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Potřeba křestanské renaíssanee
Kdo pozoruje třeba jen zběžným pohledem dnešní svět, jeho horečný chvat

a shon, jeho sváry, zápasy a boje, bezděky musí-sc tázatí: Kam spějeme? K ja
kým koncům dospěje toto zápolení?

V lůně každého národu bojují jednotlivé společenské třídy asocialní vrstvy
mezi sebou, všudy boj zájmový, třídní. A na velké scéněsvětové zápolí jednot
livi národové o své prvenství, o nadvládu nad svými sousedy. Boj na zemiina
moři.

A ještě dále. Na bojišti politickém v minulém roce spatřili jsme zjev sice
dávno očekávaný, předpověděný, ale nový, nezvyklý. Politické strany protinábo
ženské, dříve mezi sebou zápasící, nyní se sbližují a'spolčují proti křesťanskému
kandidátu. A není ktomu potřebí ani dlouhých dohod! Jakmile křesťanský kan
didát získal naději ve vítězství, ihned všechny strany srážejí se v jeden šik a
svorně bojují proti němu. Toho byli jsme svědky v našivlasti, na sesterské
Moravě, ve Francii, Belgii, Německu atd. Všude jezápas mezi věrou a nevěrou,
mezi křesťanstvím & atheísmem. Vyplňuje se,. co veliký bojovník za práva církve,.
Josef Górres, zcela určitě předpověděl: »Válečuými hesly budoucností budou:
>Kříž uebo rudý prapor-. _

A při tom stále se poukazuje na »uysoký stupeň dnešní kultury:. Ano,
pravdou je, že moderní kultura rychle pokračuje. Ale moderní kultura znamená
pouze kulturu technickou, kulturu strojní, kulturu blahobytu :; pohodlí, a nikoli
harmonickou kulturu ilu'cha. Naše kultura zhmotněla a zpovrchněla. Pečuje je
nom 0 vnější, materiellní, a _nikoli o vnitřní, duchovní statky člověka. Jeví tytéž
„známky, jež objevily se u dávných národů, když s vrcholu své mravní síly spěly
ve všeobecnou mravní krísi, ve hrob záhuby. A jenom slepec by neviděl, že
tento úpadek postupoval a postupuje rovnoběžně s úpadkem náboženského cí
tění, s úpadkem víry. Všudy, kde vysychá osvěžující a životodárný pramen kře
sťanské viry, život se stává prázdným, chladným a nudným. Při všem bohatství
a rozmanitosti požitků a zábav pravé duševní radosti je málo!
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A odkud to? Jediné odtud, že na místo evangelia Kristova, radostné zvěsti
o vykoupení ducha, hlásá se evangelium hmoty, šíří se vykoupení těla. Odtud
všechny ony zjevy čiré smyslnosti, hrubosti, bezměrného sobectví, nudy, pessi
mísmu a konečně zoufalství.

Naše doba trpí přebytkem kultury vnější a nedostatkem kultury vnitřní.
A ti, kdo praCUjí na vítězství kultury oné, pracuji jenom k úpadku. Jsou to
v pravém slova smyslu — reakcionářské mocnosti, vlivy zpátečnické. Neboť
každé usilování, aby vrátily sc doby, kdy kult hmoty a těla stály v popředí lid
ských snah, znamená snahu, aby vrátilo se dávné pohanství ve svých nejhor
ších zjevech, zbujnění vášní, požitkářství & sobectví. Všechny nynější snahy, jež
podporují pouze intellektuální vzdělání a přehlížejí potřebu vzdělání vůle a citu
znamenají zpátečnieké vychování. —

A kdo zadrží tento svět v jeho pádu? Kdo zadrží hrozící všeobecný roz
vrat? Jenom křesťanská víra, návrat k věčným zásadám věrouky a mravouky
Kristovy.

Narození Kristovo bylo nejdůležitější události vdějinách lldStVa. Sám libe
rální, rationalistický kulturní historik, Houston Stewart Chamberlain, praví ve
svém známém díle: »Za'klady devatenáctého století-: »Narození Kristovo jest nej
důležitějším datem všech lidských dějin. Žádná bitva, :žádné nastoupení vlády,
žádný zjev v přírodě nemá toho významu, který by mohl býti srovnán s krátkým
působením tohoto Galilejského. Skoro dvoutisícileté dějiny jsou toho důkazem,
aje vniterně zcela po právu, když svůj letopočet počináme od Něho . . . Ba,
v jistém slova smyslu můžeme říci, že vlastní dějiny počínají teprve Kristovým
narozenímx

A proč to? Poněvadž Ježíš Kristus založil všechen život člověka na jeho
duši, na pokoji a míru vniterném. On svým učením položil pevný základ rodině,
národům, lidstvu. On svými společenskotvornými ctnostmi lidskou společnost
dosud udržuje. Přes všechnu nevěru a zapírání Krista všeobecné základy ethiky
stále ještě jsou křesťanskými. On prohlásil zákon sebezapírání a lásky k bliž
nímu za hlavní podmínku spasení na věčnosti, a tím též zjemnil, ušlechtil a u
pevnil vzájemné styky lidí již zde na zemi. A nyní lidstvu otevírá se pouze
dvojí cesta: Buď zákonem Kristovým se říditi a tak pojistili sobě utěšenou bu

.doucnost, aneb jeho nedbatj a tak přivoditi svůj rozvrat, pád a záhubu.

Bez míru a pokoje v nitru člověka,jež jediné dává náboženství, nemůže býti
míru a pokoje v národech a mezi národy. Bez říše Kristovy na dlouho neostoji ni
říše vladařův. Křesťanské zásady to jsou, jež udržují svět na dráze jeho mrav
ního a kulturního pokroku.

vvi
Proto v té chvíli, kdy v celém světě ožívá vzpomínka na nejvetsr zázrak

Boží lásky, vposvátné době vánoční, všechny duše znaven'é, chladné, lhostejné,
shromažďují se u jesli betlemských. Zde hledají radosti, tepla a síly. Sem stále
je nesou jejich touhy, v hlubinách nitra skryté, a šeptaji: »Vem'te, adoremus.:
.Pojd'te a klaňme se Kristu !(

Jediné návratem Kristových zásad jak v život soukromý, tak do života ve—
řejného, v mravy i zákony, může společnost lidská ozdravěti. Jediné Kristus
znovu může_ji nemocnou a rozvrácenou vyléčiti.
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Krásně napsal slezský mystik, Angelus Sílesius:
»A byl se Kristus tisíckrát v Betlemě ještě narodil,
přec ztracen jsi, když v duši tvé se znovu také nezrodíl.:

Jediné, co zachovati a spasiti může svět, jest návrat křesťanské pravdy.
Křesťanská renaissance.

A pro tu pracujeme, pro ni zápolíme. Křesťanské zásady, liberalismem a
jeho plody: racionalismem i konečným atheismem z duše jednotlivcův i z veřej
ného života vypuzené a zapomenuté, musí se vrátiti jak v život soukromý, tak
i do škol, v úřady i v nejvyšší správu, a potom znovu obnoví se tvářnost země.
To jest naše novoroční přání. V tom také všechen náš program. — r.

Nové pedagogické pokusy v americkém školství.
(Podává Dr. LUB. PETR)

Přímo srovnávati americké školství s naším není již proto možno, že různé
typy jejich škol, o nichž bude níže řeč, nemají pevných a společných osnov.
nýbrž prostupují a doplňují se v nejrůznějších odstínech. Školská správa jest
totiž ve Spojených státech decentralisována; takže péče o školství jest úplně zů
stavena každému státu jednotlivě. Některé ze Spojených států maji povinnou
návštěvu školní, u druhých není, vjíných jestjenom v theoríi. Nutiti mládež, aby
si opatřila určitou zásobu vědomostí, příčí se svobodnému cítění amerického ob:
čena. Náslcdek toho jest, že američtí boards of education, správci výchovy,
přidělují třídám větší počet žáků, než třída může obsáhnouti, poněvadž lze sji
stotou spoléhati, že určitý počet žáků, přibližně procentu přespočetných se rov
nající, nebude do školy docházeti.

Také délka školního roku není tak veliká jako u nás. Ve východních stá—
tech vyučuje se celkem čtyřicet neděl po pěti dnech v týdnu a po pěti asi hodi
nách denně, kdežto na jihu a na odlehlejších místech severní a západní Ame
riky trvá vyučování jen asi 12 neděl v období zimním.

Vyučování mládeže na nejnižším stupni škol leží výhradně v rukou žen;
z nichž nadanější připravují se ke zkouškám způsobilosti k vyučování na ško
lách vyššího stupně, takže elementárním školám sotva pět let zůstávají zacho
vány. Tato okolnost, s níž uchází elementární škole množství cenných zkuše—
ností, jest zaviněna malým platem bez opatření ve stáří.

Nechť však školyv amerických státech jsou sebe různější, takže ku př. Kollej
v západních státech by nesměla ve státech východních na toto jméno činiti ná
rok, jedno jest všem americkým školám společno: úsilí o vychování individual
ních charakterů, spojené s inlensivní snahou vštipiti mládeži silné vědomi povin
nosti k celku, ke státu, jež v republikánské Americe zastupuje to, co u nás roz
umíme pielou k monarchovi. Každé pedagogické pojednání, každá zahajovací
řeč na vysokých školách kladou obzvláštní váhu na tento ideál výchovy. Ale
snad právě proto tak zhusta, že většinou zůstává jenom ideálem!

Systém amerického školství jest krajně demokratický, založený na úplné
rovnosti lidí, podobně jako u nás. _Šestí nebo osmitřídní Primary School (též
Public School zvané) připravuje děti chudých i bohatých rodičů k nejbližšímu
stupni, čtyřtřídní Secondary nebo High School. K té druží se zase čtyřletý kurs
Kollejí (College), jenž vyvrcholuje v Universitách. [ chudému přičinlivému žáku
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jest poskytnuta možnost celého tohoto vzdělání, ježto na veřejných učilištích
amerických školné většinou se neplatí. Ve vyšších školách pak může se již
student vedlejšími příjmy tím snáze vydržovati, že podle amerických pojmů stu
dentova práce na poli v době žní nebo jiné fysické zaměstnání (jako sklepníků)
nepokládá se za příhanu. —

Za stálého nedostatku učitelských sil americká. škola až do kolleje spoko
jovala se po většině zděděnou methodou v učení se na paměť, methodou reci
tační. Proti této methodě zvedá se však nyní v Americe silný odpor, jenž usiluje
o její odstranění & o reformu celého amerického nižšího školství.

Předpoklady k této reformě jsou ovšem dány již americkou minulostí. Na
dlani takřka ležela otázka: Odkud to, že ona červená, cihlová školka z doby
Puritánů docilovala výsledků, jichž nedosahují moderní pedagogové všemi pro
středky své důkladně promyšlené vyučovací osnovy? — A připadlo se na to, že
tenkrát součinnost rodiny a školy byla daleko větší, a že duševní, tělesné a
ethícké schopnosti dítěte mohly v tehdejším užším kruhu mnohem osobitěji vy
spěti nežli dnes. Při obsáhlém hospodářství na farmě bylo dítě velmi záhy
přibíráno k práci, poznávalo prakticky získanou zkušeností cenu surovin, sledo
valo jejich všechny vývojové fáze, seznamovalo se s jejich obráběním — slo
vem, dostávalo se mu výchovy k bystrému pozorování a úsudkové schopnosti,
jež, jak dí John Dewey ve »Schoal and Societyc žádné názorné vyučování ne
může nahraditi.

Když mohutný průmyslový rozmach zatlačil zemědělství do pozadí, měla i škola
pošunouti se za změněným tímto těžištěm. To se však nestalo. Na školách vy
učovalo se starým způsobem, výlučně pomocí zraku a sluchu, ač ode dne ke
dni stávalo se zřejmějším, že tato methoda nedovede děti upoutati. Hledal se
nový systém, jenž by trpné účastenství dítěte odstranil a více hověl jeho tvůrčí
chuti a činorodosti. (Pokračování)

0 hygieně dušef')
Podává EM. ŽÁK.

Jako studiem chorob a pozorováním nemocných získány nejcennější po
znatky pro hygienu, t.j. na vědeckých výzkumech založenou péči o zdraví, a na
učilo zdravého člověka, kterak zdraví si chrániti a života si nezkracovati, tak
studium duševních chorob, pozorování lidí duševně stále rozčilených, určitými
ideami zatížených, choromyslných, paranoiků (t. j. lidí, jichž usuzování je sice
formálně správno, ale založeno je na špatných, nepravých a přece jím nevyvra
titelných předpokladech), zkrátka lidí duševně chorých, zjednalo nejlepší poznání,
kterak zachovati zdraví a sílu duševní. A jako neduhům tělesným většinou se
čelí přímým působením na fysiologické íunkce jednotlivých orgánů, tak duševním
chorobám lze předejíti anebo, když již se objevily, je léčiti, přímým působením
na duši.

Dějiny ústavů pro choromyslné v posledním století nejlépe ukazují, kterou
methodou každé poruše mysli a duševní rovnováhy lze se opříti. Ještě na po
čátku 19. století »blázincec byly budovami, na něž každý jen s největší hrůzou
vzpomínal. Jen ti největší a nejpodrážděnější choromyslní byli tam dopravováni,

") Dle pojednání Dr. M. Ke sselringa, odborníka v léčení nervových chorob v._.Curychu.
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když jinde je ošetřovati nebylo již možno. A také jen velmi málo se jich uzdra—
vilo. Duševní jich rozčilení & pobouření trvalo obyčejně dále, až úplné vyčerpání
tělesných sil přivodilo jich smrt, anebo. ochromení duševních schopnosti nemoc
ného způsobilo takovou duševní zmala'tnělost a apathii, že chorý na své okolí
nikterak nereagoval. Zmocnila se ho naprostá lhostejnost a otupělost. A tento
stav byl za léčebné methody, které se v ústavech pro choromyslné užívalo, vlastně
pro nemocného štěstím.

Kdo šel kolem podobných ústavů, stále slyšel hrůzný nářek a křik nemoc
ných, který i nejotrlejšího člověka přiváděl z rovnováhy; slyšel výbuchy hněvu,
propuknutí zuřivosti a zoufalý nářek. Ústavy tyto byly spravovány sice odbor
nými lékaři, kteři měli nejlepší úmysly, ale jejich methodu nebyla spráuna. Neboť
nemocní, kteří vzdorovali a se vzpírali, byli trestáni; těm, kteří sobě nebo jiným
chtěli ublížiti, dána byla pouta nebo sevření byli do svěracich kazajek, a ti, kteří
bez vědomí výkaly se znečisťovali, jednoduše .byli přivázáni na noční stolice. 

Tu kolem roku 1820 vystoupil proslulý lékař choromyslných, Dr. John
Conolly,muž vzácného pozorovacího smyslu, bystrý psycholog a spolulékař bezměr
ného soucitu se svými nemocnými. Byl ředitelem jednoho z největších ústavů
pro choromyslné, v Hanwelln n Londýna. Začal pěstovati novou léčebnou me
thodu. V stálém rozporu a v bojích proti svým dozorčím úřadům, za tvrdošíj
ného odporu všech svých kollegů, lékařů, prováděl s neochabující energiínový
svůj system. Zakázal totiž všechny donucovací a násilné prostředky, jichž se
dosud užívalo, popřál nemocným svobody, byli zaměstnáni, pokud bylo jen možno,
nějak'ou_užitečnou prací, a dozor nad nimi byl svěřen láskyplným, dobře vycvi
čcným, humanním dozorcům. Zaveden tak zvaný Na restraint system — me
thodu bez donucování. A tento způsob léčení duševně chorých dělal takořka zá
zraky. Netušené jeho úspěchy měly za následek, že zvrátil v několika desíti
letích všechnu methodu lékařů v podobných ústavech na celém světě. Z blázinců,
v nichž život svůj vedlo tisíce nešťastníků v naprosté beznadějí v uzdravení,
staly se touto novou methodou blahodárné ústavy, v nichž vyhlídky na uzdra
vení pro nemocné byly nepoměrně příznivější, nežli když zůstaly v kruhu své
rodiny.

A v čem záleželo tajemství nové methody, jež v léčení duševně chorých
přinesla tak skvělé výsledky? Bylo velmi jednoduché. Dřívějšízpůsob oošetřovánic
choromyslných nepočítal vůbec s vnitřní povahou a s duší nemocného; nemocní
byli starou methodou stále k odporu, k hněvu, zuřivosti přimo dráždění. Byli
takořka hnáni do slepé uličky zoulalství. Ale když Conolly dopřál jim svobody
a práce, k níž mohli s láskou svoji mysl upoutat, vracel se ponenáhlu v jich
duši klid a spokojenost. Jejich mysl ee utišovala; rozpoutaná—fantasieprací, kterou
konali, se ponenáhlu uklidňovala, a přiměřenésíly a schopnosti k uzdravení nebyly
dřívejšími hrubými prostředky rušeny a přímo ubíjeny.

Methoda nedonucování jednotlivými psychiatry byla dále pěstována a zdo—
konalována, z osobních styků s chorými zásadně bylo vyloučeno vše, co by je
dráždilo a ještě více rozčilovalo; nikdy nebojovalo se přímo proti iich chorob
ným myšlenkám, podivnoslem a _fizním ideám, ale ony zdravé zbytky a síly jich
myšlení a citů byly pěstěny a posilovány, tak že jich zvrácenost duševní pone—
náhln mizela, až nebylo po ní stopy.
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Zkušenost ukázala, že bylo vždy jen zpozdilým s duševně chorými v jich
nápadech a fixních ideách debattovati anebo docela se pokoušeli o to, aby jim
byly vymluveny a vyvráceny. To vše nemocného jen rozčilovalo, rozrušovnlo a
v jeho výstřednostech podporovalo. Ale nemocný očividně se uklidňoval, když
celé jeho myšlení bylo obráceno zcela jiným směrem anebo když se mohl za
bývati nějakou užitečnou prací.

Tyto nepopiratelně výsledky v léčení chorých mají však neocenitelný vý
znam pro naše zacházení se všemi lidmi vůbec, byť bychom nějakého chorob
ného podráždění mysli na nich neznamenali. Bedlivějši pozorování člověka, snaha
vniknouti v jeho povahu a dle toho všechno své chování k němu zaříditi, pravé
lásky plné s ním zacházení, ulehčí život tisícům li'dí nervově slabších a k po
dráždění tím více nakloněných. a ochrání mnohého před úplným poklesnutím &
rozvrácenim jeho duševních sil.

John Conolly ve svém výborném díle o ošetřování duševně chorých (»Cure
of the insanev) praví: »Ony výsledky, které v dobrém ústavě jsou tak časty a
nápadny, bezděky přivádějí na myšlenku, že kdyby všichni lidé tak pečlivě a
svědomitě chránili se každého dráždění a rozčilování svých spolubližnich, jako to
činí úředníci v ústavech pro choromyslné, kdyby všichni byli rovněž takshovívaví
vůči jich chybám a každou snahu po sebeovládání a polepšení s láskou podpo
rovali, a kdyby — což ovšem není zcela možno — duševně zdraví při plné své
svobodě byli chráněni před nedostatky a tíživými starostmi o svoji existenci
právě tak jako duševně choři při jich odloučenosti v ústavech, pak by bylo i ve
světě, mimo zdi podobných ústavů daleko více štěstí, a bylo by též méně oněch,
smutných případů, iež tisíce duševně rozrušených lidi vhánějí po nenahraditelných
ztrátách z neklidného života do oněch mist. Nadejde-li jednou čas, kdy povolaní
činitelé, lekajíce se rozšíření duševních chorob, budou pozorně pátrati po příčinách
tohoto zjevu, — některé z příčinjsou ovšem těsně spojeny s našimi nedostatečnými
sociálními poměry — potom se ukáže, že mnohé z nich jsou bezprostředním
následkem oněch zařízení, které v posledních desitíletích život i povahu člověka
skrz na skrz změnily.

Tisícům různých nesvárů, rozčilení, různic, sporů a soudů snadno by se
předešlo, kdyby lidé zkušeností, jichž se nabylo studiem lidí duševně chorých
využili ve svých denních srycich s lidmi zdravými, a kdyby mohli a chtěli na
hlédnouti, že každý člověk má býti posuzován dle svých dobrých vlastností, a jeho
slabosti a náklonnosti k hněvu, rozčilení, svártivosti má býti pokud možno šetřeno.

Haněním nebo drážděním nikoho k tomu nepřimějeme, aby své chyby a své
zvláštnosti odložil. Právě naopak. Budou se u něho ien zmáhati; a když pozná,
že se některými jeho nápadnostmi obzvláště zabýváme, tím více bude je všude sta
věti do popředí, a ony získají v jeho vlastních očích zvláštního nezaslouženého
významu a váhy. Nikdo si nemyslí, že mezi člověkemduševně zdravým :; duševuě cho
rým je nějaká veliká hráz; ba naopak často jsou si oba. velmi blízcí. Neboť je
mnoho stupňů a odstínů mezi nemocným a. zdravým, a často je velmi těžko,
vypátrati, v čem se oba od sebe liší. Proto správně kdosi řekl:

»V_ětvičkuse stromu bláznů každý z nás u sebe chová;
jen že jeden veřejně ji nosí, ale druhý opatrně schová..

S jistou strnulosti &neústupnosti v myšlení, která, stupňuje-li se, vede k tak zv.
paranoi, kurčitým ňxnim ideám, shledáváme se častoiulidí jinak zcela normálních.
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K takovým lidem nezvratitelných náhledů náležejí všichni ti, kteří se domnívají,
že jediným ustanovením, zákonem nebo činem bylo by lze odstraniti všechny
nesnáze. & protivy života. Tak myslí na. př. nejeden anarchista, který se domnívá,
Že je možno zabitím krále napraviti poměry v říši; nejeden vynálezce nějakého
zdravotního prostředku, který tvrdí, že našel panaceu, lék proti všem bolestem
a neduhům; mnohý politik, který svým návrhem chce všechny sociální neshody
sprovoditi se světa. Kdo se pokouší o to, aby takového člověka poučil a vyvedl
z jeho klamu, docílí jen pravý opak. Rozruši jej tak, že jen tím žárlivěji utkví
na své myšlence, aneb dá se strhnouti k sprostotě. A přece týž člověk při své
denní práci, v úzkém kruhu rodinném a v jiných otázkách je zcela rozumným
a klidným.

A žádá to naše shovívavost a rozvaha, abychom takového člověka nedráž
dili, s jeho náhledy nepolemisovali a nikterak nedávali najevo, že stůj co stůj
chceme ho od nich odvrátití. Neboť to by mělo za následek, že by je tím žárli
věji střežil, jako lakomec tím houževnatěji hlídá svůj majetek, čím větší tu je

dle jeho domněnky nebezpečí, že někdo chce mu jej uloupiti. (Pokračování)

Z řečí akademických.
Přednesl universitní proíeseor Dr. FR. KORDAČ.

(O tajemství.)
»Viím dáno jest znáti tajemství království Božího.< Marc. 4. 11.

Mimo zázrak bývá modernímu člověku druhým kamenem úrazu v nábo
ženství křesťanském — tajemství. —

Ale tak tomu bylo hned od počátku křesťanství s tajemstvím kříže. Sv. PaVel
píše Korintským (1. Kor. 1. 23.): cHlásáme vám Krista ukřižovaného; židům
jest pohoršením, pohanům pošetilostí, ale všem věřícím silou k životu věčnému.

Než nejen židé a pohané, nýbrž i mnozí moderní křesťané rozumují takto:
Tajemství víry odporuje nezměnitelným zákonům lidského rozumu, a proto člo
věk intelligent, stojící na výši doby, nemůže býti věřícím křesťanem.

Již předem mohu říci, že jest to s touto domnělou protivou tajemství víry
se zákony rozumu právě tak, jako s protivou zázraku se zákony přírody. Jako
jsme se přesvědčili o zázraku, že jest nad přírodu, nikoliv proti přírodě, právě
tak jest tajemství nad rozum lidský, nikoliv proti rozumu čili uerozumem. Ta
jemství jest charakteristický zjev uševědoucího Božského rozumu, jako zázrak jest
vlastní projev všemohoucí Božské 'uůle.

1.Jmenujme v zájmu jasnějšího výkladu hlavní tajemství křesťanského nábo
ženství. Jsou to tato tři: Tajemství neisv. Trojice, jehož vyznáním a svátostným
uplatněním na křtu sv. stáváme se křesťany, obrozeni z vody a slova Božího.
Druhé hlavni tajemství jest Vtělení Syna Božího, inkarnace. — Toto tajemství
vyznávají taktéž všichni křesťané slovy Apoštolského vyznání o Ježíši Kristu:
»Jenž se počal z Ducha sv., narodil se 2 Marie Panny.- A třetí tajemství jest nejsv.
svátostí oltářní; jest obsaženo ve slovech Kristových při poslední večeři: »Toto
jest tělo mé . . . toto jest krev má.: —

Objektivní pravdu, že tomu tak jest, co tato tři tajemství obsahují, nám za
ručuje slovo Boží, pověřené dílem Božím, zázrakem. Způsob, jak to může býti,
uechápeme. ten je nám tajemstvím.
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A právě této okolnosti se zmocňuje nevěra tvrdíc: »Co nemůže lidský roz
um pochopiti, je nemožné; co mysl lidskou přesahuje. je nesmysl. Proto nemůže
moderní člověk intelligent srovnat víru s rozumem..

K vyvrácení tohoto moderního názoru nevěry dávám přede vším toto na
uváženou:

V těchto třech tajemstvích křesťanské víry se soustřeďuje náboženský život
víry, naděje a lásky všech křesťanů, nevyjímajíc ani východní schisma ani zá
padní orthodoxní reformaci. Pročež, kdokoliv uváži, že tato tajemství se stala
kvasem pronikajícim masg pohanského lidstva, kdokoli loyalně uznává nepopi—
ratelnou historickou událost osvěty a posvěcení lidstva náboženstvím křesťanským,
len nemůže bez porušení zásad zdravého rozumu tvrditi, že tajemstvi víry kře
:tanske' jsou nerozumem, nesmyslem a zatemňovánim rozumu. Neboť ze tmy ne
vzniká osvěta rozumu a taková vzpruha vůle k obětavé práci, která učinila kře
sťanské národy ohniskem kulturních dějin světových. — Nechápe-li lidský ob
mezený rozum způsob, jak tento mohutný proud světla pravdy a lásky k obro
zení světa vzniknouti mohl z pramenů tajuplné víry křesťanské, to není ještě dů
kazem, že tomu skutečně tak není.

Kristus Pán pravil k Samaritánce u studnice Jakubovy (Jan. 4, 14), porov
návaje slovo zjevené pravdy s vodou, prvkem veškerého organického života
v přírodě: »Voda. kterou já dám k pití, stane se (věřícímu) živým pramenem,
vytryskujícím do života věčného.: — Mohutné řeky ríaší zeměkoule proměňují
i pustiny v úrodné nivy. Jejich pramenv jsou buď v nebetyčných, nepřístupných
lcdovcích, anebo v tajuplných hlubinách zemských. A právě tak vzniká proud
světla, pravdy a lásky křesťanské z lůna tajuplného života trojjedíného Boha a
sděluje se světu vInkarnaci, kdež Slovo tělem učiněné se stalo »světlem světa,
a v Eucharistii pokrmem a nápojem těla a krve Páně, pramenem života věčného.
A jestli náš obmezený rozum nechápe způsob, jak tomu tak jest, nenásleduje,
že tato tajemství jsou proti rozumu. — Jsou nad rozum nikoliv nerozum.

2. Než nejen to. Tajemství života náboženského jsou postulátem lidského
rozumu. Patřle jen na [vsický život jednotlivého člověka a na kulturní život ve
škerého lidstva.

Veškeré funkce života vegetativního, jako: zažívání, dýchání a vzrůst;
funkce života sensitivního: smyslové poznávání a snažení; i funkce života in
telleklualného: myšlení rozumu a chtění vůle, — veškerý tento život a jeho roz
voj spočívá na součinnosti určitých centrálních orgánů. Jest to centrální system
cerebrospinální mozku & míchy a system gangliový, oba rozvětveny v celém těle
sítí nervstva a cévstva. Že skutečně veškerý život člověka v těchto centrech
spočívá a z nich jako ze svých pramenů do celého těla se šíří, jest vědecky
zjištěným faktem, skutečnosti. Ale ptejte se odborného znalce,“ptejte se nejuče
nějšího a nejzkušenějšího lékaře a íysiologa po způsobu, jak se to děje, jak fy
sický život člověka ve svých stupnicích života vegetativního, sensitivního a in
tellektuálního z těchto ústředí organismu vzniká a se vyvíjí, a on vám odpoví,
čím je uěcnější a zkušenější, tím určitěji: >Víme něco, víme již mnoho; — ale
porovnáme-li vše, co víme, stím co nevíme, jest to jen nepatrný zlomek, »quan
títé negligeablec. Ostatní část lidského života, bezměrně větší, zůstává nám do
sud a zůstane z velké části na vždy — tajemstvím. »Tajné jest mozkové tka—
niva, tajnějs'i jeho choroby, nejtajnější jsou jeho funkce- — zní soud vědy
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Nuže, sud'me nyní sami. V životě vlastního já, naší zkušenosti tak blízkém,
obsahuje věda více tajemství než jasného pochopení rozumu. —'—A v životě ne
skončené bytosti Božské, zkušeností nepřístupné, jakož i v náboženském životě
dítek Božích, by tajemství 'o nejsv. Trojici, o Inkarnaci & Eucharistii, tajemství
o vnitřním životě intelligence a vůle neskončené Pravdy a Lásky, z vědy nábo
ženské mělo by býti vyloučeno? A to jenom proto, že nevěra hlásá zásadu:
Co nechápu svým rozumem, to není pravda? Co jest nad mysl, to je nesmysl?
Touto zásadou padá nejen víra, nýbrž i věda. Tím se zaměňuje obmezený rozum
lidský sneobmezeným rozumem Božským. Jen rozum Božský jest absolutní mě rou
veškeré pravdy, nikoliv rozum lidský. Důmyslná legenda o sv. Augustinovi nám
tuto pravdu znázorňuje slovy zjevivšího se mu anděla v podobě děcka. ano
.skořápkou z moře vodu nabíralo a přelévalo do důlku v písku. Na otázku Au
gustinovu co zamýšlí, že snad nechce přelíti celé moře do nepatrného důlku.
odpovídá: »Spíše přeleji skořápkou- velké moře do malinkého důlku. než abys
ty skořápkou svého rozumu pochopil a úplně vyčerpal oceán pravdy o nejsv.
Trojici..

Proto odpovídá sám Schelling těmto moderním intelligentům zahanbujícím
je soudem:
osvětou. »Es ist eine Ideenleerheit,

FEUILLETON.

O dětech zkažených
Jest vůbec dětí nenapravitelných? Vy

mezme si tuto otázku, která se zdá po na
šem mínění nerozluštitelnou, položímc-li ji
-v této příliš neurčité způsobě.

Má-li tím býti řečeno, že jsou deti,
jichž nemožno podrobiti kázni, kdyžtsejim
dříve ponechala naprostá volnost, pak za
jisté právem jc pokládáme za nenapravitelně.
Není tu žádné pochybnosti: dítě jest
špatně vychována.

Dílo bylo započato,ukončeno. Toť vše

Má-li však tím býti řečeno, že není
prostredku ovládnouti dítě osmi, desíti či
dvanáctileté, že jest takovým hrozným stvo
řením, že otec i učitel jsou bezbrannými na
proti němu . . . ?

Tohojjnámšpřipustiti nemožno.
Avšak otázka tato jest důležitá. Tvrdí

se, že jsou povahy od přírody vzpurné, na
něž působili nemožno, zkrátka dčtivzdorné,
jež možno prý vsím právem prohlásit za
nenapravitelně.

Střezme se takových theorii!

když mělo býti

»Jest to naprostá. bezmyšlenkovitost, která se opovažuje nazývat se
die sich Autklárung zu nennen untersteht.:

(Vorles. ůber Methode d. akad. Stud.) -— (Dokončení.)

Neboť kdyby byly správny, nutně a ro

izumně musili bychom popírati mravnost, ba* “ * lidskou. Člověk jest pak
slepým nástrojem zlé přirozenosti & oběti
osudu, jenž ho tíží.

Takovou cestou došli bychom tam, že
bychom musili ve společenském zřízení nn
hrazovati káznici léčebnou a vychovatele
lékařem.

Ani v těch jednotlivých případech, kde
téměř vše nasvědčuje, že se stal někdo
špatným, nelze vždy nade vši pochybnost
zjistiti, že to nebylo vinou zanedbaného aneb
špatného vychování, nýbrž vinou přirozené
vzpurné povahy. Vychováváním možno
učiniti člověka dobrým, aneb alespoň lep
ším, než jaká byla přirozená jeho povaha.
Proto možno mluvit o dětech nezvedených,
zkažených, špatně vychovanýeh; avšak ni
koli o dětech, jichž nebylo možno vy
chovati.

Jsou pak děti takové dvojí:
1. děti, nad jejichž vychováním nikdo

nebděl (jejichž vychování bylo zanedbáno),
2. děti, jejichž vychování nedálo se tak,

jak se slušelo. — —
Jsou známy způsoby výcviku koní a

psů, životospráva dobytka. Výchova a prn—
vidla její tvoří již jakýsi zákonník. Avšak
přes to vše každý se domnívá, že zná
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z pouhého názoru přesložité umění, jež má
učiniti 2 dítěte člověka, muže, ženu. Všemu
se učíme, avšak nikoli této vědě nesnadné,
jakou žádná. jiná není a jejíž důležitost se
nedá srovnati s žádnou jinou.

Abychom dokazali snáze své tvrzení,
vyslovlme je takto:

Děti bývají špatně vychovávány n ěk d y
nedbalosti rodičů, a skoro vždy
vín ou rodičů.

Pravíme—li»sko ro v-žd yu, činíme pou—
hý ústupek, nebot z hloubi duše své bychom
řekli raději: vždycky.

To se bude zdáti na první pohled pře
pínáním, pouhou domněnkou.

kdo snad namítne: Což bude někdo
upírati přirozenou nekázeň, přirozenost nez
krotitelnou u jednotlivců, jež vychovávati
jest věcí nevděčnou?

Známe vše, co možno napsati o této
věci; nicméně přesvědčení naše zůstává
pevným. Zatím necht nikdo neprona'ší nad
námi rozsudku před výslechem, a nechť se
nám popřeje několik okamžiků pozornosti a
nesoudí se předčasně.

Vymezme slova:
Vychováváme spatně svou ne

dbalosti. Nechceme-li se zabývati 5 dítě
tem, jelikož se nám to zdá nudným! Po
necháváme-li je svůdným vyražením svět
ským aneb horečně pra'ci; rozptylujeme-li
dle chuti jeho mysl, ponecháváme-lije tam,
kde mu s pravděpodobností hrozí pokušení,
vodíme-li je do společností nevážných, ba i
nebezpečných.

Či nebývá tomu nikdy tak? Však se ne
zabýváme tuto s nejnižšími vrstvami spo
lečenskými, kde nepravost jest obyčejem a
zkaženost jakousi přirozeností. Kolik rodičů
slušných (nebot jen o takových zde mlu
víme) bloudí, kráčí nepravou cestou!

rTo jest pochopitelnolc řekne se.
»Avšak že by snižovali mravní cenu svého
dítěte s radostným srdcem i tehdy. když
jsou zákonně i mravně zodpovědní za jeho
chování a když bývají sami první obětí
špatného směru. jejž dali jeho vychování.
toho stěží lze připustitilc

A přece jest to možno, jelikož tomu
tak bývá.

Bohužel! Arcit mezi lidmi, jichž ani
neznáte, bylo a jest hnusných hancbností,
neuvěřitelných spekulací, podlých šantročení,
o nichž nám vypráví statistika a soudní
síně, vždy dosti! Při jich vypravování se
nám kormoutí srdce aneb pěm krev.
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Avšak o těch nemluvíme.
Ale v prostředí, které tvoří, co jsme na

vyklí nazývatioslušnou společností-, nevidí
me-liž otce, bývalé šviháky a světa'ky, jichž
ledy věků roztávají a jichž stáří se roze
hřívó. na slunci rbabího léta-, nevidíme-liž,
jak se vracejí na čas k někdejšímu životu
rozkoší, a berou si za společníka svého do
spělého syna, jehož těší, že nalézá ve svém
otci veselého druha na místě nepohodlného
karatele?

A tatínkovi pak není nemilá ta protekce
synovská, jež mu dovoluje »trochu omlád
noutic a přílišně se nekompromitovati.

A co by mohla namítati matka? Vždyť
to není t'rivolní manžel, jenž se baví; jest
to dobrý otec, jenž baví svého syna a se
znamuje ho se světem . . »Neříkej nic ma
mince, ona by nás hubovala . . !: Bohu
díky takový druh otců jest dosti vzácným,
avšak vyskytuje se přece.

Avšak nezdržujme se &. pospěšme ke
druhé kategorii rodičů, počestných dle běž
ného slova smyslu, kteří jsou vinou dětí
špatně vychovaných.

Bud ze žádostivosli, buď ze ctižádostí
schvaluje otec tu neb onu společnost sy
novu, která není nezávadnou, ten neb onen
poměr, pošetilý nemístný.

»Na mou věru, chlapík se má k světu !
říkáva pro sebe, rt kdyby se oženil s něja-'
kou bohatou dědičkou, co by Qkodílo? A
neslyšeli jste takových mužů, hodných lidí,
kteří takovou řeč vedou o svých neb se
svými syny? A jaké bývají toho následky
— zkušenost jich podává hojnost.

Matka vychovává dcery své v domác
nosti, v prostotě, upřímnosti, skromnosti a
slušnosti — řekli bychom v nevinnosti.
Avšak nemůže se věčně vyhýbati společ
nosti, a její dcery také ne. I vede je do
společnosti, kde se setkávají s jinými dív
kami, dívkami jiné povahy, jiného vycho
vání. Tyto vedou pyšné řeči,pohledy jejich
jsou téměř vyzývavé, a jest u nich jakás
schválná nedbalost v chování, jež na ně
dostatečně upozorňuje. Matka se trápí ve
lice, přirovnává-li dcery své k nim. Jejl
dcery neumějí si zjednati platnosti, myslí
zarmoucená. To si musí přiznati! Přítelkyně
jejich, které se jim zajisté nevyrovnají, do
bývají si pochvaly, a svět jim věnuje svou
pozornost a všímá si jich. Není arcit třeba
závodíti s lidmi o přednost, avšak hlupák
jest, kdo každému ustupuje. -D:j:re tomu.
že jest chovaní dlvek oněch poněkud po



Ročník XXVII.

šetilé, a smělost jejich výstřední;
se líbil Tot na bíledni, tot patrno!

A od té chvíle má matka naše jen je
diné přání, aby totiž dcery jejlse opičíly po
svých přítelkyních, na nichž dříve hanívala,
že nejsou »dost nóbl.: —

A za tuto cenu dodělá se úspěchu.
»Člověk nesmí ani v nejlepším zabíhati

příliš daleko. — Čeho třeba, toho třeba —
všeho s měrou __. Takové jsou rady, za
jisté velice humanní, avšak politování hodné,
jimiž matka poučuje své dcery.

Pozorujme, jaká změna nastane.
Na radu matčinu účes vlasů dceřiných

objeví méně »kliduu, dcera obléká šaty
křiklavější a dle módy výstřednější. Za dne
vodí matka dceru, kde jest hojnost lidí:
do výstav, do koncertů, a u večer — do
společnosti.

Posuďte, jakou to má radost matka,
když mladá dcera její nevynechala ani je
diného tance!

Nuže, matce té bychom prokázali veli—
kou službu, kdybychom jí řekli, že mladíci

ale ony

SMĚS

VYCHOVATEL

Největším nepřítelem reformy uči
telských platů je dle »Českého Učitele:
ze dne 13. prosince m. r. prelát Dr. Burian.
Pravít v úvodním článku mezi jinými toto:

»V dru. Burianovi vystupuje tvrdý ka
tolický hierarcha — největší jeho oporou
v komisi je neméně tvrdý, svob. pán Brandt
— ale dr. Burian je také mluvčím zem
ského výboru; aspoň vždy mluví v duchu
zemského výboru, jenž obštastnil učitelstvo
návrhem na snížení služného. A tu musí
učitelstvo s úžasem pozorovati, jak tento
zemský výbor a jeho čelný člen ve škol
ské komisi sněmovní tolik pracuji, aby
z celé kampaně platební vyšlo z výsledky
co nejnižšími!

A dále:
»Školská komise sněmovní nekonečným

projednáváním otázky našeho služného
vzbuzuje v poplatnictvu neoprávněné do
mněnky, že zvýšení našich platů je citelně
zatíží. Minoritní vota preláta Buriana působí
přímo demonstrativně a jsou bezpochyby
na demonstrační effekt vypočtena. VžJyí
právě proto, že vota ohlásil prelát Burian,
dán byl klerikálním vrstvám po venku ne
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i nejvšednější jsou lidé méně hloupí, než
se domnívá. Pro ně, jako pro každého jí
ného jsou v salonech dva druhy děvčat,
zcela.rozdílných. — ty, jimž nabízejí
rámě. a ta, o jejíž ruku se uchá
zejí. Tanečník se dvoří mnohým a obletuje
všecky.

Ženich jest opatrnější: táhne se zpět,
zbožňuje po tichu.

Konečně se uzná za dobré, zrychliti po
někud kroky. -—

Poneiprv uslyší tu dcera divadelní kus
»choulostivýc a navštíví musea uměleckých
děl špatně zahalených.

Co se týče četby, vezměmě na vědomí,
že se jí nedovolí nic ncslušného. Avšak
dovolí se jí taková kniha, která by se ji
před měsícem nedovolila. —

Rozdíl jest patrný.
Koněčně se podaří starostlivě a oddané,

ubohé matce, že setře pomalounku, svou
vlastní nevědomosti, milý ten něžný ajemný
pel s duše mladé dívky — své dcery!

(Dokončení.)

přímý'povel, aby lidu, v celé záležitosti
naprOSto neinformovanému, se řeklo a uká
zalo: Vidíte, jak je dobře, že v komisi jsou
zástupci kleru a brání tam zatížení našich
kapes! Bojovní klerikální kohouti již dnes
chodí mezi lid s těmito výroky & štvou
proti nehotové, definitivní realisace vzdálené
záležitosti.: —

Kdo zná působení p. preláta Dr. Buriana
jako školského referenta v zemském výboru,
nejlépe posoudí, co infamie je v těchto
slovech ústředního orgánu učitelského. Ne
existoval tam dosud referent blahovolnější.
Ajestli p. prelát minoritními návrhy jednáni
školské sněmovní komise modifikuje, činí
tak jenom proto, že upřímně a. opravdově
přeje si miti reformu platu vyřízenu. Co
platno činit návrhy nejlepší, když později
se ukáže, že pro finanční nesnáze zemské
jsou naprosto neuskutečnitelnými? Že by
pak »v klerikálních kruzích štvalo se proti
úpravě platů,< je sprostá a zlomyslné lež,
hozená mezi čtenáře jenom k posilování
jich nenávisti a zášti proti kleru a celé ka
tolické straně. r.

Zesnulý zemský inspektor Dr. Kaň—
ka nenašel po smrti uznání ani milosti u
realistických a socialně—demokratických do
pisovatelů »Učitelskýck Natán.- Vrhli se
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naň vší svojí tajenou zlobou ihned,jakmilc
možno bylo skrabošku odhoditi. Hlavním
jeho hříchem ovšem bylo, že v poslední
době na svých inspckeích a v konferencích
zdůrazňoval povinnost náboženské výchovy,
a návštěvy služeb Božích. Zesnulý inspektor
dospěl k těmto názorům vlastními vycho
vatelskými a inspektorskými zkušenostmi
a neučinil tak, jak Uč. Nov. směle a bez
důkazů tvrdi, jediné z byrokratického op
portunismu nebo z nějakého úředního po
krytectví. Ač Zprvu byl realistou, později
od nynějšího realistického směru z přesvěd
čeni se odvrátil, V tom, dle Uč. Nov. byl
jeho největší hřích. — Také dle ušlechti
lého autora řečeného »nekrologuc Dr. Kaňka
prý přa'l učitelkám. Rozumí se zase jenom
proto, že u zemské školní rady a v mini
sterstvu je směr učitelkám přlznivý. Zase
lež. Nemáme příčiny obhajovati sl. učitelky,
ale tolik je jisto, že si svoje uznání, ma
jí—líje, od vyšších úřadů musily poctivou a
intensivní prací ve škole spravedlivé'zasloužiti.
Z řádků pisatelových mluví tu jenom hrubá
závist a nepřátelství. — Vůbec celý článek
je typem učitelské ušlechtilosti a noblessy
k mrtvému inspektorovi. Hyeny, jež za
dne prchaly, nyní po smrti přiblížily se
k hrobu mrtvého. 7.

Právo jednoroční vojenské služby
v nových předlohách brannýcb. Vojen
ské předlohy, na jichž příznivé vyřízení v zá
konodárných shromážděních odborné kruhy
horečně čekají, značně rozšiřují právo
na jednoroční vojenskou službu. Nároku na
jednoroční dobrovolnictví má se dostati
všem, kdo s prospěchem absolvovali již šest
tříd kterékoli střední školy. Ba téhož práva
mají požívati i ti, kteří prošedše nižší střední
školu (4 třídy), absolvovali aspoň 2 třídy
některé odborné školy, na roveň střední
škole postavené. Tím má se středním školám
odborným všeobecně dostati práva na jed
noroční vojenskou službu jejich žáků, což
k uplatnění a povznesení řečených škol
může jen prospěti. Za to tak zvaná
»intelligcntní zkouškac, po jíž příznivém
složení ti, kdo předepsaná školní studia nc
absolvovali, měli nárok na jednoroční vojen
skou službu, má úplně býti zrušena.— Co
dále je v řcčených předlohách sympatie
kým a bez odporu všichni s radostí přij
mou, je, že jednoroční dobrovolníci nemají
již sloužiti na vlastní útraty, ale všechen

VYCHOVATEL Ročník XXVII.

náklad na jich službu má pro budoucnost
nésti stát. r.

K coelibátu učitelek. Spolekčeských
učitelek .svými peticemi i deputacemi u vliv
ných poalanců a zástupců úřadů domáhá
se zrušení coelibátu. Nejsme nikterak nepřá
teli této reformy. V theorii povoláni ženy
a povolání učitelky nikterak se nevylučuje,
ale doplňuje. Ale jinak v praksi. Je otázka,
zda žena jako paní v domě a matka dítek
má a může míti tolik času, aby se též
mohla věnovati výchově dítek ve škole.
Zda k oběma úkolům iysicky a časem
může dostáti tak, by jedno povolání nebylo
na újmu druhému. Myslíme, že žádná uči
telka, provdavši se, netouží po setrvání ve
svém úřadě jediné proto, aby dále mohla
učiti, nýbrž proto, aby svými příjmy při
spěla k udržování slušné domácnosti. Toho
však mohlo by se značně docíliti tím způ
sobem, že by vdaným přiznáno bylo právo
na zákonitou, trvalou pensi, na jakou dle
své služební doby před sňatkem měly ná
rok. A my také nepochybujeme, že po zru
šení jich coelibátu zákon v tomto smyslu
v nejčastějších případech bude se prakti
kovati. r.

LITERATURA.

Košile šťastného člověka. Pestré obrazy ze
života konvertitova od Arthur arie bar aLut
twitzc. Dle sedmého, rozmnoženého a oprzveného
vydání přeložila Gisela hraběnk & Silva-Taroucova.
V Praze 1910. Cyrillo--Methodějské knihkupectví
Gustav Francl. Knihtiskárna B. Stýbla v Praze.
Ceena ] K 40 hal. — Již častěji všimli jsme si
v »Scrafmském příteli dítckc, žc komtessa Giscla
Silva Taroucovva pilně zásobuje měsíčník tento
překlady peknych literárních praci—proto nediv—di
jsme se, že odhodlala se i ]: vydani techto opravdu
pestrých obrazů ze života konvertity Art. b.ar Liit
twitze, jenž častěji vypravoval v kruzích svých
známých malé episody ze svého zivota, které byly
tak pochvalně přijaty, že byl požádán, by vydal
je tiskem, kterémuž prani take vyhověl; prohlašuje
však výslovně, že jest to psáno jenom pro sou
včrcc, jejichž shovívavost jest mu známa. Jest to,
jak poznamenává, chvalozpěv, jejž vzdává svému
andělu strážnému, který tak často a tak zjevně

vysvobodil ho z nejhoršího postavení. Cítilživé přání oženiti se,t j. býtti šíastným—ipustil

se na cesty hledat košile usyfastne'ho človčka.Příhody této cesty vypr epak v následujících
velice zajímavých listechV“(128 str.), jež každe
rádi doporučujeme. Prok. Zaletčlrr|

Knlutunrna druzstva Vim v Praze.
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Malá Panama. — Nové pedagogické pokusy v americkém školství. — O hygieně duše. — Ž řečí akade

mických. — Feuilleton: O dětech zkažených. — Směs.

Malá. Panama..
Jméno Panamy dostalo v minulém decennitt svůj typický smysl. Znamena

podvod 've velkém. A od toho času všechny podvody a korrupce finančních
podniků, v nichž předáci at političtí či národohospodářští byli kompromittování,
nesou neslavný tento titul.

Je v živé paměti, jaký huronský pokřik zdvihl se v celé »pokrokové
veřejnosti, když provalilo sc bahno záložny svatováclavské v Praze. Všechny
liberální listy provozovaly v pravdě kannibalský tanec, hraníčící až “nasamu
nepříčetnost, z radosti nad tím, jak těžce »klerikální strana je kompromittována.
V úvodnících učitelských listů zněly již pohřební hrany nad-pádem »klerikální
bašty v Čechách.: Kde který učitelský pokrokový přispěvateldo stavovských
listů velmi ochotně, a ovšem že nikoli bezplatně, při tomto pohřbu zpívala
kostelničil.

A byl to zejména ústřední orgán: »Český Učítel,- který ze svého opojení
ani vybratí se nemohl. Déle než půl le'ta slavil svoji slavnostní tryznu nad
neblahou záložnou. Ač její úředníci byli prononcovaní liberálové a mladočeši,
a jediný předseda, zesnulý kněz Drozd, byl klerikál, celý skandál byl připsán
na účet klerikální strany, která ještě svojí nejlepší snahou sanovati zkrachované
finance záložny bezděky tíhu víny dobrovolně na sebe vzala. .

»V každé obci sedí takový Drozd,c byl retrain časové odrhovačky v »Českém
Učiteli..

A člověk věru musil obdivovat onu výši mravního odporu & hlubokou
ošklivost před každou nepoctivostí, jaká zářila té doby z článků »Českého Učitele.c

A netrvalo ani deset let, na předáky pokrokového učitelstva hrne se kata
strofa podobná. Byť ne takých rozměrů, přece stejného rázu. Reditet banky
.Praha,- Viktor Rašín, dříve předseda zemského ústředního spolku českých učitelů,
ie obviňován z mnohých nečestnýeh činů. jimiž na úkor banky hleděl se abahatítí
a též je proti němu zavedeno trestní řízení.
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Vš'echnydenni listy jsou plny zpráv o jeho ředitelské Hra-bivosti.Všeobecně
známý zjev, že v pouhých pěti létech svého ředitelování stal se z něho peněžní
Nábob, vzbudil všeobecný údiv, & ihned vypočítávány všechny jeho ředitelské
methody a operace.

-A'našinec věru aby se “divil, kterak to možno, že muž tak vzácných po
krokových kvalit mohl klesnoutí v hrabivostí ještě pod niveau — »klerikálůlc
Či snad na konec stal se sám klerikálem'? Dech mamonu ho ovanul a on sřítil se

- svého pokrokového piedestalu mezi mravně mrtvé.
A což, probůh, nynější předseda zemského ústředního spolku učitelského,

'n'eunavný hlasatel nové kultury, Jos. Černý, člen ředitelstva banky »Prahy<?
Kterak on se mohl ocitnouti v blízkosti tohoto hospodářství? Cožje neviděl? Spal
iako fénický Bál či byl na cestách, že neměl ani tušení o aférách, o nichž i mladí
hoši, jako-denní písaři 'v bance zaměstnaní, veřejně si povídali? Učitelský Kato
mlčel. Nezakročil hned v počátcích. Bez morální úhony z této aféry sotva asi
i on vyvázne. Ale to mu neuškodí. Snad zítra již naladí svojí lýru, aby zpíval
staré a cizí'rhapsodíe o vyšší ethice. A zatím měl by nasypat popel na hlavu
a v kajícím šatě prchat z místa, na které v běloskvoucím rouše slavnostně
se usadil.

Politické denní listy každý den přinášejí nové, zajímavé zprávy o hospo
daření ředitele Rašina v bance »Praha. . Živé i mrtvě jeho příbuzné volají na

soud veřejnosti. Ze všech stran ozývá se škodoltbá radost nad novým skandálem,
který hrozí kompromittovati politické mladočeské předáky.

Ani nám z daleka nenapadá dát se strhnout k podobnému jásotu. At v té
či oné straně provalí se hnis, v chorých její útrobách potají nashromážděný,
jest to vždy ostuda pro celý národ. Jest to morální pohroma, jež celému národu
ubírá na vážnosti přede vší cizinou a budí nedůvěru nižších tříd v poctivost
a počestnost t. zv. intelligenée.
» Jako kořisti lační supove' vedrali se předáci pokrokove'ho učitelstva, Rašín,
Skála, Černý, Smrtka, Tučekdo správních rad finančních podniků, aby zde »pracovalí
pro povznesení stavu učitelského.: Nyní záclony se pootevřely. Co přinese další

šetření, nelze říci. Ale znamená to v každém případě jejich morální popravu.
»Všechny spory ohrožují život. práve“ tak, jako všechny rozsudky jsou rozsudky
smrti,. napsal nešťastný Oscar Wilde, který sám na sobě zakusil pravdu
těchto slov.

.V každé obci sedí taký Drozd,c psal »Český Učitele o aféře svatováclavské
záložny. A jistě nejsme daleko od pravdy. když díme, že to některý z řečených
učitelských předáků vlastní rukou napsal.- Máme my snad po nich opakovati:
»V každé obcisedí taký nenasitný hrabivec a pálený machr, jakým se ukázal

bývalý předseda zemského ústředního učitelského spolku, velekněz pokrokové
učitelské obce, p. Viktor Rašín? Nikoli.

Po všech těch invektivách a ínsinuacích, naší straně činěných, máme pořád
ještě více úcty a ohledů k našemu učítelstvu jako celku, nežli jí ukázali ti,
kteří stavovskou čest jeho oficielně na svých bedrách nesli, do bankovní aféry at
přímočinepřímozapletenijehopředáci. „
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Nové pedagogické pokusy v. americkém školství.
(Podává Dr. LUB,Pern.)

(Dokončení)

Opatrovna dle frobelova vzoru zařízená a po Americe hojně rozšířená,
stala se východiskem noue' reformy. Jest třeba např. „sivzpomenoutí, jak v ame
rických školách výklad Longfellowovy- Hiawathy provázen iest.hotovením kanoi.

, indiánských zbraní, šperků, rohoží a košů, nebo sjákou dovedností, originalitou
a vkusem americké děti ve školkách vyzdobují a drobným nábytkem opatřují

„miniaturní příbytky. A potom poznáme, jaký cíl školka sleduje: spojili hravost
. dítěte s jeho schopnosti tvořivou a postaviti obě do služeb vyučování. — Ovšem,

v“zemi pokusů, .jakou jest Amerika, nechybí také těch, kteří pochybuji o správ
nosti této methody. Zda nepromrhá se jí zbytečně mnoho času a zdá nehoví
příliš hravému pudu dítěte? Nežádajíc na něm nikdy sebepřemáhání, jaké ukládá

_,práce bezprostředně do sféry vlastního zájmu nespadajíci, zde dovede je vycho
vati dost otužilým pro životní boj?

Ale tyto pochybnosti americkými paedagogy vyslovené nebránily, aby pro
íesor Dewey na těchže základech nevypracoval učebné osnovy, jež poprvé prak
ticky upotřebeny byly na elementární škole, spojené s chicagskou universitou.

_ Lze-li arci o nějaké osnově po našem smyslu mluvití, zde rozdělení ve
třídy odpadá, nebo alespoň neřídí se pokroky ve psaní a čtení.. mluvnici aj.
Vyučují se společně děti různého věku. jež seskupila jediné táž náklonnost „k nr
čile'mn oboru lidské činnosti. Osnova, spočívající na individualisačním principu,
opouští starý systém školy ve třídy rozdělené a. přimyká se spíše ke vzoru ži
vota rodinného, tak že v některých chvílích děti celého ústavu se scházejí, jako
ku př. při _zpěvu, nebo když samými dětmi podávána jest zpráva o činnosti jed

'notlivých skupin.
Ryze tormální předměty učebně, čtení a psaní, pozbývají v Deweyo'věučebně

osnově pro školy elementární svého prvenske'holpostauení. Vyučuje se jim, ale
'jen v malých dávkách. Místo nich zavedeny jsou různé praktické přípravy k vy
učování dějepisu, zeměpisu a přírodopisu. Dětí začínají domem a domácím zá
městnáním, v šestém roce věku dochází na zemědělství, hornictví, lesnictví atd.
Praktické poznávání těchto oborů bezděky jest i přípravou k přírodopisu, ježto
užitek různých surovin, druhů dřev a kovů jest zkoušen pokusy. Následuje hi
storický vývoj průmyslu a vynálezů. Dewey vrací se tu k dětskému věku člo
věka a ukazuje prakticky, jak znenáhla člověk své nástroje zdokonaloval. K to

muto stupni přičleňuje se konečně vyučování vlastním dějinám. jež počínají
Amerikou a jichž následují ostatní části v chronologickém pořádku.

Již tento přehled poučuje nás, jak v této učebné osnově se prostupují jed
notlivé předměty, jichž dosavadní systematické oddělování Dewey příkře od
suzuje: '

»Zkušenost má své geografické vztahy, své stránky umělecké,"líterární, pří
rodopisné, dějinné. Každé studium vyrůstá ze vztahů k této jediné zemi a k to
muto osobitému životu, jejž na ní žijeme. Nemáme serii na sebe navrstvených

zemí, z nichž jedna jest mathematickou, druhá historickou, třetí tysikální atd.
Žijeme ve světě, v němž všecky tyto vztahy a stránky jsou shrnuty v jedno.
Všechno bádání a učení vyrůstá ze_vztahuk tomuto jedinému všeobecnému světu.
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Žije—lidítě s tímto všeobecným světem v různém, ale konkretnim a činně úzkém
spojení, pak učení jeho jest jednotno. Nebude již pedagogickým úkolem, různé
předměty ve vzájemný vztah uváděti. čiteli nebude již třeba sáhati ke všeli
jakým umělým prostředkům, aby do dějepisu vetkal trochu arithmetiky. Budiž
škola uvedena v přímý vztah se životem, a rázem všechna studia přirozeně ocit
nou se v úzkém vzájemném vztahu .

„Škola budiž státem v malých rozměrech, . to jest heslo protessora Deweyc.
Dewey rozumi tím výchovu k socialni činnosti. Děti mají poznati cenu společné
práce, maji zkusili, kolik sebezapření a podřízeníš společná práce žádá na jednot
livci. Vývojový proces lidské společnosti má jim býti ujasněn, když v malém
měřítku dožívají se stejné zkušenosti jako první kolonisté nebo spíše jako jejich
praotcové, první lidé, kteří se ve společném sídle sdružili.

Učitel má v této praktické společné práci děti nabádati, aby samy připa
daly na prostá zařízení a nástroje, jež život činí snadnějším a z nichž zrodila
se kultura. To jest ideální základní myšlenka Deweyova, vyučování ruční
pohotovosti, zručnosti, jež jest přípravou k vědám pozdějším.

Tomuto vyučování slouží. škole přičleněnc' laboratoře, kde děti poznávají
užívání dřeva a nástrojů, vaření (přípravou k chemii a fysice) a textilní práce.
Také zde začínají děti pokusy s užitečným rostlinstvem, samy vynalézají si
potřebné nástroje. zde zasvěcovány jsou konečné do nejdokonalejších strojů, do
uměleckých, tkaných prací Východu i Západu. I básnictví a hudba zastoupeny
jsou v této osnova

Ale jistě že vám již na mysl vstoupila otázka: Co jest s nejvyššími statky
člověka? Mají—lity býti vyloučeny z výchovy, jejímž cílem jest vypěstění silných,
spolu však státu přizpůsobených individualit? — Zajisté že tkví hluboký socialni
význam v zásadě, aby hoch naučil se zacházetí kleštěmi a šroubem; ale hoch,
jenž předurčen za duchovního vůdce svých vrstevníků, snad- nikdy v povolání
tčchto nástrojů nebude polřebovati. Vztah k zemi, vědomé společné příslušenství
k světu je tu vypěstěno, ale může nahraditi ranné uvedení dětí do náboženského;
a mravného života lidstva? Skutečně aši od desíti let jeví- se v Americe silně
hnutí, jež žádá na školách zvláštního vyučování cthice. Náboženské vyučování jest,
jak známo, ze státních ústavů vyloučeno, ježto oddělení církve od státu bylo
v Americe provedeno již v polovici minulého století. Spočívá v rukou církví

. a\sekt. .
V množství amerických sekt a vyznání, jež odděleni církve od státu činily

téměř nutným, nezanikl však smysl pro náboženské potřeby společnosti. Jen
způsob jakým mají býti opatřeny, jest dosud hledán a neujasněn. Není divu„
uvážíme—li,že leccos v Americe zove se náboženstvím, co u nás splývá s pojmy
atheismu. Tak na př. Wilbur S. Jackman 7. Chicaga žádá v Educational Review
zr. 1905, aby zavedeno bylo do nedělních škol vyučování přírodovědné. Po několika
velmi případných poznámkách, ukazujících, jak nedostatek náboženského vyučování
na školách odvádí pozornost učitelova od mravně výchovy svěřenců, čini několik
návrhů. jak- by náboženství mělo býti zreformováno, aby vymohlo si přístup do
škol. Musí se zaměstnávati vice tímto než oním světem. Jeho jádrem není víra
vnesmrtelnosgba ani viravBoha! Wilbur S. Jackman se domnívá, že učení o vzá
jemných vztazích lidských může již dětskému porozumění býti v takové vzneše—
nosti vyloženo, že každé jiné dogma jest nadbytečným!
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Bezděky pňpominá timto svým názorem jiného paedagoga, Felixe Adlera
'\(Der-Moralunteí-rieht “der Kinder), jenž chtěl do amerických škol zavésti vyučo.
vání morálce na pouhé osobě vychovatelově spočívající. Zavrhuje výklad
»posledních zdrojů a sankcí povinnosti: a staví děti prostě před kategorický
imperativ. »Učitel nepotřebuje vykládali, proč máme správně jednati, nýbrž musí
svěřené mládeži jasně ukázali, co jest správné, a musí ji vlastní lásku a vážnost
za správné vštipiti. Již z toho, že by v tomto případě celá morálka spočívala na
osobnosti vychovatelově, tak různé a často dokonalosti tolik vzdálené, vysvítá
neudržitelnost a vratkost tohoto systemu. To Forster ve své »Jugendlehrec rozřešil
daleko lépe problém bezkonfesionální morálky na školách. Opřel ji o vyučování
křesťanské v nejhlubším slova smyslu; 0 vyučování, jehož základy dány jsou
Kristem a vzdáleny jsou libovolného výkladu vychovatelova.

Fakt je, že jednotlivé církve americkéjeví málo chutí svěřilimládež pouhému
vyučování mravoučnému na školách veřejných. v nichž >vznešenost učení o vzá
jemných vztazích lidskýchc má nahraditi nejtrvalejši zdůvodnění a sankci všech
povinností, víru v Boží bytost a nesmrtelnost duše, a že se čile mají k tomu,
aby těmto nedostatkům odpomohly. Nedělní školy, jež mají v Americe mnohem
větší význam nežli u nás, usilují přivlastniti si dobré reformy různých paedagogů,
a rozdělením v různé stupně podle stáři umožňují účelnější a důkladnější pro
pracování učiva. Vedle veřejných, státem vydržovaných škol, zřídily si jednotlivé
cirkve vlastni školy prvního a druhého stupně, v duchu svého _učenířízené, mezi
nimiž jsou katolické nejpočetnější. A z výsledků těchto škol, ze zkoušek, jimž
se chovanci jejich musí podrobiti, aby přijati byli do škol vyššího stupně, vy—
cházi na jevo, že jejich učitelé nikterak nezůstávají za svými kollegy škol
světských.—- Poněvadž vydržování těchto církevních—školvyžaduje na náboženských
obcích mnoho obětí, není počet vyšších ústavů tak veliký, jak by jej nižší školy

předpokládaly. Tento nedostatek jest však poněkud vyrovnáván náboženskýmisdru
ženími, jež“ většinou sorganisována jsou mladými lidmi a jichž schůzim professoři'
jen někdy jako přátelští rádcové bývají přítomni. Paedagogové slibují si od
těchto spolků silný účinek na náboženský amravný život nejbližší generace. ——

Mimochodem budiž tu zmíněna ještě jedna novota amerického školství.
System koedukace obojího pohlaví, jenž často u nás dáván jest-za příklad, jest
v Americe ve vyšších účilištích již opouštěn. Některé čelné university a kolleje
východních států (částečně i Chicago) rozdělily zase posluchače dle pohlaví.
Nejbližším důvodem byl ovšem přiliš veliký nával dívek, jež svým velikým
počtem i svou pílí hrozily muže zatlačiti na druhé místo.

Ale jsou paedagogové, kteří přimlouvají se za odstranění koedukace &z části
iza omezení ženského studia zjiných důvodů. Ve velikém svém filosofickém díle
»Adolesceucec žádá prolessor Stanley Hall, president Clark University, ve jménu
ideálu matky a domácí paní, jenž dalekosáhlým přibráním různých umění má
býti povznesen na vyšší stupeň duchovní. Moderni system, vykládá tam, činí
z děvčat soupeřkyně mužů a vychovává, nepřihlédaje k ženským zvláštnostem.
včely dělnice. Hall chce však v půvabné domácnosti vně měst vychovati zdravé,
jemně vzdělané a ve.všech domácích uměních obratné ženy, jež jsou si svého
pohlaví, svých povinností a odpovědnosti hrdě vědomy. Vhodně naproti včelám
dělnicím stavi typ včely královny; některé důsledky stejného vychování obou po
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hlaví vykládá za bezpečné známky blížící se degenerace, z níž může stát jen
obratem vyváznouti —

Jak patrno, jsou to jako u nás tytéž problemy a reformní myšlenky, jež
zaměstnávají mysli amerických paedago'g'ů. Tato vzájemnost jest zvýšena jinou
ještě okolností. Jako my hledíme zvědavě „do Ameriky, co nového tamve školství
rvchle vyvíjející se kultura stvořila, a snažíme se přiblížiti si a zachytiti jejich
výchovné ideály,- tak upřeny jsou zraky svobodných občanů amerických na
starou pevninu. Přední paedagogové evropští těší se tam veliké vážnosti; reformy
na našich školách, připuštění absolventů realek k studiu universitnímu, změny,
ve vyučování kreslení atd., sledovány jsou s velikým zájmem a nové osnovy.
obecných škol evropských docházejí tam vřelého uznání.')

0 hygieně duše.
Podává EM. ZAK.

(Pokračování)

Valná většina nynějších lidí trpí tou či onou náklonností, slabostí a pod
Mythus o Achillově patě je všelidským a stálým “symbolem. Dnes již skoro každý
znamená na sobě jistou nedokonalost či slabost at íysického či psychického _rázu;
jakési »zah'ženícJím stále se zabývá a pod tímto vědomím ustavičně trpí. Není
třeba, aby se proto považoval za chorobného, ale přece jest vysazen nebezpečí,
že za nepříznivých vnějších vlivů, nevhodnou dušesprávou nebo životosprávou
může si přivoditi vážnou psychosu, poruchu duševní rovnováhy.

Mnozí také již od narození zárodek psychosy mají ve své přirozenosti. Jsou,
jak se říká, »dědične' zatíženic. Zdědili po svých rodičích neobyčejnou citlivost,.
slabost nervů, jistý sklon k dráždivosti a nervose, která ohrožuje duševní jich
rovnováhu do nejvyšší míry. A vedle příjice, jež tělesněi duševně hubí potomky
rodičů, „touto krutou chorobou stižené. je to alkohol, který je největším nepřítelem
lidského pokolení. '

Nechceme tu nikterak bojovati pro krajní abstinenci, která. dovoluje jen vodu,
mléko a alkoholu prosté ovocné šťávy jako přípustné nápoje. — Ale že alkohol.
jest jedním z největších nepřátel civilasace, je nesporno. Lékařinevorvých nemocí
stále a stále poukazují na nesmírné škodya bezměrné následky každého zneužití
líhových nápojů.")

S hrůzou nasloucháme vypravování o oněch doupatech na Východě, kde
lidé kouří opium a upadají jím v naprosté bezvědomí, dočasnou otravu. Odvra
címe se od těch bledých postav, které opojeny kácejí se na zem a bezvládny leží,
nejevíce skoro žádných známek života. Ale nezapomínejme, že civilisovaný Západ

*) Viz Beda Prilipp, .vP-iidagogische Reformen im amerikanisehen „Schulwesen-,
Hochlend. 1911.

") O nynějším všeobecném abstinentním hnutí dobře pravíFr. W. Fórsler (Schule
und Charakter-,str.133): »Výehova k abstinenci objektivnětrpí jednou zakladnichybou
vpada' příliš rychle dveřmi do světnice a svůj důkazný materiál přináší s příliš průhled
nou tendeneí místo aby nejdříve z bídy a traglky života a 2 osobní zkušenosti vysvětlila
význam »střízlivostic v nejširším slova smyslu, a tak zájem o ni budila a spolu snažila
se dokázati, že zdržování se všeho alkoholu jest základní podmínkou vší sebevýehovy
k střizlivoati.
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a Amerika hoví nepravosti, která není menší než'ono občasné omamováni se po
žitky _opiovými — alkoholismu. Opium ochromuje na čas; ovšem daleko více
a všechny tělesné a duševní síly člověka",než alkohol. Ale i když po celou řadu let
někdo nešvaru opia holdoval, přece tím tolik škodlivých vlivů a následků nepře
náší na svoje potomstvo, a při tom nepůsobí tak zhoubně nasvoji povahu, jako
přemíra alkoholu.

Dr, Demm .ve své knize-: »O vlivu alkoholu na organismus dítek: sleduje
osudy 10 alkoholických rodin a proti nim staví poměry v 10 rodinách střídmých,
alkoholismu neoddaných. A přichází k'z'ajímavým závěrům. Deset rodin oddaných
pijáctví mělo dohromady 57 děti. Z nich bylo jenom 10 normálních; 22 trpělo
nedostatečným vzrůstem, posunčinou, epilepsií, slabomyslností nebo idiotstvím, &
25 jich zemřelo v několika měsících po narození. Oproti tomu 10 střídmých
rodin mělo 61 děti. Z nich 50 bylo zcela normálních, 6 jich bylo neduživých
nebo nervově chorobných & jenom 5 jich zemřelo. —

A jiný doklad toho, jak dalekosáhlé následky má dědičný alkoholismus, jest
následující. R.- 1740. v Berlíně narozená" žena, jménem Ada Jurka, která na za
čátku minulého století zemřela, oddaná pití, zlodějství a tuláctví, zanechala potom-"
stvo, jež konečně vzrostlo na 834 osoby. Z těch byl u 709 osob jich způsob ži
vota od úřadů stále sledován. A z tohoto počtu bylo 106 dítek nemanželských,
142 žebráků, 64 odkázaných na veřejnou dobročinnost, 1-81žen vrhlo se na pro
stituci, 76 osob bylo pro různé zločiny, & 7 z nich pro vraždy odsouzeno do
žaláře. V 75 létech vyžádala tato jediná rodina, jak sebrané zápisy dokázaly, od
státu na podporách, nákladu ve věznicích, náhradách a jiných vydáních celkem
na 5 millionů marek! —

Alkohol působí krutou měrou na schopnosti člověka. Kdo se mu oddá, jeho
mysl stává se stále hrubší, hašteřivost a popudlivost roste, stává se schopným
každého zločinu. A jestli již beztak je mnoho nemocí a strasti, proti nimž člo
věku nelze se ubrániti, poněvadž jednak souvisí s nedokonalostí lidské přirozenosti,
jednak jsou výslednicí těžkých existenčních podmínek života, tím větší z toho
pro nás plyne povinnost, abychom celou silou své vůle opřeli se všemu, co by
mohlo zavdati příčinu ať k chorobě tělesné nebo duševní. — —

Za dnešních poměrů je věru vzácností viděti člověka, který po celý svůj
život nikdy nebyl nemocen. A čím kdo je jemnější soustavy čivové, čili jak
říkáme »slabších nervůc, tím více reaguje na každou změnu svého prostředí, na
změnu povětrnosti a na každý vniterný dojem a pohnutí mysli.

Dobře napsal Gotha ve svých Houorcch s Eckermannem: »Je to zvláštní, že
tak často u znamenitých talentů. obzvláště u básníků shledáváme, že mají slabou
konstituci. Ono neobyčejné, co tito lidé konají, předpokládá zvláště jemný _orga
nismus.. aby byli schopni jemnějšího cítění a mohli zachycovati hlasy nebešťanů.
Ale takový organismus v konfliktu se světem a jeho živly snadno se porušujea
kdo s velikou citlivostí nespojuje též neobyčejnou houževnatost, jako Voltaire,
snadno podléhá stále stupňující se chorobě.- — (Pokračování)

(QMWWWMMM
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Z řeči akademických
Přednesl universitní proíessor Dr. FR. KORDAČ.

(Dokončení.)

Od tajemství života vlastního já obratme svou pozornost k životu člověka
uprostřed vesmíru. — Moderní člověk stojí na rozhraní dvou říší poznatelné
pravdy, říše hmoty, smyslům přístupné, a říše ducha, říše pravdy nadsmyslné.
V říši světa hmotného nazírá okem tělesným, zostřeným teleskopem v bezměrné
prostory těles nebeských v astronomii, a mikroskopem nazírá v rozměry prvků,
tělísek nekonečně maličkých v histologii. Uprostřed těchto dvou hmotných světů,
bezměmě velkého a mikroskopický malého, moderní člověk sice s úžasem u
znává pokrok lidského rozumu, ale pravdou osvícen přiznává: »Pozemský život
člověka jednotlivce i kulturní život celých národů v bezměrném universu a v na
konečném proudu času jest jako kapka vodyv bezedném oceánu; vše co o světě
hmoty víme, jest nepatrný zlomek, porovnáváme-Ji to stím, co nevíme a co zů
stane lidstvu po dalším tisíciletém bádání — tajemstvím. »Člověk tone v samých
tajemstvích přírody,c zvolal Goethe dokládaje: »Der Mensch vveiss wenig von der
Welt, am wcnigsten weiss er von sich selbst.

Nuže, oko tělesné i nejúčinnějšími nástroji teleskopu &mikroskopu zostřené
nepřehlédne hmotný svět celý; větší jeho část mu zůstává tajemstvím. Ale oko
ducha lidského, rozum, by měl přehlédnouti & úplně pochopiti nekonečnouříš.
pravdy nadsmyslné celou, beze všech záhad nepochopeného tajemství? Zivot člo
věka pozemský, dočasný, pídí několika let odměřený, sám v sobě tajuplný
mizí jako jediný okamžik v nepřehledném proudu času nad hlubinami samých
tajemství naší země pod námi. a pod klenutím tajuplných výšin nebeských nad
námi, ale život náboženský člověka, nesmrtelnosti jeho duše pro celou věč
nost určený, život náboženský, jehož předmětem není konečný svět hmoty, ný
brž nekonečný. Stvořitel. Bůh, a podle Jeho obrazu stvořený nesmrtelný duch,
měl by býti prost všech tajemstvi? To může zase tvrditijen rozum vášni apřed
sudky zaslepený, ale nikdy vědou osvícený. Pročež doznávají i Leibnitz, Lessing
a Schelling: »Zjevení o životě Božském musí obsahovati tajemství; jinak by po
píralo, že jest Bůh neskončeně dokonalý.

Náboženství, jež vyžaduje, aby se člověk Bohu klanět, aby se k Němu
modlil, zároveň vyžaduje, aby neskončená božská bytost konečnému rozumu po
dávala slovo tajemstvi své vševědoucí Intelligence v rouchu a s pečetí zázraku
své všemohoucí Vůle. Neboť co chápu, co skrz na skrz pochopuji, to svému
rozumu a sám sobě podrobují, toho jsem pánem. Čeho však jsem pánem, tomu
se neklanim a k tomu se nemodlím; ba tomu klanět a modlit se nemohu. Mo
derní tak zv. věda přestala nejprve věřit vtajemství, a napotom se vzdala veške
rého náboženstuí a samého Boha. Z toho je patrno, že rozum lidský, vědou
skutečně osvícený, tajemství newlučnje nýbrž vyžaduje.

3. A nyní obratme ještě svoji pozornost k nejhlubší přičinětajemství zjeve
ného náboženství; jest to láska Boha kc'lověku. Centrálním tajemstvím nábožen
ství křestanského jest inkarnace 't. j. vtělení Syna Božího. Toto tajemství uvádí
sv. Jan (3. 16.) slovy: »Tak Bůh miloval svět, že Svého Syna dal . . . . Moderní
nevěra toho nechápe, protože nemiluje. »Wer nicht liebt, versteht die Tat der
Liebe nicht,- praví slovutný apolog'eta Hettinger. — Zjevení učiněné lidstvu Bo
hem jest týchouou lidstva Bohem. Cim vyšší jest cíl výchovy, tím vyšší a vzne
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šenějši musí býti obsah výchovy. Výchova následníka trůnu velké říše musí mu
poskytnouti vyšší stanovisko vzdělání a širší duševní rozhled, než výchova pro
stého poddaného a sluhy pro jeho všední a úzký obzor skrovného, soukromého
hospodářství.

Nuže, křesťanskou nauku o cíli náboženské výchovy člověka označuje
sv. Jan (1. 70. SI.) slovy: nDítlzamz'Božími se nejen jmenujeme, nýbrž ijsme.:
A sv. Pavel (Řím. 8. 17) dokládá: »Jsme-li dítkami Božími, isme i dědici; si ňlii
et haeredes.c O hodnotě a ceně tohoto cíle dítek Božích učí (! Kor. 2. 9.), že
raní oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce lidského nevstoupilo, co Bůh
připravuje těm, kteří jej milují.c — Jest to tajuplný život lásky a přátelství člo—
věka s Bohem, a to na věky. Sám božský učitel, Ježíš Kristus, nenalezl v lidské
řeči přiměřených slov, aby blaženost této lásky vyložil. Proto ji přirovnává k nej
blaženějším poměrům lidského života. Nazývá duši lidskou uevěstou, v době po
zemského života věrou. nadějí a láskou Bohu zasnoubenou. Víra, dokládá sv.
Pavel (1. Kor. 13, IS.), na věčnosti přejde v bezprostřední patření tváří v tvář
božské Pravdě a kráse samé, naděje přejde v nevýslovně oblažující dosažení tak
toužebně očekávaného snoubence čistých duší, a jen láska zůstává na věky,
láska tím dokonalejší, čím dokonalejším jest světlo věčné pravdy, Bůh sám;
láska, jížto pouhý odstín na zemi bývá silnější než sama smrt.

' Semenem a kořenem tohoto tajuplného života lásky jest křesťanská víra.
Následovně víra křesťanská musí tajemstvi obsahovati. »Neboť zárodek a kořen
stromu křesťanského života na zemi musí býti stejnorodý sjeho plodem na věč
nosti, s tajuplným životem lásky a přátelství člověka s Bohem. _

Proto, isme-li dítkami a dědici Božími, musíme býti zasvěcení již výchovou
víry zde na zemi v tajemství Božského života na věčnosti. »Již vás nenazývám
sluhy,- praví Kristus k apoštolům (J 15. 25.), »nýbrž přáteli, protože vše, co jsem
od Otce slyšel, zjevil jsem vám.: To tušili i sami pohané, hlouběji zasvěco
vani do svého náboženství v mysteriích.

Moderní nevěra neuznává tohoto cíle člověka, dítka Božího, a proto popírá
a pohrdá tajemstvím.

Takové jednání je však nerozumem, protože zahazuje drahocennou perlu
nejvzácnější pravdy jenom proto, že ji vidí zahalenu rouškoutajemství. Nejvzne
šenějši diplom víry svědčící, že je člověk obrazem a dítkem božím, zaměňuje ne—
věra za rodokmen pseudovědy učící, že je člověk pouhým zvířetem. Tím však
klesá moderní nevěra hlouběji než osvícenější pohanstvo, které Božský svůj
původ tušilo prohlašujíc: aůtoů (třemi) za! TÉVOCšapěvc

i\ly, kresfane, to však nejen tušíme, my to víme, poučeni věrou, že »dítkami
Božími nejen se jmenujeme nýbrž ijsme.: My víme komu jsme uvěřili, —-sci
mus, cui credidimus, a — klaníme se vševědoucímu trojjedinému Bohu vyzná
vajice: nó hlubokosti bohatství moudrosti Boží, jak newzpytatelní jSou_ soudově
Tvoji a nempýtatelny cesty Tvojm (Řím. 11. 33.) Tato víra podepřena jeji blí
ženkou, „vědou, vede; v době velikonoční křesťany, dítky Boží a dědice králov
ství nebeského, ke královskému stolu Páně. Tarn nám (víra) podává. Beránka
velikonočního, chléb andělský, tělo a krev Páně za pokrm a za nápoj v tajem
ství nejsvětější svátosti oltářní. Jděte, drazí v Kristu, připraveni čistým srdcem,
živou věrou & hlubokou pokorou a zkusíte sami jak pravdiva jsou slova Kristova:
»Vám dáno jest poznati tajemství Božíh »Vobis datum est nosse mysteria Dei.
—- Amen.
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FEUILLETON.

O dětech zkažených.
(Dokončení)

Promluvmenynío druhé řadě dčtí
špatně vychovaných; totiž o těch,
které jsou zkaženy vinou rodičů.

Přiznejme ihned, že někdy otec neb
matka, ač jsou si vědomi svých přísných
povinností vycťiovatelských, ač chápou
svůj převznešený úkol, nečiní, čeho třeba
i při vroucně snaze věnovati se svému
dítěti.
. Dejme
myslitelem,
křestankou.

Oteczanedbává všechnu vážnou, výchovu
a v pošetilostí své zkouší na synovi soustavu
Rousseau-ovu.

Tu matka viny nenese. Avšak alespoň
vinou otce — nebude dán prospěšný směr
vychování dítěte.

lověka až zaráží, vidí-li jak s veselou
myslí rodiče oběvují srdce smích dětí.

Všimněme si jen tak na zdařbůh rodin
ve svém okolí. Co tu shledáváme?

Pan X. uznává, že syn jeho se stýká
v pensionátě nebo na gymnasiu s několika
»vykoukanýmic hochy. Zcela na blízku od
tud na několik hodin cesty, jest vychová
vací ústav. Avšak v den prázdna muselo
by se k synu jezditi, a to bylo by obtíž
ným . . . A člověk si nechce dělati obtíží!—
A naopak, pan Y., který bydlí v místě vy
chovávaeího ústavu, pošle syna svého hezky
daleko od sebe, k jednomu letitému strýci,
starému mládenci, jenž jest korresponden
tem . . . Jakého vychování se mu tam do
stane, snadno se domysliti . . .

Malé děvčátko má marnivé rodiče. Spa
tří-li děvčátko dítě chudobného zevnějšku,
nebudí v něm ono soucitu ani útrpnosti,
ale probouzí jeho pýchu a hloupou hrdost.
Nehraje si s ním, protože má horší oblek
nežli jest její. A matka, místo aby jí vlíd
nými slovy domluvila, řekne pichlavě a
úsečně: »Děkuji, slečinka, 151nejstedosti
pěkně ustrojenac. — A zlá ta slova jsou
zhoubnější pro její dceru, než pro tu, která
jimi měla býti ponížena.

Ubozí ti rodiče, ač mají úmysl dobře vy
chovávatí, spokojeně pohlížejí na věcís vy
soka a z daleka . . . takže konečně nevidí
ničeho.

tomu, že jest otec svobodným
a matka ' že jest pravověrnou

VYCHOVATEL nocni: xxvu

Zapomínajtt, že výchova se skládá zne
patrných maličkostí, ze všedních, každo
denních příhod, ze mnohonásobných drob
nůstek, které, shrneme-li je na jedno místo,
tvoří základ duše a povahy. Zkratka 'zapo
mínají, že jest to dílo každé minuty!

Zjevy takové zdají se jim malichernostmi,
bez významu, přemrštěností . . . Domnívají
se, že činí dosti, činí-li mnoho. aby dobře
vychovali dětí své — kdežto nutnou a sva
tou povinností jejich jest činiti vše, aby
dosáhli ' výsledku. :

Neboť nejen před zmky shovívavého
světa, ale před přísným tím soudcem, svě
domím,jsme zodpovědní za city, jež se ujmou
u našich dětí. Tak na př. vodí matka dce
rušku do dětských plesů, kdež tato zamění
svou prostou, čistou mysl za nemístné ná
podobení obyčejů, jichž žádá a přikazuje
svět.

Rytíře si volí děvčátko velmí vybíravě;
a to se matince nesmírně líbí. — Což matka
nevidí, jak tu klíčí předčasné koketství. .?
Výsledek se dostaví; a špatně zakrývá ma
tinka radost, jakou pociťuje.

A přece, jaké to pošetilostl Proč s ta
kovým spěchem má dozrávati předčasně
duše sotva zrozená? Proč mají prchati z ní
dětské illuse? Proč do ní zasévati marni
vost, závist, řevnivost, tak jako by v životě
žal a klam se uedosldvovaly dosti záhy?
Proč zkracovati léta mládí, ktera' bez tak
dosti rychle ubíhají . . ? — —

'Podobné hračky nemají žádných nd
sledkůc, říkává se; rjsou to děti!: —

Anebo jindy: mladá dceruška se učí spo
lečenským řečem, fraškám, které se studují
pro celou zimu, aby z nich na jaře nic ne
věděla.

»A což na tom všem sejdeh Jaký v tom
nerozuml

A proč?
Poněvadž právem — z moci svých ro—

dičů — bude moci dceruška říkatí & opa
kovati jako :divadelní osoba-, co by ne
mohla a neopovážíla se říci v obyčejných
poměrech života.

'Vždyť jest to u úloze . . !
vždycky na svojí ocnranu namítnoutí.

.Ano, nejpodivnější komedie jest,
kterou hrajeme nevědomky! Volba kusu,
úlohy, buď vyžádané nebo přidělené, vše
jest zajímavým předmětemstudií í pikantních
objevů pro pozorovatele.

Konečně, aby se debutantka vzdělala,
neb častěji ještě, aby se rodiče nezbavili

může
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sami oblíbené zábavy, vodí dcerušku do vše
,likých divadel.

S počátku se bude smáti aniž by rozu
mněla — na štěstí! Pak porozumí anebude
se moci smáti . . .

Představme si žvatlavou služku, ana vy
pravuje jako anekdotu onu intriku, která
tvoří základ kusu, jejž dcera viděla hráti.

Vyhnali by takovou služku hříšnici s roz
hořčeníml Řekli by: »Pomyslete si, ta bíd
nice, povídá takové věci o mé dceři! Toje
hnusnélc

Když se takto dívka připravuje pro život
elegantní a skvělý, nesmí se při tam za
pomínati klassických studií. Za našich
dob dosáhlo vzdělávání takového rozsahu,
že zatlačuje jaksi vychováváni, jež povrchní
lidé často pletou s oním.

Jest to pravda, že slyšíme denně, chceli
kdo říci, že dívka po tolik atolik dlouhých
let navštěvovala vyšší školy, takto se'vy
jadřovati-z vDostalo se jí velice pečlivého
vychovaní.: A nikdo nechce znáti rozdílu
mezi oběma slovy, tak různými, jako jsou
vskutku pojmy jimi označené. — —

Jiřík jest chlapeček veselý a roztomilý,
působí rodičům radost těmito vlastnostmi;
jinak jest rozpustilý a neposlušný. Ve své
nevázanosti dopouští se skutků velmi ne
'slušných, a při lásce rodičů nelze ho často
od nich odvrátili leč hračkami a stříbrňáky.
Ve svém buřičství přezdívá otci »ošklivý
tatínek . . .

I on jest špatně vychováván, není-li
pravda?

Avšak, co nikdo nechce viděti, kterak
matka, chce-li ho otec trestati, se mazlí s vin
níkem a ve své zaslepenosti časem se za
pomene tak daleko, že i řekne dítěti, aby
je potěsila: »Pojď ke mně, andílku, ta
tínek nemá rád svého chlapečka, tenzl

Anebo naopak: Poručí-li matka, uloží-li
trest, nešikovný otec zakazuje aneb kárá
hlasitě přísnost matčinu, aniž uvažuje vinu
dítěte, ba někdy ani neví, oč běží .. Aještě
štěstí, nejedná-li přímo naproti své ženě tím,
že dovoluje, co'ona právě zakazovala. —

Jiříkovi jest deset roků. Chování, způ
soby a řeči jeho jsou hnusné; rodiče se
zaří stydí. Na místě aby. byl veselým apří
větivým, netají se nikterak s nesmírnou
nudou, již zakouší'u domácího krbu, kde
nenalezá ničeho, co by ho zajímalo, těšilo
a k domovu přidržovalo

vvcaovmn.

' dětství,
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Zajisté, že jest špatně vychován.
Arci, dozvíme-li se, že za svých dětských

let pohyboval se téměř výhradně mezi če
ládkou, že ukázal-li se kdy náhodou rodi
čům, rodiče ho jen peskovali a kárali, že
když byl trochu větší, byl dán do ústavu,
kde se zaměstnávali velice s jeho rozumem,
poněkud s tělem, ale pranic s jeho. Srd
cem . . . pak zajisté náš úžas zmizí. Za
městnával- li se s lidmi nebo s učením svým,
že zapomněl na duši svou.

Na tom nesejde! Pro dítě jest výsledek
týž: jest mravně opuštěno.

Jiříčkovi jest 15 roků; rodiče si nad
ním zoufají . . . Proběhl několik různých
škol a ústavů; jest zženštilý, fádníalenivy',
a spolu drzý. Rozumný jest jen, běží-li
o něco zlého . . nebo špatného. Čita mo
derní romány, stále chce peníze, prodává
slovníky, mlsá u cukráře na dluh, nadává
služkám, a dělá si posměch z každého.
Podle řeči otce jeho není to jen nezvedený
chlapec, je to »darebákc.

Jednou napadne rodičům, opříti se mu;
avšak již to nemožno. Ze špatného stal se
špatnějším, poupě se rozvrlo. A byl as od
té chvíle takovým, jaký jest, co mu pone
chána ly/Za volnost. Jak bylo možná ne—
předvídatí toho? Jsou tedy dělí špatně U)!
chované vinou rodičů, ponechávají-li vy
chováni jejich péči lidí najatých, odporují-li
jeden druhému v rozkazech, trpí-li u nich
špatný vliv, nedávají-li dobrý příklad, atd.
O tom“ není pochybnosti.

Ano, jsou různé případy zvláštní, kde
musíme uznati, že dítě jest spíše obětí
okolností, nežli samo vinne.

A jiný případ. Z četných bratrů a sester
zůstal na živu jediný syn, sa'm. Jaká to ne
smírná péče o něho! Úzkostlivě stará se
o něho otec i matka. Ustavičně jsou mu
v patách a s nim se mazlí, tak že konečně
se mu domov zprotiví. On svrhne se sebe
obtížné jho, které ho zbavuje vši vůle, vší
iniciativy a vší oprávněné volnosti. Tato
ustavičně pozornost, ony přemrštěné starosti,
ač připouštíme, že jsou nám milé, a že si
jich vážíme, mají konečně výsledek se
slabující.

A jinde zas: Muž vědy zabývající se
velikými otázkami a vážnými úkoly, jež
zaměstnávají jeho ducha. mluví o všem
před svým synem, kterýžto sotva odroatl

z pouhé zvědavosti, proběhl až na
poslední stránku knihu života. Jest mu šest—
náct, osmnáct roků, a jest to stařečekl
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Možno tuto přičítati vinu hochovi za
jeho neutěšenou přezrálost? —

Ovdoví matka . . .Smí liž přísností svou
odciziti si srdce bytosti, iež jí upomíná na
drahého muže, jejž oplakává? A což jest
někdo sto býti přísným, když srdce mu
krvácí a bolest ta ho zbavuje vší entrgie
mravní i síly fysicke? Člověk přečasto po
třebuje míru a klidu. Nešťastný miluje sa
motu. A dítě zatím ponecháno takměř úplně
sobě samu.

Těže z poměrů, mladík předstírá nut
nost těch a oněch vydání, vychvaluje pro
spěšnost obcování s těmi &těmi druhy, tvr
dívé, jak užitečnými pro jeho budoucnost
jsou ty a ty vycházky . . . A matka, ne

1
€

SMĚs

Roztrpčení učitelstva. »Český“Učitel
ve svém čísle z 8. ledna opětně projevuje
nelibost nad jednáním školské komise, za
bývající se návrhy na reformu učitelských
příjmů. Jest to zcela přirozeno. I ti, jichž
akce se netýká, tedy osoby stojící mimo
stav učitelský,- vidí zde jako v zrcadle
všechnu onu různorodost názorů, jaká se
jeví v návrzích, které jednotliví členové komise
činí, & jež klidnému a svornému elaborátu
je největší překážkou. Jest z toho patrno.
že povolaní páni otázkami těmito zabývají
se pouze když je tu »akútní případu; jindy,
kdykoli učitelstvo na brány zemského sněmu
peticcmi netluče, nikoho z nich ani nena
padne, školstvím, »pýchou našeho národu-,
se zabývatí. — Ještě nejlépe v učitelských
kritikách pochodí ti pp. členové, kteří svými
návrhy vyhovují co nejvíce všem přáním
učitelstva. Je viděti, že jim záleží na po
chvale; ač jinak nemůže jim býti tajno, že
žádný návrh na reformu platů. s nímž by
se současně nevykazovalo a nebylo v zá
sadě schva'leno, kterak nové. vydání krýti,
nedostane nejvyšší sankce. Proto myslíme,
že ti pp. členové školní komise, kteří sku
tečné provedení reformy platové se zřetelem
na poplatní síly národa mají na mysli,jed
nají nejmoudřeji. Nestanou se populárními,
ale za to budou míti skutečnou zásluhu
o zlepšení hmotných poměrů českého uči
telstva.

Obrazy všech papežů, dle mosaik
v basilice sv. Pavla před branou v Římě,
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jsouc schopna uvážiti, zdali tvrzení ta jsou
oprávněna, mlčky se podává všem rozma
rům, jež si syn vymýšlí, maje na mysli ne
závislost, po níž touží.

Ovšem v bolestných takových případech
zkušenost může u veliké míře vyrovnatine
blahou spoluvinu událoszí nešťastných. Ano,
ona hodná zarmouccna matka. která se ne
chce rozloučiti se svým synem a nemá moci
vychovati ho, miluje syna svého velikou
láskou. Avšak jiná, která by za poměrů
takových svěřilo zkušeným a osvědčeným
učitelům vychováni syna svého, jež mu
sama dáli nemůže, osvědčila by lásku ro
zumnějsí, osvícenější.

Láska její by byla lepší.

vydala firma Pustetova v Řezně ve veli
kostí 60/47 cm. za nepatrnou cenu 50 pf.
Tak se mnohým pánům naskýtá příležitost,
aby si pořídili pomůcku pro dějiny církevní
jistě velmi vítanou.

Čtyřicet dva první obrazy zachráněny
byly ze středověké basiliky při požáru r.
1823, obrazy totiž od sv. Petra počínaje až k sv.
Innocenci I.; ostatní byly v novější době
zhotoveny továrnou na mosaiky ve Vatikáně.
Poslední obraz nynějšího sv. Otce Pia X.
liší se od ostatních tím, že papež znázor
něn jest se zvláštním otlěvem liturgickým
tak zvaným fanonem. dvojitým límcem
z hedvábí temně pruhovaného, jehož spod
ní část kryje albu, hořejší přikrývá kasuli
na ramenou jako expositorium.

Vyživnost piva. v 1/, litru piva za 9
haléřů je výživných látek 13 g. to jest
asi tolik, jako 6 g másla, 25 g chleba, 13
g (3 kostky) cukru, 80 cm. (t. j. asi malý
šálek) mléka. Za tu cenu však dostaneme
30 g másla, 500 g chleba, 100 g cukru,
půl lit. mléka. Není tedy pivo tekutým chle
bem, jak se tvrdívá; za to však obsahuje
jed. 1/, 1 piva obsahuje 10 g čistého al
koholu. 100 hl piva obsahuje tudíž 400 l
čistého alkoholu. 'l'olik asi vypije člověk
za 30 let, pije-li denně jen 1 lit. piva. Děl
ník, který vydělá ročně 1580 K, vydá prů
měrem na byt 360 K, na oděv 140 K,
na potraviny 560 K, na různé (vzdělání,
spolky, zábavu) 360 K, na lihové nápoje
160 K. To v průměru; řada dělníků vydá
na lihové nápoje mnohem více. r.

"n'htwhrnl drat-tva 'Iu! v Prua.
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Neslavní slavní.
»Sláva je pranýř v mlhách života.:

V. Hugo.

Aféra předáků v bance »Praha,< jejíž význam všechny liberární a pokro
kové listy buď zamlčují buď na minimum stlačiti se snaží, skyta zvláštní podí-.
vanou. Přední, zlatí sloupové organisovaného učitelstva se kymácejí. Sláva jich
povážlivě bledne. Hrozí snad nebezpečí, že mnozí z pokrokových, ideálními hesly
v organisaci udržovaní, mohli by prohlédnouti & zříci se svých velkých patronů.

Kdysi přísahali na prapor Rašínůu. Do něho zavál nyní vítr tak prudkou
silou, že z dřívějšího vůdce učitelstva vyklubal se obyčejný mamonář. Uchva
covatcl zlata. Mlhy, jež svými trasemi a hesly dovedl kol sebe hromaditi, se
rozesloupily a místo piedestalu trčí tu pranýř. Ukázalo se, že Viktor Rašín do
vedl jen na neprospěch banky sebe sama obohacovati, že tudíž jednal proti její
zájmům, k její škodě. »Ne honorówo, ale zdrówo,< myslí si nyní deposedovaný
bankovní velmož; a proto myslíme, že katastrofu čil a zdrav přežije.

Druhý velikán. o jehož čest a jméno hraje se hazardní hra, je nynější
předseda zemského ústředního učitelského'spolku, p. Josef Cerný, současně člen
ředitelstva banky »Praha.c Bystroduchý hlasatel nových paedagogických směrů
a oft'tcielní cthik »Českého Učitelec stal se náhle ve funkci člena správní rady
»Prahyc tak krátkozrakým a prostoduchým, že neviděl ony úžasné summy su
perprovisí, diét a jak se všechny ony tučné mimořádné honoráře Rašínovy jme
novaly, a zcela tiše jako němý beránek s ostatními členy správní rady je panu
řediteli povoloval. Byl to bdělý strážce zájmů ústavu a pojištěnců »Prahy,c či
tichý svědek a mlčelivý rozmnožovatel majetku hrabivého Rašína? Kde tu byla
vyšší morálka a vyšší zájmy? Svaloval a mlčel. _Vtom jeho tragická vina. Je
spoluvinníkem Rašínovým. —

P. Václav Beneš, hlavní přispěvatel do »Učítelských Navin,e svým smýšle
ním sociální demokrat, vykonává v tomto listu popravčí dílo nad oběma jmeno
vanými pány. Vypisuje velmi podrobně karriéru obou těchto vůdců pokrokového



Stnna 26. VYCHOVATBL Ročník XXVII.

učitelstva, jich vzájemné styky a jich obapolné vytahování se do oněch »ho
řejších desíti tisíců.< — ,

Praví mezi jinými toto: »Kamarád Černý celým svým vlivem v učitelstvu
pomáhal Rašínovi, aby jako vrchní agent banky »Prahyc hodně učitelů pojistil.
&.dostal se do »Prahya za ředitele. A kamarád Rašín pomohl Černému, aby se
dostal do Prahy za učitele.: — Jak se to stalo, o tom »Právo Liduc přineslo
velmi překvapující zprávu, jež “v podstatě vyznívá v tom, že bývalý náměstek
pražského starosty, staročech, Dr. Štych, vlivem svým pomohl p. Černému
k učitelskému místu v Praze, a z vděčnosti za tuto přátelskou službu pomohli
spojení velikáni, p. Rašín 9. Černý, Dru Štychovi do správní rady banky rPraha.:
Tedy vzájemně se pojíštuiící společnost pánů předáků.

