo, jako učitel, stále duševně pracuje, jehož srdce a nervy
alkoholem se seslabují. A důležito jest, aby učitel se nedal mýlití rozličným utr
pením a sklamáním, jež každého potkává. Utrpení a sklamání životní podobají
se úskalím mořským. Tato napomínají lodníka, aby svůj život svěřil jenom pevně
zbudované lodi. Lehce sestavená loď rozpadá se už při klidném moři. Takovou
lodí, na níž plujeme vlnami života, jest náš světový názor. Je-li tento sestaven
z povrchních zásad, nedonese nás jistě životem ani při tiché plavbě.
A zdvihne-li se bouře anebo prorazí-li úskalí neštěstí spodek lodi, pak klesá loď
do záhuby.

O vážné nesnáze a soužení roztříští se modní názory jako shnilý člun roz
bije se o skálu. Tu je zpozdilé chytati se pak tonoucího vraku. Vlny pohltí
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lodníka i loď. Spása kyne jen tomu, kdo vší silou od sebe odstrčí vrak volných
názorů, obejme úskalí utrpení jako záchranného přítele a očekává loď, která by
jej na pevný břeh přivedla. A tato loď, jež všem otřesům neštěStí a zloby vzdo
ruje, jest křesťanský, církevně křesťanský názor světový.

Božský mistr obrnil archu své církve proti každému ztroskotání. Ze stromu
kříže sdělána jest loď její. Za kompas slouží jeho učení. Radostná zvěst
božských zaslíbení nadouvá její plachty. Pokorná víra, zní heslo mužstva.

Pokorná víra zdobí čelo dítěte. Pokornou víru nechat si uchová i učitel
jako nevysýchající Studnici životní. Z té prýští se zdravá voda radostné mysli
v povolání až do pozdního věku. K tomuto svěžímu prameni chvátají dítky jako
včely k nektaru květin. Tento pramen musí všechny ostatní omlaznjící prostředky
v povolání učitelském podporovati.

Rozumné střídání v práci a odpočinku, v duševním podávání a přijímání,
střídmě požívání alkoholu anebo úplné se jeho stranění, klid v neštěstí a jiné
a jiné všeobecné i zvláštní prostředky a cesty jsou to, na nichž stárnoucího
učitele doprovází radost a láska v povolání. Než nade všemi těmito cestami musí
svítiti jako zahřívající slunce —-pokorná vím.

Kde důvěra v Boha vyhasne, tam zvadne ideal v povolání; neboť jen ten
ideal odolá nepříjemnostem v povolání, jenž nesen jest realitami křesťanství.
Idealy, jež vzdáleny jsouce světla a vzduchu křesťanství,pěstěny jsou v ovzduší
rationalismu, »rozumové ethetikyc, materialismu, volné myšlenky a pod., roz
plynou se pod tíhou skutečnosti jako mýdlové bubliny ve vzduchu. Co zbylo,
jest fraze, bezduchá skořápka dřívější myšlenky. Mráz omrzelostí v povolání na
stupuje. Kdo začal jako řezbář, končí jako drvoštěp.

Víra, dětinná důvěrnost s Bohem, jest onen čarovný proutek, jenž dán jest
do rukou učiteli. A čeho se tímto kouzelným proutkem dotkne, mění se v ryzí
zlato. Tento zázračný proutek, kéž by vládl jako žezlo v říši naší národní školy!
Kéž by sloužil každému učiteli za cestovní hůl, jež by ho vedla v stálé radosti
a svěžesti v jeho těžkém povolání a ho dovedla až k nejvyššímu stupni
jeho stáří! — R. —WWWW

Karban mezi učitelstvem.
V učitelstvu je mnoho shnilého. Není také divu. Vždyť sebevědomě vystu:

pování učitelstva je povýšeno nad všeliké pokyny; učitelstvo považuje se za ne
omylné nejen ve škole, nýbrž i ve společenském životě. TOmu je tak zvláště na
vesnici, kde učitel je často jediným představitelem vzdělanosti. Následek toho ie,
že učitelstvo zabředlo do nezdravých proudů, z nichž nikdo mu nemůže anesmí
pomoc1.

Učitelstvo jest nedotknutelno. Běda tomu, kdo by se opovážil učitele upo
zorniti na nepřístojnosti, kterých se ve společenském životě dopouští. Takový
opovážlivec jest ihned prohlášen za nepřítele školy. A mnohý dobře smýšlející
se stavem učítelským si rozmyslí napomenouti učitele k opatrnosti, aby nebyl
smýkán veřejně v novinách nebo prohlašován za nepřítele školství.
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Hrozné defraudace, kterých se dopustili učitelé Kudrnáč a Stuchlík, jsou
toho důkazem, že mezi učitelstvem bují požitkářství a nepoctivost. K hlavním
zlům tohoto stavu učitelské noviny počítají také karban. »Český Učitele, ústřední
orgán jednot učitelských v Čechách, hrozí se této zhouby a volá po očistě: »Po
žitkáře, karbaniky, nepoctivce netrpme mezi sebou. V organisaci není místa než
pro lidi čestné, naskrze poctivé. Nikoho nešetřte! Je třeba očisty! »Čes. Učitele
zajisté dobře zná své stoupence a proto můžeme mu plnou měrou věřiti. V 9.
čísle roč. XVI. týž časopis dovozuje, že organisace jejich chrání od podobných
výstřelků: »Na organisaci, která zavádí pořádek, ukládá sebevzdělání, práci osvět
nou, přísný charakter a nejsvědomitější plnění povinností stavovských, na tu lají
právě ti, kdož jsou požitkáři, karbaníky, marnotratníky a nenávidí ji proto, že
hlásá spořivost, abstinenci — a oddavše se nezřízenému životu, neštítí se ani zlo
činu a škodí tak vážnosti stavu, za kterou právě se bije organisace.<< Tento list
zapomíná, že právě učitelská organisace desorganisovala učitelstvo, znemravnila
je stálými útoky a pranýřováním soudruhů poctivých, abstinentů, dobrých od
borníků, protože nejsou v jejich řadách.

, Smutně to vypadá ve stavu učitelském. Finanční poměry jeho byly přimě
řeně upraveny v nedávné době a přece denně přichází k zemské školní radě
v Čechách až deset žádostí soukromníků, aby učitelům bylo služné obstaveno.
Zadluženost učitelstva je veliká a dlužno ji přičísti na vrub okolnosti, že žije nad
své poměry _ahoví nezřízeným choutkám, které stojí mnoho peněz. Učitelské
orgány všeho toho nevidí a jen bijí do katolíků, které považují za své úhlavní
nepřátele, místo aby hledali nepřátel ve vlastních řadách, v nezřízeném životě,
proti němuž nikterak nepracují odbornými články poučnými. A přece je toho
tolik potřebí.

Nejen opilství přináší do rodin nouzi, choroby a neštěstí, nýbrž také stejnou
měrou je záhubný karban. Často lidé, kteří se oddali této vášni, zapomínají na
všecko, co jest okolo nich, na dům, rodinu, povinnosti a hlavně na ——poctivost,
dovozuje polský »Lud Božyc (roč. Ill. č. 18.). Doma je bída, rodina následkem
nedostatku nejpotřebnějších věci hyne, dítky jsou hladovy, špatně oděny běhají
po ulicích a otec rodiny prohraje často větší část služného v karty. A karban,
na pohled nevinná zábava k ukrácení chvíle, mění se v ohyzdnou vášeň, hubící
člověka mravně i hmotně.

Mnozí karbaníci se domnívají, že kromě ztráty peněz při hře v karty nemají
jiného úbytku. Než tu se velice mýlí; mravně, duševně pozbývají mnohem více,
Především je ponižující a nesprávné samo požádání cizích peněz, sama ta snaha
bez práce zabrati, ano sprostě vyrvati peníz často těžce zasloužený, bez pomy
šlení, že to může býti těžkou a citelnou křivdou.

Proto, že jednomu se dostane karty černé a jinému červené, chladnokrevně
zbavuje se kar—baniknejlepších přátel; jménem přátelství pomocí »šťastnéc karty
sáhá se beztrestně do cizí kapsy. A jestliže se pak náhodou štěstí obrátí, »ne
jde-li kartac, člověk zaslepený touhou po lehkém výdělku snaží se opět dopo
moci si k svému štěstí. A tu již se snižuje, znamená karty, začíná šiditi.

(Dokončení.)
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Uvahy k zachování zdravého jádra našeho lidu.
Napsal učitel B. NUSELSKÝ.

I.

V poslední době napsalo se velice mnoho v různých časopisech mimoškol
ských o školství našem a o poměrech našeho učitelstva jak v Praze tak ve
městech mimo Prahu a na venkově. Pozoruhodné tyto úvahy, vycházející od
různých odborníků školských, málo dle mého zdání došly povšimnutí neintereso
vaného obecenstva, které více sobě v denních listech všímá denních událostí,
sensačních vražd, pikantností, referátů ze soudní síně než otázek školských tak
veledůležitých pro budoucnost našeho národa. Bylo by si přáti, aby obecenstvo
naše věnovalo větší píle a pozornosti těmto otázkám, více než dosavad se to
děje. Tak v jednom referátu jsem četl, že nutna jest změna zákona o obsazování
učitelských míst.

Jmenování deňnitivních učitelů II. třídy defmitivnímí učiteli I. třídy ad per
sonam způsobilo, že venkovskému učitelstvu se vstup do Prahy a velkých měst
zamezil nebo aspoň velice znesnadnit. Souhlasím plně s tímto hlasem, ač na druhé
straně musím uznati, že jest úplně spravedlivo a nanejvýš odůvodněno povyšo
vání učitelů po desítileté službě ze II. třídy do I. třídy ad personam. Dosti je
těch, kteří vinou různých okolností musí dlouhá léta seděti na místě s nižším
platem, nemohouce se při veškeré své námaze domoci zlepšení svého postavení.
Byl by to krutý osud, kdyby musil takový nešťastník na nižším platu seděti
delší čas svého života bez naděje, zdaž se mu také dostane jednou zlepšení.
Proto jest to spravedlivo, že po desíti letech, ať sedí kde chce, stane se pro
svou osobu učitelem I. třídy se zvýšeným služným. Ale dobrodiní toto pro jedny
na druhé straně dle referátu onoho stává se zase pro jiné překážkou dostati se
tam, kam tak mnohý touží z různých důvodů, totiž do měst nebo do Prahy.
Jak k tomu přijde učitelstvo venkovské a zmínka se děje zvláště o učitelstvu
menšinovém, aby mělo uzavřeno přístup do měst a do Prahy? Nikdo v Praze,
kdo nezažil ty svizele, které musí část českého učitelstva v menšinových
školách, nebo vůbec v horských krajinách, v zapadlých vesnicích odříznutých
od celého světa, prožíti, nemůže míti otom ponětí a nemůže snad tudíž z vlast
ního náhledu nakloníti se k tomu, aby odměnou tomuto těžce zkoušenému
učiteli, majicímu rodiny a syny na studiích, poskytnuta byla možnost dostati se
do města se středními školami. Žijte jen někdo z vás vyhejčkaných na pražských
ulicích, všemu pohodlí uvyklých, tak rok na takové propadlině, utečete hned po
roce, ne-li dříve, odtamtud a budete se zaříkávati, že tam nepůjdete, kdyby vám
dávali celý svět za to. A vidíte! Celá veliká řada učitelů celý svůj život prožije
v těch bídných zapadlinách a to už musí jim býti moc zle, aby zazněl odtamtud
do veřejnosti nějaký výkřik bolesti, poněvadž učitelstvo české,“vědomo svého
těžkého úkolu, stydí se křičet po pomoci.

dráhu má kolik hodin cesty, lid třeba neuvědomělý, jemuž musí mnohdy 5 ve
likým nevděkem věnovati veškeren svůj mimoškolní čas, surové závidění chudiny
lepšího učitelova kabátu, na mnohých místech mnohem větší drahota než ve
městech a v Praze, nemožnost dostati všechny potřeby k živobytí na vesnici,
posílání pro to do vzdáleného města a placení důkladných honorářů od cesty,
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neboť dnes neudělá nikdo učiteli zadarmo (a také to dnes nikdo nežádá) ani krok,
doprava děti na studie do měst, atd., atd.

Bylo by toho dlouhá řada nářků, než by aspoň trochu poznali ti šťastní
lidé ve městech,jak musí zápasiti učitel na takové zapadlině. Neuvěřitelno. A nic,
nebo málo toho veřejnost zví.

Nikdo neví, co žalu a bolu zažije svědomitý učitel někde v zálezlově.
.—\mnohdy ani u svých představených nedovolá se pomoci a ochrany. A tu
teprve uplatňuje se náhled nejsprávnější, totiž ten, že jest naprostou nutností, aby
v takovém ovzduší žijící inteligenti se spojili ku svorné práci, ku svorné výpo
moci a ku svorné obraně. A kteří'jsou ti inteligenti? Jest to učitel a kněz. Ti
mají stejné svízele v takových zapadlinách, stejný osud, stejné utrpení. Jednoho
jako druhého pronásledují ty nepříznivé poměry. Směšno pak jest, když tak
zvaní »pokrokoucz'a žijící ve městech, kde mají vše, co hrdlo ráčí, píší a štvou
proti této shodě učitele s knězem. Vždyť oni naprosto neznají neblahé ty po
měry na venkově, ve kterých musí tito lidé žíti a své povinnosti vykonávali.
Jest to tedy naprostým nesmyslem o tomhle usuzovati lidem, kteří neznají po—
měry. Poslat je tam někam do zálezlova! Ti by tam dlouho nebyli. Pláchli by
odtamtud brzy a dali by snad s tím štvaním pokoj.

Bezkonfessionelní škola a vyučování morálce ve Francii.
Pokrokoví lidé náramně vynášejí nynější beznáboženskou školu ve Francii

a její laickou morálku. Na hořejší thema měl nedávno, 29. prosince 1909, před
nášku dr. Rodolfe Broda v síni vědeckého klubu ve Vídni, která vyzněla v nad
šenou chválu francouzské beznáboženské školy a jejího vyučování beznáboženské
morálce. V závěrečné větě své chvalořeči odvážil se řečník k tvrzení, že bez
konfessionelví škola se ve Francii venkoncem osvědčila a že za jejího vlivu se
mravní úroveň lidu všeobecně povznesla. Toto dosvědčení musí každého nepřed
pojatého zaraziti, poněvadž je přece známo, že s vyučováním mravoučným není
ve Francii nikdo spokojen. Dobrým živlům je toto vyučování nesmyslem, ježto
mravnost bez náboženství jeví se býti zcela nemyslitelná; radikálnímu křídlu pak
zdá se naproti tomu tato mravouka ještě přílišnou, proto žádá bouřlivě odstra
nění i tohoto bezbarvého morálního vyučování ze školního programu. Tak na
podzim minulého roku žádal sjezd lrancouzského učitelstva z Nancy odstranění
každého vyučování jakékoli morálce, i bezkoniessionelní, a sice značnou vět
šinou hlasů.

Kam až stoupá kurs učitelů francouzských, vidno z resoluce sjezdu učitel
ského, konaného v dubnu r. 1909 v Lyonu. Ta zní: Za zcela zavržitelnou musí
se pokládati výčhova lidu státem; nynější političtí vůdcové použivají škol k tomu,
aby si vychovali poslušné a věrně poddané. Co nejdříve musí proto odstraněn
býti každý vliv státu jako církve. —

Abychom k posouzení volné školy ve Francii jenom několik podrobností
vyjmuli, poukazujeme na to, že dle státní statistiky z roku 1905 jest úmrtnost
školních dítek ve Francii právě dvakrát tak vysoká jako úmrtnost v Německu,
v Anglii a v ltalii. — A do výsledků nové školy žaluji samy zednářské listy
trpkými slovy: Kdežto v roce 1882 140/0 francouzské mládeže neumělo ani čísti

\
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ani psáti, stoupl počet v r. 1900 už na 25—300/0. Ani vychovatelé ani jejich stou
penci nejsou tedy s novou školouve Francii spokojeni. —

Než ani mravní povznesení lidu vůbec nezdá se tak jistým, iak to líčil
dr. Broda Vídeňanům. Od zavedení beznáboženské školy (r. 1882) vzrostl počet
zločinců pod 20 lety stáří ze 16.000 na 41.000, a tu třeba ještě uvážiti, že se
počet mládeže ztenčil 0 80.000. — Dle »Journal Officiellc přineslo první pololetí
roku 1909 o 6201 méně sňatků než stejné období předešlého roku, ale za to bylo
o 543 více rozluk manželských. Počet případů narození klesl s výše 411.402
(v r. 1908) na 398.710 (v r. 1909), to znamená úbytek francouzského obyvatelstva
0 12.692. Naproti tomu přibylo úmrtí 0 25.019, tak že obyvatelstvo Francie
obnášelo v prvním pololetí r. 1909 0 37.711 hlav méně než ve stejném čase
r. 1908. Od r. 1876 kleslo číslo narozených s 1 milionu na 700.000. Tento veliký
rozdíl poněkud vyrovnávají dobře katolické provincie; kdyby pohyblivost oby
vatelstva v ostatních provinciích byla právě tak příznivá jako je v částech kato
lických, měla by Francie místo 32 milionů o 15 milionů více, t. j. 47 milionů
obyvatelů. —

A ještě jednu skutečnost. Všeobecný spolek Dělnický konal v Painu den
před nastoupením nováčků v sále »Tivolic protestní shromáždění, na němž byla
usnesena tato resoluce: >Dne 26. září v sále »Tivolic shromáždění mladí sou
druzi, kteří zítra do kasáren půjdou, aby oblékli se v modní livrej, chápajíce
úlohu, již mají hráti pod záminkou vlast chrániti, ohlašují, že budou ve svých
plucích povinnost svou konati jako děti vyssávaných dělníků, že se budou vždy
zpěčovati na své bratry, kteří se proti svým vyssavatelům budou nalézati v po—
vstání, střileti, a že v případě všeobecného revolučního povstání společně půjdou
s třídně uvědomělými dělníkym Teď at přijde přítel školy, velkosti národu nebo
vnitřního a vnějšího pořádku a ať řekne, zda beznáboženská Francie a její škola
skutečně ovoce přinesla, které dává soudili o povznesení všeobecné mravní úrovně
obyvatelstva, jak tvrdil dr. Broda. — R. —_

() hmotných poměrech v učitelstvu.
(Z kruhů učitelských)

Události posledních dnů podaly nám smutný obraz našich neutěšených ho
spodářských poměrů. Jsou to v první řadě defraudace v záložnách řízených uči
teli, jichž nemístný luxus a výstřední život stal se osudným nejen jim samým,
ale i nám ostatním, kteří jsme nuceni s veřejnosti se stýkati.

Laická veřejnost staví nás do ostrého světla kritiky nejen po stránce hmotné,
ale i morální. Bude dobře poukázati na nejbolavější místa našeho stavu, totiž na
dluhy. »Dluh z mísy jídá,a praví přísloví a naznačuje nám zcela jasně, že není
příjemným, podíváme-li se trochu do nitra našeho života, který poskytuje dosti
úvah nejen v řadách našich, alei kritisující veřejnosti.

Že učitelé jsou prodluženi, jest taktum, o kterém by nám mohly podati
učitelské záložny důkazy, jaké přímo ohromující výše dluhy našich lidi již “dosa
hují. A příčiny? V každém takřka stavu je těžko bez dluhů se obejíti. Dlouhé
studie, shánění protekce, bídný postup spojený s malým příjmem, jest příčinou,
že lidé se dluží, zapomínajice, že snad po celý život budou nuceni sháněti groše
na jeho zapraveni. Nejhorší doby prodělali bez odporu učitelé. V nedávných těch
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dobách bylo učiteli krušno; z platu býti živ nemohl, proto sháněl se po vedlej
ším zaměstnání, jeho stavu častokráte nedůstojném; nešlo-li to, upadal do rukou
lichvářů a těm na roveň postaveným individuím, nebo do rukou lidí mimo stav
učitelský, od nichž byl úplně závislý. n i nyní, kdy poměry poněkud se změnily,
nenajdeme učitele, který by nebyl nucen vedlejšími příjmy doplniti své služné,
nedostačující k výživě rodiny. To je také nepopřené faktum a pravá příčina, proč
dluhy učitelů v poslední době nabyly takové výše.

Těch několik šťastných, nebo těch, kteří domohli se mimořádných příjmů
bez všelikého shánění a práce, nemohou býti měřítkem pro celek, který nucen
je úmornou prací vydělávati živobytí a tím odkrýti úplnost našich »utěšených
hospodářských poměrůc.

Znám učitele, který denně od 7 hodin ráno až do 9 večer s půl hodinou
v poledne odpočinku jest nepřetržitě zaměstnán. Vykonaná práce neodpovídá
jeho výdělkům. Bez viny, neutěšenými poměry. náhodnými katastrofami přišli
mnozí do dluhů a k zapravení jich. k svědomitému dostání dlužních povinností,
jak od učitele jako inteligenta se žádá, svědomitě dostati se snaží a proto tolik
nářku na všech stranách a poukazování na naše neutěšené poměry.

V Praze a předměstích jsou učitelé, kteří nemohou domoci se deňnitivy.
Slouží hodně přes 10 roků.

zkoušce učitelské způsobilosti,

Každý z nich měl
po 5 letech po zkoušce učitelské způsobilosti.

tedy s nároky nejen na 1.,

nároky na 1. zvýšení služného
Slouží-li dnes na př. 10 roků po

ale i na druhé zvý
šení služného, kolik tu ztratí takový učitel a kolik se na něm ušetří? Tu je za
jisté veliká mezera v zákoně ničím neodčiněná. Nedivme se potom, že i neženatí
učitelé,
jmenovanými příčinami se dlužiti.

nemající vedlejšího zaměstnání, jsou často donuceni některými výše

Je povinností našich veřejných činitelů, by postarali se alespoň o částečně
uspořádání těchto neutěšených poměrů.

Výbor Jednoty českého katol. uči
telstva a přátel křest. výchovy konal
V. schůzi v domě družstva Vlast v neděli,
dne 9. ledna t. r. za předsednictví univer
sitního profesora, Msgr. Dr. Fr. Kordače a
hojného počtu výborů. — Zemřelému vý
boru, sl. Marii Worlové, vzdána byla po
vstáním čest a řídící učitel Jos. Kafka vě
noval jí procítěnými slovy posmrtnou vzpo
mínku. Jednatel, katecheta A. Suchoradský,
četl protokol předešlé schůze, jenž byl pro
brán a schválen. =—Za nové členy se hlásí
a přijati byli: Fr. Havlát, učitel v Sedlci
u Blatné, Cyrill Pazdera, učitel na Král. Vi
nohradech a Katol. organisace v Břevnově
u Prahy. — O postupu práce pro vzornou
knihovnu pro katolickou mládež referoval
jednatel; em. říd. učitel Václ. Špaček zaslal
k tomu účelu hojně dobrého materiálu; za
čtvrtého člena této komise zvolen byl faktor
Boh. Šubrt. — Pro valnou hromadu Paed.
svazu, která se koná v domě družstva Vlast
o 10. hodině v neděli, dne 30. ledna, vyšle

Jednota 7 delegátů, kteří byli k účelu tomu
zvoleni. — Jeho Eminenci, ndp. Arcipastýři
zašle výbor k jeho jubileu písemné blaho
přání. —

Valná hromada Jednoty koná se v domě
družstva Vlast v neděli, dne 30. ledna o
půl 10. hod. dopoledne. Výbor sestavil k ní
program, navrhl kandidátní listinu budoucího
výboru a dary, jež by valná hromada měla
uděliti. -- Kolekta ve'prospěch katol. pae
dagogia vynesla K 370. — V půl 12. musil
předseda opustiti schůzi, i zaujal předsed
nické místo 1. náměstek jeho, řídicí učitel
J. Kafka. Red. T. Jiroušek konal nato zají
mavou přednášku o volné myšlence a 0 po—
litických a vzdělávacích proudech v uči
telstvu v posledních desítiletích. Přednáška
hojným potleskem přijatá vyjde v »Našich
Listech: a dle usnesení výboru bude tvořiti
Vychovatelský leták Jednoty. Další krátké
přednášky proslovi v budoucích výborových
schůzích pan říd. učitel Jos. Kafka, jenž
cestoval v minulých prázdninách v Sedmi
hradsku, Srbsku, Turecku a delší dobu pro
dlel zvláště v Rumunsku. — Schůze výboru
měla povznášející ráz a členové výboru
Spokojeně se rozcházeli.
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Jest možná shoda mezi světským a duchovním učitelstvem na
prospěch výchovy a vyučování?

Řešiti otázky skutečného, praktického života u redakčního stolku časopise
ckého, musí přirozeně býti počínání pochybené a bezvýsledné. Jednou z tako
výchto po výtce praktických otázek jest otázka po možnosti shody mezi učite
lem a knězem ve škole. Kdybychom dle skutečného stavu věci uvažovali, tu se
vlastně jeví zbytečným vyšetřovati, zdali jest shoda zmíněná možná čili nic.
Neboť ve skutečnosti tato shoda existuje, alespoň na mnohých školách.

Proto nemůže první článek v lednovém čísle »Českého Učitele-, kde se
praví, že mezi učitelem a duchovním nemůže a nesmí býti ochoty a shody na
prospěch výchovy a vyučování, jiného účele než pouze theoretického, ovšem
agitačního mluvení. Nepřímo zavdává k tomuto doktrinářskému, sebevědomému
tvrzení >Čes. Uč.: příčinu zpráva zemské školní rady v království českém (jako
každoročně) o shodě mezi světským & duchovním učitelstvem v Čechách. Proti
této zprávě zemské vyučovací správy namířen jest onen článek, jak ostatně
z úvodu patrno.

Nemíníme obhajovati úřední onu zprávu, ježto by nám mnohý mohl namí
tati, že se přece ví, jak se takové úřední zprávy sdělávaií. Ale nechceme ani
proti »Českému Učitelic se stanoviska faktického dokazovati možnost dohody a
shody mezi učitelem a knězem ve škole. Důkaz byl by ovšem zcela snadný a
přísně logický, poněvadž zde stává skutečnost shody a ze skutečnosti lze sou
diti vždy na možnost (ne ovšem obráceně). Na mnohých školách srovnává se
učitel s knězem a naopak velmi dobře a kde duch nesváru a třenic panuje, tam
vězí příčina toho bud' na straně učitele nebo na straně kněze, velmi zhusta na
stranách obou.

Rozhodně však nepramení se v nejčastějších případech neshoda z rozporu
světových názorů učitele a kněze — jak se svého redaktorského piedestalu slav
nostně prohlašuje »Č. Učm ——nýbrž příčina vězívá v osobních rozporech a míst
ních poměrech.

Nenapadá nám tedy možnost shody mezi učitelem teprve dokazovati, ale
účelem těchto řádků jest trochu níže pověsiti způsob psaní »Čes. Uč.c Nezabý
váme se sice skoro nikdy jeho články, nebude však škoditi někdy vytknouti ně
která »stkvělá< místa úsudku tohoto tiskopisu.

Kdo se chceš poučiti z formální stránky, jak se uzávěry dělají z nedokáza—
ných navěstí, vezmi do ruky »Č. Uč.: A kdo neví, co jsou to hyperboly a pleo
nasmy, nahlédni tamtéž. A kdo se chce konečně pobaviti, dej si jen v kavárně
předložiti kterékoli číslo »Č. Uč.<, třeba z loňského roku, poněvadž jsou všechna
čísla s nějakou změnou stejná.

“Ktěm nedokázaným (a také nedokázatelným) návěstim »Č. Uč.< charakte
risuje typ kněze takto: Kněz (ojedinělé řídké výjimky nepadají prý na váhu) je
hladký (napadne ti: bodejť ne, vždyt se holí), nemrava, pokrytec_ cítí rozpor
mezi svým životem a církevními přikázáními a má tedy potřebí, aby tento rozpor
ve své duši ohlušil, pročež vyhledává schválně spor s učitelem, A dodává »Čes.
Uč.<, že v tomto kreslení typu kněze není nic skresleno ani přidáno, to že jest
skutečnost. Inu, to se tak čte jako v »Zářic nebo v »Cervánkáchc.
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A což ty hyperboly básnické! V jedné delší větě opakuje se stále slovo:
nesčíslné. Co všechno je mesčíslnéc, tak že nemůže býti shody mezi učitelem a
knězem! Nesčíslná prý jsou soudní přelíčení ve sporech učitelstva s kněžstvem,
nesčíslné útoky kněžstva v klerikálních časopisech,_nesčíslné denunciaceapotom
věta končí: a jiné neznámé nesčíslné případy. Opravdu, člověku vstávají vlasy
na hlavě nad tou nesčíslností. Proto shoda mezi učitelem a knězem ne
může býti.

Než ani nesmí býti. A proč? Poněvadž by dle »Č. Uč.- touto shodou byla
ohrozena pravá a zdravá výchova našeho národa, ježto prý směr náboženský
kněží je směr náboženský Drozdův, Brynychův, Jemelkův a jiných!! Tohle jsou
přece šlágry prvního řádu, ty musí jistě omračovati. A na konec poráží »Č. U.c
ten nemravný směr náboženský slovy, že ve škole musí býti dílna lidskOsti, což
vhodně paráduje k počáteční frási v článku, že »do školy vstupuje kněz, před
stavitel jiného kulturního světa než učitele.

Vyznačili jsme tímto stručným pojednáním lehkovážný, urážející a nadutý
způsob psaní orgánu Ústředního Svazu učitelských jednot. A dosti máme!

Dnes se všecko napíše, jako se všecko mluví. Maně připadá mi na mysl
tato událost, kterou jsem kdysi četl: Jeden král zavolal svého služebníka a tázal
se ho, který jest nejlepší dar člověka. Služebník přemýšlel ustavičně a po nějaké

. době předstoupil před krále a rozluštil mu otázku tímto způsobem: »Nejlepší
dar člověka jest jazyk.—cSlužebník svoje tvrzení také odůvodnil: »Užíváme ja
zyka, abychom jiné těšili a stěžovali si na bolest a zármutek, kterýž nás trápí.:
Král přisvědčil ochotně k názoru služebnikovu; ale chtěl zkoušeti dále jeho chy
trost. A proto mu dal jinou otázku: »Vyšetři mně, který jest nejhorší dar člo—
věka?c A opět dlouho uvažoval služebník -Lpo dlouhé úvaze vyslovil odpověď
na otázku pánovu takto: »Nejhorším darem člověka jest jazyk.< I usmál se král
a podivil se nemálo; tvrdil, že služebník si odporuje, když nazývá jazyk nejlep
ším a zároveň nejhorším darem lidským. Než, služebník odůvodnil dobře svoje
rozřešení obtížné otázky. Pravil: »Užívá-li člověk jazyka, aby jím prospíval bliž
nímu, jest zajisté jazyk nejlepším darem lidským. Pakli však člověk užívá daru
dohoto, aby jiným zlořečil a nadával, není jinak možno než tvrditi, že jazykjest
tarem nejhorším; neboť tím nejspíše kopá si člověk základy k svému hrobu.c
Tohoto příběhu laskavý čtenář nechť na konec, jako krásné resumé těchto
řádků, použije, jenom že slovo jazyk zamění slovem tisk. R,

Slovo o nové čítance Jursově.
Chvalitebná jest každá snaha po reformě. Reforma má však býtik lepšímu a ne

k horšímu. Proto, když nové není dokonalejší než staré, nemá se zaváděti.
To platí i v mnohém ohledu o nové čítance Jursově pro obecné školy. Má sice
mnohé přednosti psychologické a paedagogické, ale hlavní vada učitely samými
co nejvíce pociťovaná jest, že není možno, aby byla se žáky spracována. Nalezá se
v ní tolik realií, že k jejich výkladu ztratí se mnoho času a tak nezbude pak
kdy, aby se žáci z článku učili čistí a mateřskou řeč poznávati. Celý čas aby
učitel zabral výkladem zeměpisným, dějepisným a přírodopisným toho neb onoho
článku. Odkud se pramení tato vada nové čítanky? Odtud, že chce rozum žáků
přeplniti co možná nejhojnějšimi poznatky z realií, obohatiti mysl, vzdělání,
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Ale zapomnělo se "»že hlavním účelem obecné školy jest, aby naučila žactvo
náležitě mateřské řeči a počtům. Neboť bez řádného základu tohoto přijde na
měšťanské školy material, s kterým si tyto školy, jež jsou přece pokračováním
školy obecné, nevědí rady. Anebo lépe řečeno, toto se vědělo, ale neuvážilo se
od reformátorů, že není možno v jedné hodině vyložiti článek tolika poznatky
realními přeplněný a zároveň učiti poznávati mateřskou řeč a cvičiti čtení.
Uveďme příklad, jak jej časopis moravský »Měšťanská škola: v 1. čísle svém
uvádí: Ve 4. a'5. školním roce žádá učebná osnova, aby zjednalo se žákům
porozumění učiva z realií, které je obsaženo v čítance. Jursova čítanka-pro obecné
školy díl IV. obsahuje však 50 stránek textu zeměpisného, 44 stránek textu
dějepisného, 64 stránek přírodopisného a 23 stránek přírodozpytného. Jest možno,
aby učitel při jedné týdenní hodině mohl do konce roku probrati tyto články
všechny tak, aby je věcně vyložil a při tom jazykově procvičil? Učitel musí si
tedy učiniti výběr z článků, třeba na nejmenší míru pořízený. Ale právě při těch
nejlepších článcích třeba mu činiti hlubší výklad věcný, tak že zase nezbude
času na jazykovou stránku. V jednom přírodopisném článku přichází na př.
32 jedinců, z nichž většina jest žákům neznáma.. Co výkladů zde potřeba!
Ano jsou mnohdy v článcích slova. jež musí učitel zrovna studovati z odborných
knih anebo z lexikonu. Buď tedy učitel stráví čas výkladem odborným, pak -—
suchým výkladem článek sevšední a jazyková stránka utrpí, anebo všímá si
učitel více stránky jazykové a méně vykládá, — pak učitel pracuje s neznámými
pro žáky pojmy. Chybou tedy bylo, že se tolik realií pojalo do nové čítanky
stará v tom ohledu byla rozhodně lepší.

Ale ještě na jinóu okolnost bych poukázal, kterou rovněž shledávám vadnou
v nové čítance. Naznačil jsem to už na počátku a plyne to z předešlého, že
totiž nová čítanka všímá si více rozumu a méně citu čili lépe vůle. Ty krásné
články ve staré čítance, jež tak něžně na cit dítka působily, zmizely a na jejich
místo nepřišla dobrá náhrada. Vůle je zanedbána a jenom rozum má býti
obohacen, vlastně přeplněn poznatky. A přece škola obecná má zvláště na ci,
působiti, srdce dítka se má chopiti, aby nejen vzdčlávala ale také vychovávala,
při čemž třeba na struny vůle udeřiti. K tomu náleží ovšem v první řadě, aby
slovo Bůh nebylo v čítance popelkou a'články nábožného obsahu nebyly z ní
vylučovány. Náboženský moment je u každého člověka, a zvláště u vyvíjejícího.
se dítka, oním tajemným kouzlem, jež vyluzuje ty nejvznešenější a nejvřelejší
city ve vůli jeho. Když pak tyto city jsou podepřeny a zdůvodněny rozumným
výkladem, ovládnou dítko a drží jeho srdce v zajetí.

Nová čítanka pro obecné školy nesplnila naději v ní kladených. Třeba
tudíž změniti ji tak, aby se reálie v ní omezily na nejmenší míru a tak větší
péče se mohla věnovati vyučování jazykovému a početnímu. R.

RČZNÉ ZPRÁVY. dozorce. Takový inspektor že pak nemá
—"'———“ “"““—_“—“* ' “"" “ autority 11učitelů, poněvadž tito to pozo

Neco o protekci. — »Volná Školac rují nebo od jiných slyší. A ve svém le
v 7. sešitě má' článek: »Protekce v ruce pším jednání má prý takový okresní in
klerikálůc. Pisatel si tam stěžuje, že se děje Spektor svázány ruce; je zakříkován svými
od učitelů honba za místem okresního škol— strýčky, kteří mu k místu dopomohli, takže
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potom [rozhoduje okresní hejtman, páter,
písař atd.

Pisatel je dle způsobu psaní učitel, a
proto musí ty věci dobře znáti! Ale přímo
komicky působí ona naivní Opravdovost,
s jakou pisatel hovoří v dalším o tom, jak
zameziti toto zlo »inspektorů z protekcec.
Píše doslova: »Není lepšího východiska než
nemít insPektora vůbec, t. j. dosáhnouti ta—
kového sebevědomí, sebekritiky, mravní cti,
že sami učitelé bychom sobě byli kontrolory.
Do toho však daleko. Dosud nestačí nám
vzdělání, jakého dostává se na učitelských
ústavech, k tak zodpovědné duševní sebe
kázni. — Snad nejlépe by proto bylo,
aby vybraní, nejkvaliňkovanější zástupci
všeho učitelstva volili si sami inspektory a
to opět lidí ze svého středu nejlepší. Ale
kdy se to za klerikální vlády rakouské u
skuteční —?c Na to není třeba ani odpo
Vědětl. —— r,—

Známkování prospěchu žactva. —
»Český Učitel:, t. j. jeden z jeho přispí
vateiů literárních, zavrhuje dosavadní zvy—
klost, dávati na vysvědčení známky z pro
spěchu. To prý se dělá jen pro svět aze
vnějšek; učitel má prospěch známkovatijen
pro sebe, pro potřebu učitelskou a vycho
vatelskou, jiný nemusí o tom věděti. My
slíme, že má toto známkování proSpěchu
nejenom pro učitele, nýbrž i pro svět, pro
rodiče a žáka velmi dobrou stránku. Inu,
dnes se zavrhuje všechno dosavadní jako
staré a nesmyslné.

Úroveň »Učitel. Novina: _ v čísle
ze dne 25. prosince 1909 nazývají »Učit.
Nov. v koutku »Temná komoraa (ze Sopot)
varhany v kostelích »flašinetemc a učitele
varhaníky »skvrny učitelstva-r. Otiskujeme
bez poznámky. —

Tytéž »Uč. Nov.: naříkají, že násled
kem špatného materielního postavení ne
jeví učitelstvo naše účast k veřejnému ži
votu, iv záležitOstech čistě stavovských.
Proto vítají nejnovější ustavení se »Pě
veckého sdružení pražských učitelů:, tak
učitelstvo bude aSpoň něco činiti ve veřej
ném životě. — Zda-li želaná neúčast uči
telstva českého na otázkách veřejných i čistě
stavovských má příčinu svou, aspoň hlavní,
ve špatném materielním postavení učitelstva,
jest těžko dohadnouti; k práci veřejné však
třeba obětavosti a idealnosti a ta, myslíme,
že v dnešní materialistické době a v pa
chtění se jenom za zevnějšími statky chybí
i stavu učitelskému.
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Úprava platů vídeňského učitelstva.
Městská rada vídeňská usnesla se dne 21.
listopadu 1909 na nové úpravě platů vídeň
ského učitelstva. Podstatně záleží úprava
v tom, že definitivní učitelstvo zařaďuje se
do sedmi kategorií: ředitelé a ředitelky měšť.
škol mají obdržeti základního platu BOOOK;
řídící učitelé a říci. učitelky 2600 K; uči
telé a učitelky měšť. škol 2200 K; učitelé
a učitelky obec. škol v I. třídě 1800 K;
v II. třídě 1400 K; výpomocní učitelé měšť.
škol 1800 K; výpomocní učitelé a výpom.
učitelky obec. škol 1400 K. Zvýšení základ—
ního platu činí rozdíl ve všech 7 katego
riích mezi učiteli a učitelkami: učitelé do
stanou zvýšení po uplynutí služebních let
těchto: po 3., 6., 9., 12., 16., 20., 24.,
28., 32. a 36. Učitelky po 4., 8., 12.,
16, 20., 24., 28. a 32. letech. Zvýšení
toto činí pro všechny kategorie 200 korun
ročně. Návrh obsahuje též zlepšení ohledně
naturálního bytu & příbytečného, remune
rací a přeložení na odpočinek a zaopatření
vdov a sirotků po učitelích. Také se zlep—
šují ustanovení o jmenování na místa uči
telská.

S touto úpravou není však vídeňské
učitelstvo spokojeno a ústřední spolek jeho
konal protestní schůzi, na níž za účastenství
3000 učitelů a učitelek a bouřlivého prů
běhu byla proti této úpravě usnesena jedno
myslně resoluce. r.

>Učitelské Noviny: proti stavbě
kostela. Obec pražská povolila nedávno
po dlouhém tahání na stavbu tak potřeb—
ného chrámu Páně v Praze-VII. subvenci
_— prý jednou pro vždy — 50.000 kor.,
a proti tomu ozývají se »Učit. Nov.—ta za
důvod svého roztrpčení udávají, že se tím
podporuje klerikalismus. To jest opravdu
komické. Liberálové a pokrokáři ano i ne
dávno i volnomyšlenkář dr. Bartošek před
soudem se ohražují, že nejsou proti ná
boženství, jenom proti klerikalismu. A když
se jich zeptáš, co myslí tím klerikalismem,
tu odpoví, že klerikalismus je zneužívání
náboženství k politickým účelům. Podle
toho by byla stavba kostela »politicumc.
Ať se »Učit. Nov.c neschovávají, jako de
mokrati za klerikalismus, nýbrž řeknou
otevřeně, jako to řekl Masaryk, my jsme
proti katolickému náboženství, proti Bohu
a vůbec všemu, co s Bohem souvisí. To
bude aspoň jednou pravda, kterou proti nám
vyřknou. r.



Valná hromada
Jednoty č. katol. učitelstva a přátel křest. výchovy konána byla v domě

družstva Vlast v neděli, dne 30. ledna 1910, za předsednictví univ. prot. Msgr.
Dr. Fr. Kordáče.

Nejdůst. Episcopat zastupovali: Jeho Eminence : univ. prof. Dr. Eug. Kadeřávek;
Jeho Excellenci ndp. biskupa Dr. Jos. Doubravu: kap. děkan a dvorní rada Dr.
Fr. Kryštůfek; bisk. kons. Litoměřickou: školní rada a prof. Jos. Šauer z Augen
burgu. Zástupce ínejdůst. p. biskupa Budějovického, prof. Em. Žák, pro churavost
ke schůzi dostaviti se nemohl. Zástupcové nejd. Episcopatu zaujali čestná místa.
Velice sympaticky uvítán byl nový člen Jednoty, p. ředitel K. Chmel, obecni
starši král. hl. města Prahy.

Předseda vzpomenul zemřelých členů Jednoty: Al. Černého, sazeče v Praze:
Fr. Krause, děkana ve Zlonicích; Jeho Excell. ndp. biskupa Dr. Em. Schoebla;
Jos. Tangla, kanovníka a k. a. vikáře ve Chválenicích, a člena výboru, sl.. Marie
Worlovy, učitelky v Praze. Přítomní vzdali povstáním j—členům posledni čest.

Předseda konal na to uvodní řeč otom, kterak církev po všecky věky
svědomitě a důmyslně pečovala o školství, vyvraceje útoky na ní a předsudky
proti ní. Řeč slovutného a nadaného řečnika byla s napjetím vyslechnuta.

Zástupcové nejd. Epíscopatu pozdravili schůzi těmito slovy:
Univ. prof. Dr; Eug. Kadeřávek: Jeho Eminence ndp. kardinál a arcipastýř

pražský raduje se z katol. spolku učit. a udílí jemu své arcipastýřské požehnání,
aby dále vzkvétal v duchu cirkve katolické, která jest nejdokonalejší učitelka
a také Bohem oprávněna, -aby národy vzdělávala. Duch církve záleží v tom, aby
učila a vychovávala podle zdravého rozumu lidského a podle víry Kristovy
& tak lidstvu prospívala dokonale. Kdo tedy tímto duchem se neřidí,jest škůdcem
a není dobrodincem lidstva. Zdravý rozum a víra Kristova, to jsou základy
pravé vzdělanosti. Proto Jeho Eminenci ndp. kardinál přeje blaho těm katolickým
pp. učitelům, kteří se hlásí k Jednotě č. katol. učitelstva.

Kap. děkan a c. k. dvorní rada Dr. Fr. Kryštůfek přečetl dopis Jeho
Excellence ndp. biskupa Dr. Jos. Doubravy, ve kterém Jeho Excellence vyjadřuje
Jednotě naší pozdrav a zasílá požehnání »k snahám ušlechtilým a záslužným.:
Zástupce Jeho Excellence k tomu připojil:

Pokoušeli jsme se založiti katolický ústav učitelský. Již v loni při valné
hromadě pravil jsem, jaká to byla těžká práce, než dostali jsme příslušného
povolení. Povolení přišlo a druhou neméně důležitou prací bylo: vystavěti ústav
a sehnati k tomu potřebné peníze. S pomocí Boží a za přispění četných dobrodinců
pustili se Školšti Bratří do toho, a první ročník otevřen. A to je znamenité.
Přihlásilo se 160 kandidátů a mnoho z nich z rodin učitelských. Zákon však
žádá, aby jich bylo 40 — a my přijali jich 43. Řediteli ústavu dostalo se za to
v soukromí domluvy. Ovšem během roku 3 vystoupli a tak nyní jest 40 žáků
Ústav má budoucnost! Stavba jest z jedné třetiny hotova; nyní nutno jen sbírati
peníze, ale já doufám, že Školšti Bratři i tuto nesnáz s pomocí Boží překonají.
— Prosím slavnou správu Jednoty, aby působila k tomu, aby sbírky pro katolické
paedagogium byly značné a obnos 1/2 millionu se sebral. Zvláště prosím pány
učitele & katechety, aby pro náš ústav pracovali.



Školní rada Jos. Šauer z Augenburku: Velectěné shromáždění! Dostalo se
mi té cti, býti delegátem litoměřické diecese. Račte přijmouti uctivý & vřelý
pozdrav s přáním, aby Bůh žehnal vždy záslužné práci Jednoty česk. katolického
učitelstva a přátel křest. výchovy. ——Prosím o laskavé dovolení, abych i já
mohl několik slov k tomuto pozdravu doložiti. Velectěné shromáždění! U nás
roji se to dnes novými ideemi na roli školské. Ale bylo by dobře, aby se vy
šetřilo, je-li to vše nové . . . Připadá mi jedna událost z minulých let, již jsem
se dočetl v časopise >Škola života.: Tento list svého času uveřejnil početní
tabulku s číslicemi od 2 do 20, od 4 do 40 a od 10 do 100. Nadpis té tabulky
byl: tabulka Waltrova. Jednoho dne uveřejněn byl od jistého pána článek, který
prohlásil, že se na oné tabulce již dávno učil a že není novou. Druhý pán na to
odpověděl: »To nevadí, ale tabulka jest přece jen ode mne vynalezená a jmenuje se
Waltrova . . _. A zatím onu číselnou tabulku znal již starý Pythagoras . . .
Velectěné shromáždění! Nová věc na pohled jest starou ina roli školské.
A proto se mi zdá, všímati si více při tom školských a páedagogických idei.
Nedávno vyšel spis od našeho Dr. Z. Wintera »O školách partikulárních.c Líčí se
v něm stav českého školství ve století XVI. Mluví v něm také o katolickém
školství — jež bylo tehdy v rukách Jesuitů. Nestraní jim, naopak s historickým
faktem dosvědčuje, jak tehdy známé ty školy byly. Pak přišla doba Komenského . . .
Komenský nazval katolické školství chatrným a chtěl nápravu. Kdyby je byl
však důkladně poznal, byl by jinak soudil. Dokazuje to svědectví zemřelého
Jana Zoubka: »Komenský jako reformátor mnohé, co u nás bylo dobrým, zne
uznával.: — — Myslím, že by bylo velice záslužné, vybrati taková různá
historická svědectví, aby se vidělo. jak to vypadalo v Čechách s katolickou
věrou, když Jesuité do Prahy přišli. Z valné části v nekatolické Praze otevřeli
Jesuité školu v Klementinum a hned několik set nekatolických žáků se při
hlásilo . . . Prosím snažně, velectěné shromáždění, aby působilo se k tomu,
aby hiStorie školství pilně a bedlivě byla studována. Co tu jest dobrých katol.
paedagogů, kteří by nám mohli různé spisy paedagogické přeložit. Nebudu je
jmenovati, jen prosím velectěné shromáždění, aby mělo zřetel, aby tato role
kulturní činnosti školské se nezanedbávala. — Zdař Bůh činnosti Jednoty!

Jednatel katecheta Ant. Suchoradský četl protokol předešlé valné hromady
: podával za XII. rok tuto zajímavou zprávu:

Velectěné shromážděni !

J. č. k. uč. & př. kř. vých. v kr. Českém ukončila právě 12. rok své více
tiché, než veřejné práce. I předstupuje dnes před své členstyo, by vydalo jemu
počet z této práce. První co jsme v minulém roce vykonali, bylo, že jsme kapitál
sebraný na katol. paed. v Bubenči, odevzdali Paedagogickému svazu, který týž
odevzdal i s úroky Školnim Bratřím. Než, majíce na paměti důležitost tohoto
katolického paedagogia & vědouce o finanční jeho tísni konali jsme sbírky pro
ně v každé výborové schůzi, které slušnou částku vynesly. Schůzí v minulém
roce konal výbor 5. Všechny konaly se v přátelské shodě — bylť si výbor
vědom toho, že jen práce tichá, společná a svorná povede Jednotu naši k cíli
jejímu. — Minulého roku nastala potřeba zvoliti pro r. 1910 nového redaktora
pro učitelskou přílohu při Vychovateli & pro Vzdělávací četbu katol. mládeže.
Výber používaje práva, které nám družstvo »Vlastc přenechalo, zvolil pro učit.
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přílohu p. uč. Vl. Jelínka, za jeho spolupracovnika katech. V. Kunze a pro Vzděl.
četbu p. Jos. Haise-Týneckého, úředníka a spisovatele v Praze. Kalendáře »Štitnýc
vydali isme 3tí ročník a nyní chystáme se vydati tiskem nový leták a obranný
rozbor Macharovy »Čítanky.c Ježto dle připisu Nejd. kníž. arcib. konsistoře
zaslaného jednateli vyšlo z kruhů duchovenských přání, by vydán byl seznam
vhodných knih pro mládež, pracuje zvláštní komité výborem zvolené na sestavení
tohoto seznamu a spolu hodláme zaříditi malou vzornou knihovnu pro mládež
při zdejší půjčovně kat. knih. O činnosti této půjčovny podá zprávu knihovník
p. Jiroušek. Naše Jednota je zakládajícím členem katol. dívčího gymn. na
Kr. Vinohradech, katol. paedagogia Školních Bratři v Bubenči a Spolku na zakl.
katol. knihoven a k těmto darům přidala ještě loni 100 K. Tiskové Lize, která
si obrala za úkol kriticky rozebírati a vyvraceti spisy a činnost Volné Myšlenky. —
Snažíme se dále též oto, by mezery v členstvu úmrtím nebo vystoupením
vzniklé novými členy byly vyplňovány. Agitací touto docílili jsme toho, že ač
úmrtím (členů 5) anebo vystoupením (členů 8) nám 13 členů ubylo, nových
14 k nám přistoupilo. Zvláště s potěšením zde uvádím, že se nám podařilo
získati nové členy z kruhů vysoké šlechty a několik učitelů, v poslední době
zvláště zasloužilého ředitele měšť. školy v Praze p. Karla Chmela.

Vedle Učitelské přílohy při Vychovateli, která jest naším orgánem, činí naší
Jednotě platné služby časopis »Vlast,c týdenník »Naše Listyc a denník »Čech,<
uveřejňujice bezplatně a ochotně naše Spolkové zprávy a družstvo »Vlastc samo,
které nám své místnosti jak k výborovým schůzím, tak k valné hromadě zdarma
propůjčuje. I prosím přítomného dp. kníž. arcib. notáře asprávce domu Tomáše
Škrdle, by sl. výboru družstva náš srdečný dík vyřídil.

Členů má Jednota 373, z nichž je 197 činných, 133 přísp. a 43 zakl. Dle
povolání jest: 57 učitelů, 43 učitelky, 156 kněží, mezi nimi 1 biskup, kons.
Litom., 58 laiků a 58 katol. spolků a organisací.

Ideje naše na venkově šíří horlivý a neunavný .p. uč. Vlastimil Jelínek,
konaje jménem Jednoty hojně přednášek. Budiž i jemu vzdán náš dik.

Ku konci děkuji jménem Jednoty všem veledp. zástupcům nejd. českého
episkopátu, že ochotně dnešní valné hromady se súčastnili ivšem přátelům
a příznivcům Jednoty za hmotnou i mravní podporu jejich a prosím, by i na
dále nám svou přízeň věnovali. Další pak činnosti Jednoty volám srdečné
.Zdař Bůhlc

Předseda: Za vzornou jednatelskou zprávu skládám jménem valné hromady
panu jednateli vroucí dík!

Školní rada Dr. M. Kovář: K tomu, co mluvil o katol. paedagogiu, vsdp.
pan prelát Dr. Kryštůfek, dovoluji si stručně podotknouti: Byl jsem tam na
inspekci. Jde to tam pěkně a zase se tam brzo podívám, abych je překvapil.
Jest tam vzorný pořádek, i hudba — ač nejsem hudebníkem — jest pěkná.
Jsem přesvědčen, že naděje, jež v katolický paedadogický ústav Skládáme, nás
nezklamou!

Pokladník Ant. Suchoradský podával na to zprávu účetní. Příjmů bylo r. 1909:
364196 a vydání 1169-18, i zbývá v kase 2472-78. Jmění jub. fondu činí 4256 K
36 h. Učty revidovali pp.: učitelJos. Mazanec a vrchní dozorce v Johanneum
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Fr. Waldmann. Tento ústně prohlásil, že je nalezli ve vzorném pořádku, i udě
lila valná hromada pokladniku absolutorium.

Předseda: Děkuji panu pokladníku, že při svém zaměstnání může se tak
horlivě věnovati činnosti Jednoty! (Dokončení)

%žiéžléžlěelš-šléělt

RÚZNÉ ZPRÁVY.

Kobsazováni učitelských míst. Zem-
ská školní rada moravská nařídila okresním
školním radám na Moravě, aby při presen
taci na učitelská místa přihlížela vždy ke
služebním letům žadatelů, když ostatní pod
mínky vyhovují. Kde se tak nestane, mají
se zemské školní radě uvésti důvody, proč
nejstarší kompetent nebyl navržen. Toto na
řízení možno jen schvalovali. Neboť při
stejné kvalifikaci žadatelů nemají rozhodo—
vati jiné okolnosti nebo důvody pro návrh
na obsazení nežli služební leta. Neboť by
se mohlo státi, že mladší žadatel obejde si
členy okresní školní rady — ačkoli to jest
u nás v Čechách proti výslovnému znění
prováděcího nařízení k vyučovacímu &škol
nímu řádu — anebo jest oblíbenější pro
politické nebo osobní stranničtvl k těm kte—
rým vlivným členům okresní šk. rady, než
žadatel starší, a tu by pak sebe delší práce
služební nic neplatila. “Takovéto strannické
obsazeni musilo by staršího žadatele trpce
dojmouti. Ostatně stává se, že vlivy politické
a jiné rozhodnou 'v okresní školní radě do
konce i pro žadatele, jenž má od inspek
tora okresního rozhodně menší kvalifikaci,
a že žadatel méně způsobilý dostane se
v návrhu na první místo. Krásná jsi,
ó theorie, ale musíš ustoupiti praksi. Mnozí
se domnívají, že by všem strannickým ob
sazováním radikální přítrž učinil automa
tický postup při obsazování učitelských míst.
Ale kdož ví! I tento automatický postup
má mnohé vady a nesnáze. Lidé nejsou
figurky, aby se mohli dle potřeby posuno
vati a přestavovati. Vzniklo by tím i časté
přestupování učitelstva na jiné školy, což
v zájmu škol by také nebylo ku prospěchu.

".
Agrární poslanci & učitelstvo. Na

sjezdu pošum'avského učitelstva v Klatovech,
dne 19. srpna pískali agrární poslanci vá
bivou písničku k učitelstvu. Říš. poslanec
dr. Holý jménem strany agrární projevil po
těšení nad počínajícím vyjasňováním (!) mezi

stranou a učitelstvem! Přiznává, že strana
učitelstvo potřebuje a je nepravdou, že prý
je k učitelstVU upjata. Je prý úplná důvěra
učitelstva. Ve východních Čechách nebyli
bychom bez pomoci učitelstva zvítězili (!)
Důkazem, že si strana učitelstva váží, jest,
že jediná kandidovala několik učitelů a tři
za stranu zvoleni. Táže se, souhlasí-li uči
telstvo s tím, aby 50 proc. na školství hra
dil stát a za stranu odůvodňovat nesouhlas
z obav před škodlivým (!) vlivem na škol
ství vzrůstem vlivu klerikálního (!) a byro
kratického.c — Poslanec Prunar, který bez
katolických hlasů by nebyl býval zvolen,
»bouchlc do toho ještě více, Poslanec Prunar
vítal účastníky sjezdu na Pošumaví, kde
posud je mnoho »klerikálníchc (!) hnízd (!)
a veřejných i skrytých nepřátel školy a učí
telstva. Učitel posud nemá přátel ; útoky proti
škole vedou se soustavně rozšiřováním kle
rikálního tisku, zneužíváno i kazatelen (?)
k nim; klerikální duch vane i z Konopiště.
Přiznává se. že upřímné vítá (!) tuto kle
rikální exPansi, nebot vzbudí _protitlak a tím
spíše klerikalism povalí. Zdrávi povídali!
Takovéto boucharonství povalilo mladočechy
a může povaliti samé agrárníky i s jejich
učitelskými nohsledy.

Pokrokáři ztratili *bratrství. Nicza
darmo ani kollegovi, prohlásil prý za heslo.
učitel Václav Beneš z Vršovic. »Český
Učitele v č. 4. mrzí se na Václ. Beneše,
že předákům před klerikály vyčítá diety v
organisaci učitelské, sám však že na schůzi
v »Typografické Beseděc 1. listopadu 1909
prý prohlásil: »Nekonejmc ničeho zadarmo.
ani kollegovih Tak vypadá to pokrokář—
ské učitelstvo v pravém světle a dle vlast
ního svědectví! Jak potom má býti obě—
tavou mládež, kterou takové učitelstvo vy
_chovává? — Kdo to bratrství najde. necht
ho odevzdá.

Také učitel.
odsoudil BOletého učitele

Trestní soud v Bydhošti
Viléma Fritsche

z Janovic pro zločin proti mravnosti, Spá
chaný v 15 případech na školačkách, na3
1étaa3 měsíced.) vězení.Také pokrok!
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Valná hromada

Jednoty čes. katol. učitelstva a přátel křest. výchovy.

(Dokončení.)

O půjčovně knih podával zprávu red. p. Tom. Jiroušek těmito slovy:
Domníval jsem se, pravil p. Jiroušek. když vedle nás usadila se před rokem

česko-německá čítárna a půjčovna knih, že počet našich čtenářů a čtenářek
klesne, poněvadž v česko-německé půjčovně více vábí rudě zbarvené a vy
ložené tam -knížky. A stalo se. Asi jedna třetina našich vypůjčovatelů vypůj
čovati se přestala. Za to získali jsme některé nové. Celkem od 1. ledna m. r.
do 1. ledna t. r, vypůjčeno bylo 511 čísel čili svazků, v nichž po 2 až po 3
knížkách se nacházelo. Vybráno bylo z těchto knížek úhrnem 16 K 90 hal.

.V letní době četlo se méně než v době zimní. Půjčovně přibylo více svazků no
vých, které různí dobrodinci darovali, jako družstvo Vlast, slč. učitelka Bayerová
a j. Svazků čítá Půjčovna na 200 vázaných.

Volba výboru, náhradníků a revisorů účtů.
Před volbou ujal se slova p. ředitel měšť. a obecných škol Karel Chmel:

Velectěné shromáždění! Mohu říci, že opravdu rád vyhověl jsem pozvání slavné
Jednoty česk. katol. učitelstva k dnešní valné hromadě, neboť považoval jsem
vždy za svoji svatou povinnost: hlásiti se hrdě nejen k svému národu, ale
i k své víře katolické . . . Ale prosím: jsem v Jednotě nováčkem a myslím,
že by bylo správnějším, voliti . pro tak důležitou tunkci, jako jest členství
výboru, nějakého staršího pána než jsem já, a potom: bylo by žádoucno, aby
těch kollegů v povolání i v smýšlení bylo v Jednotě česk. katol. učitelstva více
soustředěno. Jest mnoho kollegů učitelů a zvláště učitelek, kteří jsou opravdu
dobrými katolíky z přesvědčení, kteří nesouhlasí s moderními atheistickými
názory našich pokrokářů. V pravém slova smyslu však jsou pokrokáři vlastně
zpátečníkv! Pravé pokrokovosti u nich není; já vidím pravou pokrokovost v tom,
když dle zásad křesťanských jednáme poctivě. To má býti zásadou každého po
krokového člověka; každému má se dopřáti volný projev svého přesvědčení. Jak
jsem již jednou naznačil: jest mnoho kollegů a kollegyň, kteří se bojí terroru a
jest jich zvláště hodně na venkově; ale jejich bázlivost svědčí poněkud o slabém
charakteru . .. Kdo jest pevného charakteru, nemusí se báti žádného terroru!
(Výborně!) Bylo by proto třeba mezi námi, aby každý ten, kdo s námi cítí ka
tolicky, veřejně přihlásil se k našemu praporu, abychom representovali silnou, ne
ochvějnou stranu českých katolických učitelů! Bylo by tedy dobře, aby se roz
vinula nejen agitace spolková, ale ijednotlivců: domluvou známého ke známému
aby nás bylo tak nejvíce! Já v*té snaze budu hleděti pracovati a přičiním se:
abych získal hodně přátel tomuto spolku katolických učitelů, nebo je nutno proti
pokrokářským spolkům, které ve svých žurnálech (»Školský Obzor: atd.) bojují
proti nám, postavit spolek silný, jenž by je dovedl paralysovati. Nechť tedy při
tomný výbor myšlenky křesťanských učitelů a učitelek roste ku prospěchu víry
i národa! (Potlesk !)

Kníž. arcib. notář Tom. Škrdle: My prosíme pana ředitele, aby ráčil býti
naším výborem. Má to zvláštní význam: jest obecním starším a já doufám, že
právě osobou jeho leckde prorazíme!
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Kat. Ant. Suchoradský: Jménem výboru prosím pana ředitele, aby volbu
naši laskavě přijal, on jest sice nováčkem ve výboru, ale ne v paedagogii! Naše
Jednota volbou jeho jen získá a oživí se!

Tom. Jos. Jiroušek (navazoje řeč na pana ředitele Chmela): Pánové se obá
vají k nám přistoupit. Jest to pravda . . . Útočí se na ně ve skolách, v úřadech
i v soukromém životě. My musíme vystoupit takto: musíme učit katolické po
slance na radě říšské, aby se nás vtomto ohledu zastali! Dále: ať do konferencí
chodí kněží i do okresních školních porad! Tady se musí život katolický
obrodit! My to organisacemi nevytrhneme. Ať činí pánové svoii povinnost ve
školních radách! _

Řídící učitel K. Ludvík: I já se vřele přimlouvám, aby pan ředitel volbu
výboru přijal!

Učitel Vlast. Jelínek: Když jezdím na venkově po schůzích, vidím, jakou
to budí sensaci, že v Praze ředitel měšťanských škol veřejně vystupuje — a ne
bojí se!

Pan ředitel K. Chmel volbu přijímá.
Předseda: Srdečně děkuji panu řediteli Chmelovi, že volbu přijal a děkuji

mu i za skvělé myšlenky, jež zde pronesl.

Na to vykonána byla volba aklamací a zvoleni byli: za předsedu universit.
profesor Msgr. Dr. Fr. Kordač; — do výboru: učitelka Jos. Bayerová, učitelka
Albína Fortýnova, ředitel Karel Chmel, učitel Vl. Jelínek, red. Tom. Jos. Jiroušek,
řídící učitel Jos. Katka, katecheta Václ. Kunz, říd. učitel K. Ludvík, katecheta
Ant. Suchoradský, kníž. arcib. notář Tom. Škrdle, faktor Boh. Šubrt, stavitel Boh.
Varhaut. — Za náhradníky: soukromník Jan Hnátek, red. Jos. Hais Týnecký,
říd. učitel Jan Brejcha, říd. učitel Ant. Prokeš a učitelé: Prokop Sláma a Jan
Šmejkal. — Za revisory účtů: učitel Jos. Moravec a vrchní dozorce Frant.
Waldmann.

Při volných návrzích navázal předseda řeč na slova p. ředitele K. Chmela
o účinné agitaci a pravil: »já k nim dokládám, aby agitace naše a propaganda
se šířily. Již v loni jsem na to kladl velký důraz, abychom vystoupili s činností
svojí na veřejnost. Myslím, že by bylo nejlépe pořádati nějakou velkolepou
schůzi 0 školní otázce, jako ve Vídni. Když věcně, historicky probereme tuto
otázku, když budeme v ní tlumočiti city rodičů, myslím, že podepřeme tím velice
činnost takových pánů, jako jest pan ředitel K. Chmel. Proto se vřele přimlouvám,
abychom takovou veřejnou schůzi svolali & sezvali k ní širší veřejnost.<

V debatě o tom vystřídalo se několik řečníků, návrh byl přijat a odkázán
výboru k provedení.

Předseda zakončil schůzi, provolav slávu sv. Otci Piu X., Jeho Veličenstvu
císaři a králi našemu a nejd. celému Episcopátu. Za povznešené nálady se shro
máždění rozcházelo. Jednota spěje vstříc lepší budoucnosti.
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Přetěžování žactva v našich školách.

Školská komise »Volné Myšlenky: (úřad samozvaný !) sešla se sotva dva
krát — jak sama píše v lednovém čísle »V. Školy: — a tu narazila několikrát
na otázku přetěžování mládeže v našich školách. Že ve školách mnoho zbyteč
ného se učí, čili že se žactvu přeplňuje rozum, to my už dávno víme. Ale školský
tribunal Volné Myšlenky věc nenapraví, aspoň ne způsobem, jaký stanoví se ve
zmíněném článku »Volné Školyc. Páni chtějí nejprve sbírati material stížnosti
do přetěžování žactva. A tento material mají jim zasílati nejen učitelé a profesoři
všech kategorií školských, nýbrž i rodiče, studenstvo a ovšem také lékaři. To
budou ty zprávy krásně vypadati. Až páni seženou veliké množství křiklavých
fakt, pak tato prý sama budou za ně volati po nápravě. Volná Škola naznačuje,
nač se mají zprávy o přetěžování žactva asi vztahovati. Mezi 9 body je také
na př. tento otazník: 4. Kterak působí snad nepříznivě. tíživě různé zkoušky ať
periodické nebo v jednotlivých hodinách. A dotazník 5. Pokud přetěžuje žactvo
nucená účast na náboženských cvičeních, zejména všední dny před vyučováním.
Kterak vůbec hygienicky neblaze působí na děti vynucovaná docházka do kostela
zejména v zimě. — Snad také přetěžuje Žactvo sv. zpověď a sv. přijímání, když
mají ty dni prázdno? A před 1/28.hod. ráno jíti do kostela nebo do kaple školní
je také přetěžováním žactva? A ta hygiena v kostele? Před kostelními bacilly
mají nevěrci největší strach.

S tím přetěžováním žactva je to prožluklá věc. Dnes aby snad učitel
a profesor žáky ani nezkoušel, ani jim nedával delší už probrané partie opakovat,
aby je nepřetížil. A aby snad všecko naučil ve škole a nesměl žákům dávati
žádných domácích úkolů. Snad aby bylo také zakázáno žáky v pondělí zkoušeti.
poněvadž byli v neděli na delší procházce, nemohli se tudíž učiti a jsou una
veni a ospali. Dopisovatel ve »Volné Školec odmítá ovšem výtku, jako bý chtěl
děti vůbec sprostiti práce. Naopak, 'chce prý práci pro děti, hodně práce, nechce
hru místo práce. Ale neudává jasně a určitě, jak si představuje tu úlevu žactvu,
aby nebylo přetěžováno. Jenom horuje proti všemu zbytečnému přetěžování
žactva a jediná odpomoc prý jest v rozumném omezení učiva na školách vše
obecně vzdělávacích na věci opravdu potřebné a opravdu vzdělavatelné. To jest
opět fráze, ale není aspoň zpátečnická, poněvadž ji napsal volnomyšlenkář a ne
klerikál. Tedy klerikálové přestávají míti patent na snahu pro omezení učiva! Ať
však pisatel místo tohoto všeobecného rozumování prakticky ukáže, v čem by
se mělo učivo omeziti, ať vezme zeměpis, dějepis atd. a všude škrtá, a podá tím
alespoň substrat; jinak vypadají jeho veškerá slova, jak_jsme řekli, frázovitě a to
dovede konečně každý. Ale on čeká, jak praví, na to, až se sejde potřebný ma
terial, až to jiní vypracují. Jsme žádostivi, kdy a s jakým omezovacím návrhem
učiva předstoupí volnomyšlenkářská školská komise před veřejnost. Opravdu jsme
žádostivi a budeme zatím trpělivě nebo netrpělivě čekat. — r. —
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Z jednoty čes. katol. učitelstva.—
Dary zaslali nebo členské vklady splatili:
Fr. Pohunek, farář v Karlíně 6 K; Václav
Slavík, katecheta na Mělníce 10 K; Ant.
Malec, děkan v Bubenči 4 K; J. Šimůnek,
říd. učitel v Milíně 4 K; Jos. Kašpar, far.
v Mor. Radiměři 4 K: Jan Letošník, děkan
v Poličce 4 K; Albína Fortýnová, učitelka
v Břevnově 2 K; Tom. Škrdle, kníž. arcib.
notář 25K (jub. dar); Jan Žák, učetní v
družstvu Vlast 1 K; Marie Chabrova, učitelka
v Praze 2 K; P. Fr' Hoppe, komandeur-a
far. u sv. Františka v Praze 2K; Vojt. hr.
Schoenborn 40 K (Pokračování). ——Další
dary a členské vklady přijímá: Antonín
Suchoradský, katecheta v Praze-II. na Kar
lově, čp. 1879.

Nový leták Jednoty českého ka
tolického učitelstva: »O učitelstvu
v proudech politických stran a jeho
povolánía od Tom. Jos. Jirouška. Cena
6 h. Objednávky vyřizuje administrace druž
stva »Vlastc v Praze, čp. 570-II. — Pan
Tom. Jiroušek přednášel o tomto předmětu
ve výborové schůzi Jednoty čes. katol. uči
telstva a řeč jeho se tak líbila, že bylo
usneseno vydati ji jako leták. Autor v ni
líčí úpadek volnomyšlenkářského školství
pádem Ferrera a na to přechází k hnutí uči—
telstva v různých politických stranách a po
ukazuje na nebezpečí, které tím školství
hrozí. — Jednotlivě se leták ten rozesílati
nemůže, nejméně budiž objednáno aspoň 5
exemplářů.

Ústřední spolek českého učitelstva
na Moravě konal 27. ledna 1910 v »Be
sedním domě: v Brně manitestační schůzi,
na níž se účastnili učitelé z celé země ve
velmi četném počtu. Byla jednomyslně při
jata resoluce, v níž se žádá za hmotné po
stavení učitelů na roveň čtyřem nejnižším
třídám státních a zemských úředníků a za
vedení 351eté doby služební; byla též v tomto
ohledu vytčena solidarita s německým uči
telstvem. Po schůzi odebrala se deputace
učitelů k zemskému hejtmanovi hraběti
Serenyiovi, aby mu přednesla požadavky
učitelstva. r_

Z učitelské domácnosti. V »Českém
Učitelia se pere předák učitel Karel V. Tu
ček s Benešem, učitelem předákem, zná
mým protikatolickým řečníkem, V. Beneš
zasílá »Českému Učitelic opravu a prohla—
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šuje, že je soc. demokratem. »Český uči
tel mu v č. 5. odpovídá: »Za affairy Her
benovy adresoval V. Benešovi básník Ma
char list, v němž mu za »Benešovskou
politiku: napsal mezi jiným: » . . . dovolte,
abych nazval tu diplomacii, kterou prová
díte nyní, novým sv . . . vem!c (J. S. Ma
char, Prosa z let 1904—1905 str. 207 a
dál.) Tu pro rozkladnou činnost Benešovu
dokumentů a případné charakteristiky jeho
všude pověstné »činnostic velmi mnoho.c—
A pak jezdí p. V. Beneš na venek »umrav
ňovatc lid a bouřit proti klerikálům. ——
Frumarovy »Učitelské Novinyu k této pra
nici hvízdají v č. 5. »Poslechněte, drahý
Tučku, až zas na vás přijde psaní, utněte
si raděj ručkux. Inu pokrokářské učitelstvo
počíná si samo svlékat — nankynky.

Pěstitel autority. Frumarovy >Uč'itel—
ské Noviny: zavedly »klepárnuc pod ná
zvem »Temná komora k ostouzení kněžstva.:
V č. 5. se posmívají papežské klatbě nad
městem Adrií pro ztýraní biskupa a přičiňují
toto bláto: »Dnes už ty hrůzy působí
směšně (!!)c Pane Frumare, vy také užíváte
ve škole zákonitých trestů jako učitel. Co
byste tomu říkal, kdyby někdo vaše zakro
čení trestem ve škole nazval »směšnýmh
Vy- chcete míti autoritu ve škole a proto
nezlehčujte autoritu v církvi.

Dobrý i zlý úkaz dnešní doby. Na
den-2. února byla svolána do staroměstské
radnice vPraze poradní schůze na prospěch
výchovy. Její svolání odůvodňují svolavatelé
takto: »Byli jsme dosud malomocni vůči
zjevu, že nám a namnoze i rodině uniká
vychovatelské vedení mládeže. Známe všichni
toho příčinu:mezi domovem a ško
lou je velkoměstská ulice a v po—
sledni době irůzná divadla, jež
vábí děti illustrovanými detektivkami a in
diankami, scénami z manželského života a
podobnými dráždidly a otupují je vůči všemu,
co stojí výše banality. Naskytá se nám pří
ležitost pomocí & součinnosti dobrých lidí
svésti zálibu dětí na cesty, jež vedou
k obohacení vědomosti, ke kráse a ušlech
tilosti.: ]. L.

Organisační rádce a nový organisační
řád strany katolického lidu v Cechách,
jak přijat byl sjezdem strany dne 5 a 6. ledna
1908. Vykládají Pravuomil Petrovič a T. .I. Jirou
šek. Příruční knížka pro důvěrníky a organisátory
strany. Cena 20 hal. Ob'ednávky vyřizuje družstvo

Vlast v Praze-ll., itná ul. č 26. nové.
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Theorie vývojová a- monismus.
Dle P. ERICKA WASMANNA.

Monistický názor světový pozvedá v nejnovější době vždy směleji svoji
hlavu. Všechny časopisy, jež nesou se duchem atheismu, přijímají tento nej
novější názor jako vítanou zbraň proti křesťanskému názoru světovému. Mezi
nimi jsou i některé časopisy učitelské, v první řadě »Český Učitel.c

Co jest vlastně monismus ? Krátce řečeno, jest to vlastně starý materialismus
i pantheismus s novým jménem.

Dle monismu jest Bůh a svět jedno (řecky mónon, odtudjméno monismus),
ne dva. Bůh jest vlastně svět, není tedy osobního Boha, od světa rozdílného,
nýbrž ve světě přichází Bůh ku svému projevení, Bůh má se v poměru k světu
jako na př. se má věc nějaká v poměru k svým vlastnostem a činnostem. Zá
stupcem předním tohoto monismu jest známý prof. Hdckel. (Jest ovšem ijiný mo
nismus, který zastupuje ňlosof Hartmann, jenž za toto jediné čili mónon přijímá
nevědomou substanci duchovou; jest to tak zvaný monismus ducha, kdežto
Haeckl přijímá přírodu, t. zv. naturalistický monismus).

Monismus tvrdí, že křesťanství se svými dogmaty je zastaralé a že je nej
vyšší čas, aby na jeho místo vstoupil nový názor světový, na moderně přírodo
vědeckém základě zbudovaný. Ale obzvláště — tak tvrdí zástupci monismu -—
jest to theorie vývojová, nauka o druhovém vývoji živoucích bytostí, jež prý
starou víru o stvoření odstranila. Německý svaz monistický, před třemi lety za
čestného předsednictví Haecklova v Jeně zřízený, napsal otevřeně na svůj prapor
boj proti křesťanství, a to ve jménu přírodovědecké nauky vývojové. Četnými le
táky a lidovými přednáškami snaží se tento spolek monistickému názoru do nej
širších vrstev raziti cestu; i do Rakouska vyslal své agitátory. Moderní monis
mus nevede boj pouze proti katolickému náboženství, nýbrž proti každému kře—
sťanskému vyznání; jest to boj nevěry proti křesťanskému názoru světovému,
boj atheismu proti křesťanství.

To ihned správně vystihl jeden z nejvýtečnějších biologů, protestant Reineke,
jenž ve své řeči v pruské panské sněmovně dne 10. května 1907 vystoupil proti
snahám monistického svazu. Označil tyto snahy přímo za nebezpečí pro vzděla
nost; vítězství tohoto monistického názoru by dle něho znamenalo pro vzdělanost
dvacátého století pád zpět do barbarství! A vskutku. Kdo pováží, že celá naše
moderní kultura spočívá na historických základech, jež křesťanstvím v Evropě
byly vytvořeny, ten musí k onomu ostrému úsudku Reinekovu jenom přisvědčiti.
S pádem křesťanského názoru světového, víry v osobního Boha a v nesmrtelnost
duše, musil by i veškerý křesťanský řád světový, který na těchto základech je
postaven, sám sebou se sřititi.

Proto jest tím důležitější vzdělané vrstvy našeho národa poučiti o tom,
v jakém poměru nachází se ve skutečnosti přírodovědecká nauka vývojová jednak
ku křesťanskému názoru světovému, jednak k názoru monistickému; neboť
z toho bude samo sebou patrno, co máme souditi o nárocích, jež monismus
od vývojové nauky pro sebe odvozuje.

Cojest přírodovědecká (ne Darwinova) vývojová theoríe? V čem spočívá její
podstata a které jsou prameny k jejímu důkazu,jakož i jeji-hranice? Přírodovědecká
vývojová theorie čilí theorie descendenční jest nauka o druhovém vývoji organických
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druhů K její podstatě nenáleží tudíž, aby vysvětlila první počátek čili původ
života. Právě tak nenáleží k její podstatě vysvětliti vývoj zvířectva a květeny,
tedy obou těchto říší, z jediné společné prabuňký.
Musíme zde monistické předpoklady, jež naprosto postrádají věcného existenčního
oprávnění, odlučovati pečlivě od skutečných výsledků badatelských. — Bádání
poskytuje nám sice důkazné prameny pro druhový vývoj organických druhů.
Ale důkazy tyto, vzaty jednotlivě i všechny dohromady, smí požadovati pro sebe
pouze menší nebo větší stupeň pravděpodobnosti, ne jistoty, poněvadž nauka
vývojová není vědou empirickou čili zkusnou.

Druhový vývoj živých bytostí zůstává vždy pouhou stavbou domněnek čili
hypotés. Mezi prameny descendenční theorie zaujímají první místo zkamenělé
(fossilní) formy zvířecí a rostlinné, jež ukazují, jak se organismy prasvětové
k oněm přítomné doby tím více blíží, čím mladší jest geologická doba, do které
náležejí.

I srovnávací nauka o formách, srovnávací věda o životě a srovnávací dě
jiny o individuelním vývoji podávají různé důkazy ve prospěch druhového vý
voje zvířat a rostlin. Ale všechny tyto důkazné zdroje mluví jen pro omezený
vývoj v hranicích určitých řad forem, tak že přicházíme k tomu, abychom při
jali v obou říších. i ve zvířeně i ve květeně, spíše vývoj ne zjednóho, ale zvíce
druhů. Monistický vývoj pouze z jedinného druhu není ničím jiným než krás
ným snem, jemuž neodpovídá skutečnost. S křesťanským názorem světovým ne
přichází přírodovědecká theorie tak, jak je námi líčena, totiž jako vývoj z více
druhů, v nižádný spor; naopak moudrost a moc Stvořitelova dostává se zkrze
ni do tím krásnějšího světla, ježto svědčí to o větší moudrosti i moci Boha, že
stvořil svět vývoje schopný, nežli kdyby stvořil formy pevné, se neměnící.
Co jest však vývoj zvaný darwinismus, jehož za štít užívá monismus?

Darwinismus, ve vědeckém smyslu toho slova, jest onen zvláštní způsob
vývojové nauky, jenž pochází od Karla Darwina a od ostatních theorií vývojových
se liší i co se týče příčiny vývoje i jeho způsobu. Jest to theorie přirozeného
výběru (natural Selection), dle něhož se organické druhy vyvinuly tím, že vždy
jen existence schopné formy v boji o bytí zůstaly. To jest vlastně negativní či
nitel a tento přirozený výběr, jakožto čistě negativní faktor, je zcela nedostatečný
k odůvodnění druhového vývoje; nebot tím, že dle něho tormy čili druhy ži
vota schopné zůstávají, nemůže on vysvětliti původ druhů, nýbrž tyto druhy
vlastně předpokládá. — Také ohledně způsobu vývoje jest darwinistická theorie
o přirozeném výběru neudržitelná, ježto přijímá zcela pomalé, nesmírně zdlouhavé
přetvořováníse druhů, jež stojí v rozporu s fakty paláontologickými. Darwinovská
selekce může ve vědecké vývojové nauce zaujímati proto jen úlohu podřízeného
pomocného činitele.

Jakožto hlavní příčinu vývoje dlužno spíše uznati vnitřní vývojne' zákony
organismů, kteréžto vnitřní zákony, ovšem pod spolu zasahujícím a tvořivým
vlivem zevnějších příčin (jako jsou podnebí, teplota, potrava a pod.), hrají vůdčí
úlohu jak ve vývoji druhovém tak individuelním. Tyto vnitřní zákony vývoje
ukazují však v poslední řadě na moudrost nadsvětového Stvořitele.

Kromě darwinismu ve vědeckém smyslu tohoto slova jsou ještě jiné dar—
winismy ve smyslu populárně vědeckém. Jeden z takovýchto jest tak zvaný
darwinistický názor světový, jenž vznikl ze sevšeobecňování darwinistického vý—
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běru a užití jeho na celý světový řád. Tento darwinistický názor světový není
ničím jiným než onou starou materialistickou theorií o náhodě, jenže v jiném
rouše. — Jiná forma darwinismu jest také rozšíření výběru přirozeného na člo
věka; dle ní nemá býti člověk leč bestie, ve slepém boji o bytí výše se vyple
menivší. Toto hrubé a bezduché pojímání člověka jest venkoncem nevědecké.
— Konečně se darwinistická theorie o přirozeném výběru zaměňuje s theorií vý
vojovou vůbec.

Tato záměna je vědecky neudržitelná a způsobila už mnoho zmatků a škod
v nejširších vrstvách.

Ale jak se to má s přírodovědeckon theorií vývojovou ohledně člověka?
Duševní vývoj člověka ze zvířete odporuje zásadnímu rozdílu mezi duchem člo
věka a duší zvířecí, kterýžto podstatný rozdíl je potvrzen i moderní experimen
talní psychologií zvířete. Proto nutno jej předem zamítnouti. Co se pak týče tě
esného vývoje člověka ze světa zvířecího, vykazuje nynější přírodní věda jenom
snůšku hypolés navzájem si odporujících; jest tedy tento vývoj tělesný člověka
ze zvířete pokládati za nedokázaný.

Různé hyptesy o tomto tělesném vývoji můžeme rozděliti ve dvě skupiny:
první přijímá bližší příbuznost člověka s vyššími opicemi, druhá skupina zastává
jenom vzdálenější příbuzenství. Bližší zkoumaní vědeckých důkazů pro obě sku
piny ukazují jejich nedostatečnost. Domnělé »krevní příbuzenství: člověka s vyš
šími opicemi spočívá na mylném výkladu pokusu krevní reakce. A pal'áontologie,
která zvířecí předky člověka zkoumá, nezná ve skutečnosti žádných takových
předků téhož; za nejstaršího předka dnešního člověka pokládá jenom jedno sta
ropaláolitické lidské plémě, známé podjménem typu Neandrova čili »homo pri
migeníu5c, který však v tělesném a duševním ohledu byl už pravým člověkem.
C'o máme tedy říci o Háckelovských rodokmenech člověka .? Tyto udávají původ
člověka z opice jako »historickou skutečnost:. To však není výsledek vědy, nýbrž
s vědou prováděná neplecha. Kromě toho jest methoda, které Haeckel užívá, aby
zvířecí původ člověka učinil pravděpodobným, tolika podvody prosáknuta, že nesmí
vůbec na vědeckost nároků si dělati. '

Co máme tedy o nárocích monismu říci? Předstírá, že nahradil křesťanský
názor světový novým, »přírodovědeckýmc, odpovídajícím pokrokům vědy. Tyto
nároky dlužno jako klamné odmítnouti. Stímto heslem monismu tropí se od pro
tivníků křesťanství nepoctivá hra na svedení lidí. V nejhlubším základě jest nový
monismus — na špatnou (darwinistickou) theorií se odvolávající — starýmvmate
rialz'smem a atheismem. Jediný pravý monismus, jediné pravé učení o jednotě,
nalézá se naproti tomu v křesťanském názoru světovém: jest to jeden nekonečný
věčný Bůh a jedna — věčná pravda; z této má původ jak přirozená věda, tak
nadpřirozené zjevení; proto nemůže nikdy býti skutečný rozpor mezi vědou
a vírou. —

Z celého článku nechat laskavý čtenář sobě ujasní toto: Jest třeba připu—
stiti — a to se také děje — rozumnou a na faktech skutečných založenou evoluci
čili vývoj organických druhů;' proti této přírodovědecké evoluci nestojí nikterak
katolická víra v rozporu a mluví-li bible o stvoření bytostí, není třeba tomu
rozuměti tak, že by to líčení biblické tvrdilo stvoření všech druhů tak, jak po
zději i nyní se tyto druhy jeví. Bible přece nechce při své stručnosti o těchto
věcech a majíc jiný účel než přírodovědecký hlásati, že by všechny organické



Sirena 24. UČITELSKÁ PŘÍLOHA Ročník XIÍÍ.

bytosti, ba i neorganické, byly tvůrčím slovem Boha v poslední, ustálené formě
vyvolány ze svého nic. Vývoj se zde dál, třeba v nepřehledných dobách, půso
benim oněch vnitřních zákonů, jež Bůh do nich vložil a jež nechal působiti.
V tom se, jak pravili jsme nahoře, jeví právě moudrost Tvůrcova.

Od této přírodovědecké, dobře chápané evoluce dlužno však rozeznávati
tak zv. evoluci darwinistickou, jež je pouhou hypotésou čili domněnkou a to
nedokázanou a dnes od většiny přírodních badatelů zanechanou, která chce vývoj
všech nynějších druhů odvozovati předně z jediného druhu, vlastě jediné pra
buňky světové (nemůže však dokázati, že by nebyl vývoj z více druhů, a vtom
ohledu má proti sobě skutečnost) a za druhé činí to způsobem, kterým doka
zuje původ všech druhů z jedné prabuňky, nebo jednoho druhu z jiného tím,
že v boji o bytí některé druhy čili formy obstály, jiné pak zahynuly, a tak se
ustálily druhy silnější. Tento způsob výběru přirozeného jest čirou fantasií nedo
kázanou a nedokázatelnou. '

Monismus pak čili nauka, že všechno jest jedno, jedna hmota, Bůh, duch,
tělo, vlastností, síly atd., opírá se k svému odůvodnění jedině na tuto evoluci
darwinistickou, jest tedy fantasmem, jako jest fantasmem jeho základ čili vývoj
pomocí přirozeného výběru. Křesťanský názor světový srovnává se dobře se sku
tečným přírodovědeckým vývojem; názor monistický jde cestou nedokázaného
a nedokazatelného vývoje darwinistického, s ním stojí, s ním i padá.

_ R. _

zástupci obchodní komory, němečtí naciona
RÚZNÉ ZPRÁVY.

Z Jednoty česk. katol. učitelstva.
Darovali: ]. J. Zděnko kníže Lobkovic
100 K; po 20 K: Konvent Maltézský
v Praze a Jan Vít, farář v Jeřicích; po
6 K: Fr. Jelínek, říd. učitel ve Ždánicích;
slč. Worlovy v Praze, a Katol. vzděl. Jed—
nota v Nové Pace; po 2 K: Jos. Mrá—
zova a Vikt. Sedláčkova, učitelky v Tur
nově; P. Rafael Scholz O. S. B. v Břev
nově u Prahy, a Jan Breicha, říd. učitel
v Karlíně; menší částky: Ian Volf, kate
cheta v Klatovech, a Jan Blíženec, mistr
knihařský v Praze.

Celibát učitelek. Na dolnorakouském
sněmu byla živá a bouřlivá debata dne
18. února t. r. stran návrhu na zrušení
celibátu učitelek. Návrh poslance Wolleka,
učitele, aby celibát učitelek byl pro Dolní
Rakousy dle dosavadního 5 80. zákona ze
dne 25. prosince 1904 zem. zák. dolnorak.
na dále podržen, byl přijat většinou 60 hlasů
proti 38. Pro něj hlasovali všichni kře
sťansko-sociální poslanci rolničtí, venkov-'
ských měst i měst průmyslových mimo.
vídeňských, 7 poslanců vídeňských a 9
velkostatkářských. Proti hlasovala většina
křesťansko-socialnich poslanců vídeňských,

lové, socialni demokrati a 6 velkostatkářů.
Socialni demokraté podali dodatečný návrh,
který měl za účel zrušení celibátu alespoň
pro Vídeň. Pro něj hlasovali jen 31 poslanec.
Celibát učitelek tedy v Dol. Rakousích zů
stane v platnosti. Pro podržení celibátu
učitelek zasazovali se hlavně poslanci z ven
kova, jejichž přičiněním návrh na zrušení
padl. Poslanec, učitel Wollek za většinu,
jak pravil, svých kollegů z Vídněi ven
kova, přimlouval se za podržení celibátu.
V odůvodnění pravil: Vdá-li se dívka, jest
její první povinností, obstarávati domácnost
a býti dobrou matkou. Muž má povinnost
ženu živiti. Máme právem útrpnost s vda
nými dělnicemi, poněvadž víme, že v tom
okamžiku, kdy matka od svého hlavního
povoláni je odvolána, s výchovou dítek to
špatně d0padá. Proto jest hlavním bodem
programu moderní politiky sociální oto se
postarati, aby muž vydělal tolik, by mohl
sebe i svou rodinu dobře uživiti. Snažme
se o dobrou školu, ale starejme se také
o pravý křesťanský rodinný život. — Ne
mocný dr. Lueger, když mu bylo toto usne
sení sněmu sděleno, dal však zřetelně na
jevo, že není s ním spokojen. Kdyby byl
sezení přítomen, nebylo by se asi takové
usnesení stalo. r.
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Z Ferrerovy moderní školy.
Ferrer jest sice odbyt a to i od světa liberálního, alespoň od toho, jenž si

zachoval soudnost a jakousi nepředpojatost; ale socialističtí a volnomyšlenkářští
průkopníci velebí dosud Ferrera jako šlechetného člověka, jenž v boji proti reakci
položil svůj život. Jeho moderní škrlu, životní to dílo Ferrerovo, mají nyní stále
za svého koníčka, na němž harcují, až jiskry pod ním lítají. »Volná škola—zuvádí
v lednovém čísle úryvky z této nejmodernější školy Ferrerovy. Jsou to úryvky
.z článků, jež byly napsány od žáků a žákyň Ferrerovy školy a potom uveřej
něny v časopise, jejž Ferrer počal vydávati hned po založení své moderní školy.
Těch článků ve »Volné Škole: jest 6, snad to jsou ty nejmírnější az těchto kra
tičkých úryvků žáků a žákyň zabavil náš pan státní nadvládní 23 řádek (ze 68
řádek, tedy celou třetinu). »Volná Skolac uveřejňuje tyto úryvky, aby prý alespoň
nějaký obraz podala o morálce moderni školy Ferrerovy. Vizme tedy, co ti
žáci a ty žákyně psaly. Čtenáři poznají z nich ducha, v kterém se dále výchova
v této.škole.

Tedy 1. Chlapec kterýsi psal: Mikroskop. Stará věda zůstávala pozadu, po
něvadž k pozorování užívala pouze přirozeného zraku. Dnes však máme mikro
skop a jím vidíme zárodky mnohých nemocí . . . (místa ne důležitá vynecháváme
k vůli stručnosti). Mikroskop je vynález volných lidí. Náboženští fanatikové nejsou
schopni činiti vynálezy, poněvadž všecko odvozují od svého boha.

Z tohoto článku žáka vidime, jaké mu byly strannické názory vštěpovány.
Náboženským lidem upírá se tady možnost činiti vynálezy, což je odsouzeno
celou historií. Kolik vroucně nábbžných lidí a hluboce věřících učinilo vynálezy
a jak ohromné! Stačí jmenovati Newtona, Koperníka, Galileiho, Kepplera, Secchiho
atd. A právě, co se mikroskopu týče, byl to Malpighi, jejž povolal papež Inno—
cenc III. do Říma a učinil jej prvním svým lékařem a komořím, jenž po
prvé užil mikroskopu v anatomických a fysiologických badáních s výsledkem ob
divuhodným. _

Hodiny jsou společným výtvorem tří mnichů: Gerberta, Paciňca & opata
Vilémaz Hirschau. Schwartz, mnich kolínský, prvně připravil střelný prach (roku
1320). Laterna magica je vynález učeného jesuity P. Kirchera (1- 1680). Vodní
mlýny a vodní stroje vynalezeny mnichem italským Leonardem da Vinci. A což
slavný lékař Pasteur, hluboce věřící katolík?

A Ferrerova škola učila své chovance, že náboženští fanatikové (jiného ná
zvu pro ně nemá) nejsou schopni činiti vynálezy!

2. článek zabaven. — 3. článek: (Děvče) Policie. Policie žalařuje nešťastníka,
jenž ukradl chléb pro svoji rodinu. Vrhá do vězení nešťastníky a tak bídu ještě
zvyšuje. — Zde se tedy schvaluje krádež a píše proti právnímu řádu a policii.
— 4. článek o hostinci se může jediný ze všech pokládati za umravňující.

5. článek: (Děvče). Válka. Lidé nesmějí mezi sebou bojovati. Zbraně vyna
lezli lidé, aby nad svými druhy mohli panovati. Lepší by byly vědecké přístroje,
které slouží pokroku lidstva. Mnozí dobývají pro sebe ve válce cti. Ale tato čest
se přičítá vždycky vůdcům, ač to jsou vojáci, kdož pro ně pracují a třebasi na
bojišti nepadli, oko, ruku nebo nohu ztrácejí. Vynálezce bořícíhoýnástroje je pyšný
na svůj vynález. Dávají se mu odměny, jež, on přijímá a tak lidé válkou divočí,_
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místo aby se zušlechťovali. — V tomto úryvku zavrhuje se tedy boj vůbec
i obranný, jednostrannost z něho očividná.

6. článek zabaven.

7. článek: (Chlapec). Peníze. Penězi stali se někteří bohatými a jiní chu
dými. Bohatí vykořisťují chudé a zatím, co jedni zasedají k plným stolům, nedo
stává se jiným chleba, oděvu, obydlí. Jestliže by nebylo peněz, mohli by všichni
plody své práce vyměňovati a míti to, co potřebují, zatím co dnes ten, jenž pra
cuje, trpí strádáním a ten kdo nepracuje, žije v nadbytku. Peníze činí lidi ctižá
dostivými, přivádějí nerovnost. — Tento článek brojí tedy proti penězům, jakožto
osobnímu majetku. drží se tedy nesmyslné utopie socialistické, chce ráj na zemi,
který byl prvním hříchem pozbyt.

8. článek zabaven.

9. článek: (Chlapec). Parasité. Parasity slují zvířecí a rostlinné organismy,
které na útraty druhých a bez práce žijí. Také v lidské společnosti jsou takoví
parasité. Takovými jsou boháči, které živí chuďasové, a kněží, kteří je na konec
o všechno připravují. — Zde tedy se jeví nenávist proti bohatým a proti kněžím.
Kněží bohaté o jmění připravují; ptáme se, kdy se to stalo, dříve anebo nyní?

Takovéto nesmysly učily se v moderní škole Ferrerově a »Volná Škola:
ve své hlouposti se neštítí tyto exsudáty zfanatisovaných dětských mozků po
dávati jako výkvět morálky moderní slavné školy Ferrerovy! Od fanatismu k hlou
postí jest jenom jeden krok. R.

Konference spolku pro péči o slabomyslné dítky.
Slavnostním způsobem byla 21. března zahájena čtvrtá rakouská konference

spolku péče o slabomyslné dítky, v sále učitelského domu ve Vídni. Účastnili se
jí: ministr vyučování hrabě Stůrgkh se sekčním chetem drem rytířem Kaněrou
& s mnohými dvorními rady, zástupci ministra vnitra a spravedlnosti, vrchního
presidia, zástupci města Vídně, Prahy, Brna, Štýrského Hradce a Budějovic, zá
stupci zemských školních rad ze všech korunních zemí, některých okresních
i místních školních rad, profesoři z lékařských takult, šlechta i zástupci zahra
niční (z Německa).

Předsedou byl dr. Albin svob. p. Spineíte. Ministr vyučování hr. Síůrgkh
v delší přednášce pravil mezi jiným: Převzal-lí jsem ve své úřední hodnosti pro
tektorát tohoto sjezdu, stalo se to proto, abych dokázal zvláštní zájem, jejž chová
správa vyučovací k vybudování naší péče o slabomyslné dítky. Nemá ovšem
jediná škola zájem na této otázce, neboť tato jest spíše z veliké části otázkou
socialni & zcela zvláštním způsobem zaměstnává široké třídy obyvatelstva a nej—
různějších činitelů. Ale v míře význačné dotýká se tato otázka správy vyučovací,
která je k tomu povolává, aby ona opatření učinila a vybudovala, jichž úkolem
jest, slabomyslné dítky jejich bídnému stavu vyrvatí, jejich duševní síly vhodnou
vyučovací methodou povznésti a je tak ponenáhlu nejen k světlejším výšinám
přiváděti, nýbrž poměrně k jejich individuelním schopnostem ku samostatné čin
nosti a vlastnímu vyživení se uzpůsobovati.

Pravidlo poznání, že i slabomyslné dítko,je-li vůbec vzdělání schopno, může
býti k jisté duševní zralosti přivedeno. Při snaze za tímto cílem nebude zajisté
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chyběti spolupůsobení vyučovací správy, o to bude v první řadě postaráno pořá
dáním vzdělavacích kursů pro učitele &vydáváním vhodných učebných pomůcek.
Ani hmotná pomoc činitelům školy vydržujícim nebyla dosud k tomu účelu od
pírána a nebude se jí ani v budoucnu podle možnosti prostředků po ruce jsoucích
nedostávati. (Souhlas.)

Princezna Auerspergova pozdravila po té. srdečnými slovy kongres jménem
dámského spolku sv. Anny, jenž založil a vydržuje vychovávací ústav pro slabo
myslné dítky »Ernestinuma v Praze. Mnozí jiní proslovili ještě pozdravné řeči.
Na to referoval ředitel Schiner o pokrocích v péči o slabomyslné v Rakousku od
poslední schůze. Delegát Danzínger (Krakov) mluvil o nedostatku všeliké péče
o slabomyslné dítky v Haliči.

Zvláštní pozornost vzbudila přednáška dvorního rady profesora Wagnera
z Jaureggů o »Uberkretinismu: (zvýšené blbosti). Dr. Oskar Havorka, pojedná
val o dalších osudech dítek slabomyslných a epileptických, ústavy opouštějících.
Ředitel dr. Herfort (Praha) měl referát o »slabomyslném dítku v biologii: a mezi
jiným uvedl: Poněvadž mladistvá slabomyslnost napadá lidské tělo ještě v době
jeho vývinu, jedná se při této nemoci o porušení vývoje, a dítko slabomyslné
jest se stanoviska biologického problemem vývojné mechaniky. Takové dítko jest
považovati za lehčího druhu znetvoření, za anomálii, při čemž známé příčiny
slabomyslnosti jakožto vnější i vnitřní pathogenetičtí činitelové porušují mozek,
ale i ostatní tělo. ——Dr. Lazar mluvil o »zkoumání intelligence u dítek a o jeho
užití ku posuzování nezdravých stavů duševníchc. — Prof. dr. Spitzy (Štýrský
Hradec) mluvil k »tělesné výchově slabomyslných ve školce a zdůrazňoval, že
špatné držení těla jest hlavní chybou, proti níž při tělesné výchově slabomysl
ných jest bojovati. — Zdravotní paedagog Kirmesse (Heidelberg) podával zprávu
o »snahách Georgena a Deinharts Levanyc, kteří v polovici předešlého století
v Badenu a později v Liesingu založili vychovávací ústav pro slabomyslné dítky,
enž po několika letech však zanikl. — Vidno, že u nás v Rakousku věnuje se

zvýšená pozornost výchově slabomyslných dítek, což je zajisté úkazem veliké
důležitosti v otázce školní. Slabomyslné dítky, jichž počet v nynější době nad
obyčej vzrostl, potřebují zvláštní výchovy, ku kterémuž účelu třeba pro ně zřizo-.
vati oddělené třídy, tak zvané pomocné třídy a školy. R.

Osobní vliv na žáky.
S láskou a úctou maji dítky k nám vzhlížeti. Jako k nim nesmíme býti

slabí a povolní, tak zase ne chladní a nepřístupní. Mezi učitelem a žákem má
býti poměr srdečný. Ve škole zastupuje učitel rodiče, odtud vzrůstají mu povin
nosti, jež chování jeho k dítkám pronikati mají blahovůlí, spravedlivostí a uzna
lostí. Navštiv tedy na příklad nemocné dítko audělej mu malou radost! Poskytni
jinému, jež otce nebo matku ztratilo, laskavé slovo! Měj trpělivost a shovívavost
se slabšími! Měj slitování s oněmi, jež doma nalézají nouzi a bídu, hádky ane
sváry! Vyvolej u všech dítek dojem: Pan učitel to s námi mysli dobře, chce
našemu dobru. Tak se vniterný vzrůst dítka prodělává neviditelnou mocí osob
nosti. Ale děje se tajemně a pomalu. Ze semene nevyroste přes noc strom s květy
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a ovocem. Proto se ozbrojme trpělivbstí a střezme se oné resignované nálady,
která se domnívá, že nemáme vlivu na dítky, poněvadž hned nevidíme výsledků
My lidé jsme tak snadno plni nároků, chceme veliké výsledky svého konání
viděti a věříme tak málo v moc a sílu nevědomých a tichých vlivů, jež i při
nejskrytějším, zdánlivě nejnepatrnějším životě nechybí. To jsou ony tiché nitky,
jež z duše na duši přecházejí a se převinují a jež Bůh ienom zná, z nichž se
však lidské osudy více spřádají než-li my tušíme. Ale nejenom lidé z masa a
krve, jež dítky před sebou vidí, působí výchovně na vůli, ale podobně i idealni
postavy minulosti, s nimiž vstupují do čistě duchovně sprostředkovaného styku,
jest proto stará paedagogická zásada, dítkám do rukou dáti dobře psané životo
pisy výtečných lidí, aby se nadchly k napodobování těch, které cti a milují. Vzory
působí lépe než předpisy. K.

Z Jednoty čes. katol. učitelstva. Da—
rovali: po K 20: Jiljí Březina, řed. měšť.
školy na Smíchově; Jan Sobotka, spiso
vatel v Chrudimi a Msgr. Dr. F. Zapletal,
kanovník na Vyšehradě; Josef Čáp, farář
vLenešicích 6 K; Katol. Jednota v Karlíně
5 K; po K 4: Jos. Krihl, farář vHořičkách;
Jan Tyrychter, bisk. vikář v Přepeřích; Msgr.
Bedřich Kamaryt, č. kanovník v Deštné; Jos.
Štěpán, bisk, vikář v Žichovicích a Ferd. Za
jíček, farář v Opařanech 2 K. — Další člen
ské podíly a milodary přijímá pokladník:
Ant. Suchoradský, katecheta v Praze-II. na
Karlově čp. 1879.

Ve znamení „pokroku“: Známýlidu
mil vlašský, soudce Majetti, podává smutnou
statistiku o mladých zločincích v Italii. V roce
1891 bylo odsouzeno 3605 dětí ve věku od
9 do 14 let. V roce 1900 toto číslo téměř
se zdvojnásobila (5254); v roce však 1908
až 1909 stouplo na 10.758 . . . Ještě hůře
se _to má se zločinci ve věku od 14 do
18 let. V r. 1891 bylo jich »tolikoa 14.287;
v r. 1900 již 19.415 a nyní 35.023 . . . .
Auváží-li se, kolik »kouskůc jiných zůstane
bez trestu benevolencí zákona neb soudní
praxe, pak lze říci, že království italské má
statisíce zločinců, kteří nedosáhli dosud 18.
roku. — Mnozí obviňují v té příčině nedo
statečné vyučování; jiní opět úbytek nábo—
ženského cítění. Bude asi obé pravda. —
K této kapitole sděluje se z'Francie: V Au
tunu, ve střední Francii, jsou vězení pře
plněná. Jelikož nebylo místa pro nové tre
stance, byla správa nucena propustiti aspoň
ty, kteří nebyli nejhorší. Dvě třetiny trestanců
dosud nedosáhlo 20 roků. 13-—

Veěerní číslo „Vaterlandu“ ze dne
22. března t. r. přináší z péra katechety Václ.
Kunze, obšírný referát o letošní valné—hro

madě Jednoty čes. katol. učitelstva. Druhý
referát zaslal týž dp. do Vaterlandu o valné
schůzi Paedag. svazu.

Učitelské platy a jejich krytí. V Dol.
Rakousích budou zvýšeny učitelské platy a
krytí jejich z jedné části obstará se zvýše
ním obecní dávky z kořalky (proti čemuž
se obrací, ovšem marně, soc. demokraté) a
z druhé části zvýšením poplatků z dědictví.
Proti poslednímu,zvýšení demokrati nejsou.
Ovšem nejraději by všechno placení uvalili
na vyšší a střední vrstvy a sami aby ne
platili nic. V lidské společnosti třeba míti ohled
na všechny vrstvy a břemena roz—dělovati.

Slovo o Macharově čítance. Podává
V. K. Nákladem Jednoty čes. katol. učitel
stva a přátel křest. výchovy. Cena 24 hal.
Pěkná brožůrka! Právě vyšla tiskem. Vřele
daporučujeme. Autor rozebírá v ní Macha
rovu čítánku článek za článkem a uvádí je
na pravou míru; místy kritisuje a místy vy—
vrací. Sprostačina, jež se čítankou Macha—
rovou jen hemží, dochází zde zaslouženého
odsouzení. Je opravdu hanba čísti, co dnes
v »čítánkáchc Machara, Horkého, Havlíčka
musí snésti papír — a »rozum<< těch, kterým
se to líbí. Brožura tato měla by dojíti za—
sloužené přízně u všech katolíků. — Ob
jednávky se adresují na administraci druž
stva Vlast. Peníze buďtež zaslány ne na
Jednotu — pošta by jich nevydala — ale
na admin. družstva Vlast vPraze čp.570-II.

Graduale parvum s notací moderní
a textem latinsko-českým do 1. dubna 1910
stojí K 270, po 1. dubnu K 3'50, vázaný
K 530. Přihlášky na »Graduale parvumc_
i na »Kyrialea a »Průvod varhanc, k obému
přijímá na dále redakce »Cyrillae. »Kyrialec
bude státi 60 až 80 hal. a bude míti texty
latinsko-české.
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Petice katolického Svazu učitelského pro Rakousko stran upravení,
platů učitelských.

Učitelstvo obecných a měšťanských škol ve všech zemích našeho mocnářství
dožaduje se Spravedlivějšího a nynějším poměrům odpovídajícího upravení svých
služebních požitků. Kardinální požadavek jest všeho učitelstva, aby bylo svým
platem postaveno na roveň státnímu úředníctvu od XI. až do VIII. hodnostní

jenž zastupuje 7000 německých učitelů a učitelek v celém Rakousku, skrze říš
ského poslance, ředitele semináře, Augustina Kemettera, petici říšské radě, jež
byla připojena k stenograňckému protokolu 30. sezení a výboru pro státně usta
novené osoby odkázána dne 10. března 1910,

Ježto jsme byli dožádání zmíněným Svazem za otištění této petice a poklá
dajíce zároveň společný postup v těchto čistě stavovských otázkách za prospěšný
věci samé, uveřejňujeme dnes alespoň znění návrhu zákona v oné petici poda—
ného, vynechávajíce prozatím, pro nedostatek místa, úvod a odůvodnění návrhu.

Výbor katolického Svazu učitelstva v Rakousku žádá říšskou sněmovnu
poslaneckou, aby následující návrh zákona důkladně ocenila:

Zákonze dne .....
týkající se základní úpravy služebního poměru osob učitelských obecných a mě
šťanských škol v královstvích a zemích-na říšské radě zastoupených.

V souhlasu s oběma sněmovnami říšské rady vidí se mi nařídití následovní:
Článek I.

% l. Úprava zákonitých služebních příjmů osob učitelských obecných a
měšťanských škol jakož i způsob, jímž se tyto dostávají, děje se zemským zá
konodárstvím.

% 2. Služebné příjmy (základní plat a aktivní přídavek) definitivních osob
učitelských musí býti vyměřen tak, aby nebyly nižší nežli ony pro třetí skupinu
0. k. státních úředníků stanovené (podmínka ustanovení jest absolvování střed
ního ústavu učitelského).

Článek II.
9 3. Za účelem vyměření služebních příjmů maji deňnitivní osoby učitelské

přiměřeně k jejich celkové služební době, ve čtyři kategorie býti rozděleny.
a) Čtvrtá kategorie odpovídá XI. hodnostní třídě c. k. státních úředníků,

3. skupiny;
b) po šesti letech celkové doby služební ve 4. kategorii postoupí každá uči

telská osoba z pravidla 5 ponecháním na jejím služebním místě cestou časového
postupu do třetí kategorie, jež odpovídá X. hodnostní třídě c. k. státních úředníků;

c) po sedmi letech celkové doby služební v 3. kategorií postoupí učitelské
osoby z pravidla 3 ponecháním na jejich služebním místě cestou časového po
stupu do druhé kategorie, jež odpovídá IX. hodnostní třídě c. k. státních úředníků;

d) po osmi letech celkové doby služební v druhé kategorii postoupí uči
telské osoby z pravidla 5 ponecháním na jejich služebním místě cestou časového
postupu do prvé kategorie, jež odpovídá VIII. hodnostní třídě c. k. státních
úředníků.

%4. Učitelské osoby na školách měšťanských mají se ohledně rozdělení do
kategorií stejným způsobem posuzovatí jako učitelské síly na školách obecných.
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Definitivní osoby učitelské škol měšťanských obdrží ku svým pravidelným po
žitkům do pense vpočítatelný »přídavek školy měšťanskéc 600 K ročně.

5 5. Řídící osobě učitelské obecné školy náleží do pense vpočítatelný funkční
přídavek nejméně 50 K za třídu, nejméně však 100 K.

Učitelské osobě pověřené řízením měšťanské školy náleží do pense vpočíta
telný funkční přídavek nejméně 60 K za třídu, nejméně však 200 K.

g 6. Zatímní učitelská osoba bez zkoušky učitelské způsobilosti obdrží polo
vinu požitků nejnižšího stupně platu 4. kategorie (X1. hodnostní třídy), jakožto
remuneraci, zatímní učitelská osoba s vysvědčením způsobilosti obdrží třičtvrtiny
týchž požitků. Po tříleté celkové době služební na veřejných obecných a mě
šťanských školách přísluší zatímním učitelským osobám nárok na jmenování deň
nitivním učitelem, po případě učitelkou 4. kategorie, jsou-li pro to dány zákonité
podmínky.

5 7. Ony učitelské osoby, jimž od obce, po případě od vydržovatele školy,
přikázán jest služební byt, obdrží pouze polovici svého pravidelného aktivního
přídavku.

:; 8. Ženské osoby učitelské mohou jenom na pouhých dívčích školách pů
sobiti; tyto obdrží ve všech čtyřech kategoriích dvě třetiny aktivního přídavku
mužských osob učitelských a provdají-li se, pozbývají naň nároku.

Š 9. Pro disciplinární jednání s učitelskými osobami obecných 9. měšťan
ských škol mají se přiměřeně použíti ustanovení, platná pro c. k. státní úředníky.
Bližší ustanovení o tom vydá můj ministr kultu a vyučování cestou nařizovací.

. Článek 111.

5 10. Vydržovatelům školy nahradí se napříště ze státních prostředků čtvrtina
jejich osobního nákladu na školy obecné.

Článek IV.

5 11. S tímto zákonem se neshodující paragrafy říš. zák. o školách obec
ných pozbývají tímto platnosti.

' Článek V.

5 12. Provedením tohoto zákona jsou můj ministr kultu a vyučování a můj
ministr financí pověřeni. —

Pozn. Touto peticí, podanou v říšské radě, předešel katolický Svaz.učitelský
liberální učitelstvo, totiž německo-rakouský Svaz učitelský a Všeslovanský Svaz
učitelů, kteří podali podobný návrh právě v ten den, kdy katolický Svaz petici
svou v parlamentě přednesl. Přišli ovšem' pozdě. — R.

Výchova mládeže.
Napsal V. J. učitel. „

V jednom z posledních čísel »Vychovatelec minulého roku pojednal jsem
o zanedbané mládeži ve článku »O předměstských dětechc. Zanedbané dítě jest
jako nepěstěný stromek, o nějž zahradník se nestará. Dítě zajisté má větší cenu
než stromek a proto je nevyhnutelně potřebí o ně pečovati. Rodičové zámožní
mohou snáze dítky vychovati nežli chud'asové, ač víme, že z nejchudších rodin,
z venkovských chatrčí vyšli mužové vzdělaní a nad míru učení. — Jsouť rodi
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čové, kteří oba (otec i matka) jdou za chlebem, jen aby několik hladovících krčků
uživili.

Co as dělají dítky zanepřítomnosti rodičů? Chovají se slušně? Chodí pilně
do školy? Přicházejí do společnosti dětí hodných? Zajisté, že přivelkém procentu
odpoví každý Záporně.

Když dítě ponecháno je samo sobě, zvlčí, pustne a co z něho vyroste?
Vynikající paedagogové radí, aby rodičové byli, pokud možno, ve styku

s učiteli i katechety, aby tak ruku v ruce společně mohli pracovati na výchově
dítek. Mnohý vychovatel rád by v této věci vyhověl rodičům, zejména když by
znal poměry těch kterých rodin. Má-li výchova mládeže býti dokonalou, musí
vychovatel, je-li svědomitý, studovati povahu jednoho každého svěřence, aby ve
svých výkladech a poučenich dovedl se k němu snížiti.

Vychovatelé nedostanou knihy, jež by obsahovaly životo- a povahopis dítka
jednoho každého, aby mohl jako dle receptu vychovávati; potřebuje proto, by
rodičové zmínili se alespoň občas o svých dětech, případně oznámili vychovateli
to, co dítě samo učiteli říci by se bálo anebo stydělo.

Radi se vychovatelům, by při různých příležitostech (přednáškách) upo
zornili rodiče na tyto styky a zajisté, že to bude na mnohých místech s povdě
kem přijato. Budou-li rodičové s vychovateli v stálém styku, pak rozhodně výsledek
musí býti o velké procento lepší.

Představme si, když dítě ví, že tatínek nebo maminka bude mluvitis panem
učitelem, nebo s velebným pánem, tu jistě mnohé se bude báti a snažiti se, by
učitelé neměli příčiny na ně žalovati. Co však jest hlavní, vychovatelé dosáhnou
lepších výsledků s menší námahou.

Dítě školní má býti vedeno ku práci. Nemysli se tím ku těžké práci tělesné,
která může mnohdy při vzrůštu býti na závadu, ale ku práci přiměřené, kteráž
by se shodovala s věkem a tělesnou konstrukcí. Dbáti dlužno také, aby dítku
dopřána byla ušlechtilá zábava, jež by byla odměnou za dobrou věc a zároveň
povzbuzením ku další práci (k učení a k různým maličkostem v domácnogi).

Mají-li vychovatelé příležitost poukázati na odměny, na př. při přednáškách,
tu je nutno postaviti se rozhodně proti tomu, aby dítky nebyly jako odměnou
brány do divadla na hry, které pro jejich mládí jen naopak dítě ničí. Nemyslím
zapudit divadlo vůbec, ale pamatujme, že není ještě vše krásné pro výchovu, co
snad dospělým je pro poučeni. Jsou divadelní hry, na něž dítky choditi mohou
a také ve školách vřele se doporučují. (»Zakletý princ<, »Princezna Pampeliškac,
»Sedm trpaslíkůc, »Tři haléřec, »Vězeň na Křivoklátěc a m. j.) Z takových potom
odnáší si dítko něco poetického, poučného, co neuráží mravních citů.

Zajisté mnohý měl příležitost viděti dítky v divadle na hrách, které formou
jsou jim nepřístupné a s obsahem, který je přeplněn dvojsmyslnými, znemrav
ňujícími vtipy. (»Past na muže:, »Máte něco k zdanění: a m. j.)

Ovšem, to lze přičisti moderním matinkám, které, když nemohou dítko
nechati doma samotné a nedovedouce k vůli dítku obět přinesti, aby si odepřeli
trochu zábavy, berou je sebou, a ani jim nenapadne, zda to dítěti prospěje nebo
ublíží.

_Je-li takovým rodičům (vychovatelům) milejší zábava než přirozené vypě
stění krásy duševní, nejsou hodni těchto vzácných klenotů, něžných dítek.
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»Nad umělce všecky jeste
praví Zlatoústý Jan,
»kdo zná duše dobře vést
na jich pouti v nebe stan.:

Zkušený paedagog píše: »Jak pěkně dovedla vychovávati kdysi dobrá kře
stanská, chudá matička, toho dnes nedokáže často ani učená,
matka v městě.<

bohatá moderní

Vede-li vychovatel (otec, matka, učitel a j.) dítky cestou nábožensko-mravní
výchovy, není možné dopustiti se tak velkých paedagogických chyb, které u mlá
deže dorůstající jeví už účinky. Bývá pak již pozdě.

%šléšlššlěělšáé—áé

RÚZNÉ ZPRÁVY.

Provedený důkaz. »Školský Obzorc
měl dokázati, že katolíci to jsou, kteří řídí
naše školy a v nich poroučejí. Důkaz tento
provedl »Školský Obzorc tím, že cituje inti
mát, který byl dodán všem Správám škol
a jenž zní: “»Dle nařízení c. k. zem. školní
rady ze dne 9. února 1910, č. 7569, dáf
váme věděti, že svátek Zvěst. Panny Marie,
který patří k nařízeným svátkům církve kato—
lické a tudíž podle prováděcího nařízení
c. k. zemské školní rady k 5 56. definitivního
řádu školního a vyučovacího jest prázdni
nou, podle přípisu knížecí arcibiskupské kon
sistoře v Praze ze dne 28. ledna 1910,
č.1427, připadá letos na den 4. dubna.:—
Z tohoto upozornění dokazuje »Školský Ob
zorc cela vážně, že nynější škola jest ve
vlivu klerikálním. —r.——

Školství americké. Školstvísev.Ame
riky a zvláště v New-Yorku má všecky pod
mínky, jaké dle liberálních listů učitelských
má dobrá škola míti. »Národní školy jsou
štědře dotovány, učitelé velmi dobře placeni
a náboženství se nevyučujeur Dle toho re-i
ceptu domnívali bychom se, že tam za m0
řem jistě zavládl zlatý věk lidstva. Ale jaké
zklamání, čteme-li v týchž listech: Na místě
svobody, kterou si Evropané v Americe před
stavují, shledati tam lze neomezenou vládu
peněz, a to i v rozežíraiící se korrupci v soud
nictví. Zcela Zpátečnický systém právní sa
moděk olupuje chudého o všecka-práva in
dividuelní svobody a připravuje ho o všecku
možnost, brániti se proti přehmatu boha
tých . . . Korrupce a nepoctivost vládne ve
všech odvětvích veřejného života a mnohý
purkmistr neb obecní rada většího města

nebyl by jist, že ho nestihne osud Eugera
Schmitta, purkmistra ze San Franciska, ne
dávno na 4 leta odsouzeného; kdyby jen se
nalezl v každém městě státní návladní, jenž
by žalobu v té příčině chtěl podati. —k.

K tělesné výchově ve škole. V po
sledním zasedání říšské rady přišel ministr
zeměbrany Georgi ve své řeči také na té
lesnou výchovu ve škole a pravil toto: »Ne
pochybně spočívá jedna z příčin jisté fysické
zakrnělosti naší mladé generace také vtom,
že naše škola — a čím je vyšší, tím více —
při vzdělání ducha zapomněla také na těles—
nou výchovu. Nesčíslněkráte říkalo se nám,
že neučíme se pro školu, nýbrž pro život.
Proč se tedy chlapec a mladík neučí také
něčemu, co nejenom k jeho fysickému zdaru
přispívá, nýbrž čeho i může potřebovati pro
tu dobu svého života, kterou má stráviti u
vojska? Mně se to zdá jako nutná zpětná
působnost zásady všeobecné povinnosti vo
jenské na obor školní-. Proto mohu pěsto
vání tělesných cvičení po způsobu vojen—
ském — což zajisté nemusí býti prováděno
jako vojenská dresúra a hraní na vojáky -—
a v jistých omezených hranicích se pohy
bující střelbu co nejvřeleji doporučiti. — My
se domníváme, že se žádný způsob vojenský
a nejméně střelba hodí do školy; škola at
zůstane školou a tělesná výchova ať se po
hybuje v duchu školy. Hlavní účel tělesné
výchovy se dosáhne bez jakékoli vojenské
execírky. Chtějí-li vojenské kruhy vycho
vávati pro budoucí povolání vojenské, ať zřídí
dobrovolné kursy pro mládež a jí cvičí sami.

r.

Slovo o Macharově čítance. Podává
V. K. Cena 94 h. Nákladem Jednoty čes. katol.
učitelstva. —- Objednávky vyřizuje: administrace
družstva Vlast v Praze čp. 570-11.
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K petici katolického Svazu učitelského pro Rakousko.
V minulém čísle uveřejnili jsme znění petice, již podal katolický Svaz uči

telský pro Rakousko říšské radě v předvelíkonočním zasedání. Dnes přičiňujeme
z téže petice poznámky k jednotlivým článkům, jakožto jejich odůvodnění.

K článku I.: k 5 1. Dle zákona říšského o obecných školách má se upra
vení zákonitého služebního příjmu učitelských osob na veřejných obecných a
měšťanských školách, jakož i způsob, jímž se tento dostává, díti zemským zá
konodárstvím (%55). Toto ustanovení má zůstati nedotčeno.

K 5 2. Alinea 1 5 55 zákona o obecných školách praví: »Nejmenší plat
vyměřen buď tak, aby učitel a mladší učitel, jsa prost všelikého překážejícího
mu zaměstnání vedlejšího, mohl se ze vší síly povolání svému 'loddávatí, učitel
pak aby mohl také rodinu svou podle poměrů místních vyživovati; menšího platu
nežli takto vyměřeného nemůže žádná obec dávati.: Vzhledem na předběžné
vzdělání učitelských osob, jakož i vzhledem na okolnost, že v roce 1906 13.744
c. k. úředníků se středoškolským vzděláním v státní službě bylo v XI.—Vl. hod
nostní třídě a 4.744 c. k. úredníků v XI.—VI. hodnostní třídě mohlo se vykázati
pouze vzděláním obecné školy, jeví se spravedlivým, aby definitivní učitelské
osoby obecných a měšťanských škol byly na roveň postaveny oněm státním úřed
níkům, pro jejichž ustanovení vyžaduje se absolvování středního ústavu vzdělá
vacího. Osnova služební pragmatiky přiděluje tyto 0. k. státní úředníky ke sku
pině třetí.

K článku II.: k 5 3. Co neslouží zajisté ke cti a vážností stavu učitelského,
jest ona Okolnost, že u tohoto není hodnostních stupňů. Otázka titulu hraje za
jisté důležitou úlohu. Na nejrůznějších sjezdech učitelských byla tomuto před
mětu opětovná rozprava věnována.

Podle hodnostního rozdělení c. k. civilních státních úředníků jsou mladší
učitelé cvičných škol na ústavech ku vzdělání učitelů a učitelek a učitelé vtrest
nících zařaděni do XI. hodnostní třídy. Učitelé na státních průmyslových učili
štích, učitelé a učitelky cvičných škol na státních ústavech ku vzdělání učitelů a
učitelek a duchovní správcové v trestnících jsou zařaděni do X. hodnostní třídy.
Učitelé státních průmyslových škol, plavebních škol, hlavní učitelé na ústavech
ku vzdělání učitelů a učitelek, jednotliví učitelé umělecko-průmyslových škol a
technických škol jsou zařaděni do IX. hodnostní třídy. Ředitelové a část učitel
stva umělecko-průmyslových škol, průmyslných vzdělávacích a pokusných ústavů
státních průmyslových učilišť, hlavní učitelé ústavů ku vzdělání učitelů a učitelek
jsou zařaděni do VlII. hodnostní třídy. Tito nepotřebují zákonitě leč prokázati
seminářské předběžné vzdělání se způsobilostí pro školu měšťanskou po užití
š 35. říšského zákona o školách obecných. Tím se jeví roztřídění hodnostní c. k.
státních úředníků jako obraz pro hodnostní roztřídění učitelstva obecných a mě
šťanských škol. Postup časový odpovídá zcela onomu c. k. státních úředníků.

K 5 4. Učitelské osoby škol měšťanských mají na prokázané vyšší vzdělání
a za větší služební činnost dosíci přiměřeného ekvivalentu přídavkem pro školy
měšťanské, do pense vpočítatelným.

K 5 5. Všecky řídící učitelské osoby požívají funkčního přídavku právě tak,
jako ředitelé státního úřadu. Výměr pro funkční přídavek odpovídá průměru ve
většině korunních zemí stanovené stupnice přídavkové.



K 5 6. Zákony pro služné učitelstva všech korunních zemí vyměřují zatím
ním učitelským osobám vyšší služební příjem, nežli stanoveno jest pro zatímní
státní úředníky. To jest zajisté nešťastné ustanovení, že tito dostávají jen 600,
700 a 800 K ročních příjmů; neboť následkem tohoto zcela nedostatečného platu
jsou nuceni dělati dluhy, které jim snad pro celý další život připravuji největší
starosti. Tohoto osudu musí však učitelské osoby býti uchráněny.

K 5 7. Dosud neobdržely učitelské osoby, jimž se dostalo služebního bytu.
příbytečného. Aktivní přídavek c. k. státních úředníků není však jenom příby
tečným, nýbrž také státním příspěvkem za úřední činnost na určité místo váza
nou. Státní úředníci nedostávají z pravidla služebního bytu, a těm, jimž je při
kázán služební byt (na př. úředníkům státní dráhy), zůstává přes tojejich aktivní
přídavek. Jest to požadavkem spravedlnosti, jestliže se oněm učitelským osobám,
jimž se přikazuje služební byt, alespoň polovice jejich řádného aktivního pří
davku přizná.

K 5 8. Při služném mužských a ženských osob učitelských nemá se činiti
rozdílu v základním platu, ovšem v aktivním přídavku. Jisto jest, že učitelka má
totéž předběžné vzdělání a musí konati tutéž službu jako učitel. Ale stejně jest
jisto, že povinnosti muže vůči stavu, společnosti a státu jsou nepoměrně větší
nežli povinnosti ženy. Ještě více padá zde na váhu, že muž jest povinnen zalo
žiti a vydržovati rodinu, musí tudíž míti k tomu i možnost, t._'j.potřebuje přede
vším vlastní přiměřenou domácnost, jež zajisté musí býti větší, nežli toho vyža
duje potřeba učitelky samojedine zde stojící. Vdá-li se učitelka, odpadá jí starost
o činži. Proto jeví se spravedlivým, aby v tomto případě nečinila nároku na
aktivní přídavek. Vyměření aktivního přídavku (totiž dvěma třetinami aktivního
přídavku mužských osob učitelských) odpovídá průměru příbytečného v různých
korunních zemích neprovdaným učitelkám náležejícího.

K 5 9. Právní postavení učitelských osob má býti se “všeobecnou platností
„stanoveno řádem disciplinárním,jenž odpovídá dotyčným ustanovením pro c. k. státní
úředníky.

K 5 10. Za práva, jež stát v obecném školství vykonává, má přiměřený
obnos nahraditi vydržovateli školství. Bylo by hodno uvážení, pomýšleti na utvo
ření všeobecného školního íondu, jemuž by se musely se strany státní poskyto
vati různé přídavky, na př, přebytky z c. k. knihoskladů; tyto by se mohly
takovým způsobem zorganisovati, aby zároveň vyhověno bylo oprávněné stíž
nosti rodičů do různosti a veliké ceny mnohých učebnic. —

Touto peticí vyšlo se oprávněným přáním učitelstva vstříc, všerakouský
katolický spolek učitelů má touto peticí prvenství v té věcí. Povinností státu jest,
přispívati přiměřeně k nákladu na školy. Stát zajisté v oboru národního školství
téměř všechna práva sobě vyhradil: říšský zákon o školství jest zákonem stát
ním; tím jest vývoj školství vázán na stát; stát určuje úkol školy; stanoví cíl
vyučovací, předměty vyučovací, látku, vzdělání učitelstva a zásadní právní po
měry učitelstva; stát bdí svými inspektory nad vnitřním i vnějším prováděním
vyučování a při jmenování sil učitelských vyhradil sobě jakýsi druh veta; velmi
závažné právo vykonává stát svými předpisy ohledně zdravotního zařízení škol
ních budov; konečně dává určité pokyny ohledně učebnic a prostředků“ vyučo
vacích a školních knihoven. Za tato práva má stát ipřiměřené povinnosti konati,
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jež se projeví náležitou úhradou na vydržování školství. Sanování zemských
ňnancí bylo by snáze provésti, kdyby stát převzal část školních břemen.

Všeobecným požadavkem učitelstva v celém Rakousku ohledně platu 'slu
žebního jest postavení jeho na roveň se čtyřmi nejnižšími třídami hodnostními
státních úředníků. Od počátku trvání řísského zákona rakouského o národním
školství nepřišla otázka plátů učitelských k uklidnění. Ve všech korunních zemích
byla zemská zastupitelstva nucena učitelské platy opět a opět zlepšovatí. Jest to
zvláštním zjevem, že hmotné zlepšení úřednictva a důstojníků nenaráželo na
obzvláštní překážky. Jenom když se jedná o zlepšení platů učitelských, musí ty
největší obtíže býti překonány. To se jeví nejenom u učitelstva obecných a mě
šťanských škol, nýbrž i u státních učitelů na středních a vysokých školách. Tito
poslední jsou značně nevýhodněji postaveni než jim odpovídající hodnostní třídy
státních úředníků.

Seskupení státních úředníků podle jejich předběžného vzdělání udává vhodné
měřítko pro posuzování učitelstva. Na roveň měli by býti postaveni učitelé
středních škol se skupinou la (požadavekz úplné vzdělání vysokoškolské);
učitelé obecných a měšťanských škol se skupinou 3 (požadavek: absolvování
středního vzdělávacího ústavu). Tím by přestalo dosavadní odstrčení učitelstva za
úřednictvo, škola by přišla k uklidnění a s tím by mohli i vydržovatelé školy
býti spokojeni. — R.

,%ŽĚŠW

RÚZNÉ ZPRÁVY.

Nejdůstojnější pan biskup litomě
řický Josef Gross o Družstvu Vlast.
Na blahopřejný dopis místopředsedy druž
stva, far. Vl. Hálka, odpověděl nejd. pan
8. dubna tímto krásným dopisem:

Veledůstojný pane místopředsedo!
»Těší mne velice Vaše účast a Vámi

jménem družstva »Vlastc mi zaslaná gratu
lace! Znám dobře zásluhy Družstva jako
prvého a neohroženého bojovníka za práva
a za obranu církve. Buďte ujištěn, že vždy
se zájmem a radostí budu Vaše snahy sle
dovati a dle možnosti podporovati.:

Nejdůstojnější pán odebírá již mnoho
let »Naše Listyc a »Vlastc čítal od svých
kaplanů, i zná naše cíle, snahy a práce
z vlastní mnoholeté četby.

Výbor Jednoty č. katol. učitelstva
a přátel křest. výchovy konal v domě
družstva Vlast dne 10. dubna druhou schůzi
za předsednictví Msgn. Dr. Fr. Kordače, uni
versitního profesora a za přítomnosti všech
12 výborů. — Jednatel, katecheta Ant. Sucho
radský, četlprotokoly dvou posledních schůzí,
jež byly probrány a schváleny. — Nejdůst.

p. biskupu litoměřickému Jos. Grossovi, zašle
předseda k jeho jmenování blah0přání. —
Bylo usneseno, aby vydán byl za osvědčené
redakce řídícího učitele a I. místopředsedy
Jednoty Josefa Kafky IV. ročník kalendáře
>>Štítný<. — »Vaterlandc ze dne 22.března
t. r. přinesl o poslední valné hromadě Jed
noty z péra katechety a člena výboru Václ.
Kunze obšírný referát. Číslo toto bylo ve vý
borové schůzi předloženo a bylo to mile při
jato. — Brožura o Macharově čítance, kterou
Jednota vydala, jde čile na odbyt; k dal;
šímu rozšíření uveřejní se o ní inseráty
v >Našich Listech—<. — K Literárně-sociál
nímu sjezdu družstva Vlast, který bude letos
na jihu pořádán, vyšle Jednota za svého
delegáta p. učitele Vl. Jelínka, který tam pro
sloví řeč a mezi jiným promluví také o účelu
naší Jednoty. — Týž p. učitel konal od po
slední schůze jménem Jednoty na venkově
21 přednášku. Také člen výboru a obecní
starší p.K. Chmel často koná paedag. před
nášky, čímž se jednota i v tomto oboru
čestně praesentuje. — Katol. jednota vNové
Pace vydala na zbudování vlastního domu
cihly po 10 h. Jednota našejich zakoupí 50.
— Svaz rak. katolických učitelských Jednot
ve Vídni podal k říšské radě petici, aby
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učitelé zařaděni byli do kategorie státních
úředníků. Petici tu nám zaslal, aby byla do
češtiny přeložena a v Učitelské příloze »Vy
chovatele: potom uveřejněna. Stane se. —
Kollekta ve prospěch paedagogia v Bubenči
vynesla 2 K 80 h. — Po delší debatě o růz
ných jiných otázkách byla schůze uzavřena.

Sociální odbor družstva Vlast trvá již
19 let a vykonal na roli katolické značný
kus práce. Úkolem jeho jest řešiti sociální
otázku na základě katolickém, ve schůzích
a přednáškách o ní rokovati & brániti
církev a náboženství proti útokům časo
pisů a Spolků sociálních, nám nepřátelských,
a hájiti oprávněné zájmy dělnictva, řemesl
nictva, živnostnictva, rolnictva, úřednictva a
jiných stavů lidské společnosti. — Mimo
užší výbor má Sociální odbor i širší sbor.
Člen tohoto sboru platí ročně 1 K. Zveme
široké vrstvy katolické ke vstupu do tohoto
sboru. Sbor tím bude posilněn a bude moci
hlavně co nejvíce řečníků na venek vysílati.
Kdo by si přál, celý tištěný řád se mu
zašle.

Širší sbor soc. odboru vzrostl v krátké
době na 100 členů. Značnější dary dali:
Karel kníže Schwarzenberg 200 K, Karel
Ervín hr. Nostic 100 K, prelát dr. Josef
Burian 50 K, prelát dr. Jan Marek 40 K,
gen. vikář dr. Jan Sedlák, (s přáním všeho
zdaru) 30 K, po 10 K: Anna kněžna Lob
kovicová, choť nejv. maršálka král. Českého,
Fr. Marat, generál velmistr řádu křiž.sčerv.
hvězdou, Maltézský konvent v Praze a ka
novník Msgr. Ant. Wůnsch; po 5 K: ře
ditel Jan Rihánek, provinciál V. Bubeník a
Kolej Jesuitská v Praze atd. Z katechetů
přistoupili: Václav Kunz, Ot. Studnička,
Antonín Suchoradský a professor Em. Žák.
Nové členy, jejich vklady a dary přijímá:
Tom Škrdle, kníž. arcib. notář v Praze II.,
čp. 570.

K Jednotě českého katolického uči
telstva dále přispěli: 8 K: Msgr. Ant.
Wůnsch, kanovník na Vyšehradě; po 6 K:
Dr. Rudolf Horský, kníž. arcib. vikář na
Šárce; Jan Košnar, mistr pek. v Plzni;
Ant. Láska, říd. učitel v Hlučicích a Josef
Pacholík, děkan v Roztokách u Jilemnice;
po 4 K: Jan Vlček, děkan v Dol. Újezdě;
Frant. Kovářík, far. v Jablonném n. Orl.;
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Josef Soldát, far. v Letinách; Jan Pelikán,
řídící učitel ve Veselíčku a Ludmila Autra—

tova, učitelka v Plzni. —-Nové členy, jejich
vklady a dary přijímá: Antonín Suchorad
ský, katecheta v Praze na Karlově čp. 1879.

Zajímavý případ klassifikace na
propouštěcím vysvědčení. V předměstí
N. přestěhoval se z jednoho obvodu do ji-_
ného hoch V. tř. vyznání evang. ref. —
Chodil ještě 3 měsíce do školy, kdy měl
dostati propouštěcí vysvědčení. — Řídící
učitel hocha vyzval, by si přinesl známku
z nábož., ale dotyčný učitel náboženství
odepřel známku, ježto hoch na náboženství
2 roky nechodil. (Předešlý říd. učitel vy
dával mu semestrální vysvědčení bez známky
z nábož.) Podotknoutí sluší, že hoch, ne
právě vzorný — jakmile dosáhl 14. roku,
dostal jiné přesvědčení a vystoupil z církve
evangelické, stav se bezkonfesním. — Osobní
intervence řídíc. učitele u dotyčného učitele
náboženství, aby hochovi dal známku, byla
marna, a protože říd. učit. beze známky
z nábož. nechtěl vysvědčení propouštěcí vy
dati, urgoval otec hochův věc u místní, okr.
školní rady a konečně u zemské šk. rady.
— Ta vrátila vše k vyjádření okr. školní
radě a konečně okr. inspektor pohnul učitele,
že známku dáti musil; věc zavinil dle ná
zoru inSpektorova učitel sám, ježto měl
hocha, jakožto nedbalce, udávati správě
školy a ta okr. šk. radě.— Na vysvědčení
připsáno: »od toho dne 1. bez konfessec
a známka »—- pokud se přede dvěma
roky vyučování náboženského účastnil.:
Nápadným jest, že tento případ dosti inte—
ressantní byl ve veřejnosti docela zatajen;
jsou přec listy odborné i denníky, které se
o podobné věci zajímají. —- Faktum jest,
že kdyby se věc týkala žáka katol. nábož.
a katechety, který by hochovi po l4letech
3 měsíce zdržoval vydání vysvědčení pro
pouštěcí, nezůstala by tak pod pokličkou.
Celou záležitost vzala prý též do řízení
vVol. Myšl.< a věc měla býti hnána až na
nejvyšší instance. — Výsledek toho byla
norma c. k. okr. šk. rady, která šla na
všechny správy škol. okresu a dle níž mají
Správcové škol oznamovati měsíčně c. k.o.
š. radě jako nedbalce ty děti, které se snad
nesúčastňují vyučování některého nábožen
ství u nás státem uznaného. H.

ŠWMĚÉÉ
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Učitel a lid.
Bedlivému pozorovateli neujde, že dnešní život se svým třídním egoismem

i ony stavy rozráží, které podle přirozené povahy k společné práci jsou určeny.
Kdo by chtěl na př. popírati, že mezi stavem učitelským a lidem se rozevírá
široká propast?

Jdeme-li 40, 50 let nazpět, setkáváme se s učitelstvem, jež finančně si
mnohem špatnějii stálo než dnes; kteréž výchovu dítek jenom s těžkými osob
ními obětmi mohlo prováděti a jež bylo odkázáno na práci na poli a v zahradě,
chtělo-li svou rodinu vyživiti. A přes to bylo učitelstvo se strany obyvatelstva
lépe oceňováno než dnes, alespoň v malém městě a po venkově. Učitel byl vše
obecně váženou osobou, a rodiče byli si vědomi povinnosti ruku v ruce se školou
spolupracovati na výchově dítek. Školák, který si doma naříkal na tresty ve škole,
došel doma rozmnoženéhoazvýšenéhojich vydání. Bylo sice i tu a tam na učitele
naříkáno, ale učitel zůstal přece důvěrníkem obce a i náhradou za duchovního,
poněvadž byl právě vychovatelem; měl v socialní'mživotě své postavení.

Proč se to stalo jinak? Protože lid ztratil namnoze smysl pro důležitost
vychování mládeže. Nemá více času, aby se úkolu, vychovávati mládež, věnoval.
Tento jest mu obtížnou povinností, materialistický rys naší doby, který směřuje
k vydělávání a vydávání peněz, zatlačil vyšší hodnoty životní vychováním spro
středkované. To, co i pro lid víc a více do popředí vstupuje, jest učení, uschop
nění mládeže, by se mohla účastniti životního boje. Proto váží si učitele a ne tak
vychovatele. Učitel zaujímá k lidu chladný poměr úředníka, jenž má vědomosti
do hlavy vkládati, jsa za to placen a od státu kontrolován; on vykonal svou po
vinnost v dresuře školní práce &nepotřebuje přes tuto práci vybíhati. Proto schází
poměru učitele k lidu vnitřní teplo, život, jenž se prýští z vědomí o vzájemnosti
vyšší úlohy.

Na druhé straně sloučilo probuzené stav0Vské vědomí učitele těsně k sobě.
Cílem tohoto sloučení bylo kulturní povznesení stavu a vybojování lepších hmot
ných podmínek životních. Stavovského spolčení bylo třeba v zájmu učitelstva
samého, jež pro vývoj národního celku má velikou důležitost. Ale s tímto slou
čením objevilo se zároveň jakési odloučení od celku národa, které sejak pro učitele
tak pro národ stává nesnesitelným; pod tím musí veškerá práce a úloha výchovná
školy trpěti. Učitelský stav, jenž nenalézá v celku národním opory a porozumění,
musí s přirozenou nutností upadnouti do poručníkování se strany státní byrokracie
a tím sdíleti osud všech byrokratických poručenců: osobnost jest za obět dána,
vnitřní radost z práce, radost v povolání je zničena. Jenom myšlenka, že pracuji
ve službě celku, že mám jakožto svobodná osobnost ještě něco více dáti nežli
chladné, technické vědění, jenom tato myšlenka může radost v povoláni zacho
vati a podporovati.

Dnes tedy se jedná o to, aby se propast mezi učitelským stavem a lidem
překlenula. To je však možno jen tehdy, když oba budou opět v živé spojeni
přivedeni. Lid musí se naučiti s vřelou účastí školní práci oceňovati, musí se
znova přesvědčiti, že školní práce jest nutná ve službě budoucnosti; že nejenom
škola učící, nýbrž i škola vychovávacíje nezbytnou potřebou doby. Jedná se
o to, lid opět pro úkoly křesťanské výchovy mládeže zaujmouti, rozohniti, nad
chnouti. V té míře, v jaké poroste vědomí povinnosti u rodičů, bude u nich též
zájem o školu se vzmáhati.
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Na druhé straně nesmí stav učitelský oči zavírati před tou skutečností, že
může, ano musí z onoho živého spojení s lidem čerpati pro sebe nejvyšší mravní
hodnoty, že žírnou půdou jeho celé práce není snad jenom komando vyšší moci,
nýbrž potřeba lidu. Učitelský stav nesmí ztratiti idealismus; jinak pozbude nej—
důležitějších duševních zřídel radosti v práci a povolání. Musí tudíž spojitost
s lidem vyhledávati, ovšem nikoli na ten způsob, že k lidu sestoupí až dolů do
hloubky všedního života, anebo podporovati a buditi vášně politické, nýbrž tím,
že bude míti otevřené hledí pro fysicke, duševní a mravní hodnoty lidu; jinými
slovy: našemu učitelskému stavu jest nutně potřebí socialni práce. Povolání
učitelské náleží zajisté ve vyšší míře širokým vrstvám lidovým. Učitel to jest,
jenž dítky lidu k vyšsímu pojímání života vzděláváa tím veškeren lid nad nížiny
jeho povznáší. Nechat se obzvláště katolický spolek učitelů intensivně s touto
palčivou otázkou zaměstnává a přemýšlí o prostředcích a cestách, jak by se
sociálním vzděláváním mohlo zvláště mezi mladším učitelstvem býti začato a jak
by v něm mělo býti postupováno. To jest otázka, jež jest pro budoucnost naší
školy a našeho lidu té největší důležitosti. R.

Mezi 14ti a 18ti.

Doba vývinu — přechod z hocha k mladíku, z děvčete k panně — kdož
by popíral, že tato doba iest nejdůležitější v duševním a mravním vytváření se
mladého člověka, že zplozuje názory a mocnosti životní, jež veškeru budoucnost
lidského života ovládají!

V knížce, nadepsané: »Mezi l4ti a 18ti< (Lipsko 1910, nakladatelství Fritz
Eckart) pojednává ze svých »denníchc publikací povědomý spisovatel Richard
Nordhausen o problému výchovy tohoto věku a vycházeje od známého projevu
francouzského Vicomte Melchiora Vogůé o Německu, připomíná slova tohoto
Francouze o mravním úpadku v Německu, jakož i naděje, které týž spisovatel
ztoho odvozuje pro svůj národ: »Německonás (Francouze) přemohlo, poněvadž bylo
mravnější nežli my, poněvadž mohlo na vážky položití síly, jež jsme my s pohrdáním
odvrhli. Kde však zůstane převaha Německa, bude-li toto následovati našeho pří
kladu, vzdá-li se svých mocných prostředků z r. 1870 a na stupeň poražených
sklesne? Francie nemá příčiny, aby si zoufalá. Kolo se zajisté otáčí. Všude je
slyšeti jeho vrzání, nikomu, kdo má oči v hlavě, nejsou tajny nízké proudy.
Jednoho dne sklesne Německo úplně se své bývalé výše, octne se zcela dole.
O dnu pomsty Francie ať nezoulá. Převaha Germánů je zlomena, zbraně se zase
vyrovnaly.:

Hrozný obraz mravní zkázy mládeže, zvláště velkoměstské, jejž spisovatel
nastiňuje, musí perspektivě tohoto Francouze za pravdu dáti. Tento obraz jeví se
však nejen v >říši bázně a mravůc, nýbrž stejně ukazuje se iu nás. Velikášství,
snaha po reptání, pohrdání veškerou autoritou, naprostý úbytek vědomí o povin
nosti se strany mnohých rodičů, paedagogícké přehmaty nejhoršího druhu, jsou
příčinou, že nám vyrůstá mládež pokažená a neschopná udržovati života životní
úkol plnití.

»Sotva že škole odrostli, zakládají si hoši a děvčata sami svůj život. Nic
není, čeho by se báli, nic a nikdo, ke komu by vzhlíželi. Omrzelí z nudného
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sedění v lavici a z nepraktické soustavy vyučovací podvolují se ještě s nevolí
nenáviděnému tlaku pokračovací školy a odškodňují se za to důkladně v těch
málo hodinách prázdně, jež jim náležejí, a v neděli. Hostince a začouzené taneční
místnosti v předměstích — ty se hemží nevyspělými obojího pohlaví. S pách
noucím doutníkem v ústech a při sklenici piva, koketuje hoch s děvčetem, které
se zde chvěje před povážlivými dobrodružstvími. V kouří a víru těchto doupat
hledá mládež zotavení po namáhavé týdenní práci! Zde se posilujek nové práci!
Zde se dokonává jeji vychování, zde poslouchají evangelium naší doby! Nej
ďábelštější výsměch nemůže hroznější satyru na zapomnětlivost na naše povinnosti
vymysliti, nežli je tato skutečnost! A o jaké bohatství olupuje náš lid ten zhoubný
duch, jemuž velkoměstská mládež dneška jest b'ez podmínky vydána a jenž po
malu i na venkov se přenáší! Jsme slepí a hluší? Netušíme, jaký to nepřítel mezi
námi vyrůstá? Že sami vyrábíme dynamit, kterým jednou celá ta sláva dnešní
do vzduchu bude vyhozena? Ukazuje to na silné nervy, že na sebe 5 tak lehkým
srdcem béřeme zodpovědnost před Bohem a dějinami.< — Bohužel, toto líčení
zkázy naší mládeže jest příliš pravdivé, a každému příteli lidu jest jasno, že se
musí něco proti tomu státi. Ale co? Zmíněný spisovatel promlouvá krásnými slovy
o povinnosti národa, aby podporoval socialni politiku vybudováním povinných
organisací mládeže, aby se mládež organisovala ve klubech tělocvičných, veslař
ských, plovárenských, herných a cestovních; tím že v mládeži ona samorostlá
síla se vybouří ve volné boží přírodě, srdce bude silné, paže jistá a mysl čistá.

Obáváme se však, že tyto myšlenky &návrhyjsou silně předčasné, že dnes
pokus o taková závazná sdružení mládeže jistě mnoho odporu nalezne, jejž nelze
v jednom dni, ani v jednom roce přemoci, odpor netoliko zevnějšího, nýbrž i vnitř
ního druhu.

Také nezapomínejme, že hra a sport a cestování samy mládež před pádem
neochrání. Nepodezřelí svědkové, na př. dr. Forel, sdělují, že mezi moderními
sportovníky jest celá řada lidí nejdobrodružnějších, potměšilých, mravně úplně
zkažených. Hlavní věcí při péči o mládež jest a zůstane probouzení náboženských
sil, výchova k silné mravní osobností na podkladě hluboko v duši zakotveného
křesťanství.

Nijak nesmíme ze sportu učiniti cíl organisace mládeže, nýbrž jej uplatňo—
vati pouze jako prostředek důležitý, nepostrádatelný prostředek k vychování
osobnosti. Proto zde platí: vybudovali naše nábožensko-vzdělávaci spolky mládeže.
Když žactvo ze školy bude vystupovati, tu jest vhodný čas, chopiti se této pří
ležitosti a získati je pro naše spolky. Nikdo se neoddaluj od této důležité úlohy!
Jest čas nejvyšší, aby se mládež ještě zachránila! K.

I. slavnostní schůze literárně
socialní. Rečniti budou: 1. Projev zá
stupce Jeho Milosti ndp. biskupa Č. Budě

Literárněrsocialní sjezd družstva
Vlast

bude se konati 5. a 6. června 1910 ve staro
slavném královském městě Písku za čestného
předsednictví vysoce urozeného pána Ferdi—
nanda hraběte Chotka v sále »ve Střelnicic
s následujícím pořadem: V neděli, dne 5.
června 1910 o ?. hodině odpoledne:

jovíckého, vsdp. čestn. kanovníka Vyšehrad
ského, biskupského vik. tajemníka obvodu
Píseckého, Frant. Seywaltra, děkana ze Sed
lice. 2. Redaktor T. J. Jiroušek: >Význam
družstva Vlast a kolem něho seřaděných
Spolků vnárodním životě českémm 3.Učitel
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Vlastimil Jelínek: »Křesťanské základy ve
školství— — V 7 hodin večer: II. Slav
nostní schůze socialní. Rečnitibu
dou: 1. Farář Vlastimil Hálek: »Díla křesťan
ské charity v moderní době.—r2. Farář Karel
Toman: »Křestanská žena a moderní doba.<
Vpondělí. dne 6. června 1910: V 8 hod.
tichou mši sv. v děkanském chrámu Páně
bude sloužiti vldp. Ant. Pixa, děkan v Písku.
Dopoledne o půl 10. hod_.: III. sl avn o stní
schůze literární. Rečnitihudou:1.Fa
rář-spisovatel Alois Dostál: »Dobrá a špatná
četba. . 2. Kníž. arcib. notář a farářTh. Dr.
Karel L. Řehák, rytíř řádu Božího hrobu:
>Petr Chelčický, rodák jihočeský, praotec
»českých bratříc. 3. Doslov. — Členové
katol. spolků nechť se u vchodu vykáží
legitimací svého spolku. — Ostatní hosté
necht jsou uvedeni známými katolíky. —
Žádáme své stoupence na jihu českém, aby
se našeho sjezdu v hojném počtu súčast
nili, širším kruhům obecenstva jej oznámili
a k účastenství vybídli. -— Přihlášky k sjezdu
Vlasti, pozdravné přípisy a telegramy buďtež
zasílány do 4. června 1910 na předsedu
sjezdového komitétu s adresou: Vlastimil
Hálek, farář v Liboci u Prahy, jenž veškeré
dotazy zodpoví, a po 4. červnu na adresu:
»Sjezd Vlasti v Písku, sál ve »Střelnicic.
Slavnému výboru družstva Vlast v Praze:

Hojnost milosti Boží“ a šťastný výsledek
záslužným prácem sjezdu na Pánu Bohu
vyprošuje

JOSEF ANTONÍN HÚLKA, biskup.
V Č. Budějovicích, dne 14. března 1910.

K Jednotě č. kat. učitelstva dále
přispěli: 8 K: Bedřich Kráčmera, katecheta
v Praze; 6 K: Msgr. Fr. Vaněček, síd. ka
novnlk na Vyšehradě; 4 K: Ludmila
Autratová, učitelka v Plzni a P. Anast.
Runza, far. na Strahově; po 2 K: Fr. Havlát,
učitel v Sedlici; Prok. Sláma, učitel v Pr'a
chaticích; učitelky: Anna Čermáková ve
Velvarech a Terezie Veselá v Dobříši; po
1 K: Jan Volf, katecheta v Klatovech;
Fr. Waldmann, vrchní dozorce v Johanneu
a Kř. soc. spolek v Radnicích — Nové členy
a dary přijímá: Ant. Suchoradský, kate
cheta v Praze- II, na Karlově čp. 1879.

Haufeho »system přirozené vý
chovyc. — Místodržitelství pro král. České
vydalo výnos, jímž se ukládá c. k. okres—
ním hejtmanům, aby bedlivý pozor věno
vali schůzím učitelským s přednáškami 0 při—
rozené výchově dle systemu a myšlenek

UČITELSKÁ PŘÍLOHA Ročník XIII.

Haufeho. Ve výnosu tom se praví, že »sy
stem tento není ničím jiným než systemem
volné školy dle zásad Volné Myšlenky,jen
pod jiným jménem ukrytý a nutno jeho
myšlenky za zhoubné považovati a potla
ěovati. Česká sekce >Volné Školy: není

ovšem s výnosem tím spokojena a ironisuje
moudrost a prozíravost nejvyšší školní in
stance v Čechách. — System Haufeho pě
stuje anthropologickou paedagogiku, volnost
úplnou učitelstva ve vychovávání,jest proti
všem ústavům, v nichž děti vzdáleny svých
rodičů jsou vychovávány. Zásady jeho jsou
přemrštěné a radikální i ve vyučování ive
výchově. r.

Smýšlení ve vídeňském učitelstvu.
27. dubna byly ve Vídni volby do okr. a zem.
konference učitelské, jejichž výsledky jsou
v mnohém ohledu hodny povšimnutí, a to
nejprve proto, že při těchto ofiicielních vol
bách projevuje se. duch, jenž většinu ví
deňského učitelstva ovládá a za druhé i proto,
že ve výsledku voleb těchto spočívá důkaz,
jaké stanovisko většina vídeňského učitel
stva zaujímá ke spolku »Volné Školyc. Dle
»Vaterlanduc bylo voleno 26 zástupců. Zvo
leno bylo 16 svobodomyslných, 7 křesťan
sko socialních a 3 bezbarví. Z odevzdaných
4855 hlasů připadly na kandidáty svobodo
myslných učitelů 2533 hlasy, na křesťansko
socialní 1530 hlasů, a na bezbaivé 490
hlasů: 302 hlasy byly roztříštěny. Tento
volební výsledek, 5 dostatek charakterisující
smýšlení ve vídeňském učitelstvu, doznává
zvýšeného ještě významu poznámkami, jimiž
hlavní orgán spolku >Volné Školyc, Neue
Freie Presse výsledek volební doprovází.
Píšet: »Mezi zvolenými zástupci svobodo
myslných učitelů nalézá se pro svoji účast
při »VolnéSkolec disciplinárně vy
šetřovaný učitel Schopf, _ředitel
vyučovacích ústavů >Volné Skolyc,
učitel (ředitel)Enslein,_člen ústřed
ního vedení »Volné Skolyc Hell
mann,předsedadajčnacionalního
učitelského Spolku Kóhler, učitelé
(vůdci) Freisinger a Griessmacher a jako
zástupci svobodomyslných učitelek sl. Gau
dernacková a Nanheimerová.: Další ko
mentář může si každý katolík sám učiniti.

Na skladě máme vychovatelské letáky
Jednoty č. katol.učit. aSlovo o Macharově
čítance (24 h) a leták: O učitelstvu v prou
dech politických stran a jeho povolání (6 h).
Objednávky vyřizuje: administrace družstva
Vlast v Praze čp. 570-II.



Kořen radosti.
Nedávno byl vydán padesátý tisíc knihy »Více radosti: (»Mehr Freudec)

'od rottenburgského biskupa Kepplera. — Toto vysoké číslo nákladu samo už
ukazuje na touhu lidstva po radosti.

>Radostc — tak píše onen dobrý znatel lidské povahy, »jest životním či
nitelem, životní potřebou, životní silou a životní hodnotou. Každý člověk má
potřebu radosti a právo na radost. Radost je stejně nepostrádatelna jak pro tě
lesné tak i duševní zdraví, jak pro život tělešné a duševní práce tak pro nábo—
ženský život.c

Otcové a matky, vychovávejte zdravé, praktické, pracovité, veselé, zpívající
děti! Radostného pokolení má naše doba zapotřebí! Vítáme-li všude pravou ra
dost, má obzvláště onen věk oživovati, v němž se kladou základy k pozdějšímu
vývoji — jest to věk dětský, jest to mládí. Věk dětský jest něžná květina, již
pouze jednou trháme a ne po druhé; ale třeba ji dech času listí zbavil, to sladké
jádro, jež se z ní vyvine, uchová přece lepší člověk do všech bouří, které tu
přijdou, a toto jádro jest: dětskost! Ano, dětskost, ona srdečná, prostá veselost,
jest drahokam, jenž v dobrých i zlých dnech nemůže býti žádným zlatem
vyvážen.

Chci po tomto krátkém úvodu trochu posvítiti do života takých modernich
dětí, které se jednostrannou výchovou rozumu a zanedbáním výchovy srdce
staly v dětském věku anebo brzo po něm bezradostnými.

Jednoho krásného dne jarního zakládali nedaleko studijního města 0. tre
stanci americkou vinici Jistý učitel se svou třídou přišel při vycházce náhodou
do blízkosti jedné skupiny těchto zvláštních zemědělských dělníků. Pojednou při
stoupil jeden z trestanců blíže k učitelovi se slovy: >Pozdrav Bůh, pane K.,c
a podával mu ruku. Překvapení učitelovo bylo značně, když před celou třídou
byl pozdravován od trestance. Vzpomínka se mu však vynořila ..... V domě
jeho otce bydli! dělník, jehož syn velmi probudilý přišel v mladých letech na
zcestí ..... Ještě mu tanul na mysli obraz, jak nadějný hoch byl jednou »po
strkem: poslán domů.

»Nemám žádné radosti více,: řekl tehda sotva třináctiletý. Opět ho to táhlo
do ciziny . . . Co se muselo asi přihoditi s ním, že ho potkává mezi trestanci? . .
Špatné vychování! Špatná Společnost! Otec — opilec! Matka mrtvá! Odvrácení
se od Krista a tím od každé autority! Pohřbená radost! '

Jako důsledný zjev této bezradosti je hrozné přibývání mladých sebevrahů
a to ve století — zní to neuvěřitelně — samého odvolávání se na život! Nevý
slovně smutné jest, že v posledních 50 letech přibylo sebevražd v Evropě 0 400
procent; ale nejtrapněji působí skutečnost, že na tomto procentu jest ne málo
účastněna moderní mládež. Každou chvíli čteme, že u nás nebo v cizině\nějaký
žák nebo student spáchal sebevraždu. Musí tu chyběti něco při vedení čili vý
chově dítka. Ano, jak učí otec, matka a učitel, takovým zpravidla bývá dítko.
Nalézáme-li však v dětském a v mladickém věku bezútěšnost a beznadějnost,
omrzení života a úplnou bezradostnost, tu musely v mladých srdcích zaujati
místo zásady, jež tuto duševní náladu vyvolaly, a tyto zásady nevyrostly jistě
u paty kříže.
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Právem píše biskup Keppler, autor zmíněného spisu, o svatých jako o ga
lerii radostných lidí. Sem se hodí také slova, jimiž doktor Faust zakončuje svoji
životní úlohu, an praví:

»Na břehu života bloudím smutný
a na smrt znaven k hrobu se chýlím,
a stále smutněji jest mi v duši,
a nikde, nikde nekyne klid srdci?

Kristův kříž, před nímž jsem v krásných dnech
já dítko, blaženě se modle, často klečíval,
ten rozbil jsem, drze roztloukl
a s ním všechnu svoji nevinnou, veselou mysl.c

Pravdou jest a zůstane, že nedostatek radosti pochází ze ztráty víry. Dvě
věci — tak se alespoň lze domnívati — měly by mládež v květu života od zlo
činu sebevraždy zdržeti: naděje v budoucnost a láska k přítomnosti. Jakmile
však zničením všech ideálů a veselé mysli není zde více naděje v budoucnost,
jakmile vedle jednostranného vzdělání rozumu vzdělání srdce se zanedbá a obě
tovná láska rodičů nepodává přítomnosti pevnosti a útěchy, tu ovšem ztrácí život
pro mladého člověka cenu a hravě se odhodí. Epidemie vražd mezi mládežíjest
proto vážnou výstrahou pro rodiče a vychovatele. Dnes máme zapotřebí věřících,
povinnosti vážně dbalých rodičů více než kdy před tím. Ale dnes právě za tak
změněných socialnich a hospodářských poměrů v době technické kultury jest
pro mnohé rodiče skoro nemožností, aby se usilovně věnovali vychování svých
dítek. Proto musí dnes úlohu vychovatelskou ve větší míře vykonávati škola.
A proto jest třeba, — to je další důsledek — aby vychovatelé ve školách byli
věřící a svědomití katolíci.

A tu vyvstává smělý a urputný nepřítel katolickému a vůbec nábožen
skému vychování mládeže ve >volné školec. Ve volné, t. j. beznáboženské škole
schází životní nerv každé řádné výchovy, totiž princip náboženský. A přece
i sami nepřátelé křesťanství uznávají bezpodmínečně, že bez náboženství nelze
vychovávaú.

Nedávno se konal v Berlíně sjezd kulturní, na němž sám professor Drews,
odpůrce křesťanství a zastánce nesmyslné myšlenky o »neexistujícím Kristu<,
doslovně se vyjádřil takto: »Kdo jest mravným bez náboženství, má jenom zdě
děnou mravnost,- nikoli však vlastní, sobě získanou. Zásadně musí se však říci,
že bez náboženství není mravnosti. Proto vyhlíželo to v dobách náboženského
úpadku vždy' s mravností co nejhůře. Dnešní stav beznáboženské morálky může
býti pouze přechodným; musí přijíti návrat zpět k náboženstvíci

Jaké to náboženství prof. Drews myslí, jest ovšem z jeho řeči 5 dostatek
známo; nestojíť na positivním stanovisku čili historickém křesťanství a historickém
Kristu. Pro nás ovšem dokázané platí za jediné pravé náboženství křesťansko
katolické.

Říká se, že zlehčilostí mládeže není vinná škola, ale domácí špatná vý
chova a špatné okolí a prostředí, v němž se nynější mládež nalézá. Jest sice
pravda, že mládež ze školy vystouplá zkazí se v dílnách a továrnách; ale kdyby
duch náboženský pronikal veškero vyučování ve škole, nebylo by možno, aby
zkáza odrostlé mládeže byla přece tak všeobecná, aby všechna skoro mládež
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ihned přilnula k bezuzdnosti a nemravnosti, jakmile ze školy vyjde. Proto třeba
jest buditi v mládeži náboženského ducha. Tento jest základem, jest kořenem
radostné, veselé mysli, jež jest opět nervem života a vzpruhou k veškeré zdárné
činnosti.

Bez víry, bez náboženství není pravé radosti a bez této radosti není života.
A je-li život, jest to pouze jeho stín. —B.—

RÚZNÉ ZPRÁVY.

VJednotě c. katol. učitelstva darovali
Emil Stárka, far. v Repíně 8 K; Školské
sestry v Plzni 5 K; po 2 K: Al. Frýba,
říd. učitel ve Vys. Veselí a Kat. Jednota
v Cuclavi; po IK: Fr. Valdmann, vrchní
dozorce v Johaneum, Jan Volf, katecheta
v Klatovech a Kř. soc. spolek v Radni
cích. — Nové členy a dary přijímá: Ant.
Suchoradský, katecheta v Praze, na Karlově
čp. 187_9.

K Siršímu sboru soc. odboru druž
stva »Vlastc přistoupili dále: a) z kate
chetů středních škol a z professorů boho
sloví: Dr. Jos. Samsour, Em. Polák, Jos.
Staněk, Dr. Ant. Kubíček; b) z katechetů
škol obecných nebo měšťanských: Boh.
Jiráček, Fr. Pečka, Jan Prieher, Št. Trojan,
Fr. Halbich. — Prosíme za další hojný
přístup. — Kaplanů a farářů jest již v Šir
ším sboru veliká řada, i učitelů a učitelek,
jichž jména zde přineseme, a jiných osob
ze stavu občanského. — Nově členy při
jímá: Tom. krdle v Praze čp. 570-Il.

Nespravedlivý výpad proti refe
rentu odboru školního, prelátu dru
Burianovi. -— Jednoty spolků' učitelstva
českého uveřejnily projev proti dru Burianovi,
že on prý jest vinen nynějším úsporným
systémem v národním školství a že prý
tento systém byl od něho s promyšlenou
tendencí připravován již od let. — Tento
projev jest nanejvýš nespravedlivý a stra
nický. Neboť nikoliv odbor školský, nýbrž
odbor finanční učinil na schůzi zemského
výboru návrh na úspory a pokud se týče
školství českého, návrhy ty byly jednomy
slně zemským výborem přijaty a usnesení
zemského výboru bylo prvnímu odboru
(školnímu) intimováno, aby podle toho se
řídil. Jakou má tedy prelát dr. Burian zde
vinu! Žádnou. On dostal maršrutu, dle níž
se musel říditi. — Dále předhazují pokro
koví páni učitelé ve svém projevu dru Bu
rianovi »zpátečnické snahyc. Tyto zpáteč

nické snahy jeví se v tom, že zmíněný
pan referent školního odboru způsobil, že“
byla povolena celá řada měšťanských škol;
že vždy s největší ochotou vycházel vstříc
žádostem o zřízení poboček a postupných
tříd; že vyhovoval ochotně žádostem 0 do
volenou pro učitele, aby se mohli odborně
vzdělati; že vycházel vstříc žadatelům za
odpočinek; že zastal se evangelických uči
telů na soukromých i veřejných školách, aby
byli přijati do pensijního fondu; že navrhl,
aby učitelům na matičních školách bylo
prominuto přerušení let; že napomáhal
vdovám po učitelích a sirotkům k darům
z milosti; že se snažil upraviti plat indu
strialních učitelek a návrh předložil sněmu.
Za tuto svou »zpátečnickou: činnost dostal
prelát dr. Burian sta a sta dopisů, plných
vděku a uznání, jak ze řad učitelstva, tak
i od obcí a okresů. A tu přijdou jednoty
učitelské a všechnu vinu za úspory od
finanční komise žádané svalují na něj a
k tomu ještě zvyšují slavnostní dojem svého
projevu tvrzením, že tento úsporný system
prelát dr. Burian již od let a s promyšle
nou tendencí připravoval. Dobře jim však
odpověděl sám napadený a slova »že ho
nezalekne žádné na cti utrhání, žádná
potupa a hana: nedají si páni pokrokoví
v Jednotách za rámeček. Tato poslední
slova jsou nejlepší věru odpovědí.

r. —

Sjezd českého studentstva v Brně
dne 7. května t. r., na němž byl přítomen
také prof. Masaryk a jehož se súčastnili
i zástupci ruského a srbského studentstva,
Oplýval přebohatým počtem resolucí. Bylo
jich jenom 12 kromě ještě několika resolucí
o sociálním postavení českého studentstva.
Přáli bychom českému studentstvu, aby
alespoň jedna z těch resolucí byla usku
tečněna, ovšem ta dobrá a spravedlivá. Ale
alespoň dvě nebo tři resoluce byly úplně
zbytečné. Neboť jak k tomu přijdou stu
denti, aby se domáhali resolucí reformy
správních a policejních úřadů anebo odlou
čení theologické takulty od university praž
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ské anebo brzkého zákonitého upravení slu
žební pragmatiky pro státní úředníky? Páni
teprve studuji, nezaujímají ještě nijakého
postavení a už žádají věci, jež do jejich
resortu nepatří. Resoluce, směřující za zři
zení soukromé slovanské školy v Praze ku
povznesení hospodářských vztahů mezi
jednotlivými slovanskými národy, jest také
jenom prskavkou.

Dětské slavnosti o svátku Božího
těla. — Ve čtvrtek, 0 slavnosti Božího
Těla, byla konána na Petříně dětská slav
nost. Vstupenky k ní byly mnohým dětem
rozdávány na pražských školách. Některé
dítky nebyly proto na službách Božích, ří
kajíce na omluvu, že slavnost trvala pouze
do 1 hod. 5 poledne atudíž že do kostela
jíti nemohly. Ovšem, namítne snad někdo,
že od 6 hod. do 9 hod. ráno mohly svojí
povinnosti náboženské zadostučiniti. Ale
snadno se to řekne, nerado se vstává,
zmešká se atd., a dítko vůbec myslí pouze
na dětskou slavnost a na kostel zapomíná,
zvláště když mnozí rodičové to tak přísně
neberou. Jest to vůbec zvláštní počínání, že
dopoledne o svátek se dělají slavnosti pro
dítky, aby tím byla jim skoro znemožněna
návštěva služeb Božích. A k tomu ještě se
rozdávají vstupenky ve škole.Mnohý učitel a
učitelka rozdali lístky,vybízejíce dítky ksvětské
slavnosti, ale k vykonávání náboženské povin
nosti je nepovzbudili. A ještě více bylo toto
omeškání služeb Božích na Boží Tělo umož
něno, ježto nebylo možno vésti kontrolu
o docházce kostelní, poněvadž — jak známo
-— na tento den k vůli slavnosti Božího
Těla na Hradčanech není skoro na všech
školách pražských povinná mše sv. školní.
Dítky mají se ovšem vybídnout k návštěvě
služeb Božích na hradě nebo v jiném ko
stele, což katecheta činí, ale ředitel školy
málokterý to v oběžníku napíše a učitelé
toho vůbec neřeknou. To je pokrok! r.

Tak proti našim. Na obecné škole
ve Valašském Meziříčí vyučuje učitel pan
Praxl, jenž jako pravý katolík vychovává
dítky sobě svěřené přesně dle nábožensko
mravních zásad. Meziříčským pokrokářům
taková výchova se však nelíbí a proto za
hájili proti nenáviděnému katol. učiteli akci
za jeho odstraněni. Jakých prostředků po—
uživají, vidno z toho, že pověstný pokro
kářský agitátor, evangelík dr. Kraicz sbírá
materiál, na jehož základě by učitele Praxla
mohli prohlásiti za nepříčetného.Tak daleko
zavádí zběsilá nenávist protináboženská.
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České veřejnosti! Kvapem blíží se
konec školního roku a s ním naskytuje se
českým rodinám příležitost k vykonání lidu
milného i národního skutku. V XX. aXII.
okrese vídeňském uzavřeny jsou školy 'Ko—
menskéhoc a dosud otevřeny nebyly přes
veškeré urgence. Tím mají býti naše dítky
vháněny do škol německých. Četní rodi
čové ve XII. aXX. okresu podlehli tomuto
tlaku. Ale dosti jich setrvalo, kteří opatřili
svým dětem vyučování soukromé přes pro
následování se strany jich zaměstnavatelů a
úřadů. Těmto dítkám nedostane se však
právoplatných vysvědčení a tu našim če
ským rodinám naskytá se vhodná příležitost
osvědčítí své sympathie k ujařmené větvi
nad Dunajem tím způsobem, že převezmou
jedno dítko (děvče nebo hocha) na dobu
jednoho měsíce a docházkou do školy české
umožní jím dosažení právoplatného vysvěd
čení. — Skutek ten bude „nejenom velkou
mravní i hmotnou podporou národně uvě
domělým rodičům ve Vídni, nýbrž trvalou
vzpomínkou jejich děti v životě pozdějším.
Voláme ke všem sociálně lépe postaveným
rodinám ijednotlivcům: Přihlaste se co nej
dříve a působte v kruhu svých známých,
aby převzali jedno dítko do své rodiny a
umožnili dětem do prázdnin návštěvu školy
k dosažení platných vysvědčení, začež Vám
budou rodičov-é jejich neskonale vděčni. —
Přihlášky a dotazy zodpoví sekretariát
pražského odboru >Komenskéhoc ve Vídni
v Praze II., Ječná ul. 14 — Místní odbor
spolku »Komenský- ve Vídni pro Prahu
a okolí. F. A. Šubert, starosta. Jos Kochlík,
jednatel.

Suggesce při výchově. Při procházce
v kladenských lesích překvapil jsem dva
školáky (jeden byl z mé školy) při kouření.
Druhý, mně neznámý hoch, udal mi falešné
jméno, můj žák velmi vážně a vytrvale při
čtrnáctidenním vyšetřování mně i učitelům
tvrdil, že druhého žáka nezná, ač byli oba
z jedné přiškolené obce — Rozdělova. Byl
jsem přesvědčen, že oba žáci se smluvili a
vytrvale lhou. Jak tu jednati? Dobrý nápad.
Odpoledne po 14 dnech vešel jsem neoče
kávaně do 5. třídy pro našeho žáka-lháře,
úsečně & energicky jemu řekl: »Ty's mne
drze přelhal, ty dobře znáš toho žáka, jdi
pro něj a co nejdříve ho přivedla Na ta
slova ustrnulý můj žák rázným krokem šel
do sousední školy měšťanské (v téže bu
dově)apo krátkém hledání skutečně dlouho
hledaného pseudonyma přivedl. L.



Věda a náboženství.

(Navázáno na článek »Škola a církch.)
Podává V. J. uč.

V dobách přítomných slyšeti z různých stran heslo: »Církev je nepřítelkou
vědy a školy.c Toto heslo vymysliti a hájiti mohl jen ten, kdož vůbec historie
nezná anebo ve své předpojatosti prohlašuje, že nevěří, že by kdy církev co
dobrého pro lid, školu a vědu byla učinila. V roč. XXIV. minul. roku pojednáno
bylo ve článku »Církev nepřítelkou vědy o tom, co církev, matka školství, pro
lid a jeho vzdělání učinila. Nejsou to však věci smyšlené, nýbrž historicky pro
kázané. Ovšem, poohlédneme-li se, kdož jsou ti, kteří nepřátelské heslo ono pro
nášejí, přesvědčíme se, že to nikdy není pravý, nepředpojatý vědátor a učenec,
nýbrž bud' prostý, nedostudovaný člověk, který nemá ani práva o vědě mluviti,
nebo zlomyslný nactiutrhač, který veřejně církev tupí a uráží proto snad, že se
mu nepokořila. Zajímavé je sledovati slova výtečného paedagoga, p. metropolit—
ního kanovníka Dr. Jos. Tumpacha, který pravil v řeči, proslovené na sjezdu katol.
lidu českoslovanského v Praze dne 1. září 1908 (ze slov učeného Zahma »Věda
a učenci katoličtíc, 1899 str. 36) »že mnohem kratší bylo by dle autentických
dějin sděliti, co církev pro vědu neučinila, než vyličovati, co učinila, jelikož vy
pravovati, co církev pro vědu učinila, toť tolik, jako probírati a předčítati dějiny
každého odvětví vědy a sledovati každé odvětví to od jeho počátkův k nejdoko
nalejšímu stupni, jehož dosáhlo.:

Pokrokově strany prohlašují, že náboženství příčí se vědám přírodním a zá—
roveň že Boha není.

C. k. škol. rada Dr. F. Nábělek, vynikající učenec, ve svých přednáškách*)
praví: Jestliže vědy exaktní skutečně dokazují, že Boha není, tedy mužové vědy,
a sice ti, kteří nejhlouběji vnikli v taje přírody, budou neznabohy; jestliže však
vědy přírodní vedly tyto muže k víře v Boha, není dokázáno, že exaktní vědy
přírodní vedou k neznabožství.

K přírodním vědám počítáme geologii čili nauku o zvrstvení kůry zemské;
mineralogii a paleontologii čili vědu o nerostech a zkamenělinách, nalezených
v různých vrstvách kůry zemské; chemii čili lučbu; fysiku čili silozpyt; fysio
logii čili nauku o vzniku, udržování a zániku života ústrojného, rostlin, zvířat
i člověka; botaniku čili rostlinosloví; zoologii čili nauku o zvířectvu; nejexaktnější
vědu všech věd, třebas není vědou přírodní, mathematiku čili vědu o veličinách;
konečně vědu, jíž ostatní vědy slouží, zvláště astronomii čili nauku o tělesech
nebeských. Odvoláváme se ke svědectví mužů nové a nejnovější doby, poněvadž
mluví se o moderní vědě, kteráž prý svědčí proti víře v Boha.

Ale podívejme se jen, zdaž skutečně vědy exaktní dokazují nezvratně, že
Boha není. Připomínám, že ten ještě není přírodozpytcem, kdo obírá se vědami
přírodními, a byt byl i učitelem věd přírodních. Přemnozí spokojí se tím, že naučí
se tolik, aby nabyli právak učitelství tohoto předmětu; jiní, jichž povoláním není
učiti vědám přírodním, zabývají se studiem věd přírodních, ale spokojují se tím,
aby si osvojili do jisté míry vědomosti, sami však jich neprohlubují, jen věc ho
tovou přijímají. Těch zde nemíníme, nýbrž obracím se na soud mužů, kteří vědy

*) Dr. F. Nábělek, proslovil tento doklad na zmíněném sjezdu katol. 1908 v Praze.
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přírodní nám zbudovali, vypěstili, kteří proslavili se skutečnými výzkumy, kteří
objevili nějaký zákon přírodní.

Geologové a paleontologové: Cuvier, Beaumont, Lyell, Charler St. Claire,
Deville, Barrande (jenž vědecky—prozkoumal Čechy), Lapparent, d'Omalius Halloy'
Dwight Dana, Wiliam Dawson, K. G. Bischoff, Quinstedt, Buchland, Miller, Mur
chison, Bedřich Pfaff, Oswald Heer, Vil W'aagen, Fraas . . . přiznávají se k víře
v Boha. Aspoň jeden ať mluví za všechny. Oswald Heer praví: »Svět nemohl
povstati náhodou. Čím hlouběji vnikáme v poznání přírody, tím pevnějšího pře
svědčení nabýváme, že záhadu přírody a člověka nelze řešiti bez víry v Boha.:

Mineralogové a paleontologové: René Just Haij, Werner Raumer, J. N. Fuchs.
Bendant, Hausmann, Mallard . . . věřív Boha. O Wernerovi pravíjeho životopisec,

že bibli měl za zjevené slovo Boží; onu ruk/u, která řídí vývoj země, jakož i dě
jiny lidského pokolení k jistému cíli, poznával i ve svém životě jak vnějším, tak
vnitřním a držel se ji jako dítě ruky otcovy až do své smrti.

Chemikové: Boyle, Lavoisier, Pristeley. Henry Cavendisch, Berzelius, Dalton,
Humphry Davy, Thenard, J. B. Dumas, Líebíg, Chevrenil, Chaptal, Schónbein,
Wurtz, Henri Sainte Claire Devil . . . Tedy mužové, jejichž nejvlastnějším povo—
láním jest zkoumati hmotu. — Nevím, koho z nich“ bych měl uvésti jako mluv
čího za ostatní: o každém dala by se uvésti slova vzácná jako doklad jejich
smýšlení náboženského. — Schónbein praví: »Jestliže ti, kdož pozorují přírodu
pouze z pozdálečí, jimž však vnitrné zařízení není známo, popírají, že možno
spatřovati v něm prozřetelnost nekonečného ducha, dá se to z části pochopiti...
Skutečně velcí přírodozpytcové . . . byli vždy tím přesvědčenějšími o duchu a bož
ství, čím hlouběji vnikali do tajnosti přírody.< Liebig praví: »Svět je dějepiscem
všemohoucnosti a moudrosti bytosti nekonečně vyšší. Znalost přírodyjest cestou
k podivování se velikosti Tvůrcově. Bez znalosti zákonů a zjevů přírodních marně
duch lidský pokouší se učiniti sobě pOnětí o velikosti a nevyzpytatelné moudrosti
Tvůrcově; neboť všechno, cokoliv největší obrazotvornost a největší vzdělanost
duševní dovede vymysliti, jeví_ se býti mydlinovou bublinkou proti skuteč
nosti.:

Fysikové: Kircher, Grimaldi, Rumford, Prokop Diviš, Rob. Mayer, Prescotte,
Joule G. H. Hirn, Thomson, Helmholz (jenž se sice nehlásil k církvi nějaké,_ale
byl theistou), Volta, Ampěre, Faraday, Siemens, Merse, Črstedt, Maxwell,
Fresnel, Frauenhofer, Fizeau, Huyghens, Foucault, Stokes, Biot, Becquerel, Pla
teau . . . .

Ampěre, který kromě fysiky znal se i v jiných oborech, často říkával prý,
drže se oběma rukama za hlavu: »Jak velký jest Bůh, jak velký jest Bůhh —
Maxwell píše: »Poznal jsem všeliká vyznání náboženská, ale není žádného,
jež by mohlo měřiti se s naším jediným (křesťanským)..... Nahlédl jsem
do přemnohých soustav filosofických, ale žádná z nich ničeho nezmůže bez
Boha.c

Fisíologové: J. Ev. Purkyně, Mareš, Jan Muller, Schwann, Rud. Wagner,
Alfred Volkmann, Karel Vierort, Theod. Ruete, Haller, Claud Bernard, Marie P.
Flourens, Pasteur Larrey, Hyrtl . . . '

Slavný Hyrtl v v Pamětihodné řeči roku .*864 na památku SOOletého trvání
vídeňské university odsuzuje materialismus co nejrozhodněji. V řeči rektoratni
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praví: »Položil snad nekonečný Bůh, jenž svoji vůli všude vepsal písmem pla
menným, do srdce našeho nebezpečí beznadějné touhy, jež nikdy nemůže býti
splněna? Zde věda stojí na pomezí svého bádání, zde ustává duch í nejsmělej
šího badatele. Víra ujímá se svých práv, ona víra, které nemůže věda ani vy
vrátiti, ani dokázati, avšak může dotvrditi, že protiva víry není odůvodněna pří
rodou. Zhasněte toto nebeské světlo a samovražda vaší duše neučiní z pyšného
pána přírody než hromádku dusíkatého hnojiva na pole.:

Turecká obecná škola.

Poněvadž přivtělením Bosny a Hercegoviny Mohamedáni stali se součástkou
obyvatelstva. naší rakouské říše, nebude od místa na základě zpráv a zkušeností,
získaných odborníky mezi tureckým lidem, seznámiti se aspoň poněkud 5 pod
statou turecké školy.

Vyučování tureckých hochů počíná už záhy, ve čtvrtém neb pátém roce
stáří a omezuje se výhradně na vyučování náboženství;_ jenom k vůlí tomuto
vyučování učí se žáci psáti a čistí. Vyučování děje se v mekjtebu — tak se
jmenuje turecká obecná škola + obsahuje nejhlavnější učení proroků a nejdůle
žitější modlitby.

Tyto mekjteby jsou vždy dobře navštěvovány od žáků, neboť učiti sejest
povinností svědomí každého moslemína. Nejsilnější návštěva školní jest v zimě,
nejslabší v době polních prací, poněvadž dítky musí na poli statečně pomáhati.
Prázdnin školních vlastně není. Nevyučuje se pouze v pátek, odpoledne ve dnech
velikého postu ramazanu a sedm dní slavností dajram. Cílem vyučovacím hlav
ním jest, aby dítky mohly čísti koran a částečně i rozumětí. Dalšími předměty
vyučovacími jsou >tedšmidc, t. j. nauka o výslovností, spojená se základními
pojmy mluvnickými; dále »šeraiti islam: neboli nauka o bytostí Boží, o obřad
ných umýváních, o postu a ostatních obřadech, jež každý vyznavač islamu musí
znáti. —

Školní budova je obyčejně jednopatrový selský dům, jenž slouží zároveň
za příbytek pro hodžu (učitele), někdy také za stáj pro dobytek nebo jako sto
dola či kolna. Podlaha školní světnice jest pokryta rohožkami, na nichž žáci sedí
s nohama přes sebe skříženýma. Vyučovacích prostředků není. Před každou řadou
žáků stojí na píď vysoká lavice, na niž se položí knihy. Děti vstupují do školní
světnice bosy, což- v zimě zavdává příčinu k veliké úmrtnosti jejich, poněvadž
se jich celá řada těžce nachladí. Musí také světnici školní drhnouti a zametati
a v zimě kamna vytápěti. Dříví přinášejí s sebou. Ve většině škol jest vyučování
pro chlapce a pro dívky společné.

S vyučováním si nedává hodža mnoho práce, dávaje se zastupovati svým
»pomocníkemc, starším to žákem. Hodža pouze sedí na svém otomanu a bdí
nad vyučováním, jež se děje tímto způsobem: Pamocník řekne žákovi nějakou
větu, a tento opakuje ji po něm zcela mechanicky, bez porozumění smyslu.
Kolik je žáků, tolik také pomocníků, a všichni nyní učí a se učí nahlas a vstejný
čas. Ve všeobecném křiku musí se nad to každý, aby mu bylo od druhého ro
zuměno, vynasnažiti, by ty ostatní co možná překřičel. Proto je unás přísloví:
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vypadá to jako v turecké škole. Nechť každý si jenom představí tu symfonii,
jež tu povstává, a bylo by nepochopitelno, aby se dítky mohly jenom jedné větě
naučiti, kdyby právě veliký hluk nenutil každého k desateronásobně pozornosti,
jež sesilována jest ctižádostí a vědomím povinnosti. Hodža mezi tím sedí na
svém místě a kouří apije černou kávu a přijímá hosty, otce žáků, kteří se chtějí
_přeptatina pokroky svých synů. Sem tam zpozoruje také vtom hluku, že někdo
udělal chybu i opraví ji. Hlavním jeho úkolem jest zacházeti s metlou,jež musí
býti tak dlouhá, aby s ní mohl hodža, nehna se ,se svého místa, dobře i nej
vzdálenějšího ze svých chovanců zasáhnouti.

Ve školách tureckých je mnoho bití. Toto náleží k vyučování a žádný
otec by své dítko nesvěřil učiteli, jenž nebije. Nejhlavnějším trestem jest bašto
náda, která však rakouskou vládou byla v Bosně zakázána. Chlapci se totiž při
vážou nohy v kloubu kolenním na hůl a na to _sholí do výše vyzdvihnou, tak aby
šlapadla nahoru obrácená ležela vodorovně. A na to bije jiný žák prvního holí
na bosá šlapadla, co zatím hodža na tuto krutou exekuci dává pozor. Po každém
uhození křičí ostatní děti »Aminc, aby nářku trestaného nebylo slyšeti.

S naučením koranu a zákonu obřadnímu ukončuje se vyučování v mekjte
bech. Veřejná zkouška korunuje pak dlouholetou námahu žákovu, jenž nyní,
líbí-li se mu to, může postoupiti do nejbližší vyšší školy, do »medressyc. Den
zkoušky jest svátkem pro žáka a jeho příbuzné, jistě nejkrásnějsí den v životě
moslemínského chlapce. Ale touto zkouškou končívá také máj života. Žák musí,
není-li obdařen bohatstvím, chopiti se živnosti nebo řemesla. Nejméně jich po
kračuje ve studiích. Vzdělanců jest idnes mezi moslemíny jako dříve po
skrovnu.

RÚZNÉ ZPRÁVY.

Jednotě čes. katol. učitelstva dále
přispěli: 14 K: Katol.Jednota v Pečkách;
po 10 K: Školské sestry na Kladně; K.
Šimek, kaplan v Lochovicích a Ant. Láš,
farář v Lomnici n. Pop.; 8 K: Katol.
Jednota na Král. Vinohradech; po 6 K:
Jos. Kašťák, říd. učitel v Hronově, a St.
Záhorská, učitelka v Plzni; po 2 K: Boh.
Havel, učitel ve Vojslavicích, a Tom. Mareš,
říd. učitel v Kališti. — Nové členy a dary
přijímá: Ant. Suchoradský, katecheta v Praze
na Karlově čp. 1879-11.

K Širšímu sboru soc. odboru druž
stva Vlast přistoupili: a) z professorů
středních škol: Fr. Janovský, Fr. Schindler,
Vikt. Karas, Šimon Bárta, Fr. Žundálek,
Vl. Hornov, Jan Královec a Alfons Sauer;
b) z katechetů obecních a měšť. škol: Fr.
Orel, Fr. Beneš, Jos. Forman, Ant. Tichy. —

R.

Nové členy přijímá: Tom. Škrdle v Praze
čp. 570-II.

Varhanictví a pohřebnictví. aŠkol
ský Obzorc si naříká, že schůze organiso
vaného učitelstva jsou málo navštěvovány,
a učitelé málo účastní se debaty. »Takhle
mezi sebou to jsme pokrokáři, volnomyšlen
káři a sociální demokraté, ale smýšlení své
tajíme. To však není pokrokové. A pokro—
kové také není, že organisovaní učitelé stále
ještě se účastní varhanictví a pohřebnictví.
Kdo chce sloužit nepřátelům pokroku a od
půrcům moderních snah, nemá mít místa
v řadách organisovaného učitelstva. Takový
učitelský muzikant chodí v černém rouše
poníženě gratulovat velebnostem, chodí tajně
na exercicie, ke Zpovědi, na průvody,
missionářská kázání, cestuje rád ve spo
lečnosti černých atd. Tací kollegové hlasují
s vámi ve schůzích nesmírně pokrokové,
a hned po schůzi jdou věrně referovat na
faru, přičemž se smějí hloupým usnášením
protiklerikálníma — Tak »Školský Obzora
o učitelských pokrokových charakterech,



Z Výchovy lidu.
Napsal B. NUSELSKÝ, říd. učitel.

Jedním z velice choulostivých a tím i velmi důležitých ustanovení jest
propouštění dětí ze školy po dokonaném 14. roce. Jsou podmínky, za jakých
dosáhne dítě vysvědčení propouštěcího. Může totiž sbor učitelský v konferenci
se usnésti, že dítě nevyhovující požadavkům zákona a nic neumějící nesmí
dostati propouštěcího vysvědčení & že má přidrženo býti k další docházce do
školy do té doby, až učiní tomu zadost, co jest na něm požadováno, a školní
úřady mají přísně dbáti na to, aby tyto děti přísně plnily své školní povinnosti
a mají také zkoumati, zdaž a jaký jest prospěch a pokrok těchto dětí.

Jsou děti, které, kdyby seděly ve škole do dvaceti roků, nenaučily by se
stejně nic. V tomto případě dává ovšem zákon výjimku. Ale jsou děti, které
mají dobrou hlavu a mohly by znamenitě prospívati a se učiti, jen kdyby chtěly!
V nynější době, kdy tolik se o školu různí lidé otírají a starají a kdy i také
vliv jejich »pokrokářskéc činnosti iu dětí se jeví, na tyto zjevy jest třeba zvláště
ukázati. Nem mým úmyslem zde v tomto článku rýpati do sociálních demokratů,
národních sociálů a jiných stran, mluviti chci jenom povšechně o těch, kteří
tak rádi při každé příležitosti do dnešní školy rýpají říkajíce, že je klerikální a
náboženská a že v ní rozhodují kněží. Ten, kdo zná poměry našich škol do
konale a nesoudí snad z jediného případu, řekne mně, že mám pravdu, když
tvrdím, že kněží v dnešní škole mají velmi málo mavrchu.: A vím, že mnozí
z nich, aby nebylo rozmišek a různic, tak škodicích škole a jejímu prospěchu,
raději ustoupí a nechají platit slova učitelů světských a jejich ustanovení. Řekl
jsem, že nechci se dotýkati žádných určitých stran politických, poněvadž znám
velmi dobře z prakse ty příslušníky různých těch stran. Tito lidé a jejich rodiny
jsou v jednotlivostech svých docela jiní než jak ukazuje oficielní program
těchto stran. Muž jest socialni demokrat, nebo národní socialista, nebo theoretický
anarchista a na schůzích a v hospodě mluví proti Bohu, církvi, kněžím, nesnese
pohled na obrazy Panny Marie a svatých, pošklebuje se při tom, když je někde
spatří v místnosti zavěšené na zdi nebo někde náhodou otevře katolický kalendář
& v něm uvidí obrazy svatých, pošklebně mluví o těch, kteří jsou »klerikální,'c
kteří chodí do kostela; na procesí & na poutě a nemůže jim přijít na jméno a
slyšte, tento »pokrokovýc muž doma hledí uplatnit své »svobodomyslnéc názory,
a jeho žena? Jeho žena chodí pravidelně do kostela, na procesí a na poutě a
nikdo by o ní neřekl, že jest to žena zuřivého sociálního demokrata. Proto
činím vždy rozdíl mezi oňcielním programem stran politických a jejich příslušníky.
Jemné srdce ženy přece vyciťuje, kde muž přehání, kde zavírá si svůj rozum
a proto na jeho slova nedbá a dělá si dle svého přesvědčení, co sama za dobré
uzná. Nesmyslem jest mysliti, že »modemismus: dnes tak vnucovaný mužům
i ženám ve městech a i na venkově našim lidem v různé formě podávaný, že
tento »modernismus< nasákne i do našich" žen. Nevěřím tomu. V našich
ženách, zvláště na vesnicích a malých městečkách, jest náhled zcela jiný. Nemilují
tu přepjatou a nadutou »modernost,< jak ji některé dámy z vyšší společnosti
na venkově ukazují, aby se před těmi obyčejnými a »prostýmia ženami blýskly.
Ale“rozmysleme se, co jest lepši: tato prostá veSnická nebo maloměstská dívka
se svým jemným, citlivým srdcem, nebo »moderníc dáma s ohromným kolem
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či kloboukem na hlavě, která dovede tak rafinovaně klamat muže. Jest v tom
něco vznešeného a krásného? Tak ku př. četl jsem kdesi, že v Londýně zemřela
„zajímavá“ žena, markýza Hastingsová, rozená Florence Pagetová. Náležela
k hvězdám společností. Její oslňující krása zjednala jí název: „Pocket Venus,“
to jest: „Kapesní vydání Venuše.“ Zasnoubila se s Henry Chaplinem, při tom
měla ale známost s markýzem Hastingsem, mladým arístokratem, známým v té
době sportsmanem. Jednou jí Chaplin, její ženich, vezl v kočáře městem do
velkého obchodního domu, kdež chtěla něco nakoupiti. Zatím co Chaplin zůstal
sedět v kočáře a čekal na svou nevěstu, vyšla tato z krámu druhým vchodem
ven do druhé ulice, kdež ji očekával lord Hastings, který s ní v kočáře odejel
a odvezl si ji do svého paláce, načež jí pojal za manželku. O tom se píše, že
její sňatek byl romantickým dobrodružstvím. Při tom srdce lidské necítí nic.
Tady ti lidé obchodují jen se svým tělem a krásou. S ničím jiným. Kdo dá více,
jest vítězem. Kdo dá méně, jest odstrčen. Zvláštní sociální poměry! Jak jinak to
vypadá, když u nás na vesnici hoch řekne dívce: „Máš mne ráda? Chceš mne?
Koukej, nemám nic, ale mám tyhle dvě zdravé ruce a srdce na pravém místě.
Budu dělat, pracovat a uživím tě. Chceš mneř“ .

Ta se blaženě usměje, vrhne se mu ihned do náruče a je dobře. Pak
následuje pravý, upřímný, venkovský sňatek v kostele a není nad jejich štěstí.
Ta útulná malá chaloupka hostí dvě sobě tak blízké a milující se bytosti a je
jim rájem na světě. Oni by neměnili tutc chaloupku se svým štěstím ani za
palác. A stihne-li jednoho z nich neštěstí nebo smrt, jest druhý zdrcen, nešťasten
a srdce dlouho truchlí po drahé bytosti, kdežto u těch boháčů, o nichž jsem se
prve zmínil, dopadá věc zcela jinak. Musím to dopovědět. Odkopnutý ženich
Chaplin pomýšlel. na pomstu. Jakým způsobem ji provedl, to tam nebylo napsáno,
ale jisto je, že za 3 léta jeho kůň při dostizích vyhrál první cenu, která mu
vynesla celkem 2,820.000 korun. Lord Hastings (snad šikovně nastraženou mani
pulací) vsadil na jiného koně ohromný obnos, který ovšem vítězstvím koně
Chaplinova prohrál. Tato ohromná ztráta ho zbavila rozumu, že se zastřelil.
Ale paní markýza Hastingsová ovšem si nezouíala. Za čas se vdala opět a
myslím, že se nezmýlím, když řeknu,“že na svého nešťastného prvního manžela
pak ani nevzpomněla.

Mimoděk jsem odbočil od vytknutého thématu na jiné pole. Vrátím se
k tomu předešlému ihned. Pravil jsem, že mnohý hoch nebo dívka mají dobrou
hlavu a mohli by umět zcela snadno, co škola předpisuje, ale jsou poštvány
z domova proti učiteli a knězi a nedělají nic, neposlouchají a nic se neučí. Pro
drzost dostanou i špatnou známku z mravů. Takové dítě naprosto se nemá
pustit po dokonaném 14. roku ze školy se známkami z milosti danými, jen aby
se ho už škola zbavila. To bych nedoporučoval už- k vůli výstraze jiným.
Dotyční rodiče by pak řekli: »Tak vidíte, co mu udělali?! Museli ho stejně pro—
pustit. Jen se jim nedat.: Řekne se to dále, slyší to jíní rodičové a dětí a nákaza
se šíří. A takové býlí dá se potom těžko vykořenit. Máme-li my učitelé ať světští
či duchovní konati řádně své těžké a zodpovědné povinnosti, ať také konají své
povinnosti tí, pro něž tato práce namahavá se právě koná, totiž rodičové dítek.
Ti ať jsou úřady pak donuceni k tomu, aby uznali své povinnosti a dle nich
také se řídili.
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K Fórsterovu vyučování mládeže.
Ačkoli o paedagogu Fórsterovi bylo už ve Vychovateli psáno, přece shle.

dávám zásady tohoto velikého vychovatele a učence tak vynikajícími a krásnými,
že nebude od místa, si je znova v jasném přehledu uvědomiti a pozorně uvážiti_
Jest potěšujícím zjevem, jenž v dějinách národů tak často se ukazuje, že totiž
ve všech oborech kulturních právě v dobách výstředních snah a nedbání hlavních
principů zdárného vývoje vstupují najeviště životní geniální mužové, kteří svým
veškerým věděním a chtěním ukazují nám správnou cestu, po níž se máme ubí
rati. Tak ku slavenému světovému paedagogu dr. Willmannovi a nesmrtelnému
Vavřinci Kellnerovi druží se v dnešní požitkářské době moderní technické kultury
dr. Frant. Forster, universitní professor v Curychu, muž ideálního Smýšlení, ne
bojácného přesvědčení, jemného smyslu pozorovacího a vroucí lásky k spolu
bližním, jenž pocházeje z rodiny beznáboženské a vychován jsa dle zásad »ne
odvislé volné mravoukyc, propracoval se vlastni silou k víře v božský charakter
a ve vznešené kulturní poslání křesťanství. Ovsem třeba podotknouti, že Forster
neni katolík, nýbrž protestant a jako takový pracuje dosud s některými předpo
klady, jež nekryjí se úplně s katolickými názory, jak zvláště vidno z jeho po—
slednějšího spisu »Autorita a svoboda; ale vášeňa úmyslnou předpojatostvjeho
spisech nelze shledávati.

Hlavní dílo jeho jest »Vyučování mládežec (Jugendlehre) vynikající to vy
líčení jeho mravně vychovatelských názorů, jež v táboře katolíků, protestantů
i tak zvaných »ethickýchc, k žádnému vyznání náboženskému se nehlásících,
značný rozruch způsobily. Předbojníci volné mravouky cítili se trpce sklamáni
nad svým kdysi nejduchaplnějším zástupcem a spojencem, jenž oproti všem jejich
snahám přiznal positivnímu náboženství velikou výchovnou cenu. A rovněž
původní nadšení protestantů pro Fórstera bylo zkaleno jeho nepopíratelnou sym
patií ke speciňcky katolickému stanovisku. My, katolíci, spatřujeme však ve Fór
sterovi vážného bojovníka proti jako lučavka rozkladnému radikalismu moderní
ethiky, třeba všechna díla Fórsterova nestála na základně katolické.

S velikým zármutkem pohlíží Forster na značný úpadek niterností, jenž
v naší nynější kultuře se nhostil, jež bez přestání se ženouc za požitkem ne
stará se o idealní statky lidstva a je stále více 5 mysli své pouští. Pročež napo
míná v nadšeném volání: »Pro věřící i nevěřící musí dnes nejbližším a nej
vážnějším býti úkolem, lidstvu zase spásn .dnše oblíbítí a toto od tisícerých
zbytečnosti a vedlejších věcí přiuěsti nazpět k tomu nejdůležitějšímn: k lásce,
k pokoře, k sebezáporn.< Jeho všeobecným prostředkem, jenž v rukou vycho
vatele má nové divy tvořiti, jest ona stará životní moudrost, kterouž Aristoteles
spatřuje v úměru mezi radostí a žalostí. Epiktet ve známém: »Snášej a zdržuj
se!: a již my označujeme slovem sebezapíra'ní. Je-li Fórsterova civilisace »tech
nickým ovládáním přírody, rozvinutím bezpočetných potřeba, pak naproti tomu
označuje pravou kulturu_jako »podřadění všech individuelních potřeb duševním
mohutnostem životním jakožto vládu člověka nad jeho přirozenostíc. Tím právě
přijal zákony křesťanské askese za svůj výchovný základ a postavil se proti
opačné zásadě protestantismu, jehož subjektivismus nám podává ideál libovůle.
Dle Fórstera není »silné mužnosti, která neprojde některou formou askese—.
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Forster naznačuje pak cesty, jež mají vychovance vésti k samostatnému
dosažení jeho životního cíle. Willman přirovnává osvojení si (appercepci) vyučo
vání čili přivlastněni jeho k účinné přípřeži, jež velkolepou službu koná. Forster
chce, aby tohoto umělého obratu používalo se obzvláště v mravní paedagogice,
kde ho tak často není dbáno. »Sebe názornějším předvedením šlechetných činů
nevznítí se ještě nikterak snaživá mohutnost v dítku, nepostaví-li se zároveň
most vedoucí k individuelnímu životnímu a myšlenkovému okruhu dítka, t.j. ne
převede-li se dotyčný způsob jednání zcela konkretně ve svět dětských pohnutek
a v souvislosti se všedním obyčejným životem se takořka nepřipojí na při
rozené jednání a snahu dítkam Jenom tehdy uplatní dítko »svou vnitřní sílu
v boji _proti svodům vnějšího světac. Třeba tudíž ve vrozené povaze vyhledati
snahy, jež jsou příbuzny onomn směrn ve vůli, který se ma' vyvodití a npevniti.
»Vyučování má pak jen ten úkol, onu příbuznost vhodným a názorným po
dáním osvětliti.< Velmi pravdivě píše Forster: >Za často děláme si protivníka,
uplatňujeme-li při vedení dítka právo silnějšího, místo abychom se s tím, co je
v dítku silné, spojili proti tomu, co je v _něm slabé.c

Veškeren elektrický proud síly v mládeži má býti tudíž přenesen na »ethické
jednáníc. S rozhořčením staví se proti běžné vychovávací frázi: »Máš se opano
vati, jsi nezdárný, vezmi si příklad z N.!c Za to napomíná neustále, aby se
s laskavostí svěřenci ukazovalo, že přemáhání není slabostí, nýbrž silou, ovlá
dáním sebe. Odstranění všech psychologických překážek jakožto činitel negativní
a probouzení lásky ke ctnosti jakožto positivní činitel jsou hlavními úkoly vy
chovatelovýmí.

o , , 17 povinných a 5 nepovinných předmětů,
RUZNE ZPRAVY. na dívčích 11 povinných a rovněž 5 ne

povinných. Oboje školy pozůstávají 2 při
pravky a z dvou tříd. Na mužských ob
chodnich školách jest na přípravce také
náboženství jedním z hlavních předmětů.
Učebná látka pro náboženství stanoví se
Stejně jako na obecné škole dle paragr. 5.
říšského zákona o obecných školách do
tyčnými úřady církevními. Vedle jiných no
vot zavádí se zvláštní cvičná účtárna, jejíž
vzdělávací účel jest: porozumnění souvi
slosti obchodních funkcí a přehledné opa
kování nejdůležitějších věcí z učebně látky
všech obchodních zástojů. Mimo to činí se
opatření pro kursy žáků a žákyň škole od

K Širšímu sboru social. odboru
družstva Vlast přistoupili z řad učitelstva
& professorstva: Al. Jirouškova, industriální
učitelka v Úněticích; J. Špánek, professor
na technice v Praze; Jan Kalivoda, prof.
reálných škol v Praze; Martin Zháněl, nad
učitel v Troubsku u Brna; Ant. Prokeš. ří
dící učitel v Chotěborkách; Anna Hájkova,
učitelka v Olšanech; Fr. Tater, učitel v Tur
nově; Ant. Brázda, správce školy ve Vra
covicích; V. K. v Příbrami; A. V. Schmid
tova, učitelka v Radnicích; Vojt. Lorenc,
řid. učitel v Liběšicich, a Al. Brynych, říd.
učitel v Hlavečniku. — Nové členy a jich rostlych. _"—
dary přijímá: Tomáš Škrdle v Praze,_ čp. Mariánské písně pro 2 hlasy složil
570-II. — P. Fr. Vilém Schlóssinger, Lector S. Theo

Nová učební osnova obchodních logiae, ord. Praed. — Lze objednati v klá
škol. — Ministerstvo vyučování vydalo šteře Dominikánů v Olomouci. Cena výtisku
učebnou normální osnovu pro dvouleté ob- 20 hal. — Tyto libozvučné dvojzpěvy (so
chodní škol). Podrobná osnova byla už ode- prán a alt aneb též mužské hlasy) se zná—
slána zemským úřadům školním, a sice od- mým textem hodí se dobře za vložky na
děleně pro mužské a dívčí obchodní školy. svátky mariánské, jindy pak poslouží dobře
Na mužských obchodních školách zavádí se n. př. k oživení májové pobožnosti.
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Z výchovy lidu.
Napsal B. NUSELSKY, říd. učitel.

(Pokračování.)

VI.

Říšský zákon ze dne 2. května 1883 povoluje úlevy v letní době na našich
obecných školách. Učitelstvo domáhá se zrušení těchto úlev a uvedlo proti
těmto úlevám celou řadu důvodů tak pádných, že i školní úřadové přistoupili
na nové reformy v udělování a vyměřování úlev. Bylo sice s počátku rámusu
a křiku mezi lidem, který na to byl zvyklý & který také na to hřešil. Ano možno
říci, že úlevy tak, jak se poskytovaly dříve v tom velkém rozsahu a bez ohledu
na různé vytknuté okolnosti, na místě aby prospívaly, znemravňovaly. I—Iochči
dívka dostala úlevu už od 1. května až do posledního října. To je celkem
i s prázdninami 6 měsíců. Ba některé děti, zvláště u lázeňských měst, nešly už
od 1. dubna do školy. O úlevu žadali nejen rolníci, kteří skutečně k polní práci
děti své potřebovali, ale také nádenící, baráčníci a dělníci pracující v továrnách.
Ti neměli žádného polního hospodářství, ale děti jejich byly osvobozeny na jejich
žádost též. Práce doma neměly naprosto žádné, hoch tedy se celý den potuloval
po vesnici a dělal si šašky z dětí, které chodily do školy. Nebo ho dal otec
sloužit k sedlákovi, nebo do blízkého dvora, nebo, což se dělalo zvláště na
hranicích národnostních, dal ho na ten půl roku na službu do Němec. Teď si
představme, jak takový hoch anebo dívka v Němcích sloužící prospívali na duši
a mravech. Chodili k muzikám, viděli a slyšeli kolem hospody za noci leccos
a čeho doma ve své rodné obci neznali, v cizině se to dozvěděli. Když se pak
po uplynutí doby úlev vrátily dívky zpět do své školy, vypravovaly svým
kamarádkám, co všecko zažily, viděly, slyšely. Děvčata ostatni, toť se ví, otvírala
na to oči, uši a ústa, aby jim z těchto zajímavých novinek nic neuteklo. Nákaza
a mor šířily se v krátké době dál a za nějakou dobu to v té vesnici divně
s mravní výchovou žákovskou vypadalo. Tam vedly úlevy. Nyní je to přece
daleko lepší. Povoluje se jenom určitý počet půldnů v polních pracích do
prázdnin a po prázdninách a to ještě jenom rodičům, jichž dítky mají dobrý
prospěch, dobrou školní návštěvu a jichž potřebují nevyhnutelně pro práci
ve svém hospodářství nebo ve své domácnosti. A lid, ač proti tomu dříve křičel,
nyní už tomu zvykl a stává se, že mnohý žák ani povoleného počtu půldnů
nevyčerpá.

Dalším kamenem úrazu bylo ustanovení o tom, co omlouvá zameškané
hodiny žákovy. Dle bývalého řádu školního jenom některé momenty to byly
(nemoc, neschůdnost cest a špatné počasí), které dovolovaly omluviti nepřítom—
nost dítěte ve škole. Jsou však mnohé okolnosti dle různých poměrů rodinných,
vesnických nebo majetkových atd., kdy neomluvení by vedlo k velikým nesnázím,
mrzutostem, majícím povážlivě následky pro školu a vážnost její a učitele. Zde
nemůže správce školy nebo učitelstvo tak přísně lpěti na doslovném znění zákona
a jest nutné, aby uvažovány byly při zameškání školy dítětem různé příčiny,
které je k tomu přivedly. Mnohdy je to důležitá věc, která opravňuje otce, aby
si dítě ponechal doma, ač tato „příčina v zákoně uvedena není a ani se do rámce
jeho ustanovení dle zdání nehodí.

Od učitelstva se “žádalo a "žádá, aby nejen ve škole, pokud mají své žáky
před očima, ale i když jsou žáci venku, na poli, na ulicích, doma, staralo sc



o výchovu mládeže a o jeho mravní i tělesnou bezúhonu. — Zvláště se to
žádalo ohledně sirotků, ale nebylo nikde nějakého nařízení, kterým by se toto
právo dávalo učitelům, aby se jim mohl krýti a hájiti před těmi, kteří mu ho upírali
bud' proto, že bylo jeho působení namířeno proti opomenutí jejich výchovné
péče jako poručníků atd., nebo z jiných příčin.

Nyní má právo škola zakročiti u školních úřadů a u soudu opatrovnického.
Usnese se o tom konference učitelská, která sezná, že dítě to nebo ono potřebuje
ochrany (dle :; 216.). Zakročení takové stane se v případech, když'rodiče nebo
jejich zástupci nestarají se o řádnou školní docházku a návštěvu, o řádné vy
chováni dítěte v ohledu mravním a když staví se proti škole a učitelům i jich
výchovném—u pracovnímu programu a kazí tak výchovu dětí, mařice jeji blaho
dárné účinky. V tom případě může a musí hned učitelstvo zakročiti u příslušných
školních úřadů i u soudu opatrovnického. Toto nařízení dává konečně právo
učiteli zasáhnouti mimo školu do poměrů životních dítěte a nesmí ho nikdo
odbýti, jako se to stávalo. Teď má učitelstvoktomu právo a povinnost, starati se
o duševní a tělesné blaho dítek i mimo školu a v jejich rodinách a zakročovati
hned danými zde prostředky u příslušných instancí o nápravu. Vymoženost je to
veliká, ač musím zase uvésti, že mnoho nepřátel si tím učitelstvo mezi lidem
na vesnicích a městečkách získá. Rodiče dotyčných dětí zanedbávaných, nebo
poručníci sirotků budou dozajista popuzeni proti učitelům, kteří budou chtíti
docíliti řádné výchovy jejich dětí. Budou se cítit vinnými, že sami nedovedou
nebo nechtějí vychovávati dítek jim svěřených a že jsou veřejně tím zakročením
pokáráni. Zášť jejich však nikdy nesmí učitelstvo odvrátiti od konání předsevza
tého dobra od této ušlechtilé a vznešené záchranné práce.

Všude panuje nyní snaha po úspěšné práci ve prospěch dítěte. Zakládají se
útulky, kamž dávají matky své maličké, než odejdou do práce, kdež se o ně
dokonale postarají pěstounky a ošetřovatelky. Zakládají se ohřívárny. Mnohé
spolky a zvláště jsou to obranné naše Národní jednoty Severočeská a Pošumavská,
starají se v úžasném rozměru 0 vánoční podílky chudé české mládeže, a obnosy,
které se za tím účelem celkově u nás vydají, jdou do mnoha tisíců. Zřízeny
jsou ve městech a už i ve větších vesnicích polévkové ústavy pro zimu, o což
se musí, jakož i o zmíněné vánoční podílky, na vesnici v první řadě starati
učitelstvo a kněžstvo. Břemeno .jest to veliké, které si vzali na sebe, ale rádi je
konají, protože je konají pro děti, pro budoucí náš národ, který má býti posílen
k dalšímu kulturnímu, hospodářskému a existenčnímu životu.

Vůbec je pozorovati s potěšením, že ohledně humanity jest nyní 0 dítě
školní dosti postaráno, a co ještě není dohotoveno & v myšlence provedeno, že
spojeným úsilím bude co nejdříve zřízeno a ve prospěch našich dětí zaopatřeno.
Ale jedno při tom všem se postrádá a to, že nikde nevyslovuje se také snaha
po zbožnějším vedení mládeže, po zdokonalení i v náboženském směru. O to
nikdo ani nezavadí, nikdo si toho nevšimne a mlčí raději, aby snad nějakou
zmínkou o náboženství nepopudil proti sobě některých osob či stran. A to jest
veliká chyba, jež by se neměla diti. Nač takové strachy s pronesením svých
náhledů. Podívejme se na jiné, ku př. na avolné myslitelem Ti se na nic ne
ohližejí & beze všeho své velevzácné a velemoudré učenosti vykládají jiným
získávajíce tak dosti přívrženců. Proto se neobávejme ani my pronésti svůj ná
hled bez obalu, jedná-li se o nejvyšší duševní statky lidstva. (Pokračování)
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RÚZNÉ ZPRÁVY.

K Širšímu sboru soc. odboru druž
stva Vlast přistoupili z řad učitelstva a
profesorstva: Norb. John, učitel v Rožd'á
lovicích; Nejm.univesitní professor; K. Cic
várek, říd. učitel v Dobré; Ant. Pavlík,
správce školy v Nové Vsi; Marie Reneltova,
učitelka v Blovicích; Fr. Stryhal, učitel
v Lipnici; Fr. Sedlák, nadučitel v Ivanči
cích na Mor.; Václ. Symon, říd. učitel
v Slovči; Anna Pořízova, učitelka ve Svět
ňově na Mor.; Václ. Hubený, říd. učitel
ve Střížově; Jos. Bubeník, učitel v Pivoníně
na Mor.; Bož. Binkova, odborná učitelka
v Hranicích na Mor. a Jan Ujka, odborný
učitel na Kladně. Nové členy a jich dary
přijímá: Tom. Škrdle v Praze čp. 570-11.

Otázka školská v Italii stává se vždy
palčivější. Nynější ministr vyučování Cre
daro jest jedním z hlavních průkopníků bez
náboženské školy a prvním předsedou libe—
rální >Unione nazionalea, jež ve svých cí
lech odpovídá vvolné škole—x.Tento ministr
chce obecnou školu vydati do rukou vol—
ných myslitelů cestou největšího co možná
sestátnění obecné školy, kdežto dosud má
toto školství ráz obecní, a obce nejsou ve
svém složení po většině přáteli beznábo
ženské školy, čili nevyhánějí kněze ze školy,
třebas vyučování náboženství nebylo v obecné
škole zákonem nařízeno, nýbrž ponecháno
na vůli jednotlivým obcím, zdali si přeje
vyučování náboženství ve škole čili nic.
Obce však většinou nerozhodují proti vy—
učování náboženství. Zmíněný ministr vy
učování vypracoval návrh zákona na re
formu obecné školy, jenž osnovu jeho před—
chůdce, Danea, ještě zostřuje, třeba že školu
obecnou dle jména přikazuje ne státu, nýbrž
provinciím. Aby svým záměrům zjednal pro
pagandu, přičinil se tentýž ministr, aby ne
da'vno byla v Římě svolána valná ?romada
zmíněné »Unione nazionalea, za tím účelem,
aby učitelstvo získal pro svou předlohu,
kterou témuž v zásadách krátce sdělil. Valná
hromada, jejíž účastníci po nejvíce byli od
ministra závislí a již byla maršrúta přede
psána, schválila ovšem Credarovu předlohu.
Byla to čirá politická komédie — jak do
pisovatel římský do vídeňského »Vater
landua píše. Protivníci katolíků budou nyní
s domnělým votem »učitelstvac dělali při
měřený obchod. Bylo tedy zcela na místě,
aby i protivný náhled dostal se ke slovu.
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A to se také stalo. Veliká část upřímně ka
tolických učitelů jest sorganisována v uči—
telském Spolku »Niccoli Tommaséoc; atřebas
tento spolek nečítal tolik členů a nemohl
pořádati tak skvělé, vládou vynášené slav
nosti, jako radikálně-liberální »Unione na
zionalec, přece zastupuje beze vší pochyby
více mínění daleko většího počtu obyvatel—
stva & snad i učitelstva, než onen liberální
spolek. Spolek »Niccoli Tommaséoc konal
v Miláně četně navštívený sjezd, který se
vyznačuje rozhodným stanoviskem proti
Credarovým záměrům. Téměř jednomyslně
byly všechny postátňovací úmysly ohledně
obecné školy odmítnuty a právě tak ener
gicky práva rodičů i církve na náboženskou
výchovu a na školu zdůrazněny. Nyní se
ukáže, jakou ozvěnu bude toto silné veto
katolických učitelů míti v zemi a v — par
lamentě. _ „ _

Dívčí vyučování na vyšších vzdě
lávacích ústavech. — Deputace svazu
rakouských spolků dámských dostavila se
22. června k ministru vyučování, hr. Stůrg
khovi. aby se ohradila proti výnosu mi
nisterstva vyučování ze dne 27. února, jímž
se dosavad povolená účast dívek na vyučo
vání na mužských gymnasiích a realkách
značně stěžuje. Dotyčný výnos ministerský
stanoví totiž, že se má pro žákyně upustiti
od pravidelného pro žáky stanoveného při
puštění k zodpovídání orientačních otázek
nebo k podepisování písemních prací a zá
roveň že se může návštěva mužské střední
školy dovoliti pouze v takových místech,
kde není žádného ústavu ku vzdělání uči'
telek, lycea & vyšší dívčí školy a kromě
toho že jenom pět procent dívek se pří
pouští v poměru ke studujícím žákům. De
putace zmíněná prohlásila, že toto ustano
vení ministerské je totožné se zamezením
částečné koedukace až dosud povolené, a
žádala, aby bylo vyplněno přání, by dívky
rovnocenného a stejnorodého vyučování do
sáhly společným a tím pro stát bez výloh
jsoucím vyučováním. Proto žádala deputace
za odvolání ministerského výnosu ze dne 27.
února. Ministr vyučování odpověděl. že svým
výnosem vláda chce pouze zameziti přepl
nění gymnasií a universit, nemá tím však
úmyslu, dívky od studia středoškolského
vylučovati. Dále sdělil ministr, že na podzim
svolá anketu o vyučování dívek na vyšších
ústavech vzdělávacích, k níž povolá i zá
stupkyně rakouských spolků dámských. —

_f_._
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Laická škola ve španělské trůnní
řeči. — V trůnní řeči, kterou král Alfons
před shromážděnými stavy (cortes) četl, vy
volal jeden bod největší vzrušení v celé
zemi. V úředních zkráceninách řeči, jak byla
od telegrafických agentur evropských sdě
lena, schází tento bod přes to, že jest tak
veliké důležitosti. Král mluví tam o vyučo
vání a ohlašuje, že vláda, jež se staví na
zásadu svobody svědomí, jest toho pečliva,
školu uchrániti »před každým dogmatickým
vlivem.< To neznamená nic jiného, než že
Španělsko má ve jménu svobody svědomí
dostati neutrální, laickou školu. Ministerský
předseda, svobodný zednář Canalejas, do
kázal králi, že svoboda svědomí jest špatným
prostředkem pro zamotané poměry v revo
lučních krajích Španělska a neutrální škola
hlavním požadavkem svobody svědomí. Král
stojí na stanovisku, že můžebýti katolíkem
a přece zároveň stoupencem neutrální, bez
konfessní školy. Ale jak španělské katol. listy
dokládají, jest vůle španělského národavpře
vážné většině oddána katol. tradici. —r.

Redaktor >Školského Obzoruc od
souzen na 10 dní do žaláře. Pověstně
známý vydavatel »Školského Obzoruc, listu,
v němž přímo neuvěřitelným způsobem ka
tolický lid jest napadán, odsouzen byl
v Kutné Hoře c. k. krajským soudem na
10 dní do vězení . . . Vůdce pokrokářského
učitelstva bude 10 dní v kriminále uvažo
vati, že přece jen není radno stále a stále
katolický lid a katolické žurnalisty uráželi.
Redaktor »Skolského Obzoruc napadl re
daktora královéhradeckého » tltuc p. Fr.
Šupku a .pod značkou »Olympc mu ve
svém druhém listě »Hlasy 2 Posázaví-r vy
činil. Red. upka, muž velice mírný, ne—
mohl mlčeti. Nechtěje jíti před porotu, vy—
trhl z kontextu nadávky a žaloval tyto
před okresním soudem, Byl však odmítnut
a poukázáno mu, aby satisfakci si zjednal
u poroty. Red. Šupka však necouvl a od
volal se ke krajskému soudu a týž sku
tečně mu vyhověl a okresnímu soudu na
řídil, aby red. >Školského Obzoruc ku
zodpovědnosti volal. Týž tak učinil a od
soudil red. Hofrychtra na 2 dní do žaláře,
jež proměnil v peněžitou pokutu. Než
Hofrychtr se odvolal a red. Šupka též.
Hofrychtr stále dovozoval, že jde 0 na
dávky tiskem a ty že patří před porotu,
red. Šupka opětně tvrdil, že pouze kritika
osobní patří před porotu, slovní nadávky
nikoli. O zajímavé této při jednal c. k.
krajský soud na Horách Kutných dne 3.
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června 1910. C. k. krajský soud dal ve
všech bodech red. Supkovi za pravdu,
uznal, že skutečně po dlouhý čas byla jeho
osoba terčem útoků a nadávek, a proto
zrušil rozsudek okresního soudu, zrušil též
peněžitou pokutu a odsoudil vůdce pokro
kářského učitelstva na 10 dní do vězení...
Případ velice zajímavý. Předně proto, že
katolický redaktor neohroženě dovolával se
spravedlnosti a nikde odmrštiti se nedal,
dále, že c. k. krajský soud v Kutné Hoře
svým rozhodnutím přispěl ku objasnění
tiskových sporů. Vždyť mnohý se domníval,
že všecky urážky, tiskem spáchané, patří
před porotu, nyní však jest zjevno, že
slovní nadávky mohou býti stíhány před
soudem okresním. Jsme velice zvědaví, zda
»pokrokářskéc učitelstvo pokusí se »osudc
svého vůdce zmírniti a pochlubí-li se před
veřejností, jakou zaslouženou odplatu za svoji
»umravňovací činnost-r před soudem obdržel.

K duševní diagnose moderního člo
Věka. Na konferenci svazu vysokoškolského
studentstva německého prohlásil universitní
profesor Fuchen v Jeně tato významná
slova; »Odpadávání lidstva od církve a
křesťanství je smutným faktem. Lhostejnost
náboženská, která zavládla mezi intelligencí,
mění se v nenávist proti náboženství a za
chvacuje široké vrstvy lidu. Lidstvo žije
skoro výhradně pro tento život. Lidé pro
padají prakticky materialismu a jmenují jej
vkulturou přítomnostic. Štěstí, kterého oče
kávali od dosažení svého cíle ve světě vi
ditelném, dosud se nedostavilo. Naopak,
pochybnosti, prázdnota a pocit, že něco
nám schází. V životě Společnosti bez Boha
nastalo jakési babylonské zmatení a nedo
rozumění. Následky jsou hrozné, ale nikoliv
neodvratně. Ještě je záchrana možnou: musí
se vrátiti doba kultury náboženské,která
je hybnou silou mravnosti. Dosud nebyl
žádný velký filosof atheistoux Zdali se
jednou toho dočkáme, že i naši universitní
profesoři takto promluví k českým akade—
mikům? Sotva asi. Byt i mnohý tak smýšlel,
přece obava, že by tím pokrokové student
stvo proti sobě obrátil, že by byl vyhlášen
za zpátečníka a klerikála, každého zastraší,
aby řekl otevřenou a poctivou pravdu. Též
různé výnosy školních úřadů, at minister
stva, či školních rad znovu a znovu připo
mínají, co činiti, aby mravnost žáků byla
podporována, aby škola působila na sesílení
charakteru a bylo vyvarováno sebevraždám
studentů. Mají tisíce frasí. Ale pravda schází:
Posilovati náboženství v jejich duši. r.



K Fórsterovu vyučování mládeže.
(Dokončení.)

S velikým sociálním porozumněním dovede Forster četnými příklady
v dítkách buditi soucit ke služebným, lásku k rodičům asourozencům, blahovůli
k bližním a jim vštěpovati vznešený pojem o ceně domácí práce ženské, o právu
majetkovém a zvláště o cti bližního, již označuje za životní buňku existence
člověka. V pojednání »eíhz'cképředměty učebně: podává znamenité pokyny, jak
na př. přírodopis, hvězdářství, zeměpis, dějepis a literatura mohou se postaviti
do služeb výchovné jeho idey. Fórster jest nepřítelem každého effektu, jeho
dějepisné obrazy jsou všechny znamenitou illustrací slova Kristova: »Tiší zemí
vládnouti budou.< Jenom pokora tvoří trvale veliké věci. Ve vyučování řeči
spatřuje jeden z hlavních prostředků k osvědčování lásky k bližnímu. —I v umění
hledi Forster svou zásadu, ve všem na vůli působiti, uplatniti vjejí celé přísnosti;
ovšem mohla by se mu v tom ——jak i s některé katolické strany v neporo
zumění se stalo — vytknouti jakási jednostrannost, když Forster »odsuzuje onu
aesthetickou výchovu, jež pouze cit vzbuzuje a vzdělává, ale při tom na mohut
nosti chtěcí se neobrací.< Namítá se mu totiž, že zvláště v náboženském životě
mohou se vzbuzovati city, které nemusí za následek míti přímé promítání vůle.
Než neprávem se mu to vytýká. Neboť všechny i náboženské city bez praktického
uplatnění vůle jsou jako květy bez ovoce. Ikdyž mnohdy vzbuzení náboženských
citů čili aťfektů zdá se býti bez přímého směřování k uplatnění vůle, tož jest to
jenom zdánlivě; při nejmenším provázejí tyto city vůli, činíce kon její příjemnější
a silnější. V pojednáních o mravní paedagogice a _životěškolním a o vyučování
mládeže doma přimlouvá se za moudré vzájemné vychováváni žáků, nebo sou
rozenců, jak už totéž zdůraznil veliký učitel renaisance, Vittorino da Feltre.
S paedagogy ideově jemu příbuznými, Pestalozzim a Gotthelfem, žádá i Forster,
aby také při vyučování náboženství za základ bylo položeno důkladné pojednávání
konkrétních mravních otázek životních, při čemž ovšem jeví se nebezpečí, že
o zjevených pravdách bude příliš rozumováno, ba některé věty jsou idogmaticky
neudržitelny. V dalším postupu podává Forster četná vysvětlení a příklady, jak
má v dítkách býti vzbuzován a pěstěn smysl pro samostatnost, sebeovládání,
vládu nad jídlem, smysl pro dobré návyky, sebepoznání, pro důležitost maličkostí,
pro ochranu slabšího, pro dobrý poměr mezi rodiči a dítkami, pro práci a její
vliv na nás samy. Konečně dává \Fórster mravní hlediska pro poměr pohlaví
k sobě jakož i pro pojednávání věcí pohlavních s mladými lidmi. V knize
Fórsterově nalézají se také pokyny o uspořádání mravní látky vyučovací, o vy—
vracení námitek a o trestech.

Tak Fórsterovo »Vyučování mládežec pro svoje nad míru praktická &
časová a dílem zcela nová hlediska může označeno býti za monumentální dílo
paedagogické, jež učiteli velmi dobrou službu prokáže. Podáváť mistrné pokyny,
jak lze skutečný život představiti si v jeho vztahu k mravním zájmům člověka.

Ale bylo by chybou, kdyby katolický učitel chtěl na pouhém stanovisku
tomto zůstati, které nám předvádí Fórsterova kniha »Vyučování mládeže.c Neboť
Forster odůvodnil mravní stránku jenom v sociálním a přirozeném směru ne
odvolávaje se na náboženskou stránku. Ovšem nepostavil se na druhé straně,
jak sám v úvodu poznamenává, na půdu oněch radikálů, kteří ve výchově
a v životě náboženství nahraditi chtějí pouhou mravoukou. Kdežto však spisovatel
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téměř nikde nezdůrazňuje nadpřirozený moment křesťanský, tož přece vyzařuje
z jeho knihy jakési porozumnění pro pojem oběti, vykoupení a milosti, ba ne
zdráhá se doznati převahu křesťanského náboženství nad vědeckou ethikou a po
vznešeným způsobem dí: »Mám za to, že nejen náboženství, nýbrž icirkev
zůstane věčnou potřebou pro člověka, a nepřeji sobě jejiho zániku, nýbrž vzrůst
církevních životních forem.< My víme, že beznáboženská mravouka není možna,
že pouhá e'hika se ve výchově trvale neudrží. Můžeme sice sázeti a zalévati,
ale Bůh dává růsti, & proto jest a zůstane až na konec časů nejvyšším vý
chovným prostředkem milost Boží. Přirozená morálka jest však jenom divoký
peň, na nějž veliký božský Učitel vroubil ušlechtilý prut křesťanské mravní
nauky, a tak vyhání stromek v zahradě nadpřirozené oekonomie spásy květy
pravých ctností, jež odolají v bouřích života a uzrávají k nejkrásnějším plodům
nadpřirozených, záslužných skutků. Fo'rster pak alespoň vyrval školu svým epo
chálnim dilem z materialismu a formalismu. R.

Z'výchovy lidu.
Napsal B. NUSELSKÝ, říd. učitel.

(Pokračování)
VII.

Jednou z velice důležitých otázek, jimiž se dnes učitelstvo obírá, jest
spořivost a šetrnost. Nabádá se dnes naše školní mládež k šetření. Vskutku zna
menitá to myšlenka, mající hluboký a nedostižný význam. Šetrni musíme býti,
abychom nemusili dělati dluhy a mohli do budoucna pohlížeti bez obavy. Pro
tože jen ten národ, který je hospodářsky silný. zdatný, má budoucnost, snažme
se, abychom co nejvíce možno rozšířili snahu po spořivosti. Začněme hned smlá
deží. Jisto jest, že „cose jednou dítěti zalíbí, pro co nabude smyslu, v tom pak
setrvá a pokračuje dále. Nabádejme děti hned ve škole ku spořivosti. Neustá
lými příklady a povídkami ze života, v nichž se kladedůraz na spoření avnichž
jsou uvedeny příklady povzbuzující i výstražné, roznítí se v myslích dětí nálada
spořivá a přikročíme-li ku provádění jejímu praktickým způsobem, zajisté to bude
míti znamenitý výsledek. Jsou vydány malé, vkusné pokladničky, které se na
určitý malý obnos vydají dětem u každého spořitelního a záloženského ústavu.
Úředník dítěti odevzdá uzamčenou pokladnu; klíček si nechá v záložně. Dítě
doma do pokladny vkládá krejcar ku krejcaru. Chce-li po čase spočítali, kolik
tam má. dojde s pokladničkou do dotyčné záložny, tam úředník pokladničku
otevře a obnos se může spočítat. Je-li tam více korun, může si je dítě uložiti
do záložny na knížku a nesou mu úroky. A když dítě vidí, že mu šetření nese
zisk, užitek, zajisté se zálibou oddá se šetření a navykne si Opatrně zacházeti
s penězi. Nikdy zbytečně halíře nepromarní, nikdy zbytečně si mlsků nekoupí.
Dítě má nesmírnou radost ztoho užitku, který mu ušetřená koruna přinesla, vidí,
že je to jenom proto, že halíř ku haléři dobrovolně sneslo a neutrativši uscho
valo si ho pro rozmnožení svého majetečku. Šetrnost pak s dětmi roste. Musí
však také býti podporována účelně rodiči a nesmí se nijakým způsobem tento
spořivý cit dítěte zaměnit na nedůvěru. Vzniká to asi takto. Někdy se stane, že
rodiče dítěte potřebují peněz. Přinutí dítě,“ aby jim vydalo své úspory, nebo
jejich část a více mu je neodvedou do pokladničky. Pak jest konec se spořivosti
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dítěte, jež vidí, že z toho nic nemá, že ty haléře, které tam vkládalo, jsou pro
ně ztraceny a přijdou na něco docela jiného, než na účel, k jakému bylo dítě
školou vedeno. Velice hřeší na dítěti, kdož takovýmto způsobem je o důvěru
ošizuji.

Přecházím nyní na důležité pole, které nutno zvláště u naší mládeže míti
důkladně na zřeteli.

Podívejte se na mladíky škole sotva odrostlé, jak dnes vypadají. Vyzáblí,
tváře mají vpadlé, kruhy pod očima, barva obličeje je bílá nebo žlutá, prsa
vpadlá, ramena shroucená.

Jsou známy přikladyfže ti kluci raději nejí, jen aby si mohli zakouříti. Pe
níze, které dostanou doma na housku, prokouří. Pak jim ovšem nechutná jíst,
blednou, hubnou, nemocní a'jen s nimi do hrobu. Taková »naděiná generacec
náš národ nevytrhne, nezachová do budoucnosti. Musím se smát, ale bolestně
smát, když si na ta smělá, nadějeplná a nadšená hesla vzpomenu, kterými se
kde jaká vlastenecká řeč ozve.

A ta vlastenecká ústa nadšených buditelů národa opakují si hesla řečníkem
s nadšením a pathosem pronesená: »Naše mládež -— budoucnost národalc —
»Mladá generace -— štěstí budoucnosti! — »Pokroková mládež — naše štěstí!: —

Jen abychom se v té naší mládeži pak hodně nezklamali! Ta naše zlatá
mládež je vedena ku všemu možnému, jenom ne k mravnému, šlechetnému, po
řádnému, zákonnítému, slušnému, klidnému, zbožnému životu. Proč se povoluje
zřizování všelijakých pokoutních spolků mládeže? Ta naše zlatá mládež má dnes
nejširší svobodu. Kouří, pije, schází se ve schůzích, debatuje, řeční, kritisuje
vládu, náboženství, Boha, stávající pořádek a řád, politisuje, rozumuje, až oby
čejně přestřelí a ocitá se v rozporu s paragrafy zákona a dostává se za mříže.
To-li je ta mládež, která má náš 'národ v budoucnosti obroditi, zachovati atd.?
To to dobře s naším národem nedopadne. Jen tak dále a jest-li nás v minulých
stoletích nepřátelé našeho národa, cizinci, nezahrabali, stane se tak našemu národu
v budoucnosti přičiněním naší mládeže, »naděje naší vlastilc Pořád se křičí, že
Lipany a Bílá Hora byly hroby českého národa, ale počkejte, pokrokáři! Ta vaše
výchova mladé generace naší připraví jednou v budoucnosti našemu národu straš
livější Lipany a Bílou Horu. A proklínat bude každý poctivý a pravý vlastenec
»pokrokovcec, kteří až tam dostali svůj ubohý národ. Ale bude pozdě! Rozumní
lidé dobré vůle měli by se spojiti dohromady, obrati si za úkol všemi možnými
prostředky pracovati k zachránění naší mládeže. Ano tak jedině je možno za
chrániti národ v čas před hrozící mu zkázou, kterou pak, až by měla přijíti, nikdo
by už nemohl odvrátiti. Proto raději také do této očisty zasáhnout radikálně, in
tensivně, rozhodně a neochvějně, bez bázně a beze strachu před kříky těch »po
krokovcůc, kteří nám přezdívají zpátečníků, zrádců, klerikálů, papeženců a jak
jinak to ještě umějí, ale my si z těchto slov nebudeme nic dělat. Vždyť víme,
že to děláme pro dobro a záchranu našeho drahého národa.

„ , , ského výboru odevzdal náhr. přís. zem. vý
RUZNE ZPRAVY. boru Chaloupka referentu národního školství

výnos c. k. okresní školní rady v Rychnově
O výplatě platů substitučních uči- n. Kn. ze dne 3. května 1910, č. 1128,

telů. -— V jedné z posledních schůzí zem- jímž tato okresní školní rada, zastavujíc
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z důvodu úplného vyčerpání rub. VII. okr.
šk. rOZpočtu výpomocnému učiteli Františku
Lukavskému odměnu za zastupování koncem
května t. r., dala tomuto učiteli věděti, že
nebere na sebe žádného závazku, že i od 1.
června t. r. dostane se mu další odměny
za výpomocné vyučování. Vzhledem k tomu,
že odporuje zákonitým předpisům — ne
souhlasí s postupem c. k. zemské šk. rady,
jež v případech, kdy substituční náležitost
nelze pro vyčerpání rub. VII. okr. školního
rozpočtu a pro nedostatek souhlasu zem.
výboru k úhradě těchto nákladů překroče
ním r02počtu prozatím k výplatě poukázati,
sděluje okres. školním radám, že v příčině
další výplaty platů substitučních bude cpa
tření následovati, jakmile potřebné prostředky
budou získány — žádal náhr. přís. zem.
výboru Chaloupka za. vyšetření a podání
zprávy. — K tomu sdělil referent, že dne
5. července 1910 došly zem. výboru spisy
jednací, týkající se vyplacení odměny Fran
tišku Lukavskému. V dotyčné notě žádala
zemská školní rada za zdejší souhlas, aby
tomuto výpomocnému učiteli byla substi
tuční odměna placena překročením okres.
škol. rozpočtu. Na tento návrh nebylo možno
přistoupiti a to vzhledem ku stanovisku zem.
výboru zaujatému v jeho přípise ze dre 2.
března 1910, č. 23.411, ježto však zemský
výbor ve schůzi, konané dne 30. června
1910, pod č. 67.605, usnesl se na tom,
nečiniti námitek proti tomu, aby v případě
úplného vyčerpání rub. VII. okr. škol. roz- \
počtu, byly platy substituční poukázány
z úhrnných úspor okr. škol. rozpočtů, dal
zemský výbor přípisem ze dne 6. července
1910, č. 70.600, souhlas svůj, aby Fran
tišku \Lukavskému touto cestou dostalo se
odměny, jež mu náleží. Zároveň bylo zemské
školní radě sděleno, že zemský výbor po
važuje shora dotčený dodatek c. k. okresní
školní rady za nesprávný, ježto každý vý
pomocný učitel, jenž koná službu, byv pří
slušným úřadem k tomu povolán, má zá
konný nárok na odměnu, jejíž vyplácení
vzhledem k ustanoveníš 11. substit. zákona
v případě vyčerpání příslušné dotace, může
býti ovšem poodloženo na dobu, až pro
středky budou opatřeny. Vzhledem k tomu,
že zmíněný dodatek by mohl snadno zavdati
podnět k nedorozumění a zbytečným stíž
nostem se strany učitelstva, požádána byla
c. k. zem. školní rada, aby upozornila okr.
školní rady, by ve všech případech, ve kte
rých remunerace výpomocným učitelům z dů
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vodu vyčerpání rub. VII., reSp. z důvodu
nedostatku úspor — (zdejší přípis ze dne
1. července 1910, čís, 67.605) — musejí
býti zastaveny, připomenuly dotyčným uči
telům, že v příčině dalšího vyplácení odměn
stane se příslušné opatření, jakmile budou
potřebné prostředky po ruce. *

Porážka »Volné školy:. — Konečně
učiněno bylo zadost právnímu citu věřícího
katolického lidu v Rakousku tím, že stížnost
německého Spolku _»Volné školy do roz
hodnutí ministerstva vyučování, které naří
dilo zavření škol oním spolkem vydržova
ných, byla odmrštěna. Školy tyto neměly
totiž od církevních úřadů schválené učitele
náboženství, což jest proti zákonu školskému
(% 70, bod 1. ř. z. o obec. šk.). Nejvyšší
správní soudní dvůr zamítl stížnost Spolku
volnomyšlenkářského na základě jiného pa
ragrafu, totiž % 73. ř. z. o obec. školách,
který praví, že soukromé ústavy, na nichž
se nezachovávají zákony, mají býti zavřeny.
Zákony pak, dle rozhodnutí správního dvoru,
nebyly od spolku »Volné školyc zachovány
tyto: článek 17. státn. zák. á % 2. květno
vého zákona z r. 1868, to jest, Spolek ne
dbal práva, jež přísluší církvi ohledně vy
učování náboženství a nežádal, aby církev
postarala se o vyučování náboženství na
jeho školách. Nerozhoduje, zda to jsou
školy veřejné nebo soukromé. Tak i mini
sterstvo, i správní soudní dvůr "dospěly na
základě různých paragrafů k témuž výsledku,
totiž: školy volné mají se zavřít! - r.

(Zasláno.)

Katolické dívčí gymnasium na Kr.
Vinohradech, v Korunní třídě, č. 4., ří
zené Školskými sestrami řádu sv. Františka,
utěšeně roste. Letošním rokem otevřena bude
třída šestá. Poněvadž dosavadní budova
školní neposkytuje již dosti místa vzrůsta
jícímu počtu žactva, musil Opět z nutnosti
zakoupen býti dům sousední v ceně 358
tisíc korun. — Obracím se na dobrodince
a příznivce katolického školství a prosím co
nejsnažněji za podporu hmotnou i morální
ústavu tak důležitému. Zakládající členové
spolku složí 100 K v 5 lhůtách ročních,
členové řádní ročně 5 K, přispívající čle
nové 2 K ročně. Dary budu v »Našich Li
stechc a ve »Vlastic stvrzovati.

V Praze, v den sv. Bartoloměje 1910,
čp. 570-11.

Tomáš Skrdle,
redaktor >Vlastí< & k. &. notář.
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Cvičení ve střelbě na středních školách.
V novém školním roce bude na všech gymnasiích a reálkách, jakož i na

podobných učilištích v Rakousku zavedeno dobrovolné vyučování ve střelbě.
Velitelství zemské obrany v Praze obrátilo se už na zemskou školní radu pro král.
České s vyzváním za oznámení do 15.zářít. r. seznamu všech'středních škol, jichž
se věc týká, jakož i požadavků k vyučováni nutných, jakojest ustanovení učitelů
(instruktorů), kapslí, střelních zařízení, zbraní a střeliva. Počátkem října má se
s vyučováním ve střelbě počíti. Toto má býti, podobně jako hry mládeže, dobro
volné. Třídění známkami ža výkony střelecké nebude. Účastniti se smějí studující
7. a 8. třídy gymnasijní a 6. a 7. třídy reálné. V prvních týdnech vyučovacích
má býti cvičeno ve střelbě s kapslemi a sice v tělocvičnách.

Po uplynutí zimních měsíců bude udělováno vyučování s ostrými patronami
na garnisoních střelništích; kde není těchto, na střelništích dobrovolných měšťan
ských sborů. Střelniště budou bezplatná. Cvičení bude v místech garnison udělo
váno od instruktivních důstojníků. V ostatních městech budou míti dohled zbraně
znalí členové učitelského sboru. Ku provádění Cvičení ve střelbě budou přiděleni
dále vojenští řiditelé vyučovací, kteří musí vždy zjistiti, že nejpřísněji dbáno byló
všech bezpečnostních opatření. 0 výsledcích střelby na středních školách musí
vojenští instruktoři na konci každého roku, případně na základě dat, jež si opatří
od ředitelství školy, zkrze velitelství zemské obrany zprávu podávati k minister
stvu zemské obrany. — K čemu toto cvičení ve střelbě jest na středních školách
zavedeno, není opravdu dosti jasno. Snad ku zvýšení lásky mladých lidí ke službě
vojenské? Tím se láska k vojenství studujícím nevpraví, ani se tím nepozvedne
vlastenecké státní smýšlení. Pokládám to dle svého úsudku za zbytečné, ano
i pro budoucí život mnohého studujícího za nebezpečné a za ztrátu času pro
studující vůbec, kteří mají dosti tělocviku, zábav a divadel, než aby byli rozpty
lování ještě cvičením ve střelbě. Uvidíme, jaký výsledek to v celku přinese.

Ministerstvem zemské obrany vydaný návod pro cvičení ve střelbě na střed
ních a odborných školách bude počátkem září od velitelů zemské obrany všem
ředitelům středních škol zaslán. V Čechách bude v toto cvičení ve střelbě za
hrnuto: 30 vyšších gymnasii (úplných), 17 úplných vyšších realek, 8 ústavů
učitelských a ostatní střední školy, jichž absolventi mají právo na jednoroční
službu vojenskou; dále zemědělská střední škola, obchodní akademie, vyšší odborné
a lesnické školy a státní průmyslová škola v Praze. Zde pak budou cvičení ve
střelbě vždy jeden den týdně na vojenském střelništi v Kobylisích studenti če
ských realek a gymnasii a v jiný den studující německých realek a gymnasii.

__f—

Věda a náboženství.
(Navázáno na článek: »Škola a církev—v.)

Podává V. J., učitel.
(Pokračování)

Učenec náš, dr. F. Nábělek, uvádí ve své studii další odvětví, v nichž vě
řící v Boha vynikali. Tak v botanice: Linné, de Candolle, Charles Bonnet, Mar
tius, Braun, Lennis, Westermayer, Čelakovský, Reinke . . . . _

Alexander Braun praví ve své rektorské řeči: »Poznávati věci božské ve
světě jest prvním hnutím probouzejícího se ducha lidského . . . . Není asi žádná
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část vědy k tomu způsobilejší nad vědu přírodní, již často pravý opak toho klade
se za vinu.:

Zoologové: Swammerdam, Ehrenberg, Arnošt z Baerů, Quatertages, Ludvík
Agassiz, P. J. Beneden, P. Armand David, P. A. Latreille, Lacordaire, P. Was
mann, Dennert . . . .

Karel Arnošt z Baerů, který zastává se theorie vývojové jako domněnky,
platné v jistých mezích, praví: »Pojímáme-lí ji (bibli) co do podstaty, nikoli do
slovně — zajisté uznáme, že ze staré doby nedošlo nás vznešenější knihy a sotva
může vznešenější nám býti dána.: Jinde: ». . . . Jsoucnost člověka nemůže býti
poutána k tělesu zemskému. Myšlenka na nesmrtelnost jest prvním konem ne
smrtelnosti. Tak nás vede pozorování přírody k témuž učení, jež Písmo sv. vy
jadřuje slovy dětinnými. Dává nám víru, že smrtí (tělesnou) nepřestáváme býti.<

Ve vědách přírodních mnohé věci dají se sice tušiti, ale nelze jich dokázati
přesně, dlužno“ spokojiti se aspoň zatím domněnkami; z těchto časem některé
osvědčí se býti pravdami, zákony, jiné musí býti zavržený. Přesnost věd přírod
ních často jest pouze podmíněná. Ze všech věd vědou nejpřednější jest zajisté
mathematika, stejná pro všechny časy, pro všechny národy; jest to, abych tak
řekl, vtělená neúprosná logika, jež nezná ústupků. Mužové, kteří v ní vynikli,
kteří nám tuto vědu vypěstili, byli zajisté ducha bystrého aschopni i zvykli usu
zovati přesně, což ve ňlosoňi jest věcí nezbytnou; proto i Plato žádal od těch,
kdož chtěli pěstovati ňlosoňi, aby znali se v mathematice. Jsme—liodkázáni na auto
ritu, mužům takovým můžeme důvěřovati nejvíce. Jeden z největších skeptiků,
D. Hume, jmenuje mathematiku jedinou pravou vědou, kteráž zaručuje úplnou
jistotu.

Descartes, Pascal, D. Bernulli, Newton, Leibnitz, Euler, Gaufs, Puisens,
Bernh. Reimann, Hermite, Dupin, Poinsot, Drobisch, Guldin, Fermat, Heis, Gilbert,
Cauchy . . . . věřili v Boha.

Descartesa a Newtona bylo dlužno jmenovati již mezi fysiky, náležejí též
mezi astronomy; Leibnitz obsáhl svým duchem všechny vědy, jak byly vyvinuty
za jeho doby, a byl s to pracovati v nich samostatně. Právě tito mužové věřili
v Boha; o Newtonovi se praví, že vždy obnažil hlavu, kdykoli vyslovil jméno
Bůh; výroky jeho" v příčině náboženství jsou zvláště pozoruhodný. — Paměti
hodné jestjednáni mathematika Cauchy-ho, jenž před svou smrtí, maje býti svá
tostmi zaopatřen, dal snésti na chodbu nejkrásnější květiny ze své zahrady,
aby tak důstojně uvítán byl nejvyšší Pán, jehož příchod očekával.

Někteří mužové osobují jen sobě právo rozhodovati ve věcech metafysiky
a odmítají názory věřících přírodozpytců i věřících učenců jiných odborů, pravice,
že mužové vědy, pokud jsou věřícími, podrželi ze svého mládí, co jim bylo všti
peno; zabrání jsouce do svých odborů, prý nevěnovali práce věcem metafysiky,
kamž náleži i otázka, je-li Bůh; že nepřemýšleli o tom a neuvědomovali sobě
obsahu své víry a základů té viry. — Výtka ta u mnohých není správná. Ex—
aktní věda, kdyby skutečně byla proti viře v Boha, “byla by virou těch mužů
zajisté otřásla, čehož nejen neučinila, nýbrž muže ty utvrdila, ba často od po
chybnosti k víře přivedla; Descartes a Biot mimo jiné jsou toho dokladem. Ale
mnozí z jmenovaných mužů zvláště otázce náboženské věnovali mnoho péče;
jmenuji Descartesa, Leibnitze, Ampěra.
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Kromě jiných mathematiků jest nám toho dokladem slavný Cauchy, an dí:
»Jsem křesťan, věřím v božství Krista Pána jako Tycho de Brahe, Koperník, De
scartes, Newton, Fermat, Lcibnitz, Pascal, Grimaldi, Euler, Guldin, Boscowich,
Gadril, jako všichni velcí hvězdáři, silozpytcové a velcí mathematikové minulých
století. Jsem katolíkem jako většina jich, a kdyby se mne někdo tázal po důvo
dech, ochotně bych je pojmenoval; pak by se ukázalo, že přesvědčení moje není
účinkem zděděných předsudků, nýbrž ovocem hlubokého bádání. Jsem upřímným
katolíkem, jakými byli Corneille, Racine, La Bruyére, Bossuet, Bourdalous, Fé

mezi těmi, kteří přesné vědě, filosofii, literatuře dělali největší čest, kteří byli nej
větší ozdobou našich akademií; sdílím hluboké přesvědčení, jakéž tolik učenců
prvního řádu projevovalo slovem, skutkem, spisy: Rufňai, Hany, Laénec, Ampěre,
Pelletier, Freycinet, Corioli -—< a byl by jistě dodal, kdyby byl déle žil — jako
Puisieux, Hermite. — _ (Pokračování)

Přirozenost dítěte a její vzdělání.
Podává JAN NEP. HOLÝ.

(Pokračování)

II. Úsudek.

Dítě slyší štěkati psa svých rodičů, psy v sousedství také; z toho tvořící
se jednotlivé soudy rozšiřuje k všeobecnému soudu: Psi štěkají. Na základě po
znání, že slepice, holubi a jiní ptáci, které zná, jsou peřím porostlé a vejce sná—
šejí, utvoří si všeobecný soud: Ptáci jsou peřím porostlí a snášejí vejce. Tyto
všeobecné soudy zakládají se, jak vidíme na tom, že mlčky předpokládáme: C0
11mnohých k rozsahu pojmu náležejících jednotlivých bytostí nalézáme, to se na
lézá právě tak u všech ostatních. Není to tedy z názoru čerpaný, nýbrž odvozený
soud, čili úsudek, a to soudí se zde z části na celek, ze známé jednotlivostz' na
neznámý ještě celek.

Tento druh úsudku nazývá se indukce, úsudek induktivní. Nedá se popírati,
že indukce nemá absolutní, naprosté jistoty. Kdyby na př. dítě, opírajíc se o svá
pozorování, usuzovalo: »Všichni ptáci dovedou lítatic, byl by tento úsudek ne
šprávný, neboť i pštros jest pták a přece nedovede lítati. To se přihází zajisté
dosti často a to nejen dětem, alei nám dorostlým. »Bílýjako labuťc, jest známé
rčení; ale od té doby, co se našli ičerné labuti, ztratilo naprostou platnost svou
a jest pouze relativně správné. Všecky nové vynálezy doplňují a opravují na
mnoze výsledky indukce. Jaké vzbouření o názorech vyvolala na př. svého času
jediná věta: »Slunce stojíic Jak podstatně přispívají cesty, obcování v širších
kruzích, pobyt v cizích zemích k rozšíření, všeobecnění a opravení našich vědo
mostí! Indukce jest tedy jen pravděpodobným úsudkem; ale odpovídá přiroze
nému vývoji a jak množství a rozmanitost jednotlivých soudů roste, opravují se
bludy induktivního úsudku samy sebou, a všeobecně úsudky takto utvořené při
bližují se úplně jistotě.

Na čem při indukci záleží, to není tak 1. množství, jako rozmanitost jed
notlivých zjevů, 2. zcela zvláště však: správné pozorování, rozlišování a oddě
lování podstatných věcí od nepodstatných. Od nalezení nového světa poznali
jsme velmi mnoho nových ptáků; ale dlouho dříve před tím již utvořený pojem



Strana 64. Ročník Xlll.UCITELSKÁ PRILOHA

»ptákc se tím nezměnil. Jako ve všech oborech vědění a ve všech vědách pozo
rování, zkušenost a z toho čerpané induktivní úsudky jsou prvními, tak má .in
dukce i pro vyučování velikou cenu; všeobecné pravdy, zásady, pravidla, určení
pojmů nejsnáze se odvozují z několika vhodně volených příkladů jednotlivých.

Kdežto se při indukci činí závěr ze zvláštního na všeobecné, může se také
naopak uzavírati ze všeobecného na zvláštní, inazýváme tento druh úsudku de
dukce, čili logický závěr. Členy tohoto závěru jsou:

1. soud, který má všeobecné za podmět (přední věta, první praemisse);
2. soud, v němž se prohlašuje, že zvláštní ve všeobecném jest obsaženo;

kde všeobecné tedy jest výrokem (zadní věta, druhá praemisse);
3. soud, v němž se výrok první praemissy zvláštnímu přiřkne (závěr, con

clusio). Na př.:
1. praemissa: Pták (každý) snáší vejce.
2. praemissa: Papoušek jest pták.
Závěr: Papoušek snáší vejce.

RÚZNÉ ZPRÁVY.

»Český Učitele k 18. srpnu: píše
v čísle 49—50 (dvojité číslo) takto: ». . . Cí
tíme, že lidský skon nynějšího panovníka
našeho bude pro nás míti význam veliké
rány, poněvadž uvolní ruku reakci...c Ob
sahů článku je tak lhostejný, že opravdu jest
piavým opakem toho, k čemu každý i český
učitel jest povolán, aby totiž v dětech vzbu
zoval mimo jiné i úctu a lásku k panov
níkovi. »Český Učitele omlouvá farizejsky
svou nelásku k oslavám toho dne z důvodu
toho, že prý jsou jaksi jenom zevnější, na—
kázané atd. A potom myslí tento slavný
orgán učitelstva na to, co bude potom . . .,
o čemž svědčí věta shora uvedená. Tak
dovede psáti jenom »Ceský Učitel.<<A sku
tečně myslí, že v takovém druhu psaní spo—
čívá české vlastenectví a česká vzdělanost.
Takové písácké výtvory neslouží ke cti če
ského učitelstva, jehož hlavním hlasatelem
jest »Český Učitel.< —r—

» eský učitele uveřejňuje také reso
luci z protiklerikálního tábora v Německém
Brodě, dne 17. srpna t. r. konaného, kdež
mezi jiným stojí: »Odmítáme Borromejskou
encykliku papežskou jakožto projev středo
věkého zaslepeného konfessijního zášti, urá
žejícího naše české (!), cítění tupcním světlé
památky našich (!) reformátorůnx Ubozi re—
solucionisti a ubohý redaktore »Čes. Učitelec!
Zda—li pak jste četli tu vámi kaceřovanou

(Pokračování)

borromejsltou encyklika? Luthere, Kalvínea
tutti quanti, vy jste dle Čes. Uč. našimi re
formátory, český člověk protiklerikální ctí
vaši světlou památku! Pak prý nemáme
v Českém království moudré a vlastenecké
lidi! —r—

Něco z kuchyně »Volné školy.
V červnovém sešitu zabývá se Volná kola
úsporným systemem ve školství a pouští
se silně do p. preláta dra Buriana, který
jako školský referent zemského výboru na
vrhl některé úspory ve školství následkem
finanční tísně království Českého. Jest to
opravdu už odporné, jak kde který pokro
kovec se najde, útočí jen a jen proti škol
skému reterentovi; proti jiným referentům,
kteří po návrhu celého zemského výboru
také navrhují ůspory v jiných oborech, ne-_
protestuje žádný pokrokový člověk ani
Vol. M. Ovšem referentem školním je kněz,
proto hrr na něj. Volná Škola používá této
štvanice proti panu prelátovi, aby vyzývala po
krokové občanstvo: »by referát školský nikdy
více nebyl svěřován rukám klerikálním a re
akčním vůbec. A jak sebevědomě poroučí!
Pišet ke konci: »Budoucně nesmí referát
školský býti svěřen Burianovi — ale nejen to,
pokrokové občanstvo musí pracovati dále
i k tomu, aby zmizeli »Burianovéc ze škol
ních rad, zemských, okresních i místních
ize sborů učitelských“ — Volná. školo,
měj strpení, než se splní horoucí přání
tvého srdce.

__f—
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Poslání na Velehrad k valné schůzi katol. učitelského spolku na
Moravě ve dnech 31. července, l. a 2. srpna 1910.

Podává J. KAPKA, říd. učitel.

Dne 29. července t. r. došlo naši Jednoty pozvání od katolického učitel.
spolku z Moravy k jeho valné schůzi.

Domluviv se s dp. redaktorem Vlasti a přítelem naším o poslání něhoho
z Jednoty naší na Velehrad, po případě zaslání omluvy předsednictvu tamnímu,
že pro krátkou dobu nelze nikoho z Jednoty vysiati, odejel jsem sám dne 30.
července t. r. večerním vlakem z Prahy přes Olomouc do Uher. Hradiště a odtud
v neděli, dne 31. července, na Velehrad.

Toho dne konala se ráno o 8. hodině na nádvoří Velehradu za velmi hojné
účasti valná schůze Apoštolátu sv. Cyrila a Methoděje.

Této dopolední slavnosti přítomno bylo i moravské katol. učitelstvo, které
zde právě zakončovalo duchovní cvičení, a chovanky učitelského ústavu z Řep
čína, které doprovázely slavnost Apoštolátu svým krásným zpěvem.

Z Čechů přítomných zahlédl jsem s potěšením naši známou členku Jednoty
a výboru, slečnu Fortýnovu.

Odpoledne šel jsem na výborovou schůzi katol. učitelského spolku, která
se" konala v zahradní místnosti »U Heroldůc, a kde rozhodnuto bylo o volbě
nového předsedy katol. učitelského spolku, na místo dosavádního, poslance J. M.
Kadlčáka, jenž pro churavost předsednictví spolku se vzdal, a na místo toto
zvolen dosavadní jednatel, pan ředitel Mezírka z Příbora a náměstkem tohoto pan
nadučitel z Krčmani u Olomouce, jednatelství pak převzal pan nadučitel z Lešné
u Vel. Meziříčí, Frant. Adámek.

Po této výborové schůzi byla přátelská tichá zábava v stinné zahradě za
přítomnosti některých účastníků Velehradských slavností, mezi nimiž byl i člen
naší Jednoty z Čech, dp. professor c. k. gymnasia z Příbrami, katecheta Sta
nislav Bambas.

Následujícího rána, v pondělí, dne 1. srpna vykonal jsem o 6. hod. svatou
zpověď a sv. přijímání a pak jsem přítomen byl o půl 9. hodině slavné ranní
mši sv., klerou na požádání předsednictva katol. učitelského spolku sloužil vldp.
opat Meth. Zavoral, a po níž hned konala se valná hromada katol. učitelského
spolku v t. zv. dvoraně, čili ve slovanském sále.

Schůzi zahájil nový předseda pan ředitel Mezírka křesťanským pozdravem
a doložil hned, že láska přátelská, láska k náboženství, láska k dítkám, k národu
a lidem vůbec svedla nás sem. Nyní vítá kolegy a kolegyně, nové členy spolku,
dorost katol. učitelstva, vítá kněze jako spolupracovníky, vítá hosty, kteří mezi
učitele přišli a jim síly dodali, pak vítá vldp. opata Zavorala z Prahy, preláta
Dra. Pospíšila z Olomouce, assesora Vychodila, velehradského taráře P. Tomečka,
zástupce Jednoty katol. učit. a přátel křest. výchovy z Čech říd. učitele Katku a
učitele Slámu z Prachatic, poslance Chlebuse z Bílovic, zástupce akadem. Ligy
JUC. Vičánka, zástupce katol. tisku a i.

V další řeči své vzpomíná předsedající roku 1883 a 1885, kdy na nádvoří
Vclehradském shromážděno bylo přes 3000 učitelů a kněží, slibujících si ve stínu
kříže, že budou buditi lid moravský.

Po tomto úvodu hlásí se vldp. opat Zavoral ku proslovu, v němž líčí své
mládí, kdy od malička odchován byl v domě otcovském v úctě ke stavu učitel—



Strana se UČITELSKA PŘÍLOHA Ročníkxm.

skému, a vzpomíná záhy zemřelé drahé matky své, kterak učiteli právě takjako
knězi ruku líbala z vděčnosti, že ujal se jejího dítěte a vedl je k dobrému. Sám
pak že byl činný jako učitel a poznal obtíže stavu toho, ale i jeho vznešenost
a krásu.—Vldp. řečník prosí učitele, aby při vstupu do školy vzpomínali vždy, že
jsou otci, matky pak že s důvěrou v učitele svěřují jim dítky své, a zneužítí
této důvěry že jest nanejvýš nečestné. Dále prosí katol. učitele, aby se poslání
svému nezpronevěřovali, jinak že ztratí dorost.

Proslov pana opata pronesen'byl bratrský a kolegialně, byl plný živé účasti
a opravdové úcty k poslání učitelskému, vynikal skvostnými myšlenkami i přijat
byl posluchačstvem s bouřlivým potleskem.

Po těchto slovech vítá učitelstvo katolické farář velehradský, kněz T. J. dp.
P. Tomeček. a to jménem domu i farnosti velehradské.

Po P. Tomečkovi promluvil za stranu katolicko-národní a křest.-socialni pan
poslanec Chlebus z Bílovic a v řeči své ujišťuje učitelstvo, že organisované rol
nictvo katolické a vůbec katoličtí Moravané stoji věrně za učitelstvem svým, a že
klub katol. poslanců sympatisuje s učitelstvem a chce, aby dle možnosti bylo mu
v jeho požadavcích vyhověno.

Člen České Ligy akadem. JUC. Vičánek z Halenkovíc odůvodňuje těsné
při'mknutí katol. studentstva ke katol. učitelstvu, srovnávaje podobnost poměrů
katol. učitelstva a studentstva.

Zástupce Jednoty katol. učitelstva a přátel křest. výchovy z Čech, Katka,
pozdravuje valnou hromadu jménem Jednoty z království a čte projev spolkového
výboru 5 doložením, že přeje celému dnešnímu jednání hojně zdaru a Božího
požehnání. Po pronesení pozdravných projevů a proslovů sděluje předseda po
zdrav poslance a bývalého předsedy Kadlčáka, jenž přeje veškerým druhům všeho
dobra a poradám požehnání božího. Dále čte předsedajiný telegram, kterým posl.
Kadlčák skládá předsednictví spolku. Předseda oceniv činnost ředitele Kadlčáka
ve spolku, navrhuje, aby mu zaslán byl telegram, v němž vzpomíná spolek vděčně
svého milého, váženého předsedy.

'Jiný telegram pozdravný zasílá spolek J. V. císaři, jehož 801eté narozeniny
předseda připomíná, a kterýmž se vyslovuje nejuctivější hold, nejhlubší oddanost
a nezlomná věrnost.

Nyní čte jednatel zaslané pozdravy, a to od vdp. probošta Hendla ze Sv. Ko
pečka, Františka Jakubíčka, správce školy z Bobrůvky, katechety dr. O. Taubra
ze Strážnice, katechety Jašeka, t. č. v Sofii v Bulharsku, od bohoslovců olo
mouckých, posl. dr. Hrubana, redaktora Dolanského a j. Pak podává obšírnou
jednatelskou zprávu za rok 1909 dosavádní jednatel Mezírka.

O stavu »Vychovatelských Listůc podává zprávu redaktor, katecheta P. Tiray
z Ivančic. Různé stesky a trpké stížnosti jeho vysvětluje a objasňuje typogral
a red. Žampach ze Strážnice.

Kandidát učitelského ústavu katol. z Bubenče, pan Ilgner, rodák moravský
z Nenakonic, pozdravuje valnou hromadu jménem učitelského dorostu.

Na programu bylo promluviti o »učebných osnovách<,\kterýž úkol přidělen
byl panu učiteli L. Bartošovi z Lipníka. On však poukazuje na svůj článek ve
»Vychovatelských Listech-, který jest totožný s nynějším referátem, vzdává se
z té příčiny slova.
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Po té zahájena byla debata o učebných osnovách, které se zúčastnili před
seda, učitelé Volařík, Richter aj. Návrh na osnovu sestaviti má 3členná komisse,
v níž jsou učitelé: Praxl, Bartoš a slečna Jiříčková.

Nyní následuje přednáška pana správce školy Karla Volaříka ze Sobůlek
o »knězi a učitelic. V ní dovozuje nutnost součinnosti obou těchto dvou veledů
ležitých činitelů a setkává se s úplným porozuměním a souhlasem.

Valná hromada schvaluje návrh výboru spolkového na jmenování čestných
členů spolku, a zvoleni jsou: vldp. rada Perůtka z Uher. Hradiště, pak poslanci:
hrabě Jarosl. Thun, P. Šrámek, P. „Valoušek a Chlebus.

Zprávu o knihovně spolkové podává katecheta P. Tiray a žádá členy, aby
knihy, o něž požádá, byly hned vráceny. _

Zprávu redakčnío časopisu »Katol. Učitele přednáší nadučitel Koutný a tato
se schvaluje. .

Zpráva pokladní, přednesená slečnou I—Iolankovou,vykazuje příjmu 2096 K
94 h, vydání 1228 K 46 h, k dobrému 867 K 48 h. Taktéž se schvaluje.

Bilance »Vychovatel. Listů—xje aktivní.
Ve volných návrzích sneseno, r. 1911 pořádati vědecký kurs, poslati depu

tači na sjezd »Orlůc, podati žádost o udělení drahotního příspěvku a j. m.
Po projednání volných návrhů dostavil se pan Gája, rolnický syn ze Zahná

šovic, ve slováckém slavnostním úboru národním, ady pozdravil účastníky valné
hromady katol. učitelstva ve jménu katol. omladiny venkovské. Na to promluvila
slečna Šebíková k dorostu ženskému nadšenou přednášku.

Ku konci promluvil ještě člen naší Jednoty katol. učitelstva a přátel křest.
výchovy, pan učitel Sláma z Prachatic, a předseda zakončil pak vřelým poděko
váním valnou hromadu, která za účasti 100 členů trvala od 9. hodiny ranní do
půl 2. hodiny odpoledni, načež hrnulo se vše k společnému obědu do katol.
domu »U Heroldůc. ,

Nyní teprve sešli jsme se účastníci z Čech: Slečna Fortýnová, pan prof.
Bambas, pan učitel Sláma a připojila se k nám slečna R. Hanzelová z Vídně.

Když jsme již na Velehradě byli aposlání svému, míti účastenství na valné
hromadě katol. učitel. spolku, zadost učinili, zúčastnili jsme sei dalších slavností
a prací sjezdových, jež řídil vldp. probošt dr Stojan z Kroměříže, a to hned
v pondělí odpoledne dne 1. srpna II. ustavující valné hromady Akademie vele
hradské a následující schůze bohoslovců a akademiků, jež konala se o 6. hod.
večerní. \

V této akademii vyslechnuta byla hluboce založená a propracovaná řeč
pana učitele Leopolda Bartoše z Lipníka o poměru učitele ke knězi, jež nese
název »Kněz a učitele a otištěna byla ve všech katolických listech moravských.

My dva, já a pan professor Bambas, nedočkavše se ukončení slavností vele—
hradských, rozloučili jsme se .s posvátným místem tím a hledali návrat do své
vlasti. Jeli jsme zase zpět přes Olomouc do České Třebové, kde jsme se s roz
loučením oddělili: dp. professor Bambas dal se přes Prahu do Příbramě, já přes
Choceň, Hradec Králové a Mladou Boleslav do Zdětína, kam jsem se ve středu,
dne 3. srpna na večer ve zdraví dostal, vzpomínaje na uplynulé slavnosti Vele

mm_ eeeeeeee
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RÚZNÉ ZPRÁVY.

Výbor Jednoty českého katolického
učitelstva a přátel křesťanské výchovy
konal 18. září t. r. v domě družstva Vlast
třetí schůzi za předsednictví řídícího učitele
Jos. Katky a za hojného počtu výborů. —
Jako host přítomen byl Bed. Kaiser, učitel
ze Zdětína. — Schůze byla zahájena a
skončena modlitbou.

Jednatel, katecheta Ant. Suchoradský,
četl protokol předešlých dvou schůzí; pro
tokol byl probrán a schválen.

Bratřím Moravanům povodní postiženým
věnuje Jednota 10 K podpory. Předáci tamní
Jednoty katolického učitelstva se požádají,
aby doporučili svému členstvu náš kalen
dář »Štítnýc. Kalendář »Štítnýc zašle se
i s obsahem hlavním moravským a českým
katolickým časopisům. Akci tu provede II.
míst0předseda Jednoty redaktor Tom. Jos.
Jiroušek a k » títnémua přiloží rovněž i s
obsahem kalendář »Sv. Vojtěchu, čímž se
při Společné zásilce ušetří při každém ka
lendáři na portu 5 haléřů. Mimo to se roze
šle » títnýc na ukázku řádně platícím čle—
nům Jednoty jako příloha »Vychovatelec.
Vydání, které tím družstvu Vlast'vzejde,
Jednota zapraví. Kalendář »Štítnýc mají
členové za polovici, t. j. za 50 h, poštou
za 70 h. Četní výboři si ihned sami »Štít
ného: zakoupili, řídící učitel Karel Ludvík
docela 4 exempláře. .

Kníž. arcibiskupský notář Tomáš Škrdle
předložil Jednotě účty (příjmy a vydání) za
loňský IV. ročník »Štítného- a pravil, že
družstvo vychází Jednotě co nejbenevolent—
něji vstříc; ono nejen že tiskne Jednotě
»Štítnéhoc bez užitku, ale dává mu ještě
100 K ročně za své inseráty v něm uve
řejněné a za Společné práce, které má >Štít
nýc i »Sv. Vojtěcha, platí samo honorář.
Rovněž i Tisková Liga pomáhá »Štítnémuc
tím, že mu dává ročně 100 K za svůj in
serát v něm uveřejněný a Spolek na zakl.
katolických knihoven platí za svůj inserát
ročně 30 K. Výbor účty schválil a vzal
tuto zprávu s povděkem na vědomí.

Jednáno bylo o účastenství 602 českých
učitelů ve Volné Myšlence. Jeden výbor po
tvrdil, že katolická strana skutečně seznam
Volných Myslitelů v majetku má a že v tom
seznamu 602 učitelé jsou zaznamenáni. Bu
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de-li třeba, jejich jména se uveřejní. Na to
bylo čteno z »Čechac a »Našincec, jak
Volní Myslitelé v Brusselu proti Bohu, cír
kvi a náboženství řádili, i přijal výbor tuto
resolucí.

»Čteny byly z »Našincec a »Čechae
názory Volných Myslitelů, shromážděných
v Brusselu. Byl tam hlásán vyhlazovací boj
proti Bohu, církvi &veškerému náboženství.
A v táboře těchto fanatiků jest v Čechách
602 učitelů. Jednota protestuje proti těmto
učitelům a prohlašuje je za škůdce školy,
která má přece dle zákona vyučovati ná
božensky mravně. Prohlašuje je za ničitele
mládeže, kterou vyučují, za škůdce národa
a křesťanské osvěty. Jednota vyzývá rodiče
dítek, které jsou těmto učitelům svěřeny,
vyzývá celou křesťanskou společnost v Ce
chách, aby se proti těmto ničitelům kře
sťanské kultury v českém národě Spojilim
Resoluce byla výborem jednohlasně přijata.

Jednota upozorňuje, že přispívající člen
platí ročně 1 K, chudší 20 h. Jednota prosí,
aby Spolky a jiné korporace hromadně za
členy se přihlásily a aby tím proti Volným
Myslitelům v učitelstvu demonstrovaly. Dva
cet haléřů nikoho nepoškodí, ale Jednotu
morálně posilní.

Přátelé křesťanské výchovy ve výboru
dali návrh, aby se v Praze uspořádala ma
nifestační schůze lidu proti Volným Mysli
telům v učitelstvu. Celá akce svěřena byla
členu výboru: redaktorovi Tom. Jos. Jirou—
škovi a katechetovi Václ. Kunzovi. Spolu
bylo sneseno, že na této schůzi nemá mlu
viti ani kněz, ani učitel.

Kolekta (sbírka) ve pr05pěch paedagogia
v Bubenči vynesla 3 K.