To jsou také ethické motivy, když se jedná o získání učitelského místa
v Praze? Nejlepší učitelé, kteří leckde neuznávání a nedoceněni strádají, marně
touží po svém povolání do Prahy. Nic nerozhoduje jich kvalifikace, jich opětné
a opětné dovolávání se zásluh. »Vzdejte se vší naděje,< volá k nim tajné pro
tekcionářství. Po Rašínovsku se to musí chytit: Ty dostaneš sem Černého, a já
s ním dostaneme tě do správní rady! —

Tak před celým učitelstvem je odkryta ona rychlá a výnosná karrierajeho
předáků a vůdců. Slavní stali se skoro přes noc neslavnými. P. Beneš s příchutí
trpké ironie praví k p. Černému: »Chtěl jste jednou zavésti mravní policii
v učitelstvu. Škoda, že jste ji nezavedl! Že jednoho policajta nezřídíl jste také
pro sebe a tři pro Rašína . . . Zkrachoval jste v národně sociální politice, zkra
choval jste v učitelské organisaci.:

A co činí p. Černý, aby odrazil rány, jež mu přímo Bruncvíkovým mečem
zasazuje p. Beneš? Co tyto řádky píšeme, ještě nic. Mlčí. Snad se rozpomíná,
co se vlastně stalo. Snad zpytuje nitro své a potom vystoupí — v rouše kajícím.

Zatím za něho potýká se mečem, jenž neraní, ale chce zdvihnouti hromady
prachu, p. L. Horák. Se směšnou emfasí praví a tučným písmem dává tisknouti:
»M—užem,který svou energií a bez kamarádství a shovívavosti vynutil přísné vy
šetření poměrů v záložně (učitelstva českoslovanského), nebyl Rašín, byl Černý.
A máte-li již své prameny a zprávy, pátrejte, kdo totéž způsobil i v pojišťovně
(v bance »Prahac).c To je velikolepý trik! Patmč Rašín vykonal mravní harakiri
sám na sobě. Černý mu podal nůž!

P. Horákovi je otázka: »Kdo je vinen,- pokud se týká Černého. »jednou
z nejsložitějších ve vývoji posledních let.: Komu je i tato otázka složitou, tomu
věru malá násobilka zůstane věčným tajemstvím!

Ale jednu raftinovanou zlobu a logický kotrmelec v listě p. Horáka přece
nelze přejití. Vytýká p. Benešovi, že svým útokem na Černého nejvíce prý ublížil
učitelstvu. A v dodatku ke článku redakce »Č. U.c (patrně p. K. V. Tuček) volá
do boje rvšechny jednoty a lidi dobré vůle, kteří mají ještě trochu citu pro spra
vedlnost, aby zaujali určité stanovisko proti neslýchaně drzému útoku páchanému
V. Benešem na čest muže,. který sebe i svou rodinu v obět přinesl učitelské
organisacim

P. Horák ani p. Tuček ničeho nevyvrátili z výtek p. Benešových; dovedou
jen proti němu štváti. A přece napřed vyvrátiti a potom vyslovovati mravní
opovržení, to by byl postup, s nímž by mohl appelovati na učitelstvo, aby vy
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stoupilo na obranu p. Černého. Ale takto chce hráti _s učitelstvem jako s kupou
maríonettů. Pohana přece nepadá na učitelstvo. nýbrž na p. Rašína, Černého
a spol., jako jednotlivce. Učitelstvo nedalo přece jim mandát k jich neslavnému
hospodaření v bance »Praha,- učitelstvo také sotva bude se cítit články p. Be
nešovými uraženo. Modly se kácejí. Nuž, učitelstvo jako celek má je po komandu
»Č. U.c podepřítí. To je velmi odvážný čin. Neboť letící velikáni snadno mohou
pohmožditi ty, kteří přispěchali na jich ochranu. Hrabívost a nepoctivost pod
pláštěm spolkovým neprávem provozovaná, sotva se dá chrániti. Jenom spra
vedlnost, nežistnost silných charakterů obhájí se samy. "

O hygieně duše.
Podává EM. ŽÁK.

(Pokračování)

Pří mnohých chorobách, jimž lidska' přirozenost podléhá, měli bychom se
aspoň varovati toho, abychom jich nesprávně nepojimali a ve svém nitru jich ne
zvelíčovali; nebot zkušenost učí, že přílišné se zabývání nějakou nemocí trápí
člověka daleko hůře nežli nemoc sama. Kdyby se člověk svojí nemocí přílišmnoho
nezabýval, na ni nemyslil a nepředstavoval si hned nejhorší a nejkrajnější ná
sledky, které by jeho choroba mohla přivoditi, již tím by celkový jeho stav ne
obyčejně získal. Je málo lidí, kteří svoji chorobu s klidem a odhodlaností od za
čátku dovedou snášeti. Většina lidí, jakmile onemocní, upadá hned v rozčílení,
neklid, myslí hned při nejnepatrnějších abnormních zjevech na nejhorší kompli—
kace a jen těžko přemáhají svůj strach a svoji hypochondrii. A hlavně u neura
stheniků je náklonnost k chypochondrii velmi veliká. Jich obavy a úzkosti stále
se stupňují, a oni jsou, jimi neustále tak ovládáni, že stanou se jim fixními
ideami, proti nimž žádné rozumné důvody ničeho nezmohou.

A právě u lidí nervově chorobných, jak všichni neurologové jasně a důrazně
dokazují, čistě psychické jich stavy a názory, na př. jich životní názor a vnitřní
zkušenosti, mají rozhodný a veliký význam. Dr. Holst ve svých »Zkašenostech
z čtyřicetileté neurologické praxec praví takto: »Čím více jsem měl na počátku své
neurologické praxe jednati s lidmi nervově chorými (t. zv. trvalou neurosou), tím
více byla mí nápadna ona zvláštnost těchto nemocných, že totiž unich byl vždy
vlastně nemocen celý člověk, až do hloubi duše, byt i v běžném slova smyslu
tělesně ani nemocní nebyli. A proto čím více přibývalo mi zkušenosti, tím více
bylo mi jasno, že těmto nemocným nikdy nelze cele pomoci léčením toho či-onoho,
jednotlivého symptomu, jak se u nich jevil. Takové ošetřování, byt bylo ovšem
oprávněno a obyčejně též ve valné většině případů nutno, nedostačí k celému
úspěchu.. Na slovo vzatý autor potom jasně dokazuje, že je potřebí v prvé řadě
působili na duši člověkaa posílením jeho duševních sil působili na tělo. »Tělo
léčiti duchem, jako jindy zase tělem sluší léčitíduší.: Tot je pravá. hygiena duše.
Již Comte, pozoruje ono úzké spojení tělesných a duševních stavů, říka'val, že
»každý lékař, který má na zřeteli u člověka pouze ono tělesné, t. j. zvířecí, měl
by se nazývali zvěrolékař.<

I slavný Móbins ve svém díle »O ošetřování nervově'chorých a zařizování
ústavů pro léčení nervů (vyd. r. 1896) dí: »Zcel'a jinak jest to s ošetřováním tak
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zvaných nervově chorých. Zde vystupuje v popředí, co zpravidla v léčení hlavní
úlohu nemívá, — duše. U nervově chorých jsou jednak stavy a dojmy jich duše
příčinou nemocí. jednak symptomy nemoci jeví se jako duševní či tělesné po
ruchy, jež spolu tak těsně souvisí, jako ruměnec ve tváři se stydlivostí; a zle
pšení či zhoršení jich nemoci závisí na duševním jich stavu. Ale tím úkol lékaře
podstatně 'se mění, nebot musí zde činiti pozorování a sledovati cíle, o nichž. ne
mluví ani fysika ani chemie, ba ani anatomie nebo fysiologielc -— —

Jak mnoho duševní síly a energie ztrácíme jen nedostatkem soustředění
mysli a stálým se rozptylováním! Vždyť často spatřujeme i u lidí duševně sil
ných, že následkem skrovné tělesné poruchy anebo náklonnosti k hypochondrii
hned klesají na mysli a ztrácejí všechnu chut ke práci. A je to všeobecnou zku
šeností dokázáno, že jako hypochondrii vyvolaná malomyslnost a skleslostpůsobí
neobyčejně škodlivě, tak zase každá snaha tuto pokleslost překonati nás vnitefně
pozvedá a stává se zdrojem netušené čilosti :: duševní chutí ku prácí. Tuto zku
šenost jistě též učinil Gotha, když praví k Eckermannovi: »Je neuvěřitelno, na
kolik duch k zachování těla může přispěti. Trpím často obtížemi spodní části
těla, ale vůle mé duše a síly hořenní části těla mne udržují v chůzi. Jen duše
nesmi tělu povoliti! Tak na př. pracuje se mi, když tlakoměr stojí vysoko, daleko
lehčeji než při nízkém tlaku vzduchu; a když to nyní vím, snažím se, když tla
koměr stojí nízko, větší námahou duše škodlivý účinek zdolati. A daří se mito.: —

Slabé a nerozhodné duše dají se, jak známo, každým dojmem na jich nervy
přivésti z míry, a zdají se býti hůře na tom, než vskutku jsou. Naproti tomu
silné povahy chutě pustí se do boje se svou zděděnou chorobnou náklonností,
a právě v tomto boji stále jim sil přibývá.

Sv. Terezie nedala se svojí povážlivou celkovou slabostí a nervovým rozru
šením nikterak zdržeti, aby nevzala na se těžký úkol, který také s nevyrovna
telnou vytrvalostí a opravdu zdravou, cíle vědomou energií provedla. Sama o tom
píše: »Jsouc nemocna, tak jak jsem byla, nemohla jserr nic řádného vykonali;
až jsem se pevně rozhodla. že nebudu více dbáti na své tělo a na své zdraví.
A že mne Bůh o tomto záludném činu nepřítele poučil aosvitil. odpovídám mu.
když mi praví, že jsem nemocna: »Je lhostejno jestli umru.: Když mi mluví
o klidu: »Nepotřebuji klidu, ale kříže.: Od té doby, co sama sebou daleko méně
\pečlivě a něžně se zabývám, daří se mi mnohem lépe.: —

Člověk silou své vůle může nemocí své ovládali :; jím vzdorovati. To sám
na sobě zakusil filosof Kant, povaha tak jednostranně rozumově založená.
Trpělt velice mnoholetými obtížemi své vrozené tělesné soustavy. A bolesti jeho
často tak se stupňovaly, že často byl všeliké duševní práce naprosto neschopen.
Ale silou své vůle ponenáhlu docílil, že svého ducha zcela vyprostil z okovů
bolesti, které mu připravovalo jeho tělo. Svoje zkušenosti v tomto směru vypsal
ve svém pojednání: »O moci lidské mysli, pouhým předsevzetím ovládaii své
chorobné pocibu Zde praví: »Bolesti mi zůstaly, poněvadž jich příčina spočívá
v mé tělesné přirozenosti. Ale jich vliv na své myšlenky a jednání jsem ovlá
dal tím, že jsem úplně odvrátil svoji pozornost od oněch pocitů, jako by jich
pro mne nebylo.: —

Významné jest též následující pozorování Kantovo: »Praktičtí lékaři, ač
stále se zabývají nemocemi, nestávají se skoro nikdy hypochondry. — Odkud to?
Poněvadž již od počátku své činnosti si uvykli všechny nemoci promítati mimo
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sebe, je zpředměťňovaťí,a na konec dospějí tak daleko, že i své vlastní choroby
mimo sebe promítají, je od svého »já- odlučují & činí je předmětem zevního
světa a svého studia. Jich pravé »já- nikdy není nemocno

I hypochondríe, známé úzkostlivé lpění na neurčitých obavách, že jsme ne
mocní, není ničím jiným než ypickým zjevem oné veliké řady podobných chorob
lidské mysli. (Pokračování)

Národní školství v království českém v r. 1910.
Teprve koncem roku 1911 vydala c. k. zemská školní rada obšírnou sta

tistickou zprávu o stavu národních škol. V objemné 74 stránkové brožuře velkého
kvartu vypočítává tu, jako obvykle, ve všech 121 školních okresech (67 česk.
a 54 něm.) počet škol. dítek na veřejných i soukromých školách měšťanských
a obecných, zařížení a umístění těchto škol,podává přehled o soukromých školách
s právem veřejnosti i bez něho, o úleva'ch v docházce školní i trestech, ulože
ných pro zameškání školy, o ústavech učitelských, o počtu učitelů a výsledcích
zkoušek při zkušebních komíssích.

Druhou část brožury tvoří rwsvěťlivkyc k předchozím statistickým údajům.
Z prvé části vysvítá, že v 121 školních okresech je celkem 610 měšťanských

škol, a to 350 pro chlapce a 260 pro dívky. Z nich je s českou řeči vyučovací
škol 375, s německou 235 škol. Úhrnný počet tříd je 2382. .

Obecných škol vykazuje zpráva 5.580, a to v českých okresích školních
3.237, v německých 2.343. Mezi nimi chlapeckých českých 213, německých 159;
dívčích českých 200, německých 147; smíšených (pro chlapce a dívky) českých
2.824, německých 2.037.

Vysvětlivky k tomu dodávají, že r. 1910 v českých školních okresech ne
byla zavřena žádná škola měšťanská ani obecná. V německých školních okresech
počet zavřených tříd, které nebyly nahrazeny přeměnou jejich ve třídy postupné
nebo zřízením škol nových, obnáší 27.

Zpráva o zařízení veřejných škol národních uvádí, že se učilo nezávazně
na. 368 českýchměšť.školách jazyku německému, & na 55 měšť.německých školách
jazyku českému. Francouzskému na 211 českých a 145 německých školách. Angli
ckému na 8 německých školách.

Na obecných školách učilo se nezávazně jazyku německému na 640 českých
a 39 německých školách.

Soukromých měšťanských škol s právem veřejnosti je 22; českých 9, ně
meckých 13, obecných pak 59 (českých 32, německých 27). Bez práva veřejnosti
je měšťanských německých 3, české. žádná; obecných pak 23 (českých 8. ně—
meckých 15.)

Díteh u věku školou povinném bylo v celku l,161.380 (a to chlapců 582.249,
a dívek 578.951). Na české školy z nich připadá 707. 161 (chlapců 355.317 a dívek
351.844), na německé pak 454.219 (chlapců 227.112 a dívek 227.107.) Z nich do
měšťanských chodí celkem 106.225 a do obecných 1,009.710.

Úlevy v docházce byly povoleny na 4411 školách českých (2819 a němec
kých 1592.) Počet trestů v celku uložených pro zameškání školy bylo celkem
35.702 (a to na českých školách 25.593 a německých 10.109. Z nich vězením
bylo odbyto celkem 16.835 (českých 11639 a německých 5.196).
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Učitelstua na měšťanskýchškolách: českých bylo mužských-sil 1481 a ženských
620 (dohromady 2101), na německých mužských sil 919, ženských 267, (dohro
mady 1186.) Počet učitelstva na měšť. školách je tedy 3287.

Učitelstva na obecnýchškolách českých působilo mužských“ sil 8962 a ženských
2054 (dohromady 11.016), na německých školách mužských sil 6212, ženských
1256 (dohromady 7.468). Počet všeho učitelstva na obecných školách byl tedy
18.484. '

Učitelů náboženství ustanovených příslušnými úřady za služné (katechetů)
je 516, a to 344 českých a 172 německých. Celkem učilo na školách kněží 3842
(českých 2338, německých 1504). — ' .

.Zavedením nedílného dopoledního faručouání na některých školách byla
usnadněna školní docházka dítkám z míst od školy vzdálených a docíleno hoj
nější návštěvy školní; příznivých účinků v úspěch vyučovací pozorovati nebylo,
za to únavu zvláště dítek nižšího stupně vyučovacího. Tato novota tedy valně
zlepšuje školní docházku, ale vyučování pro učitele jest namáhavější a žactvo
v posledních hodinách vyučovacích umdlévá.c Tak výroční zpráva- „c.k. zemské
školnírady. —

Doufáme však. že z toho kompetentní úřady nikterak nebudou vyvozovati
nepravé dedukce proti tomuto vyučování »na jednu zápřež.: Jsme přece již v ná
zorech o výchově dítěte dále, nežli abychom považovali za vychované ono, jemuž
určité kvantum poznatků bylo namáhavě napěchováno do hlavy. Cílem našeho
vzdělávání musí se státi vypěstění řádného charakteru. A k tomu ovšem pouhé
intellektuální vzdělání nikterak nestačí a jeho míra nesmí býti již měřítkem ce
lého člověka. K posouzení vhodnosti či nevhodnosti jednoduché návštěvy školní
bylo by též potřebí sledovati zdravotní stav mládeže při docházce dvojité a jed
noduché. A »zlepšení školní návštěvy: při této docházce snad již zřetelně napo
vídá, že jednoduchá docházka je na prospěch zdraví mládeže. —

Dále »vysvětlivkyc ukazují, že na jednu školní síň připadá. v českých
školních okresích průměrem 55, v německých 53 dítek. Největší počet dítek na
jednu školní síň připadajících vykazuje z českých školních okresů okres kla
denský (65), nejmenší okres pražský (43); z německých okres kraslický (62),
nejmenší pražský (37). — Na jednoho učitele (nehledě k učitelům náboženství
a k učitelkám .ženských ručních prací, ani k učitelům pomocným) připadá
v českých školních okreších 54 dítek, v německých 53. Tu vykazuje největší
počet, okres vltavotýnský (63), nejmenší pražský (40)

Zprávac. k. zemské školní rady spoustami svých cifer ukazuje, jak značně našc
školství je rozvětveno a jaký je to výchovný apparát, jejž během let bylse vy
tvořil. Leccos nepovídá, co by pro veřejnost nebylo zajisté bez zajímavosti. Ale
kdo v celé toto těleso školské měl příležitost nahlédnout, ten by mohl pozna
menati s Hamletem: »Je mnoho shnilého ve státě dánském.: r.

WWWW
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Biblické děje a.bibl. osoby V pověstech Židů aMohamedánů.
' Podává universitní protease: Dr. JAR. SEDLÁČEK.

(Pokračování)
Abrahamovy ctnosti.

Abraham byl velmi pohostinným & očekával před _svým stanem pocestné
a příchozí, aby je vedl k svému stanu, je obsloužil, nasytil anapojil. Jednou poslal
Bůh tři anděly, jež Abraham též do svého stanu pozvala pohostil. Když šel chytili
telatko, aby jim je připravil, uteklo ono do jeskyně Makpela. Abraham tam vešel
za ním a nalezl tam mrtvoly Adama a Evy, zachované, jakoby byly v nejlepším
spánku. “V jeskyni byla též mnohé. světla a velmi líbá vůně. I ustanovil se Abraham
na tom, že tuto jeskyni co nejdříve koupi a že tam pro svůj rod připraví hrobku,
což také učinil.

Andělé iedli a pili z toho, co jim Abraham předložil. Bůh pak mu slíbil za
to zvláštní odměnu: “»Až budou putovati synové tvoji “po poušti, půjde pramen
vody za nimi a mrak chrániti je bude před žárem slunečním, a mannu jim budu
dštiti s nebe a křepelky. A až přijdou do své země, dam jim všeho hojnost.: Po
té předpověděli jemu ještě oni andělé, že bude míti ve svém stáří syna, iehož
si přál.

Dle pověstí stavěl Abraham na všech cestách hostinné domy a zásobovalje
pokrmy a vodou a vším potřebným, aby se v nich pocestní v každé době ob
čerstviti a posilniti, v nich též přenocovati mohli. V Berseba vystavěl Veliký
a prostranný dům, jenž měl čtyři vchody, na všechny čtyři strany světa, aby se
tam pocestní snadno dostali; kcl domu byl skvostný sad, kde byl milý stín
a nejlepší ovocné stromy. U vchodu byl zázračný strom. Přiblížil-li se k němu
člověk spravedlivý a věřící, sklonil tento strom své, ratolesti a ukryl věřícího před
slunečním žárem; přistoupil-li sem však modlář, ustoupil strom před ním azdvihl
své ratolesti; a Abraham poznával tak velmi snadno spravedlnost svých hostí.
Nevěrce poučoval o dobrotě a moci Jahve, a mnozí se obrátili a stali se věřícími.

Sara sloužila takéž příchozím a měla mnoho práce, nebot dávala chudým
i šat. I scházeli se k Abrahamovi lidé z celého světa, aby jim žehnal a jejich
pře rozhodoval. ' _ '

On nejedl nikdy sám, ale zval k sobě vždy chudé & pocestné. Jednou ne
nalezl nikoho než jakéhos starce. Chtěl ho pozvati k sobě; avšak jak slyšel, že
jest to pohan a modlář, odpudil ho od své brány, nedav mu ničeho. Tu řekl
mu milosrdný Hospodin: »Tento vzpurný služebník, ač byl neposlušný a hříšný,
nebyl nikdy za svého života od mého stolu vyhnán a z mých dobrodiní vyloučen,
a dnes doufal, že se mu dostane od tebe pokrmu. A ty jsi ho odpudil o hladu
a zklamání! Já ho živil sto let, a ty jsi ho nenakrmil ani jednoho dnelc

Abraham byl těmito slovy velice pohnut, běžel za starcem, omlouval se mu
a prosil ho, aby se k němu navrátil a přijal jeho pohostinství. Při jídle mu vy
světloval, proč se tak obrátil. I zvolal onen stařec: »Chvála Bohu, jenž zahan
buje svého přítele ve prospěch svého nepřítele!.: A obrátil se k Bohu, zanechal
nevěry a modlářství, a došel spásy. Proto volá básník k Bohu: >Kterak bys mohl
odmítnouti přítele, když činíš dobrodiní i nepřítelti

Abraham byl zvláštním přítelem Božím. Za doby draholy poslal k svému
příteli do Egypta, aby mu dal obilí. Ten pravil: >Kdyby toho potřeboval pro
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sebe, dal bych; avšak on to chce pro chudé, pro své hosti, a tu i u nás je
draho. Nepošlu mu ničeho.: Poslové se styděli přijíti s prázdném a naplnili pytle
pískem a tak se vrátili a vypravovali to Abrahamovi. Ten se zarmoutil a pak usnul.
Za jeho spánku otevřela Sára jeden pytel, a nalezla v něm nejlepší mouku. Vzala
a upekla chléb. Abraham se probudil, cítil vůni chleba a tázal se: »Odkud to
máte?- Řekla: »Od tvého egyptského přítele.: I řekl: »Nikoli, ale od nebeského
přítele.:

Zkáza Sodomy. Lot.
Právě v oné době ustanovil Bůh, že město Sodomu 'a čtyři jiná sousední

místa, kde byla největší zloba a neřest, zničí. — Sodomští zpyšněli velikým bo
hatstvím, klaněli se slunci a měsíci, chudých se neujímali; ano byli tak necitel.
nými, že i ovocné stromy porazili, aby z nich nebeské ptactvo nemohlo sbírati.
Měli lživé a křivé soudce, dopouštěli se loupeži a hříchů všeho druhu. Bůh
oznámil svému příteli Abrahamovi, že města ztresta' a zničí. Ten jich litoval
a orodoval za ně a ukazoval, že Bůh stvořil člověka z prachu a že má. člověk
srdce ke zlému nakloněná. Prosil, aby dal Hospodin lidem iiné srdce. aby po
karal Sodomity, jako otec kárá svého syna, a odpustil jim pak jejich vinu. Bůh
odvětil však Abrahamovi, že shovívavost jeho jest již vyčerpána a poslal anděly
do Sodomy, aby uvrhli trest na město.

0 zlobě Sodomských vypravovány různé příklady. — Sára poslala kdysi slu
žebníka Eliezera do Sodomy. Ten tam přišel a spatřil, jak olupuje Sodomita
jakéhos cizince o jeho oděv. I rozhorlil se Eliezer a činil Sodomitovi výčitky
Ale Sodomita mu pravil: »Jsi ty snad jeho bratrem anebo jsi naším soudcem
že se o tuto věc tak staráš?< Po té vzal kámen a uhodil jím Eliezera na hlavě
tak, že mu tekla krev. Pak popadl Eliezera za rameno a volal: »Teď jsem tě
osvobodil od nezdravé krve; podle práva tohoto města zaplatíš mi dva stříbrné.
oJak,- pravil Eliezer, »ty jsi mně udělal ránu &já bych ti měl za to ještě platitih
Sodomita nepovolil a vedl ho k soudci. Tam přednesli věc a soudce pravil k Elie
zerovi: »Jest ovšem takový zákon v našem městě a tobě jest tedy platiti.. Tu
vzal Eliezer kámen a udělal soudci v hlavě díru tak, že ijemu tekla krev, a volal:
'Je-li to zákonem u vás, tak jsi mně dlužen dva stříbrné. Zaplat je svému kra
janulc Po té rychle odešel a nechal oba Sodomity stati. Ti nemohli ničeho na
mítati, nebot Eliezer měl pravdu. — —

Lotova žena Edit (Vajla) chodila, jak k nim přišli andělé, po domech, a ří
kala: »Dejte mi soli! Máme hostilo Tak to roznesla po městě, lid se sběhl
& chtěl andělům ubližiti. Proto se obrátila pak v solný sloup. — Jiná pověst vy
praví, že Lot prý ji tehdy řekl: »Dej mi soli pro hostilc Ona odvětila: »Chceš
ten zlozvyk pohostinství také u nás zavádětiřc A nedala mu nic. Proto obrácena
v solný sloup.

Byli prý tam čtyři soudci: lhář, kovář lži, klamač a skrucovatel práva. Ža
loval-li kdos, že usekli jeho oslu ucho, řekl soudce sodomský: »Dej mu toho
osla, at ho má škůdce tak dlouho, až oslu ucho naroste.< Stěžoval-li si, že ho
zbili, řekli: »Zaplaf, že ti pustili žilou!—

V bezbožném městě Sodomě byl hostinný dům. kde měli pro cizince krátkou
a dlouhou postel. Do dlouhé kladli ty krátké, a do krátké zase dlouhé příchozí.
A to se dělo ve zlém úmyslu. Byl-li totiž delší než postel, usekli mu čast nohou,
která přesahovala; byl-li menší, natahovali ho, až umřel. — Eliezer, služebník
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Abrahamův, tam jednou přišel a vymluvil se a pravil: »Učinil jsem od umrti své
matky slib, že nebudu spáti v lůžku, nýbrž na zemi.: Tak ušel oné zlobě.

Když přišel do Sodomy obchodník se zbožím, vzal mu každý obyvatel ně
jakou maličkost, až neměl ničeho. Když si stěžoval, ukazovali jednotlivci malič
kosti, jež mu vzali, a pravili: »Od této maličkosti jsi přec neschudllc Pak ho
s velkým křikem vyhnali z města.

Chudým příchozím dávali znamenané peníze, ale nic jisti. Když zemřel
hlady, vzali mu ony peníze a zahrabali ho na poušti. a největší silák si vzal
jeho šaty.

Kdysi dorazil do Sodomy cizinec k večeru a byl nucen zůstati tam přes
noc. Na svém soumaru měl pěknou a pestrou pokrývku, kteráž byla pasem při
pevněna. Nikdo mu nechtěl dáti přístřeší a tak zůstal venku.-Přehnaný Sodomítan
Hedur přistoupil pak k němu a tázal se ho, odkud by byl a kam vede jeho
cesta. On mu odpověděl: »Jsem z Elam a přicházím z Hebronu, abych se vrátil
do Elam; jen tu jednu noc jest mi v Sodomě přenocovati.: Hedur mu nabídl
nocleh, uschoval mu pokrývku i pas, postaral se o osla, předložil mu jídlo a pře.
mluvil ho, že tam zůstal po dvě noci. Když pak chtěl třetího dne odejíti ažadal
pokrývku a pas, Hedur mu pravil: »To se ti snad o něčem zdalo? Mně jsi ničeho
nedal. Já ti však ten sen hned vyložím: Pás znamená dlouhý život, kterého se
dočkáš, a pokrývka pestrá znamená ovocnou zahradu s různým ovocem.< Cizinec
však namítal: »Mně se však nic nezdálo, nýbrž měl jsem ty věci a dal jsem ti
je uschovati. Vydej mi jela Hedur pravil: »Za výklad snů dostáváme4 stříbrné.
Sli k soudu, a soud přiřkl Hedurovi ty peníze. (Pokračování)

FEUILLETON.

Reči cyklické.
(Napsal Emanuel Žák, c. k. professor.

— VPraze 1912. — Cyrillo-Methodějská
knihtiskárna & nakladatelství V. Kotrba.
Cena 1 K. 60 h.)

Prof. Žák patří k těm homiletickým spi
sovatelům, na jichž vydání se kazatelé těší,
vědouce, že v nich najdou bohatou poklad
nici krásných myšlenek a vhodných, po—
zomost si vynucuiích příkladů. Nebot ikdyž
je pravda, že každý duchovní řečník před
lohu, z níž čerpá., musí přizpůsobiti svému
způsobu pronášení a zvláštnostem své in
dlviduality, zbude v exhortách professors
Žáka vždy ještě velmi mnoho, co jest ry
zím kovem, jenž překut v minci vlastní
osobitosti, podržuje vždycky svůj vysoký
kurs.

Autor Račí cyklických má v kazatelské
literatuře již své pevné místo, svou určitou
fysíognomii. Jest kazatelem moderním
1; dobrém toho slova smyslu, jenž duše

našich dob, pravdě víc a víc odcizované,
dovede zachycovati jednak prostředky dávno
osvědčenými, silou a hloubkou moudrosti
slova Božího, jednak vhodnými příklady,
volenými ze života, z literatury laické, po
kud mravná naučení z nich lze vyvoditi.

Naše doba chvatná a po sensacích se
honící vychovává lidi ode dne ke dni méně
schopné vjímati pravdy abstrakní onou kon
templací, k níž vychovává zátiší a ústraní.
Kazateli tak zkušenému, jakým jest prof.

ak, neušel tento poznatek, a odtud i ona
bohatost citátů i příkladů, jež svědčíce
o všestranné sečetlosti autorově. jsou spolu
i vysvětlením veliké poutavosti a účinnosti
jeho duchovních řečí.

Žákovy Reěi cyklické, z nichž někte
rých použito bylo za velikonoční rekollekce,
obsahují cyklů pět: Josef Egyptský. —
Za sv. Augustinem. — Stabat Mater.
— 0 charakteru. — O četbě.

V cyklu: Josef Egyptský, na místě, kde
řeč jest o snech Josefových, bylo by snad
vhodnějším bývalo ukázati na význam, jenž
byl ve starověku na Východě snu přiklá—
dán, jakož i na to, jak Bůh hojně skrze
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sny se zjevoval, a potom posuzovati sny
Josefovy stohoto hlediska. Výstraha před
sny mámivými' na straně jedné a příklady
podivuhodného vyplnění snu na straně
druhé (císař Mareian),' nedají se bez obšír
nějšiho vysvětlení dobře sloučili pro nedo
statek spolehlivého kriteria pro ma'mivost a
ncmámivost snů, nehledě ani k modernímu
skeptickému názoru o snech, jímž i duše
mladého posluchače jistě nezůstala nedo
tčena.

To je ovšem nepatrnost ve srovnání
s nanejvýš působivým zpracováním život
ního příběhu Josefova,s důmyslně a nenu
ceně vyvozenými mravními dolohami a
štastně volenými příklady, jimiž účinnost
vzoru Josefova jest zvyšována. V tomto
cyklu ukazuje se nejvýmluvněji jedna z ka
zatelských předností professora Žáka, pro
plétati historii :; nauky Zjevení Božího
příklady a sentencemi klassickými i rno
derními, a svazovat: je v zajímataf,
harmonický a účinný celek. —

Cyklus: Za SU.Augustinem, vhodným
příkladem z české historie zahájený, zna
menitě připravuje pozornost posluchačstva
a přibližuje předmět českému cítění., —

Něžnost a opatrnost, sjakou autor béře
do rukou themata mariánská, aby nesetřen
zůstal pel poetického zjevu Panny a Matky
Boží, znám jest již z dřívějších řečí prot.
Žáka. At mluví o Marii, vzoru čistoty a
nevinnosti, nebo o Matce slitování, nebo o
Matce bolestné, vždycky ze slov prof. Žáka
vyzařuje přesvědčení, že nanejtýš něžný
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tento předmět potřebuje stejne jemného,
takřka nadýehane'ho zpracováni, aby v
zrcadle duše posluchačovy věrně se obrážel
a trvale zachován zůstal půvab Požehnané
mezi ženami, nejčistší a nejkrásnější syn
these Panny a Matky. Cyklus Stabat Ma
ter věren zůstal této snaze. Způsob, jímž
vypravuje autor vznik této sekvence, a vý
klad úchvatných slov jejich, předstihuje
všecko, co přof. Žák byl kdy o Matce Boží
napsal. —

Cyklus o Charakteru cením nejvýš.
Jest velmi organicky vypracován a rozčle
něn, obsahuje velmi mnoho noue' látky,
vždy se zřetelem k dospívající mládeži vo
lené, _a vtesává v nitro _posluchačovo pře
svědčení o potřebě stavby charakteru s ta
kovou žulovou důslednosti, že bezděky vzpo
mínáte Feidia, Apollina z mramoru vyte
sávajícího, jehož se autor v ůvodě dovo
lává. Rozhovor Sokratův s Glaukonem
ze Xenotontových Pamětí jestjedním z nej
poutavějších příkladů. jaké jsem kdy četl. —
Také cyklus O četbě vyčerpává v podstatě
vše, co lze o dobré a špatné knize říci."

1 sloh prol. Žáka jest příliš dobře znám,
než aby nutno bylo ukazovati k dokonalé
a poutavé strance'lormální, v níž jsou eči
cyklické psány, nebo aby nutno bylo teprv
doporučovati tuto sbírku všem, kdo se 13
řadem kazatelským zabývají a se o něj za
jímají. Jsem jist, že saženo bude po ní s
dychtivostíjjež nebude zklamána.

Prof. Dr. Lubomír Petr.

SMĚS

Moudrou radu všem organisovaným
kollegům přináší »Český Učiteic ve svém
čísle z 2. ledna. Praví! tu, vzhledem ku vle
koucímu se jednání o úpravě platů:

»Přijdou okamžiky, které vyžádají si na
nás nejen tuhé sebekázně, organisační pevné,
železné solidarity,' ale také jistých obětí.
Proto hospodářsky musí se učitelstvo při
pravovati, aby jakékoliv oběti dovedlo unésti.

ebude to snadnou věci; těžké obtíže
tu budou, ale konec konců učitelstvo musí
shodnouti se vůči dalším událostem na pev
ném hledisku. Vidíme, že všecko vybízení
k šetmosti bylo by dnes krvavou ironií; ale
přece bude nutno, aby v jistých vydáních
se učitelstvo omezilo. Přichází se na nás

s celým navalem spolkových, společenských
a_národních daní. Buďme v tom za jedno,
že žádné opravdové činnosti národní, osvě
tové, propagačnl a jiné se nevzdáme, ale že
ohradíme se proti všemu, co za dnešních
poměrů ubíra' ném materielní pohotovosti.

Proto v novém roce vyhneme se všem,
jindy neodvratně na nás naléhajícím t. zv.
povinnostem společenským, jako jsou všecky
možné zábavy, ať již jménojejich jestjaké
koliv. Tyto věci neslo pravidlem učitelstvo
jako přítěž, neslo je těžce a jen s ohledem
na to, aby společensky vyšlo bez úhony,
že ignoruje své prostředi. 'Odřeknete-li se
peněžního přispívání na všecko, co právě
nijak nesouvisí s potřebami kulturními aspo
vinnostrni národními, omezte se ve svých
jiných platebních t. zv. »povinnostechc aspoň
do té doby, kdy učiněno bude' nám po



Ročník XXVII.

právu. To bude jedna část naší odpovědi.
Nevybízíme k žádnému boykolu, chceme

jen, aby učitelstvo přísnou a bezohlednou
úpravou svých soukromých záležitostí ho
spodářsky se osvobozovalo od dobrovolných
platů, dávek a daní, dnes, kdy střádali musí
haléř ku haléří, aby sneslo oběti, jež budouc
nost si na něm vyžádá.:

Jak se proslýchá, bývalý starosta ZÚS.
p. Viki. Rašín, nyní ředitelbanky »Prahac,
vyžádal si na správní radě dovolenou, jenom
za tím účelem, aby polovinu svého jmění
rozdělil mezi strádající své kollegy. P. redak
tor »Školynašeho venkova., p. Jos. Smrtka,
stálý revisor záložny učitelstva českoslovan
ského a první náměstek starosty ZÚS, prodá
svůj pěkný automobil ktémuž účelu. Má-li ně
který z pánů farářů, katechetů a kaplanů
rovněž automobil, prosíme, aby učinil po
dobně.

Český odbor středoškolských pro—fessoru náboženství konal dne 23. ledna
svou schůzi. Přítomni byli pánové: Muller,
Kocmich, Šprongl, Trnka, Zák, Orel, Verich,
Dr. Kudrnovský, Soldát, Sobíšek, Dr. Črhak
Dr. Farský a Petr.

Jednatel Petr předčítá list předsedy spolku
Msgra. Wolného o tom, co učiněno bylo
ve Vídni za účelem příznivého vyřízení akce
k výhodnějšímu započítání let směřující, a
referuje. že byli zvláštními listy české sekce
za přispění požádáni oba čeští ministři, Exe.
Dr. Albín Bráf a Exc. O. Trnka, a čtyři
členové sněmovního výboru pro reformu
platů státního úřednictva pp.: Čech, Kalina,
Vojna a Vojta. Spolu přečten byl dopis
benešovského professora Dra Koláře o akci,
jíž dostalo se podniku ústředního spolku
rovněž účinné podpo .

Rozpředla se pak delší debata o listě
prof. Hanuše z Kolína, jímž sekce žádá,
aby zjednala jasno v příčině náboženských
povinností privatistek a hospitantek středo
školských. Jednatell Petrovi bylo uloženo,aby
do příští schůze připravil příslušný materiál.

Pan prelát Dr. Tumpach věnoval členům
českého odboru svůj překlad referátu Jeho
Excellence arcibiskupa lvovského, Dra Bil
czeWSkého »Katechetn středních škol jako
duchovní správce studující mládeže-,a bylo
usneseno vzdátí panu prelátu za tento projev
jeho přízně uctivý dík —K dopisu zemské
rady katolíků v království Českém usnesl sc
odbor, že s největší ochotou chce přistou
piti k součinnosti, jí žádané.

Jednatel Lub. Petr.

VYCH0 VA'l'EL Strana 35.

VypIácení remunerace za cesty a
vyučování důst. pp. katechetů v některých
školních okresech děje se velmi liknavě, a
stále opětuji se stížností, že důst. pp. celé
měsíce musí čekali na poukázání této od
měny opravdu v potu tváři zasloužené.
Jak jsme na místech nejkompetentnějších
zvěděli, ochotou pana referenta v zemské
školní radě vyřizují se všechna podání o
kresních školních rad, v této záležitosti tam
zaslaná, beze všeho průtahu, ihned. Zde
tudíž nikdy akce nevázne. — Leckde trvá
domnění, že dotyčná podání před svým
vyřízením jsou zemskou školní radou zasí
lána k nejdůst. konsistořím k vyjádření. I
v tom z pramene nejspolehlivějšího můžeme
sdělili, že akta tato ke konsistořím se ne
zasílají, a že je nesprávno zde snad hledati
průtahy. Celá tato záležitost vázne tudíž
vždy adolec.

Dobročinnost řeholí. Mnichověz Crhar
treuse, kteří ze svého kláštera v kraji iser
ském ve Francii vládou vypuzeni, usadili
se ve Španělích u Faragony, uvolili se zcela
dobrovolně svým dřívějším dělníkům v Char
treuse dávati roční pensi, nežádajíce nikte
rak, aby si na svojí pensi nějakou kvotou
sami přispívali. Po samém vyhnání a konfis
kaci kláštera franzouzským státem zajisté
bylo lze očekávali, že i pense pozůstalým
svým bývalým dělníkům ve Francii nebu
dou více vypláceli, a že stát, který všechno
jich jmění zabavil, o ně se postará. Tohoto
však osvěty plná vláda Francie nedokázala.
Za to řehole zachovala se k temto ubohým,
státem opuštěným. se vzácnou blahovůlí.
Posílá pravidelnou pensi všem svým býva
lým pracovníkům, jako by doSud mezi nimi
působila. A v uznání dobročinnosti usnesli
se řeholí pravidelně podporovaní, vysloužili
dělníci založili mešní nadaci, aby ročnč slou
žena byla mše sv. za zemřelé členy řádu.
K tomu cíli shromáždili se k poradě, při
níž starosta ze sv. Vavřince přítomné os
lovil srdečnou promluvou, vděčně poukazu
je na dobrodiní, jež vyhnaní řeholníci stále
prokazují krajině, z níž nespravedlivě byli
vypuzeni. Spolu také zcela otevřeně obvi
ňoval vládu, že ve své krátkozrakosti zba
vila četné pracovníky stálého pramene vý
živy, chudé pravidelné podpory, a že Fran
cle z uloupeného klášterního majetku doč
kala se jen sklamání a ostudy. r.

Tělesné trestání mládeže má dle
valně většiny našich paedagogů již naprosto
přestali. A proto podivno, že největší m0—



„iu-ana 36.

derní filosof a paedagog německý, berlínský
professorFriedr. Paulsen (zemřelr. 1908)
ve svých vychovatelských přednáškách pro
tělesný trest ve škole horlil. Na základě
jeho přednášek vydal »Paulseno'uu pae
dagogiku- Dr. Willy Kabitz, docent na
universitě vratisleVSké, v níž názor Paul
senův o tělesném trestání ve škole velmi
důkladně projednává. »Bez ohledu na ne
bezpečí, že bude počítán mezi »Průgel—
pádagogyc zastupuje Paulsen názor, že
metla, ba i hůl mají své místo ve vycho
vatelství. V pravé chvíli použita, působí
metla u dětí »jako nejlepší specificum proti
psychicko-lysickým poruchám.. ona »dělá
divy.: Ale metla i hůl mají ve svém užití
meze a mají též svá nebezpečí. Při dospí
vajících hoších a dospělých jest každé tre
stání metlou naprosto nepřípustné. — Dle
toho Paulsen připouští tělesné trestání pouze
u dětí, u nichž nelze ještě s výsledkem pouze
na duši působiti. — Zajímavo je také, co
Paulsen ve svých »Dějinách vyučováníc u
vádí. Pravíť tam, že Jesuité byli v tělesném
trestání daleko zdrželivější nežli středověké
a protestantské školy. I z této známky je
patrno, kterak Jesuité se svými výchovnými
methodami vždy stáli v popředí. — Zesnulý
ňlosof & paedagog zle také potíral názory
těch, kteří z práce ve škole chtí udělati
hru a snaží se ve všem mládeži jen hověti
& nadlehčovati. Heslem mládeže má býti
ono scholastické slovo: Bene agere el
laelari. Řádně pracovati a býti veselé
mysli. A toto druhé dostaví se všude tam,
kde prvé se konalo. Stálá bázeň mládeže
před velkým namáháním působí zhoubně na
její povahu. Ji má platiti zákonem: Nec
aspera ierrent. Ncbáti se nesnadného.
Neboť jenom tím se budí a cvičí v mládeži
síla a energie vůle, a kdo těm přivykl, je
dobře vyzbrojen do života. Ale kdo jich
chce dosíci, musí se v nich cvičiti již ve
věku mladém. r.

LITERATURA.

Katecheta středních škol jako du
chovní správcc studující mládeže.

(Referát Jeho Excel nejdůst. p. arcibis
kupa lvovského, Dra Jos. Bilczeuského,
na katechetském kursu ve Vídni. Sděluje

Dr. Jos. Tumpach.)
Dra Bilczevského pastýřský list k stu

dující mládeži, před 3 léty ido češtiny
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přeložený: »O, mládí, vzlétci k výšinám
(Přeložil P. Jos. Vraštil, T. J.) je v živé a
milé paměti všech, kdo jej znají. Mluvilt
tu zkušený vychovatel, dlouho mezi mládeží
působící i horlivý duchovní pastýř, biskup
vzácných vlastností, ke svým mladým, intel
ligentním dioecesánům. Jeho názory a rady,
doložené slovy Písma, svědectvími zkuše
ných spisovatelů a markantními příklady,
hluboko vtískují se v pamět. Ipřítomný
list, t. j. řeč J. Excel. Dra Bilczewského,
kterou měl na katechetském kursu ve Vídni
(16. února 1908). vyniká týmiž vzácnými
přednostmi. Mluví zde bývalý, zkušený a
nadšený professor a spolu biskup ke svým
katechetům. Sám autor nazývá svůj list
nákladem o pastorální činnosti stře
doškolského katechety.: Ale že mluví vše
obecně o působení katechety jako duchov
ního správce svých žáků, že se tu hlavně
dotýká pastorační činnosti jeho, zřejmo, že
týkají se katechetů vůbec, t. j. všech kněží
kteří na roli školské pracují. J. Excel.,
p. arcibiskup, ukazuje tu na důležitost
úřadu katechetského, na vhodný výber lát
ky, na důležitost učení o církvi, aby žák
si ji, jako Kristem založenou & řízenou,
celou svojí duší zamiloval, o udělování sv.
svátostí, bohoslužbě pro žáky aj. Z plna
srdce souhlasíme, nač autor upozorňuje, řka
že kaple ve školní budově je »malum ne
cessarium.: Že žáky nesluší odlučovati od
obce dospělých křesťanů, a neuvykl-li žák
návštěvě svého farního kostela, později často
služeb Božích zanedbává. Je svatou pravdou,
co praví autor o individuelní pastoraci :lo
rnácí a osobních vlastnostech kateche
tových. —

Brožura, vydaná plyným překladem &
vlastním nákladem nejdůst. p. preláta, ka
novníka Dra Jos. Tumpacha, je vhodným
a poučným listem o úřadě katechetském.
Nutí k přemýšlení a sebepoznání. A jestli
k duchovnímu zdokonalování každého člo
věka je nutno často zpytovati sebe, je k ú
řadu tak důležitému a zodpovědnému, jako
je pastorace školní, nejvýše potřebí, uva
žovati o své práci, její prostředcích a cili.
K tomu řečená brožura vykoná znamenité
služby. r.

Učlňme si všichni heslem : Nekupovnt
v žádném obchodě, kde se prodávají proti
náboženské časopisy, pamflety, znemravňu
_iící tiskopisy a pohlednice.

nama-nm dmutva Vlut v Praze.



ČÍSLO 4. v PRAZE, dne 15. února 1912. ROČNÍK xva1.

.7chov;:ol'vychúz|1.Admini-!nce.Vycho

. 5. na ornhtce . vatole' jee! ve vlumím
predplau d:0 v ndmmr- domův Prue. Zitnú uLt.Lrncl celoroenů '! korun 570-11. — Tam zaellá ee

Eůlleln93'50 korunv. Do ptodplmadromrollamnce,
ram nemeckych. Ěoeny ot eo nopeěotl :: nefront.

a "orcogovirhy pfogpllům it u lrop my pro him. lint.10 na y :: n vn e' zprlv casove. ih .k ' a ' ňu
Žomí"6“i'5„."l'f3131333“ Ě ů 557330333 .n'š'šmí.
£$5£5$ĚT.»7,'$32€£ asopls věnovaný zájm rn křesťanského školství. “';iíšllc“2$;“$í'w'2“ři'ý
::vjóitnA3123151301551.: Organ 51.1:nnšr. učitel vp hc

. „muj,-cim„ion,-,„ Jednotyčeského katol. učitelstva v král. Českém. _antk hmmč úšmpH„„m'gf'fá „lámal-m.; Majitel a vydavatel: Družstvo Vlast. :::,lfťmímby“ " “u"

"“?““ * "'""'"“ ODPOVĚDNÝREDAKTOR:gymn. pro!. EM. žAk. “"“" “Sám"
n n

Nahota v moderním umění. — 0 hygieně duše. — Sillon. — Některé úsudky o katechismu. —
Feuilleton: Vzájemná podpora školy a domácnosti při výchově mládeže. — Směs. — Literaturu.

" WF "
Nahota v moderním umění.

Jak v moderním malířství tak sochařství všude, se hoví vkusu a modě
nahoty, a je skoro nebezpečno projeviti proti tomuto proudu nechut a odpor. »Je
to móda,c řekne vám člověk, který plody moderního umění není nikterak právě
nadšen; pokrčí rameny, vysloví pochybnosti, ale k zjevnému protestu proti módě
se neodváží.

Odkud tato bázlivost? Ze strachu před veřejným míněním, před proudy
a hesly ulice. Dnes každý moderní výtvor již skoro musí nésti pečet nudity na
svém čele. Každý pokoj či studovna umělcova má sáhový »malířský akta na
stěně; každé průčelí moderního domu vroubí nahé postavy mužů, žen nebo dětí.

Zcela klidně a určitě k tomu odpovídáme: ».Teto nestoudnost; či chcete li
již, abych užil moderního výrazu, je to nestoudná móda, jež značí úpadek vkusu
a dráždí smyslnosta Nestoudná móda, jež důstojnosti ženy — máme-lí na zřeteli
i jejich módní úbory,. jež konturám těla dávají beze studu vystupovati — ni
kterak nepřičiní, ale úctu před ní u druhého pohlaví snižuje, a stud ženy uvádí
v oprávněnou pochybnost. —

Vyslovíme-li toto své mínění, jsme ovšem v nebezpečí, že vládnoucí většina
uměleckého světa ihned hodí po nás slovem: pruderie. Pokrytecká mravnost,
líčená cudnost, jež klopí zdánlivě oči, aby tím hltavěji šilhala po nuditách. Ba
vrhnou na vás hned známého Mollierova Tartufa, tento výlupek vší líčené ctnosti.
Ale nic nedělá. Chceme stručně jen ukázali, že nahoty jsou v odporu se sku—
tečností, že znamenají úpadek kultury a že jsou nejen neumělecké, ale i ne—
paedagogické. Ba že znamenají nebezpečí pro výchovu budoucích generací.

Pravíme nejprve, že nahoty v umění příčí se pravdě. — Víme, že moderní
umění, chtějíc právo své tvorby si uhájiti, právě heslem pravdivosti nejvíce se
ohání. »Roste snad na člověku peří či vlnařc namítají ctitelé a obhájci nudit.
»Zobrazujeme a tesáme člověka tak, jak ve skutečnosti je. To jest nejen naše
právo, ale také povinnost.: Tedy ve jménu realismu, skutečnosti.
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Na to odpovídáme: Je pravda, člověk nah se rodí. »Nah jsem přišel na
svět,< volá. Job. Ale žádný člověk nah nezůstává a nahý nechodí. Sotva se na
rodil, již jej zavinují; plénky jsou prvním jeho šatem, a šat také — vyjma ovšem,
že jde do koupele, po celý život již neodloží. Nahota je člověku nepřirozená,
a nenalézáme ni v nejvzdálenějších končinách, ve vlasti nekulturních národů,
žádného kmene, jehož příslušníci by neměli žádného oděvu a chodili »jak je Pán
Bůh stvořil.< Šat není nějakým zbytečným a vedlejším přívěskem člověka, jak
by si snad mnohý moderní umělec myslil. On vyplývá z m'třni potřeby člověka;
jest projevem jeho studu. který tkví v přirozenosti lidské jako ochránce jeho
osobnosti.

Šat je stálou manifestací a projevem toho, že všechny údy lidského těla ne
mají tutéž důležitost a cenu; že ony údy, jež jsou jednak sídlem nejprudších
vášní a zároveň nejnižší lidské činnosti, nejsou rovnoprávny & rovnocenny na
př. obličeji, tomuto zrcadlu lidské duše aintelligence. Tyto části těla, hlava a ruce.
jsou takořka erbem, průkazem vyššího původu člověka, a proto zůstávají odha—
leny. Odkrývání však oněch údů, jež určeny jsou k funkcím, jež přirozený stud
před veřejností zastírá, i u nejnižších kmenů lidských je považováno za úpadek
osobnosti, za degeneraci mravního cítění.

Šat také nikterak přirozené postavě a stepilosti člověka nepřekáží. On jest,
jak kterýsi umělec řekl, ozvěnou lidské postavy, protože formy a pohyby a pásy
postavy přejímá. Tělo již je snad v klidu, a šat ještě pokračuje a zachycuje
pohyb, který tělo učinilo. Šat zdůstojňuje člověka, a jediné z té příčiny stalo se
složení šatů, jeho záhyby a vlny předmětem malířského studia. Vzpomeňme, že
na klassických malba'ch uspořádání šatu a draperií je velmi pečlivě provedeno;
že tvoří umělecký, prokomponovaný celek, takořka báseň.

Šat je konečně výplodem národního vkusu a lidského cítění. Je známkou
národního genia právě tak, jako lidova řeč, mravy a písně. Studium krojů různých
národů o tom svědčí; a umělec, který kreslí či vytváří oděné figury, právě šatem
charakterisuje nejen dobu, ale i národ, jimž jeho postavy náležejí. —

Jak oproti tomu jsou chudy nahé ňgury! A mají-li zase jiné přednosti, že
totiž formy, úměr a síla svalů stává. se na nich patrna, tož přece proti tomu pra
víme: Viděli jste kdy, že by nazí hromotlukové podpírali balkon? Hlídali portál
či střežili okna? Že by nahé dívky a ženy podávaly věnce nebo kytice? Člověk
nah nechodí. A proto umění, které tvoří nahé figury a v nich si nejvíce libuje,
jedna proti pravdě, je v odporu se skutečností.

Ale doba, která si v nuditách libuje, znamená též úpadek umění i kultury.
Umělci často prohlašují, že umění není pouhým nápodobením skutečnosti,

fotografií přírody. Posla'ní jeho je vyšší. Umělec vkládá do své práce duši;
uměním vyjadřuje člověk svůj soucit s tvorstvem a člověkem; cítí živě všechnu
tragiku lidského života. Ba umělec jako člověk hlubších postřehů prociťuje vše
daleko intensivněji nežli člověk průměrný. Umělec zobrazuje, co sám cítí, jak na
svět nazíra', co v nitru svém prožívá. On stav duše vyjadřuje tělem, jež zobrazil.

Klassické. ideální umění, jež chtělo lidstvo povznášeti nad skutečnost, jež
snažilo se vystihnouti vnitřní stavy člověka, vždycky vypracovalo ony částky
lidského těla, v nichž právě duševní stavy nejvíce se zračí. Tedy postavu, sklon
či vzpřímení těla. držení rukou, výraz tváře. Ty stavělo do popředí. A naopak
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zase ukrývalo — jako šat činí —' ony součástky tělesné., jež nejsou výrazem
duše a k vystižení jejímu jsou zbytečný. Přední znalec antického umění, Winkel
mann, zcela správně na to poukazuje, že“ mezi desíti sochami, jež se nám ze
starověku zachovaly, sotva jediná je beze šatů. Pallas Athéna, Juno, Vesta, Ceres,
músy, jsou vždy oděny v řasnatý šat, z bohů pak hlavně Jupiter a vousatý
Bacchus. Teprve v druhé periodě řeckého umění, od dob Praxitelových, spatřujeme
Afroditu, bohyni lásky a krásy, nejpůvabnější ze všech bohyň, zobrazenu beze
všech šatů. Ale tu jedině v oné chvíli, kdy vstupuje do lázně, a to ještě s patrným
výrazem studu ve tváří a v celé postavě. Tak je nám zachována Afrodíté
z Knidu a ona zpola oděná z Melu, jež zdobí nyní pařížský Louvre. Teprve
v době úpadku řeckého spatřujeme nahotu v umění převládající. Jest to již výraz
upadajících řeckých mravů, kde smyslnost vystupuje v popředí, jako u Atrodity
medicejské. Tak umění bylo měřítkem zdatnosti či úpadku mravnosti u antických
národů. Nahota v něm byla úkazem pokleslosti studu, vkusu a mravů.

Je snad dnešní uměni, jež v nuditách si libuje, znamením pokroku? Zna—
mením vyšší ačistší mravnosti? O tom rozhodně pochybujeme. Je i nyní znamením
úpadku mravů i kultury, poněvadž ukazuje nadvládu smyslnosti nad duši. , Uměnívaše
má býti velebou toho, co milujetec praví anglický myslitel, slavný Ruskin. Jestli tudíž
umění miluje nudity, jest to svědectvím toho, že smyslnost, že požívačnost a roz—
košnictví fysicke je na neblahém postupu. A' tento postup znamená všeobecný
úpadek duševní práce; je vážným nebezpečím pro národ. Tak učí historie. Škoda
jen, že se z ní. ač ji všichni nazývají učitelkou života, nikdo ještě pro vlastní
život ničemu nenaučil! (Dokončení)

O hygieně duše.
Podává EM. ŽÁK.

(Pokračování)

V naší mysli obyčejně spočívá veliké nebezpečí, že zůstaneme lpětl na my
šlenkách, které s naším vlastním, vyšším úkolem životním nemají nic společného.
Nic není nám při tom tak blízké a snadné, než že si stále činíme zbytečné sta
rosti, když ne o své zdraví, tož aspoň o zdraví svých příbuzných. — Ctižádo—
stivé úmysly a záměry, peněžní plány, úraz, onemocnění, stálé starosti o mínu
lost i budoucnost, znepokojují naši mysl a seslabujínaši vůlí. Nejsme sto z nich
se vybaviti, a úplné poklesnutí a duševní depresse všech našich jemnějších du—
ševnich funkci bývá jen následkem stálého takového tlaku.

Naučení Ježíše Krista, abychom se »nestarali o den zítřejší, ale že on sta
rati se bude sám o sebe,: abychom si vzali za příklad »ptactvo nebeské, které
neseje, neoře a neshromažďuje do stodol, a Otec nebeský živí je; anebo po
hlédli na lilie polní, které nepředou a přece Bůh je odívá lépe, než byl oděn Ša
lamoun v celé své slávě,: — toto naučení čerpal Spasitel z hluboké znalosti lid
ske' přirozenosti. Ono je také nejhlauněiší zásadou vší duševní hygieny, protože
jde na kořen vší naši starostlivosti :; slabosti. —

Přemnozí lidé, kteří se nedovedou duševním žádostem a sklonům řádně a
důsledně opřiti, mohou také poznati,. že příčinou jich nervosj/ a duševního net
klidu je nerozumná, oekonomieky špatně rozdělená práce. Sami lékaři často shle
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dávají, že příčinou mnohých nervových chorob jest přepracování; naprostý ne
dostatek klidu a odpočinku. V zimnične'm ruchu & shonu za existencí mnohý
stal se jen sháněčem a vydělavačem peněz. Stále pracuje, stále se namáhá, aby
získal peníze — pro peníze. — Zapomíná., že peníze jsou jen prostředkem k o
patření si nezbytnosti životních.

Dnešní člověk velmi často zaměňuje prostředky s cílem. V konkurrenčním
životním boji a ve shonu po penězích, vtom neustálém kvapu z práce do práce,
člověk nervům obyčejně nepopřává potřebného klidu a tak zdraví svého ducha
sám si ničí. Lidé stávají se čím dále tím více neklidnějšími a podrážděnějšími.
Nervosních lidí přibývá.

Odpočinek, klid a vnitřní sebranost mysli jsou však pro zachování duševní
rovnováhy právě tak potřebny, jako rostlinám je nezbytne slunce. V,neustálém
neklidu, v ustavičně činnosti nikdy nemůže člověk dosíci plného rozvoje své
duše, nerozvine svoje altruistické city, nedospěje k vnitřnímu prohloubení a du
ševnímu svému povznesení, nedospěje k vyššímu rozhledu nad hranice denní
práce a všednosti. A přece tento výhled v povznášející a vyšší nadšení vlévající
dálky jest pro naše duševní zdraví neméně potřebný,jako je potřebná řádná po
trava pro zdraví našeho těla. V tichých a rozjímavých hodinách čerpáme nej
větší nadšení a čilost mysli pro svoje každodenní povinnosti. Proto lidé, kteří
věnují jisté doby myšlenkám vznešenějším, rozjímání, zpravidla nestávají se ner
vosními. .

Kdo myslí, že musí stále pracovati, jeho práce během času stane se čistě
strojovou, mechanickou, beze všeho oživotnění; & on klesá pod ní na pouhý
stroj. Každýčlověk, at velký státník či prostý dělník, chce-li svoji duševní
rovnováhu zachovati a dbáti o hygienu své duše, má si za hlavní pravidlo svého
žití uložiti, že si nejen v jistých hodinách dopřeje naprostého odpočinku, ale že
jich také řádně využitkuje. Čtení novin opět nás jen uvádí v denní shon a ruch
světa. Ba i hry, jakkoli mysl naši odpoutávají od denních starostí, nejsou ní
kterak účinným prostředkem, aby si náš duch řádně odpočinul. Jediné zabyvání
se vznešenými prdvdami náboženství a velikými igitvory umění jest nejvhodněj
ším prostředkem, abychom naplnili duši svoji povznášejícími dojmy, které stanou
se nám nejlepši protiváhou oproti stálému rozčílování a starostem našeho den
ního povolání.

Ale tím nechceme nijak význam práce a její vliv na duši podceňovati.
Známé přísloví, že azahálka jest všeho. hříchu počátek,: jest plodem veliké ži
votní moudrosti. Neboť kdo přirozené touze svojí po práci náležitě nevyhoví,
u něho brzo se dostavují smutné následky. Rozpoutají se jeho myšlenky i žá
dosti, a nejsouce upiaty a takořka stravovány účelnou a užitečnou prací, vrhají
se na věci nedovolené, nicotné, zdraví těla i duše škodlivé. —

A naopak účelná, užitečná práce, kterou jsme si zamilovali, odvrací nás
od stálého sebepozorování a ustavičného se zabývání svým vlastním ,já., a zjed
nává nám vnitřní klid a spokojenost. Radostná práce, přiměřená našim schop
nostem a síle, je lékem proti duševní pokleslosti & hypochondrii. -—

Ovšem nemá každá. naše práce tento blahodárný účinek na 'našeho ducha.
Jednotvárné a bezradostne' zaměstnání továrního dělníka, který celý den stráví
v hluku strojů a tlukotu parního kladiva, nemá samozřejmě na jeho mysl týž
vliv jako práce hospodáře, který s celou svojí rodinou pracuje ve volné přírodě
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na roli. A je to všeobecně uznaná zkušenost, čím bezprostředněji slouží naše
práce k dobru bližního, a čím více lásky a péče při ní musime vyvinouti, tím
větší máme sami uspokojení a radost. poněvadž jí upokojujeme ony jemné ná
klonnosti naši duše, které v ní klíčí a žádají svého rozvinutí. A ten, kdo od
hodlaně vypoví boj své vnitřní stísněnosti a přes různé své obtíže a nesnáze
s celou duší se věnuje užitečné práci, sám nejlépe na sobě zkusí, že v této práci
načerpal nových sil. Ale spolu také se přesvědčí, že ony v něm vlastně již dří
maly, ale on nebyl si toho vědom a nyní teprve žije v dokonalém souhlasu
s pravou svou přirozeností.

Nejblahodáměji jeví se účinek práce na duši člověka na př. u tvůrčích
umělců, poněvadž jejich práce pramení z vniterné potřeby jejich přirozenosti.
Když umělec cele se pohrouží ve svoje dílo, když takořka žije s osobami, které
vytvořil, tu napjetím svých sil může úplně překonatii chorobný svůj stav.

Richard Wagner, který velmi často trpěl palčivými bolestmi nervosy, píše
ve svém listu k příteli svému Róckelovz'(25. ledna 1854) takto: »Když svůj bolesti
plný stav, který se stal u mne nyní pravidelným, pozoruji, nemohu-jiného se
domýšleti, než že moje ncrvy jsou zničeny. Ale zvláštní, že tyto nervy — když
mne napadají krásné myšlenky — konají mi nejpodivuhodnější služby. Jsem
obdařen zvláštní jasností ducha, blaženým pocitem a tvořivostí, jakých dříve jsem
nezakoušel. Mám tedy snad nyní říci, že mé nervy jsou zničeny? Nemohu. Jenom
nahlížím, že nyní pravidelným stavem mé přirozenosti, jak se právě vyvinula, je
pouze vzrušení (exaltace), kdežto praobyčejný klid jest u mne zjevem výjimeč
ným. V pravdě jen tehda je mi dobře, když mi vlastně není dobře; jenom tehda
jsem cele svůj.: —

Ale byť by v nás nebylo tvůrčího ducha, můžeme přece vážným přičiněním
a láskyplnými, vznešenějšími úmysly i obyčejným denním svým pracím dáti vyšší
smysl. Vždyť žádnou pra'ci nekonáme jen pro ni samu. Vždycky slouží někomu
k dobru. Snad našim nejbližším příbuzným a, přátelům, a již touto myšlenkou
může nabýti vyššího posvěcení.

Jak hluboko potřeba práce kotví v naší přirozenosti, lze poznali nejlépe
z toho, že i lidé, kteří nejsou odkázáni na vydělávání peněz, aby si zabezpečili
svoji existenci, hledají zaměstnání, které by je zabavilo; ba i tací, kteří uvykli
nic nedělati, hledí si čas svůj ukrátiti tělesným cvičením, různým sportem a hrami.
které často většího namáhání vyžadují než užitečná práce sama. A tak potřeba
člověka, aby odvrátil mysl od svého »ia'c, jeví se jako vnitemý zákon naší při
rozenosti. Kdo se stále jen sám sebou zabývá a jenom sebe ustavičně pozoruje,
stane se nevyhnutelně a! dřív či později nemocným.

Slavný lékař choromyslných v Paříži, Pine! (1745—1826), učinil zkušenost,
že “ono veliké vzrušení mysli, které způsobila francouzská revoluce, mělo za ná
sledek, že ti, kteří po léta byli slabými a nemocnými, najednou cítili se zdravými
a silnými, a že obvzláště nervové choroby, kterými hlavně ve vyšších třídách
byli postiženi přemnozí zahaleči, skoro všechny náhle vymizely. A tento zjev jest
zajisté nejlepším toho důkazem, že všechny ony nervové choroby nebyly než
následky duševní lenosti a vnitřní passivity oněch lidí. (Pokračování)_—
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Sillon.
Podává prol. Dr. LUBOMÍR PETR.

Když Francie r. 1871 po své hrozné porážce začala nesměle pracovati na
své obnově, všeobecná touha po lepším společenském pořádku utvořila příznivou
půdu pro snahy katolicky cítícího hraběte de Mun a markýze Rene' de la Taur
du Pin, kteří nebezpečným socialním snům, kommunnou vzbuzeným, chtěli čeliti
organisouáním katolických dělnických jednat a obnovou křesťanského učení spole
čenske'ho.

Aby těmto snahám pojistili budoucnost, přirozeně zřetel jejich záhy musil
se obrátili k francouzské mládeži. S Robertem de Roquefem'l a pěti jinými mla
dými katolíky založil de Mun r. 1886 »Katolicke' sdružení francouzské mládeže-,
jež na kongrese Lyonském !. 1891 zastoupeno bylo již sedmdesáti odbory. Ve
sdružení tom měla mládež zbožností & studiem býti připravována k náboženské
a socialní činnosti a ke spolupůsobení v reformním díle Munově.

Také smlouva s Ruskem a úspěchy v koloniální politice vzpřimovaly páteř
sehnutémú optimismu. Nový idealismus začínal šelestiti perutěmi. Paul Bourget
zdůraznil ve svém rŽákuc, vzbudivším obecnou pozornost. mravní odpovědnost
spísovatelovu tak energicky; že Taine,jenž se jím cítil v samém nitru zasažen, pro
hlásil: »Moje generace jest hotovac. Dílettantísmus, »Renanovu nejvyšší moudrost-.
nazval Melchior de Vogue"»rozvrácenim života analysom, & Brnnetiěre neroz
pakoval se hlásiti přímý »bankrot vědy-. Mysl mládeže klonila se ke Kant
Schleiermacherovu názoru: »Věda pracuje na objasnění a srovnávání jevů; svět
pravdy za jejích-hranicí ležící můžeme postíhnouti jen věrou a uskutečnití jen
činem.—:

Stůj co stůj chtěli mladí vybřednouti z usínajícího dilettantismu a žádostivě
ssáli každé slovo, jež obsahovalo život. Na komersu pařížského studentstva velebil
de Vogue' požehnání víry. Část tisku viděla v tom vzkříšení mládeže k spiritua
lismu a ke křesťanství. »Neutrálníc vychování neuspokojo'valo mladých. Nazýuali
se »nouokřesfanyc, poněvadž měli touhu věřiti, býti idealisty a obštastníteli světa.
A nedosáhli mála. Svým umladickým rozmachem vynutili si uznání svého pro
gramu: víry v pokrok a v důležitost morálky a náboženství pro štěstí jednotliv
covo i společnosti.

Ovšem až k positivnímu náboženství hnutí ono nepokročilo. Předsudek ne
smířitelnosti katolické a demokratické organisace, a nesrovnalosti vědeckého ducha
a zjeveného náboženství udržoval v mládeži mylné domnění, že lze přijmouti
křesťanského ducha, nikoli však katolickou církev.

Tu zasáhl do věcí veliký papež Lev XIII. a dal svým taktním a rozmysl
ným počinem celému hnutí neobyčejně příznivý obrat. Uměje ceniti dobrou vůli
a neujasněný idealismus mládeže, »odhodil svou dělnickou encyklikou »Rernm
novarumc ze l6. května 1891 třistaletou kabinetní diplomatíi a vstoupil ve šlépěje
velikých papežů, kteří seskupovali kolem sebe massy, osvobozovali národy a dávali
socialni zákony.: V encyklice francouzsky napsané »Au milíeu des sollicitudes de
l'Eglísec (16. února 1892) postoupil Lev XIll. tak daleko, že prolomíl.předsudek
konservativních katolíků lrancouzských a prohlásil, že katolíkům náboženské dů
vody nejsou překážkou, aby nemohli přifmouti demokratii za organisační princip
společnosti a státu.
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Navazuje na Grenobleskýkongres »Katolického sdružení francouzské mládežec,
na němž úmysl mladých katolíků jíti mezi lid došel velmi silného výrazu, napsal
papež 22. června 1892 list, jenž vzbudil všude nejživější ohlas: »Jest věcí kato
lické obezřetnosti, aby ve svém úsilí o dobro, at individuální at sociální, nezříkala
se součinnosti těch, kdo "poctivě smýšlejí, lépe řečeno, aby uměla se s nimi
smíříti. Většina Francouzů jest katolická. Ale i z těch, kdo tak šťastni nejsou, za“
chovali si mnozí jistou rozšafnost, smýšlení duše, at dím od přirozenosti křesťanské“
Jestliže všichni povznesou se nad strany, a poctivi lidé se svým smyslem pro
spravedlnost a věřící se svými pomocnými prostředky víry semknou se ke spo
lečné práci, pak lid pozná, kde jsou praví jeho přátelé a na kterém trvalém základě
musí spočívati štěstí, po němž touží; pak vzchopí se a zabočí na cestu dobra.
Ty byly vůdčí myšlenky slavného papeže, jež nepozbyly na velikosti proto, že
nebylo lze je úplně uskutečníti.

Na pomoc těmto vznešeným ideám papežovým vhod přišla propagační
činnost arcibiskupa Irelanda ze Saint Louis v severní Americe, jenž ve své
diecesi byl dal tak skvělý příkladmožného spojení katolicismu s demokratií. »Francie
potřebuje vojínů a těmi jste vy,: pravil na jedné ze svých přednášek ve Francii
konaných ke katolickému kroužku studentskému rLuxembourgc. »Vy musíte lidi
církvi vrátiti. Abyste však lid získali, musíte vyplouti na šíroširý okean demokratie,
musíte se sami státi lidem.:

Slova následoval čin. Mládež, jež neznala přitěžc monarchistické minulosti,
přijala s nadšením program Lva XIII. a v >Lize pro katolickou a socialni propa'
ganduc začala připravovati půdu, na níž vzejíti měla setba Lva XIII. Znenáhla'
ale ustavičně rozvíjejí se tyto zárodky až do roku 1898, kdy kongres Besan
gonský dostoupil k vrcholu pokrokových snah na poli náboženském, vědeckém
a sociálním.

Že muži, kteří pod auspiciemi Lva XIII. postavili se do služeb křesťanské
demokratie, LeonHarmel, abbé Garnier, abbé Naudet, abbé Six Fonsegrive
a jiní, dovedli mládež na sebe strhnouti a pro své idealy získati, toho příčinu
není třeba daleko hledati. Byli nejen lidé talentovaní, ale i pro své myšlenky
upřímně nadšení. Le Monde převzal k výslovnému přání Lva Xlll. abbé Naudet.
Následovaly časopisy nové: La Justice sociale (1893), Le Peuple Francais (1894),
La Democratie chretienne (1894) a La Quinzaine (1894) Ty všechny měly jedinou
snahu: získati mládež, na niž spoléhaly, a připravíti u mladých duších půdu pro
spojení katolicismu s demokratů. Opírajíce se s počátku 0 »Katolicke' sdruženi
francouzské mládeže-, pozdějivedeniohnívou mystickou hlavou Marka Sangniera,
chtěli Silloniste' vždy nezávisleji a nezavisleji ve skutek uváděti velikou Lvovu
myšlenku katolického demokratismu. (Pokračování)

Některé úsudky o katechismu.
(Dle francouzského podává JAN NEP. HOLY, O. Pracm)

Znamenitý úředník francouzský, Troplong, pravil: »Mnoho jsem četl, mnoho
hledal. mnoho pracoval; nenalézám než jedinou pravdivou věc, katechismus.:

Theodor Jouj'roy, rationalistický universitní professor v Paříži. ztratil víru
svého mládí. V bolestném rozstřízlivění duše své, vzpomínaje na katechismus,
jehož učení bylo štěstím jeho dětství, napsal tyto řádky, jež dobře je opět pře
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čísti: »Je malá knížka, které se učí děti a dle níž jsou v kostele tázány. Čtěte
tuto knižcčku! Najdete v ní rozluštění všech otázek, které jsem položil, všech
bez výjimky. Zeptejte se křesťana, odkud pochází pokolení lidské, vi to. Kam
jde, ví to. Zeptejte se ubohého dítěte, které ve svém životě o tom nesnilo, proč
je zde na světě a co se stane s ním po smrti, dá vám určitou a jasnou odpověď.
Zeptejte se ho, jak byl svět stvořen a za jakým účelem, proč Bůh stvořil zvířata,
rostliny, jak se země zalidnila, zdali jednou rodinou či mnohými, proč lidé mluví
více jazyky, proč trpí, proč si ubližují, jak vše skonči, ví to. Původ světa, původ
druhů, otázka plemen, účel člověka v tomto a onom životě, poměr člověka
k Bohu, povinnosti člověka k jiným lidem, právo člověka na tvbrstvo ——nic mu
není neznámo. A když vyroste, nebude více na rozpacích o přirozeném právu,
o právu politickém, o mezinárodním právu, neboť vše to vyplývá s jasností a jako
sebou samým z učení křesťanského. Hle, co nazývám velkým náboženstvím, po
znávám dle toho znamení, že nezůstává dlužno žádnou odpověď na otázky, které
lidstvo zajímají.:

Liberální publicista belgický, který roku 1879 byl účastníkem zednářské
vlády, Gustav Rolin-Jaquemyns, dí: »Jest malá kniha, kterou má každé dítě před
prvním sv. přijímáním znáti & která zároveň obsahuje ve svém skrovném formátě
výklad nejvyšších pravd metafysických, jakož i nejnepochopitelnějších tajemství
svaté víry, a rozluštění nejtěžších záhad mravouky. Odpovídá potřebě přirozenosti
lidské. Jest leckdy jediným poutem, které uprostřed zaměstnání praktického ži
vota člověka opět upoutává myšlenkou k vyššímu světu.:

V čísle z 11. července 1893 socialistického listu »Voorm't- píše spisovatel,
že studiem katechismu stal se křesťanem, by! lyl socialistou. Když si stěžoval,
že mnozí křesťané znají katechismus namnoze jen dle jména, připojuje: »Kdyby
to, čemu sc naučili, ncjcn podrželi v paměti, nýbrž i dle toho se řídili, pak by
křesťanský svět nebyl zpustošen krutými nespravedlnosťmi, hroznými zločiny.
které přetvořují naši zemí ve skutečné slzavé údolí. Neboť třeba se odvážiti říci
to přese všechny útoky, které činí na katechismus oni nešťastníci, kteří nemají
ani víry ani zákona, tato malá kniha zůstává samojediná, a pro vše, co se týče
chování člověka na zemi. nebyla nikde dostižená, ani okřužním listem »Rerum
novarumc papeže Lva XIII. Možná, že to, co jsme právě vyřkli, bude špatně
v uších zníti — než je to výraz pravdy. V celém světě křesťanském nevědělo by
se o lichvě, ani o krádeži, ani o vraždě, kdyby všichni členové cirkve svaté b_vli
proniknutí tim, čemu se naučili v katechismu. Tážeme se úplně upřímně:
Zdaž by nebyla země nebeským pobytem, zemským rájem, kdyby toto vznešené
a božské učení bylo v praxi prováděno v celé své čistotě a v celém svém rozsahu
všemi členy církve sv.? Kéž by mocní této země dobře věděli, že nikoli zákony
pokrokovými, nikoli předpisy, nikoli okružnimi listy, ničím tím nepřivedeme po
bloudilé k povinnosti. Nikoli. Blaho lidstva, rozluštění otázky sociální, nalézá se
v jádře katechismu. Ať si opatří tuto knihu ti, kteří chtějí blaho, tato kniha ue
bude nikdy dosti chválena, ač je tak lacina. Ať v ní s klidem a pozorností čítají
a ať zařídí život svůj dle učení moudrého »Syna tesařovah

Taková doznání mají svoji váhu. Jest to odsouzení škol, v nichž je učení
katechismu zapovězeno; jest to zavržení rodičů dosti slepých, kteří nechtějí, aby

' jejich dítky se učily katechismu.
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FEUILLETON.

Vzájemná podpora školy a domácnosti
při výchově mládeže.

(V konlerenci s rodiči přednesl prol. JOS. STANĚKJ

Výchovou rozumíme cíle vědomé, dle
určitých předpisů se řídící a stálé působení
lidí již dospělých na člověka nedospělého,
nevyvinutého, za tím účelem, aby tělesně
i duševně se vyvlnoval. Pravil jsem, že jest
to působení cíle vědomé.

Cíle vědomým jest toto působení tenkráte,
ví-li vychovatel, k čemu svěřence svého
má vésti, a užívá-li vhodných prostředků,
abyfeile toho dosáhl. Na výchově, jak zku
šenost nám ukazaje, záleží blaho nejen jed
notlivců, ale i blaho rodin a celé vlasti.
Z toho patrno, jak výchova je důležita.

Dítkovychovávatijest přirozeným prá
vem a povinností rodičů. Na zdárné vý
chově spočívá však též blaho dvou velikých
institucí, církve a státu. Proto i ty mají do
výchovy svých členů vážné slovo.

Mohou žádati, aby byli vychováváni tak,
aby dosaženo bylo cíle, za kterým tyto in
stituce byly založeny, po případě má každá
z nich právo same ve svém oboru je vy
chovávati. Při tom ovšem musí platnou zů
stati zásada vychovatelská, že vychováváni
má býti jednotné, t. j. že všichni činitelé
ve vychování se účastňující k jednomu cíli
mají pracovati, že co jeden postavil, druhý
neboří. Zde má platiti zásada, německým
vojevůdcem Moltkem vyslovená: »Getrennt
marschieren, vereint schlageniu Každý jde
si při výchově svou cestou ; ale cíl jest všem
společný. Viribus unitis.

Řekl jsem, že vychování jest stálé acíle
vědomé působeni osoby dospělé na nedo
spělého, aby tělesně i duševně dokonale se
vyvinul. Z toho patrno. že výchova dělí se
především na wcho'tm tělesnou a potom
duchovní.

Nuže, uvažujme, jak dle hlavní zásady
vychovatelské, že výchova má býti jednotná,
škola i domácnost si pomáhají 1) při vý
chově tělesné 2) při výchově duševní.

I. Výchova tělesná.

Výchova tělesná jest nutnou podmínkou
výchovy duševní. Jenom v zdravém těle
jest zdravý duch. Záleží pak výchova tě
lesná v tom, že životní síly chovanců pod
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porujeme, aby vzrůstaly a dokonale se vy
vinovaly. Tato výchova má trojí úlohu.
Má a) starati se o zdraví chovance; b) aby
tělo jeho se otužovalo; c) aby tělo a orgány
jeho nabyly pohyblivosti a pružnosti.

Tělesná výchova jest především povin
ností domácnosti chovancovy. Domácnost
má se především starati a) o zdraví mlá
deže. Starost ta jeví se tím, že chovanci
dostává se dostatečné a výživné stravy,
jakoži oděvu, době roční přiměřeného. Nedo
statek potravy, špatná její úprava, chatrný
oblek v době zimni, mají zhoubný vliv na
zdraví mládeže. A škola pomáhá tu rodině,
že mládeži chudých rodičů, pokud možno,
uděluje oběd a šatstva, a přimlouvá se u zá
možnějších rodin za chudou školní mládež,
kde sama pomoci nemůže.

Mládež má dále vdechovati do sebe čistý
zdravý vzduch. Mají proto místnosti, ve
kterých se chovnnci zdržují, řádně býti vě
trány. Při tom však třeba toho dbáti, aby
mládež nebyla vysazena průvanu. Proto má
světnice býti větrána, když žáci odešli do
školy nebo na procházku. Ve škole nyní
děje se tak pravidelně po škole a v přestávkách
mezi jednotlivými hodinami.

Aby chovanec na zdraví svém netrpěl,
má dle předpisů lékařských místnost, ve které
dlí a pracuje řádně býti vytopena. Teplota
má býti mezi 13" a 15“ R. Pod 13 nemá
klesnouti nad 15 nemá vystoupiti. Veškole
přesně toho dbáno a úřady školními přísně
nařízeno. Kéž by i domácnost toho vždy
byla pečliva! Nešetření tohoto pravidla již
mnohý chovanec zaplatil svým zdravím, ne-li
životem.

Velikým dobrodiním člověka jest zrak.
A ten jest u žáka ve velkém nebezpečí.
Zrakem musí žák neustále pracovati, jej na—
pínati. Proto také má se strany domácnosti
zraku dítek býti věnována náležitá péče.
Místnosti, ve kterých žáci bydlí, mají býti
světlé, stůl pak tak postaven, aby světlo pa
dalo se strany levé. Užívá-li se lampy, má
tato dávati dostatečné světlo a přikryta býti
stínítkem. Domácnost dbá toho také, aby
žáci, uěíce se, měli knihu i sešity vždy
v patřičné vzdálenosti od oka, a aby nečetli
ani při soumraku, ani na slunci. Škola šetří
přísně všech těchto předpisů, a místnost, kde
by nebylo dostatek světla se strany levé
padajícího, ani by za učební nebyla při
puštěna.

Velkému nebezpečí u mládeže jsou též
vystaveny plíce a páteř. Sedi—lihoch skrčen,
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zúží se mu koš prsní, plíce nemohou se vy
vinovati, a neštěstí jest hotovo. Podobně
trpí páteř přílišným krčením se při studiu.
Pečuje tudíž domácnost o zdraví mládeže,
když na ni dohlíží, aby seděla rovně. Ve
škole se to stále připomíná.

Známo jest všeobecně přísloví: »Cístota
půl zdraví.: Stará se proto domácnost
i o čistotu chovancovu. Dbá toho, aby cho—
vanec hleděl si sám na sobě čistoty, dbá
o čistotu jeho příbytku, prádla a lůžka, které
aspoň jednou za měsíc převléká. Škola
ovšem může si všímati stále jen toho, v jaké
čistotě jest žák sám, jeho šatstvo a obuv.
Domácnost podporuje však tím, že napomene,
případně pokárá žáka, u něhož shledány
nedostatky.

Tak podporuje se škola a domácnost
vzájemně v péči o zdraví studujícího.

Než ony jdou ještě dále; ochraňují cho
vance své způsobem profylaktickým před
nakažlivými nemocemi. Roznemůže-li se někdo
v domácnosti nakažlivou nemocí, oddělí do
mácí ihned zdravé chovance od nemocného,
a oznámí bez průtahu řediteli školy, jaká
nemoc v jejich_domácnosti vypukla. Ten
vyšetří celou záležitost a uzná—li za nutné,
zakáže chovancům z takové domácnosti
návštěvu školy na tak dlouho, dokud ne
vykáží se lékařským vysvědčením, že do
voleno jim školu navštěvovati. Tím chrání
škola ostatní žáky před nebezpečím ná
kazy.
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Výchova tělesná směřovati má k tomu
cíli, jak praveno, 2) aby tělo se otužovalo
a 3) aby údy nabyly pohyblivosti a pruž
nosti.

Obojího dosahuje se procházkou ve volné
přírodě, plováním, klouzáním se, tělocvikem
a hrou. Skola všechny tyto prostředky pod
poruje.

Nabádá ku procházce, žáci podnikají za
dohledu professorů i delší vycházky; škola
stará se žákům o laciný vstup na kluziště
a na plovárnu, tělocviku zdarma se po celý
rok vyučuje. na hřišti provádějí se v mě
sících letních rozličné hry za vedení a pod
dohledem učitele tělocviku.

e v zájmu chovance pracuje domác
nost, podporuje-li tyto uvedené věci, jest
na bíledni. Rozumní pěstounové nebudou
chtíti, aby studující neustále seděl u knihy
a se učil. Všechno má svůj čas. Nejlépe
jest, aby žák po škole poslán byl na pro
cházku na 1 nebo 2 hodiny.

Má však jíti za město, a ne zůstati
v ulicích na chodníku, a má jíti krokem
rázným, aby krev se rozproudila. Pěstou
nové dle možnosti se přesvědčí, zdaž žák
tak jedná. Potom bude míti více chuti
k učení a naučí 'se za hodinu více, nežli
by byl udělal za dvě, kdyby byl pořád
u knihy seděl. V zimě jde žák místo na
procházku na kluziště, v letě na plovárnu,
případně na hříště. Neškodí, častěji mu při
pomenouti, aby zde nechodil na místa ne
bezpečná. (Pokračování).

SMĚS

Prohlášení důvěry předsedovinejvětší
organisace učitelské p. Jos. Cerne'mu, při
nesl »Česbí Učitele ve svém čísle z 31.
ledna t. r. Praví v něm toto:

»Delega'ti s povděkem uznávají, že
vešker'í činovníci z učitelstva ve správní
radě a Pojišťovně »Prazec vůbec zcela
korrektne si vedli, zejména zdůrazňují,
že při poradě poda'n byl nota? důkaz,
kterak zvláště kol. Jos. Cerný, starosta
Z ÚS.,jako vždyjindy i vesvéfunkci vpo
jišťovně »Prazec u vědomi své vnitřní
i organisační zodpovědnosti v úplném
souhlase s tím, co kdy hlásal o povin—
nosti učitelstva ve směru morálním,
v plném sebezapření do krajnosti konal
své poslání a uha'jil vrchovatou měrou

čest a vážnost stavu učitelského, tak že
jednomyslně bylouznáno, že jest opravdu
důstojným repraesentantem největší or
ganisace učitelské.:

Podepsání jsou: Delegáti pojištovny
»Prahyc z učitelstva.

0 p. Rašínovi, bývalém předsedovi ZÚS.
jednot učitelských, prohlášení ovšem mlčí.
Rašín, který až do těch hrdel a. statků pra.
coval pro blaho učitelstva, stal se ředitelem,
banky a tudíž není příslušníkem stavu. Škoda
jen, že pp. delegáti se nepostavili plným svým
jménem na obhájení svého předsedy. Je vi
děti, že do osobního souboje s p. V. Be
nešem nemají právě mnoho chuti. r.

Moudré naučení dává »Český Učitel
v témže čísle všem příslušníkům stavu, když
ve svém úvodníku praví:

>Kdo jde dnes pouze za papírem, po
tištěným válečnými hesly, a dává se strho



Ročník XXVII.

vati do massy, jejíhož nevědomého hnuti
hledí se využívali zase druhou stranou
k účelům sobeckým, ten pozbývá i smyslu
pro skutečnost a propadá osudu všech
davových hnuti. Koudel a sláma chytnou
od každé jiskry. plápolají proto velkým pla
menem, že to je pouhá koudel a pouhá
sláma. Tedy jen trochu rozumné rozvahy,
trochu statečnosti,“ nepoddávati se každému
žumalistickému výpadu a vyjasní se samo
sebou. Všickni, kdož vedou organisaci, jsou
zodpovědní za své kroky a z těch se na
kompetentním místě organisačním zodpoví.:
Dokud každý projev byl »Českému Učiteli
vhod, bylo dobře, že tělo se za papírem.
Každý projev byl tu velíkolepým, spontán
ním projevem pokrokového člověka a sebe
vědomého učitele. Jakmile však začínají
mnozí býti nedůvěřivými k vedení organi
sovaných učitelských jednot, ihned je tu
nebezpečí »propadnutí osudu všech davo
vých lmutí.< Je vždy jenom potřeba najíti
pravý název, a nebezpečí je zažehnána!

Mraky zažehnány. »Ceský Učitel
v čísle svém “ze dne 7. února přináší zprávu
0 schůzi širšího výboru ZÚS., na níž po
drobeny byly poměry panující v bance
Praha:, v níž jsou angažování hlavni
funkcionáři ZÚS., důkladné kritice. 0 po
hnutostí jednání jakož i zevrubností svědčí,
že schůze konaná 1. února trvala od 7. ho
diny večerní do V, 4. hod. ranní. Ze zpravy
Č. U. vysvítá, že »většine' členstva širšího
výboru podařilo se nalézti uspokojivé
hledisko a wmaníli se :: náruče faleš
ných předsudků a zpráv. Může sloužiti
ke cti mnohým členům, že pronikli sami
vlastni objektivností u smyslem pro spravc
dlnost k světlu pravdy.< Z toho je patrno,
že byli též mnozí, kterým ani po obšír
ném vysvětlování nepodařilo se proniknouti
>k světluc, ze výklady pánů, omývajících
vůdce organisace Černého, Skálu a Smrtku,
mnohé neuspokojily. .le zajímavo, jakou péči
o spravedlivé posuzování celé této aféry nyní
» eský Učitel: projevuje. Jak sladce nyní
doznává, že »musí každý připustiti, že ta—
kový soud nebude nikdy objektivní do té
míry, aby linie mezi spravedlností &nespra
vedlností, mezi pravdou a nepravdou vedena
byla tak přesně, by ani v nejmenším ne
uhýbala se na levo.: K tomu poznamenáme
jen tolik, že v nekalých a banku »Prahu.
resp. její pojištěnce poškozujících manipu4
lacích byla engažována jenom osobní čest
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dotyčných pánů a nikoli čest celého stavu.
A o té »linii mezi spravedlnosti a nespra
vedlnostíc měli by v prvé řadě uvažovali
páni z redakce Č. U.< Když se provalilo
bahno záložny svatováclavské, nevěděli o
pražádných liniích a házeli blátem po všem
kněžstvu s takovou horlivostí, která hrani
čila na zuřivost šíleneů. Snad celá atéra
s »Prahouc bude těmto velikánům k po
učení, aby jednou přemýšleli o pravdě'slov
Kristových: »Nesud' a nebudeš sonzenu

7.
Počet bezvěrců. Počet osob bez vy

znání jsoucích každoročně roste. V roce 1800
bylo v království Českém 889 bezvěrců
(0'010/o veškerého obyvatelstva), 1890
1180, r. 1900 1894 osob, loni roku 1910
11.198 osob (0'170/o veškerého obyvatelstva.)
V Praze a v předměstích žije 2446 bezvěrců
a sice na Starém Městě 104, Novém Městě
285, ria Malé Straně 39, na Hradčanech 14,
v Josefově 14, na Vyšehradě 18, v Hole
šovicich-Bubncch 135, v Libni 162, celkem
tedy ve vlastní Praze 771 bezvěrců. Dále
v Bubenči 40, v Dejvicích, ve Střešovicích,
v Břevnově 12. na Smíchově 188, v Ko
šiřích 32, v Radlicích 11, v Btáníce 28,
v Podolí 7, v Nuslích 216, v Michli 35,
ve Vršovicích 150, na Král. Vinohradech
388, na Žižkově 434, v Karlíně 75, ve
Vysočanech 37, na Proseku 7, na Střiž
kově 0, v Kobylisích 43, v Troji 1. Počet
tento se za poslední desítiletí zešestero
n á s o bil. V roce 1900 žilo v těchto obcích
jen 407 bezvěrců. Ve Vídni byly v roce
1900 2772 osoby bez vyznání; v r. 1910
už 4766 bezvěrců. ?.

Práci duševní a.práci tělesnou učinil
předmětem svého studia professor Houghton
v Dublíně, a došel k zajímavým srovnáním.
Srovnávaje stupně únavy, jež po každé
z nich následuje, shledal, že dvě hodiny
intensivního studia přivodí týž stupeň ochab
losti jako celodenní práce tělesná. Z toho
ovšem je patrno, že lidé pouze duševně
pracující mají za povinnost ve své práci
občas ustati a dopřátí si potřebného od
počinku. A spolu mají každého dne prová
děti i tělesná cvičení, aby ona porušená
rovnováha mezi nervy a svaly byla vždy
vyrovnávána.

Spolek pro reformu manželství za
ložen před nedávnem v Praze. Předsedou
jeho zvolen známý pražský advokát, Dr,
Václav Bouček, obhájce Kestránkův, Ma
sarykův, Macharův, výboru volnomyšlenkářů,
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a bohužel také bývalé Svatováclavské zá
ložny, v právních sporech. Spolek hodlá též
všude na venkově zakládati odbočky a býti
pravním rádcem a ochranou všech v ne
šťastném manželství žijících. Že spolek bude
pracovali pro zavedení povinného civilního
manželství, pro manželskou rozluku a od
církevnění manželství, rozumí se samo sebou.
Nastává tudíž nám katolíkům povinnost náš
lid o' manželství, jeho podstatě a nerozluč
nosti znovu a znovu poučovati. Na kazatelně,
v katolických organisacích, v našem tisku
bude potřebí o manželství znovu a znovu
pojednávati. r.

Pozoruhodné usnesení Budče doma
žlické. Tento krajinský spolek učitelský'uči
nil ve valné schůzi dne 9. listopadu 1911
konané následující usneseni: rÚčastní- li se
člen organisace hostin zabarvení klcrikálního,
dobrovolné z organisace se vylučuje.: Dou
fáme, že naši přátelé nebudou pp. učitele
v organisaci domažlické Budče se nalezající
uvádéti v nebezpečí, aby propadli tomuto
trestu vyobcováníl r.

Řeč náboženství a řeč revoluce.
Náboženství praví bohatému: »Pomoz chu
dému, nebot jest tvým bratrem, kterého
máš milovati jako sebe sama. Lépe jest
dávati, nežli bráti. Blahoslaveni milosrdní,
nebot oni milosrdenství dojdou.: Chudému
pak dí: »Nepokradeš! Nazatoužiš po statku
bližního svého, ni po jeho roli, služebníku,
volu a oslu a po ničem. což jeho jest.:

Revoluce oproti tomu volá k chudému:
>Vezmi bohatému co má, nebo! on bohatý
je tvým bratrem a proto musí se s tebou
rozděliti. Všichni lidé jsou si rovni, a statky
světa náležejí všem. Proto si vezmi, čeho
potřebuješ a čeho si žádáš. Lépe je bráti,
nežli dávati,< A k bohatému di: »Co máš,
není tvým; nejsi ničím víc, než druhý. Ma
jetek je krádeží, proto nech i jiné, aby
požívali, čeho si dosud jenom ty nespra—
vedlivé okoušel.< r.

Spoďeba masa v jednotlivýchzemích.
Na jednoho člověka připadá ročně spotřeba
masa v Australii 111.6 kg. ve Spojených
Státech 54.4 kg, ve Vel. Britanii 47. 8 kg
ve Švédsku 39. 5 kg, ve Francii 33.6 kg,
v Německu 31.6 kg, v Belgii a Nizozemsku
31.3 kg, v Rakousku- Uhersku 29 kg, ve
Španělsku 22.2 kg, v Rusku 21. 8 kg,
v Italii 10.4 kg. (Dle statistiky z r. 1906.)
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Životy Svatých, jež veršem píše d . .r.F
Žák. I'. J. a vydává knihtiskárna a nakladatelství
V. Kotrby v Praze, dospěly k svazku VII. (50 str;
cena 60 h), v němž vylíčen veršem různého rhytmu,
ale vždy svěžím životopis sv. Stanislava Kostky,
jehož vyobrazení nalezá sevčele krásného tohoto
spisku. Slyšme několik ukázek! Matka Boží volic
pro Stanislava anděla strážného, praví tomuto:

>0patruj mi Stanislava,
praví k němu ústa smavá,
jako oka zřitelnici.
Chci, by stal se dítkem mojim,
dokonalým v každé ctnosti,
nejvic bdi tvá pilná stráže.
ať tvé kněžny nové páže
stkví sevlesku nevinnosti . . . :

Nebo o rozjímání:
»Chvile sladká, \ níž se zpřádá příze
božských myslí z jemných pavučin,
která učíš v nejvzácnější knize
číst a klesat božstva do hlubinl
Stanislav jak plavec ve vln moři
v meditaci své je pohroužen,
srdce hýří, v oku plamen horí,
prsa vzdýmá citů horký stene atd.

Ke konci pěje básnik:
Raduj ty se, česká srdce, taky,
svojí mládeže veď k němu zraky,
aby v její duši vzkvotla
lilie ctnosti bílá, čistá, světlá.
Toť 1 chudých rýmů přání žhavé.
Požehnej jim, svatý Stanislave'
Neumělá ruka když je psala,
tebe za to zbožně prosívala. <

Doporučujeme této neuměle' ruky »chudéc
rýmy vřele. Jak krásný to dárek mládeži ke každé
přiložitostil Prokop Zaletel.

Učiňme si všichni heslem : Nekupovat
v žádném obchodě, kde se prodávají protl
náboženské časopisy, pamllety, znemravňu
jici tiskopisy a pohlednice.

jednota čes. katol. učitelstva &přátel křest.
výchovy vydala Slovo o Macharově čítat-ice.
Podává V. K. Cena 24- haléřů. — O učitelstva

v proudech politických stran a jeho povo
lání. Reč redaktora T. J. Jirouška ve schůzi vý
boru Jednoty česk. katol. učitelstva a přátel křest.

výchovy dne 9. ledna 1910. Cena 6 hal.

Objednávky vyřizuje admin. družstva Vlast
Praha-ll., Žitná ul. 570.

Kn'htilnrnaana-tn "ut v Prue.
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Vychovutol'vychtnll. Adminintrace .Vycho
a 15.ka1d6h rno-ico a vulolo' joat \. vlulním
predplacl uoov admini- domov Praze. Zuna ul.c.

struct ceoloroenň '! korun. 570-11. — Tum natlta aaů||_otna 350 korun .Do prode.andros.roklamaco,
in německých. nuny Hz eo nepoeotl : nohy!.

agarorca ovmy předplaci ukoplaypro hlav: hat.
na na „yes ovntolo' . zprh'y časová, kmitá|k duhách

gangy,—„3:33 časopis věnovanýzájmůmkřesťanskéhoškolství. Eqšhlíůťšgšfššlío ' rl

pro: tn,Vyehovnl nhu TEE:co jim dava toliko zaho- Orgán l. Jelínek,u učithelv

:ošúáťjljaoríwuqo :!th Jednoty českého katol. učitelstva v kra'l.Českém. VŠ?:něŠtpdmtšl„Lil pu.doaet procent a u brutal . . 'lrnn ruko ioy r tor
aulu, „. 10„.umo Majitel : vydavatel: Družstvo Vlast. „„„.„1 „m., hg..jodonúctýzdarma.- , chcunnSmíchově6992.
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Nahota v moderním umění. — 0 hygieně duše. — Sillon. — Feuilleton: Vzájemná podpora školy
a domácnosti při výchově mládeže. — Směs. — Literatura.
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Nahota v moderním umění.
(Dokončení)

Velcí umělci, jak dobře dí Fr. W'. Forster. vždycky pociťovali, a to 11vyšší
míře než jiní lidé, onu tragiku, kterou nahota vyvolává v nitru člověka. Nudita
vypovídá boj vyššímu jeho cítění; na bojiště nitra vystupuje smyslnost a hrozí
zvítěziti nad všemi jinými city. Vyšší člověk je tu v nebezpečí, že podlehne člo
věku pudovému. »Velký umělec vždycky vycituje ono daemonické, svůdné, které
v nahotě se tají; on zápolí s tímto daemonickým, a prožívá nejen tento boj, ale
i vítězství nad ním daleko horoucnějí než my. Proto všechny jeho reprodukce
nahého těla jsou zároveň vítěznými pomníky, které vyprávějí o vítězství ducha
nad tělem. Sochy velké doby řeckého umění nejsou pouhými »svlečenými lidmi.,
s oním nahým a. neoduševnělým výrazem ve tváři, jak je nyní valná většína mo
derních umělců vytváří. Ale nad nahým tělem zdvíhá'se obličej božský, který
zřetelně tvoří duševní protiváhu proti moci těla. I sama hlava Venušina není
jenom hlavou pro krásné tělo, ale tělo je spíše symbolem a chrámem božské
ušlechtilosti, která vyzírá z rysů tváře, jak jej vytvořila duševní touha člověka,
jež vše tělesné zkonejšuje a daemony podrobuje bohům.. (Fr. W. Forster: Lebens
jithrung str. 177.)