Jménem výboru blahopřál jednatel red.
Tom. Škrdlovi k svátku, který týž 18. září
světil. Všickni přítomní povstali a ruce jeho

. srdečně tiskli.

Když se ve 12 hodin pomodlili přítomní
modlitbu »Anděl Páněc, konal předsedající
řídící učitel Jos. Kafka přednášku o slav
nostech Velehradských. Bylť vyslán Jedno
tou naší na Velehrad k valné hromadě ka
tolického ,učitelstva, ale súčastnil se všech
tamních slavností a o všech nadšeným způ
sobem referoval. .

Jednota vykonala v této schůzi zdatný
kus práce — nebo tuto jest z jejího jed
nání jen něco uveřejněno — i budiž za to
hojně morálně i hmotně podporována.
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Věda a náboženství.
(Navázánona článek: »Škola a církevm)

Podává V. J., učitel.

(Dokončení.)

Astronomii nazývají královnou věd, nejen proto, že zabývá se věcmi v ne
smírném prostoru světovém, kdež mizí všecko, co jinak zdá se nám býti velikým,
jako na př. naše země, nýbrž i proto, že jiné vědy, jako zejména mathematika,
tysika, chemie jí slouží a že rozevírá nám pohled do nezměrnosti v prostoru
ičasu. Nejslavnější mezi nimi hlásí se k víře v Boha, jsou to: Koperník, Keppler,
Galilei, Tycho de Brahe, Scheiner, Newton, Vilém Herschel, Laplace, Leverrier,
Secchi, Maedler, Huygheus. — —

O každém z nich daly by se uvésti výroky pamětihodné, jež svědčí o je
jich víře v Boha Stvořitele, uvedu aspoň výrok Maedlerův: »Pravý přírodozpytec
nemůže býti neznabohem. Kdo nahlédl jako my tak hluboko do dílny Boží, ten
musí v pokoře shýbati kolena před prozřetelností svatého Boha.: — Keppler na
konci svého díla »Harmonie světů: praví: »Veliký jest Pán náš! Chvalte Jej.
slunce, měsíci a oběžnice, ať vjakékoli řeči chvála vaše Tvůrci zaznívá. Chvalte
jej vy, nebeské harmonie, a-též vy, hlasití svědkové jeho pravd objevených . . .
A ty, duše má, pěj chválu Páně po všechen život svůj! Od Něho, skrze Něho
a k Němu jsou všechny věci, viditelné i neviditelné. Jemu jedinému budiž čest
a sláva na věky věkův! Amen.<

To není úplný seznam jmen mužů vynikajících ve vědách exaktních! Věru
jsme se svou vírou ve společnosti velmi vznešené a kdo by nepokládal si'za čest,
hlásiti se k takové společnosti? Jen nerozum, zpozdilost a nevědomost, snad i zlá
vůle může kárati ze zpátečnictví ty, kdož se hlásí k družině vznešené, k této
aristokracii ducha!

Čemu učí nás tento, ovšem nedostatečný přehled mužů exaktních věd? —
Učí, že není pravda, že víra zatemňuje rozum, aby nepoznal pravdy. Není pravda,
že věřící ve vědě neznamenají tolik, co nevěrci, není pravda, že křesťanství,
že katolictví brání vědě a pravé vzdělanosti. Není pravda, že vědy exaktní doka
zují lichost víry v Boha; vždyť právě ti mužové, kteří v těch vědách nejvíce vy
konali, musili by býti neznabohy. Není pravda, co hlásají materialisté, že každý
nový objev slouží jen k tomu, aby vyvrátil »zbožnou víru: z kořene, že nej
větší přírodozpytcové jsou samí neznabozi.

Jest snad pravdou dokázanou, že vládou zákonů přírodních odčiněna jsou
tři stěžejná dogmata: osobní Bůh, svobodná vůle a nesmrtelnost duše, jak tvrdí
Haeckel? Jest pravdou dokázanou, že vedle tohoto světa není místa pro osobního
Boha ——není místa pro křesťanský názor světový? — Exaktní vědy toho nedo
kázaly. Proti učení materialismu, hlásanému od Haeckla v populárním díle »Die
Weltrátselc, rozšiřovaném ve statisíci exemplářích, překládaném do všech téměř
jazyků vzdělaných národů, mluví učenci, odborníci na slovo vzatí ve všech od
borech, o něž spis Haecklův »Die Weltrátselc se opírá. Jsou to kromě jiných,
opakuji, co jsem “již dříve řekl: His, Semper, Dennert, Wasmann,Reínke, Chwol
son, Paulsen, Adikes, Loofs, Chamberlain, jenž praví: »To není báseň ani věda
ani ňlosofie, nýbrž nestvůra mrtvě narozená.: Jaká pošetilost, důvěřovati muži,
jenž dopustil se vědeckého podvodu, jenž nesprávností jemu dokázaných neod
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volává. O záhadách, jež rozřešiti dosud nikomu se nepodařilo, mluví, jakoby je
byl rozřešil; pouhé domněnky vydává za pravdu, vědou přesně dokázanou.
Dubois-Reymond aspoň upřímně vyznal: »nevíme a nebudeme věděti, ignoramus
et ignorabimus.<<Nepoctivostíjest, prohlašovati ve spise, určeném pro nejširší vrstvy
lidu, osobni domněnky za pravdy vědou dokázané, kdežto tytéž domněnky ve
spisech odborných, čtených od odborníků, prohlašovati správně jen za domněnky.

Uvážíme-li věc důkladně, nemůžeme leč dáti za pravdu Thiersovi, an dí:
»Mám tu čest náležeti k moderní společnosti; studoval jsem mnoho o tak zv.
svobodě myšlení; shledal jsem však vždy, že náboženství jen těm v myšlení
překáželo, kteří k myslitelům nepatřili.c

Učenec náš, prof. dr. F. Nábělek, poukázal ve svých přednáškách na vyni
kající autority světové, na odborníky zvučného jména, kteří byli mysliteli v pravém
slova smyslu. Mužové tito, protože důkladně zapracování byli ve svých oborech,
že důkladně prostudovali přírodu, mohou poučiti nás lépe, nežli t. zv. »pokro
kovci, mysliteléc, kteří se domnívají, že bez ni_ch by svět i lid byl nebohý.
Učenci oni nejen že vynikali vzděláním, ale i velikou zbožností. S jakou úctou
pohlížejí na Toho, jenž celý svět stvořil, zachovává a spravuje. Církev starala se
svědomitě o povznesení věd a umění. Za to se jí nyni spílá, jakákoli zásluha
o vědu a umění odpírá a uráží se jak slovem tak tiskem. Jsou mnozí lidé, kteří
rádi byli, že církev podala jim pomocné ruky, začež za odměnu má nevděk. -—
Také »pokrokc. — O takových lidech platí slova básníkova, že .

jsou někteří lidé jako děti,
které když se ze studánky nápily,
házejí tam kamení a smetí!

Přirozenost dítěte a její vzdělání.
Podává JAN NEP. HOLÝ.

(Pokračování)

Tak uzavírati byli lidé oprávněni, když našli prvniho papouška, avšak ani
hnizda ani vejce neviděli; tak i každé dítko uzavírati bude, které papouška vidí,
a proto nebude se ptáti: Snáší papoušek vejce? nýbrž spíše se bude tázati: Kolik
vajec, jaká vejce snáší papoušek a pod? Ostatně se logický úsudek zřídka v úplné
formě vyjadřuje. Místo hořejší úplné formy zajisté by se spíše řeklo: »Jelikož
papoušek jest pták, snáší vejce,< nebo: »Papoušek snáší vejce,jako všichni ptáci.:

Tak jsou logické úsudky skryty i v následujícím: »Jakožto člověk mohl
Kristus trpěti a umříti. Spravedlivý Bůh trestá každý zlý skutek. Pro neustálé
sucho rostliny odumírají.< V obyčejném životě neužívá se skoro nikdy úplné
formy úsudku, nýbrž užívá se zkrácených úsudků, v nichž druhá praemissa a
závěr jasně vystupují, první praemissa pak, jakožto dostatečně známá a nepopí
raná více d0\pozadí ustupuje.

Dedukce jest vždy správná a spolehlivá— předpokládaje, že jsou praemissy
správný. Neni-li správná, je-li všeobecný soud, z něhož se na zvláštní uzavírá,
nesprávný, neb neni-li všeobecně platný, nebo užívá-li se slov, na nichž záleží,
dvojsmyslně, povstávají nesprávné úsudky. Zkoušej na př. následující: 1.) Pes
žere trávu, bude pršetim 2.) »Dnes máme první čtvrť, povětrnost se změní.<<B.)
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Nebyl-li jsi nikdy při dvoře, neviděljsi nikdy dobrých mravů; neviděl-li jsi nikdy
dobrých mravů, nutně jsou tvé mravy špatné, a každá špatnostjest hřích ahřích
vede do pekla.c (Šašek v Shakespearově: Jak se vám líbí). 4.) »Kdo dobře pije,
spi dobře; kdo spí, nehřeší; kdo nehřeší, přijde do nebe; ergo: kdo dobře pije,
přijde do nebe.: Byť i v posledních příkladech soňstika velice si zahrávala, má
věc ta přece velmi vážnou stránku. »Není-liž to syn tesařůvh táží se Nazaretští
a odvracejí se od Spasitele s tímto nízkým úsudkem. Smutný předsudek proti
»Bohem znamenanýmc jest nesprávné sevšeobecňování; bere-li se za bernou
minci, nutně vede k nelaskavému posuzování bližního. »Práce hanobí.< soudili
staří Římané, a tato falešná věta byla základem velkých mravních přehmatů a
těžkého sociálního zla. Všechny předsudky proti jednotlivým lidem a stavům a
veškerá pověra jsou nesprávné úsudky, kterých ovšem jednotlivec sám netvoří,
nýbrž je přejímá a za pouhou pravdu bez zkoušení přijímá. Nejlepší a největší
muže shledáváme pod praporem takých předsudků, které v jejich době, v jejich
stavu platily.

Účelem dedukce jest: poznání vnitřně odůvodniti, nalézti vnitřní Spojení
zvláštního a jednotlivého se všeobecným. Indukcí utvořené výsledky ——ať jsme
je sami nalezli, neb od jiných jakožto správné přijali — tvoří při tom ponejvíce
přední praemissu tak, že tedy se děje zpáteční postup ze všeobecného ke zvlášt
nímu. Jest však v podstatě logického úsudku, že nemůžeme jím odůvodniti
všechny soudy, ano poměrně jen málo soudů, totiž jen takové, které se mohou
ze všeobecného soudu vyvoditi. Všechny velmi četné soudy, v nichž se 0 pod
mětu vypovídá něco náhodného, v podstatě nespočívajícího, neskutečného, na př.
»Dnes je pěkně, Praha leží na Vltavě, Attila dobyl Říma“ atd., nedají se tudíž,
touto cestou odůvodniti. Avšak ani všechny soudy, v nichž se něco opodmětu
podstatného vypovídá, nejsou pro dedukci přístupny. Jelikož totiž každý logický
úsudek dle svého pojmu z odůvodněných praemiss povstává, jest otázka, zdali
tyto praemíssy samy ještě dříve odůvodnění potřebují, vztažně, zdali jsou ho
schopny. Tak se postupuje od všeobecného k vyššímu všeobecnému. Avšaktoto
odůvodňování nemůže jíti do nekonečna, poněvadž by tak nebylo vůbec ani
jistoty, i přicházíme nutně konečně k soudům, které odůvodnění již nepotřebují,
které jsou bezprostředně jisty, jimž vědomí naše nepodmíněnou platnost přiznává,
na př. že „jest díl menší nežli celek, že jedna a jednajsou dvě atd. Jak zkušenost
tak rozum nútí uznati takové soudy, o které se jínéjakožto ojistý, nezvratný zá
klad opírají, nejvyšší to instance, od níž není odvolání. Soudy tohoto druhu na
zývají se zásady (první principy, axiomata, postulata). Kdo je popírá, s tím nelze
se o nich přítí, ten jest, jak říkáme, skeptik.

S dedukci spřízněn jest zpětný závěrek — z působení na příčinu, z následku
na důvod, z jednání na pohnutku, ze zevnějška na vnitřek, z části na celek. Tak
uzavíráme z díla na jeho původce, ze stínu na postavu, ze zjevů nemoci na
nemoc, z výrazu obličeje na náladu, sestavujeme z určitých, daných kusů určitý
trojúhelník, určitý kruh atd. Zpětným závěrkem nabýváme mnoho a nových po
znání. Jsou však potud nejistý, pokud totéž působení neb následek povstatimůže
z několika .příčin neb důvodů, na př. smích a pláč, zbožný obličej, jisté skutky,
znaky, tahy v obličeji atd., í jest v této příčině opatrnosti třeba. Není-li schop
nosti nebo náklonosti'k' pozorování, sáhne se, místo aby se uzavíralo, k libovol
ným, neodůvodněným a často nesmyslným domněnkám, a přikládá se na př. mě
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síci, planetám veliký vliv na rostliny pozemské, ano na povahu a osudy jednot
livých lidí a celých národů, myslí se na čarodějství, kde jsou zcela přirozené
příčiny.

Nezřídka se přihází, že zjev neb událost dovoluje jen nedokonálý zpětný
úsudek, který konečně před několika možnostmi státi zůstává. Dle toho,jak taký
nedokonalý zpětný závěrek libovolnou domněnkou tak neb onak doplňujeme, jeví
se z daných možností jedna jakožto vhodná. Tak kombinací Zpětného závěrku
a libovolné domněnky utvořené odůvodnění nazývá se hypothesa (domněnka).
Dle své přirozenosti potřebuje hypothesa zkoušky; zkouší se dle svých následků
(t. j. dle toho, co z ní následuje), které nesmějí býti na odpor tomu, co odjinud
jest jisté a nepopiratelně. Čím více hypothesa na jistém zpětném závěrku spo
čívá, tím jest pravdě podobnější; čím více se však na tušení, hádání opírá, tím
jest pravdě nepodobnější. Hypothesy mají veliký význam pro vědecké bádání,
zvláště v oboru přírodních věd. Byť se i později ukázaly býti nesprávnými, mají
přece do sebe to dobré, že povzbuzují ke zkoumání a zkoušení a jejich odstra
nění cestu razí správné hypothesi, vztažně úplnému odůvodnění. Avšak nejen ve
vědě, nýbrž i v soudech o událostech a zjevech obyčejného života jest mnoho hy—
pothetického a zde mají city a touhy, náklonnost a odpornost velikou úlohu. Co
si kdo přeje, tomu rád věří. Děti prohlašují zcela nezralé ovoce za zralé — ne
lhouce, poněvadž na ně velice touha po ovoci působí. Co nemá oko matčino na
dítěti za dobré, krásné! Jak dovede jeho chyby a slabosti omluviti! O nepříteli
věříme rádi něčemu zlému; o příteli něco takového věřiti co nejvíce se vzpíráme.
Právě při posuzování mravních skutků povznášíme se zřídka nad hypothesy,
neboť zde více než jinde platí přísloví: >Činí-li dva totéž, není to totéž;- kde
nejsme tedy k posuzování povolaní, zdržujme se! (Mat. 7. 1.' »Nesuďte a nebu
dete souzeni.c) Kde však to býti musí, kde povinnost poroučí říditi, napomínati,
trestati, Chraňme se každé předpojatosti, zachovejme si nezávislost úsudku, ne
zkalený zrak! A i pak jest ještě veliké opatrnosti třeba a především známosti
chovancovy, získané obcováním a pozorováním. Jedině tato známost může vy
chovatelské činnosti dáti pevný základ; proto jest častá změna osob, výchovu
obstarávajících, jednou znejvětších škod, které mohou dítě stihnouti. (Pokračování.)

Jednota českého katolického učitel- ličního učitelstva, téměř veškero, jcst prý
stva a přátel křesťanské výchovy po—
řádá spolkovou schůzi přátel křesťanské
qýchovy v neděli, dne 16. října v '7 hod.
večer ve dvoraně velkorestaurace ,V Merkuru*
(1. poschodí) na Starém Městě Pražském,
Mikulášská třída. Na denním pořádku schůze
nachází se :_ »Otázka křesťanské výchovy a
křesťanské školy.: Mluviti budou: redaktor
T. J. Jiroušek, tajemník zemské rady kato
líků českých JUC. Cyrill Mourek, živnostník
Václav Dvorský a j.

>Volná Myšlenka: a čeští učite
lové. — Zajímavou věc přinesl časopis
Čech. Dne 2. září napsal na úvodním místě,
že z českých učitelů jsou 602 členy orga—
nisace Volné Myšlenky. A největší část Ma

mezi nimi. Na to odpovídá sekretariát Vol.
Myšlenky třířádkovou zprávičkou v petito
vých lokálkách Nár. Listů dne 3. září, že
uvedená číslice 602 učitelů jakožto členů
organisace Vol. Myšl.jest nepravdivá. Čech
však na to píše, že trvá s plnou určitostí a
zodpovědností na správnosti a pravdě svého
článku »Volná Myšlenka a čeští učitelové.:
a tudíž tedy na tom, že 602 čeští učitelové
jsou členy organisace Vol. Myši. A bude-li
sekretariát V. M. trvati na svém popírání,
že Čech otiskne abecední seznam 602 uči
telů členů organisace V. M., p.Ant. Adamem
počínaje a panem “Rudolfem Žižkou konče.
— Jest to ovšem smutný úkaz! Na pražské
a předměstské učitelstvo připadá dle téhož
Čecha pouze 10 členů. ——'r.—
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Přátelé křesťanské výchovy
v Jednotě čes. katol. učitelstva konali dne 16. října ve dvoraně »Merkuruc
spolkovou schůzi, aby pojednali »O otázce křest. školym Účastníků sešla se
plná dvorana.

Schůzi zahájil a řídil II. místopředseda Jednoty redaktor T. J. Jiroušek
a zapisovatelem byl dp. katecheta Ant. Suchoradský, jednatel Jednoty.

K programu »Křesťanská výchova a křesť. škola: mluvil jako první řečník
pan JUC. Cyrill Mourek, tajemník Zemské katol. rady. Řeč jeho byla velice
pěkná. Líčil práva místních škol. rad, vysvětloval jejich složení, poukazoval
na křest. základ školy a důvodně prohlásil, že učiteli jest povinnosti napomáhati
náboženské výchově ve škole. Bez náboženství výchova se dařiti nebude; bez
náboženství a víry v Boha ve škole dojde se k planému filosoňsmu bez Boha
na zkázu školy a národa. Dále řečník zabýval se zásadami volnomyšlenkářů
ohledně školství, znázornil zvrhlost školství Ferrerova, jehož život a názory
paedagogické ostrými rysy naznačil a odmítl. Řečník skončil za hlučného potlesku
a pochvaly.

Druhý řečník místopředseda Tom. Jos. Jiroušek proslovil hodinu trvající
řeč, v níž zabýval se věcně školstvím v Čechách. Poukázal, jak učitelé odrazili
od strany mladočeské, již v boji a ve vítězství nad staročechy v letech osm—
desátých nejvíce pomáhali. Dnes jsou učitelé roztříštěni po všech možných
stranách a stranu mladočeskou nechávají na holičkách. Nejvíce a to mladší
učitelé přejí straně pokrokářské. Dále řečník podává obraz školství bez náboženstv
&obraz školství na základě náboženském zbudovaného. Uvádí názory Komenského
o výchově, líčí statistická data, která pro křesťanskou výchovu podávají nejlepší
doklady. Pro ochranu náboženství ve škole dovolává se řečník poslanců a všech,
kdož mají za povinnost 0 školu pečovati, aby z ní vycházeli hodní lidé a dobří
občané. Také tento řečník odměněn hlučnou pochvalou.

Třetí řečník, živnostník p. Václav Dvorský mluvil o škole jako otec
rodiny. Výchovu žádal rozhodně náboženskou, aby příští pokolení nepropadlo
náboženskému indiferentismu a národ nepoklesl morálně. Proto naději vidí řečník
v tom, aby do obecních zastupitelstev a tím i do místních školních rad voleni
byli řádní mužové, uvědomněli Čechové a katolíci. Podobně toho žádá při volbách
do 'zemského- sněmu i říšské rady, kde o školství se pečuje. Rodičům na konec
své řeči klade za povinnost, aby doma na dítky přihlíželi, co a čemu ve škole
se učily, neboť škola má dítky jejich vychovávati ve směru zákonů a v těch
ještě náboženská výchova zaujímá dosud první místo. ——Řečník skončil za
hlučného potlesku a pochvaly. .

Místopředseda red. T. J'. Ji rou šek navrhl pak shromáždění k přijetíresolucí
následujícího znění: Resoluce.

My shromáždění přátelé „křesťanské výchovy na spolkové schůzi, svolané
Jednotou českých katolických učitelů a přátel křesťanské výchovy v král. českém,
konané ve dvoraně »Merkuru: v Praze dne 16. října 1910, po zralé úvaze
o pronesených řečech prohlašujeme:

l. Paedagogický úkol školy k vypěstěníkarakterubudoucí generace
ať postaven jest za první a hlavní účel školy a k němu jako k centru
at se všecko intelektualní (rozumové) vychování mládeže soustředí.
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2. Prohlašujeme: Poněvadž k vypěstění karakteru a k mravní výchově"
člověka přirozeným a proto též nejpevnějším základem je náboženství, přičiníme se,
aby katolické mládeži postaráno bylo o takové školy, v nichž by veškeré vy-,
učování k cíli nábožensko-mravní výchovy harmonicky přispívalo, aby tak škola
jako pomocný výchovný ústav rodiny opravdu též domácí náboženskou výchovu
dítětepodporovala a nikdy nebyla s ní v rozporu.

3. Z toho důvodu žádáme na našich poslancích a vůbec na zákonodárných
sborech, aby naše snahy podporovaly a na příslušných místech i ve sněmovně
samé k tomu působili, aby katol. dítky měly vždy katolického učitele, který by
jejich náboženství měl v uctivosti. Žádáme naše poslance a zákonodárné sbory
dále, aby pracovali a působili k tomu, by v katol. škole, sestávající z katol.
dítek, nesměl býti ustanovován za vychovatele učitel-jinověrec anebo dokonce
veřejně známý nevěrec neb odpůrce náboženských úkonů církve katolické, jak se
dnes často děje.

4. A dále prohlašujeme: Dokud spravedlivé žádosti naší, na samozřejmých
základech jednotné výchovy spočívajících, nebude zemským ani říšským zákono
dárstvím vyhověno — ačkoliv země i stát ve vlastním zájmu o řádnou. občanskou
výchovu budoucích generací mají se v první řadě starati — vyzýváme všechny
uvědomělé katolíky, aby v zájmu své pomoci horlivě a vytrvale podporovali
katolické ústavy pro výchovu katolických učitelů, katolická gymnasia a jiné
podobné katolické ústavy a školy. *

Mimo to,_přihlížejíce pak k některým novodobým, náboženské výchově
mládeže nepřejícím proudům na roli paedagogické, usnášíme se na těchto zá
sadách:

a) Protestujeme proti snahám, vedoucím k zavedení tak zvané »volné školyc,
kteréžto snahy šíří internacionální federace volnomyšlenkářská, která chce zá
sadně náboženství jako výchovný prostředek i jako učebný předmět z programu
školního naprosto vyloučiti.

b) Protestujeme též i proti zavádění tak zvané »laické školy:, která vy
lučujíc všechno vyučování náboženské bez rozdílu konfese, vylučuje ze školy
kněze, povolaného to učitele náboženství a chce tak zvanou »laickou morálkou,:
to jest morálkou spočívající výhradně na motivech přirozených a socialnich:
náboženskou mravouku ve školní výchově nahraditi. .

Ohražujeme se proti těmto snahám, v jádře svém křesťanské výchově ne-_
přátelským z těchto důvodů, že:

]. Člověk svojí přirozeností jest nábožensky založen a škola obecná všechny
schopnosti dítěte, tudíž i vlohyjeho náboženské, které na mravní povahu člověka
mají eminentní vliv, má pěstiti a zušlechtovati.

2. Poněvadž katoličtí rodičové při všeobecně uzákoněné školní povinnosti
mají jako poplatníci právo na zemi i na státu žádati, aby náboženské vychování
jejich dítek podlamovaly, aby ve škole byly rozhodně znemožněny.

A za 3. Když dějinami nejlépe jest dokázáno, že s náboženským uvědoměním
rostla a s náboženskou lhostejnosti vždy upadala mravnost národů a že tudíž
mravnost s náboženstvím přirozeně souvisí a v náboženství má své nejlepší
kořeny, rozhodně žádáme, aby poslanci zemské i říšské sněmovny a vláda zvláště
zjednali náboženství právo přednosti, a učitelům jeho ve škole aby dostalo se
dávno již zasloužené právo rovnocennosti ku zdaru země, státu i národa.
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Resoluce přijata jednohlasně a k přání shromáždění podá se klubu katol.
)oslanců na říšské radě.

Jednota čes. katol. učitelstva si může gratulovati, že má v katol. kruzích
;ak zdatné a obratné zastánce katol. školy a výchovy. Šel shromážděním jeden
ilas, že první vystoupení přátel křesťanské výchovy bylo velice zdařilé.

v v v v v*.'...z::. .v. *.' *.'.“» cp qv nv ' »cp

Přirozenost dítěte a její vzdělání.
Podává JAN NEP. HOLÝ.

(Pokračování.)

S hypothesou příbuzný jest nepřímý důkaz. Záleži'v tom, že vycházíme
z opaku tvrzeného jakožto hypothesy a dokazujeme, že ve svých důsledcích
>dporuje větám, jinak pevně stojícím, a že vede k nešmyslnostem. V mathematice
!. polemice užívá se nepřímého důkazu nejčastěji. Kdežto přímý důkaz ukazuje,
že a proč něco tak jest, dokazuje nepřímý důkaz, že a proč jinak býti nemůže.
30 do síly dokazovaci nestojí za dedukcí, ovšem pak co do síly přesvědčovací.

Konečně uzavírá se z analogie (obdobnosti), a to takto: Jestliže dvě věci,
>okud pozorování sahá, ve svých znacích neb existenčních podmínkách se shodují,
touhlasiti budou také ve znacích, dosud snad neprozkoumaných. Z toho lze
hned viděti, že úsudek z analogie neposkytuje jistoty, nýbrž jen pravdě podobnost,
tiež nezřídka jest tento úsudek předchůdcem důležitých vynálezů., Tak srovnával
Franklin blesk &elektřinu a nalezl blesk ve všech až dotud pozorovaných zjevech
' souhlase s elektřinou. Z toho uzavíral, že jelikož se elektřina špicemi přitahuje,
omu tak bude asi při blesku; zkoušel to a vynalezl hromosvod. Z porovnání
spočívají na tomto způsobu úsudku a užíváme jich hlavně tam, kde těžké,
emné poměry takměř osvětleny býti mají na snadě jsoucím, známým.

Až dosud označená odůvodnění a důkazy jsou objektivní, z věci samé
':erpané. Od nich lišíme subjektivní důkaz, jehož často v obyčejném životě
ižíváme, který přihlíží nejen k věci, nýbrž i k osobě (argumentem ad hominem
>proti argumentum ad veritatem) a který méně směřuje ku přesvědčení jako
;píše ku přemluvení. Klasickými příklady toho jsou bajka Menenia Agriphy
> žaludku a údech a řeč Antoniova nad mrtvolou Caesarovou v Shakespearově
'uliu Caesarovi (Ill. jednání, 2. scéna). Sem náleží též dovolávání se autorit a
iovzbuzení, aby se daný důkaz uznal neb jiným, lepším nahradil. Co se týče
lovolávání se autorit, jichž výroky a sdělení, pokud jich úsudek, jejich rozum
Lzkušenost za směrodatné a jejich pravdymilovnost za nepochybnou platí, sub—
ektivně nahrazují všechny jiné důvody, ano i převyšují a toto odvolávání se
iraje, jak známo, v životě velikou “úlohu a jest jmenovitě při vyučování a při
'ýchově právě tak přirozené jako nepostrádatelné. Starati se jest ovšem, aby
tě pohodlnost & lenivost v myšlení za víru v autoritu neskrývaly; poněvadž
však se nedá popírati, že vlastní náš rozum a zkušenost má jen poměrně velmi
izke' pole, jsme jeden více, druhý méně na víru v autoritu poukázání, a chlapecká
lomýšlivost jest to, o všem úsudek si osvojovati.

Cinnost duše, kterou soudíme & uzavíráme, nazýváme zvláště »myslitic, a
ejí produkt, pokud se nejedná o zevnějši události, jsou »myšlenkyu. Pokud
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tato činnost náhledy zprostředkuje, spojení zjevů vykládá, vede k porozumění
a jest rozum.

Soud jest první, úsudek druhá a nejvyšší základní forma všeho myšlení
a poznávání. Indukce, zpětný závěrek a nepřímý důkazjsou cesty, jimiž v životě
a ve vědě nových známostí nabýváme, vztažně jiným je podáváme; hypothesa
a důkaz z analogie jsou často připravujicím k tomu stupněm. Logickým úsudkem
pak konečně získaný materiál se srovná a odůvodní. Subjektivní důkaz, byť
i bez vědecké ceny, má přes to v mnohých případech větší význam a působnost
než objektivní důkaz, jak toho právě v Shakespearově Juliu Caesarovi vhodný
příklad před očima máme, kde Antonius proti Brutovi, více objektivnímu, svými
na lid jeho náhledy, názory, slabosti a vášně vypočítanými důvody rozhodného
úspěchu dochází. (Alleker.)

Jak důležito je tedy navykati děti již v mládí čerstvě a správně uzavírati.
Tím dosahují samy poznání a odůvodnění důležitých pravd, zásad a pravidel.
Vždy však musí dítě, které chce správný závěrek činiti, napřed správné pojmy
a soudy tvořiti, jejich vzájemný poměr jasně poznati, je pořádati a zkoušeti.

Za tím účelem zvláštní cvičení v myšlení ve škole konati je nepotřebné
a nepraktické, poněvadž předměty vyučovací samy k tomu vedou._ Zvláště jsou
to počty, které beze správného nemohou se nikdy s porozuměním prováděli.
(Ohler.)

RÚZNÉ ZPRÁVY.

Katolický učitelský ústav v Praze
Bubenči. — Dne 1. října došla druhá čtvr
tina budovy ústavu do rovnosti. Ovšem také
platební povinnosti současně stoupají a do
sahují velikých číslic; prosíme proto všechny
upřímné katolíky, také ze řad učitelstva a
přátel křesťanské výchovy, aby stále pama
tovali při všech příležitostech na svoje dů
ležité, záchranné dílo. Adressa: První kato
lický ústav ku vzdělání učitelů (Sekretariát
spolku) v Praze-Bubenči.

PříSpěvky učitelů na »Volnou My
šlenkuc. Dle »Věstníkux jejího přispěli:
učitelé vojáci ve Vysokém Mýtě K 20'—.
učitelský sjezd v Kutné Hoře K 507. Na
obeslání kongressu brusselského českou sekcí
>Volné Myšlenkyc přispěly (dle »Věstnikuc
z 15. září 1910): Učitelské Jednoty: »Ko
menskýc, Český Brod K 5'—, »Budečc,
Jičíněves p. Železnice 5'—, »Budečc, Vo
tice 8'50, »Budečc, Rakovník 10'—, »Bu
dečc, Hořice 2'40, Jednota, Rovensko 2'50,
»Komenskýc, Kladno 5'—, »Komenskýc,
Tábor 10'—, »Komenskýc, Pacov 5'——,
»Budečc, Nový Bydžov K 10'—, »Komen
skýc, Vysoké Mýto 10'-, »Budeča, Vla
šim 5'—, »Lindnerc, Libáň 10'—. Tak

učitelé podporují beznáboženskou, protidy
nastickou a mezinárodní Volnou Myšlenku._1/_

Volná škola a vyučování morálce.
— K. Pelant v zářijovém čísle »Volné Šk.<
rozepisuje se o vyučování morálce ve Spo
jených Státech a náramně sije chválí, totiž
hlavně to, že vyučování náboženství jest
ve státních školách z mravouky vyloučeno.
Jenom to se mu nelíbí, ale omlouvá to za
staralou tradicí, že 818 měst větších nad
4000. obyvatelů dovoluje ráno přečísti ve
škole kousek z bible, tak že tato prýjest ještě
velikým faktorem v Americe; ale anglosaští
volní myslitelé prý se snaží, aby tomu od
pomohli tím, že pracují co nejvíce kritikou,
výklady a satyrou (!), aby se na bibli zí
ralo střízlivě. Pak uvádí P. osnovu »školy
ethlcké kultury v New—Yorku, založenou
prof. Adlerem (israelitou!). Toť se ví, dle
Pelanta jest to výtečná škola, to prý není
již škola, ale přímovýchovná lidí. Professor
Adler má učení čisté morálce v obecné
škole rozděleno na 8 roků, a tu čteme v os.
nově pro 6. 'rok: Mojžíš a jeho zákono
dárství mravní. Tak tedy ta »čistác morálka
není přece úplně bez — náboženská, ovšem
nemá tam Krista, ale Mojžíše a sice Moj
žíše talmudistického. Pane Pelante, to jste
sebral čistě židovskou mravouku a kladete
ji za vzor volným myslitelům. —r—-—
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Zločinnost nedospělých v Italii.
V románských zemích, najmě ve Francii a Italii, jde to s mravností dítek

a škole odrostlých nejsrázněji na nakloněné ploše. Obzvláště pravým soužením
rnové, sjednocené: Italie jest tato vzrůstající pokleslost neplnoletých. Šíří se přímo
s hrozivou přišerností ve velikých městech, v první řadě v »královském- Římě,
což mělo za následek, že se luštěním tohoto moderního problemu tak trochu
více zabývali: magistráty, právníci, národohospodářští učenci, sociolog )Vé. ale
i světské a řádové duchovenstvo. Z jedné z posledních statistik, zaujímajícídobu
od 1889—1909, jde najevo. že ze 1320 prc. průměrného čísla zločinů nedo
spělých, připadajícího na 100.000 obyvat:l,_ stOUply tyto zločiny na 26-77 procent.
tedy více jak dvojnásobně., a dle všech známek bude toto číslo se zvětšovati.
V roce 1889 bylo-v Římě-asi'2900 opuštěných dětí a mladíků bez rodiny, bez
přístřeší, bez existenčních prostředků; dnes je jich tam přes 4000 V Mi
láně pobíhá 5000 h)chů a dívek živících se almužnou a hledaííCích noclehu
v sloupoví paláců a na schodištích paláců i chrámů. V Neapolí jest bez počtu
takových dětí, které sem tam se potulují a raíějí z veřejných nocleháren utekou,
aby se věnovaly nevázanému životu pouličnímu. Nedávno sebrala v noci římská
policie dva mnohoslibné zločince. právě když byli vpráci :otevříticjeden krám : starši
byl 9 let stár, druhému bylo 7 let.

V Itálii je tak zv. zákon >omilostňující< (legge di perdono), jenž odpouští
trest pod šest měsíců stanovený, jedná-li se o první případ odsouzení provinil
cova. A tu 80 mladistvých zločinců ze sta dostalo tresty dříve odpušténé. Vůbec
v počtu zpětílých provínilců figurují nedospělí v poměru skorem 75 prct. celko
vého čísla. Z toho ze všeho jest patrno, že zločinnost nedospělých v ltalíi jest
na postupu vzbuzujícím obavy, a že jest třeba rychle a energicky zasáhnoutí,
nemá-li zanedbaná, spustlá mládež úplné zkáze propadnouti.

Které jsou však hlavní příčiny tento zhoubný stav přivodivší? Dle úsudku
nejnověji od odborníků všech stran podaného, jest této zhouby příčina trojí:
znatelný úbytek náboženského cítění, zanedbání se strany domácích, styk mla
distvých káranců s dospělými v trestnicích. _

Co se týče první příčiny, zdá se, že v Itálii vše k tomu směřuje, aby ná
boženské cítění bylo ze srdcí vyrváno. Credaro, nynější ministr vyučování a vy—
soký hodnostář zednářské lože, dřívější předseda národního svazu učítelského
(spolku to na nevěru cejchovaného), přijal do svého programu úplné odkřesťa
nění obecných škol. a ještě před krátkým časem uveřejíil výnos ku provincialním
školním radám, v němž se předpisuje, že vyučování náboženství (kde vůbecještě
existuje) možno udělovati teprve po vyplnění úředního rozvrhu hodin. A rodičům
budoucně nemají se vydávati formuláře (kde si žádají, aby dítky byly vyučovány
v náboženství). Dále se učiteli při zápise zapovídá, přimo i nepřímo na rodiče
působití, zda chtí dítko dáti vyučovati v náboženství čili nic Při tom se počiíá
s tím, že rodiče zapomenou po tom se tázati, anebo že z lidské bazně nebudou
chtit o tom mluviti. (Zde se vidí ten soustavný, ničivý boj proti náboženství,
aby se vším možným způsobem rval ten nejdražší statek ze srdcí dětských a
smysl pro náboženství otupoval). Takové počínání si se strany ministerstva vy
učování nevzbuzuje té nejmenší naděje, že by se náboženské cítění v—dítkách
budilo. Následek bude, že se vždy více náklonnost ku provinění bude zmahati.

(Dokončení.)PUC—___! ,
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Přirozenost dítěte a její vzdělání.
Podává JAN NEP. HOLÝ.

(Pokračování)

Pamět a obrazotvornost.

Představy reprodukují se dvojím způsobem, totiž tak, že původnímu po—
zorování jednoduše odpovídají, nebo tak, že to, co se reprodukuje, změnami,
vsuvkami a změněnými spojeními od daného více nebo méně se vzdaluje, ano
jako něco nového, originelního se jeví. Reprodukce prvního způsobu tvoří obsah
paměti, reprodukce druhého způsobu obsah obrazotvornosti. Jestliže se s re
produkcí pamětí spojuje představa dřívějšího pozorování vzhledem k místu, času
a jiným okolnostem, za nichž se stala, nazývá se vzpomínka. Poněvadž se ná
zory, pojmy, soudy a úsudky ve vědomi udržují, mezi sebou spojují a se re
produkují, tvoří i ony obsah pamětí.

Víme jen tolik, kolik v paměti chováme; všechna možnost duševního vý
voje závisí na paměti; koho pamět úpině opustí, upadá v blbost, a duševní
slabost stáří má svůj důvod vtom, že paměti ubývá. Do slabosti paměti stěžuje si
mnohý, avšak snad nikdy si nikdo vážně nestěžoval, že ji má příliš mnoho.
Vzdělání pamětí jest proto velmi důležité; aby se nezameškávalo a řádným
způsobem se dělo, k tomu jest zvláště v nynější době se vším důrazem hledětí.
Množství, veliké množství, látky vnucuje se do školy, i nastává nebezpečí, buď
že by se pro rychlost zprostředkování vědomostí peímé ajisté osvojení a vhodné
použiti jich zanedbávalo nebo misto skutečného vědění klamné, zdánlivé vědění
paměti se podávalo. Před tímto dvojím nebezpečím třeba důrazně varovali a
ukazovatí na vlastní základ paměti, aby se při tom poznalo, co se ke vzdělání
paměti státi musí a má.

Pamět pokládá se často za zvláštní sílu duše, rozdílnou od mohutnosti
rozumové, a připisují se jí rozličné dokonalosti: snadnost osvojení, věrnost,
trvalost, velikost rozsahu. Kdyby však pamět byla zvláštní síla, »musila! by se
cvikem pro každé použití dáti zvýšiti. Tomu však není tak; neboť zkušenost
učí, že někdo může míti pro jisté předměty vysokou dokonalost paměti, kdežto
jeho pamět vzhledem k jiným věcem slabá jest. To jest tak nepopiratelně, že
přívrženci onoho mínění útočiště berou k tomu, že rozeznávají zvláštní druhy
paměti, místní, věcnou, osobní, číselnou pamět atd. Než pozorování bez předsudku
nás přesvědčuje, že zde není zvláštních druhů paměti. Třeba jen, aby se někdo,
ať z náklonností, povolání neb jiného popudu, s jistými předměty zvláště často
a déle zabýval, zvýší se i jeho pamět specielně pro tyto předměty. Tak jest
na př. 0 slavném Linné-ovi známo, že měl v botanice úžasnou pamět, kdežto přes
delší pobyt v Hollandsku po dvakráte přece se hollandštině nepříučil. Pamět
záleží v podržení představ o rozumu, které se pak reprodukují, a její dokonalost
závisí na jakosti uchování a reprodukování. Tím jest naznačena cesta, kterou
se pamět vzdělává, a jsou naznačeny i prostředky. jimiž se toto vzdělání děje.
Z toho vyplývá, že nepostačí jen velké množství látky probratí; spíše jest jas
nosti a určitostí, rozmanitého spojení a častější reprodukce nevyhnutelně potřeba.
Ze však to vede k obmezení látky,jest zcela jisté.

Prostředkem k reprodukci představ jest jejich spojení se slovem, které
ničím jiným není než nositelem věcné představy, znamením pro ni. Toto spojení
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však nám umožňuje reprodukcí slova, vztažně řady slov, obnoviti tím spojenou
představu nebo řadu představ, i máme v tom výborný prostředek, obsah naší
paměti si snadno zpřítomniti a pro každou možnou další duševní činnost míti
pohotově. Můžeme nad to pomocí slova i v jiných, pokud dotyčnou 'associaci
si utvořili, reprodukci dotyčných představ atd. libovolně způsobiti; a poněvadž
toto libovolné působení na obsah vědomí jiných spočívá na vzájemnosti, vyvíjí se
věc v jazykové obcování, které nejvhodnější příležitost, popud a nucení dává
k reprodukci představ, pojmů atd., kjich upevnění, vyjasnění a ostřejšímu určení,
zkrátka k nejpůsobivějšimu vzdělání paměti.

Mnohé associace tvoří se mimovolně a takřka samy sebou. Mohou se však
za tím účelem, aby se associace teprv u vývoji jsoucí spolehlivě, rychle a
k vysokému stupni jistého osvojení podporovaly, pomocí řeči vědomě a schválně
v častějším, bezprostředním opakování reprodukovati, ato pak jest cvičení paměti
čili memorování. Co tedy vůbec nebo za zvláštních okolností co nejdříve, jistě
a zběhle věděti jest třeba, při tom však pro vnitřní nespojitost jedno při druhém
opory nemá a proto těžko se pamatuje, na př. dni v témdni, jména měsíců,
dějepisná da'a, desatero Božích přikázání atd., dále co v určité formě pro veřejné
a společné užívání určeno jest, na př. formy modlitby, apoštolské vyznání víry
atd., co dle svého obsahu velevýznamné, formou svou zvláště praegnantní jest
nebo ze ctihodných úst vychází, výroky pisma sv., klassická místa atd. — vše
to má dobré právo, aby se i memorováním — ať jen obsahem, nebo zároveň
doslovně — stalo jistým a vždy po hotově jso-ucím majetkem.

Vzhledem k doslovnému memorování nesmí se však na jedno zapomenouti:
slova, věty, výroky atd. jen potud mají a míti mohou význam pro ducha ajeho
vývoj, pokud v duši vzbuzují představy, myšlenky, idee. Ovšem třeba připustiti,
žese ve spojení, ve kterém slovo, věta stojí, mnohému ihned porozumí, a že
proto nemusí býti všecko napřed předmětem vyučování, má-li plodně v pamět
vejiti. Jsou též pravdy, jejichž známost již dítěti pro jeho tělesné i duševní
blaho velice jest důležitá, které mu však na jeho nynějším stanovisku ještě
málo jsou přístupny, příliš vysoko a daleko leží; _nemají se mu proto zadržovati,
avšak nemá se při tom zapomínati, že jakéhosi stupně porozumění, rozbřeskujíciho
poznání i pro takovOu látku memorování jest třeba. (Alleker.)

Pamět závisí i na náladě člověka. Čím pokojnější jestjeho mysl, tím snáze,
jistěji a trvaleji podrží utvořené představy. Naopak tomu jest, je-li srdce jeho
vášněmi zmítáno.

I stav tělesný má vliv na sílu paměti, jelikož pamět jest ve spojení s mozkem
a nervy, jakož vůbec rozum. Všechny tělesné nemoci, které nervům a orgánům
odnímají potřebnou pevnost, seslabují pamět. Prostopášnosti, zvláště nestřídmost
a ještě více tajné hříchy nečistoty působí na pamět velice škodlivě, naproti tomu
střídmost, čistota a pohyb na zdravém vzduchu velice příznivě.

V praxi můžeme se řiditi těmito pravidly:
a) Hleď představy, jichž memorování žákům chceš usnadniti, co nej—

názornějšími učiniti, nebo jedná-li se 0 předměty nadsmyslné, přived' je
ve Spojení s názornými! '

b) Hleď pro představy, jež chceš dětem vštípiti, vzbuditi lásku, pozornost
a zájem; nebot pro oblíbené předměty má každý člověk pamět. (Pokračování).

_
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RÚZNÉ ZPRÁVY

>Č. Uč . o Portugalsku. — O Portu
galsku psaly všecky listy, a hanebnosti,
které byly páchány při revoluci na nevin
ných mniších a jeptiškách, byly odsu
zovány všeobecně. Ale »Č. Uč.< přináší
svému čtenářstvu přece ještě skutečné no
viny. Píše totiž: »Lze jen se srdečnou účastí
sledovati tento akt, kterým tak krásně a
ušlechtile portugalský národ zahajuje svou
novou epochu.: Ze všecko, co páchne re
volucí a ferrerismem, vraždění a týrání
mnichů, ničení posvátných náčiní, bohoslu
žebných rouch atd., rozbíjení historických
a uměleckých památek bude nazváno v re
dakci „»Č.. UČ.: krásným aušlechtilým, to nás
nijak nepřekvapuje, když uvážíme, v jakém
krásném aušlechtilém tónu tento učit. plátek
po dobu svého trvání píše. Proto také podle
něho »revoluce portugalská nemohla se štast
něji uvésti v Pantheon dějin, než tímto svým
činem.< Ale tak drze lhát neměl by přec
ani tento prolhaností proslulý časopis. Nebot
takhle to vyhlíží skutečně, jako by svoje
čtenáře považoval za lidí bez mozku a bez
nejmenšího vědění. Tak hanebnějak »Č.Uč.a
nepíše snad už žádný list, leda některý so
cínský plátek, jehož redaktor nemá žádného
vzdělání. Ale v redakci »C. Uč.: prý za
sedají intelligenti! A ti d0poručují — revo
luci a vraždění! r.

Rudá škola. Učitel V. Beneš z Vršovic
uveřejnil v »Právu lidu: č. 248; článek,
v němž žádá »socialistickouc výchovu mlá—
deže ve škole. Žádá, když to nejde s vy
loučením náboženství ze školy, aby otec
doma vypuzoval dítěti »náboženské po—
hádky (l): z hlavy, aby ho »protiklerikálněc
vyučoval & vypravoval mu to, co se »ve
škole říci nesmíc. Tohle tedy chce učitel,
jenž přísahal na »nabožensko-mravníc vý
chovu mládeže. Takto mluví ctitel Komen
ského, který nadepsal nade dveře školy:
>žádný neznaboh sem nevkročuj! Ve článku
podotýká učitel V. Beneš výslovně, že prý
letos mládež vršovická scházela se ve škole
každé pondělí v 8—9 hod. večer k tako
vým populárním socialistickým poučením
o tom, co škola nemůže a nesmí pověděti.:
Školní úřady by si měly této akce na škole
Vršovické povšimnouti, dříve než bude pozdě.

Němečtí liberálové v Korutanech
žádají snížení školní návštěvy na šest

UČITELSKÁ PŘÍLOHA Ročník XIll.

let. Když svého času kníže a zemský mar
šálek Liechtenstein navrhoval ve štýrském
sněmě snížení školní návštěvy po venkově
na šest roků, byl prohlášen za nepřítelelido
vého vzdělání. Liberální matadoři špínali
zděšením ruce nad tímto útokem na vzdě
lání lidu. Stejně se křižovali, když v dolno
rakouském sněmě křest.-socialni poslanec
Jedek žádal snížení návstěvy školní na sedm
roků. Tehdy celý tábor německých liberálů
byl pln rozhořčení. A nyní finanční výbor
korutanského liberálního sněmu navrhuje
šestiletou návštěvu a pak případně čtyřleté
vyučování ve škole pokračovací při polodenní
návštěvě. Nikdo jiný, jako dr. Steinwender
návrh ten odůvodňuje jménem liberální vět
šiny ve štýrsko-hradeckém listě: Návrhem
tím prý lidové vzdělání se nesešroubuje,
nýbrž rozšíří. Nedospělé mládeži dostane se
tím praktického vzdělání, a ona nezdivočí.
(Aha! Výsledky moderní školy!) Školami
pokračujícími ulehčí se školám měšťanským
a středním, a zemědělství a živnostnicwu
dostane se vzdělaného dorostu. Teď je to
něco jiného, protože to žádají liberálové. —
8. listopadu t. r. podali také křest. socialové
na dolnorakouském sněmu návrh, aby vláda
byla vyzvána, by 5 21. říšského zákona o
obecných školách změnila v ten smysl, aby
povinná návštěva školní pro venkov vyjma
větší města a průmyslová místa snížena byla
z 8 na 7 let. Jako náhrada za 8. povinný
školní rok mají obecné školy spojeny býti
se zemědělskými pokračovacími školami.

Zločinnost mládeže v Italii bouříuž
ospalé ze spánku. Tento zjev není sice
omezen na Italii, ale vztahuje se na všechny
kulturní státy evropské v poslednídobě jich
liberalismu. Rakousko musí dělati znovu
zákon proti spustlosti mládeže. Podobně je
v Italii.

Naše kalendáře. Kalendáře družstva Vlast
»Sv. Vojtěchc velký sto'í 1 K, malý 60 h. Tucet
našich velkých kalendářu jednotlivých nebo mícha
ných stojí 8 korun, tucet malých — sv. Vojtěch
— 4- K 80 h. Při hotovém placení dává se na
tucet jeden nádavkem. Kdo si objedná kalendář v
plné ceně, tomu platíme poštovné my, kdo je má
ve snížené cené, platí si porto sám. —Objednávky
vyřizuje: administrace družstva Vlast v Praze
čp. 57011.

Prodej cizích kalendářů. — V téže
ceně jako naše prodáváme i p. Kotrbovy, Vimper
ské kalendáře a kalendář >Štítnýc, totiž velkých
tucet za 8 K, malých za 4 K 80 hal., ale vyhra
žujeme si, že v každém tuctu musí býti aspoň
dva kalendáře naše: :Svatý Vojtěchc, & jeden
>Štítnýc. +- Objednávky vyřizuje: administrace
družstva Vlast v Praze, čp. 570-11.
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Loutkové divadlo a jeho vliv na výchovu mládeže.
Napsal J. H. T.

Že jest divadlo bez odporu důležitou kulturní institucí, že má značný vý
znam pro uměleckou naši sebevýchovu a národní náš život-, ví každý průměrný
intelligent. Dvojnásob důležité apotřebné jest loutkové divadlo pro mládež; neboť
na co ikniha bývá slabá — toho docíliti možno formou loutkového divadla. Tedy
živým, obrazným příkladem, který — je-li morálně bezvadný a vlasteneckými
zásadami prodchnut — může zachovati nám v poměrně krátké době tisíce mla
dých, dětských duší.

Výchovný význam loutkového divadla postřehly dobře mnohé strany u nás
a o překoti zakládají loutková sdružení (na př. »Kozácic v Plzni) — jedině'ka
tolická strana chovala se až dosud od svého založení, jsouc přirozeně teprve ve
vývinu, k tomuto kulturně vzdělávacímu prostředku mládeže netečně. Byly sice
zakládány četné dramatické kroužky v jednotlivých organisacích, spolcích a be
sedách, bylo pečováno o výlety, zahradní zábavy, vycházky, přednášky, a ře
kněme i o tanec, ale o drobnou mládež — a schválně nepíši: eminentně naši mlá
dež — nestaral se dosud nikdo. A přece jaké se tu naskytuje pole působnosti,
jakou tu vděčnou a veřejnou činnost může katolická strana rozvinout, bude-li
vychovávati na svých loutkových divadlech mládež a to mládež nejenom svoji,
ale i cizí, bude-li zábav-nou tormou vštěpovati jí ušlechtilé zásady křesťansxé,
bude-li rozněcovati v mladých duších lásku k vlasti, lásku k slavným našim dě
jinám a bude-li postupně předváděti mladé paměti dětské k varovné výstraze
i smutné obrazy našeho ponížení, našeho utrpení a našich bolestí. —

Suché slovo učitele uchází kolikráte v hodině dějepisu pozornosti mladého
posluchače a posluchačky, naučené odříkávání lehce se zapomíná; ale živý obraz,
děj zbarvený plastičností vystupujících loutek a demonstrovaný vřelým, jímavým
slovem, procítěný pravou, apoštolskou láskou k českému dítěti, ten obraz vrývá
se hluboko do mladého srdce, ten zachytí se přímo v duši, a vybledne-li časem
pestrý & živý jeho kolorit, zůstane — věřte mi to — přece vzpomínka i v do
spělých letech.

Každý z nás může slova má potvrditi vlastní zkušeností. — Pamatuji se
dosud na jednotlivé scény z loutkového divadla a vím sám nejlépe, jaký hlu
boký dojem zanechala ve mně na př. Kopeckého hra »Oldřich a Božena.
Symbolický obraz poslední scény a věštba Oldřichova, že »český národ neza
hyne, že bude žíti věčně a věčně —< působily na mne tak sugestivně, že půl
roku pídil jsem se po každé knížce, po každém starém obrázku, ve kterých jsem
tušil, že najdu něco z české historie . . . '

A i jiné změny duševního procesu byly na mne pozorovati. V hodině dě—
jepisu býval jsem pozornějším, stať o Přemyslovcích zvláště mne zajímala, sym
patie k tomuto předmětu čím dále tím více rostly a když jsem byl studentem a
kosmopolitický vliv některého mladšího profesora nabýval zhoubné převahy nad
mým vlastním národním přesvědčením: byly to jedině vzpomínky z mládí a byla
to reflexe slavných hrdinských činů z loutkového divadla, jež mocněji se v duši
mé ozvaly a zachránily mne. — — — Proti takovým vzpomínkám těžko jest
bojovati, a zkušenost našich dnů dává mi za pravdu: boj o školu dostihl
takřka svého kulminačního bodu a jest dnes otázkou existeční! Jaká mládež ——



Strana 82. UCITELSKA PRILOHA Ročník XIII.

takový bude národ! Mládež je budoucí národ. Zničte v srdci mládeže lásku
k vlasti, lásku k ideálům a buďte ujištění, že zničili jste i celý národ! Prvním
krokem k tomu jest bludné učení o všesvětové vlasti a o všesbratření . . . Právě
historie tisíciletí a všech tří věků dokazuje jasně a bude dokazovat dále, že
jednota lidstva jest utopií — snem — pouhým ideálem, že nestane se nikdy
skutkem!

Ale zabíhám. Resumé mých prostých gloss shrnují do těchto několika struč
ných řádek: Loutkové divadlo jest jedním z důležitých moderních prostředků
paedagogických, má pro náš národní & křesťanský život důležitý m0írent a ale
spoň na národním osvětovém poli měly by se sejíti všechny strany a všechny
trakce k jednotné a svorně činnosti, aby zachránily to, co se zachránití ještě dá.
— Než, není hlas můj hlasem volajícího na poušti? Budoucnost ukáže!*)

Zločinnost nedospělých v Italii.
(Dokončení.)

Druhá příčina pokleslostí mládeže italské vězí v zanedbávání ditek se strany
domova, ježto mnozi rodiče jsou zaměstnání mimo dům, vdílnách, továrnách a
jinde. V takových případech nezávisí to ani na vládě ani (do jistého ovšem
stupně) na jednotlivých osobách, odpomoc zjednati, ježto jest to věc zavíněná
socialním stavem nynějším, jenž dosavad nemůže se změníti. Ale i zde se učí
nily pokusy, jak uvidíme, s prospěchem zasáhnouti.

Třetí kořen zla spočívá v tom, že v trestnicich italských musí pracovatí do
spělí s nedospělými, utvrzelí zločinci ze řemeslasmladistvýmí, na cestě nepravosti
ještě nezkušenými odsouzenci. Tí chlapíci přirozeně zkazí ještě více mladý do
rost, & tak stáváse žalář z místa pokánía polepšení školou zločineckou. Zde nebo
onde zařízeny jsou polepšovací ústavy, ale počet a rozsáhlost jejich jest roz
hodně nedostatečná vzhledem na to množství odsouzených, z nichž 80 procent
jich zalidňuje obyčejné trestnice.

Oproti všeobecné líknavostí veřejných orgánů povstaly právě v Římě
dva ústavy, jeden pod vedením kněze z řádu Tovaryšstva Ježíšova, druhý za
vedení jistého soudce na odpočinku. Oba zakladatelé vytkli si za úkol, každý
svým způsobem, zločinnosti nezletilých odpomáhatí. Pater Campana zařídílvsamé
blízkosti královského paláce (dříve papežského) útulek pro opuštěné dítky, jež
sbírá na ulicích v nejrozkříčenějších čtvrtích za Tiberou. (Trastevere) Tento ře
holník, jenž výtečných výsledků už docílil, sděluje, že žádný z těch mladíků
od něho sebraných nevrátil se na špatnou cestu', a že se mu podařilo zrozené
zločince přetvořití na prácemilovné a poctivé řemeslníky. Také asyl soudcem
Majettim otevřený může patříti na příznivé výsledky; ale bohužel chybí zde ná
boženský princip, jenž vždy tvoři nejúčinnější prostředek k polepšení.

Všechny vedoucí kruhy v Itálii zaměstnávají se nyní otázkou mladistvých
zločinců a vláda jmenovala zvláštní komisi, jež uveřejňuje svá pozorování a ná

"') K tomuto článku dlužno poznamenati, že první katolické stálé loutkové divadlo
pořídila na svůj náklad & na svou režií »Náraní Jednota katolická- na Novém Městě
pražském, z návodu svého předsedy pana J. Wildensteína. Pokus tento, jak jsme infor
mování, potkal se s dobrým výsledkem. Redakce.
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vrhy polepšovací. (Ovšem komise a návrhy jsou lehká věc). Kdyby nebyla vláda
v rukou zednářů a podporovala konfesionelní polepšovací ústavy, byl by veliký
díl problemu už rozřešen. Ale místo aby se věnovala důvěra duchovenstvu, raději
se nechá vyrůstati zločinnost. — R. —

Přirozenost dítěte a její vzdělání.
Podává JAN NEP. HOLÝ.

(Pokračování.)

V praxi 0 paměti můžeme se říditi dále těmito pravidly:
c) l—Ileďkaždou řadu představ, které se mají zapamatovati, přijati _vjejich

přirozeném, předmětu přiměřeném pořádku! Pozoruj tedy při všem, co jest v pro
storu, přirozené spojení dílů, při všem, co se dá slyšeti, sled hlásek neb tónů,
při řadě myšlenek vnitřní spojení!

d) Přiváděj představy, jichž pamatování zajistiti chceš, ve spojení s jinými,
již známými tak, že ti první opět napadnou, když se na druhé upamatuješ!

Sem náleží vztahy místa, když si při vzpomínce na místo vzpomínáme také
na předměty v něm obsažené, — časn, když si známou událostí vzpomínáme
na jiné současné události, — příčiny a výsledku, podobnosti a opaku.

e) Nech dítky pilně učiti se z paměti! Při školním vyučování podávají před
měty rozmanitá cvičení paměti. Učení se z paměti má se díti z počátku řízením
učitelovým a teprve později bude možno, aby děti doma samostatně se v tom
cvičily. — Učení se z paměti je dvojí : mechanické a soudně. Při mechanickém
učení se z paměti jest na prvním místě slovo a slovem se myšlenka v pamět
přijímá; při sondném učení se z paměti vštípí se napřed řada myšlenek a pak
teprve jazykový výraz. U dítěte bude v popředí mechanické učení se z paměti,
ale v dobrém smyslu toho slova, jelikož pamatovati si slova bez řady myšlenek
vždy jest zavrhovati.

Začátečníkům ulehčí to učitel tím, že dotyčnou úlohu větu za větou před
říkává, jednotlivě a v chóru říkali dává a pak vyvolává žáky, kteří si to nejdříve
pamatovalí. Může také někdy, když již děti dovedou čísti, úlohu napsati na tabuli,
častěji ji dáti v choru čísti a pak po každém člení několik slov smazati, která
děti z paměti doplní, až vše je smazáno, avšak též zapamatováno. Rovněž tak
jest častější čtení na hlas nebo opisování pomůckou pro učení se z paměti.
Hlavní věcí však zůstává vždy správné, jasné porozumění.

f) Opakuj velmi často v přirozeném pořádku to. čemque již naučili; neboť
opakování jest matkou všeho vědění. Ano v tom spočívá významný vychovávací
prostředek, neboť dodává vyučování rázu vážné nutnosti. Podporuje se tim úcta
před předmětem a posilování vůle. Dítě nahlíží, že se předmětům učiti mnsí, a
že tomu tak učitel chce. Zároveň se vyučování pilným a vytrvalým opakováním
stává pravdou a tím také mravní silou. Přestává tak vyučování býti jen něčím
polovičatým a umožňuje dětem, aby to, čemu se učily, také zažily. (Ohler.)

V novější době utvořila se mnemonika čili-umění paměti. Vynašel ji Karel
Otto z Reventlowu a zdokonalil ji Heřman Kothe. Číslice přeměňují se v slova
a pojmy. Číslice l připomínát, d; 2 = n neb v; 3 = m; 4 : qšr; 5 = s,
š; 6 = b, p; 7 = f(F); 8 : h, j; 9 : g, k; 0 = z, l. — Mnemotechnický
výraz pro 7! nalezneš v Šanerově Obecném Vychovatelství str..24 pod čárou.
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Nejlepší pamět je v dětských letech. Tato podívuhodná síla trváiv pozděj
ších letech; uschopňuje dítě, že se naučí snadno několika řečím. V pozdějších
letech paměti znenáhla ubývá. Ve stáři rychle klesá. Při tom se přihází, že stařec
přece ještě lépe si vzpomíná na události v dětství než na události před dvěma
neb třemi lety. (Pokračování)

RÚZNÉ ZPRÁVY.

»Učit. Nov.: otřely se také 0 po
slední výborovou schůzi našeho katol. uči
telstva. Jenom sesměšňování volí podařený
redaktor čili rtferent temné komory. Jiný
argument mu vyschl. Směšné mu jest
modliti se před a po schůzi. Přidává si
také. na př. že všichni za příčinou jmenin
dp. Škrdle tomuto políbili ruku. Posmívá se
naší plodné' práci. Přejeme mu tu radost,
nás svým referátem neporazil; ten jediný
výsledek má snad jeho psaný nesmysl, že
si pan referent ulehčil, a poněvadž mu bylo,
jak praví, »zvláště hřejivě u srdce, když
četl zprávu 0 schůzi spolku katol. učitel
stvac, musil s touto hřejivostí také na
venek vyraziti. Vždyť, jak sám píše, »neví,
čím to je.c

První státní školní lékař, a to na
státních školách středních v 18. okresu ve
Vídni. Otázka školních lékařů vykazuje již
celou literaturu a přece ještě není uspoko—
jivě vyřízena a to jmenovitě v Rakousku,
třeba se jí rozhodující kruhy již dra'hný čas
zaměstnávaly.

Výnos ministerstva kultu a vyučování
v květnu roku 1906 věnuje jí pozornost, po
kud se týče škol obecných a měšťanských.
V prosinci roku 1909 byla zavedena lé
kařská služba provisorní na některých ústa
vech učitelských. Již v lednu téhož roku
byl ustanoven MUDr. Lothar Skalla jakožto
první školní lékař pro státní školy střední
v 18. vídeňském okresu ve Wáhringu na
gymnasiu a reálce. Jelikož je professorem
přírodních věd na gymnasiu ve W'áhringu,
může dobře zastávati službu na obou jme
novaných ústavech, které jsou od sebe vzdá—
leny asi 400 metrů.

Činnost tohoto školního lékaře vztahuje
se na tři obory a to: I. na lékařskou pro-_
hlídku všech žáků obou ústavů, pokud se
týče jejich očí, uši, zubů, plic a srdce. II.
na póučování rodičů a žáků, které se děje
dvojím způsobem totiž- 1. pořádáním večírků
s rodiči (tak přednášel školní lékař v květnu

roku 1909 o otázkách školní hygieny aje
jího významu pro domov), 2. soukromě tím,
že školní lékař je rodičům pohotově hodinu
týdně a udílí jim bezplatně rady a infor
mace o zdravotním 'stavu žáků, 3. na po
skytnutí pomoci při úrazech ve škole.

Výsledek prvních lékařských šetření byl
uveřejněn ve výročních zprávách obou uve
dených ústavů (1908—09) z nichž vysvítá,
že zdravotní stav žáků státního gymnasia
byl celkem dosti dobrý a toliko jen v ně—
kolika případech zaznamenati jest nemoci
plicní a srdeční. Ischopnosti sluchové byly
dobré. Ostrost zraková byla zkoušena již
v minulém roce školním. Z tabelly pro rok
1908—09 pozná se, že stav očí byl uspo
kojivý. Ze 305 žáků nižšího gymnasia mělo
normální ostrost zraku toliko 121; na vyš
ším gymnasiu ze 127 jen 28. Zuby byly
po prve podrobeny prohlídce a jejich stav
vykazuje mnohá přání po zlepšení. Nemoci
zubů vykazují na nižším gymnasiu 81 pro
cento, na vyšším 61 procento; číslo to za
jisté slušné.

Také na reálce stav zdravotní v celku
uspokojoval. Počet případů nemoci plic a
srdce byl skrovný; nedoslýchavost jen v ně
kolika případech byla pozorována. Prohlídka '
zubů koná se na tomto ústavu již od škol.
roku 1906—7. Výsledek její je přehledně
naznačen na tabellách. Mezi 476 žáky mělo
jich 24 procenta úplně bezvadný chrup,
kdežto ve školním roce 1906—08 bylo mezi
514 žáky 16 procent, tedy patrné zlepšení.
Vyšetřování ostrosti zrakové, které se konalo
po prve, mělo potěšitelný výsledek jako na
gymnasiu. Ze 310 žáků čtyř nižších tříd
mělo jich normální zrak 136. kdežto na
vyšší reálce (3 třídy) měli dobrý zrak ze
145 toliko 53 žáci, tedy poměr nepřízni
vější.

Po lékařské prohlídce, ukázala-li se cho
roba některého orgánu neb zubů, radí se
žáku, aby se svěřil ošetřování domácího lé-_
kaře anebo specialisty. Konečný úsudek
o činnosti této nové instituce nelze ovšem
provésti dnes, ale tabelly, jež znázorňují po
těšitelné výsledky, dávají už tušiti prospěš
nost její pro budoucnost. —ek.
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Uvázání se ve vládu.
(Slovo k dítkám v hodmě školní.)*)

Nastoupiti na trůn jako mladý královský syn, když po leta v zemi zlé ne
pořádky hnízdily, býti od lidu pozdraven jako osvoboditel, jenž všude pořádek a
klid zavádí — o tom se vám zajisté už zdálo. Jenom že jest to daleko těžší, nežli
ve snu vidíme, a tak mnohý mladý syn královský nezachoval svého slibu, poně
vadž byl příliš sláb, aby skutečně uzdy se chopil a zlosyny v poddanství zákona
držel. Ale byli také královští synové, kteří vskutku vlády se ujali s železnou
vůli a nedopřáli si klidu, až se poslední kazimír podrobil. Krok za krokem dobyli
jednu vzdorotvrz po druhé, náhle se objevili, kdy jich nikdo nečekal, dbali na
právo a o to pečovali, by se nic důležitého nestalo, o čem by nevěděli a čeho
by neschválili.

Lidská vůle jest rovněž takový mladý královský syn. Žel, že její nastou
pení trůnu trvá drahně let a mnohý královský syn nikdy k plné vládě nepřijde,
ježto jest příliš sláb, aby mohl pořádek zavésti se všemi vzdorovitými podda
nými. Už u nemluvněte můžete pozorovati první kroky nastoupení vlády. Nej
prve se pohybují ruce a nohy tak jako u vodních rostlin v akvariu, sem tam,
jako ve snu. Ponenáhlu vydobývá si vůle panství nad údy. Při učení se chůzi
je to právě nejdůležitější, aby vůle dostala pohyby zcela ve svoji moc. Pokra
čování tohoto nastoupení vlády jest také: tiše seděti ve škole — vůle nastupuje
také ponenáhlu panství nad malými pohyby nohou, které dříve dělaly ještě, co
se jim zachtělo. Tělo přiměti celou hodinu tiše seděti, to jest jeden z prvých
velkých činů vládních mladého krále—alejenom silný vládce toho dokáže. Potom
to jde dále.

Jako mladý král do různých měst země cestu koná a dá si holdovati a na
slouchá básním drůžiček, tak koná vůle cestu do různých území těla a dává si
holdovati a poslušnost slibovati. Tu přichází na př. také do obvodu jazyka a
žádá slib věrnosti. Ba vskutku, musite na to takto hleděti: ne já (učitel) žádám
od vás mlčení, nýbrž já vám říkám, že škola je místo, kde vaše mladá královská
vůle všude může uzdu do ruky vzíti: nenechte proto minouti příležitost; neboť
není-li vůle včas pánem v domě, pak napotom bývá příliš pozdě a vzbouřenci
činí, co se jim líbí. S jazykem má se to nejhůře, není-li hned podroben. Jazyk
natropí se v říši nejvíce zla.

A kolik lidí bylo už posměchem smrtelně uraženo, kolik tajemství bylo vy
žvatláno z toho, že chyběla vláda nad jazykem, kolik vyklouzne z úst ukvape
nosti, jež bychom si napotom přáli. by za každou cenu světa nebyly vysloveny!
Vpravte tedy svému jazyku poslušnost, myslete na sebe samy a na nastoupení
vlády, chce-li vám při vyučování nějaký vtip nebo jakákoli poznámka z úst!
Ještě jedno odbojné území to jest, kde zřídka poslušnost vládne, totiž —
smích.

Myslíte, že zapovídám smích ve škole proto, že bych byl proti veselosti?
Nikoli — ale smíchem v nepravý čas může býti způsobeno mnoho smutného:
proto jest dobře, koná-li vůle svoji královskou návštěvu i, u smíchu a dříve ne

*) Z »Nauky životní—<(Lebenskunde) paedagoga Dr. Fr. W. Foerstera (Kniha pro
hochy a dívky). — 15—19 tisíc. Cena váz. výt. 3 marky. Georg Reimer, nakladatel
v Berlíně.
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odchází, až se stala úplně pánem. Smějte se v přestávce, ale hodiny vyučování
využijte k nastoupení vlády.

Považujte mne za dvorního maršálka svého cestu konajícího krále, kterýžto
maršálek nutné návštěvy ohlašuje a v cestovním řádu patřičné hodiny vyhle
dává. Pokud jsem venku, zotavte se, přijdu-li do třídy, pak se ujměte svých
vládních záležitostí! R

Přirozenost dítěte a její vzdělání.
Podává JAN NEP. HOLÝ.

(Pokračování.)

Obrazotvornost.
Ne vždy se představy reprodukujíbeze změny; neboťjinak by na př. dovednemu

malíři nebylo těžko z upomínky učiniti obraz osoby, která má býti vyobrazena.
To však se zřídka přihází; jednotlivé tahy odpadnou, a na jich místo přicházejí
nové, osobě nenáležející.

Schopnost duše reprodukovati představy se změnou nazývá se fantasie čili
obrazotvornost. Látku svou béře obrazotvornost z představ již utvořených. Kdy
bychom nejodvážnější obrazy fantasie rozložili, nenašli bychom ani jediného živlu
obsahu, který by nebyl v drívějších představách. Proto jest obrazotvornost co do
látky nikoliv stvořitelská, nýbrž jen tvořivá.

Aby z dané látky nové útvary utvořila, jest obrazotvornost činna trojím
způsobem:

a) odnímá čili abstrahuje,
b) přidává (určuje) čili determinuje,
c) skládá čili kombinuje.

Činnosti abstrahujicí obrazotvornosti dostáváme schematické výkresy, jimiž
několika charakteristickými čarami osoby, zvířata, stroje atd. obrazně se vypo
dobňuji. Determinujíci obrazotvornost doplňuje, znázorňuje, ozdobuje. Bez ní
bychom neměli pravé radosti při provozování dramatu, při pohledu na velkou hi
storickou malbu. Jest rovněž důležitá při líčení, vypravování, nalézání konkretních
příkladů pro abstraktní pravidla. — Skládáním (kombinováním) abstrakce a de
terminace povstávají nejoriginelnější představy. Veškerý svět bájek, mythologie
starých národů děkují za svůj původ kombinující obrazotvornosti. Ona jest tvůr
kyní ideálů (myšlených předmětů, které všechny možné dokonalosti svého druhu
v sobě spojují: ideal státu, hrdiny atd). Kombinující obrazotvornosti užívají
umělci a básníci při svých dílech. Ukazuje se však i při hře dětí. Děti dovedou ze
všeho všecko udělati: z hůlky ručnici, z kousku dřeva dýku, z hadrů pannu a
z koutku chaloupku.

Činnost obrazotvornosti může býti svobodná nebo mimovolná, tak na př.
při snu, blouznění.

Obrazotvornost vyvíjí se při dítěti již záhy. Jakmile pozorování dítěte jest
jen poněkud přes začátky a se rozšiřuje, počíná také již hra obrazotvornosti;
nejprve jen reprodukuje, později však též již v produktivní činnost přechází.

Podivuhodné jest, že jest obrazotvornost již na počátku velmi živá a vždy.
živější se stává, čím více dítě u věku pokračuje; nejživější jest ve věkujinošském
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Jestliže se nedrží na uzdě, jest velmi snadno, že veškerou duševní "činnost
vleče ve směr jí vysněný, což jak pro rozumový tak i mravní život může býti
velmí nebezpečným. '

Nejcharakterističtější vlastností obrazotvornosti. jest původnost, originalita,
když se představy obrazotvornosti od původních odchylují.

Jiné vlastnosti dobré obrazotvornosti jsou:
dráždivost, když lehce obrazy tvoří;
plodnost, když utvořené obrazy jsou četné a rozmanité;
živost, když se obrazy jasností a zřetelností vyznamenávaii;
souměrnost, když odpovídají předpisům krásna;
čistota, když dobrých mravů neurážejí.
Obrazotvornost má veliký vliv na tělesný i duševní život člověka.
Že má obrazotvornost veliký vliv na tělesný život, dokázali lékaři mnohými

příklady, a i naše zkušenost to potvrzuje. Když se někdo nákazy bojí, tím spíše
se nakazí a pouhá důvěra v lékaře často již proti theoriím lékařským způsobila
uzdravení.

Vliv obrazotvornosti na duševní život může býli prospěšný, seslabujici, ano
i škodlivý.

a) Jest prospěšný, když jest obrazotvornost řádně vedena. Obrazotvornost
jest nutným doplňkem názoru, jelikož by jinak názor byl obmezen vždy jen na
okamžitě přítomné věci, nikdy však by nemohl většího rozsahu nabytí. — Pro
vědu jest obrazotvornost základem abstrahováním, pro umění kombinováním.

„Obrazotvornost teprve vyučování umožňuje, neboť při líčení učitelově způ
sobuje v duši žákově příslušné vnitřní obrazy. — Často jest vyučování proto bez
výsledné, že žádá od žáka, aby v duchu složil obrazy, pro něž ve svém ob
mezeném okolí nutných jednotlivých představ nenalézá.

Obrazotvornost předvádí vůli nejlepší důvody, povzbuzuje tím horlivost, po.
siluje odvážnost a dovede nadchnouti pro šlechetné věci. Nad bídu a nuznost
okamžiku povznáší nás k vyšším věcem, oživuje naději, potěšuje v neštěstí.

b) Vliv obrazotvornosti jest seslabnjíci, když se ponechává sama sobě a
svým snům, nebo když se jí příliš mnoho potravy dává. Toto nebezpečí jest
velmi blízké, jelikož obrazotvornost nevyžaduje ani tělesné ani duševní ani mravní
námahy. Skutečně jsou lidé, kteří žijí a se pohybují v útvarech své obrazotvor
nosti pozbývajíce veškerého smyslu pro vážnou, praktickou činnost, ano veškeré
ráznosti vůle a v prosté skutečnosti, která jejich vysněnému světu tak málo od
povídá, se cítí osamocenými, zneuznanými a nešťastnými, s Bohem a lidmi se
hádají. Vtomto ohledu má obyčejná zábavná literatura, byť i nic mravně závad
ného neobsahovala, velmi povážlivý vliv. Ponejvíce bez vnitřního obsahu hledí
nezměrné těkavou, bezúzdnou obrazotvornosti poutati a dosahuje tohoto účelu
pravidelně velmi dobře.

0) Vliv obrazotvornosti jest škodlivý, když se dá na scestí. Kolik větrných
zámků staví, které ke sklamání vedou, jak může vysněnými obtížemi a upřiliš
ňováním skutečných obtíží činnou sílu oslabiti, malomyslnost způsobiti a k zou
talství vésti; jak mnohý nešťastný skutek, jak mnohý zločin způsobila!

Dovede plody neřesti tak lákavě malovati a stává se často nevysychajícím
pramenem pokušení. Z toho následuje, jak jest nutno a důležito obrazotvornost
vzdělávati, řiditi & před scestím chrániti. (Haszmann.)

(Pokračování)
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RÚZNÉ. ZPRÁVY.
.

Do památníku »Uč. Nov.: — Kde
kterou hloupost čte redaktor tohoto trochu
pod úrovní intelligence stojícího učitelského
listu, ihned ji opíše, případně přeloží & dá
do svých zajímavých zpráv. Tak otiskuje
zprávu z jistého německého protestantského
listu učitelského, dle níž učitel náboženství
evangel. farář v Manheimu předložil na
tamější obecné škole žákům, kteří dospělí
14. roku a opouštěli školu, otázku, jakou
cenu má náboženství. Nebudeme ty ubohé
odpovědi zaznamenávati; dobře však se tam
podotýká, že v nich zračí se zároveň ohlas
mínění rodičů a celé společnosti — rozuměj
takových rodičů a takové společnosti (vol
nomyšlenkářské a socialistické), k jakým
smýšlením patří snad i redaktor takových
ubohých »Uč. Nov.: Připomínám jenom
toto: V takovýchto Zprávách jeví se nej—
lépe ta ohromná duševní chudoba (nehledě
k špatné vůli) takového intelligenta — reda
ktora. Když dovede s těmito, abych nej
střízlivěji to řekl, hloupostmi a titěrnostmi
v pravdě školáckými předstoupiti před své
kolegy, pak — lituji ne tak jeho, jako ty
jeho kolegy -— čtenáře. _ r'—

Ročník XII [

Ppžitkářství naší mládeže. Delegát
dr. bar. Gautsch v rakouské delegaci t. r.
pronesl tato významná slova: Stejně jako
v Rakousku nemůžeme obstáti bez zdra
vého selského stavu, neobstojime ani bez
vydatného průmyslu. Zde však setkáváme se
se zvláštnostmi. Naše mládež štítí se cizo
zemska. Mládež ta hoví nejraději požitkář
ství, aniž by si brala příklad ze sousedních
velikých říší, jež na poli průmyslu dosáhly
rozvoje kolosálního, kde však skoroz každé
rodiny jeden anebo ivíce členů, několik
synů, usazuje se za mořem, zde mnoho let
ztráví v tvrdé práci, pro svou vlast pracují
jako pionýři a vrací se teprve ve vyšším
stáří, aby doma klidu užili. Nám pohříchu
této podpory našeho průmyslu schází. Naši
mladí lidé nejraději ztráví svůj věk v ob
chodě svého otce ve všelikém pohodlí anebo
nejraději všeho obchodu se vzdají a od
dávají se vyššímu požitkářství. Stává se též,
že věnují se státní službě. Nepřeji si, aby
každý mladý muž hledal zaopatření u státu.
To musí přestati. Naši mladí lidé z nej—
lepších rodin nesmějí produktivní prací po
hrdati, nýbrž nechť se jí se vším úsilím
svého mládí věnují, pak své vlasti prokáží
služby nejlepší. (Živá pochvala.)
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Palcivé potřeby na poli katechetském.
Píše Joscf Liběchovský, katecheta v Praze.

Část první.
V posledním desítíletí nejen přibylo překvapující množství žactva, pro něž

bylo a jest nutno zřizovati školy obecné, měšťanské, střední a různé odborné, ale
ico hlavním jest, nastala dlouho — a to ke škodě naší národní věci — zadržo
vaná a všelijakými umělými průtahy odkládaná reforma ve školství vůbec. Roz
machem školství povstaly mnohé školské instituce, vzrostl počet učitelstva a-takřka
nepozorovaně vytvořil se v duchovenstvu stav katechetský.

Zatím, co školství rostlo a v mnohém se zdokonalovalo, bylo cítiti na poli
katechetském nemilé brzdění, které způsobilo v oboru náboženského vyučování
téměř na všech odrudách škol citelné nedostatky, jež dvojnásobnou měrou dole
hají právě v poslední době snah nevěreckých a volnomyšlenkářských.

Dnešní doba a stav otázky vyučování náboženství musí vyburcovati z klidu
nejen katechety, ale i duchovenstvo z duchovní správy i duchovní úřady.

»Jestliže svou víru a svou duši upřímně milujeme, jestliže vskutku o ceně
nesmrtelné duše přesvědčeni jsme, pak musíme vážně a upřímně o odstranění
nedostatku pracovatí.:

V některých díoecesích hnuli již katecheti za účinné podpory ordinaríatů
i kléru ostatního snahou o zlepšení v oboru náboženského vyučování ; ba byly
tu a tam, někde již několikrát pořádány katechetské kursy, na nichž jednáno a
uvažováno o různých potřebách při náboženském vyučování; tu a tam přinesly
ony kursy užitek, ale pro praxi a potřeby dnešní doby nedostačuií. Pěkné náběhy
theoretícké byly na některých kursech rozvinuty, ale když mělo dojíti k tomu
hlavnímu, ku praktickému provedení, nastalo odmlčení, buď že se jednalo o řešení
ideální, v praxi téměř neproveditelné, anebo že na kursech obyčejně jen menší
procento z ínteressovaných bývá súčastněno. Přes to však nedá se upříti, že hlavně
kursy katechetské hnuly otázkou methody vyučovací při náboženství a v mno—
hých jiných směrech vzbudily zájem a také zlepšení.

Ale co je to proti řadě palčivých otázek, které naléhavě žádají rozluštění tam,
kde celá desítiletí takřka vše ladem leželo': tu třeba energičtější nápravy, rychlejší
ndpomoci, než jaké skýtají kursy. Nezadržítelných požadavků jest nashromáž—
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děno mnoho, proto třeba ryčhlé a šiřoké činnosti na jich vyřízení, nemá-li roz
machem škod nevěrou a volnomyšlenkářstvím stav dosavadní ještě se zhorsm.

Tu třeba nespoléhati na jednotlivé kursy a sjezdy, ale třeba soustavné a roz
sáhlé součinnosti všech, kteří se cítí k tomu schopnými, a hlavně těch, kteří již
dokázali, že vtom či onom oboru jsou zapracování, tedy odborníků, aby tak byly
na pevných základech všechny základní potřeby na poli náboženského vyučo
vání účelně a rychle rozřešeny.

Mnoho jest kardinálních otázek, které potřebují rychlého zodpovědění a vy—
světlení, aby se nemuselo čekati, až by samovolným— vývojem teprve řadou let
v jednotlivých důležitých otázkách jasno nastalo a takrozřešené pravdy teprve
za drahně let se vžily mezi duchovní a lid, zatím co by řadu let přes všecky
své snahy katecheti v-nejistotě tápali na škodu dobré věci.

Zvláště za důležité pokládám následující otázky: 1. Cíl náboženského vyv—
učování. 2. Dnešní stav náboženského vyučování. 3. Vyučování biblické děiepravě.
4. Vyučování katechismu. 5. Vyučování liturgice. 6. Vyučování dějinám. 7. Důle
žité zkušenosti pro náboženské vyučování na poli psychologie a paedagogiky. 8.
Hlavní příčiny neúspěchu v náboženském vyučování. 9. Stavovská organisace. 10.
Katechetský orgán, literatura odborná, knihovna, museum a stálá výstava pomů
cek. ll. Zvláštní konference katechetské za účasti náboženských inspektorů a re
ferentů. 12. Důkladnější vzdělání bohoslovců pro stav katechetský. 13. Další sebe
vzdělávání katechety. 14. Reforma ínspektorství a vikariatních porad. 15. Obsa
zování míst katechetských. 16. Katecheta' ve svých povinnostech a právech. 17.
Vydávání náboženských učebnic, učebních pomůcek, dětských časopisů. 18. Obrazy
v učebnicích, nástěnné, kreslení na tabuli, světelné. 19. Katechetské kursy. 20.
Katecheta dětí abnormálních. 21. Vysílání katechetů na zkušebně cesty. 22. Za
stoupení katechetů ve školních radách a konsistoři.

Ze ušech tuto_uvedených důležitých otázek pro katechetu a náboženské
vyučování zvlášť aktuelním bez odporu jsou ty, které týkají se učebnic a pomů
cek náboženských.

Ale právě pro tyto otázky neobávám se veřejně a v zájmu dobré věci při-—
řknouti hlavní povinnosti, zájem, spolupůsobení, přání, rady i pokyny kruhů praktia
ckých a'zkušených katechetů, kteří musí učiniti sobě otázkou katechetské cti,
aby nemuseli dětem předkládati za učebnice překlady cizích ne právě nejlepších
učebnic, aby nemuseli při vyučování užívati výhradně pomůcek cizího původu
at již'vynálezem či výrobou. Jednotlivec-pro zpracování naskytujícího se mate
rialu však nedostačí, ujmou-lí se však věci s chutí všichni ti,- kteří jižv jednotli-s
vých oborech pracovali a kteří o ty či ony otázky se zajímají, tu sejde se tolik
zkušeností z praxe, že jistě je jednotlivé ordinaríaty s povděkem přijmou a budou
také respektovati a také jich pro dobro věci použijí.

Ponechávaje si volnost k některým tuto naznačeným bodům příležitostně
znovu se vrátiti, dovoluji si sděliti, že uvedl jsem tyto otázky právě v této době
na přetřes proto, že od nového roku bude orgán ——spolkový list — značně ro:-—
šířen, bude tudíž třeba norách pracovníků, kteří se se svými pracemi jistě pří
hlásí (; budou také srdečně vítáni. '
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K tomu cíli také uvedl jsem z mnoha jiných 22 základní otázky, z těch
snad si již katecheta některou ku propracování vybéře a tak na soustavné práci
na poli katechetském brázdu za brázdou kypříti pomůže. Nuže s chutí do práce!

Navrh kateehismové komise pro úpravu katechismu.

1. článek víry.
" VVIertm v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.

V prvním článku víry se učíme:
. že jest jeden Bůh;

2. že první božská osoba se jmenuje Otec;
3. že Bůh' stvořil nebe i zemi.

O Bohu.

Bůh jest nejdokonalejší bytost_ Pán nebe i země.
Bytost nazýváme to, co jest.
Bůh jest nejdokonalejší byt-ist, protože má nejlepší vlastností.

Bůh byl vždy, jest a bude vždy: jest věčný.
Jakub probudil se ze svého snu a pravil: >V pravdě Hospodin jest na místě tomto a já jsem

nevěděl.: (Jakubův útěk. IS.)

Bůh je na nebi i na zemi, je všude: jest všudepřítomný.
Boha nevidíme, protože nemá těla.

Bůh má nejdokonalejší rozum a nejdokonalejší svobodnou vůli, ale těla
nemá: jest nejdokonalejší duch.

Pán Ježíš řekl ženě samaritánské: „Bůh jest duch.“ (Jan 4, 24.)
Kainovi řekl Bůh: „Kaíne, proč ses rozhněval a proč opadla tvář tvoje? Budeš-li dobře činili

budeš odměněn, pakli zle budeš činiti, ihned potrestán budeš“ (O Kainu a Abelovi 5.)

Bůh ví všecko, i naše nejtajnější myšlenky: je vševědoucí.
Co Bůh činí, dobře činí.

Bůh řídí všecko nejlépe: jest nejvýš moudrý.
I řekl Bůh: „Bud světlol' A učiněno jest světlo. (O stvoření světa. l.)
Bůh může učiniti všecko, cožkoli chce: jest všemohoucí.
Bůh praví v desateru přikázání: „Cti otce svého i matku svoul
»Nezabiješ |< '

Bůh miluje a chce jenom dobré a zlé má v ošklivosti: jest nejvýš svatý;
Lazara Bůh odměnil, boháče potrestal. (Podobenství o boháči & chudém Lazarovi. šli.)

Bůh každého odměňuje a trestá, jak zasluhuje: je nejvýš spravedlivý.
Bůh čekal na polepšení obyvatelů v Ninive a netrestnl jich hned. (0 proroku Jonáši 73.)

Bůh netrestá hříšníka hned, .ale čeká, aby se polepšil : jest nejvýš shovívavý;
Polepší-li se hříšník, Bůh mu odpouští: je nejvýš milosrdný.
Bůh miluje všecky tvory, všecko dobré mají od něho: je nejvýš dobrotivý.
Bůh miluje a mluví vždy pravdu: je nejvýš pravdomluvný.
Bůh vždy splní, co příslibuje a čím hrozí: je nejvýš věrný.

2. O třech božských osobách;
Bůh řekl sám o sobě: „Já jsem Hospodin; kromě mne není Boha.“ (lsaiáš 45, 5.)

Bůh jest jen jeden. _
Křest Pána Ježíše v řece Jordánu 11. — Pán Ježíš vstupuje na nebesa, řekl svým apoštolům

»Jdouce učte všecky národy a křtěte je ve jménu Otče i Syna i Ducha svatého.< (Mat. 28, IS.)

Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch svatý.

_
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Otec jest pravý Bůh, Syn jest pravý Bůh, Duch svatý jest pravý Bůh, ale
nejsou tři bohové; nýbrž jest jen jeden Bůh.

Tři božské osoby jmenujeme dohromady nejsvětější Trojice Boží.

Říkáme: »Otec nás stvořil, Syn nás vykoupil a Duch svatý nás posvěcuje.
Nejsvětější Trojici Boží vyznáváme, když děláme kříž & říkáme: „Ve jménu Otcoi Syna i Ducha

svatého. Amen.“

Poznámky. 1. Návrh jest pro katechismus střední.
2. Články citoványjsou dle Panholzerovy dějepravy biblické (překlad

Podlahův-velké vydání).
3. P. T. duchovenstvo vůbec se žádá, aby své návrhy k tomuto přičinila

a laskavě zaslalo na adressu: Jan Konopí/e,katecheta na Král. Vinohradech.
Frant. Suchomel, referent.

Promluva na I. neděli po zjevení Páně.
Napsal prof. FRANT. HRADSKÝ.

»l stalo se, že po třech dnech nalezli jej v chrámě.:
Luk. “2. 46.

S pohnutím vidím, jak náš dvanáctiletý Spasitel spěchá do chrámu a tam
Zaniceně se súčastňuje služeb božích.

Příklad P. Ježíše, jinocha ideálně dokonalého, našeho nejkrásnějšího vzoru,
praví k vám: »Jinochové, buďte zbožnílc

Co je zbožnost, nábožnost, náboženství?
Vedle tří božských ctnosti rozeznáváme mravní ctnosti, které seřaďujeme do

čtyř skupin, jimž vévodí ctnosti, zvané kardinální, stěžejné. Prostřed mezi ctno
stmi božskými a kardinálními nalézá se ctnost, kterou latinsky zoveme religio,
zbožnost, nábožnost, náboženství. Proslulý spisovatel srovnal ji s kopulí východ
ního chrámu, která pne se nad celým prostorem chrámovým. Praví: Víra, naděje
a láska, ctnosti božské, chrám stavějí. Chrám, obraz lidského života, spočívá na
čtyřech pilířích, jimiž jsou ctnosti kardinální: rozšaínost, střídmost, statečnost a
spravedlnost.*) Nad nimi trůní, od nich nesena a je spoiujíc, kopule chrámová
k nebi se velebně pnouc. Tou kopulí v životě jest zbožnost. Život lidský bez
zbožnosti jest jako chrám bez kopule. Bez smyslu ční pilíře ku_blankytu, až čas
je zvrátí. Bez ní též celý chrám, jako budova beze střechy, se rozpadá, jsouc
bez ochrany a stávajíc se bezúčelnou. Religio nad ctnosti kardinální vyšší jest a
vzácnější.

Tak duchaplný spisovatel. A věru! Jako východní chrám teprve kopulí stává
se chrámem, tak člověk teprve zbožnosti stává se v pravdě člověkem, nabývaje
pravé své důstojnosti a velebnosti lidské.

Co jest religio, zbožnost, nábožnost? Sv. Tomáš Akv. praví: jest to ctnost,
která člověka nakloňuje, aby Bohu, svému tvůrci a poslednímu cíli, vzdával po
vinnou úctu. Jest to ctnost. Jsou lidé, kteří nechodí ani každé neděle do kostela,
kteří své ranní a večerní modlitby odbývají křížem nebo krátkým povzdechem.
Mají ctnost nábožnosti? Nemají. Jako ten, kdo jednou za uherský měsíc dává
z přebytku svého almužníčku, není dobročinným; jako ten, kdo tu a tam je při—
větivý a vlídný, nemá ještě ctnosti přívětivosti; jako ten, kdo rozkurážív se, pro-—

') Dle katechismu: rozšafnost = opatrnost. střídmost ; mírnost.
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vede jeden skutek statečnosti, není statečný; tak také ten, kdo jen někdy projeví
Bohu-úctu modlitbou, návštěvou chrámu, zbožným pohnutím, nemá ještě ctnosti
nábožnosti. Ctnost je trvalá náklonnost k něčemu. Ctnost nábožnosti má proto
jen ten, kdo tuto náklonnost v sobě vypěstoval tak, že vždy s ochotou vzdává
Bohu úctu povinnou. '

Religio jest ctnost, která nakl'oňuje člověka, aby vzdával Bohu, svému tvůrci
a cíli povinnou úctu. Spasitele pokoušeli židé otázkou, sluší-li dávati daň císaři
čili nic. »Ukažte mi peníz daněc, řekl Pán. Dali mu jej. Poukázav na obrazyjeho,
pravil k nim: »Dávejte, co jest císařovo císaři a co jest božího Bohu,: Boha ctiti
jsme povinni. Plato ve svých rozhovorech rozvinuje nejednu myšlenku, že ctíti
Boha není nic jiného nežli skutek spravedlnosti. Jako spravedlnost žádá, dávati
bližnímu, což jeho jest, žádá rovněž ctiti Boha, nebo jest to jeho právo a naše
povinnost. Proto definuje potom zbožnost právě, že jest to spravedlnost vůči Bohu:
— Není to ovšem výměr správný, ale ukazuje hlubokou opravdivost velikého
to_hoto muže. Správné jest to, že zbožnost stojí na spravedlnosti, jako kopule
na svém pilíři, má v ní základ. Správné jest to, že jako z pilíře vyrůstá ko
pule, tak ze spravedlnosti rodí se zbožnost.

Člověk, který ví, že Bůh jest bytost nekonečná, souhrn vší pravdy, dobra
a krásy, řekne si, mááli jen zrnko: ušlechtilosti v srdci: jest slušno, abych tuto
bytost ctil. Člověk, který ví, že Bůh jest jeho tvůrce apán, mající nad ním právo
svrchované, řekne si, má-li jen zrnko právního citu v sobě: jest slušno, abych
tuto bytost ctil. Člověk, který ví, že Bůh jest jeho cíl, v němž nalezne jednou
svého nejvyššího zdokonalení a své věčné blaženosti, řekne si, má-li jen zrnko
touhy po vyšších statcích v sobě: jest slušno, abych tuto bytost ctil. Člověk,
který ví, co od Boha denně přijímá a jak málo jest toho hoden, řekne totéž z po—
kory a vděčnosti. '

Nyní snad již zevrubně chápete, co jest religio, zbožnost. Filosof by řekl
takto: Různé skutky zbožné, vniřní city i zevní projevy, jsou materíelním před
mětem zbožnosti, jsou to, čím se jeví. Předmětem tormálním neboli důvodem,
proč je konati máme, jest, poněvadž jest slušno a spravedlivo a čestno pro člo
věka, aby Bohu, svému Pánu a cíli, bytosti nekonečně vznešené, takovými skutky
úctu svou projevoval. A ta ctnost, která k nim nakloňuje, ta ochota vnitřní, která
k nim pudí, ta cvíkem vypěstovaná vloha, ctiti Boha radostně a'stále, tot religio,
nábožnosg zbožnost

Srovnal jsem ctnost zbožnosti s kopulí východního chrámu. Jako kopule
drží sloupy, dává jim korunu, činí z nich velebnou stavbu, tak zbožnost plodí,
udržuje a živí ostatní ctnosti. Básník dí:

»Jako matka starostlivá
nábožnost, by neuvadly (t. j. ctnosti)
zalévá je vláhou nebes,
oživuje lupen zvadlý.<<

A kopule, spočívajíc na pilířích, zase jimi je udržována. Rozšafnost, cppóvnctc
Sokratova, učíc přihlížeti moudře k cílům a hlavně k cílí poslednímu, probouzí
zbožnost. Di: »Co ti prospěje, kdybys celý svět získal, ale na duši škodu utrpěl.c
Statečnost, žvčpeía Sokratova, ji udržuje, učíc přemáhati lenost těla aducha, bá
zeň lidskou, ohledy světa. Střídmost owopooóvnSokratova, ji chrání, učíc umír
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něnosti, nebo plný žaludek, hlava alkoholem zakalená a vůbec každá vášeň ji
znemožňují. Spravedlnost, čmarocóvnSokratova, ji nařizuje, učíc, dávej, co je bo
žího Bohu.

Drazí jinochóvé, buďte zbožní! Aristoteles viděl ve zbožnosti hlavní rozdíl
člověka od zvířat a tudíž také jeho největší důstojnost. Nepoznávat Boha, jest
stupeň zvířecí zatemnělosti. Znát ho a nectít bytost nekonečně dokonalou, nemi
lovat bytosti nekonečně dobré, toť úpadek mravní a osvětový, jehož konec je
surovost.

Buďte zbožní! Všichni velicí mužové světa byli zbožní. Míním ne tak muže
vypočítavé bystrosti nebo vulkanického sobectví, zvaného tu a tam energie vůle,
muže jednostranné; míním velikány ducha i srdce. — Když Karel IV. zavítal
po prvé do Avignonu, byl ještě mladíkem. Avignon, který pro pobyt papeže v něm
stával se divem světa jako Rím, místo nejzanícenější zbožnosti na jedné a svět
ské nádhery na druhé straně„působíl na něj dvojím tímto směrem. A Karel? Jeho
duši pronikla zbožnost, jež mu zůstala po celý život a vykonala v něm ty věci,
pro něž ho jmenujeme otcem vlasti. Ale i Karel musel ji pěstovati. Vloha jen,
cvikem se vypěstuje. Nedávejte sluchu lidem, kteří praví, že modlení, svátosti
mše sv. a pobožnosti vůbec jsou formality. Ovšem, kdo v kostele přítomen je
jako ten kamenný pilíř nebo jako vlaštovka, jež do něho oknem vlétla, mluví
podobně. Psycholog, muž života zkušený, paedagog, lékař, každý člověk myslící
nám řekne, že ctnost t.j. disposice, snadnost, náklonnost, vypěstujísejen cvikem,
tedy skutky nábožností.

Buďte zbožní! Nevypěstujete-li si zbožnost v mládí, pak už jí nenabudete,
nebo vloha musí býti záhy pěstěna. Vypěstujete—li si ji, odnesete si do života
cennější věc nad Homera a Livia, fysiku a počty. Na vás se vyplní, co dí
evangelista 0 P. Ježíši, řka, že prospíval věkem a moudrosti před Bohem a před
lidmi.< Amen.

Promluva na II. neděli po zjevení Páně.

- Napsal FRANT. PRAŽÁK.
»Nazváno jest jméno jeho Ježíš.:

Luk. 9. 21

0 sv. Františku z Assisi se vypravuje, že vyslovuje jméno Ježíš, s pohnu
tím naslouchal, jakoby slyšel tajemné zvuky harfy líbezné znějící. Tak miloval
svého Spasitele, že vkládal tuto lásku i do slova Ježíš.

P. Ježíš je svrchované lásky hoden. Jest vtěleným Synem Božím a proto
i jako člověk nejdokonalejší bytostí na zemi a na nebi. Svatý Pavel nazývá ho
»obleskemslávy a podstaty BohaOtceaJ) Tento oblesk božských dokonalostí padl
i na jeho člověčenství a zdokonalil je měrou, jakáu žádného jiného člověka není
možna. Jest největším dobrodincem lidstva. Vytrhl je z temnot ducha, do kterých
bylo pohrouženo. Osvobodil je z krutého sobectví, kterým pohané navzájem se
ničili, dav světu nevýslovný příklad lásky. Pomohl mu z mravních běd, uče lidí
a pomáhaje jim svou milostí, jak mohou ovládati své nízké pudy. Ale nade vše
zasluhuje naší vděčné lásky, poněvadž jest naším Spasitelem. »Není v žádném
jiném spasení.—") Ponížíl sebe samého, učiněn jsa poslušným až k smrti a to
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k smrti kříže. Protož i Bůh povýšil ho, a dal jemu iméno, kteréž jest nad
všeliké jméno, aby ve jménu Ježíše každé koleno klekalo.c*)

Jméno Ježíš jest iméno našeho Spasitele, který, vykoupiv nás z hříchu, ote—
vřel nám nebe.

Císaři Konstantinu, stiženému jakýmsi malomocenstvím, poradili prý lékaři
koupel v krvi nevinných dítek. »Odstup ode mne,-: zvolal panovník, »aby k vůli mně
stalo se takové krveprolití. Raději chci zemříti, nežli život svůj vykoupiti krvi lid
skou.: Nezhojitelným malomocenstvím stiženo bylo veškeré pokolení lidské. Puzeni
vědomím viny, obětovali pohané milliony krvavých obětí, někdy tolik najednou, že
na př. celý Rím páchl krvi jako jatky a básníci kladli do úst jalovic a beránků
žalostivé elegie; ale všecka tato krev nebyla sto, aby smyla vinu s duší lidských
Jiné oběti bylo třeba, jiného krveprolití. Zřím muže bolesti k sloupu přivázaného.
Každý hvizd dutek zanechává krvavý potůček. na svatém jeho těle & stékáv bo
hatých krůpějích na zemi. Zřím muže bolesti na kříži pníti. Kopí otevírá jeho bok.
Poslední zbytek života, krev s vodou v tajemném a významném smíšení, řine se
z něho. Od té chvíle kloní se hlava při vyslovení jména Ježíš. Od té chvíle každý,
kdo věří nebo má aspoň úctu k lásce až k smrti se obětující, vyslovuje je se
zbožným povzdechem. Nectíti svaté toto jméno a jeho nositele, znamená zneuctíti
sebe. Nikdy český lid tak se nesnížil, jako když tleskal básníku, jenž slinou po—
tupy a hany potřisňoval Krista. Dosud jen fanatism sionistů a nestoudnost židov
ských redakcí něco podobného si dovolila. Stud'a lítost mne pojímá, když pomy
slím, že jsou to synové české matky a moji rodáci. Bojím se o zemi svou, nebo
národ, který by do té míry pozbyl úcty k tomu, co je božsky vznešené
a spanilé, ztratil by právo na existenci. Také Bůh nestrpěl by na povrchu zem
ském lidu-, který by svlékl se sebe lidskost & sebeúctu. —

Pedro Molendez byl statečným admirálem španělským. Na cestě z Ameriky
byla mu Francouzy odňata loď, na které nalézal se—jehosyn. Toho užili nepřátelé
proti němu. Po léta věrně sloužil králi svému na mnoha mořích, obětoval mu jmění
a zdraví, nyní však všecko zapomenuto. Byl uvězněn. Když po dlouhém trápení
vymohl si slyšení u krále, pravil k němu s bolestí: »Jest to dík za služby císaři,
za oběti vlasti, za ztráty na jmění a zdraví, ano i za ztrátu syna ?: ——Neučinil-li
však tisíckráte více pro nás Kristus svým životem a smrtí? Není-liž to jeho duch,
který splodil křesťanskou osvětu, která Evropu_učínila učitelkou světa? Není-liž
to jeho duch, který dal nám tisíce mučedníků, -vyznavačů, paniců a panen, mrav
ních velikánů, v nichž lidstvo dostoupilo nejvyšší dokonalosti? —Není-liž to jeho
duch, který lásku přivedl na zemi, dal jí pravou lidskost, bratrství všech, všem
synovství boží? Není-liž to jeho duch, který kázal stavěti školy, nemocnice, chu
dobince a svět naplnil milosrdenstvím? Není-liž to jeho krev, která posvěcuje duše
naše, činí je schopny nejvyšších obětí, nebe jim otevírá, blaženosti věčnou je daří?
A ty, ty bys byl s to, nectíti Spasitele a nemilovati ho? Ty bys přestal býti člo
věkem, ty bys stál na výši řeckého nebo římského otroka?

Houchard (vyslov Hušár) byl jeden z 45 generálů, kteří zemřeli ve francouz
ské revoluci pod guillotinou. V mnohých bitvách zvítězil, ale za hrůzovlády byl
obžalován, že sice ve třech válkách zvítězil, ale všech nepřátel nezničil. Hájil se
tak, že soudcové chtěli jej okamžitě osvoboditi. Ale revoluční tribunál skládal se

_ ')wk šiiip. 2, 8.
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z lidí, kteří za 18 franků mzdy odsoudili každého, jehož smrt si krvežíznivý kon—
vent přál. Byla to sebránka z nejnižších vrstev národa. Z najatých svědků tvrdil
jeden, že Houchard v bitvě u Hondschotte *) se ukryl. Generál odpověděl: »V oné
bitvě třikráte jsem byl raněn, v obličeji, na stehně a na noze.“ Jiný najatý svědek
nazval jej zbabělcem. Tu vyskočil generál,-strhl svůj šat, ukázal na svá prsa ra
nami posetá & řekl: »Soudcové, zde jest odpověď na obžalobu napsána. Vizte ji
a čtětelc Ale galerie, najatý to sbor pobudů & špatných žen, volá: »Stydte se &
mlčteh Houchard klesl jako zničen na lavici obžalovaných, zahalil si tvář a plakal.
Taková spustlost podťala energii, která v nejprudší vřavě válečné ho nikdy ne—
opustila. Od této chvíle nepromluvil na svou obranu ani slova. Jen někdy jako
smyslů zbavený si opakoval: »Já zbabělcem !c Dne 18. listopadu 1793 byl po—
praven.

S úžasem čteme, jak chátra židovská volala kdysi: »Smft jeho na nás a
na naše synym Čtouce o soudech a popravách francouzské revoluce jsme do hloubi
duše naplnění ošklivostí. Ptáme se: »Byli to ještě lídéřc Než co říci máme o těch,
kteří nectí a nemiluji Krista, Spasitele světa, nedostižný ideál člověka, dobrodince
lidstva, ano kteří jej potupuji? A on miloval ije až k smrti kříže! On jako Be
ránek vzal i jejich hříchy na sebe. On odhaluje prsa svá avolá: »1 pro Vás pro
boden byl tento bok.: Bože můj,je to možné, aby rouhavá slova proti tobě, milý
Ježíši, nalézala ohlasu v národě českém, v zemi krví sv. Václava posvěcené, v říši
křesťanskou osvětou vzdělané?

Hospodine, netrestej národa za spustlost několika zaslepených. Jako Abraham
kdysi za město, určené zkáze, volám k tobě: >Zadrž ruku prchlivosti své! Viz,
jak tisícové se rmoutí a horké slzy prolévají, že zneuctěno bylo jméno Syna tvého,
pokáleno blátem učení tvé, poskvrněna církev tvá, snížen darebáky národ potu
pením P. Ježíše. Oni milují Krista a ctí jej, oni hotovi jsou i životem usmířiti spra—
vedlivý trest tvůj.< _

Milí jínochové! Ještě zaznívají vám v duši radostné zpěvy vánoční, oslavující
narození Spasitelovo. Ještě nezmizel vám z obrazností líbezný obraz Matky boží
nad jeslemi skloněné. S rozechvěnou duší děkujte lásce boží za její dar. Nedejte
si nikým vyrvati úctu a lásku k P. Ježíši, Synu božímu, nebo tím byste pozbyli
vyššího člověka v sobě, toho, který miluje pravdu, ctí dobro, panuje nad sobec
tvím a tělesností, chrání nízkosti avás Bohu činí podobny. Kéž svaté jméno Ježíš
jako sv. Františku rozezvučí vám_vždy v prsou harfu úcty a lásky. Vzbudí ve
vás ideály, které povedou vás ku pravdě, dobru a krásnu na zemi, po smrti pak
do náruči všech těch vznešených duší v ráji, kterým Ježíš byl cestou, pravdou a
životem. Amen.

Promluva na neděli devítník.
Napsal FRANT. VÝBORNÝ.

»Takť budou poslední prvními a první posledními.:
Mat. 20, 16.

Toto podobenství přednášel Pán Ježíš, ubíraje se k smrti cestou z Galileje
do Jerusaléma. _

Bohatý muž měl vinici, na níž pracovali mimo správce a stálé dělníky i lidé
dle potřeby najati. Za času Páně v Palestině víno se velmi pěstovalo, ibyl obraz

*) Čti: ónskot. (red.)
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o najímáni dělníků všem známý. Hospodář vyšel hned z rána na náměstí, kde se
shromažďovali lidé hledající práce a najal některé, smluviv s nimi práci a mzdu.
Ale brzy ukázalo se, že jich není dosti. I jde hospodář o deváté hodině a opět
najímá některé. Totéž po třetí se opakuje o třetí hodině s poledne. A že snad
měla býti jistá práce téhož dne dodělána, najal ještě o páté hodině dělníky na
svou vinici.

Zákon nařizoval, aby hned večer byla vyplácena mzda. I poručil pán správci,
aby počínaje od posledních, vyplatil každému denár mzdy. Měl začíti od posled
ních, aby první, kteří jinak by byli odešli, mohli býti svědky dobroty pánovy. Ale
docílen opak. První dělníci, měříce mzdu jediné délkou práce, jsou rozhořčení, že ti,
kteříjen hodinu pracovali, dostávají týž obnos jako oni, kteří celý den snášeli tvrdé
jho námahy. Pán odpovídá jim klidně, že dostali smluvenou mzdu a že tudíž ne
děje se jim křivda. Nemají vůbec práva k nespokojenosti, nebo že svého může
Pán dáti každému dle své libosti. Tak kárá jejich nešlechetnou nepřejičnost.

Jaký je smysl podobenství? Pán Ježíš sám jej naznačuje, pravě na konci:
»Tak budou poslední prvními a první posledními.: V království božím, které za
loží, budou mnozí z těch, kteří naposled povoláni byli, prvními a prvně povolaní
posledními. Jidáš byl dříve povolán a odpadl, sv. Pavel naposled a stal se apošto
lem nad jiné vynikajícím. Podobně bude tomu také v nebi. A proč tomu bude
tak? Poněvadž Pán, zpytatel srdcí, nevyplácí mzdy jen dle zevní práce, ale také
dle vnitřníjejí ceny, totiž dle milosti a spolupůsobení v ní. Tu pak dvě okolnosti
padají na váhu.

Předně: Bůh da'vd milost jednomu každému jak sám chce (1 Kor. 12, 11),
každému dostatečně, ano přebytečné, ale mnohým i více. 1 tu ovšem zachovává
Bůh nějaký řád, nebo miluje pořádek. Tak dal P. Marii mnoho milostí zvláštních
a nezasloužených, ježto se měla státi matkou Boží. Podobně učinil zajisté sv. Lud
mile a sv. Václavu, poněvadž je chtětdáti národu českému jako vzory k násle
dování v době, kdy šlo o pokřesťaněni národa. Tak mnohým činí zase proto, že
jejich rod nebo některý člen jeho svým životem před Bohem se proslavil. Spasitel
podává na konci podobenství : Mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených. Slova
mají smysl: Mnoho, ano všichni jsme povoláni do království božího, ale k veli
kým a mimořádným věcem vyvolení jsou jen někteří.

Za druhé padá na váhu, jak kdo s milostí spolupůsobí. O mnohém lze říci
jako o sv. Stanislavu nebo sv. Aloisiu slova Moudrosti (Moudr. 4, 13): »Dokouav
v krátku, naplnil časy mnohác Mravnost činu a tudíž i jeho vnitřní cena nezávisí
jen na zevním jeho lesku, na délce a námaze práce, na úspěchu jeho, nýbrž na
úmyslu, na svědomitosti, na lásce, s nimiž vykonán. Uvažte jen následující pří
pady!.Někdo je celý život křesťanem, ale trvaje po léta ve smrtelném hříchu, je
po tu dobu mrtev pro věčnost. Jiní žijí stále v milosti —- nebo vždycky v čas
z hříchu se očistí —- ale vše dobré, co koná, činí jen ze zvyku, bez vnitřního
pročitění, ano snad z ohledů lidských a časných. Jiný opět snad teprve později
přilne k Bohu a víře, ale potom koná vše s hlubokým mravním úsilím a zbožným
vnitřním procítěním, s horlivosti, která jej proniká a spaluje. Jiná ie tu vždy vnitřní
cena života a skutku a tudíž i jiná dokonalost a záslužnost.

Slova, že mnozí poslední budou prvními aprvní posledními, pronesl Spasitel
také při jiné příležitosti. Kdysi ptal se ho Petr: »Aj, my jsme opustili všecko a
šli jsme za tebou; což tedy nám za to bude ?u (Mat. 19, 27.)
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P. Ježíš, jak známo, dal jim odpověď případnou a útěchy plnou. Ale aby
nemyslili, že zevní skutek byť i heroický, jest všecko, dodal, že mnozí'první budou
posledními a naopak. Chtěl říci: Více je třeba. Ten skutek musí vycházeti z po
korné oddanosti a nezištně lásky. Když učiníte všecko, rcete: »Služebníci neuži
teční jsme.: (Luk. 17, 10). Nepřeceňujte se, abyste mravní velikosti a ryzí čistoty
svých činů neporušili. _

Nemusím podotýkati, že práce na viníci znamená život lidský, že různé na
jímáni dělníků znamená různé doby žití, ve kterých lidé, poslouchajíce milosti,
volající je k životu bohumilému, pracují pro Spásu duše své, že nejen délka doby,
ale též vnitřní hodnota žití bohumilého, určuje cenu mzdy, že večer znamená
smrt, výplata soud, denár odměnu. Jeden denár pro všechny neznamená, že od
měna všech lidi bude stejná, nýbrž, že nestejnou dobu může vyrovnati vnitřní
hodnota života.

Hle, jak krásné a hluboké podobenství! Vezměme si z něho některá naučení!
Varujte se závisti! Dělníci z rána najati záviděli stejnou mzdu dělníkům pozdě

najatým. Spasitel je káral, řka, že oko jejich je nešlechetně. (Nedávno se stalo, že
na kterémsi vzdělávacím ústavě, na němž prvním učitelům bylo déle čekati deň—
nitivy nežli učitelům pozdějším, podali první ohražení toho obsahu, aby buďjim
nedeftnitiva byla dodatečně zkrácena, anebo druhým na stejnou dobu let jako
jim prodloužena. Co by řekl P. Ježíš o druhé části této žádosti? Zdaž by nepravil:
Oko vaše nešlechetně je, že nepřeje šťastnějšího úspěchu mladším kollegům?) Ne—
buďte závistiví! Závist prozrazuje nízké smýšlení. Ze závisti rodí se špatně činy
Závist' otravuje nitro. Radujte se ze štěstí bližních, a rozmnožíte si radost života,
nebo k radosti z vlastního štěstí přistoupí radost ze štěstí cizího.

Nepyšněte se pro zevní úspěch a nevyvyšujte se nad jiné pro větší vzdě—
lanost, vyšší postavení, lepší vlohy. Bůh připouští na světě různost stavů, ale to
jest jen něco zevního. Před Bohem určuje naši cenu, cenu skutečnou, vnitřní doko
nalost. Všichni jsme lidé z téhož lidského pokolení, všichni hříšní, i sluší všem
ušlechtilá pokora před Pánem nejsvětějším. Job na smetišti byl všemi opovrhován
& za hříšníka pokládán dle názoru povrchních lidí starověku, kteří neštěstí měli
za znamení nelibosti boží; a zatím právě tehdáž chválil ho Hospodin před anděly,
jako nejlepšího muže svého. Na Magdalenu, když myla nohy Páně, farizeové po—
hlíželi s ošklivostí jako na hříšníci a zatím v téže chvíli stala se světici a zůstala
jí. Herodes byl králem a bídně zahynul. Víš-li, že dělník, na nějž hledíš 5 patra,
před Bohem je méně, než.li ty? A, kdyby i byl pomni, že ne sobě, ale hlavně
milosti boží. děkuješ a vděčen býti máš za svou povýšenost. Bůh zevní různost
stavů vyrovnává milostí, kterou i člověk v haleně může se povznésti nad učence
a krále. Jaká to velkolepá pravda! Jaké zní plynou blahodárné důsledky sociální!

Podivujte se hloubce, s kterou pojímá Spasitel život člověka a učte se tomu
i vy! blyším mluvití a psáti: Národ český nezahyne, ale dodělá se moci, bude-li
bohatý. Dodal bych: Zahyne i přes-to, nebudelí charakterní. Nežijte jen frazí,
zevním leskem, povrchním pozlátkem, žijte životem vnitřním! Mnozí velikáni
pěstí a mečem byli ubožáci srdcem a charakterem. Dávejte každému skutku
svému nejvyšší mravní cenu! P. Maria vedla život uzavřený a prostý a přece ctíme
ji jako královnu nebes. Jak si mohla toho zasloužiti? Jediné tím, že inejnepatr
nějšímu skutku dávala nejvyšší mravní a nadpřirozenou hodnotu. Láska boží a
plynoucí z ní láska bliženská jest nejčistší a nejvyšší pohnutka lidských činů. Skutky
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naše prosty všech motivů k'rivých, světských, malicherných, posvěceny milosti a
vycházejíce z pokorné lásky k Bohu, jsou dily podivuhodnými. Ve středověku tomu
rozuměli a proto žili vnitřním životem, jemuž na bl'. Anežce, svaté Alžbětě Durinské,
svaté Kláře, svatém Františku, svatém Bonaventurovi nebo Bernardovi se tolik podi
vujeme. Převrácená ňlosoňe posledních století, suchopárně rozumářská a povrchní,
až k materialismu, nádherný tento život zničila. Divem lze proto nazvati Dra Fórstra,
který navazuje na tento středověký život a káže návrat k mravní hloubce vnitřní. Jen
tu je cena a velikost člověka, volá providencielní tento duch, který, jsa protestant,
píše katolicky a jsa moderní, káže středověkou vroucnost a hloubku v pojímání
života.

Vinicí je život lidský. Než se nadějete nachýlí se slunce života vašeho k zá
padu. Kéž jeho východ v jiném životě je radostný pro vás, přinášeje vám doko
nalost, ke které prací na vinici zde položili jste.si_základ, dokonalost v oslavě
věčné. Amen.

Promluva na I. neděli po devítníku.
VLADIMÍR HORNOV.

Vyšel rozsevač, aby rozséval símě své.
Luk. 8., 4.

Jedno z nejhlubších a nejkrásnějších podobenství vypravuje sv. Lukáš evan
gelista: »Vyšel rozsevač, aby rozséval símě své..: —

1. Při slovech těch rozvinuie se před naším zrakem obraz přírody, roze
chvělé prvními údery tepny nového života. —Jaro přiletělo, rozlámalo ledy, tráva
rozpučela se na březích vzdmutých ručejí. Protrhlo chladné mraky sněhové a zlaté
slunce života rozhořelo se nad celou přírodou. Hruď země rozvlnila se sálavým
dechem života, všemohoucí síla dobrotivého Tvůrce zachvěla srdcem přírody
i duší lidskou. — A v té chvíli, viz, tam do pole vychází starý rozsevač. Skřivan
rozepěl se nad ním jako v modlitbě, rozsevač žehná se ajiž hrst za hrstí hází
zlaté zrno do širokých brázd země. —

S úctou a city vděčnosti zastavujeme se u pole, kde rozsevač zlatá zrna
seje do země připravené a ústa naše šeptají: »ó Pane, dáš dětem svým pokrm
v čas příhodný a oslavovati budou Tebe, vyvodíš ze země chléb a naplníš vše
likého tvora živoucího požehnáním. Mračna snesou se snad nad osenírn, ale
ruka Tvá mocná, Pane, rozežene je; vichry vzepnou se divoké, ale Ty, Bože náš,
ukrotíš je la

Obraz lásky, dobroty, všemohoucnosti boží vzbuzují v naší duši slova sv.
evangelisty. — Jdeš-li kolem rolí, kde rozsevač seje, kde pučí semeno, kde roste
chléb tisíců, — nechoď kolem bez citu, bez lásky k tomu Tvůrci, jenž žehná pří—
rodu, jehož láska dýchá z otevřených brázd země. Modli se: »Otče náš — chléb
náš vezdejší dejž nám dneslc

Učme se od svého Spasitele milovati přírodu, v níž On viděl a oslavoval
lásku a dobrotivost nebeského Otce. Jak rád Spasitel chodíval volnou přírodou,
kde mluvil k němu hlas jeho Otce. On, jehož dílo má zasahovati všechny věky
a duše millionů, zastavuje se v pohnutí u meze polní, sklání se nad prostinkým
kvítkem, které láska nebeského Otce šatí — a nad nádheru zlatého roucha Sa
lamounova vyvyšuje je!
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Zdvihá zrak svůj ku ptactvu, letícímu s radostným zpěvem pod nebesy a
velebí Otce, který živí je; schyluje se k zemi, do níž padá zrno rozsevače — a
W: všem vidí lásku svého Otce, naplňuje ji srdce posluchačů, povznášeje duši
jejich od pozemského ku věcem věčným. —

2. M. j., vidím dnes vznešenou postavu Pána Ježíše, stojícího uprostřed polí,
ježupraveny očekávaly rozsevače. Ticho velebné rozprostírá se kolem. Zástupy
netuší, co děje se v duši božského Učitele. On vidí jiné zástupy, jichž dohléd
nouti nelze; ruce jejich vztaženy a rty jejich šeptají: »Chléb pravdy dej nám
Paneh A Spasitel počíná hlasem rozechvěným mluviti k zástupům: >Vyšel roz
seuač, aby rozséval. — A když rozséval, padlo jedno vedle cesty — i pošlapáno
jest a ptáci nebeští sezobalije; a jiné do trm' a trní udusílo je; jiné na skálu
— a nemajíc půdy uschlo —< Cestou ušlapenou, skálou, trním, že by mělo býti
srdce, do něhož Kristus rozsévá. símě své? Pán Ježíš to řekl a před ním srdce
lidské jako kniha otevřená, v'níž čte. Čte i v srdci 'našem! —

a) Tažme se ho: »Pane, či duše cestou ušlapanou?< Slyšme slova jeho:
»Ti, kteří vedle cesty — jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábel a vynímá
slovo ze srdce jejich, aby věříce, spasení nebylih Škoda tebe, zrno zlaté! S vírou
něžnou, s duší čistou opouští mnohý svůj domov. Ještě jednou hledí na starý
kříž, pod nímž často klečíval — a tak s úmysly nejčistšími překračuje práh do
mova. Duše jeho je jako brázda otevřená pro každé slovo dobré, radu upřímnou.
Ale potom přichází duch zlafšpatná společnost, špatná četba — vynímáslovo
ze srdce jeho; z víry, naděje a lásky — zůstane jen chvějící se víra — víra bez
skutků, víra mrtvá, víra, která nemá síly ani pokání ani polepšení! Jidáš, hledající
Krista na Olivetu — bez lásky a bez naděje!

b) »Tz' pak, kteří na skálu . . . <
Že by již srdce mladistvé mohlo býti skalou, skalou, na níž by marně pa—

dalo zlaté zrno slov Kristových? .
Deštěm a blesky rozjízvena pukla skála. V průlině usadila se prst a z prsti

vypučel skalní květ. Ale květ ten měl slabé kořínky. Nejbližší bouře smetla jej a
skála zase zela pustá a opuštěná. Ve špinavých vodách horské bystřiny zachytil
pocestný květ a pravil: »Skalní květ — neměl kořenůlc

Zkoumejte duše své! Nejsou skalou? Na chvíli zachytilo se tam zrno pravdy,
zaseté upřímnými slovy rodičů, učitelů. Ale nejbližší bouře zlých náklonností, zvrá
cených žádostí vytrhla květ sotva rozvitý — a v duši zase holá skála, děsící svým
smrtelným klidem, svou pustotou a prázdnotou! »Zde měly růže kvéstlc — ajest
tu pusto a prázdno. V slzách jde Ježíš dálz' »Jerusaleme, Jerusaleme, který ka—
menuješ proroky . . . . A ty zůstáváš chladným, zůstáváš skalou, kamennou —
kamenujícím Krista tvrdostí svou? Nezachytíš se lemu roucha Kristova, ne
sepneš ruce své: »Pane, zachvěl jsi Golgotou, zachvěj i duší mou, ať otevře
se Tobě, ať z hrobů svých vydá všechny skutky mrtvé a slaví své jaro, své
vzkříšení !. '

c) »Které pak mezi trm' padlo . . . <<
Vzpomínám slov písma sv.: »Spletše korunu trnovou vložili na hlavu jeho !a

Trní v srdci mladistvém, sotva do života vstupujicím? Ach, toť trní, z kterého se
splétá koruna trnová a.kterou nikoliv ruce žoldnéřů, nýbrž často ruce něžné, sotva
dětským letům odrostlé, do krve zraňují hlavu rodičů, učitelů — koruna, jejíž
břitké ostny bodají nejvice!
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Na skále květ se alespoň zachytí— ale v trní se udusí! A trním tím ? Srdce
nízkými žádostmi zkažené? Srdce zkažené pýchou, duchovní lenosti, příliščasnou
touhou po požitcích — srdce, jež prošlo jednou ze sedmera bran hříchů
smrtelných -— jež udusilo v sobě veškeru lásku k Bohu, i k srdcím sobě nej
bližším.

Srdce to připadá mi jako kalný proud vody. Na' břehu vykvetl jasmín. Jas
mín hodil květy své do kalných vod, aby je okrášlil. Vlny zachytily bílé květy
— po chvíli hodili je zablácené na břeh a letěly kalné dál. — Chýlíš se ke zniče
nému, blátem zneuctěnému květu a praviš: »Škoda tebe, květe bílý! Jinde mohl
jsi býti okrasou —- a zde jsi pohozen a zablácenlc

Pohledni ku břehu duše své! Neleží i na něm květy, dražší bílých květů
jasmínových: upřímná slova srdcí, jichž láska jako vzácná perla, tající se v hlu
binách — a proto snad v životě tak často bývá nedoceněna! Jak mnohý i po
letech vzpomene si na slova, jež mluvila k němu duše milující, znající život a
kruté jeho stezky až k hrobu vedoucí. A bývá již někdy vzpomínka ta jen vý
čitkou svědomí, cítící ostny trní až do hlubin duše se zarývající.

3. M. j., viděl jsem obraz. Zástupy šly k nebesům. Před nimi byla cesta
kamenitá, trním zarostlá. Mnohý již klesal, nohy maje od kamení rozryté, ruce
trním pobodané. Ale vždy zase povstal, kdykoliv ku předu pozvedl zrak svůj. Před
zástupem šly tři nebeské postavy. Jméno první: modlitba; jméno druhé: práce;
jméno třetí: čistota srdce. Pod jejich šlépějemi mizelo trní a skaliska rovnala se
v cesty přímé. -—

Tito tři andělé, dejž Bůh, abyi nás provázely vždy životem — razíce a uka—
zujíce nám cestu! Modlitba, práce, čistota srdce! — Bude-li srdce naše v skálu
se měniti — rozdrtí ji, bude-li trním zarůstat — odstraní je, bude-li cestou ušla—
panou — zkypří ji, aby símě Kristovo padlo vždy v půdu úrodnou a vydalo užitek
stonásobný. Amen.

Veliká dějeprava biblická Starého i Nového zákona pro ka'
tolickou mládež škol měšťanských a vyšších tříd škol obecných.

Posuzuje prof. XAV. DVOŘÁK.

Čl. 43. o pohoršování. Naučení jest vlastně výklad částečný ; bude tedy na
učení jiné, na př. zachovat si nevinnost dětskou vždycky; chránit se pohoršení
a sám nepohoršovat — taková je tendence článku. Opět výklad dole pod čarou
a to obsáhlý a patřící do ústního výkladu katechetova. Výklad: »Ten kdo ne
učiní opravdového předsevzetí, že se bude varovati každé dobrovolné (l) blízké (!)
příležitosti ke hříchu, nemá skutečné lítostii nemohou mu hříchy býti odpuštěnyic
Uvažme, pro koho je asi myšlen tento a takový výklad.

Čl. 45. o nemilosrdném služebníku. »Bude-li jich nedbatic germanismus;
»Pakli jich neuposlechnec v Písmě. Při slově »hřívnyu dole poznámka pod čarou:
srovnej poznámku ke čl. 72. St. 2. str. 86 — nebylo kratší a moudřejší položit
výklad sám, než odkazovat na jinou poznámku ! »Uzřevše (!) pak . , . zarmoutili
se a přišedše (!) pověděli . . . < to není sloh pro naše katechumeny! Obrázek
zavádí k směšnosti: Král podává _klečícímu služebníku, zdá se, jakési kalhoty
(snad to má být úpis, ale není popsán, je čistý !). Venku na nádvoří nehrdluje
se služebník, ale pěstí mlátí do spoluslužebníka. Hrdlovati se znamená na celé
hrdlo křičeti.
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Cl. 46. “o milosrdném Samaritánu. Zbytečně rozšířen. Zase plno přechodníků!
Ti oloupivše ho a zranivše . . . »uzřev jej . . . <<»cestou se bera . . »přistoupiv,
ovázal rány jeho, naliv . . . < Proč' užívat cizího názvu »denárc, proč ne jako
v Sch. prostě »peníZc; není pak třeba již výkladu. Naučení schází. Obrázek ne
zdařilý: nepoměry osob vyobrazených. '

Čl. 48. o otčenáši. AUtor při modlitbě Páně vkládá do úst P. J. také slovo
Amen. V katechismu se učí děti, že .to přidala církev.

Čl. 49. o člověku vodnatelném —- přidán. Naučení schází.
Čl. 51. o dobrém pastýři — nemá naučení. Obrázek méně zdařilý; ovečka

uměle ovinuta trním. Také následující obrázek (čl. 52.) se nezdařil; syn marno
tratný přichází velmi dobře ošacen domů. Také služebník, nesoucí oděv, jakoby
nesl župan. Je podivno, že do žlabu "teče voda proudem a žlab nepřetéká.

Podobně i při čl. 53. obrázek neodpovídá pravděpodobnosti. Naučení podává
zase důkaz, jak složitý sloh si autor oblibuje: »Poslouchej těch, které Bůh usta
novil k tomu, aby učili pravdám, které věřiti, a ctnostem, které konati máme.:
Aspoň trochu zjednodušit, na příklad: »Poslouchej představených církve. Bůh je
ustanovil . . .

Čl. 55. o stromě líkovém. V Sch. podáno lépe. V naučení opět citáty Písma:
Viztež tedy, bratří, kterak byste opatrně chodili, ne jako nemoudří, ale jako
moudří, dobře užívajíce časuh Je to obrazně řečeno, a tudíž potřebuje nového
výkladu.

Č. 56. Jak se P. J. hájí. To je filosofická disputace - pro žáky měšťanské
školy ještě nedostižná. Naučení schází.

Čl. 57. Celkem jako v Sch. Naučení, ač důležito pro věrouku (o zázraku
Kr. soudně zjištěném) schází.

Čl. 59. o evang. radách. Odstavec střední přidán, ale nevhodně a rušivě
vzhledem k logickému postupu. Naučení neobratné: »Pozorui rozdíl mezi tím,
co se přikazuje a co se jen radí k dosažení dokonalostilc Může-li býti takové
naučení zásadou životní ?! Výklad zase pod čarou. To platí také o následujícím
článku (60. a Bl.).

Čl. 62. o vzkříšení Lazarově. Obrázek měl by více odpovídat článku; Lazar
není svázán na rukou i nohou. A pak praví se: »Zvihněte kámena, dle obrázku
bylo by říci: »Odvalte kámen-.

Čl. 63. částečně nový o uzdravení slepce. Naučení schází;
Čl. 66. o pomazání Páně nemá naučení.
Čl. 67.0 slavném vjezdu má naučení nesrozumitelné.- Bylo by dobře bývalo

zmíniti se o svěcení palem a o průvodu.
Čl. 68. o svatbě královské. Lépe v Sch.; podrobné vypočítávání oběda za—

vede k trivolnostem. Naplnila se svatba (!) hodovníky.
Čl. 69. o penízi daně a o chudé vdově, nemá poučení, ač bylo by vhodné

a praktické.
—Čl. 70. o dvou přikázáních lásky a pokárání fariseů jest částečně nový. Co

přidáno, jest pro žáky naše přiliš těžké. Naučení schází.
Čl. 71. o zkáze Jerusalema. Tištěn drobně — a vůbec těžký. Naučení?
Čl. 72. o desíti pannách. Obrázek se nezdařil; docela neodpovídá vypravo—

vání. Naučení mělo by býti praktičtější: o nevyhnutelnosti dobrých skutků k životu
věčnému. (Dokončení)
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RůZNÉ ZPRÁVY.

Valná hromada Spolku katechetů
v kr. Českém koná se ve čtvrtek 6. ledna
1910 o 3. hod. odp. ve spolkové místnosti
v rest. p. J. Slámy vedle »Flekůa, Praha-_Il.
Křemencova ul. Kollegoué! Dostavte se
v počtu nejhojnějším, abyste poznali dů
ležitost organisace spolkové! Jedná se
o právním i materielním postavení ka
techetů všech.

Spolek katechetů v království českém
konal 1. prosince devátou členskou schůzi
za přítomnosti 37 katechetů. Předseda spa
třuje ve velkém účastenství důkaz, že jeví
se opravdový zájem i upřímná snaha, aby
katechismus—ovšem beze změnyjeho pod
staty -—uspořádán byl tak, aby byl vhod
nou, lehko srozumitelnou a milou knížkou,
z níž by se děti rády učily a ji si zamilo
valy. Dříve než přikročeno k prvnímu po
kusu katechismové kommisse, probrány spol
kové záležitosti. Dp. professor Vlad. Hornov
zaslal spolku katechetskému slíbený návrh
učebnice pro III. tř. ob. škol. “Kommise kate
chismová vezme jej v náležitou úvahu. ——
Pečlivě sestavený referát dp. kol. Suchomela,
katechety měšť.školy ve Vršovicích, oBohu
v novém rouše katechismov-ém po nepatrných
členy přítomnými navržených změnách, do
znal pochvaly všeobecné.

— N. B.: Referát 0 schůzi uýborove'
a členské, konané 22. prosince 1909., bude
v příštím čísle.

Kroužek katechetů plzeňských. Dle
% 5. stanov Spolku katechetů v království
Českém, ustavil se v Plzni odbor kate
chetský, který dne 15. prosince 1909/konal
již druhou valnou schůzi za účasti 14 členů
a hosta kol. Stan. Sudy z Blovic. Předseda
kol. Frant. Košák, srdečnými slovy nastínil
program »Kroužkuc v přítomnosti a v bu
doucnosti. Po schválení zápisu o ustavující
valné schůzi, podal jednatel kol.Jar. Zíka vý—
roční zprávu jednatelskou asi tohoto obsahu:
»Kroužek plzeňských katechetů ustavil se
na schůzi 21. pros. 1908: Celkem konal
20 schůzi, na nichž byla průměrná účast
kol 15 aži 20 členů. Programem bylo: há
jení stavovských zájmů a vzdělávání. V obo
jím směru byla činnost intensivní a výsledky
zdárné. Zájmy stavovské hájený takto: Na
1. schůzi referoval kol. předseda »O sna
nách zřízení katech. míst na měšť. školách
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v Plznia, při čemž podal krátké dějiny míst
katechetů plzeňských. Na Ill. schůzi před
čítal kol. předseda memorandum k Jeho Emi
nencí, týkající se přítomného stavu škol i
katechetů plzeňských, které bylo všemi pří
tomnými schváleno. Na V. schůzi referoval
kol, předseda o výsledku deputace u Jeho
Eminence a vdp. kanovníka Tumpacha, ja
kožto zástupce v c. k. zemské školní radě.
V dalších schůzích referováno o výsledku
deputace u J. M. vdp. preláta Buriana, u členů
zemského výboru a -c. k. zemské škol. rady.
Na X. schůzi v květnu jednáno o obsazo
vání katechetských míst v Plzni a usnesení
oznámeno vdp. arciděkanovi. O čemž však
příležitostně bude podrobněji pojednáno. —
Na XII. schůzi oznamuje kollega předseda,
že zemská školní rada, ze dne 23. července
1909, dala povolení ku přeměně dvou míst

katechet. “obecných škol v katech. místa škol
měšťanských. Na XIII. schůzi v září, refe
roval kol. předseda o událostech v prázdni
nách se sběhnuvších, týkajících se hlavně
míst katechetských. Také usneseno, vejíti
ve styk s katechety západočeskými a tudíž
pozvati je na společ. schůzi. Pak až do valné
hromady jednáno o postupu akce zřizování
katech. míst a podniknuty kroky o zřízení
desátého katech. místa na škole měšťanské.
Dalo by se ještě mnoho psati, co »Kroužekc
podnikl v záležitostech svého stavu hlavně
v Plzni, což viděti z ovoce, jež celá akce
přinesla, t.j. vypsání katech. míst na mě
šťanských školách. (Další příště.)