Umění má rozhodně vyšší poslání, nežli nuditami buditi lidskou smyslnost.
Má povznášeti, má podporovati v člověku vítězství duše nad tělem, vítězství jeho
vyšších citů nad smyslnosti. Jakmile ztratilo se zřetele toto své wšší poslání,
zbloudito s pravé cesty. Neprospívá. ale škodí. Podporuje onu kulturu, která je
znamením rozkladu, jako hektické růže na lících mladého člověkajsou neklamným
znamením vnitřní, smrtelné jeho choroby.

Vždy pravdivé. jako krásná jsou slova, jež o umění napsal zvěčnělý fran
couzský myslitel, hluboký Arnošt Hello, řka: »Vnitřnimu světu obraznosti odpo
vídá vnější svět umění. Umění jest jednou ze sil, jež porušily obraznost, poněvadž
umění řekla, že zlo jest krásným. Umění má býti jednou ze sil,jež obraznost vy
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léčí; má říci, že zlo jest ohyzdným. Umění úplně ztratilo hlavu. Když bylo hle
dalo své vzory v krajinách stínu, když bylo zapomnělo, že slunce jest jeho vlastí,
když se bylo pokusilo o apothesu zla, když bylo oslavovalo svým znectěným
hlasem sebevraždu a cizoložství, když se bylo pokusilo odděliti pravdu od krásna,
obrátilo se proti krásnu . . . Umění, aby nalezlo klid, musí opět nalézti vzlet
a hloubku. Pěna je vždycky pohyblivou, zmítanou, unášenou a vzteklcu; alc pěna
neni oceánem. Moře je hlubokým _a vtom je tajemství jeho velebnosti . . .
Všechny povrchy jsou rozrušené, jediné hloubky mají, zachovávají klid . . .
Svatá, zbloudilá moci, dítě velikého domu, jež si hledalo život svůj daleko od
otce rodného a nenalezlo ho, jež jsi také sdílelo potravu vepřů, ty, o němž pro
střednost odvažuie se mluviti povrchně, a která. přece máš jméno: Umění, ne
věrné, kdy se obrátíš? — (Arnošt Hello: »Podobizny suětcůc. Přel. S. Bouška,
str. XXV.)

A ku podivu, že zesnulého velikého romanopisce &myslitele, Tolstoje, s nímž
moderní lidé tak rádi se chlubí, v otázce umění obyčejně umlčuji. Tolstoj zcela
otevřeně zavrhuje, ba zatracuje skoro všechno moderní umění pro jeho lascivnost.
Pravit: »Většinaobrazů francouzských umělců zobrazuje ženskou nahotu v různých
způsobech . . . To vše jsou výtvory lidí, již stůňon erotickou manii. Lidé tito
jsou zřejmě přesvědčeni, že tak. jak jejich všechen život se soustředil následkem
jejich nemocného stavu na rozmazlování pohlavních mrzkostí, i všechen život
světa soustřeďuje se na témže. Tyto lidi nemocné erotickou maniz' napodobuje pak
veškeren umělecký sue't Evropy a Ameriky. Tak tedy následkem nevěry a výluč
nosti života bohatých tříd, umění těchto tříd echndlo obsahem a soustředilo se
všechno v tlumočení citů ctižádosti. světobolu a hlavne:pohlavní žádosti:. (Tolstoj_:
»Co jest uměníPc)

Jakmile umění zalíbilo si v nahotách pro nahoty, jakmile zobrazovalo tělo pro
tělo, vždycky kleslo se své výše, oddálila se od svého pos/dní. Stalo se výrazem
doby, libující si v opěvání a vyzdvihování smyslnosti a fysického rozkošnictví. A doby
tý značí vždy úpadek qyšší duchovní kultury, ohroženi náboženské viry, ztrátu ideálů,
jež život posvěcují a povznášeii. Soukromý i veřejný život umělců, kteří se zobra
zení nahé, neoduševněné krásy lidského těla věnovali, nejednou o tom svědčí.

A když již tito umělci na svoje obhájení stále opakuji, že měli a mnjíjediný
účel a jedinou myšlenku, ukázati na krásu lidského těla, že byli a jsou daleci
toho, buditi třeba jen z daleka smyslnost, tož můžeme jim poukázali na ten zjev,
pravidelně se opakující: Proč za modely a vzory svých uměleckých děl nikdy si
nevoli své ženy, dcery a děti? Když jejich umění je povýšeno nad každou nízkost
a smyslnost, proč vždy jenom modely (hlavně ženské) se rekrutují z oné třídy
lidí, kte'n' se studem a mravností nebéřou to vážně a přísně? — Nechtí, aby jen je
diné oko, smyslnosti zakalené, spočinulo na postavách jejich drahých &blízkých
osob; považovali by to ža urážku a pohanu vlastní. K tomu propůjčují se jen
osoby cizí, za peníze. Není již v tomto faktu zřetelně vysloven názor, že nahé
tělo je stále vystaveno útokům smyslnosti? —

Pravda: »Čistým je vše čistélc Ale to platí jenom potud, pokud v dospíva
jícím člověku neprobudila se smyslnost. Jakmile rostoucími léty ozval se tento
»stimulus carniSc, osten těla v člověku, on ve své čistotě rdí se a prchá před
nuditou, protože bezděky pociťuje, že jeho mravnost ocitla sevnebezpečí. A kdo
je upřímný a poctivý sám k sobě, vždy na sobě zakusí nejlépe, že dojem,
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který měl z pohledu na krásnou krajinu, květinu, na umělecké dílo,- v němž
naprosto žádná nudita nevystupuje, jest ve svém obsahu valněodlišný od pohledu
na zobrazené krásné nahé tělo lidské. Při tomto pohledu ke všem oněm čistě
aesthetickým citům vždy se též vkrádá, at zjevně ať skrytě, pocit smyslné roz
koše. Naše tělesnost chce míli také »své slovo-. —

Ano, »“čistým je vše čisté.. Ale kolik je lidí na světě, kteří jsou ve svém
nitru v čistotě tak zocelení a upevnění, že pohled na nudity_ nevzbudi v nich
nečisté myšlenky? Kolik je těch, kteří ve svém svědomí, upřímně a tiše sami
sobě — veřejně ovšem každý se hlásí o palmu této vnitřní cudnosti — mohou
říci, že čistota a cudnost jsou jejich stálými průvodkyněmi? Ze nečistota nikdy ni
na okamžik se nedotkla jejich nitra?

A jestli opravdu před moderními nuditami dovedou státi pouze s dojmem
aesthetickým a stydlivost v nich není dotčena, svědčí to jediné o tom, že stud
jejich byl otupen. Hrobař, jsa stálým svědkem zármutku a pohřbů, necítijiž pra
žádného Hhutí srdce, byť se před jeho očima odehrávala scéna nejtragičtější;
lékař, který viděl sta mrtvol, nepociťuje jakési posvátné hrůzy a zdrželivosti před
mrtvým tělem; zubní doktor je zcela klidný. byť pacient v jeho ruce sebe zou
faleji bědoval. Otupěli proti těmto dojmům. Kdo před nuditami nepociťuje studu,
ukazuje jenom, že je podobnými věcmi již otrlý, než aby v nitru pocítil nelibost.
Ale tento klid není člověku přirozený; je to degenerace, necitlivost studu. *

»Pohledem na, nahé sochy ma' býti bojováno proti falešnému studu. Tento
má býti vyhlazen, a jenom pravý stud má býti v člověku pěstěn. »Naturalia non
sunt turpiac. rCo je přirozené, není hanebné; špatností jest pouze špatnost, hřích.
nepravost.< Tak se též nejednou chrání nudita v umění. —

K tomu my pravíme toto: Zásada je nesporně správná. At zmizí vše, coje
falešné a zůstane, co je pravé a přirozené. Ale kterak najítí hranice v duši člo
věka mezi studem falešným a zdravým? Či není často obojí tento stud k nepo
znání do sebe vpleten & smíšen?

Známý německý spisovatel, Otto Ernst, kterému zajisté nikdo nebude vy
čítati nějaké zpátečnictví, praví: »Tak snadný není tento problem! Ano, kdyby
jen s nepravým studem nebyl onen šlechetný a krásný stud tak proklatě zpleten
& smísen, že s oním skoro vždy i tento se trhá. A pravý stud je snad to jediné,
co nám umožňuje pobyt v tomto hrubém světě.: —

A tento stud ušlechtovati a pěstiti jest přední vychovatelskou povinností.
Neboť stud úzce souvisí s vnitřní nedotknutelnosti :: celou mravní neporušenosti
člověka. A jako u toho, kdo chorobou o jedno oko přišel, i druhé bývá v ne
bezpečí, tak u každého, kdo ztratil stydlivost, celý jeko mravní habitus kolísá.
Každý zkušený vychovatel, který má na zřeteli skutečnost a neuvízl v mlhovitých
a neživotných theoriích, dá nám za pravdu. V člověku samém tkví náklonnost
k špatnosti, a tu je nesvědomito ji ještě drážditi & posilovati.

Řikati, že pěstujeme a tříbíme aesthetický smysl, když staví se před oči
mládeže všude v umění nahota, je theorie nezkušených anebo již smyslně dege
nerovaných lidí. Fórster, dalek vší pruderie, ve své >Pohlavní cthics a paedago
gícec dobře praví: »Nesmíme si ostatně nikterak namlouvati, jak mnohý náš
aesthetický úsudek o kráse těla není čistě aesthetického rázu, ale sexuellního
původu, t. j. zcela nevědomě pochází odtud, že pohlavni pud stanovi hodnotu
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(díla uměleckého). Velmi často ani nevíme, jak náš sezuellní soud poručníkuje
všechno naše aestheticke' oceňování.

Jsou lidé, kteří s krvavým posměchem napadají ty, kteří bojují proti vzmá
hajícímu se na všech ulicích vystavování nahot z toho důvodu, že z nich pra
mení dráždění smyslnosti. Říkávají: čistému je všecko čisté, a že se lekáte takových
účinků oněch věcí. svědčí jenom o tom, že sami . . . Na to možno odpověděli:
»Pánové, kteří máte z pozorování nahého těla čistý umělecký požitek, zvěst o vaší
čistotě dobře slyším, ale nedostává se mi v ni víry. Všechen rozdíl nazírání
v celém našem sporu záleží pouze v tom, že, bohužel, je velmi mnoho lidí, kteří
oproti svým vlastním nečistým představám a dráždění jsou velmi snášelivými,
a proto i proti dotyčným dráždidlům jeví nejšlechetuější snášelivost. Jenom velmi
málo lidí na tomto poli se tak vítězně vychovalo, — v skutečném životěje však
naprosto potřebí počítati se slabostí a dráždivosti valné většiny.: (Sexualethik II.,
str. 214).

Proto páší též hřích na příštích generacích, kdo nudity na veřejných místech
vystavují mládeži na pospas. Olupují je z nerozvahy, jež není si vědoma ná
sledků, o stud, a řekl bych posvátnou úctu k lidskému tělu, a tím podkopávají
v nich sebeúctu, nejpevnější to základ vší mravnosti.

»Ve'da je světlo, umění je oheň,< napsal přední vychovatelský spisovatel.
Běda věkům, v nichž spalováno, co v duši lidské je nejkrásnějšího a nejjemnějšího!
Přední kulturní historik německý, Fr. H. Visher, právem řekl: »Stydlivost není
pokrýtstvím; národ hyne, když vymírá studc. r.

O hygieně duše.
Podává EM. ŽÁK.

(Dokončení.)

Ale kterak dospěje člověk k tomu, aby tvrdé rány osudu a vnitřní konflikty,
jež nejčastěji zaviňují duševní rozrušení, snadněji snášel &.pokud možno přemáhal?
Může snad výchova školní a domácí a otužení ducha, pokud se děje za tímto
určitým cílem, blahodárně k tomu přispěti? Zajisté.

Mluviti o nějakém přetěžování mládeže ve škole, je dnes většinou prázdnou
a holou frasí. Ba ona může míti za následek, že jí v mnohých případech jak
tělesný tak duševní rozvoj mládeže jenom se dusí.

Ovšem nezdravá atmosféra života ve školách ochromuje u mnohých žáků
všechnu jejich schopnost odporu & resistencí proti různým zárodkům chorob,
a bývá dost často vlastní příčinou některých tělesných poruch. Také jednostranné,
často neiapne' pěstění rozumu, který daleko netvoří hlavní součást všech našich
duševních schopností, a přetěžování paměti mrtvou látkou, pro niž mládež často
nemá ni nejmenšího zájmu, nutně musí působiti jenom zhoubné předráždění
mladého mozku. Následkem této >výchovy- mnozí mladí lidé záhy propadají hrozné
blaseovanosti á nudě, v níž všechna čilost & vroucnost jich cítění bývá umrtvena
jich stálým rozumováním. A ti, kteří ve své mladistvé touze po radostné činnosti
schopni jsou tomuto stálému přecpávání svého rozumu klásti odpor, nemají-li
žádné příležitostí svoji touhu po nějaké činnosti řádným způsobem uskutečňovatí,
dopouštějí se všelikých surových a hrubých nepřístojností. Co napsal Oonollý
o výchovném systému své doby, že »neni ničím jiným než satirou na normální
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lidský rozum,c platí i dnes o nejednom z našich výchovných cílů, poněvadž
tento způsob výchovy, místo aby duševní energii člověka budil, jenom ji ubíjí
nebo aspoň utlumuje.

Ale z“to, co zoveme obyčejně »výchavou domácí:, zpravidla nezaslouží, aby
se jmenovalo vychováváním, poněvadž se často omezuje jenom na to, aby sí dětí
odwkty některé nezpůsoby a nanejvýš sí osvojíb! některé čistě vnější formy spole
čenského chování. Na to, aby _dítěbylo schopno jistého sebezapíra'ní a odříkání, aby
cvičilo a posilovala svoji vůli, aby se v něm vypěstíl duševní jemnocít a pravý
takt srdce, zpravidla neklade se žádná. váha.“A to je neodpustitelná chyba celého
našeho výchovného systému a neomluvitelná. vada již proto, že obyčejně v po
zdějším věku buď ji nelze odstraniti vůbec anebo aspoň velmi těžko.

Ovšem tím není řečeno, že by se k posilování vůle a k cvičení se v sebe
zapírání a odříkání mělo užívati hrubých a duchaprázdných method, které "byjak
duševnímu, tak i tělesnému rozvoji dítěte byly jen na škodu. Dětská veselost
a prostata myslí, upřímnost a bezprostřední vroucnost jeho cítění jsou nejsvětější
a nejpřednější statky dítěte, a těch musí býti šetřcno. Ba všechna výchova ktomu
má směřovatí, aby dítě, seč jen možno, zachovalo si je i pro život svůj pozdější.
Nejlepší znatel lidské duše a její potřeb, Ježíš Kristus, neřekl nadarmo ona hlu
boká slova: »Amen, amen pravím vám. „nebudete-li jako maličcí, nevejdete do
království nebeského..

Kdyby toho všeho ve výchově více se dbalo, nebylo by v životě tolik
slabých, jako třtina chvějících se existencí, které již přinejskrovnějších nesnázích
upadají v rozčilení, bezradnost nebo v malomyslnost, a potom bucl' hledají za
pomenutí ve smyslných požítcích a alkoholu, nebo sobě i jiným stále opakujícími
se výčitkami a vnitřním rozhořčením jsou jen na obtíž.

Ovšem, všechna týchova domácí i školní jest pouze přípravou k budoucí
sebevýchově člověka. Hlavní úkol výchovný ve vlastním slova smyslu. připadá
každému jednotlivci teprve u věku dospělejším; neboť teprve v tom věku může
každému na tom zálcžcti, aby se mravně zdokonaloval. Každý ví, že cílem, který
jest jediné hoden výchovy, je vzdělanost. Ale pravého vzdělání lze jen těžko
dosíci, nebot ono není něčím pouze vnějším, ale jest ovocem dlouhého vnitřního
mívoje a snahy po dokonalostí charakteru. Vnější vzdělání jest pouze prostředkem
k vyššímu cíli.

Proto také sotva jest pojmu, v jehož vyměření by panovala taková různost
názorů, jako v tom, co vlastně rozumíme slovem: vzdělání. Někteříse domnívají,
že vzděláním je vnější uhlazenost a bezvadné ovládání vnějších společenských

'lorem. Jiní vzděláním rozumějí zvláštní způsobilost člověka lehkým a příjemným
způsobem si zjednati svoji existenci; a jiní zase všechno vzdělání spatřují v na
učení se různým řečem. A konečně jsou i přemnozí, kterým vzdělání jest totožno
s vědomostmí, s učeností člověka.

Pravé vzdělání však s těmito názory má jen velmi málo společného, neboť
ono nevztahuje se tak na rozum, jako spíše na vůli a srdce člověka. Proto
právem se vždy mluví o ušlechtění srdce. Ve vyšším slova smyslu rozumíme
vzděláním vypěstění nejjemnějších duševních vlastností člověka, neiušlechtilejších
citů a poznání vyššího určení.

A že. člověk vlastně je určen k tomu, aby se povznesl nad každou všednost,
pomíjejicnost a malost, aby si uvědomil vnitřní svoji energii a cenu, náboženství
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icst jádrem vší starobylé moudrosti, jak ji všichni velcí duchové všech věků,
a všech národů hlásali, ono je, které obsahuje všech nu životní pravdu. Kdo se od
tohoto cíle uchyluje, zakusí dřív či později všechny neblahé toho následky.

A právě člověk jemnějšího cítění potřebuje. aby se od tohoto cíle neuchy
loval, ježto subtilnějši jeho soustava snadněji také podléhá rozrušení a rozvratu.
Jemněji cítící člověk musí i vniterně k určitému, duševnímu středu dospěti a k němu
vše, co je takořka na obvodu a periterii jeho sil, říditi a soustřeďovati. Čím více
je takových lidí, tím více roste pravá kultura národu. V pravé kulturní době
panuje také duševní čilost a zdraví, moudrá životospráva, duševní klid a víra
v určité a neochvějně pravdy. Neklid, shon, touha po novotáoh a sebepřeceňování
byly vždy znamením, že nastává doba úpadku. —

Teprve tehdy, když člověk dospěl k poznání svého vlastního určení a k zna
losti vnitřních zákonů svého ducha, otevírají se mu ony zdroje, z nichž stále
prýští nová a nová sila životní. Tehdy jest si toho vědom, že tyto duševní síly
tvoří jeho charakter. A z toho vyplývá pro něho povinnost, aby svému charakteru
zůstal vždy věren, t. j. aby charakterně žil, poněvadž každé odchýlení se od této
povinnosti jeho činorodé síly jenom ochromuje a porušuje vnitřní jeho rovnováhu.
Na tomto vyšším stanovisku získá pak člověk pevné a určité měřítko pro všechny
zjevy života a pozná pravou cenu všech hmotných statků. Potom dá jim v životě
svém jen onen podřízený význam, který jim v pravdě náleží. A tak dospěje
k onomu vnitřnímu klidu, bez něhož život jestjen trápením a faktem, který nemá
vlastně žádného smyslu. Zde teprve pozná, jak hluboká a vznešená pravda je
obsažena ve slovech Kristových: »Království Boží ve vás.: — —

A jako strom, jestli je znovu a znovp vykopáván a přesazován, začíná
chřadnouti, tak jest i s člověkem. I člověk potřebuje míti určitou půdu pod sebou,
stálé a neměnící se hledisko, s něhož by patřil na všechen ruch života a k němuž
by se vždy znovu vracel po rozčilujících zápasech & nesnázích. A jen ten, kdo
se snaží pevné a vyšší hledisko na život zaujati, může býti nazýván vzdělaným
v nejlepším slova smyslu, nebot vzdělání nelze dojíti ve školách, ba ani na uni
versitách, poněvadž ony všechny jsou ve službách budoucího existenčního po
voláni člověka. Pravým vzděláním jest jenom sebevzdělání, a jenom nejvyšší
myslitelé a umělci mohou nám k němu býti dobrými vůdci. A čím větší a vzne
šenější jsou jejich díla, tím mají též větší výchovnou cenu a tím více jsou způ
sobilými, vštípiti nám pravou lásku a sílu k životu.

Veliká díla náboženství a umění jsou k tomu nejvíce způsobilá, aby nás
uchránila ode všech špatných a bludných cest i ode všech menších starostí a.
strasti, protože ona, jsouce výrazem stupňované síly životní, mají tutéž vyšší
životní silu vlévati i nám. A tím, že nás povznášejí nade vše malé a pomíjející,
působí osvobozujícím svým vlivem na naší duši; a toto osvobození jest zároveň
nejlepším lékem a. takořka zdravotním prostředkem pro naši duši, poněvadž nej
větší část všech nervových poruch býva přivoděna duševním přetěžováním,
stálým tkvěním duše na rozličných utkvělých představách a nepatrnostech.

Nejlepší hygienou duše jest stálé její osvěžování a oživování povznášejícími
pravdami. Proto již Goethe, zkusiv to asi nejlépe sám na sobě, napsal: .Rci mi,
kterak se stále a stále obnovuješ? Tak nejlépe učiniti můžeš, když vždy pocítiš
radost nade vším vznešeným; nebot co je vznešené, zůstává vždy svěží, zahří
vající a oživující. V malichernostech třese se jen malicherný hrůzou a chladem.:
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Sillon.
Podává prof. Dr. LUBOMÍR PETR.

(Pokračování.)

Zvláštní způsob, jímž Sillonisté časovou otázku katolického demokratismu
řešili, nemohl by však býti řádně pochopen, kdybychom zůstavili bez povšimnutí,
co ze svých užitečných prvků poskytla jim jílosq/íe a morálka.

Dosavadní spiritualismus francouzský, od života úplně odloučený, spokojoval
se samolibým přesvědčením, že v říši pouhé myšlenky objevil nejvyšší pravdu.
Tomuto čirému intellektnalismu postavil se na odpor kněz Gratry, ředitel paříž
ského Stanislavova gymnasia, z něhož později Sillon vzešel. »Milé děti,c říkával
svým žákům, _:naší svatou povinností, jest zachrániti svět. Nesmíte pouze
zaměstnávati se svým spasením, jste odpovědni za celý svět.<

Tato filosofie, jež vší podstatou nesla se k tomu, aby prorazila rámec pouhé
abstrakce a pronikla činorodé do života, nalezla horlivěho stoupence v Olle'
Laprune, jenž ve svých hojně rozšířených spisech pokusil se smiřiti vědu
s náboženstvím, a pravdou i láskou soulad vnésti v rozum a srdce. »Pokoj vejde
do našich srdci nikoli zbabělými ústupky a kompromissy, nýbrž důsledností
našeho myšlení a energií našeho chtění, jež prosto vší lidské bázně, zásady
rozumem přijaté ve skutek uvádí.

Týmž duchem nese sei znamenitá kniha jeho žáka Maurice Bloudela
»L'Action,c jíž k vrcholu dospívá onen směr křesťanské filosofie, jenž po ňasku
eklektického spiritualismu čin prohlašuje za východisko myšlenkového hnutí,
do mravného a sociálního života zlepšení zanésti usilujícího.

To, čemu učili Jiří Fonsegrive, »moralista demokratie,c a Lean Harmel,
nebylo již než rozměněnou mincí této filosofie činu, jejím detailním rozvedením
a důsledkem. Ale učení jejich zůstavilo na Sillonisty silný dojem a stalo se
páteří „jejich programu, zvláště programu levého křídla sillonistického: politické
a občanské rovnosti všech, theorie jednotlivcova práva na existenci prací, po
žadavku nejvyššího rozvoje osobnosti, a zásady, že vůdčí úloha v socialnim
životě nemá býti závisla na ródě, nýbrž na osobních, intellektualních a mravních
vlastnostech toho kterého člověka. Nejdůležitější zásada socialně-ethické reformní
práce Sillonu, »apoštolál dělníka u dělníka,- vychování lidu jím samým, pochází
od Leona Harmela', jenž již dvacet let před encyklikou Lva XIII. učil, že dělnická
otázka jen dělníkem může býti rozřešena.

Ze kterého mravního prostředí Sillon vyrostl, jest rovněž důležito věděti
k jeho porozumění. Francouzský lid devatenáctého století v téže míře, ve které
odvraeel se od církve, odvracel se i od její morálky a vydal se za heslem
laicisace a rationalisaee své kultury. Potírání metafysiky, vytržení morálky z úrodné
půdy náboženství a přesazení její do oekonomicko-socialního procesu pokrokového,
to byly asi cíle, k nimž pracovali Prondhon, Michelet, Gautier, Gambetta, Ferry,
Sully-Prudhomme &jiní. Všechny tyto děti nového ducha věřily, že mravný
zákon může býti nahražen takovou kombinací socialnich organismů, aby zájem
jednotlivcův v jednotě s působením zákonů přírodních stačil k zachování nej
lepšího pořádku v lidech i v lidských zřízeních.

Když však tyto předpoklady úplně selhaly a naděje, v laickou morálku
kladené, dostávaly se do většího a většího rozporu se skutečností, povstala



St:-in se. VYCHOVATEL Ročníkxxvn.

ve Francii proti tomuto směru reakce, jež jména Bourgeta, Desjardina, Roda,
Voguč, Brunčtiera známými učinila daleko za hranicemi. Sestoupli se v »Union
pour l' action moralec, aby pracovali na obnově morálky, jíž se demokratii ne
dostávalo.

Zdálo se na chvíli. že Francii nastávají nové časy. Ale bylo to jen zdání.
Slibné hnutí rovněž usnulo a co zbylo Francii, byl zase jen chaos a nejistota,
jež neměly již daleko do malomyslnosti.

První číslo časopisu »Sillonnc, ježvyšlo 10. ledna 1894, obsahovalo upřímné
toto doznání. _»Nesnadná chvíle vstupu do života nebyla snad nikdy těžší než
dnes . . Jak máme řešiti životní problem? Starší odhodili řešení zděděné, ale
nového nám nedali, odvrátili se a zůstavili nás v nejistotě. Podvrátivše víru,
ideje, tradici, všechen základ, na němž spočíval život našich otců, nedovedli vět
šinou nic jiného, než na těchto troskách na obdiv stavěti svou usmívající se
lhostejnost . . .Ale slyšíte li je dnes, zdá se 'vám, že zmocnila se jich lítost.
Staré století je syto negace a pochybností, ale příliš chabo, aby vzchopilo se
a přistoupilo k dílu. Obrací se tudíž k nám jakoby s prosbou, abychom, co vy
vrátilo, zase postavili. Všechny zraky upřeny jsou k obzoru, na němž se teprv
objevujeme.. '

Přes počátečnou nejistotu a nesnadnost úkolu podařilo se přece Sillonistům
potřebu morálky učiniti základem jejich celé demokratické činnosti reformní.
Bylt již mezi nimi jinoch, po němž Bourget toužil v Nauueaux Essais de psycho
logie: »Kdo pronese slovo budoucnosti a plodné práce, jehož mládež tato po
třebuje, aby konečně dala se do díla, vyhojena z nejistoty, jíž churavíh

(Pokračování)

a) bystří jej, kteréžto vzdělávání nazývá se
formálním a dějese mathematikou,íysikou,
filosofii a mluvnici; B) vštěpuje mu pravdy
neznámé, obohacuje jeho vědomosti a toto
vzdělávání rozumu slove materialním. Pro
středky k tomuto vzdělání čelíeí jsou: ná
boženství, zeměpis, dějepis, přírodopis atd.

FEUILLETON.

Vzájemná podpora školy a domácnosti
při výchově mládeže

(V konterenci s rodiči přednesl prot. JOS. STANĚK.)

(Dokončení)

II. Výchova duševní.

Výchova duševní. vzdělání, jest přede
vším úlohou a povinností školy, ježto mnozí
rodičové neměli by k tomu potřebného času,
ba mnohdy ani potřebných schopností.

Duch lidský má tři mohutnosti: mohut
nost poznávací, mohutnost chtěcí a ma
hutnost cítící. Všechny tyto třimohutnosti
potřebují vzdělání, zušlechtění. O mohutnost
poznávací se staráme, a) vzděláváme-li ro
zum, o mohutnost volici b) vzděláváme-li
vůli, o mohutnost cítící c) vzděláváme-li cit.

Ad a) Rozumem svým poznáváme věci
vedle sebe, jich příčinnost,jich účel, pozná
váme pravdu. ím lépe rozum vycvičen,'tím
lépe a tím důkladněji pravdy poznáváme.
Vzdělává pak škola rozum dvojím způsobem:

Ve škole přičiňuje se učitel. aby žákům
přednášené pravdy tak znázornil avysvčtlil,
by jim porozuměli, je pochopili. Žáků po
vinností jest, aby si je doma náležitě do
paměti vštípili. A tu může domácnost pro
kázati škole nesmírné služby. Může žáka
k učení přidržovati, případně i vyslýchati,
zda uložené látce se již naučil.

Dobře jest. pečuje-li domácnost o to,
aby žák učil se napřed předmětům těžším, &
kdyžjest unavenější, teprve předmětůmlehčím.
Který předmět byl by těžší a který lehčí,
nedá se ovšem všeobecně určití; přijde na
žáka. Jednomu jest mathematika hračkou,
latina a řečtina těžkou, jinému opačně. Dlouho
do noci nemá žák vysedati, ježto tělo po
tfebuje spánku. Sedí—listudující přes 10 ho
din, nebývá práce jeho po 10 hodině již
k ničemu. Jestiť již tak unaven, že duch
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pracovati nemůže. Podobně nemá si nechá
vati příliš práce na ráno. Unavilt by se, a
školní vyučování bylo by pro něho ztraceno.
Ráno má si jenom zopakovati a přehléd
nouti, čemu se byl večer naučil. A není
toho více třeba. Pracuje-li žák večer svě
domitě 3 hodiny, naučí se řádně všemu.

Aby učitel se přesvědčil, jak žák látce
ve škole probrané porozumět a aby žáka
k samostatné práci vedl, ukládá mu úlohy
domácí. Domácnost podporuje školu, že
toho dbá, aby žák úkoly pracoval v čas a
to samostatně, jakož i aby čistě je napsal.
Všimne si proto častěji úloh žákových a
sešitův. Nepracuje-li žák samostatně svých
domácích úloh, odbývá-lije ledabyle, nedo
vede také řádně vypracovati ani úloh škol
ních — komposic. Co platí o úlohach, platí
i o přípravách a domácích cvičeních.

Se samostatnou prací úloh souvisí jaksi
i kondice. Zámožnější rodiče brávají synům
svým staršího, nebo nadanějšího studenta,
aby s nimi opakoval. — Co o tom souditi?
Jednají dobře, či ne? Jest-li hoch slabších
schopností, jest toho často třeba, aby vý
klad školní byl ještě jednou zopakován.
To-li correpetitor se svým svěřencem činí,
dobře jedná. Pracuje-li mu však přípravy a
úlohy, jest to chybou. I slabší žák má si
cvičení a úlohy vypracovati samostatně.
Correpetitor jemu přípravu přehlédne a na
chyby upozorní. Svěřenecjeho potom sám má
poznati, v čem chybil, a jak správně mělo
býti. Jinak-li si domácí učitel počíná, nc
jedná správně, ježto žák nezvykne si nikdy

“samostatně pracovati. Correpetitor má se
zpravidla přibratí jen žákům gymnasia niž
šího. V gymnasiu vyšším má býti zjevem
velice řídkým.

S velikým užitkem je pro žáka i zá
roveň podporou školy, přeptají-l-i se domácí
častěji na žáka u ředitele školy,_ tříd
ního nebo jiného z učitelů. Budou potom
věděti, kde páku nasaditi, aby prospěch se
zlepšil nebo.na náležité výši se udržel. Po—
chvala domácnosti, případně pokárání, hraje
ve vyučování velikou roli. Nebudiž však
každý nezdar kárán. Přičiňuje-li se žák seč
může, nezaslouží si pokárání, i když pro
spěch je chatrný. Jinak vidí žák, že se sním
nejedná spravedlivě, jest v nitru svém roz—
trpčen a nedělá pak ničeho.

Není také radno duchažákova přílišroz
ptylovati. To se děje, když žák učí se ještě
jiným předmětům nežli těm, které osnovou
školní jsou předepsány. Jmenovitě na nižším
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gymnasiu neměl by se žák začíti uCitijiným
řečem, než povinným. Mát každá řeč své
zvláštnosti, svou konstrukci a plno cizích
neznámých významů. Žák jest přetěžován, a
poněvadž do ducha té neb oné řeči ještě
náležitě se nevžil, nejednou plete si všechno.

Na vzdělání rozumu veliký vliv má dobře
spořádaná četba. Proto také při každé
škole jest žákovská knihovna. Do knihovny"
té vybírají se knihy s velikou pečlivostí pod
osobní zodpovědností učitelů. Knihy ty roz
dělují se potom na skupiny, dle stáří a po
kroku žáků, a těmto se půjčují. Z jiných

-knihoven knihy si vypůjčovati mají žáci
zakázáno. Mohla! by se jim do rukou do
stati četba, která by věku jejich nebyla při
měřena a místo aby studujícího vzdělávala,
kazila by ho.

Domácnost chtíc škole pomáhali, všímá
si i četly žákovy; zdaž vůbec čte. jak
mnoho, a co. Jako jest chybou, nečte—li
žák ničeho, podobně pochybeno jest, čte-li
příliš mnoho. Hltáť potom jenom obsah, ne
přemýšlí o něm a zanedbává učení. Přečte-li
žák nižšího gymnasia týdně 1 knihu, avyš
šího 2, dostačí.

Ze školy se ovšem žákovi nepřiměřený
počet knih nepůjčí, ale žáci půjčují si je
potom mezi sebou. Knížky z jiných knihoven
než školních domácí ihned žákovi odebéřou
a dotyčné knihovně zpět vrátí. —Podobně
ncstrpí domácnost, aby žák četl knížky tak
zvané »indiánky adetektivkyc. Rozčilujít príliš
obrazotvornost hochů, svádějí je od studií,
často i k útěku z domova a k jiným ne
příjemnostem. —

Ad b) Mohutnost chtěcí vzděláváme, pe
čujerne-li a vůli chovancem. Vůle nade
všemi silami v člověku kraluje, poroučí
smyslům, rozkazuje často i rozumu, určuje
veškero jednání lidské. Je-li vůle dobrá, jest
veškeren život dobrým. A aby život cho
vanců dobrým byl, to jest hlivní úlohou
výchovy. Proto působí škola k tomu, aby
náležitě vzdělala vůli žákovu, t. j. aby ji
posílila, její vládu nad smyslnými pudy upev
nila a ji samu sklonila pod zákon Boží.
Nedá-li se člověk žádným lákadlem svésti
ke zlému a ničím od dobra a svého přesvěd
čení odstrašiti, má pevnou vůli, má cha
rakter. A toho chce škola-u svých žáků
docíliti.

Snaží se o to dvojím směrem, theore
tickým a praktickým. Směr theoretický
v tom záleží, žeikladeškola chovancům svým
na srdce, by vždyjenom to činili, coje dobré,
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ani na pravo, ani na levo se neuchylujíce.
Liči jim, jak člověka takového si každý váží,
ano i nepřátelé že jej ctí. kola ukazuje
mládeži vzory, muže, kteří za přesvědčení
své i životy obětovali. Množství takových
vzorů poskytuje především náboženství.

V první řadě stojí to ovšem náš Vyku
pitel, v Zákoně starém Eleazar, matka mak
kabejská se svými syny, Judas makk. V Zá
koně novém sv. apoštolové, mučedníci ajiní
hrdinové křesťanští. Z historie světské Mu
cius Scaevola, Kodrus, Ondřej Hoffer, Ko
zina a jiní. l četba autorů latinských a ře
ckých skýtá množství takových vzorů.

Škola hledí utvrditi charakter svých
žáků i prakticky. Nestrpí lži, trestá podvod,
tupí přetvářku; promíjí však přestupek, když
provinilce dobrovolně se přizná.

V této šlechetné snaze podporuje školu
i domácnost. Navyká chovance přemáhati
hněv & krotiti vášně; vede ho k tomu, aby
někdy i věci dovolených se odřekl, a tím
svoji vůli sílil. Chválí ty, kdo něco dobrého
vykonali, haní, kdo jednají špatně. Předcho
vancem mluví každý ajedná tak, jak smýšlí.

Ad c ) O mohutnost citící pečujeme, vzdě
láváme- li cit. City rozdělujeme na city vyšší
a nižší, či na nadsmyslné a smyslné. K ci
tům vyšším patří city mravní a náboženské
(cit úcty k ctnosti, cit stydllvostí.) K citům
nižším cit bolesti, zármutku, radosti, hladu,
žízně. Střed mezi city vyššími a nižšími
zaujímají city aesthetické, t. j. city krásy,
city vznešenosti v přírodě a umění.

kola navádí chovance k tomu, aby city
nižší. — smyslné zušlechtoval, případně
potlačoval; aby sebe ovládal. V nábo
ženských hodinách, při čtení autorů do
mácích i cizích, vidí žák, že bolest a zá
rmutek vedou často k dobrému. vTrp, ko
záče, budeš otomanem.c Že radost mívá
i své stinné stránky; ano, škola nabádá cho
vance své k tomu, aby těchto citů nižších
užíval k podpoře citů vyšších. Při bolesti
na př. vzpomíná bolesti Páně a s Ním muka
Jeho citi; v radosti uvažuje, jaká teprve
bude radost v nebesích. Byl-li by cit nižší
proti řádu mravnému, nabádá škola cho
vance, aby cit takový úplně potlačil; na"př.
kdyby cit hladu a žízně sváděl člověka
k výstřednostem.

City mravní a náboženské škola v žáku
vzdělává a rozněcuje. Při vyučování líčí se
cena a výbornost ctnosti skoro každého dne.
Tím cit úcty k ctnosti vzrůstá v srdci žá
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kově. Poněvadž náboženství má sídlo své
více v srdci než v hlavě, třeba pěstovati
u chovance í Gig! náboženské. iPouze když
nejsvětější zakořenilo se v nejsvětější době
nevinnosti, stane se majetkem mysli, z níž
nepodaří se nikomu je vyrvati.: (Herbart.)

Tyto city náboženské pěstují se v mládeži
tím, že škola pilně toho dbá, aby žák svě
domitě plnil všechny své povinnosti nábo
ženské. Cit bázně Boží budí a posiluje se
líčením všudypřítomnosti Boží a spravedl
nosti Boží; cit lásky k Bohu líčením Jeho
dobroty a lásky k lidem. Zde jest ovšem

Ale není
osamoceno: Dějepis, přírodopis a články
v čítánkách jsou mu mocnými pomocníky.

City aesthetické vzdělává náboženství,
když líčí Boha jako vzor dokonalosti a krásy,
upozorňuje, jak účelně a velebně jest uspo
řádán celý svět; podobně tak přírodopis.
Dějepis při dějinách umění poukazuje na
krásu vynikajících děl uměleckých, litera
tura římská 1 řecká přispívá ku vzbuzení a
zušlechtění citů aesthetických svými řečni
ckými a.básnickými spisy, mathematika svou
nezměnitelnou pravidelností a přesností. 0 kre
slení a rýsování netřeba toho ani připomínali.

Domácnost může při vzdělávání cítící
mohutnosti dvojím směrem školu podporo
vati: kladným a záporným. Napomíná žáka
při citech smyslných, aby jich příliš nedbal,
kde toho není třeba, případně aby je pře
máhal a sama mu vtom dobrým příkladem
předchází. City mravné a náboženské do
mácnost u chovance sesiluje, když předpisů
mravních a náboženských přísně šetří, o mrav—
nosti a náboženství vždy s úctou mluví. Zde
hlavně působí matka. Co ta do srdce dítka
zasila, to ani zloba pekla z něho nevyrve.
I kdyby dítko takové někdy zbloudilo, kleslo,
vzpamatuje se a vrátí se na dobrou cestu.
V ohledu záporném podporuje domácnost
tyto city, když všeho se chrání, čím by mrav
nost a náboženství bylo uráženo, jako jsou
kluzké řeči a písně, kritisování nábožen
ských předpisů, povinností a podobně.

Řeč svou dovoluji si skončiti slovy vy
chovatele, Friedr. Aug. Wolfa:

»Škola, kterou sobě rodiče pro děti své
zvolili, budiž jim tak ctihodná, aby všecko
činili, což by učitele v obtižném jich úřadě
podporovati, a vše odstraňovali. co by pro
spěch práce jejich stížiti, nebo jim na úkor
býti mohlo.:
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SMĚS

Sdružení professorů smýšlení katolí
ckého. Bratrský náš moravský orgán. »Vy
chovatelské Listy:, přinášejí ve svém prv
ním čísle t. r. tuto potěšitelnou zprávu: »Nový
bojovník přihlásil se do řady katolických
učitelů. Myšlenka proslovcná na valné hro
madě našeho spolku na Velehradě stala sejiž
skutkem a v Olomouci přípravný výbor vy
pravil stanovy, jež co nejdříve budou schvá
leny. Do sdruženi vedle katechctů přihlásilo
se již ke stu laiků a professorů, tak že
»Sdruženíc brzy bude moci počíti svou čin
nost. Spolek jest myšlen pro země koruny
svatováclavské a pro Dolní i Horní Rakousy;
bude tedy representovati mocný proud kato
lické intelligence, s nímž bude se musiti vždy
počítati. Sdružením tímto dostává se nejen
našemu spolku učitelskému, nýbrž i katoli
ckým spolkům studentským vhodného dopl
nění a vyvrcholení. Přejeme bratrskému »Sdru
žení: hojně zdarulc — i my připojujeme
se k této myšlence, protože jest nejvýš na
čase, aby oproti řádění několika pokroko
vých křiklounů, kteří ve spolku professorakém
vedou hlavní slovo, postavila se řada klid
ných, rozumných a věřících protessorů-vy
chovatelů, kteří budou již svým sdružením
účinným protestem oproti nevěrecko-pokro
kovým proudům ve stavu středoškolských
protessorů. »Proto jsou nepřátelé tak silní,
že našinci jsou pohodlní.< INikodém, když
Spasitele přibili na kříž, odložil svoji bázeň
a přihlásil se k Němu. Jest čas, aby i no
vodobí Nikodémové přemohli svoji ostýcha
vost a přiznali se za učedníky Kristovy.
Sdružení katolických professorů bude k tomu
prvým krokem. f.

Napomenutí k pokoji. Když němečtí
nevolníci, svedení Lutherovým heslem o evan
gelické svobodě, jali se bouřiti protl své
vrchnosti, Luther, mravní původce vzpoury,
ihned jal se je utišovnti svým »Napomenu
tím k pokoji-. »Česbl Učitele, orgán p.
Černého, Tučkaajj. pánů předáků pseudo
pokrokového táboru, činí oproti skupinám
nespokojenců v řadách učitelských, vyrost
lých pod dojmem nepořádku v bance >Prahac,
podobně. Volá ve svém úvodníku ze 14.
února: rZ rozvášněných okamžiků musíme již
přejíti k rozumné přítomnosti . . . Neklid,
rozbouřené mysl, to jsou největší škůdci
rozumné práce . . Poznali jsme vpřítom
ných chvílích až příliš mnoho, jak učitelé
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dívají se na osoby a věci jen okem stran
nických žumálů, jak věříkaždému slovu zde
vytištěnému iako evangeliu atd. — . U.
volá nyní po rozumné přítomnosti! Co pro
vozoval při aíéře svatováclavské záložny, to
byl huronský křik blázna. Nyní, když mu
jde o jeho předáky, náhle chce míti rozum!
A jak viděti jsou, kteří jeho voláním »po
rozumu: nedají se ukonejšit. A marné, jak
učitelstvo jednou v důvěře zklamané známe,
jestjeho jarmareční ujištování: Jenom v tomto
ústředním žurnále je pravda! Jenom slovu
zde u nás vytištěnému sluší věřiti jako
evangeliu !: — Duchové, které vyvolali kdysi
proti nám, začínají se nyní obraceti proti
samým vyvolávačům. r.

Kapku závisti musil přece »Č. U.:
přilíti do návrhu školské komise, která na
vrhla, aby katechetům při prvním jich usta
novení přiznalo se kromě základního platu
také první zvýšení služného. Praví! v čísle
svém z 21. února toto: »Blahovolnost ko
mise školské při vyměřování služného kate
chetům zasluhuje všeho uznání. Bylo by si
jen přáti, aby stejným loktem, se stejnou
roztomilostí měřilo se isvětskému učitelstvu
a aby přáním tohoto práVě tak hladce a
ochotně se vyhovělo. Jestli uvádí se pro
vyšší plat katechetům důvod vyššího vzdě
lání (t. j 4 ročníky semináře), měla by
souhlasně přiznána býti výhoda ta i učíte;
lům světským, kteří mohou se vykázativzdě
láním vyšším, nebot vzdělání universitní, tech
nické je právě tak cenné pro učitele národ
ního školství, jako vzdělání seminářské.:

K tomu pravíme, že nebude v nás nikdy
ní stínu závisti, když učitelům světským
universitního vzděláni budou vyměřeny po
žitky vyšší. Ostatně toto zvýšení platu stejného
s učiteli světskými vyrovnávací kvinkvenát
kou nebylo motivováno pouze »vyšším vzdě
láním,< delšími studiemi katechetů, ale hlavně
tím, že katecheta teprve po delší praxivdu
chovní správě může se hlásitl ke zkoušce
katechetské, a tak ne pouze 4 leta, ale oby
čejně 0 6—7 let jest ve své službě oproti
světskému učiteli v nevýhodě. Není přece
třeba vnášeti do této skrovné benevolence,
proievené. katechetům, závist. Přej, a bude
ti přáno! - r.

K výchově charakteru. Francouzský
paedagogický spisovatel, L. Dugas, ve svém
pojednání o výchově vůle klade veliký dů
raz na to, aby vůle chovancova stále byla
cvičena a upevňována. Moderní doba, chtíc
nervů a citlivosti dětské co nejvíce šetřiti,
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snaží se zbaviti je každé bolesti, každého
silného dojmu. A tím se děti rozhýčkávají.
Tím se jim vytváří umělý život v klidu a
blahobytu, oddaluje se od nich každá vlastní
zkušenost, která působí často tvrdý a ne
příjemný, ale nutný a nejvýš poučný styk
se životem, anebo seslabuje se a zmírňuje
jeho tvrdost, dusí se každý její náraz, osla
zuje se každý dojem, který by jinak bez
prostředně působil nejlepší výstrahou. Děti
zhýčkati znamená mravně je oslabovati,je
v utrpení i radosti činiti pouze povrchnímí,
nebot všechna citová hnutí spolu co nej
úžeji souvisí, a seslabení jednoho má za na
sledck seslabení druhého. A to znamená bráti
dětem všechnu příležitost, aby se ve své
povaze upevnily, zocelovaly.: r.

Druhý mezinárodní kongres pro
mravní výchovu bude se letos konati včer
venci v Haagu. r.

Mravní znovuzrození zločinců. Veške
rá výchovná činnost v káznicích a trestní

cích musí k tomu smčřovati, aby trestanec
znovu pocítil v sobě úctu k svému vlast
nímu já, aby sám v sobě poznal lepšího
člověka, který je hoden povznesení a vy
břednutí z oné mravní bídy, do které svými
zločiny sama sebe uvrhl. Dostojevský ve
svých »Pamětechz domu mrtvých: praví:
»Trestanec dobře ví, že je trestančem, vy
dčdčneem, a zná svůj poměr k představe
nému; ale ani vypálením ni okovy nelze
dociliti, aby zapomněl, že je. člověkem. A
proto také chce, aby se s nim po lidsku
zacházelo. Lidské zacházení může lidským
učiniti i takové individuum, v němž obraz
Boží již pohasl. Poznal jsem za svého věz
nění v Sibiři dobromyslne velitele a pozo
roval jsem výsledky, kterých docílili: několik
vlídných slov a trestník mravnětéměř oživl.
Radovall se jako děti a počali milovati jako
děti.< — ádná almužna, žádné kázání,
žádný hněv a žádné zapřísahání nemá tak
povznášející vliv na poklesléhoa sníženého,
jako úcta k jeho lidské důstojnosti. V této
zkušenosti moudrých a bystrých duchovních
správců a vychovatelů v trestnicích je pro
všechny učitele významný pokyn, kterak pů
soblti na mladistvé zločince, kteří snad ještě
školní škamna neopustili, na školní neurvalce
a dareby, chceme-li vážně o to se snažiti,
aby v čas šli do sebe a se polepšili. r.

Obrácení básníkovo. V roce 1910
jeden z nejpřednějších spisovatelů abásníků
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portugalských, Gomez Leal, úplně změnil
svůj názor na katolické náboženství a také
směr svého pera. Stalo se to takto: Lealovi
zemřela matka, stařenka 901etá, kterou stále
měl u sebe a k níž lnul neobyčejnou láskou
a oddaností. A její smrt způsobila převrat
ve smýšlení synově. Stranil se od toho času
svých přátel; dřívější protivník katolické
víry v duši své prožíval krutou krisi. Tu
vzpomněl si, že stařičké. matka jcj prosila,
aby dal za ni po její smrti sloužiti mši sv.
a sám byl též při ní přítomen. Ač nebylo
mu to právě příjemno, přece měl za povin
nost své upřímné lásky k matce, aby její
prosbě vyhověl. Co za této mše sv. se
dělo v jeho nitru, nelze ovšem vystihnouti.
Ale jistě že milost Boží dokonale, co již
dříve v něm se zdálo. Netrvalo dlouho, a
Gomes Leal brzo na to přijal svátost po
kání a nejsvět. svátost oltářní, a od té doby
veřejné prohlašoval změnu svých názorů do—
kládaje, že nemá jiné povinnosti, nežli aby
dalšími svými spisy napravil vše, co proti
Ježíši Kristu a katolické církvi dříve byl
napsal. r.

LITERATURA.

Rajská Zahrádka. Obrázkový časopis pro
mládež. Rídí V. Spačck. Vydavatel a odpovědný
redaktor V. Kotrba. Ročník XVIII. Tiskem a ná
kladem Cyrillo-Methodějské knihtiskárny V. Kotrba
v Praze.

Jedním z nejlepších časopisů pro mládež jest
bez odporu »Rajská Zahrádka:, kterou před osm
nácti roky založil a posud vzorně vedeppaedagog
a spisovatel na slovo vzatý, Václav Špaček. Že
za řízení takového odborníka list tento vyniká
v každém ohledu, jest ovšem zcela pochopitelno;
za to však tím více jest nepochopitelným, že mnozí
až posud výborného časopisu tohoto si nepovšimli,
ba že někde jest úplně neznám! .Iest pravda, šíří
mnozí mezi mládeží četbu, jenom že ne vždy tu
nejlepší, což právě u mládeže může b' tivelice
zhoubnným . Kdo to s mládeží upřímně myslí
ohledně zdravá četby, objednej jí vedle jiného
především »R. Z. která se ji jistě bude libiti
svým vždy pečlivě vybraným a bohatým obsahem.
Pohlédnčme jen do tohoto posledního (XVIII.)
ročníku, jaké tu množství něžnýchbbsniček, pou
tavých povídek, pohádek a bajek, zajímavých
článků poučných a písní! A což těch zdařil ch
vyobrazení, hádanek, rebusů a p.! HIeď každý dlc
možnosti přičiniti se ve svém okolí 0 hojné roz
šíření tohoto vzorně vedeného časopisu, jenž vy
chází měsíčně (kromě prazdnin) v sešitech o 24 str
za celoroční předplatné toliko 1 !( 60h .Dopo
ruěujeme všem rodičům a přátelum mládeže co
nejvřeleji. Jos. Fabian.

lln'Htiatarna drat-tva Vlut v Praze.
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Osud reformy učitelských platů.
Permanentní školská komisse, jejíž úkolem bylo vypracovati návrh na novou

úpravu platů učitelských osob, s prací svoji, zajisté velikou i nevděčnou, je
v hlavních rysech hotova; učiněny určité návrhy na reformu platů učitelstva všech
kategorii. A nyní na rtech všech interessovaných osoh chvěje se otázka: Jaký
bude výsledek této dlouhé a obsažné činností školské komisse? Uskuteční se i ony
skrovné, a poplatní sily národu novými daněmi znovu napinající požadavky
nutného zlepšení existenčních podmínek národního učitelstva?

Při nynějších spletitých a neutěšených politických poměrech těžko viděti
i do nejbližší budoucnosti. Němečtí poslanci, kteří k vynucení svých politických
a národních požadavků sáhli k obstrukční taktice, nahlížejí, že nyní zraňují se
sami. Čeští poslanci touto cestou zastrašiti nebo k povolnosti přiměti nikdy se
dáti nemohou. Páchali by nejhroznější felonii na právech a existenčních pod
mínkách národa našeho, kdyby v otázkách národní rovnoprávnosti jenom na krok
ustoupili.

A přece němečtí poslanci, kteří k nešťastné své obstrukční taktice sáhli,
sotva se jí bez donucení vzdají. Sotva její opuštěním budou ochotni veřejné
& kajícně doznati chybu, které se nastoupenim obstrukce dopustili. Znal by velmi
špatně německou domýšlivost, pýchu i houževnatost, kdo by se domníval, že
jejich sněmovní zástupci od svoji dobyvačné methody upustí. Oni nepovolí; naši
povoliti nemohou. Jaký tudiž bude konec tohoto zápasu?

Zdá se, a vše skoro tomu nasvědčuje, že dřív či později vláda, aby Němcům
pomohla z nepříjemné situace, do níž se ovšem vlastní vinou dostali, český sněm
rozpustí a vypíše nové volby. Potom nově zvolení němečtí zástupci nebudou více
svojí obstrukční umíněností vázáni. Budou míti volné ruce. Jich »politická čest
bude zachráněna.

Ale tím nesnáze by nebyly ještě odčiněny. Neboť rozpuštěním sněmu for
málně by všechny, nyní vykonané práce byly marny, všechny návrhy & petice
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k nynějšímu sněmu podané bylo by potřebí znovu podávati. Začala by práce
znova? Nové zemské zastupitelstvo by si ovšem musilo najíti cestu, legální dvířka,
jak všechny, školskou komissí přijaté návrhy, bylo by možno znovu za platné
a závazné prohlásiti. Však by si tormulku k tomu musilo jistě také najítí!

A tak, když vše uvážíme, je věru každému upřímnému příteli české země
líto, do jakých nehybných a zbahnělýchsituací odvěkéspory národnostní oba kmeny,
toto staroslavné království obývající, přivedly. Kterak pod nimi obě strany trpí,
své nejlepší duševní síly ve sporech utrácejí, a země finančně, politickyikulturně
upadá a hyne! —

Politická komisse, pracující na návrzích smiřovacích, jenom těžko krok za
krokem pracuje. Při každém jejím sejití, skoro u každého jednacího bodu, vy
vstává nebezpečí, že jednání se zastaví, že akce uvízne a se rozbije. Členové
její, sami pozbývajíce naděje ve smírné skoncování jednání, chodí do schůzí, jak
se jeden z nich zcela otevřeně vyslovil, bez chuti, ba se strachem.

Jakých výsledků se dodělá? Snad naposled nezbude nežli oktrojování jistých
smiřovacích předloh, aspoň dočasného řádu pro národnostní, politické, finanční
a kulturní zájmy v zemi. Nejeden z našich politiků, který pohlíží na situaci zcela
střízlivě a věcně, již se tak vyslovil nebo aspoň to cítí.

A jak by tato forma vnuceného míru asi dopadla? Že by se nám sotva
dostalo rovného, poctivého, nezkráceného práva, jak za ně bojujeme, sotva lze
se nadíti. Naše požadavky nedošly by jistě celého splnění. A tak ratolest míru
by se ihned změnila v symbol boje. Zápas by začal od počátku. Oheň nepřátel
ství, násilně udušený, prodral _by se na jiném místě. »Pusto všude, smutno všude,
Co jen bude, co jen budeřc r.

Sillon.
Podává prof. Dr. LUBOMÍR PETR.

(Pokračování)
ll.

Bylo již nahoře řečeno, že kolébkou Sillonu bylo duchovní gymnasium
Stanislavovo v Paříži. Jeho žáci často slýchali od svých učitelů, zvláště od
znamenitého kněze Grah'yho, že úkolem jejich bude zachrániti Francii a obnoviti
řády jeji na základě křesťanském. Bylo sice ještě velmi nejasné a neurčité
v mladých jejich hlavách toto veliké poslání, ale již tehdy vštěpovalo jim vědomí
vážné nutnosti, důkladně a všestranně se k zápasu tomu připraviti.

Totéž nadšení, tytéž ideály sdružovaly je v upřímné přátelství. Nebylo jich
ještě mnoho; ale již tehdy v čele jejich stál Mark Sangnier, duše Sillonu od
počátku až do konce. »Sillon je Mark Sangnier a Sangnier je Satan,. říkalose
vždycky. Celé hnutí sillonistické po všechnu dobu svého trvání soustřeďovalo se
kolem něho tak, že kusý by byl každý článek o Sillonu, jenž by náležitě ne
ocenil činnosti Sangníerovy v něm.

Mark Sangnier pocházel z bohaté rodiny. Po rodičích zdědil neochvějně
pevné náboženské přesvědčení, po svém dědu, advokátu Karlu Lachaudovi, lásku
k lidu. Když oblíbenému advokátu postaven byl vděčnými krajany pomník, Mark
prohlásil v řeči, již měl při jeho odhalení ke shromáždění. že soucit, jejž děd
jeho měl s nízkými & povrženými tohoto světa, vzbudil v něm vědomí tajemného
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příbuzenství se všemi trpícími lidmi, a že na to před celým světem vždy chce
býti hrd.

Hoch nepoměrně brzy uzrál. Přispěly k tomu vedle pečlivého vychování
i veliké cesty do Španělska, Tunisu, Turecka, Kapska, iichž dojmy nezůstaly
ve vnímavé duši bez velikého užitku. Jiným význačným rysem jeho povahy jest
dealismus, podivuhodné vytrvalost &důslednost, jež s přesvědčenímvždy ve shodu
uvésti chce čin, a neobyčejná schopnost propagační, jež vzdálena vší demagogické
samolibosti, strhávající silou nesla se neustále k tomu, aby svému přesvědčení
získala hojně nadšených přívrženců. Dovednost vnésti do nich tentýž zápal, totéž
nadšeni, jest klíčem k vysvětlení úspěchů, jichž tento muž od samého mládí
dociloval. Nespokojený sám sebou, nespokojený skutečností kolem sebe, neustále
touží po něčem vyšším, co by dalo jeho duchu světlo a sílu, aby pracoval na
povznesení vlastnim a na povznesení světa. To jest Mark Sangnier. Jeho skvělá
výmluvnost nepřestává na pouhých slovech; vnucuje přimo odvahu k důsledným
odhodláním. Každý, kdo přišel s ním do styku a měl sebe nepatrnější jiskru
idealismu ve svém srdci, byl jeho apoštolským duchem, jeho milou osobností,
jeho výmluvným slovem okamžitě získán & stržen k nadšenému následování..

Obsahově přestával jeho idealismus s počátku na náboženství. Alc brzo do
ideální stavby, již Mark Sangnier dovésti chce pod střechu, přičleňuje se i jiný
prvek, ideál demokratie, plynoucí z jeho lásky k lidu. »Dus'e lidu jest v po
sledním tažení, poněvadž zpraneuěr'ila se starému ideálu, poněvadž dala se
oslniti úskočuou vědou, jež mnoho slibuje a nic nedává. Jediné idea'l zmírňuje
nenávist, sdružuje třídy, utěšuje chuďasy a povzbuzuje bohatce, aby s chlebem
dali i lásku.: To jsou slova osmnáctiletého jinocha.

Pole veřejné činnosti studentovy nemohlo arci býti široké. Omezovalo se
na zdi gymnasia, jež musily stačiti vzruchu a nadšení, Sangnierem vyvolanému,
když ředitel gymnasia v posledním studijním roce dal Sangnieru dovolení, aby
v podzemním sále, přezvaném kryptou, směly býti konány pravidelné přednášky.
jimiž většinou prozníval socialni ráz. »Sál i chodby byly přeplněný, tělo tisklo
se k tělu, ruce nad hlavou vztyčovaly se ve vzduchu- . . . . Duch nerad dává
se mistem omezovati. Máť prostředky, aby povznesl se nad jeho stísnění. Studenti
založili si měsíčník Sillon (Brázdu), v jehož čele stála Platonova slova: »Hledejte
pravdy s celou duší,c a šířili i jím svoje ideje.

Po vykonané zkoušce maturitní rozešli se absolventi Stanislavova gymnasia
různými směry. Jedni vstoupili na Sorbonnu, druzí na techniku, třetí dali se
zapsati na vyšší škole normální, kde připravovali se k úřadu professorskému.
Mark Sangnier rozhodl se pro karieru vojenskou a vystudovav polytechnikum,
stal se r. 1898 poddůstojníkem zákopnického praporu v Toulu. Jest arci při vy
ličené povaze Sangnierově samozřejme, že mladý muž ani na technice neustal
od propagační své činnosti.

Ale v přímý styk s milovaným lidem přišel teprv vToulu, když jeho major
pověřil ho mravní výchovou celého praporu. Mluvíval často k vojínům o demo
kratii, jejich cílech, zvláště o povinnostech, jichž se demokratie na vojinu a občanu
dožaduje, a vštěpoval jím náboženské smýšlení a úctu k němu. »V základě jsou
tito lidé vskutku dobří, neuvědomělí křesťané. Rozhovoř se s nimi v přátelské
besedě o různých pravdách náboženských, a rychle tě chápou, rychle ti rozumí.
Katolictví nemají rádi jednak' pro to, že nevědí, co náboženství jest, jednak
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poněvadž žijí v klamné dorr'měnóe, že křesťané snaží se tvořiti malou uzavřenou
stranu, z níž oni jsou vyloučeni. Nevědí, že pracujeme pro ně, že usilujeme
nejen o zdokonalení vlastní, ale i o jejich blaho, o lásku a spravedlnost pro
všechny: (Discours I., 52).

\ Stále určitěji Sangnieru na oči vstupuje životní jeho úkol: vychovávali lid
demagogií svedený k demokratů" křesťanskéa zachránili tak Francii od hrozícího
návratu k pohanství. A když dochází k přesvědčení, že vojenský stav byl by
mu v úkolu tom na překážku, bez váhání vzdává se slibné kariery vojenské
a vrací se do soukromého života.

Nadešel čas chopiti se díla a postaviti vychování lidu na nejširší základ.
Způsob, jakým se to mělo státi, byl výsledkem přemýšlení Sangnierova. Lid
demokraticky smýšlející, ma'-li se státi vědomě křesťanským a katolickým, nesmí
býti autoritativně irakiova'n; nedůvěřuje vůdcům WSOÍCOnad ním stojícím. Musíme
k němu na týž stupeň sestoupiti, na jeho potřeby navázati a tak jej znenáhla
vésti !( pravdě. (Pokračování)

XXIII.Všesvětový eucharisticky kongress.
(Z tiskové kanceláře XXIII. mezinárodního eucharistického kongressu ve Vídni 1912.)

Vznešené tajemství Eucharistie, přitomnosti Ježíše Krista na oltářích našich
chrámů pod způsobami chleba a vína, bylo oslavováno již od prvopočátků kře
sťanství přerůzným způsobem. Církev katolická, vždy věrná Strážkyně Nejsvě
tější Svátosti, zasvětila Jí právě své nejkrásnější slavnosti. V oběti Nového zákona
stala se Eucharistie středem veškerého kultu.

V poslední době byla úcta ke Svátosti Oltářní neobyčejně oživena & posí
ena pořádáním eucharistie/tých všesvětových kougressů. Bylo jich již slaveno 22.
Z těch první ve francouzském městě Lille, VIIL v Jerusalemě. XVI. v Římě, XIX.
v britské metropoli v Londýně, XX. v Kolíně nad Rýnem, XXI. v Montrealu
(Sev. Amerika) a poslední XXII. v roce předcházejícím, v hlavním městě španěl
ském, Madridu. Zvlášť poslední čtyři sjezdy byly slaveny s takou nádherou a
okázalosti, 'a účast věřících na nich byla tak imposantní, že celý katolický svět
může býti opravdu hrdým na toto veřejné vyznání víry v přítomnost Kristovu
v Nejsvětější Svátosti. —

Přípravné práce k letošnímu eucharistickému všesvčiouému kongn'ssu ve Vídni.
Na posledním kongressu v Madridě bylo usnescno, aby XXIII. euchar. svět.

sjezd v roce 1912 byl pořádán v Rakousku, a to právě ve Vídni, jako hlavním
a sídelním městě říše. Volbu města kongressu můžeme právem nazvati šťastnou.
Dosud nikdy nebyl konán v zemích, stojících pod žezlem Habsburgů, všesvětový
sjezd eucharistický. A právě millionová Vídeň, ve které doposud kvete opravdový
náboženský život, hodí se k pořádání této velkolepé slavnosti jako žádné jiné
město v celém mocnářství rakousko-uherském. Proto také zpráva, že v Madridu
byla Vídeň určená za místo příštího sjezdu, vzbudila upřímnou radost ve všech
katolických kruzích Rakouska.

Hned v letních měsících roku 1911 bylo započato s přípravnými pracemi
sjezdovými, a již v říjnu téhož roku sestoupilo se veliké komité, které ve svém
středu mohlo uvítati nejvýznačnější zástupce duchovenstva i laického světa v čele
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sJeho Éminencí, nejdp. kardinálem a kníže-arcibiskupem vídeňským Dr; Františkem
Naglem. Vzhledem na množství nutných příprav sjezdových, a zvláště z ohledu
účinné propagandy tiskové, bylo nutno utvořiti několik odborů, aby celý soubor
práce přiměřeně byl rozdělen. Tak propagandu sjezdovou obstarává korrespon
denční kancelář, jížvčele stojí světící biskup Dr. Heřman Zschocke. Ostatní od
bory, resp. jich předsedové jsou: obřady — prelát Dr. Gustav Muller, výzdoba—
opat školských benediktinů Leopold Rost; odbor finanční — prelát Dr. Josef
Seywald; odbor uvítací, -— prelát Dr. Ferdinand Wimmer; tisk — J. Exe. hrabě
Frant. Walterskirchen (president Piova spolku); komisse řečnická — prelát
dvorní rada Dr. Jindřich Svoboda; doprava — probošt Josef Mord; umění —
kanovník Dr. Karel Schnabl; organisace žen — kanovník Ant. Schópfleuthner.
Uvedené odbory v četných již konaných schůzích pracovni program důkladně
probraly a jednotlivé otázkyjkongressu se týkající, případně rozřešily. Metropo
litní kapitola u sv. Štěpána ve Vídni ochotně propůjčila ústřední kanceláři sjez
dové místnost. (1. okres, Stephansplatz ó.). Generálním sekretářem všesvětového
kongressu ustanoven vldp. duchovní rada Engelbert Můller.

Císař a král František Josef I. — protektorem kongressu.
Zvláštního významu a lesku propůjčila poslednímu sjezdu eucharistickému

v_Madridu účast krále Alfonsa s nejvyšším dvorem. Na vídeňském kong-ressu
všesvětovém budou přítomni nejen členové panovnického domu a císařského
dvora, ale sám Jeho Veličenstvo císař a král ráčil již prohlásiti, že přijímá nej
vyšší protektorát sjezdu. Je to první případ v mladých dějinách všesvětových kon
gressů eucharistických, že korunovaná hlava svoji nejvyšší patronancí zdar sjezdu
podporuje. Proto také zpráva o tomto vysokomyslném, v pravdě katolickém roz
hodnutí našeho císaře a krále, kterou před několika měsíci sdělil nejprve kardinál
Nagl shromážděným tisícům na V. sjezdu katolíků dolnorakouských ve Víd. No
vém Městě, vzbudila opravdovou bouřinadšení, jejíž mohutný ohlas šíří se radostně
do všech zemí rozsáhlé říše. Touto účastí panovníkovou i úspěch kongressu již
předem zabezpečen. Vždyť snad v žádné říši, žádném království celého světa ne
vzhlížejí národové k osobě svého panovníka s takovou láskou a úctou, jako
právě národové rakouští ke svému stařičkému císaři—jubiláru. — A právě letošní
kongress eucharistický, bohdá, jasně ukáže, že tak jako katolické náboženství je
páskou, pojící úzce jednotlivě národy astavy habsburské říše, tak také vznešená
osoba panovníkova spoiuje národy mocnářství v jediný, nerozlučný celek.

Ti účastníci kongressu, kteří z ciziny do Vídně zavítají, aby hold svůj slo
žili Kristu svátostnímu, jistě s radostnými pocity budou patřiti na to, kterak vy
nikajícím způsobem vyznává v Rakousku svoji katolickou víru první, nejvyšší
osoba v říši.

Několik zpráv o všesvětovém kongressu eucharistickém ve Vídni.
Leží zcela na bíledni, že nebylo šetřeno nižádné námahy, aby zájem pro

všesvětový kongress eucharistický, pokud jen možno byl vzbuzen nejen ve Vídni,
ale i mezi veškerým obyvatelstvem říše a zemí sousedních. Především všakjedná
se o země mocnářství rak.-uherského. A proto také nejdp. biskupové rakouští již
na své poslední podzimní konferenci učinili případná usnesení. První krok v tomto
směru podnikl kardinál vídeňský dr. Nagl, který v pastýřském svém listu po
zorna činí nadšenými slovy na všesvětový eucharistický sjezd katolíky celého
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světa, v prvé řadě ovšem své dioecesány. Praesidium kongressové rozeslalo do
světa zajímavý leták, o jehož nejpozoruhodnějších datech nebude od místa krátce
se zmíniti.

Všesvětový kongress eucharistický je sjezd příslušníků všech stavů celého
světa katolického, aby povznesena a utvrzena byla víra v přítomnosti Ježíše Krista
v Nejsv. Svátosti Oltářní, a posíleno i oživeno ono tajemné, láskyplné spojení
duše věřící se svým Spasitelem. Nynější k víře lhostejná doba přímo nutí k po
dobným schůzkám a sjezdům, neboť je třeba opětovně a důrazně širé veřejnosti
ukázati, jak drahocenný poklad chová církev katolická v Nejsvětější Svátosti Oltář.
pro všechny potřeby života.

Kongress letošní je stanoven na dny od 12.—15. září. Prvý den 12. září — je
výročí onoho dne, kdy r. 1683 chrabrý král polský, Jan Sobieski. po zbožném
přijetí Nejsv. Svátosti vytrhl se svým vojskem s Lysé Hory k Vídni a vysvobodil
celý Západ od záplavy turecké. Na poslední den sjezdový připadá svátek Jména
Panny Marie, slavený právě na památku osvobození Vídně od Turků. Budou
tedy dnové kongressu eucharistického dvojnásob památnými dny.

00 se průběhu kongressu samotného týče, doposud lze sděliti toto: Ku poctě
Nejsv. Svátosti Oltářní budou v metropolitním chrámu sv. Štěpána konány denně
slavné pontiňkální služby Boží a odpolední pobožnosti se sv. požehnáním, jakož
i kázání biskupů a kněží. Mimo to rovněž každý den bude pořádáno ve svato
štěpánském dómě slavnostní shromáždění. Pro příslušníky různých národností
budou tytéž slavnosti pořádány“ v nejblíže okolních kostelích. Dne 15. zaří povede
se slavné processí bohatě vyzdobenými \třídami městskými. V každém kostele
vídeňském (jakož i ve všech katolických chrámech rakouských) bude vystavena
Nejsvětější Svátost a bude podáváno Tělo Páně k sv. přijímání.

Pro přespolní účastníky sjezdu, zvláště z cizozemí, bude včas postaráno
o byt a doprovod velkoměstem; rovněž i 0 slevu jízdních lístků, event. o povo
lení zvláštních vlaků na drahách. Ve dnech sjezdových pořádána bude i velko
lepá výstava církevního umění.

Náklad na pořádání sjezdu bude hrazen (nehledě kdarům a podporám) pře
devším příspěvky, které bude složiti účastníkům sjezdu (10 korun právo súčast
niti se všech slavnosti sjezdových, odznak sjezdový, průvodce Vídni a illustro
vaná zpráva o kongressu; 6 korun totéž, mimo illustr. zprávu sjezdovou; 2 ko
ru'ny: pro jeden libovolný den).

Veškeré dotazy, dopisy i zásilky kongressu se týkající, buďtež adressovány
na ústřední kancelář všesvětového kongressu eucharistického. (VeVídni I., Stephans
platz 50. Tel. 9069.)

Biblické děje &bibl. osoby v pověstech Židů aMohamedánů.
Podává universitní proíessor Dr. JAR. SEDLÁČEK. .

(Pokračování)

Lot v pověsteh Mohamedánů.

Lot oddělil se, jak známo, od Abrahama a usadil se v kraji Mutafaka,
na blízku měst Sodomy a Gomorfy. Lidé oněch krajů, svedeni ďáblem, do
pouštěli se velikých nepravostí. Lot tam byl poslán, aby jim kázal a aby je na
pravou cestu obracel. Když nebyla jeho napomínání nic plátna, poslal Bůh
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k Lotovi Gabriela s několika anděly. Sodomité chtěli, aby jim Lot anděly vydal,
což on odepřel. Dva ze Sodomitů chtěli odvésti mocí Gabriela, avšak ten na ně
dechl, a hned byli raněni slepotou. Lid se shlukl a žádal, aby Lot ihned z města
odešel, a hrozili, že jej oslepí. Lot odešel z města pod ochranou andělů; měl
sebou třináct osob. Na cestě neměl se dle zákazu andělova nikdo ohlížeti.

Když nastal den, rozevřel Gabriel svá křídla, vytrhl ona zlá města ze zá
kladů, vyzdvihl je i s obyvatelstvem a s dobytkem do takové výše k nebi,“
že tam slyšeli andělé zpěv kohoutů a štěkot psů ze Sodomy. Pak obrátil Gabriel
ona města a švrhl je velikou prudkostí dolů. V tom okamžení vyrazila i sira
ze země, s nebes sestoupil oheň, vše se obrátilo v popel. Hořící jedna skála
padla na hlavu Lotovy ženy, která pozorovala zkázu těch míst, a byla taktéž
zahubena. Sodomité, kteří byli v té době na cestě, byli též hořícími kameny
stíženi a zhynuli. Jeden z nich byl právě na pouti v Mekce; i tam stihl jej
kámen, avšak zůstal viseti ve vzduchu po celou dobu, pokud onen muž zůstal
ve svatyni. Jakmile vyšel, kámen na něho padl a umřel.

Lot odešel k Abrahamovi a žil ještě sedm let. Za svého života dělal zázraky.
dovedl prý způsobiti déšť bez oblaků. Zanechal otisky svých nohou na kamenech
a skalách. Pochován byl na blízku Abrahama.

Dle jiné zprávy byli andělé přijati Lotem a chráněni proti zuřivosti obyvatel.
Lot měl co nejdříve odejíti z města. On chtěl však ještě zachrániti i manžely
svých dcer a vyzval je, abys ním prchli. Oni však nechtěli, nebot pravili: »Když
celé město se veselí a není žádných znamení zkázy, k čemu utíkatiřc Lot
chtěl pak ještě shromážditi všechno zlato a drahokamy, jež měl na různých
místech uschované; avšak andělé vzali jej za ruku a vyvedli jej s manželkou
a s dvěma dcerami za město a varovali, aby se nikdo z nich neohlížel, dokud
budou v té rovině. Manželka Lotova se však ohiédla a proměnila se v solný sloup
Až dosud ukazují její sloup na břehu Cedronu. K sloupu tomu přicházela
zvířata, která se tam právě pásla a lízala z té soli, až nezbyly než nohy; ná
sledujícího rána prý byla však socha zase celá.

Ctitelé slunce v Sodomě si přáli, aby nenastal nikdy večer, ctitelé měsíce
opět. aby nenastávalo nikdy ráno. Bůh však poslal náhle oheň a síru na ona
města, a anděl je zvrátil a byla zničena se vším, co tam bylo.

Sloup Lotovy ženy.

Při jihozápadním konci Mrtvého moře jest solné horstvo, které má dosud
jméno po nešťastném městě Sodomě, Žebd usdum. V horách těch se vytvářejí
deštěm, potůčky a jinými vlivy jehlance, sloupy, které pak byly nezřídka po
važovány za zbytek Lotovy ženy. Až do doby byzantinské tam spatřovali zvláštní
sloup Lotovy ženy, který byl šest mil od Segoru (Zoar), a byl stotožňován se
solným sloupem prvé knihy Mojžíšovy (19, 26). Aitheria neb poutnice Sylvia
ze čtvrtého stoleti křesťanského poznamenává, že jí sdělil biskup Segoru, že
bývalo u moře ještě před několika lety viděti onen sloup; tenkrát jej však pokryla
voda Mrtvého moře. Židé jei nazývali Edi! (svědectví-Moudr. 10, 7), kteréžto
jméno dáno také Lotově ženě vůbec. Josef Flavius prý u toho sloupu také byl.
Aby vysvětlili, kterak se onen solný sloup mohl tak dlouho na vzduchu udržeti,
tvrdili, že se jeho denní ztráty (lízánim dobytka, oklepáváním lidí) v každé noci
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zase napravují a samy nahražují. Theodosius z r. 530 mínil, že přirůstá a zmenšuje
se s měsícem.

Mohamedáné jí dali jméno Vaila, a tvrdili, že klamala ctnostného manžela
svého, nechtěla býti pohostinnou. udávala Sodomitům, když—míval Lot hosti,
a že ji proto stihl tak veliký trest. Dle Syrského podání stála tam ona socha
pouze 250 let. Potom přišel Esau, rozbil ji a hodil její zbytky do moře.

V křižáckých dobách byla podání o Lotovi a jeho rodině přenesena k Hebronu.
Tam ukazovali u vzdálenosti 5 verst od Hebronu r. 1106 hrob Lota a rodiny
jeho, v Sigor; vcrstu odtud pak byl sloup Lotovy ženy. Burchardovi a Jakobovi
veronskému ukazovali onen sloup pět hodin jižně od Jericha. Fabri z 15. století
klade tu mramorovou sochu neb sloup severně od údolí Engaddi; nyní se kladlo
zase ono místo do hor Usdum, na jihozádní stranu Mrtvého moře.

Na východní straně Mrtvého moře, severně od jeho poloostrova, zvaného
el-Lisán, jsou zvláštní pískovcové útvary, jež nynější Arabové také spojili
s pamětí rodiny Lotovy. Tam jest skalní útvar, který zovou kalb-Lút (Lotův pes),
nad ním o něco výše pak jest skála zvaná mart-Lút (Lotova paní). Obě skaliska
opravdu mají podobu psa a ženy, aspoň od jedné strany, dosti dobře. Žena tu stojí
& věrný strážce, pes, stále ji hlídá.

Arabové či Beduíné spojili děj Lotův i s dobou Mohamedovou a vypravují
prý tuto událost: Mohamed přišel kdysi do této krajiny, a když nastávala noc,
uchýlil se do nejbližšího stanu, aby tam pojedl a přenocoval. Majitel stanu
ho přijal velmi uctivě, a zakrýval tím svůj nekalý úmysl. Pravil ihned ochotně
k prorokovi: »Zabíjeme beranalc A šel, aby zabil, nikoli berana, nýbrž psa,
a dal jej připraviti. Žena jeho měla úzkost & sdělila to potají Mohamedoví, že
má býti oklamán. Mohamed mlčel. Když pak byly přineseny pěkně upečené kusy
psovy, vzal prorok svoji hůl & udeřil na okraj mísy. V tom vyskočil z mísy pes
a ihned jal se štěkati. Mahomed byl rozhněván a pronesl kletbu na onen celý
kraj. Ženě pak řekl: »Dej pozor, a jak spatříš, že vycha'zeti bude voda z jámy,
zachraň se odtud spěšně a neohlížej se nazpětlc Kdysi pak, po nedlouhé době,
šla žena pro své zásoby, a spatřila. jak tam ze spodu vyráží voda. Vzpomněla si
na slova prorokova, vzala své dítě a utekla do hor. Zatím voda se rozmnožila
a zaplavila celý kraj, a tak povstalo pak Mrtvé moře. Jak slyšela vodu hučeti
a vystupovati, ohlédla se a zkameněla. Sloup ten má nyní asi 15 metrů výšky.

Jest známo, že vzpomínají při výkladech o Lotovi a jeho osudu bájí po
hanských. Filemon :: Baucís pohostilí Jóviše a Merkura a za odměnu zvěděli,
že bude kraj zničen zátopou. Když vystoupili na vrch, viděli vše pod vodou,
jejich stavení jediné se zachovalo odměnou za jejich pohostinnost. Vzpomínají
i toho, jak byla Niobe proměněna ve skálu. Ovid praví, že byla z Théb pře
nesena do své otčiny. kde ji lze spatřiti na hoře Sypile, jak roní slzy.

»ln patriam rapta est, ibi fixa cacumine montis.
Líquitur et lacrymas etiam nunc marmora manant.: (Metam. 6, 311.)
Město Sypile pak kdysi zemětřesením bylo zničeno a na jeho místě po

vstalo jezero. (Pckračování.)

K&MWW
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FEUlLLE'l'ON.

Dvě školy.
(Parabola)

(Dle francouzského podává Jan Ncp. Joset'
H 0 [ ý, O. Praem.)

Malý Jan má jíti do školy.
Jeho otec mu praví:
»Stárnu, jsi nejstarší syn z mých dětí;

jednou mne u nich nahradiš. Proto tě po
sílám do školy, nebot člověku jsou vědo
mosti'potřebny, aby v životě dobře obstál.

A matka, objímajíc ho naposled a šky
tajíc, podotkla:

vDítě, jdi do školy vědy a nábožen
stvíl Ostatní školy nechávají zakrněti duší
a vypráhnouti srdce. Poslechni matkulc

Otec skončil: »Poslechni matku.c A dítě
slíbilo. Vydalo se na cestu, která ho měla
vésti do školy vědy a náboženství. — —

Paní přichází k'němu; velká, hubená,
hranatá, bez půvabu. Z mramorového obli
čeje, z tváří bledých a zapadlých, z domý
šlivého držení těla, zpohledů pronikajících,
smělých, horečných, vycházela nesmírná
pýcha a hluboké opovržení.

Dí k dítěti: »Kam jdeš ?
:Do školy, pani.
»Pojd' do mé školy! Naučím tě vzne

šeným věcem. Já vzdělávúm učence, jediná
já činím člověka pánem vesmíru, já ho
učím měřiti nebe, vážili hvězdy, krotití
živly, z páry tvoříti neunavnou služebníci
nesmímé síly a z blesku tvořiti rychlého
běhouna jako myšlenku. Ještě několik let,
a odkryji poslední roušky, které zakrývají
člověku odvěká tajemství přírody, neboť
chci ho osvítiti, poučiti o všem.:

)Jak se jmenujete, paní?
szern nezávislá věda.c
»chávislá věda? To není to jméno,

které mi udela matka; půjdu jinam.
:Ach, zdá se ti snad učení príliš ob

tížné, miláčku? Vidím, jsi mladý, chceš
užívati života, opojíti se požitky, koruno
vati se růžemi; chceš býti volným. Dcera
má, která tamto přichází, naučí tě štěstí bez
únavy. Následuj jil

Paní ukončila svou řeč a s pohrdavým
posuňkem se obrací, aby šla dále; a malý
Jan jde také dále svou cestou. Nezávislá
věda mluvila pravdu.

Tamo kráčí pomalu jína' paní, přibli
žuje se a přichází kJanovi. Obličej její je
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široký, žlutý, vráskovítý, oči její malé, pla
noucí, zlé; velký, trudovitý nos dodával jí
zvláštního, cizího, odpuzujíciho vzezření.
Chtěla se usmívati, byl to však nucený po
šklebek. Ptá se: »Kam jdešh

»Jdu do školy, paní.;
»Pojd' do mé školyl naučím tě trávíti

život příjemně; jest krátký, bylo by bláz
novstvím neužívati ho. Proč pomýšleti na
zítřek? Proč se honili za nedostižílclny'mi
přeludy, když člověk upadne v hrob 'a ně
kolik hrud země celého jej zahalí? Věř
mi! Zanech kněží, at sní o pošetilostech
nadpozemského života. Pojď, zasypcme se
květinami, hodně se budeme smáti, dříve
nežli umřeme! Naučím tě štěstí, rozkošem,
hrám, zábavám. Půjdeš ?:

»Ach,c vzdychal Jeník, rštěstí, blaho
bytu nemáme v domě. Otec můj, chudý
dělník, pracuje celý den, aby nám dal malý
kousek chleba.

Tu se stal převrat v tomto obličeji
zpustlém, hrozném. Rozhněvána vypustila
tato žena divoký výkřik tak, že synáček
zbledl.

»Neboj se, miláčku, chci jen tvé štěstí!
Pravíš, že jste chudí, kdežto na druhé straně
lenivý boháč oplývá blahobytem. Zlořeěený
budiž ten, který ti vzal místo na slunci,
ten, který jí místo tebe, směje se místo
tebe, který odpočívá místo tebe. Nikoli, to
nemůže déle trvati. Následuj mne, zjednám
tí spravedlnost, nebo, bude-li třeba, zbor
tíme tuto zpuchřelou společnost, kterou ni
čemníci vystavěli na krádeži, kterou upev
nili potem lidu a slzami 'neštastníků . . . Ale
trpělivost! Budova praská; — ještě poslední
úsilí, a zítra budeme tancovati na zříceni
nách tohoto sestaralého světa.:

Řekla to, a zasmála se pekelným smí
chem, který se rozléhá! po kraji a který
ozvěna opakovala.

»Jak se jmenujete, paníh táže se Jeník
uděšen.

»Jsem nezávislá mravoukaá
»Nezávislá mravouka? To není to jméno,

které mi matka řekla.: Jeník utíká, aby se
zbavil této ohyzdné ženy, a šel dlouho po
cestě, která ho měla přivésti do školy vědy
a náboženství.

Tu ho potkají dvě osoby. Jeník jich
neznal, nicméně při jejich příchodu pociťuje,
jak se ho zmocňuje hluboká jistota, něco,
co nemohl vypověděli, co ho k nim sladce
vábilo.
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Jedna z nich byla starši, ale ta léta, kte
rými sešedivěly její vlasy, nezbavila ji svě.
žesti, přidala ji ještě velikosti k vznešené
kráse jejího obličeje. Měla v rukou knihu
sv. evangelií a zlatý kříž. Na prsou, kde
bylo cititi, že tluče srdce mateřské, ve zla
tých písmenech bylo lze čísti: vira, naděje
láska. Blankytný šat, zářící čelo. nadšený
pohled, velebná chůze, nebeská záře, která
z ni vycházela, učinily z ní tajemnou, nad
lidskou bytost, jako zjevení božství.

Druhá, mladší, s dumavým pohledem
spojovala ve svém obličeji mocná kouzla
krásy s úchvatnými půvaby šlechetné a čisté
duše. Zastavily se.

Starší se ptala: »Kam jdeš, drahý sy
náčku ?u

»Jdu do školy, paní.:
»Pojď k nám do školy, uděláme z tebe

člověka ctnostného a učenéholc
»Kdo jste, panířc táže se Jenik.
>Jsem náboženství, drahoušku, :: spo

lečnice má je — věda.:
»Věda a náboženství! To jsou ona dvě

jména, která mi řekla matka; půjdu s vámi.
Ale nemohu se dlouho zdržeti; nebot doma
mne očekává chudý a starý otec.

Náboženstvi ujalo se opět slov'a: 'Dra
houšku, tyto dobré city velice tě ctí. Ná
sleduj nás, naučíme tě, bys byl dobrý syn,
dobrý křestan, a později bys byl užitečným
člověkem své vlasti !(

Řekla, a sklánějíc se k Jenikovi, objala
ho něžně, tak něžně, že radostí plakal.
A šel nyní po cestě uprostřed vědy a ná
boženství. 

Náboženství mu řeklo sladkým, přesvěd
čivým, nebeským hlasem: >Člověk pochází
od Boha; jest zde ve vyhnanství, je poutni

SMĚS.

»Český Učitel- o další !aklioe uči
telstva ve vymáhání svých požadavků
reformy platů píše v čísle svém z 28. února
t. r. takto:

»V kruzích učitelských, v „jednotách
i v tisku počíná se přetřásati otázka stávky
v praci' mimoškolní. Myslí se tim zasta
veni práce učitelstva ve spolcích neučitel
ských a také zastavení odbíráni listů ne
učitelských.

Nemůže býti neštastnějši myšlenky nad
tuto. Koho zasáhla by naše stávka? Jisté
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kem a navrátí se opět k Bohu. Drahoušku,
zdaž vyhnanec může přilnouti k cizí zemi?
Nikoli; sní jen o vlastl. A zdaž poutník.
když ví, že ho očekávají, usne na cestě?
Nikoli, pospíchá k domácímu krbu, žehnaje
slunci, které ho osvěcuie, a cestě, která ho
vede. A my, drahoušku? Máme zde usnouti?
Máme přilnoutl ke stvořením tohoto světa?
Nikoli; nebudeme v nich hledati pohodlný
odpočinek, nýbrž pevnou oporu a mocnou
pomoc, abychom rychleji a bez zastavení
kráčell k nebi, k společné vlasti nás všech.

Poslouchej! Máš otce a matku; buďjim
poddán, & později budiž jim podporou ve
stáří! Jsi nejstarší ze svýcn sourozenců,
buď k nim vlídný a šlechetný! Kolem tebe
žiji jiní lidé; chovej se k nim tak, aby si
nemohli důvodně stěžovati do tvého jednání,
a když někteří potřebují tvé pomoci, ne
prodlévej s podporou!

id' se dle toho, drahoušku, a budeš
užívati tvorů tak, jak si Bůh přeje. Tak
jednali světci a světice. Proto památka jich
jest ve cti na zemi a slavná na nebi.

Mluvila k němu déle o Bohu a o jeho
nekonečné dokonalosti, o duši, o posvát
ných tajemstvich, o jeho povinnostech.

A hošik pozorně poslouchal tato milá
slova, která sladce pronikala jeho srdce a
je okouzlila.

Věda naučila ho rovněž rozličným po
třebným vědomostem, které nám mocně po
máhají v tomto životě.

A když byl dostatečně poučen, vrátil'
se k rodičům, kteří radostí plakali nad návra—
tem tak šťastně proměněného syna.

Kéž nám dá Bůh mnoho ctnostných otcův
a křesťanských matek, kteří posilaji dítky své
do šholy vědy a náboženství!

elementy, jež neúspěchy práce pro platebni
zákon nejméně jsou vinny. Tam, kde by za
stavení práce mimoškolní citlivě se dotknulo
postižených — a to by bylo v nejširších
vrstvách lidových — tam bychom přivozo
vali sami sobě mravní;katastrofu. Tam usa
zovali bychom proti sobě odpor, jenž jed
nou zasáhnouti by nás mohl na místě velice
bolestném. Nehledě ani k tomu, že uvolňovali
bychom cestu klerikalismu.

Nezdar v otázce služnébo nesmí nás
oehromovati ani zastavovati v kulturní práci
mimoškolní. Naopak, právě určitý náš zájem
již žádá toho, abychom energii svojí na tomto
poli skoupě nešetřili. Nesmí nám býti vy
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týkáno, že ideální své poslání zaprodáváme
neúspěchem materielním.

A stávkovat v odbírání neučitelských
listů, jak naznačil hazardně Václav Beneš
na nedávné valné schůzi učitelstva škol
měšťanských, to znamenalo by jistě kus
kulturní sebevraždy. Je v tom něco tak od
puzujícího, nemorálního, neušlechtilého a
hrubě materialistního, že právem byl by
zdeptán, kdyby stávku takovou navrhl —
ZÚS.

Vůdcové ,. '. ' “ “
učitelstva, jak viděti, nápadně nyní zkrotlí.
Radí k moudré umíměnosti a opatrnosti.
Jindy byli by vše roztrhali, a snad orozum
připravili nejednoho svého dobromyslného,
pravověřícího čtenáře. Je viděti, že aféra
Rašínova a společníků v bance »Prahac měla
na jejich zpupné, rozpálené hlavy vliv velmi
blahodárný. r.

Schůze českého odboru středoškol
ských professorů náboženství byla ko—
na'na dne 6. března 1912 v k. a. seminaři.
Přítomni byli pp. Můller, Kocmích, Šprongl,
Trnka, Žák, Orel, Soldát, Matějka, Dr. Čihák,
Dr. Farský, Sobíšck a Petr.

Jednatel Petr blahopřeje ve jménu čes
kého odboru předsedovi Můlleru k jeho zvo
lení sídelním kanovníkem král. kapitoly vy
šehradské, vzdává. mu dík za neocenitelné
služby, jež byl odboru prokázal, a' dává
výraz upřímnému politování, že odbor jeho
povýšením pozbývá předsedy, jehož bude
těžko nahradíti. Předseda děkuje za tento
projev a ujišťuje odbor, že zůstane jeho
členem, na prospěch odboru vždy pracovatí
ochotným.

Jak bylo v poslední schůzi usnescno.
vypracoval jednatel Petr návrhy dvou žá
dostí k nejd. Ordinaríátu, jimiž sekce do
máhá se 1) nařízení v příčině nábožen
ských povinností extemistek a hospitantck
středoškolských a 2) nařízení o předběžných
zkouškách z náboženství u lyceistek, 1: ma
turitě na gymnasiu nebo reálce se hlásících.
Oběma návrhům dostává se jednomyslného
schválení.

K návrhu prol. Orla uvolil se předseda
odboru požádati na příslušných místech, aby
bylo v Praze upuštěno od požadavku kate
chety středoškolské v určitém turnu ke mši
sv. před biřmováním zavazujícího, a to
z toho důvodu, že středoškolský katecheta
svým biřmovancům téhož dne ráno Nej
světejší podává a tudíž již ve své kaplí ke
mši sv. jest vázán.
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Ke přání koll. Tomáška odbor podává
žádost k nejd. konsistoři, aby i první
exhorta, pokud jest konána výpomocnou
sílou, byla remunerována týmž obnosem jako
exhorta druhá.

Z usnesení odboru dopsáno bylo před
sedovi Msgru Volnému do Vídně, aby nyní,
kdy podán byl parlamentu návrh služební
pragmatíky středoškolských professorů, věno
vána byla našemu požadavku stran zapo
čítání let zvýšená pozornost.

Lub. Petr, jednatel.
Nespokojenost učitelstva v říši ra

kousko-uherské. Pod tímto záhlavím při
nášejí »Učitelské Novínyc ze 14. února
1912 následující zprávu:

»V celé naší říši ozývá se jediný stesk
všeho učitelstva na nedostatečné platy.
V Čechách dostupuje rozechvění učitelstva.
— zvláště německého — vrcholu a hrozí
vybuchnouli Vplnou pasivní resistencí, ne
uklidní-lí myslí naše brzké ukončení pořad
v komisích sněmovních a pak další jednání
vlády a sněmu. Na Moravě a ve Slezsku
čekají učitelé rovněž netrpělivě, kdy sněmy
jejich žádostem aspoň částečně vyhovějí;
v Dol. Rakousích & ve Štyrsku vypovídají
a vypověděli již učitelé všecku účast a
spolupůsobení v práci osvětové a národní,
v Korutanech a zvláště na Kráňsku již po
léta učitelstvo projevuje nespokojenost se
svými bídnými platy a utíká kjinému po
volání, v Haliči již od podzímku pořádá.
učitelstvo manííestační schůze ve městech
venkovských a mělo velikou manifestační
schůzi ve Lvově (dne 14. ledna 1912),
žádajic okamžitě pomoci, a podobně více
méně v ostatních zemích předlitavských uči
telstvo projevuje nejvyšší nespokojenost
s dosavadními nízkými platy. Za Litavou
není lépe. Uherské učitelstvo se přímo bouří
a na četných schůzích tisíce učitelů vyhro
žují přímo uherské vládě proto, že jim po
moci nechce; v Charvátsku již několik mě
síců trvala pasívní resistence učitelů a v
Bosně rovněž jest učitelstvo se svým po
stavením hmotným velice nespokojeno.

Tak se splňuje, co bystří myslitelé již
dávno předpovídali. Že totiž zlepšením děl
nického zákonodárství a poměrů mzdových
u tříd tělesně pracujících, nejtěžší existence
ulehne na třídy střední, a jím nezbude
nežli důrazně volati po spravedlivé pomoci
a revisi jejich služebních poměrů. Doba ta
se blíží. Kulturní požadavky, repraesentace
stavovská, národní sbírky, výdaje na vzdě
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lání vlastni, podpora svých nebo výchova
rodin ukládá těmto třídám takové povin
nosti, že pomalu ony stanou se socialními
vyděděnci. r.

Stálá Školská komise jednala ve svém
sezení dne 8. února o zásadách pro vy
mďování výslužného učitelských osob.
Byla přijata zásada: »Provedou sc změny,
které byly již přijaty (doba služební 35 let
při 60. roce věku od zkoušky způsobilosti,
odbytné provdávajících se učitelek, zvýšení
pensijních příspěvků na 20 a 4% atd.).:
V dalším jednání přijaty zásady: »Učite
lům nezpůsobilým ke službě, přísluší po
35. roce služebním od zkoušky dospělostí
plné výslužné.- (Předseda při rovnosti hlasů
pro tento návrh dirimoval.) .Po dokonaném
započítatelném 10. roce služebním je vý
služné 400/o (ref. navrhováno 50 0/0) a za
každý další rok 2% posledního započíta
telného ročního služného.: » mrt ní kvar
tál přiznává se toislovně téžpříbuzným,
sešuakřeným a dědicům kalecheiů.c V
tomto ustanovení o úmrtním kvartále po
zesnulém katechetovi je aspoň to potěšitelno.
že se nyní nebudou musili jeho dědici o
úmrtní kvartál souditi a práva se dovolá—
vati až u nejvyššího správního soudu. jako
dosud již nejednou se dále. r.

Kongres pro křesťanskou výchovu,
který pravidelně pořádá. světový katolicko
paedagogický svaz, bude se konati ve Vídni
a to v bezprostřední souvislosti s ustano
veným již eucharisticky'm kongresem v po
lovině měsíce září. Na tomto kongresu budou
se v prvé řadě projednávati otázky 0 po
měru paedapogigy a didaktiky k nábožen
ství, 0 laické morálce, opsychologii dítek,
o experimentální psychologii, o výchově dí
vek. o nutné jednotě ve výchově, jejím cíli
a j. j. Pojednání o těchto a s nimi příbuz
ných otázká chpřijímá sjezdová kancelář Kas
sianea v Donauwórthe, L. Auer ml., do 1.
května 1912. A to v řeči německé, fran
couzské a anglické. Škoda, že není též při
puštěna řeč slovanská, aby tak rovnopráv
nost a svornost všech křesťanských paeda
gogů byla dokumentována. r.

Nejvhodnější obrázek k prvnímu
sv. prijímání jest dvanactibarevná repro
dukce uměleckého obrazu Jar. Duška: Sv.
Methoděj podává Tělo Páně sv. Lidmile,
Bořivojovi, Svatoplukovi a českým pánům,
neb »První su. přijímání sv. Václava.
od slavného malíře Mathausera. Velikost
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jest 33x24 cm. Obrázek má cenu histo
rickou, vlasteneckou a uměleckou, a proto
hodí se nejlépe českým dětem. Obrázky má
na skladě uměl. závod J. Kolika na Srní
chově a prodává 100 kusů za 12 K, 50
kusů za 7 K.

Za jednu hodinu lze vykonati zbožně
pobožnost křížové cesty dle textu vřelých
modliteb J. Paulyho a spísní od Lutinova,
která zpívá se obvyklým nápěvem. Jeden
exemp. stojí 16 hal., 50 exemp. GK 30 ha
léřů i s poštou. Pobožnost ta jest zavedena
na několika stech farách. Objednávky při
jímá J. Kotík, knihkupec na Smíchově.

LITERATURA.

Z ovzduší kněžského semináře. Napsal
Jan Pauly. Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V.
Kotrba v Praze. ákladem vlastním. Cena 2 K
20 h. Jsme-li proti někomu zaujati, přenášíme
často tuto zaujatost i na každou práci, na každý

pdnik takového člověka. To pozorovali jsme jižčastěji ohledně autora této nové knihy (900 str.).
Že mnozí proti němu zaujati jsou, jest známo,
a on to zajisté též dobře vi -— ao tud ono často
podivné nazírání a posuzování jeho prací. 1 tento
spis nenalezl u mnohého milosu,ježto prý má jen
přispěti k jeho slávě atd. Než, at jest tomu jak
koli, upříti se nedá, že dp. Pauly jest nadmíru
činným a podnikavým, že práce jeho jsou pěkné
a praktické — a co týče se spisu tohoto ,je--li tím
leníkem Kvapilem on. pak mu blahopřejeme již
pro ty pohnutky, jež ho vedly do semináře. Kniha
ostatně podává mnohem vícec, než praví titul, a
proto rádi si ji přečtou nejen kněží, zvláště ti, kdož
v pražském semináři studovali, ale i rodáci pelhři
movští, představení a spolužáci p. autorovi na
gymnasiu. 'lak jako tito, tak jmenovitě odchovanci
pražského alumnátu prožijí při četbě této znova
ta krásná léta svého mládí a budou p. spisovateli
jistě za to ze srdce vděčni. Doporučujeme.

Zaletěl.

Český Jinoch. Časopis pro dospělejšímládež
českoslovanskou. Rediguje prof. Václav Miiller.
Ročník XV. Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a na
kladatelstvi V. Kotn

Ročník tento přinesl opět řadu vhodně vo
lených básní od Xav. vo ,.Dr Mat. Kováře, '
.los. Bartoně, Boh. Boušky, Frant. Žáka aj. Články
vzdělavatelnými, literárními, cesto- národo- země
děje- & přírodopisnými přispěli: V. Můiler, J. Ko—
sina, Zákoucký, M. Kábrtová-Bukolská atd. Po
vídky mají zde: Al. Dostál, K. Z. Zákouccký, K.
Balík, K. W. Hradečnický aj. Též drobne' články
a směs jsou četné a vždy zajímavé. Hojná azda
řilá vyobrazení jsou časopisu tomuto k nemalé
ozdobě. Podotýkajíce, že »C. J.: vychází deset
kráte do roka (kromě prázdnin) vsešitech o 16 str
s přílohou >Český Učenc aže předplácí se na celý
ročník toliko 1 K, dooopručujeme vzorně redigo
vaný list tento naší dospělejší mládeži co nejlépe.

Joo.s Fabiaan

Bníbtnkaraaamu-.n “ut v Pnn.
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Tajemství velikonoc. - Sillon. — Nejtemnější stíny kulturní Evropy. — Feuilleton: Vliv žákovských
knihoven na dospělé. -— Směs. — Literatura.

'J Wri U
Tajemství velikonoc.

Svátky, jež každoročně s probouzejícím se jarem slavíme, jsou svátky kře
sťanskými v nejvlastnějším & nejvznešenějším slova smyslu. Jsou v prvé řadě pa
mátkou utrpení a vzkříšení Ježíše Krista, našeho Spasitele; jsou stálým připo
menutím slov apoštola: »Jaka (: Adamovi 'všichm' umírají, tak v Kristu. všichni
obživeni jsou.: Proboúzející se příroda, a ještě zřetelněji vzkříšený Spasitel mluví
k nám o budoucím zmrtvýchvstání.

Ale svátky tyto mají ještě jiný, stejně tajemný význam. Ony připomínají
nám význam a účel bolesti na světě. Tajemství utrpení vůbec, jako bylo Kri
stem rozluštěno, tak svátky velikonočními znovu a znovu je vysvětlováno. Pro
blém bolesti, její význam a účel je rozluštěn. —

Po věky tázalo Se lidstvo: Odkud na světě bolest a k čemu slouží? Že
bolest je údělem všech, že veliké duše jimi nejvíce trpí, — jako vysoké hory
těžkými mraky nejčastěji bývají zahaleny — že zde na zemi zlo často vítězí a
dobro podléhá, že spravedliví pod tíhou bolestí klesají a zlí nad nimi pějí jása
vou píseň, vítězství, je prastarou zkušeností. Všechny věky na to žalovaly a
žaluji.

Počínaje tragediemi Aischylovými a Sofokleovými až na naše doby, všude
týž stezk, táž žaloba. — Často se vychvaluje veselost dávných Řeků. Jích radost
ze života. Ale právem se na to ukazuje, že z jich mramorových soch mluví
obyčejně bolest a hluboké melancholie, z jich tragedie zaznívá. výkřik nad trpí
cím, pode ihem bolesti sténajícím lidstvem.

Jakub Burckhardt, přední umělecký kritik německý, vykládaje kdysi v aka—
demické své přednášce antickou sochu Hermovu, právem poukazoval na bolestný,
melancholický výraz její tváře. a pravil: »Nepřípadá vám, jako by obraz počal
mluviti a pravil nam: Divíte se, že jsem tak smuten? Já jeden z blažených bohů
olympských, kteří u věčné veselosti a nepomíjející radosti ze života jenom po
žíváme 'a dolů patříme! Měli jsme vše, lesk nebeské krásy, věčné mládí, nezkaa
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lenou veselost mysli. Ale my nebyli šťastni, protože jsme nebyli dobří. A my
jsme nemohli býti dobrými, poněvadž jsme byli pouze aesthetickými ideály :; žád
nými mravnimi hodnotami. Hleďte na Antigonu, nejšlechetnější dceru a sestru,
bídně zahynula, poněvadž v nás věřila a naše příkazy měla za svatél Patřte na
bezútěšnou Niobu! Zabili jsme její nevinné dítky jenom proto, abychom _mohli
pyšné matce způsobiti nevýslovný bol. My žili jenom sami pro sebe a jiným
působili jenom bolest. Nebyli jsme dobří, a proto musili jsme zahynouti.

Starý svět marně se snažil svojí ňlosoňí. uměním, svými mythy záhadu
bolu rozluštití. Sám stoicismus, jenž učil vážiti si ctnosti a nedbati ničeho, co
se mění, at radost a bohatství, či bolest a bída, ukazal se naprosto neschopným
problém bolesti rozluštiti, protože »žádal na člověku stálé a obrovské výdaje jeho
duševní a mravní síly, ale neoleviral mn žádných zdrojů, pramenů sily. Nezbylo
mu, nežli otcvříti dvéře sebevraždy. Jeho posledním heslem bylo: »Pdtet ezilns,
brevis ad libertatem vida Dvéře jsou otevřeny, krátká. je cesta k svobodě. (Se
neka.) '

Tam dospěla na konec antické. moudrost a síla. »Recká rilosoňe do krve se
zranila na okovech bolesti, jež marně snažila se setřásti.: (Dr. Pav. Wil. Keppler:
Das Problem des Leidens.) Laokoon, zmírající se svými syny v objetí hadů, tot
poslední výraz dávné filosofie & starého náboženství, bezradného a nepotěšujícího
v bolestech.

Teprve Kristus, veliký lékař s nebe, rozluštil otázku: Proč jsou na světě
bolesti. Jaký jest jejich smysl. Sám jsa »mnž boleslic, ač nevinný a čistý, tiše,
bez reptání nese kříž na Golgatu :. na něm 5 odevzdaností v ruce Boží umírá.
Dává příklad, kterak bolesti nésti. Sám napověděl, že bolesti naše, v Jeho bolesti
ponořený, stanou se lehkými. »Kdo chceš za mnou přijíti . . _.

Že v bolestech tají se pro člověka poučení (Aischylos), že očišťují a tříbí
člověka, tušili sice dávní filosofové & věděli starozákonní proroci, Jobem počínaje.
Ale teprve 3 kříže Kristova září jasné paprsky a pronikají až v nejtemnější pro

pasti bolu. Utrpení je vřazeno v oekonomii spásy, je podmínkou budoucí odplaty.»Kdo sejí v slzách, v radosti žití budou-.
_ Ukrižovaný Kristus rozluštíl tajemství bolesti. »On, který v hloubky bolu

netoliko posvítil, ale sám v ně sestoupil, který prošel křtem ohně duševních muk
& krvavým křtem mučednictví (Luk. 12, 50), on který ve svém pozemském žití
obsáhl svými rameny všechnu bolest a všechnu strast každého druhu a každého
stupně, on v největší krisi svého utrpení a smrti, snášeje vše s nebývalou ode
vzdaností a velkosti své duše, s naprostou mravní svobodou, ve své obětující se
lásce kletbu bolesti přemohl a sňal, v boji podléhaje, ve své porážce vítěze, ve
svých ranách uzdravení, ve své smrti život přinášeje, potupou a bolesti v slávu
vcházející a uvádějící.- (Keppler.)

Obraz Ukřižovaného potěšující a posilující visí v křesťanských příbytcích,
kyne nám přátelsky se stěn našich nemocnic a chudobinců, zdobí chýši dělníka
i palác boháčův. Když těžká nemoc nás skličuje, když prudké bolesti zžíhají
naše tělo, když stíny smrti se šíří na naše lůžko, kříž 'v stydnoucí ruce potěšuje
více nežli všechna moudrost světa.

Kříž — symbol v bolestech zmírající, sebe obětující a v smrti triumfující
Lásky jest znamením vykoupení. Ale nejen vykoupení Kristova, ale i znamením
sebe vykupování obětmi a strastmí, trpělivě snášcnými. —
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Slovo Kristovo, jež řekl dvěma učedníkům jdoucím do Emaus, zarmouceným
nad utrpením a. smrti svého Mistra: »O zpozdilí srdcem k věření všemu, co mluvili
proroci! Zdaliž nemusí! Kristus těch věcí trpěli a tak vjíti do 31415!své: (Luk.
24. 25.—26.), platí každému z nás. I my utrpením otevíráme si brány věčného
života. S Kristem spolutrpíce se spoluvykupujeme. Bolesti jsou stupně k bráně
nebeské.

Tajemstvi bolesti je rozluštěno. Velikonoce nám je oznamují. V jich pro
buzených zvonech se ozývá: Alleluja! A šťasten, kdo v životě svém, když bolest
zatopila duši, přidruží se k dvěma učedníkům a s Kristem jde do Emaus!

r.

Sillon.
Podává prol. Dr. LUBOMÍR PETR.

(Pokračovánl.)

Ale před tím musila býti ještě vykonána důležitá a nutná práce průpravná:
utvoření demokratické elity, která by byla kvasem nového řádu věcí. Za tím-ú
čelem byly v Paříži a ve všech větších městech francouzských zakládány Studijní
kroužky (cerkly) a lidové university, zřizovány publikační orgány, vydávány knihy,
to všechno v duchu čisté demokratickém. Organisace seskupovaly se dle provincií
a měly mezi sebou čilé styky. Každé tři měsíce scházeli se jejich vůdcové v Pa
říži, aby porokovali o aktuelních otázkách a umožnili jednotnost organisačních
správ.

Vrchol roční práce aillonistické tvořily Národní kongresy, jejichž obeslán
bylo rok od roku větší. R. 1910 poslouchalo 10.000 účastníků kongressu závě
rečná slova Sangnierova. Měsíčník Sillon přetvořil se ve 14denník.

Na venek vystupoval Sillon ve »veřejných debatních shromážděních,c jež
neočekávaně se osvědčila. pNení většího měsícu psal Mark Sangnier, rv němž by
Sillonistickémn slovu netleskalí posluchači, již většinou lyli antiklerikálníha :: so
cialistického smýšlení.:

Takovým způsobem dostával se křesťansko-demokratický ideál do lidu
proticírkevními vášněmi zmateného, a spolu dávána byla lidu příležitost navykati
slovu a parlamentnímu chováni. Tato veřejná shromáždění katolíků, kteří dosud
odvažovali se jen zavřené schůzky konati, — dráždila strany nepřátelské až
k nerozvážnostem a násilí. R. 1903 byli účastníci ze shromáždění vycházející
napadeni rotou, železnými tyčemi opatřenou, a většinou zraněni. Ale takový
způsob boje byl Sillonistům jen dobrou reklamou. — —

V prvních létech opíral 'se Sillon silně o katolické spolky francouzské
zvláště o »Katolícké sdružení francouzské mládeže,: jež prosto jsouc všeho poa
litického a sociálního rázu, chtělo jen mladé lidi organisovati a získávati je pro
svůj světový názor. To bylo Sillonu snadně možno, poněvadž v počátcích svých
měl podobny čisté konfessionálně-katolický charakter. Chtěl jen »crenser le Sillon
de Bien,: orah' brázdu Boží, oživiti katolicismus ve Francii, získati demokratii
Kristu. Proto také s katolické strany dostávalo se mu bezvýjimečného uznání a
všestranné podpory.

R. 1902 psal kardinál Rampolla Marku Sangnierovi: »Cíl a tendence Sil—
lonu svatému Otci se velmi líbily. Proto žehná snahy Sillonistů, pozvédajíci ryze
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katolického duchu ve společnosti.c — V podobném smyslu psal r. 1904 i kar
dinál Merry del Val biskupu Delamairovi v Périgeux, kde tehdy Sillon konal
svůj kongress. Příkladná zbožnost Marka Sangniera a jeho přátel, jeho slavné
řeči na Eucharistickém kongressu v Angoulěmu (»Eucharistie a socialni práce:)
a v Římě na kongressu Mariánském (1904) získalo mu mnoho důvěry i v mla
dém klěru, v němž Sangnier našel nadšené přívržence a propagátory.

To bylo na počátku. Ale vnější úspěchy na poli lidové míchovy nezůstaly
bez účinku na další vývoj Sillonu a utiskávaly mu ra'z již osobitě/ší. Promýšleje
své demokratické zásady a jejich dosah, Mark Sangnier začal sníti o státě bu
doucnosti, v němž by všichni lidé žíti mohli v lásce, svobodě a rovnosti. Snaha
o uskutečnění tohoto ideálu vehnala Sangniera do politiky, jíž se Sillon z po
čátku vyhýbal. Mark Sangnier slal'se bojovným republikánem.

Tato změna musila přirozeně vyvoditi důsledky v poměru Sillonu k těm
katolickým sdružením (zvláště ke »Katolickému sdružení francouzské mládeže-),
jež nechtěly s politikou nic míti, a s druhé strany i v poměru jeho k tak zvanému
klerikalismu sociálně-reakcionářskému, jenž míse moc duchovní se světskou,
chtěl náboženství používati k svým cílům. Tísněn s obou stran, Mark Sangnier
znenáhla přesunuje těžiště s konfessionalismu na pole interkonfessiona'lní a usi
luje domoci se posice Micka-demokratické. R. 1904 Sillon prohlásil již veřejně,
že není »katolickou skupinou,. nýbrž »skupinou katolíků,c že se zabývá věcí
čistě světskou, organisací demókratie,'ale že chce, aby cíle svého tím spíše do
sáhl, čerpati ze sílivých zdrojů církve. Nejlépe patrna jest proměna, jíž Sillon
prochází, na záhlaví jeho listu. R. 1902 měl časopis pod titulem LeSillon slova:
»Revue d'aclion sociale catholique.. R. 1903: »Revue catholique d'action socialec,
r. 1905 již jen: »Revue d'action démocraliquen —

Nikoli posledním důvodem tohoto odklonu byl i ohled praktický. Totiž pře
svědčení, že obrácení Francie ke katolicismu, bez něhož si Sillon trvalé ozdra
vění nedovedl mysliti. musí býti uskutečněno důsledným provedením demokra
tických zásad nejen na poli socialním, ale i hospodářském a politickém.

Tento obrat v Sillonu neudál se bez vnitřní krise. Nechybělo na varovných
hlasech, které Sillon s politických cílů upřímně zrážely. Obávaly se. že Sillon
jako strana politická. znovu zatáhne náboženství do nejmalichernějších sporů,
zmaří práci generace mladých katolíků a stíží všecku sociálně-katolickou činnost
do budoucna. Šlo. jak patrno, o dva názory, jež i 'vjiných zemích působí dělení
katolicky smýšlejících lidí ve dva tábory. Má katolické náboženství přestávati na
usilovné výchově lidí uvědomělé katolicky smýšlejících a na jejich organisováni,
či má vytrhnouti do pole, shromážditi kolem svého praporu všechny věrné a
dobývati posic v životě veřejném, zvlátě ve sborech zákonodárných?

Kostky však byly již vržený. Sillon se dal započatou cestou a chce od té
chvíle nejen organisovati demokratii, nýbrž seskupiti i kolem sebe buňky vy
sněného státu budoucnosti. S hrdostí a dostiučiněním prohlásil Sangnicr na Ná
rodním kongressu v Orleansu, kdy odbočení Sillonu na jiné dráhy všem stalo se
již patrným, že Sillon znenáhla vniká do veřejného mínění a že stal se účinnou
silou v zemi a ve stranách. Od uznání tohoto významu k odhodlání zužitkovati
ho a dáti ideálům Sillonu i politický relief, byl už jen krok. Sangnier rozvinul
i po této stránce originelní program z jeho idealismu vytrysklý: Propast mezi
buržoasií a proletariátem rozšiřuje se denně. To proto, že princip utváření stran
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děje se čistě mechanicky a neodpovídá skutečnosti. Pravice usiluje v první řadě
o zachování nynějšího stavu věcí po stránce politické, hospodářské a nábožen
ské, levice o jeho vyvrácení a o založení státu budoucnosti. Katolíci zápasí té
měř výhradně na pravici spolu se skeptiky a atheisty, a z politického a sociál
ního zájmu dokazují až příliš často neslučitelnost katolicismu s demokratií. Na
proti tomu na levici sedí velmi často nadšení, poctiví socialisti, křesťanští prote
stanté vedle nejhorších nepřátel křesťanského ducha. Jdeme—livěci na kloub,
vidíme, že vlastně všechen zápas odehrává se mezi duchem křesťanským a po
hanským. Neleží tu na dlani. že rozlišující prvek musí býti v něčem jiném hle
dán; jinými slovy, že mechanický princip konservatismu musí býti nahražen dy
namickým principem individuálního smýšlení bud křesťanskéhobud pohanského?

Kolikrát stalo se, míní Sangnier. že návrh zákona, jenž vyplynul z ideálu
ryze křesťanského (ku př. zákony sociální), přijat byl levicí, pravicí však byl za
mítnut, ač tu i tam jednotlivci ve svém nitru měli k němu sympatií nebo anti

patii? Jde tedy o to, aby zjednána byla neutrální půda, na níž by měli všichni
dost místa, kdo s křesťanským duchem sympalisnjí.

Tak vznikl pojem širšího Sillonn, jenž chtěl se tímto krystalisačním jádrem
státi. Je nutno podati svedeným Francouzům důkaz, že nejlepší demokrati jsou
v řadách katolíků. Tím bude umožněno pracovati se Sillonisty všem, kdo ná
ležejí jiným náboženským vyznáním křesťanským, nebo kdo prostě oduševněni
jsou přáním, zjednati ve světě více spravedlnosti. V ideálu křesťanském poznají
ideál svůj. Jsou-li socialisty, poznají, že nesvědomití vůdcové revolučního hnutí
jsou nejhoršími nepřáteli demokratie; jsou-li měšťáckými volnomysliteli, budou
vždy víc a víc odpuzování bezohledným bojem kulturním, v němž sociální úkoly
se utápěji. V tomto smyslu doufal Sillon způsobiti všeobecné přetvoření stran.

(Pokračování)

Nejtemnějši stíny kulturní Evropy.
Jak známo, existuje i: nás v Rakousku Liga k potírání obchodu lidským

masem, které dle své poslední zprávy přijala 768 dívek, aby je zachránila před
nejhorším zpustnutím. Na valné schůzi této Ligy měla bývalá policejní assistentka.
Henrietta Arendtová, přednášku o dětském otroctví v Europě, kde markantními
rysy, na přesné statistice založenými, vylíčila všechny stíny, jež příšemě své
temno vrhají na bez tak nízký stupeň mravní evropské kultury. —

Obchod dětmi v Europě béře se ve své podstatě _čtverým směrem. Nejzná—
mější způsob jeho jest tak zvané »děla'ní andělíčkůc. Jest to vražda dítek at nena
rozených, zabitých již v lůně mateřském, ať již narozených, jež zabijí matky
samy nebo lidé, kteří je od matek za týmž cílem »přijalina vychování.: Malé tyto
oběti jsou skoro vesměs »dětmi láskyc. Děti chudých, opuštěných, svobodných
matek, u nichž přirozená láska mateřská zvrhla se v zoufalství a nenávist. Ale
i z dítek, v manželství zrozených, ďábelské. zloba dělá andělíčky. V četných pH
padech dávají rodiče nebo opatrovníci tato dítka pojistiti. nechávají je ponenáhlu
zmírati, a pak pojištěnou částku dají si vyplatiti.

Ve větších městech existují »vyráběčky andělíčků,< kteří tuto práci konají
zcela po živnostensku. Ony za určitou odměnu přijmou dítka svedených dívek
do opatrování a postarají se za nějaký čas 0 jich nenápadnou smrt. Dávají jim
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pití odvar z makových květů, lihoviny, aby je otupily a uspaly; špatně a nedo
statečně je vyživují, a dítky za nedlouho umírají vysílením. »přirozenou smrtí.
A tyto vražedkyně malých dětí dovedou vše tak již zaříditi, že lékař obyčejně
ničeho podezřelého nedovede na mrtvolce nalézti. Na úmrtním lístku bývá zpra—
vidla napsáno, že dítě umřelo vysílením »následkem střevního katarrhu.: Tyto
vražedkyně jsou již ve své manipulaci tak pokročilé, že zcela klidně a systema
ticky provozují své zabijácké řemeslo, a jenom náhoda odhalí někdy jejich zlo
činné jednání.

V mnohých městech, a ovšem že i u nás v Praze, existují »porodní babičky.,
které vlastně zabraňují porodu ničením plodu v lůně mateřském; a v této své
katovské praxi mají hlavní zdroj svých značných příjmů. Též je zde celá řada
>praktickýchc lékařů, jichž všechna lékařská praxe záleží v přivodění umělého,
násilného abortu. Jména jich šuškají se v každé společnosti. Nedávno zesnulý
lékař, předák volnomyšlenkářský, hlavně touto praxi se zabýval, a když hrozily
mu nepříjemné následky, neviděl jiného východu z této tísně nežli ránou z re
volveru.

Jiný způsob zbavení se dítek jest jich prodání či darování vůbec, nebo jich
odevzdání cizím lidem za odbytné, jež se jim vyplatí jednou pro vždy. Jsou lidé,
kteří za určitou summu peněz děti přejmou do ošetřováni. Jednak touha po pe
nězích, jednak využitkováni jich jako velmi laciné pracovní síly je nabádají k při—
jímání nemanželských dítek.

Matka nebo příbuzní dítěte jsou rádi, že se dítěte zbavili, a obyčejně nikdy
se o jeho osud nezajímají. Aby pak jeho opatrovníci ztratili každou stopu po
původu dítka, nejednou udávají rodiče nepravé jméno i nepravé bydliště. Neman—
želské děti z lepších kruhů, t. zvané diskretní dělic, obyčejně nejsou na tom
o nic lépe, než děti proletářů. I ony bývají za jisté odbytné, zcela bez výhrady
odevzdány tomu, kdo se na základě novinářské inserce o ně přihlásil, a kdo
později, jak v mnohých případech bylo dokázáno, přímo vyděračným způsobem
na matku přijatého dítěte nastupoval a z ní těžil. —

Další způsob prodeje dítek je ten, že mnozí dítě koupí jenom proto, aby
ho později k nemrauným účelům mohli mžitkovatí. Referentka o tomto thematě
z vlastní zkušenosti sdělovala následující případ. V říšskoněmeckých listech obje
vilo se nedávno nabídnutí, že bude přijato zcela bez náhrady za vlastní mladé,
hezké děvčátko; stáří jeho nerozhoduje. Domnělí manželé, kteří chtěli děvčátko
adoptovati, bydlili ve větším jihoněmeckém městě. Na tento inserát sl. Arendtová
odpověděla, že má několik dívek, jež může spořádaným manželům za vlastní
odevzdati, a vyžádala si bližší podmínky případného iich přijetí. Ajako odpověd
obdržela veliký, obšírný formulář, v jehož čele byl nápis: »Pruní pohřební ústav
Pictus.- Ve formuláři byla celá řada rozličných otázek. Tak přál si obětavý ne
vlastní otec znáti barvu očí, vlasů, velikost a stáří dívky, a prohlašoval, že je
ochoten v každý čas hezké, mladé dívky zcela bezplatně přijmouti do úplného
zaopatření. Referentka, již celá tato záležitost byla nejvýš podezřelá, zaslala do
tyčný list policejnímu ředitelství v Stuttgartě. žádajíc za bližší sdělení poměrů
těchto vzácných dobrodinců lidstva. A jakou odpověď obdržela? Policejní ředitelství
jí sdělilo, že muž, který onu nabídku inseroval, právě si odpykal dlouhý žalář
pro přestupek kuplířství, a že dojista chtel zneužítí oněch dívek k nemravným
účelům, Právě byl prý usvědčen, že prodával mladé dívky majitelkam vykřičených
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domů. Kolik dívek tento netvor svým »soukromým odběratelům. nebo do“veřej
ných domů již zakramařil, nedalo se policejně ziistití. — Tak se v naší kulturní
době obchoduje s těly nevinných, nedospělých dítek! Jaká to zkáza duší! Zhouba
nejútlejších květů!

Konečně čtvrtý způsob prodávání a kupování dítek děje se pro žebrotu.
Zebrotou mají titomladí, ubozí mučedníci vydělávati svým majitelům peníze
a pomáhati jim k pohodlnému a rozmařilému živobytí. K tomu účelu bývají
takové děti dodávány až do Anglie, Francie a Ruska. Nechanický okres v Čechách
smutně proslul v tomto směru. Mladé dívky, vyučeny byvše počátkům hry na
harfu a housle, jakož i trochu zpěvu, bývaly podnikatelem dováženy do nej
větších ruských měst daleko na východě, aby zde jednak pořádáním koncertů
v nejnižších krčmách, jednak prostitucí pomáhaly k bohatství svých pánů, těchto
nejhorších lidokupců.

V Londýně jsou celá sta dítek, v nejhorší hadry oděných, jež žebrajice,
potulují se městem, nebo celé dny na rohu ulice, na mostě nebo kdesi ve vý
klenku stojí. lna nejlepších okružních třídách vidíme značný počet takových
ubožátek, jež hlavu k zemi kloníce, jako bezduché zde stojí a nataženou rukou
prosí za almužnu. Jejich majitel má obyčejně někde na obvodu města, kde po
zornosti policie možno uniknouti, najatu malou světničku, a zde žije z výdělku
těchto malých žebráčků zcela bezstarostný a pohodlný život. Běda tomu ubo
žáku, který by určitou sumu peněz za den nevyprosil! Takového čeká 11večer,
když domů se vrátí, jenom bití & ra'ny.

Aby děcko již svým zevnějškem budilo _soustrast kolemjdoucích, jeho vys
savači často se na něm dopouštějí těžkých zločinů tím, že je znetvořuji. Doká
zány jsou četné případy, že jim lámou nohy a ruce. Ba nejednou ie zločinně
oslepuji, aby slepotou budil malý tvoreček tím více soucitu. Ještě nejmilosrdnějšími
mezi těmito vrahy dítek zdají se býti, kteří častým hladověním nebo nedosta
tečným jich vyživováním snaží se docíliti. abyděti svým ubohým zevnějškem
budily pozornost. Špinavé a rozedrané šatečky jsou ovšem jakýmsi režisérským
effektem těchto necitů. —

V jižních francouzských okresech, sousedících s hranicemi španělskými, jest
největší středisko těchto fabrikaoí zmrzačených a zrůdných dětí. V departementu
Haute Garonne se přímo po živnostensku provozuje znetvořování ditek. Děje se
to tak, že dítku tři či čtyřletému ohnou se nožičky a provazem se připevní
k hořejší čáSti těla. Zprvu jenom lehce, aby nenastal zánět, později pevněji.
Nožky následkem nedostatečného oběhu krve atrotují, zakrní; vzrůst dítkn je
tak omezen jenom na hořejší část těla. Potom posadí takového mrzáčka do zvláštní
truhličky, z níž se ani k spánku nevyjme, a zkříží se mu nožičky tak, že potom
nikdy více se nenarovnají. Denně vydělává takový mrzáček, jsa umístěn na
vhodném místě, svému majetníku 7—10 franků. Netvorové, kteří je od rodičů
koupili za 50—60 franků, prodávají je dle toho, jak se jim podařilo je zmrzačiti,
až za 400—800 franků. Tak se obchoduje člověkem! Malým, ubohým, znetvo
řeným děckem!

Rovněž i v Rusku slouží tisice dětí za nástroj soustavného žebrání. Hlavně
děti trpící křivicí, jitřícími se vředy a vyrážkami, jsou od moderních otrokářů
velmi vyhledávány.
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Tak vidíme zde nejzřetelněji, že všudy tam, kde křesťanský duch vymizel,
dávné, mrtvé stíny pohanstva znovu pozvedají své hlavy. Vysazování & vraždy
dítek, jich komolení a využitkování k nemravným cílům, co tak hluboce dotýká
se člověka, který snad jinak je obdivovatelem staré kultury, opět se ukazují
v celé své příšernosti. Zákonodárství státní ovšem hrozí tresty každému. kdo by
se těmito zločiny provinil. Ale tito provinilci dovedou se obyčejně velmi chytře
ukrytí před právem a jeho orgány. Zjevy tyto svědčí jen o mravní zpustlosti
lidi a dokazují, že zpravidla nic nejsou platny zákony tam, kde není mravnosti.
Nil leges sine moribus.

FEUILLETON.

Vliv žákovských knihoven na do
spělé.

PodáváAlois Dostál.

Kdyby někdo pročetl sebe více spisů,
přece“největší dojem naň učiní ty, jež do
rukou dostal v mladém věku. Ty utkví
v paměti do pozdního stáří a mnohdy maji
rozhodující vliv na povahu a charakter
člověka.

Každý se pamatuje, sjakou dyehtivostí
před léty přijímal knihu —pravidelně v so
botu — a jak lačný byl čtení po celou
neděli. Nedostau' knihu bylo mu trestem.
Jenom kdyby tolik knih tehdy bylo! Cho
divalo se na faru, k jednotlivcům, kteří
však zřídka vybírali, co se hodí pro mlá
dež a co nikoliv. Školní knihovna se brzo
vyčerpala. V zimě putovaly z ruky do
ruky kalendáře.

Školní knihy čítala nejenom mládež,
nýbrž i dospělí; a mnohdy školáci jenom
pro starší sourozence je vypůjčovali, ho
více raději některé hře než čtení. Jinde
musil školák předčítati; bylo-li jich více,
střídali se. Nerad slyším, praví-li dítě, že
tatínkovi předčítá noviny. Obsah jejich čte
náře nezajímá nebo rušivě působí na jejich
duši a obeznamuje děti s věcmi, které by
měly hodně daleko od nich zůstati. Aby
však školák rodičům po práci, třeba 11ve—
čer, předčítal knihu ze školní knihovny,
jest zcela schvalovati. Dítě obsah lépe si
zapamatuje, naučí se čísti, hlas jeho na
bývá zvučnosti a zřetelnosti. Na každém
se pozná, čte-li doma hlasitě nebo pouze
pro sebe. A toto umění si každý přinese
do dalšího života.

Kde je dítek několik, tam se střídají,
aby se neunavíly, aby si odpočinuly. Tu

".

pak čtenáři se předstihují, aby jeden četl
lépe než druhý, a pochvala, že dobře čtou,
jim lichotí. že si dávají na čtení záležeti.

Mnohdy ten aneb onen posluchač ne
byl od počátku přítomen; nepřeje si, aby
se mu znovu kniha od prvé stránky před
čítala, chce jenom znáti obsah přečtených
kapitol. Tu čtenář brousí pamět, cvičí se
ve slohu a učí se vypravovati, když krátce
vypovídá obsah, aby opozdivší se znali
souvislost. '

Mnohý by ničeho nebo velmi málo četl,
kdyby nebylo školní žákovské knihovny,
odkud děti přinesou knihy srozumitelné kaž
dému a vypůjčují si je zcela zdarma.

Dospělým nabízí se kniha z jiných
knihoven, ale tu často dostanou do rukou
takovou, jíž nerozumí a nechápe. Také jsou
obtíže s vypůjčováním; žádá se záloha,
určuje se čas, kdy jenom lze vypůjčovati,
jak dlouho možno si knihu ponechati, platí
se od půjčení a knihovna bývá od vesnic
vzdálena.

Těchto obtíží není při knihovně školní.
Děti obstarají všechno, knihu donesou a
odvedou, není s tim starostí, leč aby kniha
se nepošpinila a nepotrhala. Domácí na
leznou knihu připravenou, jenom po ní
sáhnou 'a mnohdy nejsou ani nuceni čísti,
pouze poslouchají.

Mají tudy knihovny školní význam vý
chovný nejenom pro děti, ale i pro jejich
starší sourozence a dospělé vůbec.

Na jistém okrese byl rozšířen dotaz
ník o školních knihovnách, kdy
ta která byla založena, kdo ji vede, kolik
má spisů, kdo na ni přispívá, jak mnoho
se čte atd. Z toho se poznalo, že na škol
ním okrese knihoven je 47, okresní školní
rada minulého roku dala podporu devate
nácti knihovnám; některá obec na ni vě
novala 60—100 K, jiná pouze 6 K, prů
měrně 10—20 K ročně. To se obyčejně
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dává na vazbu oněch knih, které se do
stanou nevázané zdarma. — Nejvíce bylo
v knihovně 419 svazků; jinde méně a ně
kde hodně málo.

A tak asi je iv jiných okresích. Jako
na lidových knihovnách, tak i na žákov
ských se ukázalo, že v těch nejchud
ších krajích nejsou knihovny
nejslabší a v těch nejbohatších
nejčetnější.

Mnoho na váhu padá, v jakých rukou
je knihovna, jaké prameny se pro ni ote—
vírají, jaké přízni se těší. Kde je knihovník
horlivý a práce sláskou se chápe, tam se
mnoho zmůže. Ovšem má i místní školní
rada přispívali a jednotlivci na žákovskou
knihovnu pamatovati bud peněžitými dary
nebo knihami. Když se věnuje tolik na
stavby škol, na jejich udržování v dobrém
stavu, učební pomůcky a dle nejnovějšího
nařízení do účtů nutno vložiti 50—100 K
na školskou zahradu, proč by se nepama
tovalo i na knihovnu, z níž tolik dobrého
může vzejití? Tim ze rozpočet o mnoho
nezvýší.

Jako se pamatuje přizábavách na dobro
činné účely, tak se časem může vykonati
sbírka na školskou knihovnu. Užívá se nyní
dětí pří slavnostech k průvodům, rozpro
dávají pohlednice, sbírají peníze na bufety
& podobně, proč by nepomohly rozšířiti
knihovnu? Ovšem ne při takových výstu
pech a zábavách, k nimž ani vlastně jich
nemá býti užíváno; ale při vlastních ajim
přiměřených produkcích, a to jsou dětská
představení-divadla.

Před časem stavěly se okresní školní
rady proti pořádání dětských divadel. Snad
proti tomu měly některé důvody; nyní však
je jinak. Dříve s těžkostí povolily divadlo
o vánocích nebo velkých prázdninách; teď
vydaly výnos, aby se o dětských dnech
v prosinci — ovšem ve prospěch opuště
ných dítek—vedle jiných představení také
pořádala dětská divadla.

Co se může díti k užitku jednoho účelu,
to se musí připustiti ve prospěch domácí
potřeby, k dobru knihovny. Jednou, dva
kráte do roka všudy lze prováděti takové
divadlo; každé se beztak několikráte opa
kuje, režie bývá dosti nepatrná, zisk zaru
čený. Dvakráte o prázdninách pořádáme
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v městysi o 1600 obyvatelů dětské před
stavení a odvádímegMatiei a škol. knihovně
více než 100 K.

Z těchto pramenů plyne zisk pro kni
hovnu, která slouží dětemi dospělým. Když
se ví, nač se peníze odvedou a že se s nimi
dobře hospodaří, i v chudších obcích se
hodně na příspěvcích sejde.

Pečovati o knihovnu žákovskou nutno
především tam, kde jiné knihovny není
nebo je k ní přístup dosti nesnadný. Tu
působení školní knihovny je veliké a dů
ležité na kulturní život všeho obecenstva.

Volba spisů do těchto knihoven je
přísná a provádí se co nejúzkostlivěji. Co
není Ústřední jednotou schváleno, nekoupí
se; co darováno, pročítá se členy učitel
ského sboru a stvrzuje podpisem jich ne
závadnost. Žel však, že k v'ůli dospělým
čtenářům nemůže býti rozsah obšírnější,
výběr méně“ úzkostlivý, aby se šířily idee
a vědomosti, jež by i dospělým sloužily a
je zajímaly. Jenom ne tolik pohádek a. je
nom pohádek do dětských knihoven! Ty
stálé pohádky přece jednou musíi dětskou
mysl omrzeti; pro dospělého ony knihy
jsou skoro ztraceny.

Dítě přinese domů knihy pohádek, sou
rozenci přečtou nadpis, usmějí se a už
o spis nezavadí. Nebo dítě začne předčítati
pohádky, domácí chvíli naslouchají & pak
čtenáře zarazí, aby si to dočetl později
sám. Dítěti snad se pohádky líbí, v knihovně
musí býti. Však kéž se nevolí výhradně!
Kéž se k vůli pohádkám nezapomíná na
cestopisy, povídky historické, ze života!
To a ono, třeba bylo žákem opomenuto,
nalezne čtenáře vděčné u dospělých a po
zději idítětcm odrostlejšim bude vyhledá
váno.

Kde možno, at žák odnáší si z knihovny
dva spisy, vedle pohádky spolu knihu ob
sahu vážnějšího; oba naleznou v domě vděčné
čtenáře. Ovšem kdyby všudy po českém
venkověbyly lidové knihovny, žá
kovské by sloužily pouze žákům. Ale jak
zkušenost nasvědčuje,posud takových kniho
ven vkaždé obci není, a tak dospělí čte
náři spolu čerpají s dětmi z knihovny žá
kovské. Na mnohých místech posud je ne
dostatek knih a s touhou velikou očekáváno,
co dítě přinese ze školy a co bude du
ševní potravou malých i dospělých.

WMWW
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Znamení doby? Mimořádnávalná hro
mada delegátů »Zemského Ústředního spolku
jednot učitelských v království Českém,<
jak oznámil »Česky' Učitel,-\ konati se bude
v pátek, dne 5. dubna. Širší výbor Z. Ú.
S. má schůzi ve čtvrtek, dne 4. dubna. —
Tedy dny, které mají ráz polosvátků apři
tom jsou pro katolíky dny přísného postu
(Zelený čtvrtek a Velký pátek), stanoví
si učitelé ke svým schůzím v žofínském
sále. Jestli venkovští herci konají v těchto
dnech v Praze své schůze, nedivíme se
jim. Při jich horečném zaměstnání nemají
vskutku dvou neb 3 dní v roce po sobě
následujících volných, kdy by se dohro
mady sjeli a o svých záležitostech poroko
vati mohli. e však učitelé právě na tyto
dny sve' schůze stanoví, je smutným zna
mením jich názorů a ne právě dobrým vy
svědčením pro jich šetrnost k náboženským
tradicím a předpisům církevním. r.

Resoluce učitelstva, přijatá na jeho
maniiestačních schůzích, konaných dne 16.
a 17. března, mají následující znění: 'Sc
všech stran bylo v posledních dobách uči
telstvu v král. eském poukazováno na to,
že jeho úplně oprávněné požadavky po
řádné úpravě platů mohou býti splněny jen
zemským sněmem království Českého. Uči
telstvo království Českého prohlašuje tímto,
že není mu již naprosto možno ještě déle
vyčkávati řádné zákonné úpravy jeho po
žitků, poněvadž neobyčejná drahotaa dlouhá
léta již trvající nepoměr mezi jeho služeb
ními příjmy a dnešními cenami všech ži
votních potřeb nejnaléhavěji vyžaduje nej
rychlejšího rozřešení této otázky, a poně
vadž není přece přípustno, aby celý stav,
jenž odkázán jest na zákonodárství zemské,
vydán byl úplné materielní zhoubě a aby
tisíce učitelských rodin uvrženy byly do
bídy a .neštěstí. Jest již stydno popisovati
bídné poměry, v nichž ocitlo se školství
i učitelstvo. Správa země jest na pokraji
hmotného úpadku, v hospodářství zemském
hromadí se škoda za škodou. Jest nesporno,
že otázka platův učitelských není otázkou
politickou a nesmí také nikým za takovou
být prohlašována. Děje-li se tak přece, po
tom mají politikové všech stran v zemi za
jisté také mravní povinnost přivoditi pokud
jen možno takovou politickou situaci, aby
vyproštěno bylo učitelstvo z nynějších pří
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mo potupných & nedůstojných poměrů, a
aby vysvobozena byla i škola z bídného
stavu, který jest zrovna výsměchem kul
tuře. Učitelstuo království Ceského ne—
žádá, aby se kterýkoli poslanec vzdal
svého národního nebo politického pře—
svědčení. Ale při rozhodování o tom, má-li
býti pokračováno v politickém boji či má-li
býti skončen a smluven pro obě strany
čestný smír, musí býti pamatováno i na
školu a učitelstvo. Při tomto nanejvýš dů
ležitém :rozhodnutí musejí si poslanci obou
národů jasně uvědomiti, jak ohromných
škod přivodilo by pokračování v dnešním
boji. Jest tudíž na poslancích obou národ
ností, aby se vynasnažili o smír, jenž za
jistil by se vzájemnou ochotou obou stran,
aniž_by ta neb ona právem mohla tvrdili,
že vykoupila jej obětmi příliš velikými, že
jí byl přímo diktovan po prohrané bitvě.
Uvažujte tedy, zkoumejte stav této země a
poměry všech těch, jichž životní zájem zá
visí na smírném zkoncování věci, rozva
žujte vše důkladně, nežli se rozhodnete,
neboť na Vás spočine zodpovědnost. Tot
poslední náš appell ve vážné chvíli ke všem
poslancům obou národností našeho krá
lovství. Učltelstvo království Českého jest
si velmi dobře vědomo toho, jak důleži
tými a rozhodujícími budou usnesení po
slanců v nejbližší době. Proto v těchto roz
hodných chvílích dovolává se citu zodpo
vědnosti poslancův, poněvadž by jinak byli
vinni vším neštěstím, jež by jisto jistě na—
stalo.c — r.

Manifestační schůze učitelstva če—
ského i německého konaly se ve dnech
16. a 17. března. Na nich jednomyslně
přijato bylo prohlášení, jímž zemští po—
slanci se vyzývají, aby přičinil—li se o uzá—
konění návrhů na zlepšení hmotných po
měrů učitelstva. »Český Učitel: v čísle
svém z 20. března k tomu podotýká: »Pro
mluvilo-li učitelstvo jedněmi ústy, jedním
stilem svých požadavků, je povinno
také za svým jednomyslným,
spontánním projevem do všech
důsledků státi. Je povinnosamo sobě
dobojovati tento boj. Projev učitelstva 16.
a 17. března vyvrcholuje jaksi s jedné
strany naše domáhání se požadavků našich.
Toto domáhání dělo se dosud cestou loy—
ální a musí v tom směru doznána býti loy
álnost učitelstva. Ale trpělivost napiata jest
již tolik ke krajnosti, že za další osudy
událostí již nikdo nemůže ručiti; ani ústředí
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nebude lze, aby zadrželo dosud potlačované
rozhořčení, kteréž propuknouti může náhle,
neočekávaně. Učitelstvo bude moci právem
ukázati, že využilo — a celou řadou let vy
čerpalo — všech náležitých prostředků a
selhaly-li tyto, že pak na uchránění exi
stence své sáhne jen z donucení k prostřed
kům jiným, které nebudou přijemny těm,
kdož dnešní stav vědomě zaviňují. Učitel
stvo musí ve svém zápase dobojovati svůj
boi. Po 17. březnu nepředstoupí před poli
tické činitele více se žádnými odůvodňova
cími peticemi, se žádnou prosbou, se žád
ným varovným hlasem.. r.

Laická morálka. »Společnostpro ethi
ckou kulturu,: která svým vznikem vyšla
z Německa a má i u nás četné stoupence, od
suzuje jeden z největších filosofů pessimismu,
Eduard U. Hartmann, který ve svém díle
»Religion des Geistes: (strana 59.) praví
takto: »Všechna mravouka, jak dějiny svědčí,
vyvinula se z náboženství, a byt snad takto vy
pěstěné duchovní schopnosti člověka k mrav
nosti, dík jich původu, nějaký čas samo
statně mohly trvati i tehda, když ze své
rodné půdy byly vytrženy,— tož tato samo
statná schopnost existence je časově velmi
omezena a již v druhé generaci lze zřetelně
pozorovati známky všeobecného úpadku mrav
nosti.: — Slova lilosol'ova dnes se potvrzují.
Stezk na úpadek všeho mravního citu u mlá
deže, v dělnictvu, v třídách měšťanských
i nejvyšších je všeobecný. Ale smutno, že
dosud ti, kteří úpadek tento zřetelně kon
statuji, hlásat potřebu návratu k prameni
mravnosti, k víře, bud' nechtí nebo dosud si
netroulají. 1'.

Škola a trestní řízení proti mla
distvým zločincům: Vyhovujíc přáními
nisterstva spravedlnosti vydalo ministerstvo
kultu a vyučování výnos z 13. listopadu
1911 č. 33. 419 zemským školním radám
vyjímajíc Moravu a Slezsko: 'Soudové v ří
zení trestním proti osobě mladistvé doža
dují se na správě školy, kterou ona na
vštěvovala, sdělení nejen o pokroku mla
distvého provinilce a jeho chování ve škole,
nýbrž také o jeho tělesném a duševním vý
vinu a o takových poměrech jeho rodičů,
o nichž se škola doví a které jsou důleži
tými pro posudek o osobnosti mladistvé
osoby. Zodpovídání otázek bývá spojeno
s obtížemi, nepůsobí-li již na dotyčném
ústavě učitelé, kteří dotyčného žáka vyučo
vali. Moravská a slezská zemská školní rada
nařídila souhlasným výnosem z 9. února 1911
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spra'vám národních a měšťanských škol, aby
se v případech, kdy zvláštního cos pozoro
váno, toto. poznamenalo v rubrice »pozná
mekc třídního katalogu anebo na zvláštním
listě, takže—není-li tu takových poznámek
—lze za to míti, že u dotyčného žáka po
měry a vlastnosti, o něž se jedná, byly
normalní. Protože pozorování učitelů mají
pro trestní řízení velkou cenu, vyzývá se
zemská školní rada, aby ve svém správním
obvodě učinila podobná opatření jako jsou
na Moravě a ve Slezsku.: r.

Z Moravy. Nejdůstojnější biskup. kon
sistoř v Brně vynesením ze dne 19. pro
since 1911 č. 7684 dovolila středoškolským
katechetům na českých reálka'ch, kteří o to
budou žádati, užívati učebnice Pokoj, ].
Věrouka a poznamenává o učebnici té:
»S pochvalou sluší poznamenati, že autor
podává nauku slovy katechismu. Všude při
dává výklad v duchu církevním, přiměřený
žákům V. třídy škol reálních a zároveň
praktický, poněvadž každá stat jest zakon
čena praktickým poučením. Učebnice tato
jest dobrá, lepší než ostatní věrouky. .

O sdružení českých katolických
professorů, jehož akčním střediskem stala
se Morava, hlavně zasloužilý a nadšený bo
jovník pro vzkříšení katolické víry, dr. Jos.
Kratochvíl, c. k. professor, přináší bratrský
náš orgán, »Vychovatelské Listy: morav
ské, toto sdělení: »Stanovy jsou hotovy a
čekají pouze na schválení: Účelem spolku
jest hájiti a podporovali veškeré zájmy střed
ních a jim podobných škol s právem veřej
nosti, jakož i zájmy všech učitelských o
sob, působících na těchto školách zvláště
však hájili světem? názor křesťanský ve
výchově a v životě veřejném. .Účelů
svých domáhá se »Sdruženíc těmito způ
soby: a) zřizuje odbory; b) pořádá sjezdy,
na nichž členové rokují o věcech školských
a stavovských; c) koná schůze veřejné s
přednáškami o thematech z oboru školství
a výchovy vůbec, o otázkách náboženských,
vědeckých, národnostních, občanských, ho
spodářských, průmyslových, obchodnich,
sociálních a jiných kulturních i časových;
d) podává petice a pamětní spisy úřadům
a sborům zákonodárným; e) vydává spisy,
časopisy, publikace, školní knihy, přednášky
a pod.; f) pořádá přednášky pro student—
stvo, koncerty, divadla, výlety, exkurse a
cesty studijní; g) používá všech zákonem
dovolených prostředků, přispívajících k po
vznesení školy a křesťanské výchovy a
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mravnosti. jakož i k zajištění přiměřené exi
stence svých členů, jejich občanských práv
a společenské vážnosti — Že do »Sdru
žení: přihlašují se professoři právě nejsvě
domitější a vskutku vynikající, dokazuje
takt, že mezi přihlášenými jest dobrých 70
procent doktorů ňlosohe nebo theologie, a že
mnozí z nich jsou dobře známí svou čin
ností vědeckou a kulturní. Můžeme doufati,
že »Sdružení českých professorů katol.
bude vskutku sdružením vynikajících pra
covníků vědeckých a elity duševní.:

S radostí vítáme tento počátek spolku
katol. professorů a chceme všemi silami k
jeho rozkvětu působiti. Z toho důvodu máme
na slavné přípravné komité žádost, aby své
zprávy úřední neobtěžovalo si zasílati i ka
tol. vychovatelským listům v království. Jc
nom tak myšlenka se rozšíří i mezi nej
širšími kruhy našeho čtenářstva. r.

Konečně! Z Vídně, 27. února. Stesky
na prodej a vystavování nemrav
ných a zejména pro mládež zhoub
ných tiskovin v jednotlivých ta
báčních tr afikách množilyse v po
slední době tak, že ministerstvo financí u
znalo za nutné zakázali všem ta
báčním tralikam prodej a výstavu
takových tiskovin, zejména 11e
mravných obrazů a pohlednic, ja
kož i prodej a výstavu výrobků
tak zvané krvavé literatury. Zá
“roveň učinilo ministerstvo financí příslušná
opatření pro účinné provádění toho zákazu.

LITERATURA.

VYCHOVATEL Ročníkkxvu.

z péra osvědčeného pracovníka, professora
Nejezchleby. Je to bohatá sbírka pro po
třeby homiletické i přednášky, nyn tak ob
vyklé v našich spolkových schůzích. Hoj
nost látky i pádných dokladů je přední
ozdobou sbírky. Až tímto poutavým, potře—
bám doby odpovídajícím způsobem celá naše
kazatelské. činnost bude se bráti, pak zájem
o kázání poroste a kostely zase budou se
plniti poučení lačným posluchačstvem. »Ver
bum Dei non est alligatumc řekl apoštol.
Dnes možno smysl slov těchto chápati i tak,
že kázání není potřebí v těch, po věky se
opakujících kolejích, dnešního člověka více
nezajímajícíeh, stále držeti, ale že je nutno
přizpůsobili je myšlenkovým proudům
dneška. Slovo Boží nesmí proudy moder
ního nazírání vyvrženo býti ven jako na
sucho, ale takořka plouti v nich. Vévoditi,
poutati, vynucovati si pozornost a vésti
k přemýšlení. Nová sbírka řečí prof. Nejez
chleby je zdařilým dílem toho druhu. Každý

horlivý a vzděláníi vlastního dbalý kazatelměl by ji studov
Vzdělávací čeltbykatolické mládeže

vyšlo redakcí faráře Al. Dostála roč. XI.
č. 1.—2. Obsah je pestrý, zajímavý, poučný
a žertovný. Uveřejnili zde práce: školní
rada J. Ježek, red. Al. Dostál, red. Josef
Hais-Hýnecký, slečny B. Ledvinkova a Lud.
Grossmannová-Brodská a katecheta Fr. Še
bestík. Pročetli jsme celý sešítek a můžeme
vyznati, že zcela účelu svému vyhovuje a
doporučujeme tudíž Vzděl. četbu k nejhoj—
nějšímu rozšíření. Celý ročník (6 sešitů)
stojí 60 h a předplatné přijímá: administrace
družstva Vlast v Praze čp. 570-II

Ve škole života. Cyklus 74 promluv
k dospělejší mládeži. Napsal Frant. Nejez
chleba, e. k. professor. Knihovna »Kazatelec
čís. 85. Nákladem R. Prombergra, knihkupce
v Olomouci. Cena 4 K, poštou K 4'10.—
Homiletícká literatura, určená pro intelligenci,
at studující či již studium ukončivší, utě
šeně se vzmáhá. Všudy spali-ujeme snahu
spojiti víru se skutečným životem, hlásati
věčné pravdy evangelia dle potřeby doby,
plné skepse a planého rozumováni a oplý
vající řadou jalových hesel a frasí. Slovo
Boží doloženo pádnými citáty svět0vých
myslitelů a význačnými příklady z četby
moderní. — Těmto úlohám moderního ho
miletika plně dostává tato řada promluv

Výkazy k očkováni.
Arch pro větší obce . . 4- h,
půlarch pro menší obec 2 h.

administrace družstva Vlast v Praze, 570-ll.

Věrné své stoupence
prosíme. aby nám v hojné míře svěřo
vali drobný tisk: visitky, plakáty, po
zvání ke schůzím, divadelní oznámení
a j. v. Věrné přátele sve' prosíme, aby

k tomu i jiné povzbudili.
Družstvo Vlast v Praze čp. STO-II.

Knihu-nn-dnuha 'Iu! ' PM..
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tr WĚČ „
Moderní směry vychovatelské.

Podává EM. ŽÁK.

,Touha něco nového říci býva' matkou nej
četnějších bludů.< Pascal.

Moderní proudy paedagogické, kladoucí důraz na »volný vývoj individua
již u věku dětském, prohlašují každé podrobování se autoritě za škodlivé a ne
blaze působící na rozvoj dítěte, Staré poručníkování školní, omající svůj původ
v neobmczené autoritěcirkevní a vojenské-, má. býti ze školní výchovy naprosto
vyloučeno. Všudy má. vládnouti výchova individuelní, hovící zvláštnostem kaž—
dého jednotlivce.

Vlasti této »svobodné školy: je Amerika, země nejširších občanských, ná—
boženských i politických svobod. Majic na zřeteli potřeby doby, škola americká
se snaží naprosto přizpůsobiti se občanskému život-u. Její heslem je vychovati
svobodného amerického občana. V Americe jsou některé školy, v nichž o nějaké
školní kázni v našem slova smyslu není ani stopy. Dětem je téměř zůstaveno
na vůli zabývatíse, čím je jim milo. Nazývají »výchovou osobnosti: hovění
jejich náladě, nápadům, slabostem, ba i nezpůsobům. Jsou američtí učitelé, kterým
je naprosto proti mysli ukládati dětem nějakou vážnou práci a přemáhání sama
sebe. Chtějí vše učiniti zábavným a zajímavým; každou práci osladiti, z každé
školyludělati dětskou zahrádku, \! níž převládá zábava a “hra. —

Nelze upříti, že i u nás tento směr u jednotlivců nalezá obliby- a nadšení.
Jsou, kteří by nejraději každou školní práci žákům jakjen možno osladili azpří—
jemnili, aby žáci nemusili se namáhati. Když nelze již nalézti, »norimberské ná
levkyc, jíž se prostě učení do hlavy mládeže jako do sudu nalévalo, tož aspoň
nalézti takovou methodu, která by práci školní činila hodně zábavnou. —

Ne'mluvíme tu proti snaze, jež školní práci chce ulehčiti a hledá. nejkratší a
nejjednodušší methody didaktické. Ale je naprostou zvráceností, práci proměníti
ve hru a ze školní činnosti udělali zábavu. Vše to, co tito vyhledavači zábavní
methody zamýšlejí, bylo by oprávněno, kdyby život byl jenom zábavou & hrou.
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Kdyby v něm šlo vše hladce a bez námahy, a každ0u povinnost bylo by
možno proměniti v lahodnou pokroutku. Ale pokud je život bojem, námahou &
těžkou prací, potud škola by velmí špatně mládež _pro život připravovala a vy
chovávala, kdyby opomíjela v ní pěstiti ony vlastnosti, jež člověka činí způso
bilým k překonávání obtíží a nesnází života.

Ovšem tvrdý a neústupný nátlak, s_lepá poslušnost školní, by jistě nevy
chovávala člověka k samostatnému a zodpovědnému jednání, jaké mu život ukládá.
Ale paedagogika naprosté povolnosti jest ještě osudnější, protože nepěstuje v člo
věku onu otužilost, vytrvalost, trpělivost, zkrátka onu mravní energii, jež člověka
činí způsobilým vzdorovati okolnostem a nesnáze života překonávati. V tom
smyslu správně napsal kdysi Nietzsche: »Nechva'lím zemi, mlékem a medem le
kouci; chválím, co člověka činí tvrdým.:

V Americe byla to hlavně paedagogická spisovatelka Perkins Sletsonová,
která ve svém spise: »Kultura dítěte: horuje pro naprostou svobodu děcka ve
škole. Dle jejího názoru výchova k poslušnosti jenom kazí povahu dítěte, »po
něvadž je přivyká vzdáti se vlastní vůle a jednati dle vůle cizí.) Tato stará me
thoda výchovná je prý jen přípravou k tomu, aby člověk ve všem povoloval a
poddával se cizím vlivům. Aby obětoval svoji samostatnost a svoje _iá. V sever
ních zemích a v Německu je to známá propagátorka moderního hnutí, Ellen
Keyová, která ve svém rozšířeném spise: »Stolelí dítěte: do všech krajních dů
sledků se ujímá individuality dítěte a brojí proti vší vychovatelské autoritě, školní
kázni & naprosté poslušnosti. Stará škola se svojí tuhou disciplinou prý páchala
vraždu na duši dítěte. _

' Vedle této dánské spisovatelky je to v Německu paedagog'cký spisovatel
Gurlill, který ve své knize: »Výchoua osobnosti. (Erziehung zur Persónlichkeit)
bojuje proti nynější školní disciplině. Pravít: »Různorodí vstupuji mali ve školní
přípravku a stejnorodé utváření opouštějí jako dvacetiletí abiturienti primu (naši
oktávu). Na své dlouhé, trnim často hojně poseté cestě, naučili se všichni svoji
vůli skláněti pod nepovolnou autoritu školy, naučili se choditi ve jhu a táhnouti
pluh, odnaučili se každému odporu a vzdoru.: -—

Dle názoru těchto paedagogických spisovatelů, obhajujících volný vývoj indi—
vidua, škola působí svojí kázni rušivě na výchovu charakteru, vychovává lidí ve
všem povolně, všem poměrům se přizpůsobující, lidí »měkké páteře-. — —

Kdyby všichni tito pronesli své slovo proti bezduchému komandování
školnímu, proti ubijející dressuí'e, proti níž se v dospívajících žácích vše bouří a
vzpírá, nebylo by zajisté mezi dnešními paedagogy nikoho, který by jim nedal
za pravdu. Ale tak, jak své výčitky proti nynější škole formulují, nelze s nimi
souhlasiti. Moudrá kázeň, účelná poslušnost ve škole ma' zajisté ten účel, aby
člověk,již v mládí se učil přemáhati své nálady, roztržitosl. své choutky, a do
vedl 1: čas upiali svoji mysl na určitý předmět. Učí se tomu, aby v životě jed
nal vytrvale a' důsledně z hloubi nitra, & nikoli z popudů smyslů a takořka z po
pudu okoli. Kázeň školní má vésti k tomu, aby duše člověka učila se vládnouti
smyslům a poroučeti žádostivosti. »Eine leichte Schule ist ein sociales Úhel-, na
psal kterýsi německý paedagog. A to právem. Poněvadž člověk, který ve svém
nitru se neotužil, neuvykl přemáhati svoje nálady a žádosti, nedovede se přiřa
diti k ostatním jako člen společnosti, nedovede své já podrobiti celku, stává se
pro lidskou společnost individuem — velmi nebezpečným.
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Již Josef de Maistre dobře postihl nebezpečí individuelní výchovy, když na
psal, že společnost, která individuelní vůli jednotlivce neklade silných pře
kážek, rozvoji charakteru přímo překáží. Každý silný charakter právě roste tim. že
se mu kladou jisté meze, poněvadž tím se přímo nutí k vyvíjení energie abrání se
mu před všelikým rozptýlenim jeho sil a schopnosti. Cesta ke svobodě a samo
statnosti vede jediné školou kázně a přemáháni, tak jako růže jediné jsouc stále
ořezávána a zbavována svých výhonků, jež od kořene puči, nese bohaté a
ušlechtilé květy.

Paedagogove', kteří brojí proti důsledné a trvalé školní kázni, jsou jako so
chaři, kteří zahazují dláta a chti nás přesvědčiti, že neotesaný balvan je krás
nější nežli socha, že všeliké otesávání jest zasahování v dilo přírody. Při takých
názorech je ovšem těžko mluvit o kultuře ve vlastním slova smyslu, poněvadž
kultura znamená přece jisté omezováni a utlumování toho, co v člověku je nízké,
aby ono vyšší a vznešené tím'vice mohlo se v něm vyvíjeti. Vpřirozenosti lidské
iest dobro i zlo spolu pomíšeno tak, jako na poli vedle pšenice roste i koukol.
Ale žádný hospodář na světě nebude dokazovati, že pole tenkráte přinese nej_
větší úrodu, když obojí bude bez závady vedle sebe růsti. — (Pokračováni.)

Sillon
Podává proi. Dr. LUBOMIR PETR.

(Pokračování)

Podrobnější vypracování tohoto plánu bylo zůstaveno obecnému sněmu síl
Zonistícke'mu v září r. 1907 do Soisy-sur-Ecole svolauému, podle něhož bylo až
do balignollských voleb (r. 1910) jednáno.

Čtenář z následujících řádků snadno pozná, že sillonistický kongres v Soisy
sur-Ecole, tušil nesmírnou odpovědnost tohoto choulostivého plánu a že, ne-li
vyhýbáním, tedy aspoň oklikami snažil se definitivní rozhodnutí oddáliti. Ano,
přezvoření stran vytčeno bylo za cíl; ale nebylo řečeno, že by na založení nové
strany a na dobytí vládní moci hned mělo býti pracováno. Průpravná práce není
prý ještě skončena. Proto prvním cilem Sillonu musi pořád ještě býti, »qychooati
si demokratickou elitu.< To diti se má v zášim Sillonu vzájemnou pomocí mladých,
stejně smýšlejících lidi, k tomu směřující, aby pěstováno bylo náboženské vě
domí, studium sociálních otázek, sillonistická horlivost propagační a příprava
jiných prací, se sillonistickým ideálem souhlasicich. Ale Vedle toho má býti zužit
kováno sympatické pásmo, jež se kolem Sillonu utvořilo. Do boje proti nesvěcení
neděle, proti souboji, proti alkoholismu, proti rostoucí namravnosti na nárožnich
návěstich a ve výkladních skříních atd. mohou přibrání býti i ti, kdo přejí si
reformy v mravech i právu, byť se Sillonem nesdíleli stejného ideálu víry nebo
demokratie. Tento širší Sillou nutně brzy bude tvořitidůležitou složku veřeiného
mínění a svou přirozenou silou vynutí si i příslušející mu zastoupení politické.

První část předpovědi se splnila. Známost a popularita Sillonistů, jichž
dobrých 800/0 náleželo proletariátu, rostla tak, že vzbudila v nepřátelských stranách
mnoho závisti, zvláště když lidé tak zvučného jména, jako revisionista Keufer
a. národohospodář Gide 05vědčovalijejich sociálnímu programu nepokrytě sympatie.
Marku Saugníeru bušilo srdce radosti. Sedmý “národní kongres v dubnu r.. 1908
konaný srovnával've s'vé řeči 5 krásnými vítězstvími prvniho císařství. Úspěchy
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vzbuzowly novou odvahu, nové naděje, novou chuť k obětem. Bylo usneseno
založiti “denník, aby přátele Sillonu i na politickém poli uplatňovati mohli svoje
ideály.

Když vydávání denníku pro nesmírné překážky se protahovalo, naskytla se
v roce jiná příležitost zkusiti v politice štěstí. Mark Saugnier se rozhodl uchazeti
se o uprázdněný mandát poslanecký ve čtvrtém volebním okresu Sceaux. Ač
Sillonisté neměli v okresu osobních vztahů, ač k přípravě volební zbýval jen
měsíc, Mark Saugnier strhl na sebe 4778 hlasů. Ale v užší volbě podlehl soci
alistovi Nectoux. Když v květnu roku 1910 nadešly hlavní volby, Saugnier kandi
doval v pařížském volebním okrese Batignolles; podlehl však i zde.

Kongres pařížského Sillonu, který se v témž měsíci květnu sešel; čerpal
z těchto porážek poučení do budoucna. Usneseno bylo výchovnou činnost lidovou
odděliti od činnosti hospodářské a politické, a zvýšili ještě intensitu politiky do
bývačné. Za tím účelem zřízena byla samostatná. Jednota pro občanskou qýchouuc
studijních kroužků a »Demokratický výbor pro činnost sociálníc, jež podřízeny
byly zvláštní Radě (Conseil national), plnoletými členy obou sdružení volené.

17. srpna. 19l0 vyšlo_ konečně první číslo denníku La Démocratie. Idea
lismus, jenž produševňoval všechny počiny Sillonu, jeví se i na tomto díle. Měl
býti hospodářským stělesněním sillonistického ducha, podnikem založeným nikoli
na kapitálu, nýbrž na součinnosti Sillonistů. Mark Saugnier dal k disposici lokál
a stroje. Socialni problem byl tu v malém dle ideálu sillonistického rozřešen,
rozdíl podnikatele a dělníka odstraněn. Všichni, od hlavního redaktora do rozná
šeče »novin jsou Sillonisté, kteří s celou duši dávají své síly do služeb podniku
a nežádají mzdy. Bohatí nedostávají nic za svou práci, ba dává se jim rada, aby
všecko nadbytečné věnovali účelům propagačním. Nemajetní dostávají nikoli mzdu,
nýbrž odškodnění, jež měří *se-ne užitkem práce, nýbrž jejich potřebami. Čistý
zisk nepatří ani jednotlivcům ani společnosti denník vydávající, nýbrž všem, jež
spojuje stejný ideál Sillonu. Tak-na poli, na němž obyčejně tolik nezdravé spe
kulace se sbíhéva', vznikl zárodečný stát budoucnosti, jež nikoli kapitály, nýbrž
dobrou vůli a obětavost postavil do služeb vznešených smích idealů.

Koncam srpna (ZS.) 1910 byl však Sillon listem Pia X. k arcibiskupům
a biskupům lrancouzským završen. Mark Saugnier podřídil se rozhodnutí pape
žovu listem, o jeho ryze katolickém smýšlení svědčícim. Union pour l'éducalion
civiquej'a Comité démocratique d' action- sociale se rozešly. Ke zvláštnímu dotazu,
zda smí denník La Démocratie da'le vycházeti, odpověděl Pius X. kladně. Tak
skončil smělý pokus uvésti francouzskou demokratii do drah kulturního života
francouzského. (PokračováníJ

Vady moderní vychovy.,
Podává JAN NEP. JOS. HOLY, O. Pracm.

Slavný apologeta Weiss obírá' se ve svém díle tu a tam také výchovu).
Poukazuje v něm na některé vady_dnešní výchovy._.leho názory zajisté budou
zajímati i naše čtenáře.

Dnešní doba je zženštilá. Již od mládí jsme v zženštilosti vychováváni. Hravě
se mají děti _učiti. Vše tvrdé, nepříjemné má se jim dle možnosti uspořiti. Není
aniz daleka pomýšlení sebe přemáhati, sebe zapírati, násilí sobě činiti;
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Tak dospíváme a stárneme, neschopni jsouce“ke čtverému nepostrádatelnému
umění životnímu: přinášeti oběti, snášetí svízele, trpěti a sebe přemáhati.

Lidé jediné touží po požitcích. Strádati, pod'dati se, spoňti, odepříti sobě
něco, to jsou slova, jichž zvuk nás již uráží. A přece nepotřebujeme k ozdra
vění. mravních a společenských vad nic tak, jako přemáhatl sebe.

Tolik moderních nemocí ukazuje naše společnost, jako srdeční vady, nervové
choroby, hypochondrie, hysterie. Co jsou tyto nemoci jiného než nedostatek vlády
nad sebou. nedostatek sebezáporu, přemáhání sebe?

Proč je bída naší doby tak nesnesitelnou, chudoba tak protivná; proč je
pronásledování a hanba tak často důvodem zoufalství? Není-liž totéž příčinou
tohoto zjevu? Vždyť lidé v jiných dobách jistě také zakoušeli dosti nouze. Ale
dovedli se více a lépe přemáhati, a proto trpěli s větším klidem a s mužnou
sílou. Ale u nás došlo to tak daleko, že šťastní jsou nejneštastnější, že bohatí
nedovedou život snášetí jako chudí a trpící.

Pochází to odtud. že se nikdo “zachovává, aby sebe přemáhal. Na bídě
dnešní doby má velikou vinu naše výchova a naše vychovatelství, které právě
vychovávají k opaku toho, bez čehož nemůže lidstvo žíti.

Proto. že se pokolení lidské nevychovává k sebezáporu, myslí každý jen
více na sebe; na to. co jemu prospívá, nikoli co by též jiným prospívalo. Každý
jen chce, co pro něho jest krásné a příjemné. nikoli však, co by pro jiné bylo
žádoucí. _

Bez sebezáporu vede vzdělání jen k raftinovanějším potřebám, k stupňo
vaným požadavkům a nárokům tak, že neradi na sebe béřeme nepříjemné vý
kony. Bez přemahání sebe stávají se boháči nejnespokoienějšími, mocní nejne
snesitelnějšimi, citlivé duše co nejvíce citlivými pro vlastní blaho a pro vlastní
bídu a co nejméně citlivými pro cizí blaho a pro cizí bídu.

.Jaké dobrodiní by prokázal světu, kdo by do výchovy a do srdcí lidských
dovedl vnésti opět přemáhání sebe! Kolik stížností bylo by uspořeno, jak méně
bychom pociťovali bídu, kolik nemocí bylo by zahojeno, kolika sebevraždám za
bráněno! — —

Jiná vada moderní rain-hovýje jednoslrannost. Mluví se dnes mnoho 0 po
kroku. Již staří filosofové měli pokrok stále v ústech; a jakou roli pokrok hraje
dnes, nepotřebujeme pověděti. ,

Každý však také ví, jak neurčité jsou pojmy a jak si odporují, které rozlični
lidé se slovem tím spojují, předpokládaje, že vůbec nějaký smysl slovu tomu
dávají. Jenom v jednom se skoro všichni shodují, v tom, že pokrokem rozumějí
osvícení rozumu, na konaní dobrého však při tom pranic nepomýšlejí.

To je však právě osudný omyl. Kdyby člověka chápal jako něco živého,
jako nerozdílný celek, nebyla by takové jednostrannost možná. Nebo! člověkavzdě
lávali neznamená přece člověka na lang; trhaii; jednu část pobývali zlatem,
druhou část nechali ladem. Tento způsob moderního vzdělání připomíná egyptské
balsamováni vznešených mrtvol, jak je popisuje Herodot.

Tak si již počínali stoikové, kteří se zálibou o pokroku mluvili. Na vědo
mosti kladli největší důraz. Dokonalým byl jím moudrý. Ale přece si zachovali
dosti citu pro pravdu, že chápali, že pouhým pokrokem ve vědění nic se nedo
káže. Sami pravili, že pravý pokrok je teprve tehdy, když se člověk naučil krotiti
„své náruživosti, na uzdě držeti žádostivost & ctnost projevovati skutkem.
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„O tom by vůbec nemělo býti pochybnosti. Bohužel, právě dnes je málo
pravd, které se tak zneuznávaji jako tato. ,

A přece máme denně příležitost přesvědčiti se o správném názoru. Potkáme
mnohé, kteří povinností své dobře znají, kteří také dovedou jiným pravdu, dobro
a krásno velmi dobře objasnili. Ale aby sami dle toho žili. jim nenapadne. To
jsou lidé, o nichž lze opakovati slova Páně o zákonnícich a tariseich, že třeba
se řídití dle jejich slov. nikoli dle jejich skutků.

Tito poloviční lidé mohou býti vzdělaní, učení, osvícení, duchaplni, ale jistě
jich mezi dobré počítati nebudeme. 1 naše trestnice, které jako na posměch vzdě
lání nynější doby třeba stále rozšiřovati, chovají mnohé zločince, kteří si v hojné
míře osvojili vědomosti nynější doby, kteří však jich neuměli lépe užívati než že
zlé úmysly srdce svého dovedli jemněji provésti. Kdyby vědomosti byly již po
krokem, měli by tito zločinci důvod si stěžovati, že nejsou slavení jako hrdinové
pokroku.

Pokrok, "který jen v tom záleží, “že člověk poznává dobré a spravedlivé,
aniž by se dle toho řídil, zasluhuje spíše jména zpátečnictví a zhoršení. Neboť

pouhé vědění nedělá člověka lepším, nýbrž jen hřích jeho těším, zodpovědnost
jeho větší a trest jeho přísnějším.

Jest tedy dobře činiti pokroky ve vědění, ale lépe jest zušlechtovati mravy.
Pokrok ve vědění, sebe lepší, je vždy jen jednostranný a tvoří jen polovičního
člověka. Chce-li kdo cíle celého člověka dosíci, má hleděti nejen studiem, nýbrž
především konáním ctností toho dojíti.

Moderní dchova zanedbává vůlí, srdce, nadšení.

_Chceme-li člověka poznati z dobré stránky a ieho síly pro dobro využitko
vati, jedná se především o dvě věci: předně pozornost jeho výlučně obrátili na
dobrý předmět a za druhé vzbudíti v něm nadšení pro tento předmět.

V tom záleží tajemství výchovy u mládeže, v tom také úkol, jež výchova
a vedení lidu má ve velkém konati.

Nesmíme totiž za to míti, praví právem Plato (Phadrus), že veškeré nadšení
a veškerá láska samy o sobě jsou škodlivy a zavržení hodny. Spiše „mnoho
dobrého mohou vykonati a člověka k vysokým úkonům povzbuditi, k nimž by
ho pouhý rozum schopným neučinil. Vidíme to v básnictví, v hudbě, v nichž
vnitřní, z nadšení vycházející zápal předstíhuje obyčejně velice suchopámé pře
mýšlení. ' ,

Jestliže bylo toto upozornění již ve starém Řecku potřebno, je dnes dvakráte
nutno pro nás, kteří se domníváme, že jsme ve výchově mládeže a lidu došli
k nejvyšší metě, když jsme rozum jednostranně neplodnými předměty vědění pře
p_lnili,a při tom zanedbali vzdělání srdce, vůle, povahy, krasocitu.

Rozumí se samo sebou, že rozum správně vzdělaný má býti vůdcem veškeré
duševní a vnitřní činnosti. mravnosti, zbožnosti a umění. Ale pouhým vzděláním
rozumu jest položen jen první základ k celému, člověka důstojnému vzděláni.

Proto zajisté —jestpro lidstvo významné a prospěšné, aby výchova obracela
pozornost duchů na v pravdě dob.-é, vznešené a prospěšné věci. Ale neméně
důležito jest, aby dovedla také srdce trvalým nadšením zaujati a rozohniti.

Již 2 tohoto hlediska měla by si zoškliviti neblahé mnohovědění, které nyní
duševnía mravní sily lidstva oslabuje. Cim pestřejší je směs nesouvislých kusů,
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jimiž duše již od mladosti v roztržitost a únavu se uvádí, .tím více se odnímá
pokolení našemu vyhlídka na to, že vykoná kdy něco hlubokého a trvalého.

Chceme-li míti opět silné duchy, a co důležitější jest, silné povahy, obětavá,
pro všechno vznešené a šlechetné nadšená srdce, třeba, aby výchova mládeže
& sebezdokonalování dospělých zřekly se neblahého letu do dálky a rozmanitosti,
za to však více pracovaly do hloubky a vnitřního člověka hleděly vzdělávati.

Toho bude lze jen tehdy dosíci, když samy předměty, na které se výchova
a vyučování maji obmeziti, budou takové, aby ducha a zvláště mysl zaujaly
a upoutaly.

Kdyby škola a výchova řádně podávaly v pravdě prospěšné, především
unum necessarium, jedno potřebné, ukázalo by se, zdali by nebylo více ohně
a zájmu v mládeži.

K tomu je ovšem potřebí, aby učení o jediné nutném, o nejvyšší pravdě
a o nejvyšším dobru, o cíli člověka, dokonale a uspokojivě se podávalo. Tu lze
viděti nutnost náboženské výchovy. Náboženská výchova teprve umožňuje mravní
život až k nejdokonalejšimu stupni. V tom záleží nejvyšší a nejvlastnější úkol
umění vychovatelského.

To se může státi tehdy, když jednak síly duše odvrátí se od roztržitosti
četnými, nepodstatnými věcmi, a když se k jednomu, podstatnému obrátí a tak
sesíli, když, jednak tento jednotný cíl pro rozvoj veškerých duševních mohutností,
tedy nejen pro vzdělání rozumu, nýbrž i srdce, vůle jest takový, že skutečně
člověka povyšuje nad svět a nad stav, vjakém se bez toho nalézá.

To však dovede jen náboženství a to zjevené. Jen nadpřirozené náboženství,
které ukazuje člověku Boha jako nejvyšší pravdu a pramen vší pravdy a zároveň
jako nejvyšší dobro a příčinu všeho dobra, jen to dovede celého člověka zaujati,
jen to dovede ho úplně n'asytiti, jen to dovede jeho mohutnost poznávací ajcho
mravní snahu k veškeré námaze povzbuditi & uschopniti.

Biblické děje &.bibl. osoby v pověstech Židů aMohamedánů.
Podává universitní prolessor Dr. JAR. SEDLÁČEK.

(Pokračování)

Lot vyvázl ze Sodomy a byl zachován. Tu však na něho přišel takový
zármutek, a svědomí ho tak znepokojovalo, že by se byl usmrtil, kdyby ho byl
nezachránil anděl Boží. Ten se mu pojednou ukázal a poručil mu, aby přinesl
v nádobě vodu z Jordánu na vrch, a zalil vodou stromek, který tam roste
u hlavy Adamova hrobu. Anděl mu také svěřil tajemství; neboť řekl, že tento
strom, až vyroste, ponese spásu všeho lidu.

Lot se tomu ochotně podvolil. Bylo právě nesmírné horko a teplý vítr vál
největším žárem. Lot nabral vody z Jordánu a vystupoval do vrchu, až se po
velikém namáhání dostal na místo, kde jest hospoda dobrého Samaritána. Tam
spatřil poutníka, byl prý to Rus, který ležel při cestě, a nalézal se u největším
vysílení a jaksi již v posledním tažení. Lot byl dobrosrdečný muž, přiklekl
k němu a dával mu píti. I'podivil se naramně, spatřiv, že onen poutník (byl to
sám“ ďábel v lidské podobě) vzal nádobu, a veškeru vodu najednou vypil. Lot
neřekl nic a šel zase znovu k Jordánu. Když se pak dostal zase na h0ru, spatřil
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znovu unaveného - pocestne'ho, smiloval se nad ním a dal mu pití, a měl zase
nádobu svou prázdnou. I po třetí ještě se mu stalo totéž.

Tu byl již velice unaven & usedl na zemi a zvolal: »Kdybych nepříspěl
těm ubohým, uvalil bych na sebe nový hřích, a neunesl bych tě tíže. Mám-li
však napojití každého žíznívého, kterého potkám, jak budu moci zalíti strom
svého spasení ?. Unaven námahou, usnul Lot na témž místě. A tu se mu ukázal
ve snách anděl a poučil ho, že to nebyli poutníci, které napájel, nýbrž zlý duch
sám. Jeho dobrotivost & ochota líbila se Bohu, že mu odpustil jeho hříchy.
Stromek onen byl pak zaléván anděly.

Lot umřel v pokoji, stromek rostl. Hiram ho podťal, a byl pak přinesen
k stavbě jerusalemského chrámu; byl totiž: mostem přes potok Cedron. Potom
jej spatřila í Bilkís, královna ze Sáby, a později stal se dřevem kříže. S mostu
u potoka Cedronu lze dosud pozorovati u Absolonova náhrobku několik velikých
kamenův. Tarn bylo místo, kde ono dřevo leželo. [ Kristus přes ně kráčel.
(Hanauer-Pickthall, Folk Lore of the H. L.).

Synové Abrahamovi.
Mohamed se zval »synem dvou obětovanýcha: jedním byl Ismael, a druhým

prý jeho otec, Abd Allah, iehož slíbil dědeček jeho za jakési příležitosti obětovat
— ale pak zaň dal náhradou 100 velbloudů. Rohy náhradného skopce byly
dlouho na Kábě zavěšeny. Isák prý se narodil až po Ismaelově obětování.

Hagar sloužila u Abrahama od té doby, kdy ji obdržel od egyptského krále
darem. Po čase porodila Abrahamovi syna tsmaele. Abraham ho miloval, a proto
byla Sara žárliva na Hagaru, & tenkrát dovolil Abraham Sařc, aby propíchla
Hagařc obě uši, což se pak stalo znamením poddanství. Sara žádala později,
aby Abraham Hagaru z domu vyhnal a jí zanechal kdesi na poušti. Abraham
to po svolení Božím učinil, posadil Hagar a Ismaele' na velblouda a jel snimi
směrem k Mckcc. Kdy-ž došlí k místu pramene Zemzem, řekl Gabriel, že má
Abraham na tomto místě opustiti Hagar, Byla tam hrozná poušť. V okamžení
vyrostl strom, a Abraham mohl Hagar, se synem jejím zanechati ve stínu tohoto
stromu. Bylo velké horko, slunce pálilo jako oheň a bylo krvavé.

Hagar řekla: »Jsem slabá žena, můj syn jest v prvém dětství, komu mne
tu zanecháváš? Kam půjdu ?. Abraham byl dojat ařekl: »Odevzdávám vás Bohu,
jenž bude nad vámi bdíti & zachová vás oba dva.- — Když vystoupil Abraham
na výšiny Mekky, pohledl s pláčem a skoro v zoufalství na oba opuštěné &
zvolal: »Pane, dal jsem svému dítěti obydlím suché a opuštěné údolí blíže
budoucího domu Tvého! (Kaaby)..

Když jím došla malá zásoba vody a potravy. vystupovala Hagar sedmkráte
na horu Safa a na horu Marva, ale odnikud nepřicházela pomoc. Posléze slyšela
na blízku řev divokých šelem, & když v největším strachu přistoupila opět k dítěti,
spatřila u něho krásný občerstvuiící pramen, kterému tam Hospodin dal vy
prýštiti. Arabský kmen Joram (Gurhum), usazený v Jemenu, slyšel o tomto
pramení a usídlil se s dovolením Hagary u pramene Zemzem, vystavěl tam domy
a pečoval o všecky potřeby Hagar a Ismaele. Abraham každoročně jednou
navštěvoval pak Mekku. Když bylo lsmaelovi 15 let, zemřela jeho matka a byla
pochována v Mekce, (Pokračování.)
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FEUILLETON.

Starobabylonské pověst o potopě.
(Napsal Dr. Poeaner.)

Již na počátku vyučování dějinám ná
roda israelského vzbuzovaly zájem nás dítck
Babel & Assur, tyto říše divů na Eutratu
a Tigridu, v pravlasti pokolení lidského.
A zájem dostoupil svého vrcholu při vy
pravování o strašném konci Babylonu za
bezbožné hostiny Baltassarovy, jak se to
líčí v knize Daniele proroka.

Tomuto zájmu ; dětství zachovanému
dostalo se v celé Evropě nové posily velko
lepými vykopaninami na oněch prastarých
kulturních místech dávno zašlé minulosti.
Netušená hojnost nejdůležitějších památek a
klínových nápisů a dokumentů byla obje
vena nejprve v letech 1845—50; a od té
doby jest ustavičně až do dneška na pa
horcích proti Mosulu na Tigridu, na místě
to slavného Ninive, & od roku 1849 na
velkých babylonských rumovištích Babilu,
Birs Nimrudu Uiů'eru, Warce, Uru, Abu
Šareinu od učenců vykopáváno.

Již 1820 určitě poznal Angličan Rich
mocné hlavní město Assyrů Ninive v po
horcích Kujundžických a Nebi Junusu (hora
Jonášova). Staletí uplynula nad nimi, a
každou stopu po vysoce vyvinuté vzdela
nosti se všemi jejími chrámy, plnými bohů,
5 paláci králů a znamenitými školami kněží,
vlasti to Magů, v obrovském hrobě na vždy,
jak se zdálo, pohřbila. Tak důkladně zmi
zelo Ninive s povrchu zemského, že řecký
vojevůdce Xenofón na zřicenináchjeho tábo
rn, netuše na jak velkém to hrobě odpočívá;
že dále Alaxander Veliký při svém vítěz
ném pochodu na Iran ničeho o zřiceninách
Ninivských přes něž šla jeho cesta, ne
věděl; že konečně Římané na tomto hrobě
assyrského hlavního města založili svoji
koťonii, aniž by měli jaké známosti o vý
znamu toho místa.

Teprve 19. století náleží sláva, že kdysi
tak pyšné, mocné město, jehož objem ob
nášcl »tři denní cesty- a jehož hradby byly
100 stop vysoké, opět v celé své velikosti,
své úžasné nádheře a velikoleposti, povstalo
před naším zrakem. A také i to ticho, více
jak tisícileté, jež nad tímto obrovským hro
bem panovalo, šťastným rozluštěním klíno
vých památek bylo přerušeno. Za tento
gcnialní čin jsme díkem povinni německému
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učenci, ?iřímu Bedřichovi Grotefeudoui,
jemuž velmi brzo učenci všech národů
(Eugéne Burnouf, Christian Lassen, Henry
Rawlinson, Hincks, Jules Oppert atd.) v pra
cích rozluštovacích důstojně se postavili po
bok. Množství neporušených zpráv, celé
knihovny a archivy chrámové nejvyšší vě
decké ceny vypravují nám dnes o dušev
ních, mravních a socialnich poměrech ná
rodů Assyrie a Babelu. Skvělá minulost
kouzelným proutkem ducha lidského takřka
na jeden ráz z lůna země opět povstala a
stala se přítomností.

Slávy si zasloužili obratným řízením vy
kopávck u Ninive Angličané Austen Henry
Layard(1845—1847; 1849—1851).H07
muzd Rassam (1852—1854) a neúnavně
činný, tehdy ještě mladý učenec George
Smith (1873; 1874; 1876. zemř.vsrpnu
1876). Ve zřícenina'ch severního paláce
Assurbanipaiova, řeckého to Sardanapala,
(asi 660—097 př. Kr.) byla Layardem a
Rassamem obsažná knihovna tohoto krále
odkryta, jejíž uspořádání a rozluštění George
Smith pokládal za svou životní úlohu.

V této knihovně našla se také staro
babylonská pověst o potopě, která nás
pro svou nápadnou podobnost se zprávou
biblickou na nejvýše zajímá. Pověst tvoří
malý díl na 12 jílových tabulkách psaného
eposu, který dostal jméno pověsti či vypra
vování Izdubarovy (Nimrutu-ovy). Nebylo
nám před tím neznámo, že Babyloňané měli
ve svých podáních zprávu o potopě velmi
příbuznou vypravování biblickému.

Babylonský kněz Berosus, který as
330—260 př. Kr. za řeckého výbojce, Se
leuka Nikatora, podání svého lidu a vlasti
do řečtiny překládal, vypravuje o tom ve
zlomcích svých letopisů. Avšak zpráva sama
o potopě nebyla známa. Teprve knihovny
v Sardanapalově paláci nalezené a z eposu
Nimrudova, Smithem přeloženého, jenž se
dnes nalézá v britickém Museu v Londýně,
nabyli jsme o ní dckonalé známosti, vědo
mosti. Co se týče stáří této zprávy, budiž
podotknuto, že Sardanapal (v '7. stol. před
Kristem) svrchu jmenovaný epos podle velmi
starobylého originalu, který uchováván byl
v městě knih Uruku (Erech? Síppara ?), pro
svoji královskou knihovnu dal opsali. Tento
original sáhá podle pravděpodobného od
hadnutí do doby první chaldejské říše; byl
tedy při nejmenším 1700 let před Kr. hotov
a převyšuje tak, co se historického stáři týče,
zprávu Mojžíšovu.
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Abychom byli struční, jest obsah tohoto
babylonského vypravování následující. Izdu
ba:- (Nimrutu ?), hrdina eposu, táže se svého
předka Xisíthrusa, který dlí daleko od světa
v zemi boha, jak dosáhl nesmrtelnosti a té
výsady, že s bohy přebývá. On, jeho po
tomek by rád šel po téže cestě, aby tohoto
vznešeného, lidskou duši uspokojujícího cíle
dosáhl. Xísíthrus vypravuje jakožto odpověď
na tuto otázku dějiny potopy, označuje
:; jedné strany hřích jakožto příčinu zkazy
& záhuby lidstva, 5 druhé strany pak svojí
zbožnost jako příčinu zachování a k němu
se pojící nesmrtelnosti. Výjímáme z authen
tíckého klínového textu nejdůležitější udání
co možno v nejvěrnějším překladě, aby pů
vodní líčení takřka bezprostředně působilo
na čtenáře.

(Tabulka ll., řádek 7:) »Rci, co jsi
učinil, abys sobě získal v kruhu všech bohů
život? . .

8. Xisíthrus
k Izdubaroví:

9. Zjevena budiž tobě známost mého
zachránění.

10. A moudrost bohů dám tí poznatí.
11. Město Surripak znáš, leží na Eufratu;
12. Toto město jest staré. Bohové by

dieli tam.
13. Potopu způsobití nutkalo je srdce

jejích
19. Nuah (Hea) seděl s nimi v radě.
A jejich usnešení zvěstoval mi:

20. >Ty synu Ubartutu-ův, ze Surripaku
pocházející,

21. Opust dům, udělej si
dokončí jí,

22. Oni zničí hříšníky a život.
23. Nech do ní vstoupití setbě (semenu)

života všech bytostí, abys jí (je) zachoval.
24. Lcd, kterou stnvěti máš . . .

tímto způsobem mluvil

velikou loď,

25. .Loket budiž míra její délky,
26. . ? . Loket budiž míra její šířky a

výšky.
28. Když jsem toto slyšel, pravil jsem

k Nua'n-oví, mému panu:
29: . . »Pane mUj, co jsi mně poručil,
30. to učíním; než přece, když to bude

dělano,
31. Posmívati se budou vznešení i. nízcí.:
32. Tu . . . pravil Nuah ke mně svému

služebníku:
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33. »Ty jím řekneš,
34. Kdo se proti mně proviní,
35. soudití ho budu (ať jsi_vznešený_-či

nízký) nahoře i dole.
BS,—57. obsahují zprávu o stavění

archy. Pak se vypravuje dále :)
58. Jel jsem v ní po šesté, zkoušeljsem

jí po sedmé;
60. Její desky propouštěly ještě vodu,
61. Viděl jsem trhliny a spravil jsem je,

tím že jsem
62. Tři míry (?) zemní smoly z venčí,
63. Tři míry (?) zemní smoly vylil ze

vnitř. ,
79. Vše, co jsem živého měl, shromáždil

jsem,
80. Vše uvedl jsem do korábu, své slu

žebníky i děvečky,
81. Dobytek, pole, zvířata plání,

Cleny rodiny všechny uvedl jsem
do vnitř.

82. Když nyní Sames (Bůh slunce) určený
čas přinesl,

33. Rekl jakýsi hlas: »Večer děštití budou
nebesa záhubu; 84. Vejdi do archy azavři
dvéře.c —

85. Nato vypukla ona potopa, o které
byl mluvil,

86. nebot večer řekl: vChcí nechati hojně,
mocně, pršetí s nebe.:

89. Vešel jsem do korábu azavřel dveře.
92. V ranní hodinu, tu vypukla bouře.
93. Zdvíhla se na nebi široce a těžce.
(M.—100. podrobné líčení bouře a vni

kající vody.)
101. Až k nebi stoupla potopa Boha Bina,
104. Zahladila veškeren život v tva'řnosti

země,
105. Až k nebi stoupla potopa nad veškeren

id,
106. Bratr neviděl více bratra; neušetříla

lidí.
107. V nebi chvělí se bohové před bouří.
(108.—120.) Starost bohů. Nářek Istary,

že nenechala povstatí člověkaktomu, »aby
jako ryby moře naplnilc. Pak pokračování
llcně potopy :)

121. est dní a šest nocí uplynulo,
122. Vítr, déšt a voda přemohly vše.
123. Sedmého dne, tu utlšiia se bouře &

potopa usta'vala . . .
126. Mezitím byl jsem nesen mořem.

(PokračovánL)

_.

WW
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SMĚS.

»Ceský Učitele uzavírá svoje úvahy
o aféře v bance »Prahac úvodním člán
kem ve svém čísle z 8. dubna, kde pravi
takto:

»Stalo se, že v pojišťovně »Prazec ob
viněn byl vrchní ředitel Viktor Rašín z ne
náležitého obohacování se a zavedeno s nim
vyšetřování interní i vyhledávání soudní. Co
shledala vyšetřovací komise interni, nevedlo
by v žádném druhém ústavě podobném
k propuštěni úředníka, jenž přece o rozkvět
pojišťovny, a tudíž o rozvoj jejího jmění a
o zisk pojištěnců má nepopiratelně zásluhy.
Soudní vyhledávání dosud pak nevedlo
k trestní obžalobě a k odsouzení obvině
ného. Veřejnost pak poštvána lidmi, kteří
stejně jako Rašín vedeni byli tendencemi
co nejvíce 2 obchodů pojišťovny těžiti a
kterým se stalo, že se pokusy o veliký zisk
nepovedly, poštvána těmito lidmi, poštvána
ižumalistikou, kterou vedli ruce konkur
rentů, závist odpůrců a zájmy politicko
stranické, dala se uchvátiti virem útoků a
zdvihla se v rozhořčení, že jde opravdu
o velikou věc.: — _

»Tisk politických stran dokázal, co do
vede, a Rašín musel býti ze služeb vPrahyc
propuštěn, aby jeho přítomnost nebyla i dále
podnětem útočení na hospodářský ústav, jenž
novinářskou kampani velice utrpěl, v neko
nečné míře více, než byly skutečné viny
Rašínovy.c —

»Na plevu pomluv a lži, někde přímo
Surových, chytla se i část učitelstva. Učí
telstvo všude neprohlédlo, o který princip
tu žurnalistice, jež zase byla ve službách
jiných zájmů, jde. Neprohlédlo, a dalo se
mámiti dýmem a prachem, jenž byl účelně
vzbuzen, aby oslepen byl jeho zrak.:

Dokavad se na plevu pomluv a lži,
skoro všude surových, chytalo učitelstvo
k fanatické zlobě proti kněžstvu, a v » es-.
kém Učitelic stále ještě chytá, bylo vše
v nejlepším pořádku. Znamenalo to »kul
turní působení: tohoto orgánu. Když se
nyní staví tito páni, zvyklí oné stravě plev,
proti svým duchovním živitelům,. jest to
největší zaslepenostl r.

Vysvědčení realistickým učitelům
a professorům davaji dle »C'eského Učitele
(27. března) >Neodvlslé Listy: pardubické,
které napsaly:
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»Až dosud, co realisté podnikli, končilo
finančními obtížemi a mohlo by také uči
telské organisaci stát se to. co se stalo
organisaci professorů středoškolských, kde
za režimu realistického stoji spolek ne-li
před finančním úpadkem, tedy před velikými
potížemi; starý výbor měl jmění a fondy,
nový výbor má vzrůstající dluhy. :

Jest veřejným tajemstvím, o němž ovšem
ve »Věstníku českých professorůc se nepíše,
že v nynějším výboru spolku českých pro
fesáorů vzmáhá se nesvornost, nechuť k práci
a všeobecná rozmrzelost. To by ovšem po
tak krátké spolkové prácí dvou let bylo ne
pěkným znamením. r.

Katecheta a disciplinární řízení
školní. V 2. čísle letošního roč. »Christlich
paedagogische Blitter-, professorDr. Ig.
Seípel ke svému vclmi informativnímu článku
o zvláštnostech studentské askeac případně
poznamenává toto: »Učitel náboženství měj
za své nezadatelné právo, které mu jako
duchovnímu správci, jenž žáky podle svého
úřadu nejlépe má znáti, náleží, aby ve
všech disciplinárních případech vystupn
val jako obhájce žáků. Stal-li se sám obětí
jejich přestupků střez se disciplinární ři
zeni navrhovali, ale snaž se s provinilcem
vše srovnati. Objasni mu celou záležitost,
dalek ovšem toho, aby se's ukázal snad
slabým, ale nehraj si též nikterak na
boha pomsty ní na uraženého spoluobčnna.
Považuj spíše celý případ objektivně jako
znamení, že v žáku není vše v pořádku, a
hled ho k tomu přiměti, aby pořádek učinil.
Také při jiných provinčních, o nichž se
náhodou dověděl katecheta. dobře učiní,
když ve své vlastní působnosti bude se
snažiti o pole;—šenížákovo, po případě snad
sám jej potrestá, než aby dal podnět k discí
plinárnímu řízeni. Ovšem to jen v oněch
případech, když záležitost 5 jiné strany ne
byla ještě řediteli oznámena, ». když se ne
jedná o provinění, jež bez výjimky má za
následek vyloučení provinilce z ústavu. Ko
nečně mám za to, že i tehda, když žák
buď pro nedostatečnou pilnost nebo pro
neprospěch má obtíže, učitel náboženství
má se o žáka starati a každé příležitosti
k duchovnímu povzbuzeni použit. Žádný
žák, který ať již pro neprospěch či z jiné
příčiny ústav musí opustiti, nemá odejiti,
dokavad s ním učitel nábožesntví soukromě
nepromluvil. Tak zajisté mnohé dobré zrno
do srdce zaseje a mnoha nalomená třtina
se nepraví. . — Slova tato, vážená z bo



Strana 90.

haté zkušenosti, jsou zajisté všeho uvážení
hodna. Katecheta ve škole je v prvé řadě
duchovní správce, a proto ve všech pří
padech má si vésti jako dobrý pastýř, který
ztracenou ovci hledá a nikoli jako policejní
úředník, který provinilce udává a soudí.

O reformním katolicismu, který se
namáhá přizpůsobiti náboženství katolické
myšlenkovým proudům moderním, napsal
známý professor filosofie a psychologie na
vídeňské universitě, dr. Friedr. Jodl tato
pozoruhodná slova: »Katolicismus v každém
užším slova smyslu jest naprosto neschopen
opravy. Jestli učitelská autorita církve stojí
pod přímým řízením Ducha sv., jestli církev
tvrdí, že naprosto ničemu neučí nežli tomu,
co od počátku křesťanství vždy, všude a ode
všech věřeno a za pravdu uznáváno bylo,
kterak by mohlo této stražkyni tak draho
cenného pokladu kdy na mysl přijíti, něco
ubrali anebo změniti jenom proto, že s jinými
novými názory jest to v odporu? Či by
neznamenalo toto jednáni zříci sc souvislosti
s celou minulostí? Neznamenalo by to při
pustiti podezření, že celý system její nauky
byl velkým omylem? A co by z celého
jejího systému mohlo býti vyňato tak, aby
při tom nerozpadl se celek? Vylomte zpříčních
žeber gotického dómu jeden jediný kámen, a
nepřivodili jste nebezpečí, že celá stavba se
sesuje? Či má se snad katolicismus vzdáti
svého přesvědčení, že jest bezprostředním
dílem Božím, nemá více svůj původ zaklá
dati na nepochopitelném zázraku vtělení
Božího, své trvání opírali o neustálé řízení
Ducha sv.? Má se vzdáti tajuplné přítom
nosti Boží v mešní oběti a ve svátosti oltářní,
podivuhodné moci kněžského svěcení, jež
toho, kdo je přijal, spojuje s apoštoly a jich
posláním mezi všemi národy, a mocí jemu
propůjčenou odpouštěti hříchy povznáší jej
na prostředníka mezi Bohem a lidmi? Má
se vzdáti ideálního obrazu pannenské Matky,
jež bohatá milosti i bolestmi, všechnu strast
i všechnu něhu srdce ženina a jeho osudů
v sobě představuje? Má se vzdáti oné umě
ním všech věků posvěcené a proniknuté
představy o Soudci, který sestoupí s výšin
nebeských a povolá všeliké tělo před pla
menné svoje oko, představy o čistých ra
dostech ráje všech těch, kteří na soudě Jeho
obstojí a mukách zavržených, jež uvrhne
v oheň věčný? Toho nesmí nikdo od kato
licismu čekati.: (»Gedanken ůber Reform
katolicismusu str. 7.—8.)
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Zřízení církve katolické. Proslulý
protestantský theolog, universitní professor
v Berlíně, Dr. Ad. arnack, praví ve
spise (Wesen des Christenthuns str. 113.)
toto: »Katolická církev jest nejobjemnější a
nejmohutnější, nejsložitější a přece nejvíce
jednotný útvar, který dějiny, pokud je známe,
vytvořily. Všechny schopnosti lidského ducha
a všechny elementární síly, jimiž lidstvo
vládne, stavěly na této stavbě.

Fr. W. Forster, známý paedagogický
spisovatel, o jehož spisech náš list velmi
často přinášel referáty, vzdal se, jak vídeňské
listy denní oznámily, své docentury na
polytechnice v Curychu. Patrně učinil tak
proto. aby se cele mohl věnovati jednak
spisovatelské své činnosti, jednak přednáš
kám v různých městech. O velikonocích
opětně měl řadu přednášek ve Vídni. O vý
znamu jeho v moderních proudech vychovatel
ských přineseme co nejdříve obšírný clánek.

LITERATURA.

Náš Domov. Časopis obrázkový a zá
bavně-poučný pro lid. Redaktor: P. Josef
Vévoda, professor c. k. českého gymnasia
v Olomouci. Administrace a nakladatelství:
Benediktinská knihtiskárna v Brně. Vydává
»Jednota Našeho Domova: v Olomouci.
Tiskem papežské knihtiskárny benediktinů
rajhradských v Brně. Ročník XIX.