Praeludie k odtržení školy od církve.
Zástupci města Teplic a tamní liberální okr.
školní rada, podali výhružný protest proti
ustanovení katechetů řádu Srdce Ježíšova
z Porýní, dosazených od konsistoře litomě
řické na školy obecné. Koníliktu však dal
šímu se předešlo tím, že zmínění raději vo—
lili na místa resígnovati. — Tedy poměry
na německém území v Čechách dospěly již
tak daleko, že školní úřady odepírají kon
sistoři právo, ustanovovati učitele nábožen
ství na školách. Důvodem bylo: „Jsou prý
cizinci.“ Pohlédněme však do schematismu
evag. duchovních v Čechách a spatříme rub
těch podařených vlastenců rakouských. Ze
všech evang. farářů a vikářů působících na
německém území v Čechách, jsou toliko tři
Rakušani. Víme však, o co pánům jde. Není
to také blahovůle k domácím katechetům,
nýbrž takovýmto štvaním má se lid připra
viti pro konečný cíl „Volné školy“, totiž
odstranění konfesionálního vyučování nábo



ženství a nahražení vyučováním ethickým.
Katecheta pak může odejít, vykonal svou
povinnost. Každý ústupek konsistoře zna
mená však posilnění snah »Volné školya.

Si duo faciunt idem, non esť idem:
Liberálové slovinští &charvatští nalezli vhod
nou příležitost zaútočiti si proti nenáviděné
mu biskupu lublaňskému Jegličovi, výteč
nému organisátoru a pracovníku katolickému.
Vydal totiž za přispění autorit lékařských
pro své kněžstvo příručku pravd a pokynů
pro snoubence, poradzdravotních i mrav
ních. Ježto však příručka ta obsahovala věci,
o nichž se mluví jen ve vážných případech,
a jen s těmi, jichž se týká, byla tištěna
jako rukopis. Ale dostala se přece na ve
řejnost nějak do prodeje. A teď strhl libe
rální tábor křik o nové liguriánské morálce,
o znemravňování národa a pod. Hle, tíž
lidé, kteří chtějí poučovati již školní děti
o věcech pohlavních, nesnesou vážné, zdra
votně-mravní rady od člověka dospělým a
k tomu nastávajícím manželům.

Drobnosti: V soc. dem. revui »Aka
demiic je referentem školského odboru nějaký
učitel Václ. Beneš; v prosincovém čísle vě
nuje pozornost mimojiné i katechetům a
častuje své rudé kollegy těmito novinami:
Dětských divadel ke svým cílům používají
klerikálové. — Nyní zřizují svým »Orlůmc
hnízda a brzy budou do nich létat děti
zbožných. Náš vršovický katecheta Vašata
zřídil již z učedníků hudební sbor a pro
dukcemi ani nemůže stačit. ——Němečtí kate
cheti se usnesli, že nestrpí, aby správce
školy přijejich vyučování hospitoval. VJezdné
(u Plzně ?) vešel řídící učitel do třídy a po
celou hodinu v ní setrval. Katecheta po celou
hodinu ani nepromluvil a neučil. — Na
Žižkově mladičký katecheta odepřel psáti
protokol úřední porady, když naň došla
řada. Jak připravena písemná stížnost (kdyby
se jednalo o p. Beneše, jistě by nařlkal na
denunciaci — pozn. redakt.), obrátil, psal
a slíbil, že vždy psáti bude. — Z teplického
okresu jezuité odtáhli (jak ušlechtiléřl). —
V Přerově na Moravě podal farní úřad žádost,
aby na pokrač. škole se učilo povinně ná—
boženství katolickému. “V Kojetíně prý se
už také učí (a' že tam katecheta verbuje
pro »Orlyc, to farní úřad neuvedl) horší
se p. Beneš, ale končí s radostí, že výbor.
schůze okr. kuratoria v Přerově žádost onu
zamítla.— Vidno, že tyto zprávy tendenční

jsou z rudých pramenů, což je ovšem do—
statecným měřítkem 'jejich spolehlivosti pro
nas. —

Definitivně ustanoveni: Karel Šin—
delář katecheta v Nové Kdýni (okr. do
mažl.), Josef Černý v Bakově (okr. mni
chovohr.), Bedřich Pilbauer v Bernardi
cích (okr. milevs.).

Konkursy: Definitivně obsadí se místo
katechety :

1. Při měšť. šk. chl. v Klatovech (do
12. ledna 1910).

C. k. o. š. r.
padu 1909.

2. Při II. obec. šk. chl. na Kladně a

3. při pětitř. obec. šk. dív. v Kroče—
hlavech (obé do 23. ledna 1910).

C. k. o. š. r. na Kladně, 3. prosince
r. 1909.

4. Při měšť. šk. chl. v Ledči (do 19.
ledna 1910).

C. k. o. š. r. v Ledči, 5. pros. 1909.

5. Při měšť. šk. div. v Plzni (sev. obv.)
(do 22. ledna 1910).

C. k. o. š. r. v Plzni, 27. list. 1909.

6. Při měšť. šk. chl. v Byslre'm (do
10. února 1910).

C. k. o. š. r. v Poličce, 16. pros. 1909.

7. Při měšť.šk. chl. vNovém Strašecí (do
13. února 1910).

C. k. o. š. r.
since 1909.

-8. Při měšť. školách v Sedlčanech (do
10. února 1910).

C. k. o. š. r. v Sedlčanech, 27. pro
since 1910.

v Klatovech, 25. listo

ve Slaném, 19. pr0a

Snažná urgence ze spolku: Pokladník

prosí několika málo zbývajících kollegů

členů, by neotáleli se zaplacením povin

ného členského příspěvku. Nedornčený

chek—opominntím administrace —zašle

na požádání: Jarosl. Přítel, katech. na

Král. Vinohradech (Korunní tř. č. 17.).

Knlhtiakámadruiltvn Vint ' Prue.
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í VĚSTNÍK KATEGHETSKÝ
PŘILOHA »VYCHOVATELE<<K xxv. ROČNÍKU.

RED. JOS. JONÁK.
Praha-VII. Bělského tř. 904.

Prosba k Marii Paně.
Ze svých rukopisů »Věstníku Katechetskémua a jeho čtenářům věnuje

Josef Jonák, katecheta.

1. V čas, kdy musím obrátiti 2.-A když opustí mě síly,
' člun svůj v přístav věčnosti, naděj' všechna odletí.

až se skončí moje žití kéž se ke mě zjev Tvůj milý
plno bolu, žalostí —- — skloní jako k dítěti.
Stůj, Maria, při mé straně, 0, Maria, chraň mě zlého,
vroucně prosím Tebe já, stůj vždy při mě bytost Tvá,
veď můj člunek odhodlaně, až mě s lože smrtelného
pomoz, matko, líbezná. Syn Tvůj k sobě povolá.

3. A když los můj rozhodne se,
přímluvou svou mírní žal,
nedopusť, by v hrůze, děse
člunek můj se ztroskotal.
Matko, zmírní moji muku,
v Tobě mír a všechna slast,—
svou mi podej spásnou ruku,
zachraň mě pro svoji vlast.

K změně redakce.
Ustavující schůzí výboru »Spolku katechetů v král. Českémc byl jsem poctěn

důvěrou, bych redigoval rozšířený stavovský list katechetský, který vychází jako
příloha »Vychovatelec od prvního ledna r. 1910 o 16. stranách, tedy o 4 str?' y
rozšířen. Jsem zasvěcen iak z výborových taki členských schůzí spolku katecnetů
v král. Českém do všech těch motivů, které volaly po rozšíření stavovského ča
sopisu a spolu i po přiblížení časopisu obsahem nejen nynější době, ale i návalu
neodkladných požadavků na poli katechetském. Díky pevné stavovské organisaci
katechetské, která sebevědomě a neústupně jde za vznešeným cílem, prospěti svaté
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věci a spolu také svým kollegům a která měsíc od měsíce zkvétá přírůstkem člen
stva nejen z řad dorostu katechetského, ale i, což pro spolek, církev i nábožen
ské vyučování'jistě s prospěchem bude, z řad starších, zkušených a zasloužilých
katechetů, kteří po léta ze závažných a mnohým čtenářům dobře známých dů
vodů veškeré agitační práci se skorem vyhýbali, dospěli jsme tak daleko, že pře
konali jsme překážky tu a tam se vyskytující, dosáhli jsme rozšíření časopisu
našeho, které bude jistě spojeno i s přírůstkem nových odběratelů časopisu a
členů našeho spolku a hlavně zlepšením na poli vyučovacím i stavovském. Zku
šení a zapracovaní redaktoři dřívější odcházejí, aby nahradil je jiný.

Dobře jsem si vědom, jaký úkol na mne vložili kollegové ve výboru
spolku katechetského zasedající, v době, kdy tolik snah na reformu školství, tedy
také i vyučování „náboženské — díky Bohu — se ozývá, aby nebylo to u nás,
jako bylo na počátku, aby tak zůstalo až na věky věkův, aťse již jedná o učivo
v rozsahu i obsahu, učebnice, methodu, bohoslužby, náboženské či o stavovské
otázky dosud s pociťovanou nedůtklivostí z důvodů často nekřesťanských potla—
čované.

Zasvěceným dobře známo, že mnoho bojů vnitřních z mé strany a domluv
se strany kollegů bylo třeba, než jsem řekl: »Přijímám volbu redaktora »Věstníku
katechetskéhOc. Ujal jsem se tedy konečně toho, čemu jsem se leta vzpíral,
ujal jsem se však této důležité, těžké a nevděčné funkce .vpře
svědčení, že mohu spolé'hati na kollegialitu výboru, kollegia
litu členstva, ba i na kollegialitu katechetů i duchovenstva mimo naši orga
nisaci dosud jso-ucích a hlavně, že mohu spoléhati na pomoc, která by se jevila
v upozorňovánía literárních častých příspěvcích. Chci,aby »Věstník
katechetskýc byl odleskem snah, práce i úspěchů katechetů samostatných i z du
chovní správy, proto všecky zvu k přátelské součinnosti a všecky prosím, aby
dosavadní přízeň předešlým redaktorům všickni spolupracovníci a dopisovatelé
zachovali i mně, aby noví pracovníci k nim se přidružili, a slibuji, že rád a ne
stranně každou práci přijmu.

Veškeré příspěvky pro »Věstník katechetskýc vyprošuji si pod adresouzlos.
Jonák, katecheta Praha VII., 904.

Redakce.

Valná hromada „Spolku katechetů v království Ceském“
(ANT. BENDA.)

Spolek katechetů v království Českém konal dne 6. ledna r. 1910 XIII.
valnou hromadu ve spolkové místnosti restaurace Slámovy, Křemencova ul.-lI.
v Praze za dosud nebývalého účastenství českých katechetů. Přítomno bylo 45
členů katechetů.

Předseda Jan Konopik zahájil schůzi o půl 4. hod. s následujícím pro
slovem:

Vážené shromáždění! Vítám Vás všecky vespolek! K. a. konsistoř pražská
jmenovala zástupcem svým k dnešní valné hromadě vdp. prof. Em. Žáka. Vítám
jej ve středu našem.

Jest mojí povinností, abych vydal dnes počet z vladařství nejen svého,
nýbrž i výboru a všech, kteří ve spolku našem pracovali. Činím tak s klidným
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svědomím! Veškerá naše snaha nesla se ktomu, přivésti Spolek katechetů vkrá
lovství Českém k tomu stupni, jaký mu stanovami spolkovými jest předepsán
a jakým si jej každý z nás míti přeje. Že správně jsme si vedli, tomu nasvěJ'
čuje i to, že počet členstva z řad katechetských se v posledních dvou letech
oproti dřívějšku takřka zdvojnásobil. Všem, kdož v jakékoliv záležitosti na
spolek se obrátili, uděleny byly patřičné pokyny. Ani jediný d0pis nezůstal ne
zodpověděn.

Postavení naše ve škole stává se ze dne na den neutěšenější. A příčina
toho? Snahajisté části učitelstva odstraniti ze škol vyučováni náboženství vůbec.
A nenávist proti náboženství živenu vidíme mezi učitelstvem všemožným způ
sobem mnohými časopisy učítelskými. V každém čísle těchto listů, ba na každé
stránce naleznete doklady k těmto mým slovům. Katecheta, kdyby dopustil se
ve škole přestupku sebe menšího, smýkán jest v listech těch na celých stranách,
neboťzásadou jejichjest: »calumniare audacter, semper aliquid haeret.< Dnes boj jisté
části učitelstva proti nábožensko-mravní výchově mládeže ve škole — a to zvláště
tam, kde okresní inspektoři rekrutováni jsou ze řad učitelských — jest v tako
vém stavu, že i na okresních poradách :; přítomností inspektorově škrtnnlo slovo
Bůh ze řádu kázeňského pro školní mládež. Terror nepřátel náboženské výchovy
mládeže dovede zastrašiti inspektory-bázlivce, ano i ostatní část učitelstva, které.
jinak v duchu svém výchovu náboženskou za nezbytnou uznává k zdárnému
výsledku výchovy vůbec. Proto buďme opatrní ve svém úřadě.

Potěšítelným úkazem v našem spolku jest ustavení se zvláštní komise kate
chismove', jež obrala si za úkol, aby katechismus uspořádán byl tak, aby byl
vhodnou, lehko srozumitelnou knížkou, z níž by se děti rády učily a ji si za
milovaly. Dejž Bůh, aby práce ta nebyla zbytečná a nalezla pochopení na místech
kompetentních !

I a otázce hmotného postavení katechetů krátce se zmíním. V poslední době
učitetstvo některých školních okresů jednalo na okresních poradách o nové
úpravě svých platů. Učitelstvo obecných a měšťanských škol domáhá se: 1.) aby
služne' jeho upraveno bylo dle posledních 4 tříd státních úředníků; Q.) 351eté
služby od maturity (zkoušky dospělosti) a 3.) zkrácení vyučovací povinnosti. Při
tom vidíme, že učitelstvo škol měšťanských v této otázce odloučilo se od učitelů
škol obecných.

Katecheté dosud nevyslovili se otom, jak by si přáli míti platy a povin
nosti své upraveny, ježto otázka tato, jak nám bylo řečeno na místech kompe
tentních, není ještě dnes akkutní. Jen tolik ve věci té podotýkám, že katechelé
sami, až nadejde doba příhodná, bez pomoci učitelstva domáhali se budou zlep
šení suých hmotných poměrů, které budou jistě upraveny tak, aby odpovídaly
jejich vzdělání a práci ve škole vykonané.

Ve příčině domáhání se zástupců-katechetů u konsistoří sdělují, že zále
žitost ta toliko odložena na dobu“ pro nás příznivější, nežli byla dosavadní.

Během roku zemřel ze řad našeho členstva ve věku ještě mladistvém kol.
Josef Kotlář, katecheta z Hronova nad Metují. Vzdejme povstáním úctu památce
jeho. Duši jeho přeji věčný klid a mír!

. Podrobněji vylíčenou činnost naši v uplynulém roce uslyšíte od kol. jednatele.
Upřímně si přeji, aby i ti, kdo dále spolek nás spravovati budou, přivedli jej
k většímu ještě rozkvětu, nežli mně se poštěstilo. Zdař Bůh dílu tomul
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Přítomní uznávajíce zásluhy předsedovy o vzrůst a rozkvět spolku projevili
souhlas svůj hlučným “potleskem. Po té slovo vyžádal si přítomný zástupce kon
sistoře vdp. prof. Em. Žák a pravil, že J. E. uznává činnost a snahu katechetů,
pociťuje těžké postavení katechetů na školách v době přítomné a vzkazuje to oprav
dové přání, aby spolek katechetů i na dále rád a úsilovně pracoval kn blahu
církve i vlasti. Tento vřelý projev J. E. byl celou valnou hromadou s nelíčenou
radostí přijat.

Zápis loňské valné hromady nebyl čten, protože přítomným znám byl
z »Katechetské přílohy:, roč. XII., čís. 2., únor 1909, a schválen bez debaty.

Zprávu jednatelskou za XIII. správní rok 1909 přednesl jednatel Antonín
Benda.

>Ve XIII. správním roce 1909 ustavil se výbor spolku ve výborové schůzi
konané hned po valné hromadě dne 6. ledna 1909 takto: Předsedou zvolen Jan
Konopík, místopředsedou Jindřich Rotta, jednatelem Antonín Benda, pokladníkem
Jaroslav Přítel, knihovníkem Václav Hála, redaktorem »Katechetské přílohya Ja
roslav Slavíček, ostatními členy výboru Emilián Balcar, František Strnad, Joset
Jonák, Josef Smitka, František Košák a František Janáč. Členové výboru Fran
tišek Košák, Emilián Balcar, Antonín Benda, Josef Smitka, Josef Jonák voleni
hlasováním tajným. Za náhradníky akklamací zvoleni: Bečvář Václav, Pazdera
František, Pihler Jaroslav, Wilhelm Matiáš; za revisory účtů akklamací zvoleni:
Janota Václav a Čurda František; za revisory knihovny akklamací zvoleni : Hladík
František a Čihák Jan. Během roku resignoval kol. Emilián Balcar, jmenován
byv farářem, a jeho místo ve výboru zaujal dle stanov © 18. odst. 4. kol.
Václav Bečvář.

V tomto roce spolek katechetů snažil se úsílovně dosíci úkolů přesně sia
novami vytčených, totiž vzdělávati se vůbec a v oboru školském zvláště, přispí—
vati ku zvelebení katolického školství, pěstovati a hájiti duchovních i hmotných
zájmů členů, a se vší energií podjal se práce splniti a propracovati ona přání,
jež mu valná hromada z roku předešlého uložila, ovšem potud, pokud to po
měry a okolnosti dopouštěly. Ve stručném přehledu a výpočtu činnost jeho
dle věcně napsaných protokolů o členských a výborových schůzích byla tato:

Spolek katechetů konal v uplynulém roce 4 řádně a 1 mimořádnou vý
borovou schůzi a 10 schůzi členských za vskutku utěšené a dosud nebývalé
účasti členů.

Po stránce vzdělávací byly velmi poučné časové přednášky kol. l—Irudky
»O některých zásadách Háckelovýchc, a velice zajímavá byla cestopisná před
náška kol. Jonáka »Mořské lázně pro kněžstvo a svato-Josefský gorický spolekc,
provázená velice zdařilými obrazy světelnými. Přednáška tato měla ráz in
formační.

Ve příčině vydávání dětských časopisů »Dítěa a »Mládíc nakladatelstvím
B. Kočího v Praze, požádán »Svaz paedagogickýc, aby v té věci zakročil.

Podáván kollegou Jonákem na členských schůzích návrh podrobné učebně
osnovy náboženské pro III., IV. a V. třídu obecných škol, a referováno o nové
»Malé: i >Velké biblické dějepravě Panholzerověc, pokud souhlasí s předepsanou
učebnou osnovou. Ishledáno, že »Malá biblická dějepravaa není v souhlasu
s předepsanou osnovou pro obecné školy pětitřídní a že naprosto kolliduje
s osnovou pro II. třídu škol obecných. (Pokračování)
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Jak přiznáme příjem a vydání k osobní dani?
Píše JOS. JONÁK.

Každým rokem nutno činiti přiznání příjmů, ze kterých berní úřad přede
pisuje každým rokem osobní daň. Poněvadž je nám ze Skušenosti známo. že
i mnozí z kollegů nejsou dosud do'sti informováni otom, které příjmy musí
přihlásiti -a hlavně, které vydání smí si od příjmů odraziti, dovolujeme si k infor
maci uvést asi toto: Do příjmů se nepočítá dobrovolný, odvolatelný drahotní přídavek,
cestovné, intence, suffragia, podpory v nemoci, nepravidelná dobrovolná věno
vání a podobně. Do, vydání smí se zvláště započítati: Vydání se svatou zpovědí,
svatým přijímáním, biřmováním, na služby Boží, výdaje kancelářské, jízda na
služby Boží, odměna ministrantům, kostelníkům, svíce, víno, prádlo, hostie, úřední
kněžské roucho talár, biret, výlohy poštovní, poselné, novoroční dary, pojistné,
kolky na kvitance, výlohy na exercicie, s generální visitací, náboženskou zkouškou,
knihy odborné a časopisy, podpora rodičů, úroky, daně obecní i přirážky & po
dobné. Při sestavování přihlášky k osobní dani radíme každému, aby si v ma—
kulatuře podrobně každou položku jménem a číslem vyznačil a ten opis dobře
uschoval. Kdyby po předepsání shledal někdo, že mu byla vyměřena vyšší sazba,
nechť ihned rekuruie bez kolku ve 30 dnech u příslušného berního úřadu.

Tabulka pro osobní daň z příjmu.
Stup- Z příjmu D &.ň Stup- Z příjmu D a ň

nice od do !( h nice od do K h

5. 1400 1500 10 80 18. 3400 3600 48 —
6. 1500 1600 12 — 19. 3600 3800 54 —
7. 1600 1700 13 60 20. 3800 4000 60 —
8. l 700 1800 15 20 21. 4000 4400 68 —

10. 1900 2000 18 40 22. 4400 4800 78 —
l 1. 2000 2200 20 — 23. 4800- 5200 88 —
12. 2200 2400 24 — 24. 5200 5600 98 -—
13. 2400 2600 28 — 25. 5600 6000 110 —

Z uvedené tabulky, kterou jen zkráceně, k poměrům katechetským přihlí
žejíce, otiskujeme, patrno, že sami sebe citelně rok od roku více poškozujeme
tím, že k odepsání na pohled malá vydání ke srážce přípustná neúčtujeme. Do
stupnice 6. musíme často svojí neinformovaností platiti o 120 K více, než by
chom byli platili, kdybychom si byli od příjmu přípustně odrazili všecka vydání,
často jen jediný haléř nezapočtěný zaviní, že musíme platiti vyšší sazbu. Do
stupnice 7. však jest zvýšení již o 160 K, do stupnice 12. o 4 K' (!), do stupnice
19. o 6 K (!), do stupnice 21. o 8 K, ba do stupnice 25. docela o 12 K (l)!
Jakou nepovinnou sumu platí veškero katechetstvo svojí vinou na osobní dani
ročně a za celou řadu svých služebných let zvláště! U jednotlivce činí často
přeplacení osobní daně za dobu jeho služby 200—300 Kl U všech katechetů pak
dohromady činí to dohromady mnoho tisíc.

Proto radíme každému kollegovi, aby si “každý platební rozkaz i každé
potvrzení o zaplacení nejen trvale uschoval, ale aby jej také pečlivě revidoval
a zbytečně sám sebe nepoškozoval.

') Též výlohy v nemoci, činžovní groš se započítají do vydání.



smm 22. VĚSTNÍK KATECHETSKÝ Ročník xm.

Návrh na úpravu katechismu.
(Z komise katechismové, navrhuje a referuje F. SUCHOMEL.)

O Bohu, Stvořiteli nebe i země.
0 stvoření světa 1.

Bůh jmenuje se »Stvořitel nebe i země—, protože nebe i zemi i všecko, což
jest stvořil.

Matka makkabejská pravila svému synu: vProsím tě, synu můj, pohlédni na nebe i na zemi
a na všecky věci, kteréž v nich jsou, a poznej, že Bůh učinil vše to z ničeho < (0 mučednictví sedmi
bratrů a matky jejich. 93.).

Bůh všecko stvořil, to jest. z ničeho učinil.
Nebesa vypravují slávu Boží. Žalm. 18., 1.

Bůh stvořil svět pro svoji slávu a pro naše blaho.
Bůh nejen svět stvořil, nýbrž i dále 0 svět se stará (pečuje).
Bůh zvláště se stará o nás lidi, protože jest náš nejlepší otec.
Péče Boží 0 svět jmenuje se prozřetelnost Boží.

O andělech.

Bůh stvořil bytosti viditelné i neviditelné.
Neviditelni tvorové Boží jsou andělé.
Andělé mají rozum a vůli, ale těla nemají, jsou duchové.
Když Bůh anděly stvořil, byli dobří a blaženi.
Všichni andělé nezůstali dobří; mnozí z'pyšněli a proto byli od Boha na

věky zavržení do pekla.
Zavržené anděly nazýváme zlými duchy nebo ďábly.
Dobré anděly odměnil Bůh věčnou blaženosti v nebi.
Tobiáše chránil anděl na jeho cestě, duši Lazarovu odnesli andělé do ráje, pastýře bellemské

vybídli, aby se šli poklonit narozenému Spasiteli.

Dobří andělé ochraňují nás na těle i na duši, přimlouvají se za nás a po
vzbuzují nás k dobrému.

Andělé, kteří nás ochraňují, jmenuji se andělé strážní.
K andělům strážným máme se modliti a jich poslouchati.
Prvni neděli v záři světíme svátek svatých andělů strážných.
Evu svedl ďábel k hříchu.

Andělé zlí závidí nám a usilují škoditi nám na duši a na těle.
Naučení: Poslouchej andělů strážných a každý den se modli »Anděle Božíc.

*) Předkládajíce pokračování návrhu úpravy katechismu, žádáme opět v zájmu
dobré věci, v zájmu našem i dítek, kterym se katechismus do rukou dává, aby
každý, kdo tyto návrhy pročte, také o návrzích těch uvažoval a své dobrozdání
o nich předsedóvi spolku kol. Janu Konopníkovi, katech. na Kr. Vinohradech
zaslal. Zvláště budou vítány dodatky k těmto návrhům i návrhy pro ostatní
články katechismu. — R. —

Palčivé otázky na poli kateehetském.
(Píše JOS. L'IBĚCHOVSKÝ, katecheta v Praze.)

Část druhá.

V předešlé stati dotknul jsem se stavu vyučování katolickému náboženství,
který vykazuje v dnešní době oproti rozmachu ve školství mnohá opozděni
a citelné nedostatky, a otevřeně jsem též naznačil, které asi bolesti zvláště na
katechety v dnešních dobách doléhají. Mnohé důležité otázky čekají na vyjas
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nění, mnohé týkají se vyučování náboženství a opět mnohé týkají se samého stavu
katechetského.

Většina z nich je tak akkutní, že nesmí býti bagatelisovány, nýbrž všecky
interessované kruhy musejí přikročiti k jich řešení, nemá-li býti pro církev, víru
a nesmrtelné ',duše prohrána bitva na dobro, nemá-li katecheta po léta tápati
v nejistotách, trpkýmí zkušenostmi a ztrátou času nejlepších nadšením dýšících
let, k jakýms takýms poznatkům dříve těžce postrádaným se propracovávati, jsa
při tom jako psanec bez práva, kterému se jen a jen povinnosti ukládají, na
pospas vydán různým těm nepřátelům.

Že by se při dobré vůli naznačeným směrem stav náboženského vyučování
valně, rychle, soustavně a radikálně zlepšil, nebude snad nikdo popírati. Kdo
pak by přec pohlížel na tyto snahy pessimisticky, ať jen učiní malou retrospektivu,
jaké zásluhy získaly si katechetské kursy o zlepšení methody vyučování katolickému
náboženství. '

Otázkou vyučovací methody na zahraničních kursech (u nás dosud přes
mnohé volání na kurs jsme se nezmohli) tak se hnulo, takový zájem na prospěch
věci se rozvinul, že není jisté u nás katechety, který by otázku tu nesledoval
a k novým směrům na zlepšení methody se nepřipojil. Otázka zlepšení methody
vyučovací jest však z té velké řady — dle mého náčrtku — jediná ze 22!
Kolik kursů, kolik let by tu uplynulo, než by všecky otázky mohly přijíti na
přetřesna kursech ! ?! Přes všecky nepopíratelné zásluhy předešlých kursů musíme
s bolestí doznati, že ve vyučování katolickému náboženství nejsme na té výši,
kreré vyžaduje za dnešních dob péče o zajištění spásy duší nám svěřených.
Zkrátka kursy pracují jen v úzkém rozsahu.

Jedná-li se ku př. o zlepšení učebnic náboženských, nebudeme řešiti tuto
otázku tím způsobem, že bychom jako na objednávku tuto věc svěřili jednotlivci.
K tomu jistě třeba sebrati material od katechetských spolků, jednotlivých zkuše
ných katechetů i laiků, třeba studií učebnic zahraničních, třeba respektovati cha
rakteru mateřského jazyka, požadavky úrovně umělecké i paedagogické. A není
jistě nejvhodnějsi cesta k získání vhodných učebnic, jako se stalo s překladem
Panholzerovy biblické dějepravy, která byla bez respektování přání spolku kate
chetů v království Českém předepsána pro české školy v malém a velkém vydání.
Když byly obě knihy předepsány, pak teprv katechetský spolek na úsudek ta'zdu,
na své návrhy od nejd. ordinariátu dostal za odpověd, že ordinariát lituje, že
nemůže návrhy spolku v úvahu vzíti, že usnesení o Panholzeruvě malé a velké
biblické dějepravě je dávným společným usnesením všech biskupů říše rakousko—
uherské, a že se na něm od jednotlivých biskupů nedá ničeho měniti!

Podobně třeba hnouti otázkou učebných pomůcek náboženských. K roz
víření zájmu a vzpruze k obstarání všem požadavkům náboženství i doby vy
hovujících pomůcek, byjistě přispělouspořádání stálé výstavy učebných pomůcek
náboženských. K tomu všemu třeba vydatné podpory mravní, ale také hmotné.
Což má býti vlastně v zájmu dobra, o spásu duší věcí vedlejší. Ostatně o stálé
náboženské výstavě se šířeji zmíním ve stati zvláštní.

A tak, jestliže nadřízené úřady i katecheti sami jednotlivými aktuelními ne
dostatky upřímně budou se zabývati, tu za účelné a soustavné práce bude
všem nedostatkům na poli náboženského vyučování rychle a jistě odpomoženo.
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Se vzbuzením zájmu o aktuelní otázky náboženského vyučování dají se do práce
mnozí katecheti jako noví pracovníci, zapracováním vytvoří se specialisté v ná
boženském vyučování, rozšíří se kruh pracovníků na prospěch stavovských listů,
katechetské literatury i celé dobré věci. Snadno se stane, že některou otázku
výbéřou si za předmět své literární práce dva i více katechetů, tím lépe pro věc,
nastane prohloubení a stříbení názorů. Mnohé stati se tím objasní, názory se
ustálí, což opět jistě bude jen vítaným úspěchem.

Jak jsem se již ku konci předešlé stati zmínil, postaral se spolek katachetů,
aby spolkový časopis, který jako příloha »Vychovatelec vychází, byl od Nového
roku o celé čtyři strany rozšířen a vycházel pod titulem »Věstník katechetskýc.
Rozšířením listu bude třeba více pracovníků, redaktor bude spíše moci všecky
příspěvky do listu zaslané také umístovati, mohou tedy katecheti s tím větší
chutí psáti, když vědí, že nepíši nadarmo, že práce jejich budou s povděkem při
jímány a také slušně všecky honorovány.

Vedle těchto zkušeností, které jsem tuto s otevřeným hledím, ze srdce
upřímně pro vzpruhu na poli náboženského vyučování uvedl, naskytne se ze zku
šeností dpp. kollegů jistě celá řada jiných důležitých otázek, poznatků a rad,
které oni jistě také na pole diskuse, na kolbiště řešení otázek katechetských sami
uvedou. Proto znovu volám: Chutě do práce! Jen v před!

Promluva na II. neděli po Devítníku.
VLADIMÍR HORNOV.

>Aj, vstupujeme do Jerusalema, & dokoná
se všecko, co psáno jest skrze proroky
o Synu člověka.: Luk. 18., 31.

»Aj, vstupujeme do Jerusalémah — Na mysli tane mi výjev z první vý
pravy křížové. Jerusalem dobyt a znamení křesťanských knížat vytýčeno na hrad
bách Sionských. Ulicemi svatého města od hory Olivetské ke chrámu a'odtud
na Kalvarii ubírá se průvod nekonečný, hlavy schýlené k zemi a posypané po
pelem.: — »Roztrhněte srdce své. a obraťte se k Hospodinu Bohu svému! —
zaznívá hlas mnicha Amienského a slova jeho nesou se jako bouře od úst
k ústům. —

1. M. j., hluboce dojímají nás prorocká slova Spasitelova: »Aj, vstupujeme
do Jerusalema a vyplní se všechno, co napsáno jest skrze proroky o Synu člo
věka; neboť vydán bude pohanům, bude posmíván a bičován i uplván; a když
jej sbičují, zabijí jej, a třetího dne vstane z mrtvých! A podivuhodno! O učed
nících Páně se praví: »Nesrozuměli tomuh Duše jejich dosud tápala ve tmách,
očekávajíc pozemské království Kristovo. Viděli spíše Krista na královském trůnu,
než na potupném kříži. Zdaž i duše naše smýšlením svým nepodobá se jim ?
Kristus již jde kolem: »Aj, vstupujme do Jerusalema, pojď duše má se mnou!
Ukřižuj v sobě zlo a povstaneš slavná a nesmrtelná; zastkví se roucho tvé jako
slunce a nad sníh sběleno budek Mnohá duše však nerozumí, slovo Kristovo
zůstává před ní skryto!

2. Není bez hlubokého významu, že u brány Jerišské, kam Kristus při
chází, provázen zástupy, sedí právě slepec. Slyší hluk a hlasy a táže se, kdo

VIV
to přichází? »Jezxs Nazaretskýlc Jediné toto slovo slyší, ale stačí to, aby tvář
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jeho zhořela zábleskem naděje, aby rty jeho otevřely se k veliké modlitbě vroucí
a plamenné: »Kriste, Synu Davidův, smiluj se nade mnoulc Zrak jeho obklíčen
temnotami, ale v duši jeho jest světlo. lest to živá víra v Krista, Boha! A toto
světlo víry vrací mu i zrak tělesný. »Prohlédni, víra tvá tě uzdravilah

a) M. j., hrůza prochvívá nitrem naším, když v pověstné věži Daliborce
matné světlo osvítí temné prostory podzemního vězení, kde ubožáci, obklíčeni
temnotami noci, očekávali den vysvobození z pout tělesných. Pro světlo stvořil
Bůh oko člověka. Tma jest nepřítelem člověka — a člověk nenávidí ji. — Tma
spojuje se se škůdci člověka. Za noci plíží se msta a podpaluje příbytek pokojných;
pod záštitou noci přichází nepřítel, aby loupil majetek spravedlivých; za noc
plíží se k táboru zrádce, aby zaprodal své pokrevence; za noci opouští šelma
své brlohy, aby se vrhala na stáda i na člověka. Za noci furie války rozžehá
na kopcích rudé pochodně a oznamuje dny hrůzy. Tma zastírá poutníku cestu,
naplňuje propasti, sepíná strže klamnými mosty nočních vidin, aby sřítil se do
nich člověk ničeho netušící. —

b) Jestliže tato tma, zastírající zrak náš tělesný, jest tak nebezpečná, že
ohrožuje život i statek pozemský, co říci jest o tmě, jež halí naši duši! —
»Bez víry v osobního Boha musil bych sešíletilc napsal jeden ze současných
filosofů. ——Často se stalo, že člověk sešílel ve tmách. Zrak jeho uvykl na světlo,
a touha po světle byla tak veliká, že rozrušila i nitro ubožákovo. Horší však
než tma obkličující zrak tělesný jest tma duchovní — ztráta víry.

Slavný Maistre pravi: »Muži nejvýtečnější, jestliže ztratí víru, nejvíce v sobě
cítí bídu tohoto života; marně hledají útěchy ve vědě a v umění, všechny práce
s cílem se minou, zármutek se stářím roste,jejich konec bývá hrozný a zoufalý.
Mnozí bídy své nezapírají, “mnozí ji tají!< —

Hledím do dnešního evangelia a čtu prorocká slova Kristova, jež splnila se
do poslední písmeny: »Bude bičován, uplván, zabíjí ho“ a třetí den vstane
z mrtvýchlc Bože můj, jaké to světlo pro trpícího, jaká opora! Chmurami noci,
temnotami bolesti proráží jako jas slunce: »a třetího dne vstanelc Vstane z ran,
vstane z bolesti, vstane z ponížení, ze smrti — vstane k slávě a k životu! Jasně
vytčený cíl, jasně vyslovená velikost a důstojnost člověka. —

Proto filosof Montalembert vyznal: »Které náboženství podobně jako kře
sťanské duši zarmoucenou kdy potěšilo, srdce opuštěné kdy ukojilo? Kdo z lidí
víře křesťanské nepřátelských naučil nás, kterak bychom slzy setřeli? Jediné
křesťanství od počátku svého předpovědění a svého vzniku slíbilo těšiti lidi
v nevýslovném žalu tohoto života ušlechtěním náklonností a tento slib veliký
vyplnilo. Dříve než by je kdo nahraditi chtěl, musil by bolest vyhubiti z povrchu
zemského..:

3. Bez víry pravé jest duši teskno jako oku tělesnému, tak i duši tma jest
nepřítelem. Snad někdy temnoty ty, zakrývajíce pojem Boha spravedlivého, jsou
příhodny-vášním a náruživostem, které jako lupiči vrhají se na nejdražší majetek:
na poklady duševní čistoty, mravní poctivosti. Ale v té chvíli, kdy vášně a ná
ruživosti odstupují od člověka, vykonavše dílo zkázy, cítí duše, že temnoty ty
byly jí nepřítelem.

Spisovatel Lessing, jak píše filosof Jacobi, nedlouho před smrtí svou byl
velice stísněn a pravil, že ho všechno opouští. Jacobiovi vyznal, že ho nejvíce
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trápí výčitky, které mu činila jeho manželka umírajic, protože ji přiměl k tomu,
aby se zřekla víry. —\

Pane Ježíši, Ty jsi světlem! Proto jako slepec Jerišský volám k Tobě
»Pane, at vidím! V temnotách zla a pokušení zachovej mi světlo víry své! Vše
okřeje, když po noci jas sluneční rozleje se po kraji. Nemocný vítá jitro po noci
těžké, bezesné, v níž úzkostí chvělo se jeho nitro. Tak i duše má touží po
světle Tvémlc — Vechvíli duševních bojů modleme se jako veliký básník
Schiller: »Můj Bože, zachovej mi poklid mého srdce, abych byl s to poznati
Tebe a kterého jsi poslal, Ježíše Krista; neboť pravda jediná srdce sílí a duši'
povznáší.: Amen.

První neděle postní.
l. Úcta k rodičům.

Napsal JOŠ. ZELINKA.

Posvátný čas postní nám připomíná bolestné utrpení našeho Spasitele z lásky
k nám a z poslušnosti ku svému nebeskému Otci, Jehož poslušen byl až k smrti,
a to k nejbolestnější smrti kříže. Touto poslušnosti uctil Spasitel náš svého Otce
nebeského a dal nám přiklad, bychom ho následovali. Svým umučením a svou
smrtí potvrdil a naplnil IV. přikázání Boží: »Cti otce svého a matku svou, abys
dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemilc A proto též my letošního roku
v této svatopostní době ke cti utrpení Páně pozastavíme se u toho přikázání Bo
žiho & budeme o něm ku svému povzbuzení s pomocí Boží rozjímati.

Čtvrté přikázání Boží jest velice důležité jak pro rodiče a dítky, tak
i pro vrchnost a pro lid vůbec, neboť na zachovávání a plnění jeho spo
čívá veškeren pořádek, svornost a blahobyt v rodinách, v obcích i v celém národě
a státu.

Čtvrtým přikázáním velí Bůh, aby dítky své rodiče a jich zástupce ctily
milovaly, jich poslouchaly, podporovaly a za ně se modlily.

Slovo ctíti znamená o někom počestně smýšleti a mluviti a všecko, cožjeho
jest, v největší vážnosti míti; a této úctě k rodičům věnujeme dnešní svou úvahu
ke cti Božského Spasitele.

Dítky mají své rodiče ctíti jako zástupce Boží na zemi. Úcta dětí k rodičům
záleží v tom, aby dítky o nich vždy dobře & šlechetně smýšlely, jich sobě vá
žily a tuto uctívost aby slovem i skutkem na jevo dávaly; i kdyby vysokých dů
stojnosti jednou dosáhly, aby se za ně nestyděly, je podporovaly, jejich čest a
dobré jméno hájily, jim ve stáří shovívaly, to jest jejich slabosti u vysokém věku
trpělivě snášely. Ježíš Kristus jest nám nejskvěl'ejším příkladem.

Ze svatého evangelia víme, jak Pán Ježíš svého Otce nebeského ctil a vý
slovně učil: »Mým pokrmem jest plniti vůli toho, kterýž mne poslal, Otce ne
beského-Z úcty k Otci nebeskému plynula poslušnost Kristova.

1 před samým utrpením svým odevzdával se Kristus Pán do nejsvětější vůle
Otce svého, když v krvavém potu v zahradě Gethsemanské za noci k nebi volal:
»Otče, ne má, ale Tvá vůle se staňlc

Přikázání toto dal Bůh na hoře Sinai za hřímání a blesků.

A proč na hoře? Aby slyšáno bylo ve všech krajinách a ode všech lidí.
A za bouře dáno bylo, aby lidé ze všech sil jej vždy zachovávali, pamatujíce na
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to, že strašná bouře spravedlivého hněvu Božího se strhne nad těmi, kdož přiká
zání toho neplnili. Úcta & láska k rodičům zákonem přirozeným vštípena jest
Stvořitelem v srdce lidské a protož shledáváme se s touto ctností všude ——u kře
sťanů, u židů i u pohanů. Tak na příklad čteme v starých letopisech Trojanských :
»Když Řekové královského města Troje dobyli aje zapálili, chvátal kníže Aeneas
do hořícího svého paláce, aby co mu nejdražšího před hrozící zkázou zachránil.
A co nejdříve vynesl z domu hořícího? Snad klenoty, drahá, vzácná roucha?
Nikoliv! Aeneas jakožto uctivý syn vynesl ze svého hořícího domu nejdříve svého
stařičkého otce na levém a pohanské bůžky na pravém rameni. S tímto, jemu
nade vše drahým pokladem, chvátal z hořícího města, aby jej před zhoubou ohně
i nepřátel zachránil. Hle, tento pohanský kníže věděl, že největší úctu povinni
jsme vzdáti Bohu, proto bůžky své vložil na pravé rameno a na levé rameno
vzal svého stařičkého otce, kterého po Bohu nejvíce ctil, a tím celému světu
stkvělý důkaz podal, že pokladem po Bohu nejdražším a nejmilejším mají být1
dětem jejich rodiče. Tak jednal pohan z přirozené úcty k rodičům, neznaje IV.
přikázání Božího: »Cti otce svého i matku svou!<

Podobný příklad dětinné úcty k rodičům nalézáme v dějinách národa židov
ského. Čteme v [. knize Mojžíšově: >Když Josefv Egyptě uslyšel, že. Jakob, sta
řičký otec jeho, k vyzvání jeho stěhuje se do Egypta, vyjel mu vstříc na krá
lovském voze a uzřev jej, padl mu na šíji a objímaje ho, plakal radostí, že má
u sebe stařičkého otce. A vzdor tomu, že Egypťané Israelity jako pastýře neměli
v oblibě, představil otce svého králi, kterýž, dojat tak něžnou láskou synovskou,
vykázal jim nejúrodnější krajinu Gessen k obývání. >A živil je Josefi veškeren
dům otce svého, dávaje pokrmy jednomu každému.c Taková úcta k rodičům byla
mezi Israelity, kteří tenkráte ještě neznali příkazu Božího: »Cti otce svého i matku
svou!:

Než nahlédněme do rodin katolických, nalézáme-li také v nich tak obětavou
úctu k rodičům? Slyšel jsem následující případ.

Vdova jedna, která měla na službě tři dospělé dcery, sešla prací a věkem
tak, že si nemohla konečně výživy sama opatřiti. I obrátila se o pomoc k dětem;
Ty tři dcery se sešly, aby se uradily společně, jak by staré matce své na výživu
přispěly. Nejstarší z nich pravila: »Ráda bych své matce ze své služby časem
něco dávala, ale pak bych sobě sama nemohla pro budoucnost ničeho zachovati.:
Druhá podobnou řeč vedla: »Já bych jí také ráda něčím pomohla, ale pak se ne
budu moci tak slušně šatiti jako jiná děvčata.< Posléze nejmladší z nich dolo
žila: »Když jsem byla ještě malá a nemohla jsem si pomoci, tehdy starala se do
brotivá matička o mne více nežli o sebe, nedbajíc, že pro budoucnost ničeho
nezachová a že se nebude moci odívati pěkným šatem. Ona se z lásky ke mně
všeho zřekla, vše vynaložila, aby mi potřebný oděv a dostatečný pokrm opatřila.
jest tedy mým starým dluhem, abych z dětinné úcty nyní o matku se starala bez,
ohledu na to, budu-li sobě moci pro své stáří něco zachovati, nebo budu-li se
moci ,dle mody šatiti. Budu se jedině důvěřovati v neklamné zaslíbení
Otce nebeského: »Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se
ti vedlo na zemilc

Aby se něco podobného neopakovalo, co řekly ony starší dcery, nahlédněte,
milé dítky, do zrcadla těch tří příkladů z rodiny pohanské, židovské a katolické,
a tažte se svědomí svého, který příklad jste až doposud následovaly. Příklad té
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třetí dcery následovati jest zajisté vůle Boží, s kterou spojeno jest zaslíbení ne
beské: »Abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi!—<

Rozpomeňte se na ty starosti a námahy, kterých rodiče s vámi zakusili
a splácejte jim dluh ten úctou dětinnou. Nedomnívejte se, že dcerka mar
nivá, která se stará jen o přepych na venek a starých, třeba často chudob—
ných rodičů nedbá, bude .míti skvělou budOucnost. Dnešní svět ovšem
vítá takové s usměvavou tváří, ale nebesa svolávají na nezdárné takové dcery
kletbu Boží. ,

Nuže, ozývá-li se v srdci vašem hlas svědomí kárající vás z něčeho podob
ného, změňte ihned své chování k rodičům; ctěte je z láskya vděčnosti, modlete
se za ně buď živé buď mrtvé,' čiňte jim počestným životem radost a na věčnosti
vymáhejte jim blaženost nebeskou.

A tak plníce věrně čtvrté přikázání Boží, sami na sobě zakusíte, že Boží za
slíbení neklame, že se budetextěšiti z dlouhého života a z blahobytu zde i jed
nou na věčnosti. Amen. .

Promluva na II. neděli postní.
2. Poslušnost k rodičům.

Píše JOS. ZELINKA.

»Tentoť jest Syn můj milý, v němž
jsem si dobře zalíbil, toho poslouchejte.:

Jak krásné a pochvalné svědectví dává Otec nebeský Synu svému Ježíši
Kristu! Zdali pak mohou rodiče vždy podobné svědectví dáti s dobrým svědo.
mím dítkám svým před celým světem? Ovšem jsou, Bohu žel, rodičové, kteří
snad z přílišné lásky dítky své vychvalují, ale z pravidla dítky jejich nezasluhují
té chvály, poněvadž vůle rodičů svých neplní,jich neposlouchají a tím čtvrtého při
kázání Božího nezachovávají.

Schází jim poslušnost, která nutně vyplývá z lásky a úcty k rodičům,
o které jsme minulou neděli byli uvažovali.

' Druhý tedy způsob, kterým se upřímná úcta a láska k rodičům jeví, jest
poslušnost čili ochotné sjednocení vůle dítek s vůlí rodičů.

Poslušným je tedy dítě to, kteréž přání a rozkazy rodičů svých itehdy plní
ochotně, když to od něho vyžaduje nějaké oběti, nějakého přemáhání a násilí.
Poslušnost jest výsledek úcty k rodičům, kteří jsou pro dítky zástupci Boží na
zemi; Poslušnost byla již pohanům za starého věku ctností vznešenou; konajíce
ji, říkávali: >V poslušnosti máme nejkrásnější svobodu..: A my křesťané zase ří—
káme: »Poslušnost je nejpřednější povinností každého člověka, poněvadž se v ní
jeví pokora, základ to všech ctností.:

Nejkrásnějším ovšem vzorem poslušnosti jest dítku sám Božský Spasitel.
Evangelista Páně o něm jen krátce napsal: »A byl jím poddán.< Kdo a komu
byl poddán? Bůh lidem, Syn Boží své chudobné matce Marii a prostému tesaři
Josefovi, svému pěstounu. Proto svědčí o něm svatý evangelista, že >prospíval
věkem, moudrostí i milostí před Bohem i před 1idmi.< Hleďte, milé dítky, jakou
odměnu chystá vám Bůh již na zemi za vaši poslušnost k rodičům! Tím dal
též Kristus Pán na jevo, jak důležitou jest povinností dítek poslušnost k ro
dičům.
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Vizme, jak poslušnosti vážili sobě pohané. V Římě z nedostatku potravin
nastaly jednou nouze a hlad. Když se v radě města rokovalo, 'jak tomu odpo—
moci, navrhl jeden ze senatorů, jménem Koriolán, aby se právě tímto nedostat
kem přinutil lid ku větší poddanosti. Tato tvrdá rada popudila lid proti němu
tou měrou, že musil město opustiti. Hoře pomstou, utekl se k nepřátelům Ří
manů. Byl od nich jako dobrý vojevůdce vlídně přijat, požíval důvěry jejich a
vedl vojsko jejich vítězně proti Římu, jejž počal obléhati. V městě na nebezpečí
tak rychlé nepřipraveném povstala nouze ještě větší a hlad se vzmáhal. Marně
prosili Koriolana vyslaní senatorové římští, marně se před ním kořili největší bo
háči obleženého města, prosíce, aby od města odtáhl; ani prosby manželky
ieho a dítek nic neprospěly. Když ale přišla k němu jeho matka, žádajíc, aby
města ušetřil a pomstu svou potlačil, tu Koriolan-pohan, synovskou poslušnosti
k milé matce přemožen, zvolal: »Matko, Rím jest zachráněn, ale syn tvůj jest
ztracen!< To pověděv, odtáhl s vojskem od města a byl pak od vojska jako
zrádce zavražděn. Hle, tak jednal pohan! Jakou oběť přinesl z dětinné posluš
nosti, kterou zaplatil vlastním životem. A jsou, Bohužel. dítky, dítky katolické,
které nedbajíce této vznešené ctnosti, rodiče své trápí tvrdošíjným odporemane
poslušností, jakoby neznaly čtvrtého přikázání Božího, »Cti otce svého i matku
svou!<

Otevřeme listy dějin židovských, také v nich nalézáme dětinnou, obětavou
poslušnost. Starý, slepý a zchudlý Tobiáš vypravil Syna svého do Rages, města
vzdáleného, do něhož mladík cesty neznal; ale z úcty a poslušnosti k ctihod
nému otci nastoupil tu cestu, spojenou s velikým nebezpečím. Cestou byl starých
rodičů pamětliv, uschoval sobě žluč z ryby jako lék pro slepého otce, kterýž
lékem tím nabyl opět zraku. Na cestě nechtěl prodlévati, řka: »Otec a matka po
čítají dny a budu-li prodlévati, rmoutiti se bude duše jejich.: Vizte obětavou,
dětinnou starost a poslušnost ku starým rodičům, kteráž mladého Tobiáše i na
cestě v cizině provázela a od Boha hojně odměněna byla požehnáním rodičů!
Matka nazývala jej »světlem očí rodičů a holí stáří jejich a potěšením života.:
Syn se bez úrazu vrátil z daleké cesty pod ochranou svého anděla strážce, otec
nabyl zraku a do domu zase zavítal blahobyt, jako patrný důkaz zaslíbení
Božího: »Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo
na zemilc

Avšak ani doba křesťanská nemá nedostatek příkladů obětavé poslušnosti
dítek k rodičům. Svatý Václav měl úctu a poslušnost nejen pro svou zbož
nou babičku Ludmilu, ale také pro svou pohanský smýšlející matku Drahomiru,
poslouchali! ji ve všem, co nebylo proti přikázáním Božím a za odměnu došel
koruny mučennické a slávy nebeské.

Tomáš Morus, kancléř království anglického, byl uvězněn a zemřel jako
hrdinný mučenník pro svatou víru katolickou na popravišti. Ze strachu před po
mstou krále Jindřicha VIII. neodvážil se nikdo z jeho přátél pochovati tělo jeho.
I přišla jediná dcera jeho Marketa, neohroženě vyplnila povinnost k milovanému
otci a dala jej slušným způsobem pochovali. Touto obětavou poslušnostizískala
sobě Marketa lásku a vážnost nejen mezi šlechtou, ale i bídného, krvelačného
krále samého naplnila takovou úctou k sobě, že se ani neosmělil překážky jí či
niti a trestem nějakým ji stíhati.
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Vidíme tedy u pohanů, u židů i u katolických křesťanů obětavou posluš
nost dítek k rodičům, odměněnou již na zemi časnými statky a blaživou pa
mátkou. Slyšte tedy i vy, milé dítky, a „uposlechněte milého Ježíška, jenž k vám
volá ku každému: »Jdi i ty a čiň podobně!

»Slyš, dítě, kázeň otce svého a neopouštěj přikázání matky své,: dí kniha
přísloví. Modlíce se ráno a večer: »Buď vůle Tválc rozpomeňte se vždy, že to
právě jest vůle Boží, abyste rodiče své ctily, milovaly a jich poslouchaly. Jako
Bůh slibuje dítkám poslušným odměnu a slib ten plní, tak také hrozí těžkým
trestem dítkám neposlušným. Tak praví se v V. knize Mojžíšově: »Zlořečený,
kterýž nectí otce svého a matky své.: Rozumějte dobře -— zlořečený — praví
Bůh, spravedlivý odplatitel dobrého i zlého; proto věrně plňte IV. přikázání Boží,
aby vás nestihla kletba Páně: »Odejděte ode mne, zlořečenílc Tak se srane na
posledním soudu, tam se všichni shledáme s rodiči svými. Běda, bude-li tu utrá
pený otec žalovati na syna a zkormoucená matka nařikati na dceru! Jejich ža
loba, jejich nářek dopadne těžce na váhu spravedlnosti Boží na nenahraditelnou
škodu neposlušných děti. Obraťte se, dokud je čas příjemný a Bůh k odpuštění
nakloněn. Tento čas svatopostní je pro nás časem příjemným; jsou to dnové spasení.

Učiňte tedy pevné předsevzetí, že se budete odměňovati rodičům svým obě
tavou poslušnosti a dětinnou láskou! Náš božský Spasitel se odevzdal na hoře
Olivetské do vůle svého nebeského Otce, máčen jsa potem krvavým. Plňte i vy,
ochotně vůli rodičů svých ve věcech ovšem jen slušných a dovolených, aby se
skutky vaše srovnávaly s tím, co pronášíte v modlitbě Páně slovy: »Bud' vůle
Tválc Poslušnost k rodičům zajisté jest vůlí Boží. Kdo ji zachovává, bývá úča
sten zaslíbení Páně, jenž v knize Sirachově praví: »Kdo cti otce svého, bude
dlouhověký a kdo poslouchá otce, občerství matkunz Amen.

N©o<>ě Z naší organisace a různé.

Za kollegou St. Gártnerem.—Z řad
našich odešel opět jeden z kollegů, pracu
jících na roli školské. Dne 7. ledna t. r.
zemřel v Žižkově tragickým způsobem dp.
Stanislav Gartner, katecheta 1. obec. dívčí
školy. Narodil se 27. března 1874 a vy
svěcen byl na kněze r. 1900. Působil jako
katecheta v Nýřanech, pak jako praefekt
katolických tovaryšů a konečně v Žižkově
po 8 roků. Pro svou veselou a milou po
vahu byl vážen ode všech, zvláště od kol
legů i dětí. Již loni stěžoval si na bolesti
v hlavě a od listopadu znovu, proto v pro
sinci nevyučoval. >Takovou zvláštní tíhu
mám v hlavě,: tak sobě stěžoval. Odešel
v pátek, dne 7. ledna, mezi vyučováním ze
školy, aby se více nevrátil. Pitvou bylo zji
štěno, že trpěl chronickým zánětem měkkých
vazív mozkových a vodou v hlavě. Pohřeb
jeho konal se'll. ledna dopoledne na 01
_šanském hřbitově za velkého účastenství obe
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censtva, mezi nimiž hlavně jsme pozorovali
c. k. okr. inspektora, p. F. Šváchu v čele
učitelů a učitelek (náboženský inspektor pří—
tomen nebyl. R.), všechny žižkovské kate
chety, celé předsednictvo Spolku katechetů,
kaplany žižkovské a více jiných kněží (z vyš
ších duchovních neviděli-jsme nikoho) a
velký zástůp usedavým pláčem se loučících
dětí se svým milovaným katechetou. Po
hřební průvod za účasti vdp. faráře Šti
bingra vedl vdp. farář Šitler, který se jmé
nem duchovenstva krátkou promluvou nad
hrobem loučil se zesnulým. Budiž ti Bůh
milosrdný & milostivý, příteli náš! R. i. p.!

Z naší organisace. — Plzeňská od
bočka. — Činnost vzdělávací. (Píše Pacovský.
Pokračování.) — Kol. Václav Vajs předná
šel o valné hromadě katechetského spolku
v Praze, a při schůzi 27. ledna přednášel:
»Bedřich Nietsche a jeho fllosoňec. — Uči—
něno usnesení o užívání učebnic nábožen
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ství na školách obecných i měšť. v Plzni;
usnesení zasláno nejd. konsistoři ají schvá
leno. — Kol. předseda r_eferoval o církev—
ních dějepisech, zvlášť o dějepisu Xav. Dvo
řáka. -— Dne 21. dubna přednášel týž o
úpravě katechismu, četl návrhy, které poslal
spolku katechetů v Praze, stran sjezdu ka
tech. a spolkového časopisu.

Jednáno o klassiňkaci z náboženství a
čten příslušný výnos z »Ord. Listuc, o ú
častenství dětí na prosebných průvodech;
ustanovený dny služeb Božích pro- školy V.
okresu. Na IX. schůzi referuje koli. před
seda ovýborové schůzi spolku katechet
ského v Praze, & kollega Zika: »Machar
v Plzni.: — Čteno vyzvání nejd. k. a. kon
sistoře, aby se katecheti súčastňovali vika
riatních porad; usneseno příští porady kor
poratívně se súčastnit.

Na XV. schůzi promlouvá kol. Košák
»O osnovácha, ajak osnovu upraviti, před
náší kol. Píč; o výstavě katechetské v Brně
referuje kol. Košák. Na dalších schůzích
probírá kol. Košák osnovu pro 1. třídu
obecné školy, poukazuje k některým potřeb
ným změnám a dodatkům, zmiňuje se opo
můckách a vystavuje obrazy, hodící se jako
názor pro 1. třídu. — Tím položen základ
k příští katechetské výstavě pomůcek při
vyučování náboženství v Plzni, k jejímuž
uskutečnění »Kroužekc v další činnosti hodlá
pracovati.

Pak bylo jednáno: »O účasti katechetů
ve spolcích jiných. Ojednotě při pozdravu.
o hájení cti katechetské. 0 řádu školním
a vyučovacím, o kvinkvenálkách, o.remu
neraci za přespočetné hodiny, 0 přidělování
hodin přespočetných, o katol. spolcích lai
ckých, o výpomoci katechety v duchovní
správě, hlas katechety na okresní konfe
renci, o dětech zanedbávajících služby Boží,
o vypisování míst katechetských, o zapiso
vání látky z náboženství, o zákazu pozdravu
se strany učitelstva a odpovědi 0. k. okr.
školní rady.

Mimo to probrána a uskutečněna celá
řada pokynů, přání inařízení, týkajících se
vyučování náboženství.

Za vrchol činnosti vzdělávací pokládá
me, že >Kroužek< uchopil se práce vážně
a svědomitě tím, že začal hlavně, pokud
osnovy se týká, pracovati od základů, t. j.
-od osnovy pro 1. třídu obecné školy. —
l v otázce vzdělávací, která je úkolem
»Króužkua našeho, doufáme, že mnohp vy
konáme, a že pracovati budeme se zdarem,
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nebot' pracujeme důsledně a
zásadně.

Nehledáme v otázce této osobního pro
spěchu, nehledáme osobní cti, nýbrž pracu
jeme o rozšíření, prohloubení a utvrzeni víry
Kristovy v těch, kdož jsou péči a vedení
našemu svěřeny, a tak staráme se o zřízení
království Božího zde na zemi.

Výbor Spolku katechetů v král.
Českém konal 22. prosince m. r; I'V. svou
řadnou schůzi za přítomnosti 12 členů. —
Po přečtení & schválení protokolu předešlé
schůze projednáván originál úmluvy Druž
stva »Vlastc a »Spolku katechetů v král.
Českém: ve příčině přeměny »Katechetské
přílohy ve >Věstník katechetskýc. — Když
bylo shledáno, že družstvo »Vlasta přistou
pilo na všechny podmínky, výborem Spolku
katech. stanovené ve III. výborové schůzi
ze dne 4. října rr. r., byla úmluva tato na
rok 1910 a 11911 výborem přijata a před
sedou a jednatelem podepsána. — Noví
členové: Prantner František, katecheta v Mi
rošově a Karel Šindelář z Nové Kdýríě se
jednohlasně přijímají. — Vsdp. Dr. Antonín
Vřešťál, řádný professor mravovědy a _ka
novník kolleg. kapitoly u Všech Svatých
na hradě Pražském, daroval —Spolku svůj
spis »Moralkac, vydaný v »Dědictví sv.
Prokopac,-- a vsdp. Dr. Antonín Podlaha,
kanovník metropolitní kapitoly u sv. Víta
v Praze zaslal darem kollekci obrázků:
»Posvátná uměníu všem členům spolku ka
techetů k nahlédnutí. — Poté končí před—
seda tuto poslední výborovou schůzi vr. 1909
přáním radostných svátků vánočních a všeho
dobra v novém roce 1910. Bda.

Středisko katechetské. — Dovolu
jeme si oznámiti všem českým katechetům,
že každou středu večer pořádá se přá
telská schůzka katechetů z Prahy, praž
ských předměstí i katechetů do Prahy za
vítavších v restauraci p. Slámy v Křemen
cové ulici, kde dostane se porady v běž
ných záležitostech právních i paedagogi
ckých. Samo sebou se rozumí, že dpp. kol
legové z duchovní správy budou vžgy bratr
sky vítáni. ], L.

Noví členové. — Čínnými členy spolku
katechetů se stali dpp.: Ant. Beran ze Žiž—
kova, Mat. Herynk erladna, J_an Krýsa
z Kamenice nad Lipou, Fr. Mudra z Kladna,
Fr. Ševčík z Mladé Boleslavě, Jul. Nádvor
ník v Kralupech, Arn. Oliva 2 N. Strašecí
& Jos. Višňák, katecheta a osobní farář z
Čes. Dubu. J, L.

promyšleně,
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Hodno uznání. — Šlechetně se za—
chovala firma Čupík & Váňa, modní obchod
pánskými a dámskými látkami a bílým zbo
žím na Ovocném trhu v Praze, ke dvěma
opuštěným sirotkům, darovavši veškerý látky
na výbavu sirotků těch do nových domovů.
Poněvadž uvedená firma štědře podporuje i
jindy spolky, ochranou opuštěných dětí se
zabyvajici, zaslouží si našeho doporučení
a to tím spíše, že jest to ňrma česká akře
sťanskál ]. L.

„O životě a smrti“ rozepsal se sta
řičký L. N. Tolstoj: »Smrt je přeměna v
našem těle největší a nelposlednější. Byli
jsme kousky masa, pak kojenci, vyrostly
nám vlasy, zuby, vousy, počaly šedivět,
vypadávat . . Proč se bojíme poslední pře
měny? — Protože nám nikdo nevypravoval,
co se s ním stalo po této přeměně,.nevíme
ničeho, co suámi bude po tomto životě.
Víme však, že život náš není v přeměnách
těla, ale v tom, co žije v tomto těle. Ažzje
v těle duše, která nemá ani počátku ani
konce . . ,. J. L.

Istrianci a bohoslužebný jazyk. —
Při zpívané mši svaté a jiných obřadech
bylo v Istrii) Chorvatsku i na pobřeží dal
mátském starodávným zvykem zpívati ve
škerý hlasité modlitby v jazyku slovanském,
ostatní tiché modlitby říkalkněz vjazyku latin
ském.Vposlední době a hlavně za bývalého
terstkého biskupa, Nagla, jest tento staro
dávný a Jihoslovanům posvátný zvyk od
straňován, lid to těžce nese, ba liberálními
vůdci podněcován, vystupuje na některých
místech odbojně, výhradně latinskou boho
službu nechce do svých kostelů připustiti a
kněze bojkotuje, odpadnutím vyhrožuje, ba
docela vyhrůžku i ve skutek uvádí. Též
poslanec, Dr. Rybář, jménem svých chrá
něnců prohlásil: »My se nepokoříme roz
kazům o výhradně latinské bohoslužbě, opu
stíme latinský chrám a půjdeme k Bohu
ven do volné, svěží a zelené přírody, kdež
se všude rozprostírá dům Boží.c Bohu žel,
jest velká obava, že vznětliví Jihoslované,
nepodaří-li se je uklidniti, hrozbu svou k ra
dosti nepřátel církve provedou; tak by se
zbožný lid jihoslovanský přec nemusel dráž
diti! ]_ L.

Fakta loquuntur. -—Mnozídosud pod
ceňují snahu po ochraně zvířat a Zpěvného
ptactva zvláště. Těm na protidůvod ze sku—
tečnosti: Pred čtrnácti dny loučili jsme se
v jisté společnosti s doktorem chemie, který
usazen jest na ostrově St. Croix u ostrovů
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Filipínských a trávil letošní'vánoce ve své
vlasti. Ten mezi jiným vypravoval, že třti—
nové plantáže ostrovní ohrožovaly silně roz
množené polní myši, proti nimž nasadili ma
lého dravce mungo, ten se rozplemenil a
myši úplně vyhubil, ale pak, aby se uživil,
dal se do ptactva, hlavně zpěvné ptactvo
vyhubil, jen druh papoušků, holubů aještě
dva druhy ptactva dosud obstály. Smutno
dnes na ostrově „bez ptactva, a co horšího,
zahrady se svým stromovím nápadně
hynou. J. L.

Obrazárny a katecheta. Návštěvy
obrazáren i občanských výstav obrazů,soch
a různých uměleckých modelů poskytují
i katechetovi mnohý prospěch. Návštěvami
takovými tříbí katecheta svůj vkus pro oce
ňování obrazů, dovede pak také rozeznati,
co se hodí pro školní děti, co se hodí za
učebnou pomůcku a co se také nehodí. Pro
sebe sbírá z obrazů mnoho představ, které
jeho snad kusé dosud představy doplňují
nebo i opravují, mnohé z obrazů snad získá
pro sebe v orginálu neb aSpon v reprodukci
co pomůcku k vyučování svatému nábo
ženství. _

Proto s prOSpěchem bude pro katechetu
sledování i vydávání reprodukcí ať již samo—
statných, či v illustrovaných dílech a časo
pisech. Též mezi vydávanými pohlednicemi
najde katecheta často celé serie, kterých rád
použije co učebně pomůcky k ulehčení pro
sebe ik pochopení snadnějšímu pro žactvo.
Přiléhavé pohlednice, při malém vydánijsou
dnes pro katechetu vítanou pomůckou ale
spoň'pro tu dobu, dokud nebude možno
soustavné a bohatší vydávání pomůcek nábo
ženských, které by vyhovovaly požadavkům
uměleckým i paedagogickým. S prospěchem
bude z obrazáren, výstav i jednotlivých ob
chodů vyhlížeti a vybírati vše, co by vy
učování náboženské ulehčilo a ve Věstníku
na to upozorňovati. J. L.

Biblická dějeprava ve „Květech“.
V VI. svazku »Květůc ročníku XXX. krá
sně rozebírá a velmi přiléhavě, řekli bychom
mnohými řádky bezohledně šlehá smutné

zjevy tak četně se vyskytující mezi doro—
stem a hlavně mezi studentstvem, z něhož
úžasné procento zvláště na vysokých ško
lách zapsané mohli bychom charakteriso
vati: »Marnotratný sync, pan K. Schnei—
pflung ve článku nadepsaném »Marnotratný
sync, Krásné myšlenky a úvahy, známý
biblický obraz analysující, stojí za přečtení.

Knihúlkámn družstva Vim v Prue.
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VĚSTNÍK KATECHETSKÝ
PŘILOHA >>VYCHOVATELE<<K xxv. ROČNÍKU.

RED. JOS. JONÁK.
Praha-VII. Bělského tř. 904.

Úprava osnovy či katechismu?
(Přednesl .l. v kroužku západočeských katechetů.)

Není účelem těchto několika slov podati obšírné nějaké pojednání neb bu
diti snad teprve zájem pro tuto společnou naši otázku, — vždyť břímě její ve
škole společně neseme, s jejími obtížemi při její těžké a zodpovědné práci zá
pasíme a mnohdy již předem sami odpomoc hledati musíme. Mám jen krátce
poukázati k tomu, jaké stanovisko tu zaujímá náš Plzeňský kroužek. Některé
články uveřejněny byly již v »Křestanské škole: a věc je tedy známa, jde jen
o to, poraditi se, sděliti si náhledy, vždyť ve Skušenosti a praxi katechetů již
vlastně uloženy jsou vždy zárodky a začátky zdravé a potřebné reformy, — je
třeba jen dáti ty zkušenosti dohromady v jeden celek, -— a to nám posud
chybělo.

»Osnova náboženského vyučování je velikého významu: — jsou slova
známého katechety Pihlera r. 1905. Proto vysvětluje se živý zájem, jaký kate
cheté otázce té věnují. Ve schůzích, jež vídenští katecheté odbývali, nejvíce na
vštíveny byly ty, které jednaly o tomto thematu.

Neboť osnova udává, čemu učiti, kolik látky z velikého oboru vědění nábož.
dětem má se podati a konečně, co nejdůležitější, jak rozděliti učivo podle
stupňů vývoje dětského. — Je tedy osnova měřítko pro celou katechetskou
činnost.

A jaká je osnova naše? Jaké změny vyžaduje? K této otázce nemůžeme
odpověděti tak, jak by si bylo přáti k dosažení cíle, nýbrž spokojiti se musíme
jen tím, co je nutno, spokojiti se s tím nejnutnějším, — protože je málo hodín
vyučovacích.

V Německu je počet hodin vyučovacích 2—3 krát větší, a přece stěžovali
si do velkého hromadění látky. — Učivo tedy dle toho bylo rozděleno a zmen
šeno, ač nejlepší katechismy jejich obsahují 479 otázek, — naše však v Ra
kousku 877. Dle toho přichází u nás 2krát až 3krát více látky projednu hodinu

Nutný následek toho musí býti ovšem spěch, horečný chvat a povrchnost,
ne snad u katechety, ale u dětí, neboť není možno, aby děti při tak rychlém po
stupu mohly sebou kráčeti. My dospělí potřebujeme času k tomu, abychom uvá
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žili pravdu tu neb onu, má-li zapustiti hluboký a trvalý kořen, — jak teprve
děti! Dříve nežli jednu pravdu zažily, než vycítily její sílu a dojem, vedeme je
již dál a opět dál, a tak jedna představa stíhá, zapuzuje druhou, v hloubce
neutkví nic, a zbývá jen povrchnost. A povrchnost je nepřítelem jak vědění tak
i praktického života a zvláště života náboženského.

K tomu přistupuje ještě starý zvyk ustavičného memorování.
Kritik ve »Hlídcec praví: »Všechno jiné školní učivo zanechalo memoro

vání, katechetika je podržela. Dnešní škola odvykla děti memorovat, ale katecheta
mučí je memorováním dále.< — Zkušený jeden katecheta německý navrhuje,
že stačí úplně z celého množství učiva dáti memorovati během celého 81etého
vyučování 300 nejvýš 400 otázek a při tom starati se, aby asi 100 hlavních
otázek dětem v paměti utkvělo pro život a nebylo zapomenuto. K tomu třeba
podotknouti, že katechismus dle jich osnovy neprobírá se celý za rok, ale roz
dělen je ve dva roky.

A nahlédneme-li do naší osnovy, čteme tam pro jediný rok pro 4. tř. obecné
školy 411 otázek, pro jediný rok pro 3. třídu obecné školy 252 otázek a pro
měšť. školu všech 877 otázek. Na obecné pak škole má se probírati vždy celý
katechismus v pověstných kruzích koncentrických.

Již tento číselný rozpočet učiva, jeho veliký rozsah volá po důkladné revisi
naší osnovy, aby byla změněna a vhodně opravena. Vždyť není osnova nic stá
lého, mění se, vyvinuie se pod vlivem tradice a názorů paedagogických a di
daktických, jež se stále rozvinují; a vývoj ten neustal ani dnes, nýbrž jde ku
předu snad mnohem rychleji než kdy jindy.

Oproti tomu můžeme směle říci, že naše osnovy jsou zastaralé. Jsou zpra
covány na základě osnovy Lavantské a ta se považuje za nejslabší. Nějaké
menší změny, jež čas od času se dějí, nemohou nahraditi to, čeho dnes
potřebí. —

Od r. 1903 v mnohých diecesích pořádáno již asi 13—15 velkých katechet
ských kursů, na nichž 0 různých otázkách jednáno bylo. Nechci říci, že kursy
ty mají hned za výsledek praktické nějaké úspěchy, podávají většinou ideální
návrhy, jež musí se v praxi teprve osvědčiti, avšak přece, když na tu neb onu
otázku se stále naráží, jí otřásá, — znamená to vždy nějaký krok ku předu.
Kde však jeví se u nás nějaká podobná činnost? '

A přehlížíme-li všechna thema, jež na kursech katechetských se probírají,
tu shledáváme tu podivuhodnou okolnost, že thema ta ať jsou různého druhu,
ať z různého stanoviska vycházejí, skorem vždy setkávají se u jednoho bodu,
totiž u požadavku, že zapotřebí je značné a to důkladné změny náboženské
osnovy. Jsou tedy i vnitřní důvody náboženského vyučování, jež pro tuto re
formu mluví.

Účel a cíl vyučování náboženského není jen učiti, ale vychovávati. Ná
boženství jako předmět učebný podléhá změnám jako každá jiná disciplina, opírá
se o výsledky paedagogické a didaktické a těží z vymožeností psychologických
&jiných věd. A tu právě poukazuje se dnes k tomu, že na školách klade se
veliká váha na vědění a učení. Nikdo nebude zajisté vědomosti podceňovati, ale
také ne přeceňovati. Dítě, které zná text katechismu, nemusí proto býti ještě
dobrým žákem. Dříve nežli náboženské pravdě se naučí, ji odříkává, ji zná a do
kazuje, dříve musí prodělati jiný methodický krok, — náboženskou pravdu musí
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nejdříve zachytiti ve svědomí, ji prožíti, nabýti vnitřní zkušenosti a potom teprve
přijde paměť a vědění. Co získá pro vůli, cit a svědomí, to je pro život, vědění,
paměť brzo vyprchá.

Proto je nutno, aby děti vnitřně prožily, propracovaly, náboženské zásady
si osvojily, potom možno přikročiti k dalšímu, k abstrakcí, ke katechismu. A tu
má biblické názorné vyučování veliký význam a zda' se, že v budoucnosti
osnova musí dopřáti více místa biblické dějepravě, než až dosud se dělo.

Náboženství není vědění, ale náboženství je život. A proto má osnova
učebná podávati ne hned celý systém, ale jako život po stupních kráčí, tak
i postupně mají vyvozovati se jednotlivé představy a hlavní pravdy. Hlavním
požadavkem je, aby nejprve elementární pravdy utkvěly, se zakořenily, to však
není možné, podává-li se hned mnoho, dítě nedovede vše strávili, zpracovati, —
učivo musí býti přiměřeně rozděleno.

Je tu dále methoda nábožen. vyučování a na ní mnoho bylo útočeno. Po
mnoho let tedy pracováno v její opravě a dnes můžeme říci, že je methoda
zcela dobrá. Ze všech stran však ozývá se ono osudné »ale.c —Methoda je zcela
dobrá, ale osnova dává mnoho učiva, osnova je pochybená.

Konečně třeba zmíniti se o kruzích koncentrických, jež většinou považují
se již za překonané stanovisko, jen u nás se s nimi ještě trápíme.

I—Iorlivosta zájem pro vyučování náboženské ve vyšších třídách, místo aby
přibýval, ubývá, mizí a příčina toho hlavní a snad jediná jest ono věčně
opakování v koncentrických kruzích ono stálé memorování stále v témže
pořádku.

Interess, to nejdůležitější, zájem pro vyučování je následkem toho ztracen
a tím i bezděčná pozornost, jež i při katechisování je velikým činitelem.

Hlavní zásada psychologická zní: »Podávej vždy něco nového.<
Koncentrické kruhy, jak u nás se praktikují, jsou špatně pochopeny, špatně

prováděny. S takovými pryč, to je záhuba náboženského vyučování.
Učivo náboženské podávej každý rok v nové formě, v jiném pořádku a

každý rok se zřením k jistému stupni duševního a náboženského vývoje
dítěte. —

Pak může učivo býti probráno kolikrát, ale bude vždy nove azajímavé. Dle
toho musí osnova býti upravena. (Pokračování.)

Valná hromada „Spolku katechetů v království Českém“.
(ANT. BENDA.)

(Pokračování.)

Na základě přípisu nejd. k. a. konsistoře ze dne 11. listopadu 1908, č. 8817,
byl tento posudek zaslán nejd. k. a. konsistoři v Praze s tim podotknutím, aby
zavedena byla toliko »Velká biblická dějepravac, a to i z důvodů finančních.
K. a. konsistoř však sdělila přípisem ze dne 2. července 1909, č. 3246, že »jest
setrvati při plnění zdejšího ustanovení o užívání i malé i velké bibl. dějepravy
Panholzerovy, jelikož ustanovení to vydáno na základě porad celého episkopátu
rakouského. Co do nesnází finančních, na něž se u chudších dětí poukazuje,
lze zajisté obrátiti pozornost na to, že chudým dětem knih těch, jako knih ji
ných, dostává se zdarma.<



Strana 36. VĚSTNÍK KATECHETSKY Ročník xm.

Pro zpracování podrobné osnovy náboženské vůbec a pro pokusné uspo
řádání katechismu v novém rouše tak, aby tento byl pro české děti vhodnou,
lehko srozumitelnou, milou aspolu všem paedagogickým požadavkům vyhovující
knížkou, z níž by se děti rády učily a jí si zamilovaly, ustavila se z řad kate
chetských zvláštní komise.

Pojednáváno o prostředcích zamezení účasti školní mládeže na dětských
zábavách, jako bálů, různých rejů, her, koncertů a divadel a to zvláště ve dny
nedělní a sváteční.

Výbor spolku upozorňoval na to, aby v »Čechuc i v »Katechetské přílozea
větší pozornost věnována byla našim nepřátelským časopisům.

Návrh mnohých členů na vydávání nějakého pěkného dětského časopisu
byl výborem spolku pro stránku finanční odložen na dobu pozdější. Poukázáno
při tom na mnohé dosud stávající dětské časopisy, jako: »Rajská zahrádkaa,
»Anděl strážný-, »Český jinochc, »Vzdělávací četba katolické mládežec a »Kvítkya
od dp. Frant. Svatka.

Opravdová snaha po vzdělávání se patrna byla z čilé poptávky členstva po
svazcích »Katolické vzdělávací knihovnyc. Do knihovny zakoupen též »Český
slovník bohovědný.<

»Vzdělávání činí člověka svobodnýmc přijato za heslo i našeho spolku.

Proto nemile dotkla se valné části katechetů generalisovaná lokálka ve »Vy
chovatelic čís. 6., ze dne 15. března 1909, roč. XXIV., nadepsauá »K otázce ka
techismuc a šifrovaná >j.<, snižující skutečně intelligenci katechetovu a poskytující
nepřátelům našim přímo do rukou vítanou zbraň ve příčině t. zv. úrovně vzdělání.
Na písemné zakročení předsedy spolku katechetů redakce »Vychovatelec jedno
duše odpověděla, že béře tuto věc na vědomí. Spolek katechetů v království
Českém věru více šetrnosti zasluhoval od redakce »Vychovatelec, který na svém
titulním listě nesl nápis »Orgán katechetského spolku v Praze-, a v jehož odebí
rání jest jistě hlavním faktorem.

Ve příčině vyvěšování nemravných obrazů a pohlednic bylo shledáno, že
lze tu s prospěchem užíti g 516. trestního zákona. Dobře však jest působiti na
rodiče školních dítek, aby oni sami patřičné kroky učinili na místech kompetent
ních, aneb prostě zjistiti konkrétní případ a žádati pak za odpomoc c. k. policejní
ředitelství“v Praze, po případě c. k. okresní hejtmanství.

Po stránce paedagogicko-didaktické zkoumány nově zavedené učebnice dě
jepisné pro měšťanské školy a stanoveno, by partie urážející církev, kněžstvo
vůbec a snižující autoritu katechetovu ve škole v očích svěřeného žactva, byly,
bude-li dosud možno, z učebnic těch odstraněny.

Novou učebnici náboženskou pro 111.třídu škol obecných zaslal komisi ka
techismové dp. professor Vlad. Hornov. První článek víry uvolil se zpracovati
kol. Suchomel Fram., katecheta měšťanské školy z Vršovic. Referát tento pak
propracován byl za velké účasti katechetů v komisi katechismové a výbor spolku
katechetů stanovil, aby tato pokusná část katechismová byla hned v prvním čísle
>Věstníku katechetskéhOc vytištěna spolu s vyzváním, aby v zájmu dobré věci,
v zájmu katechetů i dítek, každý, kdo tuto pokusnou stať pročte, také o ní uva
žoval, svou hřivnou přispěl, aneb aspoň své dobrozdání o ní předsedovi spolku
kol. Janu Konopíkovi, katechetovi na Král. Vinohradech, zaslal.
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Po stránce právní a hmotné byly probrány ve schůzích členských i výbo
rových různé otázky z postavení katechetova ku představeným škol a členům
sboru učitelského; na př. jednáno o tom, má-li katecheta povinnost psáti konfe
renční protokol, má-li právo představený školy při své inspekci podepsati se do
rubriky určené pro náboženství, kam má katecheta, suppluje-li světského učitele,
zapsati hodinu supplovanou.

Rokeváno o rozvrhu náboženských hodin, 0 zpěvu církevním a o dozoru
při náboženských cvičeních.

V příčině vynesení c. k. zemské školní rady v Praze ze dne 31. března 1909,
č. j. 13.125, jímž hodlá ministerstvo kultu a vyučování podrobiti revisi nařízení
2 8. května 1872, č. 3306, jednající o poradách okresních a zemských, podáno
nejd. k. a. konsistoři jakož i celému episkopátu českému, memorandum opírající
se o definitivní řád školní a vyučovací ze dne 29. září 1905, č. 13.200. K téže
akci vybídnuti byli i katecheté němečtí. '

V memorandu se žádá, by 55 4. a 8. cit. nařízení byl urovnán ve prospěch
katechetů i duchovní správy. Nejd. k. a. konsistoř Pražská sdělila přípisem ze dne
23 června 1909, č. j. 7056, že žádost spolku našeho c. k. zemské školní radě
tlumočila.

Ve vlastním zájmu katechetů upozornil výbor spolku našeho na dodatek
k vrchnopastýřskému poučení ze dne 31. srpna 1907. >Ord. L.a, 1907, č. 9., uve
řejněný v »Ord. L.c, 1909, č. 3., str. 4., nejd. k. a. konsistoři v Praze, ze dne
3. března 1909, č. 3278, jímž se přece konečně dává všem učitelům náboženství
jakási direktiva, jak vésti si při klassiňkaci z náboženství a při návrzích na sní
žení známky z mravů u těch školních dítek, které neúčastnily se cvičení ná
boženských.

Předsednictvo spolku našeho zaslalo na slovútný klub poslanců katolicko
národních, na říšské radě ve Vídni právě meškajících, memorandum, ve kterém se
žádá, aby žádosti těch rodičů, kteří nechtějí posílati dítky své na předepsaná ná—
boženská cvičení, byly co nejdříve vyřízeny.

Jednáno dále o výpomoci katechetově při farní bohoslužbě a otom, že
některé duchovní správy odpírají katechetům vydání biřmovacích lístků pro školní
farní mládež. Nejd. k. a. konsistoř v Praze však sdělila spolku našemu přípisem
ze dne 16. června 1909, č. 6708, že farní úřady jsou povinny dáti katechetům
potřebný počet biřmovacích lístků.

Uvažováno o krocích, které podniknouti třeba ve příčině náboženského vy
učování ve školách pokračovacích a kursech učebných, zřizovaných při školách
měšťanských, jakož i začáteční hodině vyučovací na pokračovacích školách ře
meslnických ve dny nedělní.

služebných mnohé nesrovnalosti a neshody dosud stávající odstranil konečně nej-.
novější výnos c. k. zemské školní rady ze dne 16. června 1909, č. j. 24.874.

Dlouho rokováno o připuštění důvěrníka ve věcech katechetských u nejd.
konsistoři, ale po náležité úvaze celá tato věc odložena na dobu pozdější &
vhodnější.

Výbor spolku uvažoval také o zastoupení katechetů v místních i okresních
školních radách, protože někteří zástupcové církevní do schůzí těchto korporací
vůbec ani nechodí. Mnohé nepříjemnosti vznikly jenom neúčasti zástupců církev—
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nich v místních nebo okresních školních radách. Proto sám náš nejdůstojnější
Arcipastýř důrazně připomenul tuto povinnost zástupcům církve v místních a
okresních školních radách v »Ord. L.c, 1909, č. 2., str. 20„ výnosem ze 3. února
1909, N. E. 946.

Pojednáváno o systemisování katechetských míst vůbec a přenášení kate—
chetských míst škol obecných na školy měšťanské (čilý odbor plzeňský dosáhl
takto třech míst katechetských na školách měšťanských), o jmenování zvláštních
učitelů náboženství za remuneraci z duchovní správy tam, kde může býti docela
dobře místo katechety na měšťanské škole systemisováno v rámci zákona, jež
však na základě úsporného systému zříditi se nechce, o udělování osobního pří
davku katechetům škol obecných po lOleté nepřetržité činnosti na škole obecné,
o výnosu c. k. zemské školní rady ze dne 31. října 1908, č. 45.332, jímž pevně
stanovena nová norma o výplatě remunerace za přespočetné hodiny náboženské
katechetů systemisovaných (viz též »Ord. L.: 1909), o započítávání dřívějších let
katechetských do pense i kvinkvenálek a jich datování a konečně o kommutaci
míst katechetských.

Ve příčině obsazování míst katechetských bylo velice živě debatováno.
Celkem stanoveny tyto body: 1. léta služební vůbec, 2. léta služební v místě,
3. požitky služební, 4. přátelská dohoda všech místních katechetů. Někteří čle
nové však dovolávali se i toho, by zřetel vzat byl též na služební léta v okrese,
k době v duchovní správě ztrávené, ku kvalifikaci a zásluhám. Věc tato za
sluhuje vskutku velice zralé úvahy, až jednati se bude o statusu katechetském.

V hájení hmotných zájmů katechetských poukazováno i na to, že bude asi
nutno přistoupiti k nové úpravě platů katechetských, při čemž navrženo, aby
členové spolku našeho s učitelstvem ať obecných či měšťanských škol ničeho
společného nepodnikali, odvolávajíce se na svou vlastní organisaci. Clenstvo naše
informováno bylo o postavení kněze v nemoci a o výhodách v té věci sv.-Josef—
ského gorického spolku v Istrii.

Těžce nemocnému kol. J. P. poskytnuta podpora 100 K.
Po stránce organisační jest mi sděliti tu potěšitelnou zprávu, že přibylo

v roce 1909 30 činných členů, takže spolek náš čítá 2 členy čestné, 13 zakláda
jících a 231 činných. Z řad členstva našeho tento správní rok Pán nebes a země
povolal na věčnost mladistvého kollegu Jos. Kotláře, katechetu měšťanské školy
v Hronově nad Metují, 15. dubna. Kéž dopřeje mu Pán klidu, jehož katecheta
v úřadě svém častokráte tak málo má!

Než, nelze mi při tom též i tu nemilou povinnost nevykonati a konštato
vati, že mimo náš spolek, který pracuje pro všechny katechety, a mohu to ne
pokrytě říci a tvrditi, s opravdovou láskou, pochopením a nežistností, stojí dosud
na 140 katechetů. Bylo se strany výboru učiněno vše možné, aby i tito kate—
cheté vstoupili v řadu organisace naší. V organisaci síla, v organisaci úspěch!

Aby členstvo informováno bylo o činnosti spolkové, zasílány byly jednate
lem zprávy o schůzích členských i výborových výhradně do »Čechac. Bohužel,
že redakce »Čechac, nevím z jakých důvodů, ze zpráv těch často mnoho Vy
nechala. Mimo to zprávy spolkové uveřejňoval v »Katechetské přílozec redaktor
Jaroslav Slavíček, katecheta ze Smíchova.

S potěšením budiž konstatováno, že v tomto správním roce utvořily se dva
odbory katechetské na základě stanov spolkových 5 5., odst. 1.-C., a to na Kladně
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s předsedou, kol. Ant. Pencem a jednatelem kol. Jarosl. Vlasákem; v Plzni pak
s předsedou kol. Frant. Košákem a jednatelem Jarosl. Zíkou. Pozoruhodnou,
chvályhodnou a velmi úspěšnou byla práce čilého odboru plzeňského.

Z valné loňské hromady projednáván byl návrh na založení samostatného
časopisu katechetského. Všeobecně se uznávalo, že dosavadní »Katechetská pří
loha—<nedostačuje. Návrh výše uvedený byl uvažován bedlivě a bylo ustanoveno,
zda by nebylo možno dosíci rozšíření dosavadní »Katechetské přílohyc. Celý
tento akt chci všemu členstvu »sine ira et studio< spravedlivě a poctivě před
ložiti a vysvětliti, aby členstvo samo správný úsudek si učiniti mohlo. Předseda
spolku žádal zakladatele družstva »Vlastc, dp. Tom. Škrdle, aby »Katechetská
přílohaa byla rozšířena. Dp. Tom. Škrdle, redaktor Vlasti, odpověděl jménem
výboru družstva Vlast korrespondenčním lístkem předsedovi spolku katechetů
v království Českém dne 20. dubna 1909 datovaným, že rozšíření >Katechetské
přílohyc nelze podniknouit. (Pokračování-)

Z naší organisace.
Výbor Spolku katechetů v král. Českém konal 18. ledna nutnou mimo

řádnou výborou schůzi za přítomnosti 9 členů a 2 hostí. — Za delegáty spolku
na přátelskou schůzi katechetů západních Čech v Plzni, dne 19. ledna konanou,
zvoleni kol. Ant. Benda a Jos. Jonák. — Nemocnému kol. M. L. poskytnuta
podpora 50 kor. — Usnesení výboru z loňského správního roku o pozvánkách
na členské schůze opět schváleno. — Výbor opětně prohlašuje, že »Vychovalelc
nebude zasílán na účet spolku těm členům, kteří již dvě léta členský příspěvek
dlnhnjí a u nichž veškeré upomínání a zaplacení zůstalo dosud bezvýsledným.
Roční příspěvek spolkový těchto členů, jakož i těch, kteří »Vychovatelec neode
bírají, obnáší 3 kor. Bda.

Spolek katechetů v král. Českém konal svou 1. členskou schůzi dne 19.
ledna 1910 za přítomnosti 24 členů. — Návrh kollegy, aby na měšťanské škole,
kde jest veliký počet dítek a žádné zvláštní kaple neb místnosti, kde by žactvo
shromážditi se mohlo, nařízeny byly exhorty dvě tak, aby všichni žáci se jich
súčastniti mohli, uznán pro přítomnou dobu neproveditelným. — Na učiněný
dotaz, na které škole katecheta povinen jest súčastniti se měsíčních konferencí,
vyučuje-li na dvou neb i více školách, sděleno, že jedině na té škole, na níž
jest ustanoven (ať zat. nebo def.). Samo sebou se rozumí, že má právo súčastniti
se měsíčních porad i na ostatních školách, na kterých vyučuje, zvláště bylo-li by
na programu těchto, co by se týkalo jeho osoby, neb předmětu, neb žactva. Kdo
má čas, nechť se súčastní porad všech škol, kde vyučuje.

»Česká Liga Akademickáx poslala pozvánku na svůj representanční věneček.
Kol. Frant. Suchomel, katecheta z Vršovic, přednesl vypracovanou další

stať katechismu: »O Bohu, Stvořiteli nebe i zeměc a »O andělíchc, jež uveřejněna
byla v únorovém čísle »Věstníku katechetskéhOe.

Komise pro opravu katechismu bude míti schůze l4denní v místnostech
spolkových. Předseda vybízí přítomné katechety, aby veškerých svých zkušeností,
jež během svého působení ve škole nabyli, a jež by k zlepšení nynějšího ka
techismu směřovaly, laskavě mu sdělili & tím komisi katechismové práci ulehčili.

Bds.
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Dne 9. února v komisi katechismové za přítomnosti 18 členů propracována
část katechismu »O lidech; uveřejňujeme ji v březnovém čísle »Věstníku kate
chetského<. Bda.

Výbor spolku katechetů v král. Českém konal svou II. řádnou schůzi
dne 15. února v místnostech spolkových za účasti 13 členů a 2 hostí. —

Předseda po zahájení schůze sděluje, že zprávy o schůzích výborových
a členských uveřejňovány jsou ve smyslu % 18. odst. _10. stanov spolkových
v časopise »Čechc a ve »Věstníku katechetskéma. Za zprávy v jiných denních
listech uveřejňované a spolku se týkající neodpovídá ani předseda ani jednatel.
— Odbor plzeňský a kladenský zřízeny ve smyslu g 5. odst. K stanov spolko
vých. — Letos již 17 katechetů přihlásilo se za činné členy a všichni výborem
se přijímají. — Vzata na vědomí záležitost kol. Jos. Bastýře, katechety z Chlumce
u Třeboně, který rekursem k správnímu soudu domáhá se získati I. quinquenálky
od nastoupení služby katechetské vůbec, ač první dvě léta působil na místě ne
systemisovaném a za remuneraci. Ježto rozhodnutí o tomto případě bude pro
mnohé kollegy ve příčině I. kvinkvenálky směrodatným, hradí spolek sám výlohy
rekursem vzniklé. Až celá tato pře bude projednána u nejvyšší instance, bude
podrobně uveřejněna ve »Věstníku katechetskémc. — Kol. katechetům v Hořicích,
kteří po odchodu kaplanově mezi rokem školním převzali k žádosti farního uřadu
vyučování náboženství ve třídách, v nichž tento vyučoval, vyměřena remunerace
v té výši, jako kněžím v duchovní správě. Výbor spolku znovu upozorňuje své
členy, aby nepřijímali vyučováni v nadpočetných třídách dotud, pokud správa
školy, jíž se věc týká, neučinila by o tom patřičné oznámeni okresní školní
radě a tato supplováni na vědomí vzala. Jen tenkráte, bude-li šetřeno vždy všech
nařízení úřadů školních, nebude třeba rekursy domáhati se zákonité remunerace.
— Přečtěn dopis zaslaný družstvem »Vlastc a přípis nejd. k. a ordinariátu v Praze
2 9. ledna č. 348., jímž se sděluje, že J. E., nejdůstojnější náš Arcipastýř,
dosavadního předsedu spolku katechetského, Jana Konopíka, katechetu na Král.
Vinohradech, znovu potvrditi ráčil.

Jednatel sděluje, že J. E., nejd. pan kardinál Leo ze Skrbenských děkuje
spolku za zaslaný mu blahopřejný projev k lOletému jubileu pastýřskému. Zvaní
do členských schůzí zástává nezměněno. — Pokladník, který předkládá ku schvá
lení účet p. Francla, knihkupce, na předplacení časopisů katechetských, bude
vždy ve výborových schůzích referovati o finančním stavu spolku. — V admini
straci »Vychovatele- urovnají se některé nesrovnalosti v loňských účtech za
»Katechetskou přílohUc respektive za časopis »Vychovatela. — Svazu paedago
gickému povolen příspěvek 10 Kor. — Kol. Jonák navrhuje pořádati přátelský
sjezd katechetů východočeských v Pardubicích. — Čilá debata vedena ve pří
čině podrobných osnov náboženských a pokusného sestavování nového ka
techismu. — Ku konci schůze vybízí předseda venkovské členy výboru, by
snažili se získati mezi kněžími dobré pracovníky, kteří by při úpravě nových
učebnic náboženských chtěli býti spolučinnými. — Bda. —

Spolek katechetů v král. Českém odeslal za příčinou lOletého jubilea
inthronisace Svého milovaného Arcipastýře, J. E. Leona kardinála ze Skrbenských,
knížete—arcibiskupa a primasa král. Českého, na stolec sv. Vojtěcha v Praze
blahopřejný dopis, na nějž Jeho Eminence blahosklonně odpovědětí ráčila. Bda.
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Z plzeňského kroužku. (Dokončení) — I v místních událostech brali kate
cheú podn.

Blahopřáno k jubileu Jeho Veličenstva, k nastolení nového vdp. arciděkana
a u příležitosti císařského vyznamenání pana purkmistra Dra. Petáka.

Konče zprávu jednatelskou, provolává jednatel, kol. Zíka, milému »Kroužkuc :
»Vivat, floreat, crescatla

Zdalšího jednání valné hromady vyjímáme: Po schválení zprávy jednatelské
děkuje kol. Vošahlík dosavadnímu předsedovi, kol. Košákovi, za jeho prozíravé
vedení »Kroužkm, za všechnu jeho práci a námahu, kterou »Kroužkua věnuje.
Přítomní povstáním projevili zasloužené díky kol. předsedovi. Usneseno požádati

nejd. k. a. konsistoř, aby každému katechetovi posílala 1 exemplář »Ord. Listu<,
jelikož dosavadní způsob, kterým se katecheta o obsahu »Ord. Listu: uvědomuje,
nevyhovuje. — 19. ledna t. r. uspořádá se společná schůze katechetů západo
českých. — Při nových volbách zvoleni na návrh kol. Jos. Uhra jednohlasně kol.
Košák předsedou a kol. Zika jednatelem »KroužkUc.

Jak krátká jest doba jednoho roku, a co při úsilovné a svorné práci se za
jeden rok vykoná! Hlavni zásluhu o to má neunavný kol. Košák, který jako
předseda nešetře ani času a námahy, svědomitě stará se o provedení všeho toho,
co si »Kroužekc za úkol svůj vytknul, a jsou tu též členové »KroužkUc, kteří
pilným navštěvováním schůzí, vhodnými návrhy, bratrskou poradou nebo upo—
zorněním mnoho přispívají nejenom k utužení kollegiality, nýbrž i k povznesení
stavu katechetského a »Kroužkuc, v němž nejenom poučení, pomoci a porady
se jim dostane, ale kde i po namáhavé práci denní se osvěží a k další práci
povzbudí. Přejeme kol. Košákovi, aby jako předseda rukou pevnou vedl »Krou
žekc k dalším jeho cílům, kol. členům pak, aby vytrvale a bratrsky ho v práci
podporovali! Pacovský.

Rosteme. Noví členové. — Činnými členy spolku katechetů se stali dpp.:
Václav Zeman z Klatov, Alexander Průcha z Plzence, Otomar Černický z Klatov,
František Králík v Lobzích u Plzně, Václav Davídek ze Spáleného Poříčí, Josef
Pěkný na Král. Vinohradech, Alois Vítek z Mladé Vožice, Vít Kaska z Hronova
n. Met., Bedřich Pílbauer z Bernardic u Tábora stal se již před delší dobou čle
nem. ——Pane Bože, jen houšt! Bda.

Letní pobyt pro katechety. — Hodláme v některém čísle »Katechetského
věstníkuc před prázdninami v soustavném článku upozorniti kollegy, kde by
mohli svoje prázdniny příjemně a s výhodami ztráviti, proto žádáme majitele
slovanských lázní, lékaře lázeňské a zvláště vsdpp. kollegy jak z duchovní zprávy,
tak i katechety, aby hleděli v jednotlivých lázních výhody pro duchovní získati
a nás zvláště upozorníti, ve kterých osadách azajakých podmínek možno knězi
přiměřeně letní pobyt nalézti. J. L.

Jak se do nás ryje. — V Českých Budějovicích vycházejíčí »katolickýc
list »Hlas Liduc, jehož majitelem jest Český tiskový spolek v Č. B. a redaktorem
V. B. Pavlík-Sychra, vyznamenal Spolek katechetů v království Českém následu
jícím lživým a neoprávněným výpadem (číslo ze dne 31. ledna 1910): »Spolek
katechetů pro království České, jenž má sídlo své v Praze, nejeví v poslední době
takovou činnost, jak se od něho slibovalo při jeho založení. Málo súčastňuje se
otázek, týkajících se veřejného života. Více vniknouti do nejnižších vrstev našeho



Strana 42. VĚSTNÍK KATECHETSKY Ročník xm.

lidu v ohledu paedagogickém, poučnými přednáškami v katolických spolcích a
jiných, nebylo by mu na škodu. Snad malá výzva postačí.c — Jak ubohý, ne
spravedlivý a nekřesťanský to výpad na naši organisaci. Tedy ve veřejném a agi
tačním víru viděl by rád »Hlas LidUa stavovský Spolek katechetů v království
českém? Proč si nepřečetl dříveg4. našich stanov? >Účel spolku: Účelem spolku
je vzdělávati se vůbec a v-oboru školském zvláště, přispívati ke zvelebení kato
lického školství, pěstovatz' a hájiti duchovních a hmotných zájmů členům —
Rádi připouštíme zklamání těch, kteří pro své osobní choutky, hlavně honbu za
mandáty chtěli v katechetském spolku míti berany. K tomu náš spolek zakládán
nebyl a také se nikdy nepropůjči. A jak nespravedlivé umlčování tu snah, práce
a zásluh celé řady katechetů, kteří po celodenním šestihodinném vyučování
s hrdinským nadšením jdou mezi lid, aby vystoupili na kazatelnu jako nejoblíbe
nější kazatelé, tam zase jako organisatoři humanitních, křesťansko-socialnich a'
vlasteneckých spolků, jako řečníci na schůzích vzdělávacích, jako duchovní rád
cové, otcové chudých, funkcionáři různých lidumilných spolků na záchranu a
podporu chudých školních dítek! Přežiliť jsme ovšem již t-y doby, ve které kde
kdo se nestyděl pohlížeti na katechetu jako na »holku pro všecko,< — svými
snahami, sebevzděláním a uvědoměním si svého poslání a své práce, v níž právě
mý, katecheti nejvíce neseme břímě a horko dnešních dob, vydobyli jsme si če
stného postavení, vybudovali jsme“ si právě vposlední době organisaci, která
právě v poslední době tak mnohoslibně a nadšeně pracuje, všímajíc si otázek
paedagogických a zanedbaných otázek stavovských. Počínáme býti některým zá
vistníkům a sobcům trnem v oku. Víme dobře, že jsou ještě dnes mezi kněžími
(známe již třidle jména a více zjištěných fakt) tací charakterové, žepod rouškou
anonymity a starostlivosti o katolické přesvědčení jednotlivců i celého spolku na
různých místech vědomě lživě informují, ač z nich — až na jednoho — nikdo
ani do spolkových schůzí nechodí ajinak do snah našich není zasvěcen. Ostatně
o těch »informatorechu budeme míti příležitost ve zvláštním článku s uvedením
plných jmén a jejich zloby “se rozepsati. Ryje se do nás, jsme napadeni, tu na
stává povinnost naší orginasaci i našemu listu býti na stráži, budeme žádati nutná
vysvětlení a v přesné evidenci povedeme starostlivost těch známých přátel všeho,
co souvisí se »Spolkem katechetů v království českémc. K témuž cíli žádáme
kollegy, aby měli budějovický »Hlas Liduc a jemu podobné časopisy i jednotlivé
osoby v evidenci a každé napadení spolku neb členů naši organisace nám la
skavě oznámili. J. L.

Návrh na úpravu katechismu.
Z komise katechismové.

O lidech.
O stvoření lidí. 3.

Nejznamenitější tvor Boží na zemi jest člověk.
Člověk se skládá z těla a duše.
Bůh vyznamenal člověka na těle i na duši.
Bůh dal tělu lidskému: přímou postavu, významnou tvář, údy způsobilé

k rozmanité práci a jazyk způsobilý k řeči.
Duší svou podobá se člověk Bohu; jest obrazem Božím.
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Člověk jest obrazem Božím, protože jeho duše jest nesmrtelná, má rozum
a svobodnou vůli.

Bůh stvořil lidi, aby ho poznávali, ctili, poslouchali a do nebe přišli.
První lidé se jmenovali Adam a Eva.
Když Bůh lidi stvořil:
l. byli svatí, Bohu milí (měli milost posvěcující) a měli přijíti do nebe;
2. byli nakloněni k dobrému;
3. žili v ráji a nemuseli trpěti ani umříti.
Takovými, jako byli Adam a Eva, měli býti všickni lidé.
O pádu & trestu prvních lidí. 4.

První lidé nezůstali svatí a Bohu milí; neposlechli Pána Bohaa tím zhřešili.
Bůh přísně potrestal první lidí:
1. nebyli již svatí, ani Bohu milí (ztratili milost posvěcující) aproto nemohli

přijíti do nebe;
2. byli nakloněni ke zlému;
3. byli vyhnáni z ráje, museli mnoho trpěti a na konec umříti.
Hříchem svým uškodili první lidé nejen sobě, nýbrž i všem' lidem.
Všickni lidé hřích i trest po prvních lidech zdědili. " \
Hřích, který všickni lidé po Adamovi a Evě zdědili, jmenuje se dědičný.
Jediná blahoslavená Panna Maria neměla nikdy hřích dědičný.
8. prosince světíme svátek neposkvrněného početí Panny Marie.

Největší trest za první hřích byl, že nikdo z lidí nemohl přijíti do nebe.
O zaslíbení Vykupitele 4.

Aby lidé přece mohli přijíti do nebe, slíbil jim Bůh Vykupítele.
Bůh slíbil Vykupítele našim prarodičům, potom ještě několikrát národu

vyvolenému skrze patriarchy a proroky.
Proroci předpověděli o Vykupíteli:
1. jeho narození a život;
2. jeho utrpení a smrt;
3. jeho z mrtvých vstání a na nebe vstoupení.
Na slíbeného Vykupítele čekali lidé několik tisíc let.
Tuto dobu očekávání Vykupítelc připomínáme si každoročně čtyřmi nedělemi před svátky

vánočními & nazýváme ji advent.

Slíbený Vykupítel jest Ježíš Kristus.
Naučení. Pamatuj vždy a všude, že duše tvá jest stvořena k obrazu Božímu; bud' za to

vděčným Bohu & nekaz obraz ten hříchy, ale zbožným & ctnostným životem jej zdokonaluj.

Promluva na 4. neděli postní.
JOS. ZELINKA.

Podporování sestárlých rodičů.

»Tedy vzal Ježíš; chleby a díky učiniv rozdával; Nebeský učitel Ježíš
Kristus, nasytiv nejdříve duše svých posluchačů slovem Božím, lámal jim pak
chléb vezdejší, který zázračně rozmnožil. Ukázal tu skutkem, co byl řekl na
poušti pokušiteli: »Ne samým chlebem živ jest člověk, ale každým slovem, které
vychází z úst Božích.c Kristus Pán iv krajině pusté postaral se o pokrm
posluchačům svým, aby mdlobou a slabostí z_hladu nezhynuli na cestě k domovu.



Nahlédněme do života rodinného! Dítky malé nedospělé neuživí se samy;
pečuje o ně matka a vychovává je, otec v potu tváře pracuje a stará se o vý
živu dítek svých. Ale při tomto tělesném pokrmu láme hodná a nábožná matka
ditkám svým také chléb duchovní; učí je Boha znáti, ctíti, milovati, učí je dělati
svatý kříž a modliti se k Bohu, jenž otvírá štědrou ruku svou a dává nám
chleba vezdejšího. Tak dítky pod dohledem a starosti rodičů vyrůstají a, když
dospějí, tu nastává jim svatá a důležitá povinnost, aby navzájem z lásky a
vděčnosti sestaralým a upracovaným rodičům podle čtvrtého Božího přikázání
byly i výživou nápomocny.

Hodní, starostliví rodiče jsou pro dítky po Bohu největšími dobrodinci.
Od prvního okamžiku stará se otec o blaho a pohodlí ditek svých. Co rukajeho
pracovitá vydělá pachtěním a namáháním ustavičným, to slouží .jen dětem
ku blahu. Matkav domácnosti často ráda nouzi trpí pro milé dítky své, uskrovňuje se,
jen aby nasytila a všemi potřebami opatřila dítky své. Dítky dorostly a rodiče
stářím a namáháním v práci ochabli, sestarali, tu nastává dětem ta krasná doba,
kdy mohou i s úroky vděčně spláceti sestárlým rodičům, co jim tito byli půjčili
za útlého mládí. Touto vděčnou výpomocí stkvěli se i mnozí pohané, podporujíce
a živice staré rodiče své.

Když italská sopka Vesuv před věky prudce soptila, t. j. žhavou lávu
popel a kamení vyhazovala, nastal v celém okolí veliký postrach. Lidé z města,
kdež na ně žhavé spousty se valily, utíkali k moři, opouštějice veškeré jmění
své. Jediný mladý pohan Plinius nechtěl utéci bez staré a churavé matky. Marně
mu matka domlouvala, aby bez ní Chvátal na loď. Proti vůli její táhl, vlekl a
nesl ji ku přístavu, aby ji zachránil. Již se na ně sypal žhavý popel, pára a
kouř zatemňovaly slunce, měníce tak den v čirou noc. Temnotou zahaleni neměli,
čím by se řídili, krom světla plamenů ze sopky šlehajících, z kteréž bylo slyšeti
podzemní dunění a rachot, vůkol bědování a nářek, což činilo temnotu ještě
hroznější. Avšak zmužilost vděčného syna se tím nedala zviklati. Vroucí láska
a vděčnost k matce dodávaly mu síly, že ji přece k moři donesl a tak ji i sebe
zachránil. Avšak jmění jejich bylo zasypáno a zničeno. Plinius tedy dal se
najmouti za nosiče v přístavu, svým perným výdělkem živil stařičkou- matku a
tak stkvěl se příkladnou vděčností k matce mezi pohany tehdejší doby. Tato

synovské, neboť Plinius neznal ještě čtvrtého přikázání Božího: »Cti otce svého
i matku svou,< aby se jim v jednání svém spravovati mohl.

Také v starozákonním národě židovském máme dojemné a povzbuzující
příklady dětinné podpory starých rodičů. V Písmě svatém čteme: »Starý Tobiáš,
domnívaje se, že by měl umříti, povolal k sobě syna svého a řekl jemu: Slyš,
synu můj, slova z úst mých a slož je v srdci svém. Když vezme Bůh duši mou,
pochovej tělo mě a v poctivosti měj matku svou po všecky dny života jejího;
neboť pamatovati máš, jak velká nebezpečí trpěla pro tebe. A když i ona doplní
čas života'svého, pochovej ji vedle mne v hrobě.< A mladý Tobiáš odpověděl
otci svému: »Otče všecko, co jsi mi přikázal učinímlc Jak milé otcovské to
napomenutí, a tím milejší, čím svědomitěji je syn vyplnil a matku ve vší uctivosti
až k smrti dochoval, a tím sobě získal Božího požehnání a blahobytu.

Toto napomenutí židovského otce hodí se též ditkám katolickým, kteréž
na své důležité povinnosti ku svým starým rodičům zapomínají anebo jich snad
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vůbec plniti nechtějí. Bůh má zalíbení jen v hodných avděčných dětech, ajenom
těm platí zaslíbení Boží: »Abys dlouho živ byl, a dobře se ti vedlo na zemilc
Bůh jest ve svých zaslíbeních nejvýš věrný a splní jistě, co slíbil. Příklad
ze zbožné rodiny katolické z doby novější nám to hned dosvědčí.

Kníže pán zastal dělníka na poli při práci, jak sobě vesele prozpěvoval;
litoval ho, že musí v úpalu slunečním pracovati, a divil se, že si při tom ještě
zpívá. Dal se s ním do řeči a dozvěděl se, že to pole není jeho, ale že tam
pracuje za denní mzdu padesáti krejcarů. Kníže divil se, že možno při tak
skrovném živobytí býti ještě veselým. A tu dělník odpověděl: »Bylo by věru zle,
kdybych sám tolik potřeboval. Já se spokojím třetinou, druhou třetinu dávám
na dluhy a třetí třetinu ukládám na úroky.: To bylo knížeti věcíještě podivnější.
Veselý dělník mu vše ihned vysvětlil: »Já sdílím svou denní mzdu se svými
chudobnými rodiči, kteří pro stáří nemohou pracovati, ase svými dětmi, které se
teprve učí pracovati. Rodičům splácím lásku, kterouž mi za mladosti mé pro
kazovali, a od dítek svých doufám, že mi jednoú dluh splatí a ve stáří mém
mne neopustíc Šlechetné toto jednání se knížeti velice líbilo, proto obdaroval
muže toho poctivého a o jeho dva syny dobře se postaral. Požehnání pak, kteréž
mu dali jeho umírající rodiče, dostalo se mu ve stáří od vděčných dítek hojnou
měrou. Ano! »Požehnání otcovo staví dítkám domy,< hlásá Písmo svaté a
dosvědčuje to každodenní téměř zkušenost.

Požehnání Božího hled'te se tedy státi hodnými ochotnou podporou a po
případě i výživou starých rodičů svých, abyste jim vděčně a rády splácely,
čehož oni vám dříve z lásky propůjčovali. Bděte šetrně nad stářím svého otce
a važte si sestárlé matky své;' vždyť ruka jéjich, která od vás tu podporu
přijímá, dříve tak ochotně ráda vám dávala, tolikrát žehnala vás svatým křížem,
aby vám ochranu Boží vyprosila, tolikrát se za vás k nebi zdvihala, prosíc
o blaho vaše. Kéž duše vaše skvěje se vždy touto překrásnou ctností vděčnosti
k sestaralým rodičům, pomáhejte jim vždy ochotně ve všech tělesných i duchov
ních potřebách, aby se vám za to dobře vedlo, abyste se dle zaslíbení Božího
dočkaly příjemného stáří a blažené smrti. Amen.

Promluva na 5. neděli postní.
(JOS. ZELINKA.)

Šetrné a vlídné chování se dítek ku starým rodičům.
>Kdo z vás bude mne trestati z hříchůb Tak se tázal náš _božský Spasitei

svých nepřátel fariseů a zákonníků, kteří by rádi byli nějakou skvrnu na Něm
shlédali, rádi by jej byli v řeči polapili, ale Božský Spasitel, který dle svědectví
svatého apoštola Petra »hříchu neučinil, aniž jest nalezena lest v ústech Jeho,c
vedl život tak svatý, tak bezúhonný, že v plném vědomí svatosti své mohl se
směle otázati nepřátel svých: »Kdo z vás bude mne trestati z hříchu?c Př
otázce té všichni umlkli, nikdo z nich neznal na ni odpovědi.

Každý člověk více méně hřeši, poněvadž následkem hříchu dědičného vůle
člověka jest nakloněna více ku zlému než k dobrému. Hříchu, největšího to zla,
má se každý varovati, zvláště rodiče před dětmi, aby jim nedávali špatného pří
kladu a pohoršení, ale aby je ctnostně, bohabojně vychovali ajednou čisté a ne
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zkažené Soudci nebeskému zase odevzdali. Však i dětem'jest pilně dbáti, aby
rodičům nedávaly příčiny ku hříchu, a vidí—lisnad někdy nějaké vady a chyby
u rodičů svých, pak mají ie přikrýti pláštěm pravé dětinné lásky a zvláště k ro
dičům starým mají se šetrně a vlídně chovati. .

I tuto povinnost předpisuje čtvrté přikázání Boží.
Příklad povzbuzující vidíte na samém Božském Spasiteli. Jak šetrně choval

se k svému svatému pěstounu Josefovi! Vlídně dosloužil mu až k smrti, zatlačil
mu vyhaslé oči a uctivě ho pochoval. Popatřte i na Ukřižovaného Spasitele! Ani

.v nesmírných bolestech nezapomíná na milou Matku svou věda, že brzy sám
dokoná. Aby nebyla zcela opuštěnou, poroučíji svému miláčkovi Janovi, aby ten
o ni pečoval. Ale tím nebyla Jeho synovská láska k milé matce vyčerpána.
»Kristus nedal tělu jejímu viděti porušení v hrobě,: ale svojí všemohoucností vzal
ji na nebesa a tam jako vděčný syn povýšil ji nad kůry andělské a sbory sva
tých. Jako jejich královnu přidružil ji k trůnu Svému, jak již o ní předpověděl
žalmista Páně David, který volá: »Stála Královna po pravici Tvé v rouchu po
zlaceném !.

Toť zajisté překrásný příklad našeho Spasitele pro všechny dítky, aby dle
možnosti a všech sil svých 0 staré rodiče své se staraly, je jak jsme již minule
slyšeli, výživou podporovaly, a k nim šetrny a shovívavy byly. Napomíná je
Duch svatý v starozákonní knize Sirachově: »Synu a dcero, přijmi starost otce
svého a nezarmucuj ho za života jeho; a schází-li na rozumu, snášej ho šetrně
a nepohrdej jím v mocnosti své.: Kdo přikázání Božího nedbá a se starými ro
diči nešetrně nakládá, neujde trestu Božímu. Vzpomeňte si jen na syny patriarchy
Jakoba! Že Jakob za mládí svého podvedl svého starého a slepého otce Isáka,
byl pak i sám podveden od synů svých. sČím kdo hřeší, tím i trestán bývá.c
Synové jeho prodali mu miláčka jeho, Josefa, do otroctví Egyptského a starému
o ně pečlivému otci zaslali pestré roucho Josefovo, zbrocené kozlí krví a vzká
zali mu: »Viz, není-li to roucho syna tvého Josefa, zvěř dravá jej roztrhala.c
Jaký to podvod starého otceL Kdo popíše jeho bolest, jeho hoře, když plakal a
nechtěl se dáti potěšiti, naříkaje: »S pláčem sestoupím k synu svému do hrobu !c
Avšak ani tento hřích proti starému otci nezůstal bez trestu. Uplynula léta a ne
úroda, hlad a nouze trápily syny Jákobovy. Sklíčení přišli do Egypta k Josefovi
pro obilí. Tam vsazení do žaláře jako domnělí vyzvědači rozpomínali se na své
rozpustilosti, na svou nešetrnost ku starému otci a vyznali: >Proto přišlo na nás
soužení to.:

Ano, spravedlivý Bůh, jenž dobré odměnuje a zlé tresce, dosud žije s toutéž
mocí ku potrestání dětí, kteréž staré rodiče hrubostí a tvrdým jednáním zarmu
cují a jim život ztrpčují a ukracují. »Kdo sužuje otce svého a zahání matku,
hanebný jest a nešťastný,-: praví Písmo svaté. Proto ctěte rodiče, uctivě jich po
slouchejte, až k smrti šetrně je dochovejte a za ně mrtvé se modlete.

Josef Majer baron z Maierů, arcibiskup Pražský, měl takovou šetrnost ku
starému _prostičkému otci svému, že ho pečlivě u sebe chóval, první místo mu
vykázal, nejlepší jídla mu předkládal, a když churavý stařeček nemohl již s lože
povstati, ač měl více sloužících, sá—mmu pokrmy nosíval, šetrně mu posluhoval
a uctivě až k smrti jej dochoval. A hle, jeho památka zůstala v naší vlasti až
po dnešní den, a jméno jeho dosud s úctou se vyslovuje! Toho příkladu budte
pamětlivy, a dávejte jednou ochotně a vlídně svým starým rodičům, co jim po
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vinni jste, co jim po právu a dle zásluh patří, neboť jen takovým jednáním při
pravíte i sobě příjemné stáří.

Poslyšme jen dále, co praví v Písmě svatém Duch svatý ústy moudrého
Siracha o těch, kdož pohrdají čtvrtým přikázáním Božím: >Velmi zlou pověst
má, kdo opouští otce svého,a proklat jest od Boha, kdo ku hněvu popouzí
matku svou.< Může-li býti trestu těžšího, trestu hroznějšího, nežli proklatu býti
od Boha? Nespočívá-li v těch slovech jeho zaviněné odsouzení? Kterak napraví
a odčiní velikou vinu svou? Čím usmíří rozhněvanou spravedlnost Boží? Vždyť
nežijeme jen pro tento svět! Život tento pozemský jest přípravou pro věčnost,
pro život jiný, lepší, blaženěiší! Rodinný svazek, vzájemná láska dítek a rodičů
neruší se smrti. ale poskytuje nám naději, že se opět shledáme s rodiči svými na
onom světě. Přičiňte se tedy, aby to shledání bylo radostné, aby tam na po
sledním soudu rodiče na vás nežalovali a tak vám u Soudce nebeského nepři
tížili. Nejen k Janovi volal Kristus Pán s kříže: »Hle, matka tválc

I vám řečena jsou slova Božského Spasitele: »Hle, stařičký otec a ustaraná
matka tvátc Nikdy tedy toho rodičům svým nezapomeňte, že vám již od nej
útlejšího mládí největší dobrodiní prokazovali, o nás všemožně pečovali, vás
s mnohým nákladem vychovali!

Z uvedených všech těch příkladů ze všech věků a národů jste seznaly, jak
bohatě Bůh odplácí již na tomto světě dětem, které rodiče své ctí, jich poslou
chají, je milují a podporují. O, ctěte je, jako ctil Ježíš Kristus svou milou matku
a svého pěstouna. Ulehčujte jim jednou břímě stáří 5 vlídnou tváří! Chovejte
v lásce a uctivosti tu spravedlivou hlavu otcovu a ve vážnosti mějte ustaranou
matku svou, kteříž všecko vynakládají, aby vám lepší živobytí upravili.

Až jednou uctivě uložíte otce svého do hrobu, a matce milé šetrně za
tlačíte oči, pak jistě to požehnání, jež vám stydnoucí rukou na lůžku smrtelném
udělili, vystaví vám domy šťastné a spokojené budoucnosti, a vy samy na sobě
se přesvědčíte, jak vzácné a na nejvýš důležité pro rodiny, obce a pro celou
lidskou společnost vůbec jest čtvré přikázání Boží: »Cti otce svého i matku svou,<
a jak pravdivé a spolu oblažujicí jest i jeho Božské zaslíbení: »abys dlouho živ
byl a dobře se ti vedlo na zemi.< Amen.

y\ooo? Z praxe a různé.
Solnohradský spolek katechetů jed

nal na své výborové schůzi dne 12. ledna
o změně katechetského zákona a
usnesl se podati v té záležitosti patřičnou
petici. J. L.

%Ooow
vyklých přijímání sv. svátostí, a aby byl
při tom dozor nad dětmi obstarán. Prázdno
bude v jednotlivých třídách jen potud, po
kud učitelstva jest nezbytně třeba k do
zoru při náboženském cvičení,

Katechetská sekce Leospolečnosti
ve Vídni pracuje na zřízení katechetské
knihovny a sbírky ušebných pomůcek.

Prázdno při náboženských cviče
ních. Mezi učitelstvem pražským roztrpčení
působí výnos c. k. o. šk. r. ze dne 22. 6.
1909 č. 6313 odvolávající se na rozhodnutí
c. k. zem. šk. r. ze dne 12. 6. 1909 čís.
24.874, jímž se nařizuje, aby děti byly
sproštěny vyučování, když se súčastní ob

anebo když alespoň jedna třetina všeho ža
ctva ze třídy svaté svátosti přijímá. “Také
jeden důsledek snah a propagování snah
volnomyšlenkářských. ]. L.

Premie »Věstníku katechetskéhOa.
Novinku hodlá pro odběratele>vVěstníku ka
techetskéhoa a pro přátele katolických pu
blikací vůbec zavésti redakce v tom směru,
že bude vydávati občas pečlivě a účelně
vybrané a vypravenépremie za polo
viční cenu obvyklé krámské ceny. Stě
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žujeme si a to oprávněně na úplný nedo
statek učebných náboženských pomůcek,jak
bylo před 50 lety, tak tomu i dnes, tu třeba
vzíti sobě za úkol a cíl postupně vydávati
pomůcky biblické, katechismové, dějepisné
a liturgické ať již obrazové či modelové.
Jednotlivec nemůže se jen tak lehce pustiti
do vydávání českých náboženských pomů
cek, protože podnikal by sice „dílo idealní,
avšak od kruhů, pro které by pracoval, často
velmi slabě peněžně i morálně podpořené.
Naříkaií-li čeští nakladatelé, naříkají-li čeští
katoličtí nakladatelé na potíže, se kterými
vydávané knihy a čaSOpisy mezi obecen
stvem umís'ují, musí nakladatel českých ná
boženských pomůcek zvláště překonávati
dosud velkou lhostejnost odběratelů. třebas
by již dobré věci'ochoten byl přinésti finan
ční oběti na účet své vlastní kapsy. Tak
a podobně každou chvíli slýchám stěžovati
si kollegy již po 13 let, ale krok k lepšímu
ani jedenkráte neučiněn.Proto se red
aktor Věstníku domnívá, potřebné a uži
tečné dílo podniká, kdy odhodlává se učí
niti počátek opatřování učebných pomůcek
pod záštitou redakce Věstníku a důvěry, že
dostane se mu pochopení nejen u všech
odběratelů, ale i všeho duchovenstva aka
tolického lidu. a oznamuje, že uchystaljako
první premii obrazovou serii, po které zcela
určitě sáhne katecheta, aby jí oživil svůj
výklad náboženský, tak jako dítě rádo si
v ní listovati bude, aby si obnovovalo a
více pochopovalo náboženské výklady kate
chetovy o Ježíškovi. Jsme jisti, že připra
vovaná publikace pod titulem »Ježíšek
českých dětí: se 20 uměleckými,čtyř
barevnými obrazy v dostatečné velikosti
30x30 cm, s krátkým, přilehavým a dětem
přiměřeným textem stane se vítanou po
můckovu katechetovi, dětem pak oblíbenou
obrázkovou knížkou, která bude od rodičů
též jako vánoční dárek pod stromeček dě
tem kupována, a tak dostane se na knižní
trh česká, katolická obrázková kniha. »Svůj
k svémulc Cena pro ty, kteří sek odebrání
knihy přihlásí nyní předem, bude značně
snížená'na 3 K, později na knižním trhu
bude kniha státi 5 K. Bude dána do oběhu
ve dvojím vydání: 1. jako jednotlivé samo
statné obrazy, 2. jako kniha v pěkné vazbě
s titulním obrazem. Redaktor prosí o hojné
přihlášky k odebrání této knihy, dle množ
ství přihlášek bude také cena knihy snížena.

VĚSTNÍK KATECH ETSKY Ročník XIII

A. Podlaha ve prospěch útulku pro opu
štěné a zmrzačené dívky (Růžencová Vý
robna) v Praze. Jsou to: 1. »Prvé sv.
přijímání sv. Václavac dle obrazuR.
Můllera (pro hochy), a 2. »Královna
přijímá Tělo Páně z rukou sv. Jana
Nepomuckého<< dle obrazu Jos. Tulky
(pro dívky). — Obrazy provedené velice
jemné v tónu fotografickém — bylo by
však žádoucno a dětem přiměřenější prove—
dení v barvách —mají formát 33x25 cm
a hodí se výborně k zarámování. Cenajed
noho výtisku jest 10 'hal., 10 kusů stojí
90 h, 25 kusů 2 K 10 h, 50 kusů 4 K;
poštovné platí se zvlášt. Objednávky přijímá
dr. Ant. Podlaha, metrop. kanovník v Praze
Hradčany. Vítáme tyto dva obrazy jako
uměleckou, vhodnou a všem požadavkům
paedagogickým vyhovující tím spíše, žejsou
původu českého a sledují účel dobročinný.

J. L.
Literatura. — »Přítel dítek:, mo

dlitební kniha pro mládež obojího pohlaví.
Nakl. Kaplan & Scherling, Kr. Vinohrady.
cena 1'20 K. Tamtéž vyšlo »Zbožné
dítkoc, výtah z předešlého, cena 36 hal.,
obojí schváleno. Vítáme obě knihy, protože
jsou psány v českém duchu a dětem v ka
ždém'smě'ru přiměřeně a prakticky, vítáme
knihy jako přicházející v pravý čas, kdy
voláme po nutné změně osnovy náboženské,
která má z názorného biblického vyučování
uvésti do praktického života dítěte—křesťana,
který na zemi dostává uplatnění v boho
službách apřijímání svatých svátostí pokání
& nejsvětější -— a pak teprve seznamovati
dítě s abstraktními poučkami katechismu.
Pokrok tu vidíme, že prostince uvádí se dítě
do života svátostného, prakticky a srozumi
telně vysvětluje tu Spisovatel, v čem záleží
náboženský život křesťanského dítěte, kdy
a jak se má dítě modliti, mši svaté obco—
vati a svaté svátosti přijímati. Při druhém
vydání bude třeba vložiti pokud možno
všecky obvykle zpívané písně a více tisko
vých chyb odstraniti. Přilehavé obrázky a
zpovědní zrcadlo dětem takřka z duše mlu
vící jsou též velkou předností oněch knih.
Zvláště pak vyslovujeme přání, aby druhé
vydání bylo vypraveno ve značně zvětše
ném formátu. Doporučujeme vřele. J. L,

Konkurs. Vokresu Jilemnickém obsadí
se místo katechety při měšťanské škole chla
pecké ve Vysokém nad Jiz. Žádosti se po

Umělecké obrazy jakožto památku *dávají u okr. školní rady v Jilemnici do 2.
na první sv. přijímání vydal právě dr. dubna 1910.

nulDUIIIrnl uruntva nnt v Praze.
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OBSAH: Jar. Pihler mrtev. — Ze sjezdu v Plzni. —' Veliká. dějeprava biblická Starého
ilNového zákona pro katolickou mládež škol měšťanských & vyšších tříd škol obecných.
Uprava katechismu. ——Promluvy na 1., 3. a 5. neděli po velikonocích. — Z organisace,

praxe a různé. — Konkursy.??
i Kol. Jar. Pihler mrtev. |

[; (;

Dne 28. února zemřel o půl 6. hod. ráno kollega Jaroslav Pihler, katecheta
II. obecné školy na Smíchově. Trpěl přes rok střevní rakovinou a skonal ještě
mlád, v 38 letech. Spolek ztrácí v něm jednoho z nejhorlivějších pracovníků,
jméno jeho vyskytuje se často v dějinách spolku, zvláště v době posledni akce
petiční, kdy mnohou práci a obět přinesl ve prospěch katechetské věci. Od po
čátku škol. roku do vánoc poležel si za častých bolesti v nemocnici Milosrdných
Bratří a po vánocích doma, kde ho drahá matka dochovala k smrti a kollega
Slavíček denně mu přinášel svátostného Spasitele, jedinou to útěchu, jak nejednou
vyznal. Pohřeb. jeho ve čtvrtek 3. března byl velkolepý. Zesnulého vykropil
v domě smutku kol. Slavíček, načež rakev přenesena do basiliky smíchovské a
umístěna v úhledném katafalku v kruhu věnců, z nichž v popředí vynikal nád
herný věnec, s nápisem na bílé stuze: »Drahému kollegovi — smíchovští kate
cheti.< Slavné requiem měl prof. Em. Žák za četné assistence duchovenstva;
na to exequie vykonal a průvod vedl ]. M. nejd. p. gener. vikář, prelát msgr. dr.
Sedlák, což všeobecně zvláště mezi četným duchovenstvem s nemalým povděkem
vítáno. Zpěvy chrámové obstaral kol. Slavíček za vzácné ochoty řed. kůru B.
Kašpara a věhlasného varhaníka Dra. Jiř. Kavána. Pohřbu účastnil se starosta
města Dr. Koldinský, okr. starosta Eberle, školní rada dr. Vlach, gymn. ředitel
Haas, četný počet duchovenstva, zvláště z řad katechetů, zástupci Spolku kate
chetů, členové obecního zastupitelstva, z řad úřadnictva, sbory učitelské, školní
mládež a Národní jednota katol. na Smíchově s praporem. Na hřbitově u hrobu
vykonal exequie nábož. inspektor škol smíchovských, prof. Žák, za assistence
katechetů Slavíčka a Nejedlá. Život a působení jeho vylíčil prof. Žák v zdařilém
feuilletonu, uveřejněném v Čechu. Jeho Eminencí nejd. p. kardinál zaslal telegram
u příležitosti oznámení úmrtí zesnulého: »Nad úmrtím drahého duchovního syna,
v němž vrchní pastýř a duchovenstvo arcidiecése ztratili zbožného, věrného &
horlivého spolupracovníka, vyslovují nejsrdečnější soustrast a upřímný .zármutek.
Kardinál Skrbenským R. i. p. Sl.
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v
Ze sjezdu katechetů severozápadních Cech v Plzni..

(Píše JOS. JONÁK.)

Ve středu dne 19. ledna t. r. sjeli se katecheti ze severozápadních Čech
do měšťanské Besedy v Plzni v počtu 31. K sjezdu zavítal školní rada a náb0'
ženský inspektor, vdp. Fr. Pilný a dpp. Ant. Benda a Jos. Jonák v zastoupení
Spolku katechetů v království Českém. Celým průběhem svým zaslouží si zmíněný
sjezd, aby zařazen byl mezi nejsvětlejší body na poli katechetské organisace vůbec,
počet účastníků na krajinském sjezdu byl jistě nejlepším důkazem, že dnes touží
každý katecheta po tom, aby v pevné organisaci mohl nalézti ochranu, rádce a
vůdce v těžkém svém postavení. A v tomto směru »Odbočka plzeňská: vykonala
za uplynulý rok své poslání, jak jsme se správně přesvědčilizreferátů, na sjezdu
podávaných.

Sjezd zahájil předseda »Plzeňského kroužku: kol. Košák uvítáním přítom
ných a odůvodněním, proč se organisujeme. Cílem naší organisace jest povzne
sení nás samých ve škole i ve společnosti, povznesení předmětu, jemuž učíme,
i povznesení těch, jichž výchova nám dána do rukou. Naším stoupáním stoupne
náboženství, stoupne prospěch církve. Činnost našeho kroužku odnášela se
v uplynulém roce hlavně ke dvěma bodům: pracovali jsme na úpravě osnovy
náboženské a na zajištění deňnitivy katechetům. 'Na osnově pracujeme še svo
lením J. Em. ndp. arcibiskupa, který schválil náš plán s ujištěním, že je mu
milo, když chtějí katecheti pracovati, jen abychom mu svůj vypracovaný návrh
předložili.<

Na to kol. Benda z Prahy sděluje shromáždění pozdrav Spolku katechetů
v král. Českém a potěšení z utvoření se plzeňského kroužku, který bude jistě
vzpruhou věci katechetské. Zároveň ujišťuje shromážděné, 'že Ústřední výbor
vždy se zájmem sledoval veškerou činnost plzeňského kroužku, imy uznáváme,
že když budeme pracovati pod ochranou a dozorem Jeho Eminencí, že se nám
vyjde jistě vstříc i při úpravě katechismu i osnovy.

Kol. Vais podal ve svém upřímném referátu odůvodnění, proč byl plzeňský
kroužek založen: »Jde nám o prospěch katechetské věci, o urovnání a to čestné
a důstojné urovnání obsazování katechetských míst, 0 účelné pomůcky, o ká
zeňský školní řád, z něhož jméno Bůh mělo býti odstraněno, o důstojné hono
rování katechetské práce, o otázku společenského života kněze. V tom směru
jsme také pracovali a to ne nadarmo jsme pracovalih

Kol. Píč pak pojednává velmi pečlivě na podkladu sledovani podobných
snah i v cizině, hlavně v Bavorsku o úpravě osnovy. Referát kol, Píče uveřej
níme doslovně ve »Věstníku katechetském, protože zvláště přiléhá k činnosti
Spolku katechetů v král. Českém poslední doby, balvlastně jest protějškem snah
katechismové komise, protože přidržuje se těch, kteří pro stávající poměry za
spíše proveditelnou uznává opravu osnov než celého katechismu.

Kol. Jonák připojuje se k vývodům kol. Píče a při tom přimlouvá se, aby
se přípustná oprava či vlastně úprava na školní a zvláště na české poměry při
léhající nespouštěla se zřetele a nebyla na škodu svaté věci podceňována. '

Kol. Zika přednáší důkladný referát o valné hromadě Ústřed spolku.
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V dalším jednání rozhovořili se přítomní v živé a věcně debatě o biblických
dějepravách, poukazováno na dvojí různé vydání Dvořákova církevního dějepisu,
pro měšťanské školy jest rozhodně třeba nynější katechismus nahraditi vhodnější
učebnicí.

S potěšením sdělujeme, že snaživý Kroužek plzeňský vypracoval již dříve
osnovu pro první třídu a bude pracovati i pro ostatní třídy.

Kol. Košák pak zdůrazňuje, že třeba pracovati o to, aby každý katecheta
nabyl deňnitivy co možná nejdříve. Neuvěřitelno jest, že před 20 lety zřízené
místo katechety v království Českém není ještě zřízeno „definitivně. Jisto. že ka
techeta nemá před sebou budoucnost odpovídající jeho vzdělání. Listonoši a
sluhové státní mají před sebou dobu, po které se stanou jistě deňnitivními, ne
však katecheta. Dnes často jest katecheta rád, když v 35. roce stane se defini—
tivním. do té doby trpí ztrátu na kvinkvenálkách, přídavcích, jest bez práv sta.
vovských, občanských i domovského. Třeba, aby katechetské místo po svém
3letém trvání bylo proměněno v definitivní. Též třeba se starati, aby katecheta
z menšího města s'měl do většího města nejen žádati, ale aby také“ netrpěl při
tom škodu na požitcích. Třéba v prvé řadě pracovati k tomu', aby každý kate—
cheta, když ne jinak, tak aby se po 3letém působení stal definitivním ad personam,
aby dostal práva stavovská iůobčanská. Dále doporučuje kol. Košák mravné
i hmotné podpoře katolický listn»Český západ—.