Nový tento ročník přinesl opět hojnost
vybrané četby; jen pěkných básní vykazuje
na čtyřicet — a to většinou z péra Jana
E. Nečasa, jehož verše tak lahodně se čtou!
Povídkami, humoreskami a črtami přispěli
tentokráte: Alois Dostál »Ve stínu lesac,
Josef Brožek »Babička Holíkovác, Frant.

ech »V červáncích zhaslého štěstí:, Vlasta
Pittnerová »Sněhula'kc, Milán Smolka »Císař
Diokleciánc (překlad z charvátštiny : v příštím
ročníku bude pokračování) atd. Články po
učné, cesto- a národopisné mají zde: Dr.
Jan Hejčl »Po stopách svaté Rodinyc, Jos.
Melický »Blahoslavený Jan Sarkanderc, Jos.
Jan Pícha »Cesta Štýrskem, Krajinou. Pří
mořím, Korutanskemc. Ignát Zha'něl »Dolla
rové princezny: a j. Životopisů jest lu deset,
a sice Msgr. Vladimíra Šťastného, Jana
Vyhlídala, barona Josefa Alex. Helferta, Dr.
Karla Eichlera, Dr. Ant. Sven Hedina a j.
Velice četná a vždy zdařilá jsou vyobrazení.
Doporučujíce krásný tento měsíčník, podo
lýkáme, že předplatné na celý rok obnáší
pouze 4 koruny. Josef Fabian..

Ku*ht-ntárna druutva Vlul v Praze.
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Literatura.

Skola života.
(Přlspěvek k analysi pojmu.)

Je málo hesel, kterým tak často velmi špatně se rozumí & jichž se tak
zhusta zneužívá, jako je rčení o škole života. Troji školou projde každý člověk.
Školou domácnosti, pak školou v nejvlastnějším slova smyslu, a potom stálou
školou života. Tato má prý na člověka vliv největší a nejtrvalejší. —

Ovšem, když mluvíme o škole života, máme obyčejně na zřeteli její blaho
dárný vliv. Často ji prohlašujeme za nejlepší školu člověka. Pravda, ona chopí
člověka ráznou a tvrdou rukou; ale dává mu — jak obyčejně říkáme — dů—
kladné a nezapomenutelné lekce.

V tom ovšem spočívá nesporně mnoho pravdy. Neboť je jisto, že na př.
ten, kdo nejsa s dostatek bohat, štítí se každé práce, brzo ve škole života zakusí,
kterak hlad svými vyhublými prsty zaklepe na jeho dvéře. Kdo ve své marno
tratnosti více vydává než příjímá, toho škola života dřív či později o tom poučí,
že tato nesmyslná hýřivost má vždy za následek zničení majetku a ohrožení
celé jeho existence. A tak .ve škole života musí člověk nejednu svoji pošetilost
odpykali bolestí :: utrpením. Ale to jest také jediný zjev, který vždy, samozřejmě
a takořka se železnou nutností ve škole života se vyskytuje. —

Že by také však naopak ve škole života člověk stával se lepším, lenoch
přivykl pracovitosti, marnotratník přiučiise šetrnosti, toho zpravidla nepozorujeme.
Tento blahodárný účinek životní školy je daleko vzácnější, ba skoro výjimečný.
Ba právě naopak, velmi často se stává, že lenoch a marnotratník »školou života
se vychovají ve zločince, podvodníky, ve zloděje a šejdíře vyššího slohu; a staří
zkušení soudcové jednomyslně dosvědčují ze své kriminální praxe, že právě »šlzola
životu: jim dodává nejužší počet takých individuí.

Pro- příklady není tu třeba chodití daleko. Denní listy ve své stále rubrice:
»Ze soudní síně: nám téměř každý den skytají nějaký doklad o této neblahé pů
sobnosti t. zv. školy života. Odtud také naše slova, že ten neb onen člověk má
za sebou »školu života. nejsou vždy nejlepším doporučením jeho minulosti, ale
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často značí, že prožil a prodělal mnoho výstředností, že jeho škola života vedla
nejednou močály, bahnem, nežli si konečně nalezl spasný brod na druhou, lepší
stranu svého žití.

Často si bývají rodiče velmi málo toho vědomi, co sluší školou života roz
uměti. »Jenom počkej, až jednou vstoupíš do života, potom se ti otevrou oči a
vzpomeneš na má slova!: hrozí otec svému synovi, který rad a poučení otcov
ských důsledně nedbá. A dobromyslné matka, která stále svého syna omlouvá
a vytáčí, obyčejně dodává: »Však život jej přivede k rozumu !. Odchodem zdomu
otcovského a vystoupením ze školy počíná obyčejně pro člověka nškola života,
od níž mnozí tak mnoho očekavají. Toť je téměř všeobecné mínění o škole života.

Ale tento názor, milí rodiče, jest příliš úzký! Život béře vaše dítky do své
školy již té chvíle, kdy poprvé otevřely na vás své oči. & nepustíje ze své školy
dotud, dokud posledně nevydechly. Škola života tot' onen široký svět zkušeností,
kterých každý sám se dopracuie bez přičinění jiných, bez jich vůle a bez jich
úmyslu. Škola života — tot ona sta, ba tisíce nevolaných spoluvychovatelů, kteří
vytvářejí lidskou duši a na ni_stál_epůsobí. Den co den uplatňují své tiché, ne
vtíravě vlivy v domě i na ulici, ve škole i na hřišti, ve vsi i ve městě, na ve
řejnosti i v soukromí, a není na celém Božím světě místečko, kde bynepoučovali
a neta/chovávali. — A vše, co člověku povídají, zakotví daleko hlouběji v rozumu
i v srdci, nežli všechna moudrost a všechno poučování rodičů a vychovatelů z po
volání to dovedou vštípiti.

A toto silné a vlivné působení školy života má dvě příčiny. Jednak je to
bezprostřednost a veliká názornost, s níž všechny životní dojmy ve škole života
vnikají do naší duše, jednak i nezúmyslnost, která na nás tím hlouběji působí.

Škola života neukazuje svým men„torským prstem na ona poučení, která nám
uděluje, a proto, že působí tiše, bez kategorického poručníkovaní, bývají její po
učení tím ochotněji přijímána.

Z toho je patrno, že škola života má nejednu výchovnou přednost. Ba věru
by nebyl ani člověkem dnešní doby, způsobilým k samostatnému životu, kdo by
touto školou neprošel. A jediné to je povážlivě, a řekli bychom i nebezpečné. a
zarmucujíci, že život skytá svá četná poučení beze všeho výběru, v něm je spo—
jeno nejvýš cenné s bezcenným, dobré se zlým, užitečné se škodlivým, v na
prosté směsi a beze všech ohledů. A proto je zpozdilým, kdo si od školy života
slibuje jenom požehnání, užitek a prospěch; ba je přímo zločinným mladé. po
vahově neucelené a neupevněne' lidi zcela bez vůdce této škole života svěřovati.

V dnešní době je ovšem již značná řada vychovatelských retormútorů a
novotářů, kteří radí k takovým pok'iisům. Jejich zásadou je: »Nejlepším vycho
váním je — žádné vychování.. A když čteme jejich spisy, zdá se nám vše tak
přirozené a samozřejmé, že je věru těžko jim odporovati. Bezdéky nás při tom
napadá otázka: „»Proč vlastně nečiníme tak, jak nám radi?< — Kdybychom však
chtěli se jejich pokyny důsledně spravovati, stali bychom se právě jako oni obětí
vlastniho sebeklamu. Neboť obyčejně naprosto přehlížejí nebezpečí života, jež nás
všudy obkličují, nevidí celou onu nepevnou a nesolidní sociální stavbu a ruch
nynější společnosti. Oni vychovatelští reformátoři by věru měli plnou. pravdu,
kdyby svět byl rájem a lidé anděly, v tomto ráji žijícími. — Oni zpravidla operují
ve svých knihách s vysněným, ňngovaným světem a s pouhými schématy, jak
by dle jich názorů měli lidé vyhlížeti, ale nikoli s lidmi, jací tito ve skutečnosti
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jsou. A proto, dokavad lidé nebudou anděly a země rájem, je rozhodně potřebí,
abychom se přidržovali dávných, věky osvědčených vychovatelských zásad a
hlavně oproti škole života zachovali všechnu opatrnost, ba nejednou také ne
důvěru.

Vzpomeňme na prvého předbojnika a vychovatele »přirozené výchovy. J.
J. Rousseau. Ten již více než před 150 léty ve svém paedagogickém románě:
»Emil- horlil pro svobodný, volný rozvoj mladé lidské duše. A nelze upříti, že
to činil s plným ohněm, ba vášní švého přesvědčivého slova. Ale nezapomeňme,
že Rousseau-ova kniha je pouhým románem. Rousseau nechtěl býti ataké nebyl

vychovatelem ani vlastních svých dětí. Jakmile se mu domanarodily, dal je prostě
odnésti do nalezince, řízeného řeholními sestrami, a o ně nikdy víc se nestaral.
Vždyť jeho děti ani vlastního otce neznaly! Z toho tedy nejlépe zjevno, že jeho
názory jsou pouhými theoriemi, vyšlými z abstraktního rozumu a ne z vycho
vatelské praxe.

A ještě dále. Rousseau byl též příliš chytrým, nežli aby byl nepoznal a ne
chápal logických důsledků svých vychovatelských lheorií.

Dobře věděl, že v tom světě, který spatřoval všudy kolem sebe, nelze jich
uskutečnili. Proto vyjímá hned v den narození svého vzorného chovance Emila
z domácí, rodné kolébky & posila jej daleko od kulturního života své doby na
venek, kde prost všeho nebezpečí, pod dozorem idealního vychovatele lidské při
rozenosti pomalu dospívá. Již tyto zjevy musí zajisté býti nápadnými každému,
kde ještě dnes vychovatelské zásady Rousseau-ovy bezmyšlenkovitě papouškuje
a pro ně horuje. Ony jsou praxí dávno odsouzeny. Proto též u praktických pae
dagogů ihned, jakmile se objevily, vzbudily naprostou nedůvěru. (Dokončení.)

Sillon.
Podává prot. Dr. LUBOMÍR PETR.

(Pokračování)

Ill.

Kdybych přestal na tomto vylíčení zevního průběhu sillonistického hnutí,
čtenář do věcí nezasvěcený jistě odkládal by článek s neuspokojením, poněvadž
nedovídal by se z něho dost určitě, proč Apoštolská. stolice zaujala k Sillonu
stanovisko zamítavé. Vysvitne to z vnitřního programu jeho, jejž tu vzhledem
k rozsahu časopisu, v němž článek jest uveřejňován, mohu podati jen ve hlav
ních rysech.

»Demokralie bez Krista jesi pouhý přízrak a lež-, to lala Sangnierovo pře
svědčení. Skutečná. výchovná práce lidová. může tedy spočívati jedině v tom, aby
křesťanství postaveno bylo do středu potřeb a cílů naší doby. Individuálním bu
dováním charakterů lze demokratii dáti trvalý základ, jehož demokratie fran
couzská tím více postrádá, že občanské a mravní vychováváni v laické škole
irancouzské děje se bez podkladu náboženského 'a daleko nedosahuje toho, co
bylo od něho očekáváno. »Mravní svědomí mládežejde s děsivou rychlostí svému
rozkladu vstříc-, pravil loni Faul Loyson.

Sillon chtěl tedy opříti se o náboženství a především vychovati si demo
kratickou elitu, jež by výchovnou činnost znenáhla zanášela do širších a širších
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lidových vrstev. Metodicky pak představoval si tuto práci nikoli po způsobu lai
cistů, sestupováním elity k lidu. nýbrž tak, aby ozdravění země ze všeho lidu
vycházelo. Těmto názorům Sillon přizpůsobil i svoje organisace.

Začal je uplatňovati nejprvévkatolických patronážíchň) z nichž brzo vzešly
pro hnutí sillonístické velmi důležité organisace Studijních kroužků. V jejich slo
žení obrážely se velmi plasticky hlavní ideje a cíle Sillonu. Studijní kroužek byl
z vlastní iniciativy vzešlé sdružení dělníků, řemeslníků a studentů, patnácti až
dvaceti, kteří chtěli samostatně mysliti, pracovati a cvičití se v řečnění; dělníci
rukou v jedné řadě s dělníky ducha. Mladí lidé zvolili si předsedu a hlásili se
podle nadání a záliby k reterátům a přednáškám, rokovali, tázali se, odpovídali '
a vysílali své zástupce ke kongressům. Těchto kroužků bylo konečně po celé
Francií asi 500. Cílem jejich bylo sebevychování k svobodě, samostatnosti a od
povědnosti. Byly průkopníky Sillonu, kteří mu měli stále nové síly přiváděti.

Za tím účelem zakládaly Studijní kroužky od r. 1900 tak zvané »pracovní
síněc s knihovnami. v nichž v určitých hodinách vždycky přítomni byli zkušení
rádci, dávající návody k práci duševní. Aby členové těchto kroužků vcházeli ve
styk se skutečností, byly pořádány hojné vycházky za vědeckým a uměleckým
vzděláním do továren. laboratoří, museí atd. Vycházku vedl vždy některý od
borník, jenž měl na starosti pro své druhy přiměřený výklad. Na vycházkách &
v dělnických síních scházely se často i jednotlivé skupiny za účelem vzájem
ného poznáni. .

Každý měsíc všecky pařížské kroužky přicházely do generálního shromá
ždění v ústředním sídle Sillonu. Každého čtvrt roku konal se kongres, jehož účast
nily se kroužky dvěma delegáty.

Utvoření demokratické elity bylo jen průpravOu k vlastní činností, k propa
gandě sillonístických idejí v rodině, továrnách, dílnách i kasárnách. Jak již bylo
řečeno, propagační práce nebyla myšlena tak, alzyintelligent sestupoval k lidovým
vrstvám a budil v nich tísnivý dojem sve'-duševní převahy a povýšenosti, nýbrž
dělník měl působili na dělníka, rovný na rovného.

Patronáže spokoiovaly se pouhou ochranou mládeže. Sillon, jenž měl do
bývavost v krvi, chtěl víc. Chtěl, aby jeho mladí vyznavači stali se apoštoly,
ohnisky, vyzařujicimi světlo a teplo a všechno k sobě přitahujícimi. Nic nebylo
Sillonu víc proti mysli než katolíci, kteří šli všemu s cesty a prosili takřka za
odpuštění, že jsou katolíky. Sillonisté nebáli se odporu; naopak vyhledávali ho.
Proto když cítili se již dost silnými, postoupili o kus dál ve své organisaci aza—
kládali Lidové instituty (Institut populaire), v nichž konány byly veřejné přednášky
a „debaty. _ '

'Kdo naučili se v studijních kroužcích mysliti, nedali se zastrašiti názory
protivníků. Hlásili se ke slovu. odpírali jim. Jejich náboženské smýšlení bylo jim
ochranou, aby neupadli v rozvášněný tón lidí odporem podrážděných. Chtěli se
jako kamarádi dorozumívati. Tento demokratický ráz jejich schůzí byl hlavní
příčinou, že k Sillonu přihlašovalo se tolik proletariátu. Cítil se v něm každý
druh druhu roveň. Ve vzájemném prostoupení všech vrstev spočívala okouzlující
originalita Sillonu. .

1) Katolické patronáže byly zřizovány konferencemi sv. Vincence, aby mládež
chráněna byla od velkoměstských nebezpečí a aby dostalo se jí náboženského poučování.
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Lidový institut nebyl ani konfessionální ani neutrální. Bylvněm každý vítán,
kdo měl samostatné mínění a chtěl ho hájili. Vzájemná dobrá vůle & vzájemná
láska k vlastí a k lidem měly umožňovati každý poctivý á srdečný zápas, jeho'ž
předním principem byla vážnost k přesvědčení.

Nebyl však ani neutrální. »Neutralita. jest slabost duchaa charakteru-r. Sillo
nisté měli víru a lásku, & nebáli se ji osvědčovati. V tom bylaijejích síla. Věřili
v to, čemu církev učí, věřili v demokratií, v jednotu demokratie a katolicismu,
v konečné vítězství obou nejprvé ve Francii, pak ve světě,v C'itéfuture, ve Státě
budoucnosti. Všechno to shrnuto bylo v jediné slovo. la cause, věc, v radostné
poselstvi Sillonu.

Tato víra & plynoucí z ní nadšení nahražovala všechny statuty, jichž Sillon
byl prost. Vstupoval do něho každý, kdo se cítil povolaným; vystupoval beze
všech formalit každý, kdo pozbyl duchovní souvislosti s ním. Všecko založeno
bylo na lásce. Ale tato láska nebyla abstraktním citem, nýbrž láskou živou, jež
se zmocňuje srdcí, láskou, již jest Kristus, jíž jest Bůh. Kristus byl středem spo
lečenskéhoživota Sillonu. :Našli jsme se s ním„ milovali jsme ho, a' tato láska
jest poutem všeho našeho přátelstvíc. Ovládán přesvědčením, že každé hnutí jen
tenkrát jest živé & plodné, jestliže jest s to lásku rozvinouti v srdci svých stou—
penců, Sillon spatřoval přední svou úlohu v tom, aby pěstoval přátelství, obno
novoval styky duší, a ve všem uplatňoval lásku ke Kristu a kve'ci. Všichni Sil
loniste' si Meali. Chtěli uprostřed rozpoutaných vášni tvořiti »ostrov demokratické
něžnosti; celého člověka přetvořtti a život postaviti na jiný základ, aby všichni '
poznávali se dle stejného způsobu obětavosti a lásky k stejnému ideálu-. .

Byly to často povznášející chvíle, když Sillonisté sešli se nk bratrským obč
důmc. Podávám tu “jednu momentku: Colas přesvědčoval srdečnými slovy, že
musíme žíti intensivnim vnitřním životem a připomněl hluboký význam bolestí a
to, že jest dobrá a užitečné.. . . Všichni dojati pozvedli se, aby se pomodlili . . .

Jiný obraz přesvědčí nás ještě lépe, jakým důležitým, vláskuvzbuzujícim či
nitelem, bylo náboženství vživotě Síllonistů. Sillon měl zvláštní »Mladou garduc,
již byla svěřována katolická propaganda, prodej sillonistichýchpublikací při dveřích
chrámových a udržování pořádku při schůzích. Členy její jmenoval předseda
Sillonu, Mark Sangnier. Po svaté zpovědí strávili noc v modlitbách, rozjímání,
zpěvu, čtení a v poslouchání zbožných promluv. Klečíce před Nejsvětějším po
nořovali se do myšlenek Sillonu a do jeho providentiálního úkolu. Venku na ulici
proudí život, uvnitř v kostele vládne mlčení, posvěcené myšlenkou, želáská
všecko překonává. Poněvadž Kristus ve smrtelných svých úzkostech byl sám,
uložíme si oběť, bdítí tuto noc s nímc. A znovu ozývají .se slova kazatelova
o obětavosti, lásce a oddanosti.

Rozednívá se.“Po mši svaté & svatém přijímání začíná. obřad přijetí do Mladé
gardy. Jinoši stojí v půlkruhu kolem oltáře. Na jeho stupních pronáší jeden po
druhém: ».ležíši, chceme býti tvými rytíři. Uznáváme, že bez Tebe nic .nejSme.
Dáváme tí svá srdce. Ty jediný můžeš nám dáti vítězství. Bratrsky sjednocení,
všichni rovni před Tvým svatostánkem zasvěcujeme se Tvému vojsku, v. němž
nepracuje se pro zisk'a'pr'o 'slávu, nýbrž pro Tebe jediného. Dej nám trpělivost;
obezřetnost. čistotu, ctnosti silných mužů! . . . ,.

'Takové náboženské “nadšení vznáší se nad celým Síllonem. Všichni jeho
členové, od universitního professora do prostého dělníka, produševněni jsou touž
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láskou, jež dala plnost života jejich srdcím. V tom jest i tajemství úspěchu Sil
lonu, jež dokázalo víc než všechna reklama a_všechna provolání. V lásce ke
Kristu tkvěl jeho idealismus a tím i povýšenost Sillonu nade vším, co kolem žilo
& bouřilo. »V protivníku nevidíme nepřítele, jehož chceme paraziti, nýbrž člověka,
jehož chceme získati.. Vědomí sillonisty, že Bůh ho probouzí, v něm působí a
k práci povzbuzuje, propůjčovalo mu vítěznou sílu. Družný duch byl v Sillonu
vším. Že jeho předním inspirátorem byla osobnost, výmluvnost a nadšená obě
tavost Marka Sangniera, není třeba zvlášt—podotýkati. (Pokračování-)

Moderní směry vychovatelské.
Podává EM. ŽÁK.

(Dokončeni.)

Moderní pacdagogové trpí tím, čím všechna období jednostranné intelektuální
kultury se vyznačují. Mluví příliš abstraktně a frasouitě. Mluví o člověkujako
o pojmu, jak si jej ve své myslí wkonstruoualí, ale nikoli tak, jaký ve skutečnosti
jest. Mluví o lidské přirozenosti jako o něčem, co chová v sobě samé zárodky
dobra, něčem zcela jasném, průhledném a jednoduchém. Oni, jak se zdá, nemají ani
ponětí o tom, jakou podivnou, záhadnou a skoro nevyzpytatelnou směsicí je to,
co nazýváme »lidskou přirozenostíc Věru, že si nikdy neuvědomili, jak příkré
protivy skrývají se v člověku. A» to protivy takové, že ušlechtění a vítězství
jedné části lze dosíci jenom podrobením části druhé. V tom ohledu dávnoje za
hanbili mudrcové egyptští, když tajemnost a dvojí různorodou stránku lidské při
rozenosti symbolisovali — sňngou, tvorem, který je zpola lvem, zpola člověkem.

Měli se nejprvé tázati, která stránka lidské přirozenosti má býti ušlechtěua
:; vzdělána, a dle odpovědi bylo by možno teprve stanoviti cíl a prostředky vý
chovy. Jisto je, že současně obojí stránku v člověku do největší míry vypěstiti
nelze. Ale buď jednu, či druhou. Nietzsche, poukazuje na tuto dvojí sobě odpo
rující stránku lidské přirozenosti, napsal: »Ještě nejsi svoboden, ty toužíšjen
po svobodě. Do volných výšin chceš, po hvězdách žízní tvá duše. Ale i tvoje
špatně pudy žízní po svobodě. Tvojí divocí psi chtí ven, do volnosti; štěkají
plni touhy ve svém sklepě, když tvůj duch chce prolomiti všechny žaláře. Musí
se ještě očistiti, kdo osvobodil svého ducha; čistým musí ještě se státi jeho oko.

Nejeden paedagogický spisovatel svůj úkol chápe příliš jednoduše, protože
si neuvědomuje, co vše v lidské přirozenosti se ukrývá. Byl to racionalistický
ňlosoí, který pravil, že člověk je >ein tragisches Doppelweseu- — bytost dvojitá,
rozdělená ve dva tábory vlastností, žádosti a zájmů diametrálně sobě odporujících,
A základni otázka paedagogiky je: Která z těchto dvou různorodých stránek má
býti vzdělávána? Prohledněte spisy těchto moderních paedagogických reformatorů,
a skoro vesměs najdete naprostou neujasněnost a nedostatečné ohraničení pojmů.

Mluví o »výehově individuální: o »vypěstění osobnosti:; a nikdo z nich na—
před zcela jasně nevymezí, co si vlastně »individualítouc a co rosobuostíc před
stqwíe. Je tu naprostá nejasnost pojmů; ba individualita člověka se naprosto
stotožňuje s jeho “»osobnostíc. U paedagogů monistických, nevěřících ve dvojí
stránku lidské přirozenosti: hmotnou a duševní, ovšem oba pojmy jsou totožny.
U nich však vlastně všechna psychologie a pěstění duše nemá smyslu. Neboť nač
pěstiti,.co je pouhým slovem,.írasí? Jménem pro něco, co ve skutečnosti neem
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stuje? Jejích paedagogika, směřující k vypěstění člověka, má potom velmi mnoho
společného s umělým zahradníctvím, které jen se stará o vypěstění krásných
květů u jedněch a bohatých plodů u druhých rostlin. Ona naprosto přezírá složí
tost lidské přirozenosti.

Staří paedagogove' a s nimi souhlasně všichni moderní, kteří vidí v člověku
vedle hmotného těla i nesmrtelnou duši. přesné však od sebe rozlišují individu
alitu a osobnost. Rozlišují smyslné »jáx od duševního. Indívidualítou rozumějí
souhrn všech vlastností, dobrých i zlých, tělesných aduševních, jež tvoři lidskou
přirozenost a jež jsou každému vlastní. Jimi jeden člověk i podle těla i podle
duše liší se od druhého. Pěslění »individuality- znamená vychováváni celé této
směsice vlastností, jež má pak za následek, že fysicke a smjslné vítězí nad du
chovním a vyšším. Pěslění individua nevede k vnitřní svobodě, ale ]: „zotročení
duše. Naproti tomu osobnost člověka spočívá výhradně v jeho duší. Osobnost člo
věka může býti pěstěna jen potud, pokud duše vládne smyslům & žádostivosti.
Osobní život počíná. v člověku teprve tehda, když se vyprostil z nadvlády vněj
šího světa a smyslů, a když také zbavil se vnitřní odvislosti na svých vášních,
hněvu, sobectví, smyslnosti & t. d. A čím v člověku se posiluje nadvláda duše,
tim zřetelněji vystupuje jeho osobnost. Význačné osobnosti a nikoli individua
jsou vzácnými charaktery. Jenom z nich se rodí heroové.

Herbart ve své »Všeobecne'paedagogice- (II. 2. kap. S.) zřetelně rozlišuje
pojem individuality a osobnosti, když praví: »Pouhé individuality tvoří špatné
drama, a děti mají velmi zřetelné individuality, ale nemají 'charakteru. Co dětem
schází, co musejí osvědčití dramatické osoby, a co člověkajako rozumnou bytost
činí schopna charakteru, to jest jeho vůle, a to vůle v přesném slova smyslu,
která na vlivu jeho nálad a žádostívostí jest nezávislá. Charakter projevuje se
proti individualitě skoro nevyhnutelněbojem. Neboťcharakter je prostý a důsledný,
ale individualita stále vyhání ze svých hlubin nové a jiné nápady a žádostí.: —

Individuální výchova má za účel rozvinouti v člověku vše, co v něm roz
voje schopno. Indívídualisté maií heslo: »Vyžíti seu. —Výchova osobností řídí se
zásadou, že v člověku ono nižší, smyslné, je potřebí omezovati a tlumití, má-li
v něm růsti ono duševní a vyšší. Ježíš Kristus kdysi řekl: »Amen, amen pravím
vám, zrno pšeničné, padší k zemi, neumře li, samotné zůstane. Pakli umře, mnoho
užitku přínese.- (Jan 12. 24—29) Řekl tak obrazně o člověku. Neboť i on musi
tlumití své smysly'a jích žádostí, chce-li duševně cele se rozvinouti. Také
všechna přední náboženství mluví o duševním očištění a znovuzrození člověka.
Osobnost člověka měl na mysli Ježíš Kristus, když pravil k Níkodcmovi: .Ne
narodili se kdo znovu z vody a z Ducha svatého, nemůže vejíti do království
Božího. Co se narodilo z těla, tělo jest, a co se narodilo z ducha, duch jest.
(Jan 3, 5—6.)

Je zajisté pozoruhodno, že sám Gothě, tento >malý křesťan avelký pohanu,
jak jej někteří moderní spisovatelé charakterisují, přední hlasatel osobního ži
vota, vesvém názoru o výchově osobností úplně se shoduje s náboženským
názorem o výchově. Napsalť:

»Und so lang du dies nicht hast,
dieses Sťirb und Werde,
bist du nur ein triiber Gast
auf der dunklen Erde.
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Toto: »Stirb und Werdev, umírej. abys byl živ, ukazuje, že dobře rozpo
znal, že individualita ze svých špatných náklonností musí býti vysvobozena, má-li
vzniknouti osobnost. On též pronesl slova: 'Oele' naše tajemstvi Spočívá v tom.
abychom vzdali se své existence, chceme-li existovati. — Unser ganzes Geheimniss
besteht darin, dass wir unsere Existenz autgeben, um zu existieren.: Naše indi
vidualita musí se podřídili, má-li ono vyšší já, osobnost, dospěti k vládě nad
tělesnou součástí naší přirozenosti. Kde této vychovatelské zásady se zapomíná,
tam jedna část přirozenosti stále bojuje s druhou, nastává stálý neklid a rozhá
ranost. Moderni člověk, který prošel touto cestou individuelní výchovy, v celé její
kolísavosti a chaotickém zmatku názorů a žádostí, jest zřejmým důsledkem, ne
řku-lí obětí této moderní výchovy individua. Ona tvoří také individua a žádné
charaktery. —

Názory těch, kteří vypěstění »individuac kladou za cíl vší výchovy, trpí
naprostou neujasněností toho, co má býti v člověku vypěstěno. A zapomínají
naprosto, že ono hýčkání a ponecháváni volného vývoje dítěti znamená největší
nebezpečí pro vypěstěni jeho charakteru. Kázeň školní není překážkou, ale naopak:
nutným prostředkem výchovy charakteru. Ona překáží pouze jednomu: rozbuj
nění dětského individua se všemi jeho slabostmí a zvrácenostmi. Právě ono po
tlačování a přemáhání všech libůstek dítěte je nejlepší výchovou jeho osobnosti.

Na nebezpečí individualísování ve školách amerických velmi důrazně upo
zornil professor psychologie na Harvardově universitě, Milnsterberg, a rozhodně
doporučuje kázeň německé školy, která individuelním náladám žáků nehoví. Bez
této kázně í nadějné bohaté talenty hynou. A kanadský školníinspektor Hughes,
který jako Angličan dovedl oceniti velký význam pevných forem pro výchovu
budoucího svobodného člověka, přímo dělá vtipy na zastánce školní volnosti
& individuelní výchovy. Oni hlásají: »Jenom žádný nátlak! Probůh, tím zničíte
každou originalitu, činíte ze žáků pouhé stroje, když vše má se díti dle přede
psaného, pevného řádu.: — Hughes jim odpovídá: »Tak mluví všichni ti učitelé,
kteří své třídy nedovedou držeti v kázni a proto hledají nějakou omluvu. Či brání
snad kázeň vývoji originality? A methodické, účelné navykání že zadržuje volný
vývoj individuality? Věru, že každá originalita či individualita, která tormou a
kázni trpí ujmu, je velmi špatného druhu a zaslouží nejsilnějšího omezení!: —

Náboženské vyučování a povinností středoškolských
externistek a hospitantek.

(Ordinariatní list pražské arcidiecese č. 4. r. 1912.)

Vynesením ze dne 3. listopadu 1904 č. 14842 (viz Ord. list 1904 č. ll.)
vydala k. a. konsistoř následující ustanovení o vysvědčení, jímž se privatistům
katolického náboženství před připuštěním ke zkoušce z náboženství pro střední
školy jest vykázati:

„Jednotlivé případy, při. kterých privatisté katolického náboženství na
školách středních dostavili se ku zkoušce semestrální, aniž by se vysvědčením
o soukromém vyučování katolickému náboženství, kterého se jim od katolického
kněze dostalo, vykázati mohli, poskytly k. a. konsistoři podnět, znovu na výnos
ministerstva kultu a vyučování ze dne 9. června 1858 č. 9653-596 upozorniti,
kterýmž se nařizuje, že jest se každému privatistoui katolického náboženství na
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veřejném gymnasiu nebo reálce, dříve než k semestrální zkoušce připuštěn bude,
vysvědčením katolického kněze,wkdzati, v němž vysvědčení vystavující kněz pro
hlašuje, že privatistu, zmocněn jsa ktomu svým biskupem, vyučoval náboženství
dle požadavků předepsaných pro zmíněnou zkoušku semestrální, & že žák také
ohledně náboženských výkonů svou povinnost vyplnil. Řediteli gymnasia neb
reálky přísluší při zápisu privatisty na tento požadavek upozornili.

Týmž vysvědčením mají se i neaapsaní privatiste' vykázati tenkráte, chtěji-li
za příčinou zápisu na veřejnou střední školu ku zkoušce přijímací nebo ku zkoušce
dospělosti připuštěni býti.

Ježto jest rodičům žáků ponechána volba kněze ze soukromého učitele
náboženství, jakož i řečenému knězi postarati se jest o zmocnění k. a. Ordinariátu
k udílení tohoto soukromého vyučování, uvědomuje k. a. konsistoř důstojné
duchovenstvo o tomto vysokém nařízení, aby o něm v naskytnuvších se případech
rodiče privatistů poučilo a samo se jím řídilo.

Definitivní učitelé náboženství na školách středních, na ústavech pro vzdělání
učitelů anebo učitelek, nemají zapotřebí zvláštního zmocnění k udílení vyučování
náboženství prívatistů na školách středníchc.

K vynesení tomuto připojila pak k. a. konsistoř následující dodatek ze
dne 14. června 1905 č. 6176.

»Aby se privatístkám studium na středních ústavech umožnilo a platným
v té příčině normám vyhovělo, dostačí v případech, kdy katolický kněz z velmi
důležité příčiny privatistku dospělou v naboženství vyučovati s to není, když
tato při každé lhůtě konferenční, doprovázena jsouc svým otcem, k ředitelství
ústavu se dostaví atam gymnasijním katechetou ji dány budou potřebné pokyny
ohledně methodického postupu při soukromém studiu náboženství katolického.

V příčině plnění povinností náboženských jest každá privatistka vázána
ministerským vynesením ze dne 9. června 1858 č. 9653 & nynějším náboženským
řádem pro střední školy platným.. "

Ale poněvadž s rostoucím vývojem dívčího studia středoškolského vznikl
vedle typu privatistek i typ eztemístek a hospitantek, a jelikož tu a tam mylně
se soudilo, jako by oba výše uvedené zdejší výnosy spolu s vynesením vysokého
c. k. ministerstva kultu a vyučování z 9. června 1858 č. 9653 mluvící jen o pri
vatistkách, netýkaly se též externistek a hospitantek, prohlašuje k. a. konsistoř
takto:

»Výnos k. a. konsistoře ze dne 3. listopadu 1904 č. 14842 spolu s do
datkem ze dne 14. června 1905 č. 6176, opírající se o ustanovení vysokého
c. k. ministerstva kultu a vyučování ze dne 9. června 1858 č. 9653 a týkajíci'se
náboženského vyučování a náboženských povinnosti středoškolských privatistek,
týká se v plném rozsahu te'ž středoškolských externistek a hospitantekc.

(Z kníž. arcib. konsistoře v Praze, dne 29. března 1912.)

MMWW
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Starobabylonské pověst o potopě.
(Napsal Dr. Poertner.)

(Pokračování.)

127. Pokolení lidské, které ke hříchu se
bylo obrátilo,

128. Jako stébla rákosové pluly jejich
mrtvoly.

129. Otevřel jsem (kno, a světlo padlo na
můj obličej.

130. Tu zachvěl jsem se, usedl a pla
kal . . .

132. Projížděl jsem zemí. teď moře .
133. Dvanáct (loket?) vystouplo nad Zemi.
135. Hory Niziru zadržely koráb, nemohl

přesn
189. Sedmého dne, za jeho trvání
140. Vypustil jsem holubici, ta letela pryč,

lítala sem a tam
141. Nenašla místa k odpocinku a vrátila

se;
142. Vypustil jsem vlaštovici, a ta odle

těla, litala sem a tam,
143. Nenašla místa k odpočinku a vrá

tila se.
144. Vypustil jsem krkavce, a ten odletěl.
145. Krkavec letěl a viděl mrtvoly na

vodě,
146. z nich pojidal a plaval a putoval

dál a nevrátil se.
147. Tu vypustil jsem zvířata do všech

čtyřech větrů, obětoval jsem obět;
148. Oltář jsem vystavěl na vrcholu hory.
(l40.—152.: Popis oběti; 153.—160.:

Zalíbení bohů v oběti. 160.—178.: Spor
mezi Nuahem a Belem, že Xisithrus byl
zachráněn. Bélovo usmířeni.)

178. Tu rozmyslil se Bél. Pak vstoupil
Bél do mého korábu, vzal mě za ruku, vedl
mne ven.

179. Zdvihl také moji ženu a vložil ruku
její do mé,

180. Přistoupil k nám a žehnal nás . . .

Nejprve vidime z této zprávy, že po
dání o veliké potopě. která jakožto trest
uvalena byla na bezbožné, hříšné pokolení
lidské, jest takřka pralidské. Není pravdě
nepodobné, že Abraham mezi jinými pisem
ními památkami také tuto o veliké potopě
ze své mezopotamské vlasti přinesl do Ka
nnan. Srovnání textů Mojžíšova (Gen. VI.,
VII., VIII., IX.) a vypravování assyrsko

Ročnil XXVII.

babylonského na první pohled ukazuje, že
o témže hrozném trestu Božím, o téže,
lidstvo a svět stihnuvší pohromě jest řeč,
že dale obě zprávy počátek, průběh a konec
potopy vypisují stejným způsobem.

Zde jak onde jest udán jako příčina
potopy hřích, a poukazuje se na zbožnost
jednoho člověka jakožto na jedinou, S B*:
hem smiřující cestu zachránění. Tu jak onde
jest stejný rozkaz dan, vystavěti veliký ko
ráb a spolu jsou míry a způsob spracování
udány. Pak následuje v obou případech
hrozná katastrofa, záhuba všeho živého,
s dramatickými effekty líčena. Po určitém
trvání potopy následuje otevření okna, vy
puštění ptáků, z nichž se krkavec nevrátí,
vyjitíz korábu, obět a k tomu se pojící smíření
s Bohem (Belem llem — Elohimem), po
žehnání a smlouva se spravedlivými.

Různosti v číslech nejsou nijak důležity,
nebot právě při tom jsou odchylky a omyly
během staletí snadno možný. Důležitější však
jest jina'. odchylnost. Zatím co v bibli ne
děje se žádná zmínka o moři. kormidelniku,
zvláštních lodních zařízeních plavby se tý
kajících. nese chaldejská zpráva pečet mravů
a zvyků, které ukazují na plavby Znalé
obyvatele břehu. _Toto jest karakterlstické
pro vzešlou variaci původního textu během
staletí na půdě babelské, nebot nesporně ne
věnoval svoji pozornost vedlejším, lokálním
zvykům a mravům, nýbrž paedagogické,
všeobecně lidské ceně tradice. Vzhledem na
různé udání o trvání potopy zajisté směro
datnými byly různé kalendářní systemy.

Také co se týče zachráněných. liší se
tradice od sebe. — Noah žije ještě 350 let
v kruhu své četné rodiny. a umírá v po
žehnaném věku 950 let, zatím co Xisithrus
ihned obdrží pravo nesmrtelnosti, nebot »jest
na odlehlé misto odveden, aby bohům stal
se podobným.:

Jest snadno pochopitelne, že babylonská
pověstjiné prapodání s osobou z potopy
zachráněnou spojila, totiž to, že předek za
chráněného, v bibli Henoch, praotec Noe
mův, z pozemského života, aniž by byl
okusil smrti, k nesmrtelnosti byl vzat. »A
chodil s Bohem. a neukázal se; nebot vzal
ho Bůhc (Gen. V., 24.). Nuže co do obsahu
znamenájménootceXisithrusova, Ubaratutu,
totéž, co jméno otce Henochova, Stand,
hebrejsky Jirad, totiž »Západ, zacházející
slunce,: čímž bludné spojeni práva na ne
smrtelnost s osobou z potopy zachráněnou
v pověsti babylonské může býti vysvětleno.
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Tak připojují se také se stanoviska
historicko-vědeckého hlasy k názoru naší
sv. víry, že Mojžíš prapodání od Abrahama
a jeho potomků tak čisté a neporušené ob
držel, jak ho ve světle božské inspirace na
psal, co zatím měnící se názory assyrsko

směs.

Existenční poměry učitel. & otázka
úpravy platů. Pod tímto titulem uveřej—
ňuje » eský Učitel: ze dne 17. dubna re
ferát p. Ant. Srbka, přednesený na mimoř.
valné schůzi delegátů ZÚS. 5.dubna, z ně
hož uvádíme toto: :Učitelstvo trpí, mlčí a
jako ta »pravá láska: z evangelia »všeho
trpělivě čeká, všeho se nadějec. Hlásí-li se
o práva, hned vyčítá se mu nízké vzdělání,
malá zodpovědnost a tolikrát vyčítané prázdno.
Právě v době nynější seznali jsme, co vše
má učitel jako zdatná síla za slíbených
1100 —'—nebo 1600 Kdělat. Má být vzor
ným vychovatelem, na slovo vzatým didak
tikem, buditelem národa, apoštolem míru,
světlem pravdy, pokroku, mecenášem, pod
porovatelem věd, uměni, všeho krásna at

“ ve formě jakékoliv — historikem. inžený
rem, chemikem, řečníkem pohotovým, spro
středkovatelem nezištným, zvýšenou pozor
nost věnovati dětem ve škole, doma, vpří
rodě i v době, kdy škole nenáleží, má lé
kařem být těla i_duše. K tomu ještě uči
teli pros, sbírej na siroty, polévkové obědy
— a co hlavní, buď beránkem, který snímá
zloby, hříchy — :. blaženost věčnou máš
zajištěnu! ——o pozemskou se nestrachuj.
A to jenom extrakt toho nekonečného rej
stříku učitelských povinnosti.c — — »Tři
komise zřízeny, z nichž některé a snad
všecky už složením svým zaručovaly také
výsledek. Tak ve »školské komisi: prelát
Burian, opat Br. _Pammer, baron Brand,
hrabě Wallis atd. Prvním oběma komisím
vytknouti dlužno nepřipravenost, neinfor
movanost skoro hříšnou, naprostou nepoho
tovost ve slovech i číslech. Práce potomje
dle toho: kusá. drobivá, a skytá jen thema
k románu »Zamotaná vláknu. — Úprava
platů jevila se tu jako licitace, kde i diffe
rence 20 K při základním služném učitel
stva hrála úlohu a kde »minoritní votumc
jedno stihalo druhé! O postupu těžko se
zmíniti; jevil se jako nepřetržitý řetěz ne
dokončených oddělení. Sotva počato se zá
kladním služným, už tu byladoba služební,
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babylonské víry v bohy původní pravou a
čistou zprávu o katastrofální potopě setřely a
zakalily. Po tisíciletích vydávají také i zde
kameny svědectví pravdě Bohem zjevené,
která nám již v dětských létech do srdce
našeho byla vštěpována. l.

hned industriální učitelky,“ učitelé nábožen
ství, pense . . . Zde bylo brzdou, že schá
zel výpočet zemského výboru, tu zas souhlas
vlády — a že činnost vlekla se tuze okatě,
i vyšší instance musily komise k činnosti
pobízet (a to prosím byly permanentníl!)!
Andělská shoda a činnost agilní jevila se
toliko při úpravě platů učitelům duchovním.
Však prelát Burian nemohl uni slov díků
nalezt za zvláštní benevolenci a pravé po
chopení (rozumí se, že věci nad jiné spra
vedlivél).c — P. referent těmito výroky nej—
lépe ukázal svoji duši. »Vše je spravdlivé,
jenom úprava platů učitelů náboženství je
patrně nespravedlivá. Ze způsobu, jak mluví
o náboženství, je patrný vysoký stupeň
opravdové intelligence řečníkovy. r.

»Z ohledů náboženských.. V úvod
ním článku uUčilelských novin: ze dne 17'
dubna t. :. pod titulem 'Na vysoké školyc
kritisuje autor nynější učební plan učitel—
ských ústavů a shledává jej pro nynější
poměry nedostatečným. Nechceme podrobo
vati jeho názory nějaké kritice. Ale upo
zorňujeme na. jednu poznámku autorovu.
Pravit: »O vědeckých soustavách přírodo
vědeckých, o theoriích geologických, snad
z ohledů náboženských se kandidát učitel
ství nedovi téměř ničeho.- Pisatel má
o theoriích geologických věru praubohé
názory. Že by některá byla v rozporu
s náboženstvím. to patrně jenom v jeho
hlavě straší. A že by soustavy přírodově
decké se nesrovnávaly a nedaly srovnali s vě
rou, toto mínění hledělo se uplatňovati tak
před 20 lety a nikoli již dnes. Je vnděti,
že autor sám je o několik desitiletí se svý
mi názory opozděným. Ale to je zpravidla
chronickou vadou všech vpokrokářůc. r.

Laická škola. Přední francouzský list
»Fígaro- rozeslal po francouzských pře
dácích dotazník, žádaje za udání příčin,
které zaviňují nápadně vzrůstající počet mla
.distvých zločinců. Proslulý advokát pařížský,
Robert nejprve konstatoval. že v posledních
25 létech největší počet zločinů byl spáchán
od mladých lidí, ba téměř od dětí. Jako pří
činy tohoto zjevu udává: škodlivé následky
alkoholu, nedostatečné, ba přímo škodlivé vy—
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chování domácí, rozvrat v rodinách, značný
počet manželských rozvodů, a dále naprostý
nedostatek každé náboženské idcy. S kusým,
špatně zažitým a špatně pochopeným vzdě
láním opouští mladí lidé školu, pohrdají
každou prací a snaží se v sladké nečinnosti
zabiti všechen čas. — Pařížský kriminalista
Bertillon, připomenul dávné rčení: :Ote
vřete školu, a zavřeli jste trestnicic. Před
25léty byla tato slova ještě pravdiva. Ale
od zavedení čistě státní vneutrálníc školy,
rčení toto naprosto pozbylo platnosti. —
Známý francouzský paedagog Payot byl
tohoto náhledu: »Když neřídí povoz vozka,
činí to za něho koně. Vyučování bez vy
chování, a vychování bez náboženství je
nerozumem. — Republikánský státník De
herme do'zna1:».\'epodařilo se nám založiti
mravnost bez Boha.

Nábožní sociální demokrati a libe
rálové. Říšský poslanec haličský, sociální
demokrat Daszynski, aby získal důvěru po
sluchačů, zahájí nejednu volební schůzi
křesťanským pozdravem: »Pochválen bud'
Pán Ježíš Kristus l< — Také v Bavořích, aby
získali pokud možno nejvíce voličů, tvářili
se spojení liberálové a sociální demokrati
vůči rolnickému obyvatelstvu co nejvíce ná
božnými, poněvadž dobře věděli, že v otáz—
kách viry venkovský lid nerozumí pražád
ným žertům. Tak na př. socialně—demokra
tický agitátor Gruber z Mnichova, když
před posledními volbami do zemského sněmu
měl v Schrobenhausenu kandidátní řeč.náhle
ve chvíli, kdy zaznělo zvonění na klekání,
ustal & pomodlil se s přítomnými 'nAnděl
Páně-. — Ale tento zbožný soudruh byl
ještě překonán liberálním státním zástupcem
Achillem Hubrem v Saargemůndu v Lo
trinsku, který za voličské schůze v Jolin
genu vyňal ze své kapsy modlitební knihu
a růženec, a ukazoval je přítomným na
důkaz slov, že modlitební knihu a růženec
stále s sebou nosí! — Jaké to doklady pro
heslo, liberálními stranami často naší církvi
a hlavně jesuitům přičítuné, že »účel světí
prostředky !c 7.

Náboženství poslanců sociálně-de
mokratických v řišskémsněmu německém.
Kůrschnerův »Deutscher Reichstag 1912 až
1917 uvádí, že z poslanců sociálně-demo
kratických jest 22 evangelíků, 3 katolíci,
69 bez vyznání, 8 svobodného náboženství
a 1 německý katolík. Kolik se jich hlásí
k židovské víře, se neuvádí.
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LITERATURA.

>Křestanský názor na svět: Pod
tímto názvem vyšla právě nová kniha, která
nese podtitul: »Rozumove' základy víry:.
Můžeme říci směle, že kniha přišla jako na
zavolanou ve dnešní době, kdy zápas o nábo
ženství nabyl neobyčejného rozšiření. Kniha
hledí na 226 stranách přesvědčiti se stano
viska rozumového čtenáře o tom, že víra
v Boha a nesmrtelnost duše neopírá se o
pouhý výmysl nebo výron fantasie, nýbrž
o pravdivou skutečnost. Pouhý výčet ně
kterých kapitol jako: 0 jsoucnosti Boží,
o podstatě a vlastnostech Božích, o původu
a vývinu světa, o původu života na zemi,
o vývoji tvorstva, o původu člověka, Dar
vinismus a theorie evoluční, o duši lidské.
duševní záhady, duše lidskájest nesmrtelná
atd. svědčí o tom, že obsah knihy je velmi
bohatý a poučný. Knihu se zájmem přečte
člověk vě'n'cí; ale i pochybovač a vyložený ne
věrec neodloži knihy, aniž by tato nezpů
sobila v něm duševní otřes. Proto by kniha
měla dojíti rozšíření co největšího. Psána
jest slohem jasným a snadno přístupným.
Knihu sepsal a svým nákladem vydal Josef
Šmejkal, farář ve Veselíčku. rozesílá ji však
pouze »Ceská sekce diecésního komitétu
v C. Budějovidch. Cena 1 K 70 h, poštou
1 K 90 h. Doporučujeme knihu tuto vřele
všem čtenářům s prosbou,-aby na ni upo
zorňovali a hleděli ji co nejvice rozšířiti.

SVATOJANSKÉ HVĚZDY
Devítidenni pobožnost k úctě svatého
Jana Nepomuckého, patona království
Českého Napsal Antonín Plaček,starosta
Literáckého sboru v Pacově Tiskem a
nákladem družstva Vlast v Praze. Cena
50 hal. Objednávky přijímá a vyřizuje
administrace družstva Vlast v Praze-ll., 570.

Věrné své stoupence
prosíme. aby nám v hojné míře svěřo
vali drobný tisk: visitky, plakáty, po
zváni ke schůzím, divadelní oznámení
a j. v. Věrné přátele své prosíme, aby

k tomu i jiné povzbudili.
Družstvo Vlast v Praze čp. STO-Il.

Knihu-lama druzstva"ut v Praia.
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„V chovatel“ vychtzil. Administrace .o-chh
a 5. katdoho měsíce . vatolo' ost ve vlastním
prodplkel se v admim- dombv nn, Zitne ul.:.

atracl colored-ně7 kelun. 570-11. -— Tam mu:;
Eůllotně 3'50 koruně. Do . ?l-odpl.aadro0.5[*on o,
ram německých. osn)- otlo nepečou a míra—nk.

a noreeaovinyopledplltci ukoplay pro hlav. list..
vata . :privy casove. hit?; :. Malich “ bu až

Šomlíošulkloruiť:.Púnúm Ěm?%30:,dl: .nl Smi—
„....,„m „m,-„..,. Časopis věnovaný zájmům křesťanského školatvl. „„,_c..„35_,.„.„m_

“mezi“ orgán neznama...: ?:tovó.Alurm-nům,Hanlům . . . .,. . . , vnov nP

: 333353511?- „101 Jednotyceskehokatol.ucítclstvav kral.Českem. YÉĚŠ'ĚMŠĚÍÍ “
dostanena 10exemplhřů Majitel a vydavatel: Družstvo Vlast. ŠM ,“

““"““ ““"" ODPOVĚDNÝREDAK'l'OR:gymn. prol. EM. žAk. “'““ “' smím" m
(\— 0

Škola života. — Sillon. — Z akademických řeči. — Eucharistické světové kongfcssy a jejich význam
pro církev. — Směs.“' W "
Skola zivota.

Příspěvek k analysi pojmu.

(Dokončení)

A vizme ještě jiný současný zjev. Počet mladistvých zločinců stále roste.
Rok od roku, jak kriminální statistika svědčí, jich přibývá. Tak v Německu ročně
bývá na 50.000 mladých zločinců, kteří nemajíce ještě ani plných 18 let, pro
padají soudním trestům. Jistě, že jest mezi nimi značný počet těch, kteří mohou
právem o sobě říci, že neměli naprosto žádného vychování, ni domácího ni
školního. Ale kolik jest asi těch, kteří by nám mohli vyprávěti o zievech. jichž
byli svědky ve škole života, kterou důkladně prošli, a nad nimiž bychom ne
vycházeli z úžasu! Vyrostli bez rodičů, opatrovníků, bez učitelů ; studená,
špinavá světnice, nebo nějaký nečistý dvůr ve velkém městě a ulice plná hluku
byly jejich učebnou a vychovatelnou. Každému lákání, svádění a pokušení byli
vysazeni od malička. Jaký div, že příliš záhy ocitli se na nakloněné dráze
zločinnosti!

A snad jenom tito mohou žalovatí na zhoubné působení a všechny ony
škodlivé vlivy školy života? Nikoli. Je též mezi nimi veliká řada lidí, kteří vyšli
ze zámožných rodin a požívali za svého dětství nejpečlivějšího vychování.
Vždyť všichni známe ty žaloby na bahno moderních yelkoměstských zábav, na
zkázonosnost místnosti, kde se holduje nejsprostším i nejraňnovanějším požitkům
smyslnosti, v nichž již tisíce mladých a dobře situovaných mužů a žen nalezli
svůj hrob, kde pochovali svoji čest, poctivost, své zdraví i dobré jméno svého
rodu. —

S knihou života jest podobně, jako s knihou knih, biblí. Ony obě nás poa
učují o nejsvětějších věcech daleko lépe než každá jiná kniha. Mluví k nám
o onom Nejvyšším. co jen může lidskou duši zajímati. Ale vypravují též mnohé,
o čem věděti není mládeži ani nutno ani užitečno. Z toho důvodu moudrý vy
chovatel nikdy nedává nedospělé mládeži do rukbu celé Písmo. —' Je proto
ncvysvětlitelno, že týž rozmyslný paedagog dovolí mládeži v knize života listovati
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a těkati. jak jen ona chce a jak se jí líbí! A to obyčejně děje se proto. poněvadž
není žádného učitele, který by ono, co je ve škole života pozoruhodné, rozlišil
od bezcenného, ba škodlivého, & pečlivě vždy mládež k tomu vedl, aby to, co
v knize života nalezla, dovedla jasně chápati a řádně rozlišovali.

Ale výtka tato netýká se jenom rodičů, ale i velké řady učitelů a vy
chovatelů svým stavem a povoláním. Neboť sledujeme-li všechnu velkou a ob
jemnou paedagogickou literaturu, shledáváme, že ona obyčejně, ba výhradně
všímá si jenom dvou míst vychovatelských: domova a školy. O tom však, kterak
život působí na mládež a co tato škola z ní vytváří, nemluvilo se vní, ai dnes
nemluví se skoro praničeho. _

A přece tyto otázky zajisté též zasluhují pilné pozornosti vychovatelů.
Moderní vychovatelé musejí zajisté se učiti, aby patřili svým zrakem dále, než
kam sa'hají stěny školní, musejí zřetel svůj obrátili ke skutečnému životu jako
výchovnému činiteli & pozorným okem sledovati chování se mládeže i mimo
školu, na ulici, na dvoře, na hřištích, při výletech, v hostincích a divadlech,
na trzích, -— a nač se dnes nejvíce a nejosudněji zapomíná i v kostele, při
bohoslužbě a náboženských výkonech. Zkrátka všude, kde se náš budouci dorost
obyčejně a nejraději pohybuje. Je potřebí bedlivě toho si všímali, čím se mládež
zabývá ve volné chvíli, co čte, čím se baví. s kým nejraději se stýká. To vše musí
buditi pilný zájem a zvýšenou pozornost vychovatelovu. Zde jest ještě otevřeno
široké pole pozorování a vychovatelské činnosti. A čím dříve a čím horlivěji
v tomto směru výchovy bude se pracovati, tím cennějším výchovným prostředkem
a pramenem úspěchu stane se škola života.

Kterýsi anglický paedagog napsal: »Budoucí paedagogika bude se daleko
více zabývali dítětem mimo školu nežli ve škole.- — Ve škole, kde řád je pevně
stanoven, kde kázeň všemi prostředky udržována jako nutná podminka vyučování,
velmi často nelze spolehlivě a jasně poznati povahu dítěte, jeho přednosti &ctnosti,
jeho vady a probouzející se vášně. Ba každý z nás, kteří ve škole delší dobu
působili, víme, že i ve škole jsou >zdánlivě svatí.: Jsou to malí pokrytečkové,
kteří pod maskou své hodnosti a pořádku milovnosti skrývají vlastnosti velmi
nepěkné. Na tváři maji plno lásky, v nitru klíčí však zloba. A naopak pod ne
příjemnou, divokou, ba vzpurnou tváří bývá srdce dobré, jádro pevného charakteru.
Skryté nitro, tajené vlastnosti právě se okážitam, kde řád školní svými paragrafy
nenaléhá, kde poskytuje plnou volnost. Tam má vychovatel nejvíce příležitosti
vniknouti do duše svého chovance. Zde nejlépe pozná, co jeho žák »do školy
života: s sebou si jednou přinese.

A ještě jednoho chci vzpomenouti. Stále až do omrzení vštěpujeme do hlav
svých chovanců slova: >Non seholae, sed vitae discimus.: Neučime se pro školu,
ale pro život. V tomto hesle je zcela zřetelně vyjádřen účel školy. Škola má býti
přípravou pro život. Ale pro život, pro budoucí povolání chovancovo, nestačí
míti jen potřebnou mír'u vědomostí, ale daleko více pevný charakter. Proto vším
právem moderní paedagogika pěstění charakteru, výchovu vůle, klade na prvé
misto účelu školy.

Až jednou nadejde čas- revise nynějších učebních osnov, bude potřebí
mnohé opravili. Školu přivésti 'v užší styk se životem, a na jevech všedního,
denního života, jež žák stále před sebou spatřuje a které jeho mysl tudíž nejvíce
zajímají, ukazovati a osvětlovati jednotlivé pojmy mravní. Kmravnosti vychováv at
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je důležitější nežli mravnost kázati. Rozhovorem mezi učitelem a žáky, při němž
žáci zcela svobodně svůj náhled mohou vyjádřiti, poznáme mravní názory astav
žáků. Musíme jejich falešné a jednostranné náhledy opraviti a vésti je k zásadám
správným. Tak posílíme je na cestu do školy života. Dnes však, za nynějšího
stavu školství u většině případů můžeme říci: Neučíme pro život, ale opravdu jenom
pro školu. Skutečnost obrátila heslo. Dnes velmi mnoho jenom scholae, sed mm
vitae discimus. r.

1 on.
Podává prot. Dr. LUBOMÍR PETR.

(Pokračováni.)

Sillonista svou podstatou jest enthusiast, mystik a zároveň muž činu. Jeho
prvním ideálem jest vychovati co nejdokonaleji svou osobnost, své nitro. Když
mnoho lidí, vycházejících ze základních názorů katolicismu a demokratie, pracovati
bude na tomto prvním úkolu, pak teprv bude lze dojíti k harmonickému celku
společenskému. »Chceme býti především praktikové, nikoli theoretikove' a ideologoué.
Přetvoření společnosti se neděje při studijním stole doktrinářů a intellektualistů;
neboť živá skutečnost nedá se vnutili do rámce vysněných systémů.:

Když po volbách r. 1898. po »Sedanu francouzských katolíků,.: k veslu
dostal se protináboženský a protitradiční radikalismus, stala se demokratie
a republika výhradní doménou této nesnášelivé sekty, nepřístupnou každému,
kdo nebyl socialistou a atheistou. Měla plná ústa demokratie, ale naplnila ji
takovou nespravedlivostí, ctižádosti, kapitalistickým hladem, třídním a stranickým
duchem, že mnoho upřímných lidi ostýchá se jméno demokratie jen vysloviti.
Sillonu jest demokratie něčím jiným; jest mu sociální organisací, k tomu směřující,
aby vychovala v člověku nejwšší stupeň svědomitosti a odpovědnosti. V takovém
pojetí demokratie jest arci náboženský prvek velmi důležit. >Věr'ímevdemokratii
budoucnosti, poněvadž víme, že Kristus jest silnější než vášně.: »V něm, v Kristu,
jest všechno, co demokratie má v budoucnosti uskutečniti, již uskutečněno jako
nejvyšší skutečnost, jako nejdokonalejší život. Království Boží ve vás.: —

Sillonisté nechtěli býti theoretiky, nechtěli doktrín a programů. Jakmile
však sestoupili v život a v lid, k němuž nemohli přijíti s prázdném, jakmile
ve svých schůzích byli tázáni na způsoby, jimiž chtějí ke svým cílům dospěti,
začal vytvářeti se sillonistický program mimovolně a sám sebou. Stůjtež zde
hlavní jeho myšlenky:

Prabuňkou společnosti jest rodina. Svědomité zachovávání desatera, stálost
manželského svazku, dobré vychováváni dětí a zajištění jejich budoucnosti jsou
jejími základy, o jichž upevnění sluší pečovati. Proto státu musí velmi na tom
záležeti, aby podporoval rozvoj vyučování a výchovy, ale ani jednotlivcům ani
obcím nesmí bráti volnost voliti si školy, učebné methody a učitele dle svého
vědomí a svědomí, aby dostalo se dětem takového vychování, jež souhlasí
s individualním rozpoložením a s rodinným duchem v rodičích ztělesněným.

Z rodin přejití musi křesťanský duch a křesťanské ideje do výrobních,
konsumnich a vzájemnostnich sdružení, jež buďte zakládána a tak řízená. aby
jimi připraven byl nový hospodářský pořádek v duchu sillonistickém.
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Organisace práce jest podrobena stálým proměnám. Otrok byl věcí, jíž
pán mohl libovolně nakládati. Středověký nevolník byl vázán na hroudu, ale
měl již práva. Moderní dělník prodává svou sílu zaměstnavateli, jenž jediný svůj

“závod řídí. Jest tím vývoj socialního pořádku dokončen? Nikoli. Sillon chce
pracovatí na uskutečnění takového řádu hospodářského, v němž by nejvyšším
ideálem byla spravedlnost. Toho může dosíci jen taková demokratická organisace
dělnická, která všecky dělníky se správou závodu spojuje &rozdíl zaměstnavatele
a dělníka odstraňuje. Sillon nechce však způsobítí pád dosavadního kapitalistického
systému násilím a revolucí, nýbrž evolucí, pozvolnou, namáhavou prací, již chopiti
se musí proletariát.

Prostředkem k tomu budou řečená sdružení, jež isolované dělníky spojí
v pevnou organisaci: ta poskytovati bude dělníkům ochranu proti útisku kapitálu,
ale zároveň musí usilovati o to, aby jsouc zárodkem státu budoucnosti, vy
chovávala svědomí a odpovědnost svých členů, a uschopňovala je k tomu, aby
jednou sami převzíti mohli hospodářské vedení. Proto ideální sdruženi musí býti
přísně professionalní, nikoli politické; dále ryze demokratické, aby bylo nástrojem
nejen hmotného povznesení, ale i sociálního obrození, a konečně vážili si musí
mravních a náboženských činitelů, již jsou vnitřními podmínkami pravé solidarity
a hospodářské obnovy.

A v témž poměru, co přibývati bude lidí, demokratickou elitou a sdruženími
k občanské odpovědnosti vychovaných, v témž poměru sta't nynější proměňovatí
se bude ve stát budoucnosti. Jeho cena měřena bude počtem občanů, již mu
za svůj vyšší život občanský a mravní vděčí. Stát má býti organickým výrazem
svobodných, společenských skupin. To nebo ono výrobní sdružení, ku příkladu,
nebude náleželi státu, jak si to socialisté představují, nýbrž bude jednou zjeho
konstitutiunich sil. Demokratie nechce odstraniti státní moc, nýbrž ji rozděliti tak,
aby každý dostal svůj díl aspoň po stránce odpovědnosti a součinnosti na obecném
blahu. Proto není ještě třeba, aby každý účastnil se technického vedení země.
Ale k jakémusi porozumění, aby volil schopné lidi a včas uměl zasáhnoutí,
může každý dospěti. Vůdčí hvězdou nema mu býti vlastní zájem, nýbrž obec,
vlast, lidstvo.

Sillon 'nedocha'zí tak daleko, aby tvrdil, že demokratie budoucnosti nebude
potřebOvati zákonů. »Pokud budou nedokonalí lidé, kteří svobodu jiných budou
chtíti omezovati, potud bude třeba minima zákonů, jež by svobodu slabých
chránily proti moci silných.: Ale zákon ten musí býti výrazem skutečné potřeby
dílem nikoli theoretiky vymyšleným nebo despoticky vnuceným, nýbrž ryze
demokratickým, jako zralý plod, jenž spadl se stromu zkušenosti a proto také
bezděky dochází ochotného uznání. Když všecky tyto reformy budou uskutečněny,
pak teprv bude lze říci, že křesťanství dobylo života.

Sillon zavrhuje násilné převraty a chce jen odstraněním všech slabostí
povznésti skutečnost k ideálu. Nikoli však na poli církevním. Přcd jejími branami
se Sillon se svou opravnou prací zastavuje. Neboť po názoru katolickém jest
úkolem jediné hierarchie Bohem ustanovené, aby v církvi odstraňovala vyskytující
se nedostatky a zlořády. Její ideový obsah nesmí býti laiky vytvářen a přetvářen.
Těm zůstaveno jest jiné pole působnosti: z východiska demokratie pracovati na
odstranění všeho neoprávněného a nespravedlivého ve společnosti. K podstatě
organické demokratie náleží i to, aby utvořila ideální poměr autority a svobody.
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Svoboda jest mozna pouze tam, kde vla'dne zákon. Ale zákon vládne skutečně
jen tenkrát, jestli byl nikoli nuceně uložen. nýbrž svobodně přijat.

-Této harmonie svobody a zákona chce Sillon docíliti decentralisací, svobod
ným rozvojem obci a sdružení za hospodářskými a mravnými cíli jdoucích. De
mokratie Sillonu nemá tedy nic společného ani s anarchismem, jenž na prospěch
individualni svobody odstraniti chce všecka veřejnou moc, ani se socialismem,
jemuž společnost, stát jest vším.

* *

Pozorný čtenář jistě již poznal sám, co na Sillonu bylo hodno chvály a co
zavržení. Jeho snahy & cíle, v nichž vřelo tolik nadšení, víry'a lásky, měly iza—
rodky, v nichž tajil se kvas nebezpečných důsledků. Ne, že by jich byl Sillon
sám chtěl, ale že by se byly přirozeně dostavily. Ideální demokratie s na'bo
ženským podkladem byla jeho cílem. »Nejlepší způsob sloužiti věci křesťanské,
spočívá v rozvoji demokratie . . . Ona teprv dá na'm více bratrství, více solidarity,
více lásky; ona přiblíží nás Kristu.: Tim předně Sillon stavěl se výhradně do
služeb určitého společenského názoru, jenž choval se odmítavě k monarchii,
a svou oddaností k církvi budil zdání, že mluví a jedná vjejim jméně.

Demokratie má lidstvu dopomoci k ideální spravedlnosti, jež spočívá ve
svobodě ode všeho omezovaní &. v rovnosti všech lidí. Ale v úsilí o svobodu a
demokratickou důstojnost individua šel Sillon tak daleko, že často zneuznával
úlohu a význam autority. Celkem shrnuta, nebezpečnost jeho programu spočí
vala vtom: Sillon, t. j. volné sdružení katolíků, jež vymezovalo si cíle čistě
světské a neslo se k tomu, aby i nekatolíky, stejným ideálem prodchnuté, k sou
činnosti získávalo, snažilo se v jednostranném zdůraznění svobody a rovnosti
nitro člověka tak radikálně přetvořiti, aby vnější opory mravního řádu, hierar
chické sečleněm' společnosti a autorita na poli politickém, hospodářském a so
ciálním, stlačeny byly na míru nejmenší.

Je arci pravda, že Sillon v oblasti nábožensko-církevní uznával autoritu
a hierarchii; ale jest otázka, na jak dlouho byl by vystačil s tímto svým dvoja
kým učením, jež nedůsledně po stránce církevně-náboženské podrobovalo se
autoritě, ale po stránce světské stlačovalo ji na nejmenší míru svým učením
:) svobodě a rovnosti všech? Jak dlouho byl by vydržel lidský duch po jednotě
přesvědčení toužící, žití v náboženských věcech monarchisticky a hierarchicky, a
ve věcech světských demokraticky? To tím spíše, že demokratický ideál nejen
theoreticky hlásaný, ale i prakticky v Studijních kroužcích a v lidových insti
lutech prováděný, vychovával disposici, téhož ducha zanášeti do všech úkolů.

Demokratický ideál veškerenstva! Zda nemusíme ohviňovati jej- z rozporu,
vidíme-li, jak jediný člověk, Mark Sangnier, dával mu aristokratický všecku in
spiraci a všecku' duši?

Posuzujice Sillon úhrnem, nemusíme se na štěstí spolehati na vlastní
omylný soud. Můžeme se v něm opříti o autoritu všeho křesťanstva, svatého
Otce, i o doznání Sillonu samotného, t. j. jeho vůdce Marka Sangniera. Papež
Pius X., jenž nebezpečné tendence Sillonu tak důmyslně vystihl a tak energicky '
zavrhl, vyslovil své uznání »statečne'mládeži, jež se pod praporem Sillonu shro
máždila a jež si pořád ještě v mnohém ohledn chvály a podivu zaslouží..
A o jejich vůdcích pronesl se neméně uznale. Prohlásil je za »duše vysoko se
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nesoucí, jež nízké vášně překonaly a jež nejušlechtilejším nadšením pro dobro
jsou prostoupeny.<

S druhé strany Mark Sangnier, jenž se byl rozhodnutí sv. Otce tak při
kladně podrobil, doznal sám nebezpečnost programu, jenž vždy hlásal jen po
vinnost svobody, nikdy však povinnost poslušnosti a pořádku. »Bylo lze kon
statovati vskutku povážlivě účinky,: psal ve svém listě; a dodával: »Křestanc
mohou jako jiní občané pracovati na utvoření demokratic a republiky, ale něco
povznáší se nad jejich úkol a jim ovládá. Jest vyšší ještě ctnost než demokra
tická; a k té dospívá křesťan tehdy, když se podrobuje Bohu, jenž jediný může
člověku dáti právo k rozkazu. Dělník, jenž svého zaměstnavatele poslouchá, po
něvadž v něm jako ve všech, kdo mají autoritu, vidí zástupce Božího, může
povznésti se ještě k vyšší důstojnosti, než úd sillonistických sdruženi, jenž svědo
mitost a odpovědnost na výsost vynáší, ale nemá práva tvrditi, že by toto indi
viduální svědomí občanské stálo výše než všecko ostatní.

Sillon pobloudill ale.hlubokou rýhu zůstavil přece. Ukázal, co zmůže láska
k věci a nadšení pro ni. Ukázal, jak lze přistoupiti k duši lidu a podchytiti ji.
»Miscreor super turbam . . . . Svým krátkým životem označil úskalí, jež třeba
jest obeplouti; ale spolu udal prostředky, jimiž lze zbloudilou duši lidu povzná
šeti z prosy materialismu k vyšším metám: víru, lásku a nadšení.')

Z akademických řeči.
(0 smírné oběti kříže.)

Přednesl na Smrtelnou neděli univ. prot. Dr. FR. KORDAC.

Blízké velikonoce ukládají mi za povinnost obrátiti dnes vaši pozornost
ke kříži, na krvavou, smímou obět Kristovu. Ciním tak slovy sv. Jana (1,29):
rEjhle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa.<

Co jest obět vůbec ve smyslu náboženském?

Oběť — Opfer, z latinského ofierre, řeckého &vacpěpew,jakož i hebrejského
nagaš, znamená )přinéstic, t. j. přiblížili obětní předmět k oltáři tak, aby toto
přinesení bylo funkcí náboženského úkonu obětního. Actia sacrzjica, z čehož se
ustálil výraz sacmm facere t. j. obětovati. '

Tento náboženský úkon vykonává kněz, t j. osoba k tomu náboženstvím
určená & zasvěcená; neboť náboženství si utvořilo kněží, a nikoli kněží nábo
ženství.

Obětovaný předmět se odnímá veškerému profánímu upotřebení a přemě
ňuje se tak, že se tysicky nebo morálně ničí, na př. zabitím beránka, vylitim
vina (libatio) & p. Tím se vykonává symbolická funkce, jížto člověk dává výraz
svému vniternému,theoretickému přesvědčení o svrchovaném panství (dominium)
a o absolutní moci svého Stvořitele, a zároveň jest tato obětní tunkce vnější
praktický výraz povinné oddanosti a poddanosti člověka Bohu.

' Podle předmětu z říše rostlinstva neb živočíšstva rozeznáváme oběti ne
krvave' :; krvavé. Zvláštní pozornost zasluhují oběti krvavé, .

') PramenyzHeřmanPIatz,Sillon. MarcSangníer,Les enseignemcnts de la lettre
du Pepe, Serre,Les Sillons ct l'Action Franeaisc, Aričs:Le Sillon et le mouve
merit démocratique, Fonseg-rive:Les Discoure d'un ldoalistc.
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Dlužno přede vším zjistiti faclnm u všech národů, nejen pohanských, ale
i u národa israelského nápadné, že krví zvířat, a to vybraných, nejlepších při
svých obětech přímo plýtvali. Abych jen několika příklady v pamět uvedl, co
z klassické literatury kulturnich dějin národů známo, svědčí Suetonius, že Cali
gula při svém nastolení na císařský trůn v Římě dal vykrvácet 160 tisícům
obětných zvířat. Seneca i Marcellinus Ammianus dosvědčují tak veliký náklad
Římanů na obětní zvířata za císařů Augusta a Marca Aurelia, že císař Nerva
z ohledu státních financí jej hleděl obmeziti. — Šalomoun slavil posvěcení no
vého chrámu jerusalemského obětováním 143 tisíc zvířat.

Vzhledem k tomuto počtu krvavých obětí jsou známé hekatomby IIome
rových reků po 12 neb 99 býcích pravou maličkostí.

Než jedná se toliko o obětní krev zvířat? Nikoliv. Historikové klassíčlí,
křesťanští apologeti rovněž jako badatelé moderni na př. Lassen (Indische Alter
tumskunde), Wullke (Geschichte d. Heidentums) a j. nám souhlasně dosvědčují,
že směrem, kterým se kultura šířila, od Východu k Západu, ne-li u všech, tož
u převážné části národů od Indů na Východě až ke Keltům na Západě — za
nejúčinnější oběť platila — krev lidská.

A právě nejmilejší členové rodin, prvorozenci, jedináčkové, osoby dle rodu
a stavu nejušlechtilejší a nejvznešenější, synové a dcery rodů královských. pan
nenská. čistota a nevinnost duše zaručovaly oběti nejúčinnější. Typickým toho
příkladem u Řeků jest J_ňgenielauridska'.

Toto tak všeobecné a tajuplné iactum krvavého rituálu nejen národů po
hanských, nýbrž i starozákonného národa israelského, nemůže člověk bez vážné
rozvahy přehlédnouti. Rozum lidský má a musí se ptáti po jeho významu. Pře
mýšlejícímu o tom bezděky připadá na mysl stručný, ale významný výrok sv.
Pavla (Zid. 9.22): »Bez krveprolití není odpuštění hříchu. Sine sanguinis eůu
sione non fit remissio.:

To znamená. že příšerné prolévání krve nebylo původním výrazem nábo'
ženského poměru lidstva k Bohu. VždyťBůh člověku hluboko do srdce vštípil přiro
zený zákon: »Nezabiiešc. Tedy ne »krvelačný Jahvec, jak nevědomá moderní nevěra
rouhavě tvrdi, ale člověk-hříšník,svým životem kletbě hříchu propadlý, ten to byl,
který nejen krví zvířat. nýbrž i svou krví podpisoval po celá tisíciletí původní ortel
smrti, Bohem za hřích prohlášený slovy: Kdykoliv ze zapovězeného stromu
budeš jisti, smrtí zemřeš (»mot tamuc). Proléva'ní krve předpokládá katastrofu
hříchu, převrat nejvyššího řádu mravnosti a poddanosti člověka — tvora proti
Bohu — Stvořitelí. »Skrze jednoho člověka (Adama) přišel na tento svět hřích
a hříchem smrt: — učí apoštol národů (Řím. 5,12).

Jest tedy hřích & vzešlé z něho bezbožectví a pohanství příčinou v prou
dech prolévané krve. Smrt jest pokutou hříchu. — Jako postřelený lev svou
krví barví slopn a směr, jímžlo písčitou pouští prchá a bloudí, tak poznamenalo
lidstvo ve svých dějinách krvavými obětmi nejen zuířal ale i krví lidskou směr
svého intellekluálního a mravního bloudění, když ze smrtelné rány hříchu krvá
cejíc, vzdálilo se od svého Boha. Všeobecné krvavé oběti lidstva jsou všeobecná
zpověď lidstva 2 hříchů, které je tížily. Tak dovozuje i učený apologeta Weiss
slovy: »Die allgemeinen Blutopfer der-Menschheil sind eine Generalbeicht der
Menschheiln '
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Hříchu mzda byla smrt. Život a jeho princip, duše, dle všeobecného ná
zoru lidstva jest v krvi. Proto jestjen krev 5 to smýti skvrnu hříchu. »Bez pro
lití krve není hříchu odpuštění-; těmito slovy shrnul apoštol národů souhlasný
soud lidstva.

Avšak člověk, nejsa pánem svého života, -a mimo to maje vlastní krev a
život hříchem od kořene stromu lidstva poskvrněny, — nemůže a nesmí —
dokud hlasu svědomí poslouchá, nabídnouti svou vlastní krev za oběť smírnou,
od hříchu očistnou. Proto obětuje krev zvířat, dávaje ji jakožto symbolické
zastoupení v náhradu za krev a život vlastní.

Tento význam krvavých obětí nám dosvědčuje iiž Plutarch ve své: Isis a
Osiris. Popisuje egyptský obětní obřad, při němž posvátnému obětnímu zvířeti
byl vpalován obraz klečícího člověka, s rukama vzad svázanýma a s nožem na
hrdlo nasazeným. Bylo to obětování člověka v obraze (in effígie) s tímto vý
mluvným symbolem: Umřít by měl člověk, ale v jeho zastoupení vykrvácí obětní
zvíře. _ '

Ještě výmluvnější isou symbolické obřady Starého Zákona v knize Levi
ticus (16.21) obsažené. Dle onoho obřadu vkládá velckněz ve výroční den smí
ření lidu (naše velikonoce) ruce na hlavu obětního zvířete, vyznává hříchy
jménem veškerého lidu, symbolicky je vkládaje na hlavu zvířete. Jeho krvavou
obětí na místě životů hříšníků-lidí má býti názorně naznačeno jich očekávané
smytí a odpuštění.

Nejvyznamnějším však obřadem starozákonním byla známá obětberánka veli
konočního. (II. Mojž. 12.) .

Z minulosti symbolísovala tato obět osvobození lidu israelského od smrti
prvorozených egyptských a z otroctví taraonova. Do budoucností vrhala tato
oběť své symbolické a prorocké světlo na Beránka Božího na kříži, jehož
obětní krví jsme byli skutečně z otroctví hříchu a věčně smrti vykoupení.

Tisíceré opakování těchto krvavých obřadů, zvláště v národě israelském,
bylo předně jakousi generální zpovědí lidstva, protože si bylo vědomo hříchu
a jeho trestu. Israelitům pak zvlášt byly tyto krvavé obřady názorným vyučo
váním o této pravdě a zároveň probouzením a stálým oživováním naděje ve
skutečné odpuštění hříchů a vykoupení od věčné smrtí očekávaným Vykupz'telem
světa, »který přijíti měla.

A tento toužebně od všech očekávaný — přišel. Z pokolení lidského vzalo
Slovo, druhá božská osoba, Bůh Syn, na sebe člověčenství. »Slovo tělem uči
něno jeste. Evangelista sv. Lukáš vede rodokmen Kristův až k prvorodičům,
aby vedle praotce Adama, původce hříchu a degenerace lidstva, postavil v paral
lelismu protivy »druhého Adamac, Ježíše Krista, původce milosti a regenerace
lidstva. Na stromě lidského pokolení vzrostla »z kořene Jesse- ušlechtilá ratolest
»virga de radice Jesse: z královského rodu: Davidova. Na té ratolesti vypučel
neporušený květ Marie Panny. V kalichu tohoto liliového květu počala z Ducha
sv. ve svém neposkvrněném panenském životě a jako v kalichu obětním po
dala světu »požehnaná mezi ženami. plod života svého, Ježíše Krista, v oběť
krvavou na kříž. »Z života 'čistého, z rodu královského, nám, nám — narodil
se:, prozpěvuje emphatícky lidová naše píseň.

Mistrovskou rukou vystihl zbožný malíř, Fúhrieh, ve svých obrazech
»O následování Krista- tuto náboženskou" nauku o pádu a vykoupení lidstva
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tímto dvojím parallelním obrazem: Na začátku lidských dějin stojí pod stromem
v ráji Eva; žárem smyslné žádostivoslí planoucí oko upřela na zapovězený
strom, héře z něho smrtonosný plod a podává jej Adamovi, jsouc tím součinna
k hříchu. Uprostřed dějin světových stojí na hoře Kalvarii pod stromem kříže
Bohorodička, Maria Panna. Okem planoucím láskou a nevýslovným bolem, hledí
na strom kříže, béře požehnaný plod svého života, sedmibolestná na svůj klín,
podávajíc Ho lidskému pokolení.

S jakým porozuměním a s jakou láskou věřící lid vedle ukřižovaného
Spasitele staví Jeho sedmibolestnou matku, patrno z oblíbené jeho modlitby:
»Zd'rávas královna !. . . . Ty's naděje naše, vyhnaných synů Eviných . . . Salve!

A nyní mi k závěru nezbývá, než abych vaší pozornost opět obrátil ke
kříži. — Národové jdou v proudu dějin kolem mezníku a osy dějin světových
kolem kříže. Židům jest pohoršením, pohanům pošetilostí, ale všem věřícím sílou
věčné spásy. Volají: »O, crux ave, spes unica! Kříži vítej nám, naše jediná
spásoh

Apoštol národů sv. Pavel staví v pěti kapitolách svého listu k Židům proti
množství krvavých obětí zvířat ve Starém Zákoně jedinou krvavou oběť Krista
Boha-člověka na kříži. Proti generální zpovědi Židůi pohanů v krvavých obětech
staví odpuštění hříchů a vnitřní posvěcení duší smírnou krvavou obětí kříže;
proti stinným obrazům proroctví zaslíbeného Vykupitele staví skutečné slunce
pravdy & svatosti na kříži; proti veleknězi starozákonnímu, jenž obět smírnou
zvířat každý rok opakuje, velekněze Nového zákona, Ježíše—Krista, jenž sama
sebe jednou pro vždy obětuje a otevírá ne svatyni zbudovanou rukou lidskou,
nýbrž svatostánek nebes. zbudovaný rukou Stvořitelovou. Končím svědectví o
smírné oběti kříže výzvou sv. Pavla (Žid. lO): »Máme tedy zástupce u trůnu
Božího — Krista, k němuž se s důvěrou utíkejmec. »Ejhle Beránek Boží, který
snímá hříchy světa!:

Eucharistieké světové kongressy a.jejich význam pro
církev.

(Z ústředního kon-lité pro uspořádání eucharistiekého sjezdu ve Vídni t. r.)

Mezinárodní shromáždění mají vždy veliký význam pro organisace, které
je pořádají. Eucharistický světový kongress, kde seidou se tisíce katolíků všech
zemí a národů, aby se klaněli nejsv. svátosti, je vhodným výrazem jednoty a
síly římsko-katolické církve. která tyto kongressy pořádá. Jest tedy jasno, jak
důležitá jsou pro církev eucharistická shromáždění.

Jak známo, jeví se jednota církve trojím způsobem: »Církev katolická jest
jedna ve svém učení, v oběti (; svátostech, jest také jedna ve své nejtyšší hlavě.
— Nejlepší představu“ o této jednotě možno nabýti právě při mezinárodním eu
charistickém kongressu.

V různých chrámech se tu káže v různých jazycích, a přece, at různí se
řečníci a kazatelé jazykem a kmenovými zvláštnostmí, jsou jedno v učení, že
Ježíš Kristus jest v nejsv. svátosti oltářní skutečně & podstatně přítomen. Na. sta
kněží a biskupů sejde se na euchar. světovém kongressu. Ale všichni konají tu
též obět mše sv. a všichni pak podávají tutéž nejsv. svátost oltářní účastníkům
kongressu. A všecky ty tisíce lidu, které se sejdou, aby se klanělynejsv. svá—



Stran- 118. VYCHOÝATEL Ročník XXVÍI.

tosti, ať jsou z kteréhokoli státu, všecky uctívají v římském papeži nástupce
sv. Petra a náměstka Kristova na zemi. Vskutku bylo povznášejícím, když při po
sledních kongressech bylo holdováno zástupci svatého Otce a když ve všech ja
zycích konaly se modlitby za hlavu církve.

Kongress v Madridě minulého roku zahájen byl mottem: >Tu es Petrus:
(Ty jsi Petr). Hluboce dojati naslouchali účastníci slovům, která vyzněla ve for
tissimo: »Portae inferi non praevalebunt adversus eam- (Brány pekelné jí ne
přemohou). Tato slova Spasitelova mohli bychom právem dáti jako motto eucha
ristickým kongressům. Neboť na těchto shromážděních jeví katolická církev ta
kovou žívotní sílu, že se jí diví celý svět. Na kongressu v Madridě právem řekl
zástupce sv. Otce: »Ty, kdož mají za to, že církev je již mrtva, můžeme usvěd
čiti ze lži při takovýchto projevech pro víru.< Při odpadu od církve a nábožen
ské lhostejnosti dnešního společenského života útěchy dodává účast při těchto
povznášejících projevech. Eucharistické světové kongressy jsou pro církev dny
vítězoslávy v pravém slova smyslu. Tu koná se přehlídka náboženských organi
nisací, zde přichází na jevo, jakého nadšení a jaké oběti je schopen katolický
svět, takže i nejzarytější nepřítel církve musí doznati: Království Boží na zemi
stojí pevněji než kdy před tím, a Kristus ukřižovaný stále ještě ovládá s oltářů
_srdce nesčetných millionů. Kdo stává se bojácným, ať se jen súčastni takového
kongressu a bude opět pevně věřiti v sílu a božské poslání církve! — —

V uctívání nejsv. svátosti oltářní spočívá hlavní význam euch. světových
kongressů. Stálý předseda těchto kongressů Heylm, biskup v Namuru, praví
o jejich významu: »Eucharistický kongress působí poznání, lásku a úctu k nejsv.
svátosti oltářní.:

Znalost Eucharistie se šíří zejména reteráty a poradami ve schůzích jed
notlivých sekci. V posledních létech byly na denním pořádku papežské dekrety
o častém, event. denním sv. přijímání a a přijímání dítek.

_ Vzbudíti vroucí lásku ke svátostnému Spasiteli jest úkolem kazatelů a řeč
níků při hlavních shromážděních. Zvláště řeči z úst laiků působí mohutným do.
imem. Tak v Meta'ch přímo klassicky mluvil poslanec Grdber o thematu: »Mu—
žové jsou v první řadě povolání vybojovatí boj, který vzplanul dnes o Krista.
Ale v tomto boji zvítězí jen tehdy, budou-li odvahu a sílu čerpati z milostného
zdroje nejsv. Eucharistie.: Podobně vyjádřil se řečník-laik před shromážděním
20.000 mužů v Londýně. V Kolíně mluvil rada vrchního zemského soudu Marx:
»o nejsv. Eucharistii ve 'veřejném životě.: Na kougressu v Madridě vynikající
řečníci-laici rozněcovali a nadšení budilí pro svátostného Spasitele; ku př. presi
dent madridské akademie, sám stařec, s mladickým zápalem mluvil slova lásky
o Kristu v nejsv. Svátosti.

Úcta k nejsv. svátosti oltářní se na kongressech šíří slavnými službami Bo
žími, generálním sv. přijímáním, vystavováním &.klaněním se nejsv. svátosti, ím—
ponujícími průvody. V těch dnech přistupuje též mnoho vlažných křesťanů opět
ke stolu Páně; trvalý mravní užitek vzcházi městu a zemi, kde kongress se
koná. Bylo to viděti z průběhu kongressu v Londýně. Katolický život 'v Anglii
značně sesílil a mnozí vrátili se do katolické církve. Když se na kongressu po
dává. zpráva o výsledku kongressu posledního, možno pokaždé s úplným za
dostučiněním konstatovati, že užitek z euch. shromáždění jeví se v celé zemi
způsobem 'často netušeným.
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Alc'také ostatní země mohou míti užitek z euch. kongressu. Jak, praví re
ferát sekce kněžské v Montrealu: »Na mezinárodním kongressu podávají se vše—
obecná hlediska a důležité pokyny, jak euch. působení se má jeviti. Ty mají se
objasnili na kongresse diecesanním a blíže určití dle poměrů“ místních. Předpo
kládá se, že diecese jsou na světovém kongressu dle možnosti zastoupeny. Účast
níci diecesanního kongressu uvedou pak přijaté pokyny do prakse, až i ta po
slední vesnička byti nepozorovaně vlivem mezinárodního kongressu pokrok učinÍ
v životě křesťanském & v úctě k nejsv. svátosti oltářní.:

v'šMÉs. "

K revisi organisačníeh řádů. Pod
tímto titulem pravr rČeský Učitel-= ve svém
čísle z 24. dubna t. r. následující:

»Na poslední valné hromadě delegátů
ZÚS. padlo slovo reorganisace. Jsme po
vděčni representativnímu shromáždění uči
telstva, že veřejně vyslovilo se pro potřebu
dávno cítěnou. Organisace ZÚS. potřebuje
revise jako každý společenský organism,
který se stále vyvinuje,potřebuje nových a
nových forem a nových a nových přeměn
vnitřních. Reorganisace každého společen
ského tělesa ma'.již ve svém zárodku zalo
ženou nutnost stálé vnitřní obnovy a zna
mená to dojísta stagnaci a později i úpadek.
vzpírá-lí se zejména mohutná společenská
jednotka obrodě svého života.

Naše organisace během dob, a řekněme
i během pohnutých dob, vyčerpala mnoho
sil, mnoho sil otřelo se ve vzájemných bo
jích, otřely se bývalé f_ormy, vyžil se na
mnoze i starý obsah. Ze úbytek sll dosta
vuje se po bohaté kampani minulých let
velmi citelně, & že jisté vyprázdnění vnitřní
působí potom dojmem dekadence, která vy
volává poruchu a různé zrůdnosti,je samo
zřejme. . .

Dnes vlivem mravní i rozumové deka
dence, způsobené vlivy vnějšími, zejména
nevykrystalisovaným životem veřejným, roz
háraností života veřejného. nastal úplný
zmatek v principielních názorech na cíle
organisační.c— — —

Bylo by si vřele přáli, aby revise pro
gramu zemského učitelského spolku všimla
si i poměru učitelstva k náboženství acírkvi.
Nepřátelství daleko více uměle živené nežli
vniterně založené, nemůže přece stále trvati
k neprospěchu obou zúčastněných stavů. Ve
Francii i nejpokrokovější lidé již uznávají,
že laická škola zklamala ve svých nadějích,

že laickou morálku nepodařilo se vybudo
vali tak, aby náboženského základu bylo
možno se zříci, že se šlo v nepřátelství
oproti církvi příliš daleko.

nad i u nás jednou toto doznání dojde
sluchu u těch, kdo stále ve Francii vidí
vzornou zemi pokroku. A v tom by dobrým
příkladem mohl jiti v čele »Český Učitel—
i dříve, nežli k revisi programu se příkročí.r

Návrh na osobní přídavek ve škol
ské sněmovní komissi. Referentský ko
mitét školské komisse sněmovní měl 18.
dubna devátou schůzí. Především jednáno
o nové textaci třetího, posledniho odstavce
5 16 zákona o právních poměrech učitelstva.
Tento odstavec přijat v tomto znění: »Při
přeložení z příčin služebních platí o náhradě
vzešlých výloh cestovních a stěhovacích
ustanovení zákona ze dne 24. března 1003
čís. 56 z. z.- — Se zřetelem na zatímní
učitele náboženství doplněn text % 16 na pří
mluvu spolureferenta posl. Kafky takto: >Pro“
zatímní učitele náboženství platí ustanovení
obdobná. ( — Na další návrh spolureferenta
posl. Kafky usneseno doporučiti plenu škol
ské komisse sněmovní, aby řídícím učitelům
na školách s více než 3 pobočnými třídami
přiznán byl právní nárok na přiměřenou
náhradu. — Poslední odstavecš 27 zákona
z r. 1003 tcxtován takto: »Oněm učitelským
osobám, které po uplynutí 25 let po zkoušce
způsobilosti pro školy obecné nezastávají
místa řídícího, náleží, působí—li dle povin
nosti, osobni přídavek do výslužného vpo
čitatelný a to: na obecných školách národ
ních v obnosu . . . K, na školách měšťan—
ských .. . K. — Tento osobní přídavek od
padá při dosažení řídícího místa.'— Učitel
ská osoba nepůsobí dle povinností ve smyslu
předchozího ustanovení jen tehdy, když se
jí dostalo v době posledních tří let před tím,
než ji osobní přídavek připadá, trestu dis
ciplinárního za porušení povinností od úřadu
školního. Disciplinární trest odkládá přiznání
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osobního přídavku nejvýše na 1 rok. —
Funkční přídavky a osobní přídavky vy—
plácejí se ve stejných lhůtách s ročním služ
ným. — Zvláštní učitelé náboženství se stá—
lým platem obdrží osobní přídavek po uply
nutí 21 let ode dne jich ustanovení. . r.

K chystané úpravě učitelských platů.
Referentský komitét školské kmmsse sně
motmí měl 2. května čtrnáctou schůzi. Pře
devším byla provedena dodatečná změna
š 50 zákona o pensijních ustanoveních a
to ve 4. odstavci, který má zníti: »Po do
konaném 35. roce služebním při dovršeném
60. roce věku má každá učitelská osoba
právní narok,aby dána byla na odpočinek;
rovněž tak po dokonaném 40. roce služeb
nim a u zvláštních učitelů náboženství se
stálým platem po dokonaném 36. roce slu
žebním bez ohledu na tysícký věk.: — Na
to byl již ve 13.schůzi předběžně projed
návaný % 55 o vpočítatelnosti služební doby
takto textován : 5 55: »Vpočítatelná jest doba
služební, po kterou osoba učitelská po zkoušce
učitelské způsobilosti, a se stálým platem
ustanovení zvláštní učitelé náboženství ode
dne prvního nastoupení služby., působili bez
přerušení na některé škole veřejné. Při tom
včítá se u učitelů doba služební po zkoušce
dospělosti. Byla-li doba služební přerušena,
nemůže se doba službyjiž vykonané vpočí
tati, leč lze-li dokázali, že služba ani vinou
ani přičiněním učitelovým nebyla přerušena.
— Definitivně ustanoveným zvláštním uči
telům náboženství vpočítá se služební doba
vykonaná v zaměstnání zatímném, pokud se
bez přerušení připojuje k služební době,
ztrávené v postavení dennitivním. Učitelům
náboženství, kteří bezprostředně před del-ini
tivním ustanovením působili za remuneraci
anebo v duchovní správě a současně ve
ve školní službě, vpočítá se tato doba do
pense, však pouze ve výměře nejvýše tří let.

ž.
Biblické obrazy Heinemannovy. Mezi

učebnými pomůckami k vyučování bibli
ckých dějin tyto obrazy, vydané známou
firmou Herderovou, zaujímajíjednoz prv
ních míst. Jest to 40 kolorovaných vyobra
zení, znázorňujících nejhlavnější události Sta—
rého i Nového Zákona. Jich íorma't44x50
cm. je zcela vhodný pro školní vyučování.
Kresby samy, vypracované od malíře Heine
manna, z části se opírají o známé obrazy
Rnň'aela, da Vinci a jj. míst ,ajsou velmi
pečlivě a správně provedeny. Světlé, v ušle

víra-rovnal. itom xxvn.

chtílých tónech držené barvy samy sebou
vzbuzují radost a zájem dítek o děje bibli
cké. Obrazy tyto jsou s paedagogického hle
diska dokonalé; snaha umělcova, zachovati
v postavách, šatech a nářadí ducha doby,
všude je patrna. Mluví k dítěti svojí jasností,
bezprostředností velmi zřetelně.O jejich výbor
nosti mluví nové jejich, třetí vydání. Cena
jich je 14 marek, napjatý na 40 silných
kartonážích 29 marek. Pro školní potřeby
jest to pomůcka v každém ohledu výborná . .
Text jest též český, polský a ruský. r.

MDr Fr. Tichý. Hygiena tělocviku.
Cena výtisku 1 K (vázaný 2 K). Vydán
jakožto 2. číslo Švejdového sborníku prak
tických příruček nákladem Fr. Švejdy v Praze
VIII. Literatura česká nemá dosud podob
ných původních spisů v oboru tělesné vý
chovy,jako mají literatury jinojazyčné a proto
musíme jen vděčně vítati knihu Dr. Tichého,
který přesně vědeckým, přesvědčivým azcela
ilaiku pochopitelným způsobem seznamuje čte
náře o vysoké zdravotní i mravní cenně
tělesné výchovy. Výborná kniha tato jest
přebohatou studnicí poznatků a poučení, kte
rého až dosud bylo možno jen kuse dopí
diti se vlastním studiem rozmanitých pra
menů. a proto neměla by chybčti v žádné
knihovně školní, sportovní 'ani rozum
ného otce. Hlavně však je jí nutná po
třeba těm, jímž dána velká zodpovědná úloha
pečovati o zdravý a souladný vývoj těla mlá
deže, a kteří přečasto ohlíželi se, bohužel,
marně po dobrém, poctivém a zkušeném
rádci. zbk.

Výměna místa.
Gymnasíální katecheta působící v pěkně vý
stavném městě a 11 tisíci obyvateli, jež za
řaděno jest do II]. drahotní třídy a nalézá
se na dráze, přál by si z čistě osobních dů
vodů vyměniti dosavadní své místo sjiným
p. kolegou, jenž působí na gymnasiu neb
na reálném gymnasiu. Laskavé nabídky pod
zn. »Gymn. katecheta 40: do admin. t. 1.

Katecheta při měšťanské škole
ve větším městě v Čechách (150/0 přídavek)
vymění sobě místo s katechetou na české
škole měšťanské neb obecné v kterékoli
dioecesi. Laskavé nabídky pod značkou

»Výměnac přijímá administrace t. 1.

"nlhtllnrna Gmi-tu Vla-tv Praze.
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V temnotách. — Armáda spásy. — Na zkušenou. — Feuilleton: »Nous dansonsvsurn — Směs. —
Literatura.

V temnotách.
Byl to bystrý, byf jednostranný kulturní historik, Chamberlain, který

ve svých »Základech 19. stoletíc napsal: »Zdá se mi pravděpodobným, že naše
devatenácté století lado nejbolestnějším ze všech známých časů.- — To je věru
smutná billance věku, který'byl kolébkou všeho rozmachu nynější technické
kultury, jenž nazývá se věkem elektřiny a páry. A prognósa dvacátého století
nezdá. se býti lepší.

Všude jsou, patrny známky mravního úpadku přes všechnu výši kultury
mtellektuální a hlavně kultury technické. Vzrůstající počet mladistvých zločinců,
den ode dne množící se zástupy neurastheniků, lidí nervově chorých, choro
myslných a duševně zatížených, rostoucí počet nejtěžších, byt nejrafňnovanějších
zločinů a sebevražd, tot smutná statistika, jcž dobu naši nikdy nebude čítati
k zlatým věkům lidstva. Rostoucí spotřeba tisku, knih a novin, všechny vynálezy
v oboru přírodních věd, v strojnictví zdvihají se pomalu do výše babylonské
věží; a všude opravdu také roste bábel — zmatení'myslí. '

Idealismus, ono vyšší nadšení lidstva pro cíle nejušlechtilejší, mizí z lidských
myslí. Všude se uplatňuje chytrá vypočítavost, sobectví a prospěchářství. Mizí
též pravá, čistá a ušlechtilá. radost z lidských duší. Veselí. které kdysi zářilo
z upřímných očí, ustoupilo jisté únavě, vzniklé z přepínání rozumových schop
ností a z jednostranné kultury intellektuální, nudě, jež je výslednicí duševní
přesycenosti, nebo onomu horečnému chvatu, který stále člověka pudí dále,
buď za dalšími stupňovanýmí požitky nebo za hromaděním mamonu.

' »Žiuot podobá se temnému žaláři, „ němž vězňové zápolí o neílepší místa,
a přitom nikdo neví, poněvadž je temno, která místa jsou nejlepší,: vtipně
praví známý konvertita, spisovatel baron Lu'ttwitz. —

A odkud toto temno v duších, a chladno v srdcích? Lidstvo opustilo vý
slunní křesťanské víry & živoří ve stínu skepse nebo nevěry. Duch svatý, jehož
svátky právě jsme slavili, vymizel z duší. Není v nich Utěšitele, a Osvětitele.
Lidstvo Naň zapomnělo; vypudilo Jej z chrámů svého nitra.
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Americký moralista, Emerson, pozoruje velkoměstský život dnešních časů,
napsal: »Obyvatelstvo našich velkých měst jest bezbožné, materialistické; nezná
žádných svazků, žádných bratrských citů, žádného nadšení. To nejsou více lidé,
to jest chodící hlad a žízeň, ztělesněné horečné touhy a vášně. Jak mohou jen
lidé vůbec dále takto žíti bez cile, jak jsou! Když svých malicherných cílů
dosáhli, drží je, jak se zdá, jenom vápno jich kostí pohromadě, a žádný důstojný
cíl. Nevěří již na duchovní svět, nevěří na svět mravní. Věří pouze v chemii,
v jídlo a víno, v bohatství, v parní stroje. elektrické baterie a turbínová kola,
v šicí stroje a veřejné mínění, ale ne v božské příčiny.c Byt tato slova byla
značně přehnána, přece jen obsahují dosti trpké pravdy.