Dále si někteří kollegové stěžovali, že se na vyšších místech o katechetech
lživě informuje, naše organisace má se starati o správné informování patřičných
kruhů, zkušenosti nás učí, že lépe jest jíti ke kováři, než ke kováříčkovi.

Dlužno též zmíniti se, že na sjezdu bylo vzpomenuto desítiletého jubilea
Jeho Eminencí tímto telegramem: »Západočeští katecheté shromáždění na schůzi
v Plzni vyslovují Vaši Eminencí u příležitosti desítiletého jubilea na stólci sv.
Vojtěcha svoji nejhlubší úctu a synovskou oddanost a prosí Pána Boha, by
mnoho požehnaných let popřál Vaší Eminencí na přímluvu svatých našich pa
tronů.< Jeho Eminencí se za tuto synovskou vzpomínku vřelým připisem po—
děkovaL '

Veliká déjeprava biblická Starého iNoveho zákona pro ka

tolickou mládež škol měšťanských a vyšších tříd škol obecných
Posuzuje prof. XAV. DVOŘÁK.

Čl. 73. o posledním soudu. Naučení frasovité a příšerně dlouhé. Tu by bylo
na místě upozornit na důležitost skutků milosrdenství neboli na lásku k bližnímu.

III. 0 utrpení a smrti Pána Ježíše.
Čl. 74. o zradě Jidášově nemá naučení; podobně 75.0 poslední večeři Páně

Zmínka o Zeleném čtvrtku, umývání nohou schází.
Čl. 76. o ustanovení vel. svátosti rovněž naučení chybí, ač velmi důležito_.

Na obrázku chléb by měl míti jinou formu.
Čl. 77. o předpovědich Páně. Začíná: >Při poslední večeřic, jakoby nebyl

prostým pokračováním předešlých článků. »Prve než kohout dvakrát zakokrhác
příliš vulgární. Naučení schází.
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Čl. 78. o modlitbě velekněžské. V Sch. drobně, v P. větším písmem, jakoby
to patřilo do počtu článků osnovy. Článek vhodný tak pro theology. Ať uvedeme
jednu větu za příklad: »Otče přišla hodina; oslaviž Syna svého, jakož jsi dal
jemu moc nade všemi lidmi, aby všechněm, které jsi daljemu, dal život věčný.:
A není to věta nejtěžší.

Tolikéž lze říci 0 čl. 79.

Čl. 80. P. J. na hoře Olivetské. Pán Ježíš modlil se »dálea — lépe déle —
a vroucněji. Naučení velmi neobratné: Vzbuď lítost nad P. J. Uč se od P. Ježíše,
jak máš se modliti! Jak? To právě bylo říci. Tajemství bol. růžence (1 ); zvonění
ve čtvrtek na večer. Obrázek nezdařilý; Petr spí a drží obnažený meč, což se ne
srovnává s textem násl. článku. ,

Čl. 81. o jetí Páně. »Ježíš řekl: Jáť jsem.c I ustoupili zpět a padli na zemi
Ježíš tázal se jich po chvíli opět.c Tady chybí něco,'lépe v Sch.: »Když leknutí
poněkud bylo pominulo, otázal se . . . . Naučení schází. Hodí se tu o zatvrzelosti
Jidášově, následku to nehodného přijímání, nebo zlé dobrým opláceti.

Čl. 82. o veleradě. Poznámka opět pod čarou. >Uzříte Syna člověka se
děti . . . a přicházeti . . . . místo sedícího a přicházejícího. Naučení schází; pří
padné by bylo, jak se proti bezpráví hájiti.

Čl. 83. o zapření Petrově. »Kohout zakokrhalc řečeno už dříve. Naučení
schází (příležitosti ke hříchu se varovati). Obrázek nezdařený, vizjen oheňlNemožno.

Čl. 84. o zoufalství Jidášově. »Ale on mlčel-, lépe ale Ježíš mlčel. „A po
vstavšec zbytečný přechodník. Poukázati na proroctví Zachariášovo o 30 stříbr
ných, jakož i Jesaiovo: »Líce své dal jsem rvoucím.:

Čl. 85. 0 P. I. před Pilátem a Herodem. »Neboť se domnívali, že by se po
skvrnili,< pouze domnívali? Či to nebylo poskvrněním dle zákona? Naučení schází
(o křivé žalobě a křivém svědectví).

Čl. 86. o bičování a trním korunování. Poukázáno sice na předpovědi, ale
lépe by bylo uvésti je. Naučení schází; na př. 0 hříšníkovi, který také dává před
nost místo Bohu ďáblu, jako Židé, kteří žádali Barabáše aJežíše zavrhovali. Bylo
by dobře připomenout tajemství bolestného růžence (2. a 3.). Obrázky budou za
vádět k frivolnosti; lépe vynechat.

Čl. 87. o odsouzení Páně na smrt. Naučení neobratné: »Jak ohavno
jest hřešiti z bázně před lidmi ic Nebezpečný dvojsmysl. Bráti podíl, snad lépe
účastniti se.

Čl. 88. o ukřižování Páně. Naučení frasovité. Proroctví uvésti. Což _o bo
lestném růženci (4. a 5. mj.), o křížové cestě nic?! Naučení schází (trpělivě nésti
kříž svůj).

Čl. 89. o poslednich slovech Páně. Nadpis: »Kterak Pán Ježíš skonalc ne
vhodný. Výklad 0 hodinách pod čarou zbytečný. Naučení bude se vztahovat na
jednotlivá slova Páně: modliti se za nepřátele; na pokání není nikdy pozdě; sta
rati se o rodiče ve stáří; v bolestech k Bohu mysl povznášeti atd. Připomenut
o Velkém pátku a o zvonění ve 3 hod. každý pátek.

Čl. 90. o pohřbu Páně. »Vytekla z něho krev a voda, lépe Sch. »vyšlac
nebo vyřinula. Proč Maria »Magdalskáa? (dříve nazývána buď jen hříšnicí nebo
Marií). Naučení schází. Bylo by dobře vzpomenouti hrobu Božího, Bílé soboty.
Příležitost poučit o spolku arimatejském. Na obrázku tělo Kristovo není zavinuto.

(Pokračování.)
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Návrh na úpravu katechismu.
V komisi katechismové ref. FR. SUCHOMEL.

2. článek víry.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho.

V druhém článku víry se učíme, že Ježíš Kristus jest:
1. jediný Syn Boha Otce,
2. pravý Bůh,
3. náš Pán.

Při křtu Pana Ježíše v řece Jordáně a při jeho proměněni na hoře Tábor volal Otec nebeský:
»Tento jest Syn můj milý.<

Ježíš Kristus jest jediný Syn Boha Otce:
1. to dosvědčil sám Bůh Otec;
Kaifáš tázal se Pána Ježíše: >Jsi ty Kristus, Syn Božířc- Pan Ježíš odpověděl: >Ano, já jsem.:
2. to pověděl sám Pán Ježíš;
Pán Ježíš ptal se jednou apoštolů, za koho jej mají, a sv. Petr odpověděl: »Ty jsi Kristusv

Syn Boha živého.:
3. to věřili a učili svatí apoštolové.
Pan Ježíš žil svatě, ani jeho největší nepřátelé nemohli mu vytknouti nějaký hřích.
Ježíš Kristus činil svou všem'ohoucností četné zázraky, na příklad: proměnil “voduve vino,

utišil bouři na moři, nasytil několika chleby tisíce lidí, uzdravoval nemocné pouhým slovem, křísil
mrtvé a svou moci sám vstal z mrtvých.

Ježíš Kristus předpověděl svou vševědoucností, že ho Jidáš zradí a Petr zapře, že bude ukři—

žován a vstane z mrtvých, že vstoupí na nebesa a sešle Ducha svatého, že Jerusalem bude rozbořen.
Ježíš Kristus dokázal, že jest pravý Bůh:

l. svým svatým životem,
2. svými zázraky a proroctvími.

Ježíš Kristus jest náš Pán, protože „jest Bůh a náš Vykupitel.
Anděl zvěstoval Josefovi: »Josefe, synu Davidův, přijmi Marii k sobě! Moci Boži- stane se

matkou Syna Božího. Dáš mu jméno Ježíš, neboť on spasi lid svůj od hřichů.<

Jméno Ježíš znamená Vykupitel a Spasitel.
Ježíš Kristus jest náš Vykupitel, protože nás od hříchů a věčného zavržení

vykoupil; jest náš Spasitel, protože nám milost & spásu zasloužil.
Druhou neděli po Zjevení Páně světíme svátek nejsvětějšího jména Ježiš.

Jméno Kristus neb Messiáš znamená: Pomazaný (Páně).
Naučení: Vyslovuj _pozdrav: >Pochválen bud Ježíš Kristus<, nábožně a uctivě skloň hlavu,

kdykoliv vyslovíš nejsvětější jméno Ježiš.
' 3. článek víry.

Jenž se počal z Ducha svatého, narodil Se z Marie Panny.
V třetím článku víry se učíme, že Syn Boží mocí Ducha svatého se stal člověkem.
Anděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že bude matkou Boží.

Matkou Pána Ježíše jest Panna Maria.
25. března světíme svátek >Zvěstování Panny Marie-.

Otec jeho nebeský vyvolil mu za pěstouna svatého Josefa.
19. března jest svátek sv. Josefa.

Syn Boží stal se člověkem, aby nás svou smrti na kříži vykoupil a spasil.
Ježíš Kristus narodil se v Betlémě ve chlévě. '
Sva'tek Narození Páně světíme 25. prosince. _

Narozenému Spašiteli přišli se poklonit nejprve chudí pastýřové betlemští,
pak mudrci od východu.'Pastýřům zvě toval narození Spasitele anděl, mudrcům
zvláštní hvězda.
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Osmý den po svém narození obdrželo božské dítko jméno Ježíš.
Svátek obřezání Páně světíme !. ledna.

Panna Maria a svatý Josef nesli čtyřicátého dne Pána Ježíše do chrámu a
tam jej obětovali.

2. února světíme svátek obětování Páně (Hromnic).

Svatá rodina utekla se do Egypta, poněvadž král Herodes chtěl Pána Ježíše
usmrtiti. '

Svátek nevinných dítek, povražděných z rozkazu krále Herodesa, světí se 28. prosince a jme—
nuje se »mláďátekc.

V Egyptě zůstala svatá rodina až do smrti Herodovy, pak, vrátila se do
země israelské.

Pán Ježíš šel ve 12 letech se svými rodiči do Jerusalema do chrámu a
zůstal tam tři dny mezi učiteli.

V Nazaretě byl, Pán Ježíš svých rodičů poslušen a zůstal u nich až do
30 let. _

Když bylo Pánu Ježíši 30 let, šel k řece Jordánu a dal se od Jana Křtitele
pokřtíti._

Po svém křtu postil se na poušti 40 dní a noci a byl od ďábla pokoušen.*)

Po svém návratu z pouště počal Pán Ježíš-konati dílo našeho vykoupení.
Pán Ježíš konal jako Vykupitel trojí úřad: učitelský, kněžský a královský.
Pro svůj trojí úřad má Pán Ježíš jméno Kristus.
Ježíš Kristus učil, co máme věřiti a konati, abychom přišli do nebe. :
Naučení. Pán Ježíš příkladem svým tě učí: Buď poslušen svých rodičů, ve škole buď pozorný

a v kostele rád prodlévej.

Promluva na 1. neděli po Velikonocích.
Napsal JAN PLEŠINGEB, katecheta.

»Hle, stal jsi se zdravým; již nehřeš,
aby se ti co horšího nepřihodilo.<

- (J. 5, 14.)

Rychle jako vlny řeky plynou před našimi zraky slavnosti církevního roku.
Již ukončena opět slavnost velikonoční, již dozněl jásot nad z mrtvých vstáním
Páně a dnešní nedělí počíná obyčejné pohodí velikonočního okruhu. Jméno a
význam dnešní neděle jsou vám jistě dobře známy. Jmenuje se »neděle bílác,
poněvadž v křesťanském starověku novokřtěnci o ní naposledy v bílém rouchu
vstupovali do domu Božího a po vyslechnutí promluvy biskupovy totéž zamě
ňovali za obyčejný oděv.

Co bylo asi podstatným obsahem takové promluvy k novokřtěncům? Táž
obsahovala zajisté vážné napomenutí, aby pokřtění neodkládali přijatou ozdobu
duše, milost a nevinnost, tak jako mění se roucho tělesné, nýbrž by jejako nej
dražší poklad vždy pečlivě opatrovali. Tak počíná sv. Augustín svou promluvu
těmito slovy: >Významná slavnost velkonoční ukončuje se dnes, aproto mění na
vokřtěnci oděv; však kéž by vždy podržéli tu ozdobu, které na křtu sv. nabyli.:

'Drazí! Nemá toto napomenutí pro nás již žádného významu? Má jej do'
jista, neboťi my povstali jsme s Kristem v době velikonoční; obrátivše se upřímně+_—_._

*) Tuto dobu připomíná nám čtyřicetidenní půst; počíná se popeleční středou a
končí Bílou sobotou.
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k Pánu, dosáhli jsme dobrou zpovědí stavu milosti. Kéž bychom nikdy neklesli
znovu do hrobu hříchu, z něhož jsme právě povstali; neb opětný pád jest
hrozným zlem. Abych vás pak s pomocí Boží chránil před tímto velikým ne
štěstím, promluvím dnes o podstatě takového pádu, byste poznali, že týž jest
1. ohavnou věrolomností, ?. čelným nevděkem, 3. neodpustitelnou lehkomyslností.

Opakování těžkého hříchu, od kterého hříšník po upřímné zpovědi byl roz
hřešen, jest především ohavnou věrolomností, poněvadž ruší se tím úmluvasBo
hem uzavřená.

Dr.! Před málo dny uzavřeli jste i vy takovou sv. úmluvu se svým Bohem.
Po zpytování svědomí slíbili jste mu před zpovědí velikonoční, „že odřeknete se
pýchy a neposlušnosti, a že _vůbec budete se hříchu varovati; & tento dobře
uvážený slib opakovali jste ve zpovědnici před náměstkem božím. Pán přijal
tento váš slib a vyplnil se své strany hned, co slíbil každému kajícímu hříšníku;
odpustil vám spáchané hříchy a oděl vás rouchem posvěcující milosti. Touto
nebeskou ozdobou přioděni přiblížili jste se ke stolu _Páněa spečetili jste úmluvu;
s Bohem uzavřenou tím, že přijali jste tělo a krev božského Spasitele jako záa
ruku své budoucí věrnosti.

Tato sv. úmluva, kterou nekonečný Bůh ve svém milosrdenství uzavírá
s bídnými tvory, bývá opětným pádem do těžkého hříchu hanebně rušena. Uza—
vrou- li lidé mezi sebou smlouvy, pokládají to za věc cti, aby do posledního
bodu vyplnili ujednané podmínky, a jestliže jednotlivec vlastní vinou nedostojí
své povinnosti, pak jest veta po jeho dobrém jménu, pak pohrdá se jím jako
bezcharakterním člověkem. Není-li to, však daleko ohyzdnější, zrušili smlouvu
uzavřenou s Bohem? Není-li ohyzdnější, roztrhnouti pouto přátelství s Bohem a
vrátiti se do okovů otroctví ďábla? To číní právě zpětný hříšník, jak líčí to Ter
tulían: »Hle, člověk byl ve službě u Boha i u ďábla a poznal oba pány a nyní
vrací se opět od služby Boha k službě ďábla, jakoby byl v této býval šťastnější
než v one'.a Zdali pak taková věrolomnost oproti Bohu, nevyzývá jeho spra
vedlnost ku přísnému potrestání? Ano, dojista; v tom ujišťuje nás apoštol, když
varuje: »Nemylte se: Bůh nebývá bez trestu tupen.c — Proto, drazí, napom'í'nám
vás slovy sv. Jana Chrysostoma: »Vařujte se hříchů, z nichž jste povstali! . . .
Považte, že vína hříchu po odpuštění jest větší, že rána, ,která opět otevře se po
zahojení, více bolívá, a že člověk po dosažení milosti hříchem více se poskvrňuje.
Proto ukazuje se zdraví nehodným ten, kdo po uzdravení sám se poraní, a ne
zasluhuje býti očištěnu ten, kdo po dosažení milosti opět se poskvrňuje.<

2. Zpětný hříšník jedná hanebně proto, poněvadž neocenitelné dobro milosti
s černým nevděkem od sebe odhazuje. _

a) Dr.! Kéž bychom si hluboko vštípili v pamět, jak skvostným darem jest
milost posvěcující. Jí smazává se pravdivě a skutečně smrtelný hřích — to nej.
větší, ano jediné zlo, nejohyzdnější skvrna, která duši činí mrtvou; jí přeměňuje
se vniterně křesťan, jí stává se z nespravedlivého spravedlivým, z otroka ad'ábla
přítelem a dítkem Božím, bratrem a spoludědicem Ježíše Krista; jí povznáší se
daleko nad svou přirozenost k nádhernému obrazu nejsvětějšího Boha, ano stává
se, jak vyjadřují se apoštolové, »účastným božské přirozenosti, chrámem božím,
obydlím nejsvětější Trojice.< "
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Posvěcující milost jest tedy nejdrahocennějším dobrem, které" nám Bůh ve
své lásce a milosrdenství mohl uděliti jako velikonoční dar — dobrem, za něž
mu srdcem a ústy ustavičně máme děkovati.

b) A co činí zpětný hříšník? Odhazuje od sebe tento vznešený dar boží
jako neužitečnou, bezcennou věc. Neraduje se ztoho velikého štěstí, že jest
dítkem a přítelem božím, neraduje se z nabyté čistoty a krásy své duše, nýbrž
vrhá ji hned opět v ohyzdný kal hříchu. M. d.! Není-li to ohyzdným nevděkem
k nekonečné dobrotě boží? Místo, aby s úzkostlivou pečlivostí opatroval nádherný
ten klenot, vrhá jej zpětný hříšník do bláta. Místo, aby stále vděčně velebil
dárce, splácí mu zlým. Jest nevděčné, dobré spláceti zlým, vrcholem však ne
vděkn jest užívati dobrodiní jako zbraně proti dárci. Dr.! Zda nebude se mstíti
takový nevděk? Kdo by mohl o tom pochybovati? Čím častěji křesťan zahrává
si s milostí, tím činí se jí nehodnějším a spěje k jisté záhubě, jak učí apoštol
v tomto podobenství: »Země, která často pije přicházející na sebe dešt a rodí
byliny . . , přijme požehnání od Boha, ale která vydává trní a hloží, zavržená
jest a blízka zlořečení, a její konecjest spálenía Proto opakuji opět se sv. Janem
Chrysostomem: »Varujte se takového nevděku, abyste se neukázali nehodným
božské milosti.<

3. Zpětivý hříšník počíná si konečně nanejvýš lehkomyslně a pošetile, ani
sladký pokoj srdce promarňuje za okamžitou rozkoš.

a) Dr.! Sv. zpovědí nabyli jste vedle posvěcující milosti také opět klidu
svědomí. —- ó, jak velikým jest štěstím dobré svědomí! Dle slov Ducha božího
jest »ustavičnou hostinou<, při níž člověk stále požívá pokoje. »Kdo má dobré
svědomí,< ujišťuje su. Jan Chrysostom, vten žije daleko rozkošněji, než ten, který
tone v samých zábavách.< Dobré svědomí propůjčuje dále nebeskou útěchu,
která udržuje lidské srdce i v největších pozemských strastech. Kdo přestál více
strastí apronásledopání než sv. Pavel? Však dobré svědomí naplňovalo jeho srdce
útěchou a radostí, jak píše v listu svém ke Korinthským: »Naplněn jsem po
těšením, mám hojnou. radost při všem našem sonžením Dobré svědomí jest
konečně pramenem pokoje a klidu, který neopouští ani v hodině smrti. Když
Su. Tibnrtins od pohanského soudce k smrti byl odsouzen, pravil k němu:
>Ustanov, co se ti líbí; vše lhostejno jest tomu, kdo za průvodce má dobré
svědomí..: —

b) A toto velké a trvalé štěstí promarňuje zpětný hříšník za nízkou cenu
okamžité smyslné rozkoše, kterou mu poskytuje hřích. Jaká to zpozdílost! Jaká
lehkomyslnost ! '

M. D.! Leží-li vám právě vaše štěstí na srdci, varujte se takové pošetilosti,
takové lehkomyslnosti. Zachovejte Bohu, svému Pánu, slíbenou lásku a věrnost;
pak máte také sladký pokoj sami s sebou, — onen oblažující pokoj, který dle
božského písma převyšuje každou pozemskou radost, ano každý pojem.

M. Dr.! Pozorovali jsme dnes zpětný pád do smrtelného hříchu :; jeho
ohyzdné podstatě a poznali jsme jej jako hanebnou věrolomnost, černý nevděk
a neodpustitelnou lehkomyslnost. — Kéž by má prostá slova, která jediné vaše
věčné ičasné blaho mají za účel,s milostí Boží povzbudila vás ku skálopevnému
úmyslu, že za každou cenu zůstanete věrnými Pánu.
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Odřekli jste se, př., ovšem hříchu; však to, co ke hříchu vede, zlá totiž
žádostivost, to zůstalo v srdci. Roztrhli jste ovšem ta pouta, ve kterých vás
držel svět & ďábel, však satan a jeho pomocníci mají ještě sta nových lákadel,
aby vás opětně lapili a stáhli do propasti. Proto bděte pečlivě, obnovujte denně
své předsevzetí a posilujte je horlivým požíváním prostředků milosti. K tomu
napomínám s apoštolem: »Kdo se domnívá, že stojíš, hled', abys nepadl.< »Po
vstali-li jste nyní s Kristem, hledejte, co svrchu festu Amen.

Exhorta na neděli 111.po velikonocích.
Život a duše.

(Frant. Malý.)

Ve starověkých dějinách čteme, že Zalenkos, zákonodárce Lokrův epizetyr
ských v jižní Italii, vydal r. 660 př. Kr. také jeden přísný zákon, jehož přestou
pení se mělo trestati vypíchnutím obou očí. Ale první, kdo tento zakon překročil,
byl zákonodárcův vlastní syn. Dovedete si představiti, jak se ubohý otec proto
trápil. >Kéž bych nebyl buď zákonodárcem nebo otcemla zahořekoval prý; potom
však rozhodl takto, řka: »Otec a syn jsou jedno tělo a jedna krev, tedy skoro
jedna osoba. Já si dám jedno oko vypíchnouti z lásky k synovi, druhé pak at
si dá vypíchnouti syn z úcty k zákonůml< Tak se také stalo, a dobrotivý otec
vzal na sebe polovici trestu synova. () jak miloval syna svého!

Ale ještě větší láskou planulo srdce našeho Spasitele! Neboť on nevzal za
nás pouze polovici trestu, nýbrž vypil hořký kalich až na dno, obětovav život
svůj za naše spasení. Všecky lidi tedy miloval Pán Ježíš, ale nejvíce své apoštoly
a učedníky.

Avšak také oni milovali svého božského Krista jako synové. A proto, milé
děti, se nedivte, že se zarmoutilo srdce jejich a slzami že se zalily oči jejich,
když se s nimi při poslední večeři loučil slovy: »Maličko, a již neuzříte mneic
Jak by se neměli rmoutiti? Či raduje se snad hodné dítě, když je opouští otec nebo
matka? Nikoliv, ale pláče, naříká aje smutno. A tak byli smutní také apoštolové,
když slyšeli z úst neiupřímnějšího přítele, nejlepšího otce, Vykupitele: »Maličko,
a již neuzříte mne!—

Mité děti, i v životě našem platí, co řekl Pán Ježíš: »Maličko, a neuzříte
mnelc Neboť, dejte pozor! něco jest, co i my jistě ztratíme, a to je náš život
tělesný. Ale něco s námi stále potrvá, a to je naše duše. Já bych vás rád o této
pravdě ted' poučil . . .

1. Když si milý Otec nebeský umínil stvořiti prvního člověka, zařídil ve své
moudrosti již předem všecko tak, aby byl člověk tady opatřen vším pohodlim
v míře nejhojnější.

A přece, ohlédnete—li se teď, děti, ve světě kolem sebe, vidíte, že život
lidský není nic jiného než urputný boj, čili jak čteme v Písmě sv., že bojování
je život člověka. Shledáte, že lidé musejí podnikatí všecky možné i nemožné,
těžké i lehké práce, aby si uhájili život vezdejší a předčasně nezemřeli třeba
hladem.

Jedni vylézají na vysoké střechy a strmé věže, druzí sestupují do hlubo
kých šachet pod zemí (jako na př. horníci v Příbramských stříbrných dolech
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nebo v uhelnách Kladenských). Pro zachování života vrhají se mnozí v jícen
rozbouřeného moře a zkoumají dno mořské; jiní v potu tváři celé noci pracují,
aby sobě a dětem. na chléb vydělali. Pro zachování života potýkají se lidé s_divou
zvěří; a jiní ubozí podrobují se na vlastním těle nebezpečným operacím lékař—
ským. A to všecko proto, že život vezdejší je přec jen sladký dar od Boha.

Ano, sladký, ale krátký — a platí o něm slovaSpasitelova: »Maličko — a
neuzříte mne!.

Krátký je život náš & letí jako pták, jako loď brázdící oceán, jako rychlo
vlak, projíždějící polem i lesy. Život náš jest jako květinka, jež zdobí lučiny a
sady. Jak dlouho trvá krása květinky? Maličko. Přijde sekáč a zkosí všecko na
pořád, trávu i květy. Proto dobře napsal prorok Izaiáš: »Všeliké tělo jest jako
tráva a všeliká jeho krása co květina polní. Tráva uschne a květina zvadne,
když vítr přes ní zavane.

Vy, děti, jste ho teprve nedávno počaly žíti, ale brzy prchne i vaše mládí,
vyrostete, sestárnete ai vy budete moci jednou zvolati: »Maličko, a již než
uzříte mnelc V.:
. "' Ale, plOČ vám to všecko povídám? Proč? Když je život náš tak krátký,

abyste si ho vážili,| abyste byli opatrní a zbytečně si života svého neukracořálíl
Vy si važte svého těla a svého zdraví!

2. Ale hlavně si važte své duše. Tělo se rozpadne v prach, ale duše ne'-"
umře. Neboť sám Spasitel dal nám ujištění, že neumře, a slíbil nám život věčný,

když řekl: »Jako _Mojžíš povýšil hada na poušti, takt musí p'ovýšěn býti Syn
člověka, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,14.)

Jen si všimněte svého nitra, a poznáte, že tam je duše. Tato duše pro
zrazuje svou činnost jak v srdci, tak i v hlavě; každá myšlenka, každá žádost,
řeč i skutek pocházejí z duše. Je ta duše věru přepodivná bytost, Viďte! Žije
v našem těle a my ji nevidíme; jak se tam dostala, neviděl žádný a žádný
posud lékař ji nevyzkoumal, ani žádný lučebnik nejlepším drobnohledem ji nevy
zpytoval. Jen jediná bytost ji dobře zná a v tělo naše na čas vložila — a tato
neskonalá bytost jest milý Pán Bůh.

Největší předností člověka jest, že má duši, kterou může svého Stvořitele
poznávati a milovati. Ale o této duši neplatí výrok dnešního evangelia: »Maličko,
a již neuzříte mne!< Ne, nikoliv! Duše zůstane, i když se tělo proměnilo v prach!
Duše potrvá, i kdyby .ten prach byl rozmetán do všech úhlů světa. Duše je
zkrátka nesmrtelná. , — _

A teď pozor, děti! Také z vás každému dal Pán Bůh duši, a sice jednu,
jedinkou duši! A tuto svou jedinou nesmrtelnou duši musíte mu zase odevzdati
čistou. Musíte! _

Víte proto, čeho vám je nejvíce potřebí? Abyste snad byli bohatí? Abyste
byli velmi dlouho živi? Abyste měli krásné šaty? Ne, toho všeho není vám nej
nutněji třeba! Ale jednoho jest potřebí: abyste měli krásnou, nevinnou duši,
Neboť, co je' platno člověku, byti celý svět získal, ale na své duši škodu
trpěl ?e

Na konec vám ještě povím-příběh.
Roku 1804 narodila se dívenka jménem Bartolomea. Když jí bylo 12 let,

dali ji rodičové do klášterní _školy, kde jeptišky vyučují dívky. Jednou vyprávěla
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jim ctihodná učitelka- o tom, jaké zalíbení má Pán Bůh na dětech, jichž dušička
je nevinná,; čistá, svatá._ Pak se zeptala dětí::f»Nuže, která z vás_by chtěla býti
svatou,?c' Všjscky se hlásily. „Dobrá,c usmála se učitelka, »ale která z vás to
chce první dokázati skutkemřc Zase volaly všecky: »Já, já.: Ze žertu dala uči
telka o tom hlasovati; los padl na Bartolomeu. Ta měla nesmírnou radost a při
znala se, že když se konalo losování, modlila se v duchu Otčenáš. -— Od tohoto
dne byla Bartolomea vskutku den ode dne zbožnější, poslušnější a pokornější;
stala se později též ctihodnou učitelkou, spoluzakladatelkou kláštera a zemřela
po letech v pověsti svatosti.

Milé děti, i._vy jste všecky povolány ke svatosti. Poslouchejte tedy svých
rodičů, učitelů a jiných hodných lidí, varujte se hříchů těžkých a zachováte si
tak duši krásnou a' Bohu milou. Amen.

Promluva na neděli V. po Velikonoci či prosebnou.
Původ prosebných průvodů a jejich účel.

Napsal JAN PLEŠINGER, katecheta.

Neděle dnešní 5. po veliké noci nazývá se od lidu nedělí prosebnou, a týden
nyní následující týdnem prosebným či křížovým. Toto pojmenování má dvojí

.důvod. Předně poučuje nás evangelium, které církev dnes dává předčítati, o nut
nosti a vlastnostech _modlitby prosebné; neb Pán mluví taktoke svým učení
kům: »Amen, amen, pravím vám: Začkoliv prositz' budete Otce ve jménu mém,
dá vám. Až dosud jste' za nic neprosz'li ve jménu mém. Proste a obdržíte, aby
radost vaše byla dokonalá.a Za druhé přednáší církev v následujících nyní třech
dnech, t. zv. prosebných, zvláštním způsobem Ježíši Kristu, prostředníku mezi
Bohem afidmí, své touhy a prosby, aby týž při svém vstoupení na nebesa před
ložil je u trůnu věčného Otce.

Křesťanské osady shromažďují se totiž v těchto dnech v domě božím a
putují sdruženy kol svých kněží s křížem v čele do přírody, procházejí modlíce
se a zpívajíce role a osady a obcuji, dospěvše zpět do chrámu, t. zv. mši pro
sebné. Tyto mimořádné—pobožnosti, které v týdnu prosebném jakož i o_svátku
sv. Marka v celé katol. církvi se konají, jmenuji se průvody prosebné a liší se
od slavnostních processí tím, že tyto mají ze účel hlavně chválení a velebeni
Boha, ony vsak vyprošení milosti a požehnání božího. — Abychom průvodům
těm náležitě porozuměli, budeme dnes krátce rozjímati: 1. o jic'h původu a
2. o jich účelu.

Původ pobožnosti ukazuje nám, jak jsou ctihodny ajaký jest jich význam
pro nábožensko-mravní život věřících. Odpovím tedy na otázku, jaký jest
původ prosebných průvodů vůbec, a o sv. Marku a dnech křížových zvlášť.

a) Prosebné průvody jsou tak staré, ano starší než církev sama; nebo jak
učí bible, byly tyto již ve st. Zákoně u lidu israelského v obyčeji. Tak oboházel
na př. Josue. jak všem nám známo, na rozkaz Boží s archou úmluvy sedmkráte
město Jericho a vyprosil tím podivuhodné vítězství nad nepřátelským městem;
taktéž David král dal archu úmluvy ve slavném průvodu, kterého súčastnil se
všechen lid, zdomu Obededoma přenésti do Jerusalema. Israelité putovali každo
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ročně v průvodech k velikým výročním ' slavnostem do sv. města; i božský Vy
kupitel přidružil se, když dosáhl 12. roku, k těmto poutím. A čím konečně byl
slavný vjezd Páně do Jerusalema, než přeslavným procesím, které Spasitel vedl
do chrámu? _

Dle příkazů božích v_Zák. starém a dle příkladu Ježíše Krista podržela
i církev sv. od počátku posvátné průvody. Není nám sice nic bližšího o tom
známo, poněvadž však již Tertullian okolo r. 200 jmenuje bohoslužebné průvody
starobylými pobožnostmi, uzavíráme právem, že tytéž apoštolského jsou původu.
Z průvodů pak prosebných, jichž zavedení sahá ještě do doby křesťanského
starověku, jsou processí v den sv. Marka a v týdnu křížovém předepsány dnes
v celé katolické církvi.

b) »Litam'e většía o slavnos/i sv. Marka pocházejí z konce 6. století. —
Roku 589 vypukla v Římě nakažlivá nemoc, která mezi obyvatelstvem města
strašlivou způsobila spoustu. Vzduch byl otravnými látkami tak přeplněn, že
v krátké době mnoho tisíc lidí bylo epidemií zachváceno. I—Iroznánemoc měla
z pravidla velmi krátký průběh. Na okamžitou nevolnost dostavilo se prudké
kýchání — a oběť klesala mrtva k zemi. Poněvadž pak kýchání bylo bezpečnou
známkou onemocnění a brzké smrti, povstal mezi věřícími krásný, ještě v době
naší obvyklý zvyk, kýchajícímu přáti »Pozdrav Bůhc, obyčej to, kterým tehdy,
dle svědectví starých, mnozí od smrti byli zachráněni. — V této všeobecné tísni
konal sv. papež Řehoř Vel. za velkého účastenství římského lidu prosebný—
průvod ulicemi města, při kterém zpívány byly litanie o všech svatých, aby Pán.
na mocnou přímluvu Matky Boží a svatých odvrátiti ráčil těžkou svou metlu.
Výsledek této pobožnosti byl, že mor ve všech ulicích, jimiž bralo se processí,
ihned ustal. Aby za toto podivuhodné vyšlyšení proseb milosrdnému Bohu stále
bylo děkováno, jakož i na vyprošení toho, aby křesťanstvo od podobných běd
vždy bylo chráněno, rozšířil sv. otec jmenovaný prosebný průvod na celou
církev. —

c) »Lítanie menší: prosebného týdne děkují svůj původ podobné příčině.
Okolo polovice 5. stol. byla navštívená ji-žní Gallie mnohými a těžkými útrapami;
zemětřesení a sopečné výbuchy bořily města a vesnice, rozvodněné řeky pu
stošily pole, hlad a nemoci zachvátily nesčetné lidi. Poznávaje v těchto všeobec—
ných pohromách trestající ruku boží, napomínal sv. Mamert, který v téže době
Seděl na biskupském stolci ve Vienně, své diecesány, aby o třech dnech před
svátkem Nanebevstoupení Páně, společnými průvody a modlitbami hleděli ukrotiti
hněv boží. Že sv. biskup prosebné průvody právě na jmenované dny ustanovil,
toho příčinou byla beze vši pochybnosti blízká slavnost Nanebevstoupení, jakož
i právě slyšené evangelium o modlitbě prosebné, které,jak lze dokázati, již tehdy
pátou neděli po velikonocích bylo předčítáno. Synoda orleanská nařídila tuto
slavnost již r. 511 pro všechny církve Gallie, a totéž učinila synoda Catalonská
r. 517 pro Španělsko. Strašlivé zemětřesení v Italii přimělo konečně Lva III. ke
konci 8. stol. k zavedení litanií těchto v římské církvi, odkud se p'onenáhlu roz
šířily po celém katolickém světě.

M. Dr.! To o původu prosebných průvodů. A k čemu má sloužiti dějepisný
ten výklad? Mým úmyslem bylo, vás tak přesvědčiti, že ctihodné průvody jsou
nanejvýš ctihodnou církevní pobožnosti, kterou žádný křesťan,-jenž toho jména
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zasluhuje, nesmí opovrhovati. — Naše úcta však a naše důvěra vzroste ještě,
vážíme—li mnohonásobný účel, který církev sv. nyní s prosebnými průvody
spojuje.

2. Pozorujeme-li dobu, ve které prosebné průvody se odbývají, možno zře
telně poznati trojí jich účel. Slavíme je v'době velikonoční, abychom na jev_odali
život milosti a ctnosti, získaný velikonoční sv. zpovědí, před svátky svatodušními,
abychom vyprosili si nadpřirozených darův a milostí Ducha sv., konečně v době
setí, abychom vyprosili zachování plodin polních a vůbec pozemské požehnání.

a) Především jsou prosebné 'průvody přirozeným projevem posvěcující mi
losti a božských ctností. Dojista jako přirozený život tělesný, tak musí i nadpři
rozený život duševní, život to milosti a božských ctností na venek se proje
vovati. To děje se pak při prosebných průvodech. Když s křížem v čele konáme
veřejné průvody, Ukazujeme před celým světem, že vrátili jsme se kajícně kpra
poru Vykupitele, který jsme veřejně opustili, a dokazujeme svou víru, svou
naději a lásku k Ukřižovanému. A právě v tom jest hlavní význam prosebných
průvodů, které jsou veřejným vyznáním naší víry a naší oddanosti k Ježíši Kristu,
a proto nejen záslužným skutkem, nýbrž i výborným prosďedkem ku vzdělání
bližních.

b) Dále jsou prosebné průvody dobrou přípravou ku svátkům svatodušním
Jak připravovali se apoštolové na slíbeného utěšitele a dárce milosti? O tom vy
pravují skutky ap. toto: »Po Nanebevstoupení Páně vrátili se s hory Olivetské do
Jernsaléma ,' a když tam přišli, vstoupili do večeřadla, kde zůstali. Všichni apo—
štolové trvali jednomyslně na modlitbách se ženami a Marií, matkou Páně a
svými bratřími.a Př.! Společná a vytrvalá modlitba jest tudíž správnou přípravou
ke svátkům svatodušním; společná a vytrvalá modlitba jest prostředkem k vy
prošení nadpřirozených darův a milostí Ducha sv. Dr.! Víme, že mnoho potře
bujeme milosti Boží, neboť jsme obklopeni nepřáteli, kteří nás hledí oloupiti o
stav milosti. Nuže, prosme ve dny průvodů proseb. především o nějaké přispění,
kterým můžeme přemoci nepřátele své spásy a setrvati v životě milosti;

c) Konečně řekl jsem: konáme pros. průvody v čas setí, abychom vyprosili
zachování plodin polních a vůbec pozemské požehnání. — Jako naše věčná spása
závisí na milosti, tak jest i naše pozemské blaho podmíněno požehnáním božím.
Ovšem jsou lidé, kteří nikde nechtí viděti žehnající ruku Páně a myslí, že
úrodnost polí závisí jen na pečlivém vzdělání půdy, udržení zdraví, že jest vý
hradně dílem vlastní opatrnosti a odstranění nemoci_ účinkem jistého léku; jsou
lidé, kteří každý šťastný výsledek prací svého povolání připisují toliko vlastní
činnosti a obratnosti. Však tento bezbožný náhled, který má svou příčinu ve
slabosti víry, vyvrací písmo i zkušenost. Písmo dokládá: »Nestaví li Pán domu,
nadarmo pracují, kteří ho staví. Neostříhá-li Pán města, nadarmo bdí ten, kdo
ostříhá ie.< A denní zkušenost potvrzuje to, že všechno lidské snažení a úsilí
est bez úspěchu, nedává-li Pán svého požehnání. Věčně. pravdivým zůstává
krásné křesťanské přísloví: »Na božím požehnání vše záleží..: — A kdo, dr., činí
se hodným božského požehnání? Odpovídám: Ten, kdo se vytrvale modlí; nebo
Pán slibuje slavně v dnešním evangeliu: »Amen, amen, pravím vám: Začkoliv
prositi budete Otce ve jménu mém, dá vámm »Proste a obdržíte.c Tuto pod
mínku pozemského požehnání naplňujeme pak při pros."průvo'dech, společně a
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vytrvale prosíme v íitaniích, církví předepsaných, Pána, aby zachoval úřodu zem
skou a chránil před neúrodou, hladem, nemocemi, válkami a jinými strastmí.
M. Dr.! Všichni toužíme po pozemském blahu; nuže, užijme s horlivostí dnů
prosebných, bychom si je vyprosili! Prosme o stálé zdraví a o zdar prací svého
povoláni! Prosme i o zachování plodin zemských! Neb, ač nemáme sami polí a
luk, která potřebují božského požehnání, jest tato prosba přec pro nás pbvin
ností, vděčností k rodičům a dobrodincům, jichž rukama dává nám Pán pokrm
a oděv.

Dr.! Má-li trojího účelu, který církev spojuje s pros. průvody, býti do
saženo, třeba, aby naše modlitba měla ony vlastnosti, na které poukazuje Ježíš
v dnešním evangeliu; musíme se modlití ve jménu Ježíše, t.j. musíme s Ježíšem
býti ve spojení posvěcující'milostí av pokorném uznávání své nehodnosti, skládati
v něho všechnu svou důvěru. Modlitbě ve jménu Ježíše jest přislíbeno jisté vy
slyšení: »Začkoliv prositi budete Otce ve jménu mém,a pravíť sám, vdá vám.:
Tedy předstupme v těchto dnech se všemi svými duchovními i tělesnými po
třebami k milosrdnému Bohu v tomto jménu; pak zkusíme sami na sobě, že
máme Všemohoucího přímluvce u Otce — Ježíše Krista, spravedlivého.- Amen.

Z naší organisace.
Spolek katechetů v království Českém konal 11. členskou schůzi dne 2

m. “m. vmístnoštech spolkových: za přítomnosti 30 členů.
Po zahájení schůze sděluje“předseda smutnou zprávu o úmrtí dlouholetého

člena spolku, dp. Jar. Pihlera, katechety ze'Smíchova. Když vylíčil stručně čin—
nost zesnulého kollegy ve spolku katechetském, vybídl přítomné, aby povstáním
vzdali čest památce jeho. a súčastnili se pohřbu v počtu nejhojnějším.

»Zesnulý kollegac, dí předseda, »zaslouží si toho od nás v plné míře
neboť byl jedním z 'těch, jemuž nebylo nikdy za těžko vykonati to, co by bylo
ku prospěchu spolku. Svědomitá byla práce jeho jednatelská i knihovní. Requiescat
in pace..

Protokol minulé schůze přečten, probrán a schválen.
Předseda spolku německých katechetů pražské arcidiecese, dp. Josef Sinik

z Tachova, sděluje přípisem, že v úterý velikonoční konána bude v Praze kon
ference předsedů německých diecesních spolků katechetských, na níž projedná
vány budou tyto otázky: 1. započítání let vduchovní správě strávených do služby
katechetské; 2. pohřebné pro katechety; 3. sestátnění měšťanských škol; 4. sta
vovské zastoupení v zemské školní radě; 5. rozmnožení vyučovacích hodin ná
boženských na škole měšťanské a zavedení vyučování náboženství jednou toliko
hodinou v I. třídě školy obecné; 6. rozdělení známky z náboženství na vysvěd.
čeních školních: a) z náboženství vůbec (t. j. znalost nauky náboženské), b)
z výkonu nábožen. předepsaných cvičení. K žádosti dp. kollegy Josefa Sinika za
vedena debata o těchto bodech, výsledek debaty sdělí na úterní konferenci po
velikonoční zástupce spolku katechetů v království Českém. '

Spolek uspořádá stálou výstavu náboženských pomůcek, aby byla zvláště
mladším kollegům dobrým vodítkem, kterých pomůcek (zvláště obrazů) lze nejlépe
při vyučováni náboženství užíti.
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Ve příčině vyplácení remunerace systemisovaným katechetům za hodiny
přespočetné upozorňuje předseda členy spolku na výnos c. k. zemské, školní rady
ze dne 31. října 1908 č. 43.332, uveřejněný v katechetské příloze čísle 1. z roku
1909. Každý jiný způsob je nezákonný a svědčí o odvážném byrokrati
smu a malé znalosti zákonů školských právě u těch, kteří je'spravedlivě zacho
vávati mají.

Kollega František Suchomel přednesl vypracovaný 2. a 3. článek víry,
jak je navrhuje komise katechismová;
niku katechetskéhm.
března.

Došlé dopisy budou vyřízeny jednatelem.
živá debata.

uveřejní se v dubnovém čísle »Věst
O 4. článku víry pojednávala komise katechismová 16

Ve příčině pohřbení ohněm byla

Návrh kollegy Em. Peška, katechety ze Žižkova, aby členové spolku kate
chetského za zemřelého svého člena obětovali vždy jednu mši svatou, odkázán
příští valné hromadě.

Po té schůze skončena. Bda.

Členem spolku katechetů se stal kolega dp. Rod Josef, katecheta z Rozdě
lova okr. Kladno. Vivant sequentes!

-\A©<>(>> Z praxe

Slovanští katecheti na postupu. VpO'
sledních dvou létech zavládl mezi slovan
skými katechety zvlášť čilý a úspěšný ruch
na poli organisačním i otázek stavovských
a paedagogických. Zvláště pak mezi kate
chetj všech slovanských větví zcela ote
vřeně a důrazně volá se po náboženských
učebnicích, které by vyhovovaly požadav
kům nejen církve, ale též požadavkům
školy a lidu slovanského. Nynější hlavní
učebnice náboženské — katechismus a bi
blická dějeprava požadavkům těm nevyho
vuje, ba urážkou slovanského lidu islovan
ských katechetů jest, že jsou jim vnucovány
za učebnice překlady knih německých, tím
smutnějším úkazem jest, že v poslední době
opět za učebnici vnucuje se upravený pře
klad německé Panholzerovy biblické děje
pravy. Což by se nenašlo mezi slovanskými
katechety tolikzkušených a prakticky osvěd
čených katechetů, aby mohly býti sepsány
a vydány pro slovanské děti, knihy sla
vanskou mluvou a slovanským duchem
psané? Pokud jsme informováni, stěžují si
na toto smutné faktum všichni katecheti.
Dále naprosto nepaedagogickým a nevhod
ným jest, že za učebnici katolickému nábo
ženství pro celou měšťanskou školu a ještě
pro střední školy'předepsán stále jeden velký
katechismus a to katechismus otázkóuý, kde

a různé.MN
se musí žádati, aby žactvo onovídalo sou"
“vislým vypravováním. Což nebyla dosu
nikde při visitacích & zkouškách tato ne'
srovnalost požorována? M_ezíčeskými kate"
chety zvláště mnoho si stěžováno, že se
jedná o nich bez nich a často i proti nirri
tam, kde se jedná o důležitou věc a oni
přináší a nabízí v tom nejlepším úmyslu
své síly a zkušenosti. Přes to však v po
slední době pozorovati, že slovanští kate
cheti organisují se ve 'spolky a sdružení a
vynucují si přec v mnohýCh otázkách né.-
ležitého respektu. “Zvláště úspěšně pracují
katecheti jihoslovanští, poněvadž se jim do
stává podpory mravní i hmotné od biskupů
a ordinariátů, tam svolána řada sjezdů a
kursů, kde hnuto opravou katechismu a bi
blické dějepravy tak,že snahy ty nedají se'
již-umlčeti. J. L.

K otázce katechismové. V mnichov
ské' diecesi ustavilo se pětičlenné komité,
které podjalo se potřebné akce na úpravě
katechismu. Činnost onoho komité vykazuje
již 'úplné přepracování první části kate
chismu o víře, při tom však pracuje komité ne
'unavně dále, tak že “možnoočekávati, že v době
krátké bude předložen bavorské konferenci
biskupů _kpósouzení a schválení úplně pře
pracovaný nový katechismus. My příleži
tostně uveřejníme ukázky mnichovských ná—
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vrhů, abychom povzbudili podobnou akci i
u nás k čilejšímu tempu, zjednali jí živějšího
zájmu a pochopení i podpory hlavně mezi
duchovní vrchností a veškerým duchoven
stvem. ]. L.

Kollega tríumfator. Během posledních
dvou let zaneseno bylo do seznamu jmen
světových a spolu ve vědě i umění uzná
vaných jmén jméno Hartmann, upozorňující
veškeren hudby a umění milovný "svět na
Tyroláka, řeholníka P. Dra Hartmanna, dnes
pětačtyřicátníka, muže v plné síle tělesné a
obdivované tvůrčí síle duchovní jako_.skla
datele oratorií. Skromný řeholník, kdysi
varhaník a sbormistr při jerusalemském ko—
stele sv. Hrobu, bývalý ředitel slavné hu
dební školy římské sv. Chiara, předchůdce
mistra Pietro Mascagni, přes to, že je řím
sko-katolickým knězem, řeholníkem, v ha
bitu vystupujícím, působí rozruch
jménem Hartmann, jako skladatel epochál
ních "oratorií »Sv. Petra, »Sv. Františekc,
»Sedm poslednich slov Páněu, »Smrť Kri
stova: a v poslední době i tříkráte opako
vaným, úplně napřed vyprodaným provede
ním oratoria rVečeře Páně-. Hartmann
uchvátil svými díly umělecký hudební svět
v Americe, Rusku, Německu, Anglii, Italii,
Hartmann, jedině řeholník Hartmann může
se pochlubiti, že J. V. císař František Jo
sef I. nejen milostivým byl protektorem jeho
koncertu ve Vídni, nýbrž, že jedině jeho,
Hartmanův koncert, v posledních 25 letech
výjimečně císař pán osobně navštívil & až
do konce vyslechl. A tajemná zvláštnost skla
deb Hartmannových? Hartmann do—
vede svými skladbami i ty nej
větší lhostejníky dovésti do
onoho náboženského, zbožného.
náladového rozpoložení, jak si
p ř ej e. ]. L.

Přirážky k osobní dani z příjmu.
Obec Pražská hodlala počiti v roce 1910
s vybíráním 300/0 přirážky k dosavadní
osobní dani z příjmu polovinou na uhražení
potřeb školních a druhou polovinou ke hra
žení potřeb obecních, avšak sbor obecních
starších usnesl se dne 7. února t. r. na tom,
aby pro letošek tyto daně nebyly vybírány.

Pojišťování školní mládeže proti
úrazům. Městská pojišťovna v Praze za
vede pojištování dětí škol obecných, měšťan
ských i středních za roční poplatek 1 K
proti tělesným úrazům ve třech stupnicích:
]. proti invaliditě náhradu 3000 K, úmrtí 5",-'o
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adočasného léčení 10/0 zuvedeného obnosu
3000 K.

Příznak doby aneb krkavčí matka.
Přišla ke mně před krátkou dobou nevlastní
matka mého žáka, jejíž rodinu mám vedenu
v obálce »skrz na skrz rodiny zlodějskéc,
a sama začala mi žalovati, že
její syn ukradl jablka a že oni to
museli za toho darebáka platit, proto že
prdsí, aby jejich syn byl dán do
polepšovny. J. L.

Odporučujeme pánůmkollegůmz Prahy
a okolí, aby se svými žáky navštívili biograf
»Illusiona na Václavském náměstí se ži

vými obrazy v každém směru nádhernými.
»Život, utrpení a smrt Ježíše Krista.
Obrazy nádherně kolorOVané a výtečně foto
grafované v délce 1.200 m ve 6.000 sním
cích působí mocným dojmem. Smluvili jsme
snížení pro školy na 20 a 10 haléřů. Při
hlášky přijímá dp. Jos. Jonák, katecheta
Praha- VII. Bělského tř. 904

Velký obrázkový katechismus uspo
řádal Dr. Ant. Podlaha, cena váz. výtisku
K 1'60, vydán vlastním nákladem ve pro
Spěch Útulku pro zmrzačené dívky »Růžen
cové Výrobnyc v Praze. — Dnes prozatím
vydání knihy pouze oznamujeme, ponechá
vajíce obšírnou kritiku, co na knize dobrého
i špatného do příštího čísla. ]. L.

Katechetům mimo službu. V Dol.
Břežanech uprázdníse místo záme
ckého kaplana s povinností denněce
lebrovati, ve 3 tř. vyučovati v místní škole,
v den sváteční exhortu a odpolední služby
Boží v zámecké kapli. Odměnou svobodný
byt, naturalie a 630 K. Žádosti J. Eminenci
do 15. 'dubna. — Místo zámeckého
kaplana v Hohenbrucku veŠtýrsku,
celebrovati, v den sváteční exhortu německy
a sv. svátosti, odměnou svob. byt scelým
zaopatřením a 400 K, intence volny. —
Místo v'zámku Stiříně od 1. května
do konce října, celebrovati, exhortu, od
měnou byt se zaopatřením a peněžní hoto
vost. Na obě místa žádosti kníž. arc. kon
sistoři, na poslední do 15. dubna. J. L.

Konkursy. V okrese plzeňském obsadí
se definitivně místo katechety při měšťan
ské dívčí škole "u západ. obvodu v Plzni.
Žádosti do Plzně nejdéle do 16. dubna 1910.

'-—V okrese vysokomýtském vypsáno místo
katechety při měšť. škole chlapecké veSkutči. Žádosti k okresní školní radě ve
Vys. Mýtě do 30. dubna 1910. J. L.

Knihtilkáma družstva Vlut v Praze..
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Maria, pějem Tobě.
Ze svých rukopisů na rozloučenou věnuje

Jos. Jonák.

Maria, pějem Tobě, Ty neodmítneš květy,
již probudil se máj, ó slitovnice všech.
a nesem v této době, jež Tobě chudák kletý
co dal nám luh i háj; vil :; žalu, bolestech!
hle! u noh tvých jak svítí Ty slyšíš výkřik bolu,
sta čarokrásných kvítí! ó pohled' na nás dolů!
[: Maria, Maria, ó Maria! :] [: Maria, Maria, ó Maria! :]

Č) zahradnice v sadě,
kde Boží vzrůstá květ,
chraň vždy nás proti zradě,
již strojí klamný svět,
ať zapudíme skvěle
vždy svoje nepřátele!
[: Maria, Maria, ó Maria! :]

Velika dejeprava biblická Starého iNového zákona pro Ka—
tolickou mládež škol méštansk ých &vyšších tříd škol obecných.

Posuzuje prof. XAV. DVOŘÁK.

IV. Oslavení Pána Ježíše.
Čl. 91. o vzkříšení Páně. Naučení logicky nejasné. Bylo by předeslati, že

zmrtvýchvstáním Páně bylo naplněno proroctví i.co sám o sobě Pán předpo
věděl; tudíž je pravdou učení jeho i božství jeho. Bylo by také připomenouti
'o velikonocích, o svěcení neděle.

Čl. 92. o Marii Magd. »Uzřela Ježíše, an stojí,: Sch. dodává jasněji »před
ní.: »Nevím, kde ho položilic, ač je v Písmě sv. &přece u nás se říká >kam (!)
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jste ho položilia; kde patrně podle latiny »ubic. Naučení schází; zmrtvýchvstá
ním dokonáno vykoupení naše, stali jsme se opět dítkami božími.

ČL- 93. o dvou učednícich do Emaus jdoucích. Těžká stylisace: »Byli přede
dnem u hrobu jeho a nenálezše (!) těla jeho, přišli, pravice (!), že andělé se zje
vili jim, 'rkouce (!), že jest Živct. (!) »Uvedli nás v podivenía (germ. ?) Písmo sv.
praví »zastrašili nás:. Naučení schází; kdo mi!uje Pána, rád o něm slyší
Také v následujícím článku schází naučení zvláště důležité o ustanovení svátosti
pokání

Rozdělení článků 95. a 96. v Sch. logičtější. Naučení (96.) zase citát z Písma
svatého dosti obšírný z listu k Filip. Nelze schvalovat. Obrázek neodpovídá textu
článku.

Díl druhý. Skutkové svatých apoštolů.
Čl. 97. o volbě nového apoštola. Naučení schází.
Čl. 98. o seslání Ducha sv. Oddělen od předešlého. »V jednom večeřadlec

neshoduje se s předešlým čl., kde se praví, že vrátili se s hory Olivetské do domu,
kde obyčejně (!) bývali. K čemu uváděti všechna jména rozličných příchozích do
Jerusalema: Partští, Medští, Elamitští, obyvatelé Mesopotamie, Judska, Kappadocie.
Pontu, Asie, Frygie, Pamíylie, Egypta, Libie, Říma, Kretští a Arabští? Možno
toho žádatlř

Čl. 99. o uzdravení chromého. Přímá řeč Petrova na 18 řádcích! Sch. má
celý článek drobné a tím už jaksi vylučuje z osnovy školní. Naučení schází.
Na obrázku Jan hledi ven z obrázku, jako bývá při fotografiích — je to rušivé,
činí to dojem hry.

Také v následujícím článku příliš mnoho přímé řeči; naučení schází.

Čl. 101. o Ananiášovi a Safiře. »Mládenci vzali jej a vynesše pochovali: —
proč přechodník? Vzali jej, vynesli a pochovali, bylo by snazší pro žáky naše.
Naučení velmi vhodně mohlo by se vztahovat na zamlčování hříchů ve svaté
zpovědL

Čl. 103. o sv. Štěpánovi. Naučení schází. Obrázek ukazuje Šavla, sedícího
vedle Štěpána — což není možno, byl by vydán sám úrazu kameny.

Čl. 104. o sv. biřmování v Samaří. »By i oni.: těžce vyslovitelné — proč
ne: »by též oni:! Obrázek neodpovídá textu, který se nezmiňuje o žádných ohni
vých jazycích. _

Čl. 105. o komorníku ethiopském. Naučení schází, ač je typické pro doklad,
kterak i pohané poznávali pošetilost pohanství a jako proselyté církve židovské
očekávali Spasitele. Působení bible mezi pohany!

Čl. 106. o obrácení Šavlově. Naučení schází. (o spolupůsobení s milostí
Boží.). Obrázek neodpovídá textu, který praví, že byli muži, provázejíčí Šavla,
ohromeni. (!)

Čl. 107. o Petru, navštěvujícím obce křesťanské. Zase obsahuje přímou řeč
na plných 12 řádcích. Jaký z toho užitek? O Pavlovi nelze jistě říkati',že založil
mnoho obcí věřících, když nebylo řeči potud o jeho cestách. Naučení schází
(uznávání Petra, jako hlavy hned od prvopočátku)._ Následující články vypravují
o cestách Pavlových, sněmu Jerus. a šmrti sv. apoštolů. O cestách Pavlových
lze říci, že v tom rozsahu do knihy pro školy obecné a měšťanské nenáleží. Na
učení vesměs chybí.
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V závěrku zmiňuje se správně a vhodně autor o knihách Písma sv. Nov.
zákona; ale bylo by dobře jasněji zmíniti se o tradici od počátku.

Tímto ovšem nejsou vyčerpány všechny nedostatky knihy. A není vlastně
ani třeba vyčerpávati jich, když v podstatě zpracování již pochybeno, tak že ne
může o zavedení jejím do škol obecných a měšťanských býti řeči. Škoda, že pokus
zklamal! Bylo by nyní nejlépe, kdyby o zpracování nové zasadil se katechetský
spolek sám (jako již na katechismu pracuje) a pak nejd. Ordinariátu ke schválení
předložil?! Byla by to cesta přirozená a nejbezpečněji vedoucí k cíli. A cíl je
nesmírně vážný, dáti pevný základ náboženského vzdělání budoucím generacím!

Valná hromada „Spolku katechetů v království Ceském“.
(ANT.BENDAJ

(Dokončení.)

Výbor spolku katechetů byl tedy nucen projednati a zároveň propracovati
návrh valné hromady na založení samostatného časopisu katechetského. To také
stalo se ve II. řádné výborové schůzi dne 28. dubna 1909v níž byl návrh přijat.
Nový časopis spolkový nazván_»Věstník katechetskýc. Tak res facti.

Avšak dne 29. září a 4. října po čilé debatě usneseno pouze rozšířiti přílohu
pod titulem »Věstník katechetskýc za těchto podmínek:

1. Smlouva s dp. Škrdlem budiž učiněna na 2 leta 1910 a 1911.
2. Každé číslo dosavadní »Katechetské přílohyc bude rozšířeno o 4 strany,

cena zůstane nezvýšena.
3. Dosavadní »Katechetská příloha-: obdrží název »Věstník katechetskýc,

pod nímž může býti nápis »Příloha Vychovatelea.
4. Na titulním listě Vychovatele nebuď více vytištěno »Orgán katechetského

spolku v Praze.—
5. Redaktor »Věstníku katechetskéhOc, jehož si sám výbor zvolí, obdrží 100K

roční remunerace místo dosavadních 80 K.
Tyto všecky podmínky konečně družstvo Vlast přijalo. Ve členské schůzi

dne 22. prosince t. r. předseda spolku předložil návrh úmluvy Družstva Vlast se
spolkem katechetů v království Českém _na rok 1910 a 1911, který byl
předsedou a jednatelem našeho spolku podepsán. Tolik všemu členstvu na vy
svěuenou.

Za příčinou sesílení organisace vážně pomýšleno na svolání přátelského
sjezdu katechetského, na němž by se katecheté vzájemně poznali a o časových
otázkách porokovali. Pro mnohé obtíže však sjezd odložen na dobu pozdější.
Vyzván však byl odbor Plzeňských katechetů, aby v Plzni samé svolal v době
letní přátelskou schůzi katechetů, kteroužto akci výbor spolku všemožně hodlá
podporovati.

Na valnou hromadu pozváni byli i nečlenové spolku, aby se přesvědčili
o správnosti a dobré snaze výboru spolku katechetského: spolku celému v kaž
dém ohledu prospěti. Jednatel řídil se úslovím: »Kdo tluče, bude mu snad ote
vřeno.: Stanou se všichni ti ostatní také členy našeho spolku? Na členské schůze
písemně zváni zpravidla všichni členové z Prahy a předměstí i blízkého okolí,
dále ti, kteří si o to požádali, a předsedové odborů z Plzně i Kladna. Dle usne
sení výboru byl každý člen v roce do schůzí členských jednou pozván. Při
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tom jest mi prohlásiti usnesení výboru, aby tomu, kdo 2 léta neplatí,
Vychovatel více zasílán nebyl. Legitimaci obdrží každý ihned po zaplacení člen
ského. příspěvku.

Náš spolek uznán jest vskutku za důležitou korporací, neboťNárodní rada
vyzvala jej, aby delegátem svým sůčastnil se prací národních, je zastoupen 5
delegáty ve Svazu paedagogickém, má delegáta svého v zemské radě nepolitické
organisace katolíků v království Ceském ajest členem Katolické besedy v Praze.
(Z toho nejlépe patrno, jak katolický budějovický Hlas Lidu o činnosti našeho
spolku lhal! Red.)

Jinak sůčastnil se spolek náš valné hromady »zemskéhosdružení katolických
spolků v království Českém a pozván byl k slavnostnímu večírku na oslavu
35letého jubilea Mariánského spolku křesťanských dcer v Praze. Při oslavě
25letého trvání Družstva Vlast byl spolek náš zastoupen kollegou Jar. Slavíčkem,
kollegou jednatelem při slavnosti položení základního kamene katolického paeda
gogia Školských bratří v Bubenči. Kollega Josef Jonák za spolek náš účastnil
se I. českého sjezdu pro péči o slabomyslné a školství pomocné pod protekto
rátem královského hlavního města“ Prahy, konaném ve dnech 27., 28. a 29.
června 1909. Mnoho členů přítomno bylo posvěcení pomníku vlasteneckého
kněze Václava Beneše Třebízského na Vyšehradě, na nějž spolek náš přispěl
50 kon

Mimo to spolek náš přispěl 100 K na vlastenecký milionový dar Ú. M. Š.
Finance spolkové, ač letos bylo daleko větší vydání než léta předešlá, jsou ve
velmi dobrém stavu, jak o tom zevrubnou zprávu podá kol. pokladník. Utěšenou
pro spolek náš je i výroční zpráva kol. knihovníka.

Přehlédneme-li činnost spolku našeho v tomto správním roce dle zápisní
knihy letmo nastíněnou, vidíme zcela jasně, že výbor spolku katechetů v král.
Ceském neopomenul ničeho, co týkalo se zájmů všech katechetů, ať již to bylo
po stránce vzdělávací a národní, právní, hmotné a organisační. Konečně musí
vysloven býti dík všem těm, kteří členské schůze pilně navštěvovali a k tomu
přispěli, aby spolek náš stal se svým členům milým a prospěšným. Domnívám
se, že snaživá práce našeho spolku, konaná opravdu ku blahu církve sv. na roli
školské, zocelí staré a povolává nové, odhodlané, horlivé a neochvějně pracovníky,
vzbudí mu příznivce a podporovatele i na místech vyšších, nebo snaze dobré,
tužbě ušlechtilé. rádo dává nebe dojít cíle !

S rozhorčením tedy odmítáme všeliké osočování a utrhačné pomluvy i ne
kalé nátlaky těch, kteří usilují o špatnou pověst našeho spolku a neprávem
usilují smýšlení ve spolku očerniti dokonce i na místech vyšších. Však kdo
pravdě laje, ten ji zastává, bude platiti i zde. My organísujeme se v lásce a ne
zlomné oddanosti ku Svému milovanému Arcipastýři, zvláště proti těm, kteří
chtějí náboženství ze škol odstraniti. Těm platí naše organisace, těm platí i náš
boj, v němž s vědomím, že bojujeme za svatou věc, vytrváme a také bohdá
s pomocí Boží i zvítězíme. Hrozeb a denunciací mnohých tak předobrých' pánů
se nebojíme, ale mužně za svatou svou povinností půjdeme v před, v pomoc Boží
doufajíce.

Skládaje pak dnes po jednoroční činnosti svou jednatelskou funkci, s uspo
kojením pohlížím zpět na vykonanou práci ve správním roce 1909 a přeji spolku
našemu — 'čekát nás v budoucnosti ještě mnoho a daleko nesnadnějšich úkolů
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za nepříznivější asi doby —, aby v dalším působeni svém uvnitř i na venek,
stále více a více mohutněl a zkvétal, če'muž volám z hloubi své duše upřímné
»Zdař Bůhc !

Zpráva jednatelova, která se živým zájmem byla vyslechnuta, odměněna
hojným potleskem přítomných, předsedovým projevem díků & po té jednomyslně
schválena.

Zprávu pokladní podává kol. Jar. Přítel. Jmění spolkové, ač bylo v tomto
správním roce daleko větší vydání než roku 1908, vzrostlo o 139 K 24 h, takže
celkový příjem za rok 1909 jest 1621 K 53 h, z nichž zbylo čistého jmění spol
kového 178 K 09 h. Celkové jmění spolkové ku konci XIII. správního roku činí
1531 K 46 h a výkaz jeho jeví se takto:
Ve spořitelní knížce Vinohradské spořitelny . . . . . . . . . . . . K 795'84
Ve » » > » »Právní fondc . . . » 21206

V poštovní spořitelně . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12569
V pokladně na hotovosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7809

Na dlužných příspěvcích . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . » 319'78
Úhrnem. . .K 1531-46

Všeobecný souhlas, s kterým byla přijata zpráva pokladní byl pro poklad
níka dostatečným důkazem uznání a díků členstva, a když oba revisoři účtů
navrhli absolutorium, tlumočil předseda kollegovi pokladníkovi srdečný dík jmé
nem spolku.

Zprávu knihovní podává kollega V. Hála. Knihovna spolková v uplynulém
správním roce rozmnožena o 38 svazků, takže čítá nyní 350 svazků. Knihy do

díky. Vypůjčování knih bylo hojné. Referát kol. knihovníka odměněn potleskem a
proto, když revisoři navrhli knihovníkovi absolutorium, vzdává i jemu předseda
za neúnavnou práci knihovní vřelý dík za celý spolek.

Po referátu knihovním přikročeno k volbám, před nimiž byla stanovena do
hoda v ten smysl, aby ve výboru byli zástupci všech diecesí, zástupcové
stávajících odborů, zástupcové z Prahy a předměstí. Za odstupující členy
výboru zvoleni kollegové : Adam, Konopík, Herynk a Hála hlasováním
tajným. Za resignovavšího kollegu Jar. Přítele zvolen kollega Bečvář. Za ná
hradníky akklamací zvoleni kollegové: Štamfest, Vilhelm, Dycka a Vlasák
z Košíř; revisory účtů: kollegové Janota a Čurda; revisory knihovny kollegové
Hladík a Kudrna.

Za delegáty do Svazu paedagogického zvoleni kol.: Pešek ze Žižkova, Dr.
Rath, Slavíček, Tichý a Bečvář.

stolce v Litoměřicích. Poněvadž však tento návrh nebyl napřed ve výboru pro
jednán a nejdůstojnější knížecí arcibiskupské konsistoři oznámen, nemohl spolek
katechetský žádné přání na příslušných místech přednésti, aby na biskupský
stolec v Litoměřicích byl dosazen muž, který by vyhovoval všem požadavkům
litoměřické diecese. Proto vznesen byl celou valnou hromadou jednomyslný apel
na přítomného zástupce nejdůstojnější kníž. arcibiskup. konsistoře, aby se osmělil
J. E. nejdůstojnějšímu arcipastýři našemu projeviti přání spolku katechetského jako
prosbu, aby při obsazování stolce biskupského v Litoměřicích také na naše bratry
patřičný zřetel 'byl vzat.
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Po tomto jednání přihlásil se ke slovu kol. Jar. Zíka, jednatel plzeňského
odboru a pravil: »Jménem »Kroužku katechetů plzeňskýchc dovoluji si vysloviti
srdečný a bratrský pozdrav. Nebudu se zmiňovati o tom, jak »Kroužekc náš na
Českém západě pracuje, protože dočtete se o tom ve Vychovateli, kterýžto ča
sopis právě uveřejňuje naši celoroční činnost. Jako novinku oznamuji, že 19.
ledna t. r. pořádáme společnou schůzi západočeských katechetů a vážně pomý
šlíme na prázdniny svolati sjezd všech katechetů a spolu uspořádati výstavu
katechetských pomůcek. Prosím, abychom všichni svorně, s bratrskou láskou
a úsilovně pracovali na hájení svých stavovských zájmů a na činnosti vzdě
lávací, abychom všichni, kdož se cítíme býti povolanými, věnovali síly své
hnutí organisačnímu a v něm rádi pracovali, a tak abychom všichni třeba
roztroušeni po naší milé vlasti, pracovali na rozšíření království Božího zde
na zemi.

Hoďme vše osobní přes palubu, svorně pracujme, buďme v dnešních do
bách, dobách to moderního pohanství majákem, který ukazuje ve spolku kate
chetském bezpečnou cestu nejen svým členům katechetům, nýbrž i celému na
šemu národu a všechny vede a sjednocuje ve vzoru našem, Kristu Pánu! Všechno
konejme s Ním a pro Něho, a této činnosti »Zdař Bůhlc

Proslov ten uvítán byl potleskem všech přítomných členů.
Po několika věcných poznámkách a dotazech z oboru školského, jež byly

k úplné spokojenosti presidiem zodpověděny, byla valná hromada za XIII. správní
rok za povznesené nálady o 6. hodině skončena, když přítomný zástupce nej
důstojnější kníž. arcibiskupské konsistoře, vdp. prof. Em. Žák, vyslovil ujištění,
že o průběhu celé valné hromady k uspokojení celého spolku katechetského J. E.
bude referovati.

* . ...

Potom konána I. výborová schůze co ustavující, za funkcionáře zvoleni:
předsedou Jan Konopík, na Král. Vinohradech, čp. lOlO.; místopředsedou Jindř.
Rotta, v Mnichově Hradišti; jednatelem Antonín Benda, v Praze-VII., čp. 976.;
pokladníkem Václav Hála, na Královských Vinohradech, čp. 25.; redaktorem »Vě
stníku katechetského< Josef Jonák, v Praze-VII., čp. 904., a knihovníkem Václav
Bečvář ze Žižkova. Další členové výboru jsou: V. Adam z Pardubic, Slavíček
ze Smíchova, Herynk Matěj z Kladna, Josef Smitka z Jistebnice u Tábora, Strnad
z Prahy a František Košák z Plzně. Bda.

Úprava osnovy či katechismu?
(Přednesl .l. v kroužku západočeských katechctů.)

(Pokračování.)

To jsou asi hlavní důvody směřující ku reformě osnovy náboženské, a
tyto důvody kriticky důkladně rozebrala zvláštní návrh ku novým osnovám
podal universit. docent mnichov. Dr. Góttler ve své brožuře: »Jednotná osnova
nábožen. vyučování.—< —

Po mnohých zkušenostech, důkladném studiu a po dohodě s předními
autoritami, jako jsou dnes Forster, Willmann, Krieg, Bergmann, podává spisovatel,
byv jimi vybídnut, návrhy k osnově zcela nové. Pravím zcela nové, neboť návrhy
ty jdou tak daleko od staré osnovy, že jsou nám ideálem, k němuž se budoucí
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doby teprve budou blížiti. Je to reforma hluboká, důkladná, reforma od kořene,
není možno ji provésti docela, ale přece snad bude možno myšlenkami těmi
aspoň v něčem se říditi. Hlavní myšlenky jsme též zde ve schůzích probírali
& dle toho spracovali osnovu pro 1. tř. Pojednání uveřejněno ve článku v »Křestan.
škole.:

Zmiňuji se pouze o prvním stupni. První stupeň je biblicky názorné vy
učování. V tomto období podává se názor, tvoří představy nábožen. Katechetou
jsouce vedeny, formulují děti a tvoří nejdůležitější poznatky nábož.. jakýsi druh
biblických katechesi, k čemuž jako učebná kniha dostačí biblická dějeprava.

Sem spadá celé období obecné školy — tedy i rok první sv. zpovědi a
prvního sv. přijímání. Pokud je třeba určitějšího poučení při přípravě k těmto
svátostem,'_at dá se ve 4. a 5. roce dítěti do ruky ne katechismus, ale modlitební
kniha vhodně upravená.

Zvláště důležité jsou vývody Góttlerovy o modlitbě. Osnovy k tomu ne
přihlížely a nepopřávaly času, aby modlitby mohly býti dostatečně vykládány a
hlavně, aby děti byly poučovány o modlitební knize. jak ji mají používati, aby
se s nimi probrala a vysvětlila celá kniha a ne jen několik písní.

A přece psychologicky nejbližší forma pro dítě je modlitba. Ve formě
modlitby mnohem spíše, a snáze přijme a zase vypoví nábožen. představy, jichž
vyučováním nabylo, mnohem spíše než má-li je odříkati v abstraktních větách
katechismu. V pozdějším věku většina vědomostí nábožen. opakuje se vlastně
i u velkých lidí ne katechismem, ale modlitbou.

Zajisté tedy by se doporučovalo upustiti v prvém období (škola obecná)
od abstraktních pouček katechismu a podati je ve formě modlitby. Nebo modlitba
je vlastně cíl nábožen. vyučování a nejlepší výsledek dobré hodiny je vlastně
nálada dětského srdce, z něhož plyne modlitba, ať už jsou to výrazy obdivu
Boží moudrosti, moci, at díků, lásky a důvěry, at předsevzetí či prosby. První
tedy system, vyplývající z nábožen. vyučování, je modlitební kniha, zpěvník a ne
katechismus.

To ovšem je pro první přípravu k sv. zpovědi a k sv. přijímání pro 4. a
5. tř. obecné škol-y. Pro tyto dvě třídy učebné knihy by byly biblická dějeprava
a modlitební kniha vhodně upravená.

A toto je největší přednost návrhů Góttlerových, napřed kniha modlitební
a potom katechismus, proti dřívějšímu opáčnému zvyku, napřed katechismus a
potom modlitební knihu.

Myslím pak, že modlitební kniha do návrhů Góttlerových nebyla vzata jen
tak bez důvodu, ale že to má kořeny hlubší. Zdá se, že spočívá na hlavn
zásadě dnešního vychovatelství ato je samočinnost.

Paedagogika od Komenského až do Pestalozciho a Froebla, kde je vlastně
vrchol její, propracovala se k tomuto názoru. (Dokončení.)
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Návrh na úpravu kateehlsmu.
Z komise katechismové.

(Pokračování.)

IV. článek víry.
Trpěl pod Pontským Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest.

Ve čtvrtém článku víry se učíme, že Ježíš Kristus-trpěl, na kříži umřel a pohřben byl.
V neděli před svou smrtí jel Pán Ježíš slavně do Jerusalema.
Ve čtvrtek na to jedl Pán Ježíš s apoštoly při večeři beránka velikonočního, ustanovil svátost

oltářní a mši svatou.

Po poslední večeři odešel Pán Ježíš na horu olivetskou, tam krví se potil, byl od Jidáše zrazen,
od svých nepřátel jat a ke Kaitáši odveden.

U Kaifáše velerada židovská odsoudila Pána Ježíše na smrt a vsadila do žaláře.

V páték ráno odvedli Ježíše Krista k Pontskému Pilátovi, kdež byl bičován, trním korunován
a na smrt kříže vydán.

Pán Ježíš nesl kříž na horu Kalvarii, tam byl ukřižován a umřel ve 3 hodiny odpoledne.
Při smrti Ježíše Krista stalo se mnoho zázraků: slunce se zatmělo, země se třásla, skály se

pukaly, hroby se otvíraly, mnozí zemřelí vstali z mrtvých a opona chrámová se ve dví roztrhla.
Josef z Arimathie a Nikodem pochovali v pátek tělo Ježíšovo v novém, ve skále vytesaněm

hrobě.

Na tyto události vzpomínáme si na květnou neděli, zelený čtvrtek. velký pátek a bílou sobotu.
Smrt Páně připomínáme si také každý pátek při zvonění ve 3 hodiny odpoledne.

Pán Ježíš trpěl a umřel z lásky k nám.
Ježíš Kristus trpěl a umřel, aby nás vykoupil a spasil.
Naučení: Modli se rád modlitbu: »Klaníme sc Tobě, ó Pane Ježíši Kriste, adobrořečíme Tobě

že svatým křížem svým svět jsi vykoupil.:

V. článek víry.
Sstoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých.

V pátém článku víry se učíme, že Ježíš Kristus
. sestoupil do pekel,

2. vstal z mrtvých.

Duše Ježíšova sestoupila po jeho smrti do pekel neboli předpeklí.
Předpeklí bylo místo, kde duše spravedlivých před Kristem zemřelých lidí

bez bolestí čekaly na Vykupitele. '
Duše Pána Ježíše sestoupila do předpeklí, aby dušim spravedlivých zvěsto

vala, že jsou vykoupeny a že za krátko přijdou do nebe.
Duše Ježíše Krista vrátila se třetího dne opět do těla a Pán Ježíš vyšel

slavně z hrobu.
Zmrtvýchvstání Páně světíme na hod Boží velikonoční. Svatý apoštol Pavel napsal: .Kristus

vstal z mrtvých třetího dne a viděn jest od Petra a potom od jedenácti. Potom viděn jest více než
od 500 bratří spolu, z nichžto mnozí až dosaváde živi jsou, a někteří zesnuli.: (|. ke Kor
15. 4. - 6.)

Že Ježíš Kristus z mrtvých vstal, vime od svatých apoštolů; oni jej pojeho
zmrtvýchvstání mnohokráte viděli a s ním mluvili.

Naučení. Pán Ježíš vstal z mrtvých, také já vstanu z mrtvých; to věřím a doufám,

_

VI.článek víry.
Vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího.

V šestém článku víry se učíme, že Ježíš Kristus
1. vstoupil na nebesa,
?. sedí na pravici Boha, Otce Všemohoucího.

Ježíš Kristus vstoupil na nebesa čtyřicátého dne po svém zmrtvýchvstání.
Čtyřicátého dne po hodu Božím velikonočním světíme svátek nanebevstoupení Páně.
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Ježíš Kristus vstoupil na nebesa s hory Olivetské před očima svých učedníků.
Ježíš »sedí na pravici Boha, Otce všemohoucíhOc, znamená, že Ježíš Kri

stus i jako člověk s Bohem Otcem a Duchem svatým všemu světu vládne.
Naučení. V životě svém následuj příkladu Ježíše Krista, abys i ty vešel do slávy jeho.

VII.článek víry.
Odtud příjde soudit živých imrtvých.

V sedmém článku víry se učíme, že Ježíš Kristus opět s nebe přijde, aby nás soudil.
Ježíš Kristus přijde zase s nebe na konci světa.

. Ježíš Kristus bude soudit všecky lidi, živé i mrtvé, to jest dobré i zlé.
Pán Ježiš řekne dobrým: >Pojd'te požehnaní Otce mého, vládněte královstvím vám připraveným

od ustanovení světa.< (Mat. 25, 34.)
Zlým řekne: »Odejděte ode mne, zlořečení, do ohně věčného, který jest připraven ďáblu &slu

žebníkům jeho.< (Mat. 25. 41.)

Soud lidí na konci světa nazývá se soud obecný.
Naučení. Jaký soud vyřkne Kristus nad tebou? Bude to radostné: >Pojd'te požehnaní . . .: č

hrozné: »Odejděte ode mne, zlořečení . . ?c

Promluva na VI. neděli po Velikonocích.
O účincích sv. biřmování.

Napsal JAN PLEŠINGER, katecheta.

1.

Když praotec Jakob sestaral v Egyptě a roznemohl se, povolal k sobě dva
syny Josefovy, za vlastní přijaté, Efraima aManassesa, vztáhl ruce své a položiv
na hlavu jejich, řekl: »Bůh požehnejž dítek těchto, at jmenuje se nad nimijméno
mé a jména otců mých Abrahama a Isáka..— A otevřeme dále první knihu krá
lovskou a čteme tam: »1 vzal Samuel roh s olejem a pomazal Davida uprostřed
jeho bratři. I sestoupil Duch Hospodinův na Davida od tohoto dne.

Dva různé děje z Pisem sv. předvedl jsem vám nyní na mysl. A proč jsem
tak učinil? Protože dvé těchto dějin, sloučíme lije vjedno, převhodným jest nám
obrazem sv. biřmování, o němž dnes hodlám k vám promluviti.

Ctihodný patriarcha Jakob, přijav dítky Josefovy za vlastní, vzkládá na ně
ruce své a mluví slova posvátná, slova požehnání, vyslovuje při tom tři jména,
jméno Abrahamovo, Isákovo a jméno své. — I my, ač zrození jsme byli ve stavu
hříchu prvotního, byli jsme přijati za vlastní dítky Otce nebeského, a to na křtu
svatém, tam stali jsme se syny Božími & dědici věčného spasení. A nyní posílá
Bůh ctihodného svého zástupce, nástupce apoštolů, velekněze, biskupa k nám
ditkám svým. Ten skládá ruce své na nás, říkaje slovo posvátné, slovo boží;
jmenuje při tom tři svatá jména, an dí: »Znamena'm tě znamením kříže a biřmujz'
tě křižmem spasení 'vejménu Otce i Synaí Ducha svatého..: — Nečini li tu biskup
podobně jako Jakob, skládaje ruce a říkaje slovo boží?

Než také o křižmu spasení zmiňuje se biskUp. Co jest křižmo? Jest to
balsam s olejem olivovým smíšený. Ten naznačen v našem druhém podobenství,
olejem, jímž pomazal Davida, syna Isaiova, muž boží Samuel. Jakob vzkládá ruce,
Samuel maže olejem; Jakob pak krom toho promlouvá slova svatá. Co v podo
benství činí dva muži boží, to činí při biřmování muž božíjeden, biskup, vzkládaie
ruce, maže křižmem a řikaje slovo boží. A které pak jsou účinky tohoto posvát
ného úkonu?
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Při křtu sv. nabývá křesťan posvěcující milosti boží, sv. biřmování pak
působí plnost té milosti, rozmnožuje ji neobyčejnou měrou. Jak skvělý to účinek
oné svátosti. Zda nepřeje si člověk, který vyvázl z nebezpečenství života a nabyl
opět zdraví, aby měl síly a zdraví více? A který křesťan, poněkud jen dbající
o spásu duše, nepřál by si, aby símě milosti při křtu zaseté svatým biřmováním
rozmnožilo se stonásobně?

Však jiný ještě účinek zvláštní má sv. biřmování. — Po všechny časy bylo
u národa israelského a jest podnes snad u národů všech ve veliké vážnosti po
žehnání skládáním rukou udělené od rodičů, zvlášť od rodičů umírajících, pozů
stalým dětem, jak slyšeli jsme před okamžikem o Jakobovi, žehnajícím synům
Josefovým. A co bylo účelem toho požehnání? Požehnání to mělo zabezpečiti
dítkám přízeň a ochranu Boží na všech stezkách jich života. I milý náš Pán,
Ježíš Kristus, odcházeje z tohoto světa, požehnal svým učeníkům. Neb čteme
u sv. Lukáše: »A pozdvih rukou svých, dal jim požehnání. I stalo se, když je
z'ehnal, bral se od nich, a nesen jest do nebe.: A požehnání to bylo zajisté mocné
a účinné. Deset dní na to objevil se účinek ten, o němž Církev krásně pěje v hod
svatodušní: »Přišel oheň božský, který nepálí, ale osvěcnje; netrávi, ale svítí;
a nalezl, že srdce nčeníků jsou nádoby čisté; a rozdělil jim dary lásky; allelnja,
alleluiau — O laskavý Otče náš, Ježíši Kriste, nad námi nevztáhneš rukou
svých? Nám nedáš božského ohně Ducha sv., pro nás nemáš darů Jeho
lásky? —

Nermutiž se srdce naše! Ani na nás nezapomněl dobrý náš Pán, ač již
opustil tento svět. Nám posílá zástupce svého biskupa při biřmování. Ten vzta
huje ruce své nad námi a v tu chvíli děje se to, co vztažením rukou se nazna
čuje. Přicházíme pod ochranu Ducha sv., oheň lásky rozněcuje se v našem
srdci, a udělují se nám dary Ducha su., jichž u vyznání víry budeme potřebo
vati. Dar moudrosti, abychom k dosažení Života věčného příhodných a bohumí
lych užívali prostředků, abychom nedali se zaslepiti leskem bohatství a časného
blaha, abychom i před tváří smrti viděli jasně, že pravé dobro čeká nás teprve
v životě “druhém a poznávali, že smrt, která nás čeká, jest nejvhodnějším právě
prostředkem k jeho dosažení. Dar rozumu, abychom pravdám víry vždy lépe
rozumělí, a dárce všeho, Boha, od věci stvořených, a dobré od zlého vždy roze—
znávali. Dar rady, abychom v pochybnostech, hlavně ve věcech spásy se týka
jících, všeho omylu se_uvarovali, dar uměni, abychom se naučili všelikým po
čínáním svým Boha velebiti a duši posvěcovati, dar sily, abychom všeliké poku
šení ke zlému přemáhali a trápení pozemské trpělivě snášeti mohli, dar zbožnosti,
abychom sobě modlitbu a služby Boží zamilovali a bázně boži, která by nás
pobádala, abychom se z lásky k Bohu varovali všeho, co by Ho mohlo
uraziti. —

Než ještě více působí milost posvátná sv. biřmování, a proto uděluje se
ještě jedním viditelným znamením, mazáním křižmem.
_ Staří bojovníci, hotovíce se k zápasu, mazali údy své olejem, aby jejich
údy byly hbity a ohebny a také proto, aby, bojovalo-ll se s obnaženými rameny,
ruka odpůrcova nemohla udržeti hladkých údův olejem pomazaných.

Svatí otcové, svědkové prvotního učení staré církve, učí, že biřmováním
stává se křesťan duchovním vojínem Kristovým. Jeho úlohou jest, vyznávali sta
tečně víru v Krista Pána, ano hájiti ji slovem a skutkem, ba i životem jako svatí
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mučedníci. To není boj lehký, a proto potřebí křesťanu duchovní posily, duše
jeho má býti hbita a ochotna k boji a nepřemožitelna. A to vše naznačuje a
uděluje se mazáním křižmem, jež působí na duši tak, jako olej působíval na tělo
starých bojovníků. Mažeť pak se tělo biřmovancovo znamením kříže, aby pama
toval, že nese odznak krále Krista na své duši, jinak nezrnšitelný, jímž se liší
od nebiřmovaných. Tak učila vždy církev a svědkem toho budiž jmenován sv.
Řehoř Nazianský, jenž dí : »Biřmovaný obdrží znamení, které ho i k pohřbu do
provází, z'po smrti zůstává.:

Př.! Poznali jsme v dnešní úvaze účinky svátosti biřmování. Především
jsme viděli, že se biřmováním rozmnožuje posvěcující milost, a že svátostná mi
lost jeho jest udělení darů Ducha sv. a vtisknutí nezrušitelného znaku na posilu
a hájení pravdy.

Některým z vás, kteří již biřmování jste, dostalo se již všech těchto darů.
Jste bojovníky Kristovými, sedm mečů dal vám do rukou Velitel váš, sedmeru
zbraň proti nepříteli. Jak jste ji užili? Nestydíte se za víru svou? Vyznáváte ji
rádi a hájíte ji v čas potřeby? Žijete tak, jak biřmovanému žíti sluší? Odpověz
každý sám sobě a dle toho posuzuj, co tě čeká na věčnosti. — A vy, kteří
dosud biřmování nejste, jak připravujete se na přijetí sedmi darů Ducha svatého?
Věkem prospíváte, zda-li pak též prospíváte milostí u Boha i u lidí? 0, schází
vám jistě mnoho, velmi mnoho, abyste byli podobní Pánu Ježíši, o němž jako
jinochu to evangelista podotýká. Tuším, že máme všichni biřmovaní i nebiřmo
vaní dosti příčin z hloubi srdce volati: >Příjd', sv. Duše ! Naplň srdce svých vě
řících a zapal v nich oheň lásky své.: Amen.

Exhorta na neděli 1. po sv. Duchux
Apoštolské vyznání víry.

FRANTIŠEK MALÝ.

Dabšelim, vůdce indického kmene, měl knihovnu, která se skládala z něko—
lika tisíců svazků. Protože všech těchto knih nemohl přečísti, kázal vybrali z nich
nejlepší. Ale i těch bylo ještě několik set svazků. Dal tedy z nich zhotovili výtah,
který obsahoval 50 svazků. I to bylo mnoho pro starého vůdce. Požádal svého
moudrého rádce, který byl křesťanem, aby mu podal jádro těchto 50 svazků.

Křesťan přišel již druhý den s malou knížečkou, kterou mu byl daroval
katolický missionář. Podávaje ji vůdci řekl: »Vznešený pane, v této knížečce
čtěte každodenně! Porozumíte-li slovům tam obsaženým, budete opravdu moudrý
a šťastný do smrti i po smrtilc Dabšelim knihu přijal, četl, s milostí Boží jí po
rozumněl a blaženě umřel.

Jste 'zvědavi, která knížka to byla? Dříve než vám to prozradím, řeknu, že
i vy takovou knížku máte a z ní se učíte. Je to katechismus. Nesmíte si mysliti.,
že katechismus je pouze pro vás — děti! Ne! Pro všecky křesťany jest. Neboť
se v něm vykládají hlavní články našeho náboženství.

Jak víte, v katechismu vykládá se také článek víry o nejsv. Trojici, jejíž
slavnost po svatodušních svátcích v neděli světíme; a je tam zmínka o tom,
jakým způsobem vyznávati můžeme víru v nejsv. Trojici? Víru v nejsv. Trojici
vyznáváte, kdykoli děláte kříž na čele, na ústech a na prsou — ale také kdy
koli se modlíváte »Věřím v Boha neboli apoštolské vyznání víry.
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Neboť v apošt. vyznání víry se jedná o Bohu Otci Stvořiteli, dále o Bohu
Synu Vykupiteli a Duchu sv. Posvětiteli. Milé děti, dnes vám chci krátce vylo
žiti toto apoštolské vyznání víry, a sice ukáží vám, k čemu ap. vyznání víry
jest, od koho pochází a co v sobě obsahuje . . .

l.) V našem městě jest několik spolků, na př . . . Když se “takový spolek
čili jednota zařizuje, mají zakladatelé nejpřednější péči o stanovy, podle kterých
by se členové spolku řídili a spravovali. Co je obsaženo ve stanovách? Ve, sta
novách se jasně určí účel spolku a udávají se prostředky, jak tohoto účelu do
síci lze. Takové stanovy jsou opravdu duši spolku, a kdo k němu přistoupí, musí
se podle nich říditi; jinak beze stanov by se spolek ani neudržel, neboť kolik hlav
olik smyslů, a každý by dělal, co by chtěl.

Také naše škola je takovou jednotou, jejižto členy jste vy. Aby zde ve
škole panoval pořádek a něčemu jste se naučili, musíte se říditi podle určitých
stanov čili podle řádu školního.

Už tedy víte, co jsou stanovy. Ted“ ale pozor!

Jsou—listanovy potřebný každému spolku a každé škole, tím spíše musí
míti pevné a jisté stanovy největší jednota, největší spolek, k němuž patříte vy
já a K němuž mimo nás patří ještě 260 milionů lidí — a to jest sv. Církev

katolická. Zaplať P. Bůh, tyto stanovy v Církvi máme!

2.) Pán Ježíš založil Církev, sv. apoštolové složili stanovy, které i vy dobře
znáte. Je to apoštolské vyznání víry neboli modlitba »Věřímv Boha. Tuto mod
litbu má každý katolický křesťan uměti na pamět, ať školák, ať dospělý, neboť,—
abych vám to řekl známými slovy katechismu, ——co má katolický křesťan věřiti,
je krátce obsaženo v ap. vyzn. víry.

Tedy od sv., apoštolů pochází toto vyznání víry! Když se totiž chtěli roze
jíti do celého světa, sestavili si určité stanovy, podle kterých budou kázati, aby,
jsouce od sebe vzdáleni, přece v učení stejně pokračovali. VJerusalemě se posud
ukazuje místo, kde se na těchto stanovách čili vyznání víry usnesli. A toto vy
znání víry udrželo se stejné až na naše doby, a vy se modlíte totéž »Věřím
v Boha—:jako apoštolové.

Kdokoli pak chtěl býti pokřtěn, musil dřív zpaměti odříkati toto vyznání
víry; musil mu ale také dobře rozuměti, nejen ho odříkati. Abyste i vy, mé děti,
dobře chápali tuto modlitbu, když se jí modlíte, povím vám ještě, čemu učí. —

3.) Apoštolské vyznání víry učí, že nás stvořil Otec nebeský, zjehožto ruky
a moci vyšlo všeliké tvorstvo na nebi i na zemi. Že po spáchaném 'hříchu pro
padlo lidstvo hněvu Božímu, avšak hněv tento že netrvalvěčně. Aby se s lidmi
opět usmířil, Bůh Otec poslal Syna svého na svět, vybral mu nejčistší matku
Marii, a to v té době, když král Herodes panoval.

Ježíš Kristus žil zde v tomto slzavém údolí 33 léta a podstoupil hroznou
smrt kříže pod vladařem Pontským Pilátem. Uložen do hrobu s tělem, duší svou
sestoupil do předpeklí, aby spravedlivé odtud vyvedl do nebe. Vstal pakzmrtvých,
vrátil se opět do své nebeské otčiny a požívá tu jako nějaký král nejvyšší slávy
a moci nad veškerým tvorstvem.

Aby však jeho apoštolové nezůstali tu jako sirotci, poslal jim v památný
den židovských letnic Ducha sv., který je utvrdil ve víře a posilnil ku hlásání
slova Božího. — Tomu nás učí ap. vyznání víry o nejsv. Trojici.
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Avšak ještě více nás učí, totiž: že ani my na světě mezi sebou nejsme
sirotci, nýbrž že jsme ve spojení s dušemi v nebi av očistci, a že by nás Ježíš
Kristus rád všecky shromáždil v nebi. Ale ježto do nebe nevejde nic nečistého,
dává nám ap. vyzn. víry ještě tu útěchu, žei největší hříšníci mohou zde na zemí
ve sv. zpovědi dosíci odpuštění hříchů .....

Toť obsahem ap._vyznání víry! Abych vám však ještě více ukázal, jakou
má cenu, budu vám vyprávěti příběh:

Dne 29. dubna slavili jsme památku sv. Petra Veronského, který se na
rodil ve Veroně v Italii r. 1205. Otec jeho nebyl katolík, ale posýlal syna do
školy katolické. Tam se Petr učil pilně a přilnul záhy celým srdcem k víře ka
tolické. Když jednou šel do školy, potkal svého strýce, který též byl nekatolíkem.
Strýc se ho ptal, čemu se naučil ve škole. Hošík začal odříkávati ap. vyznání
víry. Ale sotva vyslovil první článek víry: >Věřím v Boha OtCe všemohoucího,
Stvořitele nebe i země,< vykřikl zlostně strýc, že P. Bůh nestvořil svět, aby se
tedy tak dále nemodlil. Hodný školáček nedal se zaleknouti, odříkal celou mod
litbu a dodal, že nikdy jinak věřiti nebude.

Strýc žaloval to otci. Ale ten, protože syna miloval, neublížil mu, nýbrž
posýlal ho do oné školy dál. Petr vystudoval pak i vysoké školy, zůstal vždy
nábOžný a mravný, byl později vysvěcen na kněze a mnoho bludařů obrátil na
pravou víru. Tím roznítil proti sobě nenávist nepřátel, kteří jej tajně (29/41252.)
zabili sekerou a dýkou. U velkých bolestech modlil se ještě »Věřím v Boha a
pak skonal. — Vidíte, tak si vážil sv. Petr Veronský i v mládí i v umírání ap.
vyzn. víry! A proto nemám tedy jiného přání,než abyste se ho i vy rády modlily,
i když vstáváte i když uleháte; abyste se ho modlily po celý život i v poslední
hodince smrti. Amen.

Z naší organisace.
Spolek katechetů v král. Českém konal llI. členskou schůzi 6. m. m.

v místnostech spolkových za účasti 30 katechetů. — Protokol minulé schůze
přečten & po dodatku kol. Jonáka, že ku stálé výstavě náboženských pomůcek
připravuje se dále půda, schválen. _

Jednáno o výnosu nejd. k. a. konsistoře pražské ze dne 12. ledna 1910.
N. E. 1953/1909 (Ord. 1. č. 2.) ve příčině »Slavnosti na počest Ježíše, přítele
dítek,c jímž se doporučuje, aby dpp. katecheti a učitelé náboženství zařizovali
takovéto slavnosti, ato především v kostele. Přečtěn program slavnosti, jak
navrhuje nejd. k. a. konsistoř. Na školách, které mají zvláštní samostatné kaple
pro své školní bohoslužby, lze dobře v některou neděli letní nebo v den prvního
sv. přijímání školních dítek slavnost takovou uspořádati. Kde však mládež školní
navštěvuje v neděli a ve svátek služby Boží ve farním kostele, pro které vymě
řena jest poměrně doba dosti krátká, tu snad postačilo by, kdyby katecheta
aspoň ve vhodné promluvě na thema: »Ježiš, přítel dítek:, význam slavnosti
dítkám připomněl.

Školní rada, p. Dr. M. Kovář zaslal spolku k posouzení píseň, kterou napsal
pro tuto slavnost a připomíná, že dá k ní složiti vhodný nápěv. Píseň dána k po
souzení p. prof. Xav. Dvořákovi.
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Školní rada, vdp. prof. J. Šauer z Augenburgu dopisem vyslovuje přání,
aby »Věstník katechetskýc přinášel promluvy k takovým slavnostem, písně, básně,
vhodné příběhy aj.

Kol. Pešek Em. ze Žižkova upozorňuje na píseň: »Ježíši, Pane můj !. (Drů
bek. str. 94) a praví, že nápěv/pisně jest lehký a dítky rády ji zpívají.

Dp. Jos. Ptáček, duchovní správce ve Valentinum (Praha-VIII.) pracuje
na úpravě katechismu dle zásad komise katechismové, ato část: »O přiká
zánichc. .

Jednatel spolku podává obšírný referát o_velikonoční schůzi německých ka
techetských spolků diecesních. Mnohé věci byly velice interesantni, mnohé se
však vymykají veřejnosti. Přání německých kollegů, aby aspoň jednou do roka
konala se Společná schůze katechetská, v níž by se o společných otázkách po
hovořilo a docílil se jednotný postup v domáháni se práv katechetských, Spolek
katechetů v král. Českém rád vyhoví.

Kol. Frant. Suchomel z Vršovic referuje o 5., 6. a 7. článku víry v nové
úpravě; část ta v květnovém čísle >Věstniku katech.: se uveřejní.

Kol. Simon z Nuslí uvádí na přetřes dotazníky, jež zemský výbor království
Českého před nedávnem zaslal správám škol a v nichž se žádá, aby do 3 dnů
bylo mu oznámeno: a) kolik jest na škole deňnit. a kolik zatím. poboček:
b) kolik jest v jednotlivých třídách děti. Dotazník zmíněný vyvolaly neutěšené
finanční poměry zemské. I žádosti za udělení osobních přídavků budou prý až
do dělnosti sněmu českého pozastaveny.

Kol. Benda z Prahy-VIII. upozorňuje na nové vydání »Liturgikyc p. prof.
Xav. Dvořákem.

Po sdělení předsedově, že příští schůze komise katechismové koná se ve
středu, 20. dubna v místnostech spolkových, schůze skončena. Bda.

Liturgika katolická pro školy obecné, měšťanské a vyšší ústavy dívčí. —
Napsal Xav. Dvořák, nákladem »Uniea, cena váz. ] K 30 h. — Liturgické pole
těší se poslední dobou znatelnějši přízni našich spisovatelů i nakladatelů a to
vším právem a zároveň vždy s novým a novým pokrokem i úspěchem. Dvořá
kova liturgika již při pouhém zběžném listování zaujme svým praktickým a
přesně plánovitým uspořádáním. při bedlivějšim pak prohlížení a srovnání mu
síme doznati, že zahrnuje v sobě bohaté zkušenosti ze školní prakse se zřetelem
na žactvo i naše poměry. Zvláštní předností Dvořákovy liturgiky je, že je proti
všem dosavadnim knihám liturgickým pro děti lehká, liturgika s katechismem ne'
pozorovaně se tu snoubí, jedna druhou doplňuje, podporuje a oživuje za šťa
stného používání dějin.

Jsme si jisti, že kollegové s radostí po této knize sáhnou a na školách
svých zavedou na prospěch náboženského vyučováni, kde děti hravě opakují
biblické dějiny, katechismus a seznamují se s významnými ději cirkve svaté se
zřetelem na svou “vlast. Odpadá tu ůplně ona nechuť k liturgické knize, v níž
se jednotlivé obřady suchopárně, nezajímavé a nezáživně rozebíraly či vlastně
jen vypočítávaly. Kniha Dvořákova okrášlena jest 67 obrazy, které do jednoho
s uměleckým vkusem a účelně jsou voleny i provedeny. Každý ten obrázek,
Dvořákem volený k dětem mluví, s textem úzce souvisí a věcně mu odpovídá.
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Pro žactvo škol národních snad bude nutno některé články vynechati anebo
zkrátiti, žáci pilnější a nadanější snadno i ty si osvojí. Kniha jest ministerstvem
vyučování i ordinariaty schválena. J. L.

Xaver Drořa'k: »Kontemplacec. — Nákladem vlastním, v ceně K 160. —
Dvě publikace od téhož autora dostaly se nám před uzavřením tohoto čísla do
rukou. Neúnavný, ideální náš Xaver Dvořák vydobyl si svými pracemi literár
ními hlavně jako poeta pořadí nejpřednější, tak Že ,'si ho v_áží vybraný a
uzavřený výkvět našich literátů prvního řádu. A české čtenářstvo —? — Většinu
Dvořákových spisů — rozebralo. Poslední práce Dvořákova zaslouží si, aby
zdobila stůl každého kněze, řeholníka i řeholnice, zvláště se hodí pro ony intimní
okamžiky, kdy člověk po celodenním pachtění za povinností ve svém pokojíku
usedá neb pokleká, aby místo sáhodlouhých modliteb v meditaci pozvédl se
k Bohu svému a přitulil se do záhybů nejsvětějšího srdce Páně. Vněžných slo
vech básnických najdeš tolik útěchy v opuštěnosti, v neklidném svědomí, tu zase
k adoraci tolik nových a nových myšlenek, že Kontemplace Dvořákovy opět a
opět k vykonání důvěrné pobožnosti do ruky vezmeš. J, L.

-_A©<><>> Z praxe a různé. <<><><©vv

Schůze pražských vikariátů & ka-f' lidu určené povznésti a i hmotně spíše pod
techeti. V předešlém měsíci svolali nově “:pořiti než ubozí katecheti a kaplánkové,
jmenovaní vikáři Pražští přidělené faráře, kteří při bídných platech svojí úřední po
kaplany a katechety, ne však učitele nábo- vinností jsou až dosti přetížení. Přes to vše
ženství na středních školách a professory jest i nyní nižší duchovenstvo ochotno při
universitní, ti prý jsou dle vyšších instrukcí nésti oběti ňnanční i mravní, ale chce a
vyjmuti, rádi bychom věděli proč. Všeobecně musí věděti na co a co za to bude míti!
překvapena bylo svolané duchovenstvo, že Neznámému bohu mozolně vydělaný groš
se jim ukládá povinná daň tisková nejméně při dnešních bídných poměrech nižšího du
20 K, aniž se bylo dříve s duchovenstvem chovenstva do bezedného jícnu vkládati bylo
a to hlavně s katechety a kaplany jednalo. by při nejmenším nekatolickým hospodář
Proto správně bylo na některých schůzích stvím. Či nemají páni dosti na zkušeno
poukazováno k tomu, že není pro intelli- stech s družstvem sv. Vojtěcha, kde ubily
genta nic tak odporného,jako říci mu:»Ty se takové statisíce beze všeho effektu, leda
musíšh Přirozená odveta na to je: »A to že se vydávaly »Katolické Listyc? Na schů
snad přece nemusímh Přiznáváme rádi po- zích se předkládá rOZpočet na zdokonalení,
třebu vyhovujícího časopisu, každá organi- zlidovění a zlevnění dosavadního Čecha
sace je na tom lépe, než organisace kněž- sjžngovaným (!) deficitem a žádá se, aby
ská a katolický náš lid. Časopisecké a kněží jej úpisy kryli. Nebude to družstvo
tiskové poměry katolické u nás jsou velmi sv. Vojtěcha čís. 2.? Je-li třeba obětí,jsme
zanedbány, na nízkém stupni obchodního ochotni je přinésti na dobrou věc s vědo
pochopení. Jsme do těch poměrů tolik za- mím, že nebudou marny. Proto chceme,
svěcení, že uznáváme potřebu nezbytného abyste nám dříve objasnili otevřeně vaše
radikálního řezu na obrození katolického plány, abychom se mohli přesvědčiti,že naše
listu u nás, uznáváme také nezbytnou po- peníze budou s obchodnickou prozíravo
třebu značných obětí i hmotných i morál— stí na dobrý úrok uloženy, že poměr mezi
nich a tu bychom my volali do zbraně dosavadním majitelem a našimi zástupci
v první řadě professory universitní jest vykrystalisován a účelně vyjasněn tak,
i učitele náboženství středoškolské, pro- aby nám dával záruku. že to bude list
tože by se od nich dalo přec očekávati. že osobně nezávislý, list katolického kněž
po příkladu protessorů-laiků při své vyšší stva i lidu a to trvale. Žádáme ve sroz
kvaliňkaci a dostatku volného času mohli umění s mnohými zasvěcenci, aby pro za
by literárně časopisy katolickému našemu mýšlenou akci utvořeno bylo komité admi
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nistrační a redakční a dosavadní majitel ať
zůstane jen a pouze majitelem, ač bychom
nejraději viděli, abychom byli katolickéhoa
hlavně kněžského listu sami majiteli. Pak
teprve se ukáže, že list, který za sebou má
několik tisíc katolických kněží a k tomu
tisíce katolického lidu, nebude každou chvíli
na nás žádati vedle kolportérských obětí
ještě časté a značné finanční oběti, ale že
bude jen na prOSpěch katolické věci i finan
čně aktivní.

Ježíšek českých dětíjest názevserie 16
pečlivě provedených obrazů ze života Ježíšova
do 12 let, která se zamlouvá jak barevnýma
uměleckým provedením, dle paedagogických
požadavků dětem přiměřeným sidealisováním,
praktickým rozměrem 26 XZO, tak zvláště
přirozeným a k dětem se snižující m stýlí
sováním následujících výjevů z mládí
dětem milého Ježíška: Zvěstování Panně
Marii, Cesta Panny Marie a sv. Josefa do
Betlema, Anděl zvěstuje narození Páně be—
tlemským pastýřům, Andělé oslavují naro
zení Páně, Pastýři Spěchají poklonit se Je
žíškovi, Dojemný výjev z jeslíbetlémských,
Děti před jeslemi, Cesta 'svatých tří králů,
Sv. králové v Jerusalemě, Sv. královévBe
tlemě, Obětování Páně, Výstraha před He
rodesem, Svatá rodina na útěku, Návrat
z Egypta, Ježíš v chrámě, Ježíš vzor dětem.
Velikost obrazů jest prakticky volena tak,
aby se jich mohlo s prospěchem užíti co
školní pomůcky knáboženskému vyučování
i co vhodné, poučné a milé knihy dětem,
zároveň pak aby mohla býti celá serie
obrazů co nejlacinější. I v tom směru předčí
tato serie podobné cizí publikace. Upisovací
cena stanovena 3 K, krámská 5 K. Objed
návky předem přijímá vydavatel Jos. Jonák,
katecheta, Praha-VII. 904. Během Čtrnácti
dnů došla četná řada objednávek upí
sovacích, redakce prosí, aby každý, kdo
s wdáním oznámené publikace sympa
tisuje. přihlásil se k odebrání; dojde-lí
dostatečný počet přihlášek, bude cena
oněch obrazů vkusně svázaných snížena
na 2 K. J. L.

Vybízejme děti, zvláště v nynější době
k šetření rostlinstva, parků, ovocných stromů,
osení i zvířat, hlavně zpěvného ptactva, hnízd
jeho i hmyzu. Ochrana zvířat patří k nej
působivějším prostředkům mravní výchovy,
ač při tom uznáváme, že v prvé řadě má
nám záležeti na výchově dětí opuštěných,
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ohrožených, tím již omezíme týrání zvířat.
Nepodceňujme týrání zvířat 5 pokryteckým
odkazováním, že místnější je ujímati se lidí.
I kdyby se zdálo týrání zvířat menším po
kleskem — málem se začíná, velkým se
končí! . .

Dějiny stavitelských památek cír
kevních od Lehnera místo za 80K jen za
30 K možno koupiti. Kdo by se o tu vý
hodnou koupi zajímal, dozví se adressu pro
dávajícího od Jos; Jonáka, Praha-VII., Běl
ského tř. 904.

Pohřebné. Na některé dotazy znovu
odpovídáme, že po úmrtí katechety podobně
jako učitele. vyplácí se trojnásobné měsíční
služné (quartal) ale jen základní služné
s quinquenálkami, ne však s aktivními aji
nými přídavky.

Jmenování. Definitivně byli ustanoveni
kolegové katecheti: Vilém Eismann na měšť.
chl. šk. ve Škvrňanech, Dr. Fr. Karban na
I. ob. d. šk. na Kladně, Jan Krátký na měšt.
chl. šk. v Plzni, F. Pilný na ob. d. šk.
v Kročehlavech, V. B. Vrátný na měšť. chl.
šk. v Sedlčanech, Jan Sokol, katecheta měšť.
šk. ve VysókémMýtě, Al. Křemen ve Mšeně
(okr. Mělník), Josef Valenta, na ob. škole
v Náchodě, Josef Procházka v Břevnově
(okres Smíchov), Jan Hradil v Kouřimi,
Stanislav Pospíšil v Čáslavi. ]. L.

innými členy spolku se stali: Vá
clav Havelka, katechetav Mladé Boleslavi
a Stanislav Pospíšil, katecheta měšť. šk.
chlapecké v Čáslavi, Vilém Havlák, farář
v Hobšovicích pp. Slaný. J. L.

Konkurs. v Žižkově při“1. ob. škole
dívčí obsadí se definitivně místo katechety.
Žádosti okresní školní radě v Žižkově do 25.
května.

(Zaslán o.)
Náboženská výstava v Budějovicích.

Na četné žádosti i nejdůstojnějším ordina
riatem biskupským podporované-má býti
uspořádána letošního roku v polovici čer
vence v Českých Budějovicích výstava ka
techetských pomůcek a vůbec všeho, co
souvisí s vyučováním náboženství ve škole.
Žádáme uctivě dpp. kolegy, aby-na dopis
nici adressované: Frant. Hůrský, katecheta
v Českých Budějovicích, Kláricova ul. čís.
700, ráčili oznámiti, které pomůcky by mohli
na výstavu zapůjčiti (knihy, obrazy, dia
gramy a jiné). Všecky vzniklé gfvýlohy-'se
hradí. Výstavní komítě.

4——
Knihtisnmn draz-tn Vlut v Praze.
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Katechetika V různých zemích.
Začneme s Francií. Ve Francii bylo odstraněno povinné vyučování nábo

ženství z úředního programu vyšších škol dekretem ze dne 24. prosince 1881.
Stalo se předmětem nepovinným; na přání rodičů vyučoval mu duchovní, státem
placený a to až do r. 1907, kdy státní odměna byla odepřena a honorování ná
boženského vyučování bylo uloženo rodinám, podobně jako placení fakulta
tivních hodin pro hudbu a tanec. Učitel náboženství se stal úplně závislý na
štědrosti a blahovůli rodičů, jakož i milosti dětí. Ty nejsou povinny účastniti se
vyučování, nýbrž účastní se ho potud, pokud se to srovnává s náboženským
přesvědčením rodičů a jejich vlastním přáním, mohou však i potom chyběti, kdy
koli se jim zlíbí. Dle toho lze si mysliti, že počet pravidelných posluchačů je tak
skrovný, že několik ročníků různého věku a vzdělání dlužno spojiti v jednu třídu.
Nějaké vyučování dle osnovy je nemožné, nelze mysliti na rozšíření neb pro
hloubení učebné látky, práce katechetu netěší a proto také málokdo se uchází
o podobné misto.

_ Ještě hůře tomu je ve školách elementárních. Školní zákon z roku 1882
vyloučil z nich úplně vyučování náboženství a zákon z r. 1886 prohlásil za pří
pustné ustanovovati výhradně laiky na státních školách. Náboženské vyučování
bylo nahrazeno »morálkou a občanským vyučovánímc. Zavedené laické kate“
chismy pojednávají o povinnostech lidi vespolek, ke státu. k rodině, dále 0 či
stotě, zdraví a pod. (Viz laická morálka francouzská, roč. XXI. a XXII. »Vycho
vatele<.) Uvážíme-li, že na těch školách působí namnoze učitelé lhostejní, ano
i nepřátelé náboženství, kteří se nespokojují s vyloučením jakéhoholi nábožen
ského vyučování a působení, nýbrž dokonce přímo podrývají a sesměšňují viru
dětí, pak nelze se diviti, že stav francouzské mládeže je smutný a chápeme
plnou měrou, proč francouzští biskupové vybízejí uvědomělé katolíky, aby rázně
a neohroženě potírali školu státní v pravdě zhoubnou.

Co se týká methody, jaké se užívá při náboženském vyučování ve Francii,
pokud vůbec o něm lze mluviti, zmiňuje se W. Pichler, že u příležitosti jistého
katechetského kursu odvětil kterýsi znalec Francie na otázku, jaká se pěstuje
methoda ve Francii: »Vůbec žádnác. Ke katechetice, jak se ji u nás věnuje péče,
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je prý nedůvěra, jako vůbec ke všemu, co se importuje z Německa, které je jim
protestantské. Leč týž poznamenal, že to lze přijmouti cum grano salis, řka, že
„paedagogika se pěstuje od Školských Bratří av náboženském vyučování se užívá
methody vysvětlovací (erklárend) O francouzském katechismu praví dr. Falk:
»Zamlouvá se pro svou jednoduchost.: (Viz Katechismus francouzský diecése pa
řížské v »Katech. příl.c r. 1904.)

Jak tomu ve Spanělích? Stav náboženského uvědomění a vyučování v této
zemi líčil Wólfle v časopise: »Katechetische Blátterc (r. 1905 a 1907). Nábožnost
ve Španělích je prý všeobecná. Bohatý ichudý navštěvují pilně chrámy a účastní
se hojně přijímání sv. svátostí. I růženec modlí se tu pravidelně jako v Irsku.
Jakýmsi měřítkem zbožného charakteru toho národa mohly by býti kláštery a
řády, jichž je tu dosud hojnost. Je to však pravá zbožnost, založená na přesvěd
čení, je to plod náboženského vyučování? Té otázky, praví Wólfle, nelze bohužel
kladně zodpověděti, naopak nutno vyznati, že náboženství Španělů je sdruženo
namnoze s velikou nevědomosti ve věcech náboženských, a to i u osob, kde
bychomApravý opak předpokládali. Nechybíme snad, řekneme-li, že nábožnost
Španělů je více tradicionellní; zda však odolá bouřím, které v budoucnosti jistě
se dostaví, jiná otázka. A přece té nevědomosti nebudeme se příliš podivovati,
přihlédneme-li k jejím bližším příčinám. Ve Španělsku totiž není dítě povinno
choditi do školy na náboženské vyučování. Proto vyrůstají tam mnohé děti a to
zejména chudší bez jakéhokoli vyučování a také bohatším nedostává se vyučo
vání pravidelného, dostatečného. Mnohé děti jsou odkázány na náboženské po
učování svých rodičů, kteří sami toho moc neznají, neřkuli aby jiné ještě
měli učiti. A kde udílí se náboženské vyučování, tam plno nedostatků. Me
morování a vpravování v pamět obstarávají zpravidla učitelé a učitelky, jsou-li
dobré vůle; pakli jsou smýšlení nepřátelského, mohou od vyučování upustiti.
Výklad katechismu od duchovního zřídka kde se děje; i příprava na první sv.
přijímání, spokojí se, jak bylo zjištěno, toliko několika promluvami od faráře (asi
3 vyučovací hodiny), po případě jen s přípravou ve zpovědnici (!). Zámožnější
rodiče posílají své děti do kláštera na' dvouměsíční přípravu. Po prvním s_v.při
jímání přestává opět povinná účast náboženského vyučování. Stanovení věku pro
první přijetí svátostí ponechává se zvláště v lepších rodinách vůli rodičů a proto
sotva lze pořádati nějaké všeobecné přípravné vyučování pro celé ročníkya mimo
to klerus sám namnoze se uhýbá povinnosti vyučování náboženského a tudíž
sám zbavuje se mocného prostředku, působiti na mládež i lid. Farář sice má
místní dohled na elementární školy a koná několikrát za rok náboženskou zkoušku.
Kde naopak je škola zcela v rukou laiků, může vláda izakázati náboženské 'vy
učování, což se již mnohdy stalo. Na školách vyšších není náboženského vyučo

' vání obligátního, to opět ponecháno libovůli jednotlivce. Dobrovolná účastje však
namnoze velmi skromná a omezuje se toliko na jediný kurs, v němž nějaký du
chovní má týdně jednu neb dvě konference. Zákon sice opravňuje biskupy, by
dozírali na náboženské vyučování na vyšších ústavech, ale to je na papíře, ve
skutečnosti téměř nikoli. Náboženské učebnice ;žáků nevyhovují nikterak poža
davkům doby; obsahují krátké sestavení základních pravd křesťanskévíry, kdežto
apologetika & církevní dějiny leží úplně ladem; nedostatek ten pociťují prý i se
mináře kněžské.



Ročník xm. VĚSTNÍK KATECHETSKY Str-ana 83.

Opozdilost methody náboženského vyučování, která zásadně záleží v učení
se nazpamět katechismu a biblické dějepravě, počíná se již uznávati a ve velkém
počtu farností počínají se zaváděti třídy či kursy, v nichž duchovní vyučují ná
boženství týdně aspoň jednu neb dvě hodiny. Také i ve větších městech jsou
zvláštní spolky, jichž údové vyučují hlavně děti chudé. red. (Pokračování)

Promluva na III. neděli po sv. Duchu.
Napsal FRANT. HRADSKÝ, professor.

>Radujte se se mnou, nebo jsem nalezl ovci
svou, která se ztratila.< Luk. 15, 6.

Před Davida, který smrtelně zhřešil, předstoupil prorok Nathan a vypravoval
mu podobenství o chudém muži a jeho ovečce. Ovečka byla jeho veškerým
jměním. Odrostla u něho a jeho dětech, jídala z jeho chleba, pila z jeho číše
a byla mu milá jako dítě. Ale jistý bohatec, jenž měl mnoho ovcí, chtěje uctíti
hosta, vzal ovečku chudému a připravil z ní hody. David rozhněval se náramně
a zvolal: »Zivf jest Hospodin, že hoden fest smrti muž, kterýž to učinil.—

Sv. Jan Zlatoustý obrací to podobenství na hříšníka, řka: >Tvá duše je tou
ovečkou. Bůh ji stvořil a tobě svěřil jako vzácný poklad svůj a také tvůj; ty pak
hříchem ji zabíjíš. Dáváš jiv lup a plen cizinci t.j.ďáblu,který ji věčně zahubí, po
necháš-li mu ji. O vrať ji Bohu a sobě! Obmyj ji v kajicnosti a ozdob milostí!
Zaraduje se nad ní Bůh, bude jako pastýř, který nalezl ztracenou ovečku svou.

Obraz Krista, dobrého pastýře, byl oblíben již ve starověku křesťanském.
Máme o tom pěknou legendu, kterou starodávný spisovatel klade do doby císaře
Augusta.

Bohabojný muž opustil hlučný Řím, aby na poušti se oddal svatým my
šlenkám. Byl večer. Pojednou na kraji lesa spatřil krásného pacholíka, jehož oči
zářily jako hvězdy a vlas vlníl se jako zlato. Měl šat pastýře a v útlé ruce hůl.
Na andělské tváři jeho však spočíval smutek a v řasách leskly se slzy. Podivil
se muž a pravil: >Dítě drahé, jak jsi přišlo v tuto poušť a co tu děláŠP- —
»Otec mne poslal,c odpovědělo pachole. »Má sto ovec a jedna z nich se mu
ztratila; zabloudila a jest v nebezpečí, že bude od zlých vlků rozsápána. Otec
můj miluje ovce své i poslal mne, svého jediného syna, abych zbloudilou přivedl
zpět do ovčince.<

»A kdo je tvůj otec,: ptal se muž? — »Můj otec? Jest králem, jehož říše
je bez hranic. Palác obývá ze zlata a drahých kamenů. Tisícové tisíců slouží
jemu.< — »Co pravíš?< divil se muž. »Takovým mocným panovníkem je tvůj
otec? Ale, což záleží mu na ovečce? Nemá jich nadbytech — »Má,< odpověděl
pacholík, »ale právě tuto ztracenou miluje láskou nezměrnou. Touží po ní a
musím mu ji přivésti i kdybych svůj život měl pro ni nasaditi. A já tak učiním,
nebo miluji ji jako můj otec.<

>A nemohl tvůj otec poslati některého ze svých sluhů?< namítal muž. —
»Na pokyn jeho legie vojínů by vytáhly, aby mu ji přinesli.: _—>Proč_ posílá
tebe, svého jediného syna a nástupce ?c — »Mne poslal,c odpovědělo pachole,
»aby ztracená ovečka poznala, jak otec ji miluje. Řekl mi: Jdi ty! Ty ji také
miluješ. Volej ji hlasem, který zná. Až jej uslyší, pospíší k tobě. Rád jsem šel
a hledám ji hlasem láskyw
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Tu zaslzel muž pohnutím a řekl: >Drahé dítě, přeji ti, abys ji našel. A na
jdeš-li ji, uchop hůl svou a ztrestej ji. Takovou láskou pohrdati, to zasluhuje
zajisté přísného pokárání.: — »Ú nikoliv,c odpověděl pacholík; »toho neučiním.
Ani já, ani otec můj si toho nepřeje. Ale rozevru náruč svou, vložím ji na srdce
své, budu ji láskat—ia zvolám: ó, milá ovečko, pojď k pánu svému, nebo čeká
na tebe. Ani netušíš snad, v jakém jsi byla nebezpečí. Jak jsme se o tebe stra
chovali! Pojď, a radost veliká bude'v domě otce mého.:

Tak asi starodávné vypravování. Pochopili jste zajisté, že líčí lásku Boha
Otce, »který Syna svého jednorozeného dal, aby žádný, kdo v Něho věří, neza
hynul, ale měl život věčným

V Betlemě zjevilo se v pastýřském chlévě pachole překrásné, syn krále
králů; Kalvarie vypravuje, co učinilo podle vůle otce svého pro ztracenou ovečku
boží. ó, duše má, která jsi touto ovečkou, viz, jaká je tvoje cena před očima
božímal Sv. Bernard odpovídá: )Jsi Bohu vzácná jako Kristus sám.: A Spasitel
sám dí: »Jakou dá člověk výměnu za duší svou ?. Chce říci: nic jí nevyváží.
Celý svět je jako bláto v přirovnání k ní.

>Deum vales,c volá sv. Hilarius; »božskou cenu máš.< Ach, dobrý pastýři,
budeš hledati také duše mé, kdyby snad pobloudila? A Spasitel odpovídá: Ano!
Co jsem učinil pro všecky lidi, činím pro každou duši zvlášť; hledám jí, nabízím
Otci svému za její spasení svou krev, svou smrt, své zásluhy. Až do konce lid
ského života ji hledám a neustávám.

Milé dítky, važte si duše své a opatrujte ji, aby vždy se skvěla v kráse
milosti boží posvěcujicí. Bez milosti je jako ovečka ztracená a zubům vlků vy
daná. Jestliže milostivý pastýř, P. Ježíš, ji nenajde, neočistí, neozdobí, nedonese
k otci svému, zahyne na věky. '

K největším řádům se počítá řád zlatého rouna. Původ jeho sahá dle po
věsti do daleké minulosti. Fryxos, syn krále Thessalského, měl prý ovečku se
zlatou vlnou. Nejslavnější jeho rekové dostaly z ni po vláknu a zvali se proto
rytíři zlatého rouna: »equites aurei velleris.< Byli nad miru vážení, tak že menším
zlem byla každému smrt, nežli ztráta rytířství zlatého rouna. —

Člověk jest rytířem božím. Má bojovati vítězný boj proti pokušením
a hříchům. Na křtu sv. obdržel nebeský řád zlatého rouna, t.j. vznešenou okrasu
milosti posvěcujicí, která jej činí ditkem božím, vzácným před celým nebem. Při
sv. biřmování byl ještě zvlášť slavně na rytíře božího pasován, aby bojoval vi
tězně boj proti všelikému zlému a říci mohl jednou se sv. Pavlem na konci
života: >Dobrý boj jsem bojovat !.

Svatí, znajíce cenu duše, hotovi byli k největším obětem i za duše cizí.
Sv. Pavel, jenž P. Ježíše tak nesmírně miloval, zvolal jednou, že by od něho
chtěl i oddělen býti, kdyby tím mohl bratry své spasitz' ! (K Řím. 9, 3.) Sv. Ignác
řekl:>Kdybych jednou nohou stál už v nebi a zakoušel jeho blaženosti, ale ohledna
se viděl, že bych prodlévaje na zemi, mohl duši spasiti, opustil bych ráj, abych
ji zachránil.

Sv. Terezie nabízela se Bohu ke všelijakým mukám za spásu ztracené duše.
Sv. František Xav., jehož apoštolské cesty se rovnají délkou několikerému
objemu země, byl ochoten ještě tisíckráte více podniknouti pro spásu jediné duše.

Tito svatí znali cenu dušeaoceňovali vykupitelské dílo P. Ježíše. Ty starej
se aspoň pečlivě o duši vlastní. Varuj se všeho co ji kazí, ke hříchu ponouká



Ročník xm. VESTNÍK KATECHETSKY Strana 85.

ke zlému svádí, snižuje. Varuj se špatných knih a společníků, neslušných zábav,
všeho, co budí náruživosti, co omamuie smysly. Varuj se všeho, co odvádí od
Boha a od sv. přikázání jeho. Přijímej svátosti, aby silna byla proti pokušením,
jimž nelze se vyhnouti!

Nesmrtelný biskup Brynych, jsa ještě kanovníkem v Praze, míval v úzkém
kroužku jinochů přednášky. Mnohý z nich skutečně stal se nadšeným bojovníkem
za pravdu boží a blaho lidu. Kdysi měl řadu přednášek o duši. Do schůzí při
šel jeden z tehdejších socialistických vůdců. Ani nevěděl, že má duši; Věřil, jak
čítal v nevěreckých svých novinách, že je jen vyvinutějším zvířetem, a že až
jednou umře, přestane zrovna tak býti, jako zajíc, kterého myslivec zastřelil. Přišel
si tu pověru katolickou, jak pravil, poslechnout. Biskup Brynych vyložil podrobně
nauku o duši. Poslední přednášku měl. na slova: »Zachraň duši svou pro nebe!:
Náš socialistický vůdce byl hluboce vzrušen. Mám duši, znělo mu v nitru, ne
smrtelnou duši! Myslil jsem, že jsem jen vyvinutější zvíře, & hle, jsem bytost
vznešená, Bohem milovaná, jeho obraz! Než ty ubohá duše má, jaká asi jsi?
Zdaliž je na tobě co čistého? Tak asi mluvil k sobě zbloudilý muž. Přemýšlel
dále, bojoval proti předsudkům a lidským ohledům, začal se modliti a do chrámu
choditi. Dnes je výborným křesťanem, který nevynechá ani jednoho dne, aby
vděčně \; modlitbě nevzpomněl na biskupa Brynycha, blahé paměti.

Dobrý pastýř nebeský ho hledal. Chodil za ztracenou svou ovečkou, volal
ji hlasem milosti v duši, až k němu prišla. Je jeho. Jednou vezme ji na bedra
svá a odnese k Otci svému do ráje. V nebi byla radost, když se navrátila. Abude
ještě větší, až se tam zjeví ozdobena věčnou slávou.

Milé dítky, volám k vám slovy velikého biskupa: »Chraňte duši svou,
opatrujte ji, nemáte nic dražšího! Amen.

Promluva na V. neděli po sv. Duchu (k svátku sv. Aloise).
Napsal JAN PLEŠINGER, katecheta.

V údolích mezi pahorky a nížinami, kterými švýcarské a tyrolské Alpy
svahují se do Iroviny italské, plní vody alpské četná jezera. Sotva lze mysliti co
krásnějšího nad severoitalská jezera, na jichž březích snoubí se divoká velebnost
severu a milá jemnost jihu, a kde čarovná příjemnost podnebí naplňuje Srdce
divnou, nevýslovnou lahodou.

Nejvýchodnější z těch jezer jest Lago di Garda, proslulé rozlehlosti a krá
sným zbarvením svých vod, které od jihu k severu přecházejí z nejhlubší zeleně
do nejnádhernějšího modra. Jižně toho jezera leželo před 300 lety vévodství Man
tovské, jemuž vévodil knížecí rod Gonzagů. Rodný hrad té dynastie ležel v ny
nějším městečku Gonzaga. Každé století přinášelo rodu tomu nový vzrůst moci
a slávy. Příbuzenské svazky poutaly jej již nejen se dvory italskými, nýbrž
i sahaly za Alpy do Bavor a Rakouska; dcery vévodů Mantovských stávaly se
císařovnami a dcery císařské vévodkyněmi Mantovskými. V italských válkách
vlál v předních řadách prapor Gonzagů a synové toho rodu opět veleli vojskům
císařským a benátským. Také mnoho knížat církevních vyšlo z rodu Gonzagů;
neméně než 10 kardinálů zdobí rodokmen sv. Aloisa a mezi nositeli této vysoké
důstojnosti byli mužové proslulí svatosti a vzděláním.
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Časem vypučely z kmene rodu toho mocné větve poboční, mezi nimiž v 16.
stol. vynikají markrabata z Castiglione. Linie ta měla jméno od zámku Castiglione
a soujmenného města, které leželo' as uprostřed mezi Mantovou a Brescii
v rozkošné krajině, kterou Italové ve své lahodné řeči nazývají »sladkým úsmě
vem přírody.: Tam kdo vešel mocnými branami do města, zdálo se mu, že
octl se v milé, letohrady poseté krajině, kde každý dům obklopen byl vinicemi
a zelenými zahradami. Na výšině nad městem vypínal se pevný hrad, kde ve vší
nádheře, kterou umění milovné století zdobilo sídlo knížecí, sídlely hlavy rodiny
Gonzagů. A vtom zámku narodil se dne 9. března 1568 zbožným, knížecím
manželům, markraběti Ferdinandu a Doně Martě ten, jehož památku příští úterý
slaví katolický svět, a jehož úctu církev obzvláště mládeži školní doporučuje.
Jest to su. Alois.

Míním dnes podati život, jaký sv. Alois jako jiuoch vedl na zámku otcov
ském. Kéž byste se přiblížili aspoň poněkud tomu světci svým životem.

Vizme, jak se žilo v 16. století! Známkou toho věku je požívavost a roz
košnictví. Hrady šlechticů přestaly již býti pevnostmi a proměnily se v nádherné
paláce s veselým zevnějškem. V nevelkém dvoru hemží se množství služebnictva
všeho druhu. Úzké schody vedou ze dvora k sálu, kde se zdržuje domácí slu
žebnictvo; síní, určenou pro komorníky, kráčíme v průvodu šlechticů, službu
konajících, řadou sálů do předsíně vrchnosti. Stropy pokojů jsou klenuty a ma
lovány freskami; fresky zdobí též vrchní část stěn, spodni jich část jest pokryta
flanderskými koberci. Síně naplněny jsou výtvory starého a nového umění, 50
chami, ebenovými skříněmi, vykládanými zlatem, stříbrem adrahokamy, malbami
na k'WU neb mramoru, skvostně pracovanými nádobami aneb drahocenné váza
nými knihami. Nábytek zhotoven jest z jemného pozlaceného dřeva a opatřen
různými ozdobami. V ložnicích stojí bohatě pozlacená, železná lože s oponami
z hedvábí a atlasu, ve které všity jsou znaky domácího pána. Koberce pokrývají
podlahu a sametové polštáře klekátka, nad nimiž vznášejí se stříbrné kříže.
V sále, spoře osvětleném, konečně zasedá vévodská rodina se vznešenou spo
lečností. Dámy sedi podle stěn na pozlacených pohovkách, potažených hedvábím
a damaškem. Bohatý oděv, ozdobený zlatými řetězy a šňůrami perel, skvostné
vějíře, rukavice a střevíce, vyšívané zlatem a hedvábím, oslňují oko. Páni stojí
ve skupinách a hovoří o denních událostech; po boku houpá se jim kord, hlavu
zdobí nízký sametový klobouk, s úzkou střechou a pérem a s ramenou splývá
pláštík, přehozený přes úzký kabátec. V jídelně stojí stůl se stříbrným a zlatým
stolním náčiním, často velmi uměle a bohatě pracovaným. Je-li domácí pán kní
žetem, posluhují při hostině jen šlechtici. Po skončené hostině následují obvyklé
zábavy: hra, tanec, divadelní představení aneb hudba.

Tak žilo se ve vysokých domech 16. století, a pravděpodobně také v Ca
stiglione. A v tom století a v takových pokušeních žil Alois jako poustevník.
Kolem sebe a na_sobě netrpěl přepychu. Jeho pokoj byl malý, úprava lože jed
noduchá, jeho oděv více než jednoduchý. Zvláště vyhýbal se styku se ženami.
Když jeho matka poslala k němu tu neb onu dvorní dámu, aby mu vyřídila
nějaký vzkaz, nedal ji vstoupiti, přijal vzkaz u pootevřených dveří a zkrátka se
poroučel. '



Ročník xm. VĚSTNÍK KATECHETSKÝ Strana 37.

S otcem ujednal jakousi úmluvu, že vyplní s radostí každé jeho přání,
ušetří-li ho otec toliko návštěv pani. Otec mu v tom vyhověl a tak nazýván
byl Alois brzy žertem nejinak než nepřítelem žen. —

Ku přísné zdrželivosti při stole, kterou již dříve pěstoval, přidal týdně tři
posty, tak že ve středu, v pátek a sobotu žil jen o chlebě a vodě. Při zvláštních
příležitostech nedostačovala mu tato trojice dnů a rozmnožoval ji ještě. Jeho
služebnictvo vážilo potají míru jeho pokrmu a shledalo, že váha ráno a večer
nepřesahovala jedné unce t. j. 2. loty. Jest to dosti k životu, mínil, a více není
zapotřebí. Obyčejně zvykal si jisti to, co nejméně bylo chutné.

Také jiné skutky kající konával Alois v tento čas. Bičoval se zprvu třikráte
v týdnu, pak každodenně vícekráte až do krve; za pás kající sloužila mu spo
jená kolečka od ostruh; své lůžko učinil si vloženými kusy dřeva pravým ložem
kajícím. —

Při tom dlouho se modlíval, že jeho služebnictvo nikdy nevstoúpilo do míst
nosti, aby ho nezastihlo v modlitbě, a často dlouho čekati musili v předsíni, než
modlitbu dokončil.

V dolních místnostech zámku, v místnostech pro hru nebylo ho téměřviděti.
Večer před odpočinkem rozjímal & též ráno přede mši svatou. Velikou část noci
probděl v modlitbě, a to za okolnosti, které mu působily nový kříž.