Všude při bohatství technické kultury spatřujeme ochuzení ducha. Pusto
a temno v nitru, jako na poušti. Umění dnešní doby, pokud nečerpá již z tradice
dob minulých a vyrostlo z půdy nynější kultury, jest toho nejlepším dokladem.
V básnictví symbolismus, v malířství primitivismus a futurismus, v architektuře
secesse, v hudbě modernismus ukazují na chaotické fondy duševní, na veliká
skladiště poznatků, ale bez ladu a řádu. Všude hypertrofie mozku a atrofie srdce.
»Pokrokc podobá se-často rychlovlaku, který vysunuv se v tunelu z kolejí,
slepě se dále řítí a dřív či později shroutí se v trosky. — —

.Hlučná radost dnešního člověkajest jenom papírovou stěnou oddělena od
něméhozoufalstvím Tak charakterisoval dnešní dobu anglický myslitel, John Ruskin.
Tot radost, za jejímž úsměvem 'skrývá se zoufalství. Všechen onen řezavý smích,
ono opájení smyslů, do něhož lidstvo sežene, jest jenom moderní řekou Lethe,
prostředkem k zapomenutí na vnitřní prázdnotu a rozervanost duše. »Díe Mutter
aller Ausschweifungen ist nicht die Freude, sondern die Freudelosigkeit,c napsal
Nietzsche. Matkou všech výstředností není radost, ale bezradostnost. Smích
z palčivé, ale tajené bolesti. .

Toť je mravní stav valné většiny dnešních lidí, a marno to zakrývati. Kdo
toho neznamená, je buď krátkozraký nebo nechápavý. Zhaslo světlo víry v lid
ských duší, a Duch svatý, tajuplný pořadatel a osvětitel, nevznáší se již nad
hlubinami lidských duší, aby sem vléval poznání světla, lásku k bližnímu a radost
ze života.

Když akademie v Dijonu r. 1749 vypsala cenu na nejlepší zodpověděni
otázky, zda pokrok věd a umění přispěl k mravní očistě byl to Rousseau, jehož
200. výročí narozenin tento měsíc vzpomíná všechen paedagogický svět, který
se svojí neobyčejnou rhetorikou a skvělou stylistikou odpověděl: »Rozhodně
nikoli.: Kultura, jak se té doby jevila, přispěla více k mravnímu úpadku nežli
k povznesení lidstva. »Umění a vědy, neodlučitelné od přepychu, kazí společnost..

Dnes v době kultury, odcizené duchu křesťanské víry, ozývá se nikoli
jeden, ale celá řada paedagogických spisovatelů, nadaných darem intuice, kteří
prorokují, že svět, bude-li pokračovati na této dráze »pokroku bez Boha,< dospěje
ke katastrofě. To jest vážné nebezpečí kultury, rozvíjející se beze světla Božího.

Když národ israelský, z něhož Spasitel vyšel, ve své zlobné zaslepenosti
od Krista se odvrátil. a dokonal své vražedné dílo na Golgatě, ukřižovav Toho,
jenž'nazval se »Suětlem světac, nastalo zatmění, a tma trvala po 3 hodiny.
V této události je hluboký symbol. 1 nyní všude tam, kde lidstvo, opojené vý
sledky své práce, naplněné pýchou, zřeklo se Krista, světla světa, a pravdu Jeho..;
"na kříž přibiji, jsmesvědky podobného výjevu. Nastává všeobecný úpadek
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mravní, temnoty, jež chorým duchovním zrakům ovšem zdají se světlem. A kde
není Krista, není ni Toho, jejž svým učedníkům byl slibil,'Ducha sv.

Lidstvo, zaslepené pýchou, považuje se za dosti bohaté, nežli aby hledalo
darů nebes. Nevzývá Toho, který zván 'je v hymně církevní »pater pauperum -—
otec chudých.: Upírajíc zr'a'k svůj výhradně ke statkům hmotným, netuší, jakou
bolestnou ' chudobou duševní trpí, a zapomíná Toho, který je zván »dator mu
nerumc — dárcem darů duchovních. Nevolá, jako volaly věky, radující“ se na
výslunní duchovního života: Emítle coelítus lucís tmu radium. — Sešli s nebe
paprsek svého světla.: '

Proto jde životem rozvráceno, nespokojeno, znaveno. Bez pravé radosti,
— temnotami. ' ž.

Armada spásy
Podává prof. Dr. LUB. PE l'R.

Jistě slyšeli jste již o působnosti armády spásy; o velikém hnutí ethickém,
jež nestotožňujíc se se žádnou z trvajících církví, usiluje prostředky době při
způsobenými buditi náboženský smysl. probouzéti svědomí lidí kleslých a po
máhati jim k životu mravně lepšímu.

Ježto hnutí to čilou svojí propagandou přes Švýcary, Wirttemberg, Berlínu
blíží se i k hranicím naší vlasti,"nebude nevčasno, jestliže na tomto místě ze

vrubněji poiednáme o jeho vzniku. podstatě i o prostředcích, jichž k svému
účelu užívá. ,

Za svůj vznik vděčí armáda spásy Williamu Bo'otho'ui, synu nottingham
ského kupce, r. 1829 narozenému a jeho manželce Kateřině, jcž svého chotě ne
obyčejně šťastně doplňovala. Byl-li William Booth praktickým psychologem a
cílevědomým organisátorem, vynikala jeho manželka bystrým darem pozorovacím,
bohatostí záměrů a nadšeným zápalem v boji s chudobou a nepravostí. Zvláště
posloužil a celému dílu jejich osobitý ráz "vtiskljejich »obchodni talent-, t.j. je
jích smysl pro psychologií obchodníka; pro to, co' jest podmínkou obchodniho
zdaru, pro reklamu, kalkulaci, hybnost a činorodost. Abych zamezil případné ne
dorozumění, podotýkám předem, že v této směsi "idealismu a realismu obou
manželů nebylo ničeho, co by bylo hledalo vlastního praspěchu a zisku. '

Základní myšlenky. jež byly hybnou silou činnosti obou manželů, spočívají
na těchto asi úvahách: »Kdo chce vzbuditi zájem člověka a získati ho svým
záměrům, nesmí přehlédati vrozenou jeho sebelásku, jeho touhu po štěstí ajeho
sklon ke zvědavosti. Hladový nemá smyslu pro sebe krásnější kázání. Utišíš—li
jeho hlad, pak teprv bude míti chut tebe poslouchati. Chceš-li úspěšně v člo
věku mravně pokleslém vzbuditi zájem pro krásu ctnosti, musíš se především
vlichotiti do jeho důvěry. Chápeš se věci za obrácený konec. začínáš—lis věčnou
odměnou ctnosti; kleslému člověku musíš přesvědčivě vylíčiti požehnání ctnosti
a kletbu hříchu již v tomto životě vezdejším. Boj se hříchem musí se státi bo
jem spříčinami hříchu. Jest bezvýsledno potírati hřích pěknými řečmi a neod—
straňovati nejbližších příležitostí ke hříchu. Dobročinná zřízení, chtějící vésti
úspěšný boj s mravním úpadkem, musí býti založena dle zásad obchodních na
pevném podkladě hospodářském. Zvláště však musí —»Busínessprinciples—, ob
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chodních zásad, býti šetřenó v díle náboženského obracení lidí, má.-li zlepšení
lidstva býti docíleno.c

William Booth vychován byl v náboženství církve anglikánské. Velmi záhy
seznámil se s názory Johna Wesleye a asi patnáctiletý přistoupil k methodismu,
náboženské společnosti Wesleyem založené. V ní zúčastnil se horlivě nábožen
ských schůzek i skutků blíženské lásky. V sedmnácti létech vystoupil již jako
kazatel-laik a věnoval se konečně úřadu duchovnímu úplně. V šest a dvaceti
létech. oženil se s Kateřinou Mumtordovou, jež byla také již v ranném věku
přestoupila k methodismu a uplatňovala své síly ve hnutí střídmostním a ve vy
učování na školách nedělních.

Brzo však, nespokojeni s činností starého methodismu, přidali se oba
k »Methodist nen) connexion- (Nové jednotě methodistů), kde zastávali úřad ka
zatelský. Ale po šesti létech stala se jim i tato jednota příliš těsnou, a manželé
Boothovi odhodlali se k založení vlastní společnosti náboženské, jejíž zvláštní zří
zení bylo plodem těchto úvah a pozorování: Aby získány byly široké vrstvy li
dové, žijící v náboženské lhostejnosti nebo v nepravostech, k tomu nestačí boho
služby jednotlivými společnostmi po kostelech a modlitebnách konané. Chrámová
kázání mají všechna tu společnou vadu, že jich neslyší ti, kdo by jich nejvíce po
třebovali. Křesťanství všech náboženských společností osvědčuje se nedostateč
ným, jakmile jde o obracení skutečných hříšníků. Chce-li křesťanství dostáti své
úloze, nesmí obmezovalí se na hlásání evangelia vrstvám ve spořádaných po—
měrech žijícím, nýbrž musí se snažiti, aby uchvátilo vrstvy mravně nejkleslejší.
Ale ty nebude lze získati bez silných otřesů celého jejich duševního života.
Proto křesťanství musí především vyjití ven z chrámu, na roacestz' a mezi ploty,
ala! upoutalo na sebe pozornost mimojdoucích, a jakmile ji upoutalo, musí vhod
nými a silnými prostředky uchvátiti je tak, aby jejich individuální osobnost
stržena byla k součinnosti.

Odtud vešla v život shrbmáždění pod širým nebem a průvody na místech,
kudy chodi lidé, kostelům se vyhýbající. Odtud vzešla snaha neodsuzovati poslu—
chačů pouze k trpné přítomnosti, nýbrž činiti je samy účastnými přivoláváním
mimojdoucích, a snaha, obrácené hříšniky nabádati ktomu, aby vlastními slovy
svou víru a své hříchy vyznávali. Neboť takové vyznání nejen utužuje vůli
obrácených v odporu k bývalým chybám, nýbrž účinněji než slova kazatelova
působí i na posluchače, dosud ve hříchu vězící. Není pochybnosti, že staré
evangelium i dnes schopno jest. toho, aby způsobilo obrození člověka; ale musí
býti hlásáno s horlivostí hodnou důležitosti cíle a ve formě, odpovídající duši
davu. Abyste někoho získali, musíte uzbuditi 'v něm dojem, že právě jeho chcete
s láskou se ujmoutz'. Taková láska dotkne se jeho srdce. Mrtvá církev budiž
nahražena podchytávánim duší od osoby k osobě.

Tyto zásady rostly a uplatňovaly se ponenáhlu. Po svém výstupu z církve
Methodistů kážou ještě manželé Boothovi v kostelech různých vyznání. Od
r. 1863 konají však náboženské schůzky v budovách světských a zvou k nim
nápadnými plakáty. Důležitý obrat způsobil r. 1865, kdy manželé Boothovi k po
zvání kazatele nfree church Methodistc (svobodné církve Methodistů) přeložili
působnost svoji do Londýna a docilovali tam nemalých úspěchů: paní Boothová
ve vrstvách vznešených, její manžel v kruzích dělnických.



Ročník XXVII. VYCHOVATEL Strana 126.

Velikou pozornost vyvolalo, když Booth o výročním trhu ve Whitechapelu
rozbil stan mezi boudami a konal z něho své náboženské přednášky. S biblí
v ruce stál vysoký, štíhlý Booth před stanem a uchvacoval posluchače plamen
nou výmluvností. Dokončiv svoji povšechnou promluvu, obracel se Booth
k jednotlivcům, uváděl je do stanu a tam v soukromí jim ukazoval, jak zavržení
hodný jest dosavadní hřišný jejich život. A kde slova nespomáhala, Booth vrhal
se na kolena a kleče prosil hříšníka, aby se obrátil a živ byl. Zde poprvé sáhl
Booth k prostředku, později hojně & s velikým zdarem potom užívanému: přiměl
obráceného, že sám vystoupil a ohlašoval lidu, jak cítí se šťastným ze svého
obrácení a jak dřívější svůj způsob života zavrhuje. Booth vycházel tu z psycho
logického pozorování, že takové líčení přechází s neobyčejnou silou suggestivní
z duše na duši, a že přímý projev radosti nad vlastním obrácením vyvolává
v duši posluchačově mocnou touhu po podobném štěstí. Brzo utvořila se kolem
Bootha celá skupina nově obrácených, kteří závodili v tom, aby mu v záchran
ném jeho díle pomáhali. Booth nazval ji »The East London Christian Mission-w

(Pokračování)

Na zkušenou.
(Opozděné, ale časové. Podává FRANKOJ

V německých listech z říše ohlašuje se nyní před prázdninami zvláštní,
pro kněze a katechety zajímavá zpráva. Biskup trevírský ujednal s provinciál
ními úřady školními ve své diecesi, že počínaje letošním rokem, příště každo
ročně o prázdninách budou v rozsáhlé diecési trevírske' pro mladší duchovenstvo
diecése zvláštní paedagogícke' kursy; pokaždé v jiném učitelském semináři v ob
vodu diecése. Diecése trevírská zaujímá vládní obvod pruské provincie porýnské,
bývalého to území arcibiskupství & kurfirství trevírského, jež dnes dělí se na
13 krajů. Kursy budou trvati šest týdnů, a to tak, že vyučování a cvičení po
čínati budou vždy v pondělí odpoledne a v sobotu dopoledne skončí, aby du
chovní na kursu účastní na sobotu odpoledne a na neděli mohli býti ve svých
farnostech. Jak praktické, jak časové!

Zatím co u nás toužíme po nějakém aspoň třídenním kursu a dojíždíme
do Mnichova neb aspoň do Vídně, zřizuje biskup kněžím v říši paedagogický
kurs šestinedělní. Tam mají socialni a jiné konference & kursy, o nichž se nám
ani nezdá, a o nichž jen tu a tam nějaká. skoro nepravdě podobná zpráva
k nám zalétá.

Ve světě se mnoho pozná a naučí. A proto už Havlíček píše:
„Táhnout světem na zkušenou,
pak s pochodní jít' —
celému světu plamenem veselým
na cestu svítit'.“

Kdo dnes potřebuje velkých zkušeností ? Kdo má všem na cestu svítit?
V popředí: Kněz. Proto i od nás pustí se jednotlivec do světa za zkušeností, aby
něco zažil. viděl & poznal, a ve svém oboru se vzdělal. Ale to je nepatrné a
slabé, poněvadž jednotlivci mnohé ujde, co společnost vypozoruje, doplní, urovná
a pak všichni ztoho těží. Tož společnost — společnost kněží na cesty, na
zkušenou!
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Společnost kněží na cestu, na studijní cestu? Neslýcháno. Každý jde sám,
neb nejvýš sjedním druhem, a je rád když se ztratí.

A přece, což vám není ničeho známo o loňské prázdninové studijní so
ciální cestě německýchpražských theologů do „svatého' Kolína nad Rýnem, a na
velkolepý mohučský sjezd katolíků?

O prázdninách minulého roku zatoulali jste se na bludných cestách svých
až do starého -'německého města Fuldy, a vešli jste se pomodlit ku hrobu
sv. Bonifáce, apoštola Němců, který tu na dómě v kryptě pod chorem je pocho
ván. Zvláštní skupina mladých kněží upoutá pojednou vaši pozornost. Ti ne
jsou zdejší! Ochotný strážce chrámový vám vysvětluje.

To jsou alumni z Prahy na studijní cestě!
Z překvapení nevycházíte. Doma o ničem podobném jste neslyšeli, nikdo

ani se nezmínil; a tady v cizině sctkáváte se s krajany-. Ano, 5 krajany, s boho
slovci pražského semináře. Sedm theologů čtvrtého ročníku pražského semináře
(letos vysvěceno bude 8 pastoralistů Němců v Praze) na p0pud Dr. Sonnen
scheina z Můnchen-Gladbachu & pražského universitního professora Dr. Hilgen
reinera vydalo se v sobotu dne 15. července na studijní cestu do „pohostinného“
Německa, k „milému otci“ Rýnu. Poznáváte, že je to třetina německých boho
slovců pražských. Nevadí, je pro vás poučné, zvlášť když se vám podařilo se
znnti program jejich cesty a svůj doplnili a upraviti.

“První zastávkou bohoslovců na studijní cestu se vydavších byl starožitný
Norimberg, kde _prohlédli'si germánské národní museum, dopravní museum,
kostely, zámek a okusili také “bavorského piva. Jelo se do arcibiskupského
sídla Bambergu, kde pražští bohoslovci byli již očekáváni tamními bohoslovci,
kteří je provedli po městě a památkách jeho, a zavedli na horu sv. Michala
pokochat se krásným' rozhledem na širý kraj. '

Hlavní prohlídka platila slarobylému dómu s čestnými náhrobky německých
císařů a náhrobkem papeže Klementa ll., jakož i ostatním církevním památkám
V Bambergu. přítomni byli bohoslovci sociální konferenci severobavorského kněž
stva. Byla to 46. a poslední toho školního _roku. Projednávají se tu časové
otázky a na každé bývá 60—80 kněží. Bohoslovcům IV. ročníku je dovoleno
zúčastňovati se'konferencí, a skoro všichni chodí horlivě. .

Bohoslovci v Bambergu v létě večeřívají v zahradě seminářské. Každý do
stane kus chleba, masa, máz piva. &usedne kam mu libo. „Na počest pražských
bylo dovoleno zůstati vzahradě „přes čas“, byla zábava, koulely _sekuželky,
hrálo a zpívalo. _ _ ;

Odtud odjížděli do světoznámých solných lázní v bavorských dolních Fran
kách na levém břehu Sály, do Kissingen, (Bad Kissingen, česky Chyžice),
ležících v krásném a malebném údolí. Po prohlídce lázní vydali se na pěší, tu
ristickou cestu, by poznali lid, krajinu a poutnímísto v krajině této nejnavště
vovanější, Heilzgen.Kreuz-Berg. Odtud pěšky ku stanici dráhy — Gersfeld —
a vlakem do Fuldy.

Tu byli ubytováni v biskupském konviktě. Jejich víra posilněna byla na
hrobě sv. Bonifáce, tu složilislib věrnosti sv. církvi, odevzdali se ochraně
sv.. apoštola a prosili o požehnání ke svému příštímu kněžskému úřadu. V tam
ním missijním domě sv. Bonifáce, jejž vedou obláti Neposkvrněného Početí
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P. Marie, prohlédli vzorně zařízené dílny, kde pracuje se pro missie, příkladné
hospodářství klášterní, a P. Robert Streit konal jim zvláštní přednášku o missiích.

Z Fuldy jeli krásnou & úrodnou rovinou na Giessen, do biskupského sídla
Limburgu, jehož dóm se sedmi věžemi budí pozornost. Jméno biskupství Lim
burského třeba u nás v Čechách méně známo, jest přece velmi rozšířeno. Skoro
v každém místě nalezneme známé barvotiskové obrazy svatých, jež mají značku
M v kruhu s paprsky. V pravém rohu pak najdeme otištěno: „lmprimi permit
titur. Ordin. episc. Limburgensis.“ Na kaiechetské výstava: v Nepomuku r. 1910
a pak vBudějouicic—hdp. tarář z Kbel, Z. Unger vystavoval řadu těchto obrazů,
které se hodí jako laciné a dosti dobré náboženské pomůcky pro školu. (Na př.
obraz sv. Rodiny, anděla strážného, Nejsv. Trojice; arch. Michael, křížová cesta,
sv. patronové aj.). Obrazy ty má na skladě pražská lirma Slavík a Lóbl a cena
jejich jest velmi mírná, 20—30 haléřů za kus. Pro školy na venkově dá se ze
sbírky obrazů těch mnoho za pomůcku pro školu vybrati.

Dne 22. července dojeli bohoslovci pražští přes Koblenc do Kolína nad
Rýnem, aby tu účastni byli studentského praktického kursu pro sociální práci,
jejž řídil Dr. Sonnenschein z Můnchcn-Gladbachu, a pořádal „Lidový spolek ka
tolíků německých.“

Lidový spolek katolíků německých jest největším sociálním spolkem na
světě, má přes 300.000 členů. Ženských členů čítá spolek méně; většina jest
mužů. Spolek byl založen r. 1890 v Mohuči a za dobu svého trvání rozšířil
157 millionů spisů. V posledním roce měl 630.564 marek příjmů, a přistoupilo
k němu 48.082 členů. Lidový spolek chce nejen náboženství brániti a hájiti, ale
má především za úkol šířiti sociální a národohospodářské uvědomění tak, aby
lid mohl míti náležitý podíl na majetku i vzdělání a na všech kulturních vymo
ženostech. Hlavním sídlem spolku je Milnchen-Gladbach, má šest sekretariátů,
vydává dva časopisy: „Soziale Korrespondenz“ a „Apologetische Zeitungs-Kor
respondenz“, množství letáků a brožur. Vydává po 5 pí. brožury ve třech sbír
kách: apologetické, sociální a všeobecně. Od 1. července 1910 do 30. června
1911 rozšířil 13,692.375 výtisků svých spisků. Každoročně koná několik sociál
ních kursů pro všechny stavy: pro obchodní pomocníky, řemeslníky, rolníky,
veřejné úředníky, studentstvo, učitele a j. Účastenství bývá veliké. Ferialního
kursu od 14. do 19. srpna 1911 v Munchen-Gladbachu účastnili se i student
severoameričtí!

Studentského desetidenního praktického kursu pro sociální práci, pořáda
ného od 22. července v Kolíně n. R., súčastnili se tedy ipražští bohoslovci.
Při kursech těchto konají se přednášky o sociální otázce, jest prohlídka ústavů,
v domě katol. tovaryšů se st0varyši bydlí a jí, a. tak má student příležitost po
znati sociální poměry pracujících tříd 2 různého hlediska a učí se spravedlivě
je posuzovati. Z programu tohoto kursu, jehož pražští bohoslovci se účastnili,
uvádíme: O lidech bez přístřeší; Návštěva útulku pro takové; Úkoly představe
ného spolku tovaryšů; Vědomosti o časopisech: Poměry dělnictva v Rakousku;
Duchovní správa ve velkých městech; Armáda spásy, Praktická sociální práce
studentstva; Hnutí antialkoholické; Boj proti veřejné nemravnosti atd. Co tu
látky, co tu poučení!

Dne 30; července konán večírek na rozloučenou, a další dny věnovány
prohlídce památností Kolína nad R. a spolkových domů katolických, a potom
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nastoupena cesta na 58. sjezd katolíků německých do Mohuče, aby tu ukončen
byl program studijní cesty bohoslovců. —

Sjezd katolíků německých konán vc dncch 6.—lO. srpna. Mohuč je místo
nábožensky smíšené, ale purkmistr nadšeně uvítal sjezd. Při slavnostním prů
vodu, jehož zúčastnilo se na 53.000 účastníků a který trval 4 hodiny, byli di
váci i na stromech, na střechách, všude slyšeti bylo zpěv, hudbu a zvonění.
V předu průvodu kráčely spolky mládeže l4—15tileté se svou vlastní hudbou,
v průvodu byli studenti, vojáci, plavci, želez. zřízenci. úředníci atd., a mnoho
vojenských hudeb, jež hrály.

O sjezdu katolíků v Mohuči konána také schůze katolického studentstva,
svolaná akademickým sdružením sv. Bonifáce. Zúčastnilo se 77 studentských
spolků katolických z Německa, Rakouska, Švýcar. Svaz katolických spolků stu
dentských vNěmecku skládal se 1. srpna 1911 ze 51 spolků s 2071 studujícími
členy a 6070 „starými pány“. Mezi „starými pany“ svazu jest 1887 theologů,
1387 juristů, 1070 mediků, 1045 filologů a 681 techniků.

Na slavnostní schůzi dne 7. srpna mluvili: Prof. Dr. J. Meyer (Luxem
burg): „Budoucnost katol. studentských spolků v Německu'; rada vrchního
zem. soudu z Důsseldorfu Mara-: „Katolický student a moderní život“; biskup
Gross z Litoměřic. „Student a církev.“ Biskup Gross, který jak známo je „sta
rým pánem“ pražského křest. německého student. spolku „Ferdinandea', pravil:
„Kde je mladá a stará katolická mládež, tam náleží také biskup. Jak by mne
těšilo, kdybych doma tak krásný obraz, jako toto shromáždění tvoří tentokráte
tady, mohl pozdraviti! Srdce se směje člověku v těle při pohledu na nadšené
toto shromáždění pro nejvznešenější ideály.“ -Povzbuzoval k lásce ku sv. Otci,
ku práci spolu s církví, a pak nikdo nebude moci podceňovat práci studentskou.

,Kčlnische Volkszeitung“ píše o nejd. biskupovi Grossovi, reíerujíc o jeho
řeči ve slavnostním shromáždění sjezdu: „O úkolech spolku sv. Bonifáce,“ že „Jed
nání o spolcích sv. Bonifáce“ oživil novými ideami biskup Gross z Litoměřic.
který u Mohučanů i mezi účastníky katol. sjezdu si získal velikých sympatií.

Po mohučském sjezdu vraceli se pražští bohoslovci poučeni a se zásobou
zkušeností, plni nadšení pro své povolání do svých domovů. Ptáte se, kdo hradil
útraty stouto studijní cestou? Konsistoř nemá fondů, z kterých by takové cesty
studijní podporovala, a tak nalezli se asi soukromí dobrodinci. Ostatně luštění
otázky té nespadá v rámec našeho pojednání.

Letosoprázdninách koná se ve Vídni světový kongress eucharistický, k němuž
již dnes upínají se zraky všeho katolického světa. Tam sejdou se tisícové, aby
tu posilnili lásku ke Kristu Ježíši a projevili úctu k Němu v Nejsvětější Svátosti.
Čechové mají již tři kostely, v nichž konány budou v ty dny ve Vídni české
pobožnosti a slavnosti. Před sjezdem konán bude kongress katechetský, kongress
pro křesťanskou výchovu, velká výstava křesťanského umění. Na katechetském
kongressu programové jednání bude se sice diti německy, účastníkům jiuonářod
ním bude však dána příležitost ke zvláštním schůzím. Aby česká se uskutečnila,
je povinností kněží českých, by četně a společně se vydali na cestu. Co tu pří
ležitosti ku poučení, k nabytí nových zkušeností, co podnětů k nadšení pro
práci na vinici Páně, pro působení ke cti a slávě Ježíše Krista! Tam by mohlo
několik společností kněží českých podniknouti studijní cestu a pak s nabytými
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zkušenostmi vletech příštích podnikati cesty i jinam a ze získaných zkušeností
prospívati sobě i jiným. Podporuj jeden druhého, na fondy a příspěvky cizí ne
spoléhejme !

FEUILLETON.

»Nous dansons sur . . . .
Píše Va'olav Hrudka.

Tomáš Carlyle, uvažuje v »Děiinách
francouzské revolucec o Francii předre
voluční, pravi: »Květ francouzského krá
lovství rozvil se úžasně jako květ kaktu;
ale r. 1774- vidíme ho opadalý a síla z něho
skorem všechna vyprchala. Církev opírá se
až příliš o království a klesají spolu. Sor
bonna žvatlá jen dětinskou mluvou a dávno
již nevede svědomí lidí. A kdo že byl oprav
dovým vládcem duší i lidi v oněch neklid
ných, pohnutých časech? Kdo připravoval
lepší budoucnost nežli byla zmatená a roz
háraná přítomnosth — Carlyle odpovídá:
»Encyklopédie, filosofie a nesčetné beze
jmenné množství zručných spisovatelů, pro—
lanních zpěváků, romancierů, herců, dispu
tantů & pamfletistů tvoří nyní »duchovní
vedení světaul

A tato postranní vláda r. 1774., více
papírová než hmotné. &skutečná, za několik
málo let zvítězí, nebesa zaplanou požáry a
půda. napojí se krví, af třebas filosof M0
rellet se pohoršuje, že běh událostí mu činí
nejistými jeho příjmy, at se třebas diví, že
»ony revoluční postavy se nechtějí klidně
spokojíti s rozumováním a vítěznou analysou
jako myl: —

Ubozí nlosofové! Neštastní pamfleta'řil
Neuvažovali jste o své zodpovědnosti! Za
pomněli jste na starou pravdu, že vyvolati
duchy jest hračkou, ale obtižno zahnati je
zpět! »Jiné jest to v životě než v písni,c
praví básník a neměli jste všichni onoho
vtipu, jako schytralý Maury, jenž prý se
pod lucernou zachránil před smrtí hříčkou:
»A budete pak, občané, lépe viděti, až mne
pověsíteřc

Váš kathedrovy' anarchismus, tak interes—
santní v salonech, kavárnách, cerklech i učeb
nách, stává se krvežíznivou'bestií v ulicích;
a >hlava —nehlava- jak dí Machar, krev
králova jest právě tak červená jako posled
ního lotra!

Jisto, naprosto jisto. že předrevoluční
Francie impeitinencí a velikášstvím »sluneč
“Š'JJ'L... .

ního krále-, zhýralostí Ludvíka XV., so
bectvím, zkažeností a tyranstvím některých
stavů, vyssátím nnanční schopnosti země a
nesčetnými neřestmi se řítila jako hrozná
lavina. — Můj Bože, kam by se řítila, než
jen aby se vyplnilo slovo Písma, že spra
vedlnost vyvyšuje národ, ale hřích bídné
činí národy!

Jlsto, naprosto jisto, že mnoho krutostí
revolučních mohlo býti vzdáleno, snad uhla—
zeno, zmírněno, kdyby se stolce královského
vládla energie Ludvíka XIV. neb ruského
Petra; kdyby 4._ srpen 1789, když totiž
stavové v bezmezném nadšení se zříkali
svých desátků a privilegií, se byl udál
v pravý, vhodný čas, o několik let dříve;
kdyby bastilla nebyla už státním vězením,
kdyby šlechtic Foulon byl neřekl, že prostý
lid má jisti trávu, kdyby . . . a kdyby . .

Avšak marně. I kdyby Mirabeau
nezahřměl granátníkům: »My jsme zde
z vůle národa a dáme se jen bodáky roze
hnalilc — některý detail nezastaví již běh
událostí. Co stát se má, stane se. Evropa
se zachvíva' a trne probuzení hymnou ví
tězné revoluce: »Allons, les Enfants . . . .

Už nepomáhají ani prostředky, ani pro
středečky. — Encyklopedie, filosone vyko
naly už svůj úkol. Vždyť nerušeně praco
valy po tolik desetiletí a revoluci prakticky
provedly ve svědomí lidí již dříve i bez
onoho nešťastného, neúrodného roku 1788..
kdy 13. července zničena krupobitím polní
úroda. Mysi lidí byla vychována a zralé.
pro revoluci.

Což všech 25 millionů Francouzů strávili,
zažili »Contrat social-, encyklopaedisty, filo
sofy? Voltaira, Rousseaua, Concordeta?
Vždyť tak slavili starého, sešlého Voltaira
v ulicích pařížských!

ó, nikoliv. Massy byly uychoua'ny po
uličním tiskem, plakátem. gallským uti
pem, písní, odrhovačkou, pamfletem.
Pamflet, jízlivost, posměšek . . . odpůrce se
směšnit — tot polovic vítězství!

Revoluce byla možna, potištěný papír
připravil jí smýšlení i svědomí lidská! Atisk
pracoval vytrvale dále. — a za necelých
120 let pozděii byl francouzský stát
laiciso'ván — —
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»Hnutí evropské, jež přivodilo francouz
skou revoluci a vzniklé vzrušení národní a
politické i v národě našem a ostatních ná
rodech slovanských, mocně se projevilo',
tak počíná ?. G. Masaryk knihu » eská
otázka, snahy a tužby národního obro
zeníc. Masaryk sice rád vkládá do historie,
co by v ní chtěl míti, a nečerpá z ní, co
skutečně obsahuje . ale konnexe mezinárodní.
přece existují, toho popříti nelze, a vlivy
jinonárodní působily a působí stále. —

0 vánocích 1911 konala Českoslovan
ská sociální demokracie X. sjezd v Národ
ním domě na Smíchově. Dle referátů den
ního tisku mohutným dojmem prý působila
na delegáty hymna internacionály, kterou
nešetře místa zde uvedu dle referátu »Práva
liduc, aby i nečtenáři socialistického tisku
poznali tento zajímavý text :

»Již vzhůru psanci této země,
již vzhůru všichni, jež hlad zhnčt!
Teď právo v jícnu duní temně
a výbuch zahřmi naposled.
Od minulosti zpátky
otroci vzhůru k cílům svým!
Již chví se světa základ vratký,
my ničím nejsme, buďme všiml
Poslední bitva vzplála, dejme se na

pochod,
internacionála je zítřka lidský rod.

Zachranců nejvyšších tu není,
ni bůh, ni césar, tribun též;
sami se spasme v zápolení,
veřejné blaho prohlasmež!
Žaláře prolamujme,
necht lup svůj pustí lotra pěst,
dejmejiž v svou výheň & kujme,
železo dokud žhavé jestl
Stát utiskuje. zákon šidí,
z ehuďasa krve ssnje daň,
bohatci břímě dát se stydí,
chudého právem plivnout naň.
Muk pod bičem již dosti,
rovnosti zákon budiž zdráv!
Di: Není práv bez povinnosti
a povinností beze práv!
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Tak zaburácela ouvertura sjezdu,
pod jejím dojmem vyslechlo téměř šest set
shromážděných delegátů zprávy sekretáře
strany:

rČeskoslovanská sociálně—demokratická
strana čítá 2.473 místních- organisacíírlgg
tisíc organisovaných příslušníků pro stranu
pracuje na straně platí, avšak při říšských
volbách 350.000 nespokojených duší ode
vzdalo pro nás hlasy. Náš čtrnáctidenník
»Plamenyc, v počtu 100.000 exemplářů
vniká do mass, aby církev a víru zpotupil
a sesměšnil, >Zářec týden co týden sto
tisícerní exemplářů osvěcuje soudruhy a
chrání před tmou, za 15 let rozšířili jsme
mezi lid 20 milionů výtisků těchto listů,
naše revue »Akademiec má 2800 abonentů,
naších nynějších 12 časopisů měsíčně vy
chází ve 548.100 výtisků .

A dosti! Tímto vychovávají socialisté
své příslušníky. Tyto ukázky úplně stačí
poznati tuto v pravdě živelnou moc, mohutnou
jako orkán, hlubokou jako propast, dravou
jako vír.

Historikové uvádějí rychlé šíření lute
ranismu v souvislost s uměním knihtiskař
ským, a vliv tisku na vývin francouzské
revoluce jést nepopíratelný. Týž zjev ode
hrává se právě nyní před našimi _zraky.
Chceme-li, můžeme pozorovali, jak vniká
jed moderního tisku tisícerými, ba nesčet
nými póry neviditelné, neslyšitelně v massy.
Mluvte s mistry, správci, dílovedoucími, in
ženýry! Vypravují vám o dělnících, jak
v přestávkách horlivě čtou a čtoucího po
slouchají. A strana se svědomitě stará, aby
vyhověla všem požadavkům a potřebám mo
derní doby belletristickými »Rudými kuěbu,
vědeckou Akademií-, časopisem pro děti,
kinematografem, tělocvičnými spolky, orga
nisacemi mládeže.

Tak vzniká skutečný stát ve státě, jenž
naprosto neguje nynější poměry kulturní a
»klade prý základy pro šťastnější budoucí
věk.. Organisovaná sociální demokracie jest
v pravdě již nyní stát pro sebe. A co utváří
se dále? (Pokračování.)

SMÉS.

vvi
Nikdy se nezavdect kníž. arcibisk.

konsistoř pokrokovým listům učitelským.
Kdykoli své návrhy na změnu bohoslužeb
ného řádu zašle prostřednictvím zemské

školní rady, vždy dostane se této čestného
názvu: »expositura arcibiskupské konsistořeJ
Když je zašle přímo, poněvadž se týkají
pouze vnitřní změny vřádu bohoslužebném,
dotyčným okresním školním radám, ihned
jsou tyto konsistorními ňliálkami. Vše je ve
vlekuklerikálním. Co školní úřad to klerikální
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expositura! Na konec hrozí snad i nebezpečí,
že i redakce pokrokových listů na ráz změní
se v klerikální filiálky! Nedávný výnos praž
ské konsistoře, jehož hlavní tenor byl ten,
že křížové pobožnosti mají se nyní konati
pouze v kostele, a že tudíž přestávají prů
vody z jednoho chrámu do druhého, opět
zle rozčílil pokrokové učitele. 'Učitclské
Novivnyc i »Český Učitele podrobily výnos
kritice svého pokrokového genia a rozumi
se samo sebou, že výnos tento byl odsou
zen a vykřičen za nezákonný. A zatím
měli by zaň právě pokrokoví učitelé býti nejvíce
vděčni. Nemusí již na dále se svými žáky
0 dnech prosebných chodili průvodem po
ulicích; pobožnost se vykoná v chrámě. Ale
jak se zdá, oni právě nyní na tyto veřejné cír
kevní pobožnosti začali se nejvíce těšili. 1.

Na vysoké školy. »UčitelskéNoviny
v_e svém čísle z 15. května věnovaly po
zornost naší lokálce, v níž jsme jim připo
menuli, že mezi učením katol. církve o vzniku
a vývoji světa a názory moderní vědy není
rozporu. Bylo by dobře, kdyby p. pisatel,
jenž se o vědu patrně velice interessuje,
také si nelenil poučiti se o tom, kterak katol.
církev výroky Písma sv. s názory vědy
v souhlas uváděla, a jak ve smyslu jich Písmo
sv. vykládá. Že se tak, kolik jest dítěti pří
stupno, iu nejmenších dětí děje, nebylo by
tak těžko se přesvěditi. [e mu líto dětí, kterým
se prý zjevné nepravdy vtloukají do hlaviček.
Nám je líto jeho, že dosud přes všechnu
svoji vědeckou důkladnost má tak dětinsky
naivní názor 0 náboženském výkladu oněch
pravd. thuje »oněch tisíců nevinných lidí,
kteří byli svatou církví upáleni.“ že odvá
žili hlásati ony vědecké pravdy dříve, než
je sv. církev sama za pravdy uznala.< My
z jeho tisíců nevíme ani o jediném, který
by pro »vědecké pravdy: byl —,upálenl
Ale za to je nám líto oněch tisíců nevin
ných čtenářů, kteří se dají jeho moudrostí
napalovati. r.

»3000učitelských proletářůc. ,Český
Učitel' oznamuje ve svém číslez 22. května, že
vměsíci červenci bude vČecha'chpřesBýOOO
učitelů bez míst. Přes 8.000 vystudovaných
synů chudých rodičů zůstane na krku svým
živitelům anebo se bude musit vrhnout
na zaměstnání jiné, než je to, ke kterému
se několik roků připravovali.: — I v jiných
oborech intelligence je stejný uadbytek kan
didátů ftoho či onoho povolání. Snad
bylo by možno appellovati na eNárodní
českou radu:, aby _mužovéťvšeobecného
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rozhledu & dalecí vší strannickosti veřej
ným poučením ukázali, ve kterých povolá
ních je nadbytek mladých sil a kterým po
voláním možno je dnes s nadějí se věno
vati, že jich kandidáti dosáhnou po vyko
naných studiích svému studiu přiměřené
existence. 7.

Zvláštní pozornost věnoval »Český
Učitele zesnulé učitelce v Berouně. Píše:
»V Berouně zemřela dne 8. května učitelka
sl. Lidmila Jandová, věnovavši šlechetný,
činný život svůj škole a žačkám. Tělesné
pozůstatky zesnulé byly 6.- května 2 kaple
berounského hřbitova převezeny na nádraží
a odtud dle přání zesnulé do Žitavy k po
hřbení ohněm dopraveny.: — Kdyby si tato
pokroková slečna nevyvolila tento způsob
»pohřbeníc, jistě by Č. U. nevěnoval jí tolik
místa. Ale takto má působiti svým zářným
příkladem na žijící. »Vivant sequentesc! 7.

Volba budoucího povolání. Je jisto,
že za dnešních dob o volbě budoucího po
volání u mnohých hochů i dívek při jich
odchodu ze školy rozhodují často vedlejší
:; podružné motivy, které by neměly ni
kterak býti směrodatnými. Tato okolnost
vedla v Severní Americe k tomu, že zaklá
dají se tak zvané »úřadovny povolání:.
Jsou to takořka psychologické výzkumné
laboratoře, které žákům ze školy vystupu
jícím mají poskytovati jasný názor 0 jich
osobních schopnostech, náklonnostcch a do"
vcdnosti. o jich zálibě a zvláštních jejich
vlastnostech, aby si najich základě vyvolili
stav, s jehož povinností by byli a v němž
bý také nalezli spokojenost. Tyto úřadovny
získávají svoje infomace oduševních vlast
nostech kandidátových na základě obšírného,
všestranného dotazníku. A že tento způsob
vyšetřování často nedostačil, počaly úřadOvny
!( zjištění osobních vlastností mladých lidí
sáhati k jednoduchým duševním pokusům,
aby jimi jich pozomost,pamět, postřehování
únavu, rychlost v rozhodování, vytrvalost
v duševní tělesné práci, letoru atd., pokud
možná přesně vyšetřily. K těmto pokusům
postupem času pridalo se i zkoušení vý
konnosti a vytrvalosti dělníků zaměstna'tých
v různých oborech technické výroby. Zvláštní
inženýři jsou k tomu určeni, aby tímto způ
sobem vyšetřili, ke které práci ti či oni hlá
sící se dělníci jeví zvláštní nadání a způso
bilost. Jest to experimentální psychologie ve
svém nejpraktičtějším upotřebení! r.

Boj proti nervosítě. V německér.vui:
'Deusche Vierteljahrschrift fůr offentiiche
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Gesundheitspflege- (sv. 42) vyslovuje Dr.
Ehrhardt tyto názory: 1. Nejhlavnější pří
čina duševního zatížení a nervového one
mocnění spočívá vdědičném zatížení rodičů
těmito chorobami anebo v nesprávné jich
životosprávě. — 2. Ale i škola dává pří
ležitost k vzniku těchto nemocí. A to tím,
že mládež příliš zatěžuje pracemi ve škole
i doma, a jí príliš namáhá. — 3. kolní
vyučování, když odpočteme 3 hodiny tělo
cvičné, mělo by se díti pouze dopoledne,
a mělo by v nižších třídách středních škol
trvati pouze 4, ve vyšších třídách jenom
5 hodin; a to tak, že by po každé hodině
byla přestávka 10—15 minut. (Na našich
středních školách se tak děje; a bylo by
jistě žádoucno, aby se tak co nejdříve dálo
i na školách národních. (Pozn. redakce.) —
4. Domácí úkoly a studium neměly by iu
nejslabších žáků vyšlích tříd vyžadovati více
času, než 2—3 hodiny. — 5. Pro žáky
všech tříd měly by býti vyhrazeny 2 pra
covní hodiny pro ruční práce (v truhlářství
nebo v zahradnictví). — 6. Každého téhodne
mělo by býti žákům vyhrazeno jedno od
půldne, kde by naprosto žádná školní práce
se jim neukládala. — 7. Na místo třetí
hodiny tělocvičné měla by se zavésti každý
týden dvouhodinová vycházka do přírody
za vedení učitelstva. — 8. ákům nižších
tříd mělo by se dopřáti spánku 10—11 hodin
denně; žákům vyšších tříd aspoň 9—91/2
hodin. — 9. V druhém roce školním mělo
by se pro žáky konati zvláštní hygienické
poučování, v němz by se hlavně projednávaly
otázky alkoholismu, přiměřenéhosexuellního
výkladu, jakož i pěstění a ošetřování těla.
To by se ovšem mělo díti lékaři, paedago
gicky vzdělanými. Další hygienicko-scxuellní
poučování mělo se konati v 21. roce mlá
deže a to zvláště na vysokých a odborných
školách jakož i u vojska. r

Ústav J. J. Rousseau-ův. Jestěletos,
a to 15. října bude otevřen v enevě, ro
dišti Rousseau-ově, ústav pro vychovatelské
vědy, který ponese jméno tohoto reforma
tora. Zde přednášena bude psychologie (vše
obecná psychologie dítěte s cvičeními v psy
chologické laboratoři), didaktika (všeobecná
& zvláštní), školní hygiena (s připojením
výkladů o dětských nemocech), o dětech
normálních a abnormálních, dějiny a tito
solie dobrých vychovatelů, školní správa a
školní organisace. — áci obojího pohlavi
mohou býti přijati nejméně 18letí, ústav
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bude míti 2 ročníky; roční náklad 285
franků. Na konci studií budou se vydávali
vysvědčení. Bližší informace dává prof. dr.
Ed. Claparéde v Ženevě. r.
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Rozmach kapitalismu a majetek
církve. Napsal Rudolf Vrba. Tiskem bene
diktinské kníhtlskárny v Brně. Cena 50 h.

Bibliotéka poučná a zábavná vydávaná
»Dědictvím sv. Cyrilla a Methodějec v Brně
podělila údy své na rok 1907 dvěma spisy,
totiž objemným dílem (516 str.): »Krištof
Kolumbusc _(váz. 3 K) a svrchu uvedenou
prací p. Vrbovou (204 str.). Pokud se této
týče, přáli bychom si, by se co nejvíce roz
šířila pro svoji časovost a bohatost látky,
která proti útokům našich zavílých nepřátel
každému, zvláště pak řečníkům na katol.
schůzích může prokázati výborné služby.
Již v částí první 'Obyvatelstvo vRakousku
a jeho povolání: dovídáme se vedle mnohého
jiného, kolik vydáme na vojsko, na vysoké,
střední a obecné školy, kolik politickým
úředníkům, na úroky za státní dluh (za
jediný rok 1904 zaplaceno úroků na státní
dluh 356,983 000 Kl) atd. Věru zajímavé
to údaje. V části druhé pojednáno o »Roz
dělení majetkuc (majetek nemovitý, movitý,
pohyblivý v Rakousku, kapitalism v Ně
mecku, movitý majetek Anglie a Francie);
v části III. uveden »Majetek katolické
církve v Rakousku-. Židovští kapitalisté mají
ve svých nedobytných pokladnách zavřeno
40kra't více, než má všeho jmění katol. církev!
Jediná firma vídeňského Rothschilda měla již
koncem roku 1901 jmění 11.116,594.672 K,
t. j. intel/, milionu K. Část IV. líčí
»Ničení círk. statků za vlády josefínské
v Rakousku:. V. »Kongruová debata na
říšské radě:. Vl. »Truchlivé účinky hano
bení kněžíc. VII. »Vděčnost našich inte
ligentůu. Doporučujeme co nejvřeleji.

P. Zaletěl.

Věrné své stoupence
prosimet aby nám v hojné míře svěřo
vali drobný tisk: visitky, plakáty, po
zvání ke schůzím, divadelní oznámení
a j. v. Věrné přátele své prosíme, aby

k tomu i jiné povzbudilí.
Družstvo Vlast v Praze čp. STO-II.

Knlhtianrna druutu "aut v Praze.



Cisno 12. v PRAZE, dne 15. června 1912. ROČNÍK xxvn.

.Vyehovatol'vyehazlt. Admmulnco.7ycho
| 15. hzdóho madeo . vaiolo' 'oat ve vlastním
ptodplhd " v admtm- doměv rno, Zitně ul.ě.
sine: celorocně 1 korun. 510.11. — Tun zasílá na
ůllotnb 8'50 korun . Do přodpl...droa.roklnmaco,
ra ln nůmackych, oany ai co napsal! a nafmnk.

& orca uvmy plodplúu i\ukoptnypro hlav. list.
n na , yoh ovntolo' . zprávy časové. knih .korun tn ch ea unlltn ' buše:

;;?„lkíp'Lw-„avijžgrgčasopis věnovaný zájmům křesťanského školství. ížjžuwfggmztO ' .zs roconta.ll chovat , | n' ' i
:. sil..,d...ů.„n„„. organ mnmamaov . umn . . , .. , . '
. .[udujídm„je -. „“ Jednotyceskeho katol. ucitclstva v kral.Českem. vůg'xzmwšt ":"
deset procent a a brutal .. „, Šima ruko iny Jog-Hor
“<>—lagona 10glompliřů MNllel & vydavatel: Druzstvo Vlast. „od" ..,-(5.3, na..je onAct : arm . . ' ! 992.

y ' ODPOVEDNÝ REDAKTOR: gymn. prot. EM. ŽÁK, “'““ “' smích"
(\ n

Jean Jacques Rousseau. — Armáda spásy. ——Zločinnost mládeže. — Biblické děje a bibl. osoby
v pověstech Židů a Mohamedánů. — Feuilleton: »Nous dansons sur.: — Směs. — Literaturu.“' W "

Jean Jacques Rousseau.
(K 200. výročí jeho narozenin podává EM. ŽÁK.)

,'i'alent Rousseau-uv byl v jeho srdci; odtud pochází
kouzlo a tajemství jeho řeči.< Pí. de Houdetot.

Francie jest vlasti vychovatelských románů. jejichž řadu zahájil v 16. sto
letí Rabelais svým spisem: »Gargantua a Pantagruelc. Po něm Montaigne ve
svých »Essayíchc bičoval strnulý vychovatelský pedantismus své doby.

Evropa, jak praví Quick ve svých »Vychovatelských reformátorem., pře
rostla názory středověké a společenská stavba, kterou zůstavil po sobě, sestárla
a mohla každou chvíli propadnouti zkáze, jakmile se naskytla dosti mocná síla,
jež by ji odstrčila stranou.. Četní duchové odpoutali se od tradice a autority,
nepřijímali bezmyšlenkovitě principy a methody vychovatelské,jež byly dědictvím
dávných dob, a začali mysliti zcela ncodvisle na nich. Dávný duch autoritativní
ukázněnosti vyprchal; zbyla jenom bezduchá forma.

Týž Quick charakterisuje význam Rousseau-ův, pravi: »Bylo potřeba ně—
jaké bořivé síly, jež by odstranila a spálila, co bylo nyní pouhou překážkou a
břemenem. A mezi spisovateli, kteří té doby povstali ve Francii, nikdo nemluvil
s větším účinkem, nežli spisovatel, který se lišil ode všech ostatních — poběhlík
bez rodinných svazků a všelikého společenského postavení, s nedostatečným li
terárním vzděláním, s nepatrnými vědomostmi a bez mravních zásad, alespoň
v chování. Spisy Rousseauovy a jejich vliv náleží mezi nejpodivnější věci v dě
jinách; a zvláště pokud se týká vychovatelství, jest více než pochybno, zdali
moudrý znalec světa Montaigne, křesťanský lidumil Komenský, neb »otrok pravdy
& rozumu., filosof Locke, měli jen polovici vlivu jako tento zkažený služebník..
(Vychovatelští reformátoři. Str. 187.) _

Jsou to zajisté přísná. slova o vychovatelském spisovateli, který spisy svými
dovedl vzbuditi pozornost celé Evropy a zásadami svými rozdělil ji ve dva ne
přátelské tábory. Ale jsou pravdivá a střízlivě. Jsou psána zcela v duchu hesla:
»Dc mortuis nil, nisi Dare.: Je však také nesporným faktem, že Rousseau byl
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veliký talent. Muž neobyčejně ostrých postřehů, který dovedl chyby svého věku
5 nebývalou odvahou odkrývati, a který svým ohnivým stylem uchvátil srdce
čtenářů daleko více, nežli řada lepších, ale klidných spisovatelů.

Všechny jeho vychovatelské názory, které jsou v zásadním rozporu se zje
veným náboženstvím křesťanským, jakož i jeho upřilišování i v zásadách správ
ných vysvětluje způsob jeho výchovy, jeho neklidný život, jakož i jeho úsilí,
po odporu a vzdoru proti vládnoucímu duchu doby. Jeho »Vyznáníc, v nichž
Rousseau vypráví celý svůj život, ukazují to v nejlepším světle. Jistá pýcha,
vzdor a vychloubání vlastními chybami vane z celého tohoto díla. Inspektor
Gchrig, vyznáním protestant, který opatřil nové jich vydání, sám o nich praví:
»Jakou ostrou protivu k Vyznáním sv. Augustina tvoří Vyznání Rousseau-oval
Ona nejsou výrazem opravdové lítosti nad hříchy a srdce toužícího po odpuštění
& milostí. V Rousseau-ových spisech nevane ona nálada nepředpojatého člověka,
ohlížejícího se zpět po svých skutcích, ale je to spíše projev největší sebedosta
tečnosti, jenž z nich mluví, ne aby se kajícně pokořil milosti Boží, ale aby se
samolibě oslavoval.: — A hluboký katolický myslitel ArnoštfHello, ve své výborné
knize: »Podobizny světců., mluvě o sv. Augustinu, ve srovnání Vyznání Augu
stinových a Rousseau-ových, ostře osvětluje rozdíl obou knih, když dí: »První
i druhé, položena vedle sebe, ukazují nám dva světy vyznání; vyznání světce a
vyznání světci/za,zpověď kajícníka a zpověď chváslala. Neboť taková je propast,
kam může jíti a kam jde lidská přirozenost. Jest jakýsi způsob vypravovati své
chyby. jenž jest ošklivějši než chyba sama. Jest jakýsi způsob záliby v minulém
zločinu, jenž jest ošklivějši než zločin přítomný. Jest jakýsi způsob lehkomyslný
a rozpustilý pohlížeti na svůj zločin, jenž nezasluhuje slitování, kněmuž slabost,
jež ku zločinu vede, může obraceti pohled diváka a především duši soudce.
Zpověď je svět, který má dva póly, označené svatým Augustinem a Janem Ja
kubem Rousseau-em.- (Arnošt Hello: Podobizny světců, str. 243. Přeložil Sig.
Bouška) ———

Celý život Rousseau-ův nese známky toho, že mu byla křesťanská morálka
naprosto cizí. Hlavni jeji znak sebeodřikání a sebeobětování pro jiné on neznal;
velebí sice lásku, jakožto žebřík, na němž se člověk povznáší k tomu, aby byl
Bohu podoben, ale nezná ji jako ctnost sebeobětující a se odříkávající, ale pouze
jako požívající.

Rousseau narodil se 28. června 1712 v Ženevě. Jeho narození zaplatilajeho
matka smrti. V nejútlejším mládí předčítal otci romány a celou vnímavou mysli
vžil se při jich četbě do nich. Četl často až do rána. »Mnohdy, když již za sví.
tání vlaštovky štěbetaly, říkával jeho otec, povoláním hodinář, sjistým zahanbe
ním: Pojďme spat! Já jsem ještě větší dítě než ty.: Touto četbou jeho obrazo
tvornost a cíl byly wslnpňovány na úkor vzdělání rozumového. Sám pravi: »Di
voktí rozechvění. která jsem ráz na ráz prožíval, nedusily sice můj rozum, který
jsem vlastně ještě neměl, ale vytvářely jej docela jiným směrem a vnukly mí
podivné a tantastické představy o životě, z nichž mne ani zkušenost ani přemý
šlení nikdy potom nemohly vyléčiti.c — I později, kdy Plutarchovy životopisy a
knihy Bossuetovy staly se jeho četbou, vžil se v četbu do té míry, že cítil se
oněmi lidmi, jichž životy právě četlf Sám vypráví, že když kdysi četl u stolu
o Mucíu Scaevolovi, přítomni pozorovali, kterak vztáhl ruku a držel ji nad kotlí
kem s uhlím, aby tak své jednání znázornil. -—Z této četby, jakož i z rozmluv,
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které míval s otcem svým, rostl v Rousseau-ovi onen volný, republikánský duch,
onen pyšný, nepoddajný, každému jhu & každému utlačování vzdorujzci chara
kter, kterým po celý život, za okolností jeho volnému vývoji nepříznivých, se
vyznamenával. Také doznává, že byl svými domácími neobyčejně zhýčkán, nikdy
v jeho choutkách nikdo mu nebránil. — -Myslím, že žádný jednotlivec podle
své přirozenosti nebyl tak ješitný jako ja',- praví o sobě Rousseau do
slovně. —

O své vychovatelské vloze — bylť totiž sám nějaký čas vychovatelem
v Lyoně — praví takto: »Pokud vše se dařilo a já viděl, že má péče a má
snaha, jichž mi tehda věru se ne nedostávalo, blahodárně působily, byl jsem
andělem; ale stal jsem se ďáblem, jakmile nešlo vše podle mého rozumu. Když
moji 2 svěřenci mi nerozuměli, byl jsem jako bez rozumu, a ukázali-li se zlo
myslnými, byl jsem s to je zabit. Tot ovšem nebyly prostředky učiniti je chytrými
a způsobnými.:

R. 1749 vypsala akademie v Dijonu cenu na nejlepší zodpověděni thematu:
nZdaž obnovení věd a umění přispělo k zušlechtění mravů .?—Rousseau s neoby
čejným temperamentem a podmaňující silou slova odpověděl k otázce rozhodným:
Nikoli. Dokazoval, že se zjemnělou kulturou pokračoval i úpadek mravů. Lid
stvo dotud nedojde štěstí, dokavad se všech těchto kulturnich vymoženosti
nevzda' a nevrátí se k t. zv. »přírodnímn stavu:. Velebil »us'lechtilého divocha-.
Člověk svými vynálezy uvedl se ve svrchovanou bídu a na pokraj zoutalství.
>By1kdysi šťasten, nyní však je nešťasten: odčiňte vše, co bylo učiněno, a člověk
bude opět šťasten!— Ve svém pojednání Rousseau s naprostou bezohlednosti od
haloval tehdejší íntellektuální & mravní, zkažené poměry ve Francii. A tato ote
vřenost autorova uchvátila čtenáře. Získal souhlas všech, kdo toužili vybřednouti
z těchto poměrů, a dostal první cenu. Od té doby stal se Rousseau hledanou
osobnosti.

Méně šťasten byl však ve svém dalším pojednání, v němž opět odpovidal
na otázku. danou touže akademií dijonskou: »O původu a příčinách nerovnosti
mezi 'lidmic. Civilisace stala se dle něho matkou nerovnosti; ona zplodila rozdíl
mezi bohatými a chudými, mezi pány a nevolníky. oZpět do lesů, tam staňme
se lidmi lc

Takové návrhy 1 samému, Voltairovi byly upřilíšenými. Ve své odpovědi
napsal Rousseau-oví doslova takto: »Ještě nikdy nebylo tolik ducha vyplýtváno,
aby se z nás pokud možno stala zvířata; čtu li Vaši knihu, dostávám chut bě
hati po všech čtyřech. Ale poněvadž déle než 60 roků jsem si to odvykal, nc
citim, žel, tolik síly, abych opět tomu navykal. Proto přenechávám raději tuto při
rozenou chůzi těm, kteří jsou jí více hodní nežli Vy a já. Také nemohu vstou
piti na loď, abych se vydal k divochům kanadským, předně proto, že nemoci,
jež jsem odsouzen trpěti, činí mi potřebna evropského lékaře, potom i proto,
protože tam v zemi jest válka a že příklad našeho národu učinil ony divochy
skoro tak zlými, jako jsme my sami.: — Sarkastický Voltaire ukázal i zde své
bodavé péro.

Touto vášnivou touhou po návratu k přírodě je psán i jeho vychovatelský
spis (lépe řečeno román) »Emil anebo o vychování-, dokončený r. 1762. Zde líčí
vymyšleného hocha, který vytržen ze společnosti za vedení ideálního vychovatele
vyvíjí se volně dle přírody. »Všechno ie dobré, jak to vyšlo z rukou Původce
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světa, vše kazí se pod rukama lidskýma.: Těmi slovy začíná svého »Emilac a
zde je prvý a hlavní blud vychovatelských zásad Rousseau-ových.

Německý paedagogický spisovatel Campa ukazuje na dvojí původ tohoto
osudného principu vychovatelství v knize Rousseau-ové. Subjektivní blud Rous
seau-ův lze vysvětliti výchovou a hlavně životem autorovým, který »v této sen
tenci jako skoro ve všech svých paradoxních tvrzeních povznáší k důstojnosti
základního článku, co pravá moudrost přiznává jenom vjednotlivých případech.:
Objektivní pak blud spočívá v samém talešném principu, že člověk rodí se dobrý
a teprve lidská společnost jej kazi. Neboť jestli lidská společnost kazí dítě, musí
je rovněž i jeho vychovatel zkaziti, poněvadž i on touže společností jako její
člen a žák se pokazil. Kdyby chtěl vychovatel důsledně alogicky jednati, musil
by vlastně dítě vzdáliti od sebe sama a vyhnati na poušt, mezi divokou zvěř.—r
»Rousseau-ovy theorie končí :; paedagogice nihilismem, v politice anarchismem
a v náboženství atheismem,c praví o něm Royneri. (Pádagogik str. 151.)

Armáda. spásy.
Podává prof. Dr. LUB. PETR.

Hnutí manžely Boothovými vyvolané rychle se šířilo. Pro schůzky nedělní
najat byl sál; o všedních dnech, i za špatného počasi, konána byla shromáždění
pod širým nebem (open air meetings). Roku 1868 bylo lze již pomýšleti na
stavbu vlastniho domu ve Whitechapelu, jenž stal se střediskem celého podniku.
Brzo počet týdenních bohoslužeb .v místnostech uzavřených dostoupil úctyhod
ného čísla 140 vedle schůzek konaných pod širým nebem.

Propaganda brzo vymýšlela nové prostředky. Lidé ve službách hnutí stojící
začali chodití do domů. prodávali na ulicích náboženské knihy, zakládali nedělní
a večerní školy, všímali si mládeže ze škol vyšlé, pořádali schůze matek, pod
porovali hnutí střídmostní. Pode jménem -East London Evangelist- byl vydáván
i časopis. Je to předchůdce nyní známého a po ulicích západoevropských velko
měst hojně prodávaného »War Gry- (Válečného pokřiku). Roku 1869 byl název
jeho změně v »Christian Mission Magazínu; r. 1879 dostal jméno »Saluationistc
a r. 1880 nynější název »War Cry-. Poněvadž v letech sedmdesátých-hnutí ší
řilo se i mimo Londýn, bylo jméno East London Christian Mission změněno
v prosté Christian Mission.

Až do roku 1877 lišilo se Boothovo dílo od organisace Methodistů nanej
výše tím, že ke přání paní Boothové připuštěny byly i ženy k úřadu kazatelskému
a na roveň postaveny mužským evangelistům. Jinak správa celého díla spočívala
v rukou konterence, záležející z okresních představených (evangelistů) aze členů
jimi volených.

V roce 1877 stala se však ve správě společnosti podstatná změna. Booth,
dospěv ku přesvědčení, že veliké dílo, jež mu na mysli tanulo, provésti lze jen
tehdy, bude-li jednotně řízeno a bude-lí osobě v čele stojící dána možnost roz
vinovati individualní síly a schopnosti členů úkoly, těmto schopnostem odpoví
dajícími, posunul správu společnosti na základ autokratický a soustředil všecka
moc ve svých rukou.

Myšlenka tato byla zárodkem jak jména, tak nové organisace společnosti.
Bylo to na konci r. 1877, kdy Booth se svými dvěma druhy, Bramwellem a
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Railtonem, pracoval na výroční zprávě a hledal slova pro správnou deňnici zá
měrů své missie. Když Railton napsal: »thechristian mission is a uolunteer army
of converted working people — křesťanská missie jest dobrovolnou armádou obrá
ceného pracovniho lidu — Booth vzal péro do ruky, škrtl slovo volunteer a na
hradil je slovem: »salvan'onc — křesťanská missie jest armádou spásy obráce—
ných dělniků. Jakmile padlo slovo armáda spásy, nezůstalo při pouhém jméně.
Slovo dalo podnět myšlence, zorganisovali missii po způsobu vojenském.

Jako ve vojště chtěl Booth i na poli buditelské práce nábožensko-mravní
působiti kázni a poslušnosti vůči představeným, jimž dal i jména podle vzoru
hodnostních tříd vojenských. Myšlenka ta dovedena byla až do důsledků vnější
uniformy, již po způsobu vojenském označováni jsou nejen příslušníci Boothovy
missie, ale i všechny její hodnostní stupně.

Činnost všech členů je dopodrobna vymezena spisy »Orders and regula
tionSc, jež odděleně podávají předpisy pro vojáky a předpisy pro důstojníky.
V souhlase s touto novou organisací nazvala se »křestanská missie- prostě
»armádou spásyu.

Buditelska' práce náboženská zůstala arci i nyní předním jejím úkolem. Ale
vedle té armáda spásy hledá si nových polí pro- své dobročinné působení. —
Shun-sisters chodí s kartáči a smetáky do příbytků chudiny 'a uklízí je, Drun
kara's-rescue-Bngade (Brigáda na záchranu opilců) sbírá po ulicích opilce do sítí,
dopravuje je v bezpečí a když vystřízlivěli, snaží se přiměti je k lepšímu způ
sobu života.

Rok 1890 lze v Boothově organisaci potud nazvati novou érou, že socialně
charitativní práce koná se soustavně a prohlašuje se za rovnocennou s buditel
skou prací náboženskou. K soustavné této práci charitativní podnět dalo Boothovo
dílo dle vzoru Stanleyova cestopisu nadepsané: In the darkest England and the
wáy out (V nejtemnější Anglii a cesta zní).

Kniha rozdělena je ve dva díly. Prvni líčí nesmírnou bídu anglického lidu,
druhý udává prostředky, jak jí odpomoci. Prostředky ty spočívají ve třech zří
zenich. Těm, kdo v životě ať vlastni vinou at bez viny ztroskotali, budiž po
skytnut k odstranění okamžité bídy dočasný útulek v'elevatorech (asylcch pro
lidí bez přístřeší). V těch dostane se jím zaměstnáni, aby jim prokázali svou pra—
covitost. Kdo se v něm osvědčí další podpory hodným, poslán bude na venkov,
kde zaměstnán bude v závodech průmyslových nebo zemědělských. Pobytvnich
potrvá déle, aby zaměstnaným poskytnuta byla možnost prokázati určitěji svou
mravní hodnotu. Kdo obstál i zde a osvědčil se trvale polepšeným, tomu do—
stane se v zámořské osadě kus půdy, aby se na ní propracoval k poctivému,
samostatnému životu. Booth odhadoval roční důchod k provedení těchto záměrů
potřebný na 600.000 šilinků. Pro počátek pokládal za dostatečný základní kapitál
dvou milionů. A hle, v lednu r. l891 byly vskutku 2.050.000 sebrány! Základní
tyto myšlenky knihy Boothovy zůstaly trvalým vodítkem v sociálním díle ar
mády spásy. (Pokračování)

MMMM
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Zločinnost mládeže.
Podává JAN N. 105. HOLY.

Skoro každý den přinášejí nám časopisy zprávu o zločinech, které vzbu
zují jak údiv tak nevoli, a jichž se dopouštějí hoši sotva patnáctiletí, jínoši sotva
dvacetiletí.

Často jsou tyto zločiny provázeny prohnanou zvrhlostí a cynismem, které
uváději v úžas i lidi nejméně citlivé. A zajisté věc hodna zaznamenání, předčasná
zločinnosi bují nejvíce v zemi, která se chlubí, že nejdále dospěla v emancipaci
intellekiuální. _

Sociologové a moralisté se nad tím pozastavuji, a velcí myslitelé snaží se
vypátrali příčiny tohoto žalostného zjevu a najiti prostředky proti tomuto zlu.

]. Buisson, apoštol nové školy bez Boha, vyjadřuje se otom pessímísticky:
»společnost nemá nyní pro svou záchranu než chefá policejni stráže a soudce pro
poučování.: — Proto nedivno, že mnozí z těch, kteří veškerou svou činnost věno
vali tomu,. aby ubiii cit náboženský, zakoušejí výčitky svědomí, když se jedná
o jejich zodpovědnost. Po celý svůj život snažili 'se oddělili učitele od kněze a
znenáhla strhnouti přehrady, které by mohly mládež zadrželi na cestě zločinu a
zkažeností.

Jeden neutrální francouzský časopis zabýval se touto otázkou. A přes všechen
svůj skepticismus přece doznává:

Zbývá. ještě nalézti podepření mravních zákonů mimo základ náboženský.
Filosofové, vzdálení od světa, ovšem'zabýuají se rozluštěním tohoto problému; ale
máme-li říci pravdu, rozšiřují o lidu sokratickou pochybouačnost, cennou :; po
kroku intelligence, ale nekonečně nebezpečnou pro budovu morální. Mezitím ve
jménu aesthetísmu nebo svobody, ve jménu morálky pánův nebo ve jménu
anarchie ospravedlňují mladí lidé překypující a prudké vášně svého individualismu.
Bezmravnost opěvá se v básních, a nemravnost vede před soudce. .

Ale později týž list přidává, jakoby chtěl opět přejití to tvrzení, nepohodlné
nepřátelům náboženské mravouky: »Nejvyšší a tajemná moudrost životní béře
často na sebe tvářnost bláznovství a rovněž jako sociální zmatky, kterých se
obáváte, nejsou snad než předmluvou k nádherné budoucnosti, rovněž tak nemrav.
nost, která zaujímá mladé dnešní duše, připravuje nám beze vší pochybností onu
omravnost zítřkUc, které se nejlepši duše dovolávají ze všech svých sil.c — —

Ale co je ona mravouka zítřku? Třeba doznati, že se jeví formou tak ne
jasnou a povážlivou tato mravnost, .připravovaná nemravností mladých duší, po
cházející z rozšiřování sokratické pochybovačnosth —

Tyto mlhavé theorie, jak se nám zdá, nemohou zajistiti ve světě vládu
ctnosti a uchráníti společnost před předčasnou zločinností.

Formule řečníků protikatolických není více upokojující. »Chroniquec nám ji po—
dává, když věnovala nám tři dlouhé sloupce, v nichž, jakž se domnívá, doká
zala povýšenost lidské mravouky nad mravoukou božskou: »Rozvínouti život
svůj souladně, způsobiti, aby každá část bytostí žíla stejným životem, — hle, tot
první přikázání. — Býti solidním, společenským, t. j. bráti účast zodpovědnosti
v činech i těch, kteří jsou dle našeho mínění nám nejvzdálenější —hle tot druhé
přikázání. _ Za odměnu: Žiti více _ žití lépe. Hle, toťvše.<

Krásná všeobecná hesla, — Škoda, že těžko jim rozuměti a ještě těžším
uváděti je ve skutky. Škoda jenom, že musíme zůstati skeptiky o praktických
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výsledcích tohoto »soudobného rozvíjení a této solidarityc. Dokud tato hesla
neponesou jiného ovoce, než které se jeví vzrůstající zločinnosti mládeže, nezbývá
zajisté, než přidržovati se staré, náboženské morálky.

Hleďme nejprve u mládeže předejíti vývoji špatných pudů. Proto trváme
při názoru, a myslitelé _upřímní jsou při tom na naší straně, že jediné nábo
ženská výchova jest zárukou proti předčasné zločinnosti.

Biblické děje &bibl. osoby v pověstech Židů aMohamedánů.
Podává universitní proiessor Dr.- JAR. SEDLÁČEK.

(Pokračování)

Kaaba či »Dům Boží: “jest staré čtyrhranné stavení uprostřed veliké
mekkánské modlitebny; má 24 loket zdéli a 23 loket zšíři a jest celé z kamene.
Bílý kámen na severní straně ukazuje prý hrob Ismaelův; na jiné straně jest
kámen černý, který pochází s nebe a jest velmi uctíván. Malá kaple na blízku
přikrývá pramen Zemzem, z něhož poutníci piji a vodu do celého světa roznášejí.
Celý okres kolem Mekky na 5, 7 a 10 mil jest posvátným, kde nemá. býti ani
válčeno ani zvěř honěna.

Kdysi chtěl Abraham navštívili Ismaele. Sara mu to dovolila, když tam
nesestoupí. Jel na zvířeti a našel jen ženu Ismaelovu. »Kde je Ismaelřc 'Je na
lovu.: »Jak se vede?: »Špatně; všeho jest nedostatek.: »Mohu zde zůstatiřc
»Při Bohu nikolilc řckla ona. On pravil: »Až přijde muž, vyřiď mu pozdrav,
a aby si dal k domu jiný prah.: Ismael tomu rozuměl a propustil ženu.

Po druhé opět přijel Abraham. Nová manželka, vlídná, zvala 'ho, a on řekl:
»Řekni, že ten práh jest najlepšie Přinesla mu mléko a maso. — Kdyby mu
byla přinesla ovoce a obilí, byl by je žehnal a byli by měli všeho hojnost.

Andělé, kteří byli posláni do Sodomy, zastavili se dříve u Abrahama.
Gabriel předpověděl při tom, že bude míti syna a Abraham slíbil, stane-li se
tak, že syna obětuje Bohu. Později na slib ten zapomněl.

Arabové tvrdí, že obětoval Ismaele a nikoliv Isáka, jak praví bible. Když
neplnil svůj slib, ukázal se mu ve snách člověk a řekl: »Allah ti káže, abys
obětoval svého synau Abraham nevěděl, byl-li sen od Boha neb od ďábla
Sen opakoval se ještě dvakráte. I vstal Abraham, vzal lsmaelc, nůž a provaz
a odešel z domu. Na cestě přistoupil k nim ďábel v podobě starce asváděl oba,
aby neposlouchali rozkazu Božího. ale nepořídil. Satan to prozradil i matce
Hagar, avšak i ta odvětila: »At se stane vůle Božílc — A ďábel odešel za
hanben. —

Ismael se podvolil oběti velmi ochotně. Ani nechtěl býti svázán, a při
pomenul otci, aby na kameni nabrousil nůž, aby byla oběť dobře a rychle
vykonána. Abraham nabrousil svůj nůž třikráte a třikráte se pokoušel říznouti
do hrdla syna svého, avšak marně. Po té slyšel hlas: »Abrahame, vykonal jsi,
čeho od tebe jsem žádal. Ohlédni se a spatříš oběť, která nahradí tvého synah
Spatřil za sebou kozla, kterého pak honil, zabil a obětoval v údolí Minau Mekky.

Ismael byl pak s oltáře sňat a obdržel s Abrahamem požehnání Boži
Abrahamovi bylo pak též přisouzena, aby vystavěl znovu Kaabu, o které stavěli
Adam a Noe. Gabriel podal jim nástin stavby. Ismael přinášel zemi a kamení,
& Abraham stavěl. Na jednom kameni zůstaly podnes stopy nohou Abrahamových
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vytlačeny. Když dostoupila stavba té výše, kde měl býti zasazen černý kámen,
byl tento přinesen anděly a Abrahamem vsazen na ono místo, aby byl lidem
znamením. Černý kámen tento pocházel z ráje a_byl původně bílý jako mléko;
ale tím, že se ho dotýkali hříšníci a modláři, zčernal a stal se tmavým jako
jejich srdce. Při potopě byl anděly zanesen na horu Abubis a tam zachován.

Když byla Kaaba postavena, přišel Gabriel a naučil je všemu, co jest při
mekkánských poutích konati. Abraham svolal pak celý svět, aby přicházel
do Mekky na pouť a učinil Ismaele panem celého posvátného kraje.

Isák.

Po roce narodil se Abrahamovi syn, kterému dáno jméno Isák. Když dospěl,
připravil Abraham po zvyku velikou hostinu, k níž se dostavili též Sem a Heber
a všechna knížata celé země. I Thare, Abrahamův otec, a Nachor byli přítomni.
Když to viděl satan, dostavil se též a vzal na sebe podobu žebráka, a postavil
se u dveří. Abraham jej neviděl, neboť měl mnoho práce a. starosti s hostmi,
kteří byli přišli, a nezavolal žebráka onoho, aby vešel a také jedl. I zradoval se
ztoho satan-a ihned představil se Bohu a žaloval jemu: »Jahve, ty jsi dal
Abrahamovi všeho hojnost, aby pomáhal ubohým. Hle, dnes jsem ho zkoušel
a přišel jsem jako žebrák do jeho domu, avšak on ani na mne nepohlédl a ne
dal mně ničeholc Vyslechl Jahve tuto žalobu, chválil však Abrahama a pravil,
že jest Abraham ke všemu ochoten a že by Bohu i svého jediného syna Isáka
obětoval, kdyby toho Bůh žádal! Ěábel namíll: »Toho Abraham neučiníh

idé si vypravovali, že chtěl Ismael Isáka usmrtiti a že proto byla Hagar
s Ismaelem z Abrahamova domu vypuzena. Abraham dal jim chléb a měch
s vodou na cestu, avšak, když hledali modly, vytekla jim veškerá voda. Ismael
již umíral žízní, a modlil se k Bohu, aby ho zachránil. Jahve poručil, aby mu
byl na blízku otevřen pramen vody. Andělé namitali, že Ismael jednou lidu
Božímu mnoho zlého způsobí a že je bude hubiti žízní; nezasluhuje tedy, aby
byl zachován. Bůh se jich však otázal: >Jest on nyní spravedlivý aneb jest to
hříšnikřc Odpověděli: »Jest spravedlivý, nebot jest ještě malý a nemohl nic zlého
vykonati.- I řekl Hospodin: »Vězte, že netrestám lidí za hříchy, jež snad teprve
spěchají.: (Poluačova'ní.)

Než právě těm vrstvám společenským,
jež nemohou světovému nazoru socialisti
ckému pňsvědčiti, určeny jsou četné a vy
hovující »knlhovny, bibliotheky, otázky a
názory, rozhledy, přehledy, revue, knihov
ničky, výbory.. Mám jmenovati sbírku
Kamilly Neumannové »Knihy dobrých au

FEUILLETON.

»Nous dansons sur . . . .
Píše Václav Hrudka.

(Pokračování)

Než socialni demokracie i při své značné
svůdnosti pro massy, nemůže stejně vnikati
do všech stavů. Svým ubohým filosofickým
podkladem nestačí intelligentu, jest v na
prostém rozporu s duševním světem a život
ními nazory zemědělců, a jen z nouze si po
maha organisacemi domkářů. Jeji jedinou
životní silou jest sobeckost buržoasie, jež
shroutila moc vyšších stavů a sobecky —
cituji — nsebe umístila ke žlabu.

torůc a zmiňovati se o vlivu jejim na mladší
intelligenci a studenty? Má'n zde opsati
seznam Laichtrova »Výboruřc Mám uvésti
zde seznam publikací »Volné myšlenky
i s nejnovějším »Nerudouc? Ach, toho ne
třeba. Tot jsou zjevy denní, nám již se
všednělé!

Jen časem, večer když sedám k novým
publikacím, táži se sebe jako kdysi Carlyle
se tázal: »Kde jest opravdová, skutečná
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vláda dneška? Zda v oněch kancelářských
bureau, kde se pracuje na předpisech, jež
platí pro dnešek a zítřek, či tam venku,
v onom moderním babylonč a vim, jenž
dnes seje pro pozítří?

áži . . . a chvějí se!
Říkají ovšem někteří: »Kdož by si byl

pomyslil před několika málo lety, za našeho
mládí, že události budou tak rychle se vy
víjetiřc Bylo v pravdě slunečno a klidno.
Mráčky na obloze vyvstávaly ovšem vždycky,
ale ted' můžeme čekati jen divý orkán.

Pravím: Jen přiložte bedlivě, bez sebe
klamu, ucho k zemi a uslyšíte podzemní
rachot a dunění, kde se připravuje zhouba'.
Jen chtít a pozorovat a nenalhávati si, ne
klamati sebe sama. Kdo chce viděti, vidí!
Kdo chtěl viděti a slyšeti,- viděl a slyšel;
pomalu a jistě uzraje ovoce moderního tisku,
bezpříkladně agitace a kolportáže, kterouž
léta, a namnoze nezištně, prováděli nesčetní
dělníci, sluhové, zřízenci u těch nejnižších.

Avšak všechnu úctu mějme k neodvi—
slému, spradlivému, pravdy milovnému tisku.
Jen prohlížejte denní listy a sledujte, kdo
stál na stráži, kdo se exponovat, kdo bo
joval, kdo burcoval veřejnost, když ve ii
nančním ústavě dějí se věci, jež díti se ne
mají?

Všímejte si denního listu a čtěte, kdo
má odvahu vystoupiti proti mocným &
vlivným tohoto světa, kteří se obohacují na
úkor jiných!

Alejen těm, kdož mají odvahu pro
věc spravedlivou, náleží budoucnost.

l *

»Cílem vědy jest a zůstane '
čistá _a nezahalená pravda.

)Weltanschauung des
modernen Menschen.
Von Dr. B. Vetter.

Někteří — Sambar! — řekli upřímněji:
»Věda bezcitně kráčí za svým cílem; bez
ohledů, bez upejpání.: Nedba', zda jde za
prospěchem či škodou lidstva; jest trpká,
slepá, ba krutá; vždyť zjeví pravdu ——
ta jest hrozná. Jistě znáte Bourgeloua

ákac.
Avšak týž Dr. Benjamin Vetter na

psal v témže spise o několik stránek dále:
»Všechno naše vědění zůstane přece jen
relativním; za světem a ve světě, jak se
nám jeví, tají se svět, jaký skutečně jest,
tají sc ono věčně ukryté »An sichc všech
věcí. .
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Ale právě tato relativnost ukládá, ba
poroučí nám zdrženlivost a reservu, které
moderní vědci tolik postrádali.

Anglický spisovatel H. G. Wells vylíčil
v jednom ze svých fantastických spisů
i válku v budoucnosti. S velikou pravdě
podobností, vycházeje z ověřených praemiss,
s logickou přesností líčí možné eventuality,
podobně jako v jiných svých dílech, na
příklad tam, kde popisuje život na měsíci.

Nezapomeňme, že autor jest Angličan;
a tak pochopíme snadno ncnávist k Němcům
i ostatní detaily knihy. '

Německo počíná světovou válku přepa
dem loďstva Severní Ameriky, jež němečtí
obrněnci a vzducholodi zničí. Poněvadž
Amerika se nevzdává, Němci vrhají se
vzducholodí torpeda; města, továrny, nádraží,
mosty, obchodní lodi, železnice, doly —
vše hoří a propadává se . . . Japonci přepa
dávají Němce v Sevení Americe a ničí
svými vzducholoďmi jejich »Drachenilie
geryc.

Francouzi spolčení s Anglií napadnou
Německo v Evropě, Japonci &Číňané útočí
na anglickou Indii, celým světem zmítá
běs války.

Avšak tato světová válka budoucnosti
značně se liší od dřívějších.

Vzducholodi zdokonaleného tvaru útočí
na nepřátelské země, jsou obsazeny-a ob
sluhovány jen několika muži, vojáky a
strojníky; musí stále plouti v ohromných

- výšinách, aby byly bezpečny proti střelám.
Několik mužů jejich posádky nemůže ob
sazovati nepřátelská území; mohou jen ni
čiti nepřátelské sbory, pokud jsou nakupeny
v massách, ničiti cizí střediska vzdělanosti,
města, střediska obchodu a průmyslu, mosty
a železnice, nádraží.

Vzducholoďstva nerada se utkávají na
vzájem, nebot přemožený řítí se s výše dvou
tisíc metrů k zemi; raději operují dolů, na
zemi a ničí velké objekty, jež jim skýtají
bezpečný cíl.

Obyvatelstvo prchá z měst, továren,
kanceláří i městských bytů, rozptyluje se
po venkově, po lesích a pustinách, nebot
tam je bezpečno před střelami vzducholodí,'
jež na jednotlivce neútočí.

Avšak válka neustává, není možno ne
přítele přemoci nebo přinutiti ke vzdání;
massy vojska nemohou do pole. Válka ne
ustane, pokud poslední vzducholoď nebude
sestřelena; a vzducholodi jsou opatrny.
Pokud jediná vzducholoď existuje, nebude
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míru, vítězem bude onen stát, jehož po
sledni existující vzducholoď rozdá poslední
rány nepřátelům . . .

Obyvatelstvo dávno' opustilo příbytky,
jež skýtají terč bombám vzducholodí; dílny
továren zejí prázdnotou, stroje jsou pohřbeny
v ssutinůch, zásoby sklepů a tržnic dávno
strávený, ruch obchodu ustal, kolečko život
ního reje pochroumáno, školy opuštěny, je
dinou záchranou života jest útěk do pustin,
učiniti se neviditelným a ty strašné obludy
vzducholodí krouží stále nad hlavou, ovšem
na štěstí řídčeji a řídčeji, neboť se hubí na—
vzájem.

Lidstvo, šílené hrůzami války, zblbělé
děsnýml požáry měst a lodí. úplně otupělé
hekatombami bratři a sester v plápolajicich
zříceninách, bloudí jako mátožné stíny po
venkově, po polích a lesích. Bezpečnost
skýtá jen osamotnění, každý shluk lidí je
s výše pozorovatelný.

Před válkou lidé se koncentrovali ve
městech a venkov byl vylidňován, -—a nyní
v této hrozné světové válce?

SMĚS.

Biskup se nikdy »pokrokovým
učitelům nezachová. »Český Učitel: v čísle
z 29. května píše:

Skandální brožurka biskupská. Kníže
biskup Jeglič vydal opět skandální brožurku
s nápisem »Vychovávaci poučení pro rodiče-:,
v níž pojednáváo sexuálním problému zrovna
tak odvážným způsobem, jako před časem
v brožuře pro snoubence. Orgán liberálů
»Slovenski Narodc praví, že kníže-biskup
je podle všeho stižen duševní poruchou. a
žádá státní orgány, aby na činnost jeho
poněkud dohlížely. _

Je známo, že biskup Jeglič dal všechna
poučení o sexuálních otázkách, jež se v jeho
brožuře, určené pro snoubenec, nalézají, na
psati jedním z nejlepších, odborných lé
kařů lublaňských. A za tento čin, že se
vážně stará i o tělesnou 'stránku svých
diecesánů, měl by býti právě od »pokro
kářůc veleben jako biskup pokrokový. Ale
právě tu je nejlépe viděti onen rozdil mezi
pseudopokrokáři a liberály na jedné a osví
ceným biskupem, pokrokovým pastýřem, na
druhé straně. r.
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Za dobu jedné generace, pokud trvala
tato válka, kultura zašla, její výsledky zni
čeny leží pod troskami měst a dílen. Stud
nice vzdělání, učebnyla laboratoře, jsou
opuštěny, nikdo neprodukuje, nespekuluje,
neriskuje, jen prchá a skrývá se — lidstvo
kleslo do barbarství! —

Slyším poznámku: Pěkná verniáda!
Připouštím. Ale verniáda solidně a logicky
uvážená, psychologicky odůvodněná víc
nežli znamenitě. Všechen vývoj událostí
prýští z jasných praemiss a končí velmi
pravděpodobně.

Při četbě této války ve vzduchu stále
jsem vzpomínal básně Lva XIII. »Carmm
saecnlarec a té velkolepé slavné apostrofy:
»Vy, lidély — »Vzpamatujte se, vy lidé!—

Vy lidé XX. věku! Zapěl Wells ódu
vaší kultuře, vám, vy škrabaci oblak! Za
pčl pohřební néníi moderní 'vzdělanosti,
o několik let dříve, nežli sen jeho se usku
teční? Napomíná včas:' »Vzpamatujte se,
vy lidélc (Pokračování)

Před společenskou obstrukcí? »Ceský
Učitel- ve svém čísle zv5. června t. r. uve
řejňuje tento »dotazník pro jednotlivé členy,
který jednoty rozmnoži a rozešlou členstvu.<
Ctěný pane kollego! Širší výbor ZÚS. se
usnesl vykonati šetření, jakou účast má
učitelstvo ve veřejném životě, zejména spol
kovém, kolik práce a peněz mu obětuje &
jaké účinky by mělo, kdyby učitelstvo v pří
padě průtahu v jednání o úpravu platů se
rozhodlo zahájiti stávku v této činnosti.
(Rámečky po levé a po pravé straně nahoře
vyplní kol. jednatel.) Račtež tento dotazník
ihned vyplniti a nejbližší poštou zaslati kol.
jednateli Vaši jednoty. Předsednictvo ZÚS.
Následuje řada otázek o působení učitelů
v jednotlivých spolcích jakož i dobrozdání,
jaký vliv by mělo na občanstvo, kdyby
učitelové účast ve spolcích a korporacích
z usneseni valné hromady delegátů zastavili.
Scházejí však podle našeho názoru ještě ně
které ota'zky jako: »Má pro Vás účast v tom
či onom spolku osobní výhody? Přímé nebo
nepřímé? Hmotné či mravní? Hodláte se
vzdáti jenom funkcí nehonorovaných či také
honorovaných? r.

Eucharistický kongres ve Vídni
oČeský Učitele. Bylo by, nejméně řečeno,
velmi podivným, aby >Český Učitele ičistě
náboženský sjezd, jakým je pilně připravo
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vaný kongres eucharistický ve Vídni, svým
způsobem nepotupil. Píše o něm ve svém
čísle z 5. června takto: »Po loňském eucha
ristickém kongresu v Madridě přichází na
řadu nejčernější evropský stát ——Rakousko.
Dvacátý třetí kongres černé internacionály
stanoven v klerikální Vídni. Vlivné šlechtě
náleží zásluha. že všemožně se stará, aby
trouchnivící a v zakladech se borticí kleri
kalismus ještě jednou plným jasem v černém
Rakousku zazářil. Klerika'lní listy nabádají
k výpravám do Vídně a přiznávají, že v naší,
na víru tak chudé době, stalo se nutným
slaviti taková shromáždění, aby »posílila se
víra slabých, aby váhavým vštípila se od
vaha.< Klerikalism je nejhorším nepřítelem
osvěty a pokroku, jeví se nejškodlivěji
zvláště u národů malých, ohrožených. Naši
klerikálové v poslední době založením »Ma—
tice svatováclavskéc proti Ústřední Matici
Školské zákeřně napadli tento první náš ná
rodnostní spolek a ted' bez uzardění povedou
lid český do Vídně — tam, kde větev če
skoslovenská je zuřivou přímo bestiálností
napadána a o její bezživotí tam usilováno.
Leč toho klerikálové naši nedbají, jim vlaste
nectví je zástěrou, vlast, národ — ty jen
když hodí se jim do krámu. Zúčasmění
Čechů na kongresu vídeňském dokumentuje
zotročilost naši povahy, naší bezpáteřnosti.
Jak nepoměrně vysoko stojí nad klerikálnimi
sjezdy všeliké jiné kongresy, kde účastníky
nejrůznějších národů pojí vzájemně k sobě
nejčistší lidství! Zde snaha po opravdovém
sbratření národů. po světovém míru, po vy
rovnání křiklavých protiv vrstev společen
ských — na straně klerikální touha po
nadvládě mocných nad massou neuvědo
mělých, bezpa'tcřných. Lesk, pompa mají za
slepovati oči, myslw — Sjezd,jehož program,
jak je všeobecně známo, je čistěnáboženský,
bez té nejmenší zmínky o politice, a který
appeluje na účast věřících a nikoli na účast
nevěřících, takto posuzovati je cynismem.
Rakousko je ovšem bnejčernějšim státem,<
ale zajímavo, že se pokrokářům za žádnou
cenu z něho nechce. r.

Praktická cena Rousseau-ava »Emi
lac. Známý francouzský kritik Jules Le
maitre ve své studii o Rousseau-ovl vy
práví, že r. 1765 představil se ve Štross
burce autorovi Emila kterýsi člověk těmito
slovy: »Zde, pane, vidite muže, který svého
syna vychoval dle zásad, jež mohl — na
štěstí — čerpali z vašeho Emila.- ARous
seau prý odvětil: »Tím hůře, pane, tim

VYCHOVATEL Štrano 143.

hůře pro vás i pro vašeho syna!< — Tím
ovšem nechceme tvrditi, že v Rousseau-ově
Emilu nejsou jednotlivé bystré a užitečné
vychovatelské pokyny; ale v hlavních ry
sech jsou naprosto vybájené a neprovedi
telné.

Vznik Rousseau-ovy »Nové rHe
loisyc. Jakou přemírou obrazotvo'rnosti trpěl
Rousseau, nejlépe patrno z jeho fantastic
kého románu »Nauá Heloisac. Na jaře
r. 1757 přestěhoval se Rousseau z Paříže
do své »Eremitážec, a zde celou duší ssál
do sebe radosti samoty a půvaby rozvíje
jící se přírody. Uprostřed bujných křovin,
za zpěvu slavíků a zurčení potůčku pro
pukla náhle v něm touha po slastech sdí
lené, vzájemné lásky; cítil potřebu idea'lní
milenky, o níž dosavad marně snil. A že
osud ani nyní nepostavil mu takovou do
cesty života, utekl se ke svému známému
prostředku. Vytvořil si ve své obrazo
tvornosti bytost, jejíž duševní i fysicke
přednosti cele by jej zaujaly, a pojmenoval
ji Julií. Slim sobě připadal si nyní všecek
omládlý a povznesený, a tak, jak byl ve
svých špatných i dobrých vlastnostech, jal
se této vidině pod jménem St. Preux psáti
nejohnivější dopisy. Ijejí odpovědi sám si
též koncipoval a napisoval na papír se
zlatou ořizkou; stále je nosil u sebe, na
svých osamělých procházkách znovu a
znovu je otevíral a sobě předčítal se slzami
v očích. Teprve později napadlo Rousseau-a
tyto dopisy uveřejnili ve formě románu. —
Té doby, plné duševní závrati, naučil se
znati pí. z Hondetotů a v ní pak zosob
ňoval svoji Julii, jakkoli věděl, že u ní,
jejíž srdce nebylo již volně, na vzájemnou
lásku nemůže mysliti. Tato da'ma byla prý
jediná, kterou Rousseau opravdu miloval.
Jeho city k paní z Warensu měly do
sebe spíše ráz dělinné oddanosti, ačkoli ne
byly též prosty nečistých elementů, jež
onen milý poměr mezi >mamá< a »malič
kým: navždy ovšem zkazily. V Teréze Le
vasseur-ové, jež pocházela z nejnižší lidové
třídy a byla naprosto nevzdělaná, s níž se
Rousseau po 27letém divokém manželství
za přítomnosti dvou svědků sám »oddalc,
spatřoval pouze dobromyslnou hospodyni a
ošetřovatelku, která se o všechny jeho do
máci potřeby starala a k níž, vzdor její
prolhanosti a povídavosti, pouze zvykem byl
připoután.

Tresty na manželskou nevěru. Úpa
dek mravů má za následek stálé snižo
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vání posvátnosti stavu manželského, návrhy
na odcírkevnění manželství azavedeniman
želství státního, rozvížitclného. Francie v tomto
směru jest ovšem v čele »pokrokuc. Vpar
lamentní komissi pro reformu justiční zprávy
učinil radikální poslanec Violette návrh na
zrušení každého trestu na cizoložství a vy
držování mnitressy v manželském obydlí.
Komisse však tento návrh malou většinou
hlasů zamítla. Za to učinila volnému duchu
doby tu konccssí, že v zásadě usnesla se
na tom, aby nevěrná žena ni její milenec
nebyli odsouzeni k vězení, nýbrž aby byli
trestáni peněžitou pokutou od 100—200
franků. r.

Prof. Dr. Fr. W. Forster, jak jsme
dle zpráv denních listů uvcdlí, vzdal se
koncem zímního semestru své docentury na
polytechnice v Curychu. Listy v Curychu
vycházející velmi živě uvažovaly o této
události, které v celém paedagogickém světě
vyvolala značný rozruch, a dle svého pro
gramu, buď konservativního či liberálního,
se k této události různě též postavily.
Jako hlavní příčinu rozhodnutí Forste
rova uvádějí, že většinou paedagogické
rady a to proti návrhu fakulty a vysoko
školské komisse byla zamítnuta Forsterova
žádost, aby »vcnia legendi- byla mu roz
šířena na všechen obor paedagogiky. Zají
mavou zprávu přinesl »Gossauer Anzeigen
z 28. března 1912. Praví, že Forsterovi do
stalo se nabídky z rakouského c. k. mini
sterstva kultu a vyučování, aby přijalmísto
mimořádného professora ve Štýrském Hradci
s počátečním ročním platem 16.000 M., a
spolu mu naznačeno, že v brzku povolán
bude na universitu vídeňskou. Ale Fórster,
který již před 2 léty zamítl přijmoutí stolici
řádného universit. prcfessora na německé
universitě pražské po dvorním radovi Dru.
Willmannovi, z lásky k Švýcarsku. jež si
zamiloval, i této nabídky nepřijal. Ale dnes
musí i Forster nahlédnouti, že na učilištích,
na nichž kdysi působil atheista a nepřítel
Kristův, David Strauss, není pro něho místa
'od té doby, kdy vyznal svoji positivní víru
v křesťanství a jeho svět obnovující sílu a
jako přítel křesťanské kultury posvítil čet
nými svými spisy na neudržitelnost a prázd
notu materialisticko-pohanského blouznění
dnešní doby.: ž. '

VYCHOVATEL Roční: XXVII.

LITERATURA.

Bl. Zd:sla.va. Veršem napsal Front Za'k
T. J. —Cyrillo—Methodějskáknihtiskárna a na—
kladatelství V. Kotrba v Praze. Cena 50 h.

Sbírka »Žívoty Svatýchc, jež veršem
píše dp. P. Frant. ák T. J., přinesla ve
svazku IX. (36 str.) životopis blahoslavené
Zdislavy (prósou psaný životopis této nové
blahoslavenky vydal P. Bartol. Vrátný, Ord.
Praed. nákladem konventu OO. Dominikánů
v Praze; 116 str., cena 60 h), která vy
volala v básníkovi mrak chmurných stesků.
jako na př.:

»O narode, proč nemíluješ svého?
Ty's malý sic, leč mohuten tvůj duch.
Co kdekoli zříš v světě velikého,
ze všeho dal ti milostivý Bůh.

Proč poklonkuješ každé lesklé modle,
proč obracíš své děje na ruby?
Což nevidíš, že zákeřnictví podlé
ti chytře strojí léčky záhuby?

Vizme však ještě jinou ukázku svěžesti
veršů p. Zákových!

»Co Bůh šeptal v lidskou duší
tajným hlasem v lesa tiší,
rozvilo se v růží lásky
ku Marií, ku Ježíši.
Pod otcovskou střechou bělá
lilie se přenádherná,
panna čistých, cudných vděků,
žhavých růží družka věrná.

Na andělském čele skvěje
panenství jak čelenka se,
zpod řas jako hvězda z temna
v čaruplném svítí jase.
V tvář-i žhavá růže nachu
vypravuje o něm tklivě,
na rty jako u anděla
rajský úsměv kouzlí snivě.

S zanícením božské lásky
s nevinnosti bílým květem
pokora se snoubí mile,
průvodkyně ctnosti světem: . . atd.

Doporučujeme nový tento svazek, jakož
vůbec celou sbírku »Životy Svatých., co
nejlépe. Jsou to skvostné dárky ke každé
příležitostí. Jos. Fabian.

Knlhti-nraa anulu vla-r v Praze.
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" Wai-(f "
Jean Jacques Rousseau.

(K 200. výročí jeho narozenin podává EM. ŽÁK)

(Dokoačení.)

Nedostatek kritického ducha a přemíra obrazotvorností to byla, jež vnukla
Rousseau-ovi onu základní, bludnou a pro směr výchovy osudnou thesi: »Vše
kazí se pod rukama lidskýma.c Kdo s Rousseau-em vtom souhlasí, žev člověku
od jeho narození není ničeho špatného, ale vše dobré, tomu ovšem každé sebe
přemáhání, sebeodříkávání jest pošetilostí. Ten nechápe, že jsou hříchy a nepra
vosti, které mají svůj tajný pramen ve vlastní zkažené, sobecká a k zle'mu naklo
něné lidské přirozenosti, a vidí kořen všeho zla jenom v prostředí, v němž člověk
roste, ve zkažené společnosti. Ten nepomýšlí na to, jak by se sám a jiné refor
moval v nitru, ale hlásá jenom reformu vnější.

Velmi případně na tento kardinální blud, který moderním vychovatelstvím
stále se vleče, poukázal Fr. W. Forster, když napsal: »V našich radikálních so
ciálních reformatorech stále ještě se uplatňuje onen Rousseau-ův optimismus,
který předstírá, že člověk od přirozenosti je dobrý, a potom upadnev onu velkou
kloaku, která se jmenuje lidská společnost. Nikoli. Ona kloaka jestv nás; avlid
ské společnosti vyschne jenom do té míry, do které jsme samiočistili svoje nitro.c
(»Christentum und Klassenkamph Str. ZS.)

Svým názorem o dobrotě lidské přirozenosti Rousseau popřel velikolepe' a
všechno zlo na světě nám vysvětlující křesťanské učení o hříchu dědičném, atudíž
i pod-ebu vykoupení. A toto přezírání, ba zapření dědičného hříchu přivodilo
v 18. století ve výchově onu měkkost a falešný jilanthropismus, který chce uše—
třili mládež každé námahy a sebeodříkání. Tento směr k nesmírné škodě lidstva
z výchovy dosud nevymizel. On je spoluvinen vší mravní slabosti, poživač
nosti, bezcharakternosti nynějších generací. — —

Rousseau jako muž výhradně citový přirozeně pociťoval též potřebu a slast
citů náboženských. Bylo by nesprávno domnívati se, že jeho náboženské cítění
bylo mělké & prchavé. Bylo opravdové; ale spočívalo zcela jednostranně na jeho
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citové přirozenosti. Jeho vnitřní hlas, který mu pravil. že svět je řízen nejvýš
mocným a moudrým Tvůrcem, a příroda byla jediným pramenem jeho víry. Své
»Credoa dal v ústa vikáře savojského, který ve 4. knize jeho »Emilac chápe se
slova, aby jej o náboženství poučil. Že Rousseau uprostřed vyslovených atheistů,
s nimiž se v Paříži stýkal, jako byl Diderot, Condillac. d'Alembert, v Anglii pak
původce skepticismu David Hume, uchoval si víru v Boha, jest zajisté světlý rys
jeho nestálé a těkavé povahy.