Pokryt jen nočním oděvem, klečel totiž celé hodiny ve svém pokoji ve studenu
že úplně prokřehl; několikráte klesl na zem, ale neustal, až přemohl pocit zimy
a mohl věnovati se za všech okolností své modlitbě. —

Plodem toho života modlitby a kajícnosti byla ona téměř nebeská vzneše
nost ducha, v níž vše pozemské jevilo se mu nekonečně malým a nedůstojným.
Když v zámcích viděl nádheru a _lesk tehdejší doby, mohl se sotva zdržeti
úsměvu, zvláště když ten, který žil v takovém přepychu, na tom si zakládal ado
mníval se proto býti velikým a šťastným.

xCo si zakládali na svém vysokém rodu? Jaký jest rozdíl mezi popelem
žebráka a knížete ?. tak mluvíval. Jen ti byli mu velikými, kteří pro Boha vše
obětují a opouštějí. —

Jiným ovocem toho pohrdání světem bylo vroucí a srdečné spojení
s Bohem, které při nejmenší příležitosti přecházelo v tiché roznicení. Když byl
ve chrámu aneb pohlédl na sv. obraz, ztratil smysl a srdce pro vše jiné a po
třeboval jisté chvíle, než opět tak dalece se vzpamatoval, že mohl odpovídati na
otázky sobě kladené. _Přijménu Matky Boží uchvacovalojej pokaždé neobyčejně
radostné pohnutí. Často slýchávali jej mluviti: »O, kéž bych mohl Boha milovati
jak zasluhuje toho jeho velebnost! Jak krásně asi je v nebi, jestli-že již tu na
zemi jedno slovo "vněm tak může blažiíz'h

Tak žil syn knížete 16. století; ve všem pravý opak své lehkomyslné doby,
Kolik radostí a požitků života bylo mu přístupno, ano se mu téměř vnucovalo
a'kdo staral se méně o ně, ano kdo bránil se jim vážněji a rozhodněji? Upro
střed bohatstvi žil chudě, uprostřed požitku zdrž'elivě, uprostřed slávy skromně?
Sv. Alois poskytuje nám obraz největšího sebezapírání, nejkrajnější přísnosti pro
střed radostí světa. Život takový, jako sv. Alois vedl ovšem nám nesnadno na
podobiti, možno to jediné osobám omilostněným, zvláště k tomu povolaným. Než
život ten plný sebezapření jest s to v nás oživiti & upevniti důležitou myšlenku.
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Za našich dob ozývá se na všech stranách světácké heslo: »Jez, pij . . .a,
požitek smyslný klade se za cíl lidského života. A přec není tomu tak. Kdo se
kdy přidržel zásady té, nenašel pokoje, štěstí a klidu; a neštasten ten, kdo již
v mládí vrhl se do víru rozkoší a radostí, kdo nikdy nedovedl se přemáhati a
zapírati; ten stal se otrokem svých vášní, prožil neužitečně čas nejdražší, čas
přípravyk budoucímu povolánía nevyplní místa ve společnosti, které mu vykázala
prozřetelnost Boží.

Proto, a to pravím zvláště těm, kteří již za krátko opustínašiškolu, kéž vždy
a zvláště v letech, ve kterých připravovati se máte k budoucímu povolání, tane
vám před očima obraz životamladého světce, života plného sebezapření apřipomíná
vám ono heslo, kterým říditi se mají vyznavači Kristovi a které jediné je s to
přinésti štěstí: »Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj aná—
slednj mne!- Amen. —

Promluva na VI. neděli po sv. Duchu.
FRANT. MALÝ, kaplan.

Majitel obrazárny chtěje se odstěhovati do ciziny,'rozprodával lacino všecky
obrazy. Lidé se k němu přímo hrnuli, a v několika dnech bylo prodáno na sta
obrazů představujících děje, osoby a krajiny. Zbyl ještě obraz ukřižovaného
Pána Ježíše Krista. Když ho nikdo nekupoval, dal se tam donésti chudý slepec
a za laciný peníz jej koupil. Řekl: »Když si každý koupil svého búžka (milý
obraz), koupím já si svého Pána Boham Kupec namítl žertem: »Ale, stařečku,
vždyt ani toho svého Pána Boha nevidíte!c Slepec odvětil; »To se mýlíte, pane!
Ač jsem slep, já dobře vidím Pána Boha, ale vidoucí ho nevidí.:

Ten slepec mluvil pravdu. Neboť kdo nemiluje a nechce znáti ?. Boha,
také ho nevidi. Ale kdo má upřímné, nezkažené, čisté a nevinné srdce, vidí Pána
Boha všude kolem sebe v přírodě! Vždyť celá příroda je dílem rukou Božích
a celá příroda nám zvěstuje, že jest nad námi všemohoucí P. Bůh, který všecko
řídí a spravuje. O jak krásná jest příroda! Večer můžete pozorovati na nebeské
obloze milliony hvězd a ve dne sluneční jas. Slunce a hvězdy volajíkvám: »Nás
P. Bůh stvořil.—Slyšíte líbezný zpěv ptactva, těšíte se z vonných květin najaře,
vidíte vlnící se lány polí, pozorujete poletující motýle — ato všecko volá k nám:
»Hle, jak moudře všecko Bůh řídíh '

Ba ano, milé děti, všude v přírodě můžete poznávati P. Boha! Řeknu ještě
více: v přírodě vidíte denně na tisíce zázraků které koná Bůh před našimi zraky.
Dnes vám z těchto zázraků připomenu tři — a vy z nich poznáte, jak moudrý
a mocný jest Bůh. —

1. Ve dnešním evangeliu jsem vám četl, kterak P. Ježíš zázračně rozmnožil
chleby. Něco podobného děje se stále. Vy jste si toho snad ani nepovšimli.
Nuže, poslouchejte! Když jste si na podzim vyšli na procházku do polí, co jste
viděli? Stráně holé, pole požatá, mrtvá. A přece ne mrtvá! Neboť na poli před
tím pracoval rolník, oral. vláčel, upravoval půdu a pak zasel do ní trochu zrní.
Země ztuhla mrazem, napadl sníh a pod tímto bílým příkrovem osení spalo. Ale
zavanuly první jarní větry, slunce vystoupilo výše nad obzor — a ejhle, na poli
se děje jeden zázrak za druhým. Mrtvé osení se probouzí k životu, pučí, roste
mění se v stéblo, na každém stéble se objeví klas a v něm 30—100 zrnek obil,
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ních. Pravím: z jediného zasetého zrnka vyrůstá nových 30—100 zrnek! Milé
děti, není tohle veliký zázrak? A kdo jej vykonal? Rolník? Oráč? Nikoli, ale vše
mouhoucí P. Bůh, který nejen rozmnožuje zrnka obilná, ale který dává z jedi
ného jádra třešňového vyrůsti mohutnému stromu, na němž se zase rodí tisí
cero plodů.

A přece jsou na světě lidé, kteří říkají, že není Boha. Zdaliž neplatí o nich
výrok onoho slepce, který řekl, že vidoucí Boha nevidi?

2. Povím vám o jiném zázraku. Který měsíc je v roce nejkrásnější? Máj!
Proč máj? Protože v máji kvetou zvláště ovocné stromy. Často užjste vidělityto
ovocné květy a přece jste si jich doopravdy nepovšímli. Škoda! Neboť jak je každý
ten květ krásný! Jak pravdiva jsou slova Kristova, že ani Šalomoun ve své
slávě nebyl tak oděn, jako jeden jedinký takový kvítek! A jak se P. Bůh 0 každý
ten květ stará!

Narodi-li se některému králi prvorozený syn, je z toho velká radost v celé
říši. Drahocenny jsou plénky či obaly jeho útlého těla, nádherná jest jeho ko
lébka, ale nade vše velika jest péče o to, aby syn zůstal zdráv a vyrostl v muže
a budoucího krále. Podobně postaral se Bůh i 0 každý ovocný květ, aby vyrostl
v ovoce. Slyšte!

Na větvičce ukáže se pupenec, který je 3—4 pevnými a dobře uzavřenými
přikrývkami obalen a tím proti zimě, hmyzu a dešti chráněn. První obal je tvrdší
a chrání lépe. Druhý jest jemný a často barevný. Třetí obal se zárodečku ovoce
dotýká a proto jest jemný jako hedvábí, aby mu neuškodil. Tyto obaly se zne
náhla otvírají a padají dolů, když jich zárodek ovoce již nepotřebuje. Právě tak,
jako dítě zbavuje se plének a peřinky, když už bez nich býti může!

Žáci, kdo to vše tak moudře a důmyslně zařídil? Zahradník? Č_lověk? Ni
koliv, ale nejvýš moudrý P. Bůh, který se na vás dívá z 'každého květu. —

3. Ale'ještě nejsem hotov! Jiného zázraku v přírodě si musíte ještě po
všimnouti!

Prohlížíte-li na jaře bedlivěji rostliny, nalézáte na nich často hromádky ku
liček. Jsou to vajíčka některého motýle. Takové vajíčko skrývávsobě opravdový
zázrak. Když bylo nepohnutě určitý čas na svém místě leželo, rozpukne se jeho
obal a z vnitra vystoupí housenka, která se ihned živí hltavě rostlinou, na níž
se byla zrodila a vůčihledě roste. Když dorostla, proměňuje se v kuklu. Zevnější
kůže této kukly jest pevná a rohovitá a v ní odpočívá housenka jako v nějaké
rakvi. Nepřijímá žádné potravy, ale víc a více se mění a utváří v budoucího
motýle. Konečně vývoj jest ukončen, kukla se rozpukne a vystoupí překrásný
motýl (admirál, paví oko, babočka osyková, otakárek a j.) Jeho křídlajsou ještě měkká,
ale na vzduchu rychle tuhnou a nově zrozený motýl vynese se vzhůru.

Jaký to zručný aviatik! Jak podivuhodný a spolehlivý aeroplan! Čtyři křídla
upevněná uprostřed na útlém těle, pokrytá šupinami jako peřím, šupinami, jež
tvoří zároveň nejpestřejší a nejpravidelnější mosaikové kresby! Kdo uspořádal
tento létací přístroj? Kdo jej stvořil? Čí oko bdělo nad vývojem housenky v mo
týle? Odpověd je samozřejmá: nejvýš moudrý P. Bůh! —
A tak už nyní z těchto tří zázraků poznáváte určitě, že nad námi a nade vší
přírodou vládne Bůh, který všecko řídí a spravuje, a jen blázen tvrditi může,
že Boha není. — Važte si každého stébla obilního a nedejte mu zahynouti pod
vašimi kročeji! Milujte každý kvítek & každý lístek a netrhejte jich zbytečně!
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»Přivykejte, dětí, k tomu,

byste neškodily stromu. ,
Pán Bůh sám jest jeho původce
a chce, aby nesl ovoce.—x

Ty pěkné verše jste snad 'už leckde četly. Kdo miluje květy, miluje i lidi
i Boha. A jako ten motýlek vzlétá se země vzhůru, tak i vy, kdykoli se nachá—
zíte v kvetoucí přírodě, pozdvihujte mysl svou vzhůru k Pánu Bohu a vzpo
meňte si, že už král David napsal tato slova: »Nebesa vypravují slávu Boží a
dílo rukou jeho zvěstuje obloha.c Amen.

Uprava osnovy či katechismu?
(Přednesl J. v kroužku západočeských katechctů.)

(Dokončení.)

Účelem vychování lidské bytosti je podporovati rozvoj božské ideje v člověku.
Rozvoje toho lze dosíci jenom činností, neboť rozvoj závisí na činnosti. Samo—
činnost, dobře řízená, je hlavní věcí, o níž dlužno ve vychování pečovati.
S dítětem od ranního věku nakládej jako s konatelem, tvořitelem. V tom je úplná
protiva mezivychováním novým a starým. Staré vychování mělo za cíl učení,
člověk byl bytostí, jež se učila a si pamatovala, nové vychování nepokládá
bytost lidskou tak mnoho za učící se, jako spíše za tvořítele, konatele. Úspěch
vychování neurčuje se tím, co chovanec ví, — nýbrž co koná, čím jest.
Schopnosti třeba je rozvíjeti a proto dítě má býti vedeno k činnosti, samočinnosti,
aby je rozvíjelo.

V náboženské pak výc'nově tato samočinnost, k níž dítě vedeno býti má.
je bez odporu modlitba, svátostné úkony abohoslužba. Proto Góttler rozdělil též dle
toho osnovu — první 3 tř. jsou třídy modlitby, 4 a 5 tř. třídy svátostné a pak
teprve přijde katechismus.

Tím zajisté zodpověděna je též otázka, zda dříve mělo by se pracovati
o úpravě katechismu. Důvody zde pronesené jsou tak závažné, že v první řadě
volají po změně osnovya ostatní otázky musí se tomu podříditi, tedy i otázka
katechismu. Poukazuje se ovšem k tomu, že katechismus náš je příliš dogmaticky,
ne methodicky a paedagogicky sestavený. To však myslím, že leží již z části
ve věci samé, katechismus zůstane vždy katechismem. Kolik tu bylo již rad a
pokynů, kolik katechismů zpracováno a který je lepší?

V prvním čísle »Věstníku katechetskéhOc: máme ukázku nové úpravy
katechismu; je to' práce pilná a snaha její nese se k tomu, jak tam naznačeno,
aby katechismus byl.vhodnou, lehko srozumitelnou a milou knížkou, z níž by se
děti rády učily a si ji zamilovaly. . '

Ptáme-li se však, na kolik toho dosaženo, aneb kolik se stalo opra/, jež
by skutečně nám zaručovaly změny takové, po nichž dnešní práce ve škole
volá, — zdá, se nám, že katechismus i tentokráte zůstává »katechismem.a

Konečně katechismus nejlépe upravený, nebude-li učivo přiměřeně rozděleno
a osnovou v jednotný plán sloučeno, neprospěje nám ničeho a ponechá nás
opět v těch obtížích, ve kterých vězíme dnes. 0 úpravě katechismu napsáno
několik článků v »Křesťan. škole: a vyznívají v ten smysl, napřed je třeba osnovy
dle praxe vhodně upravené a pak teprve dle toho knihy.
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Ostatně měniti katechismus je práce veliká, jež potřebuje dlouhé doby a
vytříbeni názorů — a pak konečně není ani v dosahu naší činnosti. Rakouský
episkopát je zavázán k jednotě katechismu a tedy podstatné změny musili by
schváliti všichni, což je pravdě nepodobno.

Ke konci poukazuji k tomu, že změnou osnovy náboženské dle návrhů
Góttlerových, až jednou k úplnému jich uskutečnění dojde, zasáhlo by se
i hluboko do “otázky katechismu. Neboť pro školu obecnou byla by učebnou
knihou biblická dějeprava a modlitební kniha. Nesnáze katechismu by pro obecnou
školu tím byly odstraněny, pro měšťan. školu pak nemá ta otázka již takových
obňží

Není tedy třeba měniti učebné knihy, nejde o Iormu učení, ale o hloubku.
Nejde o objasňování pojmů, ale jak uchopiti cit, buditi interess, posíliti vůli,
aby učivo utkvělo pro život, dávati dětem non multa sed multum a k tomu
musí dopomoci vhodným roztříděním látky změna, osnovy.

Návrh na úpravu katechismu.
Z komise katechismové.

(Pokračování)

VIIl.článek víry.
Věřím v Ducha svatého.

V osmém článku víry učíme se o Duchu svatém.
Pan Ježíš vstupuje na nebesa, řekl svým apoštolům: >Jdouce, učte všecky národy, křtíce je

ve jménu Otcei Syna i Ducha- svatého.< (Mat. '28, IS.) '
Sv. Petr řekl Ananiáší: >Proč pokoušel ďábel srdce tvé, abys lhal Duchu svatému? Ncselhal jsi

lidem, ale Bohu.< (Sk. ap. 5; 3, at.) '

Duch svatý jest třetí božská osoba a pravý Bůh.
Ježíš Kristus těšil apoštoly, rmoutící se pro jeho odchod, řka: >Já pravdu pravím vám: užitečno

jest vám, abych já odešel, neboť neodejdu-li. nepřijde k vám Utěšitel; pakli odejdu, pošlu ho kvám.<

(Jan 16, Q.) _ . \

Ježíš Kristus seslal Ducha svatého v neděli, desátého dne po svém nanebe
vstoupení.

Deset dní po svátku nanebevstoupení Páně světíme svátky svatodušm'.

Duch svatý sestoupil na apoštoly v podobě ohnivých jazyků.
Duch svatý apoštoly:

1. posvětil,
2. osvítil, že učení Kristovo dobře znalí, a posílil, že je neohroženě hlásali,
3. dal jim dar rozličnými jazyky mluviti a zázraky činiti.

Duch svatý posvěcuje nás a pomáhá nám při všem dobrém.
Duch svatý se jmenuje Posvětitel a Utěšitel.
Naučení. Modli se před každou důležitou prací k Duchu svatému: Přijd, Duše svatý! Naplň

srdce svých věřících a zapal v nich oheň lasky' své. () Bože, který jsi srdce věřících Duchem svatým
osvítil a poučil, dejž nám, abychom v témž Duchu právě smýšlelí a z jeho útěchy vždycky se ra
dovali. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

IX.článek víry.
Svatou církev obecnou, svatých obcování.

V devátém článku víry učíme se:
1. že jest svatá církev obecná,
2. že jest obcování svatých.
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1. O založení a uspořádání církve.
Ježíš Kristus založil církev.
Ježíš Kristus založil církev takto: shromažďoval kolem sebe věHcí a dal jim místo sebe

představené.

Ježíš Kristus vyvolil za představené církve dvanáct apoštolů.
Ježíš Kristus ustanovil nejvyšším viditelným představeným neboli nejvyšší

viditelnou hlavou církve apoštola Petra.
Ježíš Kristus ustanovil apoštola Petra nejvyšší viditelnou hlavou církve těmito slovy:
1. »Ty jsi Petr (t. j. skála) a na té skále vzdělám církev svou, a brány pekelné jí nepřemohou.:

(Mat. 16, 18.)
2. A tobě dám klíče království nebeského. A cokoli svážeš na zemi, bude svázáno i na nebi;

a cokoli rozvážeš na zemi, bude rozvázáno ina nebi. (Mat. 16, 19.)
3. Pasiž beránky mé . . . Pasiž ovce mé. (Jan 21; 15, 17.)

Neviditelnou nejvyšší hlavou církve jest Ježíš Kristus sám.
Ježíš Kristus založil církev pro všechny lidi a všechny časy.
Svatý Petr přišel do Říma, tam působil 25 let a tam zemřel, byv ukřižován hlavou dolů; jeho

svátek světíme 29. června.

Nástupcem sv. Petra jest římský biskup neboli papež (svatý Otec).
Nástupci svatých apoštolů jsou biskupové.
Biskupům pomáhají kněží.
Církev katolická jsou všichni pravověřící křesťané se svými duchovními

představenými, s římským papežem, biskupy a kněžími.
Představení církve nazývají se církev učící, ostatní věřící církev slyšící.

2. O známkách církve.
Ježíš Kristus řekl Petrovi: »Ty jsi Petr, a na té skále vzdělám církev svou.<
Ježíš Kristus založil jen jednu církev.
Kněz při mši svaté modlí se každou neděli: věřím v jednu, svatou, obecnou a apoštolskou

církev. —

Ježíš Kristus dal své církvi čtyři známky, aby "od jiných nepravých církví
patrně se rozeznávala.

Známky pravé církve jsou tyto:
jest: 1.—jednotná, 2. svatá, 3. obecná, 4. apoštolská.

Církev římskokatolická jest jednotná; neboť
má jednu nejvyšší viditelnou hlavu,
hlásá všude totéž učení a

uděluje všude tytéž svátosti.

Církev římskokatolická jest svatá; neboť
má učení, které k svatosti vede,
velí svým členům, aby svátostmi se posvěcovali
a svaté skutečně má.

Církev římskokatolická jest obecná; nebot
od času Ježíše Krista ustavičně trvá,
je po celém světě rozšířena
a stále se rozšiřuje.

Církev římskokatolická jest apoštolská; nebot
její představení jsou nástupci apoštolů,
učí všemu, čemu učili apoštolové,
uděluje svátosti, které udělovali apoštolové.

Církev římskokatolická má čtyři známky církve Kristovy a proto jest pravá,
od Ježíše Krista založená církev.
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3. O úkolu církve.

Ježíš Kristus vede lidi církví římskokatolickou k věčnému spasení.
Ježíš Kristus odevzdal církvi svůj trojí úřad a zajistil jí ustavičnou pomoc

Ducha svatého, aby lidé v ní spasení (nebe) dojíti mohli.
Učitelský, kněžský a pastýřský úřad Ježíše Krista vykonávají představení

církve.

Církev římskokatolická jest v učení svém neomylna.
Pan Ježíš slíbil apoštolům : jejich nástupcům: »Já s vámi jsem po všechny dny až do skonání

světa.: (Mat. 28, 20.)
Ježíš Kristus slíbil poslati Ducha svatého těmito slovy: >Já prositi budu Otce, a jiného Utěšitele

dá vám, aby s vámi zůstával na věky, Ducha pravdy.c (Jan 14; 16, 17.)

Církev římskokatolická jest v učení svém neomylná, protože Ježíš Kristus
zajistil jí ustavičnou pomoc svou a pomoc Ducha svatého.

Neomylně hlásá učení Ježíše Krista
]. papež spolu s biskupy,
2. papež sám.

Papež hlásá neomylně učení Ježíše Krista, když jako nejvyšší hlava církve
všechny věřící učí, co mají věřiti a co mají činiti, aby do nebe přišli.

Římský papež hlásá neomylně učení Kristovo; neboť Ježíš Kristus řekl Petrovi a jeho ná
stupcům:

1. »Tiji Petr a na té skále vzdělám církev svou a brány pekelné jínepřemohou.< (Mat. 16,18.)
2. Já jsem prosil za tebe, aby nezhynula víra tvá, a ty někdy obrátě se, potvrzuj bratří svých.<

(Luk. 92, 32.)
3. Pasiž beránky mé . . . pasiž ovce mé. (Jan 21; 15, 17.)

Církev římskokatolická samojediná vede lidi jistě a bezpečně k věčnému
spasení; proto se jmenuje samospasítelná.

Členové církve musí věřiti, čemu církev učí, a konati,co ona přikazuje, aby
skutečně do nebe přišli.

Naučení: Važ si toho, že jsi členem církve římskokatolické, k ní svým slovem i životem se
hlas a jako katolický křesťan všude se chovejl

4. O obcování svatých.

K obcování svatých náležejí:
1. pravověřící na zemi (církev bojující),
2. svatí v nebi (církev vítězná) a
3. duše v očistci (církev trpící).

Obcování svatých hlavně vtom záleží, že členové toho obcování vespolek
se milují a si pomáhají.

Pravověřící na zemi pomáhají si modlitbou a dobrými skutky.
Pravověřící na zemi pomáhají duším v očistci hlavně modlitbou, dobrými

skutky a zvláště mši svatou.
Svatí v nebi pomáhají pravověřícím na zemi a duším v očistci svojí pří

mluvou u Boha.

Obcování svatých připomínají nám tři svátky a to:
Obcování věřících na zemi: svátek posvěcení chrámu, (třetí ned. v říjnu.)
Obcování věřících na zemi se svatými v nebi: svátek všech svatých, (1. listopadu.)
Obcování věřících na zemi s dušemi v očistci: svátek dušiček, (2. listopadu.)

Naučení. Modleme se za sebe vespolek, aby hříšní z hříchu povstali, spravedliví v dobrém
setrvali a trpícím aby bylo spomoženol — Poroučejme se denně v přímluvy svatých božích, zvláště
patronů svých! — Pomáhejme horlivě duším v očistci!
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>Na dušičky vzpomínejme,
z očistce jim pomáhejmc,
budou na nás vzpomínat,
až budeme umírat.< (Píseň.)

Po zn á m k a: Zvláště tento článek doporučuje se všem p. t. interessentům ku bedli
vému uvážení. Jakýkoli návrh bude vřele vítán a respektován.

Fr. Suchomel, referent.

'*——Z naší organisace. ;;- ;_;

Spolek katechetů v král. českém konal čtvrtou členskou schůzi dne
4. května v místnostech spolkových. Protokol minulé schůze přečten a po někte
rých dodatcích předsedových schválen. — Anglická život pojišťovací společnost
»The Greshama zasílá spolku přípis svého zástupce, v němž poukazuje na vý
hody životního pojišťování, jaké poskytuje katechetům. Kol. Strnad upozorňuje
na naše domácí ústavy pojišťovací a radí přítomným kollegům, aby v prvé řadě
na tyto se obrátili, chtějí-li se dáti pojistití a poskytnou-li jim rovněž takých vý
hod, anebo snad ještě větších, s těmi smlouvu uzavřeli.

Jednota katol. duchovních diecese brněnské zasílá projev proti vyloučení
náboženství ze škol, jak Ustřední spolek jednot učitelských na Moravě se byl
usnesl a žádá povolané k tomu činitele, aby důsledně prováděn byl zákon naři
zující mravně náboženskou výchovu mládeže, a aby vše, co by bylo této na zá
vadu, bylo ze škol. vyučování odstraněno. Konečně si Jednota přeje, aby projev
její uveden byl v širší známost. Projev vuveřejněn též v časopise »Vychovatel'a
r. XXV. str. 103. — Kol. Jos. Višňák z C. Dubu stěžuje si, že rodiče bez vy
znání brání dítku svému, jež jest vyznání katolického, míti účast při nábožen
ských cvičeních. Katecheta učiní v takovémto případě nejlépe, požádá-li správce
školy, aby záležitost oznámena byla c. k. okresní školní radě. Školní úřady jsou
tu v prvé řadě povinny, aby rodiče, kteří dítku svému brání súčastňovati se ná
bož. cvičení, (ač toto často s pláčem svému katechetovi to žaluje a rádo by ná
boženské povinnosti plnilo) poučily, co zákon v té věcí nařizuje. Katecheta učiní
zadost jak svým povinnostem, tak i svědomí svému, jestliže rozumným způsobem
vysvětlí takovýmto rodičům, jsou-li vůbec k tomu přístupní, význam nábožensko
mravní výchovy pro celý život dítěte. Na rodiče padá první zodpovědnost za vý
chovu dítek, v tomto případě pak i na svůdce anepřátele nábož.-mravní výchovy.
— Dp. P. Jos. Šimon, křižovník v Praze-I. č. 197, nabízí ke koupi úplně nové
>Dějiny stavit. památek círk.c od Ferd. Lehnera za 25 kor. — Kroužek katechetů
plzeňských činí návrh, by spolek katechetský žádal k. a konsistoř, aby pro kate
chety škol obecných a měšťanských, kteří by pro vzdělání svoje konali cestu
do Svaté země neb do Italie, ustanovena byla zvláštní podpora resp. stipendium.
Jednatel spolku připomíná k tomuto návrhu, že bude nejlépe, jestliže v každém
jednotlivém případě kollega sám žádost o podporu k. a. konsistoři si podá. —
Týž kroužek žádá dále, abychom všichni v příčině úpravy katechismu (hlavně
pokud se morálky týče) připojili se k akci professorů středoškolských. K tomuto
návrhu sděluje předseda, že komise katechismová, která si vzala za úkol upra
vení nynějšího katechismu, několikráte již — jak ve »Vychovatelic, tak v »Cechu:
— vyzvala nejen professory středoškolské, ale duchovní vůbec ke spolupůsobení,
avšak kromě vldpp. prof. Vl. Hornova, prof. Xav. Dvořáka a J. Ptáčka, nikdo
dosud ku práci se nepřihlásil. — Školští Bratři v Bubenči zaslali spolku pravo
lání v příčině získání příspěvků na stavbu katol. paedagogia. Provolání rozdána
mezi přítomné členy s prosbou, by rozšířili je mezi svými známými a tak nové
dobrodince dilu eminentně katolickému získali. — Vldp. prof. Xaver Dvořák da—
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roval knihovně spolkové svůj spis: »Stručná apologetika křest'.a pro učebné kursy
škol měšťanských a diagram znázorňující jednotlivé částky mše sv. Dárci vyslo
veny upřímné díky. — Kol. Frt. Suchomel z Vršovic přednesl vypracovaný 9.
článek víry. jak jej navrhuje komise katechismová; uveřejněn bude v příštím
čísle: >Věstníku katechetskéhOc. — Ve' volných návrzích zmiňuje se předseda
o útocích >Práva lidu“ na spolek katechetský v příčině návštěvy školní mládeže
na biografických představeních, znázorňujících život Ježíše Krista a praví, že
spolek sám žádných výprav dětských na zmíněná představení nepořádal, nýbrž
ponecháno to na vůli katechety.

Výborovou schůzi a to řádnou, konal spolek; 11. května ve 3 hod. odp. za
přítomnosti všech výborů. Kollegům česko-budějovickým povolen příspěvek 50
korun ke hražení výloh s výstavkou katechetských pomůcek, jež pořádaná bude
o letošních prázdninách v Čes. Budějovicích. ——Skolským Bratřím v Bubenči
poskytnut příspěvek 50 korun na stavbu katolického paedagogía. -— Přijato no
vých lO kollegů za činné členy spolku. — Předseda děkuje kol. pokladníkovi za
snahu příměti kollegy-nečleny, aby vstoupili do organisace katechetské. -—Ježto
dosavadní kol. redaktor >Věstníku KatechetskéhOc pro churavost vzdal se vedení
»VěstníkUc, zvolen za redaktora kol. Jaroslav Slavíček ze Smíchova. — Pro
komisi katechismovou objednány tři polské a tři augsburgské katechismy v Knih
kupectví Kotrbově. — Přátelský sjezd katechetů východních Čech pořádán bude
po prázdninách. — Pořádání stálé výstavy náboženských pomůcek odloženo na
dobu pozdější, až budou vyhlédnuty pro ni místnosti. — Výbor souhlasí, aby
s kollegy německými konala se společná schůze v Praze; co se doby týče, tu
nechť si kol. němečtí sami dle své možnosti stanoví. — Dluhující členové budou
upomenutí. — Ze spolkové knihovny mohou si i venkovští členové vypůjčovati
knihy; poštovné ovšem musí sami hraditi. Kroužek katechetů plzeňských po
dává návrh, aby požádána byla k. a. konsistoř v Praze, by každoročně vypiso
vala zvláštní stipendium pro katechety obec. a měšťanských škol, kteří by za
účelem dalšího vzdělání konali cestu do svaté země neb do Italie. Výbor spolku
přijímá návrh ten a podá ke všem čtyřem konsistořím v království českém žádost
v podobném smyslu. K návrhu téhož kroužku podána bude žádost k. a. konsis
toři v Praze, aby- tato u c. k. zemské školní rady k tomu působila, by kate
chetům dán _byl volný čas súčastnití se vikariátních porad. —ík.

Z praxe a různé. ——a ——--

O Bernardu Bolzánovi výtečném uči
teli & kazateli (1- 18. pros. 1848) píše svob.
p. Helfert ve Věstníku k. č. spol. nauk
1909 nové listinné zprávy týkající se jeho
processu a justiňkace od vídeňské vlády.
Z nich vychází na jevo, že církevní i svět
ské úřady ujímaly se Bolzána co nejvřeleji,
že však přímluvy jejich u císaře Františka
nic nespomohly. Helfert se domnívá, že
císař mu nemohl odpustití z exhort, kde
mluví o době, v níž se zavedou ústavy
(Verfassungen) a na to místo, že upozornil
jej tehdy přemocný Josef Frint, jehož přede
psaného »Handbuch der Religionswissen
schaftc Bolzáno neužíval avěcnou kritikou
samolibost jeho urazil. Slov »Verfassungen—
gen, Constituciona před císařem, francouz

skou revolucí trapně zkoušeným nikdo ne
směl vysloviti; sám lékař jeho tělesný
nesměl mluvití o »konstituci tělaa, nýbrž
o »Leibesbeschaň'enheítc.

Kratší a lehčí formuli zpovědní pro
školní mládež schválil nejd. k. a. Ordinariát
v Praze pod č. 4528 ze dne 20. dubna
b. r. — Formule obsažena jest v brožurce:
»Nejkratší poučení o svátosti pokání pro
ty, kdož po prvé k su. zpovědi přistu
pují.: Poučení, jež má též velmi praktické
zrcadlo, jest upraveno dle něm. od Jana
Ev. Pichlera, známého katechetského Spiso—
vatele ve Vídni. Německý originál má. již
3. vydání. České vydání jest poněkud ob
šírnější & má přídavkem životopis sv. Jana
Nep. & 2 obrázky dle originálu Seitzova
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v Animě v Římě: Sv. Jan zpovídá krá
lovnu.a sv. Jan jest hozen do Vltavy.
Kdežto něm. mnohem stručnější originál a
bez obrázků stojí 3 hal., stojí 1 exempl.
českého rozšířeného a 2 obrázky opatře
ného vydání 4 hal.; 50 kusů 2 K 30 h
franko, 100 kusů 4 K 40 h franko % jjl.
Kaplan a Scherlink, Vinohrady, Bla
nická 4./6. Firma vydala též pohlednice
dle obrazu Seitzova; 100 kusů za 4 K.
Katecheté dle návodu pracující ulehčí práci
sobě i dětem, mimo to přispívají k rozmno
žení úcty sv. Janské, proti níž nedávno
>Český Učitelu své věrné ve škole do boje
volal. I proto tedy zasluhuje brožura hoj
ného rozšíření mezi školní mládeží.

Letošní hlavní prázdniny: C. k.
minist. vyučování a kultu vynesením ze
dne 18. dubna 1910 č. 16.500 nařídilo,
aby školní rok 1909/10 na všech středních
školách, paedagogiích a školách nautických,
kde by měl končiti 15. července 1910,
ukončen byl bez výminky dnem 2. čer
vence 1910 a aby školní rok 1910/11
začal výminečně 9. září 1910.

Dále, že ve školním roce 1910/11 na
školách uvedených kategorií ukončiti jest
I. semestr již dnem 31. ledna a II. semestr
započíti 1. února 1911. Normální prázdné
dny mezi oběma semestry ve škol. roce
1910/11 odpadají.

Toto ustanovení má po rozumu % 171
def. řádu škol. & vyučovacího a provádě
cího předpisu platnost pro školy měšťanské.

Ředitelé a správcové škol mají do konce
října 1910 podati zprávy, jaký vliv mělo
přeložení a prodloužení letošních prázdnin
na tamní škole po stránce didaktické a dis
ciplinární.

Minutové zpovědi dětí. Loni v »Kor
:espondenzblattuc ve dvou článcích dopo
ručoval je jistý farář od Salzburgu a na
vrhoval, by formule zpovědní se odříkala
Společně od žáků všech a j. Tak by se
prý zredukovala zpověď na nejnižší míru
1—2—3 minut, aže za hodinu by se jich
vyzpovídalo 30—40—60. — Leč přiznává
se, že právě se mu dostalo od konsistoře
v Salzburgu 7. V. 1910 dekretu, v němž
táž vyslovuje své politování nad jeho
články, jimiž dal podnět ku povrchnosti,
resp. odbývání zpovědi. — Byť bychom i vě
řili pisateli, že ho vedla nejlepší snaha pro
dobrou věc, nebylo lze se ubrániti dojmu,
že jeho návrh by otevřel v praxi bránu
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nejhoršímu šlendriánu. Trvání jednotlivých
zpovědí je příliš závislo na individualitě
dětí a nelze stanoviti nějaké paušální mě
řítko platné o všech 3. o každém zvlášt.
Celkem lze říci: Nedělati exhorty, aniž
zkrátka odbývati.

S pravdou ven? V parádním čísle
březnovém »České Myslic věnovaném na
počest 60. naroz. Massarykova, ohřívá dr.
Ot. Kádner vzpomínku na process Massa
rykův s katechety, ale nikoli dle realisti
ckého hesla s pravdou ven. Tentokrát pra
vda by se mu nehodila do krámu a proto
píše: »V posledních letech Massaryk s ne
ohrožeností sobě vlastní vstoupil v čelo těch,
kdož se domáhají odcírkevnění školy &svo
body její a učitelstva. Známá schůze stu
dentská u Helmů 24. ledna 1906, při níž
Massaryk uváděl doklady toho, jak kate
cheté denuncují učitelstvo, byla podnětem
soudního řízení, žaloby 308 katechetů, jíž
mělo býti jednou pro vždy zmařeno jeho
úsilí o svobodu školy, ale jež nemohla skon
čit než osvobozením neohroženého mluvčího
a zastance pravdy. Materiál, který byl sne
sen pro tuto rozepři soudní a uveřejněn
v Zrcadle kátechetů 1906, podává vskutku
neuvěřitelné doklady toho, jak katecheti po
stupují proti lidem pokrokovým; bohužel
nebyly to ani zdaleka doklady všecky a
řada jejich od té doby narostla o další pří
pady, namnoze ještě křiklavějši.c Kdo by
se neusmál těmto řádkům? Pokrókáři mají
vždycky kuráže dost, jen ne před soudem.
Calumniare audacter, ale před soudem quod
fecisti nega — to jejich heslem.

Definitivními katechety ustanoveni byli
při školách měšťanských: Václav Vrátný
v Sedlčanech, Jan Kovář v Bystrém; při
školách obecných: František Pilný v Kro
čehlavech.

Konkursy: Dehnitivně obsadí se místo
katechety: 1. Při měšť. škole dívčí v pes.
Třebové (do 26. června 1910 incl.)

C. k. o. š. r. vLanškronně 4. května
1910.

2. Při měšť. škole chl. ve Vysokém n.
Jiz. a

3. při obec. školách v Jilemnici za
odměnu ročních 1260 K 5 povinností vy
učovati katol. náboženství na jmenovaných
školách 18 hodin týdně (obé do 6. čer
vence 1010).

C. k. o. š. r. v Jilemnici 21.
1910.

května

Knihu-kámo družstva Vlnf v Praze.
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Katechetika V různých zemích.
(Pokračování.)

Přejděme k Italii! V posledních dnech únorových r. 1908. stal se jakýsi
krok ku předu, že byla v parlamentu italském vybojována křesťanská škola. Ne
náleží sice ani dosud náboženství ku předepsaným předmětům vyučovacím, přece
však budova školní musí býti propůjčena knězi k náboženskému vyučování, žá
dají-li toho rodiče. Mohou ovšem zastupitelstva obecní itoto právo zákonem
poskytnuté učiniti illusorním, jak ukázal příklad městské rady v Římě; přes to
však ona koncesse parlamentu znamená úspěch pro italské katolíky. Před tím
byla omezena katechese toliko na kostel. Náboženství vyučoval buď kněz, neb
jeptiška, anebo jiná zbožná osoba. Samozřejmo, že účast dětí byla slabá a ne—
pravidelná. Jakou methodou se dělo vyučování katechismu? Zdá se, že vedle
nepatrného vysvětlování záleželo hlavně v učení se nazpamět. Proslulý mnichov
ský odborník v katechetice Stieglitz účastnil se r. 1905 veřejné zkoušky v Ca
tanii na Sicílii, která se konala u přítomnosti kteréhosi kardinála a líčí ji takto:
»Asi 15 hochů postavilo se po obou stranách tribuny . . . Najednou začne první
žák s první otázkou katechismu a obrátí se ke druhému, ten dá odpověď a táže
se třetího; a tak to jde dále, až celý katechismus od začátku až do konce je
odemlet (heruntergeschnurrt) s podivuhodnou sběhlostí jazyka — bez oddechu,
bez jakéhokoli dotazování se katechety. Asi po pěti minutách slyšeti zvonek —
smích u posluchačů! Co se stalo? Jeden žák totiž uvázl v odpovědi; na pokyn
katechety musi ihned odstoupiti. Za chvíli opět zazní osudný zvonek. Konečně
zbude jeden jediný. Hudba vpadne a pozdraví vítěze; ten obdrží vítěznou cenu
100 lir a posadí se na čestné místo. Ještě dva jiní bojovníci byli vyznamenání
cenou.-r Stieglitz dodává: »Lze schváliti takovéto mechanické odříkávání kate
chismu střídavě s otázkou a odpovědí od začátku až do konce? Něco takového
jsou s to dovésti jen žáci 3 neobyčejnou pamětí; méně nadaní nemohou kon
kurrovati ani při největší píli. Není to však deprimující pocit? A nemají děti ano
i mnozí posluchači dojem, že znalost otázek katechismových je hlavní věcív ná
boženství? Jak zahanbující však pro žáka, jenž musí odstoupiti za smíchu publika?



Hojné slzy zřejmě a s dostatek to zjevily, jak to zabolelo ubohé klučiny, že
jejich několikaměsíční horlivá práce byla nadarmo. Je to paedagogické? A vedle
toho mlácení prázdné slámy — kterak jinak lze to nazvati — nemohli jsme se
zbýti záludného podezření, zda by asi sami katecheté při takovém trapném rigo
rosu byli obstáli? Aspoň působilo podivným dojmem, že nahlíželi v otázky ka
techismu, kdežto žáci je musili nazpamět odříkávatí. Kdybychom měli z tohoto
examina soudití na katechisování vůbec, pak bychom řekli, že to tam s kate
chesí vypadá bledě. A přece v takové zemí, jako je Italie, kde škola nedělá pra
nic pro náboženství, měl by katecheta vše vynaložiti, aby upoutal interess dětí aje
nadchnul k životu náboženskému. (Katech. Blátter 1905, XII, str. 327.)

Inspektor Jágerhuber v Mnichově sděluje o náboženském vyučování v kostele
S. Maria Maggiore v Římě: »V dlouhých řadách lavic seděly děti a odříkávaly
nazpamět ponejvíce společně text katechismu před dozírající dámou; někdy byla
dána jednotlivci mimoděk otázka, ale pak šlo to zase v odříkání chutě dál. Snad
úmysl tu byl dobrý, ale lze pochopiti, že tímto způsobem radost z vyučování
náboženství spíše klesá než stoupá. (Katech.-bl'átter, 1907, I., str. 24.)

Ano, jsou i osady, kde duchovní správce se domnívá, že'učínil své povin
nosti zadost, ohlásil-li na př. v neděli 5 kazatel-ny, že příští pátek budou míti děti
u věku od 9—10 let sv. zpověď; a vybídne-li rodiče, by děti své připravili ku
přijetí sv. svátostí. (Katechetische Monatsschrift 1905, V.)

Nelze tu právem užíti slov Písma: »Maličcí žádali chleba a nebyl, kdo by
ho lámal jim?< (Jerem. 4, 4.)

Také z italských katechismů a to i nejlepších nelze získati příznivého
soudu, jaká methoda vyučovací je obvyklá. Jakkoli jsou obsažné a poučné pro
dospělé a katechety, pro děti je v- nich látky mnoho a mluva těžká. Zdá se, že
v Italii si nepotrpí na paedagogiku a methodiku; a Wóltle praví, že o specielní
methodice náboženského vyučování se nepřednáší v seminářích, ježto, jak jistý italský
duchovní sdělil, látka učiva, která se studuje v theologických kursech, je toliko
širším rozvedením toho, co krátce je obsaženo v katechismu.

Lze však kojiti se nadějí, že svrchu zmíněná koncesse parlamentu areformy
nynějšího sv. Otce přinesou brzkého a hojného zlepšení. Veliké zásluhy má
Pius X. zavedením jednotného katechismu, který prozatím je určen pro římskou
diecési, jehož však zavedení doporučeno bylo všem ostatním italským biskup
stvím.*)

V katolické Belgii jsou vedle škol státních, školy privátní zákonem přípustné,
jimž dostává se státní podpory, ukázal-li se dobrý prospěch přinávštěvě školního
inspektora nebo při konkursech. V katolických obcích bývá tato privátní ,škola
spolu veřejnou školou národní. Farář vyučuje náboženství a dozírá nad školou,
jejiž učitelské síly musí míti státní diplom, ale jinak jsou prosti každého jiného
vlivu.

Není nezajímavo popatřiti blíže na vyučování školní a zvláště náboženské
evangelických konfessí.

') Pisatel tohoto článku má tento katechismus (Compendío della dottrina cristiana' — 1908.)
po ruce & pajedná o něm v některém z příštích čísel ,Věstníkue. red.
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Tak na př. dle švédského zákona o školách národních ze dne 26. srpna 1898
má náboženský duch pronikati veškeré vyučování, učitel má jím býti proniknut
a církevní úřady mají dohlížeti k tomu, by vyučování začínalo se a končilo mod
litbou a zpěvem, náboženství pak aby .bylo podstatným předmětem vyučovacím.

Rovněž dánský zákon o školách národních ze 24. března 1899 klade
důraz na křesťanský charakter školy a v Norvéžsku dle zákonaz9. května 1896
náleží farář k místnímu představenstvu školy a biskup vedle školního inspektora
k vrchnímu dohližitelskému _úřadu. _ red.

(Pokračování)

+i. . . 4+
% Je 1 \ o Ý

Promluva na neděli VII. po sv. Duchu.
(Svátek Navštívení, Panny Marie.)

Napsal prol. Xav. Dvořák.

„Od této chvíle blahoslavenou mě budou
nazývali všichni národové“

Dvě něžné duše spočinuly sobě v náruči. Maria a Alžběta! Matka Spasi
telova a matka jeho předchůdce! Ústa jejich mluví z plna srdce a ta srdce plna
milosti Ducha svatého.

Už po druhé Maria slyší podivuhodný pozdrav: »Požehnaná mezi ženamix
V Nazaretě, odkud přispěchala plna radostného chvatu, z úst anděla, zástupce
nebešťanů a ted' promluvila i země ústy Alžběty, jako zástupkyně pozemšťanů.
Nebe i země souhlasí s pozdravem Matky Boží. Od té chvíle nikdy nevyzněl ze
světa ten podivuhodný pozdrav; úcta mariansxá z úst jednotlivců vzrostla jistě
zázračným způsobem v úctu veškerenstva. Jaké to echo odpovídá andělu a sv.
Alžbětě, echo tři sta millionů, odrážející se do všech roků, století, tisíciletí. .

To dává zřítí Duch svatý nejsvětější Panně v náručí sv. Alžběty a ona
hlásá v nadšení prorockém: »Aj od té chvíle blahoslavenou mne budou zváti
všichni národové.< Ano všichni. Nebo není národa církve katolické, který by jí
nějak neuctíval: modlitbou, písní, obrazem, sochou, oltářem a chrámem. Kdy
bychom mohli slyšeti všecky ty vzdechy a modlitby mariánské, šeptané v chý
ších, domech, v chrámech i mimo chrám nocí i dnem, byla by to jako bouře,
burácející všemi moři a dobývající nebes.

Ale, moji milí přátelé, co je příčinou, že úcta mariánská tak se rozšířila a
sevšeobecněla ?!

Ysou to zajisté ty užitky její, jež přináší všemu lidstvu. Rozjímejme chvíli
nábožně o této pravdě k svému utěšení! — Kéž nás Duch svatý provodi mi
losti svou!

!. Maria! Č) drazí, vyslovím-li to jméno, vzchází v duši mé nejluznější
obraz ženy, zářící krásou všelikých ctností. - Prorok, u vidění zírající v dálkách
budoucích století Marii, volá unesen: »Všeckajsi krásná, poskvrny není na tobě/:
A tak plane obraz její křesťanskému světu a vábí krásou ctností k výsostem
křesťanské spravedlnosti, ba víc křesťanské dokonalosti. Ona jest oním zrcadlem,
na jehož neporušené stříbrné hládi shlížíme ]své nedostatky, své skvrny. Od ní
učil se svět pokoře tam v chudičké chýši v Nazaretě, nebo při jesličkách v Be—
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tlemě, od ní trpělivosti na cestě křížové, když meč bolesti pronikl mateřské její
srdce, od ní odevzdanosti do vůle Boží, když mrtvé tělo do klína jí kladli. Od
ní zbožnosti po všechen její život od sladkého Magnifikat až po shromáždění apo—
štolů, očekávajících po 10 dní na modlitbách příchod Ducha sv.

Ale od ní učil se svět také té nejkrásnější z ctností, čistotě.

V Marii zazářila tato nebeská ctnost takovou silou, že tisíce tisíců křesťanů
zvábila do liliových zahrad svých. Ach sčítejte jen ty zástupy poustevníků a
poustevnic, mnichů a řeholnic, kteří všichni zasvětili své srdce svatému panictví!
A všichni ti byli vroucími ctiteli Marie Panny. To už je v přirozenosti lidské
že koho člověk miluje, tomu se ipřipodobňuje. Maria přitahuje svět a po
vznáší k nebesům. '

Pravda, že Kristus jest naším vzorem, jeho příklad cestou spravedlnosti a
dokonalosti, ale Maria, toť jeho nejdokonalejší odlesk; Maria ukazuje, jak za
příkladem Kristovým nejvýše lze se povznésti. A pak Kristus — toť pro nás
nejen člověk, ale i Bůh: & mysl naše ztrácí naděje možnosti dosáhnouti takové
mety. Ale Maria je jedna z nás, ne víc než jako my — a mysl naše se vzpru
žuje a naděje možnosti roste!

2. A co znamená Maria teprv pro svět hříšníků! Útočiště hříšníků! Vzývá
ji litanie loretánská.

Ale od kdy dostalo se jí tohoto čestného názvu, kdož vypoví! Zdá se, že
od té chvíle, kdy po pravé straně kříže Kristova stála, jako prostřednice mezi
Kristem a Dismasem, lotrem po pravici. Prosebné pohledy její nesly k srdci Je
žíšovu kajicný vzdech lotrův: »Pane, r'ozpomeň se na mne. až přijdeš do krá
lovství svého!a Přítomnost její upravila cestu milosti a vyvolala ona slova nevý
slovného smilováni: >Ještě dnes budeš se mnou v ráji./<< ó drazí, od té doby,
kdo sečte ty zástupy hříšníků, kteří skrze Marii došli slitování ve chvíli nejvýš
kritické, ba snad už jen jediné a poslední.

Když už není žádné naděje, v Marii jest ještě milost možná. Maria, tof,
maják, jenž oslnivým světlem ozařuje hlubiny zkázy a vyvádí bezpečně lodi ku
přístavu. Když Maria prosí za hříšníka — tut prosí všechno nebe, prosí i Syn
Boží, Kristus Ježíš. Může-li Bůh oslyšet jediného Syna svého? Toť radostjejího
mateřského srdce: zachraňovat, což bylo zahynulo. Dokonávat dílo, které započal
Syn její, od té chvíle, kdy se vtělil.

Není-liž každá duše vykoupencem Kristovým? Maria shledává ty krůpěje

Miluje svého Syna jako žádná matka nemilovala dítěte svého, jako žádný
tvor Boha svého. Víť, že to jest radost Syna jejího nejsladší, jak sám pravil:
»Radost'nad jedním hříšníkem pokání čínícím větší jest, než nad devadesáti
devíti spravedlivými.: A proto ta její úsilná snaha, aby rostl počet jejich kajíc
niků. A čím byl bolestnější pád, tím vzácnější vítězství, získá—lihříšníka. Kdo
odolával Synu, nemůže odolati něze matky, atak roste počet obrácených do tisíců
a do millionů. () jaká svatá pýcha pro mateřské srdce její, když tyto duše může
přivésti do ovčince Syna svého!

3. Ale, moji přátelé, my všichni, spravedliví nebo hříšníci, koho máme
v Marii! '

Vzýváme ji jako uzdravení nemocných, potěšení zarmoucených, pomocníci
křesťanů! * ' '
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Od svatby v Káni Galilejské kolikrát už zaprosila Syna svého: Pomoz,
nemají! Pomoz hynou! Pomoz, trpí! ó přátelé! ne nadarmo modlíte se a zpí
váte: »Vzpomeň, o Královno milá,. že nebylo slýcháno, že bys koho opustila,
když je k Tobě volánol Ty ho slyšíš a vyslyšíš jeho prosby zajisté; zajisté!—

Maria, toť spomocnice v každý čas. Co by vám mohla vypravovati jen její
poutní místa. Ach, kolik to jejich slitovnic po všem světě! meslete se—jenna
chvíli v takové místo poutní světové! Lurdy. Tisícové tisíců ze všech národů
hrnou se k tomuto trůnu jejího milosrdenství. Tisíce tisíců rukou sepiatých
u vroucí zbožnosti zvedají se k ní vzhůru, tisíce tisíců pohledů, zalitých slzami,
upírají se v nezvratném očekávání k ní jako k matce své, tisice tisíců retů vzly
kají k ní modlitby své. A Maria rozdává milosti štědře prosebníkům svým, plýtvá
nebeskými poklady, neboť poklady jí svěřené jsou nevyčerpatelny & studnice,
odkud váží milosti, jest bezedná — jest to láska jejího Syna, jsou to jeho
nesčetné zásluhy. Kdyby milliony let svět trval a milliony millionů přicházely,
nikdy se nevyčerpá její bohatství.

A tak tisícové tisíců odcházejí do domovů svých, naplnění jejími dary a
r0znášejí slávu její po celém okrsku země. Tak roste její úcta po širé zemi a
nevyhyne, dokud jeden člověk zbude, který vyznává jméno Krista, nejsvětějšího
Syna jejího. .

Nuže, drazí přátelé! K těm ctitelům mariánským chceme i my náležeti.
Světlý příklad předků září před námi. To byl čestný titul národa českého »národ
mariánskýc. Milá bývala Maria Panna Čechům, milí bývali ČechovéMarii Panně.
Toho bohdá nebude, abychom" my, dědicové otců svých, zpronevěřili se heslu
jejich. A úcta mariánská přinese i nám požehnání a dá rozkvésti národu na
šemu v lepší budoucnost a viděti zlatý věk míru i štěstí. Amen.

Promluva na VIII. neděli po sv. Duchu.
(Svátek sv. Cyrilla & Metoděje.)

Napsal prof. FRANT. HRADSKÝ.

»Což rozdělen jest Kristus ?> (Kor. 1, 13.)

Slavíme památku sv. Cyrilla & Metoděje. Se srdcem pohnutým vzpomínáme
na vznešené postavy soluňských bratří, kteří mají zásluhy neocenitelné o pokře
stění Čechů a vůbec Slovanů.

Přišli na Velehrad v době, kdy v Řecku připravoval se rozkol, který roztrhl
roucho Kristovo, jak praví sv. Bernard, t. j. který porušil jednotu církve, zasadiv
ií ránu, z které krvácí dosud. Žel, že rozkol nejvíce stihl Slovany. Z 110 mil. kře
sťanů, žijících v rozdělení od papežské stolice, je největší část Slovanů.

Které byly příčiny rozkolu? Jest žádoucno znáti je, nebo rozšiřují obzor“
ducha, odkrývají srdce jednotlivců a národů, jsou výstražným poučením nám a
budoucím. Příčiny tak velikých událostí nevznikají náhle, ale jsou jako nemoc,
která léta se tvoří. Nebojuje-li se proti ní, vypukne potom silou, proti níž lékařské
snahy jsou marny.

Tak také po staletí připravoval se neblahý rozkol. Vyvíjel se z osvětových
protiv západu a východu,_ světa římského a řeckého. Církev po staletí urovnávala
tyto protivy, ale když úpadkem národů východních, zvláště řeckého, protivy ty
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vzrostly tak, že ani největší sjednocující moc na zemi, katolická církev, nebyla
5 to, aby jim čelila, nastal rozkol, rozdělení východu od západu. Je »Krístus roz
dělen?< horlil sv. Pavel. Ano, nyní byl rozdělen rozkolem.

V prvních stoletích, v době pronásledování, tyto protivy ukazovaly se jen
málo. Všecko ovládala říše římská, utrpení obracelo mysl křesťanů tak vroucně
k Bohu a spojovalo je v lásce boží, že odstředivé snahy pozemských a světských
zájmů mizely ve velkolepé jednotě víry a lásky.

Přišla doba svobody církve. Roku 323 přenesl Konstantin svůj trůn do
Cařihradu. Vzdělanost byla do té doby hlavně řeckého původu. Řečtina byla ina
západě jazykem kulturním, jsouc rozšířena hlavně v rodinách lepších. Také
v církvi převládala. Od čtvrtého století řečtina na západě upadá. Za sto let po
přeložení císařského dvoru do Cařihradu, umí řecky málo kdo. Latina převládala
do té míry, že papežský dvůr musil užívati tlumočníka, šlo-li o dohodnutí s Řeky.

Na východě latina nikdy se nevkořenila. Řekovéjí pohrdali jakožto řečí bar
barskou. Všude vládla téměř výhradně řečtina. Za krátký čas byl pořečtěn také
císařský dvůr. Ani Fotius, původce rozkolu, neznal latinsky, ač náležel k nejuče
nějším mužům své doby. Tak z úpadku řeči řecké na západě a z národní pře
mrštěnosti Řeků vznikla protiva, která rostla dále a dále.

Co tuto protivu dvou světů, dosud vírou spojených, živilo?
Od čtvrtého století pěstováno na východě s obnovenou zálibou studium

vzdělanosti starořecké. Křesťané libovali si zvláště v řecké filosofii. „Tato filosofie
konala křesťanské vědě vzácné služby. Křesťanská věda navázala na výsledky
mnohatisicileté kultury, zjevenými pravdami božími ji opravila a. doplnila, takže
ve století pátém vidíme rozmach křesťanské filosofie a bohovědy, jemuž nenalé
záme v dějinách “hned podobného. Než běda! Do rozvoje tohoto zasáhla brzy
nesmírná pýcha Řeků a plodila tak odvážné rozumářství, že bludy lilosofické a
náboženské se rodily měrou nebývalou a neslýchanou. Řím, strážce víry, sloup
& utvrzení pravdy, nemlčel ovšem. Jednal šetrně, ale každé odsouzení bludů,
každé napomenutí r'anilo národní fanatiky řecké, jichž pýcha po vzrůstu politické
moci východu neznala mezí. Tak dva světy, východ a západ, se odcizovaly. Do
jedenáctého století byla sice jednota víry zachována, ale protivy tak se přiostřily,
že bylo třeba jen pyšného a odvážného muže, aby je dovršil rozkolem. Takový
muž se našel ve Fotiovi, patriarchu cařihradském. Největší odborníci v této

otázce uvádějí jakožto hlavní příčinu rozkolu rozdíly kulturní, především pak přehnanou pýchu řeckou. (Grivec, Vých. otáz. círk. p. 12.)
Zastavme se zde, pomíjejíce dnes příčiny jiné!
Rozkol vyvíjel se dlouho. Strašlivé dílo roztržení církve jest událost tak ve

liká, že jen dlouhým živením odstředivých snah mohlo vzniknouti. Tak posvátné
svazky, jako jednota víry a lásky, netrhají se na ráz. Sám Spasitel, jenž při po
slední večeři tak dojemně horlil a se modlil za jednotu všech (Jan 17, 20 n.),
chránil jich zajisté všemožně. Ale násilí svobodné vůli nečiní ani Bůh. Když pak
rozkol se stal, byl trvalý.

Nás Slovany poškodil nejvíce. Rusy na staletí odřízl od pramene osvěty,
jež byly na západě. Pravda-lí, že pád Cařihradu a podmanění Balkánu pod moc
tureckou byly trestem božím za veliký hřích, stiženi jím opět četní Slované. Do
dnes rozkol jest velikou příčinou, že slovanští národové ani osvětově nejsou
sjednocení. Ba i týž národ rozdvojUje jako: Srby a Bulhary.
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Má trvati nešťastný rozkol věčně? Krásná a ušlechtilá jest zajisté snaha
těch, kteří pracují na jeho odstranění. Jako katolíci přejeme si, aby se naplnila
vůle Kristova a aby »byl jeden oučinec a jeden pasbířm Jako vyznavači pravdy
dokonalé přejeme si, aby čisrých zdrojů spásy dostalo se všem bloudícím bratřím;
Jako Slované zvláště si přejeme, aby na nás osvědčila se veliká a blahodárná
sjednocující síla církve katolické a aby jednota víry položila pevný základ k sjed
nocování dalšímu. Krásná, ušlechtilá a vlastenecká jest taková snaha. A jsou
mnozí, kteří ji věnují všecky síly těla a ducha. Na posvátném Velehradě, kde sv.
Metoděj byl arcibiskupem, má své sídlo. O svatí bratří, věrozvěstové naši, kteří
pevně stáli jste k Římu, jako hlavě a srdci církve, vzbuďte nové nadšence této
snahy a žehnejte pracím jejich, aby luzný sen sjednocení církví a velikosti Slo
vanů brzy se naplnil! Básník »sv. Ludmily pěje u příchodu Bořivoje na Vele
hrad k Svatoplukovi:

»Svatopluk tvůrce moravské říše,
Bořivoj kníže největší z Čech
věrného bratrství prázdnili číše. ——
Ach, komu prsa nezvlní vzdech!

Osude trpký, žaluje v stesku,
proč jsi nám rozbil nádherný hrad,
který tak slibně v zářivém lesku
stavěti počal nám Velehrad?

Duše se chvěje, obraz zříc v dáli
moci a slávy, které by dal
slovanské matce, českému králi
souzvuk všech srdcí, spojený sval.

Se slzou rosnou, velebný hrade,
za tebe spíná vnuků se dlaň,
před boží trůn své modlitby klade
horoucně prosic: zase nám vstaň !:

Však nechci mluviti k vám toliko řeč historickou a slovanskou. Slyšte dále!
Zvolna vyvíjely se příčiny rozkolu. Tak i v každém jednotlivém srdci lid

ském nevěra, _bezbožnost, vášně nevznikají náhle. Ponenáhlu řadí se bludný
předsudek ku předsudku, ponenáhlu umírá zbožnost a bázeň boží v srdci, po
nenáhlu blednou ideály, ustupujíce všednosti, nízkosti, sobectví, ponenáhlu
mohutní vášeň. Čeho včera lehkomyslník se lekal, tomu dnes se směje. Tak od
stupně ke stupni kráčí do své zkázy. Jak je s tebou, příteli? Jaký jsi byl před
rokem a jaký jsi dnes? Znamenáš sestup a klesání v spravedlnosti, mravnosti,
svědomitosti, nábožnosti? Obrat záhy! Bojuj proti proudu! Odpírejl Sice přijde
chvíle pádu. Najde se Fotius, jenž přetrhá směle posvátné svazky, které sBohem
tě spojovaly. Pád, jenž dlouho se připravoval, dlouho pravidelně také trvá.
Zvláště osudný bývá pád, který vyšel z trvalého bludného nazírání na víru,
církev, život, kterému smělé rozumářství, světská mysl, ješitnost a pýcha dláždí
cestu. Potom obrat je těžký, nebo znamená zříci se světa, který samolibost ducha
si zbudovala a jenž tělu hoví.

Zjednotlivců skládá se národ. Jacíjsoujednotlivci, takový jestnárod. Vcelém
národě cesta rozvoje ke zlu a dobru jest ovšem delší. Ale vážní pozorovatelé
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veřejného života snadno postřehují, stoupá-li národ vírou, spravedlností, mrav
ností, charakterem, nebo klesá-li do opáčných chyb. Myslíte, že národ bezbožný
a nemravný může se udržeti a kvésti, jen když je vzdělaný, chytrý, bohatý,
mocný? Dějiny světa a všichni opravdoví myslitelé nám odpovídají: mýlíte se!
I kdyby Bůh ho strpěl — nestrpí ho na dlouho —-ale kdyby ho strpěl, zahyne
přece, zahyne přirozeným právem spravedlnosti a rozvoje. Snad právě tehdáž,
když se bude zdáti na výši, bude státi nad propastí. Milujete rodnou zemi? Mi
lujete svůj národ? Přejete vlasti zdaru? Buďte zbožní, spravedliví, ctnostní, cha
rakterní! Budete většími vlastenci, nežli mnohý, kterému se pomníky staví. Vy
budete solí a sluncem národa, vy záštitou jeho před Bohem, vy jeho spasiteli.
Sebe retormujte a zreformujete národ kolem sebe! Národní vady pominou. Ne.
buďte modláři frazí, hesel, lesklých komet, hlučných veličin, buďte ctiteli a vy
konavateli věčné pravdy jako sv. Cyrill a Metoděj, které národ po tisíciletí slaví
jako největší své dobrodince, které i církev staví nám za posvátné vzory!

Jdete na prázdniny. Znamenitý vychovatel pozoroval dítky nejvíce při hře.
Tu říkával, když jsou svobodny, poznávám jich náklonnosti. Budete nyní svo
bodnější. Osvědčíte se? Či rozvážou se nezřízenosti, které jste dosud čestně
ovládali? Vrátíte se s blaženým vědomím, prospěl jsem v charakternosti, nebo
osvědčil jsem se i při svobodě, anebo přijdete horší? O kéž velebný zjev bratří
soluňských vás provází, abyste všude, kde se zjevíte, svítili slovem a skutkem,
a šířili blaživou naději, že ve vás dorůstá Bohu budoucí oslavenec, církvi chlouba,
slovanstvu uvědomělý člen, milému národu zdárný syn. K tomu volám: Sv. Cy
rille a Metoději, orodujte za drahou naši mládež! Amen.

Návrh na úpravu katechismu
Z komise katechismové.

(Pokračování.)

X. článek víry.
Odpuštěm' hříchů.

Vdesátém článku víry se učíme, že katolická církev má od Ježíše Krista moc odpouštěti hříchy.
Ježíš Kristus řekl apoštolům: >Přijměte Ducha svatého: kterýmž odpustíte hříchy, odpouštějí se

jim a kterýmž zadržite, zadržány jsou. (Jan, 20, 22. %.)
Toliko biskupové a kněží mají moc hříchy odpouštěti.
Hříchy se odpouštějí hlavně na křtu svatém a ve svátosti pokání.
Na křtu svatém odpouští se hřích dědičný a hříchy spáchané před křtem svatým. Ve svátosti

pokání odpouštějí se hříchy spáchané po křtu svatém.

Naučení: »Doufej synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji,< řekl božský Spasitel nejednomu
kajícímu hříšníku; tak mluví i k tobě ústy služebníka svaté církve, kdykoliv svátost pokání hodně
přijímáš.

XI. a XII. článek víry.
Těla vzkříšení; život věčný.

V jedenáctém a dvanáctém článku víry se učíme, že jednou z mrtvých vstaneme & budeme
věčně živi.

Svatý Pavel napsal: »Uloženo jest lidem jednou umříti, apotom bude soud." (K žid. 9. 21)
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Pozemský život náš končí smrtí.
Při smrti oddělí se duše od těla.
Bůh řekl Adamovi po jeho pádu: >Prach jsi a v prach se nevrátíš. 1. Mojž. 3, 19.

Tělo lidské po smrti rozpadne se v prach.
Duši lidskou odloučenou od těla soudí Bůh.
Soud duše lidské hned po smrti nazýváme soud soukromý neboli zvláštní.
Bůh soudí duši lidskou z celého života pozemského; ze všech myšlenek,

řeči a skutků.
Po soudu soukromém dostane se duše bud' do nebe neb do očistce neb

do pekla.
53. Podobenství o boháči a chudém Lazarovi.

Nebe jest místo, kde spravedliví jsou věčně blaženi.
Sv. Jan napsal: >Nevejde do nebe nic poskvrněného.: (Zjev. sv.Jana 21. 27.)

Do nebe se dostane, kdo bez hříchu umřel a tresty za spáchané hříchy
vytrpěl. ».

Svatý Jan napsal o blažených v nebi: >A setře Bůh všelikou slzu s očí jejich; a smrti už ne
bude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti už nebude; nebo první věci pominuly.c (Zjev. sv. Jana 21, 4.)

Svatý Pavel dí: >Čeho oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, při-'
pravil Bůh těm, kteříž jej milují.< (1 ke Kor. 2, 9.)

Blaženost nebeská záleží v tom:
1. že spravedliví v nebi jsou na vždy sproštěni všeho utrpení;
2. že na Boha patří a s ním se radují.

Očistec jest místo, kde duše zemřelých lidí trpí časné tresty.
Do očistce se dostanou duše lidí, kteří buď v lehkém hříchu zemřeli neb

za své hříchy zasloužených trestů na zemi nevytrpělí.
Duše v očistci trpí:

1. nesmírnou bolest, že nemohou k Bohu;
2. rozličné muky, které jim Bůh přisoudil.

Duším v očistci můžeme v jejich utrpení pomáhati, pOněvadž jsme s nimi
obcováním svatých spojeni.

Peklo jest místo, kde zavržení trpí věčné tresty.
Do pekla se dostane, kdo zemřel v těžkém hříchu.
Ježíš Kristus praví o pekle, že tam bude pláč &.skřípění zubů (Mat. 22, 13.); oheň věčný,

(Mat. 25, 41) neuhasitelný, červ neumírající (Marek 9, 42. 43.)

Tresty zavržených záleží v tom:
1. že nikdy se nedostanou k Bohu;
2. že trpí nejhroznější muka a neustálé výčitky svědomí..

Sv. Jan napsal v evangeliu: >Přichází hodina, ve které všickni, kteří v hrobech jsou;- uslyší
hlas Syna Božího a půjdou ti, kteří dobře činili, na vzkříšení života, ti však, kteří zlé činili, na vzkří,
šení soudu.< Jan 5, 28. 29.

Ježíš Kristus obnoví vposlední den naše těla, spojí ie sjejich dušemi a lidé
vstanou z mrtvých.

Pán Ježíš vzkřísí naše těla z mrtvých, aby spravedlivé i na těle odměnil,
hříšníky pak potrestal.

Svatý Pavel dí: »Všichni zajisté vstaneme z mrtvých, ale ne všichni budeme proměněni (= osla
veni).“ I. Kor. 15, 51).

Těla spravedlivých budou oslavena, těla pak hříšníků nebudou oslavena.
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Po vzkříšení našeho těla bude poslední soud.
»l půjdou zlí do trápení věčného (=- pekla), ale spravedliví do života věčného (= nebe).< Mat.25,46

Hříšníci budou věčně nešťastní v pekle. Spravedliví věčně blaženi v nebi.
Naučení: Vím, umru jednou — však nevím kdy; vím, souzen budu — však nevím jak;

vím, dál budu žít — však nevím kde! “Dle vůle Boží, vím, budu mřít; dle vůle své však, mám
souzen být; dle věčné rady dál budu žít! Je nebe radost, muka je peklo zas, pro věčnost stihne
to, ono nás; to, dítě, uvaž, však dokud čas!

Apoštolské vyznání víry končíme slovem Amen: chceme tím říci, že pevně
věříme, čemu v této modlitbě se učíme. Fr. Suchomel, referent.

oooooono
Světelné obrazy V kóstele a ve škole.

Píše JOS. JONÁK, katecheta v Praze.

Vynález fotografie v dnešních dobách stal se přístupný lidem všech vrstev,
všeho stáří. Staří — mladí ozbrojují se těmi broušenými kouzelnými skly vy
puklými, __byna svých cestách zachytili krajiny a výjevy pozoruhodné, poučné a
pamětihodné, aby pak doma znovu a znovu mohli se pokochati pohledy navěrné
reprodukce skutečnosti, aby také svým známým lépe mohli vylíčiti, znázorniti to,
co zvláště jejich pozornost upoutalo a pro jiné poučným býti se jeví. Jedno
duchý obrázek jest výbornou pomůckou k obnovení zažitých představ, ale i k
vysvětlení a k správnému tvoření si představ nám dosud neznámého. Zvětšovací
skla v panoramatech, stereoskopech jsou velkým pokrokem k učebnému využití
fotografie, nejvěrnější reprodukci skutečnosti.

Avšak pravou epochou ve fotografickém světě po strojích projekčních
(skioptikon) jest pro dnešní dobu biograf, souvislé předvádění výjevů a krajin.
Biograf však pro svoji nákladnou a složitou manipulaci zůstal daleko za skiopti
konem, strojem projekčním, který se stal v dobách dnešních strojem poučení, se—
beuzdělání a zábavy 'všech vrstev. Suchopárná řeč, přednáška, doprovozena pro—
jekcí příslušných obrazů, stává se zajímavou, poutavou, pochopitelnější a proto
také účelnější a poučnější. Věda, škola, veškery spolky vystihly a také se ucho
pily již se vší energií stroje projekčního — jen spolek všech' spolků zůstává
dosud nevšímavým. Což nepřineslo by velikého užitku doprovázení kázání,
konferenčních řečí, missií a pod. promítáním příslušných obrazů? Zvláště doba
adventní, svatopostní, missijní, různých cyklů, významných jubileí a slavnosti je
k tomu vhodná.

Promítací stroj jest v dnešní době laciný, nic dražší než stroj fotograňcký
manipulace s nim jednoduchá, dá se ho užíti i v chrámech, kam není zavedeno
světlo, náklad na promítání jest nepatrný a kdyby bylo k svrchu uvedeným úče
lům použito vlastního stroje projekčního, klesl by na sumu nepatrnou.

O obrazy ku promítání (diapositivy) není dnes také nouze, mnohé obchody
mají na skladě řadu serií ze Starého zákona, Nového zákona, života Páně, utr
pení Páně, Svaté země, Asie, Egypta, Řecka, Italie, ze života svatých, z dějin
církevních a podobně. Cena vzhledem ku použití a trvanlivosti jest rovněž ne
patrná.
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Stojí za uvážení a jiStě i za zkoušku uskutečniti v Praze kázání do
provázená projekcí obrazů; Návrh'ten přiléhá a dobře se provésti dá při obmý
šlené redukci kázání v pražských kostelích.

Stroj projekční se může do různých kostelů i do různých farnostíis obrazy
půjčovati. Náklad spojený by se jistě z milodarů kryl v takové míře, že by se
mohlo zakoupiti strojů více a že by se mohly nejen zakoupiti veškery dosavadní
příhodné serie diaposítivů, nýbrž že by se mohly k zamýšleným cyklům a slav
nostem nové účelné obrazy obstarávati. '

Snad by se doporučovalo, zřídití—malé konsorcium, které by se za sou
hlasu a' podpory nejdůstojnějších ordinariátů a duchovenstva věci energicky a.
s úspěchem ujalo.

V novější době nerado spokojuje se posluchačstvo pouhými slovy, ono touží
nejen o věci, místě, události slyšetí, ale chce, aby mohlo tytéž také vedle ostat
ních smyslů hlavně zrakem vnímati. 'Z velké části však bývá spojeno s velkými
obtížemi, mnohdy docela nemožno ukázati skutečný předmět svým posluchačům,
za to však, dík vynalezení fotografie, možno předložiti velmi snadno a lacino
věrný obraz předmětu, 0 nějž se jedná. Samo sebou se rozumí, že čím více se
blíží obraz předmětu, tím jistějším jest jeho účinek k vytvoření správné před
stavy, pochOpení a k jasnému názoru. Proto si nová doba vytvořila mimo oče
kávání zvláštní druh přednášek se světelnými obrazy, při nichž bez odporu se
podává k lepšímu a trvalejšímu pochopení. obraz, který po všech stranách nej
více odpovídá skutečnosti.

Mimo používání světelných fotografických obrazů při veřejných přednáškách
hraje skioptikon se zvětšenými obrazy fotografií věrně zachycenými úlohu zvláště při
studijních přednáškách lékařských a přírodovědeckých, kde zdrobnělé praeparaty
velmí výhodně předkládány posluchačům ku pozorování a studování. V posled
ních pak letech přijala i škola střední, měšťanská i obecná skioptikon — promí
tací stroj za nezbytnou učebnou pomůcku, které lze použíti při dějepise, země
pise a vědách přírodních a která považována dnes za »vydatnou studnici vý
chovy i vzdělávání—. Velké 'procento škol i venkovských má dnes již vlastní
skioptikon s různými seriemi diapo'sítivů — světelných fotografií na skle.

Skioptikon došel v krátké době také obliby a takového ocenění, že možno
s jistotou očekávati, že se ho bude používati na všech školách, aby se žactvu
veškero učivo předkládalo co možno za nejlepšího názoru.

“ Nesloužilo by katechetovi ke cti a náboženskému vyučování ku pro
spěchu, kdyby k používání skioptikonu při vyučování zůstal nevšímavým a lho—
stejným.

Vždyť právě vyučování náboženství potřebuje zvláště názorného vyučování,
to eminentně názorným činí skioptikon. Právě vyučování náboženské tak, jak
za dnešní doby se jeví, zvláště potřebuje, aby se počínalo a stále propletáno bylo
názorem pokud možno nejvíce, aby tak oživeno stávalo se dětem zajímavým,
příjemným a záživným. Uznává-li pak katecheta obyčejný obraz za vydatnou
pomůcku, čím více jl jest takřka oživený obraz fotografický, který odpovídaje
věrností svou skutečnosti, promítacím strojem zvětšen a dostatečným proudem
světelným takřka plastickým učiněn, zrealisován, stává se tak nejvhodnějším,
ideálním obrazem ku podpoře vyučování často abstraktního.
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Právě v tom spočívá přednost světelných obrazů, že jsou dostatečně velky
a zřetelný, takže mohou'najednou za největšího klidu i z daleka celou třídou
býti pozorovány. Obyčejné obrazy nástěnné bývají nejčastěji ručně malovány,
tiskem pak ve zvětšeném sice měřítku reprodukovány, přes to však, nehledě
k tomu, že často neodpovídají skutečnosti, musí býti předkládány jen určité
části dětem postupně; tím nastává nevyhnutelný neklid, přerušování vyučování,
ztráta drahého času. Fotografické obrazy světelné, věrností svou předmětu sku
tečnému co nejvíce se blížící, promítány jsou v temné místnosti, kde zraky
všech posluchačů s horečnou pozornosti upjaty jsou jen a jen na známou stěnu
bílým plátnem v rámu vytvořenou, tu pak u dětí vyloučena jest veškerá roz
tržitost a nepozornost.

Ze své vlastní zkušenosti mohu čtenáře ujistiti, že použití světelných
obrazů ať již při biblickém, katechismovém, liturgickém neb dějepisném vyučo
vání nezměrně vynahradí katechetovi obstarání někdy snad ještě s překážkami
spojené hlavně tím, že žáci mu vděčni za to budou, k náboženskému vyučo
vání s láskou a učelivostí nadšenou budou docházeti, učivo pochopí a si za
pamatují, a že katecheta si vyučování vlastně ulehčí & rychlejším tempem s jistým
výsledkem probéře.

Jak jsem se již zmínil, jest oživení vyučování náboženského s promítáním
světelných obrazů spojeno dosud zvláště na některých místech s obtížemi.

Ku promítání třeba především projekčního a to dobrého projekčního stroje
vypraveného silným osvětlováním. Na některých školách,snad alespoň v každém
již okrese mají projekční stroj, kde dosud stroj zaveden není, může katecheta u pří
slušných korporací za stroj žádati, učitelstvo jej bude jistě oběma rukami podpo—
rovati. Jinde snad mají některé spolky svůj stroj, ty pro školní účelyjistě jej za
půjčí. Ostatně myslím, že by se touto otázkou již jednou měl též Spolek kate
chetů v království českém účelně zabývati, ten mohl by míti svůj vlastní stroj,
zvláštní serie světelných obrazů. Snad dokonce se najde mezi čtenáři této stati
šlechetný dobrodinec,který pro tak eminentně dobrou věc katechetskému spolku
stroj projekční věnuje.

Důležito jest k dobrému stroji vydatné světlo připojiti, aby obrazy mohly
býti nejen dosti jasny, ale také dosti veliky. Tu jsem však sám seznal, že této
věci se právě na venkově věnuje málo pozornosti. Dobré čočky a silné osvětó
lení jsou tu nejdůležitějšími činiteli, jinak i ty nejlepší fotografie nemohou na—
lézti uplatnění.

Obyčejné acetylenové světlo bývá obyčejně slabé, nejpraktičtější jest světlo
elektrické, to však jest jen zřídka v sálech přednášky k disposici, ale dá se úplně
nahraditi světlem Drúmondovým; do plynové, Gasolinové lampy pouští se kyslík,
jímž vytvoří se osvětlení pro velké obrazy dostačující. Má-li se docíliti obrazu
úplně čistého a všude stejně osvětleného, třeba pozor míti na to, aby střed pla
mene lampy procházel ohniskem čočky a aby obraz byl promítán na čisté neseší—
vané plátno bílé v rámu napjaté a v přesně kolmé poloze k projekčnímu stroji
postavené, do místnosti pak nesmí míti přístup ani světlo denní aniz obyčejných
lamp nebo svící.

Druhá starost jest obstarání dostatečného počtu zdařilých obrazů na skle ——
diapositivů. Diapositiv jest vlastně totograňe místo na papíře na skle a proto
sluje světelným obrazem. Má-li zvětšený diapositiv podati pěkný a zřetelný obraz,
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musí býti dělán jen z dobrých fotografických snímků ostrých a nesmí býti příliš
tmavý — hustý. zvláště když k oživení se ještě koloruje barvami anilinovými.
Vyrábění diapositívů jest vlastně milou a vděčnou zábavou, kterých si může du
chovenstvo samo nadělati celé řady serií, protože mezi duchovními jest dosti
osvědčených fotografů-amateurů, kteří cestují do Palaestiny, Říma, na poutní
místa, mají přístup do všech obrazáren a pod. Pisatel těchto řádků sám by byl
ochoten pomáhati při sestavování jednotlivých serií a prosí jen majitele negativů
z Italie, Říma, poutních míst, reprodukce kostelních obrazů, které se dotýkají
učiva z biblického dějepisu, katechismu, liturgiky neb církevního dějepisu. Tak
by se daly bez velkého nákladu sestaviti a vytvořiti celé řady serií světelných
obrazů, jež by se mohly pak pořadem do jednotlivých osad půjčovati.

Myslím, že uvedené tuto myšlenky stojí v zájmu náboženském nejen za
uvážení, ale také provedení v praxi.

Jinak jsem ochoten na dotazy, v obor ten spadající, ochotně bližší vysvě
tlení podati a naopak rady a pokyny s povděkem přijímati.

Též účelným by bylo, kdyby katechetský spolek neb jiná korporace uspo
řádala pro duchovenstvo společnou schůzi, na které by odborný mechanik se
známil posluchače se zařízením projekčního stroje a jeho obsluhou a některý
přednášející s praktickým používáním k uspořádání přednášky neb kázání, dopro
vázené světelnými obrazy. _—

Z praxe a různé.

Spolek katechetů v král. českém
konal V. členskou schůzi dne 22. t. m.
v místnostech spolkových. Protokol minulé
schůze přečten a po některých vysvětleních
jednatelových schválen. — Kollegové česko
budějoviětí zvou katechety k návštěvě vý
stavky náboženských pomůcek a spolu dě
kují za dar 50 K, jenž jim byl na výlohy
s výstavkou spojené poskytnut. Výstavka
uspořádána bude v biskupském semináři
v Čes. Budějovicích a potrvá od 25. čer
vence do 1. srpna t. r. Jest žádoucno, aby
kollegové v hojném počtu výstavku navští
vili. — Prof. X. Dvořák daroval spolkové
knihovně své náboženské učebnice. Kdo
tazu kol. Kohouta z Gol. Jeníkova sděluje
předseda, že katechetům přináležejíquinque
nálky od nastoupení služby vůbec. — Dp.
Ant. Andrlický zasílá vypracovanou stať ka—
techismu: »O církvi a obcování svatých:
a sděluje, že i na ostatních částech kate
chismu pracuje. Elaborát odevzdán ku po—
souzení a ku použití komisi katechismové.
— Kroužek katechetů plzeňských pořádá
schůzi katechetů západočeských v Plzni
dne 22. června; zvláštním dopisem vzdává

kroužek díky kol. Jonákovi za redigování
časopisu spolkového “a lituje, že týž násled
kem choroby vedení listu vzdáti se musil.
Redakci listu převzal ochotně kol. Jar. Sla
víček ze Smíchova. — Ve příčině opatření
náboženských pomůcek (zvláště obrazů) pro
školu obraťtež se kollegové nadp. Václava

ervinku, katechetu v Kralovicích u Plzně,
který nejlépe v té věci poraditi dovede.—
Po vyřízení některých drobnějších věcí končí
předseda schůzi s přáním veselých prázdnin
kollegům. ík.

Encyklika t. zv. boromejská. — Ke
konci května t. r. vydal sv. Otec Pius X.
encykliku u příležitosti 300. výročí kano
nisace sv. Karla Boromejského, v níž velebí to
hoto světce jako velikého průbojníka kato
lické pravdy proti protestantské reformě
v době, vyznačené tridentským koncilem.
Sv. Otec praví, že nynější modernistické
hnutí je obdobné s hnutím, které potíral
sv. Karel Boromejský, poněvadž se pokouší
způsobiti všeobecné odvrácení se od víry a
církevních nauk, odpadnutí to, které je tím
nebezpečnější, že se chystá a skrývá v lůně
církve. Papež vyzývá duchovní pastýře, aby
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chránili katolickou víru proti zvráceným ná
zorům modernismu a udává k tomu pro
středky, zeime'na vyučováni katechismu.
Potírd odstranění náboženství ze škol,
poukazuje na prostředek kazatelny a udílení
svátostí a d0poručuje kněžstvu kázeň a po
slušnost. Biskupové mají zachovávati věr
nost panovníkům a vladařům, pokud naři—
zují spravedlivé věci, mají se jim však vze
příti, jakmile by byli nespravedlivými. Zmi
ňuje se o jistých národech, kde pod ne
pravým jménem svobody se provozuje nej—
horší tyranství & varuje před neblahými
dnešními piklemi, které mají za účel vyrvati
křesťanské národy zlůna církve, což je da- '
leko horší methodou boje než kterákoli jiná.
— Mocný rozruch způsobila tato encyklika
v Německu, kde protestantismus cítil se býti
uražen; ale diplomacie Vatikánu dovedla
vlny utišiti a třeba tam encyklika nebyla
veřejně prohlášena, dosáhla i tam svého
účelu. Ano i více! Ukázalo se, že ani ve
20tém století hlas papeže není hlasem vo
lajícího na poušti.

Výnos k. a. konsistoře o inten
cích ze dne 6. května 1910 totiž: kterak
zameziti, by při úmrtí kněze nezůstaly mše
sv. neodsloužené, se stipendiem neuhraže
ným: 1. Nikdo nehromad' si mešních sti
pendií “více, než by snadno mohl odslou
žiti. Neomlouvá ani sebe lepší úmysl na př.
chtíti věnovati stipendium na opravu kostela
kostelní věci, účely charitativní a p. — 2.
O přijatých a odsloužených mešních stipen
diích budiž vedena přesně intenční knížka
(nedoporučuje se znamenati je v direktáři).
— 3. Před vykonanou persoluci nebndiž
peněz za mše sv. nikdy npotřebeno; mají
se uschovati v uzavřené obálce s označe
nímjich. —-4. Vikáři a arcikněží at přihlédají
při kanonické visitaci, mají li všichni kněží
odsloužená stipendia manuální, ale i mše
sv. fnndační (erekční),jakož imše fnndi
religionis, o nichž dáno podrobné nařízení
25. května 1899. — 5. Při úmrtí bene

flciáta je povinností k. a. vikáře, aby co
nejdříve zjistil, zůstaly-li po zemřelém ně—
jaké neodsloužené mše sv. manuální neb
nadační. Za neodsloužené nutno míti
všecky ony mše su.. iichžlo persolnce
neni podpisem jména zřejmě doložena,
neb při nichž není uvedeno ime'no cizího
persolventa, jemuž byly kn persoluci od
stonpeny. Za takové mše sv. dlužno z po—
zůstalostizajistili potřebný peněžitý obnos.
Podobně ma si vésti beneficiat v dohodě
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s k. a. vikářem, zemře-li katecheta, kaplan
neb jiný kněz na jeho osadě. Ve správě
o 'úmrtí kněze budiž referováno o persoluci
intencí mešních.

Katechetská sekce rakouské Společ
nosti Leonovy nedávno měla schůzi, při
níž předseda podal přehled o činnosti sekce
v roce minulém. Ode dne svého ustavení
23. března m. r. měla sekce pět schůzí,
z nichž čtyři byly věnovány kongressu ka
techetickému. Idea kongressu byla důkladně
probrána, program nastíněn, publikace pří
pravná pojednávající o nákladních otázkách
katechetikyc rozdána avrchnímu úřadu cír
kevnímu podána prosba o schválení konání
kongressu. Řízení sekce záleží na čtyřčlen
ném předsednictvu, přípravy ke schůzím
sekce a provedení jich návrhů obstarává
výbor práce, jemuž mimo předsednictvo ná
ležejí další čtyři členové. Ze 38 themat
»základních otázekcl pro 27 již získáni ref
ferenti, také zřízení katechetického musea
je již v proudu. I otázka místa pro něj
dobře a lacino rozluštěna blahovolným a bez
platným postoupením tří krásných místností
ve školní budově od města Vídně.

Dva veliké mezinárodní kongressy
budou se konati v srpnu t. r. a to: Jeden
v Paříži (4.-—7. srpna) a má na "pro
gramu wynčovdni na školách národníchc:
stav vyučování školního v různých 'zemích
— povinná návštěva školy, její nutnost,
příčiny, dosavadní neúspěchy jejítam, kde je
zavedena a kterak jim odpomoci — cíl
učebné látky na škole obecné (methoda a
osnova učebna) — vzdělání učitelstva —
výchova a vyučování mláleže ve věku škole
povinném.) Ze schůzí našeho Paedagogi
ckého Svazu známo, že již dříve učiněny
kroky k episk0pátu rakouskému, by na tento
kongress vyslal schopnou osobnost, jež by
hájila stanovisko paedagogiky katolické. —
Druhý kongressv Brnsseln (Zl.—24. srpna)
u příležitosti světové výstavy tamnější má
na programu »domácí výchovua (studium
dítka — výchova dítka v rodině — anor
mální děti — podpůrné prostředky dobré
výchovy dětí, na př. feriální kolonie, lázeň—
ská místa, spolky pro potírání tuberkulosy,
ochrana mládeže a j. — bibliografie). .\'a
tento kongress rozhodla se mimo jinéi Volná
myšlenka poslati své tři delegáty, jsou to
známí rytíři její: Loskot (bude prý rete
rovat o povaze českého národa. jakji známe
z doby nejslavnějšího rozvoje, na který
nutno navázati) Bartošek (probere právní



stav svobody svědomí u nás, nátlak kul“
turní, politický, náboženský-, nacionální, so
ciální) _a Myslík (dá návrh na světovou
oslavu mistra Jana Husa u příležitosti SOOle
tého výročí upálení a vyzve k hojné účasti
na kongress r. 1915.) Reteráty přednesou
prý v řeči francouzské a proto již nyní
obracejí se na českou veřejnost o podporu
hmotnou (to bod hlavní ovšem, který ne
chybí při žádné akci Volné Myšlenky).

Která věda odpírá víře? Národní
Obzor 4. V1. 1910 píše: »Školština . . .
Ale i v přírodních vědách jaký ubohý vý—
sledek! Člověk vystuduje střední školu a ne
zná jediného ptáčka, jediné květiny. Mořil
se tam undulační theorií & snad se v ní
dokonce vyznamenal a zakládá si na tom.
Ale když se jednou kdysi kdesi s tím po
chlubil, musil se dát zahanbit. Neboť co ze
školy věděl, že jest faktem, ted se dozví,
že je to jen pouhou hypothesou (!) pouhým
pokusem, nějak si vůbec vysvětlit přírodní
úkazy. Ač je to pouhá pomůcka k zjedná—
vání si zkušenosti nikoli zkušenost sa—ma,
to žáku nikdo neřekl, ba professor fysiky
týral snad svou undulační theorií žáky, jako
by ani jediné slabiky nesmělo se z ní vy
pustit . . . Takového vědění, které nám
bylo vtloukáno do hlavy, jako svatá, doká
zaná (!) skutečnostjest mnoho a mnoho .
hypothesa na hypothesu' (!) . a žákům
se předkládá . . jako dokázaná skutečnost.
A to i tehdy, kdy hypothesa sama již vědecky
nahrazena jinou(!!)!< — Zajisté skvostné to
přiznání. A potom víra se má srovnati s touto
vědou ! X.

Zříkají se mistra. Již dřívevPrehledu
Em. Chalupný („Kus nedobrovolného živo
topisu.) odmítá, že jako vychovanec vyšel od
Masaryka, nyní pak v témž časopise Kar.
Krofta popírá »vliv Masarykův na české
dějepisectví.: Je to příliš brzy po jubilejní
slávě a prof. Massaryk může nyní uvažovati
o tom, jak rychle pomíjí sláva světa, zvláště
ta vylhaná!

Návštěva kostela dítek ve Vídni
byla nedávno předmětem obšírné debaty ve
vídeňských listech katolických. Prý ani ka
toličtí rodiče nepošlou dítky v neděli do
kostela, nemají času, pozdě se vstává a
myslí se na výlety a ne na kostel. Otázka
rozvinula se na sjezdě žen katolických a
tak dostala se do diskusse. Z obecenstva
opět obviňovali katechety samy, oni prý
jsou tím vinni, poněvadž nikde sami boho
služeb pro dítky nekonají. Měli by dítky

_k bohoslužbě ochotnější, kdyby ji samí
konali. — Buď tomu jak buď, ale zdá se,
že trochů viny bude na obou stranách“

Naše chlouba: Prof. dr. Alois Musil
je již opět na cestě a to tentokráte velmi
nebezpečné, ježto hodlá procestovati krajiny,
kde jsou domovem cholera a mor asijský.
Nedávno zaslal svému přátelskému kroužku
ve Vídni, list datovaný 11. května z Da
mašku a opět 20. května, kdy píše, že za
dva dny bude již nocovati v poušti. Vídeň
ská akademie věd věnovala mu nadšenou
vzpomínku ve své schůzi 30. května ko
nané & turecký velevyslanec ve Vídni jako
dříve opět zakročil u Porty, by věhlasného
cestovatele na cestách všemožně podporo
vala.,

Názorně vyučování. Ve smíšené far
nostirslovácké poučoval pastor při nábo
ženské hodině protestantské děti o doko
nalosti jejich víry tímto názorem: Vzal do
ruky dozrávající, naprasklý Vlašský ořech a
vykládal dětem, že ta zelená slupka, která
již černá, hnije a snadno se odloupne, zna—
mená víru židovskou; pevná, tvrdá sko—
řápka znamená víru katolickou. A nyní
řekl slavnostně: »Teď dejte, děti, pozor, co
vám ukáží pod tou skořápkou, to je to nej
krásnější & významně naznačuje naši evan
gelickou víru.c Rozloupl ořech a v něm
bylo — shnilé jádro! L.

Nové dvě zdařilé písně. Píseň ke sv.
přijímání pro díl/ey. slova od P. Fr. Žáka
T. J. a nápěv od kapelníka dómu K. Douši.
Partitura a 40 hlasů stojí toliko 1 korunu.
Objednávky vyřizuje P. Fr.Žákusv. Ignáce
v Praze. Slova písnějsou prostinká,vpravdě
dětská & dojemná. Verše vyhovují přísným
požadavkům uměleckým. Nápěv ——dvojhlasý
— je pravým kabinetním kouskem srdečné
prostoty, umění a něhy. Zvláště refrain:
»ó přijď. ó přijď a proměň srdce nám svou
přítomnosti v boží chrám—< mluví k srdci.
Úprava je 'kusná. — Tamtéž a za týchž
podmínek lze dostati jinou neméně cennou
píseň ke sv. Janu Nepomuckému. Je
jednohlasá, lidová a jistě nejlepší z dosa
vadních svatojánských. Lid se jí—nauči
hravě.

Rozmanitosti: Sv. Otec Pius X. slavil
své narozeniny 2. června. Narodilsev Riese,
v městečku provincie trevírské a zasedl na
stolec sv. Petra 4. srpna 1903. — Mezi
konkurrenty o cenu z nadace probošta dra.
Mik. Karlacha na literární práce četli jsme
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též jméno koll. katechety dra. Ign. Ratha..
Bohoslovecká fakulta uznala všecky práce
(»obnovení katolického náboženství po bitvě
na Bílé Hořec) za dobré, přisouzení ceny
1000 kor. záleží na kapit. vyšehradské. —
Intronisace ndp. biskupa litoměřického msgra
Josefa Grossa, jehož zvolení naplnilo české
katechety uspokojením, konala se 5.června
v Litoměřicích; po obřadech & vyslyšení
deputací odebral se njdp. biskup do Rada
hofu, kde bylo shromážděno české & ně
mecké duchovenstvo diecesní u společného
obědu. Byv pozdraven jedním německým a
jedním českým knězem, děkoval v německé
i české řeči. —Ve Skrbkově sanatoriu ze
mřel 10.června P. Tomáš Flusek, katecheta
v ústavu hluchoněmých na Smíchově, ve věku
43 let, na zánět slepého střeva. Působil-na
ústavě 15 let &proslul lidumilností a láskou k
těmto ubohým tvorům. Exequie ve chrámu P.
sv. těpána vykonal prelát msgr. Kmoch,jenž
v něm ztrácí pokorného a horlivého spolu
pracovníka. Ordinován byl r. 1893vPraze;
zvláštní, že ztoho ročníku již sedm jich
zemřelo: Chvála, Schreiber, Pilný, Mina
řík, Skola, Heran a nyní Flusek; ozna
čení z nich byli katechety. — Jeho Veli
čenstvo jmenoval zemským inspektorem po
1- Kastnerovi vlad. radu Fr. Bílý-ho, ředit.
c. k. reálky na Žižkově. — V neděli 12.
června byl slavně instalován na Smíchově
nový farář vdp. Frant. Tauš. Ve své zdra—
vici appelloval i na přítomné katechety, by
jej podporovali na vinici Páně. Bouře po
tlesku, provázející slova jeho byla zá—
rukou, že dobré svazky mezi katechety,
občanstvem & duchovní správou budou pě
stovány v míře nebývalé. — Kol. J. Ta
tzauer 2 Michle vynalezl novou konstrukci
reflektoskopu & bude jej vystavovati na ka
tech. výstavě v Budějovicích. -— Kroužek
katechetů plzeňských uspořádal ve středu
22. června schůzi katechetů západočeských.
Podrobnou Zprávu jakož i referáty přinese
náš »Věstníkc. — Kol. Suda, katecheta
z Blovic oznamuje, že 7. července bude se
pořádati v Nepomuku výstava pomůcek
k náboženskému vyučování!; tyto před
měty pak budou zaslány do výstavy budě
jovické. —“ V Budapešti koná se katechet
ský kurs od 28. června do 4. července.
Bude tam též přednášeti z Vídně rektor
magnificus dr. Svoboda a předseda vídeň
ského katech. Spolku.—Spolek katechetů v
král Českém účastnil se v hojném počtu
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slavnosti odhalení pomníku 1-probošta Václ.
Štulce na Král. Vyšehradě 29. června o
4. hod. odp. —

Vyzvání: Spolek má na rozdání 4 expl.
Podlahova: Výkladu katechismu. Kdo by
z kollegů členů si ho přál, dopiš předse
dovi spolku (Jan Konopík — Král. Vino
hrady)! Bude-li petentů více, rozhodne mezi
nimi los.

Noví členové spolku: Frant. Boštík
(Pardubice), Frant. Dvořák (Kardašova Ře—
čice), Vrátný Václav (Sedlčany), Jos. Vác.
Zelinko (Chrudim).

Definitivně ustanoveni byli na měšť.
škole: Jan Pořický v Ledči; na obec. škole:
Frant. Mudra v Kladně.

Konkurs: Definitivně se obsadí místo
katechety při měšť šk. v Přibyslavi (do
16. července 1910) C. k. o. š. r. 1) Cho
těboři 28. května 1010.

Z listárny redakce: V této rubrice
odpovídá Spolek stručně tazatelům, kteří
opominuli přiložiti na odpověď marku. J. V.
v K.: Žádaná kniha není ve spolkové
knihovně. V. V. v S.: Podmínkou úplných
výhod v onom sanatoriu jest: Složití pro
vždy 50 korun a býti aSpoň půl roku členem.
Přijetí Sprostředkuje vdp. Ant. Hora, prof.
na c.k. paedagogiu v Praze.

Výstava katechetských pomůcek
pro školy obecné, měšťanské i střední ko
nati se bude v Českých Budějovicích ode
dne 24. do 31. července inclusive. Dle
došlých přihlášek býti výstava:
zvláště pomůcek pro školy obecné a mě
šťanské, velmi pěkná. V den zahájení vý
stavy a pak i při četnějších návštěvách
jejích podají hlavní vystavovatelé slovní

Yýklad. S výstavou Spojená bude dne 26.
c

slibuje

ervence odpoledne o 3. hod. též vzorná
praktická katechese dle »Středního kate
chismUc o otázkách 226.—233. kdy modlí
me se náležitě! Přednese ji vdp. ThC.
Lhotský, prof. při c.k. paedagogiu v Sobě
slavi. Přihlášky račte adresovati: Frant.
Hůrský, katecheta v Č. Budějovicích, Kla
ricova ul. č. 700. — Výstavní komitét.

Knihu-nm- drat-tva Vlut v Prut.
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Katechetika V různých zemích.
(Pokračování)

Z posledních událostí v Anglii posud tane v živé paměti vzpomínka na volby
do parlamentu v r. 1906, když odstoupil Balfour a král pověřilvůdce liberálů Camp
bella-Bannermana utvořením nového kabinetu. Volby měly pro liberální stranu
výsledek neobyčejně skvělý. Liberální strana slibovala, že provede některé naléhavé
záležitosti a záhy vytasila se s Oblíbeným kulturním programem všech liberálů:
odtrhnouti školu od církve. Ale návrh její přijatý v dolní sněmovně narazil na
rozhodný odpor horní sněmovny. Tak útok proti křesťanské škole byl odražen a
dosavadní práva církve na školu nezten'čena.

Kterak v Anglii usiloval o pokrok v katechetice proslulý kardinál a vůdce
anglokatolicismu J. H. Newman*) a jak v Irsku jednotliví biskupové ustanovili
diecésní inspektory pro náboženské vyučování, otom podává několik dat W.
Pichler.

V Irsku pochvaluje si stav katechetiky. V konání náboženských povinností
jsou prý Irčané vzorem; zanedbávání nedělních bohoslužeb je vzácností; týdně
přistupuje se ke sv. svátostem, ano i několikráte v týdnu, což pravidlem jest
zvláště 11dívek a paní; smíšená manželství se téměř nevyskytují a jsou něco
neslýchaného. Dle toho i náboženská výchova mládeže je téměř naprosto zdárná
a venkoncem katolická. O to pečují mnohé kláštery mužské iženské, jichž jen
v Dublíně je ke 100. Ale i světský klerus horlivě pracuje na tomto poli, neboť
v seminářích či kollejích věnuje se katechetice značná péče. Tak na př. v nej
větším irském semidáři v Maynooth (ménúdz) dějí se přednášky o katechetice
a studující theologie jsou již tu uváděni v praktickou katechesi. Specielních
katechetských časopisů, konferencí nebo spolků není dosud v Irsku. Náboženství
vyučuje kněz i učitel. Učitele ustanovuje farář a biskup stvrzuje. .. Děti chodí
do školy do 14. neb 15. roku a v náboženství jsou vyučovány pravidelně denně
půl hodiny . .. Pro ty, kteří vychodí školu elementární jsou po delší část roku
t. zv. Sunday Schools (nedělní školy) asijako u nás pokračovací nedělní, spojené

*) Čti: ůumen (* 1801, + 1890).
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s katechesí. Methoda, jak se zdá, převládá tam analytická. Učebnice jsou však
velice různé, neboť každá diecése má svůj katechismus a těch diecésí čítá Irsko 33.
O jednom takovém katechismu blíže se zmiňuje Wólfle a vytýká mu některé
vady i co do zevnější úpravy i co do vnitřní ceny. Ke konci však číně parallelu
mezi Španělskem a Irskem, dává rozhodně tomuto palmu chvály a to nejen pokud
se týče vyučování a výchovy mládeže, ale i pokud se týče praktického osvědčování
náboženství. Svůj soud opírá o svůj delší pobyt v obou zmíněných zemích,
kdy měl příležitost zmíněné jednotlivosti seznati zvláštní zkušenosti.

V Anglii v náboženském vyučování mládeže jsou obdobné poměry. Katolické
školy mají tam charakter škol soukromých. Vyučování náboženství je úkolem
učitelů, kteří mu věnují pravidelně denně hodinu, z čehož připadají týdně 4 hodiny
na katechismus a ostatní na biblickou dějepravu a liturgiku. »Povinností duchov—
ních toliko je, dohlížeti na náboženská vyučování a týdně dvakrát neb třikrát po
hodině v jednotlivých třídách vyučovati . . . V neděli udílí se katechese v kostele
pro ty, kteří školu již vychodili a chodí do zmíněných sunday schools, ač dobro
volně. Mezi učitelem a knězem je úplná harmonie. Ti i oni a rovněž církevní
úřady věnují náboženskému vyučování největší pozornost. Wólfle se zmiňuje též
o methodě a ukazuje dva katechismy, z nichž každý obsahuje 370 otázek a od
povědí, vedle denních modliteb křesťana. Řeč je jednoduchá a snadno srozumi
telna. Rozdělení malého katechismu, schváleného od kardinála Vaughána*) a biskupů
anglických, je skoro totéž jako našeho rakouského. V ostatním však zdá se, že
neklade se přílišný důraz na methodu, neboť »zvlaštní přednášky o katechetice
nenalézají se ve všech theologických seminářích; naproti tomu je zvykem, že
příští kněží-katecheté v sousedství svého semináře katechesují v katolických
školách, což ovšem není vždy možné, ježto mnohé semináře se nalézají v angli
kánských krajích. O katechetských konferencích, píše jistý anglický duchovní,
neslyšel jsem ani v Anglii ani v Irsku.

Pohlédněme za moře do Ameriky! Vtéto zemi svobody jsou školy státní bez
konfessijní a soukromé konfessijní. Školy konfessijní nedostávají od státu ani centu
podery, za to však jsou úplně nezávisly ve své organisaci, učebném plánu atd.
Učícimi silami ano i ředitelkami jsou na katolických školách většinou dámy, na
mnoze řeholnice. Mužské osoby učící náležejí hlavně kongregaci Paulistů, řádu
vzniklému na půdě americké a kongregací křesťanských Školských Bratři. Paulisté
zabývají se vyučováním náboženství katolických dětí, které chodí do škol státních
bezkonfessijních, a působení jich je požehnáno! V konfessijních školách vyučuje
se náboženství denně anebo aspoň třikrát týdně po jedné hodině a pravidelně
mu vyučují učitelky. Farní duchovenstvo není s to vyučovati pro své starosti
pastorální v rozsáhlých osadách, řízení spolků, pořádání schůzí, správu školy
a j. V seminářích dostává se duchovním katechetického vzděláni přednáškami, prak- _
tický návod však chybí; alumni ze semináře bývají posíláni v neděli do různých
farních kostelů v městě, aby měli křesťanské cvičení.

Amerika má dobré učebnice pro náboženské vyučování (Katechismus od
Fžirbera, Biblickou dějepravu od Schustera), výtečné komentáře k nim (většinou
překlady německých děl), časopisy, které podporují pěstování katechese, pastorální
konference, v nichž mimo jiné projednávají se i otázky katechetské. Lze tedy_

*) Čti. vššn (' 1832, 1- 1903), kardinál a arcibiskup westminsterský.
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říci, že o vyučování náboženství je tam celkem dobře postaráno, pokud tomu
dovolují mnohé překážky a značně obtíže, jež v cestu se staví katechesi jednotné
a řádné.

Bohužel, ze 6 millionů katolických dětí navštěvuje katolické školy toliko
čtvrtina; většina rodičů dává přednost raději státním školám, které mají dostatek
učících sil a hojnost učebných prostředků, a v nichž celé vyučování se děje
bezplatně a i. Hlavní důvod všeho toho smutného zjevu záleží vtom, že chudší
rodiče chtí se uvarovati dvojího vydání na státní a koníessijni školy, které by
jim vzešlo, kdyby jejich děti do konfessijní školy chodily. Red.

(Po kračování.)

S pravdou ven!
V poslední době stává se dosti často, že mnozí.řečníci z řad učitelských

usilujících o novou úpravu jak služebních povinností taki platů učitelských,
užívají k získání veřejnosti důvodů, jež buď s pravdou nikterak se nesrovnávají,
aneb byly by i s to poškoditi zájmy druhých, jestliže by se k takovémuto po
čínání mlčky přihlíželo.

Tak předstírá se na př. neinformované veřejnosti, jakoby katecheté v po
stavení svém ve škole požívali nějakých zvláštních výhod oproti učitelstvu svět
skému.

Takový případ stal se před nedávnem.

Zemská ústřední jednota uč. měšť. škol vypracovala petici k říšské radě za
vydání říšského zákona o organisací měšťanských škol. Dne 9. června t. r. konala
se schůze školské sekce Svazu českých měst na staroměstské radnici, v níž
uvedená petice byla projednávána. Stanovisko Z. Ú. J. a odůvodnění petice podal
odb. uč. J. 0. Černý, náměstek starosty Z Ú. J.

Nás z celého odůvodnění petice za postátnění měšť. škol zajímá to, co
řekl o katechetech.

»Žádáme, abychom postaveni byli na roveň katechetům, kterým zákonem
zemským snížena byla doba služební na 35 let, týdenní počet povinných hodin
vedle exhorty snížen jim na 20 a všem po lOleté službě na obecné škole vy
měřen plat o 400 K vyšší, jako by učili na škole měšťanské. Týdenní hodiny
přespočetné honorovány jsou jim 90 K, učiteli však 40 K. Říšský zákon z r. 1869
postavil sice učitele na roveň katechetům, avšak zemským zákonem dekretována
byla méněcennost učitelova; tím nejlépe je dokumentován duch zemského posel
stva proti škole i učitelstvuc. (Škola měšť. č. 13, 1900, str. 289.)

Tak mluvil náměstek starosty Z. (5. J., odb. uč. J. 0. Černý před zástupci
českých měst!

Především vidí uzákoněnu méněcennost učitelstva oproti katechetovi vtom,
že služební doba vyměřena na 40, druhému pak na 35 let. Na první pohled
zdálo by se, že katecheté jsou tím vjakési výhodě oproti učitelstvu; ve skuteč
nosti však není tomu tak. '

Dlužno uvážiti, že zákon žádá na odborném učiteli měšť.školy absolvování
ústavu učitelského o 4 ročnících, kdežto katecheté vesměs vykazují vzdělání
akademické, trvající plných 12 let. Mám za to, že kdyby dnes zákon vyžadoval
na učitelstvu měšť. škol vzdělání ne akademické, ale jen středoškolské, nepouka
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zoval by odb. uč. J. 0. Černý už na katechety, ale nejméně na profesory středo
školské. —

V příčině povinnosti vyučovací u katechetů stanoví zákon, že zvláštní učitel
náboženství, zřízený se stálým platem, jest povinnen vyučovati až do dvaceti dvou
(a ne dvaceti./!) hodin týdně. Počítá se sice katechetům měšť.škol exhorta dvěma
hodinami, avšak tam, kde katecheta těchto pro školní mládež nekoná (na př. mají-li
hoši a dívky dvou místních měšť. škol. společné služby Boží), jest přidržován
úřady školními vyučovati dvacet dvě hodiny týdně.

Počet vyučovacích hodin uložený katechetovi jest fakticky vyšší než u svět
ských učitelů škol obecných i měšťanských, z nichž mnozí vyučují často méně
hodin týdně, v jedné jen (na obec. škole) neb nanejvýš v několika třídách (na
měšť. škole) téže školy, kdežto katecheta póvinnen vyučovati vždy nejen ve všech
třídách školy měšťanské, ale i na různých školách obecných.

Co by tomu as řekl mnohý učitel školy měšť., kdyby počátkem školního
roku okresní inspektor mu nařídil vyučovati třeba češtině ve všech třídách školy
měšťanské a na škole obecné až do nejvyššího počtu zákonem mu předepsaných
hodin týdenních?

A bylo by to jen analogické s tím, co se děje katechetovi měšť. školy ne
po jeden rok, ale po celou jeho služební dobu!

Pro učitele měšť. školy byl by takový rozkaz inspektorův tyranstvím, pro
katechetu však nikoliv!

Odb. učitel měšť. školy nemůže dle rozhodnutí správního soudu býti nucen
(netvrdím toto já, nýbrž odb. uč. J. 0. Černý), aby učil týdně nejvyšší počet zák.
hodin; pro katechety však rozhodnutí taková neplatí.

_ Další tvrzení odb. uč. J. 0. Černého, že všem katechetům po lOleté službě
na obecné škole vyměřen plat o 400 K vyšší, jako by učili na škole měšťanské,
jest s pravdou v příkrém odporu a může nanejvýše narážeti na osobní služební
přídavek katechetů škol obecných, kteří po lOleté službě ztrávené na školách obec
ných nemohli postoupiti na školu měšťanskou. Ovšem přídavek ten neobnáší
400 K, nýbrž jen 200 K a jest do pense nevpočítatelný.

Než i tento přídavek katechetů škol obecných jest jen spravedlivým dů
sledkem toho, co zákon poskytuje učitelstvu světskému. Vždyť def. učitel obec.
školy II. tř. jest po lOletém působení svém na škole obecné jmenován učitelem
I. tř., čímž se mu základní jeho služné zvýší o 400 K do pense vpočítatelných.

Konečně iposlední tvrzení odb. uč. J. 0. Černého, že týdenní hodiny přes
početné honorovány jsou katechetům 90 K, učiteli však 40 K, není pravdiva.

Odb. uč. J. 0. Černý jest asi špatným znatelem škol. zákonů. Kdyby si
byl vzal do ruky Vládní věstník z roku 1908, čís. 11.. nalezl by tam vynesení
c. k. zem. škol. rady ze dne 31. října 1908, č. 43.332, jímž vyměřeny remunerace
za přespočetné hodiny katechetům se stálým platem ustanoveným.

Snad byl v omyl uveden říjnovým zák. katech. z r. 1907 (resp. dopl. zák.
katech. z 14. pros. 1888), v němž v © 7. odst. 2. se praví: »Roční remune'race
za jednu týdenní hodinu vyučovací vyměřena zvláštnímu učiteli náboženství škol
obec. 70 K, zvláštnímu učiteli náboženství škol měšť. 90 K, světskému učiteli
však 40 K ročně.c



Ročník XIII. KATIÍCHETSKÝ VĚSTNÍK Strana 117.

Než nutno především konstatovati, že zákon tento netýká se odborných škol
měšť., ježto na žádné měšť. škole v král. českém náboženství nevyučuje světský
učitel, nýbrž katecheta.

Zákon ten netýká se též ani katechetů se stálým platem ustanovených,
nýbrž katechetů toliko za remuneraci vyučujících.

Školní úřadové totiž nejsou daleko tak benevolentní při zřizování míst
kateclzetských, jako jsou, jedná-li se třeba o systemisování místa učitelského

»extra statumc na škole měšťanské. \
Zákon sice stanoví, že zřízeno má býti místo katechetské, je-li na škole

16 hod. pro vyučováni náboženství; ale školní úřadové čekají vždy, až jest jich
22 a vice.

Každý okresní inspektor musí nám přisvědčiti, že daleko větší práce a na
máhání mu působí vymoci u školních úřadů zřízeni místa katechetského než
jakéholiv místa učitelského.

Kdežto na mnohých měšťanských školách jsou již dávno zřízena učitelská
místa »extra statu'mc, jsou v království českémještě mnohé měšťanské školy, na
nichž katecheta s akademickým vzděláním a odbornou zkouškou katechetskou vy
učovati musí za pouhou remuneraci právě tak, jako absolvent ústavu učitel
ského o 4 ročnících beze zkoušek učitelských!

Čí méněcennost jest tím dekretována: učitele neb katechety?
Katecheté obec. a měšť. škol nedostávají za vyučování náboženství v přes—

početných třídách ani o hale'ře vyšší remunerace, nežli dostává světské učitelstvo
za vyučování předmětům nepovinným!

Kollegové!
Blíží se doba, v níž učitelstvo obec. a měšť. škol chystá se předstoupiti

s novou úpravou svých platů a povinností před sbory zákonodárné.
Katecheté obecných a měšťanských škol budou se rovněž domáhati zlepšení

svých zájmů. \
Povinností jednoho každého z nás jest, aby veřejnost náležitě byla informo

vána o našem postavení ve škole dnešní.
S pravdou ven!

Jan Konopík,
katecheta na Kr. Vinohradech!

t. č. předseda spolku.

Mariánské kázání.
P. FRANT. ŽÁK T. J.

Obsah: Všenárodní sjezd Mariánský v Solnohradě. — 1. P. Maria byla u nás vždy ctěna..
2. Ucta Mariánská přišla se sv. Metodějem k nám. 3. Přišla !: nám již rozvinutá & hned se ujala
4. Liturgická úcta P. Marie u nás do Karla IV. — Úcta P. M. tvoří rys české národní povahy.

>V lidu uctěne'm vkořenila jsem se.c
Sir. 24, 16.

V posledních letech konají se všenárodní Mariánské sjezdy. Letos konal se
takový kongres v Solnohradě. Dříve již odbýval se jeden v Německu a jeden ve
Spanělsku. Roku 1912. bude v Remeši, staroslavném korunovačním městě fran
couzském.
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Všenárodní čili internacionální sjezd Mariánský byl tedy tyto dny v Solno
hradě. Účastník z Prahy píše o něm toto: Město bylo ozdobeno prapory. Ulice
hemžily se hosty z blízka a dáli. Vše spěchalo do arcibiskupského chrámu, kde se
konala shromáždění. Pod presbytářem na epištolní straně byla estráda pro biskupy
a vysoké hodnostáře duchovní a světské. Naproti podobná estráda pro předsedu
a výbor sjezdový. Za sedadlo uprostred chrámu platilo se 10 korun, a nedo
stávalo se jich. Předsedou sjezdu byl biskup Napotnik. Kněží bylo několik set,
biskupů 22, lidu na tisíce. Sjezd trval dva dny. Při uvítací slavnosti mluvili zá
stupci dvanácti národů ve dvanácti řečech. Slované byli zastoupeni také. Za
Slovince mluvil slovinský biskup !ublaňský Jeglič, za Poláky polský professor
z Ruského Polska, za Čechy královéhradecký biskup Doubrava. Mimo ně byli
na sjezdu arcib. olomoucký Bauer a budějovický Hůlka. Jednotlivé národnosti
měly svůj chrám, kde se mohli zvlášť shromažďovati k bohoslužbě jako doma;
mnohé utvořily zvláštní národní sekce mimo společná shromáždění večerní.
Mariánské družiny z blízka i dáli tvořily kolem svých praporů malebné skupiny.
Četně zastoupena byla šlechta a třídy vzdělané. Při těch spoustách lidstva byl
všude pořádek, který ani stoupajícím nadšením nebyl porušen. Na kůru skvělá
hudba, při níž provozována také mše od českého skladatele, střídala se s výbor
nými řečmi dole. A všecka ta nádhera vědy, umění, zbožnosti oslavovala Matku
boží, P. Marii, světlou nebes královnu, mistrovské dílo tvůrčí moci boží, jak ji
nazývá Arnošt z Pardubic ve své Mariologii. Tisíckráte vysloveno tu její jméno,
rozlévající duchovní radost v srdci přítomného lidu. »V lidu uctěném ukořenila
jsem sec. V pravdě se vkořenila v srdcích všech katolických národů. A jak
ukázal jeden z řečníků, i mezi protestanty začíná se ujímati úcta k P. Marii.

J. M. pan biskup Doubrava líčil ve svém uvítacím proslovu, jak český národ
ctí P. Marii. Když zmínil se 0 písní »Tisíckrát pozdravujeme tebec, přál jsem si,
píše řečený účastník, aby tisícové toho lidu ji spustili. Aj, jak by se otřásl celý
chrám jejími zvuky. Druhého dne večer zpívali Slovinci píseň ku Panně Marii.
V celém nádvoří, kde slavnost se končila, tisíceré zástupy ani nedýchaly. Píseň
měla tklivý národní ráz.

Chci navázati na slova nejdp. biskupa hradeckého a ukázati, jak P. Maria
se vkořem'la v našem milém národě. Také český národ je národem Mariánským,
jsa libozvučným akkordem v úchvatné písni, kterou všichni národové oslavují
Matku boží. Nebes Královno, přispěj mi, abych tak učinil důstojně k Tvé cti
a chvále.

* * *

l. Pohled'me do dějin českých! Dobrých tisíc let je národ náš katolický.
Asi lSOlet nabyl vrchu husitismus a asi 50 let bojovaly různé protestanské sekty
násilím i zradou o nadvládu. Husité byli ctiteli P. Marie. Zbývá tudíž jen asi
těch 50 let z tisíciletých našich dějin, kdy Matka boží byla nectěna, ano zne
uctívána. Ale i v tomto kratičkém období utrakvisté a katolíci ji ctili, ba katolíci
právě tehdáž ctili ji se zvýšenou vřelostí, hledajíce u ní pomoci pro nešťastnou vlast.
Věřili s církví, že P. Maria jest mocnou vítězkou nad bludy, milosrdnou matkou
všem, kdo se k ní utíkají, & proto právě tehdáž, kdy zděděné víře a zemi hrozila
záhuba od nepřátel, horoucně ji vzývali. Vzpomeňte si na válku proti Bedřichu
Falckému, hlavě revolucionářů domácích a cizích vetřelců, vzpomeňte na pře
slavné hájení Prahy proti krutým Švédům! Kdo to byl, jenž plnil je nadšením,
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obětavostí, naději? P. Maria to byla! Z té doby pochází památné heslo, jež
Pražany spojilo na obranu rodného města v jeden mocný a vítězný šik, heslo:
»Míla' bývala P. Maria Čechům, milí budou Čechové P. Marii.: A tak právem
lze říci, že úcta Mariánská vládne v Čechách dobrých tisíc let, že celý národ,
všechen jeho osvětový a náboženský život jest jí proniknut. O tom chceme se
přesvědčíti ještě podrobněji, pohlédneme li do doby starší.

2. Zajděme do minulosti, kdy první hvězda víry zasvitla do pohanských
temnot, jež obestíraly ducha našich předků. Vyšehrad naplněn je modlami. Kolem
Prahy vystupuje dým obětních zvířat ke cti Peruna, Morany a jiných bohů
a bohyň. Lid neví, že jest jeden Bůh, nezná jeho vlastností, nemá tušení o svém
původu, svém účelu a cíli, nemyslí “ani na ideály mravní dokonalosti. Tu blíží
se s Bořivojem k nám muž svatého zápalu v očích. Věrozvěst Slovanů, veliký
arcibiskup velehradský žehná po prve naši vlast křížem křesťanským. A co přináší
sebou vedle kříže? O kom mluví, když vypravuje lidu o Synu božím, jenž se
vtělil? Koho dává kněžně Ludmile jako překrásný vzor ženy před oči? O Marii,
Matce boží káže se zápalem, jaký jen láska dává, její obraz, dle starodávné
legendy, přináší darem Ludmile. Na tom obrazu Maria drží Jezulátko na rukou.
Jest to památné palladium národa českého, milostný obraz Staroboleslavský.
Proto praví básník:

»O víro předkůl Jak tvůj půvab sladký!
Bůh přišel do Čech v náručí své matky.
Tys, obraze, se vzorem lidu stal,
jenž s vírou vždycky věrnost spoj0val<

Básník chce říci, že roztomilá něžnost českého lidu je krásným plodem
Mariánské úcty. Je to důkaz, že hluboce vkořenila se Maria v lidu našem. Hned
první naše světice sv. Ludmila a první světec sv. Václav vynikají tklivou něžností
svých“ povah. Nebyla to slabost, nebo mučedníci nejsou slaboši, ale pevnost
v křesťanských zásadách, uhlazená, zušlechtěná, proniknuta úctou k té, která se
silou královny mučedníků spojovala něhu srdce Ježíšova dle slov Páně: >Učle
se ode mne, nebo jsem tichý a pokorný srdcem.: (Mat. 11, 29.)

Tento obraz, který sv. Metoděj Ludmile prý odevzdal, darovala kněžna
sv. Václavu, milému vnuku svému. Básník píše, že odcházeje na Tetín a loučíc
se s ním pravila:

»Tento obraz, s dítkem boží Matkuc,
při těch slovech se jí ruka chvěje,
»drahý odkaz otce Metoděje,
od babičky přijmi na památku!

Byl mi vzácný nad všeypomyšlení,
těchou v strasti, silou v opuštění.
Z Cařihradu do Čech přines' jej,
Václave, ten v uctivosti měj !:

Sv. Václav jej choval ve veliké úctě a, nosil prýjej na prsou. Po jeho smrti se
ztratil, ale r. 1160 byl pluhem rolníka vyorán. Lid jej ctil jako drahou památku.
Když se připravovalo zbouření odrodilých a zrádných stavů, katolíci, tušíce zlé
časy, vypravili z Prahy r. 1609 památné procesí do Staré Boleslavě. Byl to krok
odvážný, nebo protestanté zuřili proti každému projevu katolické víry. Od té
doby nazýván Staroboleslavský obraz P. Marie palladiem, t.j. štítem země České.
Poul vedli hlavně členové Mariánské Družiny šlechtické a měšťanské. A dodnes
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putují tam věrní Čechové, kteří dědictví sv. Metoděje, Ludmily a Václava ne
zradili' a nezapřeli. Hle, tak jediný obraz milostný je pomníkem ustavičně vřelé
úcty Čechů k P. Marii od začátku křesťanství do naší doby. »V lidu uctěném
ukořenila jsem se.<

Křesťané, nestyďte se za svou úctu Mariánskou a nevšímejte si posměchu
a vtipů! Kdo se nám posmívá? Lidé, kteří mají svou moudrost z protestant
ského Berlína nebo světácké Paříže. Dr. Durdík, znamenitý filosof český, jehož
jistě nelze nazvati klerikálem, pravil r. 1875 ke studentstvu: »Nenz' lepších důkazů
o povrchnosti a mělkosti mysli, než oplzlé vtipkouání a výsměch při činech nábo
ženských. Kdo starou babičku u posměch uvádí a tupí, že se modlí k svému
patronu, ten nestojí nad ní, ten stojí neskonale hluboko pod ní, ať je kdokoli
a byl kýmkoli graduova'n.: Kjeho slovům lze dodati: A tím je politováníhodnější,
že necti vznešenou bytost, k níž po tisíc let jeho předkové pohlíželi s podivem
a láskou. To rozumářské a chladné mudrlantství z Berlína jistě nikomu srdce
nerozehřálo pro ideály pravdy, dobra a krásy, to pařížské světáctví ještě nikoho
mravně nepovzneslo, ale ta úcta Mariánská od dob sv. Metoděje až do dnes
sílila, zušlechťovala, těšila naše předky. Proto při ní zůstaneme i my, nebo nám
ji odkázali jako dědictví.

3. Tato úcta Mariánská byla hned na počátku u nás rozvita. Náš znamenitý
dějepisec Winter napsal jednou, že úctu k P. Marii rozšířili hlavně Jesuité na
počátku 17. století. Nebylo by to zajisté nic zlého. Naopak byla by to zásluha.
Pravda jest, že úctu tu velmi pěstovali a tím mnohého, jenž přemlouváním nebo
násilím byl sveden k odpadu od mateřské své církve, obrátili. Ale tvrzení Winte
rovo přec nebylo správné. Znamenitý učenec také ihned opravil svůj omyl, jak
mile mu byl ukázán; jeť mužem poctivým, kterému jde především o pravdu.
Úcta Mariánská přišla k nám už dokonale rozvita a také hned krásně se ujala.
Sv. Metoděj přišel k nám totiž z východu, který, což mimochodem podotýkám,
tenkráte nebyl ještě od západu t. j. od Říma odtržen, nýbrž uznával papeže za
svou nejvyšší hlavu a náměstka Kristova. Na Východě byla P. Maria tehdáž
velmi uctívána. Věda, umění výtvarné, závodily v její úctě.- K nejkrásnějším
básnickým plodům prvního tisíciletí na Východě, dávno před sv. Metodějem,
čítají se hymny na P. Marii. Jděte jen do Řecka nebo do Ruska, dnes, bohužel,
v rozkolu se nalézajících, t. j. neuznávajících sv. Otce\za viditelného zástupce
Kristova nad celou církví. Ale jděte tam, a ihned bude vám bíti do očí veliká jich
úcta k Bohorodičce a potěší srdce vaše! Ta úcta zůstala jim z dávných dob
a způsobí zajisté, že oni, jsouce věrni Matce nebeské, opět jednou se vrátí
k matce pozemské, církvi. Tu velkolepě rozvitou úctu Mariánskou přinesli
sv. Cyrill a Metoděj, apoštolové naši k nám. První chrám náš na hradě Pražském
byl zasvěcen P. Marii. První milostný obraz u nás byl obraz Staroboleslavský,
obraz P. Marie s Ježíškem. Také u Rusů, kteří uctívají asi 160 milostných obrazů
Mariánských, prvním takovým milostným obrazem byl obraz P. Marie, zvané
Koršunské. Je z roku 993, tedy z doby pokřestěni Rusů. Stavba Mariánských
kostelů a oltářů, uctíváni Mariánských obrazů, čtení a zpívání Mariánských
hymen a písní, Mariánské pouti — tot zajisté jsou význačné rysy Mariánské
úcty; a to vše přišlo k nám a ujalo se hned s příchodem křesťanství, nebo
o všem tom máme hojné stopy v dějinách. Národ český je národem Mariánským
hned od svého pokřestěni. Kdo z našich předků desátého století, a dříve již,
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stal se křesťanem, stal se zároveň ctitelem Matky boží. Pravdu má tudíž básník
svrchu uvedený.

>O víro předků! Jak tvůj půvab sladký,
Bůh přišel do Čech na loktech své matky!

Přišel armluvil našim předkům, aby ctíce Syna, ctili také svatou jeho matku.
Č), ten obraz Staroboleslavský je významnou pro nás památkou! A tato úcta
byla hned rozvinutá, skvělá jako na Východě, odkud k nám světlo víry přišlo.,

4. Vedl jsem vás na samý počátek křesťanství u nás. Neujalo se ovšem na
ráz, neproniklo ducha a srdce okamžitě, nepokrylo najednou zemi chrámy, sochami,
obrazy ani nevytvořilo 'hned skvělou liturgii. Přeměna národa z pohanství na
křesťanství, z nevzdělanosti k vzdělaností není dílo několika let. Leckde trvalo
staletí. A přec píše oiprvních staletích křesťanství v Čechách prof. Orel, přihlížeje
zvláště k úctě Mariánské; »Marii Panně holduje dláto sochařovo, ji slouži per
gamen, na nějž péro vpisuje nadšené hymny, pro ni staví Čech chrámy a oltáře,
jí věnuje i posvátný zpěv. Není umění, není snahy lidstva, není vědy, jež by
nečinila stěžejným svým bodem kult Mariánský. c') Řečený badatel míní tim
dobu od počátku křesťanství do Karla IV. Už tehdáž zval se národ náš s oblibou
národem Mariánským.

Zastavme se trochu při době až do Karla! Všimněme si aspoň církev
ního zpěvu a obřadů církevních! Rozvoj jich šel rychlým krokem, nebo
Čechové mohli se učití už u jiných, na Východě i na Západě. Na Východě
ovšem méně, nebo bylo tam daleko a Řecko, sídlo východní vzdělanosti, klesalo.
Bylo proto štěstím pro nás, že ujalo se v zemi české obřadnictví latinské. Litu
jeme ovšem, že zahynula u nás liturgie slovanská, ale liturgie latinská byla pro
nás tehdáž nezbytná, poněvadž Západ stal se středem vzdělanosti a Západ byl
latinský. Spojením se Západem naučili jsme se jeho osvětě, ano k ní také činně
přispívali, a tak byli jsme s to, abychom se ubránili mocným svým sousedům,
Frankům a Němcům, jsouce vyzbrojeni proti nim zbraněmi stejné vzdělanosti.
Na úctě Mariánské se tím nic nezměnilo, nebo _na Západě v církvi latinské měla
už své velikány nemenší nežli na Východě.

V 10. století založeno v Praze biskupství. Tím veškeré bohoslužby rychle
a pevně se zorganisovaly. Tiché mše tehdáž nebylo, a proto nebylo také lidové
písně jako nyní. Zpívalo se mnoho, velmi mnoho, ale byl to zpěv liturgický,
t. j. obřadný; byl latinský. Česká lidová píseň vyvinula se ,potom ze zpěvu
liturgického. Nepřehledné jsou liturgické zpěvy Mariánské. Zvláště v klášteřích
a velkých kostelích kvetly. Vízme některé příklady:

Ve století 12. žil v klášteře Milevském horlivý pěstitel zpěvu, opat Gotšalk.
Zemřel r. 1184. Při jeho smrti řeholníci a řeholnicebez ustání pěli žalmy, hymny,
litanie za mrtvé. V sobotu p_ak zpívali dva členové řádu za zemřelého opata
»mši sv. za mrtvé ke cti P. Marie—(. Jest to zajisté zvláštnost nám neobvyklá:
»Mariánská mše svatá za mrtvéa. Jak hluboká byla úcta, jak veliká důvěra
ku P. Marii u našich předků, když oslavovali ji také mší za mrtvé. Patrně chtěli
míti v ni' zvláštní přimluvkyni za svou duši, až umrou, jsouce přesvědčeni, 'že
asi lepší a mocnější orodovnice nemohou zvoliti. A tato mše za mrtvé ke cti
P. Marie "stala se záhy všude oblíbenou, nebo přemnohé fundače z různých

*) Věstník M. D. I. str. 42.
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českých měst této mše o tom svědčí. Můžete si přáti lepšího důkazu o veliké
úctě našich předků ku P. Marii? Sotva! Nebo tu nejde o nějakou okázalost ani
o nahodilé vzplanutí citu; tu běží o věc nejvážnější, o smrt a věčnost.

Ve 13. století ujímá se všude po Čechách ranní mše sv. k P. Marii. V Praze
žil tehdáž u sv. Víta kanovník Vít, muž neobyčejný. Chodil do znamenité školy,
již tu biskup zřídil, stal se knězem u téhož chrámu a později kanovníkem.
Zásluhy děkana Víta o domácí liturgický zpěv jsou veliké. Náš znamenitý badatel
v církevním zpěvu dr. Nejedlý jej oslavuje jako jednoho z největších mužů
tohoto století. Za něho byl při chrámě chlór P. “Marie t. j. sbor pěvců ke cti
Matky boží. Vít jej zdokonalil. Sbor zpíval každý den ráno mši sv. k P. Marii,
tak zvanou maturu. Nebyla to mše zádušní jako ve století 12., ale mše radostná,
která potom nesmírně se rozšířila. Řečený dr. Nejedlý praví, že zakládání její
se stalo zrovna horečkou. Pěvci nezpívali ovšem stále totéž, nýbrž skládali si
vždy nové a nové zpěvy mešní. A tak liturgická literatura Mariánská v této
době velkolepě rozkvetla. Zpěvy ty přecházely do lidu, znárodňovaly, počešto
valy se. V těchto Mariánských zpěvech dlužno hledati první zárodky našich
rorátů, velkolepých to písní Mariánských. Vznikly ovšem tak, jak je máme,
teprve v době husitské, ale půda, z které vyrostly, jsou liturgické zpěvy doby
před Karlem a za Karla. Vy jste se zajisté už nejednou podivovali starým našim
kancionálům. Kolikráte potkali jste se s iniciálkou Mariánskou, kolikráte s Marián—
skou mší, Mariánskými sekvencemi t. j. hymnami na P. Marii.

To vše začalo v 13. století a rozvilo se až neuvěřitelné ve století 14., století Karla,
vroucího ctitele P. Marie, století Arnošta z Pardubic, proslaveného skladatele
spisů 0 P. Marii, i dnes ještě znamenitého, století Jana z Jenštejna, básníka a
hudebníka církevního, jenž požívala požívá dosud u odborníků jména světového.
Tenkráte u sv. Víta denně oslavovalo přes 100 dokonale vycvičených pěvců ráno
při matuře P. Marii. Tenkrát pořízeny byly ohromné knihy liturgické, které dnes
plní několik sálů v knihovnách, chovány jsouce jako drahý poklad. Tenkráte
nejen o Mar. svátcích, ale po každé bohoslužbě a mimo ni hlaholily chrámem
umělé antifony n. p. Zdrávas královno a sekvence Mariánské. Tisíckráte a tisíc
kráte znělo z úst pěvců v umělých ůgurách a z úst posluchačů tichým zbožným
šeptem sladké jméno Maria, den co den, týden co týden, rok co rok ozývalo se:
Zdrávas, milosti plná. Tyto zpěvy upravoval si potom lid doma také po česku
a zpíval si je, jak' svědčí Tomáš ze Štítného. České zpěvy tak se rozmáhaly
iv chrámě na úkor zpěvu liturgického, že zvláštním výnosem musely býti
omezeny. A vše jásalo vstříc milované Matce boží. Zdaž neměl pravdu později
Plachý, slavný obhájce Prahy proti Švédům, když volal k lidu: »Milá bývala
P. Maria Čechům, mílí budou Čechové P. Marii,: dodávaje mu takto mysli?
Tehdáž plnilo se slovo sv. Augustina: »Splývaly zpěvy ty v uši mě, do srdce
mého očištěná se prýštila pravda, vzplanul tam oheň zbožnosti a proudily se
slzy. a dobře mi bylo: (Conf. 9, G.)

Ještě chci se zmíniti, jak Karel IV. rozmnožil Mariánské chrámy v Čechách.
V Praze byly už před ním 4 kostely zasvěcené P. Marii, mezi nimi památný
chrám Týnský. Stavě hrad Pražský, zbudoval hned vedle sněmovní síně kapli
P. Marie; buduje Nové Město, postavil kostel P. Marie Sněžné a kostel P. Marie
na Slovanech. Podobně činil i jinde. Po té chci připomenouti, že arcíb. Jan
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z Jenštejnasepsal a složil službu na svátek Navštívení P. Marie, kterýžto svátek
jeho přičiněním byl v Římě schválen a r. 1386 Pražskou synodou t.j. církevním
sněmem prohlášen za svátek zasvěcený. Z Prahy rozšířil se do ciziny. Dnes ještě
slaví se tímto způsobem v Trevíru. Proto je tam tento svátek, ač není u nás již
zvláštním zasvěceným dnem, slaven slavnostněji. Bohužel, že liturgii JanazJenštejna
nahradili jsme jinou, nebo my Čechové svého málo si vážíme a cizímu rádi
poklonkujeme. Na konec ještě jen podotknu, že velkolepá úcta P. Marie trvala
i v době husitské. Hus sám byl velikým ctítelem P. Marie, často a nadšeně
o ní kázal; máme ještě ty jeho spisy. Husité, kteří nějaký čas, ale jen na
krátko, totiž asi na 2 léta latinskou řeč v kostele proměnili v českou, vytvořili
z liturgických písní 13. a 14. století naše Mariánské roráty. Slova jejich sice
za mnoho nestojí, ale melodie, které jsou z rozkvětu církevního zpěvu minulého
století, jsou překrásné. Jsou z latinského chorálu tak utvořeny, že mají národní
ráz. A to jest vzácný rys na nich. Jest důkazem, že Husité opěvovali P. Marii
nejen ústy, ale i srdcem, tím českým srdcem svým, které od předků přijali.
Písně českobratrské a protestantské už nejsou české, nýbrž německé. Ten lid
odpadl nejen od církve, ale i od národa.