Ale toto bezdagmaticke', přirozené náboženství jest příliš mlhovite', a právě
na Rousseau—avinejlépe ukazuje, že mělo jen velmi skromný vliv na jeho život
a na jeho mraty. Oproti modnímu atheismu amaterialismu bylo ovšem světélkem;
ale světélkém bez tepla a síly. Tak chápeme, že »Vyznání víry savojského vikáře:
učinilo na Voltaire velmi nemilý dojem. Tento vjednom svém listě praví: »Četl jste
snadjiž prósu pana Jana Jakuba! Jeho »vicairesavoyardcje hoden trestu. Jidáš nás
opouští; a v kterém okamžiku! V hodině, kdy naše filosofie by zvítězila na celé
čářela Ale později, když právě tato část »Emilac měla za následek, že na Rous
seau-a byl vydán zatykač, takže musil na rychlo Francii opustiti, a když kniha
byla odsouzena, opravil Voltaire svůj názor 0 »vikáři savojskémc, poněvadž vy
tušil, jak výborně může posloužiti v boji proti positivnímu křesťanství. Ba Vol
taire dal si nyní Emila vázati do nádherných desek se zlatou ořízkou a pravil,
že »je jediným dobrým činem, který v životě vykonal ten malý blázen, Jean
Jacques.: Mužové chladného, pyšného rozumu zabrali se do tohoto díla avybírali
z něho zbraně proti církvi a státu. Známo je, že diktátoři velké francouzské re
voluce, Marat a Robespierre byli horlivými čtenáři a obdivovateli .Emilac.

Rousseau popíral zjevení ; zavrhoval náboženství nadpřirozené. Kdyby prý
zjevení nadpřirozeného bylo; byl by je musil Bůh opatřiti takovými známkami,
aby ode všech mohlo býti poznáno. Těchto známek prý není. — Jak-patrno, Rous
seau naprosto neměl smyslu pro zjevení nadpřirozené jako historický fakt. Zá
zraky a proroctví, minulostí tak dosvědčena & ověřená, nebyly mu ničím. Tím
ovšem historie zvrhla se v jeho mysli v ona fakta, z nichž přijímal pouze ty,
které jemu se zamlouvaly, 'a zavrhoval ony, jichž chápati nedovedl. Vycházelt
prostě, jako všichni dnešní racionalisté, od toho předpokladu, že zázrak a. pro—
roctví jsou nemožný. Jest to až dosud prvý a hlavní předpoklad těch, kteří se
chlubí vědou, prostou všech předpokladů. — Rousseau také nikdy neviděl anebo
přehlédl onen fakt, přece i racionalistům přístupný a pochopitelný, že právě lidé
věřící v nadpřirozené zjevení a nepochopitelná tajemství, v této víře mají nej
trvalejší zdroj všech ctností, kdežto lidé s pouhým přirozeným náboženstvím mají
v něm velmi skrovnou oporu a posilu. Jako muž kusého vzděláni nikdy též ne
chápal, odkud to, že všemi náboženstvími starověku vane ona mocná a jed
notná touha po zjevení Božím. vřele přání, aby sám Bůh lidstvu zjevil pravdu;
a neptal se, zda kdy nebe této touze vyhovělo. Zda vtělení Boží a život Boha
mezi lidmi jest historickým taktem.

Že ti, kdo na těchže předpokladech, ba předsudcích jako Rousseau, založili
své náboženské cítění, &jsouce proto jako on náboženskými individualisty až do
dnes Rousseau-a jako autority se dovolávají, není nesnadno si vysvětliti.

Ne menší Rousseau-ovou chybou je, že jeho »Emilc teprve ke konci svého
vychování má se dovědětí o náboženství. Jako děcku nemá se mu o Bohu ničeho
vyprávěti. Pravda ovšem. že náboženská výchova, budění náboženského vědomí
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a cítění, je jaksi korunou, vrcholem výchovy. Z toho však nikterak nenásleduje,
že by se s náboženskou výchovou mělo vyčkávati až do té doby, kdy by žák
byl s to ohromnost a vznešenost tohoto učení chápati. — Tento Rousseau—ův
názor nejlépe zase ukazuje všechno jeho abstraktní rozumování a theoretisování
bez ohledu na potřeby lidské přirozenosti. Kdo zná děcko v jeho zvědavosti a
touze po poznání, nejlépe se přesvědčil, že i ono touží po jednotném výkladu
světa a ptá se, být snad svým dětským způsobem: »Odkud vše, co nad sebou
a kolem sebe vidím?: Vcliké záhady světové, jež zajímají mysli ňlosotů, ponou;
kají velmi záhy i děcko k mnohým otázkám. A jestli mu ony otázky nejsou
uspokojivě zodpověděny, jeví se u něho nespokojenost, nesoulad v jeho nitru.
I dětský duch — a to nesmí se přehlédati — touží potom, aby měl jednotu, sou
lad ve svých představách, a hledá tuto jednotu v nadpřirozeněm, v Bohu. Onen
žita? zájem, s kterým děcko přijímá každé poučení o náboženství a nadpřirozeuém,
nejlépe svědčí, že plyne z jeho nejvniternější potřeby. Děcko nalezá v náboženství
plné uspokojení své mladé duše. Představa o Bohu, stvořiteli a otci všech, je
mu tak blízka & duši jeho tak blaživá, jako představa o otci, kterého stále doma
vidí ajejž denně celuje.

Kdo tudíž i dnes chce odkládati- po návrhu Rousseau-ově náboženské po
učování mládeže až do zralejšího věku, nerozumí duši dítěte právě tak, jako jí
nerozuměl Rousseau, který všech svých 5 dětí ihned po narození kázal odnésti
do nalezince a s nimi se nikdy nezabýval.

A ostatně nemá i útlá mládež povinnost Boha tak. jak je schopna, pozná—
vati a jemu sloužiti? Kterak má později všemu tomu uavykatí, když si v prvých
létech nauykla žití bez jediné myšlenky na Boha, bez jediné modlitby? Jen kdo
studoval dětskou přirozenost, kdo sám z vlastní zkušenosti poznal, kterak útlou
dětskou mysl zajímá každý biblický příběh a každá zpráva o Bohu, Ježíši Kristu,
jeho sv. Matce atd., chápe, jak hluboký smysl mají slova vznešeného Příteledítek,
jenž pravil: »Nechte maličkých přijiti ke mně a nebraňte jim|c Je podivno, že
i dnes někteří reformatorové vychovatelství nedovedli se nad nimi trochu vážněji
zamysliti. — —

Přes uvedené hrubé omyly Rousseau-ovy, jež vjeho »Emilu- se nalezají, nelze
však též popříti, že v této knize mnohé se nalezá, co značně přispělo k reformě
výchovy. »Spisem tímto učiněn obrat ve výchově, založené na nazírání, na samo
statném přemýšlení, a položena hráz bezmyšlenkovitému vtloukáni učiva a jeho
papouškovánic, (Dr. Jas. Kachník: »Dějiny _filosqfiex. Str. ZOO.) On byl prvním,
všeobecně všímaným tlumočníkem zásady, že třeba se vmysliti v psychologii dí
těte a zde začítí s počátky výchovy. Pravit velmi správně: »Neznáme zhola dětství;
čím dále postupujeme na základě svých mylných pojmů o něm, tím více blou
díme. Lidé velmi moudří lpí na tom, co je důležito věděti lidem, nestarajíce se,
co mohou dítky pochopiti. Hledají v dítěti vždy člověka, uepomýs'lejíce na to, čím
jest, než se stane člověkem. . . Počněte tedy le'pe poznávati své žáky, nebo! jich
jistě zhola neznáte . . . Příroda chce, aby děti byly dětmi, nežli dospějí v lidi.
Chceme-li převrátiti tento řád, obdržíme předčasné ovoce, jež nebude ani zralé
ani chutné a brzy počne hníti. Budeme míti mladé učence a staré děti-, atd.

V tom smyslu, že Rousseau svým spisem nejvíce přispělk propagaci hesla,
že třeba studovati duši dítěte, stal se jedním zpředních hlasatelů moderních zásad
paedopsychologických.



Strana 148. VYCHOVATĚL Ročník XXVII.

Dále on je též hlavním Zastáncem methody názorného vyučování, jaksvými
kapitolami o pěstění smyslového poznání dítěte to tlumočí. »Poněvadž vše, co
vstupuje do rozumu lidského, přichází tam skrze smysly, prvý rozum lidský je
rozum smyslový, jenž slouží za podklad rozumu intellektualnímu.: Cvičení smyslů
nazíráním na věci je přední jeho vychovatelský požadavek. Z toho dovozuje též,
že je radno cvičili dítky v kreslení dle přírody. Nikoli napodobiti napodobeniny,
ale napodobiti skutečnost. Zajímavo též, že Rousseau uznávaje důležitost ručních
prací a iich mravní výchovnou silu, dává svého Emila cvičiti v truhlářství. Mát
Emil »pracovati jako rolník a mysliti jako ňlosota.

V době dospívání, kdy v jinochovi ozývají se vášně, má se v něm buditi
soucit s lidmi trpícími. Má se stávati, co později krásně vystihl Rich. Wagner
slovy: »Durch Mitleid wissendc. Chce, aby mládež byla voděna tam, kde lidská
bída a strasti jsou domovem, jako na př. v nemocnici, chudobinci a j., nebot tak
učí se poznávati svět i po jeho stinné stránce.

»Brzy po vyjití Emila—, uvádí dr. Ant. Kreear v českém překladu díla,
»vydal benediktin Cajal roku 1765 spis, v němž hleděl dokázatí, že myšlenky,
které Rousseau v Emilu přednáší, nejsou jeho, nýbrž že je vzal ze spisovatelů
jiných. Mnich ten nalezl nejen v literatuře francouzské, ale i v literaturách růz—
ných národů jiných dosti veliký počet spisů větších i menších, známých i ne
známých, které, jakse zdálo, dostatečně dokazovaly, že jich Rousseau užil a
tudíž v Emilu pouze cizím peřím se chlubí. Již tehdy pravil Grim sarkasticky:
»Bohužel, že Cajot zapomněl udati, komu ukradl Rousseau výmluvnost, barvitost
a slohu. (Předmluva k :Emiluc. Str. XXXVII.) —- Má-li tento citát Grimův zleh
čiti soud Cajotův o neoriginálnosti Rousseau—ové, odpovídáme p. Krecarovijenom
tolik, že práce mnicha Cajota dokazuje aspoň tolik, že i jiní před Rousseau-em
připadli na mnohé paedagogické zásady, jichž Rousseau stal se nejpopulárnějším
tlumočníkem; že tudíž neodpovídá pravdě Rousseau na úkorjíných, méně známých,
nespravedlivě stavěti za ducha skrz na skrz originalniho. A dále: Citát Grimův
2 tvrzení Cajotova logicky ničeho nevyvrací, poněvadž mluví jenom o formě,
stylu, jakým Rousseau již dříve známé myšlenky tlumočil, a tuto formální skvě
losta svěžest mu snad ani Cajot ani kdo jiný zkatolických paedagogických spiso
vatelů neupíral a neupírá.

Že Rousseau byl torsem velikého talentu, umělec stilu, muž silné obrazo
tvornosti a prudkého cítění, všeobecně se doznává. Jeho těkavost, nedostatek
mravních zásad, nestálost ve všech věcech (v náboženském svém nazírání byl zprvu
protestant, později stal se katolíkem, na to zase odpadl kprotestantství, a soudě
dle vyznání vikáře savojského nebyl pak již ani protestant, nýbrž pouhý raci

onalistický deista), nedaly však vyrůsti jeho talentu na onu výši a onen význam,
který mu rádi »modcrní- paedagogové jako svému patriarchovi připisují. Rein
ve svém díle: »Encyklopddisches Handbuch der Paedagogikc (VI. str. 10.), spiso
vatel dojista z klerikalismu naprosto nepodezřelý, uzavírá. svůj soud o Rousseau
ovi těmito slovy: »Anregung hat der Emil fůr das einzelne der Paedagogik in
reichen Fallen gegeben und er giebt sie noch heute; aber sein System ist nie
angenommen worden, und man wurde ihm heute weníger Aufmerksamkeii an'wen
den, wenn es nicht so gldnzend vorgetragen 'wc'irefDies ist auch der Vorzug, der
Rousseau vor seinen Vorgángern hat. Er hat aus Montaigne einzelne Berner
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kungen und Thatsachen entlehnt; er hat Fenelon mit innerem Interesse gelesen,
er hat den >guten< Rollin und den oberfláchlichen Crousaz wenigstens einerEr
wáhnung gewůrdigt. In der Grundlage seines Buches aber ist er original, und im
Stil unter den paedagogischen Schriflstellern ohne Beispiel.. (Dodatek.)

Armáda. spásy.
Podává prol. Dr. LUB. PE l'R.

(Pokračování. )
.v.

Jak rychle Armáda spásy se šířila, toho nejspolehlivějsm dokladem jest vý
sledek sbírek od roku k roku neuvěřitelně stoupající. Roku 1882 sebráno bylo

viediném shromáždění 60.000 šilinků; v roce následujícím již 200.000, a r. 1884

Ale obchodní duch manželů Boothových nespokojil se tímto úspěchem a hledal
Armádě spásy nových příjmů v průmyslových podnicích a obchodech, v nichž
vedle potravin prodávány byly všechny předměty, v domácnostech potřebné.
Kromě toho zřízena byla v Londýně pojišťovna na život, pojišťovna na škody
ohněm způsobené a depositní banka. »Každý groš, jejž obchody vydělávají, při
spívá k rozvoji Armády stejně jako sbírky,- toto heslo dalo popud k silné agi
taci, jíž obchodním podnikům Armády spásy získávání byli noví a noví zá
kazníci.

Za hranicemi Anglie Armáda spásy přirozeně nejrychleji rozšířila se mezi
národy anglicky mluvícími. Působí nyni v 52 zemích, káže v 31 řečech, má přes
7000 stanic a na 600 socialních ústavů. Jejích 48 časopisů tiskne se ve 52 mil
lionech exemplářů. Jistě dost odůvodnění ke slovům kardinála Manninga: »Ar—
máda spásy jest příliš ařetelnou skutečnosti, aby směla zůstávali námi nepo
všimnutou. Dbejme, abychom se ji v lásce a dobročinnosti nedali před
siíhnouti..

První pokus o získání půdy v Německu stal se r. 1884, když byly síly
k tomuto podniku potřebné v"Londýně náležitě vychovány. Začátek učiněn byl
zpěvníkem a stručným výkladem podstaty a cílů Armády spásy. Pod titulem
»Kriegsruf- vydáván jest War-cry v Německu od r. 1885. Cesta do Berlína vedla
přes Švýcary německy mluvící a přes Wirttembersko. První přijetíArmády v Ber
líně nebylo príliš vlídné. Byla zasypána posměchem. Ale i zde ukázalo se, že
svět náleží těm, kdo dovedou vytrvati.

Posměch měnil se v úctu a uznání. jež si soustavná propaganda znenáhla
vynucovala. »Každoroční průvod a schůze po něm konaná dály se za veliké
účasti lidu,c psal v. 1911 »Das kleine Journal-. »Průvod, dvěmajezdci zahájený,
byl mnohem větší než v letech předcházejících. Zvláště početní byli zástupci
jednotlivých zemí, jichž pestré stuhy tvořily příjemnou změnu v jednotvárné
modři uniforem. Velmi živě působily červené kabátce a bílé výložky kapelyv čele
kráčející.'Na Tempelhofském poli byl průvod očekáván mnohými tisíci lidu, jenž
se zájmem poslouchal přednášky a pěvecké výkony Armády. Zvláště se líbily
děti, jež v pestrých šátcích, s lampiony v rukou, předvedly malebný tanec. Večer
v přeplněném sále Germanie pokračováno bylo v kongresu.

Hlavním řečníkem byl komandant Mac Kie, jenž před desíti lety byl ve—
litelem Armády spásy v Německu, a nyní se svou chotí, rozenou Němkyní, pů
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sobí ve Švédsku. Mac Kie jest jedním z nejlepších řečníků Armády. Jeho pro
mluvy zůstavily vždy silný dojem & přiměly mnoho lidí k pokání.

Armáda spásy působí mezi křesťanskými národy různých mnání. -—Přiro
zeně vzniká tu otázka, jaké stanovisko zaujímá k existujícím církvím. Odpověď
k této otázce dala správa Armády spásy ve své publikaci »Příspěvek k řešení
socialni otázky. nadepsané.

Není ostatně nutno. dovolávati se pouze této brožury. Reči ve shromáždě
ních konané prohlašují v souhlase s ní, že Armáda spásy nechce býti novou ná
boženskouspolečností, nýbrž jen pomocnou organisací všech církví, k tomu pracu
jící, aby lidé hříchupropadli a náboženskémuživotu odcizení znovu přilnulí k duchu
náboženských společností, v nichž se byli narodili.

Ale přes tato olflcielní prohlášení nelze se ubrániti domněnce, že lépe vy
stihlo podstatu Armády spásy rozhodnutí německého říšského soudu z 5. října
1900, jež Armádu spásy prohlásilo »náboženskon společností v Prusku existujícíc.
Mluví pro tuto domněnku nejen výpady, jež si Armáda spásy proti nábožen
ským společnostem, a zvláště proti svátostem katolické církve dovoluje, nýbrž
ijejí učení o »božské autoritě- Armády spásy. Neboť jak čteme v jejím »Prů
vodcic, jest Armáda spásy společností Bohem v život uvedenou, ke cti Boží
utvořenou, dle úradku Božího Duchem svatým řízenou, armádou Bohu odda
ných lidí, za tím účelem sjednocených, aby Boha milovali, Bohu sloužili, ke
vzájemnému blahu si pomáhali za záchranu ve světě šířili. Ježíš Kristus je bož
skou hlavou, jenerál pozemskou hlavou Armády. Ostatní důstojníci jsou jene
rálem k tomu určování, aby byli vůdci Armády a aby učili ji dávanými rozkazy
a pravidly, včem záleží vůle Boží. Armáda má plnou božskou autorituavšechny
duchovní výhody, jimiž obdařeny jsou církve jiných náboženských vyznání. Věrný
důstojník je stejně s to udíleti duchovní žehnání a vedení jako kněz, farář nebo
náboženský kazatel. V »Orders and regulationSc pro vojíny Armády spásy pro
nesen jest názor: »Je dosti důvodno, že Pavel, ne-lí jménem, jistě podstatou byl
jenerálem Armády spásy v prvních křesťanských obcích z pohanstva utvořených,
a že v církvích jím založených vykonával tutéž moc a autoritu, kterou hlava
dnešní Armády spásy vykonává.: Slova jistě příliš sebevědomá, aby Armáda
spásy mohla býti pokládána za pouhou pomocnou organisaci trvajících církví.

Bylo již řečeno, že Armáda spásy, aby na sebe upozornila, ráda sahák pro
středkům nápadným. K těm také náleží její armádní znak, její prapor a její
pozdrav. Ve znaku, jehož se hojně užívá, znázorněno jest základní učení Armády
spásy. Ve středu slunce dva skřížené meče protínají písmeno S, v němž kotví
vztýčený kříž. Nad sluncem umístěna jest koruna. Slunce značí světlo Ducha
svatého, písmeno S spasení (salvation), paprsky ze slunce vyzařující pravdy sv.
evangelia, meče boj salutistů, koruna věčnou blaženost.

Prapor Armády záleží z velikého pole červeného, jež připomíná krev Kri
stovu &jeho obět za lidi. a z modré ovruby, značící nevinnost. Uprostřed čer
veného pole jest žlutá osmihranná hvězda a. kolem ní slova »krev a oheňc, jež
připomínají krev Kristovu :; oheň Ducha sv.

Pozdrav osvědčují si Salutísté zvednutím pravé ruky s ukazováčkem
do výše oka vztyčeným. Chtějí si tím jednak vzdáti úctu, jednak připomenouti
spásu duše, s nebe přicházející. Víru. naději, lásku, vlídnost a pokoru znázor



Ročník XXVII. VYCHOVATD. Strana 151.

ňují si Salutisté pěti prsty pravice; pravdomluvnost, poslušnost, čistotu, sebeza
pření a vytrvalost pěti prsty levice.

Z této symboliky dají se již uhodnouti základní prvky věrouky a mravouky
Salutístů.

Podkladem nábožensko-mravního života prohlašuje »Průvodcec těchto sedm
pravd: l. Jest jeden svatý, všemohoucí a dobrotivý Bůh. 2. Hřích jest hroznou
urážkou Boha i lidí. 3. Trest za hřích jest jistý, spravedlivý a věčný. 4. Kdo
skrze Ducha sv. věří, docházejí spasení Kristovou obětí na kříži, za všechny lidi
vykonanou. 5. Všem lidem jest spasení nabízeno. 6. Každý vojín Armády jest
povinen použíti všeho, co má, k šíření tohoto spasení. 7. Bůh věrným vojínům
kříže dá slavnou a věčnou odměnu. (Pokračování)

„Neutrální“ škola ve Francii.
Francie má, jak známo, od r. 1882 laickou státní školu. Tato ve svém pro

gramu hlásala, že se chce chovati k náboženství naprosto meulrálněc. Nechtěla
na náboženském základě mladež vychovávali, náboženství učiti, nechtěla je do
poručovati; ale také ne je tupiti a zlehčovati.

Že naprostá indifferentnost, neutralita ve škole oproti náboženství, může
existovali jenom v theorii a na papíře, ale nikoli v praxi, v životní zkušenosti,
na to bylo již často poukazováno. Nedávno Rillhaler v předním vychovatelském
listě: »Paedagogische Zeitlragenc, sešit 9. (Objektivita všeobecná, objektivita ve
studiu historie a vyučování dějinám) velmi přesvědčivě dokazoval z praxe, že
naprostou objektivitu ve škole nelze nikdy zachovati. A slavný kardinál mech
línský, arcibiskup Mercier, jehož filosofické spisy vzbudily živý zájem všech od
borníků, v nedávném pastýřském listě ze zkušeností, učiněných na francouzských
školách, dovozoval totéž. Prohlásil veřejně: »Neutrální učitel není žádným mi
strem, a jakmile se jím stane, přestává býti neutrálním.- Co je na učiteli nej
lepším a nejvlivnějším, jest jeho osobnost, a ta se nedá přeměnili.

Kterak francouzská vláda šetří ve škole slíbené »neutralityc, velmi markantně
ukazuje Dr. Zeus v 9. čísle měsíčníku: »Allgemeine Rundschau: (2. března 1912),
kde uvádí četné doklady toho, jak francouzská vyučovací správa bojuje proti
každé zmínce o Bohu ve školních čítankách. Uvádíme z něho některé význačné
příklady.

Dříve byl v básni Lapradeově verš: rŽehnám vaší samotě, Bůh bude vás
zde chránit.< Nyní je zaměněno slovy: »Žehnám vaší samotě a těm, kteří vás
chrání.: Nadpis článku: »Mnichové sv. Bernarda: mohl by snad děti pohoršiti.
Proto nyní dán článku nadpis: »Psi sv. Bernarda-! — V jiném článku Lapra
deově bylo: »Dím k nemocnému, jenž bdí: Chvála Bohu, noc již přestávác, nyni
zní ono místo: »Vzpruž se, noc již přestává.- — Chateaubriand kdysi napsal:
»Stvoření první pěvec zapěl chválu Věčného.: Aby zachována byla přísná neutra
lita, změněno ve slova: »Stvoření první pěvec zapěl svou vznešenou píseň.

Přímo úsměv vzbuzuje, když slova starého La Fontaina: »Však rybička
již vyroste, zachová-li ji Bůh na živu,< zaměněna byla takto: »Však rybička již
vyroste, když se nechá na živu.:

Tak básnická část byla všudy přísně přístřižena; s prosou dálo se nejinak.
Francouzská mládež velmi horlivě četla knihu, jež měla titul: »Cesta dyou dítek
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Francií-. Z ní bylo vše vynecháno, co jen poněkud připomínalo křesťanské ná
boženství. Mali cestovatelé nevidí na své pouti ani chrámů ani ústavů, jež mají
náboženské pojmenování. Všude jsou podobné jména vynechána; i tam, kde jde
o pouhé zvolání: »Bohu díky, můj Božclc a pod. — Ve vydání z r. 1904 bylo
ještě na jednom místě psáno: »Naše vlast a Bůh.; nyní však ono místo zní:
'Naše vlast a naše povinnost.:

Dříve mezi slavnými muži, kteří se v Burgundsku narodili, byli též uvaděni
sv. Bernard, a slavný biskup a kazatel Bossuet. V nynějších vydáních jsou již
vyškrtnuti právě tak, jako sv. Vincenc z Pauly a slavný arcibiskup Fénelon. Obraz
kathedrály v Remeši je nahrazen mapou, rovněž i kathedrála pařížská apařížský
špitál nyní zmizely. Před rokem 1905 ještě se“ četlo: »Klekali. před malým, že
lezným křížem, který Ondřej kdysi sám ukoval a postavil na hrob svého otce.:
Nyní toto místo zní: »Blížili se k malé, kovové desce, kterou Ondřej kdysi sám
ukoval, aby na ni napsal jméno svého otce.: _

Ještě horší nežli toto zaměňováni textu je strannickost a protináboženská
tendence, která se tak často prozrazuje v mnohých »neutrálníchc čítankách. Tak
čítanka pro nejnižší třídy nemá ni jediné řádky z pera některého duchovního
nebo církevně smýšlejícího spisovatele. Největší a nejlepší francouzští spisovatelé
patrně ničeho nenapsali, co by mohlo malé děti zajímati! Čítanka pro střední a
vyšší stupně cituje jednou Racina, Corneille, Fénelona, Massilona; ale znich ni
čeho, co by bylo výslovně náboženského obsahu. Naproti tomu velmi zhusta
dostávají zde slovo Voltaire, Michelet, Quínet, Zola. O dějinách mluví setu velmi
zevrubně. A zde vše se uvádí, co jen může na církev vrhati špatné světlo; něco
dobrého o ní vůbec se nepřipomíná. Je zde velebena lidumilnost protestantského
faráře Oberlina, ale o sv. Vincenci z Pauly není tu ni jediného slova!

Tak vyhlíží ona velebená neutralita nynější státní školy francouzské. Ale
jak se zdá, střízlivějším myslitelům všechna ona bezhlavá nenávist náboženství
a církve, jaká se jeví u francouzských školních úřadů, připadá již směšnou.

z..

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

(Pokračování)

Když Abraham tak dobře působil, řekljednou Bůh andělům: »Zdažještě budete
říkati: Proč jsi marně stvořil lidi? Pohledte na Abrahama, jak mnoho dobrého
koná a tolik lidí přivedl k dobré cestě!: I předstoupil anděl Šatňel a pravil:
»Zajisté veliké a dobré skutky koná Abraham, služebník tvůj; avšak zkoušej ho
jednou & žádej na něm, aby ti obětoval svého syna, jehož jsi mu dal ve stáří,
a uvidíš. obstojí-li.: Přistoupil též Satan a řekl: »Což darmo bojí se Abraham
Boha? Vždyť jsi jej opatřil hojností adal jsi mu požehnání země. A syna jsi mu
dal ve stáří; tomu učinil velikou hostinu, a zdaž Ti tenkrát něco _obětovalP
Ani pláče ti neobětoval, nebot zpyšněl a na tebe zcela zapomněl.: Odvětil
Hospodin: »Jest zajisté Abraham spravedlivý & bojí se Boha jak náleží; když
mu poručím, aby mi svého syna obětoval, jistě tak učiní 's ochotným srdcemlc

Řekl pak jednoho dne Abrahamovi: »Vezmi svého syna a obětuj mi jej
v zápalnou obět.: I řekl Abraham: »Hle, mám dva syny, a nevím, kterého
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z nich mám vzíti'h Bůh pravil: »Vezmi syna svého jedinéhoh OdvětllAbraham:
'I Isák i Ismael jsou jediní synové svých matek.< Řekl Bůh: »Vezmi svého
jediného syna, kterého miluješic Řekl Abraham: »lsáka i Ismaelc stejně miluji.c
Tu pravil Hospodin: »Vezmi syna svého jediného, kterého miluješ, Isáka. &obětuj
mi jej na hoře, kterou ti ukážilx Jak to Abraham uslyšel, pomyslil si: »Řeknu-li
to Saře, umře ona žalem; odvedu-li jej tajně, bude míti věčný zármutek a bude
jej hledati po celé zemi. Řeknu jí: lsák musí býti dán do nějakého místa. kde
by se naučil moudrosti a rozšafnosti, aby věděl, jak má žíti.c I učinil Abraham,
jak si umínil, a řekl Saře: »Připrav mím jídlo a nalej vína, abychom měli radostlc
A divila se Sara a řekla: »Proč dnes tak mluvíš? Vždyť není ani sobota ani
novolunníPc Odvětil Abraham: »Vzpomínka na Isáka mně vždy působí radost.
Šla pak Sara a vše připravila. A když jedli a pili, řekl Abraham: »Slyš, Saro,
drahá ženo, co ti nyní oznámím! Já jsem ve třech létech věděl, že Bůh stvořil
nebe i zemi; ale Isak, náš syn, nemá dosud znalosti o Bohu, a proto ho vezmu
a odvedu tam, kde by se s jinými mladíky „učil moudrosti a rozšatnosti, aby
z něho byl dokonalý člověk.. I řekla Sara: »Vezmi jej tedy a dej do takového
místa, o němž jsi pravill Na cestě jej však dobře, opatruj & neopusť jej ani na
chvíli! A dej mu jisti, když bude míti hlad, a píti, když by žíznil, a nedopusť,
aby šel pěšky, a chraň jej před slunečním žárem a vyhovuj mu ve všem a ne
rozhněvej se naňlc Abraham slíbil vše. S pláčem rozloučila se Sara se svým
synem. Abraham vyšel s ním a se dvěma služebníky časně z rána a šl
k hoře Boží.

Když se vzdálili, přišel ďábel !( Saře & řekl jí: »Víš, kam šel Isak, tvůj
syn? Již jej více nespatříšlc A vyzradil jí vše. Sara však nereptala, jak satan
očekával,- nýbrž se ochotně podrobila vůli Boží, ač byla sama tím velmi za
rmoucena. I mrzel se Satan a pokoušel pak Abrahama & po té i Isáka, aby ne
poslechli rozkazu Božího. Řeč jeho byla však marnou. Na otázku Isákovu, kde
že jest obět, řekl Abraham: »Ty budeš obětílc Podvolil se Isák ochotně a řekli
otci. k čemu jej sváděl ďábel.

Když pozoroval satan, že svými řečmi ani Abrahama ani Isa'ka nesvede,
proměnil se ve velikou řeku, aby jim zastavil cestu. Když došel Abraham k této
řece, domníval se, že jest mělkou a vešel do ní s Isákem, a služebníci je ná
sledovali. Voda však byla stále hlubší a brzy dosahovala jim až po hrdlo. Tu
poznal Abraham, že jest to dílem satanovým, neboť se na tomto místě na vodu
nikdy nepamatoval, obrátil zraků Svých k nebi a zvolal: »Pane všehomíra! Ty
jsi mne vyvolil, a snížil jsi se ke mně a řekl jsi mně: >Já jsem jediný a ty jsi
jediný, tebou bude moje jméno ve světě rozhlášeno, obětuj mně Isáka,c ajájsem
neváhal a vykonávám právě tvůj rozkaz, a tu dosahují vody až na můj život.
Utopím-li se já neb Isák, můj jediný syn, kdo bude pak jméno tvoje rozhlašo
vatiPc K ďáblu pravil: »Odejdi satanelc Satan se ulekl a zmizel. Cesta brzy
uschla & oni mohli bez překážky dále. —

Satan přistoupil k Abrahamovi ještě jednou a řekl jemu: »Dosud jsem tě
přelhával, nyní však ti řeknu pravdu. Byl jsem v nebi a slyšel jsem tam mlu
viti: „Nikoliv Isák, nýbrž skopec bude obětí! Vrať se tedy v pokoji do svého
domulc I řekl Abraham: »Což nevíš, že se. lháři nevěří ani tehdy, když pravdu
mluvířc Tu zmizel ďábel na dobro. -— (Pokračování)
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FEUILLETON .

»Nous dansons sur . . . (
Píše Václav Hrudka.

(Pokračování)

Můžeme právem s velikou pravděpodob—
ností souditi, že moderní vzdělanost, bez
citná. a bez srdce, dospěje jednou ke kata
strofě, a dříve ještě, než počítáme. Vzpo
mínáme cyklu Anatole France: »Na bíle
skále..

Takového zakončení
moderní kultura|

Vy lidé! Vám málo bylo býti lidmi,
z vás chtěli míti nadčlověky, ale cože dí
Herbert Spencer v »Sociologiti Doslova
toto: »Nová demokracie není nic jiného
než jiné jméno pio starý despotism, kde
nyní, jako dříve, vidíme Liberté, Ega
lité, Fraternite' skvítt' se na veřejných
budovách, a přece nyní iako dříve zna
menají tato slova nejkrainější stran
nickou nenávist, hanobení aosobní útoky
ve sněmovně.

Ano, tato nová demokracie potřebovala,
chlějíc odůvodniti svoji snahu po vládě,
nového evangelia, nového Creda, & domní
vala se, že je najde v uplatnění vědy pro
život lidský.

»Věda' bude řídili život, odhalí jeho
zdroj, původ! Věda upraví novou formaci
společnosti na soiidnějších základech!

Věda odhalí původ života. Neboť od
onoho roku 1838, kdy Schleíden poznal
vlastnosti buňky, jakých netušených úspěchů
docílila fysiologie! Vždyť ještě před sto lety
platila nauka o epigenesi, že část za'
rodku vzniká po části, a dnes embryologie
striktně zná vlastnosti vajíčka i Spermatu a
dokonce postavila člověka mezi placentalia,
ssavce koláčnaté, pravíc: >Člověk je pravé
amniotické zvířelc — Amnion jest obal
kolem embrya, a nevyskytuje se u oboj
živelníků a ryb, nýbrž jen u ssavců & u
člověka. —

Ani slova zlého proti moderní fysiologii,
jež přinesla tolik cenných a. užitečných po
znatků. Ona obohatila nás pozemský život
a prospěla mu. Ale proč bylo zapotřebí, aby
někteří učenci tak zneužili jména vědy ? Tak
nemístně zveličili její schopnosti a tak při
pravili toiik bolestných zmatků v moderní
kultuře?

dočká se pyšná
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Psychologický možno vysvětliti si hrdé
sebevědomí dřívější školy přírodovědecké
tím, že nové poznatky a četné nálezy, nc
tušené a překvapující, v pravém slova smyslu
ohromily a zaslepiiy badatele. Soudili, že
již otevřen jest jim »liber vitaec. Podtrhuji
slova: amožno vysvětlitic; ale tím není
řečeno, že hrubě .výpady a výstřelky mo
derních přírodozpytců jsou omluvitelny. So
lidněiší rozhled po filosofii byl by jistě
uchránil přemrštěné evolucionisty před
mnohými neprozřetelnostmí.

Proti zjevené nauce postavili svoji na—
uku, objevenou prý v přírodě: Věda prý
vede náš život, věda přesně určí podmínky
našeho soužití; našimi axiomaty jsou em
pirie, pokus, pozorování, indukce. Přijímáme
plynulost života, věříme v jeho vývoj, slu
dování tohoto vývoje dává nám možnost
zařizovati si i budoucnost dle svého přání.
Domníváme se, že zříme v přírodě boj o
život, a namlouváme si, že tento boj jsme
již s dostatek pochopili, že v něm pozoru
jeme universální přírodní zjev, ba Že to
zákon oživené a rozumné přírody.

Proto prý jest abnormalitou zařizovati
lidskou společnost dle jiných zásad, nežli
dle těch, jež jsme studiem poznali v ostat
ním tvorstvu, nebof naše věda dí, že člo
věk se liší jen stupněm od jiných tvorů a
že rozdíl mezi člověkem a jiným živočichem
jest jen kvantitavní, nikoli kvalitativní.

Dospěla-li tedy příroda nenáhlým vý
vojem až k svému nejnádhemějšímu dílu,
k člověku, a jen bojem o život, rdousením
slabšího & méně vyzbrojeného, uskutečňo
val-li se veškeren vývoj dění přírodního jen
vítězstvími po boji, — ale nezapomeňme,
že ten, jenž vyhrává, není vždy nejsilnějším,
tím méně nejdokonalejším! — at platí tento
zákon i ve společnosti lidí. At padají lidé
na úhoru, aby se vypěstil nadčlověk! Obě
tujž se stádné zvíře — člověk — pro pána
— nadčlověka! A konečně prý smysl dějin,
cíl veškerého našeho snažení jest naděla
věk; potření člověka starého, blázna, jenž
se dívá za sebe — patrně ve zpytování
svědomí. »Blázne, co díváš se za sebe!:
dí Stirner. »Jenseíts von Gut und Bósev.
mudruie Nietzsche.

Ale vy lidé, vzpamatujte sel
Tak vyvstal positivism, evolucionism,

zrodil se kapitalism. Z kalu jeho vynořily
se trusty, kartely, sociétés anonymes k vy
ssávání vzdálených krajin a. tuzemců pro
blaho několika nadlidí v hlavním městě . . .



Ročník XXVH.

»Zaehranců nejvyšších tu není,
ni bůh, ni césar, tribun též;
sami se spasme v zápolení
veřejné blaho prohlasmcžlc

zní odpověď stádného zvířete a nešťastný
dav dal si vsugerovatí tento podvod. Ni
Bůh, ni cěsar není vaším záchraneem! Ale
právě tím, že odpadáte od Boha i trůnu,
svěřujete své životní osudy těm, kdož po
vás šlapajíce stoupají vzhůru k svému pro

spěchu, bez citu a_pochopení své vysokézodpovědnosti. —
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Avšak každá doba najde remedium
sama v sobě. Zářívým znamením v této ne
citelné moderní době, v tomto vědeckém
neupřímném chytráctví jsou vzácní jedinci,
kteří proti proudu okazují a proti všem ob
nažují chyby moderní vzdělanosti, té ukrutně
a sobecké učenosti. Vzpomínám slov jem
ného Dra. F. Mareše, jež si doba Ricar
dova, Smithova, Darwinova a Haeckelova
může dáti na náhrobní kámen: »Mysl se
obrací od přírodních objektů ke tvořícímu
subjektu; to, co býti má, stává se pravdi
vějším, než to, co jest.: (Pokračování)

Hrůza. klerikalismu. Vítězstvíkatolíků
při nedávných sněmovních volbách v Belgii,
jako dříve zklamání v očekávaném vítězství
liberální strany nad vídeňskými křesťanskými
sociály, (jejichž národní nesnášelivost vůči

echům je ve své podstatě protikřesťanská
a protíkatolická), přiměly úvodníkaře »Ces
kého Učitelec k zajímavému článku v čísle
z 12. června, v němž velmi hořce žaluje
nad nezdolným životem klerikalismu. Ba
předpovídá mu ještě dlouhou existenci. Upadá
prý jen rv očích lidí uvědomělých, v zása
dách pevných a prohlédavých. Ale čím méně
takových ryzích vrstev lidských máme, tím
déle bude klerikalísmus trvati ve své špat
nosti, vnitřní zbědačilosti mravní, ve své
prohnilostim Všechno hnije, hnije, hnije.
Jenom v organisovaném, liberálním učitelstvu
vše žije, roste, mohutní jako v pohádce!
Zajímavé je doznání pisatelovo, obsažené
v těchto slovech: »Naše protiklerikální strany
jsou mnoho — třeba neuvědoměle -— na
plněny oním duchem, jemuž říkáme duch
klerikální. Klerikalism tolik pronikl náš ve
řejný život, že mimoděk přijímáme z něho
mnoho toho, co právě na něm vytýkáme.
Netolerantnost, ubíjení odpůrce at je de facto
jakýkoliv, nepravdomluvnost1 kde má vynik
nouti tření zásad, a bezzásadnost, kde jde
o uplatnění osobní, eírkevnictví, to jsou ne
cnosti stejně klerikální, jako stran t. zv. po
krokových. Zakalily veřejný náš život, zne
chutily a zotrávíly celé řadě charakterních
lidí veřejně vystupování at na kterémkoli
poli kulturní práce národní. Ptá-li se kdo
po hodnotě něčí, ptá se dříve po jeho po
litickém příslušenství a podle toho určuje
teprve jeho hodnotu. Ve straně akcentují se

u příslušníků jen dobré a výborné vlastnosti
i ty někdy, jež ani neexistují, na odpůrc
nesleví se a zveličí do nehoráznosti každý
vlásek. Odpůrce líčen je vždy v nejhorším
světle, a proto špatnými lidmi je poseta celá
vlast.:

To jest zajisté zajímavé doznání pisate
lovo. Věděli jsme již dávno, že přes
všechno patentované volnomyšlenkářství vězí
v něm klerikál církve nevěřících nejhoršího
druhu. r.

Smutné, je-li pravdivé. Český _Učitel
ve své »Hlídce klerikálníc z 19. června na
říká nad parádou, s níž se náboženské
zkoušky při visítacích konají. Uvádí však
dále toto: »My učitelé víme nejlépe jak se
náboženství ve školách odbývá. Mnohým a
mnohým duchovním jedná se hlavně o
cestné, a do vzdálené školy od svého sídla
spěchají jen proto, aby vyplnili příslušnou
rubriku v třídní knize, dle níž se cestné vy
počítává. Vlastní vyučování už se nějak
zkrátí, místo hodiny třeba půl i méně; vždyt
učitel musí zbývající půl hodiny doplniti.
Užasla by veřejnost, kdyby sebrala se sta
tistika tímto způsobem zkrácených hodín
náboženských z celých ech a vysvitla by
tak nejlépe ta velebená od vikářů »svědo—
mitostc duchovních v učitelském úřadě. Ba,
našli by se takoví duchovní, kteří dovedou
zanésti v knihách i hodiny, v nichž nevy
učovalí, jen aby mohli započítati cestné.<
K takému jednání, děje-li se kde, nesmíme
ani my mlčetí. A je to povinností vikáře,
aby takovým učitelům náboženství jich po
vinnost připomněl a rázně zjednal nápravu.
A jak vyhlíží kněz v očích učitelů, kteří
jednání jeho dobře sledují, a nyníje nucen
žíti_ z blahovůle a milosti správce školy,
jenž k tomuto protizákonnému chování má
mlčeti? ".
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Ve vlastním těle bolí, v cizím těší.
V malém příspěvku k revisi organisačních
učitelských řádů píše p. V. Kubrycht (»Česky'
Učitel: z 19. června) tato-ržalobná, hořká
slova: »Klepařství a pomluvy školské jsou
zahnízděny téměř všude. Pěstují se jako
specialita někdy vědomé, někdy bezúmyslně,
nebot jak bylo by možno, aby náš nadří
zený úřad věděl o každém našem hnutí. o
každém slově tu a tam proneseném! In
spektoři naši by mohli o těchto věcech na
psati celé knihy. Vynášejí a roznášejí se
věci z jednot, z okrsků, z výborů, z učitel
ských porad, : okresní a z místní šk. rady
atd. Nejsmutnčjším však porušením oby
čejných forern slušnosti je, že vlekou se na
veřejnost kollegové nejen jako učitelé, ale
jako přednostové domácností, že nešetří se
ani jejich rodin, domácností, přátela známých,
ale drzou rukou strháváváse rouška s do
mácich poměrů pro gaudium veřejnostic
>Český Učitelc přinášeje tato slova, políč
kuje sám sebe. Nebo! je stydno, a ústřed
nímu orgánu učitelstva pramálo ke cti, když
každý klep, každou pomluvou o kněžstvu
s radostí uveřejňuje; a zatím musí si při
znati, že je to jedna z nejbolavějších stránek
v našem veřejném životě. Ale když se toto
hanebné napadání týče kněžstvo patrně pře
stává býti hanebným. Ba je dokonce zásluž
ným! Jenom učitelům se tak díti nesmíl

r.
P. Břetislav Parůžek, který v nGeské

Škole-, takto vzdělávací příloze Českého
Učitele, uveřejňuje svá odborná studia z
oboru srovnávací bohovědy a to na základě
pramenů původních, cestuje nyní po starém
Egyptě a Judii a výsledkem svých studií
z oboru náboženské archeologie překvapuje
celý učený svět. Právě se dovídáme, že jeho
články v »České Škole. uveřejňované budou
předloženy jako habilitační práce k posouzení
odborníkům české ilosoftcké fakulty, a p.
Parůžek snad co nejdříve po vyloučení theo
logické fakulty ze svazku universitního stane
se veřejným a řádným professorem srovná
vací bohovědy na nově zřízené této stolici.
Gratulujeme! 7.

Sociální demokrati pro řeholní
sestry. V Puteaux u Paříže je více než
30 let usedlý řeholní řád »malých chudých
sester., jichž hlavní úlohou je navštěvo
vati a ošetřovati nemocné ženy, které ne
mají žádné obsluhy, a za ně vykonávali
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domácí práce. Ve smyslu řádového vzá
konac z r. 1901 měl řád, který při svém
založení neměl zákonného schválení vlády.
ve 3 měsících žádati za uznání. Toho však
řád neučinil, a proto chtěla vláda přikročiti
k zrušení řádu. Ale v obyvatelstvu tato
zpráva vyvolala veliké vzrušení, a sami
socialni demokraté i atheisté podporovali
žádost obyvatelstva, aby nebyla -jenom pro
dloužena sestrám nová lhůta k žádosti za
vládní >uznání< jich obětavé činnosti, ale
aby jim toto schválení bez jich žádosti bylo
uděleno. Poslanec, známý Maurice Barrés,
postavil se v čelo hnutí, aby na minister
stvo vnitra byla poslána petice se 100 tii
síci podpisů. Malé chudé sestry získaly si
za své působení takové uznání, že všichn,
lékaři vůkol, i sami volnomyšlenkáři tuto
petici podepsali. — Naši volnomyšlenkáři
a sociální demokrati by sice podobnými
službami sester nepohrdli; ale za jejich za
chování by přece nežádali. r.
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K sjezdu eucharistickému.
Velkolepé obrysy chystaného eucharistického sjezdu ve Vídni den ode dne

stávají se zřetelnějšími. Jak zprávy přípravného komitétu sdělují. jest již přihlá
šeno na 600.000 účastníků.

“1 přípravné komité české, pracující v Zemské radě českých katolíků, pilně se
snaží, aby sjezd českými katolíky tolik byl navštíven, by počet přítomných na
sjezdu Čechů odpovídal početnosti katolického obyvatelstva naší vlasti.

Pravda ovšem, že Vídeň, metropole rakouské říše, není pro nás místem při
tažlivým. Utrpení českých menšin ve Vídni a v Dolních Rakousích žijících, fana
tický nacionalismus vídeňské strany křesťansko-sociální, byrokracie rakouských
ústředních úřadů, nám stále nepřátelská, srdce českých katolíků nelákají. Tam
srdce věřících uvědomělých Čechů nikdy nechodila pookřát a u víře se posílit.

Ale to nemůže a nesmí býti nám záminkou, abychom pro nejpočetnější,
opravdu imposantni návštěvu českých katolíků snad méně horlivě pracovali. Sjezd
encharístickýje internacionální, mezinárodní, a na katolícich jediné je, aby jej
takovým zachovali.

Všimněme si mezinárodních, církvi až na nůž nepřátelských sdružení &stran.
Sociálně-demokratickou stranu, (dnes t. zv. stranu centralistickou), spolky svobod
ných zednářů, sdružení volnomyšlenkářů nezdržují pražádné zájmy národní, aby
se nescházely, společně nejednaly a nevymýšlely stále nové a nové plány na
zdolání cirkve katolické a ničení jejich institucí. Nic jim nevadí různost ná
rodního příslušenství a cítění. Zášt proti církvi je jednou z hlavních pásek, které
je dohromady víží.

Nás společná a živá láska k církvi, vědomí společného škůdce & nepřítele,
musí rovněž pobádati k mohutné manifestaci víry, vrcholící v tajemství euchari
stickém. My nesmíme pod lichou výmluvou, že centrální komité vídeňské má za
úřadující řeč němčinu, sjezdu se vyhýbati; ale naopak svojí přítomností pro
rovnoprávnost všech národů v církvi se zasazovati a snažiti se, aby tato rovno
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právnost a rovnocennost všech katolíků byla v církvi až do posledních důsledků
svědomitě zachovávána a prováděna.

My, stále majíce na paměti slova Páně, jež pronesl k apoštolům: »J'douce
učte všechny národy: musíme horlivě k tomu pracovati, aby starý a na mnoze
ještě dnes nepřekonaný názor 0 povýšenosti jednoho národa nad druhý, čím dále
tím rychleji mizel v církvi a její představitelích.

Kdyby však, čeho nedoufáme, na eucharistickém sjezdu měli čeští katolíci,
v národním ohledu stejně citliví jako ostatní, jenom z dáli míti dojem, že jsou
pouze přiřaděni, ale nikoli souřadní ke katolickým Němcům a hlavně křesťanským
sociálům vídeňským. kdyby pocítili nějakou odstrčenost, znamenalo by to velikou
pohromu pro chystané sblížení a seskupení katolíků v připravované katolické Unit.

Tam na sjezdu. jako budeme se klaněti témuž svátostnému Spasitelí, tak
doufáme ve sblížení všech katolíků našeho mocnářství, v jejich hlubší si poro
zumění a semknutí v jediný šik na ochranu víry, naší sv. církve, na šíření svor
nosti a pokojného spolužití všech národů pod žezlem vznešeného mocnáře. »Není
možno, aby neustal v nenávistí, kdo posílil se v lásce před svátostným Spasi
telemc, krásně řekl nejd. p. opat strahovský, M. Zavoral, přední propagátor eucha—
ristického kongressu, v jedné ze svých řečí.

Sjezd encharistický není žádnou politickou manifestací „klerikální demon
stracíc. Už proto ne. že potřebí je nutný zřetel vziti na ony tisíce katolíků cizích
říší, jichž přítomnosti na vliv vnitrozemské poli'íky nikdo z katolíků nebude chtít
zneužítí. Jest to manifestace náboženská, slavné a všeobecné projevení víry a
úcty k svátostnimu Spasiteli.

Snažme se všichni, aby tato manifestace byla všeobecná, důstojná, imponu
jící! Aby povznášela nás, :: naučila naše nepřátele aspoň mluvili šetrně o naší
katolické víře a církvi! r.

Jean Jacques Rousseau
(Dodatek k mravní povaze jehof)

(Podává EM. Žák.)

Bylo by mimo program tohoto listu obírati se spisy Rousseau—ovými, které
nejsou rázu paedagogického. Tolik však nutno říci, že všechna jeho díla jsou
daleko více produktem jeho srdce a živé obrazotvorností, nežli jeho roznmn a in
tellektnalního vzdělání. Vždyť sám doznává, že jeho vzděláni bylo velmi kusé
a nedostatečné. Studoval sice Locke-ho, Leibnitze, Malebranche, Descarta; ale
jeho neklidný duch těkal z jednoho předmětu k druhému. Nepsalt jenom paeda
gogické spisy (Emila) & romány. ale i spisy politické; psal básně, veselohry,
ba i operu. — “

Bylt sám obětí své fantasie a správně tušil onen rozpor, který stále se šířil
mezi jeho theorii a praxí, obrazotvorností askutečností. Ovšem vříši snů a vídin,
v níž téměř stále svým duchem bloudil, nebylo pražádných rozporů. V tomto
vysněném ráji jediné bylo mu možno psáti plamenné pojednání o všeobecném
zhoršení mravů, jež bylo způsobeno uměním, a současně psáti lehkou operetní
hudbu; jenom tak mohl takořka jedním perem horliti proti zženštílým knihám,

') Viz studii 0 J. J. Rouseau-ovi, uveřejněnou v časopise »Hochlandu. Červen 1912.
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které dýší láskou a změkčilostí, a současně psáti román (Nová Heloisa), v němž
se to hemží lascivními příběhy a nebezpečnými sohsmaty, jenom tak lze vy
světliti, že mohl svých pět dětí odevzdati veřejnému ústavu vychovávacímu
a při tom velmi vážně psali knihu o výchově. Právě v tom mnozí ctitelé Rous
seau-ovi chybovali, že jej považovali za myslitele, na němž možno žádati, aby
své ideály snažil se uvésti v souhlas se svými skutky; a zatím Rousseau byl
v prvé řadě básnik, snílek, geniální dit/eo obrazotvornosti, u něhož logika a dů
slednost nikdy nebyla jeho nejsilnější stránkou.

Ovšem že Rousseau i jako básník byl schopen značné tvůrčí činnosti rozu
mové. Jeho spisy vynikají nejednou novými originelními', účinnými a uskutečni
telnými myšlenkami; jeho výchovné názory tvoříjednotný, logicky souvisící celek,
systém. Ale jeho citová stránka velmi zřetelně se zrcadlívjeho theoriích, a jeho
obrazotvornost sváděla jej, iakmile nabyla v jeho duši nadvlády, k neuskutečni
telným a zvráceným theoriím. Proto nedivno že Rousseau nenapsal ni jediného díla,
které by sneslo měřítko přísné, vědecké kritiky; největší rozpory, soňsmata & ne
možnosti nalezají se v nich zcela pokojně vedle sebe.

Na něm velmi zřetelně osvědčila se slova básníkova: Leicht mohnen die Ge
danken bei einander, doch hart im Raume stossen sich dich Sachenc. Ve chvílích
svého »te'mperamentu— Rousseau nebral to vážně s cizím majetkem, s pravdou
s mravností & j. To vše byly poklesky vážné, byť jednotlivé. Že však ten,
který chtěl si hráti na vychovatele. sám svých pěti dětí, jedno po druhém dal
odnésti do nalezince, pro to sotva kdo z jeho ctitelů nalezne podstatné omluvy. To nelze
omlouvati nějakou okamžitou špatnou náladou nebo vrozenou lehkomyslností,
ale naprostým nedostatkem přirozeného, prostého mravního cítění. Sám byl si
vědom své těžké viny, ale marně snažil se jí se sebe smýti. Ve svých »Vy.
znánich- sice ujišťuje, že má vroucí srdce a upřímnou lásku k dobrému; tvrdí
že při každém ctnostném činu má radostné city. »Nikdy, v žádném okamžiku ži
vota by nemohl býti Jean-Jaques bezcitným člověkem a zvrhlým otcemlc Ale
skutky ovšem svědčí o jiném.

Později zdráhá se udati ony velmi malicherné důvody, jež jej přivedly
k tomu, aby zapudil vlastní své děti, a to jediné prý proto, aby své mladé čte
náře, když by přišli v tutéž situaci, nesvedl k následování svého příkladu. A ko
nečně udává přece jeden důvod svého jednání: věřil prý, že tím jenom svým
dětem, jež sám řádně vychovati nemohl, poslouží, a jim pomůže, aby mohly se
státi dobrými dělníky nebo rolníky. — »Považoval jsem se za člena platonské
republikyc, vysvětloval však jindy, když jeho protivníci správně poukazovali na
rozpor mezi jeho učením & skutky. Velmi pohodlná, ale velmi nedostatečná.
omluva!

A jistě že vědomí trvalé a neodčiněné viny bylo později jednou z hlavních
příčin jeho těžkomyslnosti, v níž prchal před lidmi. To je patrno z toho, že ve
svých spisech a listech stále vrací se k tomuto činu a ustavičně hleda nových
omluv a nového ospravedlnění. Hlas ieho svědomí —-a ovšem i uražená jeho
ješitnost — byly konečně tak mocnými. že slovo »dítkya nemohl ani slyšeli
ani čísti. ihned St: při tomto slovu rozčiloval a všude v něm spatřoval zlomyslné
narážky na sebe. Upadl ve fixní ideu, že je stále pronásledován. To jest v živ
votě Rousseau—ově tragický rys, a ukazuje zřetelně, kam až dospěje muž, který
své nejpřirozenější a nejsvětější city zakřikl.
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A na druhé straně není to pouhopouhé pozerství, když Rousseau ve svém
»Emiluc slavnostně prohlašuje, že ten, kdo nejsvětějších povinnosti otcovských
zanedbává, nemá též práva býti otcem, poněvadž otec za každých okolností má
své dítky živiti a sám je vychovávati? —Jak vítaným ospravedlněním je tu »geniální
Rousseau i dnešnímu nejednomu reformátoru, který chtěje reformovati svět za
pomíná na reformy a duševní výchovu u svých vlastních — dětí!

A jak lze psychologicky jednání Rousseau-ovo vysvětliti? Bylt to muž pu
dový, náladový; jeho činy nepramenily z rozvahy, z vůle, ale čistě z popudu.

Dobro konal z přirozené náklonnosti aneb z chvilkového nadšení, ale nikoli
z povinnosti Toto slovo bylo mu téměř cizí.

Rousseau- ovi chvalořečnici rádi mluví o jeho mravní retormě, jež prý po
čala ve 40. roce jeho věku. 1 v tom, jak nejední kritičtí jeho životopisci svědčí,
není žádné jeho osobní zásluhy. Po takovém neklidném a vzrušeném životě,
jaký Rousseau vedl, je přirozeno, že vášně hasnou, dostavuje se vystřízlivění a
rozumnější život. Je to opět jenom notnosl z nouze-. U člověka žijícího srdcem,
jeví se též vždy jistá dobromyslnost, štědrost a soucit s chudobou, nebo n'eštěstím
člověka. Je to charakteristický rys člověka dobráka, slabocha, ale to není ona
mužná ctnost, jež je výsledkem vnitřního ukáznění. Sám Rousseau dobře sebe
sama vystihl, když napsal: »Mlčí-li mé srdce, je hlucha moje vůlex

Rousseau se stanoviska fysiologického byl muž mravně zatížený, člověk
neuropathické konstituce. Jeho veliká citlivost, vznětlivost, přepjatost a vrtkavost,
slabost vůle a živost obrazotvornosti, nedostatek smyslu pro povinnost, onen
rozpor mezi jeho úmysly a činy, to vše jsou bezpečné známky neuropathické
přirozenosti. »Do jaké míry lze tu ještě mluviti o svobodě vůle a zodpovědnosti,
těžko říci, nebot žádná ruka nedovede shrnouli tajemný závoj, jenž zastírá ta
jemství spojení duše s tělesnou přirozeností člověka:. Rousseau zasluhuje sou
strast; onu soustrast, již jsme povinni každému neštastníku, byt sám se v ne
štěstí připravil. Těžká duševní porucha, kterou ve svém stařeckém věku byl
stižen, byla výslednicí jeho života.

Je tragikou života, že ten, který hlásal útěk od jasnostranné, talešné kul
tury, sám stal sejednou z největších jejich obětí. Škoda že, tímto životem nepůsobil
nikterak výstražné do věků budoucích. Naše doba stále plodí více a více Rous
seau-ových epigonů. Rousseau, v říši ideí předchůdce revoluce, v říši umění
předchůdce romantismu, má zástupy svých ctitelů a svých — následovníků

Jedni, opernjíce ve svých theoriích 'se světem vysněným a nikoli skutečným,
jsou plni nenskntečnitelných návrhů na reformy v oboru wchovatelském; druzí
ve svém hyperromantismu na poli krásné literatury dostupují až k hranicím per
verse. Ale theorie mají jenom tehdy svoji vnitřní cenu, pokud se ve skutečném
životě osvědčily a osvědčují. Jich hodnotu naprosto nelze měřiti dle logiky, na
níž jsou konstruovány.

Je pravda, že Rousseau jako byl kdysi pro své vychovatelské návrhy ve
leben, tak dosud je milován lidmi, kteří jeho snům jsou nakloněni a sympatisují
s jeho povahou. Tolstoj vypravuje, že jako jinoch patnáctiletý začal nosití na
krku medaillonek s podobiznou Rousseau-ovou. Byl modlou duchů, revoltujícich
proti ustáleným řádům vychovatelským, a honících se za vidinami své obrazo
tvornosti. V tom vždycky nalezne své ctitele. Ale reelní, na skutečném pozoro
vání a zpytování dětské duše založená paedagogika, vždycky dovede roze
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znati, co z Rousseau-ových námětů lze uskutečníti, a co je pouhou fikcí jeho
abstraktního mýšlení. Jistou dosi romantismu, pokud je zakotvena v idealismu,
každá doba potřebuje. Ale experimentální paedopsychologie, dnes tak velebená,
nejeden z návrhů Rousseau-ových na reformu vychovatelství pohřbila vhrob za
pomenuté minulosti!_

Armáda spásy.
Podává prof. Dr. LUB. PE l'R.

(Pokračování)
Podmínkou spásy jest vím, nikolijako úkon rozumu, nýbrž jako úkon půle;

ve smyslu skalopevné důvěry v Boží milosrdenství pro Krista, jeho Syna, který
stal se člověkem a za hříchy lidí zemřel na kříži. Tato víra musí býti osvědčo
vána upřímnou lítostí a dobrými skutky. Kdo svých hříchů lituje a není odho
dlán se jich zříci, jest pokrytec. Lítost jest jalová & bez užitku, nevede—lík pev
nému předsevzetí: S Boží pomocí nechci se již těchto hříchů nikdy dopouštětí.:

Salutísté věří ve tři zdroje náboženského poznání: l. Písmo sv. dle staro
bylého kanonu katolické tradice. 2. Výklady a pravidla osob, Armádu spásy ří
dících, & 3. _Osvícení Boží, jehož se každému dostává. Nejvyšší normou zjevení
jest bible. Ve výkladu jejím rozhodujícími činiteli jsou však důstojníci Armády
spásy, zvláště její generál. Dle tohoto přesvědčeni upraven jest text bible Armády
spásy se zvláštními vysvětlivkami, jež místa. názorům Armády se příčicí, buď
prostě přetvořují nebo je volně vykládají.

Bible těší se u Armády spásy svrchované vážnosti. K otázce: »Jak lze
z bible míti největší užitekřc odpovídá »Průvodce- těmito šesti příkazy: »Čti
bibli v kleče! Čti vždycky jen málo! Cti s věrou; věř každému slovu! Důvěřuj
Duchu svatému, že tvé duší zjeví pravý smysl! Užitečné části vštěpuj si v pa
mět! Vykládej, co jsi četl, lidem slovy a vysvětlivkami, jímž mohou rozuměti!
Vedle toho praví »Průvodcea: »Mám ji denně čistí, po jejím smyslu pátratí, vě
řítí jí a dáti se jí vésti. Mám Boha prosití za přispění, abych jí rozuměl. Pouhá
znalost bible a víra v ni nemůže mne však zachránili, nekonám-li toho, čemu jsem
se z ní naučilc.

Četba bible jest zvláště pěstována »Nábožným a pomocným spolkem Armády
spásy-. jejíž členové zavazují se k denní modlitbě za zdar práce Armády a
k učínnému šíření jejích idejí. Dostávají měsíčně list s určitými verši biblickými
ke čtení na každý den.

Důkazů jsoucnosli Boží uvádí .Průvodcec čtvero: Slvořené věci předpoklá
dají Tvůrce-, duše cítí, že jest Bůh, jenž v ní působí. Bible praví výslovně, že
jest Bůh a mluví o divech, jež Bůh v lidech koná.

Bůh podle učení »Průuodce- jest všemohoucí, věčná, nezávislá, samav sobě
existující bytost, jež všecko vidí a ví, jež jest dokonale moudrá, dobrá, svatá,
Spravedlivá a pravdomluvná. Zvláštní důraz klade Armáda spásy na to, že Bůh
jest nejen Tvůrcem a Pánem, ale i dobrotivým Otcem.

S křesťanským učením shoduje se Armáda spásy i v příčině nejsvětější
Trojice. Jest jeden Bůh ve třech osobách. Otec, Syn a Duch Svatý, a ti tři jsou
jeden Bůh. Pravda ta jest tajemstvím, jež rozumem pochopiti nemůžeme.
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V >Učenichc jest položena tato otázka: »Která místa Písma jsou zvláště
těmi uváděna, již božství Krista Pána popirají?- A odpověď zní: »Místa, jež mluví
o člověčenství Kristově—.Dodává se však: »Vedle pravdy, že Ježíš Kristus jest
skutečný a pravý člověk, věříme stejně i to. že jest skutečný a pravý Bůh. Stal
se člověkem, aby trpěl, a je Bohem, aby nás spasil. Jsou dvě přirozenosti v Kristu;
božská allidská.Kristusjest druhé. božská osoba vNejsv.iTrojici, Syn Boží,pravý Bůh;
má všecku moc Boží, byl Bohem od věčnosti a bude Bohem na věky. Od svého,
vtělení jest však i člověkem, má lidské tělo a lidskou duši, zrodil se 2 Marie
Panny, to jest, jak Písmo sv. dí: »Slovo tělem učiněno jest.:

O Duchu svatém praví »Průvodcec, že jest třetí osobou v nejsvětější Trojici,
pravým Bohem jako Syn, a jeho působení nese se k tomu, aby lidí o hříchu,
přesvědčoval, je přemlouval, by hledali záchrany, a jim pomáhal, aby byli do
brými vojíny Kristovými. »Duch sv. mluví přímo k srdcím hříšníků, snaže se je
přesvědčiti a přiměti k tomu, aby se Bohu podrobili & tak byli zachráněni. Po
dobně působí na duše světců, řidě je ve všem, co týká se jejich svatosti, uži
tečnosti a jejich blaha.

Článků víry Armáda spásy však zvláště nezdůrazňuje. Činí naopak »církvímc
trpké výčitky, že strnuly v dogmatismu. Nač především klade váhu, jest zavrži
telnost hříchu, odpovědnostjednoho každého před Bohem, spása skrze krev Kri
stovu a práce na vlastní duši. Podstatou každého náboženství prohlašuje lásku.
»Ta má říditi a ovladati všechny myšlenky, city a činy, a má vojíny prostupo
vati ve všem životě, soukromém i veřejném. Má se projevovati dobročinnosti, t. j,
snahou pracovatí o blahu všech. Každé úsilí, jež nesměřuje ke blahu ostatních,
jest liché a nekřesťanské.:

V .Průvodcic smysl Desatera vykládán jesi ve stálém vztahu k požadavkům
nynější doby. Obzvláště zdůrazňovány jsou povinností manželů k sobě a vzájemné
vztahy rodičů k dětem a zaměstnavatelů k lidem služebným. Velikou mravní
Vážností vynikají i napomínání, povzbuzující k čistotě. Nejen pomluva, ale i hovor
o skutečných nebo domnělých chybách bližního přísně se odsuzuje; každý chraň
se svarů a různic, a kdo nedovedl se jich vyvarovati, usiluj co nejdříve odstra
niti je. Lehkomyslné dělání dluhů rovná se krádeži. Proto také do Armády spásy
nikdo není přijímán, kdo svých dluhů nezaplatil. Rovněž na pravdomluvnost se
klade mimořádná váha. Na členech Armády spásy žádá se mimo to aby zdržo
vali se všech opojných nápojů, přepychu v oděvu, divadel, koncertů,' cirkůa tance
Požívání tabáku v kterékoli formě vylučuje z postupu v Armádě; prostému vojínu
není kouření a šňupání zakázáno, ale pokud se ho nezřekl, nemůže býtíkterou
koli hodností pověřen.

Poučným pro poznání náboženského života jest i Deset pravidel denního
pořádku, k nimž jest každý člen Armády spásy zavázán. Pravidla začínajíslovy:
»Jakmile procitnu, poděkuji nebeskému Otcr za jeho dobrotu, vstanu v pravý čas,
obleknu se skromně a pak pokleknu a pomodlím se modlitbu ranní.: Konec pra
videl zní: »Večer pomodlím se modlitbu večerní, položím se k odpočinku a svěřím
se ochraně Boží v té pevné důvěře, že Bůh mne k sobě do nebe vezme, nepro
budím-li se již.:

Každý vojín jest povinen jednou týdně důkladně prozpytovali svoje svědomí.
Ve styku s lidmi má osvědčovati čestnost, smířlivost, mírnost, pokoru a pravdi—
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vost; má posilovati se trpělivosti, aby klidně, bez omrzelosti, snášel nesnáze
svých prací. Za ctnost prohlašovánn jest obzvláště pilnost, vrozmyslné, stálé
užívání všech okolností na prospěch svůj a bližních.:

Zmínky zasluhuje i ono zřízení Armády spásy, jež zove se »týden sebezá-
pornu. Jeden týden v roce jsou totiž členové armády povinni .odepříti si některý
svůj obvyklý a dovolený požitek, a co tím ušetřili, věnovati dobročinnému účelu,
jež určuje správa Armády. Také doporučuje se v Pravidlech, aby Salutisté dbali
slušných způsobů a dobrých společenských mravů. — V odstavci »O slušnostic
jest delší pojednání věnováno i rozumné péči o tělo s tím odůvodněním, že ve
zdravém těle mnohem snáze důvěřujeme Bohu, mnohem účinněji pracujeme na
spáse bližních a mnohem větších úspěchů docilujeme v pracích vlastních.

Armáda spásy, jak jsme nahoře viděli, velikou důležitost přikládá modlitbě
ale zavrhuje hotové její formule. Ani Otčenáše neužívá ve veřejných svých
shromážděních. Jednotlivec má kleče, s očima zavřenýma, konati svou modlitbu
na způsob důvěrné rozmluvy s Bohem. Modlitba má býti prosta; v nehledaných
přirozených slovech má člověk své city, sve' starosti sdělovati Bohu. Booth do
poručuje modlitbu na způsob hlasitého hovoru s Bohem konanou takto i tenkrát,
modlí-li se kdo o samotě, ve čtyřech stěnách své komůrky. Také ve shromáž
děních prosebnik (Vorbeter) stoje a se zavřenýma očima improvisuje všecky
své modlitby, s nimiž shromáždění svou účast projevuje často opakovaným:
Amen.

O půl jedné s poledne má každý vojín čtvrt hodiny modliti se za obrácení
hříšníků a za zdar práce Armády spásy. V jednotlivých oddílech (corps) konají
se každého nedělního rána modlitby společné. Dřivebyly probdivány noci k mod
litbě určené; ty však ustoupily nyní zvláštním dnům, v nichž modlící se každou
hodinu se vystřídavá a modlitby improvisuje.

Jak čtenář sam již poznal, není ani ve věrouce ani v mravouce Armády
spásy mnoho původních prvků. V čem se však Armada spásy od ostatních ná
boženských společenstev liší a čím si svůj úspěch vykládá, jest pracovní me
thoda její; způsob, jímž usiluje podmaniti si jednotlivce i massy. Armáda spásy
má především tato dvě hesla na svém štítě: aktualitu a aggressivitu. Člen Armády
spásy má rozvinovati všechnu energii svoji a choditi za lidmi pomoci potřeb
nými a nutiti je takřka, aby zřekli se hříchu. Paní Boothoua napsala „ jednom ze
srých spisů: »Spasitel neřekl: Jděte a stavte kostely a čekejte, až k vám lide' při
jdou, nýbrž chodte za nimi, vyhledávejte jich a kažte evangelium všemu stvoření.

(Pokračování)

Biblické děje &.bibl. osoby v pověstech Židů aMohamedanů.
Podává universitní prolessor Dr. .IAR. SEDLÁČEK.

(Pokračování)

Třetího dne spatřil Abraham před sebou velikou rovinu, obklopenou věncem
vysokých hor. [ zpozoroval, že se tyto hory k sobě seskupují, až se z nich utvo
řila jediná. vysoká hora. Na vrcholu oné hory spatřil Abraham vysoký ohnivý
sloup, jenž sahal až do nebe. I Isák ho spatřil; služebníci však sloupu onoho
neviděli. Z toho seznal Abraham, že nemají býti služebníci přítomni obět
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jeho a proto jim řekl: »Zůstaňte zde u osla, já půjdu se synem na horu poklo
niti se Bohu a pak se zase vrátíme.:

Abraham naložil nyní na Isáka dříví, jež měli k oběti připravené, sám pak
nesl oheň a nůž, a tak šli tiše k vrchu. Na cestě řekl Abraham Isákovi vše,
a ten byl zcela ochoten k žádané oběti. Když vyšli na horu, vystavěl
Abraham oltář, při čemž arciť Isák pomáhal. Po té podal Isák svému otci
ochotně své ruce a své nohy. aby je svázal; pak ještě prosil, aby jeho
popel donesl a odevzdal matce Sáře, však aby jí to neoznamoval, když by se
nalézala u studny nebo na nějakém vysokém místě. aby snad ve své bolesti
někam nespadla. Při těchto přípravách byl Abraham velice dojat, & slzy řinuly
se mu z očí. Tu otevřela se nebesa a andělé v celých zástupech se sešli a vo—
lalik Bohu o smilování. Již nastavil Isák Abrahamovi své hrdloaAbraham vztáhl svou
ruku, aby jej obětoval, když tu zaslechl hlas: »Nevztahuj ruky své na mládence
a nic zlého mu nečiň! Již jsem poznal, že se bojíš Boha., že jsi mi ani svého
jediného syna neodepřellc

Abraham pohlédl vzhůru a spatřil skopce, který uvázl za rohy v křovinách.
Skopce toho totiž připravil Hospodin, aby byl náhradou za Isáka; satan ho
však chtěl v křoví zadržeti, aby byl zatím lsák již obětován. Abraham šel, osvo
bodil skopce aobětoval ho, a Bůh mu požehnal.

Zatím vešel satan v podobě jakéhosi starce ještě jednou k Sáře a vyprávěl
jí, že Abraham jejího syna jako obětní zvíře na oltáři zabil a obětoval. Isák prý
při tom nařikal a křičel, avšak nikdo nebyl na blízku, aby mu pomohl. Sára
počala ovšem naříkati a kvileti, a potom vyšla se svými služebnicemi, aby hle
dala Abrahama a Isáka. Došla až do Hebronu; avšak marně se poptávala po
nich, ani u Sema a Hebera o nich nevěděli.

Když byla Sára bolestí sevřena a cestou unavena, přistoupil k ní znovu
satan & pravil jí: »Já. jsem tě oklamal; tvůj syn není zabit, nýbrž žije!: Ubohá
matka nemohla tuto radostnou zprávu více pojmouti, klesla a umřela. Po té na
vrátili se Abraham a Isák a nenalezše Sáry ve stanu, spěchali za ní do Hebronu,
ale nalezli pouze její mrtvolu. Satan se radoval, když viděl, jaký pláč & nářek
způsobil.

Abraham jmenoval ono obětní místo »Jirehc t.j._ uvidí. Řekl pak Bůh: »Usta
novím-li místu tomuto jméno Jireh, jak se udrží jméno, které témuž místu dal
Noe, jmenovav je Šalem?< Ijmenoval je Hospodin »Jerušalemc t. j. uvidí pokoj
a tak se zove až do dnešního dne.

Abraham zakoupil od Hethejského muže, Efrona, pole & jeskyni, do které
pak pochoval Sáru. Veškeren lid celého okolí byl při jejím pohřbu; kvíleli muži,
ženy. děti. sirotci & vdovy. Když v_ešel Abraham do hrobní jeskyně, postavil se
za kámen, který byl připraven na hrob Sářin. Tu povstali Adam a Eva, kteří
tam byli též pochováni a řekli: »Kterak můžeme nyní zůstali na tomto místě
vedle nejspravedlivější ženy, když se nalézáme ve hříchu, jehož jsme se dopustili
v ráji? Jak se tu budeme stydětih Abraham je potěšil & slíbil, že za ně bude
orodovati u Boha, aby jen šli opět na svá místa. Adam si ulehl na své místo,
Evu pak Abraham sárn uložil.
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Abrahamova smrt.

Když sestaral Abraham, navštívil ho anděl smrti v podobě vetche'ho starce.
Jak ho spatřil Abraham, poslal mu osla, aby mohl dojetí. Když vešel do stanu,
mohl stěží něco děti k ústům, pak to však zase vyšlo ven. »Co je ti?. tázal
se Abraham. »To jest stáří'- )Jak jsi stár?< Anděl řekl o dvě leta více, než byl
počet let Abrahamových. Tu řekl Abraham: »Za dvě leta budu tedy i já v tom
stavu, jak jsi ty? Bože, vezmi mne!: Když tedy sám o to žádal, vzal ho anděl
smrti ve stáří 100 neb 175 let. —

Jinak vypravují zase, že se Abraham těšil požehnání Božímu. Když byl
stár sto a padesát let, zbělel mu jeho silný vous, což se před tím nikomu ne
stalo. Abraham byl tímto znamením stáří zarmoucen. Anděl smrti byl poslán,
aby vzal a předvedljeho čistého ducha do Božího ráje. Abraham žádal o jakousi
lhůtu; po uplynutí té lhůty přišel Azrael opět, a Abraham zvolal: »Bylo někdy
slýchárto, že by byl dal přítel rozkaz, aby vzali jeho příteli život?: Anděl přinesl
s nebe odpověď: »Stalo se někdy, že by byl přítel nechtěl býti spojen se svým
přítelem?- Abraham pak zemřel; jeho duch byl v ráji, jeho tělo pochováno
v Syrii. 

Abraham se zabýval hlavně rolnictvím, zakládal města a osady. Zavedl
obřízku a počal prý nosíti kalhoty, holiti se, čistiti si zuby, umývati se, podpo
rovati a živiti chudé; rád je zval k svému jídlu.

Když se podrobil obřízce, obával se, že k němu pak pocestní a přátelé
nebudou choditi. I řekl mu Bůh: »Dosud chodili k tobě lidé, nyní přijdu k tobě
já ve své slávě a s komonstvem svýma (Gen. 18, 1. Z.) Tu pak přišli k němu
andělé Gabriel, Michael a Israfíl (dle Židů: Uriel). Když jim předložil jídla,
prý nejedli a řekliery nepojíme ničeho, dokud nevíme, zač to jeste. On
řekl: »Cena těchto jídel jest, byste na počátku vzývali jméno Boží a na konci
ho velebili a jemu díky vzdávali.< Tu řekl Gabriel Michaelovi: »Právem ho učinil
Bůh svým přítelemc.

V hostinném domě svém se tázával: »Jedli jste z mého? Nikoliv, jedli jste
z toho, co patří Bohu; děkujte jemu a velebte toho, jenž »řekl: a svět byl
učiněn!

Abraham byl ctnostný, napsal prý iknihu o mravoučných zásadách a
ňlosolii. Každého dne věnoval jednu hodinu Bohu, jednu rozjímání o dílech
Božích, ve třetí zpytoval své svědomí, ve čtvrté jedl dovolené pokrmy.

Ismael byl podoben Abrahamovi. Vypravuje se, že byl velmi věrný a čekal
někdy třeba tři dní na místě, kam slíbil přijíti. Jeho potomci chodili do Mekky
a vykonávali předepsané obřady; později však se obrátili k modlářství. Měli prý
kdysi v Kaabě 365 model; Mohamed je odstranil. (Pokračování)

„__ va'děli na něm zázračné experimenty a ope
FEUILLE'I'ON. race. A každá operace se zdařila; ale pa

cient, bohužel, zemřel! Co závratné hloubky
»Nous dansons sur _ _ _ . přemýšlení obsaženo v těchto slovech Ma

Píše václavHrad“ rešových: »Přírodní věda slouží životu,
(Pokračování) ale neřídí život.

Ano, právě pro vědeckou přesnost 24- Ano, slouží životu. Za starých časů ří
pomněli moderní vědci na člověka; pro- kali proskribovanáslova: :Philosophia an
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cilla theologiaec. V našich dnech stále
platí: »Zivot slouží přírodní vědě.c Co ona
zmudruje, at platí, a život at poslouchá. A
tak nedozrálými theoriemi a jednak zase pře
mrštěným kriticismem vyvstal moderní roz
klad. Pravim theoriemí, jež nebyly schopny
života a příliš ukvapeným kritisováním do
savadních poměrů, jež nahraditi lepšími,
nebylo upřímné vůle ani síly. Odtud mo
derní polovičatost a rozklad. Jistě nespoko
jenost jest účinnou vzpruhou v životě na
šem ve snaze po stálém duševním pokroku
i po zdokonalení sociálního řádu; avšak kam
zavádí lidstvo ukvapenost a předpojatou!

Vždy k hanbě bude minulému slo
lelí. jak zneužilo vědy k slrannickým
agilacím.

Všimněte si kteréhokoli ze sporných zá
had; uvažte, jak opatrně píší opravdoví
vědci v učebnicích i v odborných časo
pisech, a jak mnohdy až surovým způso
bem zneužívají jejich domněnek a dohadů
samoz'uaní popularisátoři. Mám uvésti
příklady, jako »Bibel und Babelc, stáříčlo
věka na zemi, stáří neanderthalské lebky?
Vždyt i doma máme velkolepý typický při
pad zneužití vědeckých záhad kruruzným
nepřístojnostem. Co se během let vytvořilo
z ryze odborné a vědecké otázky, je—li to
tiž Rukopis královédvorský pravý! —

Mám citovati doklady, jak popularisují
vědu socialisté & Volná Myšlenka? Ale
opravdu je podivuhodno a až trapno, že
odborníci z fakult k tomu mlčí. Jedná se
také o jejich cest. Zpopularisouali se má
jen to, co dokázáno a co skutečně ži
votu prospívá. Ale rozplylovali »kleri
ka'lní tmy a pověru- Úmysly a vědec
kou pověrou nemá smyslu.

Moderní vědecký názor světa ještě ne
.pohřbíl náboženství. Byt již neplatila do
mněnkato ústředním postavení země, přece
člověk zůstává korunou tvorstva a podivu
hodnou hádankou vědě. — »Homo sapiensc
člověk — ona sňnx dějin, dle slov Baco
nových oponlo, spona světa a tlumočník
přírodyn

Účel našeho pozemského bytí vylíčilo
nám náboženství tak delika'tně a moudře, že
netřeba rozcbírati a doplňovati, nýbrž jen
poslouchati a uskutečňovati. Chápejme život
z jeho účelu, nkrálovstvi Boží na zemi.:
Bylo skutečně přeceňováním našich pozná
vacích schopností. když chtěli vysvětlit život
z jeho příčin. Přírodověda zabývá se příči
nami; zvláště jejich posloupností. Ale ne—
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zjeví, jaká síla a. moc _dovedla je uspořá
ati, že život vznikl. Opakuji: chápejme

životz jeho účelu; i když bezpečně známe
vývin lidského embrya jakožto obdobný vý
vinu zárodku jiných tvorů, i když víme o čin
nosti lidských ústrojů. o složení těla.ikdyž
zna'mejeho vývin následkem působenívzduchu
při dýchání a následkem účinků výživy,—
přece člověk zůstává tajemstvím tvorstva a
nevysvětlitelnou hádankou, k jejímuž luštění
nemá klíče ani fysiologie ani přírodověda.

Země není centrum světa; ale člověkje
korunou tvorstva. I když pronikáme záhady
jeho vzniku, zrození, bytí a udržování pů
sobením výživy, přece není to ještě po
znání smyslu života. K tomu nemá fysio
logie a přírodověda ani kvalifikace ani legi
timace. Náboženství však nás učí cha'pati
ideu, která se uskutečňuje ději životními.
Vždyť vědci sami nejsou svorni, mají-li
určití, co věda přesně může zjistiti. Pochy—
buji někteří — G. Tarde — je-li úkolem
vědy pátrati po příčinách, a praví, že zjeví
nám jen zákony opakování, posloupnosti a
protikladu.

Katolická noetika zcela správně nez
úžuje působnost vědy tak nízce jako činí
skepticismus, přiznává vědě právo pátrali po
příčinách, ale přesně odlišuje účel od pří
činy. A věda ovšem účel a smysl života
neobjasní. Proto někteří naivní vědci řekli,
že v přírodě účelu a účelnosti vůbec není!
Nikoli, pánové. Děje přírodní mají smysl i
účelnost, ale vaše věda je slabá ji vystih
noulí. Činíte logický skok, popíráte- li pří
rodní účelnost vůbec.

Účel patři teprve budoucnosti; v ní bude
uskutečněn, splněn. Z příčin vznikaji ob
jekty, skutečné věci; z účelů vznikají jen
vztahy věcí.

Účel se vymyká. »všemohoucíc vědě,
není nic jsoucího, nýbrž cosi v budouc
nosti býti majícího. Život má prostředky,
kterými se uskutečňuje, obnovuje, udržuje,
jako na příklad chemickými processy při vý
živě a zažívání. Tělo lidské jest uspořá
dáno v souvislosti 5 ostatní přírodou, aby
některé hmoty při požívání je udržovaly.
Ale může věda poznati, proč tyto prostředky
životní povstaly a tak se seskupily, že vznikl
z nich život?

Správně pravi prof. Mareš, že účel
jest rozkaz, jenž má lažliuskutečněn při
činami, to jest prostředky k jeho splnění.
Jistě tyto příčinyjsou uspořádány, že usku
tečňují život. Proč jsou tak sestaveny? Aby
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život existoval. Kdo je tak seskupiIP—aNe
víme, snad náhoda, snad omyl přírody; ale
jistě nikoli Bůh. Naprosto nevíme, kdo to
způsobil, ale jistojisté jest, že Bůh nikoli,:
praví někteří přírodovědci. »Patrně to přesa
huje možnost vašeho poznánířc, táže se
tneista. »To nikolíc, odvětí; »vždyf možno,
že meteoritem přišla buňka s jiných světů,
vždyt pokusy jsme seznali, že udrží sei při
nízké temperatuře vesmíruc. —

Věda jen musí uznati, že příčiny jsou
tak uspořádány, že život se uskutečňuje.
Vysuětlouatí činnost a působivost těchto
příčin neznamená udan' smysl života.
Veškeré děje přírodní, vzniklé působením
příčin, uskutečňují nějakou ideu; naše em
piric postihuje tyto příčiny v jejich půso
bení, ale vystihne kdy tuto ideu?

Vědy jest nám na výsost třeba, poně
vadž nám udává tolik znalosti, jak udržo
vati život. Chemie na příklad učí znáti vlast
nosti látek přírodních, rozkládati je a upra
vovati jako výživu. Věda jistě odstraní ně
která nedzrozumění a. mnohé falešné před
stavy, ale naprosto se mýlí a hrubě chy

trvat-rovnat. Shana 167.

bnjí mnozí. když se odvážili tvrdili. že
důkladně/“ším poznáním příčin dějů pří
rodních qystihnou tajemství života a jeho
účel. Příčina & účel není totéž; z příčin
nepoznáme účel života, nýbrž jen lépe po—
stihujcme prostředky, kterými jest účelu do
saženo. Proč se tak děje a jaký účel toho
všeho, ví náboženství, a věda lépe neodpoví.

Máme ovšem právo i povinnost pátrati
po těchto příčinách, ale nesmíme význam
jejich přecenovati.

Hlubší filosofické vzděláni by mnohým
vědcům & la Haeckel neškodilo. Snad po
chybil z horlivosti některý theolog, snad
některý přírodozpytec; ale věda — udávajíc
příčiny a zlepšujíc podmínky životní — a
náboženství — vysvětlujíc smysl a účel ži—
vota sub specie aeternitatis —. jsou vedle
sebe nejen možny. ale i nutny.

At církev vlivem zlovůle tančí nad sopkou
— nous dansons sur . . . , at se o ni hraje,
pravím; vaší škodou však bude, kdyby jí
nebylo, a vy nepřátelé budete po nítoužitil

(Pokračování.)

SMĚS.

»Ceský Učitel- žaluje na své čtenářea
abonnenty. V úvodním článkuz3. července
píše:

»Na škole X. rozhněvají se pánové A,
B, C a každý chce, aby hněv jeho uplat
něn byl v organisačním listě. Redakce pro
hlédne, že tu jde o prosté osobní alokální
záležitosti, a odepře otištění zaslaných zpráv.
Je z toho zase hněv, obligátní výtka: »Nač
máme organisační list?-, hněv vtčlí se v od
mítnutí dalšího odebírání, po případě iv od
mítnutí doplatiti dlužné předplatné, a zlost
trvá po léta.

Z jiné školy zase kol. A zašle Č. Uč.
zprávu. že místní tarář tak a tak klerikál
ničí. Nu dobře, to se otiskne. Ale zpráva
poboúří kol. B, jenž s farářem je zadobře,
a zase hněv, vypovídání listu atd atd.

Tak to Č. Uč. rozhněval si všecky varha
níky, všecky šplhavce, kteří lezou za inspek
tory, všecky účastníky farských hostin, všecky
ochránce klerikalisujících farářů a byrokra
tisujícíeh inspektorů.

Rozhněval si však také všecky ony své
organisované čtenáře, kteří se domnívají, že

každý, kdo něco napíše, má již právo, aby
opus jeho v organisačním listě byl otištěn.:
Je viděti, že i v organisaci Č. U., kterou tak
rád se před národem blýskne, není vše ve
vzorném pořádku. A my se domnívali, že
v tomto rdánském státě nic není shnilého.:

r.

Passivní resistence. Návrh, aby učí
telstvo, rozmrzelé úpravou platů, zahájilo
passivníresistenci tím způsobem, že by ustalo
odebírati politickéi belletristické časopisy,
panu -gl v vČeském Učitelic se nezamlouvá.
Ale dává na uváienou, zda by se nemohlo
zkusiti, kdyby v nejbližším sněmovním za
sedání úprava platů nebyla projednána, aby
»české učitelstvo v oprávněném rozhořčení
a rozrušeuí ustanovilo se na tom, vystou
piti ze všech politických stran (mladočeské,
agrární, národně-sociální, státoprávní a rea
list-ake), anebo aspoň přestalo odebírali listy
těchto stran a předplatila šmahem lrsty
sociálně demokratické. .Nestalo by se
tím veškeré učitelstvo přes noc sociálně- de
mokratickým, ale odbíráním a čtením listů
jediné této strany značně by se k ní naklo
nilo. A že by nabylo učitelstvo v této nej
lépe organisované straně „většího vlivu a po
rozumění než ve stranách ostatních, o tom
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není dost malé pochyhnosti . . . V boj ve
hnané učitelstvo mělo by ve straně sociálně
demokratické hojně příležitosti ukázati svou
sílu pánům Deyrnům.<

Myslíme, že uskutečnění tohoto návrhu
bylo by posledním hřebem do rakve sym
pathii nk našemu učitelstvuc, jichž na ven
kově vůčihledě ubývá. »Starý, pod knutou
byrokratismu sešedivělý muž., v němž při po
myšlení co by tak učitelstvo dokázalo, mládne
krev, touží, aby učitelstvo ukázalo tak svoji 
sílu. »Zuby ukázatlc Je viděti, že knuta
byrokratismu nezničila v něm ani zdraví ani
humor ani pošetilé nápady mládí! r.

Nietzsche o Kristu Pánu. Nic ne
dokazuje zřetelněji nedostatek znalosti lid
ské duše a lidského života u Nietzsche-a,
jako jeho naprosté neporozumění osobě Je
žíše Krista, jejž prohlásil tento moderní fllO
sot' za dekadenta, a Kristovo učení za evan
gelium slabosti a bezmocnosti oproti životu.
Kristovu největšijemnost mělza znamenísla
bých lidských instinktů, a netušil onu ohrom
nou sílu vůle, jež se projevovala v slovech i
ve skutcích Syna člověka, který řekl: »Já
jsem přemohl světe Ovšem, vnitřní silu ni
kdy nelze poznati pouhým rozumem. do
na základě vlastní zkušenosti jí nedovede
pochopiti a o ni se přesvědčili, jemu na
vždy nebude nicim, a byt milliony srdcí
roznitila a milliony bouří utíšila — on toho
nepochopí. Proto opáčně zase není nikterak
divno, že právě muž tak násilnický, člověk
železné vůle jako Napoleon, pln hluboké
úcty, vycítil v Ježíši Kristu neskonale nad
sebe povyšeného genia síly a vůle, jak
to ve svých úvahách, jež napsal na o
strově sv. Heleny, tak dojímavým způ
sobem vyslovil. On porovnává svoji vlastní
silnou vůli, kterou tak mnozí obdivovali a
kterou přece ani svým generálům vštípiti
nedovedl, — nemluvě ani o jejím pomíje
jícím účinku — s podmanivou mocí, jež
2 osoby Ježíše Krista prýštila do tolika
století a podrobovala mu milliony lidstva.
»To je zázrak vůle-, řekl Napoleon; —
a — Nietzsche mluví o zlomené vůli! —

OŽe silní národové severní Europy kře
stanského boha neodmítli, nedělá jich ná
boženským vlohám pražádnou čest,: řekl
Nietzsche. Ale k tomu pravime: Oni kře
sťanského Boha neodmítli, poněvadž nebyli
žádnými, učeností zvrácenými rozumáři, a
měli dosud plný a bezpečný cit pro to, co
je v pravdě silným. Proto vytvořila tehda
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jich národní duše ze svého nejvniternějšího
pochopení vznešenou báj o Montsalvátu &
sv. Grálu, z něhož nadlidské síly proudí
v život a umožňují člověku, co jeho při
rozenosti zdá se nemožným a nepochopitel
ným. Rytíři sv. Grálu, kteří svým nejvzne
šenějším vzorem a nejvyšší silou vůle stali
se svobodnými a neodvislými ode všeho,
co zotroěuje obyčejného člověka, svobod
nými i ode vší sobecké pýchy, dovedli
proto znovu a znovu obětavě sestupovati
k lidem, aby ujařmovaným a pronásledo
vaným nabídli svoji ochrannou paži a obě
tavou láskou vytvářeli nejvyšší aristokracii
života. (Fr. W. Fórster: Jugendlehre.)

r.
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Rozluka církve a státu ve Francii.
Sepsal prelát František Xav. Kryštůfek, c.k.
univeritní professor. V Praze 1911. Cyrillo
Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V.
Kotrba. Cena 2. K. Spis tento (188 str.),
jenž vyplňuje ve »Vzdělávací knihovně ka
tolické: pořádané vsdpp. kanovníky Dr. Jos.
Tumpachem & Dr. Ant. Podlahou sv. LIL,
po proslovu a uvedení prací, z nichž bylo
čerpáno, pojednává v dílu I. nadepsanérn
»Rozlukac nejprvé o tom, co jest rozluka
církve a státu, načež vylíčeny vzdálenější
příčiny rozluky (rozšíření nevěry ve Francii,
Francouzská revoluce atd.) a pak bližší pří
pravy a záminky k rozlucetšgl.— l7.). DílII.
vypisuje ve třech obdobích poměry zavlád
nuvší »Po rozluce—r(šš 18.—37.), načež od
str. 165. následují tři přílohy v původním
(francouzském) textu, totiž první a druhý
zákon rozluky církve a státu ze dne 11. pro
since 1905 a 2. ledna 1907, a pak novella
z 28. března 1908, jížto odstraněna ozna
movací povinnost. Jest to opravdu boj víry
s nevěrou. Nevěra zvítězila zdánlivě pro
státní a veřejný život; ale církev bojuje dále
za právo a svědomí svých věřících. Je to
boj trpký, trapný a bolestný. . < Kéž zdařil
by se úmysl slov p. spisovatele naznačený
v proslovu — varovati národ český před
pokusem, pro nějž mnozí horují,jenž by se

' však státi mohl našemů malému národu osud
ným . . a povzbuditi české katolíky, by hájili
viry své zvláště veřejně volebním lístkem! Do
poručujeme. 1703. Fabian.

Kúlhtunrnl drtil-tva Vla-t v Praze
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Bohoslužba a školní mládež. — Armáda spásy.— Několik slov k novému školnímu roku. — Biblické
děje a bibl. osoby v pověstech Židů a Mohameda'nů. — Feuilleton: >Nous dansons sur. — Směs. -—

Literatura.

Bohoslužba a školní mládež.
Jdu o prázdninách do kostela, na tutéž mši svatou, jíž ve školním roce

účastnila se za dozoru svých učitelů školou povinné. mládež. Leč jaký rozdíl!
Dříve byl kostel plničký té drobotiny; její zpěv hlaholil prostorami chrámu, že
radostno bylo poslouchat. Nyní jenom něco málo hochů a dívek kupí se u mřížky,
varhany nehrají, zpěvu není. Kostel je prázdný.

Jsou školní prázdniny! A školní prázdniny nyní také znamenají pro mládež
prázdniny chrámové.

Co je příčinou této náhlé proměny a jak jí aspoň částečně čeliti?
U školní mládeže povinnost návštěvy chrámové a vůbec všech úkonů ná

boženských přílišsrostla s povinností obligátní školní docházky. Máme na návštěvu
bohošlužby pro mládež ve školním řádu paragraf, máme konečně i kárné prostředky
vůči těm, kdo této povinnosti zanedbávají. Ale ití velmi pilní návštěvníci mše sv,
ve školním roceo prázdninách často necítí povinnosti v neděle a svátky mši sv.
býti přítomnu. — A což teprve když vyšli ze školy! Tu přemnohých již vůbec
v kostele nelze spatříti.

Povinnost náboženská příliš srostla s povinností školní, a když tato ustalo
klesá i návštěvu chrámu. Značná část mládeže zná cestu do chrámu pouze —
školou.

Kterak tomu odpomoci? V prvé řadě poučováním a stálým poukazováním,
že návštěva služeb Božích jest věcí svědomí, že je stále trvající, pod hříchem za
vazující náboženskou povinností. A co je věc osobního svědomí, nesmí býti pěsto
váno jako výhradní věc školního paragrafu, jehož tlak 14. rokem věku, někdy
i dříve, přestává.

Pravda, stát ukládaje zákonem závaznost náboženských úkonů mládeži,
budoucím svým svéprávným občanům, "jde jaksi církvi na ruku, podporuje jí.
Ale ujištujeme všechny, kdo v tomto zákoně vidí jakousi koncessi státu církvi,
že tomu tak není. Stát činí tak pouze a výhradně ve vlastním zájmu. Neboť tolik
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je dnes již na jisto postaveno, že pokoj a mír ve státě nezaručují zákony psané,
ale zákony nepsané, jež projevují se mravy občanů. Mravnost více dociluje než
všechny paragrafy; a mravnosti trvalým a nevysychajícím pramenem je víra,
náboženství. Kdyby jednou mravnost, svědomitost většiny státních občanů se zvrhla,
všechny paragrafy staly by se bezmocnými. Proto tvrdíme, že stát 've vlastním
svém zájmu ukládá mládeži povinnosti náboženské. — —

My však celým vychováním k tomu musíme směřovati, aby mládež návštěvu
služeb Božích chápala jako věc svědomí, povinnost náboženskou.

Dokavad v rodinách trval náboženský duch a mládež žila v náboženském
ovzduší, trvalý příklad rodičů, navštěvujících služby Boží a přijímajících sv. svá
tosti, byl nejlepším vychovatelem dítek. Tento náboženský duch však na mnoze
vyprchal. A v tom je hlavní závada, že mládež nábožensky necítí. Žádná škola
nenahradí náboženské “zatahovánírodinné. A v tom ohledu nejdříve jest nalézt
cesty, kterak působili k tomu, aby duch víry v domácnosti se vrátil, a potom
otázka návštěvy služeb Božích mládeží sama sebou se rozluští.

Snažme se k tomu půlsobiti, aby rodiče sami brali v čas školních prázdnin
své dítky s sebou do chrámů, a chrámy zase ožijí mladými hlavičkamí. V té
věci duchovní správy ruku v ruce s katechety musí chopiti se restauračního díla.
Je potřebí na to i v kázání poukazovali, že rodina, t. j. rodiče s dílkami tvoří
pevný, nerozlučný celek, sociální jednotku. Že jim vlastně nejlépe a přirozeně sluší
takto společně služby Boží navštěvovati. Tato povinnost právě v čas školních
prázdnin na ně nejvíce naléhá. Škola je celek umělý, dočasný; ona jenom sub
sidiárně, pomocně do výchovy dětí zasáhá. Rodinný život trvá, i když školní
celek se rozpadl.

Z toho též následuje pro nás katechety, abychom z podstatných příčin
ochotně dávali dítkám (ovšem vždy ve shodě se školním řádem) dispens od
školní mše sv., kdykoli za ni prosí z důvodů, že s rodiči chtí se služeb Božích
třeba na některém poutním místě- účastniti. Abychom dále poukázali jim, že když
nemohou na školní mši sv. přijíti, aby přítomni byli mši sv. jiné. Musíme zkrátka
je navykati při každé vhodné příležitosti docházetí do chrámu Páně i bez prů
vodu a bez dozoru školního. Navykati je ponenáhlu samostatnosti.

Jsou osady, kde mládež za doby letní i o všedních dnech chodí na mši sv.
Nejprve se shromáždí ve škole, pak jde za dozoru do chrámu a z něho zpět do
školy k vyučování. Zde je nejlepší příležitost navykati mládež samostatnému do

.cházení do chrámu. Ať jde z domova přímo do kostela! V kostele se shromáždí
ke mši sv. jako to činí stále všichni dospělí. K čemu ono zbytečné cestování
a — ztrácení času? Tu může se díti první pokus osamostatňování dítěte při ná
vštěvě služeb Božích.