* *
*

Než dosti už! Uvedl jsem lásky vaše na hranice křesťanství u nás. Přes
tisíc let je tomu. A co jste viděli? S Kristem přišla k nám také P. Maria.
A český lid hned si ji zamiloval. Byl to patrně dobrý lid, byt i pohanský. Ten
světlý krásný zjev čisté Panny a boží Matky dobyl si rázem jeho srdce. Pak jsme
prošli, ovšem jen letem, první stoleti křestanská u nás, při čemž poukázal jsem
nikoliv na veškerou úctu Mariánskou — to v jednom kázání není 'ani možno, —
nýbrž na liturgickou oslavu P. Marie. Opět jste viděli, že se vkořenila v lidu uctěném.
A také liturgické úcty P. Marie mohl jsem se jen zběžně dotknouti!

Nuže ptám se vás, milovaní křesťané: Náleží úcta Mariánská ku pravé
české povaze? Je charakteristickým rysem ducha národního? Tisíc let s ní národ
žil, tisíc let v ní tvořil díla umělá i lidová, tisíc let k; Marii se modlil, utíkal,
s jejím jménem na rtech umíral. Čeští bratří a protestanté ji zavrhli, ahle, duch
jejich písní je cizí, německý. Když tedy úcta Mariánská jest jedním z prvků,
z nichž česká národní povaha se skládá, vyznejme pravdu: pravý český člověk
má úctu k P. Marii, tento nejlíbeznějši květ na stromě křesťanství v srdci.
Proto Matce boží chceme zůstati věrni!

Ale dbejme též, aby tato úcta zůstala v lidu v pravdě národní! Uvedl jsem
v úvodě, jak na všenárodním sjezdu Solnohradském dojemně působila národní
Mar. píseň. Tu mluvil duch lidu k'Matce boží, tak jak tento lid mluví doma
k matce pozemské jazykem i srdcem mateřským. U nás přespříliš rozmohly se
písně cizí, přeložené, nečeské n. p. písně májové. Máme svých dost. Těm P. Maria
lépe porozumí, nebo jsou z českého, upřímného srdce. Tak jak doma věříme,
tak jak doma cítíme, tak jak žijeme a se milujeme, tak chceme mluviti a zpívati
také k nebeské své Matce. To bude řeč srdce našeho, řeč upřímná, řeč radostná,
řeč nadšená. A ty, Maria, ty ji uslyšíš, ty se z ní zaraduješ, ty ji požehnáš.
Věčně budou Čechové tobě milí, svatá boží Matko a milená Matičko naše! Amen.
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Návrh na úpravu katechismu.
Z komise katechismové.

(Pokračování)
Úvod.

Ježíš Kristus pravil: Hledejte nejprve království Božího a spravedlnosti jeho
a ostatní bude vám přidánoc (Mat. 6, 33.)

Svatý Augustin píše: >Tys, ó Pane, pro sebe nás stvořil, a naše srdce nepokojno jest, až
pokoje najde v tobě..

Jsme na světě, abychom konali, co Bůh chce, a do nebe se dostali.
Bůh chce, abychom věřili a- přikázání zachovávali.
Bůh pomáhá nám do nebe svou milostí.
O víře, přikázánich a milosti učíme se v náboženství.
Naučení: Č) Bože, pomáhej mi, abych učení víry dobře znal, tvá přikázání věrně zachovával,

a jednou k tobě do nebe se dostal; neboť co by mi bylo platno, kdybych celý svět získal, na duši
však škodu utrpěl.

O víře.

Máme věřiti, co Bůh zjevil (oznámil).
To, co Bůh zjevil, jmenuje se krátce zjevení Boží.

Bůh učinil svá zjevení ve starém zákoně skrze patriarchy a proroky, v novém
zákoně skrze Ježíše Krista a apoštoly.

Zjevení Boží obsaženo jest v písmě svatém a v ústním podání.
Písmo svaté nazývá se také bible, ústní podání tradice.

Písmo svaté jest psané zjevení Boží.
Napsali je z vnuknutí Ducha sv. svatí mužové.
Některá pro dítky upravená vypravování z písma sv, jsou obsažena v knize, které se říká děje—

prava biblická.

Ústní podání jest' zjevení Boží od apoštolů kázané, ale nenapsané.
.Některé pravdy ústního podání zaznamenali svatí mužové (svatí otcové).
Čemu věřiti máme, učí nás katolická církev skrze papeže a biskupy.
Naučení: ómůj Božel Věřím všemu, co jsizjevila čemu nás skrze svou katolickou církev věřití

učíš. V té víře chci žíti a-umříti. ó Bože, rozmnož viru mou! F. Suchomel, referent.

Z naší organisace.

Kroužek katechetů plzeňských
uspořádal 22. června 1910 v Měšťanské "besedě schůzi katechetů ze západních
Čech za účasti 31 kollegů. Schůzi zahájil předseda »KroužkUc kol. Košák, uvítav
vldp. školního radu Frt. Pilnýho a zástupce řádu Dominikánského. V delší pro
mluvě zmínil se o nynějších poměrech náboženských, o vyučování náboženství
a o osnově. Na to kol..Bouzek, katecheta'rzíDoubravky, referoval: »O účasti
mládeže školní na službách Božích všedního dne.: Z rozsáhlé debaty, která po
ukončení referátu se rozvinula, vyznělo přání, aby všude tam, kde služby Boží
všedního dne pro mládež jsou zavedeny, se při nich setrvalo, a aby mládež
vhodným způsobem byla k návštěvě co nejčetnější vybídnuta. Kol. Boh. Stašek,
katecheta z Mýta přednášel: »Výzkumy biblické prof. dra Musila & vyučování
náboženství:. Po velice obsažné přednášce byl kol. Stašek požádán, aby před
nášku'svou uveřejnil v některém katechetském listu. Předseda kol. Košák rete
roval: »Výstavy katechetských pomůcekc.. Upozornil, že před 17. roky při



Ročníkxm. KATECHETSKÝ vÉerlK Strana 195.

učitelské výstavě v Plzni, byla uspořádaná též katechetická výstava některými
plzeňskými katechety. Letos bude konána výstava v Č. Budějovicích od 24. do
31. července. Projevuje přání, aby podařilo se v Praze zříditi stálou výstavu
katech. pomůcek a během času i menší výstavu v Plzni. Při rozhovoru kol. Suda
z Blovic ohlašuje, že u příležitosti vikariátní porady v Nepomuku bude tam
zřízena Výstavka katech. pomůcek a zve přítomné k účasti. Kol, Píč'referoval:
»Úprava osnovyc. K této úvaze svědomitě zpracované připojil pak kol. Zíka
návrhy osnov pro I., II. a 111,tř. ob. školy, jak již na schůzích »kroužkUc byly
přijaty. O úpravu osnovy jevil se na schůzi veliký zájem a bude se dále
v otázce této pokračovati. Konečně referoval kol. Košák: »O právních poměrech
katechetů-= Všechny referáty vyslechnuty byly s velikou pozorností; rozhovory
a různé dotazy svědčily o zájmu na otázkách stavu našeho se týkajících. Do
slovem p. předsedy byla zdařilá schůze ukončena. P...ý_

Výstava katechetická v Č. Budějovicích. (Původní zpráva). Zahájena byla
v sálech kněžského semináře, slavnostně dekorovaných, v neděli 24. t. m. o 10. hod.
dopoledne. Přítomni byli pánové p. t.: Tom. Pfauser, kanovník, jakožto nábož.
inspektor a zástupce bisk. ordinariátu, kancléř M.Lafata, zástupce bisk. konsistoře,
rektor Boček a vicerektor dr. Poustka za kněžský seminář, prot. theologie dr. K.
Statečný, gener. superior P. Karpíšek a P. Dolejšek za kongregaci Nejsv. Svátosti,
c. k. místodržit. tajemník J. Vysoký v zastoupení dvor. rady Křikavy, jakožto
předsedy okr. škol. rady, o. k. okr. šk. inspektor J. Durych, ředitel dívčích škol
K. Bartuška, vrch. soud. rada J. Vierheilig, náměstek starostův J. Zink, městský
radní Stegmann za městskou radu, říd. učitel Částka za německé zdejší školy,
dvě ctih. školské sestry de Notre Dame z ústavu pro hluchoněmé a hojně ducho
venstva domácího i přespolního, učitelek a jiných pánů i dam z Budějovic.

Výstava všeobecně překvapuje, nikdo z návštěvníků neměl tušení, že katecheté
mohou poskytnouti tolik a tak poučných a názorných pomůcek, jimiž abstraktní
pojmy náboženské činí zajímavými, srozumitelnými a pochopitelnými. Na tisíce
uměleckých obrazů, diagramů, nákresů, modelů aj. mimo rozsáhlé a bohaté
ukázky literatury katechetické, je tu roztříděno ve třech posluchárnách, jakož
i na chodbách semináře. Vystavovatelů je celkem 50 ato: praeláti msgre Rodler
a msgre Skočdopole, několik farářů, z nich zvláště V. Michka ze Stálce u Tábora,
jenž vystavuje celou řadu pěkných kreslených obrazů, diagramů a modelů, jeden
kaplan, přes 40 katechetů, prof. V. Hornov z Poličky a j. Z katechetů zvláště
hojně předmětů vystavují: Červinka z Královic u Plzně, Tatzauer z Michle u Prahy
Šabatka a Malý ze Sušice, Volf z Klatov, Zamazal z Mar. Hor, Suda z Blovic,
Jedlička z Budějovic a j.; zvláště však Fr. Dvořák z Kardašovy Řečice, jenž dovedl
příjemný dojem, který si účastníci odnášeli z výstavy, zvýšiti svým poutavým
výkladem, jemuž také vedle kol. Jedličky z Budějovic a far. Michky a j. přísluš
lví podíl na zásluze o zdar výstavy. Tolik lze prozatím v celku referovati s po-í
těšením při uzavírce našeho listu a na počátku výstavy; podrobný popis a rozbor
výstavy, která, bohužel, potrvá toliko do 31. července, bude následovati.

_d—
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Idea cyrillo-metodějská a husitská.

Na Moravě oslavovali 5. července sv. agoštoly Slovanstva Cyrilla a Metoděje, v _,e
chach oslavovali 6. července Husa. Oni dva
vytvořili éru dle všeobecného soudu pože
hnanou, tento vytvořil éru, o níž při nej—
menším úsudky se rozcházejí. Pěstovati
v dětech ideu cyrillomethodějskou, znamená
pracovati ve smyslu Lva XIII. pro dobrou bu
doucnost Slovanstva. Idea cyrillo-metodějská
jedine je schopna sloučiti všecko Slovan
stvo, kdežto idea husitismu je rozlučuje a
k tomu lze dodati, že Němci spíše se smíří
s národem cyrillo-metodějským (resp. svato
václavským) než s husitským.

Pastýřský list, který věnoval J. M. p.
biskup litoměřický svému kněžstvu, je pln
myšlenek pozoruhodných a časových. Nově
nastolený pastýř jest dobrým znatelem různo—
tvárných poměrů své diecése a slibuje svému
kněžstvu, že jsa první mezi nimi úřadem,
chce býti i prvním v práci a starostech o
duše svěřené. Zná mnohé obtíže. Doba dnešní
má signaturu časů posledních, k čemuž se
druží i starost mnohého kněze o živobytí a
budoucnost. Ale síla a vznešenost, jíž ani
svět neupře svého uznání, se jeví právě ve
zřeknutí se prostředků hmotných a zůstati
věren službě církve. Nejdůležitější otázkou
je, jak zříditi pastoraci, abychom
byli »soll země: a »kvasemc. Dlužno uznati,
že ve všech oborech pastorace se pracuje
více než jindy i zbožnost, že mohutní, ale
s druhé strany nelze neviděti, že nevěra činí
obrovské pokroky. Nezuří zjevným bojem
kulturním, působí tiše. Je to především
učený agnoticism a trochu hrubší subjecti
vism, potírající jakékoli positivní zjevení a
slibující zbudovati společenský život dle čistě
přirozené a kulturní mravní soustavy. Ten
duch prosakuje z učitelských stolic v mládež
studující, ale i v kruhy živnostenské a děl
nické; k němu se druží hnutí odpadlické,
jež dosud, ač skrytě, působí; dále podkopná
práce volnomyšlenkářských organisací, umělá
agitace pro reformu manželství a zákonité
uznání sňatků kněží &.systematický boj proti
náboženským cvičením mládeže — tedy ne
přátel dosti. Léčivé prostředky pak uvádí dle
encykliky sv. Otce »Pascendi gregisc. Sv.
Otec sleduje vše trpělivě, neustupuje ani jota
od nadpřirozených pravd, nýbrž vyhledává

dobré stránky moderní společnosti a snaží
se na ně navazovatí. Odkud ta děsná ne
návist proti církví, která nám dala přece
světce: Václava, Ludmilu, Vincence de Paula,
Františka Sáleského, Karla Boromejského?
Odpověď najdeme na poli nadpřirozeném:
»Kristus nepřišel poslat na zem pokoj, ale
meč-r. Pravdy, jež hlásáme, odsuzují svět
v jeho žití a bytí a proto se světu nelíbí,
aniž kdy líbiti budou. Bude stále volat:
»Tvrdá je řeč tato, kdo ji může slyšeti?<
Svět bude vždy proti církvi, ale v tom
právě se jeví její božství, že ona přes ten
boj trvá ustavičně. Má-li však horlivá čin
nost se dařiti, nic nepr05pěje, leč láska.
Nejhorší zlo v řadách kněžstva je pessimism.
Zoufá nade vší záchranou, protože chrániti
nechce. Čeká úrody tam, kde bylo málo
anebo vůbec nebylo osíváno. Odkud víš,
že tvá horlivost neprospívá? Pracuj, jakoby
vše na tvé horlivosti záleželo a za úSpěch
nebudeš zodpověděn. Bůh má svůj čas 3.
hodinu, jeho Duch působí kdy a kde chce,
to pro nás tajemství Prozřetelnosti boží. Ně
které ubohé duši usoudil teprve na konci
zjeviti své milosrdenství. A ten chudý lid,
který hřeší z nevědomosti, převráceného vy
chování, nepřekonatelných předsudků, nouze
života, ten by neměl míti podílu na milo
srdenství božím? Jisto je, že právě tento
lid plní chrámy naše, kdežto "shromáždění
volnomyšlenkářů a nevěrců, mezi nimiž při
padá tomuto svedenému lidu, jen úloha sta
tistů, dokazují, jak t. zv. »lepší třídyc proti
pravdě boží se prohřešují. Služme tedy tomu
lidu rádi a nebuďme nevrlí, nezříme-li hned
užitku své duchovní správy na něm. Dlužno
novými cestami rozšiřovati pravdy staré.
Nyní, kdy nepřítel vpadl na celé čáře k nám,
nikdo z nás nesmí dáti přednost pokoji a
klidu tiché samoty a nerušené modlitby a
soukromého studia před úmornou činností
& neklidem moderní správy duchovní. Ne—
stačí jen býti neúhonného života kněžského,
ale i pečovati o bližní, jimž zkáza hrozí.
A k tomu stačí srdce Boha, milující a tou
žící, aby veleben byl lidmi a zvláště těmi,
kteří ho neznají. Láska ta ovšem musí býti
sdružena s pastorální Opatrností. Nám kněžím
pak třebasolidarity. Nesloučíla-li by nás
nadpřirozená vznešenost povolání, pak
bytak společná nonze učiniti musila. Pod
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minkou pak solidarity je sensus catholicus a
integra vita sacerdotalis. Opak jich je
pohoršením a působí více nevěrců, než boha
prázdné spisy. Nezřízený život kněze škodí
náboženství, působí, že svět má ostatní kněze
za pokrytce, kněžství za řemeslo a životem
oněch ospravedlňuje své neřesti. Cor mun
dum proniká k srdci, cor immundum činí
posluchače chladny i při strojené horli
vosti. K udržení se na výši katolického kněž
ství posléze nestačí jen víra, nýbrž duch
víry a ustavičného něžného spojení se
svátostným Ježíšem. Pracujme, jako by
vše na naší práci záleželo, ale modleme se
též vroucně, jako bychom jen modlitbou
všeho dosáhli. (List datován 29. června na
sv. Petra a Pavla).

Návrh na úpraVu platů učitelských
na Moravě. Učitelské organisace moravské
žádají následující úpravu služebníchsvých
příjmů :

1.Služné učitele obecné a měšť.
školy budiž rovno služnému státních
a zemských úředníků XI.—VIII. dietní
třídy. Postup vjednotlivých třídách plat
děj se týmže způsobem jako 11Stát. úřed.
Učitelé buďtež na roveň postaveni úřed
nictvu se vzděláním středoškolským. Je-li
učitel obecné školy jmenován učitelem
školy měsťanské, postoupí o třídu plat.
výše.

2. Aktivní přídavek jako u státního
a zemského úřednictva.

3. Funkční přídavek pro řídícía ře
ditele obnáší na školách o 1.—4. třídě
400 K, na 5. a vicetřídní škole 500 K,
na měšť. škole 600 K; za každou pa
rallelku 50 K. Spojovati školy se ne
připouští.

.Učitelé, kteří se nestali správci škol,
obdržístarobní přídavek d020 let
200K na obecné škole, 300 K na měšť.
škole; po 25 letech o 100 K více.

.Všecky přídavky jsou do pense vpo
čítatelné.

.a) Def. učitel má nárokna byt o 2
pokojích, kuchyni s příslušenstvím (nej
méně 100 m2 s vedl. míst.).
Obec jest povinna obstarati učiteli byt
a může si zaň čítati až 2/, akt. přídavku.
b) Provisorní učitelé byt o 1 po
koji neb polovici akt. přid. XI. hodn. tř.
6) ředitelé a řídící učitelé byt o 3 pok.
s přísl., kde takový byt není možno za
opatřiti, mají zvláštní přídavek 200 až
300 K.
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7.Zatímní učitelé (před zkouškou
způsob.) obdrží remuneraci 1200 K.

8. Zatímní místa buďtež obsazována kon
kursem.

9. Novou úpravou příjmů státního úřed
nictva mění se i příjmy učitelstva.
Návrh tento předložen zemskému výboru

moravskému, aby se o něm vyslovil dříve,
než bude podán zemskému sněmu a aby,
dříve než bude o něm rozhodnuto, svolána
byla anketa, do níž by byli pozváni zá
stupci organisací českého i německého uči
telstva. —ík.

Německý spolek učitelů škol mě
Šfanských na letošní valné hromadě své
dne 16. května konané usnesl se na těchto
požadavcích :

1. Učitelstvo měšť. škol mějž příjmy jako
stítní úředníci X.—VIII. dietní třídy.Služné sestává:

a) ze zákl. služného 2200 K;
b) z osmi trienálek, z nichždvě

první a dvě poslední jsou po 300 K,“
ostatní čtyři po 400 K!
c) z aktivních přídavků; do 9.

služ. roku rovná se akt. přídavkům X., do
20. služeb. r. IX. a po této době VIII. hodn.
tř. stát. úř. Ředitelé měšť. škol obdrží mimo
to 600 K funkční přídavek a 800 K pří
bytečné.

Odb. učitelé, kteří po 20 letech služeb
ních nestali se řediteli, obdrží osobní
přídavek 400 K.

Služba 35 let od zkoušky dospělosti pro
školy obecné.

Do pense počítají se aktivní, funkční
i osobní přídavky.

Povinnost týd. vyuč. činí pro ředitele 10,
pro odborn. učitele 20 a po 25 služ. rocích
18 hodin.

Remunerace za hodiny přeSpočetné a
předměty nepovinné obnáší 100 K za každou
týd. hodinu.

Náklad na školy měšťanské hradí stát.
—ík.

Prázdninová novota, že totiž letos
začínají prázdniny na středních a obecných
školách dříve a také končí dříve, jeví již
své starosti. Úmysl vyučovací správy byl,
prázdniny v měsíci září odstranit & přeložit
na začátek července, aby prázdninové mě
síce byly celý červenec a celý srpen; a
škola by končila koncem června a počínala
začátkem září. Ale mnohým městským rodi
nám se to nehodí do rozpočtu. Mají-li více
dětí a také na školách ministerstvu vyučo—
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vání nepodrobených, musi čekali až obojí
děti ukončí. Prázdniny v úřadech počínají
pravidelně 15. července do konce září a
nepříspůsobi-li se, škola bude na překážku.A
kromě toho počítá nějaký vídeňský profes
sor v N. F. Presse; že dny v září mají
průměrnou temperaturu vyšší než dny 2 po
čátku července a dokládá číselné záznamy
v letech od r. 1905—1908. A to prý je
teplota ve stínu a na volném vzduchu mě
řená. Možno takovou teplotu snésti na konci
roku, když práce se skonává, kdy člověk
ponenáhlu od dubna si na ni navyká. Ale
na počátku roku prý by byla nemožná a
velmi obtižna. Proto prý se zdá, že prázdniny
červencové neprospěji nikomu ani žákům
ani rodičům ani učitelům.

Nové obrázky patronů. První serie.
Jeden na každý měsíc. Dvanáct obrázků
stojí 20 hal. Objednávky vyřizuje P. Frant.
Žák T. J. u sv. Ignáce v Praze. Na rubu
je výklad tajemstvi nebo krátký životopis
světce (světice). Ve verších oslavuje se jeho
ctnost & povzbuzuje se k ní. Obrázky jsou
vesměs umělecké. Jsou od Dvořáka (Ma—
donna s děťátkem), Vosmíka (Kristus na
poušti), Urbana a jeden od Matějky (sv.
Hedvika). Jsou černé, ale mají mimo to tonový
podtisk, některé zlatý, jiné růžový, jiné opět
jiný, tak že činí dojem obrázků barevných.
Dávati tajemstvi nebo některého světce k
zvláštnímu uctíváni pro měsíc a ku pěstování
jeho ctnosti jest zajisté krásná cvičba. Ob
rázky jsou krásné, některé velmi krásné a
laciné. Upozorňujeme na publikaci, jež za—
sluhuje povšimnutí. Jest si zajisté přáti, aby
brzy následovaly serie další. Tak pro každý
měsíc byl by větši výběr. Podnik znamená
zároveň krok k vybavení se z cizího zboži.
Odporučujeme je věru co nejvřeleji.

Rozmanitosti. Podíl údů Dědictví sv.—
Janského (20 K pro vždy) přináší letos několik
knih, z nichž zvláště katechetům doporuču
jeme č. 1. »Lid český s hlediska prostoná—
rodně náboženskéhoa od Karla Procházky.
Cena 3 K. — V první třídě velehradského
gymnasia bylo koncem škol. roku 26 žáků,
z nichž 9 prošlo s vyznamenáním a 2 pro
padli; do první třídy se přijímá. — Snad
se splní naše zbožné přání, že v Luhačovi
cích na Moravě bude zřízen kněžský dům.
V tyto dny zajímá se o to »Kněžský pod
půrný Spolekc a svolává výbor a členy ku
poradě o nahodilé koupi domu. — Pokud
se týče pašijových her v Horní Amergavě,
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upozorňujeme, že na základě slibu provozují
se každých deset let. Slavný herec Devrient,
kdysi upozornil na umělecký význam těchto
her. V letošním roce konají s: ještě v srpnu
3., 7., 10., 14., 17., 21., 24., 28., 31.,
v září 4., 8., 11., 18., 25. Je-li přílišný nával,
že divadlo nestačí, opakují se v následujících
dnech nezkráceně. Trvaji od 8. hod. ranni.
do 6. hod. odpoledne. — Jako každý vy
nález i kinematograf může sloužiti dobru i
zlu. Z té příčiny počínají úřady si všímati
kinematograňckých představení. Tak vídeň
ská okr. školní rada dovolila dětem přistUp,
jsou-li dotýčná představení označena pro
děti. Programy však musí předem schváliti
správcové škol. Rodiče jednající proti zá—
kazu, budou varováni, pak potrestáni. —
Také v Novém Yorku starostové zakázali
znázorňováni pouličních zápasů mezi bělochy
a černochy pro děsný účinek jejich. Z jiného
důvodu ovšem ozývaly se u nás hlasy, ato
pánů pokrokových, proti kinematograíickým
představením pro mládež, a kámen úrazu
našli teprve v »pašijových obrazích<<. —
Jeho Veličenstvo jmenoval 12. července zem
ským inspektorem (po odstouplém dvor. rad.
Wenigovi) Frant. Haase, ředitele c. k. reáln.
gymn. na Smíchově. — Katechetická vý
stavka v Nepomuku, pořádaná vikariátem
nepomuckým v kreslirně piaristické školy
chlapecké, o niž zásluhu má kol. Suda,
katecheta z Blovic, se zdařila. Diagramů.
přehledných tabulek, pomůcek schválených
i soukromých a j. na 250 čísel. Dobrá to
předzvěst katechetické výstavy budějovické
— V nových osnovách pro dvouletéfškoly
obchodní je pojata také nauka náboženství,“
jíž dosud odborné školy nemívaly. —

Definitivně ustanoveni byli na měst.
škole: Josef Zelinka v Chrudimi,Ar
nošt Oliva v Novém Strašecí.

Konkursy: 1.Ve smíchovskémškolním
okresu obsadí se definitivně:

Místo katechety při obecné chlapecké
škole v Košířích.

Žádosti doložené osobním, nekolkovaným
průkazem podati jest cestou úřední c. k. o. š. r.
na Smíchově do 15. srpna t. r.
0. k. okresní školní rada na Smíchově,

dne 1. července 1910.

2. Při měšť. šk. chlapecké u Dolních
Královicích (_do 2. září 1910). C. k. o. š. r.
v Ledči 18. července 1910. __

Knlhtilktm. druhtu Vla-tv Praze
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Katechetika V různých zemích.
(Pokračování)

Srovnáme—li stav katechetiky “vNěmecku s dosud líčenými poměry v zemích
zvláště rómánských, objeví se nám obraz poněkud utěšenější, ač vyjmeme-li
krajiny, kde katolíci tvoří nepatrnou menšinu a kde státní neb obecní úřady více
méně jsou k nim lhostejny.

Všude zavedena povinná návštěva, školy národní spočívají na bási konfes
sijní, náboženství náleží ku předepsaným učebným předmětům, duchovní vyučují
mu bud' sami anebo s učiteli, na vyšších školách jsou ustanoveni zvláštní učitelé
náboženství, veškeré náboženské vyučování je podřízeno dohledu biskupovu, vy
učovací knihy musí býti od něho schváleny atd.

Pokud se týče vyučování náboženství, piše W. Pichler, že vzorem v Německu
jest diecése rottenburská (ve Wirtemberku). Má velmi dobrý katechismus i velmi
dobrou biblickou déjepravu, přepracovanou Schuster-Meyovu. Gustav Mey složil
také proslulé katechese') pro nižší třídy školy obecné, jichž užívání na všech
školách tam je obligátní, majíť býti návodem a vzorem při katechesi ve škole.
Pro přípravu ku pokání napsal farář Huck, který byl čtyři roky 11Meye vikářem,
výbornou příručku. Pro vyšší stupeň napsali farář Móhler a J. G. Ratgeb kommen
táře k diecesánnímu katechismu, z nichž první (K. Móhler: Kommentar zum
Katechismus fůr das Bistum Rottenburg, 4 díly, 3. vyd.) uznává se všeobecně za
nejlepší. Ježto proslulý Knechtův kommentář*') přihlíží adruží se kMeyovu spra
cování biblické dějepravy, je katechetovi tím usnadněna příprava k vyučování._
Pro liturgické ponaučení je velice užitečná dieCesánní modlitební kniha. Učebná
osno'va je v mnohém směru vzorná, moudře stanoví v poměru k jiným osnovám
vhodnou míru k memorování. Tak na př. je předepsáno pro první tři školní roky
(při dvouhodinném týdenním vyučování katechetově a dvou půlhodinném opakoa
vání učitelově): a) modlitby: Otčenáš & zdrávas, andělské pozdravení, tajemství

*) G. Mey: »Vollstc'indzlge Katechesen fůr die unteře Klasse der katholischen
Volksschulea 12. vydání (Freiburg, Herder — 1906.)

**) Praktischer Kommentar zur Biblischen Geschichte von Dr. Fr. J. Knacht,
20. vyd., 6 M. 60 f. (Freiburg, Herder)
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růžence, modlitba ranní, večerní a k andělu strážnému; b) z katechismu: Apošt.
vyzn. víry, sedm svátostí, přikázání boží a církevní; c) průpovědi pro důležité
stati učebné . . . mimo to pro každé dítě, které přes dva roky chodí do školy
jednotlivé části z bibl. dějepravy, určené od katechety. (U nás v Rakousku mají
na nejnižším stupni méně nadané děti učiti se z katechismu 158 otázkám a nada
nější 199 !) Zmínky též zasluhuje, že v diecési rottenburské velmi dobře je po
staráno o katechetické vzdělání theologů.

A přece tu chválu, kterou pronáší o zmíněné diecési, zmírňuje W. Pichler
poznámkou, že tak utěšený stav katechetiky není ve všech diecésích; i v Německu
laboruje náboženské vyučování z příčin často uváděných, jako jsou: nevhodné
katechismy, pochybená methoda, zanedbávání názoru a proto i tam odtud slyšeti
časté stesky a stížnosti odborníků v katechetice, jež s dostatek uvádí Pichler ve
své známé knize.

Ale i jiní skrytí škůdcové hlodají na kořenu náboženského vyučování, kteří
občas se také zjevně ukáží. Tak učitelstvo z Brém a Hamburku podniklo útok
proti náboženskému vyučování. K nim se, přidalo učitelstvo saské, které loni na
svém valném shromáždění přijalo en bloc these referenta, z nichž třetí a čtvrtá žádá
osvobození mládeže od povinného konfessijního náboženského vyučování a od
stranění církevního dozoru na náboženství.

Prakticky provedlo již odstranění náboženského vyučování město Lipsko,
vypustivši je pro první a druhý školní rok z rozvrhu hodin. Ve všech pak větších
německých městech jsou odbočky »Společnosti pro ethickou kulturuc založené
v New Yorku r. 1876. Týdenní orgán »Ethická kultura: má pomoci laické morálce,
aby se dostala do škol a zaujala místo konfessijního náboženského vyučování
Nově ustavený spolek r. 1907 >Deutscher Bund fůr weltliche Schule und Moral
unterrichtc svým názvem již zřejmě naznačuje program, cíl a cestu. Ještě obšír
něji o tom poučují první letáky a vyzvání téhož spolku vydané dr. Levým
»Weltlicher Moralunterricht in der Schule, eine Forderung der Zeitc, o témž po
jednávají polemiky Gurlitta a Tewse. Všecky snahy čelí k tomu, vypuditi kon
fessijní' a posléze i křesťanské vyučování ze školy a školu zbaviti především
vlivu církve a jí úplně laicisovati. Tento cíl od zmíněných útočníků nebývá sice
otevřeně hlásán — toliko sociálně—demokratičtí stoupenci činí tak se zarážející
upřímnosti -— ale krok za krokem hledí se k němu tiše dospěti. Potěšitelným
zjevem je, že učitelstvo výslovně katolické nejen nemá nic společného s podob
nými snahami, ano daleko je jich a svůj protest vyslovilo nejednou v slavnostní
formě a jej cpřelo o principielní důvody. Je to »Katolický svaz učitelů v Ně
mecku< & »Spolek katolických německých učitelek-. Bohužel, že v boji proti
náboženskému vyučování jsou mnozí dle jména katolíci, kteří víry pozbyli, anebo

'se stali vlažnými a lhostejnými a tací katoličtí učitelé podávají indirektní pomoc,
doplňujíce onen šik nepřátelský.

Boj proti církevnímu vyučování náboženskému, zkušenost, že náboženské
vyučování nepřináší u mnohých žádaného ovoce, pokroky jež didaktická věda
nepopiratelně učinila, nově vzniklá nebezpečí, ohrožující víru a mravnost, to jsou
okolnosti, jež nutí, by se věnovala zvýšená péče náboženskému vyučování
a vedou k úvaze, kterak bylo by je lze přizpůsobiti dle obsahu i methody po—
žadavkům přítomné doby. Z těch důvodů vzniklo i katechetické hnutí, jež nyní
již jedno a půl desítiletí budí odborníky k úsilovnější činnosti a vážnému studiu
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a své členy více neb méně ovládá. Zvláště čilé je v Rakousku, Jíhoněmecku
a Švýcarsku; Severoněmecko hraje spíše roli diváka, pokud se týče vyučování
náboženství na škole národní, kdežto náboženské vyučování na vyšších- učilištích
nalézá tam horlivé péče. Podobné hnutí již tu bylo: Po prvé na konci 18. století,
když počala se uplatňovati reakce proti tehdy obvyklému výhradně pěstovanému
mechanicxému učení se nazpamět a kteráž reakce pokládala za vrchol umění
katechetického pravdy náboženské z dítek vyvozovati naprostým dotazováním,
na místě aby hleděla pravdy ty v ně vkládati.

Zástupci této reakce zvaní sokratikové, uchýlili se tím od církevního prin
cipu (nfides ex audituc), vyvozujíce pravdy náboženské z rozumu a pak teprve
ze zjevení je dokazujíce, kdežto naopak má se díti; mají býti čerpány především
ze zjevení a od člověka přijímány věrou ovšem provázenou rozumovým poznáním,
vůli a srdcem. A neváháťne tvrditi, že nynější racionalismus a nevěra z valné
části má svůj kořen v tehdejší pochybené náboženské methodě vyučovací, jež
mimoděk dítě vedla ku planému rozumářství, jakož i ješitné domýšlivosti, aby si
zvykalo mluviti o všem směle a opovážlivě. A tak tehdy odpůrci sokratiků, stojíce

“na správném stanovisku církve, hájili je s úspěchem a zdařilo se jím zavésti
katechesi do správných kolejí. To byla éra tehdejšího katechetického hnutí.

Charakteristikou nynějšího hnutí je »spor—o katechismu5<. Řadu katechismo
vých kritiků započal Jakub Spengler, professor theol. z Giessenu (z Hessenska)
spiskem »Plan zu einem neuen KatechismUSc, kde uvádí principy, na nichž by
měl býti založen a posuzuje současné nejznamenitější katechismy, počínaje od
Kanisiova. Pak následoval Hirscher, který poukazoval na nedostatky dosavadních
katechismů a zvláště daleko široko známého katechismu Deharbova a sám-nové

tvořil. A od té doby otázka katechismu již neutuchla; nové návrhy se opakovaly
(Fróhlich, Lederer, Kluge),dosavadníkatechismy byly přepracovávány a úpravovány
dle přání jednotlivých diecésí. Otázka katechismová vrhá své stíny v nejnovější
hnutí katechetické. V Bavorsku usiluje se o jednotný katechismusz; jako takový
byl navržen »Střední katechismus Deharbův< opravený od P. Lindena, ale po
břitké kritice světícího bisk. Knechta a prof. Hartla s toho sešlo. Wůrtembersko
nedbajíc Bavorska rozhodlo se pro samostatné vypracování katechismu. Hlavním
rysem katechismové reformy jsou dva body, v nichž aspoň docíleno všeobecného
souhlasu, totiž zjednodušení a usnadnění učebné látky. Spor se vede o uspořádání
látky a tato souvisí opět nejúžeji s methodou vyučovací.

Také na učebnicích biblické dějepravy se pracovalo mnoho. Výběr biblických
článků, jak je Schuster pořídil, tvořil od té doby jako nějaký pevný kanon, od něhož
jen nepatrně se uchýlili někteří novější. Hlavním úkolem bylo upravení textu
a o to hlavně zasloužili se Mey, dr. Knecht, Ecker, Stieglitz. Leč mimo nejroz—
šířenější biblickou dějepravu Mey-Knechtovu, jsou v německých diecésích mnohé
jiné v oběhu, takže splnění přání jednotné biblické dějepravy je ještě v daleké
budoucnosti.

Výkladů ke katechismu a biblické dějepravě je velký počet a mnohých ještě
obsáhlejších, než _žádá školní kniha._ Některé dospěly již k několikanásobnému—
vydání, což je potěšítelným' důkazem, že přípravě k,sv. náboženství se věnuje
velká péče. Ve všech je také patrná snaha, nejen podati materiál pro výklad,
nýbrži látku dle methodických pravidel spořádati, aby její podávání přinášelo
hojného ovoce. Vedle starších výkladů katechismových od samého Deharba, jsou
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novějšíjako Dreher, Gerigk, Hoffmann, Jáger, Klose, Mey,_Móhler, Nist, Rathgeb,
Schmitt, Schroder, Schubert, Wiedemayer, Wáchter aj. nečítaje v to menších
výkladů k jednotlivým partiím. Mezi kommentáři biblickými je také u nás více
než známý Schustrův, vždy v novém a hojnějším zpracování, dnes již v sedmém
vydání.*) V menších rozměrech toliko pro školu jsou díla Beck, Ecker, Gils,
Gottesleben, Knecht, Seidl a j. Mimo mnohé výklady specielní archeologické,
liturgické a zvláště církevního roku, od jichž vypočítávání upouštíme, zmiňujeme
_se, že i církevní píseň nalezla své pěstitele v theorii i praxi. Výklady písní podali
Ewald, Galle, Jůngling, Kemp (tito čtyři podávají výklad písní obsažených v die
cesánních zpěvnících severoněmeckých, Walther (pro diecési štrasburgskou).
V Prusku věnuje učeb ný školní plán více času liturgickému vyučování ve škole
než kde jinde.

Na poli methodické literatury pak zříti je v Německu potěšitelný ruch
a práce, ze dvaceti jmen citujeme toliko tři význačná Kaschner, Krieg, Schóberl.
Neméně než deset pěstitelů paedagogické literatury lze uvésti, kteří též ve
svých příručkách přihlížejí ke katechetice. Hlavní a nejrozšířenější katechetické
listy uvádíme: »Katechetische Bldtterc pro Jihoněmecko a »Kaíechetísche Mona!
schrifřc pro Severoněmecko. Red. (Pokračování)

Hlavní příčiny neúspěchu v náboženském vyučování.
JOSEF SMITKA, katecheta v Jistebnici.

Navazuje na úvodní článek »Věstníku katech.<,**) kdež jest navržena celá
řada otázek časových přímo volajících o upřímné odpovědi, pokusím se o zod
povědění otázky 8.

Chceme-li býti sami k sobě upřímni a aspoň v důvěrnosti mluviti si pravdu
nepokrytou, můžeme snad nejkratčeji ohlásiti svoji bolest 'známým povzdechem
přísedících velerady: »Vidíte, že nic neprospíváme'h . . . A i největší optimista
mezi námi, jemuž se to zdá přespříliš, nedovede toto »nr'c neprospívámec zmírniti
leda na »skoro nic/< Může-li nám co býti útěchou, jest to jen smutné poznání,
že tato neplodnost a bezvýslednost náboženského vyučování není jen ve škole, nýbrž
jest všeobecná. Možno přece směle říci, že snad nikdy dříve nebylo tak vše
stranně dbáno o náboženský výcvik katolíků ať v kostele nebo ve spolcích a to
slovem i tiskem jako právě teď, ale zdárného ovoce této zvýšené činnosti nea
najdete. Všude patrno jakési náboženské zvlažnění, ochablost nebo lhostejnost
a i tam, kde se ukazuje na uvědomělejší a sebevědomější život katolický jako
někde ve hnutí spolkovém, opravdové, radostné. vroucí &neotřesitelné náboženské
nadšení to není.

Toto sevšednění jakési, ba možno říciúpadek náboženského cítění, smýšlení
l žití přirozeně přenáší se na děti už z domu otcovského, dříve ještě nežli začaly
choditi do školy. Jen zkuste zeptati se děti na nejobyčejnější starokřesťanské
'zvyky a modlitby! Proto přední povinnost náboženské výchovy dětí pripadá

*) Dr. Schuster u. Holzhammer: Handbuch zur Biblíschen Geschichte. I. Starý
zákon (dr. Selbst.) 12 M. 50 i. II. Nový zákon (dr. Sch'áfer) 10 M. 50 f. (Herder,
Freiburg). Cena zdánlivě sice vyšší, ale přece nízká, vážíme-li poklad v nich skrytý,
pro školu i kostel i sebevzdělání. Objednávku sprostředkují naše katolická knihkupectví.

") Věstník katech. čís. 1. v lednu r.- 1910.
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škole. A co koná za dnešních poměrů škola? Ani nejlépe nábožensky smýšlející
učitel nemůže dnes vykonati pro náboženské vzdělání mládeže to, co kdysi
mohl; máť svou vlastní učebnou látku tak rozsáhlou přesně vymezenu a času
k tomu rozšířenými prázdninami značně méně. A což teprve tam, kde je učitelstvo
protináboženské ?

Nechybím tedy jistě, řeknu-li, že téměř celá výchova náboženská připadá
učiteli náboženství — katechetovi. Katecheté jsou hlavní a skoro i jediní stavitelé
chrámu, jenž má býti dítěti spasným útočištěm pro celý další život. A jak jsme
my katecheté k tomuto tak důležitému úkolu připraveni? Katechety nebo učiteli
náboženství ve školách obecných a měšť. bývají namnoze kněží mladší. Starší
páni faráři —- kde mohou — rádi této povinnosti se zbavují, přenechávajíce ji
silám mladším, zdali také lepším, jest jiná otázka. Ba i mnohý stárnoucí katecheta
utíká na sebe menší faru, aby se z tohoto nepříliš sladkého jha vyvlékl.

Příprava naše na rozumné vedení mládeže a praktické, účélné vyučování
už z kněžského semináře trpěla citelnýmz' nedostatky. Připouštíme ovšem loyálně
tu a tam výminky. Ale i přes to mladý kněz-katecheta velmi často se zamyslí.
proč nebylo těmto věcem katechetickým na bohosloveckém učilišti popřáno více
času, třeba na újmu některého jiného předmětu, jehož znalost ani zdaleka tak
nutna není každému knězi, jako právě studium katechetické, kdyžtě přece snad
každý mladý kněz katechisovati musí!

Takto však jsme my katecheté v náboženském vyučování většinou samonkové.
Co tu chyb ajednostranností naděláme, co se nabloudíme, než si najdeme pravou
cestu; mnohému se dříve všecka práce bez výsledku vynakládaná znechutí
a pak myslím, že dětské duše jsou příliš vzácným materiálem, nežli abychom
s nimi měli dělati takovéto pokusy.

Řekne někdo: »Vždyťjsme absolvovali theologickou vědu a na tohle bychom
nestačiliřc Pravím rozhodně, že ne; neboť může býti někdo i velikým učencem
a nemusí býti proto ani dostatečným učitelem zvláště malých dětí, neboť jejich
duše jest zcela jiným světem, než v jakém žijeme my velcí.

K čemu je tedy mladý katecheta odkázán? Ke školním pomůckám a cvičeb
nicím. Ale jak uboze chudí jsme právě v tomto oboru náboženských pomůcek pro
názorné vyučování. Kromě několika biblických obrazů, mapy Palestiny s církevním
rokem a snad několika obrazů k liturgice nenajdete při většině i hodnětřídních
škol ničeho. Tu je každý odkázán sám na svou dovednost (umí-li na př. kresliti,
anebo na svou kapsu. Neumí-li kresliti anebo nemá-li dost peněz na koupení
všech možných obrazů z nákladných illustrovaných časopisů, nemá pro dětské
oko a potěšení ničeho.

Zbývají tedy jen ty naše cvičebnice — katechismy a bibličky, liturgiky
a církevní dějepisy. V liturgice ba i v církev. dějepisu stal se poslední dobou
aspoň slušný obrat k lepšímu, ale za to v katechismu a biblické dějepravě jsou
nedostatky až křiklavé, jež vyžadují nutně co možná brzké nápravy. Podrobné
odůvodnění toho spadá ovšem do otázek jiných (3. a 4.) referentů, ale ani já
nemohu toho pominouti mlčením, neboť právě nedostatky těchto naších nábožen
ských cvičebnz'cvelmi mnoho zavíňnjí i neúspěch náboženského vyučování. Naše
děti mohou zajisté vším právem užíti známé výčitky židovských posluchačů:
»tvrdá jest řeč tato i kdož jí může rozumětilc Upozorňuji vtom ohledu na
důkladnou fakty doloženou knihu Pichlerovu: >Unser Religionsunterricht, seine
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M'ángel und deren Ursachen,< z níž i loňský »Vychovatelc přinesl nějakou ukázku.
Spis tento moje slova ještě doplní a osvětlí. Je-li katechísování spojeno s du
chovní správon, jako po většině bývá, přirozeně utrpí při tom škola. Úřední věci
nesnesou odkladu, musí býti vyřizovány hned, takže mnohdy duchovní správa
spočívá hlavně v »úřadováníc a pak v zimě, kdy vyučování ve škole dařívá
se nejlépe, bývá “kněz hodně zaměstnán zpovídáním a zaopatřováním, tak že do
školy přichází jen jako kradmo, nepravidelně a bez přípravy. K nutnému po
kračování a sebevzdělávání katechetskému pak ovšem nedojde nikdy. Není nato
většinou času nebo není vhodných pramenů po ruce, mnohdy pak ani s dostatek
praktického návodu, jak v době co možná nejkratší vše dohoniti a vyrovnati
to veliké »manco: při tak rychle rostoucích vymoženostech a objevech vědeckých.

Věnuje-li se některý kněz výhradně katechetství, musí podrobiti se přede
psané zkoušce ——konkursu, — jak bylo v diecési budějovické už dávno a
v dobách novějších i v ostatních diecesích zavedeno. Tato zkouška nebyla by
zbytečná, ač o její »nutnostic či »nevyhnutelnostic se dá souditi všelijak, když
přece v převážné většině škol náboženské vyučování »dobře zastávají: kněží
nezkoušení. Proto uslyšíte leckde ito mínění, že »katechetský konkurs byl
zaveden jako ochranná hráz, která by zadržela přílišný proud mladšího kněžstva
hrnoucího se z duchovní správy ke katechetství.: Snad to mohlo platiti do jisté
míry dříve, dokud nebyla opravena kongrua, ale dle mého soudu má anebo
aspoň měl by. býti katechetský konkurs jakýmsi doplňkem a zlepšením všeobecně
pociťovaného nedostatku kněžského vzdělání pro výchovu školní mládeže. A v tomto
ohledu mohla by to býti instituce jistě dobrá, kdyby se jen řádně prováděla.
Jak velice mohl by tu zkušený professor stojící na výši doby prospěti poučením,
radou, upozorněním a opravami v nehotových ještě a kolísavých praktikách
začínajícího katechety, jemuž na začátku skoro všecko zdá se »temnou pevninou
a jenž neví do čeho měl by se pustiti dříve: zda do studia dětské psychologie,
či melhodiky, nebo zabrati se do studování nejnovějších objevů věd profanních
(přírodopisu, historie atd.), jež přece tak úzce souvisejí i s jeho naukami a na
něž světští jeho kollegové — učitelé — tak rádi poukazují. O všech těchto
velepotřebných otázkách mohlo by se právě při této příležitosti dostati spoleh
livého poučení a bezpečného kritického posudku, k němuž se mladý začátečník
pracně dopracovati může po dlouhých a smutných zkušenostech — bohužel
že jen mohlo! Jenže takovéto rozumné, účelné a ve všem praktické »zkoušeníc
při katechetském konkurse zůstane jako »bílá vrána: ojedinělým zjevem vížícím
se k některé jasné postavě zkoušejících pp. professorů (v Budějovicích je takovým
na př. velezkušený praktik dr. Skočdopole) a většina otázek je bezúčelným
promíláním věcí snad (!) učených, ale na míle vzdálených od praktické potřeby
našich škol. A takovéto mnohdy opravdu »lapáliea rozhoduji mnohdy o schop
nosti a povolanosti kněžské ku praktickému a životnímu katechetství, ač nejsou
ve skutečnosti leda důkazem školáckého »pilníctvíc o ničem nehloubajícím, ale
svědomitě t. j. doslovně memorujlcím a ovšem pak i děti učícím. A takovíto
>osvědčenía katecheté jednající přece zcela proti známému pravidlu: »non scholae
sed vitae discimus et docemu$q — mají i pak ještě velikou výhodu při obvyklých
zkouškách inspekčních. Jako sami zvykli si naučiti se všemu věrně a doslovně
beze všeho rozumování &usuzování, žádají totéž i od svých svěřenců, spokojujíce
se, jestli že dovedou »slova autoritativníc předepsaných učebnic bez chyby (ale
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ovšem i bez porozumění) odříkávati. Naproti tomu katecheté snažící se dětem
vše objasnití a srozumitelným a tudíž nejen pamětí, ale i rozumem přijatelným
učiniti, hledí přizpůsobiti se dětské chápavosti mluviti k nim méně učeně a proto
překládají jim takořka všecky i vysoké pravdy do dětské mluvy, čímž ovšem
ztratí obyčejně mnoho času, předepsané azkoušené látce nenaučí zvláště jestli ji
někdy osnovou předepsáno přes příliš a pak neobstojí. Iv té příčině bude
třeba změny a mně zdál by se přijatelným návrh Pichlerův, aby mezi katechety
a vikáři nastalo lepší dorozumění a sblížení jak účastněním se pp. vikářů na
katechetských kursech a konferencích, — aby takto poznali naše snahy, ale
i změnou inspekcí či zkoušek, jež by měly býti pro ně příležitostí pozorovati
nás (resp. i pomocí nám) při skutečném učení ve škole (to zve dr. Kellner
»revisí,c neboť by se dělo neočekávaně a beze vší pompy) a pak viděla-li by se
toho potřeba, dokončeno by mohlo býti i veřejným súčtováním — »zkouškou.a
(Viz u Pichlera str. 228.—239.)

Snad jiní budou moci tento náčrt můj ještě doplniti a dojde—li společným
úsilím nás katechetů inašich předstaVených k žádoucí úpravě cvičebnic ná
boženských a do jisté míry i k oživotnění a zpříjemnění celého náboženského
učení, kde my budeme moci dětem ještě více jeviti se jako »přa'leléc a ne
duchamorní »professoři náboženské vědy,< myslím, že práci naši usilovnou
bude Bůh korunovati výsledkem zdárnějším.

keše—% :% %$ / GCUÉ*

Promluva na XVIII. neděli po sv. Duchu.
Napsal prof. Frant. Hradský. “

»Doufej, synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji !<
Mat. 9, 2.

Pan Ježíš uzdravil šlakem poraženého a užil zázraku, aby ukázal na božskou
svou moc.

Jak se to stalo? Šlakem poražený byl hříšník. Proslavený vykladač Písma,
Fr. Sušil, praví, že hříchy nemocného byly asi všeobecně známy, poněvadž by
jinak dobrotivý Spasitel o nich nebyl veřejně mluvil. Chorý, !jsa si toho vědom,
byl nepravostmi svými více sklíčen, nežli neduhy těla. Měl však neobyčejnou
důvěru v lásku a milosrdenství velikého proroka.

Nesklamal se. Vševědoucí Spasitel, vida zřetelně malomocnost údů a duši
hříchy zohyzděnou, vida, že u něho vina byla příčinou tělesných neduhů, vida
mysl jeho lítostí skormocenou, vyřkl ihned krásné slovo. »Doufej, synu, od
pouštěií se tobě hřícho'ué tvoji.<

»Milosrdenství Hospodinova plna jest země; volá žalmista P. (Zal. 32, 5).
Proč je ho plna? Poněvadž srdce Páně je nejvýš milosrdné. Z něho se vylévá milo
srdenství na celý svět. Mnozí lidé neodpustí nikdy. Viděl jsem syna v slzách objímati
kolena otcova, ale otec neodpustil. Bůh odpouští. »Srdcemzkroušeným nikdy nepo
hrdne.: Odpustí hned, odpustí úplně, odpustí na vždy, kde ovšem není zatvrze
losti v rozumu nebo v srdci, tam všude božské Srdce Páně slaví krásné vítězství.
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Srdce zkroušené, srdce plné důvěry viděl P. Ježíš a hned vyřkl řečená
krásná slova. Výrokem tím smazány byly viny šlakem poraženého. V jeho roz
umu zasvitlo světlo nadpřirozené víry v Krista. Jeho duše v tom okamžiku za
zářila milosti boží. Nebeský obraz dítka božího byl vtištěn do jeho nitra. Od
straněn byl pramen, z něhož neštěstí nemocného proudilo. Uzdravení bylo by co
nevidět následovalo.

Ale fariseové a zákonníci nechápali této lásky. Rouhá se, osobuje si moc,
jež přísluší jedině Bohu. To není prorok. Pozorujte, že jen fariseové a zákonníci
tak pravili v srdci svém; lid, jehož byly tu zástupy, nikoliv. Vy znáte jich zá
vistivost, jich domýšlivou učeno'st, jich náboženské předsudky, jich tvrdost srdce.
Ty je zaslepovaly, že nejen pravdy neviděli, ale i dobré ve zlou stránku vyklá
dali. Sami bez lásky jsouce, nechápali, že Bůh miluje, až k moci zázračné.

Tak i zde. Ježíš viděl zlé mýšlení jejich.
Pokárav je jemně, řekl: Což jest snáze říci: odpouštějí se toběhříchovétvoji,

čili říci : vstaň a choď? A aby jim dokázal, že Syn člověka má tuto moc boží,
řekl k ochromenému: »Vstaň, vezmi lože své a jdi do domu svého!: Tak se
stalo. Co učinili fariseové a zákonníci po tomto divu, který svědčil, že P. Ježíš
právem si osobil moc odpouštěti hříchy, evangelium nepraví. Že zůstali zatvrzelí
víme odjinud. Lid však velebil dobrotu a milosrdenství boží. Viděl očima zřejmý
div a uvěřil; zakusil lásku Páně, a radoval se. Chladná, kritická zatvrzelost ho ne
zmátla.

Spasitel poukázal na zázračné uzdravení šlakem poraženého jako na důkaz
svého božského poslání. Divy, které konal, jsou skutečně důkazem, že je Synem
božím, nebo se jich na tento účel dovolával. V církvi svaté dějí se ustavičně zá
zraky. Církev se jich dovolává při svatořečení. Vidí v nich božské potvrzení sva
tosti divotvorců.

Avšak racionalistický názor životní zázraků popírá. V básních, povídkách,
novinách, v populárních pojednáních, ano i vědeckých spisech hlásá: zázrak
není možný, zázrak se nikdy nestal. Tuto zásadu položili racionalisté jako dogma,
jako článek víry svého učení, 5 něhož důsledně všecko posuzují.

Nechci dokazovati možnost zázraku. Jen podrobiti chci kritice toto raciona
listické dogma. Ptám se: je takové apriorní tvrzení logické? Je nepředpojaté? Je
rozumné? Suďte sami!

Pohledněme letem do dějin! Písmo sv.jest kniha historická. Všecky pokusy
zvyklati jeho historickou cenu u_kázaly se marny. Apoštolové dovolávali se zá
zraků Páně a za své přesvědčení dali život. 0 jich rozumnosti a poctivosti není
pochyby.

V prvních dobách křesťanských dály se velmi četné zázraky, zvláště při smrti
mučedníků. Právě tyto divy, tehdáž potřebné, bylyjednou z příčin, že millionové
pohanů uvěřili v Krista a přijali křesťanství, ač na nich žádalo života zcela jiného
nežli pohanského a uvádělo je v nebezpečí hrubého pronásledování. Zázraků jest
tolik a jsou tak dosvědčeny, že popírati je znamenalo by popírati dějiny prvních
staletí křesťanských.

Z doby po pronásledování jmenuji sv. Augustina. Ve spise »O městě božímu,
jehož překládání do češtiny Čelakovskému tolik duchovních rozkoší skýtalo (Kor
resp. Il. str. 57), vypravuje tento veleduch církve velký počet divů (kn. 22 hl. 8),
jichž sám byl očitým svědkem, nebo které za jeho doby se staly. Prof. Zeller,
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tedy muž z tábora racionalistů píšeo něm, že byl jako biskup a očitý svědek za
jisté povolán, aby divy ty pečlivě vyšetřoval, že duchem a vědomostmi a mravní
vážností vynikal nad všecky své součastníky. Čelakovský ctil ho neobyčejně. Sv.
Augustin je tedy vážný svědek.

Ze středověku uvádím sv. Bernarda.
V letech 1146—47 konal na Rýně missijní kázání, vyzývaje ke křižáckému

tažení. Očití svědkové vypravují mnoho zázračných skutků, které v této době konal.
Jeho společníci po čtyři měsíce je denně zapisovali a uveřejnili. Lze o tom čísti
v každém větším jeho životopise (Acta Sanct. Aug. IV., 328 n.). Zde máte opět
svědectví, jichž vážnost popírati, znamenalo by popírati dějiny.

Z nové doby poukazují na zázraky Lúrdské. Jsou tak zřejmé, četné a skvělé,
že se zdá, jakoby dobrotivý Bůh svým věrným chtěl poskytnouti pomoc proti
modernímu racionalismu. Uzdravení Petra Ruddera, který měl nohu pod kole
nem zlomenou a hnijící rány na noze, stalo se náhle. Svědectví o něm vydali
ve zvláštním spise tři lékaři a professoři. Proslavené je uzdravení A. Chagnon-a
a Dehanta z rakoviny, lidským způsobem nevyléčitelné. Tato sta a jiných uzdra
vení byla od auktorit lékařských zkoušena a uznána jako zjevy, jichž přirozeně
vysvětliti nelze. (Literaturu viz u Foucka T. ]. Wunder des Herrn p. 14)

Hle, několik málo zpráv o zázracích. A nyní se táži: jest správno, když ra
cionalismus před tváří takovýchto fakt si stanoví předem zásadu jako dogma: zá
zraky se nikdy nestaly, zázraky nejsou možný? Koho nenapadá, že jedná jako
fariseové a zákonníci, kteří si také předem stanovili: Ježíš není Messiášem? A to
činí lidé, kteří zásady aprioristické zavrhují, hlásajíce, že všecko poznání má vy
cházeti z fakt! Právě zázraky jsou události i mají býti zkoušeny; a teprve na
základě jich mají býti stanoveny zásady. Ukáže-li se, že jsou mimo zákony pří
rodní, má býti vyznáno: zde je prst boží, zde vyšší, božská síla zakročila, zde
mluví ten, který stvořil přírodu a nad ní svrchovaně vládne. Ale ígnorovati je,
apriorně říci, nejsou možný, všelijak je překrucovati, to není jednání vědecké,
ani poctivé, ani rozumné.

Boj proti zázraku, který dnes zarputile jest veden, je boj proti všemu nad
přirozenému. Podobné boje byly častý. Zralý duch nedá se jimi másti, ale za
chová si klidný úsudek. 'LMůžezpytovati důvody útočníků, ale nestane se slepým
fanatikem časového proudu. Jeho stanovisko je vyšší a ušlechtilejší.

Kde jest příčina boje proti zázraku? Pozorujte farizey & zákonníky, a na
jdete ji. Srdce lidu se otevíralo, když viděl světlý zjev Páně a cítil lásku, jež
z něho .tanula. Jen srdce jejich zůstala tvrdá! Milosrdenství Páně lámalo i led
hříchů i okovy vášní, u nich budilo závist. Předsudky a nedostatek lásky zaví
raly jich duši pravdě. Pyšným Bůh se protiví,. ale pokorným dává milost svou,
dí Písmo (I. Petr 5, 5.).

Šlakem poražený a lid uznávalildobrodiní, rozehřáli' se k radostné víře a vele
bili Boha, farizeové a zákonníci se ještě víc zatvrzovali.

Zachovejte si srdce prosté pýchy! Nedejte předsudkům vládu nad sebou!
Milujte Boha a modlete se k němu! Dá vám světlo, abyste v labyrinthu moder
ních frází, nauk, hesel, proudů, neztratili jasnosti ducha, klidu srdce, zralosti
úsudku. Láska jeho vás bude hřáti k dol rému. milosrdenství vysvobodíod pádu,
nauka jeho vás povede cestou bezpečnou, milost jeho otevře vám bránu ráje.
Amen.
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Promluva na neděli XIX. po sv. Duchu.
Napsal FRANI'. PRAŽÁK, katecheta.

»Přítcli, kterak's sem přišel, nemaje roucha svatebního ?:
Mat. 22, 12.

Roucho svatební je obraz milosti b_oží. Jedna z pravd, kterou každý má
věděti a věřiti, jest, že bez milosti boží nelze dojíti spasení. Cíl náš jest nadpři
rozený, totiž účastenství na božském životě v nebi, a proto i prostředek, kterým
se dosahuje, musí býti nadpřirozený. Tímto prostředkem jest posvěcující milost
boží.

Chci vás povzbuditi, abyste si milosti boží vážili, jí neztráceli, ji pilně roz
množovali.

1) Važte si milosti boží!

Plutarch vypravuje, že mocná královna egyptská Kleopatra, vyvolivši si
římského starostu Marka Antonia za chotě, zajela si pro něj do Sicilie na lovecké
lodi. Nikdy prý neodrážel se v středozemním moři koráb nádhernější. Vněivnitř
byl všecek vyložen silnými deskami z ryzího zlata,jehož zář oslňovala oko. Měl
tři stožáry, uměle pracované z dříví cedrového, purpurové plachty z nejjemněj
šího plátna, ráhna z hedvábných nití spředená. U vesel z ryzího stříbra seděly
nádherně ozdobené dívky, jež radostně pějíce veslovaly. Dary drahých. ka
menů. látek, uměleckých předmětů, v lodi uschované, měly cenu králov
ství. Ale nade všecko bohatství, nad všechen lesk, nad veškerou krásu skvěla
prý-se královna sama, jež sedic pod zlatými nebesy více bohyni nežli člověku
se podobala a oči všech na sebe obracela.

Hle, nahodilý příklad skvělosti, již smysly postřehujeme! Nyní myslete ne na
marnivou královnu, ale na velikána duchem a srdcem! Jeho bystrý rozum prošel
několikerými říšemi věd, a světy, jež takto poznal v bezduché přírodě, žijívjeho
duši život vyšší, pomyslný, duchový. Jeho srdce, neposkvrněné hříchem a vášní,
miluje dobro a kde může, pracuje pro ně. Aj, jaká vzácnost! Co je zlatá loď Kleo
patřina, co královny hmotná krása proti skvělosti vznešené duše? Oč duševní
svět převyšuje svět hmotný, o to také její krásaje velebněiší. Nevidíme jí. ózříti
ji! Víc by nás oslnila nežli všechny krásy světa.

Ale nad spanilost hmotnou a duševní jest spanilost duchovní, kterou dává
posvěcující milost. Jak jsi krásná, přítelkyně má, jak jsi krásná, (Cant 4, l), dí
Bůh o duši, posvěcené milostí, nebo jest jeho dítkem, znovuzrozeným z Ducha
sv. Zroditi se, znamená, dostati život vyšší, nadpřirozený, život dílka božího.
Jako slunce září v zrcadle naplňujíc je skvělosti svou, tak v milosti velebnost
boží září v duši. Proto praví sv. Petr, že je učiněna účastna přirozenosti božské
(2 Petr, 1, 4), consors divinae naturae. Žádná ústa nevypovi, ani žádný rozum
nedomyslí, jak vzácná, vznešená, krásná je duše,jsouc oděna svatebním rouchem
milosti. Sv. Tomáš Akv. praví (Summa 1. 2. q. 113), že dobro jediné milosti je
větší nežli dobro celého světa. Sv. Cyril! di, že býti dítkem božím je nejvyšší
stupeň šlechtictvi. Sv. Dionysius nazývá ji největším ze všech dobrodiní božích.
V pravdě! Milost posvěcující i nejmenšímu činu našemu dává cenu věčnou, mi
lost posvěcující činí z duše chrám sv. Ducha, milost posvěcující je svazkem přá
telství s Bohem, milost posvěcující jest jako božské příbuzenství s ním, milost
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posvěcující jest nejvyšší dokonalost duše, milost posvěcující otevírá nebe dávající
člověku blaženost ráje za věčný podil.

O jak vzácná věc jest milost boží! Poznávejte ji a važte si jí! Varujte se
hříchu, nebo těžký hřích ji ničí! Dopustili-li jste fse ho, spěchejte v kajicnosti
k svátosti, která vás z něho očistí a nebeskou krásu duše vám vrátí.

2. Kdo náležitě cenu milosti boží pozná, vynasnaží se zajisté, aby si ji za
choval. Kdybys znala dar boží, řekl Kristus k Samaritánce, a kdo jest ten, kterýž
praví tobě, dej mi píli, ty bys snad byla prosila ho, a dal by tobě 'vody živé
(Jan 4, 10) Jak si ji zachováte? Už jsem řekl: když se uvarujete těžkého hříchu.
Ale těžkého hříchu se neuvaruje, kdo se nesnaží křesťansky žíti. Bedřich Chopin,
slavný pianista a skladatel, dobyl si v celé Evropě převeliké slávy, ale na svou
duši zapomněl ve víru světa úplně. Tu se rozstonal smrtelným plicním neduhem.
Navrátiv se do Polska, sešel se s dávným přítelem, knězem Jelowieckim, jenž
seznav jeho beznadějný stav, hleděl obrátiti zkormoucenou duši umělce, jenž velmi
těžce nesl, že jest mu svět a jeho slávu opustiti, k Bohu a věčnosti. Ale marně.
O zpovědi, sv. přijímání nechtěl nemocný ani slyšeti. Přítel, jenž by rád byl za
bezpečil věčnou radost muži, který svým uměním tolik rozkoše rozsel po. světě,
konal za něj denně horlivé modlitby a při mši SV. 110 vroucně odporoučel Matce
boží. Jeho prosby byly vyslyšeny. Byly to vzpomínky na zbožnou matku, jichž
Bůh užil, aby zachránil duši umělcovu. Nemocný přijal krásně sv. svátosti a v bla
ženém klidu vypustil duši. Před smrtí děkuje příteli, pravil: »Bez vás, katol. kněze,
byl bych zemřel jako netvor.c

Chopin nezachoval nadpřirozené krásy duše, nebo svět ho omámil. Když
poznal jeho marnost, litoval. Z jeho slov vyznívá doznání, že nestál na mravně
náboženské výši, na ikteré státi mohl. Ale milosti na konec nabyl a odešel
ozdoben nebeskou krásou na onen svět.

Vy hleďte, abyste ji nikdy neztratili! Nadpřirozená dokonalost, kterávmilosti
záleží, spočívá na dokonalosti přirozené.. Chcete-li milost boží zachovati, musíte
nejprve tento přirozený základ položiti. Nevinnost srdce, posvěcená milostí, jest
vzácná Bohu a andělům. Ale milost sama vám nevinnosti srdce nezachová. Mi
lost ji toliko zvelebí. Milost je nebeský' štěp, který z nevinnosti přirozené učiní
ctnost nebeskou, v pravdě andělskou. Dejte nejkrásnější štěp na shnilý kmen, na
ratolest vysazenou všeliké bouři a nechráněnou, neujme se anebo rychle zvadne.
Tak přirozeným způsobem musíš chrániti smysly pohoršlivých obrazů, řečí,knih,
varovati se špatně společnosti a příležitostí, na úzdě držeti nezřízené pudy,
mravní bezúhonnost vysoce ceniti, k nemravnosti odpor a ošklivost v sobě živiti.
K těmto přirozeným prostředkům třeba přidati také nadpřirozené, modlitbu, my
šlenky na Boha nejvýš svatého, spravedlivého, všudypřítomného, vzpomínku na
věčnost a p. Tak třeba činiti v každé cnosti a proti každému hříchu.

Učiňte tak, přátelé, a půjdete životem s čelenkou dítek božích na 'čele, chci
říci s milostí boží v duši. Nezbloudíte jako Chopin. Budete světlo sobě a jiným.
Milost boží divy tvoří, ale jen tam, kde člověk se snaží. Plno divu je klíčení
zrna obilního až do doby, kdy zase dá zrna, a to stonásobně, ale nikoliv bez
práce rolníkovy. Aristides v době křesťanské byl by se stal světcem, ale Gorgias
svým materialismem zůstal by, abych užil slov Chopinových, netvorem. Opatr
nosti je třeba k zachování zdraví těla, opatrnostik zachování zdraví duše. Č) mi
losti, volá sv. Řehoř Vel., ó milosti, kéž bych chápal tvé nekonečné ceny, abych
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si ji chránil jako poklad, nad který na zemi není vzácnějšího! Dbejte ušlechti
lého života a milost boží potom dá mu nebeskýjas, spočívajíc na něm bezpečně.

3. Ale nejen zachovati, také rozmnožovati máte milost posvěcující v duši
své. Rozvoj, pokrok, jest zákon přírody. Knpčete, dokud nepřijdu (Luk. 19, 13),
řekl Ježíš v podobenství sluhům. Rozvoj, pokrok, jest také heslem života mrav
ního a nadpřirozeného. Kdo nenabývá, ztrácí, dí sv. Lev.

Ve veselohře »Světa Pán v županuc líčí se malicherné okolí Napoleonovo.
Veliký dobyvatel kuje velkolepé plány o reorganisaci vojska a zvelebení jeho na
nejvyšší stupeň výkonnosti, jeho okolí se hádá, a to s horlivostí, jakoby šlo
o spásu Francie, jaké mají míti vojíni knoflíky a výložky. Těmto malicherným
duším se podobá, kdo stará se o vše možné, ale pro nejvyšší, pro mravní a nad
přirozenou dokonalost nemá smyslu, pro zušlechtění své duše, obrazu božího, nic
nečiní. Přece Ježíš prohlásil za nejvyšší metu lidskou: »Dokonalí budte, jakož otec
váš nebeský dokonalý festu: (Mat. 5, 48.). Nejvyšší dokonalost jest vmilosti posvě
cující, a čím více milosti, tím více krásy, dobra, podobnosti s Bohem v duši
»Rostež u milosti.: (II. Petr, 3, 18) dí sv. Petr.

Čím roste milost boží vduši? Každým dobrým skutkem v milosti konaným,
každou modlitbou, každou ušlechtilou snahou, každým očišťováním se v pokání,
každou svátostí. Ano svátosti, toť sedm pramenů, jimiž nebeská svatost vtéká do
duše. Mezi nimi nejpůsobivější jest tajemné spojení s Bohem skrze člověčenství
Kristovo ve svátosti Oltářní. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a
já v něm. Hle, spojení s Bohem, nad které na zemi není intimnějšího. Můžeš
státi v ohni, dí sv. Jan Zlat. a nehořeti? Tak nemůže nerůsti v lásce boží, ve
které je vrchol dokonalosti, kdo často hodně přistupuje k stolu Páně. Tato svá
tost je vrchol lásky boží k nám a proto zase k největší vede lásce boží.

Pravil jsem, že bez přirozené snaživosti po dobru není dokonalosti. Ale
také milost a vše, co ji rozmnožuje, tut'o touhu budí a udržuje, uvolňuje, jako
déšť síly země, mravní síly duše, chrání vlažnosti, vede k horlivosti, odměňuje
sladkým štěstím.

Spojte obojí: přirozenou snahu a užívání nadpřirozených prostředků a budete,
ovšem při mnohých bojích, snad i porážkách, růsti, zvolna ale vytrvale růsti, až
dospějete k metě mužů charakterních a dokonalých, v jichž duších zářiti bude
trvale a vždy skvěleji obraz Otce světla, svatého Tvůrce vašeho a posledního cíle.
Hleďte tedy poznati vzácnost milosti boží, bojujte, abyste siji zachovali, pracujte,
abyste si ji rozmnožili!

Král francouzský František I. dával v Bologni v Pikardii velikou slavnost
na lodích. Všecky koráby byly nádherně vypraveny, nejnádherněji koráb králův.
Veselí a radost uchvacovaly účastníky a diváky. Náhle bylo všemu konec. Vy
šlehl oheň z lodi královské a zachvátil i jiné. V okamžiku jakoby moře bylo
v plamenech._ Hosté sotva životy zachránili. Nechť loď života našeho sebe je nád—
hernější, necht má plavbu sebe šťastnější, jednou se rozpadne. Kdo zachrání
potom život svůj na věky? Kdo zachoval si milost boží! Ta mu zůstane. Vše po
mine, ale nadpřirozené bohatství duše zůstane.

Ano, to potom teprve rozkvete. Potom milost boží zjeví svou krásu i na
venek. Potom se ukáže, že žádná ušlechtilá snaha, žádné přemožení sebe, žádné
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přijímání Svátosti nebylo nadarmo, ale že vše přispělo k tomu, aby duše v jase
nebeské oslavy se skvěla, jež trvati bude na věky. Dejž Bůh, abychom mezi těmito
přáteli božími byli i my! Amen!

V V V V V 'b'. *.'.&&:.: 55 až :**.=**.
'AV 'i' (15 'AV 0.5 ( V0.5 'AV _

Promluva na svátek sv. Václava.
Prof. VLADIMÍR HORNOV.

„Ukázal mu království Boží a dal mu známost věcí svatých.“
Moudr. 10, 10.

M. j., kdo z nás neotevíral by rád knihu, jež nese název: Děiiny českého
národa? Doby slávy i úpadku, chvíle štěstí i utrpení — vše před námi rozestírá
se, jako podivuhodné panorama, budíc v duši naší mohutné city lásky k těm,
kteří stejné s námijsouce krve, obývali vlast milovanou. — Která duše česká by
nebyla naplněna pohnutím neobyčejným, když vstoupí do posvátných stěn Karl
šteina, na místa, jež znamenána šlépějemi doby, v dějinách našich nejslavnější?
Srdce chvěje se pocity těžko vyslovitelnými, když staneme v komnatě Karlově,
kde král český přijímal poselstva stolice apoštolské, králů francouzských a kur
ňrstů německých. Otevíráme dějiny, hledáme dychtivě stránky, na nichž doba
Karlova vylíčena, abychom se přesvědčili, že to není klamem, ale pravdou, že
v předsíni komnaty Karlovy, v síni cizincův a poselstev čekala celá Evropa na
slova českého vládce. —

1. A dnes, m. j., svátek světce, jehož jméno srostlo s našimi dějinami,
jméno, jehož zvuk budí tisíce upomínek v srdci každého upřímného Čecha —
jméno sv. Václava mučedníka, vojevody a dědice české země.

Těžko slovy chabými doličiti, jaké kouzlo tajemné síly skrývá se ve jménu
našeho svatého vojevody. V dobách největší naší slávy i v dobách úpadku žije
na rtech a v srdci lidu a jest divotvorným talismanem, jenž chrání naši národ
nost, naši víru, náš jazyk od zahynutí.

Nebylo snad národa, o jehož nejdražší statky — o jazyk a víru ——tak
těžce by bylo bojováno, jako národ sv. Václava. Kolikrát v českých hlavách již
ztrácela se paměť toho, že sladký slovanský hlahol zavzníval v žírných Polabi
nách i v luzích Vltavy stříbropěnné; kolikrát cizina vymýtiti chtěla z duše lidu,
že sv. Cyrill a Methoděj na oltář v Římě věčném položili slovanský psané evan
genlium a přijali z rukou nástupce Petrova berlu pastýřskou pro národy slovanské
od Šumavy až v daleký východ! A byly chvíle temné již jako noc a vědomi
toho, co bývalo, chvělo Se jako zhasínající bludička v temnotách. —

Ale i v dobách těch jedno jméno chvělo se na rtech lidu těžce zkoušeného,
odhalujíc minulost a razíc cestu ku lepší budoucnosti: jméno sv. Václava. Za
věků minulých, ozářených slávou předků, zněla hymna starodávná, hymna, iež
ozývala se u Chlumce nad pluky Soběslavovými, jež hřměla až do Pobaltí nad
železnými pány Otokarovými, jež bouří valila se střední Evropou ve věku pat
náctém a jako žalozpěv duší otřásající zněla z duše Balbinů.

»Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím!
Od chvíle té, co klesl světec náš u dveří kostelíčka sv. Kosmy a Damiána

ve Staré Boleslavi, šeptaje slova modlitby a odpuštění za bratra svého, za hřích
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svého pokrevence — od chvíle té v jasném dvorstvu nebes národ náš má při
mluvce, má jasný vzor světce, 'jenž s láskou k Bohu spojoval l obětavou, k smrti
hotovou lásku ke své zemi a k svému národu. '

2. Mám líčiti duši jeho čistou, proniknutou nejvznešenější ideou pravé víry
Kristovy?

Víra nebyla sv. dědici prázdným pojmem, bezduchým slovem. »Ne kdo mi
říká: Pane - vejde do života věčného, ale kdo plní vůli Otce méholc Tato
slova Kristova pronikala jako teplý paprsek“ slunce jeho duši již tehdá, kdy
u nohou matky chudých — sv. Ludmily naslouchal vznešeným naukám svatého
evangelia a když vážný a svatý kněz Pavel rozvinoval před jeho něžnou & vní
mavou duší hluboké a vznešené pravdy víry křesťanské. Víra ještě nečiní kře
stana, ale víra spojená se skutky “tak, jako strom se pojí se svými květy.

Když nejjasnější náš panovník vznešenou svojí návštěvou poctil posvátný
Karlův Týn, tu pozornost jeho upoutaly starodávné obrazy, pocházející ze století
čtrnáctého a zobrazující život sv. Václava od let dětských až do jeho mučednické
smrti a slavného přenesení jeho těla do Prahy. Obrazy tyto pokrývají levou
stranu schodiště, vedoucího ku přepamátné' kapli sv. kříže. V těchto vzácných
památkách malířského umění českého zobrazeny jsou ctnosti sv. Václava rysy
význačnými. Jeho zbožnost — viz, jak na stráni Opyši sbírá hrozny, aby při
pravoval víno k oběti nejsvětější; jeho pokora — jde se sluhou svým a nese
dříví do domu chudiny; jeho láska — za noci navštěvuje vězně, vykupuje
otroky, "ujímá se vdov a sirotků; jeho obětavost, statečnost a láska k lidu ob
divuhodná— viz, u Žitoměře za lid svůj nastavuje prsa svá meči Zlického
Radsla'va.

Opakuji: Víra u svatého našeho dědice nebyla prázdným, bezduchým
slovem, nýbrž životem, činorodým životem duše, která milovala s celou vrouc
ností svého božského Spasitele Ježíše Krista a s láskou k Němu a k Jeho sva—
tému učení spojovala vše, co jen krásného a vznešeného ozdobiti může krátký
život člověka na světě. A poněvadž v hloubi šlechetné duše své přesvědčen byl,
že jen vznešená nauka Kristova — zušlechtující duše, utvrzující mrav, utěšující
a sílící srdce v dobách utrpení — můžebýti jediné pevným základem mravní
síly a blahobytu jednotlivce i národa; že lid jeho milovaný jen tehdá zachová si
svou samostatnost uprostřed cizinského moře, když pevně přilne ke skále Petrově,
na níž Kristus zbudoval církev svou: sv. kníže chápe se kříže a stává se apo
štolem svého lidu — apoštolem, který i život svůj klade za ideu svou, aby
silným a velikým viděl národ svůj pod záštitou sv. kříže, ve světle Kristova
evangelia, na pevné skále Jeho církve. Umírá jako mučedník víry Kristovy, ale

jako mučedník svého národa. Jest stejně tak mučedníkem vlasti, jako církve.
3. M. j., divu není, že sv. Václav stal se světcem národním, jehož jméno

každému Čechu drahým a svatým. Palacký v dějinách svých praví (I. 238):
»Sv. Václav hned po smrti své od veškerého lidu za svatého mučedníka vyhlášen
jest. Nebot dříve než věk uplynul, ano dokud ještě bratrobijce na trůnu seděl,
roznesla se pověst o zázracích- u hrobu jeho zběhlých až do dalekých zemí.
Ano, Čechové sami ctili památku jeho co nejsvětěji; a úcty k němu v naší vlasti“
po celá století přibývalo. Národ vzýval ho jakožto dědice země české, jakožto
předního přímluvce & orodovníka u Boha za všecky věrné Čechy. Knížata a pa—
novníci kladli obrazy jeho na peníze, pečeti a korouhve své; množství chrámů“
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a oltářů'postaveno' v čest jména jeho po všech krajích; ano konečně vše, co
národ náš jako ve'cti míti chtěl, to až dodnes svatováclavským nazývati obvykl.
Takž samo jméno výtečného panovníka tohoto, jako před staletími, ještě i nyní
v millionech srdci českých city a úmysly nábožné buditi nepřestávác.

Bůh dej, aby jméno Sv. dědice našeho i v srdci našem vzbudilo úmysly
zbožné, předsevzetí pevné, že i my nikoliv slovy, nýbrž skutky budeme ctiteli
sv._knížete našeho, osvědčující se vždy před Bohem i lidmi věrnými syny sv.
Václava dle víry i dle jazyka. Amen.

Manninen
Z praxe a různé.

1830—1910.

Den 18. srpna zaznamenáváme jako
den nad jiné významný, kdy J. V. náš
císař pán a král František Josef I.

slavil své 80té narozeniny.
Podnes tanou nám na mysli slova, jež

promluvil 26. listopadu 1908 u příležitosti
svého 601etého vládního jubilea: »Jsem věr
ným synem církve, která Mne učila ode
vzdanosti v těžkých hodinách, která Mně
často poskytla útěchy v neštěstí, která Mně
a Mému domu byla vždy věrnou vůdkyní
po všech cestách životem: Na letošní lovecké
výstavě vídeňské těší se zvláštní pozornosti
zástupů imitace loveckého zámečku císařova
v Miirzstegu (Štýrsko),av němž upoutá kaž
dého návštěvníka v ložnici císařově klekátko a
nad ním křížek. Kéž dešf milosti Boží
rosí stříbrovlason hlavu mocnářovn a
osladí mu v jeseni jeho života trpke' a
pohnntlivé chvíle dob minulých!

O zastupování katechetů přinášíOrd.
list k. a. konsistoře pražské výnos ze dne
1. červenec 1910, č. 8532. Jelikož v po—
slední době velice často se Opětovaly pří
pady, že dpp. katecheté, kteří buď pro ne
moc nebo zjiné příčiny sv. náboženství vy
učovati nemohli, ani k. a. konsistoři ani k.
a. náboženskému komisaři a školdozorci reSp.
k. a. vikáři žádné zprávy o tom nepodali,
takže k. a. konsistoř mnohdy až-po něko—
lika týdnech prostřednictvím c. k. školních
úřadův o tom zvěděla & teprv potom 0 za
stupování těchto dpp. katechetů jednati

' mohla, vidí se k. a. konsistoř stanoviti,
toto: »Každý katecheta neb učitel nábo
ženství, který by bud' pro nemoc nebo zjiné

závažné příčiny sv. náboženství nemohl vy
učovati, školní mši sv. sloužiti a exhorty
konati, jest povinen oznámiti to bez od
kladn také k. a. konsistoři a to skrze k.
&. náboženského komisaře a školdozorce,
nebo skrze k. a. vikáře.<

V oznámení tom budiž však zároveň
sděleno, jak a skrze koho bylo by lze o
zastupování se postarati, v čemž spolupů
sobiti příslušíi dpp. k. a. komisařům, načež
bude k. &. konsistoř s to, aby bud' návrh
ten schválila, nebo dle potřeby jiné příslušné
opatření co nejrychleji učinila.

Odmítnutá zkouška z náboženství.
Nejvyšší správní soud zabýval se dne 30.
června odvoláním notáře Lima z Lappeny.
Týž na začátku r. 1908 podal okr. školní
radě ve Wolkersdorfu žádost, aby jeho je
denáctiletá dcera Markéta, jež byla doma
vyučována, byla ve Wolkersdorfské škole
zkoušena. Učitel náboženství, farář Schinka.
zdráhal se s odvoláním na výnos konsistorní
zkoušku z náboženství s ní provésti, protože
nebrala účast na náboženských cvičeních,
sv. zpovědi a přijímání. Konsistoř vy?
jádření farářovo schválila. V příčině známky
z náboženství nařídila dolnorakouské zemská
školní rada, aby byla do vysvědčení dána
dle faktického stavu věcí. Proti tomu od
volal se baron z Lapenny k ministerstvu
s odůvodněním, že má právo zkoušku ze
všech předmětů žádali. Ministerstvo jej od
mítlo. Naproti tomu stížnosti jeho správní
soud vyhověl potud, že rodiče mají právo
žádatl přezkoušení ze všech předmětů na
veřejných školách. Pokud se tkne otázky,
může-li katecheta býti donucen zkoušku
z náboženství provésti, a dále, tvoří-li
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náboženské cvičení nutnou součást vy
učováni náboženství, nejvyšší soud roz
hodnutí neučinil. Pan baron z Lapenny ví
zase tolik, kolik věděl na začátku.

Analfabetismus citový má škola po
tírati, podobně jako hledí čeliti analfabetismu
rozumovému. Co tím myslíme? Nedostatek
smyslu pro krásu a život přírodní. Stačí
uvésti slova proslulého. cestovatele E. St.
Vráze: >Z dalekých světů—<:»Nejvíce za
nevřel jsem na ty, kdo buď z nevědomosti
nebo vypěstěného ukrutenství nemohou uči
niti kroku v přírodě, aby nehubili, nevraždili,
neničili. V mnohém nám bělochům je sty
děti sel Mnohde jest mládež evropská věru
horší, než děti divochů. Tyto ubíjejí, po
něvadž žijí 'i z nejmenší kořisti. U nás je
mnohému rozkoší ubíjeli ptáče jen pro sa
molibou pochoutku, že treňl je kamenem
neb prakem, či že je chytil dovedně na lep
neb do pasti. Hne-li se cos vlese, zlovůlný
škůdce taký nemyslí než jen jak by to zabil!
Pohled na život, na radost ze života nevy
volá v duši jeho nižádného dojmu. A ne
hodí-li se nic živoucíhó, rve aspoň větve
stromů, na seno trhá krásné kvítí — ba
jde lámat mladé stromky, které byli nasá
zeli lidé ušlechtilí všem pro radost a k u
žitku, přírodě pak pro okrasu.c

Rozmanitosti :
Na sjezdu abiturientů učitel. ústavů, zajímá
nás jen to, co jim známý řídící Tuček po
vídal: »Učiteli jest se varovati styků s kleri
kály, ač třeba s kněžími jednati taktně,
slušně, byt i reservovaně . . . za to d0po
ručoval paedagogický styk s matkami.c Byl
to již 10. sjezd abiturientů, který každoročně
pořádá Ústřední Spolek jednot učitelských
v král. Českém, aby prý budoucí učitele
a učitelky získal pro svoje pokrokové (!)
snahy, varoval je před živly reakčními atd.
Myslíme si, jen ať se varují právě takových
přátel a la p. Tuček a bude s nimi dobře.
— Prof. Massaryk řečnil na Kozím Hrádku
u Tábora o Husovi, zabouřil i proti ency
klice borromejské a s emfasí volal, že papež
odprosil . . . píše Čas, že při tom se rozléhal
potlesk daleko široko (škoda, že nenapsal —
až do Říma). Ad vocem »odprosilc, i kdyby
tomu tak bylo: papež odprosil, ale Massaryk
zapřcl (v processu s katechety). Co je lepší?
— Naše chlouba univ. professor dr. Musil
vrátil se dne 17. srpna ráno ze své vý
zkumné cesty po Arabii. Výsledky její jsou
veliké. Odkryl velkolepé nekropole a důle
žité historické nápisy a má za to, že našel
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také pravou biblickou horu Sinai. Redaktoru
tohoto listu dostalo seté cti, Spatřiti jej
také 19. t. m. ve Vídni celebrovati v čer
ném plnovousu v kostele u Milosrdných
Bratři v Leopoldstadtě a s ním stolovati. Ač
churav z poslední cesty a pohmožděn na
žebrech od splašených velbloudů, činí přece
dojem nezlomné energie. Tyto dny mešká
již na zotavené ve Výškově na Moravě. —
Dva velkolepé sjezdy konaly se v polovici
měsíce srpna. Prvni: Sjezd mariánských
družin z Cech, Moravy a Slezska, trval
tři dny a prostorný sál klementinský nebyl
ani s to pojati všecky účastníky, a zakon
čen byl velkolepým průvodem k soše Panny
Marie staroměstské, jehož se účastnili i ně
kteří katecheté sodálové. Druhý: Kurs cír
kevní hudby v Emausích, který vyvrcholil
v produkcích řezenského sboru v kostele
sv. Ignáce 18., 19. a 20. srpna; iten při
lákal mnohé kollegy katechety. — Ve »Věst
níku katolických duchovních diecése brněn
skéc uveřejňuje již v několika číslech vdp.
Vladimír Hornov, c. k. prof. paed. v Poličce,
pokus katechismu pro 3. třídu škol obec
ných, práci pozoruhodnou a nalézající vše
obecné obliby.

Z Lis árny redakce. —- L.: Výbornou
pomůcku pro německou katechesi budete
míti v Pichlerových: Volksschulkatechesen
(4 díly, cena asi 7 Kl. — Vydatnou po
můckou pro českou katechesi byl by: >Vý
klad methodický vel. katechismu od Th. C.
Lhotského. Ale je neznámo redakci, vyšel-li
již ve druhém druhém vydání díl III. a IV.;
díly však I. II. a V. vyšly. — R.: Byl jste
1/28. roku v duchovní správě a tážete se,
zda Vám budou ona léta započítána do
služby katechetské? Nikoli! Spolek se toho
vždy domáhal, ale při poslední úpravě na
mítlo se delegátům, kteří poukazovali na jiné
země, že prý tam zase nemají sníženou
35letou službu, což prý toliko sněm český
povolil, maje zřetel k létům u mnohých ka
techetů, v duchovní službě stráveným. —
Dv. v K. R.: Prosím o strpení, když zá
silka došla, byl redaktor vzdálen. V násle
dujícím čísle bude valná část uveřejněna a
na ostatní odpověděno.

Promluvy. Doporučujemepp. kollegům,
kteří dosud nemají: Duchovní promluvy
k mládeži, jež sepsal a vydal Emanuel
Cívka, katecheta c. k. gymnasia v Slaném,
aby si je objednali přímo u vydavatele, který
je zasílá za sníženou cenu 2 K 40 hal.,
i s poštovní zásilkou.

Hmmm. druzstva"ut vPraze.
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Katechetika v různých zemích.
(Pokračování.)

Charakteristikou novější katechetiky je čtvero předností: 1. Především se staví
na dějinný základ. Vedle protestantských dějin katechetiky Kóchera a Langemarka,
byl to s katolické strany toliko >Katechist< wůrzburského universitního biblio
thekáře M. J. Schmidta, který podal kdysi krátký dějinný přehled katolické kate
chetiky. Potom historické bádání Spalo téměř sto let, až Mayer, Weiss a Góbel,
Brůck, Moufang a Bohlmann podali dějiny katechese jednotlivých period — Probst,
Schóberl a Bůrgel skytli již úplné dějiny náboženského vyučování — Nikolay,
v. d. Fuhr, Weber, Krawutzky a jiní sepsali dějinné monografie o jednotlivých
osobnostech anebo o jednotlivých katechetických předmětech. Tyto práce při
nesly ten užitek, že skýtají obraz katechetické činnosti církve, jak ve všech
dobách pečovala všemožně o náboženské vyučování mládeže, kteréžto poznání
je s to vzpružiti horlivost nynějších katechetů. Další užitek jejich spočívá vtom,
že ukazují cíl a způsob učení, jaký církev při vyučování mládeže vždy měla na
zřeteli a tak pevně stanoví tradicionelní církevní katechési, která katechetice vždy
musí býti normou, byt i si ona vytkla za úlohu zdokonalovati se a přizpůsobovati
požadavkům doby. Dějinná šetření podala mnohé resultáty, jimiž bludné názory
starší katechetiky byly poopraveny a pevné základy získány pro budoucnost.

Novější katechetika dáie 2. staví náboženské vyučování ve službu nábožen
ské výchovy. Bylo sice ve všech dobách o to pečováno, aby předneseného učiva
bylo užito v naučení pro život. Tak ani v době osvícenské, v níž hlavní
věcí vyučování bylo rozumové vzdělávání, nebylo zapomínáno applikací, třeba
to byla jen obyčejná pravidla chytrosti a opatrnosti anebo všední morálky. Nyní
však katechetika žádá, aby nejen rozum byl přesvědčen o náboženských pravdách,
alei vůle aby byla jimi jata a ku pevným rozhodnutím povzbuzena, ata rozhod
nutí aby přešla ve skutky.

S náboženským poučováním má se tudíž spojiti i náboženské konání a
učitel náboženství má býti nejen učitelem, alei duchovním pastýřem svých žáků.
Tuto myšlenku uvedl arcibiskup lvovský, jakožto první řečník na vídeňském
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katechetickém kursu r. 1908 ve skvělé řeči a tak naznačil zorný bod, pod nímž
všecka jednání kursu mají se díti, totiž vzdělání mysli a charakteru. Také na třetím
mnichovském kursu byla jednotná idea podkladem všech referátů, totiž vzdělání
vůle, jejíž psychologie a problémy byly pak projedná-vány.

Novější katechetika snaží se dále 3. působiti prakticky, upínajíc pozornost
a činnost katechety na aktuelní potřeby přítomnosti. Je to především ntvrzení
mládeže ve víře proti útokům, které jí nejen z dáli hrozí, ale i z blízka na ni
dotírají; mládež škole povinná je štvána proti náboženské nauce i náboženským
cvičením. Za takových okolností nestačí náboženská nauka, tu musí přistoupiti
obrana, apologetika, aby děti proti útokům byly posilněny, obrněný. Dále je to
upevnění mládeže v mravnosti a její _uchování před morem veřejné nemravnosti.
Všecky katechetické časopisy 5 dostatek pojednaly o tom předmětu a při tom
i otázku sexuelního poučování důkladně probraly. Proti bludným názorům šíře
ným ze strany sociálních demokratů třeba sociální nčení křesťanství správně od
haliti a přesvědčivě podati, na což poukázal dr. Tibitanzl O. C. ve své brožuře
»Die sociale Praxis in der Katechese.:

Novější katechetika snaží se konečně 4. státi na vědeckém základě a svůj
systém vědecky zdůvodniti. Ona je theorií náboženského vyučování a pro toto
platí stejné všeobecné didaktické zákony, jako pro všechny jiné učebné před—
měty. Ona je však i návodem k náboženské výchově mládeže a tento návod
musí též všímati si všech obecných platných zákonů výchovy. Nauka vyučo
vání a vychováváni, slovem paedagogika, má kořeny v anthropologii, psychologii
logice a ethice. Tyto filosofické nauky tvoří její základ. Dnes již nestačí žádati
na katechetice_jako na methodice kteréhokoli jiného předmětu, více neb méně pra
ktických pravidel pro udílení náboženského vyučování; nyní žádá se na ní ajejí
snahou také má býti, všecka pravidla vědecky zdůvodniti a uspořádati ve vě
decký systém, který by obsahem tvořilsamostatnou vědeckou nauku. Tyto snahy
mohly teprve tehdy přirozeně vzniknouti, když paedagogika ze svého významu
obyčejného umění povznesla se k vědě. Gruber aHirscherjsou jména těch mužů,
kteří katechetiku uvedli v systém. Po nich nedoznala síce ve.vědeckém útvaru
podstatného pokroku, až teprve v posledním desítiletí předešlého století opět při
vedlo ji na přetřes katechetické hnutí, vyšlé z podnětu katechetského spolku
mnichovského a které vykazuje jména: Baier, Weber, Stieglitz & Góttler v Jiho
německu a na půdě rakouské průkopníky: Svobodu, bratry Pichlery, Kunde,
Tibitanzla, Giese. Ona je centrum v době přítomné. Tomu nasvědčují sjezdy salc
burský,vídeňský, mnichovský a j. od r. 1905. Soustředění všech katechetických
studií a spojení všech katechetických odborníků má přinésti katechetický kon
gress, který připravuje katechetická sekce společnosti Leonovy. Proto zaslouží si
katechetika zvláštní stolice při universitě neb lyceích a právem volá se po ní tam,
kde jí dosud není, a dále, že katechetský stav nebude bohudík pokládati za po
pelku, nýbrž za důležité odvětví duchovní správy a organismu církevního vůbec,
při čemž ovšem neozve se pýcha v nositelích toho povolání, ale naopak vědomí
povinnosti, nqezadati ničím svému stavu, na dalším sebevzdělání neunavně pra
covati a za dědice testamentu božského Přítele ditek se považovati. (Dokončení.)
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Promluva na neděli XXI. po sv. Duchu.
Napsal prof. Frant. Hradský.

»Buďte následovníci Božíl“ 5, 1.

Nemilosrdný služebník nebyl ctnostným mužem. Jeho vůle — nebo jak ří
káme v obyčejném životě, jeho srdce nebylo ušlechtilé. Hyzdilo je sobectví,
tvrdost, lakota. Jak by se nám libil, kdyby byl řekl: »Milý druhu, právě mi pán od
pustil veliký dluh, chci tedy i já učiniti podobně. Netrud' se, jak bys mi za
platil, všecko ti odpouštim.< Hned byste si ho představovali s tváří vlídnou a
ušlechtilou; hřích je škodlivý, je z ďábla, jak praví sv. Jan (1 Jan 3, 8). Proto
hyzdí člověka. Ctnost je krásná, připodobňuje nás Bohu; proto činí člověka
mravně krásným. P. Ježíš, náš milý Spasitel, je souhrn všech ctnosti a ideál
největší dokonalosti. Protojest ode všech lidí, kteří mají smysl pro? mravní krásu
duše, zbožňován a následován. Svatí hleděli ho dostihnouti aspoň v některých
ctnostech, sv. František Sal. v dobrotě srdce a mírnosti, bl. Anežka v čistotě a
zbožnosti, sv. Václav ve věrném plnění vůle Boží. Proto stkvějí se také mravní
krásou, která nás oslňuje. Ctnost činí člověka libezným Bohu i lidem.

Co jest ctnost? Odpovídám slovy sv. Augustina, jenž dí:, Virtus est habitus
operations bonus. Ctnost jest činná vloha.

Jest vloha. Tím se praví, že jest trvalou vlastností. Lakomec dal, pohnut
nějakou zvláštní okolností, almužnu, snad větší almužnu. Myslí si: Jsem dobro
činný muž! Je to pravda? Má ctnost dobročinnosti? O nikoliv! Naopak, on má
vlohu k lakomství; zde vyjímečně a proti své trvalé náklonnosti učinil skutek
dobrý. Dobrý skutek není ještě ctností.

Ctnost je vloha činná. Lafontaine di, že ctnost jest semeno, které se všude
dobře daří. Chce říci, že všude dobře roste, kvete a plody dává. Ctnost není
pouhou schopností. Schopnost má každý. Farao mohl býti povolný, Esau mohl
býti- mírný, Pilát mohl býti spravedlivý, farizeové mohli býti beze lsti. Každý má
schopnost býti ctnostným, ale schopnost nestačí. Třeba činnosti ctnostné. Proto
se praví »vloha činnác. Všimněte si, že pravím >vloha< činná aže nemluvím odo—
brých skutcích. Básník Virgil oslavuje v Aeneidě Aenea, praotce národa římského,
jakožto muže velmi zbožného a líčí přemnohé a nákladné oběti jeho. Ale Ae
neas nekonal nepřetržitě skutků nábožnosti. Ptám se: nebyl v těch dobách zbožný?
Měl ctnost nábožnosti jen tehdáž, když se modlil nebo obětoval bohům? Odpo
víte správně, byl stále mužem zbožným. Nezáleží tedy ctnost ve skutcích, nýbrž
ve vloze, ale ve vloze činné, t. j. takové, která, když může, skutky se proje
vuje a která k nim se kloní, k nim člověka povzbuzuje a vede. Ano sv. Augustin
praví, že je možno, aby někdo měl některou ctnost, třebas jí skutky neosvědčil.
Myslete na vojína„který jest statečný, ale neměl příležitosti, aby ctnost stateč
nosti na venek'ukázalf

Ctnost jest činná vloha dobrá. Vloha ke zlému není ctností. Kdo má ná
klonnost k lenivosti, nemá ctnosti, a to tím méně, jestliže ji činně skutky
osvědčuje. _

Ctnost jest tedy činná dobrá vloha. Rozeznáváme ctnosti přirozené a nad
přirozené. Mnozí pohané vynikali ctnostmi. Aeneas byl, jak jsem pravil, velmi
zbožný; rovněž Sokrates, Plato a jiní. Achilles a Hektor byli udatní rekové.
Agamemnon vynikal rozšafností, Aristides spravedlností, Leonidas láskou k vlasti.
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Luther prohlásil ctnosti pohanů za hříchy, ale tomu není tak. Byly. to ctností,
ale byly to ctnosti přirozené. Posvěcující milost boží byla prvotním hříchem ztra
cena, i nebyli tito pohané v stavu nadpřirozeném, nemajíce znaku synovství božího
v duši. Proto i jejich ctnosti byly ctnosti přirozené. Bůh jim ovšem k nim po

své zdokonalení. Snad od rodičů zdědili už náklonnost ke ctnosti a byli k nívy
chováni, vnímavě přijímali moudré zásady životní, vtiskujíce si je do duše, cvičili
se v dobrém. Zvláště vidíme, že náboženství, bázeň před hříchem, jenž bohům
se protiví a veliká úcta k nim nejvíce působila k mravní velikosti těchto m užů
Ovšem dokonalost těchto velikánů má stíny, veliké stíny. Ale tomu se nedivte!
Náboženství, které jim bylo podkladem, bylo nedokonalé a bludné. Ale pokloňte
se mužům, kteří tak upřímně pravdu hledali a po dobru tak úsilovně se snažili!
Kdyby byli žili v době křesťanské, zajisté svatosti by byli vynikli neobyčejnou.

Kristus Pán vrátil nám stav nadpřirozený, stav milosti posvěcující, stav
dítek božích. Nebeské šlechtictví máme v erbu a nejen v erbu, také v duši.
Skrze milost posvěcující září v ní vyšší, božská krása. Také ctnosti křesťanské
musí “býti nadpřirozené, nebo jen tak mají cenu věčnou, jen tak jsou ctnostmi
dítek božích, jen tak mají erb nebeského šlechtictví vtištěn. Milost posvěcující
dává jim tuto důstojnost a krásu. Bez ní mají cenu jen časnou, jsou jen lidské,
pozemské, jen jako květina bez slunečního světla, jsou chudší nežli ctnosti po
hanské, nebo pohané milosti posvěcující nemohli chtíti, ale křesťan vždy vlastní
vinou ničí a ztrácí tento nebeský lesk svých ctností.

Ctnost dělí se také na ctnost ulitou a nabytou.
Ctnosti pohanské byly jen nabyté. Chceš býti otužilý? Musíš stále se otu

žovati. Chceš býti virtuosem? Musíš stále se cvičiti. Chceš býti statečným? Musíš
vyhledávati příležitost, abys ve statečnosti se vycvičil. Chceš býti zbožným? Musíš
často konati skutky zbožnosti. Chceš býti pánem sebe, královsky vládnouti sa
mému sobě? Musíš stále potlačovati každou nezřízenost, aby žádná tě neovládla,
ale ty měl v moci ji. Chceš býti pokorný? Musíš strpětí pokoření. Bez velkého
usilovného, vytrvalého cviku není ctnosti. Není tomu dávno, co hlásala ňlosoňe
a paedagogika, že krásné zásady, učení, věda činí samy sebou dobrým a ctnost—
ným. To je asi tak, jakoby někdo řekl, virtuosem se stane, kdo poslouchá zá
kony harmonie, ale necvičí se. Za sto let nezahraje ani národní písničky.
Cvíku třeba, vycvičí pravě vlohu, dává lehkost porozumění, lásku, trvalou čin
nou disposici, t. j. ctnost, — u někoho dříve a snadněji, u jiného tíže a zvolněji,
u někoho hravě, u někoho s námahou. Bl. Zdislava jakoby měla křídla z ctností
zrovna letěla, hned od mladosti, k veliké dokonalosti, nalézajíc v ní rozkoš.
U jiných svatých zase vidíme, jak těžce pracovali na své dokonalosti, namáhavě
hubice býlí v zahradě své duše, namáhavě zasazujíce květy ctnosti, namá—
havě ji ošetřujice; teprve po velké vytrvalé práci došli tam, že konání ctností
bylo jim snadné, radostné, rozkošné. Kdo si myslí, že bez cvičení stane se
dobrým,máse za Honzu z pohádky, který řekl jen: »Stolečku, pokrej sele Jemu se
ovšem pokryl, ale ty dokonalosti bez usilovné práce nedojdeš.

Cvikem nabýváme přirozených ctností. Ale naše ctnosti mají býti nadpři
rozené, božskou krásou a důstojnosti prozářeny. Než jak může z přirozeností
lidské, která je všecka jen pozemská, vyrůsti nebeský květ, skutek & ctnost
z vyššího, božského řádu? Může z mrtvého kamene vyrůsti živá květina, vy
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líhnouti se živoucí skřivan? Chápete zajisté, že má-lí býti srdce naše půdou
pro skutky a ctnosti nadpřirozené, musí dříve nadpřirozené síly míti v sobě. Ty
nám Bůh vlévá. Křesťanská ctnost, učíte se v katechismu, iest nadpřirozený, od
Boha ulitý dar, který nás nschopňuie a nakloňuie, abychom dobré činili. Hlavně
nás uschopňuje. Vlévá nám do duše nadpřirozené síly, nadpřirozené vlohy,
abychom byli s to vykonávatí věci nadpřirozené. Tyto síly také nakloňují k do
brému, avšak má-li vyrůsti z nich pravá ctnost, musí přistoupiti cvik, práce,
trvalá snaha, o nichž právě jsem mluvil. Poněvadž křest. ctnost je dar boží,
můžeme si také rozhojnění tohoto daru vyprositi. Bl. Sarkander modlil se za
ctnosti, jichž si přál. Také jeho matka vyprosila mu, vodíc jej na sv. Hostýn,
mnohého nebeského daru.

Dosti pro dnes! Nikdo nepochybuje, praví sv. Augustin, že ctnost animam
facit optimam, činí duši velmi dobrou. Vy se snažíte, abyste z vědomostí měli
na vysvědčení velmi dobrou. Ale člověk, který vzdělává jen rozum a vůli za
nedbává, chodí jen o jedné noze. Vzdělanost bez mravní dokonalosti nedá
štěstí na zemi, tím méně vede k spasení. Mravní dokonalost záleží v solidních
ctnostech. Náš národ bude šťastnější, až vedle vzdělanosti bude u něho kvésti
mravní dokonalost. Potom bude také silný & mocný. Proto vzdělávejte svou vůli
láskou ke všemu, co je dobré. Rozum pravdou, vůle láskou k dobru se vzdělává.
Kristus Pán dal nám vznešenou metu, když pravil: »Buďte dokonalí, jako Otec 'váš
nebeský dokonalý jest./c (Mat. 5, 48.) Sám dal se nám za vzor. Chceš-li dokonalým
býti, řekl k jinochovi, následuj mne! (Mat. 19, Bl.) Uvidí-li u vás dobrou vůli
a snahu, pomůže vám, nebo ničeho si tak nepřeje jako naší dokonalosti, která
nás učiní podobny jemu a Otci jeho. Což je těžko milovati ctnost, divila se sv.
Terezie? Vždyť je neskonale krásná! Zamilujte si ctnosti! Učiní vás krásny na
duši. Jablonský pěje:

»Ctnost jest anděl. jehož kráse
nic nemůž se vyrovnati;
kdo ji poznal v plném jase,
ten ji musí milovati.:

Poznejte ji, oblíbujte si ji!\ Učiní vás blaženy zde a na věčnosti. Amen.

Promluva na neděli XXII. po sv. Duchu,
VLADIMÍR HORNOV.

„Dávejte tedy, co jest císařovo císaři, a co jest
Božího Bohulc Mat. 22, 21.

V daleké cizině psal starý vlastenec chvějící se rukou testament a ke konci
připojil: »A takž srdce mé zaneste do drahé vlasti, kde tlí prach mých otců, kde
v modlitbě zašeptá ke mně řeč moje sladká mateřská, kde s jarem nad travou
hrobní rozezvučí se píseň luhů domácích jako ukolébavka, kterou zpívala mi
kdysi drahá matička. — Duši pak svou nesmrtelnou odporoučím Bohu a Jeho
milosti!

1. »Duši Bohul< — »Da'ueite co jest Božího Bohu!: — Při významných
těchto slovech Spasitelových zatanul mi na mysli veliký duchovní boj sv. Augu—
stína, jedné z nejšlechetnějších duší, která jako mystický květ rozkvetla na roz
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hraní éry pohanské a křesťanské, z jejichž hlubin vytryskl onen žhavý výdech
poznání: »Neměla duše má pokoje, dokud nespočinula v Tobě, o Boželc

»Co Božího — dávejte Bohu !c — ten hlas prochvívá nitrem znepokojeným,
když člověk po mnohém bloudění, po strastných bojích a rozporech duše, po
sterém zklamání — nechává duši růsti křídla, aby jako zbloudilá vlaštovka silou
a pudem jí daným vrátila se do starého svého domova ——k Bohu! — Rosná
krůpěj zanícena paprskem slunCe, mizí v oblacích; uštvaná větry, zbičovaná bou
řemi, letí zpět v tichý klín země, kde zrodila se v kolébce květů u vonných
břehů horské bystřiny. A člověk, koruna tvorstva, obraz boží, do něhož Bůh
vdechl dechnutí života, rosu nebes, duši ozářenou paprskem poznání, duši zji
třenou políbením svobody synů božích, zanícenou touhou nesmrtelnosti, neměl
by toužiti po zdroji svého života, po Bohu? Z prachu země před Damaškem
vzepjal Šavel ruce své ke Kristu; naplněn světlem stigmat Vzkříšeného klesl
Tomáš před Bohem; v noci přišel Nikodem za Kristem. A cestou jejich jdou a
půjdou tisíce. Z prachu vášní, ze stigmat bolestných pochybností, z těžkých stínů
nevěry volá duše naše: »Dávejte co jest Božího Bohu!:

2. Přicházim ke druhé části: »Dávqite, co jest císařovo, císaři./c

Týž Bůh, který na Sionu psal v desky dekalogu: »V jednoho Boha budeš
věřitila — týž dal i přikázání: »Cti otce svého i matku svoulc —- a jim pro
hlásil svrchovanost otce, autoritu otce v rodině. Z vůle boží z rodin povstaly
větší společnosti, státy. Ale jako pohanstvím zatemněn byl pojem Boha, tak za.
temněn byl i pojem svrchovanosti otecké a královské. Autorita nebyla již po
svěcena Bohem.

Vizme lidstvo před příchodem Kristovým! Římvítal své césary, přicházející
od Rýna, z Asie, z Egypta, procházející branou vítěznou, provázené kletbou
národů podrobených — ale jásot lidu byl jako předzvěst smrti. Vital tyrana, a
na jeho čele ozdobeném diademem hledal již místo, které zneuctí, až jeho mrtvolu
uzří v prachu.

Když přišlo křesťanství, nalezlo autoritu lidskou zneuctěnu zneužitím, na
lezlo ji v prachu mezi zločiny; nalezlo národy bouřící se proti trůnu a císaři a
zvolalo: »Dávejte, co jest císařovo, císaři!< Očistilo koruny ve svých basilikách,
posvětilo je před svými oltáři. Drželo krále na štítě, dávajíc mu poučení, jež bu
dilo v duchu národů důvěru, úctu a lásku. Stvořilo království křesťanské a s ním
věrnost, onen cit, jímž dítě z krve královské bylo posvátným pro celý národ.
»Moriamur pro rege nostro!< — toť zvolání srdcí, posvěcených křesťanstvím.
Král a národ dle ideje křesťanské — toť otec a rodina.

Král Francie potkává prostinkou selku křesťanskou, která líbá mu ruku.
»Proč ne i tvář.?c táže se král. »Jsi králem, panelc — »Ale také tvým otcemlc
odpovídá král s výčitkou.*)

Královna Alžběta odkládá diadem královský, jde k trpícím dětem svého
národa, obvazuje jejich rány, slouží jejich bolestem.

A vzpomínám slov křesťanského knížete, jež básník náš (Vrchlický v dra
matu »Bratřic) vkládá do úst svatého dědice země české:

Jest těžký úkol vladaře, na všechny on myslít musí, s všemi musí cítit a
přece ví, že stále víc jich trpí, než blaženo jest v jeho celé zemi.

*) Dle Lacordaira.
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Zde chleba dáš, však iiná ústa jinde přec hlady chví se strašným úpěním . . .
A jiné rány, těžká nemoc a bída duší horší bědy těla . . .
Vše trápí mne, jak já bych vinen byl . . .c
Tak křesťanství láskou posvětilo srdce vladařů i srdce lidu. Proto Karel IV.

nad korunou naší jako živý zákon křesťanského království dal vztýčiti kříž. Ajak
milovali Čechové své krále! —

Když od hranic rakouských zaletěla smutná zvěst do luhů českých, ku ma—
tičcePraze stověžaté, že na poli moravském padl Otakar, zlatý králskvětem svého
bohatýrstva, zachvělo se každé věrné srdce české. Klecanský povídkář vypravuje,
jak staříci šediví putovali daleko do Rakous, aby tam viděli mrtvolu svého krále,
aby se nad ní pomodlili a zaplakali. A když viděli krále ubitého, věřiti ani ne
chtěli, že by to byl Otakar, český král. — Vrátili se do Čech a když již cizinci
počali se tu hnízditi, hleděli dolů ke hranicím rakouským, čekajíce, až rozhlaholí
se polnice železných pánův a pod vlající korouhví svatováclavskou, na níž orlice
k letu rozpjatá, vrátí se Otakar zlatý v dědictví věrných Čechů. —

A když pak synáček zlatého krále Otakara v bidě jako syn podruhův trpěl
na dvoře hrabivého Otty braniborského, v Čechách od hradu k hradu sbíralo se
na sirotka, na mladého kraleviče — a stříbrem vykoupili si Čechové svého krále.

A věrnost Čechů? Krvavé bojiště Kreščacké, ty's vidělo ji! Ne láskou jen,
ne životem — ale řetězy připjali se věrní Čechové ku svému králi a umírali se
svým vojvodou bohatýrem.

A dnes, kdy věrný Čech blíží se ke královským Hradčanům, ke kapli sv.
Václava — až dech se v hrudi zatají při vzpomínce, že nad kaplí tou klenot,
k němuž srdce česká hledí s vírou a naději, s láskou ise slzami — koruna sva
ováclavská. Hlava chýlí se níže a zdá se, že z hrobů našich králů a vojevodů

zavznívá hymna: »Vos estis gens sancta — genus régale! — Vy jste národ
svatý, pokolení královské! —

ó, buďme národem svatým, pokolením královským! Dávejme co císařovo
císaři, co Božího Bohu a Bůh zachová nám dědictví naše pozemské i věčné!
Amen.

Promluva na XXIII. neděli po sv. Duchu.
Prof. FRANT. HRADSKÝ.

>Totoť jest zajisté vůle boží, posvěcení vaše.<
(I. Thes._ 4, S.)

Zástup posmíval se Spasitelí. Pohled na mrtvou dívku, soucit s rodiči,
nářekžen, hudba citově ho dojaly. Při smyslovém vzrušení bystrost rozumová
bývá často seslabena. Proto se říká, že vášeň zaslepuje. Tak stalo se i zástupu,
Vzrušen jsa, zapomněl na činy velikého proroka a úctu k němu. Slyší slovo »spíc
a posmívá se, věda, že dívka umřela.

Jak jednal zástup? Odpovíte: ukvapeně, neopatrně, neuctivě. Proti kterým
ctnostem zhřešil? Odpovíte: proti opatrnosti; snad ijiné ctnosti mohli bystejme
novati. Nechybíme, řekneme-li, že se prohřešil hlavně proti opatrnostiz. Hle, příle
žitost, abychom uvažovali o důležité této ctnosti a o těch, jimž stojí v čele, ctno—
stech hlavních.

Už Plato je znal. Máme od něho čtyři rozhovory, jež jednají o kardinálních
neboli stěžejných ctnostech. První zove se opatrnost. Platonův rozhovor o ní,
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jejž klade Sokratovi do úst, jmenuje se Menon. Druhá jest spravedlnost, o které
jedná Platonův Kriton; třetí statečnost, Platonův Laches; čtvrtá mírnost, Platonův
Charmides. Plato v mnohém pochybil. Jeho chyby s velikým důmyslem opravil
Aristoteles. Církev přijala rozdělení ctností na hlavní neboli stěžejné ctnosti a
opravila je dle nauky, která plyne ze zjevení. Přijala vše, co podala jí ňlosoňe,
zvláště ethika, ale ozářila to zásadami od Boha zjevenými. Dvojí prospěch vzešel
z toho pro nás: dovedeme mluvitio věcech mravních přesně ajasně, jako žádná
věda a máme jistotu, že to, co díme, je pravda. Řečené čtyři ctnosti jsou přijaty
jakožto hlavní ctnosti mravné do všech mravovědných učebnic světa. Mravověda
křestanská, jak ji církev během století vypracovala, jest největší osvětové dílo
světa. Jemu děkuje Evropa, že stala se první kulturní zemí na zeměkouli.

Ctnosti dělíme na ctnosti božské a mravně. Ctnosti božské jsou tři: víra,
naděje a láska. Ctnosti mravné jsou mnohé. Jmenuji se mravně, poněvadž Upra
vuji naše mravy tak, aby se líbily Bohu. Mezi nimi vynikají ctnosti hlavní, též
kardinální neboli stěžejné zvané: opatrnost, spravedlnost, statečnost a mírnost
neboli střízlivost.

Proč se tak zovou? Na veřejných budovách bývaly, dokud nepřevládla mo
derní necudná allegorie, zobrazovány ušlechtilými postavami mužů nebo žen, aby
hlásaly občanskou pravdu, žejsou pilíři občanské spořádanosti a zvedenosti. Jest
tomu tak. Hlavní tyto ctnosti obsahují v sobě všecky ostatní m'ravné ctnosti aje
pořádají. Sv. Tomáš Akv. praví: Jmenuji se kardinální od slova cardines, stěžeje,
v nichž dvéře spočívají a se pohybují. Podobně na ctnostech hlavních neboli
stěžejných spočívá jako na základech svých mravní život lidský a v nich se po
hybuje (De Ver. q. 5. a l.). Sv. Řehoř V. píše: Na čtyřech stéžejích spočívá dům
života duchovního, na opatrnosti, spravedlnosti, statečnosti a mírnosti; nebo tyto
čtyři ctnosti dávají tvářnost každému dobrému skutku. (Moral. ]. 2, c. 4. q.)
Proto šťasten jest zajisté jinoch, který se snaží, aby tyto ctnosti si osvojil, ovšem
netoliko pro svět, ale také, ano hlavně vzhledem ku poslednímu svému cíli. Nad
přirozenou vlohu ktomu přijal na křtu svatém; jen třeba, aby sám přiložil ruku
k dílu. —

Proč jsou právě čtyři? Sv. Tomáš Akv. (1. c.) to vykládá asi následovně:
Ctnosti mravné mají pořádati naše mravy, aby Bohu se líbily. Mají tedy říditi
všecko naše jednání. Čeho je k tomu zapotřebí? Předně, aby člověk moudře věc
si rozmyslil a podle toho své jednání určoval. To dává opatrnost. Za druhé, aby,
maje jednati, jednal spravedlivě, poctivě, svědomitě, nikomu neubližuje, nikoho
nešidě. Tomu ho učí spravedlnost. Za třetí, aby dílo své provedl, nedávaje se
překážkami a obtížemi zastrašovati. To mu zjedná udatnost. Za čtvrté, aby při
jednání se neunáhloval, nedával strhnouti vášní, vedl si jako muž vyspělý s mou
drou umírněností. To dává mírnost neboli střízlivost. Takovým způsobem řídí
tyto čtyři ctnosti všecko jednání naše a pořádají sličně všecky mravy naše. —
Na výšině stojí vůdce vojska, jež hotoví se k boji proti Turkům. Tu přistupují
k němu neviditelné čtyři postavy vzdušné. První má na čelence jméno opatrnost.
Našeptala mu, kterých prostředků z těch, jež se naskytují, má užíti, aby došel
cíle. Jakoby se vyjasnilo v jeho mysli, viděl vůdce, že výborné jsou tyto pro
středky. Nyní přistupuje postava s čelenkou »statečnosta a dechne na něho.
Ihned pociťuje velikou odhodlanost v hrudi své. Z oka září přesvědčení: zvítě
zíme. Viděl nepřítele četnějšího, lépe vyzbrojeného, výhodnější postavení zaují
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majícího, ale nebojí se. Jeho odhodlanost budí také ve vojínech zmužilost & vy—
trvalost. Ale příliš rozpaluje se hruď vůdcova hrozíc, že jeho statečnost zvrátí
se v nerozumnou odvážlivost. I přistupuje postava třetí s čelenkou »mírnostc a
klade mu ruku na čelo. Ochladla vášeň a klidná rozvaha nabyla vrchu. Na konec
napomíná »spravedlnost-z Jednej spravedlivě, neubližuj nikomu, neprolévej zby
tečně krve, měj úctu před právem & majetkem jiných. Chápete, co přirovnání
znamená. Ukazuje, jak tyto čtyři ctnosti všecko jednáni vůdcovo řídí. Právě tyto
čtyři jsou mu potřebné, ale právě ony také stačí, neboť obepínají celého člověka.
Vizte! Býti opatrným jest věcí rozumu. Opatrnost má tedy sídlo v rozumu a
řídí jej. Proto jest také první hlavní ctností. Rozum dal nám Bůh, aby nám svítil
na cestu života. Opatrnost činí, aby dobře rozsuzoval, jak tento cestou má krá
četi. _Spravedlnost řídí vůli, kterou rozum s opatrností osvěcují. Jedná potom
poctivě a počestně podle spravedlnosti boží. Statečnost a mírnost řídí nižší část
člověkovu, část smyslovou. Statečnost'onu část, která před překážkami se leká,
je vrtkavá, líná; mírnost zase stránku žádostivou. To se děje přikaždém skutku.
A tak celý člověk, duchové jeho vlohy rozumu a vůle, i smyslové jeho stránky
jsou hlavními ctnostmi spravovány.

Hle, jak pravda jest, že hlavní ctnosti jsou jako pilíře, na kterých budova
lidských bohumilných mravů spočívá a od nich jest spravována. K ním jako
květy svlačce, nebo lupeny břečťanu, jež po kmeni se vinou, majíce na něm
pevnou podporu, řadí se ostatní ctnosti mravné. Jiné z nich vyplývají jako ta
žebra chrámová, která z hlavatice pilířů vystupují podobny lupenům květinového
kalichu a na ní pevně spočívají. Jiné se k nim druží jako okrasy a arabesky,
které vidíte na patníku, dříku a hlavici. Všecky mravné ctnosti jako krásná ko
monstva, s kterými jednotlivé hlavní ctnosti vystupují. Kdo získá si jich náčel
níka nebo královnu, chci říci ctnost hlavní, k tomu i jich světlé komonstvo,
snadno se přitulí.

V čele hlavních ctností kráčí opatrnost. Plato ji zval cppovnqtc,latinsky
jmenuje se prudentia'; Tomáš Štítný ji zval rozšatnost (Naučení p. 202). Její
úkol je, aby moudře uvažovala, jak v jednotlivých případech dlužno jednati,
zvlášť kterých prostředků dlužno užíti, aby jednání naše vedlo k cíli podle vůle
boží. Tato opatrnost nemá ovšem nic společného s chytrostí, která se neptá,
jsou-li cesty k cíli čestné čili nic. Tato opatrnosttaké není pouze přirozená, nebo
hlavní, k čemu přihlíží, jest, aby skutky naše vedly k cíli poslednímu, nadpřiro
zenému. Řídí se tedy zásadami a důvody, jež plynou z víry. Jest to ctnost nad
přirozená, jež snaží se po darech lepších. (Kor. 12, Bl.)

Čím se liší mravní ctnosti od božských ctností? Několika slovy si to po—
vězme. Když věřím, věřím přímo Bohu a jeho slovům. Když doufám, doufám
přímo v Boha a jeho sliby. Když miluji, miluji přímo Bohaa lidi pro Boha. Mlu
vím ovšem o božské ctnosti víry, naděje a lásky. Předmět božské ctnosti je Bůh
přímo. Ctnosti mravné směřují především k životu a potom teprve k Bohu. Vy
světleme si to na ctnosti opatrnosti příkladem! Medik učí se vědě lékařské. Stu
duje pilně všecky nemoci a léky proti nim. Zabývá se přímo vědou lékařskou.
Nyní přijde do života a stojí u lůžka nemocného. Než běda, sotva si ví rady.
Už nejde jen o vědu lékařskou, ale o praktický případ, na který má ji užíti.
Vědu svou zná, ale jak má si vésti v tomto určitém případě? Opatrně uvažuje,
aby nemoc poznal, zvolil vhodné léky a došel cíle: uzdravit nemocného. Toť
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příklad. Ty znáš víru svou, ty ctíš přikázání boží, ty chceš jednati podle zásad
křesťanských. Ale život lidský je tak mnohotvárně složitý. Kdo ti dá v prakti
ckých případech světlo a radu, abys jednal podle vůle boží. abys volil pravé,
jež vede ku poslednímu cíli? To ti dá křesťanská opatrnost. Tak mravně ctnosti,
a mezi nimi zvláště ctnosti hlavní nesměřují přímo k Bohu, ale ku praktickému
životu, učíce, jak máš jednat, jak volit, aby všecko k Bohu vedlo. Předmět ctností
božských je přímo Bůh, předmět _ctností mravních praktický život, ale tak, aby
byl bohumilý. Svatý Pavel dí, že máme zkoušeli, která jest vůle boží dobrá a lí
bezná a dokonalá (Řím 12, 2), a ovšem dle toho jednati, abychom se líbiliBoIm
(l. Thes. 4, 3). Mravní ctnosti tě tomu naučí,

Však dosti. Tomáš Štítný vypravuje, že pohané ctili bohyni, o níž pravili,
že vládne rozšaíností. Dalí jí krásnou postavu, krásně oko s trojí tváří. Naznačili
tím, že opatrnost je krásná ctnost, že vidí mnoho věcí dříve nežli přijdou, že
opatrností učí těž lidi, kteří ji vzývají. Podobně ipro jiné ctnosti měli své bohy“
Byla to úcta bludná. ale myšlenka je krásná. Náš Bůh je živý, nejvýš moudrý
a svatý. Prosrne ho za dar opatrnosti & dar ostatních hlavních ctností. Buďte.
opatrní a bděle na modlitbách, napomíná sv. Petr (l. Petr 4, 7). Modlitba za
ctnosti nikdy není marná. K nim přidejte cvičení se v nich! Naše mravy utváří
se bohumile, Bohu ke cti, jiným ku povzbuzení a prospěchu, nám k štěstí ča
sněmu a věčnému. Amen.

_______“ „__—__ Z naší organisace.

Spolek katechetů v král. Českém konal člensk ou schůzi dne 21. září
v místnostech spolkových. Předseda vítá po prázdninách členy k nově prácí
spolkové a žádá, by v hojném počtu navštěvovali zase schůze členské.

. Protokol minulé schůze přečten, probrán a schválen.
Výklad katechismu od Dr. A. Podlahy zdarma obdrželi tito členové:
Jos. V. Zelinka, katecheta v Chrudimi; Jan Sklenář, katecheta v Pacově;

Jos. Jonák, katechetav Praze—VII.a Mik. Koukl, katecheta v Praze-VII. Knihovník
spolku zašle jim zmíněnou knihu co nejdříve.

Obšírný reterát o katechetské výstavce česko-budějovické uveřejněn bude
ve Věstníku Katechetskěm.

K—četným dotazům kollegů venkovských, kdy možno mluviti v záležitostech
katechetských s konsistorním referentem vsdp. kan. prel, Dr. Tumpachem, sděluje
předseda, že v příčině tě před prázdninami vsdp. referent byl požádán rekoman
dovaným dopisem o laskavě sdělení a jakmile dojde odpověď, podá se tazatelům
o tom zpráva.

Prof. X. Dvořák přeje si rychlejší postup při úpravě nového katechismu.
Za tou příčinou bude na příště pokračováno tak, že v komisi katechismové vy—
pracuje se vždy určitá část katechismu a ve členských schůzích vypracovaná
část toliko se přečte, po případě doplní.

Aby myšlenka zříditi v Praze stálou výstavku náboženských pomůcek
v brzku uvedena býti mohla v život, zvoleno za tou příčinou ňnanční kómité,
by potřebné k tomu příspěvky sbíralo. Příspěvky uvolili (se sbírati kol. Jos.
Jonák, katecheta v Praze-VII. a Mikuláš Koukl, katecheta v Praze-VII.
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Na přetřes uveden dekret papežský v posl. čísle Ord. listu uveřejněný 0 při
jímání svátostí pokání a Nejsv. Svát. oltářní dítek 7letých.

Předseda žádá přítomné členy, aby působili na katechety-nečleny, by vstou
pili do naší organisace. _ \ _

Dp. Jan Ptáček, duchovní \správce v Praze-VIII. (Valentinum) přihlašuje se
od 1. ledna 1911 za člena spolku.

Na to po různých dotazech se strany členstva schůze skončena.
—ík.

Výstava katechetická v C. Budějovicích.
Releruje FRANT. DVOŘÁK, katecheta měšť. škol v Kardašově Řečici.

I.

Přípravné práce výstavní.
Duchovním původcem výstavy katechetické v Č. Budějovicích od Zl.—31.

července 1910 byl J. M. njdp. biskup Msgre Josef Antonín Hůlka, jenž r. 1909
předložil ku pastorálním konferencím tuto časovou a praktickou otázku:

»Kterými prostředky možno podporovati další odborné theoretické i pra
ktické vzdělávání se učitelů sv. náboženství? Kterak by se zvláště k tomu
účelu mohly: a) pořádati výstavky učebných pomůcek pro vyučování sv.
náboženství při kněžských exerciciích; b) sebrati od jednorlivých kněží v di
ecesi a vydati k osvěžení náboženskému zvláště poutavé, praktické. příklady
ze přírody a dějin; c) pořádati praktické paedagogicko-katechetické kursy;
d) konali buď při konlerencích pastorálních nebo při konferencích zvláštních
vzorné výstupy 0 thematech katechetickýchřc
Na otázky odpovědělo 32 českých referentů a 9 německých ze všech vika

riatů diecese budějovické. J. M. njdp. biskup přál si viděti výstavu pomůcek
z diecese i mimo ni užívaných afinánčně výstavu zaručil. Přivznešené návštěvě
J. M. “biskupské bylo viděti, že je s výsledkem výstavy potěšen.

Co pojistilo a ulehčilo pořadatelům výstavy katechetické v Č. Budějovicích
úspěch.?

1. Návštěva dřívějších-výstav: První výstavu náboženských pomůcek po
řádal dp. katecheta Šimáček v Plzni r. 1893, druhou školskou ředit. gymn. Dr.
Novák v Jindř. Hradci, jubilejní v Praze (Xav. Dvořák) a národopisnou. Poučné
byly výstavy: jubilejní ve Vídni r. 1898, školní v Soběslavi a v Táboře.

2. Návštěvy museí ve Vídni, Drážďanech, Praze, Král. Hradci, Jindř. Hradci,
Táboře, Č. Budějovicích, v knihovně Strahovské aTepelské, v archivech a zám
cích v Krumlově (obrazy sv. svátosti a skutků milosrd. těles. a duchov. atd.),
v Jindř. Hradci a v Třeboni.

3. Pilná četba, stálé sledování literatury katechetické domácí i cizí.
Na prvním místě buďtež uctivé díky vzdány monsignoru Dru. Ant. Skočdo

polovi, papež. prelátu, kanovníku a professoru pastorálky a katechetiky jako
učiteli všech kněží diecese. Jeho nejnovější dílo »Rukověf katechetyc mělo by se
po statích denně čísti. — Kdo z cizích diecesí pobyl na výstavě a pročetl ně
kolik vět v »Rukovětic, koupil ji za nepatrnou cenu 2 K u spisovatele, v knih
kupectví za 2'40'K.

Zlatá zrna ze životní zkušenosti, z dlouholeté praxe katechetské — vyučujeť
msgre Dr. Skočdopole ještě dnes — u věku 82 let!
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Pod velkým obrazem msgra. Dra. Ant. Skočdopole, ověnčeným palmami,
seskupena byla na více stolech literární díla tohoto nestora a buditele kněze
spisovatele.

Předními pořadateli výstavy katech. v Budějovicích byli s katech. Dvořákem
dp. lar. Michka a ,katech. Jedlička.

Dp. Michka nešetřil obětí ani námahy prodobrou věc. Blaze všem pracu
jícím v jeho blízkosti, stále čilý, vždy v práci první a když jiný by se horšil,
vlídným slovem získá všecky k společné, jednotné práci.

Rovněž dp. Jedlička, katecheta v Č. Budějovicích první a poslední v práci
a skromný, vykonal sdp. Hůrskym přípravnou korrespondenci a nesčetnými kroky
kvyšším úřadům církevním iškolním, do dílen &obchodů, ochotným doprovodem
četných hostí, služby, duchovenstvu i laikům neocenitelné.

Každému “přání pořadatelů vždy nejochotněji přicházel vstříc vdp. kon
sistorní rada K. Boček, rektor bisk. kněžsk. semináře. Po čtrnácte dní stal se se
minář velikému počtu duchovních ze všech diecesí českých i německých útul
ným domovem, kde dostalo se každému z nich bratrského pohostění po celý
čas pobytu.

Rovněž na -všecky nyance bdělé oko dp. Dra. Ponstky, vicerektora semi
náře, hledělo osobně, radou iskutkem a značnou obětí finanční přispěti ke zdaru
díla ve prospěch náboženského pokroku diecese budějovické.

Tak spojenými silami všech vyšších i nižších, zdařilo se dílo, jež si nejd.
pan biskup přeje opět brzy viděti — snad po 2—3 letech — v témž nebo větším
rozsahu a po delší dobu přístupné.

Šest zdařilých fotograjíckých snímků různých exposic z atelieru p. V. Vla
sáka, fotografa v Č. BudějOVicích, budou trvalou a lacinou památkou na tuto
výstavu. —

Vedle listiny přítomných, kam zapisovali se vážení hosté, vyložen byl arch
dotazů a pokynů. , '

Mimo jiné projevilo více vld. pánů písemné svoje přání, že by »rádi si
koupilic mnohé pomůcky pro školu; zvláště vyzývá listina přání důst. pány Ša
batku, katechetu ze Sušice, V. Michku, faráře ve Stálci, J. Volfa, katechetu v Kla
tovech a Fr. Dvořáka, katechetu v Kardašově Řečici, aby své pomůcky ručně
malované dali otisknouti, jistě by se rozprodaly. Nejlepší věci vydati tiskem, vy:
moci schválení ministerského, bylo by nejlepším ovocem výstavy. —

II.

Posudek o pomůckách :
]. novinky, ručně pracované,
2. pomůcky od nakladatelů.

Senior katechetů a delegát z království ke kongressu katechetickému ve Vídni
v r. 1911 vdp. Václav Červinka, katecheta v Královicích u Plzně vystavil:

1. Jerusalem za časů Kristových.
. Půdorys Jerusalema a) starého, b) nového.
. Chrám Herodův.

„ Šalomounův.
. Archa úmluvy, svatostánek, velekněz, nářadí bohoslužebné ve svatostánku.
. Oltář zápalný, stůl obětní atd.0:01:pr
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7. Mapy Palestiny — (Javůrkova a jiné dvě, ruční malby).
8. Země biblické — 1. Mezopotámie, Arábie, Il. Palestina, Egypt.
9. Cesty sv. Pavla.

10. Mše svatá. (Menší obrázky).
11. Mše svatá — (veliké nástěnné obrazy, počtem' 12.)
12. Obrazy z Palestiny (chromotyp ze Švýcar).
13. Aquarelly ze svaté země.
14. Biblické obrazy Šmaukovy.
15. „ „ Důsseldorfské.
16. Nové nástěnné obrazy biblické ze Stuttgartu (ňrmy K. Havlík).
17. Reflektoskop číslo I.
18. Reflektoskop číslo 11., spolu stereoskop.
19. Reise durch ganz Italien — skvostné vydání — 2000 obrazů. Rom.
20. Palestina — Ebers & Guthe — 2 svazky.

Obrazy (č. 1—20) vesměs velikých rozměrů; pro nedostatek místa zůstaly
obrazy, tištěné č. 12—16., většinou jen stočené nebo složené; rovněž ze 12 obrazů
mše sv.' ručně malovaných vyvěšeny byly na stěně pouze 4. Čísla 2—11.
včetně ručně jsou malována a svědčí o neúmorné trpělivosti a nadšené obětavosti
vdp. katechety Červinky. Kde jaký kurs nebo katechetická výstava, týž všude
osobně se účastní a důstojně representuje svoji arcidiecesi.

Vladimír Hornov, c. k. professor při ústavě ku vzdělání učitelů dříve v Po
ličce, nyní v Hradci Králové vystavil:

l. Ukázky kreseb tabulových, disponujících děje bibl. děiepravy.
. Jednoduché aquar. bibl. disposiční obrazy pro La lI. tř.
. Náčrtníky žáků 1. a II. tř. šk. cvičné s reprodukcemi kreseb tabulových

dle paměti.
MLO

4. Ukázky názorných obrazů:
»Vánoce v písních (2),
»Kristus, přítel dítek:, >Velikonoce.: (Práce kandidátů k výstupům.)

0. Obrazy liturgické St. Zákona. „ „

6. Umělecké výstavky náb. obrazů mistrů starších :" moderních, cyklus
vánoční, velikonoční, svatodušní. Obrazy jsou v přiměřených rámcích
lepenkových 50 cm: 35_cm. s vhodnými nápisy. Celkem asi 100.

7. Obrazy St. Zákona upravené dle knih Písma sv. St. Zák. na různo
barvých lepenkách (50:35) s nápisy. (Návrh nové úpravy obrazů R. Lein
webem).

.;&. Disposiční obrazy utrpení Páně. (Práce kandidátů k výstupům).
9. Kostely Pražské dle čtvrtí. —

Pochvalnou kritiku'pomůcek vdp. Hornova přinesl již »Hlas lidUc ze dne
28. července t. r. — »Žasnuli jsme, když viděli jsme ukázky žákovských kreseb
náboženských ze škol vdp. prof. Hornovaun Cílem jeho pomůcek je učiniti nábo
ženství dítěti příjemným a probuditi v něm lásku k náboženství; ze školy stává
se tím zahrádka květinová, dítěti milá. To jest ten proutek nadšeného katechety,
jímž dociluje výsledků překvapujících — jeho láSkaaCLáska budí zase lásku,
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Prostory výstavní zaujal první vikariát Nepomucký. — Vdp. vikář zavedl
novinku, při visitaci far a škol totiž prohlédl i sbírky pomůcek k vyučováni ná
boženství. Aby však druh druha povzbudil, soused sousedu své myšlenky, svoji
iniciativu, svoji bibliotheku neuzavřel, ale sdilností & zápůjčkami nové myšlenky
dále rozséval, přičinil se nejvíce dp. Suda, katecheta z Blovic a uspořádal spolu
s dpp. faráři svého traktu Specielní výstavku vikariátu. Nemohlo býti rodiště sv.
Jana Nepomuckého lépe oslaveno — v dnešní době útoků proti němu — než
horlivostí, živou věrou a láskou všech dpp. bratří, pracovníků vikariatu Nep. —
Katalog tamního >musea< jest obsáhlý, a pro nedostatek místa uvádíme z tisku
nakupeného na stolech jen knihy nejvýznačnější: dpp.: Sudy (Blovice),Pavlíka (Seč),
děk. Soldáta (Blovice), far. Šoldáta (Letiny), Strnada(Prádlo), Petra(Zelená Hora).
Pixy (Horčice), Šuchmanna a kolleje Piaristů (Nepomuk), Ungra (Kbely) »Do
re'ova biblec (kol. Sudy) ve skvostné vazbě — 2 díly — (v zasklené skříni školní
nechává se déle na ukázku), nejdokonalejší perokresby vůbec — třeba ne v bar
vách, světlostí obrazů předstihují všecka vydání obrazů biblických, vyjma zlatou
bibli klassikií kolorovanou, (nákladem firmy Jos. Herzig ve Vídni od Dra Sýkory, univ
prof. v Praze) kterou v přepychové vazbě vystavilo církevní museum*)v Č. Bu
dějovicích — dar vsdp. kanovníka a kancléře M. Lafaty — Kol. Smitka, katech
v Jistebnici používá pro školu zlaté bible klassiků kolor., — nevázané, volně vy
bírá listy — dle látky a potřeby jednotlivých tříd — a ponechává je na stěnách
školních ve vkusných rámcích lepenkových. — Týmž způsobem užívá katech.
Dvořák v Kardašově Řečicí bible Doréovy, ale v rámech dřevěných a zasklených.
— Památky z'uměleckých galerií Italie a Francie vedle dp. Sudy v nejladnější
skupiny sestavili vdp. prot. Hornov a dp. kapl. Řepa z 8.1 — llIa'lo známy byly
dosud jako pomůcka k bibl. dějepravě, poměrně levná:

Prombergrovy obrazy odLeinrvebera kreslené ; na výstavě viděli jsme je v růz.
ných úpravách. — Nejvíce zamlouvaly se skupiny dle prof. Hornova— události
jedné osoby se týkající tvoři celek — jedním' nápisem společným označený —
V téže úpravě"*) ale na tvrdším papíře a obyčejným písmem (pro obecné školy
čitelnějšim) sbírky Leinweberovy mají dp. Tatzauer v Michli a dp. Fr. Hůrský,
katecheta v Č. Budějovicích.

a různé.Z praxe
Školní mše sv. se stanoviska pa

storálně-paedagogického byla nedávno
předmětem rozplavy v Korr.-Blattu a stano
veno trojí:

1. Kde je zavedena školní mše sv.
ve všední dny a lze ii bez obtíží zacho
vati, budiž při ní setrváno! Duchovní
správce buď však pamětliv, že je přece jen
nepovinna a její zameškání nestav na roveň
zameškání mše sv. v den sváteční! V mno

hých krajích mše sv. ve všední dny (od
začátku máje do konce října) nemá obtíží;
tu by bylo nerozumné nevážili si jí. Kromě
jejich milostných účinků, již to zvykání
dětí'návštěvě chrámu Páně v nynější době
vyhýbání se chrámu Páně, je vážným dů
vodem zachovati ji. Rozumí se však. že děti
budou vhodně disponovány a neodstojí si
jen tu půlhodinku s netrpělivostí až bude
konec. Přiměřený výklad mše sv. a zpěv,

*) Pro Církevní musemn diec. Bud. získal zakladatel jeho vys. důst. p. prelát Msgr.
Ad. Rodler celý komplex síní z býv. gymnasia Jirsíkova a nashromáždil v řadě vitrin
takové bohatství starého i nového umění círk., že samo museum toto -- jest trvalou vý
stavou, hodnou častých návštěv škol i jednotlivců.

") Nám zdála by se výhodnější koupě Leinrveberových serií ncpodlcpených, jen
v podobě pohlednic, pak by i cena mohla býti nižší, každý by spíše koupil všecky serie,
novinku to velmi zajímavou — reelností-věrností typů, kroje atd.
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jakožto vhodné zaměstnání je tu podmínkou; '
bylo by hodně zkažené dítě, aby dobře před
nesená píseň neměla naň dojmu. Leč tá
kových míst, kde mše sv. ve všední dny
bez závady jest, bude asi nemnoho. Se
zaváděním byla by však potíž, zejména ve
městech. Dítě, které má býti ve čtvrt na 8
na školní mši sv., Způsobilo by v domác
nosti jistě rozruch, dále bývá to strach ro
dičů, že by dítě na jaře a na podzim na
stydlo v chladnějších kostelích a s dispensí
byly by nepříjemnosti, že by katecheta byl
k zámožnějším dětem shovívavější, dále ivý
tka únavy dětí mohla by se přijati tam,
kde se jedná o delší cestu, a konečně třeba
míti na zřeteli odpor učitele z důvodů více
práce, totiž dozoru. S tím ovšem musí as
poň duchovní správce počítati, aniž by zmí
něné námitky vždy kladl na účet záští ná
boženského.

2. Kde je volili mezi mší su. ve uše
dní dny "v teplejších měsících anebo ve
dny svát. po celýrok, rozhodm' se pro po
slední. Důvod je ten, že v ony dny je mše
sv. nepovinná, v tyto povinná, a dále že
dítě se učí pro život a nikoli pro školu.
Ve dny sváteční bývá na mši sv. valný
počet osadníků a žák cítí se býti částí toho
celku a do té myšlenky se vžije a je na
děje, že po svém propuštěníze školy bude
chodtti do chrámu Páně dál; ve všední dny
má jen pocit, že je to mše sv. pro školu
a přirozeně po svém propuštění asi nebude
choditi. Dlužno pak nezapomínati. že ta—
kový »nátlakc (dle terminologie Volné my—
šlenky) nedá příčiny ku protestu, jako ná
vštěva chrámu Páně ve všední dny. S ju—
stamentem »sic voloc nikdy se duše nezí
skají a přítomná doba k tomu ani neradí.A
nebude škola a domov demonstrovati? Do
movu vadila by jen snad časná ranní ho
dina, a tomu se předejde stanovením mše
sv. na osmou hodinu, ne-li později, dříve
ne. Ostatně rodiče se dětí rádi zbaví asPoň
dopoledne na chvíli. Není to sic ideální dů
vod, ale lepší než naopak jejich mluvení
proti mši sv. před dětmi. A učitelstvo? Má-li
voliti mezi školní mší sv. ve dny všední
anebo sváteční, rozhodne se v pádu nut
nosti pro poslední.

3. Kde není školní mše sv. zavedena
ve dny sváteční. a lze ji bez obtíží za—
vésti, staň se tak! A to v nutném pádu
i za cenu ztráty školní mše sv. ve všední
dny. Ovšem není možno žádati zavedení
jej—ítam, kde je málo kněží a malý kostel._
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Bylo by to větší onus pro duchovního
Správce a znamenalo by to odváděti farníky
se mše sv. farní (s kázáním) na kratší školní
(s exhortou), leda že by se v tom případě
Spojila školní mše sv. 5 farní. Ve městech
však větších, zvláště průmyslových, nestačí
často kostel pro dospělé a děti, takže tyto
snadno mši sv. zanedbávají. Tu třeba pra
covati o zavedení školní mše sv. a exhorty
pro děti.

Mše sv. má nesporný význam pro ná
božnou výchovu dětí. Jí vedeno je dítě ku
vědomí veliké vznešenosti a svatosti dne
svátečního a styk s dospělými, kteří bez
nátlaku přicházejí, dojem ten sesilní a bude
působiti dobrým příkladem pro budoucnost,
aby dítě rostlo ve věřícího občana.

Evangelický farář proti modlitbám
z evangelia vzatým. Ve škole libšické bývá
průměrně 90 procent žáků katolických a
10 procent žáků evangelických. Až dosud
konávaly se ve škole libšické 'dle předpisů
křesťanských i státních modlitby tak, že
modlitbu Páně »Otče nášc říkaly děti vše
cky, pozdravení andělské toliko však děti
katolické. Po staletí se tak dálo a nikdo ni
kdy necítil se uraženým — nebot slova sv.
evangelia přece žádného věřícího křesťana
urážeti nemohou. Až letos na počátku škol
ního roku vmetl pan farář evangelický J.
Molnár nám katolíkům ve tvář výčitku, že
prý modlitbami svými (ze sv. evangelia vy
ňatými !) urážíme evangelíky, a aby umlkla
ve škole libšické modlitba Páně a za ni se
říkala skládanina, již on sboru uěitelskému
předložil napsanou. Na ohražení faráře ka
tolického odevzdána záležitost c. k. okresní
školní radě smíchovské k rozhodnutí. Po
něvadž prý i jinde podobné znásilňování
katolické většiny se zamýšlí či děje, aby
katolické děti místo slov Páně a slov an
dělských byly nuceny říkali slova nějakého
evangelického pána, je na čase, aby povo
laní činitelé byli na stráži. Jet na straně
katolíků nejen právo, ale i zákon světský,
na př. vynesení c. k. ministerstva kultu &
vyučování ze dne 8. října 1872, č. 8759,
jež nařizuje modlitby a písně voliti z textů
biskupským ordinariátem schválených. Vy
nesení c. k. zemské školní rady ze dne
22. května 1891, č. 510, jež nařizuje, aby
děti katolické modlily se modlitbu Páně
s pozdravením andělským, dítky evangelické
pak aby se s nimi modlily společně mo
dlitbu Páně bez pozdravení andělského. Dobře
pověděl nástupce trůnu v Bavořích: »Jako
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katolík jsem tolerantní k jinověrcům, ale
žádám od jinověrců, aby byli tolerantní
také k nám.

Jednoduchá docházka školní zave
dená aspoň na pokus na obecných a mě
šťanských školách pražských, ruší se po
šestileté zkušební době okresní školní radou
pražskou, že prý se podle sebraných do
tazů neosvědčilat Prováděla se asi najedné
čtvrtině všech škol pražských. Na dotazníky
mnozí rodiče připisovali poznámky velmi
trpké a kousavé. Bylo patrno, že rodiče ne
přejí této kuriositě, jmenovitě rodiče z lidu.
Ještě rodiny panské, zvl. úřednické, v nichž
otcové sami mají jednoduchou docházku,
byli i ve škole pro toto zařízení. Zkoušení
dítek při jednoduché docházce na únavu a
přetížení nevedlo prý nikde k tomu výsledku,
že by děti byly unavený a nemohly po
slední hodinu (5.) už nic pracovat. Těžkosti
při této novotě hromadí se veliké a všecky
jen z venčí.-Z odpovédi ankety viděti názor
lidu na školu. \Prostý lid chce, aby škola
mu dítky na celý den zaopatřila a celý den
snimi se zabývala, je nejen učila, ale i vy
chovávala a celý den střežila a bavila. A
jednoduchá docházka vedle staré školy je
polodenním místo celodenním vyučováním.
A na velký náklad školství se hned pou
kazuje. Dnešní škola za ten velký náklad
dává málo. Na 4—5 denních hodin dět
ského dne věnuje se ohromný náklad, na
8—10 hodin téhož dětského dne nevěnuje
se prý ničeho, leda výjimkou ve velkých
městech ještě sem tam nějaký ústav se za
řídí (útulna, hříště, dílna školní).

Rozmanitosti. Významnoua radostnou
událostí v měsíci září pro srdce katolíka byl
světový kongres encharistícký v Montre
áln (montríal) vAmerice (v Kanadě). V pravdě
triumf Krista v Novém světě! Uvítání pa
pežského legáta kardinála Vanutelliho bylo
nad pomyšlení velikolepé a korunou kon
gressu byl průvod se Sanctissimem, jehož
se súčastnilo i s diváky na půl millionu
lidí. Imposantníeucharistické sjezdy Starého
světa v Londýně, Kolíně nad Rýnem byly
jim zastíněny. — Neméně potěšitelnou byla
na sklonku měsíce září pontJeho Veličen
stva do Maria Cellu u příležitosti 80tých
narozenin. Z jeho odpovědi na tamní uví
tání vyjimáme slova: »Těší mě, že po delší
době opět vidím Mariazell . . . Svědčí
o nejvýš religiosním a vlasteneckém smý—
šlení zdejšího obyvatelstva, že pohostinsky
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přijímá všecky sem putující příslušníky
mocnářství bez rozdílu národností. Kéž vše
chny modlitby pronesené v tomto poutním
místě najdou cestu k Všemohoucímu . . .c
——Remunerace dolnorakouského duchoven
stva za vyučování náboženství, navržená
sněmem a sankcionována od 1. srpna t. r.
stanoví za hodinu vyučovací: Na měš'anské
škole 100 K, na obecné škole 80 K pro
Vídeň; mimo Vídeň 70 K; kromě toho de
finitivním katechetům budou se počítati léta
strávená v duchovní správě do služného
i do pense. -— Pokus o jednotný kate
chismus pro Bavorsko selhal; v příštím roce
toliko Mnichov zavede v nižších (3 třídách)
malý a ve vyšších velký katechismus Lin
denův. Některé dioecése snad se připojí, ale
ne všecky (na 'př. augsburská). To dngu
stovalo proslulého Stieglitze, jenž oznamuje,
že následkem toho svůj návrh na opravu
katechismu »Bausteine zum Einheitskate

' chismusc (mnichovskéz »Katechetische Blát
terd) končí. — V únoru konal se v Paříži
školní kongress pro jednotný katechismus
pro Francii. Arcibiskup pařížský slíbil, že
nynější katechismus bude podroben revisi a
zrevidovaný by mohl pak býti základem
jednotlivých katechismů pro Francii. —
»Christlich paedagogische Blžitterc v 9. čísle
přinášejí od bratří Pichlerů pozoruhodný
programm náboženské osnovy pro školy
obecné a měšťanské. -7 V soutěži o mešní
píseň k sv. Václavu, kterou vypsala Zem
ská rada katolíků konkurrovalo 34 prací.
S potěšením zaznamenáváme, že za nejlepší
byla uznána píseň vdp. prof. Vlad. Hor—
nofa. — Risum teneatis, amici! Vršovický
učitel p. Beneš na skromnost jistě neumře!
Píše v »Akademiia : »V Čechách je českých
a německých kněží amnichů 6.046 a jep
tišek 3.317 tedy celkem 9.363 poslů tmy
— učitelů je 17.250 & učitelek 3.950 tedy
celkem 21.200 poslů světla: a při tom
jistě si myslí: »největší světlo mezi těmi
světly jsem já V. Beneš z Vršovic.<<

Konkursy. V semilském škol. okresu
obsadí se místo zatímního katechety při
obecné škole v Semilech (do 23. října). C.
k. o. š. r. v Semilech 5. září 1910. ——
Ve škol. okr. kutnohorském obsadí se de
finitivně místo katechety na ob. a měšť. škole
chl. vKntne' Hoře (do 3.1ist0padu 1910).
C. k. okr. šk. "r. v Kutné Hoře 15. září
1910.

Kuihtískánn druzstva Vint v Praze.
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Katechetika V různých zemích.
(Dokončení.)

Katechetické hnutí mělo hlavně na zřeteli methodu vyučování katechismu.
Otázka methody ocitla se konečně i ve znamení boje. Na jedné straně byli a
jsou theoretikové a praktikové, kteří chtí uhájiti starou vyučovací praxi, a na
druhé straně opět ti, kteří pokládají reformu methody za nezbytnou a tudíž mají
ji ve svém programu. Tu analytikové, tam synthetikové — ta bojovná hesla se
ozývají již od r. 1898; leč bohudík boj ten pozbyl značně své příkrosti osobními
styky a dohodami odpůrců zvláště na kursech katechetických. Není úmyslem
naším obírati se blíže těmi boji, budiž jen poukázáno na hlavní spisy, nesoucí
jména Meunier a Weber, zástupců to staré a nové methody a na brožurku orien
tační nedávno vydanou od Blickla: »Zur Methodenfrage im Katechismus
unterrichtc.

Vyučování biblické dějepravě děje se tou methodou, která se jeví ve vý
kladech biblických a zvláště ve formě navržené od světiciho biskupa Knechta.
Zlepšení v té příčině usiloval zavésti drážďanský ředitel školy Bergmann, jenž
žádá psychologického pojednávání biblických vypravování, které by spojovalo
s vnějším během událostí také vnitřní pochody duševní osob pojednávaných a
zřetel mělo k jejich úmyslům, _pohnutkám, cílům. rozhodnutím, nadějím a oba
vám a jich zužitkovati hledělo. Ač Bergmann mnoho dobrého k odůvodnění své
methody uvedl a jím uvedené zkoušky se osvědčily, přece nemohl odklidití ne
snází, jež vadí užívání jeho methody v žádaném rozsahu. Jeho snalía však
má ten dobrý účinek, že povzbuzuje k živému a oduševnělému vypravování neb
pojednávání biblických událostí.

Pro vyučování liturgické ve škole stalo se mnoho netoliko v učebnicích pro
děti, ale iv příručkách pro katechety apomůckách pro vyučování.Snadnější toje
s vyučováním církevních dějin. Byloť, jak »Christlich paedagogische Blátterc píší
(1908, 4): »popelkou mezi dcerami katechetikyc. V poslední době sice objevilo
se na knižním trhu veliký počet učebnic, ale kde nalézáme v katechetické literatuře
methodických pojednání k vyučování této nauky, kde komentářů pro ně, kde
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názorných pomůcek k církevním dějinám, kde principů o volbě látky učebně a
jejího rozdělení? Mimo několik vybraných legend světců a jednotlivých obrazů
ze života zřídka co více se podává; výběr a rozvedení látky závisí namnoze na
subjektivním názoru katechety, určitého cíle a jednotného postupu není.

Kromě methody' náboženského vyučování elementárního vzata na přetřes
také učebná osnova pro toto vyučování. Tu opět ocitla se sporná otázka v di
skussi, kdo má míti vůdcovství ve vyučování, zda katechismus nebo biblická dě
jeprava? Mey a Knecht jsou rozhodně pro katechismus, “Schubert pro biblickou
dějepravu; posléze Góttler dal kompromisní návrh: V nižších třídách bud' bi
blická dějeprava, ve vyšších katechismus, mezi oba stupně buď vsunuta třída
t.zv. svátostná (Sakramentenklasse), t. j. příprava dětí na první sv. zpověď a
první sv. příjímání. Který názor zvítězí, nelze dnes stanoviti.

Pokud se týče vyučování náboženství na vyšších učebných ústavech, které
v Jihoněmecku a Rakousku mají jméno »středních škole a k nimž čítati lze
i paedagogia (Lehrerseminarien), dlužno poznamenati tyto potěšitelné zjevy:

1. Ve všech německých státech vyučuje se na jmenovaných školách ná
boženství a je obligátním předmětem, vyučuje se mu dle jednotných učebných
osnov, při stejném počtu týdenních hodin a je jedním z předmětů, z nichž se
koná zkouška dospělosti (vyjma Meklenbursko Střelicko). To přednost německých
škol před školami zemí sousedních.

2. V německých zemích osvědčují učitelé náboženství vyšších škol nepopí—
ratelnou horlivost a snahu o požehnaný a zdárný rozvoj důležitého jim svěře
ného předmětu. Dokladem toho jsou četná pojednání o otázkách sem spadajících
a uveřejňovaných zejména ve spolkovém orgánu: »Monatsbl'átter fůr den kátho
lischen Religionsunterricht an hóheren Lehreranstaltenc (Kóln, Bachem); dále kon
ference, v nichž za týmž účelem společně pracují a ukázkami spracovávání jednotli
vých odborů náboženského vyučování prokazují cenné služby zdárnému řešení
otázky učebnic. Potěšitelná je i

3. jednotná shoda u všech se zřetelem na cíl a úkol náboženského vyučo
vání v celku i v jednotlivých odvětvích. Cíl, který se tu sleduje, je utvrzení
žáků ve víře a vlásce k náboženství, aby byli pevni v dobách bouřlivých víry a
svědomí a věrni zůstali Bohu a církvi, svou povinnost plnili ve státě a společ
nosti a vždy a ve všem se řídili dle zásad katolického náboženství.

Proto základem a jádrem náboženského vyučování na vyšších školách je
katolická věrouka a mravouka, která se probírá v nejvyšších třech ročnících ve
trojím vždy širším koncentrickém učivu; jim slouží církevní dějepis, jenž před
stavuje církev katolickou jakožto —'spasitelnýústav Kristem založený a Duchem
sv. řízený a líčí její božské působení mezi národy a její vysoce kulturní dějinný
význam; a k tomu druží se jako nezbytný základ apologetika se svým známým
obsahem.

Kromě toho béře se ustavíčný zřetel k duchu a životu církve. Mládežje sezna
mována s officielnimi modlitbami církevními, lepými žalmy, nadšenými hymnami,
významem a rozdělením církevního roku, slavením posvátných dob a svátků,
obřady sv. oběti mešní a udílení svátostí, jednotou liturgie a řeči. To jsou věci,
které srdce rozehřívají, nábožnost budí a duši mladistvou plní nadšením. Že se
pěstují náboženská cvičení a že duchovním působením učitele náboženství stávají
se radostnou službou boží, o tom netřeba se zmiňovati. Tak přes mnohé pře
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kážky, které se staví v cestu učitelům náboženství na těch školách, tito 5 po
moci boží s pastýřskou obezřelostí a láskou plní svůj úkol a kojí se přece nadějí
v možnost zdárného svého působení, bude-li se vždy družiti k působení školy
též spolupůsobení domova. Na domovu se žádá péče vzdalovati mládež škodli
vých vlivů, ostražitě bdělosti a dobrého příkladu. A proto tam, kde škola nevy
kazuje slibného ovoce, sluší hledati vinu namnoze na rodičích.

Katechetické poměry v Německu vrhají mnohé světlé paprsky do Rakouska
a naší vlasti, což s dostatek známo. Že iu nás práce na poli katechetickém ne
leží ladem, toho důkaz podává činnost Spolku katechetů v král. Českém a jeh0'
krajinských odborů, z nichž nejčileji si vede kroužek plzeňský za svého před
sedy kol. Frant. Košáka. O těch a podobných snahách hledí informovati inte
ressované kruhy orgán katechetů »Věslník katechetskýc, jehož stránky jsou a
budou otevřeny s ochotou a povděkem všem vážným a rozumným diskussím
toho druhu. r.

Promluva na neděli XXIV. po sv. Duchu.
VLADIMÍR HORNOV. '

»Když pak lidé zesnulí, přišel nepřítel —
& nasel koukole do pšenice a odešel.

(Mat. 13, 25.)

O vynikajícím vychovateli Allemandovi dočítáme se, že vyznamenával se
neobyčejnou pečlivostí o své svěřence. Největší péči věnoval zvláště těm, o nichž
věděl, že kolísají mezi dobrým a zlým. I když z ústavu vystoupili, spěchával
daleko za nimi, rozmlouval s nimi, poučoval a povzbuzoval je, aby zlo nenabylo
převahy v srdcích jejich. Kolikrát viděti ho bylo, jak ubírá se do domu, kde mla
distvý muž chystal se na cestu na věčnost. Starostlivý učitel spěchal posílit a
potěšit svěřence svého ve chvíli nejtěžší.*)

Obraz tohoto vynikajícího učitele a pečlivého strážce vinice, Bohem mu
svěřené, zatanul mi na mysli při čtení sv. evangelia, v němž P. Ježíš vypravuje
o nepříteli, který v noci zasel koukole do pšenice. Kdo jest tím nepřítelem, jenž
čeká, aby v nestřežený okamžik ničil setbu dobrou, klíčící v srdci našem? Ne
přítelem tím jsou vášně, spOjující se s těžkými temnotami pokušení, aby udusily
zlaté sémě dobra, vyrůstající v duši naší.

Co činiti fmáme? Pán Ježíš nám to řekl: »Bděte a modlete se, abyste nevešli
7) pokušení/c (Luk. 40, 46.)

l. »Bdětelc — Pán Ježíš doporučoval bdělost svým učedníkům a nelze
dosti důtklivými slovy totéž napomenutí opakovati člověku každému! Má každý
věk své vášně anáruživosti, jež přistupují k nám jako přátelé, chtějíce se lichotiti
ve přízeň naši. Každého líčí jako nepřítele, kdož staví se jim do cesty. Hřích
a špatnost představují nám jako heroismus, jako projev osobnísvobody — ctnost
jako slabost.

Sv. Augustin vypravuje (ve knize »Confessiones<), že v mládí svém přišel
do společnosti zlých druhů. Ti vypravili se jednou. aby poškodili cizí majetek.
V duši jeho, která měla tak výtečnou matku-vychovatelku, vzpíralo se z počátku
vše proti činu, jehož se dopustí-ti chtěl. Ale zkaženi druhové lí_čili mu podnik
ten hříšný a špatný jako skutek největšího hrdinství, takže on stydě se před

*) Gadnel: Leben u. Wirken des Jos. Allemand.
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nimi za svou domnělou zbabělost, šel a hřešil s nimi. Po činu probudilo se svě
domí, ale on již omlouval se tím, že nemohl se tak zahanbiti před jinými, aby
nešel s nimi.

Vzpomínám slov Schilerových v »Písni o zvonuc:
Těm běda, kteří kladou svíci
v dlaň tomu, jenž je temna syn!

Vizme, do jakého světla staví vášeň lidská špatnost a zlo! Činí z něho něco
velikého! Jak oslepila vášeň Kaina na polích krve, jak oslepila Gieziho, služeb
níka Eliseova, jak oslepila jednoho ze dvanácti, které vyvolil si Pán, jak zaslepila
Šavla, spěchajícího do Damašku! — A tažme se, jaké bylo jejich probuzení?
Kain -—klesající pod tíží viny své, Giezi — v malomocenství umírající, Jidáš —
vykonávající popravu sám na sobě, Šaul — v prachu a slepotě. — »Těm běda,
kteří kladou svíci — v dlaň tomu, jenž je temna synlc

V lese u Hluboké nalezli mrtvolu asi 801etého starce, která již byla k ne
poznání setlelá. Nedaleko mrtvoly ležela lahvička se žlutou tekutinou a lístek,
na němž bylo napsáno: »Od mladosti své vedl jsem život spustlý a vněm jsem
sestaral. Odpusťte mi, neboť jsem se sám odsoudil.: (Šauerz Paedagogika 125.)

Slova ta zachvivají duší. Jaký život, taková smrt! Klam, ve který vášně
dovedou zahaliti hřích, padá před majestátem spravedlnosti, Boha a svědomí,
které byť i utlumeno, přece jen nemůže býti nikdy umlčeno!

Významná slova napsal Mantegazza (Lebensweisheit íiír die Jugend, str. 127.):
»Když svědomí mi praví, že jednáno bylo neprávě, pak nebudu o tom souditi
jinak, neboť svědomí jest soud, od něhož nelze se odvolati. Samotným rozumem
lze vše zrušiti a dokázati, že to, co nám prospívá (byti zlé bylo) také jest dobré,
ale srdce volá vždy: »Padouchulc — a žádný úsudek rozumový nedovede hlasu
toh'o umlčetila

Vidíme často podivuhodný zjev, že rozum na scestí svedený spojuje se
s vášní, aby utlumil srdce a v něm cit, jejž Bůh jako strážce postavil do na
šeho nitra.

Zachvěl jsem se, čta v jedné moderní knize veršů slova:
»Žij jenom rozumu a zašlap každý „cit,
cit, toť je místečko, kdež můžeš raněn být _.

Půjdu s chladným, vypočítavým rozumem kolem žebráka. Cit vztáhne ruku,
aby ho obdařil, ale chladný rozum zašlápne cit. — Můj vlastenecký cit žádati
bude, abych obětoval něco na oltář vlasti, ale rozum zašlápne cit: »Miluj jen
sebe! V tom jest tvůj prospěchh '

Chápu slova, jež napsal jeden z našich pěvců—buditelů:
»Dal bych lebku srdci za výkuplc (Koubek)

To bylo v té době, kdy všechny vrstvy našeho národa byly provanuty
ryzím citem vlasteneckým, kdy mnohý obětoval poslední nastřádaný groš, kdy
býti vlastencem znamenalo trpět a obětovat se. Byli ovšem někteří, jimž rozum
vypočíta'vý pravil: »Hledej svůj prospěch! Zraď své a dosáhneš mnoho dobrého
pro sebelc Ale těch bylo málo proti těm, kteří raději zřekli se osobního pro
spěchu, aby prospěli svému národu. Kdež bychom byli, kdyby tehdá naši bu
ditelové byli se řídili dle slov: »Žij jenom rozumu a zašlap každý citlc

Rozrušení, mravní úpadek nastává v duši, kde otupen, zašlapán cit a kde
rozum vášní na scestí svedený stává se naším vůdcem a obhájcem našich skutků.
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Rozum a cit jsou veliké dary Boží a třeba, aby šly ruku v ruce, jak Bůh to
chtěl, když světlo poznání vložil v duši naši a hlas svědomí do nitra našeho,
abychom, řídíce se jimi, nezbloudili. — Toť cesta, kterou ubírají se duše silné
v Bohu!

2. Proto Pán Ježíš ke slovu: »Bděteh přidal: »a _modletese, abyste nevešli
v pokušeníh — Modlitba — toť tajemství duševních vítězství, jež nepochopitel—
nými zdaji se býti těm, kteří nepoznali její sílu & požehnání.

Světcové, jichž život charakterisován srdečnou zbožnosti a heroickými ctno
stmi, byli dětmi modlitby. Modlitba dala jim světlo života a modlitba dala jim
mravní sílu sebekázně.

a) Modlitbou vroucí zanítila se duše slepcova u Jericha, když slyšel, že Pán
jde kolem — a modlitba vrátila mu světlo a radost života. — A také i Bůh
dává světlo života těm, kteří v Něm, jako v hlubině bezpečnosti, kotví celou
duší svou. Dává jim srdečnou zbožnost, která jako matka vede je jasnými stez
kami víry k Tomu, vu Němž temnoty není žádné.: Světlo života, radost života,
světlo v duši a v srdci jsou jejími průvodkyněmi. O chtěl bych otevříti knihy
života duší šťastných, kteří s jasným, čistou radostí zářícím okem jdou životem,
abychom poznali, kolik duší právě srdečná zbožnost zachránila před hříchy,
které pro jiné byly kletbou celoživotní.

. b) Ale modlitba dává i sílu ctnosti! Ke Kristu modlitba, spíná ruce své
k tomu, 0 Němž prorok pravil, že nazváno bude 'jméno Jeho: »Bůh, Silnýh
V Něm jest síla, která přemáhá nezřízenou sebelásku, podlamující mravní sílu
člověka.

Co podnětů dnes pro duši slabou, pro vůli podlomenou, aby v nezřízené
sebelásce udusila poslední zbytek mravní sily! »Volnost jednáníc hlásá dema
gogie vášní. V ní zanikají hlasy neohrožených Katonů, kteří praví: »Nemáš
jen práva, ale také povinnosti, mravní závazky, jež vyžadují kázeň a sebe
zapřeníh — \ _

Kdo světlem nám bude v těchto temnotách? Ten, na Němž spočinula kázeň
našeho pokoje — Kristus! Plavci obklíčeni temnotami noci vrhají před sebou
světlo, aby bezpečnou byla dráha lodi. Kristus, k Němuž v modlitbě spínáme
ruce své, rozlévá v cestu našeho života světlo kříže, symbolu nejvyšší lásky,
oběti a sebezáporu: »Abnega te ipsum? Zapři sebe samalc Z něho roste mravní
síla, vítězství ducha, štěstí života!

Vigitale et orate! Bděme a modleme se - a pak nepřítel nepřiblíží se k roli
srdce našeho, aby v ně zasel koukol zlých skutků, jež očekává dle slov Páně
oheň očisty — t. j. spravedlnost Boha Odplatitele. Amen.

Promluva na XXVI. _ned. po sv. Duchu.
Prof. FRANT. HRADSKÝ.

Podobno jest království nebeské
kvasu. Mat. 13, 33.

Ctnost, dítko království nebeského, jest také kvasem, kvasem dobrým, ne—
beským. Když usídlí se v duši, pronikne a zvelebi ji všecku, Život ctnostného
člověka je jako dobrý, zdravý chléb, pochoutka Bohu, andělům, lidem, jemu
samému.
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Mluvme o ctnosti a to o první a hlavní ctnosti! Řekové ii zvali (ppovnctq,
rozumějíce tím moudrou soudnost, Římané prudentia, česky ušlechtilá chytrost;
my jí říkáme nyní opatrnost. — Opatrnost je ctnost důležitá a vzácná. U sv.
Antonína, proslaveného praotce thebaiských poustevníků, sešli se nejvážnější bratří
'na poradu.< »Otčec, táží se, kterou z ctnosti máme pěstovati, abychom jistě došli
na vrchol dokonalostí?< Stoletý stařec neodpovídá; klade vážné čelo do dlaně
ruky, přemýšleje. Mniši jsou pohnutí pohledem naň, jenž klidně sedě podobá se
ztělesněná moudrostí. »Vyslovte, bratří, praví po té k poustevníkům, »samí nej
prve své míněníh I nastal nyní ruch jako kolem včelníku! Byl večer a ráno,
když slunce vycházelo, nebyl živý rozhovor ještě ukončen. Ten velebil kající
skutky, onen modlitbu, třetí mlčení, jiný samotu, opět jiný lásku. A každý odů
vodňoval svůj náhled, proč uvedenou jím ctnost má za nejlepší prostředek k do
konalosti. Tu ujal se slova otec Antonín a pravil: »Co jste řekli, je všecko-dobré
a blaze tomu, kdo ve všech těchto bohumílých ctnostech se pilně cvičí; ale
rozpomeňte se na svou zkušenost! Neviděli jste mnohých, již postili se tou měrou,
že zničili své zdraví a stali se ke všemu neschopni? Viděli. Neviděli jste jiných,
již hledajíce samoty, zašli až tam, kde zahynuli nedostatkem, anebo znechutivše
si ji, vrátili se do světa?Víděli. Neviděli jste opět jiných, kteří chtíce láskoukchu
dým Bohu sloužiti, rozdali vše, vlastních rodičů nebo dítek nešetříce a na konec
sami jiným stali se na obtíž? Viděli. Mohl bych pokračovati a vypočítávati pří
pady, ve kterých muži, toužící po nejlepším, zbloudili, zašedše do výstředností,
kde ctnost ztrácí svou líbeznou tvář a stává se poblouzněním. Bylo_ticho kolem
když Antonius mluv1l, nebo zkusili na sobě nejednou pravdu jeho slov; pora\
diti však si nedovedli. »Která ctnostc, pokračoval velebný kmet, »jde v čele všech
ostatních, ukazuiíc jim cestu, vyměřujíc jim zlatý střed, chráníc je přílišností?
Jak praví Pán? »Svíce těla tvého jest oko tvéa (Mal. 22, 23). A kdo jest toto
oko těla našeho? Jest jím opatrnostla Zmlkl kmet, mlčeli i bratří, ale srdce jim
říkalo: jest tomu tak a v pravdě tak tomu jest. Opatrnost stojí v čele stěžejních
ctností. Ji chválí sv. Písmo, ji velebí sv. Otcové, jí svědectví dává všecka zku
šenost. »Blahoslavený člověk; dí kniha Přísloví, »který nalézá moudrost a kterýž
oplývá opatrností./a »Bnd'te opatrní jako hadové,c napomíná Spasitel, »“Bud'te
opatrní a bděte na modlitbách,: píše sv. Petr křesťanům \) Asií. Sv. Ambrož
praví: »Kdo bude spravedlivý, nemá-li opatrnosti? Vždyť nemalé opatrnosti je
třeba, má-li rozhodnoutí, co je spravedlivé a co nespravedlivé. Kdo bude sta
tečný a ,kdo střízlivý, jestliže opatrnost ho nepoučí? (De off. l. 1. č. 27) Sv. Ber
nard pak dí: »Opatrnost udržuje ctnosti v pořádku; pořádek pak přivádí umír
něnost, krásu a vytrvalost.. A co praví zkušenost? Kdy jsme měli úspěch? Kdy
uvarovali se chybř' Kdy jsme byli opatrní? Kdy jsme litovalí, kdy často i slzy
prolévali? Když opatrnosti jsme nedbali. Opatrnosti nikdy nezbývá; bez opatr
nosti í moudrost slepa; nepouštěj se bez vesla na moře; opatrného Bůh opatruje
— praví lidová moudrosloví. Zle vyšla neopatrnost nemoudrým pannám, které zme—
škaly příchod ženichův, opozdivše se nakupováním oleje, jehož z neopatrností
nevzaly s sebou, stojí smutny před zavřenými dveřmi svatební síně. Marně se
strojily, marně krášlily, marně těšily. S hanbou jest jim odejíti.

V čem záleží opatrnost, stojící v čele stěžejních ctností a chválená nebem
a zemí? Jest to ctnost neboli trvalá vloha, voliti vhodné prostředky k dobrému
cíli. A poněvadž mluvíme o opatrnosti nadpřirozené, dodejme hned: k cíliposlednímu.
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Avšak nejen volíti, nýbrž také volbu provésti a uskutečniti. Kdo tohle dovede,
je opatrný. Kdo to dovede v každé práci, v každé ctnosti, v každé okolností,
v každém pokušení, v každém utrpení, krátce ve všem, ve slovích i skutcích má
skvěle ctnost opatrnosti. Jeho život má takový základ, že kdyby peklo proti němu
povstalo, nic nepořídí. Každý jeho čin dobrý uvážený, odpovídá okolnostem, smě
řuje k poslednímu cíli, jde zlatou cestou ctnosti, je záslužný pro nebe. Každé
počínání jeho i na světě je důstojné a zjednává mu úctu. Někdy jest mu sice
jednati proti chytrosti světské a časnému prospěchu, ale jen zdánlivě si škodí.
Ví: na konec musí se mně vše obrátiti k dobrému; a obrátí.

*) [Sidlo opatrnosti je v rozumu, nebo rozumu jest voliti prostředky k cíli.
Filosofie rozeznává dvojí rozum, theoretický a praktický. Nejsou to dva různé
rozumy, nýbrž dvě stránky téže intelligence. Rozum theoretický zabývá se hlavně
učeností, na př. ve škole. Vědcové hledají a zkoumají různé pravdy. Mnohý je
velmi důmyslný, avšak opatrným ho ještě nenazýváme. Nedávno v horním Egyptě
veliký přírodozpytec byl sežrán od krokodilů. Pro učenost a touhu po ní zapo
mněl na opatrnost. Byl moudrý, duchaplný a učený, ale nevolil dobře prostředků
k cíli, k vyzkoumání květeny egyptské; byl neopatrný. Rozum praktický dovede
si poraditi v okolnostech denního života. Mladý professor byl učený, spořádaný,
charakterní, měl všecky dobré vlastnosti, jen byl velmi nepraktický. Pro svou
nepraktičnost měl byt samý prach a nepořádek, chodil v ošumělých šatech, po
řádně se nenajedl, býval podváděn, měl i ve škole nepříjemnosti. Matka jeho,
žena praktická a zkušená, navštívivši ho a vidoucjeho život, pravila: milý synu,
tak to nejde. Dovol, abych na čas vedla žezlo v tvé domácnosti. A hned bylo
jinak. S mladým professorem jakoby se stal zázrak. Praktický rozum jest to, vněmž
sídlí opatrnost. Tam svítí, tam radí: takhle musíš jednati, tyhle prostředky voliti,
takto jich užíti, potom jednání tvé bude prakticky úspěšné a směřovati v pravdě
k cíli, hlavně k cíli poslednímu. Však opatrnost, která by jen svítila. a radila,
byla by jako člověk, který měl mnoho výborných úmyslů, ale u něhož vždy
skutek — utek'. Opatrnost jest ctnost, která dovede vůli, ruku, nohu a všechny
vlohy také přiměti, aby podle dané rady jednaly.

Opatrnost jest tedy v praktickém rozumu člověka. Ukazuje se podle sv.
Tomáše Akv., který o ctnostech tak důmyslně píše (II. III. 9, 47 a 8), trojí čin
ností: Předně, bene consiliari, dobře si poraditi, za druhé, bene judicare, dobře
souditi a za třetí, bene praecipere, dobře rozkázati. Dobře si poraditi znamená,
vynalézti prostředky, které povedou k cíli. Vezměme příklad Opatrnostipřirozené.
Chceš si zachovati zdraví. Vyhledáváš tedy vše to, čím se zdraví zachovává.
Dobře souditi. Máš mnohé prostředky. Které z nichžzvolíš? Ty, které podle tvých
okolností povedou ůtě k cíli. Zvolíš na př. k zachování zdraví, střídmý život. Ale
není všeliká střídmost vhodna, není vhodna vzhledem k tvému zaměstnání. nebo
vzhledem klidem, s nimiž žiješ, vzhledem k okolnostem, v nichž se nalézáš. Zvolíš tedy
střídmost přiměřenou těmto okolnostem. Dobře poručiti. Uvedeš si takové důvody,
budeš na ně tak naléhati, aby vůle ochotně chtěla, odstraníš překážky, aby tělo
nečinilo obtíží. Vytrvalým cvikem nabudeš snadnosti v střídmosti a náklonnosti
k ní. Vezměme příklad nadpřirozené opatrnosti! I uvedený příklad může býti
takovou opatrností nadpřirozenou, když v milosti jsa, o zdraví pečuješ netoliko

*) Lze vypustiti pro školu měštanskou.
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z čistě časných pohnutek, ale tak, jak je to Bohu milé a aby mu to bylo miléx
K nadpřirozené opatrnosti náleží na př. snaha, uvarovati se těžkého hříchu. Dobře
poraditi. Opatrnost ti řekne, čeho všeho varovati a v čem pilen býti máš. Na př.
ti řekne, že společnosti dobré jsou prostředkem k tomu,- společnosti zlé nebez
pečím. Dobře voliti. Opatrnost ti řekne, které'jsou pro tebe dobré a jak se vnich
máš chovati. Dobře poručiti. Opatrnost ti poroučí: vyhledávej jich a chovej se
v nich, jak jsi řekl. ]

To jest opatrnost ajejí činnost. Krásná ctnost; nemá sice dvořanstva
z mnoha jiných ctností kolem sebe, ale proto není menší. Všecky ctnosti vyhlí
žejí k ní, prosíce: veď nás, abychom ve všem zachovaly pravou cestu a míru.
Však vám jest snad při slovech mých jako mladému bohoslovci, který slyše vě
hlasného kazatele, si rozrušen vzdychl: kéž bych jednou dovedl také tak po
vznášeti duše k Bohu. Ale kterak toho dosáhnu? Výborná jest ctnost opatrnosti
pro život vezdejší i pro věčnost; ale kterak lze jí dosíci?

Dnes jen radu všeobecnou chci vám dáti. Vidím Marii, sestru Lazarovu,
u nohou Ježíšových, ana vnímavým srdcem poslouchá slovům božského mistra.
Nejlepší stránku vyvolila, dí o ní Spasitel k Martě (Luk. 10, 42). A skutečnost
ukázala, že pravdu děl. Když později pomazala nohy P. Ježíše drahou mastí,
měli jí to mnozí za zlé, ale byl to čin, jejž chválí evangelium po celém světě.
Kdo ji řídil, kdo vedl? Víra a láska. Vnímejte hluboce do srdce svého nauku P.
Ježíše, milujte božského učitele z celého srdce, a křest. opatrnost sama přijde
a usídlí se u vás. Srdce věřící a milující nejlépe vám vždy poradí, jak máte
jednati, aby skutky vaše byly dobré pro život .a pro věčnost. Amen.

\

' Návrh na úpravu katechismu.
Z komise katechismové.

JAN PTÁČEK, referent.

(Pokračování.)

O lásce & přikázáních.
Pán Ježíš řekl k bohatému mládenci: »Chceš-li do života vejiti, zachovávej přikázáníl<

Mat. 19, 17.)

K spasení nestačí jen v Boha věřiti, je třeba také konati, co Pán Bůh
přikazuje. _ _

Dvě největší přikázání jsou: 1. Mílovatz' budeš Pána Boha svého z celého
srdce svého a z celé duše své a ze uší mysli své — a 2. Mílouali budeš bližního
svého, jako sebe samého. (Mat. 22, 37. 39)

Máme milovati:
1. Boha nade všecko,
2. sebe,
3. bližního.

Abraham miloval Boha více než syna svého Izáka.

P. Boha milujeme nade všecko, když jej milujeme víCe nežli všecko, co je
nám na světě nejdražší.

Máme P. Boha milovati nade všecko:
1. protože je náš nejlepší Otec a největší dobrodinec;
2. protože má nejlepší vlastnosti.
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O lásce k sobě a bližnímu.
Pán Ježíš řekl k učedníkům svým: »Co je platno člověku, kdyby celý svět získal & na své

duši škodu trpěl? (Mat. 16, 96)

Sebe milujeme, varujeme-li se hříchu a konáme-li dobré skutky.
Podobenství o milosrdném Samaritánu.

Naším bližním je každý člověk. _
>Zdaliž není Otec všech nás? Zdali Bůh jeden nestvořil nás? Proč tedy pohrdá jeden každý

z nás bratrem svým?< (Mat. ?, 10.)
>Nové přikázání dal jsem vám, abyste se milovali vespolek, jako jsem já miloval vá5.< —

(Jan 10, 34.)

Máme milovati bližního svého, protože:
1. P. Bůh tak přikazuje;
2. všichni jsme dítkami Božími;
3. P. Ježíš nás všecky vykoupil.

P. Ježíš řekl: »Všecko, cožkolí chcete, aby vám lidé činili, i vy čiňte jím.< (Mat. 7, IQ.)

Bližního milujeme jako sebe, když mu všechno dobré ze srdce přejeme,
a kde můžeme, i činíme.

»Milujte nepřátele své, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vám pro
tívenství činí a utrhají vám, abyste byli synové Otce svého, jenž je v nebesích.< (Mat. 5, 44. 5.) —
P. Ježíš na kříži. — Sv. Štěpán.

Máme milovati i své nepřátele, protože i nepřátelé jsou naši bližní, aprotože
Syn Boží slovem i skutkem nás učil nepřátele milovatí.

Jak milovati P. Boha, sebe a bližního, učíme se:
1. v desateru přikázání Božích;
2. v pateru přikázání církevních.

Desatero Božích přikázání.
Článek 38.: Bůh dává desatero přikázání. (Stilisace desatera přikázání dle katechismuf)

První tři přikázání nás učí, jak máme milovati P. Boha; ostatních sedm nás
učí, jak máme milovati sebe a bližního.

O prvním přikázání:
V jednoho Boha věřili budeš.
V prvním přikázání Božím se poroučí, abychom

1. v Boha věřili;
2. v něho doufali;
3. jej milovali, a
4. jemu se klaněli.

I.

V Boha věřiti jest: věřiti, že Bůh jest, a že pravda je, co zjevil. Tomu všemu nás učí církev
katolická.

Věřiti máme:

1. všecko, čemu nás učí církev katolická;
2. pevně, tak že ani dost málo nepochybujeme;
3. qytrvale, i kdybychom měli za víru trpěti.

Proti víře hřeší:

l. kdo řeči proti náboženství ochotně poslouchá, nebo sám mluví;
2. kdo knihy proti náboženství čte nebo dává čísti;
3. kdo o víře dobrovolně pochybuje;
4. kdo nevěří v Boha, nebo co Bůh zjevil.

Dítě hřeší, když zanedbává vyučování sv. náboženství.



II.

0 Jobovi. — Žalm: >V Tebe, Pane, jsem doufal, nebudu zahanben na věky..

V Boha doufati jest: pevně a důvěrně očekávati, že nám P. Bůh dá, co
nám slíbil.

Doufáme od Boha všecko dobré, zvláště, že nám odpustí hříchy, pomůže
konati dobré skutky a po smrti dá věčný život.

P. Ježiš řekl: »Hledejte_nejprve království Božího & spravedlnosti jeho, a vše ostatní bude
vám přidáno ;c a učil nás se modliti: »Chléb náš vezdejší dejž nám dnes!:

Smíme doufati od P. Boha také to, co nám prospívá k životu pozemskému,
jen když to nepřekáží našemu spasení.

Proti naději hřeší:
Mojžíš a voda ze skály 37. — Sv. Petr.

1. kdo v P. Boha nedůvěřuje;
Kain 5. — Jidáš 84.

2. kdo myslí, že mu Pán Bůh nemůže nebo nechce pomoci anebo
odpusúú;
Lidé za. časů Noemových 7.

3. kdo jenom na P. Boha spoléhá a sám se nic nepřičiňuje.

III.

Boha milovati jest: míti v P. Bohu největší zalíbení.
Proti lásce k P. Bohu hřeší:

1. kdo P.. Bohu neděkuje;
2. kdo proti němu reptá;
3. kdo jej nenávidí. (Pokračování.)

Dekret: „Quam singularí“ . . . o prvním sv. přijímání dítek.
S. congr. de sacramentis (svátostní kongregace) vydala výnos, který počíná

slovy: »Quam singulari Christus amore . . .a, jenž řeší otázku, kdy mají se při
pustiti dítky ku prvnímu sv. přijímáni. Dekret ten potvrdil sv. Otec 7. srpna 1910.
Uveřejňujeme jej ve výtahu s poznámkami:

Pán a Spasitel náš lnul zvláštní láskou k dětem a proto i církev hleděla
vždy spojovati dítky s P. Ježíšem ve sv. přijímání. Tak i dítky křtěnci přijímaly
P. Ježíše, ovšem ve způsobě vína, což dosud obyčejem je na Východě. A dítky
odrostlé tehdá častěji přistupovaly ke stolu Páně a přijímaly někdy buď bezpro—
středně za duchovenstvem, nebo jinde za dospělými se jim podávaly zbytky pro
měného chleba vTělo Páně. (Tak byly dítky jakýmsi druhem tabernáklu pro sv.
Eucharistii.)

Tak se dělo až do 13. století. Tu však zavládla v latinské církvi jiná prakse,
totiž: podávati dítkám sv. přijímání když přišly k rozumu a nabyly jistých vědo
mostí o Svátosti oltářní. (Dříve kladen důraz na lásku Spasitelovu k dětem a dětí
k Spasiteli, nyní na úctu kjeucharist. Spasiteli a vědomosti kommunikanta.) A sněmy:
lateránský IV. (1215,) can. 21. a tridentský (sess. 21. can. 4.) stvrdily tuto novou
praksi svými předpisy o velikonočním přijímání (»Omnis utriusque sexus ňdelis,
postquam ad annos discretionis pervenerit, . . . peccata coňteatur . . . saltem semel
in anno . . . suscipiens ad minus in Pascha eucharistiae sacramentum.< Tím dána
byla theorie, praktikovi ovšem záleželo nyní na tom, jak rozuměti slovům »anni
discretionis: a jak dle nich jednati v praksi.)



Řočnik xltl. KATECHETSKÝ VĚSTNÍK Strana i7i.

Ale tím, že církevní sněmy prohlásily, že každý, kdo dospěl k užívání ro
zumu, jest povinen přistoupiti k velikonočnímu sv. přijímání, neměly ovšem úmyslu
odstraniti nábožný obyčej, podávatí dětem již dříve sv. přijímání.

Když byla stanovena doba, »kdy dítě dospěje k užívání rozumne, vloudíly
se do církve různé bludy a nesprávností. Aniž by ktomu bylo příčiny, počal se
činiti rozdíl mezi věkem pro sv. zpověď a věkem pro sv. přijímání. Pro zpověď
žádal se věk, v němž dítě dovede rozlíšovati dobré a zlé a tudíž může hřešiti
a pro přijímání žádala se důkladnější příprava a hlubší znalost náboženských ta
jemství. Tak se bez důvodů ustanovilo, že ten, kdo jde ke sv. příjímání, má míti
10—12 let, ano dokonce i 14 let a mladším dítkám se zabránilo choditi ke sv.
přijímání. S výmluvou, že se takovýmto sv. přijímáním prokazuje zvláštní čest,
nebyly připouštěny dítky k vlastní škodě morální k sv. přijímání.

Rovněž kárati jest, že leckde dítky, které nebyly připuštěny ke sv. přijímání,
nebyly také voděny ke sv. zpovědi, nebo nebylo jim dáno rozhřešení. Tak bo
hužel zůstávají k své největší škodě ve hříchu — snad i smrtelném.

Ještě horší je, že v některých krajích dítky, které ještě nebyly u sv. přijí
mání, ani na smrtelném lůžku nedostávají svátostného pokrmu a posledního po—
mazání. Takové dítky jsou pohřbívány dle obřadu, ustanoveného pro dítky a tak
nemají podílu na mnoha církevních modlitbách. To ukazuje na jansenísmus (17.
stol.), dle něhož je sv. příjímání odměnou (praemium) a nikoli spasitelným pro
středkem pro lidské slabosti a křehkosti. (Dle konc. trid.: »antídotum, quo libe
remur & culpis quotidianis et a mortalibus praeservemura, sess. 13. — Obviňuje
se však i protestantismus, že měl vliv na odklad prvniho sv. přijímání, jelikož
v protestantských krajích chtěli míti katolíci jakousi protiváhu v něm ku pro

testantské konňrmaci; a konečně tu vinu nese i doba osvícenská (18., 19. stol.)
svým jednostranným pěstěním rozumu a stanovíc potřebu vyspělosti í ku prvnímu
sv. přijímání.)

Platná církevní nauka zní jinak. Sněmovní kongregace (S. Congr. Conciiíi)
svým výnosem z 20. prosince 1905 dovoluje všem, ať jsou staří neb mladí, denně
přijímati Svátost oltářní, jen když jsou ve stavu milosti boží a mají-li dobrý
úmysl. Proč by tedy nešly nevinné dítky ke sv. přijímání, když byly za starých
dob zbytky sv. přijímání dávány nemluvňatům! A lateránský sněm nečiní rozdílu
mezi věkem, ve kterém má dítě tolik rozumu, aby mohlo jíti ke sv. zpovědi,
a mezi věkem, kdy má jíti ke sv. přijímání. Dítě je způsobilé, aby šlo ke sv.
zpovědi, zná-li rozdíl mezi dobrým a zlým a podle toho zajisté je schopno jíti
i k sv. přijímání, když může rozeznávati chléb eucharistický od chleba obyčej
ného a když jsou mu známy částečně základní pravdy víry. Tak pochopili věc
všichni vykladatelé lateránského sněmu. Té doby dovolovaly všecky synody a
biskupská nařížení, aby dítky v sedmi letech šly ke sv. příjímání. I sv. Tomáš
Aquinský (1- 1274), sv. Antonín (arcib. l'lorentinský + 1459), tridentský sněm a
římský katechismus učí témuž. Také Ledesma (1- 1575), Vasquez (+ 1604), dále
papež Benedikt XIII. (1724—1730). Tak sv. Tomáš Aquinský vykládá termín
»anni discretionís—podobným »aliqualis usus rationis:.Vlivem však římského práva
počátek užívání rozumu značil ukončený rok sedmý (až k ukončenému sedmému roku
je dítě dle římského práva zváno »intanSc, pak »impubes—.Vtom smyslu zakročila
S. Congr. Concilíi r. 1851 proti předpisu círk. provincie v Rouenu ve Francii, kde
mládež teprve po uplynulém 12. roce měla přistupovati ke sv. přijímání. Tak
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stalo sei na zakročení S. Congr. de Sacramentis 25. března 1910 v případu
diecese Štrasburské, kde kdosi stanovil v témž pádě 12. neb 14. rok.

Proto svátostná kongregace vydala výnos, který zredukujeme na sedm
punktů:

l. »Aetas discretioniu je pro první sv. zpověď i první sv. přijímání asi rok
sedmý (»círca septimum annumc). Věkem tím tedy začíná závaznost dítek ku
přijetí obou svátostí.

2. Ku první sv. zpovědi a ku prvnímu sv. přijímání není potřebí úplné
znalosti jmenované nauky. Postačí pro děti, věděti a věřiti před prvním sv. při
jímáním ty pravdy, které jsou potřebné »necessitaie mediic. Děti však mají roz
lišovati eucharistický pokrm od pokrmu obyčejného a v pravé náladě mysli při
stoupiti ke stolu Páně.

3. Dítky mají po prvním sv.přijímání netoliko jednotlivě, ale i společně s do
spělými častěji v roce býti vedeny ke sv. přijímání.

4. Jest žádoucno, aby dítky po prvním sv. přijímání »saepius et si íieri
potest, quotidiec šly ke sv. přijímáni.

5. Opačné zvyklosti a partikulární předpisy buďte odstraněny a za neplatné
považovány.

6. Tyto nové normy buďte sděleny od episkopátu s klérem a mimo to každo
ročně v čas velikonoční s lidem věřícím!

7. Biskupové mají podávati zprávy o provádění dekretu každých pět let.
Datum 8. srpna 1910, a podepsání jsou:

KardinalFerrata, pretekt, a F. Giustini, sekretář.*)
Rozumí se, že tento nový dekret jakožto ius commzme platí pro celou církev

latinskou. Bude však záležeti na kompetentních faktorech, aby tyto nové normy
přizpůsobili rakouským poměrům a školním zákonům a označili je okresním šk.
radám jakožto doplněk k nařízením o náboženských cvičeních ve smyslu říš. zá
kona (5 5.), bylo—liovšem v dřívějších výnosech co stanoveno o věku dětí primo
konfltentů a primokommunikantů, či snad pravděpodobno, že na mnohých místech
nebude toho dbáno, aby děti od 7.—9. (10.) roku ea: 050 od učilelů k sv. svá
tostem byly voděny? Ve mnohých diecesích Rakouska byla by snad sv. zpověď
v 9., první sv. přijímání v 10. věku.

Společné sv. přijímání, jehož Řím žádá, je u nás již dávno zvykem. Dovo
leno bude, aby děti i mimo ně jednotlivě přicházely, aby si zvykly i tehdy při
stUpovati ke stolu Páně, když nejsou oíňcielně k němu vedeny. Liberální a ra
dikální časopisy budou ovšem bájiti o novém attentátu ultramontánů na školu a
o novém dogmatu. Také mnozí rodiče a učitelé budou činiti proto obtíže.

»Christlich paedag. Bldtterc píší: »Náš názor o provádění nového dekretu
v Rakousku salvo judicio meliori byl by as tento: Na ofňcielních předpisech,
které se týkají učitelů a školních náboženských cvičení, předem nic se nezmění.

*)Poznámka:Krátce řečeno, dekret tento stojí na stanovisku IV. círk. sněmu la
teránského a interpretaci sv. Tomáše. Zaujímá zlaté středocestí mezi velkou blahovolností,
s jakou se udělovala sv. Eucharistie v prvních dobách a mezi rigorismem jansenistů a
osvícenců. Nový dekret béře zřetel i k úctě a užitku, ale i k srdci dětí. Není toto věcí
rozumu, jako spíše věcí srdce a milosti. Srdce i mysl dětskou lze snadno nadchnouti.
Dítě miluje své rodiče a svého Pána Boha již déle a dříve než počne do školy choditi
a než chladný rozum začne o Něm hloubaťi a ňlosovati.
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Paedagogickému taktnímu soudu katechetovu budiž zůstaveno, aby děti, ovšem
způsobilé, mezi 7.—9. (10.) rokem ke sv. zpovědi a přijímání připravil a k témuž
je vybídl (bez nucení.) Hlavně vybídne ty děti, jichž rodiče, jak předpokládá, ne
budou mu činiti obtíží. Slabší děti, u nichž byla by obava, že by se chovaly ne
důstojně při sv. přijímáni, odloží se na dobu zralejší. Bylo-li by přáním rodičů,
aby dítky přistupovaly ke sv. přijímání, nebude katecheta zpravidla činiti pře
kážek. Tyto děti mezi 7.—9. (10.) rokem mohou, jak uzná katecheta za vhodné,
buď ofňcielně připojiti se k dospělým kommunikantům, anebo jíti separátně (jed
notlivě neb společně) pod dozorem kleru.

První sv. přijímání uspořádá katecheta slavněji. První sv. zpověď může býti
dle zdání katechety buď spojena s prvním sv. přijímáním, bud' odloučena. Tak
získají se zkušenosti a děti, učitelé i rodiče zvyknou si ponenáhlu na novou
praxi. Katecheta ostatně bude očekávati instrukcí a přechodných ustanovení. Byli
jsme, pokud se týče věku, dosud skoro všichni úzkostlívi a trochu jansenisticky
naladění, ale přece nezapomněli jsme, jako mnozí jiní pod vlivem hesel osvícen
ských a rozumových 18. a 19. století, že také máme srdce.<

»Hlídka moravskác, č. 9., píše: »Nemalý údiv vzbudil dekret o včasném sv.
přijímání dítek. Sedmý rok prohlášen v něm za hranici rozeznávání u dítěte a
dlouhé přípravy a čekání na pozdější vývoj dítka se zavrhují. Na četné dotazy
ze severnějších zemí Evropy přiznává však hned, že různé kraje různou mají
hranici dětského vývoje. Že pouze na jihu možno pomýšleti na včasnější při
puštění dítek ke stolu Páně, že však na severu doba 8—9 let je přiměřená. Vůbec
nejnovějšími výnosy zcela převrácena asketická a pastorální pravidla o častějším
přijímání. Zas jeden pokyn, aby se takové názory vždycky hned nedogmatisovaly,
a ti, kdo mají odchylné důvody, kaceřovali.<

»Čechc píše: »U nás v Čechách nemalé vzrušení způsobilo obmýšlené na
řízení, že dítky již sedmileté mají súčastniti se sv. zpovědi a přijímání. Jsme
daleci toho, prováděti kritiku tohoto obmýšleného nařízení, leč budiž dovoleno
uvážiti praktický jeho výsledek.

V našem podnebí mládež tak rychle se nevyvinuje jako v- Itálii. V Italii
dívky již 121eté mohou vstupovati do stavu manželského. U nás dívky 7leté
sotva umějí 'hláskovati, 0 čtení a psaní není ani řeči. Dnes dítky ze mnohých
rodin přicházejí do školy nevyspělé, pramálo chápavé, zanedbané, jež teprv po
9. roce k čilejšímu duševnímu a duchovnímu životu se probouzejí. Dále třeba
uvážiti, že u nás školní mládež včetně do 14 let školu“ navštěvuje. Čechy dále
jsou hustě obydleny, kde nastavěno jest množství škol.

Tímto nařízením přibude všem kněžím v duchovní správě a učitelům nábo
ženství mnohem více práce a bude tu zajisté zapotřebí pastorálních porad, kterak
by bylo možná nařízení to, kdyby přece bylo vydáno, praktickému životu u nás
přizpůsobiti. V Italii je doposud hojnost kněží, kdežto u nás je jich vždy 'méně.
U nás kněží v duchovní správě musejí denně _mnohdy kolik hodin stráviti v kan
celářích. U nás jsou farnosti o. 10.000—20.000 až 70.000 duší — (viz spis: »Riessen
pfarrend — ve vídeňské arcidiecesil — a proto by se doporučovalo, aby sv. Otec
byl upozorněn na poměry hlavně ve velikých rakouských městech a četné za
lidněných průmyslových míst, s čímž zajisté veled. kněžstvo v duchovní správě
bude souhlasiti. Jest dále k obávání, že nikoliv všichni rodiče s nařízením tím by
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souhlasili. Pověstná »Volná škola v Rakousku nadělá rozruchu a kněžstvu
obtíží mnoho.c —

Tyapodobné obavy donesly se také sv. Otci Piu X. Učinil tak římský dopi
sovatel katol. listu francouzského »UniverSc, jenž v jednom z posledních čísel tohoto
listu uveřejnil svou rozmluvu s papežem o novém výnosu vzhledem k sv: přijí
mání dítek. Při této rozmluvě sv. Otec prohlásil:

»Dítky mají právo přijímati našeho Pána, jakmile přijdou do rozumu. Tento
věk — my jsme to ve výnosu připomněli — se může měnití. Vseverních zemích
je duševní rozvoj u dítek pomalejší než v jižních zemích, jak se to nesčetněkráte
zjistilo.: —

U nás zajisté budeme očekávati podrobných návodů nejdůstojnějších Ordi
nariátů. —

Výstava katechetická v C. Budějovicích.
Reíeruje FRANT. DVOŘÁK, katecheta měšť. škol v Kardašově Řečici.

Celkový posudek o všech sbírkách obrazů biblických vyzněl v týž refrain—:
Z každé sbírky mnoho obrazů jest vhodných, ale všude některé nevhodné. — Přá
ním všeobecným jest, aby se všichni nakladatelé dohodli a vydali společně jen
výběr vhodných obrazů. —

Podrobnější studií o ceně těch kterých kollekci připravuje nejlepší znalec
pomůcek vdp. V. Červinka, katecheta v Kralovicích u Plzně.

Aforismy o názorném vyučování.
1. Nihil est in intellectu, quod non fuerit prius in sensu.
2. Více smysly více chápeme. Semel scriptum, ter lectum. semel pictum,

decies lectum.
3. Odkud poznali apoštolové viru? »Nemůžeme nemluviti o tom. co jsme

viděli a slyšelzk
4. Zlatá cestaprostřední. Omne nimium vertitur in vitium. Nedá se všecko

znázornit.
5. Kapitál vložený do pomůcek školních dobře se úrokuje: lepší kázeň,

lepši prospěch, menší námaha plic. Co se dá dětem, nedá se lékaři.
Nežli posvátný úkon sesměšňovat karikaturou, raději nekreslit. — »Dětem

řekne se, je všechno dobréc: Nikoliv. — Dětem jen to nejlepší, volá dnes směr
umělecké výchovy. — Rozhodně do_měšť. školy nepatří: Hólzel ani Heinemann,
dospělejším žákům výběr z Peszlera, Doréa (nejlepší perokresba) a ze Zlaté
bible klassiků.

O illustracích nové Panholzerovy bibl. dějepravy odmítavou kritiku přinesl
Vychovatel roku 1909.

Chloubou středověku povždy zůstane rozkvět umění malířského a stavítelského
v době té.

Velká města mají své obrazárny, umělecké galerie originálů, ale při dnešní
dovednosti závodů chromolithograt. bude lze Opatřiti zdařilé kopie mistrů i do škol
venkovských.

Barevné obrázky Prombergrovy podávají realisticky postavy osmahlých tváří,
vyžilého těla, — Takového Adama a Evu si nepředstavujeme. Třeba hnědou
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pletí vystižen věrně ráz orientálů, nám zůstanou typy ty cizími. Doré idealisoval,
proto se libil a neztratí cenu nikdy.

Srovnejme obraz Zvěstování Panny Marie ze Zlaté bible a ze sbírky Schrei
brovy — výběr bude lehký. Pro láci a množství vyobrazení, jaká se v jiných
sbírkách marně hledaji, se Promb. doporučují. — Vůbec každá sbírka se dopo—
ručuje ne celá, ale jako doplněk druhých.

Hudba, zpěv, malba zovou se internacionální, mluví všemi jazyky, mi ólwv
— jsou katolické ve svém smyslu.

Lituji, že velké obrazy pod názvem: Pařížský illustr. katechismus, darované
od P. Petra Kopala Spolku katechetů v král. Českém, se po smrti P. Šmejkala
ztratily a náhrada za ně podnes není. Do příští velké výstavy v Praze zajisté se
jeden exemplář opatří.

Jako nejlepší obrazy bibl. chválil jeden referent ve Vychovateli před lety
sbírku protestantskou Schnorrovu. — Byla na výstavě, ale Zlaté bibli klassiků
se nevyrovná. _

Poznámek k tomu netřeba. Jest ovšem čas dohonit, co se omeškalo, že škola *
nás dosud nechává ukázat, co dělá pro dítě kněz, věnujme spíš než kam jinam
na výzdobu školy, zbude tam aspoň památka v mysli dětí i rodičů. Při zkoušce
náboženské lze ukázat z'pomůcky.

Dp. Josef Tatzaner, katecheta v Michli u Prahy.
Vystavuje celkem 67 předmětů, z nichž jsou nejvýznačnější: Trnová koruna,

balsám, aloe, myrrha, egypt. kobylka, dráchma, šikl a j.
Dále diagramy: Stvoření světa, cesta židů do Kanaan, církev. rok. rozvoj

církve, člověk-duše-anděl-Bůh, Bůh trojjediný, dvojí přirozenost v Kristu, psycho
logický rozbor člověka, obcování svatých, organisace církve, život Ježíše Krista,
co bude po smrti, církev Kristova je jedna, stánek Mojžišův, stupně svěcení
kněžstva.

Dále obrazy: Klebner: »Vezměte a jeztelc — Meucia: »Takto se modlila
Fungel: Ježiš, přítel dítek. — Ciseri: Pohřeb Kristův. — Liška: Kristus. —chrám
sv. Petra v Římě. — Holub: Obrazy ze sv. země — sedm bolestí P. Marie —
sedm přehledných tabulí Leinwebrových pohlednic — velekněz — anděl strážný —
sedm svátostí — cesta křížová. — Leiber: Hvězda jitřní — růženec — vnitřek
chrámu — liturgická nářadí a roucha — výkresy dětí školní i domácí — zná
zornění mše sv. — Kmoch: bible a katechismus hluchoněmých — sedm darů
Ducha sv. — diapositivy důležitých maleb z katakomb římských — plán chodeb
v katakombách — sedmnáct olejových reprodukcí důležitých maleb z katakomb
římských a j.

Zdokonalený reflektoskop dp. Jos. Tatzanera, katechety v Michli u Prahy,
těšil se pozornosti. Vyniká jednoduchostí, užitečnosti a lácí. Obrázek větší i menší,
pohlednice, podobizna malá postaví se proti vypouklému zrcadlu zvětšovacímu
a reflex obrazu zvětšeného nahradí oku skutečnou krajinu, osobu; děj vyvíjí se
bez námahy očí. Cena 1760 K."

Model jest výmlnunější než obraz, proto doporučují„ kdož viděli v Č. Budě
jovicích modely, vystavené od dp. Viktora Michky, faráře ve Stálci u Tábora,
konpiti si spíše model než obraz, zvláště když model obdrží se od českého tru
hláře ve Stálci levněji než obraz z německého nakladatelství. Modely svatostánku,
domu israelského, jeskyně Davidovy, hrobu Lazarova, stanu patriarchálního,
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mlýna Palestýnského, oltáře přenosného do venkovských škol obstará z ochoty
dp. farář Michka; při větším počtu přihlášek může cena modelů býti ještě nižší.

Velké Alešovy iesle, vypalované ve dřevě, pro kostel ve Stálci pracoval trater
Josef Patera v klášteře Lnářském, rodák ze Stálce. Vystavil dp. Viktor Michka.

»Budz'voja ze dne 29. července t. r. napsal: »Jeden hlas o výstavě ka
techetské jde, že překvapuje bohatostí a rozmanitostí předmětů, pečlivým
jich výběrem, jakož iladným jich uspořádáním, což vše dodávájí ušlechtilé
elegance, kterou ještě zvyšuje slavnostní výzdoba výstavních síní. Proto není
divu, že stále přicházejí noví návštěvníci; mimo jiné pobyl v ní též_ delší
dobu prof. konservatoře v Petrohradě, p. J. Seifert, jenž dlel t. č. v C. Bu
dějovicích návštěvou.:
Mimo zmíněnou galerii uměleckých památek, nasbíraných po cestách Itálií

a Francii, měl dp. kaplan Budějovický vystavený globus (k učení o Stvořiteli
světa), mikroskop (k učení o vševědoucnosti Boží), v drahocenném rámu obraz
královny a matky vychovatelů Panny Marie od Rafaela, v zlatých rámech obrazy
Betlema, Nazareta, Jerusalerna, velký obraz všech řečí světa (katolická všeobec
nost církve). — Celý byt dp. Řepy jest vlastně malé musem paedagogické.

Spolek katechetů v král. Českém
konal členskou schůzi 26. října t. r. za neob—
vyklého účastenství. Referát příště.

Výnos k. a. konsistoře v Praze:
Česká komise pro ochranu dítek a péči o
mládež v království Českém hodlá pořádati
2. prosince »I. český dětský denc za
účasti škol národních a středních u příleži
tosti 80. narozein J. Veličenstva. Kníž. arc.
konsistoř ve svém intimatu v ord. listě vy
bízí katechety, by 1. vstoupili do příprav
ného výboru 2. konali 2. prosince, kdy
budeprázdnina,zvláštní služby Boží
a při mši sv. budiž vzata oratio pro im
peratore 3 jinde pak by se konaly ko
stelní sbírky.

Odpovědi redakce na různé dotazy:
R.: Dobré služby Vám prokáže Tippmanův
Výklad“ bibl. dějepravy, díl 1. a II., velmi
dobrý je také Knechtův »Praktz'scher Kom—
mentar: zur Bibl. Geschichte. (20. vyd.,
6 M. 60 f.) 2 Herderova knihkupectvíve
Freiburku, toužíte-li ještě po něčem důklad
néjším, je to: Dra Schustera a Holz
ammera »Handbuch zur bibl. Geschichtec.
I. Starý Zákon 15 K. 11. Nový Zákon.
'12 K 60 h. S četnými illustracemi. Skýtá
hojnou studnici k poučeni, nejen k výkladu
biblických dějin ve škole, v kostele, ale
i pro nejširší kruhy vzdělaného světa kato—
lického. Stále přepracováván dospěl dnes
k sedmému vydání a nahradí duchovnímu
učiteli celou knihovnu děl přírodopisných,

Z praxe a různé.

(Pokračování)

historických, archaeologických, podávaje
spolu nejnovější zprávy výzkumů biblických.
Také u Herdera ve Freiburgu, ale k do
stání v knihkupectví na př. Kotrbově, za
jisté i na splátky. — S.: Přání, by exhorty
přinášely themata o ctnostech, projeveno
i s jiných stran, a bude k němu vzat zřetel.
— P. : Zda Vám připřestupu z katechetství do
duchovní správy budou počítána léta (sedm)
katechetská? Ano, jelikož působíte na ve
řejné škole (nepočítala by se Vám však,
kdybyste působil na škole soukromé). Žá
dost o kvinkvenálku v duchovní správě se
podává konsistoři a doloží se tabellou. —
C. : Proti importu přeložených písní církevních
německých a francouzských, namnoze bez
cenných, je prací záslužnou zaváděti zdařilé
písně domácí, ducha českého a v té příčině
doporučujeme vřele: Fr. Žáka T. J.: Píseň
ke sv. přijímání (partitura a 40 hlasů 1 K)
a druhou ke sv. Janu Nepomuckému (parti
tura a 40 hlasů 1 K) u sv. Ignáce v Praze.
Experto crede!

Konkurs: Místo definitivního kate
chety obsadí se vvokr. žižkovském při II.
ob. sk. dívčí na Zižkgvě (do 30. listopadu
t. r.) C. k. o. š. r. na Žižkově 7. října 1910.

Snažná urgence ze spolku: Pokladník
prosí několik málo zbývajících kollegů členů,
by již déle neotáleli se zaplacením členského
příspěvku sedmi korun. Václav Hála, kate
cheta na Kral.Vinohradech, pokladník spolku.

Knihu-nm- drn-tu Hut v Praze.
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Katechetický kurs v Uhrách.
(Od 30. června do 5. července r. 1910.)

Zabýváme se jím poněkud podrobněji, jelikož osvětluje stav katechetiky
v Uhrách. Viděti, že ani v Uhrách pole katechetiky neleží ladem a že vlny hnutí
katechetického zasáhly i tam.

Dne 30. června shromáždili se členové uherského spolku katechetského
a hosté ve slavnostním sále budapeštského katolického spolku a uvítací řeč měl
Jan Dudek, univ. professor, t. '_č.předseda katechetského spolku. Poukázal na
známé výtky, činěné od »uherské paedagogické společnostic, jakoby katecheté
uherští nestáli na výši modernípaedagogiky. Dále nastínil, co vykonal již »uherský
spolek katechetůc svými schůzemi, přednáškami, zvláště pak svým měsíčnikem
»Katholikus NeveléSc. Když skončil za neutuchajícího potlesku, ujal se slova
titulární biskup Dr. Jul. Walter, ředitel centrálního semináře a přednášel o životě
a působení vzorného katechety a paedagoga Bernarda Overberga a jeho řeč byla
přijata s nadšením a s přáním, aby byla Vydána tiskem.

V ]1 hodin měl pak přednášku prof. náboženství Vendelín Becker »O důle
žitosti katechismu při vyučování náboženství.—<Referent odmítl příkře směr, který
usiluje sloučiti katechismus a bibli v jednu učebnici. V 1. a 2. třídě pokládá to
za dobré, ve vyšších pak třídách mají katechismus a bible toliko zevně spojeny
býti v jednu učebnici. Nebo mají-li si děti řádně osvojiti pravdy víry, třeba pro
bírati věroučné pravdy logicky i historicky. K tomu připojil referent několik dů
ležitých poznámek o revisi nového katechismu, kterou navrhuje nejdéle v pěti
letech. Po přednášce následovala velmi živá debata. Dr. Pokorny neuznává po
třeby důkladnější revise katechismu, drobnější korrcktury pečlivě provedené at
se stanou! Dr. Saly chce spojiti katechismus a bibli v jednu učebnici. Josef
Scheibling hájí návrh referenta Felix Sipos nechce ani slyšeti o verších v ka
techismu. Dr. Schutz zdůrazňuje, že velementární škole mají býti vyvracovány
jen nejhrubší útoky.

Odpoledne o 4. hod. přednášel Josef Scheiblíng: »Proti koncentrické učebné
osnově náboženské.< Upřílišněným požadavkem nazývá, chtíti každý rok celý ka
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techismus promrskati. Neboť 1. tak nikdy nelze důkladně probrati věroučných
pravd 2. je to mrzutá práce pro děti ikatechetu, každý rok touž látku probírati,
3. nutno pro každou hodinu několik přikázání, článků víry, dále 3—4 bibl. vy
pravování v methodickou jednotu sloučiti. Žádá též nové učebné osnovy, nikoli
však přehnané. Ne šestkrát, nýbrž toliko třikrát má se katechismus v šesti le
tech probrati. V čilé debatě, která následovala, někteří jsou pro osnovu koncen
trickou, jiní pro návrh referenta.

O 6. hod. přednášel farář Emil Petrouitz: »Odůležitosti a kráse obřadů církve
katolické.c Vznešené obřady církve jsou spolu nádobou věroučných pravd a slouží
k jejich důkladnějšímu porozumění. A proto lituje toho, že z katolické liturgie
utvořil se zvláštní předmět. Přeje si tedy, aby v katechismus bylo pojato více
liturgie. Mimo to navrhuje, aby biskupský úřad vymohl v Římě dispens, dle níž
by v Uhrách vzhledem ke mnohým okolnostem, obojí zapověděný čas končil dru
hými nešporami vánoc resp. velikonoc. V další debatě pokládá Felix Sipos za
nutné, aby liturgie se vykládala odděleně od katechismu. Josef Scheibling žádá,
by se zakročilo u ministerstva kultu o vydání zákazu proti tanečním hodinám
a tanečním zábavám v zapověděné dny. Děkan Jiří Czabo vyslovuje přání, aby
v neděle a svátky hostince byly zavřeny. Dr. Em. Pokorny pokládá za ne
hodné, aby liturgie se vykládala jako zvláštní předmět. Vendelín Becker sdílí týž
názor, že není třeba, aby litugie se vyučovala separátně, má se však litur
gická část v katechismu rozšířiti.

Druhého dne (1. července) měl výbornou přednášku univ. protessor Akusius
Mihályfj/ »O katechetice.: Když byl probral dějiny katechetiky od prvního století
až na naše časy, poukázal na to, že v kněžských seminářích má se přednášeti
katechetika samostatně, nikoli spojena s homiletikou. Theorii ať přednáší pro
fessor theologie, prakticky však mají theologové poslouchati přednes řádných
katechetů. _

Becker pokládá za nutné, aby theologové v semináři byli vycvičeni ve
správě školy, ježto namnoze se stávají řediteli škol. Někteří katecheté podávají
zprávu o tom, co se děje v seminářích různých diecesí na poli katechetiky. -—
O půl 11. hod. měl prof. nábož. Felix Sipos praktický výstup: »O svátosti křtu—
s dětmi školními ze 3. třídy. Debata vyzněla v- tyto body: Katechese nebyla lo
gická ve tvoření pojmů; vytýká se přilišnost dotazování se. Katechese měla vy
cházeti z biblického základu a katecheta měl se“ více snížiti k dětem. Obrazy
měly by se ukázati buď před anebo po biblickém výkladu. Slovem: Tato kate
chese dokazuje, že následkem přehnaného koncentrického systému nelze vyučo
vati důkladně. Pojem znovuzrození měl býti vysvětlen praktičtěji. Naproti tomu
opět se namítá, že pojem znovuzrození není v katechismu, což je chybou. Ka
techese jinak zasluhuje uznání, zvláště precisně dávané otázky sluší chváliti.
V debatu zasáhli: Jan Badilla, Antonín Susai, Emil Petrovitz.

Odpoledne přednášel papežský kaplan, Julius Lacek: »O vyučování nábo—
ženství na učitelském praeparatoriu.< Když byl ukázal na důležitost náboženského
vyučování na ústavech učitelských a na obtíže, jimž jsou vydáni žáci se strany
beznáboženských professorů, doporučuje professorům náboženství, aby též ča—
sem hospitovali u jiných professmů. Kandidátům učitelství mají se' dáti do rukou
díla apologetická a katolické denní listy. Referent stěžuje si na to, že professoři
náboženství příliš často se mění na praeparatoriích a vyslovuje přání, aby liturgii
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a apologetice bylo vykázáno patřičné místo. V následující debatě zmiňuje se F.
Sipos, kterak je třeba, aby professori náboženství na praeparatoriích vyznali se
i v theorii hudby.

Becker vyslovuje přání, aby učebnice věro- a mravoučné byly založeny na
hlubším základě; apologetika buď pojata jen tehdy v učebnou osnovu, budou-li
míti praeparatoria 5 ročníků.

V 6 hod. přednášel Antonín Susai: »Kterak učiti mravouce na školách střed
níchPc Účelem vyučování mravouce nemá býti jen vpravovati v pamět žáků zá
sady mravní, nýbrž důležitější je vyškolení vůle, aby zásady mravní se plnily.
Řečník stěžuje si, že učebnice mravoučné jsou psány toliko pro rozum, nikoli

' také pro vůli. Tvoří toliko konglomerát mravních pravidel. Chybují v tom, že
nemluví k jinochu 20. století. Dle Paskala je Písmo sv. spíše vědou srdce než
rozumu. Náboženské pravdy lze chápati spíše srdcem než rozumem. V otázkách
náboženských závisí téměř vše na vůli. Žákům nutno postaviti před oči vzne
šenost dětství božího, pravou svobodu synů božích a j. Všeobecný potlesk
svědčil o úspěchu této zdařilé přednášky.

2. července (3. den sjezdu) měli předsedové mariánských kongregací svůj
IX. kongress za účasti velmi mnohých hostí. Předsedal přítel mládeže, neunavný
hrabě Gustav Maylát, biskup sedmihradský. Ve své srdečné uvítací řeči vložil
na srdce dvě myšlenky: a) Nikdo ať nepovažuje obor své práce za malý, nebo
kdo má srdce a lásku, může i v nejmenším oboru práce s' pomocí Boží mnoho
vykonati. b) Nikdo nepodceňuj práce jiných. Nebo často bývá radost ku práci
znechucována nikoli útoky nepřátel, nýbrž příkrostí spolupracovníků. Následovaly pak
přednáškybohaté obsahem, jichž aspoň themata uvádíme: Psychologie tvoření
životních názorů (Ant. Susai), O přirozeném základě života milosti (dr. Stefan
Hannauer), O společenských překážkách života milosti (dr. Frant. Jehlicka). Po
těchto duchaplných promluvách ujal se slova Alois lzsóf, redaktor časopisu pro
mládež »Zászlóukc a přednášel na thema: »Častější sv. přijímání a psychologie
životax Nastalé rozpory po výměně názorů byly příznivě srovnány a schůze
skončena s přáním předsedy, by jmenovaný populární redaktor zdárně pokračoval
na poli vzdělávání mládeže.

Čtvrtý den sjezdu. O 9. hodině přednášel vrchní ředitel Engelbert Múzy:
»O theorii mravní výchovy.< ]. Především třeba stanoviti předmět mravní vý
chovy. Dle Herbarta je vědění jediným prostředkem vyškolení vůle. Leč tomu
jest jinak. Předmět mravní výchovy tvoří činnost vůle, regulování lásky, citů a
přání. Se zlými náklonnostmi dlužno též počítati; vůle může jen tehdy vzdělána
býti, jsou-li ony odstraněny. 2. Bližší úkol mravní výčhovy je pěstění všech vlast
ností v člověku, které jsou nutny k dosažení našeho posledního cíle. Takovou vlast
ností je všestranná láska, s níž v didaktice parallelně stojí všestranné vě
dění. Dále třeba pěstiti cit povinnosti v povolání. Mimo to svědomitost a úctu
k zákonům. 3. Řečník mluví o poměru ctností a zákonů, o stupních mravního
pokroku. 4. O mravním řádu života. Na psychologické momenty mravního jed
nání dlužno klásti velký důraz. Nic není ve vůli, co dříve nebylo v citu. Proto
valný počet citů je velice důležitý. Mravní výchova musí nezbytně býti výchovou
náboženskou, protože morálka jedině v Bohu může míti svůj základ. Pak mluv,
řečník o odměně a trestu. Ve mravní výchově má přede vším vládnouti svobodaí
autorita jen tam, kde toho třeba. Důležita je askese. 5. Konečně jedná řečník
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o technice mravní výchovy,_ t. j. o methodě vychovatelské. — Po té obsažné
přednášce žádá Dr. Ludvík Kovácz přednášejícího, aby pojednal ještě obšírněji
o vzdělání charakteru ve svém díle, které hodlá vydati v září.

0 půl ll. přednášel prelát Jiří Andor četnému publiku: »Katecheta jako
duchovní správce.: Dnešní katechese nemá ani dost málo charakteru duchovní
správy. Duchovní správou míníme tu intensivní péči o duše dětské. Bez takovéto
duchovní správy není katechese dokonalá. Výchova školní je namnoze všeobecná
nikoli individuelní; ta je jen tehdy možna, je-li katecheta spolu duchovním správ
cem svých svěřenců. Jen tak bude moci nahlédnouti v duši svých žáků. K do
cílení takové duchovní správy třeba. aby katecheta dítky navštěvoval v otcovském
domě, zvláště nemocné. Mariánské kongregace posilují tuto duchovní správu..
Patronáty a charitativní spolky usnadňují duchovní správu katechety. K takové
duchovní činnosti třeba ovšem veliké lásky. Tu bude čerpati z každodenní me
ditace. Pastýřské srdce katechety učiní katechesi tím, čím ona má býti: záchranou
mládeže, výkvětem víry, reformou v Kristu. — Po skvělé přednášce v debatě
mluveno o pastoraci dívek, doporučovány výlety se žáky, vydávání knih pro
děti a j.

Odpoledne přednášel prof. Dr. Antonín Sehiitz: »O methodě apologetikyu.
Dvě překážky vadí apologetice. 1. Krátkost doby posledního ročníku. Vyučování
má se vztahovati na nejdůležitější pravdy víry, jako jsou: Bůh, duše, Kristus,
církev. 2. Druhou překážkou je těžké podávání pojednávaných otázek a nebez
pečí, že právě apologetické přednášky vzbudí nové pochybnosti. Aby se pře
dešlo těm závadám, má býti uvedeno málo argumentů, ale solidních. Dáta dě
jinná a přírodovědecká mají býti správně pojata. Apologetika nesmí býti konglo
merátem obtížných věcí a řešením jich. Nebudiž hájeno to, čeho nelze hájiti.
Námitky jednotlivých žáků nebuďte řešeny před celou třídou!

—O6.'hod. přednášel red. Josef Gerely: »Katechese v dobách apoštolských.:
Na základě vědeckých a historických resultátů osvětluje referent první století,
kdy apoštolové ještě žili. Z několika míst sv. Pavla dokazuje, že již apoštolové
měli jistý způsob ústního katechismu, který byl základem jednak vyučování ka
techumenů, jednak apoštolským missijním kázáním. Tento ústní katechismus byl
asi v r. 80. písemně zaznamenán; je to v r. 1883 nalezené »Didachéc, které je
nejstarším důkazem vedle Písma sv. Nov. zákona.

Konečně přednášel prakt. lékař Dr. Alexander Rejtó' »o hygieně církevní.<
Ona je odvětví medicíny a má býti profylaxi nebezpečí. Řečník mluví o tom, jak
se má užívati svěcené vody, 0 čistění, větrání, osvětlování a vytápění kostela.
Děti, které nemají pro epidemii choditi do školy, nemají choditi též do kostela.

Pátý den sjezdu: Sluncem toho dne byl vídeňský rektor magniůcus Dr.
Jindřich Swoboda. Přednášel: »O katechesi v duchovní správě vůbec.: Zajímavá
jeho přednáška strhla četné auditorium v ohnivý enthusiasmus a časté veselí.
Řečník s radostí konstatuje, že tu v krásném městě na Dunaji nadešlo příjemné
jaro pro katechesi. Od Budapeště až k Lucernu dmou se vlny katechetické. Jen
sever zůstává poněkud chladným. Ale zatím co se my noříme v katechesi, ne
smíme zapomínati, že katechese je toliko odvětvím duchovní správy. Proto mu
síme vše činiti, co i mimo katechesi je možné. Řečník vybízí posluchače, by se
účastnili internacionálního pastorálního kursu pro rok 1912. Pak předkládá ta
bulky statistické duchovní správy velkoměst Evropy, kde jsou farnosti, jež čítají
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až 80.000 duší. Přednáška, ač trvala půldruhé hodiny, byla poutavá a souhlasem
provázena

V následující debatě navrhuje Scheibling, aby (dle slov řečníka.) koníusní
terminologie analyse a synthese byla nahražena výrazy indukce a dedukce.
Aubermann slibuje účast na zmíněném kongressu a spolu k disposici svůj mě
síčník »Katholikus NeveléSc. \

Odpoledne přednášel Jindřich Fieber: »O stavitelství chrámovém křesťanské
starobylosti.: Nejslavnější monumenty křest. starověku: kostely, oltáře a j. byly
skioptikonem promítány na plátno a vysvětlovány.

Pak přednášel Dr. Viktorin Strommer: >Methodické podání věrouky.: Po
vaha předmětu žádá methody deduktivní, při řešení námitek také induktivní. Ale
musí přihlížeti i k oboru vědění a cítění žáků. Definice buďte snadně formulo
vány a omezeny na míru nejmenší, tak i citáty sv. Otců a námitky odpůrců;
bez applikací Věrouka neprospívá. — Dr. Schutz praví, _že mysl 14-161etého ji

,nocha je vhodna ku přijetí věroučných pravd; proto Věrouka má se přednášeti
v 5. třídě středních škol, jako dosud se děje.

Šestý den sjezdu (poslední). Ač již 20 přednášek bylo promluveno, interess
posluchačů místo aby klesal, stoupal. O 9. hod. přednášel sekretář uherského ka
techetského spolku Aubermann: »Nejdůležitější pravidla, jichž dbáti při vyučo
vání círk. dějin.c Účelem círk. dějepisu je: a) předvésti křesťanského člověka
kterak po 20 století snažil se uskutečniti věro a mravouku Kristovu; b) před-'
staviti všeobecnost křesťanů t. j. církve. Nestačí vybrati jen několik charakteristi
ckých obrazů z dějin aje isolovaně přednésti. Neb právě ukážeme-li, že milliony
millionů uskutečnili nauku Kristovu, podáme tím skvělý důkaz, že učení Kristovo
neodporuje lidské přirozenosti. A přece i ony obrazy charakteristické jsou nutné,
aby se plasticky znázornilo, co mnozí uskutečnili. Charakteristické obrazy a ča—
sové obrazy se doplňují. Znalost zeměpisu, map, pramenů dějinných je potřebná.
Professor náboženství má znáti i učebnice dějin profanních. Církevní dějiny jsou
podporou apologetiky. Přednes má býti živý, ale nehoniti se za potleskem. Skutky
mají víc mluviti než slova. -— Fei. Sipos ukazuje na důležitost círk. dějin a do
poručuje své pomůcky — Hévey upozorňuje na důležitý moment v nich, lásku
k církvi — Badilla mluví o círk. dějinách na dívčích školách — Mellau chválí
círk. dějiny Aubermannovy.

O půl 11. měl farář Petrovits zdařilou katechesi: »O hříchu dědičnémc, dle
mnichovské methody. — Závěrečnou řeč sjezdu promluvil opat dr. Jan Dudek.
Dříve přečetl telegramy, zaslané J. E. knížeti primasu Vaszarymu & hrab. Janu
Zichy, ministru kultu, poděkoval řečníkům a účastníkům sjezdu. Theorie jsme
viděli, pravil, ale záleží mnoho na osobnosti katechety! Někdo je třeba theore
ticky velmi vzdělán, je-li však jeho chování tvrdé, celé jeho působení málo pro—
spěje. Tomáš Kemp. praví,pozoruje-li kdo jen dráhy hvězd asebe sama nekulti
vuje, menší je než poslední sedlák. Svou osobností vchází katecheta v srdce
žáků. Děti nerozumějí vyšší paedagogice, tomu však rozumějí, zda katecheta
s nimi jedná laskavě neb ne. — Viktor Asboth děkuje předsedovi jménem
účastníků poetickými slovy. — Tím byl druhý již katechetický kurs uherský
skončen.

S kursem byla spojena výstava pomůcek. Zaznamenáváme jména kollekcí;
Leinweber, Herder, Tessler, Aschendorf, Schnorr-Wagner, Meinhold, Wange
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mann, Hoffmann, Lohmayer, Kronberg, Morgan, Reukauf, Schwann, Ehrenberg,
Kósel, Schreiber, Wórndle. Kůnzli, Lehmann, l—Iemleb,Rogutowitz, Ries, Rothaug,
Kunert, Gnebler-Oppermann, Kiepert, Rossel, Swoboda, Kónig, Karnop, Sipos,
Rétay a Benedek, Meinhold, Lehmann, Engleder. Red.

Promluva na II. neděli adventní.
VLADIMÍR HORNOV.

»Aj, já posílám anděla svého před tváří tvou.< Mat. 11, [O.

Bůh řídí dějiny lidstva. Ohněm ducha svého zaněcuje srdce těch, které
vyvolil a poslal, aby probouzeli to, co božského a nesmrtelného v nitru člo
věka a tak připravovali cestu království Božímu.

Jan byl jitřenkou, jež rozhořela se před příchodem Kristovým: »Přz'pravujie
cestu Páně, přímé číňíe stezky jeho./a A sám šel první cestou tou v síle a lásce
anděla, cestou věrnosti až k smrti. »Co jste vyšli na poušť vidět?“ praví Spa
sitel k zástupům o Janovi, »třtinu-li větrem se klátícš, člověka měkkým rouchem
oděného?. Mravní slabost a nerozhodnost není znakem dětí Božích! — Sv. Pavel
napsal: „Bratři, odurzme skutky temností, a oblecme se "u odění- světla !c — a tím
naznačil, co v duši naší jako anděl připravovati má cestu Páně. Ne třtina slabé
vůle, ne měkké roucho mravní slabosti, ale oděni světla: křesťanský, ctnostný
život.

Rozhodnouti se celou vůlí svou pro dobro, znamená připravovati cestu Páně
a budovati království ctnosti, které přináší člověku důstojnost a štěstí, jež ničím
zrušeno a ztraceno býti nemůže.

1. Vidíme Jana Křtitele na břehu Jordánském. Roucho ze srsti velbloudí
jest jeho oděvem, chudoba jeho průvodkyrií,poušť jeho obydlím. A hle, s úctou
vzhlížejí k němu zástUpové a s bezděčnou bázní blíží se k němu vyslancové
synagogy. Co činí jej velikým a úctyhodným? Jeho poctivý, ctnostný život! —

Ctnostný, poctivý život povznášía zvelelebuje důstojnost
čl ověka. Alfons V., král Aragonský, příjmím Moudrý a Velkosrdečný, nedbal
nikdy skvostného oděvu královského, ale spokojen byl oblekem jednoduchým,

jakým se občané odívali. Jeden z rádců jeho těžce nesl tuto prostotu a jedno
duchost a dodav si zmužilosti řekl králi, že by měl více dbáti královské důstoj
nosti a před lidem objevovati se v oděvu, který přísluší stavu tak vznešenému.
Ale šlechetný král pravil: »Ani šarlat, ani lesk démantů nepovznáší krále v dů—
stojnosti jeho, nýbrž moudrost a ctnost; tyť jsou pravé královské ozdoby, jež
člověka před Bohem a šlechetnými lidmi činí vznešeným a velikýmlc

A zajisté malicherným zdá se nám býti vše usrovnání se ctnostmi, jež jako
sedmero nádherných bran otevírají cestu do města svatých. Pokora, štědrost,
čistota, láska, střídmost, tichost, horlivost v dobrém — která z těch ctností by
nekrášlila člověka více, než drahokamy nejdražší? Kdož že by se ubránil, aby
bezděčnou úctu nevzdal tomu, kdo jimi jest ozdoben?

O témž Alfonsu V. se vypravuje, že před ním chválili kdysi vynikající
ctnosti muže, který pocházel z rodu prostého. Ve společnosti králově byl hrdý,
mladý šlechtic, který se usmíval při chvalořeči tě a konečně pohrdlivě pravil:
»Divím se, jak můžete tak obdivovati muže toho; vždyť jest jen synem prostého



Ročník xm. KATECHETSKÝ VĚSTNÍK Strana 133.

řemeslníkalc Na slova ta povstal král velice rozhorlen a řekl: »Raději bych byl
poctivým a ctnostným synem prostého řemeslníka, než nehodným synem knížecím !(

Ctnost má zajisté takovou moc, že se ji u každého podivovatí musíme. Ať
královský purpur, či prostá halena kryje hruď, pod níž bije srdce dobré a šle
chetné; at jest to ruka žezlo nesoucí, či mozolovitá dlaň, která se nikdy ke špat
nostem nevztáhla: vždy vzbuzují v nás úctu, — úctu prýštící se zákona přiro
zeného, Bohem do duše napsaného, dle něhož ti, kteří dobře činí, synové boží
jsou a nesou na čele svém odlesk majestátu dobra nejvyššího — Boha!

2. Ano,ctnost je v životě člověka tak veliké ceny, že bez ní
i mnohé jiné dary přirozené ztrácejí na ceně své. Táži se: Čím
jest krása, které svět se podivuje; čím bohatství, jemuž vše se klaní; čím důsto
jenství, jemuž všechno slouží; čím učenost, jež ode všech jest vážena, jestliže
k nim nedruží, se ctnostný, šlechetný život?

Čím jeví se nám ti, které Bůh ozdobil a obdařil těmito přirozenými dary,
ale duše jejich byla nízká, srdce zvrhlé a špatné? Jak odporným jeví se nám
krásný Alcibiades ve zpronevěřilosti své a naopak jak velikým a vznešeným ne
úhledný Sokrates, ozdobený ctnostmi! Čím jest bohatstvím oplývající, ale nešle
chetný Ninives, proti chudému, poctivému Lazarovi, přes jehožlrty nepřešlo
slovo nepravé! Čím jest v důstojnosti a moci postavený Herodes, proti velikému
kazateli Jordánskému, jenž úpí ve vězení? Čím jest učený, ale vášnivý kazatel
Vittenberský, proti sv. Františku, který v sebezáporu, chudobě a pokoře káže
návrat ke Kristu Ukřižovanému?

Kdo z vás by neuznal, že tím větší odpor vzbuzuje člověk mravně skleslý,
čím většími dary přirozenými jest obdařen; nebot přirozená tato dobra vyžadují,
aby s nimi spojena byla ctnost, aby ti, kteří více od Boha obdrželi ať bohatství,
ať vzdělání, tím ctnostnější a šlechetnější byli.

Pán Ježíš sám na to poukázal, když pravil: »Mocm' mocnějí souzeni budou./<
Pravdu tu třeba hluboko vštípiti si do duše, abychom nebyli překvapeni, jako
onen služebník nevěrný, jemuž řekl Pán: »Služebníče nešlechetný, věděljsi, že já
přísný jsem/< — Hřiven svěřených neužil jsi k dobrému, ale šel jsi & zakopal
hřivny Bohem dané, které přinésti mohly mnohonásobný užitek života ctnost
ného a šlechetného.

3. M. j., již z této krátké úvahy poznalijsme, jakou cenu má život ctnostný,
jak povznáší a zvelebuje důstojnost lidskou, jak sami sobě povinni jsme tím,
abychom pokračujíce ve vzdělání, ku předu kráčeli i v životě mravném,ctnostmi
ozdobujíce duši svou. A kdybych měl uváděti ještě důvod pro to, abychom se
rozhodli “vždy a všude pro dobro — pak řekl bych: Ctnost jest vděčná. Ano

ještěvíce; ctnost jest ze všeho na světě nejvděčnější aštéstí,které
ona člověku přináší, jest trvalé a ničím ztraceno býti nemůže.

Ctnost přináší člověku čest. — Když MarcellusvystavětichtělvŘímě
chrám Cti, tu senát římský nařídil mu, aby těsně před chrámem tím postavil
chrám ctnosti, aby každý poznal, že ke cti jediné skrze ctnost lze dospěti.
Krásně praví Burns:

Přes pozlátkové pavučí, ty cetky a ty věci,
muž poctivý, ať nejchudší, jest králem lidí přeci.

Ctnostpřináší člověku klid svědomí, štěstí duše. Zdažneviděli
jsme v Písmě sv. Joba, Tobiáše, kteří v těžkých zkouškách života zachovali si
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podivuhodný klid duševní, plynoucí z vědomí života, v poctivosti a ctnosti pro
žitého. Mraky těžkých zkoušek se nad nimi rozplynuly a k štěstí vnitřnímu dal
Bůh pak tím větší štěstí zevnější.

Ctnost jest vděčná až za hrob. ——Byl slavný pohřeb. Veliké zá
stupy lidu obklopovaly hrob, do něhož spouštěna těžká rakev. Dozněla modlitba
kněze, odumřelo »Salve Reginac v kapli hřbitovní, lid rozcházel se na všechny
strany. Naposled odešli i nejbližší přátelé. U hrobu zůstal jen starý hrobník.
Shrnoval hlínu na rakev a pravil: »Všcchno tě opustilo, přátelé, důstojnosti, bo
hatství — ale jedno tě bude provázeti až před trůn Boha Odplatitele: Tvůj šle
chetný, dobročinný život! — a při slovech těch slza vděčnosti splynula na rakev
v temnu hrobním se ztrácející. —

M. j. Bůh dej —a o to se snažme—aby tento nejvěrnější p'rítel, šlechetný,
v ctnosti strávený život, nás doprovázel na cestě, jíž nikdo z nás se vyhnouti
nemůže. Zlo zajisté nejhorší je, když někdo umiraje vidí, že žil bez ctnosti.
Trpká výčitka otřásá posledními záblesky životního podvečera: »Jak jsem tak
dlouho a nadarmo žillc (Burns)

Pán Ježiš pravil o sv. Janu Křtiteli: »Aj, jd posílám anděla svého před
tváři svou./< Sťastni budeme, když umirajíce viděti budeme šlechetný, ctnostný
život, jako anděla připravujícího Spasiteli cestu do duše naší. Amen.

Promluva na HI. neděli adventní.
FRANT. HRADSKÝ.

»Spravte cestu Páněh

Sv. Jan Křtitel odpovídal na dané otázky opatrně. O sobě řekljen, co pokora
a horlivost mu vložily na jazyk; Krista naznačil, ale neukázal naň zřejmě.
»V mnohé řeči nalézá se bláznovství, dí sv. Písmo. Proč? Poněvadž přílišná řeč
bývá neopatrná. Jak často si škodíme neopatrností v řečech, stycích, skutcích,
četbě, zábavě!

Buďte opatrní! Řekneš: Uznávám důležitost opatrnosti, chtěl bych míti
krásnou tuto ctnost, ale kterak jí nabudu?

Odpovídám: Dvojí cestou; tim, že vlitou sobě nadpřirozenou
vlohu opatrnosti rozmnožíš, a tim,že cvikem ji v sobě rozvineš.

]. Jak si rozmnožiš nadpřirozenou vlohu? Jest toliko jedna možnost: mod—
litba a vše, co rozmnožuje milost boží. Čím většívloha, tim snadněji
a rychleji postupujeme v umění. Opatrnost učí dobře poraditi, dobře volili, a
dobře poručiti. Blaze tomu, komu Bůh dá hojné světlo do rozumu a mocný po
pud do vůle. Pros a Bůhíti obé dá. Přijímej svátosti, Bůh ti obé rozmnoží, konej
dobré skutky, Bůh ti je milostí odmění. Cesty své, Hospodine, ukaž mí astezkám
svým vynč mne, pěl dojemně a vroucně král David. Když hrdinná Judith chtěla
odvážíti se k Holoternovi do tábora assyrského, aby vysvobodila rodné město
od zkázy, mnoho se radila s Bohem, mnoho modlila, mnoho posty a bděním
osvícení a síly si vyprošovala. Až pohnutlivé jest čísti o tom. Jednej podobně
stále, zvlášť před důležitým rozhodnutím, a Bůh ti rozmnoží vlohu opatrnosti.

2. Druhá cesta, kterou nabytá a rozmnožená vloha se rozvije, jest cesta
cv i k u. Ale jak máme cvičiti se v opatrnosti? Opatrnost je složitá ctnost,
i dlužno ji cvičiti po částech. Vizme příklad! Vezmeš si bravurní Kubelíkovu
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skladbu a řekneš: budu ji cvičiti, až se jí naučím. Pravím ti, že se ji nikdy ne
naučíš. Hra houslová je složité umění. Třeba cvičiti prsty, smyčec, polohy,
legáta, stakáta a mnohé jiné věci. Až v jednotlivých těchto částech budeš

máš Ak. jmenuje jich osm; vizme některé!

a) První činnost opatrnosti je: bene consiliare, dobře raditi. Cvič pamět! Co
prospěje ti zkušenost, tato nejvzácnější učitelka života, když jsi jako člověk,
který podíval se do zrcadla, ale obrátit) se, zapomněl na svou tvář ?. Zpytuj
tedy večer své jednání denní, rozpomeň se v sobotu na zkušenosti celého týdne,
přelétni posledního dne, čemu tě celý měsíc naučil. Zapamatuj si chyby, které
dílo tvé zmařily nebo pokazily, prostředky, které mu daly zdar. Brzy budeš
moudrý. Hleď si zjednati porozumění toho, oč běží, díla, které podnikáš, okolí
v kterém žiješ, lidí, s kterými jest ti jednati, následků, které nastanou. Kdo se
pouští na moře, neznaje proudů vody, mělčín a skalisek, snadno zahyne. Buď
učelivým! Sv. Písmo dí: »Nespoléhej na svou opatrnosta; Kdo jesi moudrý,
slyší rady. Přijímej radu od moudrých, nepohrdej ani radou prostých, je—lidobrá.
Pohrdati zkušeností moudrých lidí je omezenost a pýcha. Mojžíš byl vychován
ve veškeré vzdělanosti egyptské, tehdáž znamenité. Jethro, jeho tchán, obyčejný
pastýř, radil mu, aby nesoudil všecko sám, ale vzal si na pomoc vážné a zku
šené muže. Mojžíš vida, že rada je dobrá, ihned tak učinil. Sv. Jan Zlat. ho za
to chválí a dí: »Jednej podobněh Uuaž věc, o níž sejedná. Nebuďjako horko
krevný nadšenec, který, když jej něco zaujme, hned do díla se žene. Náhlý pla
men“ rychle hasne, dí přísloví. Nemysli, že jest to mladistvé nadšení; ne, jest to
nevyspělost. Král zašel si na trh a spatřil vážného starce u prázdného krámu.
»Co prodáváš,a ptal se žertem? »Opatrnostd' odpověděl kmet. »Té potřebuji!—
odvětil král s úsměvem, :prodej mi jí za 100 zlatých.< >Rád,< řekl muž. »Ne
čiň nic bez rozvahyla Králi odpověď se líbila. Vyplatil starci 100 zl. a dal jeho
odpověď vyrýti na stěny paláce, nářadí, na všechny věci.

Cvič se v paměti, zjednávej si porozumění, buď učelivý a rozvážný a dobře
si vždycky poradíš.

b) Bene eligere, dobře voliti,je druhá činnost opatrnosti. Jak se naučíš, abys
volil dobré prostředky k cíli? Pěstuj lásku boží, upřímnou nábožnost, svaté nad
šení; dovedou podivuhodné poraditi. Otevírám knihu roztomilých legend. Lesy,
v kterých ukryt před světem nalézal se svatý klášter, znepokojoval lupič. Opat
chtěl krajinu ho zbaviti. Co učinil? Zavolal stráž? Nikoliv. Sedl na koně a dal
se polapiti. »Co chceš ode mne? ptal se lupiče. »Vše, co máš.: >Vezmi si všecko,
daruji ti to; jen mi řekni, proč vedeš takový životPcr řekl opat. »Chci žíti.: Jen
proto? odpověděl opat? Č), to pojď se mnou, dám ti obydlí. šat, pokrmy, vše.<
»Děkují,c usmál se lupič, »zelenin a vody nemiluji.: »Neboj se,: ujišťoval ho
opat, »dostaneš vše, co budeš chtíti, výborné ryby, chutná masa, dobré víno,
měkké lůžko, krásný šatc. Lupič dal si říci. Líbilo se mu a popřával si všeho
do sytosti. Při tom poznával život mnichů. Časně vstávali, mnoho se modlili, pilně
pracovali, chudě jedli, mnohé kající skutky konali. Žasl. »Jaké to zločiny jste
spáchali,- pravil jednou k opatovi,»že konáte tak těžké pokánířc »Zločiny? Z nás
nikdo snad ani těžkého hříchu se nedopustil. Sloužíme Bohu, snažíme se o
dokonalbst, abychom došli jeho milosrdenství a lásky.: Lupič oněměl. Od té doby
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méně a méně si hověl, na konec úplně se obrátil. Krásná legenda. O míti velkou
lásku k Bohu a bližnímu! Dovede voliti prostředky podivuhodné a na konec vždy
vítězí.

c) Bene praecipere, — dobře poručiti je třetí činnost opatrnosti. Chceš míti
k tomu sílu, sílu nepřemožitelnou a vítěznou? Očisťuj pilně rozum od předsudků
a vůli od nezřízených náklonností, poroučej si v malých věcech! Člověk bez
předsudků má jasný zrak a dovede nepředpojatě souditi. Vůle čistá je bez okovů,
má sílu i na věci těžké, dovede se vyhnouti sterým překážkám. Člověk takový
je obezřetný, ostražitý, vytrvalý. Přemáhej se v malém! Neříkej, že jde 0 ma
ličkost! Ne, jde o vzácnou ctnost. Lehké jest dobře si poručiti v malém. Čiň tak,
dovedeš si potom poručiti i ve velkém. Do života odneseš si nejvzácnější moc a
vládu, sílu nad sebou. 1 největší učenec začal slabikářem, a největší světec
otčenášem, i největší millionář haléřem. Ale kdo nedovede si poručiti v malých
věcech, tím méně toho dovede ve věcech velikých. —

To jsou cesty, pokterých jda, dospěješ k výborné ctnosti opatrností.
Šalomoun prosil za moudrost a byla mu dána. Snažil se ji vykonávatí, a

rostl v ní k všeobecnému podivu. Proste Boha za opatrnost, rozmnoží její vlohu
ve vás. Cvičte se v ní podle trojí její činnosti, »dobře raditi, dobře voliti, dobře
poroučeti,c a zdokonalíte se v ní. Časem dospějete v muže zralé, vážné, boha—
bojné. Opatrnost vás jimi učiní. Získali jste v'zácnou přítelkyni, jež povede vás
od úSpěchu k úspěchu; a poněvadž vás—naučila jednati také vždy k cíli posled—
nímu, připravíte si zároveň poklad zásluh pro nebe. Amen.

Návrh na úpravu katechismu.
Z komise katechismové.

JAN PTÁČEK, referent.
(Pokračování)

IV.

Ěábel řekl P. J.: »Toto všecko Tobě dám, jestliže padna, budeš se mi klaněti.< Tehdy dí mu
Ježíš: »Odejdi, satane, nebo psáno jest: Pánu Bohu svému se klaněti a jemu sloužiti budeš..

Bohu se klaněti znamená: jej jako nejvyššího Pána ctíti.
Proti tomu hřeší:

\ 1. Kdo nekoná denních modliteb nebo se modlí špatně.
2. Kdo je pověrčivý (vykládání karet, hádání z ruky, spiritismus)

Jidáš nehodně přijímal. — Baltazar zneuctil posvátné nádoby chrámu jerusalemského, neboť jich
užil k hostině. Dan. 5., 1—4.

3. Kdo některou svátost nehodné přijímá nebo zneuctívá osoby, místa
a věci Bohu zasvěcené.

Kdo nehodně přijímá některou svátost, dopouští se svatokrádeže.
Dodatek k I. přikázání.

V I. přikázání Bůh též poroučí ctítí anděly a svaté.
Svaté ctíme:

1. Prosíme-li jich za přímluvu.
Mnoho zajisté může modlitba spravedlivého ustavičná. Jak. 5. l6.

2. Řídíme—li se jejich dobrým příkladem.
3. Máme-li jejich obrazy a ostatky v uctivosti.

Svaté ctíme:
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1. Protože jsou přátelé Boží.
2. Protože nás milují a u Boha za nás OI'OdeÍ. Litanieke všem svatým.

Nade všecky anděly a svaté ctíme nejblahoslavenější Pannu Marii

1. protože je Matkou Boží .

Píseň: Tisíckrát pozdravujeme Tebe.
3. protože její přímluva je nejmocnější.

Litanie Loretánská. Církev sv. nabádá nás k íctě svatých itím, že nám na křtu sv. dává
jména svatých jako patronů našich.

Pán Bůh projevil P. Marii největší úctu tím, že ji vyvolil za Matku Syna svého. — Archanděl
Gabriel a sv. Alžběta ji v nejhlubší úctě pozdravili. ——V křesťanství nejkrásnější obrazy a písně jsou
obrazy a písně Mariánské. — Úctě P. Marie zasvěceny jsou nejčetnější kaple, chrámy a poutní místa.
Tak se ustavičně naplňují slova P. Marie: >Aj, od této chvíle blahoslavenou 'mě nazývati budou
všichni národovéc. (Luk. l, 48.) \

Máme se zvlášť rádi modliti ku blahoslavené Matce Boží, ke sv. Joselu a k svému patronu.

Ostatky sv. jsou zvláště pozůstatky těl svatých a pak také předměty,
kterých svatí užívali.

Nejvzácnější ostatky jsou sv. kříž a mučednické nástroje Spasitelovy.
Písmo sv. vypravuje: >I uvrhli těto mrtvé do hrobu Eliseova. Které když se dotklo kost

Eliseových, ožil člověk a vstal na nohy své. 4 král. 13, 21.
>Šátky a pásky sv. Pavla kladli na nemocné, a ti se uzdravovali.- Sk. 19, 12.

Ctíme ostatky svatých:
1. Protože je Bůh často zázraky oslavuje.

2. Protože jsou to pozůstatky těch, kteří se proslavili bohumilýmživotem.

Ctíme obrazy a sochy svatých, protože nám zobrazují sv. osoby; avšak
úcta ta se nevztahuje ku předmětům, nýbrž ke svatým, kteří jsou jimi
zobrazeni.

Svatý kříž cti, i Jehož znamená,
Kristu však, na obrazu svá skláněj ramena!

Děti ctí obraz svých rodičů; poddaný obraz svého vladaře.

Výstava katechetická v C. Budějovicích.
Reíeruje FRANT. DVOŘÁK, katecheta měšť. škol v Kardašově Řečici.

(Pokračování)

Dp. Josef Šmejkal, farář ve Veselíčku zajisté že bude pokračovati a do příští
výstavy zaopatří nové kresby z archeologie a dějin cirkve pro měšť. školy'i pro
obecné, — podobných nemají dosud ani školy střední. Vystavené: 1. památky
egyptské, 2. římské, 3. peníze z doby Ježíše Krista, 4. znázorněni křesťanských
vyznání 's věrnou imitaci starobylosti a harmonisací barev lahodily oku.

Dp. V. Řepa, kaplan v Č. Budějovicích, jest známi za hranicemi království
českého. Vynálezce systeínu zlepšeného těsnopisu, luštitel nejtěžších matema
tických problemů, znalec řečí, zakladatel největšího katol. listu jihočeského, pů
vodce myšlenky založiti Lidovou záložnu v Č. Budějovicích, podnikatel stavby
celé řady dělnických domků.

Diagramy círk. roku od Rona (v kruhu) a dle Davídkova výkladu kate
chismu (podélný), vícekráte jsme viděli. (Pavlík, Michka, Dvořák, Malý, Francl,
Zamazal, Hornof, Tatzauer). -— Ronův zdokonalený od 1- far. Cabala a nově od
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dp. katech. Janase v Lomnici, vyniká tím, že kruh svátků pohyblivých skutečně
se na něm pohybuje; ubývá-li neděl po Zjevení Páně — přibývá neděl po sv_
Duchu. — Na kruhu druhém pevném jsou vyznačeny měsíce a svátky nepo
hyblivé. — Děti milují pohyb, činnost, pomůcka pohyblivá se jim spíše bude
zamlouvati.

Jak nejsnáze naučiti se modlitbě sv. růžence, podávali návrhy Šabatka, Malý,
Tatzauer, Strnad, Pixa, Michka, Dvořák. Tři tabule dp. Pixy, faráře v Horčicích
doporučovaly se jednoduchostí kresby, a slovy, tiskem lehko čitelným.

Tři tabule růžence dp. Michky mají přednost, že na počátku každého de
sátku upevněn jest obrázek tajemství příslušného.

Kollegové z Brna, Olomouce, Králové Hradce, Plzně, Chebu atd. opisovali
si pilně v barvách provedené průpovědi mravoučné, od dp. Michky; vhodné rámy
dřevěné nesly též vypalované kratší pravdy a symboly jich. Každá průpověď vy
světlovala vlastně čemu učí obraz nad průpóvědí. Žáci keramické školy v Be
chyni, z osady dp. Michky, udělali škole své reklamu.

Dp. Jan Volf, vystavitel nejlepších obrazů stvořeni, jim pracovaných, na žá
dost pořadatelstva svolil, aby otisk jeho obrazů byl dle dobrozdání pořadatelstva
firmě čes. chromolithogr. za nepatrnou náhradu několika výtisků ihned zadán.
O výsledku jednání podá dp. Michka interessentům podrobnou zprávu. — Kera
mická škola bude dle přání dp. Volfa, požádána, aby zhotovila sochu Ježíška
asi 1 metr zvýší; kupců hlásilo se a bude se hlásiti ještě více. — Český podnik
umělecký na poli náboženském.

Několik hesel, dle návrhu dp. Michky kreslených, tuto otiskujeme:

Obrazy:
Sw. Prokop: Člověk, který zdokonaluje sebe, zdokonaluje svět. ——S. Smiles.

Žádej a očekávej málo od lidí, tím více však od sebe, buď přísným soudcem
sobě a shovívavý k jiným.

Těmto třem as neporostou růže: kdo moc mluví, ač jen málo zná, kdo moc
potřebuje, ač jen málo má, kdo moc podniká, ač jen málo může.

Sv. Ludmila učí sv. Václava: Dobře chmeli, když se tyče drží.
Nejvěrnější srdce tobě v rodičích sám Tvůrce dal; nikdo na světě není,

jenž by vic tě miloval.
Kdo miluje Boha svého, miluje i dítky jeho.
Nezapomínej, že mládí, doba setby, rychle utíká a již se nevrátí.

Dívka zalévá květiny: Bud' dívko jak to kvítko prosté, co u potoka v trávě roste.
Měj srdce čisté, mysl živou, pak každému věř, budeš milou.

Sham v květu: Větvemi strom, květy, listím dýchá, žije: kdo je trhá, života je
zbavuje.

Ptáčci na zasněžené větvi: Prosba ptáků: Hlídat budem zkvetlé sady, pomozte
nám, hynem hlady, dejte drobtu, prosíme vás.
Jednej tak_v tom světě všude, bys, až budeš umírati, a vše vůkol plakat

bude, ty se mohl usmívati.
Strom čemiuý: Hřích je červ, jenž neumírá, ale pokoj duše sžírá.
Václav a Boleslav: Často přenáhlený hněv vylil bratrskou i krev.

Bůh náš všechno ví a vidí, jeho žádný neošidí.
Kdo bližního pohoršuje, duši jeho usmrcuje.
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Dítě chraň se pýchy, nadutosti, to je kořen mnohé nepravostí.
Lakomec vždy žádá více míti, proto nemůže se nasytiti.
Lenost mnoho hříchů rodí, zdraví, statku i cti škodí.

Jos. Kai. Tyl: Dokud síla, hleďme díla, by památka po nás zbyla.
Dřeuorubec: Celý svět buď školou tvojí, moudrosti se uč i v lese, silným kme.

nem, jenž tam stojí, každá rána neotřese.
Dítě m'odlící se: Čemu zvyknem v mladosti, těžce odvyknem v starosti.

Kvyšším uctivě, k sobě rovným přátelsky, k nižším vlídně, ke všem laskavě
a upřímně se chovej. — J. A. Komenský. “

Nástěnné tabulky dp. Šabat/ayze Sušice může si každý katecheta rozmnožiti.
K obrázku, dle starých modlitebních knih kreslenému nebo ke koupenému barvo
tisku větším písmem napíše se případný text z Písma sv., ze sv. otců, z přísloví.
Na př. k obrázku rozsevače připojen významný verš:

V zmlau jest obraz příštích květů,
“udítkn zase obraz příštích světů.

Nejvíce nástěnných tabulek dp. Šabatky učí nejobvyklejšímu projevu nábo
ženského smýšlení, dobré modlitbě. Různé obrázky umělecké, po jednom i více
na jedné desce (v rozměru 35 cm. :25 cm.) opatřeny jsou vhodnými texty;
vkusná úprava desky, hezounký obrázek láká děti, aby po odchodu katechety ještě
si opakovaly probrané učivo, shrnuté v krátkých průpovídkách. Na př.: Modliti
se pokorně a důvěrně, učí výroky sv. Augustina: »Modlitba jest klíčem ke všem
pokladům Božské dobrotyc a z Písma sv.: »Proste a obdržíte- (Mat. 7, 7). —
»Mnoho může ustavičná modlitba spravedlivého: (Jak. 5, 16). — »Je-li někdo
z vás zarmoucen, ať se modlíc (Jak. 5, 13).-— »Modlitba pokorného proniká
nebec (Sir. 35).

Modlitba ke cti a chvále Boží.
»Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů, plná jsou nebe i země velebnosti a

slávy Tvé.< ——Sanctus při 'mši sv.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému..
Magniňcat — Velebí duše má Hospodina. — Ohvalozpěv Panny Marie.
'Posvět se jméno Tvé. — I. prosba.
Přijď království Tvé. — II. prosba.

Modlitba ve jménu Pána Ježíše.
Amen, amen, pravím vám: Budete-li zač prosili Otce mého ve jménu mém,

dát vám. (Jan 16, 23.)
Prostředník mezi Bohem a lidmi Ježíš Kristus. (II. Timoth. 2, 5)
Nejlépe se modlí, kdo se modlí s církví. (Sv. Augustin)
»Skrze Pána našeho, Ježíše Krista.—:

Modlitba nábožná.
Před modlitbou připrav duši svou a nebuď jako člověk, který pokouší

Boha! (Sir. 18, 23.)
Kterak můžeš žádati, aby Bůh dával pozor na tebe, když ty na sebe pozor

nedáváš. (Sv. Cyprian.)
Lid tento ctí mne toliko ústy, ale srdcejejich jest daleko ode mne. (Mat. 15, 7.)

Modlitba s odevzdaností do vůle Boží.
»Jak se Hóspodinu líbilo, tak se stalo. —.Job.
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»Jestliže brali jsme z ruky Boží věci dobré, proč bychom i zlého nepřijí
maliPa — Job.

»Otče, chceš-lí, přenes kalich tento ode mne: však ne má vůle, ale tvá
buďlc (Luk. 22, 42.) _

»Pane, jsem-li lidu tvému ještě potřebným, nehrozím se práce &namáhání;
děj se vůle tválc — Sv. Martin.

Modlitba vytrvalá.
Rok musíme čekati, než semeno do země vložené přináší úrodu a ovoce

modlitby chtěli bychom požívati hned? — Sv. František Sales.
Neodkládej s pravým pokáním.

Čím déle necháš Boha čekati na své pokání, tím přísněji tě bude soudití. —
Sv. Augustin.

Nic není skrytého, jediné to, co bylo ve zpovědi vyjeveno. — Sv. Ambrož,
Kde není polepšení. tarň je falešné pokání. — Tertullián.
Slzy kajicníků jsou mocnou jejich řečí; nutí Boha, by jim odpustil. —

Sv. Jeroným.
Dle vyobrazení 7 hlavních hříchů ve starých knížkách modlitebních pořídil

dp. Šabatka ze Sušice kopie zvětšené. Hříchy vnikají do srdce a pokušitel jest
ze srdce vypuzen — dvě desky znázorňovaly drastický boj duše proti zvířeckým
pudům, jež silné duše přemáhá. Páv byl tu kreslen jako znak pýchy, -— krkavec
značil lakomství, kozel smilstvo, had závist, žralok nestřídmost, tygr hněv, želva
lenost, ďábel-kníže hříšníků.

Biblická encyklopedie od Frencla jest nevyčerpatelnou pokladnici. Dle hesel
abecedně seřaděných má kazatel citáty z Písma sv. k exhortě k hotovení po—
můcek pohromadě, bez hledání. V krátkém čase přehlédne si čtenář nejkrásnější
výroky, nej_příhodnějšípro děti si podtrhne — použije hned nebo časem. Četba
Písma sv. jest každodenním chlebem kněze, ale lépe jest skývu denní drobiti,
než z drobtů tu a tam ležících celek teprve si sbirati. Neunavnému sběrateli
Frencldvi nehynoucí památka, cenný pomník postaví se ne na hřbitově, ale novým
vydáním bibl. encyklopedie, a za "3K může míti každý duchovní ve své knihovně
opět encyklopedii Frenclovu, užitečný pomník Frenclův, před nímž denně s úctou
a vděčně rád prodlí.

Žáci i učitel mají sice na čelné stěně každé učebny vzor nejlepšího žáka a
také nejtrpělivěišího učitele — v Krista na kříži. Ale třeba ještě, aby Mistr náš
časem na nás i na žactvo promluvil. — Výroky Písma sv. co týden střídavě
pod křížem napsané — sílí katechetu, napo'mínají dítky, ve výrocích Písma sv.
mluví Kristus. —

Katecheta jest si vědom, čí místo zastupuje, za koho mluví. »Živ jsem ne
já sám, ale živ jesi ve mně Kristus.: Sv. Pavel myslil, ale myslilv něm i Kristus,
— v něm po mši sv. přítomný: mluvil-li — mluvil slova Kristova. Co nabádá
katechetu více k trpělivosti, než výroky — Přítele dítek?

»Snášejte chyby jedni druhýchlc — Gal. 6, 2.
»Láskou bratskou vespolek se milujtela — Řím 12, 10.
»Hněv muže nekoná spravedlnosti.c — Jak. l, 20.

Tomu učí katechismus, ale obrázkový katechismus, větším písmem, po lí
stech dávaný na oči dětem, učí nepožorovaně i v nepřítomnosti katechety. Každý
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týden těší se děti, co nového jim pan katecheta přinese. V kostele učí texty vy
šité v antipendiu, ve škole kreslené.

+
V tomto znamení zvítězíš. — Konstantin Vel.
Víra jest dar Boží. — Efes. 2, 8.
Není bohatství, není pokladu nad víru katolickou. — Sv. Augustin.
Bez viry není možno Bohu se líbiti. — Žid. 11, 16.
Víra bez skutků jest mrtvá. — Jak. 2, 26. .
Kdo umí dobře činiti a nečiní, má hřích. Jak. 4, 17.

Některé modlitby a naučné věty katechismu, jež dosud každý sám pracně
si tisknul anebo psal, dal dp. Ant. Zamazal, katecheta u Mariánských Horách,
vytisknouti jasnými, zdaleka viditelnými písmeny a prodává je za několik haléřů.
Na výhodných místech — proti oknům — vyvěšeny jeho diagramy mše sv.,
církevního roku a diagram Písma sv. Starého a Nového Zákona spolu s tradicí
svatých otc-ůa učitelů církevních, jichž jména vepsána ozdobným písmem do hřbetů
knih (v levo západní, v pravo východní). — Patisk těchto diagramů vyhradil si
autor, vdp. Zamazal. — Za nepatrný obnos může si každý diagramy ty koupiti,
jest bez práce a má jistotu, že školní štěny jimi ozdobí a oživí.

Z praxe a různé.

Spolek katechetů v král. Českém
konal 26. října t. r. VII. členskou schůzi
za účastenství 35 katechetů. Schůzi před
sedal a řídil za nepřítomného, churavostí
se omluvivšího předsedu, jednatel spolku,
Ant. Benda, katecheta z Prahy-VII. Proto
kol minulé VI. členské schůze přečten, pro—
brán a po dodatcích jednatelových a
knihovníkových schválen. Ke schůzi po
zváni byli také nově ustanovení katecheté
v Praze a předměstích, dosud nečlenové.
Někteří z nich se' skutečně dostavili a dp.
kol. Čeněk Diviš, katecheta ze Žižkova,
přihlásil se po schůzi za člena. Vivant
sequentes!

Dotazy došlých dopisů, jak koná se
popelec a křížové dni v Praze, v okolí a
na venkově, od kdy datuje se první zvý—
šení služného, o odstraňování křesťanského
pozdravu »Pochválen buď Ježíš Kristus:
ve škole učitelem, kde možno koupiti dobré
a cenné biblické obrazy, byly písemně pre
sidiem zodpověděny &děkovací dopisy dpp.
Šimona Pokoje z Čes. Budějovic a Jana
Sklenáře z Pacova vzaty na vědomí. Dále
projednávána byla navržená nová úprava

_platů pražského učitelstva a rokováno o pe
titech katechetů, jimiž by se tato nová
úprava platů doplniti měla. Tato nová
úprava katechetů obec. a měšť. škol bude
vypracována a předložena v nejbližší schůzi
k náležité úvaze s poukázáním, jaké kroky
v příčině té podniknouti nutno.

Návrh kol. Jos. Jonáka, že by pro členy,
hosti a přátele spolku katechetského konal
16. listopadu t. r. ve 4 hod. odpol. bez
platnou přednášku o své cestě z Prahy do
jižních krajin Evropy a východních krajin
Asie, d0provázenou světelnými obrazy, se
přijímá s povděkem.

Po vysvětlení a zodpovědění různých
dotazů a přání z řad přítomného členstva
končí předsedající schůzi a vybízí přítomné,
aby vždy sešli se v tak hojném počtu ke
schůzím Spolkovým. Bda.

Spolková přednáška se světelnými
obrazy. Spolek katechetů v království Ce
ském pořádal 16. listopadu 0 4. hod." širší
schůzi s přednáškou dp. Jos. Jonáka, kate
chety v Praze-VII. Velký sál restaurace
»u Slámůc v Křemencové ulici byl do
posledního místa naplněn. Katecheté sešli
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se ve značném počtu a jejich řady roz
množili spolubratři z duchovní správy;
hlavní kontingent dalo ovšem katolické pae—
dagogium bubenečské se svými chovanci a
představenými, ale zvláštního lesku dodal
schůzi vysoce vážený hosta čestný člen
spolku J. M. papežský prelát vsdp. Dr. Jos.
Burian. Za nepřítomného předsedu kol. Ko
nopíka zahájil schůzi jadrným úvodem
jednatel kol. Benda, jenž srdečnými slovy
uvítal přítomné a zvláště jmenovaného
vysoce váženého hosta. Pak kol. Jonák ve
své obsažné přednášce, rozdělené ve 2
části, vedl posluchače do Terstu, líčil plavbu
přes Adriatské moře kolem ostrova Korfu
do africké Alexandrie a při tom s bolestí
vzpomněl nedůstojného a pro naše slovan—
ské země škodlivého vystěhovalství, jež
nazval hromadným pohřbem slovanského
lidu. Pak šířeji se rozhovořil o Egyptě, bi—
blickém městě Heliopolis, pyramidách, po—
měrech h05podářských a kulturních a zvláště
o tropické vegetaci. Dále vedl posluchače
podél pobřeží severní Afriky přes turecký
Tripolis, Tunis, Kairoan, Alžír s odbočkou
na pokraj Sahary a i tu líčil život Arabů,
poměry národohospodářské, bujné tropy,
plantáže palmové a olivové. Slova předná—
šejícího byla oživena a provázena bohatou
serií 150 nádherných kolorovaných světel—
ných obrazů, které byly promítány dokona
lým skioptikonem nejlepší soustavy a silným
elektrickým osvětlením na stěnu vrhány tak
zdařile, že v posluchačích vznikal dojem,
jakoby se octli ve skutečnosti v palmových
pralesích & alejích. Obět, kterou kol. Jonák
přinesl touto zajímavou, výbornou a účel—
nou přednáškou, nejlépe ocenil J. M., vsdp.
prel. Burian vroucími slovy díků a přání
jím tlumočené, aby spolek co nejdříve opět
překvapil veřejnost přednáškou toho druhu,
nejlépe illustruje dojem, jaký zůstavila ona
přednáška v posluchačích.

Spolek katechetů ve Vídni. Výroční
zpráva toho spolku uvádí enormní číslici
počtu členů, jichž jest 777 a to z města
Vídně 253, z diec. vídeňské 378 a z diec.
St. Póltenské 146. Proti roku 1908 ve Vídni
přibylo členů 27, v St. Pólten 27, kdežto
v diec. vídeňské jich ubylo 18. Ve Vídni
se činí zmínka toliko o jedné faře, kde
kooperátoři se vzdalují spolku. Nelze nám
se tu ubránlti poznámce; to jsou k00pe
rátoři, tedy jistě jen zpola katecheté, jimž
se tu činí výtka nedostatku solidárnosti,
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dle toho tedy není tam takových samostat
ných katechetů, kteří by nebyli 'členy
spolku; za to naše matička Praha několik
katechetů toho druhu má.

Drobnosti. Kdežto na Moravě na žá
dost sněmu a zemské školní rady dovolena
koedukace dívek a hochů na školách měšťan
ských, v Čechách dobrozdání zem. šk. rady
vypadlo Opáčně a koedukace tu zakázána.
Moravské usnesení a dobrozdání ovšem vy
plynulo z nouze, t.j. z nedostatku českých
měšťanek, nikoli ze záchvatu koedukační re—
formy. — Odpor města a okr. školní rady
v Teplicích proti vyučování francouzských
řeholníků na obecných školách teplických
velmi brzy pominul, ač napřed byl hnán až
k zemské školní radě. Nově jmenovaný p.
biskup litoměřický učinil totiž osobní ná
vštěvu na teplickém městském úřadě, pan
purkmistr ji oplatil a páni tepličtí se stišili
a školní vyučování zůstalo při starém, jak

,konsistoř byla zařídila. — Na konferenci
rakouského episkopátu bylo mimo jiné uči
něno rozhodnutí v příčině papežského dc
kretu a přijímání dítek, Rodičům bude
příště dovoleno, své dítky dříve ku přijí
mání přiváděti, než posud. Předpokládá se,
že v rodinách těch se vede život křesťanský
a že dítěti již záhy bylo vštípeno poučení
o Svátosti oltářní; u ostatních dítek rozšíří
se lhůta až do 9. roku. —

Konkursy: 1. Místo dejžm'tivuího
katechety obsadí se v německém školním
okresu budějovickém při české měšťanské
škole chlapecké "v Budějovicích (do 31.
prosince t. r.).

C. k. o. š. r. Budějovicích,
11. listopadu 1910.

2. Ve školním okr. kladenském při Il.
ob. škole chl. na Kladné.

3. Při II. Ob. Šk. dívčí na Kladné.
4. Na měšť. a ob. školách :) Uuhošti

(Všecky tři ínkl. do 6. ledna 1911.)
C. k. o. š. r. na Kladně,

14. listopadu 1910.

Definitivně ustanoveni byli na škole
měšťanské:Q,uido-Kočandrle v Plzni,
Jaroslav Těšitel ve Skuči,Antonin
Kasan v Plzni, Frant. Janáč na Smí
chově, Václ. Bečvář v Žižkově.

Na odpočinek byl dán Frant. Ko
lář, katech. měšť. šk. v Jindř. Hradci.

Knlhtukúmn drat-tva Vlut v Praze.