A takých příležitostí, dle různých místních poměrů je všude s dostatek. Je
potřeba mládež po'nenáhlu vybavovati z ustáleného zvyku, že jedině budovou
školní vede cesta ke chrámu, a navykati ji tomu, že je též přímá cesta do chrámu
z domova!

To výchova náboženská nikdy nesmí spouštěti se zřetele. r.M
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Armada spásy
Poda'vá prot. Dr. LUB. PETR.

(Dokončen-tí.)

Jako v závorce budiž tu vzpomenuto praktického zřízení Armády spásy,
zvaného protisebevražednou kanceláří. Trvá od r. 1906 a rozšířeno jest nejen po
Anglii a Americe, ale i po Australii & Japonsku. Kancelář vyzývá všechny, kdo
se myšlenkou sebevražednou zabývají, abyv ní hledali pomoci, dřívenež se k svému
zoufalému kroku odhodlají. Zásadně však nedává kancelář kandidátům sebevraždy
peněz. Vycházejíc ze zkušenosti, že zoufalcům, jichž duše hroznými processy
prošly, potřebí jest především duchovně-mravního podepření, chápe se kancelář
nejprve prostředků duchovních a pak teprv přikročuje k soustavné úpravě poměrů,
jež byly příčinou zoufalých záměrů.

Nápadná, ryze jarmareční reklama, průvody s hudbou, výzdoba lokálů hesly
a obrazy dle vzoru trhových bud, zpěv nábožných písní, jichž melodie připomí
nají časové zpěvy ulice, hudba na silné nervy počítající, potlesk, dupot, mávání
šátky ve shromážděních obvyklé, působí odpuzujícím dojmem na intelligenty;
neselhávají však v účinku na nevzdělané vrstvy lidové. Nemile a urážlivě působívá
i bezohledné. otevřenost, s jakou mravně sešli lidé činí svá vyznání. Vedle chvilko
vého sebeklamu, jejž zhusta vyvolávají silné vnější dojmy, často i náboženství
samo bývá vydáváno na pospas nebezpečí protanace. — Nesmí býti arci zapomínáno,
že Armáda spásy působili chce především na třídy nevzdělane', & pak i to, že
leckteré odpuzující jevy nevyplývají ze samé methody Armády, nýbrž spíše 2 ne
obratného postupu nevzdělaných lidí, kteří zásady Armády uvádějí ve skutek.
Veřejná shromáždění, spojená s kázáními, nebývají konána theology vědecky
vzdělanými, nýbrž většinou muži a ženami, jichž horlivost jest větší než vzdělání
a dovednost.

Že však pro účely Armády spásy některá její zřízení jsou velmi účinné
upravena. jest nesporno. Bez přestávky střídají se vjejích shromážděních modlitby,
zpěvy a promluvy. Řeči nikdy netrvají dlouho. Řečník za řečníkem chápe se
slova, a každý řídí se pravidlem pronášeti se stručně, obsažné a poutavě. Slovem
všecko směřuje k tomu, aby dojmy rychle se střídaly nebo, podle terminologie
Armády. aby posluchači ocitli se v rychlopalbě, pnmách agmnátech. Vedle častých
povelů: »Pojd'te, pojďte! Nemeškejte! Spasitel volálc přispívá ke zvýšení suggesce
ijistota v chování, sebevědomí v řeči a vlídný pohled, jež vzbuzují energii
a radostný optimismus.

Katolickou zpovědnici poněkud připomíná meny seat nebo penítent form,
lavice pokání. Ve shromážděních se totiž velmi k tomu hledi, aby hojně poslu
chačů k Armádě spásy dosud nepřistoupivších, pokleklo v první řadě židlí, řeč
nické tribuně nejbližších, na znamení, že zříkají se svých hříchů, že chtí Bohu
sloužiti & že touží po odpuštění hříchů. K nim hned přikleká důstojník mužský,
jde-li o kajícníka, ženský, jde-li o kajícnici. a oba, důstojník a kajícník, dávají se
do hovoru otom, co kajícníka tíží, ježto upřímná sdilnost »mnoho přispívá
k tomu, aby s beder sňalá břímě, jež člověkapovaliti hrozilacJak je tento obrat
míněn, toho vzor podává Kateřina Boothová ve svém denníka, jenž vypravuje
o jejím >probuzeníc ve věku šestnácti let:
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»Ač byla jsem si vědoma, že od útlého mládí byla jsem Bohu vždycky
oddána, a ač chtěla jsem mu vždycky sloužiti, neměla jsem přes to positivní
jistoty, že byly mi hříchy odpuštěny a že udála se v mém s'rdci ona skutečná
změna, o niž jsem čítala a slýchala . . . Připadalo mi nemyslitelným, že bych
mohla býti spasena bez vnitřního si uvědomění této události pro všechen můj
život tak významné. Nikdy nezapomenu boje, jímž jsem prošla. Do dvou hodin
v noci chodívala jsem po svém pokoji, a když všecka zmořena ukládala jsem
se k spánku, dávala jsem si bibli a zpěvník pod podušku a modlila jsem se,
abych procitla s jistotou své spásy.

Jednou ráno, když otevřela jsem svůj zpěvník, padl můi zrak na slova
písně:

,Můj Bože, jsem tvoje,
nic nemůže mne tak potěšiti
jak vědomí, že Ježíš jest můj.“

Nesčíslněkrát jsem tato slova četla a zpívala. Ale nyní vnikala do mé duše
se silou &jasností, již prve neměla . . . Nedoufala jsem již ve svou záchranu;
byla jsem o ní přesvědčena. Jistota mého spasení plnila & prostupovala všechnu
moji duši. Vyskočila jsem slůžka &jak jsem byla, spěchalajsem k matce, abych
jí zvěstovala, co se se mnou událoc

Přesvědčeni, že došli jsme spásy, jest dle »Průvodcec posledním aktem pro
cessu ospravedlnění, jež záleží z pěti úkonů. Hledám, t. j. pracuji horlivě na
svém polepšení, lítnji svých hříchů, odříkám se všeho, co Bůh zavrhuje, oddávám
se jen tomu, co se Bohu líbí, a věřím konečně, že mi Bůh pro předcházející
kajícnost a polepšení hříchy mé odpustil.

S náboženskou prací záchrannou spojuje Armáda spásy dobročinnost. Vy
chází z přesvědčení, že hmotná pomoc je marna bez mravního pozdvižení,
a mravní pozdvižení nemožno bez hmotné opory. Kručicí žaludek překáží přijetí
i nejlaskavějšich napomínání k mravnímu polepšení.

Jsou to zvláště pohlavní nezdrželivost, opilství a nezaměstnanost, proti nimž
Armáda spásy táhne do pole. O tom není sporu, že opilství jest příčinou mnohých
běd, jak mravních, tak hospodářských. Lidé opilství uvyklí mohou býti zachráněni
jen naprostým se zdržováním všech opojných nápojů. Prvního poháru se člověk
snáz zřekne než druhého. Ježto pak opilství jest v těsném přičinném spojení
s prostituci a jinými pohlavními výstřednostmi, není pochyby, že střídmostní
hnutí, Armádou spásy šířené, jeví velmí blahodárné účinky i na zdrželivost
pohlavní.

Opravdového uznání zaslouží si Armáda spásy i ve své péči o osoby nei
kleslejší a nejopnštěnější. Jde většinou o lidi, kteří sami již povstati nedovedou
a kteří bez cizi pomoci byli by jistě ztraceni. Pro tyto lidi zakládány jsou nej
různější útulky. Útulky pro děti, dělnické kolonie, útulky pro propuštěné trestance,
pro opilce, pro lidi bez přístřeší, útulky pro padlé ženy, pro šestinedělky. sama
ritánské stanice pro ošetřování & návštěvu nemocných, stravovny pro děvčata
a manželky, lidové kuchyně atd.

Náboženské názory Armády spásy nesou se především za praktickými cíli.
_Bible těší se veliké vážnosti. Ale Armáda spásy ve svých článcích víry a ve
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svých zřizeních _řídíse touto zásadou: Co má úspěch, shoduje se s vůlí Boží,
jest dobré a biblické.

Svátosti Armáda spásy zavrhuje. Křest nahražuje obřadem, jimž děti po
svěcuje Bohu a Armádě. Neužívá vody při tomto obřadě, nýbrž koná jen mod
litby a rodičům klade na srdce, aby děti vzdalovali všech opojných nápojů,
tabáku, přepychu, závadné četby, světského obcování a všeho vlivu duši i tělu
škodlivého.

_ Zvláštní obřad konán jest i při vstupu do manželství. Celibát doporučuje
se těm, kdo se domnívají, že by jako otcové rodin nemohli pracovati pro Boha
a Armádu.

O cirkvi katolické pronáší se Armáda spásy ve svých spisech dost pohrdavě.
Příčinu toho jest hledati ne tak v církvi saméjako spíše v sebepřeceňování Salu
tistů, jichž mnohé výroky silně upomínají na tarisejství. Svátosti její a úřad
kněžský zavrhuje ovšem Armáda spásy zásadně.

Nelze však zapříti, a pozorný čtenář dospěl zajisté k tomuto závěru již sám,
že v Armádě spásy jest mnoho zdraqých a života schopných myšlenek, jichž
uskutečňování by každé cirkvi křesťanské bylo na ozdobu.

Shrnu je prostě a položím vedle sebe: S obzvláštní láskou budiž věnována
péče mládeži. Kdo má mládež, má budoucnost. — S pokleslými lidmi budiž za
cházeno individuelně. Nebudtež zůstavováni sami sobě, nýbrž buďtež vedeni
k vlastnímu společenskému sebeuplatnění. Kázání, hojnými příklady a podoben
stvími oživená, mějtež zření ke zvláštním poměrům posluchačstva a připomínejte
často věčný cíl člověka, jeho poslední věci, možnost náhlé smrti a hořké utrpení
Spasitelovo.

Povinnost osvědčovati všude radostného ducha křesťanského připomíná
starou zásadu křesťanské asketiky, že každá škarohlídná zbožnost je podezřelá.
Uznání zasluhuje i modlitba vlastními slovy pronášená, přísnost ve střídmosti,
prostata, každému přepychu se vyhýbající, a horlivost, s jakou Salutisté ušetřený
peníz posvěcují službě lásky.

Neméně správna jest izásada, že všechno úsilí 0 vnější blahobyt nemá
trvalé ceny, není-li spojeno s mravní obnovou člověka. Velmi důležito pro úspěch
Armády spásy jest přibírání žen k činnosti charitativní & seskupování různých,
skutků lásky kolem určitého středu. Také názor, že lidem k práci způsobilým
nemá býti m'c darována, jest uvážení hodný. Jestliže si podporu zaslouží prací,
přispívá to k posílení vědomi jejich lidské důstojnosti. Armáda spásy omezuje se
jen na to, že umožňuje jim, tímto způsobem z bídy vybřednouti.

Účelno jest i rozděleni důstojníků Armády spásy 'udůslojníky polní a místní.
První, na způsob stálého povoláni, posvěcují všechnu svou činnost službě salu
tismu; druzí jen svůj volný čas. 0 pravé lásce blíženské svědčí hojně zdůrazňo
vané heslo, že každý jest odpověden za své okolí, a že nikdo nemá přestát/ati
na tom, abyjen na své spasení pomýšlel. Zachraňuj nejen svou duši, ale i duši
svého bratra!

Stejně ušlechtilá jest i zásada o shodě učení a života. Vnější náboženské
úkony jsou bezcenný, jestliže jsou bez ducha. Nejlepším kázáním a nejúčinnější
obranou jest dobrý život.

Výborný znalec armády spásy, Dr. Josef Pohle, professor katolické fakulty
theologické ve Vratislavi, pronáší se o ní takto: »Ač mi není tajno, že vůdčí
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zásady Armády spásy trpí jistou polovičatostí, ježto v ní názory katolické a pro
testantské, k trvalému smíření nezpůsobilé, prostě vedle sebe jsou stavěny,
vzbuzovala přece její dobrá křesťanská vůle, její horlivost pro Boha, pro Krista
a pro spásu duší, vždy můj upřímný obdiv. Úsilovné zdůrazňování božství
Kristova jest přednost. jež musí každého věřícího křesťana naplňovati opravdovým
uspokojením, byti bylo politování hodno, žepriucip subjektivismu nedopouští, aby
Armáda spásy dospěla k vlastní dogmatice.

Co se však týká sociální činností Armády spásy na širokém poli péče o lidi
chudé a pokleslé, mohl by jen slepec jejich úspěchů neviděti. Jest-li charitativní
ústavy a skutky lásky, církví katolickou i protestantskou prokazované, nepronikají
ve stejné míře na veřejnost, pak sluší toho příčinu hledati hlavně v oné reklamní
zdatnosti, jíž se Armáda spásy od svého počátku vždycky vyznamenávala. Ale
i přes to mohou se všichni sociální činitelé mnohému od ní přiučiti. Její důsledná
centralisace, její zdravé finanční hospodářství, její obezřetně přibírání zdatných
sil pomocných, její výchova chudých k sebedůvěře a pracovitosti, její úspěšné
odstraňování alkoholu ve vrstvách lidových, její úsilí o mravní zlepšení lidíkles
lých a o jejich vytržení ze špatného prostředí, jsou věci, jež opírají se o bystré
psychologické pozorování a praktickou zkušenost a jež proto zaslouží si nejširšího
uznání a následováníc.

Nechceme-li přestali na pouhé úvaze o chvalitebné činnosti Armády spásy,
a jde-li nám upřímně o to, aby i v naší církvi zahájena byla činnost podobná,
do nejširších vrstev vnikající, co jest přirozenějšího, než že ohlížeme se po insti
tuci, jež by s to byla záslužného tohoto úkolu se ujmouti? Martin Fassbender,
z jehož důkladné úvahy o Armádě spásy jest tento článek čerpán, ukazuje na
ni: Jest to třetí řád sv. Františka. Ten jistě celým svým zřízením jest takřka
předurčen, aby na širokých svých základech začal stavěli budovu laického apošto
látu, jejž biskup Faulhaber na mohučském sjezdě katolíků prohlásil za nejdůleži
tější problem duchovní správy v letech příštích.

Několik slov k novému školnímu roku.
(Ze svých zápisků vybral školní rada J. J.)

Znám knihu, se kterou velké denní listy zpravidla se neobírají, jíž akademie
cenou nepoctívají a za niž její spisovatelům zřídka kdy dostává se vyznamenání
nebo zvláštní odměny. Ačkoli ji píší lidé obratní a dosti učení, nemívají zpravidla
hodností doktorských, am nesedávají na kathedrách vysokoškolských. Učitelská
jejich stolice bývá prostá židle, a posluchači, jimž dle knihy té se vykládá, chodí
často bosi nebo na venkově v dřevěnkách.

A přece kniha ta, ačkoli objemem skrovná, zahrnuje nauky velmi obsáhlé:
metafysiku, theodíceil věrouku, mravovědu, právo i dějiny světa od jeho počátku.

Řešíc bezpečně a určitě záhady, jimiž lidé všech věků lámali si hlavy,
osvětluje všecky otázky všetcčným rozumem zatemňované tak jasně, že kdo
schválně nezavírá očí svých, nabývá o nich světla a chápe je dostatečně.

Nerozebírajíc různých mínění a názorů, ani nevynášejíc jednoho nad druhý,
předkládá určité pravdy s neklamnou jistotou a beze vší pochybnosti. Učitel
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vykladatel knihy té nevymýšlí ani obsahu ani formy naukové, nýbrž nauky
v knize obsažené dle schopnosti svých posluchačů pouze vykládá a opakuje.

Kniha ta slove katechismus, a její vykladatcl katecheta.
Katechismus, jsa podkladem náboženského vyučování v poslední horské

vesnici, neměl by býti cizím ani posluchačům vysokých škol. Akademik i pasáčck
stejně ho potřebuji ! — Učené výklady na fakultách nenahradí nikdy katechismus,
ale katechismus nahradit by nejeden z oněch výkladů.

V prostičkém katechismu je hluboká filosofie; nebo! nejeden stařičký fÍlOSOí,
jenž pravdu upřímně hledal, vracivá se na sklonku svého života po mnohých
oklikách ke katechismu.

V katechismu opakuje si dítě modlitby. jež jednou mají obveselovati jeho
stáří & usnadňovati jeho poslední zápas.

Ať se tudíž každé dítě u věku, kdy mysl jeho chápavá a pamět bystrá, se
znamuje náležitě s naukami, jež vzaty jsou z Písma sv. a z učení církvel Tím
veliká služba prokáže se nejen dítěti a rodině, nýbrž i lidské společnosti
a státu.

Vy. kteří sedíte za bohatými stoly vědy, nestydte se — jako se ani učený
Gerson nestyděl — přiváděti maličkých ke Kristu; popřejte chudým duchem ale
spoň něco drobtů se svých stolů, ovšem drobtů, jež snadno mohou stráviti a jež
jim půjdou k duhu! Vždyť ne samým chlebem živ jest člověk, nýbrž i pravdou,
zejména pravdou nadpřirozenou, slovem Božím. A katechismus je velkou většinou
slovo Boží.

Vy pak, kteří jste si zvolili školu za své výhradní působiště životní, obírejte
se katechismem rádi — die noctuque versate manu! — abyste každou větu
dobře pojali, hluboký smysl sv. nauk řádně pronikli a pak v duchu naši církve
předepsané učivo maličkým předkládali.

Vyučovanim katechismu má se dětské srdce pro zjevené pravdy roznítiti, aby
jednou dle nich dovedlo spořádati svůj život. Toho však dodělá se katecheta
jenom tehdy, porozumějí-li dítky řádně jeho výkladům.

Prostředky, jimiž vznešené pravdy stanou se mládeži srozumitelnými, jsou:
1. Znázorní-li je katecheta především biblickými příběhy a podobenstvími,

které byly dítky již dříve ve škole slyšely.
2. Užije-li vhodných přirovnání a příkladů, vyňatých buď z Písma sv. nebo

ze životopisů svatých. lpříklady z dějin světských, zejména českých, budou dobré
věci na prospěch, jakož iprůpovědi z Písma sv. 3 vhodná přísloví.

Učivo budiž pro každou hodinu vyměřeno jednak dle duševní chápavosti
dítek, jednak dle těžkosti látky, jež má se probírati.

'V každé hodině buď podán mladeži určitý celek dle promyšlené disposice.
Při tom však nutno zachovati vždy souvislost s učivem předchozím.

Řádný katecheta rozvrhuje si vyměřenou na školní rok látku na přibližný
počet hodin a neplýtvaje zbytečně časem, hledí po každé dostati své úloze.

Při výkladu vede si tu analyticky, tu synteticky; co katecheta může z dětí
vytázati, nepbvídej sám. Jenom tam, kde jde o to, otevříti, dojati, roznítiti dětské
srdce, mluv, vykládej souvisle. Leč nemysli, že stojíš na kazatelně!

Přemrštěné zevrubnosti, nejinak i nedbalé povrchnosti, pilně se varuj!
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Námitek proti vířeakonfessionelních rozdílů dotkne se katecheta krátce a velmi
opatrně tam, kde toho nutně třeba, promlouvaje o jinověrcích vždy šetrně.

Pravdy, jež seznaly dítky výkladem učitelovým, pojí se živě a mnohostranně
s životem náboženským i církevním, poukáže-li katecheta k povinnostem mravním,
k zařízením církevním, jež na nich se zakládají, k modlitbám i písním chrámovým,
které je oslavují. '

Jelikož nestačí, aby dítky sv. pravdám jen věřily, nýbrž žádoucno, aby jich
dbaly a pilně následovaly, proto nescházej nikdy případná applikace, jež by rozum
přesvědčila, srdce roznítila a vůli k ochotnému plnění pohnula! Katecheta neobírá
se ve škole snad jen několika vtipnějšímí a lepšími žáky, nýbrž vede a nabádá
k součinnosti všecky.

Na sklonku hodiny opakuje probrané učivo, ovšem beze všech pomůcek
dříve užitých, aby výklad vtiskl se v srdce i pamět.

Hlas při výkladu budiž klidný, vážný, ne však chladný, ledový, bez živého
nadšení pro pravdy křesťanské.

Biblické děje &.blbl. osoby v pověstech Židů &Mohamedánů.
Podává universitní prolessor Dr. JAR. SEDLÁCEK.

(Pokračování)

Když zemřel Abraham, byl veliký pláč a nářek v celé zemi. Isák měl za man
želku Rebekku, která byla velmi dobrého srdce. Mělidva syny: Esaua a Jakuba.
Esau byl velmidovedným lovcem. Kdysi vyšel na lov & spatřil Nímroda, který se
svými muži taktéž lovil. Nimrod měl na sobě šat, pomalovaný obrazy zvířat;
jakmile se někde objevil, hned se k němu sbíhala všechna zvířata, přilákána
těmi obrazy. [ záviděl to Esau Nimrodovi a umínil si, že se zmocní jeho roucha.
Když byl Nimrod opuštěn svými muži, přepadl ho Esau, zabil jej a zmocnil se
jeho šatu. —

Isák miloval více Esaua, Rebekka však dávala přednost Jakubovi. Když
Isák sestaral, oslepl skorem úplně. Jednou požádal Esaua, aby mu připravilnějakou
vzvěřinu, že mu pak dá své požehnání. Esau vzal meč a luk & lovil sajky. Ulovil
tři sajky po sobě, ale satan mu je vždy buď roztrhal aneb pustil. Tím se zdržel,
takže zatím mohl Jakub _po radě Rebekky připraviti otci kůzle, oklamatí jej
a vylouditi na něm požehnání, jež náleželo Esauovi. »Požehnejž Allah tvým
dětem a uděliž jim důstojnost proroků & knihu zjeveníla Tak řekl Isák dle
mohamcdánského podání, a šedesát tisíc potomků Jakubových prý bylo proroky.
Esau přišel ovšem se zvěřinou pozdě a poznal, že ho bratr připravil o požehnání,
a když naříkal, řekl jemu Isák: »Prosím Boha, aby tě obdařil množstvím
potomkův a aby z nich bylo mnoho mocných králů, slavných panovníků zavzor'
trpělivého proroka (t. j. Job).

Esau se velmi rozhněval n'a Jakuba. Jednou ho pozval k hostině, po níž
jej obdaroval mnohými dary, jakoby jej miloval bratrsky. Avšak když se loučili
& objímali, kousl Esau Jakuba do hrdla, aby jej usmrtil. Bůh však učinil, že
zuby Esauovy změkly tak, že byly jako vosk a Jakubovi se nic nestalo. Jakub
se obával pomsty Esauovy a odešel z domu k přátelům do Mesopotamie. Poněvadž
odešel v noci z domu svých rodičů, obdržel jméno Esrail, t. j. asra, spěchati,
arail, noc.
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Podle mohamedánské pověsti přišel do země Labana, svého strýce, v roce
sucha. V studni, z které napájel Laban své. stáda, bylo velmi málo vody. Jakub
šel k této studni, vytáhl z ní nádobu s vodou, napil se a nalil ostatní zase zpět;
a tím učinil, že se voda pramene onoho tak rozmnožila, že až přetékala. Laban
se o tom dozvěděl a požádal Jakuba, aby u něho zůstal. Ostatní pověsti jsou
založeny úplně na biblických zprávách.

Allegorlcký výklad o Abrahamovi.
Patriarchové, Abraham, Isák a Jakub, naznačují dle Philona trojí cestu,

kterou může člověk dosíci dokonalosti :; ctnosti. Pozdvihne se ze smyslnosti
k bohulibému životu tím, že se dá poučiti, to jest máthesis a didaskalía, anebo
tím, že se zlem, se smyslnosti a vášní bojuje, a je po namáhavém boji přemáhá,
což jest askésis filosofů, aneb se to stane též tak, že jest člověk již od přiro
zenosti dobře nadán. že si přinesl ctnost při narození sebou, což jest fysis.
V Abrahamovi spatřuje Philo máthesis, v Jakobovi askési, a Isák jest mu zá
stupcem fysis. _

Dle Philona praví Kliment alexandrijský, srovnávaje patriarchy s apoštoly:
»Tito se dali poučovati Pánem, oni však zápasili sami svou silou o pravdu.
Někteří z lidí docházejí spásy poučením, jiní jsou autodidakty: buď napodobí
ctnost aneb ji hledají. »Nikdo není lepším toho. kdo sám ze sebe k rozumnosti
dojdec; takovým byl Abraham, jenž hledal Boha. >Každý však jest šlechetným,
kdo poslouchá moudrá slovac — dí Hesiod; a takými byli Kristovi učedníci.
Jednomu dostane se štěstí při hledání, jinému nalezením.

Abraham došel svého blaha per máthesim. Prvý stupeň jeho učení byla
'znalost přírody; tu pěstoval Abraham v Chaldejsku. V Kanaan, dokud obcoval

s Hagar, zabýval se odbornými vědomostmí. Třetí stupeň pak jest mravnost.
K této se dostal, když žil se Sárou.

V Chaldejsku zabýval se Abraham astronomií. Pozoroval hvězdy, vypo
čítával jejich běh a stanovil jejich soulad a pořádek. Tehdy však neznal ještě
Boha a domníval se, že hvězdy jsou bohy. Hvězdářstvím dostal se k poznání
Stvořitele, od vědy přírodní se povznesl k vědomosti o Bohu, k vědě duševní.
Ten stupeň nebyl však ještě dokonalostí, neboť dokonalost t. j. Sára byla dotud
neplodnou a nedávala mu žádných dítek, t. j. on nemohl konatijednotlivé skutky
ctnostné. K tomu měl býti veden; a proto přivedla mu Sára Hágeru. která
značila světské vědomosti. K těm počítá Philo: mluvnici, hudbu, geometrii, řeč
nictví a díalektiku. Abraham vynikl v počtech, nebot »počítalc své služebníky. Ten
počet (318) ukazuje dle Klimenta alex. Krista na kříži. l Barnabas čítá dle
řeckých písmen 18jako IH, počáteční písmena, jména Ježíš; a 300jest mu T, t.j. kříž.

Světské vědy vedou nezřídka k pýše; tak se Hágar povyšovala nad Sáru.
Proto není se držeti stále těch věd, jsou pouze přechodným zaměstnáním; u nich
jest nám paroikein, u znalosti, gnose však, kterou jest Sára, jest bydliti stále.,
kaloikein. Tato jest paní, a proto dal Abraham Hágaru Sáře v moc, a Sára jednala
s ní jako se služebnou.

Abraham došel víry a spravedlnosti, a tu na tomto posledním stupni dal
jemu Bůh jiné jméno. Dříve byl pater meteoros, vznešený otec. nyní jest vy
voleným oteem, přítetelem Božím; ted může státi před Hospodinem (Gen. 18,
22., 23.), má zjevení Boží, je na cestě k Bohu. První den této cesty jest pozo
rování krásy a pořádku ve světě; druhý den má žádost viděti Boha, třetího dne
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otevrou se oči rozumu, a poznává, že když se domníval, že jest Bohu blízkým,
jest od něho velice vzdáleným, že ho nikdy pochopiti nemůže. “Bůh mu slíbil
veliké a četné potomstvo; aby tomu vyhověl, vzal si třimanželky. Tedy i v tom
hleděl pouze plniti vůli Boží. Smyslných žádostí u něho nebylo; a proto jest
mu Sára potom, když se narodil Isák, sestrou. (Pokračování)

FEUILLETON.

»Nous dansons sur . . . .
Píše Václav Hrudka.

(Pokračování.)

»Průmysl vyžaduje lidské po
třeby, průmysl touží vyráběti.<

Kdys v rozhovoru ve společnosti zaslechl
jsem tato slova. Přítel inženýr hájil indu
strialism; ale namítal jsem: Byli mudrci a
opravdoví myslitelé, kteří tvrdili, že člověk

- je tím štastnější, čím méně potřebuje. Vzrůst
potřeb nečiní člověka š!aslnějším.—Smí
doufati, že dojde vždy ukojení? Nedovede-li
sám si uložiti omezení ve svých potřebách,
musí očekávali, že poškození konjunktury
obchodní, dOSll malá porucha v mezinárod
ních stycích dostačí, aby člověku třeba ná
silně uloženo bylo toto omezení jeho úkoje,
z čehož snadno vznikne znepokojenost, bouře,
revolta. Tudíž namítám proti modernímu indu
strialismu, že vyvolává nové požadavky ži
vota často bez příčiny, jen aby hlad kapi
tálu se nasytil, ale že nemůže se zaručiti,
zda násilně vyvolané potřeby ukojí. —

Pravim, nemá podkladu, hlubšího odů
vodnění ani ospravedlnění. lndustrialism vy
konal velmi mnoho dobrého, ale kvapem
blíží se okamžik, kdy proneseno bude spo
lečností nad ním odsouzení, poněvadž pro
pásl již příležitost, kdy měl zpytovati své
nitro a zrefonnovati sebe. —

Práce je činnost promyšlená & účelná,
cílem jejím jest ukojení spotřeby. ale mezi
různými potřebami člověka jest rozdíl. Cenu
některých ntakéc potřeb postihují lidé nej
lépe v neštěstí. Praví krásně'Ruskin, že
život bez práce je zločin. Alejeho přídavek:
»práce bez umění, klesnutí ke zvlřetic již
nedostačuje.

Umění samo ještě nepovznese práci, aby
byla něčím vyšším než otroctvím, nádeniče
ním, robotou. Existují vyděděnci, lidé zbě
dačelí, zhotovitelé krásných předmětů — pro
jiné. Umění nečiní ani svých tvůrců ani
obdivovatelů dokonalejšími. Kaízl správně

podotýká, že hospodářství je promyšlená
činnost člověka pro trvalé nejhojnější uko
jeni veškeré potřeby pomocí nejmenšího
nákladu. Ale jsou potřeby dělníka pro ně
kolikačlennou rodinu, potřeby bonvivantovy
z boulevardů probíjeti noci v orgiích, po
třeby kapitalistovy rdousiti sousední kon
kurrenty.

Umění samo neposvěcuje práci, a vý
robek také nemá pouze cenu vynaložené
pra'ce. Ale vzpomeňme Rudolfa Iheringa,
jenž k stáří v žasu poznal cenu křesťan
ských právních thearií, že podkladempráva
jest účel. Poznal a divil se, že lidstvo
může zapomínati takových pravd, když
již jednou byly tys—loveny.

A moderní industrialism také zapomněl,
že také práce má spěti k účelu, jenž určo
ván jest morálkou, jinak že vede k oboha
cování sebe a vykořisťování bližního; k sní
žení dělníka na pracovní sílu, čili k staro
věkému otrokářství. Moderní kapitalismus
— auri sacra íames, kletý hlad po zlatě,
pravil moudrý pohan již před tisíciletími.

Lidstvo musí se vrátiti k lepší idei hodno
cení práce, k důstojnějšímu oceňování po
zemských statků; jinak zhyne v požárech
revolucí, utopí se ve vlastním bahně, zadusí
se vlastními nepravostmi.

Práce jest naším údělem, naší slávou a
radostí. Prostřednictvím svých výrobků du
ševních či hmotných vchází člověk ve styk
s tisíci jinak snad neznámými osobami. Oče
káváním prudčeji bije naše srdce, jak asi
moje plody budou přijaty, zda potěší někte
rou spřízněnou duši a rozmnoží její duševní
bohatství, či snad jsem se mýlil v oceňo
vání svých duševních schopností a moje
plody nevyhovují. Nepoměr mezi touhou a
silou zničil již mnohé, tot risiko života,jeho
tragedie!

Ale svým výrobkem rozšiřují, rozmno
žují svůj život. Radost ze života sdělují
jiným. Tot jsou ony poklady, jež dle slov
východní báje rozdáváním se množí. Své
nejlepší a nejvniternější vkládám do svého
díla.
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Představte si starého mistra malíře, jak
pracně, s pomocí jen nejdůvěrnějších žáků,
jimž sdílí svá tajemství, sám si připravuje
barvy k malbě. Ale tato díla jsou pýchou
a slávou museí; díla draze vytvořená ná
mahou a zaplacená životem v strádání aboji.
Avšak tvoření těchto děl jest radost zpráce,
radost z námahy & vítězství nad obtížemi
života. Představte si starého živnostníka _na
trhu, jenž sám prodává své výrobky a tak
přichází do styku s odběrateli; jest jim znám
a populární, ručí zajakost výroby, jest osobně
zodpověden, na dotazy musí odpovídali. Ten
kráte nebylo třeba řvavé reklamy, nebot
dobré dílo chválilo se samo.

emeslnik starého slohu mohl pocito
vati radost z práce, tvůrčí radost, ajistě jej
potěšilo i uspokojení jeho odběratelů, s nimiž
byl v osobním styku.

Škoda, že tyto dřívější hospodářské po
měry, v nichž se uplatňovala více výměna
la'fek hotových nežli směna prostředníc
tuím činitele třetího, totiž peněz, opravdu
nedostačovaly rostoucím potřebám přibývají
cího obyvatelstva. Rostoucí počet spotřebo—
vatelů vyžaduje více výrobků, a tolikéžitak
zvaná zvýšená míra životní, marnivější kom
fort života. Moderní člověk má tolik potřeb,
že pro stále rostoucí počet nervových ne
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mocí kvapem se budují nová sanatoria. Mo
derní člověk musí navštěvovati přednášky
se světelnými obrazy, představení divadelní,
biografy, Sporty, dostihy, závody. Moderní
člověk netouží už po zábavách, nýbrž po
sensacích a dráždidlech.

A industrialismus rád vyhovuje zvýše
ným potřebám životním. Přemýšlí astuduje,
jak ukojiti lačnost a zvědavost a chtivost
moderních lidí. Na příklad vynález biografu.
Jest to něco úžasného, pomyslíme-li, jaký
význam výchovný a vzdělávací by mohl míti
— a ve skutečnosti čemu převážnou měrou
slouží ?

Tento příšerný, moderni circulus vltiosus!
Vzrůstající potřeby vyvolaly industrialismus
a vždy hladové průmyslnictví vyvolává zase
nové potřeby, aby se nasytilo. .Tato moderní
rozpjetí života bude také hrobem mo
derní kultury, její zkázou, nebot konec
jednou přijíti musí a bude strašný. —Sta'lá
evoluce? Kdo v ni věří?

Nebude-ll lidstvo záhy vedeno k stříd
mému užívání požitků, krozumnému šetření
prostředků přírody i vlastních sil, nebudou-li
lidé soustavně vychováváni k spořivosti a
strádání, nastěhuje se do společnosti znechu
cení života, stagnace v populaci a revoluce.

(Pokračování.)

smĚs

Rozumné slovo. V článku k reorga
nisaci učitelské v »Č eském Učíteltc z 10.
července píše p. Hakon takto: »I meziučitcl—
stvem vytvořuji se tábory pokrokových a
zpátečníků. Tyto dva protivné tábory nejde
spojit jedním kulturním programem. Učitel—
ská organisace je předně stavovská. Máme
tedy právo vylučovat klerikály ze svých řad?
Kde je psáno, či dáno, že se stavem musí
člověk přijmout celý světový názor, ba i po
litické přesvědčení? Do učitelské organisace
(jako do úřednické, inspektorské etc.) ne
vede jednotlivce společný názor světový, po
litický a pod., ale čistě společný stav. My
proto nemáme práva koho vylučovat pro
názory odchylné.- Pozoruji, že v jednotách
jsou »nejlepšímic členy lidé nevyhranění,
nestudení ani neteplí, kteří nejsou ani po
krokoví, ani klerikální. Vyhraněně pokro
koví jednotlivci i vyhranění zpátečníci utí
kají z jednot. Dříve jsem se tomu divil, teď

to chápu. Tento rozpor názorů je po léta
příčinou mrzutostí, bojů, vystupování či vy
lučování z jednot.c —

Slova »zpátečníkc, jehož se obyčejně
užívá v hanlivém slova smyslu, ovšem samo
o sobě nic neznamená. Je mnohý náš :po
krokc strašlivým skokem nazpět, a »zpátkyc
je poctivé a čestné pro každého, kdo je pře
svědčen, že společnost zbloudila. 7.

K úpravě platů katechetských dle
nového zákona

Třicátá schůze referentského komitétu
konala se 5. července o 9. hod. Jednáno
o úpravě právních poměrů učitelů nábožen
ství a katechetů za remuneraci na veřejných
školách obecných. Především probrán dosa
vadní stav příslušného zákonodárství zem
ského, počínajíc zemským zákoncm ze dne
14. prosince 1888, čís. 69,dále z8. dubna
1903 a z 16. května 1908 i usneseními
sněmovními ze 17. října 1905 a 7. října
1907. Bylo usneseno, aby zůstaly v plat
nosti % 1 z r. 1888, 5 2 z r. 1908, g 3,
4 a 5 z r. 1888. — g 6 zr. 1888 byljlž
zrušen. — 5 7 zákona zemského ze dne 16.
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května 1908, čís. 40 byl změněn takto:
»Odměny vlastním učitelům náboženství, pak
za vyučování náboženství duchovní správou
a učiteli světskými, jakož icestovné za vy
učování náboženství povolují se zemským
úřadem školním od případu k případu po
vyslyšení okrešního školního úřadu. — Při
tom budiž roční odměna za jednu týdenní
hodinu vyučovací vyměřena zvláštnímu uči
teli náboženství škol obecných 80 K, zvlášt—
nímu učiteli náboženstvíškoly měšťanské 100
K ročně. Tato roční odměna zvyšuje se dva
krát 0 10 K po každém desátém roce ne
přerušené a uspokojivé služby, počítajíc ode
dne, kdy učitel náboženství na tuto službu
nastoupil. — Tato zvýšení vyplácejí se od
prvního dne měsíce, následujícího po datu
nastoupení služby. — Remunerace duchoven
stva ve správě duchovní, jakož i světských
učitelů budiž poukázána ke konci každého
pololetí školního roku, a výpočtu jejímu bud'
položen za základ peníz 1 K 80 h za každou
hodinu, ve které bylo vyučováno. -— Jako
cestovné povoluje se u mímomístních škol,
vzdálených aspoň 1'5 kilom. od řádného
bydliště učitele náboženství dle poměrů míst
ních 20—30 h za každý krn cesty vyko
nané tam a zpět.: —š zák. z r. 1888
zůstává v platnosti. — $ 9 textován takto:
»Ustanovení 1. odstavce 5 9 zákona ze dne
14. prosince 1888, č. 69 z. 2., dle kterého
uvedené tam povinnosti v příčině zapravení
stálých příjmů, remunerací a náhrad cestov
ních pomíjejí, zůstává v platnosti. — Ob
nosy dosud nenahrazené na odměnu vyu
čování náboženství a za cestovné, jež byly
vyplaceny zálohou před vydáním zákona ze
dne 14. prosnce 1888, z. z č. 69, po
kladnou školního okresu na účet příslušníků
náboženského vyznání školního okresu anebo
jednotlivých škol obcí,azemským fondem na
účet příslušníků náboženského vyznání v zemi,
považují se za řádně vydané ( — Zbývá
projednati předpisy o odměně za přespo
četné hodiny zvláštních učitelů náboženství
se stálým platem a o odměně členů du
chovní správy za vyučování náboženství
v nižších třídách škol obecných. —

Výchova Vůle jest hlavním cílem kaž
dého vychování. Kůrové andělští při naro- <
zení Spasitelově již pěli: »Na zemi pokoj
lidem dobré vůle.< TPesch S. J. dobře dí:
»Mistrovské dílo vychovatelství záleží v tom,
aby člověk se naučil svojí svobody správně
a šlechetně užívat.: Colonel Parker napsal:
»Učitel, který pouze šíří poznatky, je ře
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meslník; učitel, který vytváří charakter, je
umělec.:

Prorok Nahun předvídal dnešní
automobily? Některými německými listy
prošla tato anekdotická zpráva: »Obyčejně
čítáme starozákonného proroka Nahuna
mezi t. zv. »malé proroky-, a snad jeho
hlasu krajané valně si ani nevšímali. A přece
on sílou své prorocké vise hleděl až na
naše doby & předpovídal boj automobilistů,
šílenou rychlostí jezdících, s bdělými po
licisty. Napsal! v kap. 2. v. 4.: »Vozové
vespolek se sráželi na ulicích, tvářnost je
jich jako lampy, jako blýskání pobíhajícix
A verš 0.: »Stůjte, stůjte! A není, kdo by
se navrátil.: — Vtipní vykladači patrně
si představují, že policisté marně je vyzý'
vají, aby zastavili; oni vesele uhánějí dál.

r.

LITERATURA.
1

Homiletieké Listy. Vydává Filip
Heusler, auditor biskupské konsistoře v
Novém Městě na Moravě. Ročník lV. Schvá
leno nejdůst. biskupskou konsistoří v Brně.
Tiskl Alois Wiesner, knihtiskař České Aka
demie císaře Františka Josefa pro vědy slo
vesnost a umění a c. k. české vys. školy
Technické v Praze. Nákladem vydavate
lovým.

Po jednoroční přestávce (následkem
cnuravosti) počal vldp. Fil. Heusler vydá
vati opět své 'Homiletické Listy:,jež jako
před tím vydaných deset ročníků jeho
krásných »Kázání na všecky neděle a
svátky církevního rokuc, došly takové ob
liby, že všechny jsou úplně rozebrány . . .
Vedle kázání nedělních a svátečních, kde
zřetel vzat i ke sv. patronům českým Janu
Nep. & Václavu (též o sv. Josefu jest tu
pěkná duchovní řeč), vykazuje ročník
tento sedm postních řečí: >Vprůvodu Matkyc,
jakož i čtyři promluvy dle stavů (k mužům,
ženám, jinochům a dívkám), dále šest řečí
příležitostných, přednášku 'Je-li po smrti
života, apologetické drobty, drobnosti a li
teraturu. Kněží, kteří seznali práce p. Heu
slerovy, nemohou si jich dosti vynachvá
liti — vyznamenávajít se jak svým ob
sahem tak i všemi přednostmi homileti
ckými — a bolně se jich jistě dotkne po—
známka v čís. 2. roč. V.. že bude tento
pcsledním! Kéž by vldp. spisovatel si to
ještě rozmyslil a — pokračoval! Doporu
čujeme co nejvřeleji. Jos Fabian.

Knihu-urna druutu Vla-tv Prue.
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Literatura.“f W r '“
In vineam Domini.

V těchto dnech všude po krajích naší milé vlasti začíná školní rok. V bu
dovách, určených pro výchovu mládeže, opět začne býti živo jako v úle. Samý
ruch, samý život ve tvářích malých i větších žáků.

A učitel? Při těchto slovech vždycky vzpomínám prostých, jednoduchých,
ale na výsost vznešených a obsahem hlubokých slov Kristových: »Vyšel roz
séuač, aby rozséval símě na roli své.- Spasitel takořka jej kreslí, kterak jde
polem, vážný, 'krok za krokem, hlavu upíraje k zemi, do níž pravidelným máv
nutím ruky stejnoměrně hází semeno. A jenom slabý šelest zrn k zemi dopa
dajících je slyšeti tichem, které panuje vůkol. — —

Povinnost zase volá nás, vychovatele mládeže a služebníky Kristovy, na
jeho role. Sta políček, — dětských dušiček tu bude před námi, a my rozsévati
budeme v ně, ne slovo své, ne to, co omylný rozum lidský dnes vymyslí. aby
zítra zavrhl, nikoli měnivá hesla, jež každé desítiletí ustupují jinému, ne to, co
jako lesklá, oslňující, ale nezažila, nevyzkoušená fráse vystupuje z neklidných
hlubin duše, aby poletovalo na veřejných schůzích. mluvilo z novinářských
článků, opíjelo ducha a rozněcovalo obrazotvornost, — ale hlásati budeme
slovo Kristovo, slovo věčné pravdy, nezměnitelné. Slavo, jež dává život, a po
učuje o účelu a smyslu života. _

Vědomí tohoto poslání ve smyslu hluboké paraboly Kristovy praví nám,
dVUjí. Předně, že jest to úkol neobyčejně vážný a plný zodpovědnosti, který při
jímáme. A jest-li z každého slova bude nám podle výroku Spasitelova klásti účet,
tak zajisté i každá hodina, kterou na roli Kristově strávíme v práci, ukládá nám
velikou zodpovědnost. Užijme času svědomitě! A dále parabola nám praví, že
i ta neviditelná role dětských duší jsou různá podle své povahy. Již na nich uka
zuje se klíčící koukol. Jedna jsou jako skála, jiné. plna trní. Nejsou nikterak
ona vysněná a vytoužené. riabnla rasav, čistě utřená tabule, do níž vpisujeme
slova pravdy. Vlastní, k zlému nakloněná přirozenost, špatný příklad domova,
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špatné okolí uplatnily již své vlivy na duši dětskou. A my rozséváme za okol
ností nepříznivých. Sijeme nejednou proti větru.

Nespatřujeme-li tudíž hned užitku ze své práce, neztrácejme trpělivosti!
Láska jest duší výchovy, a tato láska dle slov apoštolových »všeho trpělivě
čeká.: Všeliká tvrdost, přísnost, z níž není patrna láska, jest dle slov zkušeného
vychovatele »tureckou lázní všelikého náboženského cítění.<

Doba naše žádá též jiného způsobu uyuýouání, než dříve. Dokavad život
rodinný byl proniknut náboženstvím, dostačilo. když kněz ve škole náboženské
pravdy vykládal. Náboženské uvědomění a cítění dítě přineslo si z domova.
Nyní však poměry se změnily. Je mnoho dětí, jichž náboženský smysl v domě
otcovském probuzen nebyl. Ba na mnoze byl otupen, skoro v zárodku vytrhán
a zničen. ] takové nesmí hlasatel víry zůstaviti bez povšimnutí, neboť byl by
jako onen židovský kněz, který vida zraněného, pominul jej. Musíme často ná
boženský cit teprve buditi, půdu pro slovo Boží si připravovati. To je daleko
větší uměni, nežli podle pšech pravidel methodiky výklad pro pochopení žactva
si připravili. Proto“ třeba jest osnovu výchovy náboženské si upraviti, omeziti
se na hlavní, nejnutnější, mrtvou literu živou věrou oduševniti, a stále a stále
opakovati, aby přešlo v krev, co má sloužiti životu.

A poměr náš k učitelstvu? Budiž vždy důstojný a přátelský. I s těmi,
kteří nejsou našeho názoru, hledme vyjití slušně. chadávajíce ničeho se svých
názorů, buďme šetrni k lidem názorů jiných, snad protichůdných, s nimiž jest
se nám v našem působení stýkati. Chapaje psychologii doby, velmi vřele radí
Fr. W. Forster ve svém pozorúhodném díle: »Autorz'tát und Freiheita (str. 188):
»Der Apologet, der auf unsere Zeit wirkcn will, dari niemals ein Scheltpddagoge,
er muss ein Heilpiidagoge sein. Er dari nicht bei den Gegnern ůberall Hochmuth,
niedere Motive, gemeine Absichten sehen, sondern er muss die edleren Motive,
die tieferen Seelenkriifte, die aus dem christlichen Erbteil herrůhren, richtig
ausprechen und anregen.c —

V těchto dnech slavíme ve středu naší říše 'eucharistický kongres. Slavné,
veřejné přihlášení se k Tomu, který byl největším lékařem světa. Z jeho lásky,
soucitu, trpělivosti a obětavosti musíme se i my stále a stále učizi. S láskou ke
Kristu spojovati i lásku k slabým, trpícím, bloudícím, i k nepřátelům. S těmito
úmysly vstupme in vineam Domini. na vinici Páně! r.

Paedagog'ický význam poslušnosti.
V době, kdy platí heslo 0 individualní výchově každého žáka, není právě

vhodným thematem mluviti o poslušnosti, jež každého svěřence v jeho indivi
duálním chtění omezuje. Paedagogičti utopisté spíše sní o tom, že každý vycho
vatel má svému svěřenci dopřáti co největší volnosti v jednání, v řečech i způ
sobech, aby zachován byl pro budoucí časy jeho ráz & neporušený charakter.

V Evropě je to známá reformátorka, dánská spisovatelka Ellen Key-ová,
která v otázce výchovy je krajní zastankyní volného vývoje individua. >Každé
dítě jest podle své přirozenosti ostře vyhránéným individuem, vzácným originálem;
ale jeho rozvoj stejnoměrnou a vše nivelisující výchovou školní jenom je rušen.:—



Ročník XXVII. VYCHOVATBL Strana 183.

Zajimave je, že proti tomuto názoru moderní ženy na obranu školní vý
chovy nejpádněji promluvil —lékař. Ad. Czerny ve své knize: »Der Arzt als
Erzieher des KindeSc (Vídeň. 1908) velmi důrazně vystupuje na obranu školy a
její kázně a dokazuje, že již z hygienického stanoviska každá nekázne'nost apo
volnost vychovatelem vede jen k moderní slabosti povahy žákovy, a naopak moudrá
:: důsledná kázeň a poslušnost dává nejlepší základ k vypěstěni pevného chara
kteru. Oproti Ellen Keyové, která tvrdí, že školní disciplínou všelíká originalita
budoucího člověka se ohrožuje. ne-li úplně ničí, praví řečený lékař krátce a dobře:
»Není nikterak těžko nka'zati na to. že valná většina všech předních mužů a žen,
vyšla z řady těch, kteří právě prošli onou obávanona konuencionetlní školní kázni.
O osudu pak těch, kteří »tomuto nebezpečí: nebyli vystaveni, veřejnost ničeho
neví, a to jenom proto, že z těchto řad vynikající lidé nevyšli. Ale za to lékařům
jsou velmi dobře známi, poněvadž náležejí zpravidla k onomu zástupu, který za
lidňuje — sanatoria.c — —

Miláček všech moderních hlasatelů výchovy individualní, ňlosof B. Nietzsche,
kdysi řekl: »Nemiluji zemi, strdí & mlékem tekoucí, ale buď velebeno vše, co
činí člověka tvrdýmh Těmito slovy měl snad básník-filosof na mysli ono vý
chovné hýčkání, jež chovanci ponechává. ve všem vůli a zvůli, a tím jej jenom
činí pohodlným, a nikdy jej nenavyká sebepřemáhání & sebezapírání. Účelem vý
chovy přece není a nikdy nebude dítěti co nejpečlivěji všechny obtíže a překážky
s cesty odstraňovati, ale spíše jeho energii tak cvičiti a posilovatí, aby jednou
všechny nesnáze života vítězně a čestně dovedlo překonávati. Život je boj a jím
asi zůstane. A jako k boji každý voják se připravuje dlouholetým výcvikem, exe
církou, tak i člověk jenom ustavičným cvičením se v přemáhání svých nálad a
pohodlí sílí svoji životní energii — poslušnosti.

Poslušnost jest ustavičně trainova'ní svého vlastního ja'. —
Ale řekne snad někdo: Přirovnání rozumné a cíle vědomé výchovy mládeže

k vojenskému výcviku v kasárnách nebo na cvičišti je snad přece trochu ne
vhodné! Vždyť vojenská disciplina je něco naprosto různorodého od výchovy bu
doucího svobodného občana! A ostatně není právě ve vojenském výcviku, jak
se provádí, celá řada bezduchých cvičení, jež vojína snižují na pouhou loutku,
bez vlastního rozumu a vůle? Či může snad rozumný tvrditi, že execírkou se
války vyhrávají?

Kolik sekatury a bezduché šablonovitosti je v tom či onom vojenském cvi
čení, o tom nechceme rozhodovali. Ale tolik je jisto, kdyby všude ve vojště pa
noval paedagogický takt, který dovede cvičíti v poslušnosti tak, že by při tom
lidskou důstojnost cvičícího vojáka nesnižoval a neurážel, jistě by všichni mravní
týznam vojenských cvičení, a! prostocviků či cvičení se zbraní, pochopili a ochotně
uznávali. V každém povelu: »V pravo hled! — V levo hled'l- spočívá
nemalý paedagogický smysl. Má jimi totiž vojín tomu přivykati, aby dovedl
býti v čas potřeby absolutním pánem nad svými údy a svaly, aby dovedl
vytrvati i v méně pohodlném postoji a spolu aby uměl vzdorovati každému „vněj
šímu popudu, a neobracel svoji pozornost jinam, než tam. kam právě jl obrátití
má. V levo zavzní nějaké hlasy, nebo kol tváře vojínovy poletuje moucha ahrozí
štípnutím — a voják nemá ni okem se obrátiti v onu stranu, z níž je vydraž
ďován. Jak důkladné to cvičení v sebezapírání & sebepřemáháníl Tak & nejinak
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smí vzíti do rukou zbraň, tak vždy vykročiti. tak a nejinak míti věci ve vojen
ské brašně složeny. Není to stálé cvičení v přesnosti a pořádku milovnosti? —
Vojín musi státi v řadě s ostatními, v ideální linii, jakojeden muž. Tím se rovněž
války nevyhrávají. Ale není i v tomto ustanovení onen ethický smysl, že třeba
se přiřaďovati k celku a z něho nevybočovati, že zájem celku má vítěziti. nad
zájmem jednotlivce?

Všechna tato vojenská cvičení v poslušnosti, přesnosti & dochvilnosti, po
chodící již z dob prvého vojenského výcviku, mail Initi školou charakteru. Ne
jsou-li jimi, je vinou těch, kteří v nedostatku paedagogického taktu sami neznají
jich ethický smysl a jimž jsou často jen prostředkem bezduchého týrání. Atato
vojenská cvičení mohla by bílí velmi užitečnou školou i pro sociální rýchovu
člověka, pro jeho navykání k přiřaďování a podřad'ování se k sociálnímu celku,
pro jeho smysl pro přesnost, pohotovost, přemáhání nálad a vnějších popudů,
pro rozumnou poslušnost a j. A není to naprosto nějaký fanatický ctitel vojen
ského drillu, který praví: »Pro výchovu vůle, ba pro celou kulturu a techniku
jednání,má pro člověka neskonalou cenu, když ve svém životě prožije nějakou
dobu, v níž se odnaučuje všeliké ledabylosti a polovičatosti ve svém jednání, a
bezpodmínečně musí své osobní nálady obětovati nějaké veliké součinnosti. Škola
drillu je takořka tysickou pomůckou výchovy pro vymanění se člověka z tyrann
ství subjektivních stavů. A to jest známou zkušeností, že u řádných vojínů ona
vše pronikající přesnost aposlušnost ještě potom,když svůj stav opustili, dlouho
trvá a jeví se v onom rázném, přesném a dochvilném vykonávání i oněch roz
kazů, které si »stnrý vojín- sám sobě dává.: —

Vojín i žák chtějí poslouchati, a nie je tak nemrzí, jako nekázeň a nepořádek,
zaviněny nedostatkem autority představeného nebo učitele. Ale chtí, aby porouče
jicí dbal jejich lidské důstojnosti; aby s nimi zacházel jako s lidmi a nikoli jako
se zvířaty. Ostatně i zvířata poslouchají jen tehdy, když se s nimi »po lidskUc,
t. ]. láskyplně a shovívavě zachází. —

Všechen problem kázně a poslušnosti spočívá v tom,kterak dva protichůdné
požadavky v životě lidském uvésti v souhlasa přesně vymezíti jejich hranice: po
žadavek pořádku a práce dle určitého příkazu, a požadavek lidské snahy po svo
bodě a samostatnosti. Není kázně a poslušnosti tam, kde učitel nenaléhá na
přesné a dochvilné vykonání rozkazu, a přece nesmí při tom přehlížeti touhu,
po svobodě :: vědomi. — byt ještě skryte a nevyvinuté — lidské důstojnosti
žákovy. Volné ponechání žáka sobě samému, nepodrobování jeho poslušnosti a
kázni znamená: v jeho umíněnosti & svéhlavostí jenom jej utvrzovati, ale škola
poslušnosti vede jej k tomu, aby sám sebe osvobodil od tyrannie svych nálad
pudů a všelikých špatných návyků. — —

Někteří moderní zastanci »individualniho rozvoje dítěte< a zásadní nepřátelé
všeho důsledného přikazování, naprosto nechápou výchovný smysl poslušnosti,
když mohou tvrditi, že poslušnost vlastně svádí k nedostatku vlastní vůle a cha
rakteru. Tak americká spisovatelka Stelsonova píše: »Navykání k poslušnosti
autoritě, dlouho již zakořeněný názor, že dobrým býti znamená tolik jako býti po
slušným, že poslušnostjest ctností, —totjedenzpramenů, z nichž lidskou slabost
ustavičně obnovujeme, a svět naplňujeme lenivou massou lidí bez ducha a bez
vůle, kteří stále jen jsou přestrkáváni a přehazováni od těch, jichž poslouchají..
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Kdyby toto smělé tvrzení podobných vychovatelů bylo správným, pak
bychom vlastně měli býti toho svědky, že od 18. století, kdy základy autority
tak důkladně bylo otřeseno, rychle přibývalo pevných a osobitých charakterů. A zase
naopak středověká výchova, pohybující se v kolejích přísné kázně a poslušnosti,
musila by všechen charakter & individualitu člověka přímo zabíjeti. A zatím je
tomu právě naopak. Středověk svojí přísnou kázni vypěstil veliké řady opravdu
charakterních a originálních lidí neobyčejněsilné vůle, co zatím dnes. lidi toho
druhu jsou stále větší a větší vzácností. Doba individvidualního vývoje člověka
stává se dobou úpadku. A hledíme-Ii na silné a pevné muže, jaké na př. vNor
sku & Dánsku spatřujeme, nezapomeňme jen, že ti všichni prošli přísnou výcho
vou protestantského náboženství.

A jest to svobodomyslný franc. paedagog, Payot, který ve své knize: »O'zý
chověvůlec (vyšla téžv českém překladě)důrazně nato poukazuje, že v poslední době
slabosti vůle stále více a více přibývá a to i na úkor íysíckého zdraví člověka.
Až do 18. století stále se lidem mluvilo o jich povinnostech, udržovali sev tuhé
a stálé kázni; nyní však ustavičně se jim hlásá o jich právech a na povinnosti
jejich se zapomíná. Z hesla autonomie, samovláda, zůstalo jen prvé: autos —
já sám; o zákonu nechce nikdo z moderních lidí slyšeti. A přece jenom posluš
nost vychovává člověka, aby dovedl se povznésti nad své nálady a instinkty,
které jej takořka křečovitě po celý život ovládají. Tak zvaná »individualní vůle,.
t. j. často svévole, jest však_největší překážkou jeho rozumného a ušlechtilého
vývoje, protože jeho vůle stále je pod vládou vnějších popudů, nálad a zvyků.
»Samostatnost člověka počíná teprv tam, kde člověk přemohl tyto vnitřní nepřá
tele vývoje. A tak nikdo není méně samostatným, jako ten, který nikdy se nena
učil poslouchatí, poněvadž zanedbal onu nejlepší školu všeho osobního odpírání
proti onomu nižšímu a pudavému >ja'.

Ti kdo považují každou kázeň a poslušnost za nebezpečí pro vývoj indi—
viduality, stále ještě věří v základní princip výchovy Rousseaumgl, že člověk v
své přirozenosti je dobrý, a jediné společnost a její zřízení mají neblahý aškod
livý vliv na něho. Pravít řečený autor, který psal theoretické knihy o výchově,
sám však prakticky ani své vlastní děti nevychov'ával, ale dal je nedlouho po
jich narození do dětského asylu řeholních sester: »Všechno vychází z ruky
Stvořitelovy dobré, ale kazí se v rukou lidských.

Ale pro vychovatele nic není nebezpečnějšího nežli budovati na tomto
Rousseau-ově axiomatě, a nevidětí ve svém chovanci zárodky zla, které nutno
důslednou kázni a poslušnosti potlačovati. Na osudnost Rousseau-ava výchov
ného principu velmi zřetelně ukazuje, rodák Rousseaův, Le Play, který ve své
knize: »Reforma Evropy a spása Francise dí: »Naši otcové byli v toto klamné
pojetí lidské přirozenosti v pravém slova smyslu zbláznění, a v tom ocitli se
v odporu se zkušeností všech věků. Každá, i nejprostomyslnější chůva i nejvíce
slabozraká matka může každou chvíli pozorovati, jak náklonnost k zlému
vždycky převládá v dítě. Velcí myslitelé, kteří léta dětská na vlastní oči sledo
vali, dospěli k témuž závěru. A všichni učitelé, kteří vychovali vynikající muže,
docílili toho jediné tím způsobem, že stále věnovali svoji pozornost potlačování
zvrácených náklonností svých žáků-.

Který vychovatel nemá na zřeteli slabost a křehkost lidské přirozenosti
v celém jejich rozsahu, nenajde nikdy pevného, reelního základu pro svoji vý
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chovnou práci. Bude vždy stavěti v oblacích. A kdo nevěří v onu vyšší, božskou
stránku v člověku a na ní nesnaží se založiti všechnu svoji výchovnou činnost,
ten nepřivede to dále nežli k bezduché dresuře. Vychouatelije třeba míti jasný
názor a slabosti :; křehkosti pozemského materiálu, který chce »zpracovatic, ale
při tom i wsoký cíl a ideál stále míti na mysli. A jediným prostředkem, aby
výchovného cíle došel, jest rozumnakázeň a důvěřivá, o nepostradatelnosti a ne
zbytnosti přesvědčená poslušnost žákova.

(Dle motivů Forsterových Em. Žák.)

Moderní doporučování askese.
(Podává JAN NEP. JOS. HOLÝ, o. Praem.)

Ve článku: »Askese a individualita: zmínil jsem se o tom, jak v moder
ním vychovatelství stal se zvláštní obrat k askesi. I nekatoličtí lékaři a paeda—
gogové mluvi vc prospěch staré katolické zásady o nutnosti vlády nad sebou a
o potřebě odříkání.

Odkud tento obrat? Zvláštním způsobem počalo se na materialistickém
směru životním naplňovati slovo: »Kdo přílišně o svůj život pečuje, ztratí jej.:
Chtěli smyslnému člověku pomoci k úplné svobodě, a výsledek toho jest její
vlastní, rychle vzrůstající zakrnění. To dalo podnět k radikálnímu obratu: po
silnění vůle, výchova vůle jesi nové heslo. Jest velice oprávněno: Jen by měli
jeho 'zástupcové upřímně doznati, že tento názor při nepřetržitém přidržování
se křesťanské pravdy levněji mohl býti získán a oceněn, než za cenu zkázy
celých pokolení! A dále: měli by novému směru pacdagogiky vůle hleděti
zajistili zdárný svůj výslcdck upevňováním nadpřirozeného základu askese. Jinak
i oni podají jen skrovný příspěvek k zákonu o periodických proudech a proti
proudech, jehož stopu lze viděti ve všech částech společenského života, který
po době prostopášnosti přivádí dobu askcsc & naopak. Po době, která se vy
znamenávala silným pitím a jídlem, následovala doba střídmosti, která se jeví ve
spolcích střídmostí a vegetarianismu jako nejzazších formách protestu proti hý
ření předešlé doby. (Herbert Spencer ve svém vychovatelství.)

Nejpřípadněji naznačoval v dnešních dnech hutnost návratu k askesi
F. W. Forster: »Nic tak lidskou změkčilost neposilovalo jako posmívání se
askesi v novějších dobách; nic člověku opět tak velice k nejlepší zmužilosti ne
pomůže jako úcta před velkými skutky, které vykonány byly ve znamení askese.:

Důkazu této věty věnoval Foerster obšírnou kapitolu: »Nepostradatelnost
asketického ideálu: ve svém nejlepším díle: »Pohlavní ethika a pohlavní paeda
gogika.a Při jeho známých sympatiích ke katolickému učení nemůže to pře
kvapiti. Více však můžeme tomu se diviti, že vědecké autority zcela nevérecke'ho
směru píší pojednání, která připomínají výslřižky asketických děl, ačkoli se vý
slovně proti stotožňování s křesťanským pojímáním ohražují.

Professor Paul Dubois počíná ve své, jak na správné tak falešné idee bo
haté knize: »Samotgíchouaa kapitolu: »Spokoiíuost- citátem z Epikura: »Chccš-li
učiniti Pythokla bohatým, nerozmnožuj jeho bohatství, zmenší jeho žádostivostlc
Názorně líčí moderni »potřebu fysického blahobytu: a skutečný její výsledek:
rozmazlenost a hypochondrii. »Svět se přímo hemží rozmazlenými lidmi, kteří
bázlivě k nejintimnějším svým organickým funkcím přihlížejí, a při nejmenší ne
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volnosti přivolávají hrozné strašidlo smrti. Jakmile zdraví jejich z některé ná
hodně a přechodní příčiny trochu kolísá, myslí, že jsou ztracení. Nestačí jim
jíti k lékaři, k němuž mají důvěru. Nikoli, běhají od lékaře k lékaři, zkoušejí
všechny možné způsoby 'diéty, polýkají prostředek za prostředkem a vyhledávají
nejnovější speciality. které moderní lékárnictií a chemie podávác . . . Jediné
správná methoda vyléčení jest prý jen ta, nevšímati si jich. Pro skutečně vý
znamná, zvláště duševní utrpení doporoučí Dubois: „trpělivost. neunavnou trpě
livost . . . Uměti trpěli jest první podmínkou této zmužíle' trpělivosti! Ještě jiné
ctnosti, mravní poznání, snášelivost, prominutí, pokoru, čistotu, upřímnost na
značuje Dubois jako cesty ku pravému štěstí oproti honbě jen po hmotných po
žitcích.

Pozoruhodné dílo dra. Pavla Lew-ho: »Přirozene' vzdělání vůleu označuje
tak častou malomyslnost a nepořádnou přičinlivost . . . dlouhou chvíli a stísně
nost . . . za následek dlouhého procesu, jehož počátky sáhají až k veliké krisi
na konci 18. století. Tehdy počal vývoj, který za dnešních dnů dávno ještě
není ukončen a pod jehož následky dosud trpime. Až do té doby mluvilo se
člověku jen o-jeho povinnostech; nyní ukazovali mu jeho velké práva a říkali
mu. že má zodpovědnost sám za sebe přejmouti. Byl k této nové úloze přípra
ven? A když ne, co se od té doby dělo, aby vyplnění její bylo umožněno?
Staré podpory vůle, autoritu a náboženství odstranili, ale nic nového nepřišlo.
co by mohlo nahraditi oba tyto vůdčí živly. Nemáme nikoho si vážiti, nzkdo
nám nemá poroučeti; ale nikdo nás neučil, vážili si sebe“ samých a poslouchati
sebe samých. Moderni výchova nás jen vyučuje, nestará se o to, lg! nám pro
život dala také řádné zásady a silně přesvědčení k upevnění naši povahy.

Také velké vymoženosti vědy. které tvoří slávu století, přispěly k tomu,
že nás zdržovaly od zpytování vlastního nitra. Když nám namlouvaly, že štěstí
jest mimo nás, způsobily, že naše požadavky a přání stále jenom rostly.

Dále hlásali všemohoucnost vůle. Ale tato vůle neodpovídá. již na. naše
zavolání, nehleděla nikdy proniknouti v tajemství své síly. Dřívější podpory vy
pověděly službu; k svému velikému podivení klesá vůle vysilena sama sebou.
Jestliže Levy zlomené síle vůle opět k vládě nad zcvnějším světem a smysl
ností chce pomoci, třeba jistě to uznati; ale prostředky suggesce & pod. ne
budou moci bez vyšší moci člověku dáti sílu k trvalé sebevládě. —

Ještě bezohledněji odkrývá Payot v díle: »Výchova vůle- následky, k nimž
vede nedostatek sebevlády. Boiuje energicky proti lékařům. kteří přes zhoubné
účinky bezúzdné požívavosti hájí věty: „Zdrženlivost podrývá zdraví.“ „Zdaž
není spíše očividné,“ dí Payot, »že zdrženlivost propůjčuje tělu i duši podivu
hodnou plnost síly a radost životní? Ostatně zdaž záleží prostředek k vítězství
nad našimi žádostmi v tom, že jim vždy vyhovíme? Zdaliž nevědí i nováčci
v psychologii, že podstatnou vlastností kterýchkoli vášní jest jakási nenasytnost,
které vždy více žádá, čím více se jí povoluje? Zvláštní způsob to potlačovati
zpupnost nepřítele troubiti k ústupu, jakmile se ukážel Aly/chom nad smyslnosti
zvítězili, není nic působivějšího než bojovali proti ní všemi prostřed/eye Mnohé
tyto výroky byly by zajisté Payotovi zazlívány. kdyby byl katolickým paeda
gogem. O slovutném lékaři, který hájí věty, že »je vše marnost, jen ne (fysická)
láska,- praví Payot: )Jak? Všechny duševní a umělecké radosti dohromady vzaly,
láska ku přírodě, námahy k zlepšení postavení chudých a vyděděných ze spo
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lečnosti, otcovska' láska, láska k bližnímu, vše to nebylo by nic, a vše to měli
bychom obětovati za několik okamžiků křečí, které máme skoro se všemi zví
řaty společny? Ze Renan podobná slova pronesl, tomu rozumíme, poněvadž
tento veliký stylista nikdy do svých studií lidské myšlení a jednání nepojal. Jeho
šťastný optimismus, zevnější znak to v celku prostřední duše, nemá nic, co by
takým názorům se protivilo. Že však lékař, který denně s lidskou bolestí bez
prostředně se stýká, který vidí denně lidi umírati, také_mínění šíří, to zaráží.c

Ještě odvážné slovo Payotouo : 'Mužnost záleží v sebevládě — a církev má
pravdu, že v čistotě vidí nejvyšší rukojemslví plné síly vůle, síly, která ze své
stránky možnost všech ostatních obětí pro kněze zaručuje.: (Krus: vZákladní
otázky paedagogickéu) .

Biblické děje a bibl. osoby v pověstech Židů aMohamedánů.
Podává universitní prolcssor Dr. JAR. SEDLÁČEK.

(Pokračování)

Mojžíš v pověstech Židů.
.VIV

Narození M05zisovo.

Israeliťům vedlo se v Egyptě i po smrti Josefově dosti dobře až do té
doby, když nastoupil na trůn král, ienž o Josefovi ničeho nevěděl. Šedesatého
roku po Joselově smrti měl ťarao sen. v němž spatřil před sebou starce jakéhos
s váhou v ruce. Na jedné mísce va'hy byli položeni veškeří obyvatelé Egypta,
na druhé bylo pouze jehně, však to vyvážilo všechny Egypťany. Král se toho
snu lekl, a aby seznal jeho význam svolal rano všechny své hadačc a kouzel
níky a věštce, a vypravoval jim svůj sen. Jeden z knížat mu konečně sen vy
světlil a pravil: »Ten sen znamená veliké neštěstí. lsraelitům narodí se syn,
který zničí celý Egyptlc Spolu dal králi radu, aby všechna _novorozena' pacho
lata Israelitů od té doby usmrcoval; snad se tak ten sen nevyplní. Král poručil
nyní všem porodním babičkám u Israelitů, aby narozená pacholaťa ihned
usmrcovaly: ony se však bály Boha a rozkazu faraonova nedbaly, a vymlouvaly
se pak, že jich Israelitky vůbec nepovolavaii. Tu poručil farao svému veškerému
lidu: »Israelska'pocholata hazejte do řeky, pouze dívky zachovávejtelc Israelité se
toho ulekli, ale Bůh jim pomáhal a zachoval potomstvo jejich zázračným způ
sobem. Zeny israelské dávaly nově narozené dítky na pole, Bůh pak posílal
anděla, jenž ony dítky koupal, olejem mazával, do plenek obaloval a krmil tím,
že jim přichystal dva kameny, z jednoho ssály mléko, z druhého med. Jejich
vlasy sahaly až ke kolenům a přikrývaly je. Země se otevřela a přijala je,
a tak se skrývali synové Israelšti v podzemních příbytcích, a Egypťané orali na
jejich zadech, ale nemohli jim v ničem uškoditi (ž. 128, 3).

Levita Amram, syn Kahala, syna Levi, syna Jakubova, měl za manželku
Jokebed, sestru svého bratra. Měli dceru Marii a syna Arana. V oné
nešťastné době narodil se jim druhý syn, při jehož narození byl dům naplněn
velikým světlem. Matka zpozorovala, že jest pachole neobyčejně krásné a skrý
vala je u sebe po tři měsíce. —Aby vypátrali Egypťané novorozeňátka.isruelská,
posílali do země Gosen Egypťanky s ditkami. Ty vcházely do domů Israelských
& když počalo egyptské dítě mluviti ve svém jazyku, israelské dítě, slyšíc je,
ozvalo se ze svého úkrytu ve svém jazyku a prozradilo se. Již bylo faraonovi
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udáno, že skrývá Jokebed u sebe pachole, a vyslán hlidač, aby je utopil. Matka
však pospíšila, a vložila dítě do rákosového koše, vysadila je do rákosí na po
kraji řeky, dříve než přišel hlídač. V ten den seslal Bůh na Egypt veliké horko.
Aby se ochladila, sestupovala faraonova dcera k řece a spatřila tam onen koš
s dítkem. Otrokyně' přinesla koš, a když ho otevřely, byly překvapeny, jak v něm
spatřily israelské pachole. Všechny egyptské ženy přicházely se podívat na toto
dítko, neboť bylo neobyčejně krásné, všechny je chtěly kojiti a podávaly mu své
prsy, však ono je vesměs odmítlo. Tu vystoupila sestra jeho Maria z úkrytu
a řekla dceři faraonově: »Chceš-li, přivedu ti nějakou ženu israelskou, která by
je kojila?c Jdi! pravila ona. Maria přivedla pak jeho matku. Dcera králova svě
řila jí dítko, a ona je po dvě leta kojila a dostávala za to denně dva stříbrné
peníze. Po dvou letech je přivedla faraonově dceři, která je vzala k sobě jako
syna a dala jemu jméno Mojžíš, poněvadž bylo z vody vytaženo. Jeho otec je
jmenoval Heber, poněvadž se pro ně k manželce přidružil. Matka je jmenovala
Jekutíel, poněvadž je sama kojilaj jeho sestra je jmenovala Jered, poněvadž se
stoupila k němu k řece, aby viděla co se s dítkem stane. Aron je nazýval Abi
Zonoah, poněvadž otec se od matky odloučil, ale pro Mojžíše se k ní zase
vrátil. Dědeček Kahat je jmenoval Abi Gedor, že jím Bůh trhlinu v Israeli zazdil,
aby Egypťané israelské dítky do řeky již neházeli. Kojná je jmenovala Abi
Socho, že byl nalezen v houští. Israelité je jmenovali Šemaja ben Nathanael,
poněvadž Bůh slyšel v jeho dnech sténání Israele. (Pokračování)

FEUILLETON.

»Nous dansons sur . . . .
Píše Václav Hrudka.

(Dokončení)

»Průmysl vyžaduje lidské po
třeby, průmysl touží vyráběli. <

Moderní industrialísmus ani nepři
pouští dělníka, aby se těšil ze své práce,
jako bylo dříve radostným údělem řemesl—
níka starého slohu. Tento zajisté mohl
vložiti do svého výrobku více svých in
dividuálních zálib, spíše mohl vyhověti svým
osobitým náklonnostem & svému vkusu.

chnámc jmen oněch kameníků z doby
gotické; jen ze značek jejich přibližně od—
hadujeme jejich školy. Ale v těch skulp
turách, v onom dlabaném kamenném listoví,
profilování, v kružbách je tolik radosti,
něhy, tolik uměn a variantů, tolik tvoři
vosti, že cítíte váti z těchto gotických sta
veb, — jež tak mnohému modernímu vzdě
lanci jsou prý pomníkem příšerného a tem
ného středověku! — tolik svěžího vzduchu
a netušené síly, tolik radosti ze životal
Výrobce prožíval své dílo. Pro nás zapadl,
ale ve svém díle nám žije. — Kolikrát se na.-.

skytla příležitost středověkému sochaři a
staviteli vyhověli & povoliti svému umě—
leckému vkusu! A jak bohatě a umělecky
této vhodné příležitosti také využil! V pro
vádění chrličů, kružeb, svorníků a hlavlc
dal se unéstí fantasií do oblačné výše, a
dnes s úžasem obdivujeme tuto tvůrčí sílu
středověkých umělců a kameníků.

Této tvůrčí radosti moderní dělník ne
pocituje; jeho práce snížila jej na pou
hou pracovní sílu, na nástroj. At v do
lech či v továrnách vyrábí pro radosti ji
ných, jiným zaopatřuje teplo a světlo a
rozkoše; — jemu se jich nedostává. Jest
pouhým kolečkem ve stroji, mcchanismcm.
Jeho život jest pomalu stravován a ubíjen
— a bez vyhlídky do budoucna.

Nedivte se, pánové industrialismu, když
hněv lidu obrátí se proti vám! Na čas si
pomůžete, že obrátíte jeho hněv proti stat
kům mrtvé ruky, ale ty budou brzo strá
veny. a pak budete na řadě vyl

Ostatně mrtvá ruka není na moderních
poměrech ničím vínna; právě naopak, mo
derní poměry povstaly jen z opposíce
proti církevním řádům a ustanovením.

Co platno bohatství výkladních skříní
moderních měst, když za jejich studeným
silným sklem choulí se v mraze proletář se



Strana 190.

zatatými pěstmi, jemuž se nedostává tepla
a chleba. On častěji zatíná pěstě v závisti
nad požitky a rozkošemi buržoasie, k nimž
má — dle tvrzení téže buržoasie — právo,
ale nikoliv prostředků.

Slavnáslovaprofessora Mareše: »Bo
hatsluí výkladních skříní ochuzuje náš
život,< vystihují nicotu moderní kultury.
Moderní kultura opravdu jest jen pozlátkem,
neupřímná, pokrytecká. Nejde do hloubky,
nema' duše. Otevírá vyhlídky na lepší per
spektivy, budí naděje, slibuje lepší, příští
dny, výslovně přiznává každému jedinci
právo na všechny požitky a výhody, jež
zlepšená výroba člověku poskytuje, avšak
více neskýtá ničeho. — Zmocníš se všeho bo
hatství moderní kultury, jsou- li tvoje nervy
ocelové, mysl chladná a krutá, vypočítavá,
plíce jako zvon a duševní vlastnosti jako
korouhvička na věži, říditi se podle přání
módy.

Moderní kultura dává možnost každému
člověku obohatiti svůj život tělesný i du
ševní jejími úspěchy i vymoženostmi; ale
člověk musí přes hlavy jiných a proti nim
jich získávali.

Jen sestup do děsného konkurrenčního
zápasu! Rvi se v moderním boji životními
Co urveš, máš; je tvoje. —

Proto drancujeme zemi, doly, lesy; vy—
mrskáváme role. At nemá náš potomek za
200 let uhlí, paliva, kovů, jen když my
mrháme bohatstvím země v dlouhých velko
mětských nocích, kde zbytečně se stravují
v zábavách drahocenné poklady země! Ať
se potomci starají, jako my též o sebe pe
čujemel

Se zvýšením životních potřeb, a se
zlepšením životní úrovně, které docházejí
jen málokteří, přichází drahota životních
prostředků. Statky se rozmnožují, ztrácejí
na ceně, musíme za ně více platiti. Proto
volá každý stav po zvýšení mzdy, ale sku
tečného zlepšení svých poměrů nedociluje.
Naopak: některé výrobní stavy jsou po
platky přetížený. Moderní statky rychle se
spotřebují, rychle obíhají, kolotají, spoři
vost nemá úspěchu. Nač šetřiti, když mo
derní valuty, papíry, pohroma a deruta
jistě stihne! Nač šetřiti, když veškeré kom
munity, obce, země, státy též nešetří!

Podnikají sice mnoho, staví budovy at
školní at nemocnice, dráhy, kommunikace,
osvětlení, ale vše na úvěr; vše jednou za
platí potomci. Ovšem, více užijí dober těch
potomci, na př. škol! Ale co podniknou
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naše kommunity za padesát let, kdy pro
přílišné zatížení svých ftnančních schop
ností, sotva stačí platiti annuity?

Mnohým se honosíme, co jsme posta
vili — na úvěr. A tak všecka moderní
kultura není nic hotového, skutečného,
jest — na úvěr!

Otevírá vyhlídky do budoucnosti, ale
prostředky at zaplatí kdo chce a může;
moderní kultura reuolucionuje duchy,
ale ducha ueuspokojí.

Moderní spisovatelé dychtíce po oboha
ceni a zmnožení života, vzbudili v milio
nech davů tuchy a sny života, jenž však
naším údělem na, této zemi, v naší krátké
životní poutí, není, naprosto není. Není po—
sláním člověka vyžít se a všeho užít rjen
seits von Gut und Bose.: Tot šílenství a
nikoli životní ňtosofie.

ivot už chce méně hluku, méně ner
vosy a boje, ale více odevzdanosti, ticha,
více hroužení do sebe sama. Moderní člo
věče, žij více sobě, méně falešnosti a ne
upřímnosti moderního života! Jsi unaven,
vyčerpán, nespokojen, znuděn, předčasně
stár a otráven. Toužiš po primitivismu, po
jednoduchých, krásných přímých liniích ži
vota, ale tvoje léky a tvoje filosofie jest
jedem. Bydlení v tvých moderních městech
stává se luxusem pro drahotu, tvoje umě—
lecké výstavy urážejí nevkusem a přeháně—
níml Ach, tvoje divadla, kabarety, ach,
čemu ony jen sloužil

Pravil básník: »Exoriare tandem nostris
ex ossibus ultor!c A mstitel neupřímnosti
moderní kultury přijde! —

Lidé užijte výhod zlepšené moderní
techniky ke skutečnému svému dobru, jak
vám udává morálka; ne pro výkladní skříně,
ne pro reklamu, ne k ukojení hýřívosti!
Na hlavní třídy měst shromáždili jste bo
hatství, lesk a vír života, ale tyto třídy
jsou obklopeny bloky domů, kde sídlí mo
derní nespokojenost a zvrhlost, odkud še
rem se plíží apači.

Apač však vraždí dýkou a browningem.
jako dýkou zabíjeli najatci italských tyranů;
ale moderni industrialismus jest též apačem,
jenž ubíjí miliony mnohdy bez krve, ale
často v krvi. Hekatomby lidí bližních obě
tuje svému- zisku.

D,!ouhé temné stíny moderní kultury
isou již znatelny, a brzy bude noc. .

Pravil dvořan v předvečer revoluce v
taneční síni: »Sire, loučíme na sopce.:
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Moderni společnost tančí na sopce; ale
největším nepřítelem člověka jest člověk
sám, jeho chtivost požitku & rozkoší, ne
možné »zmnožení života.: Jedinou cestou
k nápravě jest: »Oor novum crea in me
Deus“ , cesta ztracená, opuštěná a mnohými
nenáviděná, opovrhované, cesta křesťanské
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lásky a odevzdanosti,
trpělivá & snášenlivá.

Volei každý, avšak každý méně po

jež jest heroicka',

právu, více po lásce! Čiň každý svo_|ckře
sťanské povinnosti a přidej něco málo kře
sťanské charity & — vulkán nevybuchne,
uhasne.

SMĚS.

Naše kalendáře na rok 1913: Sv.
Vojtěch, velký a malý a Štítný vyšly. Sv.
Vojtěch velký a Štítný prodávají se po 1 K,
tucet za 8 K. Malý Sv. Vojtěch stojí 60 h,
tucet 4 K 80 h. Kdo si objedná kalendář
v plné ceně. tomu platíme porto my, kdo
jej má ve snížené ceně, ten si platí porto
sám. Prosíme za hojné objednávky.

Válečný plán. V »Učitelských No
vinách: ze dne 28. srpna t. r. uvažuje
autor úvodního článku 13.Promyk takto:

»Čím trpněji bude učitelstvo sloužiti
mladočeské a agrární straně, tím méně od
ní dostane. Tito lidé, opatřovatelé míst a
sběrači subvencí, nemají smyslu pro škol
ství a ucitclstvo jako kulturní činitele; oni
vidí ve škole a v učiteli pouhý prostředek
ku lepšímu ovládnutí získaných posic. A
proto učitelstvu ničeho dobrovolně nedají.
Chceme-lí po nich něco, musíme zatřásti
jejich základy, musíme ukázali, že v nás,
učitelstvu, jest ještě moc a síla, která by
byla sto strhnouti je s dobytých míst.
Jen tak bude lze na nich vydobýti, co nám
právem náleží, a proto místo naše není mezi
nimi, ale na frontě opačné, v táborech
pokrokových, mezi dělnictvem předevšíml
Bojovali za demokratisaci všech veřejných
zřízení znamená v nynější situaci naší boj
za snesitelnější postavení naše. Ne tudíž
prosby, deputace a petice, ale rána za ránu,
boj za boj, chceme- li dobýti učitelstvu u
znání a práv!: —

P. Promyk trpí již dávno socialně demo
kratickými “záchvaty. Ale k čemu zde radí,
přece již dávno jeho stoupenci z »Učit.
Novin: provádějí. Své milostné oči upírají
sice na agrárníky & mladočechy jako na
vlivné politické činitele, ale v duchu dávno
již padli v náruč sociálních demokratů. Jc
nom že veřejně k tomu přiznatí se nechtí.r

Eucharistický kongress dle »Učit.
Novina má ten účel, aby na demonstrač
ním církevním sjezdě mohla býti zdůrazněna
moc církve co nejsilněji, aby postulováno
bylo právo církve na školu, aby protesto
váno bylo proti všem požadavkům (reforma
manž. práva, pohřbívání ohněm atd.), je
jichž uskutečněním by mohlo staré Rakousko
dostat nátěr státu modernějšího.:

Je věru podivu hodno, co vše nepřátel
ské strany v eucharistickém korgressu ne
vidí. Škoda, že také nepíši o tom, že kon
gress je protestem proti reformě učitelských
platů, proti osmileté návštěvě školní a_t. d.
To by se do programu protikullurního přece
ještě lépe hodilo! r.

Odpor proti varhanám. »UčitelskéNo
vinyc cití přímo chorobný odpor proti var
hanám. Přinášejí dne 28. srpna tuto zprávu:

»Již loni měl učitel Lamač celoroční
dovolenou k »studiuc na varhan. škole v
Praze; letos vzal si z něho příklad Jos.
Příhonský, syn známého říd. učitele z Ro
bous u Jičína. Jen to jest divné, jak může
okr. šk. inspektor p. A. Černý takovou do-'
volenou navrhovati. Možná, že se dočkají
učitelé varhanického kursu, subvencovaného
okr. šk. radou. aby chtiví mohli svou touhu
po vzdělání ukojiti. Tak vzdělávají se ně
kteří učitelé z nejmladších generacím —
Pánům, kteří trpí takovou idíosynkrasií
proti zvuku varhan, rozhodně by prospěl
kurs na tahací harmoniku. Byla by jim za
jisté vítanější, protože přiměřenější jejich
duševnímu niveau.

Moderní paedagog velebitel sv. '1o
máše Aquinského. Často zde citovaný
Fr. W. Fórstef v závěru své knihy »Au
toritíit und Freiheitc horlí proto, aby k pě
stění náboženského ducha ve vyšších ško
lách byla čtena a vykládána klassická dila
křesťanské mystiky. A dále dí: »Jak by byl
oživen zájem pro základní nauky velkých
spisovatelů scholastických, kdyby poznatky,
v nich uložené. byly vykládány více 5 hle
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diska konkretniho sebepoznávání. Tím, že
by tyto poznatky srovnával s vnitřní svoji
zkušeností a se skutečným životem, lépe by
jim vychovatel porozuměl, a také naše
každodenní zkušenost byla by tím vyložene.
a k vyššímu vědomí povznesena. Kolik po
vzbuzení by na př. získal nejen duchovní
správce, ale i vychovatel, z celé úvahy o
dědičném hříchu u Tomáše Aquinského,
kdyby dedukce nejbystřcjšího scholastika
chápal více s hlediska induktivní psycho
logie. Máme tu především na zřeteli ono
místo, kde Tomáš Aquinský dokazuje, že
přirozené pudy, dokavad rozum poslouchal
Boha, podrobovaly se rozumu, a teprve
tehda, když rozum odpadl od Boha, počaly
se proti rozumu bouřiti. Jaké neobyčejně
důležité poznání spočívá v tomto názoru.,
který teprve sebepoznáním lze úplně po
chopiti! My obyčejně vnitřní odpor proti
všemu vyššímu uvykli jsme připisovati své
smyslné přirozenosti; ve skutečnosti však
tento odpor spočívá v naší vlastní vůli.c

1.

Ke článku »Armáda spásyc, který
mezi čtenáři nychovatelec vzbudil čilý zá
jem, autor dodává následující: Čtenáři »Vy
chovatele: povšimli si zajisté zprávy den
ních listů, že zakladatel Armády spásy,
William Booth, v stáří 83 let dne 20.
srpna t. r. zemřel a byl dne 29. srpna na
hřbitově Stoke Newington za nesmírné ú
časti členů Armády spásy pochován. An
glický král Jiří uctil jeho památku telegra
mem synu Bramvillu Boothovi zaslaným:
»S bolestí dověděl jsem se o úmrtí Vaěeho
otce. Národ ztratil v něm velikého organi
sátora, chudí dobrého & upřímného přítele,
jenž celý svůj život posvětil úkolu, prak
ticky jim pomáhati. Teprv budoucnost do
ceni dobro, jež zvěčnělý byl svým bližním
prokázal. Dnes smutek po něm jest vše
obecný. Připojuji se k němu a ujištuji Vás
a Vaši rodinu svou upřímnou účastí v těžké
ztrátě, jež Vás postihlac — Také německý
císař Vilém projevil příbuzným svoji sou
strast a dal poručíkem londýnskěmu vysla
nectvu přiděleným, von Bůlovem, položiti
věnec na rakev zvěčnělého, v kongressní
síni claptonské vystavenou.

Nástupcem jeho, generálem Armády
spásy, ustanoven byl ve shodě s přáním
ncbožtíkovým, jeho syn Bramw'll Booth.
Nový generál jest s velikým dílem otcovým
úzce spiat. R. 1858 zrozen, stál jako mladý
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muž po boku otcově v hodnosti jeho se-'
kretáře a byl mu zvláště tehdy činně po
mocen, když »křestanská missiec se pře
tvářela v Armádu spásy. Bramvill Booth
zahájil svou činnost na prospěch jeji nej
prve ve Švédsku a r. 1880, dvacet čtyři
roky stár, byl již jejím štábním šéfem. Za
mnohých cest, jež otec často na dlouho ze
svého ústředí podnikal, býval generálním
zástupcem celé organisace. Bramvill Booth
neobmezoval se však na pouhou pomoc ve
správě díla otcem atvořeného. Pracoval též
samostatně a docílil zvláště v mládeži mno
hých úspěchů. Jeho manželkou jest dcera
známého dra. Sotera. Z jeho sedmi dětí
čtyři jsou již ve službách Armády. Slyne
velikým darem řečnickým a znamenitými
přednostmi ducha i charakteru.

Láska Don Bosca k opuštěným. Již
jako dvouletý hoch ztratil Don Bosco svého
otce. Matka jenom stěží jej odvedla od
mrtvoly otcovy a pravila mu, hlasitě štkajíc:
»Ubohé dítě, již nemáš žádného otce ic
Tento hluboký pocit o neštěstí toho, kdo
záhy ztratil otce, byl Don Boscovi jednou zpo
hnutek jeho příštíbezmezné lásky k chudým
». opuštěným sirotkům. »Slova mé matky
nikdy mi nevymizí ze srdce,c říkal Bosco
ještě ve svém stáři. 1"

Biblické zprávy v různém světle. Výklady
Scdláčkma starozákonního semináře při theolo
gické takuitč c.k. české university v Praze. Vy

ává Dr. Jaroslav Sedláček. Kniha východu Hebreů
z Egypta. Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a na
kladatelství V. raze. Cena 2 K 20 h.

Jak všeobecně známo, kladla vždy církev sv.
velikou váhu na znalost Písma sv. ,jež sám Kristus
Páanjak fariseům a nevěreům, tak i svým apo
štolům a učedníkům často vykládal, ano tato zna
lost jest přípravou a podmínkou pripuštční ke
svěcení knežství — ba biskupové a církevní sněmy
určují i stupeň te' znalosti a přikazují hlubší studia
biblická, pečujíce o to, by byla tato stále doko
nalejšími — jak doklad toho podal blahé paměti
papež Lev Xlll. i nynější sv. Otec Pius X. Proto
když při bohoslovecké fakultě c.k. české uni
versity v Praze povolena byla výnosem mini
sterstva kultu a vyučování ze dne 11. ledna 1909
seminární cvičení pro výklad St. Zákona, byla
ihned druhým scmcstrem téhož roku zahájena, a po
čato kritickým výkladem některých míst ll. kniky Moj
žíšovy — Exodu. Členové tohoto semináře pokusili
se sami o objasnění a výklad některých míst této
knihy, a výsledek pokusu toho podán v tomto
spise ('208 str. ), který rozebírá téměř všecky dů
ležitější zprávy Exodu (k. p. desky desatera,
manna, Mojžíšovy zázraky, Zjevení Boží na Ho
rebu atd.). Doporučujeme velice zajímavou práci
tuto všem, kdož důkladně o 2. knize Mojžíšově
se chtějí poučiti.

Knihu-urna dna-tu Vla-fv Praze.
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Po sjezdu euchansticke'm. — Dr. Fr. W. Forster. — Spolek středoškolských prolessorů náboženství
— Biblické děje a bibl. osoby v pověstech Židů a Mohamedánů. -— Feuilleton: Několik myšlenek

o křesťanském vychování. — Směs. — Literatura.

Po sjezdu eucharistickém.
Dozněly mohutné zvuky chrámových zvonů vídeňských, vítajících papežského

legáta a vzdávajících hold nejvznešenějšímu tajemství naší církve, Eucharistii;
skončeny řeči k oslavě svátostného Spasitele. Poutníci vrátili se do svých
domovů. Ulice vídeňské, oživené mnoha tisíci příchozích katolíků, dostaly opět
svůj dřívější, obyčejný ráz.

V srdcích přítomných mocně posíleno vědomí příslušnosti k církvi, roz
plameuěmz láska ke Kristu. Obraz, který spatřili v chrámech, kde nejlepší řečníci
vzdávali chválu Nejsvětější svátosti a ukazovali na její význam pro všechny
stavy & příslušníky naší sv. církve, slavnostní shromáždění, konané. v rotundě,
úchvatný eucharistický průvod, to vše vtisklo se na věčnou pamět v srdce
přítomných. I na jinouěrce působil kongres: dojmem vznešeným, budícím uznání
a úctu.

Zahanbujícím zjevem pro všechny liberály, radikály, neznabohy a volno
myšlenkáře zůstane prohlášení náboženské obce israelské ve Vídni, jež ústy svého
předního rabína prohlásila, že vidí v kongressu projev křesťanské víry a vyzvala
všechny své souvěrce k jeho respektování. Jenom v duších zaslepených a za
tvrzelých lžikřestanů a pohanů ozval se malomocný vztek, posměch a pohrdání.
Nevěrecke' listy s nevýslovnou chutí chtěly _by sesměšniti účastníky kongressu
& průvodu, — kdyby jen byl císařský dvůr v plném svém počtu a v největším,
lesku, provázen rodovou rakouskou aristokracií, nebyl projevil tak okázalou účast
na tomto památném kongressu!

A průběh jeho, v pravdě slavnostní, vznešený usvědčil ze lži všechny, kdo
viděli v kongresu klerikálně—politickoudemonstraci, »veliký rozmach reakce proti
modernímu pokroku-. Všechen program sjezdu platil Eucharistii; všechny řeči
výhradně zněly tajuplnésvátosti. Politického programu politických nepřátelských
stran žádný z kongressových řečníků se nedotekl. To byl krásný akt sebezapření,
diktovaný vědomím povýšenosti a vážnosti dnů, oproti všem sprostým a ničem
ným útokům nepřátelských stran. — -=- -—
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Kdo má smysl pro duchovní proudění přítomné doby, ví, že všude je
viděti bolestnou prázdnotu nitra, mravní chudobu, nedostatek charakteru a duševní
bezradostnost. Věku, který potupil víru v Boha, stýská se po víře. Duše stůňou
náboženskou nostalgií.

Prorok moderního atheismu, Nietzsche, kdysi upřímně doznal: »Ein jeder
Ungláubíge schleícht nach Mitternachl nm das Grab seines Gottes'n Každý ne
věrec v tichých chvílích sebepoznání cítí, že se ztrátou víry ztratil, co nedá se
ničím jiným nahraditi. Doba, která ztrhala idey víry, která popřela Boha a svět
nadpřirozený, pociťuje, že z této negace nelze na dlouhou dobu spokojeně
a klidně žíti.

Odtud ona vřelá, byť jen sporadicky propukající. touha po náboženství.
Motivy náboženské, at historické či legendární, stávají se zase oblíbeným the
matem dramatických prací. V Londýně a nyní ve Vídni s překvapujícím zájmem
provozované opery »Zázrakc (Le miracle) a »Kejlzlíř naší milé Matky: jsou
jenom nepatrným, ale přece významným znamením doby. Kněz, dříve na divadle
zlehčovaný &.posmívaný, stává se tam nyní osobou sympatickou, vážnou a cti
hodnou. Církev katolická, již tupiti bylo mezi intelligencí módou, nalézá právě
v nejlepší intelligenci své zastánce a obránce. —

Znamená to snad její vítězství? Jsou to ranni červánky, věštící krásný čas
pro idey náboženské, a především pro pravdu a právo katolické církve? Nemohu
to říci. Snad jsou to první plameny, ukazující, že nastává nový, krutější boj,
světový požár, — ale jistě jsou to též známky, že církev má také četné legie
svých obětavých a nadšených bojovníků, vždycky připravených k její obraně,
že má své vůdce a své stratégy. A s těmi musejí a také budou naši nepřátelé
počítati. Ti, kteří se domnívali, že katolická církev jest dokonávajicí stařenou,
jenom uměle ve zdání života udržovanou mumií, náležející minulosti, při její
kongressech na své vlastní oči se přesvědčují, že církev stále žije, stále pracuje,
že má svoji činorodou přítomnost a bude míti též svoji — budoucnost! —

Eucharistický kOngress vídeňský snad jenom rozvíří novou nenávist ne—
přátel jejího světla. Jako Mefistofeles v Gótheově Faustu se svíjí a kroutí při
pohledu na křížové čepele mečů, tak rozpoutaní běsové tím více budou zuřiti
ve svém šíleném nepřátelství proti církvi. Zalomcuje jimi malomocný vztek, že
nemohou rázem strhnouti církev se skály Petrovy.

Ale což znamená tato nenávist? Slouží často ke cti, býti nenáviděnu 'ni
cotnými lidmi. »Nenávist jest vzácný jed a drahý, cennější nad jed Borgiův. Jest
složena z krve, klidu a spánku člověka, ba ze dvou třetin i z jeho lásky,: napsal
Baudelaire. »Mnoho nepřátel, mnoho cti,: říkali staří. Nenávist jest nejednou
mimovolným výrazem úcty a doznáním vlastní slabosti & bezmocnosti. A tato
nenávist nepřátel roznítí jenom lásku a nadšení všech katolíků.pro jich víru
a církev. To bude onen největší a nejkrásnější úspěch vídeňského kongressu. —

Příslušníci všech stavů sešli se na kongressu, aby tu manifestovali svoji
víru, své náboženské přesvědčení. Prostí i vznešení, bohatí i chudí, staříi mladí
přišli, aby klanějíce se eucharistickému Spasiteli, ;osvědčili svoji jednotu u víře
a příslušenství k církvi. —

Jenom jeden stav, důležitý v národě, který by své náboženské přesvědčení
měl nejspíše manifestovati, protože je povolán mravně-nábožensky vychovávati
katolickou mládež, protože je učitelem dítek katolických rodičů ajich přirozeným
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nástupcem, nebyl tu plně zastoupen — stav učitelský. Jsout ovšem mnozí
v učitelstvu, kteří nábožensky živě cíli a o nezbytnosti náboženské výchovy
mládeže jsou pevně přesvědčeni, kteří tuší konce národu, jenž by ve své příští
generaci nebyl vychován v tradicích víry, — ale těch je menšina. Valná většina
zakřiknuta a polekana terrorismcm hloučku nevěreckých kollegů, kongressu
se vzdalovala. Však jistě tak učinila ke své duševní škodě! Aby si zachovala
přízeň svých nevěreckých vůdců, raději se zřekla důvěry a lásky katolických,
věřících rodičů! Ještě stále nechápou slova znamenitého vychovatele: »Die ůber
legene Wahrheit hat immer eine andere Gestalt, als die Gassenwahrheit.: Bojí
se stále ulice a pranýře. Proto ve své netečnosti se skrývají. — —

Vídeňský eucharistický kongress také mohutně posílí! u srdcích účastníků
jich oddanost a lásku k panovnickému rodu a k říši.

Budilo všeobecnou pozornost, že členové nejjasnějšího rodu účastnili se
všech slavnostních schůzí v značném počtu. A nadšení vyvrcholilo, když k cí
sařskému slovu: »Frůvod musí se konati za všech okolností: zástupové, ne
dbajíce nepohody a nelekajíce se dlouhého čekání, řadili se ve špalír. Když pak
za povozem, v němž vezena Eucharistie, objevil se povoz stařičkého mocnáře
spokojeně uklánějícího se na všechny strany, nastal okamžik nevylíčitelný. Srdce
všech naplnila se nejhlubší úctou & nejvroucnější oddaností k císařskému ado
rátoru. »Život, krev i jmění dejme za císaře, za vlast svoulc to byly myšlenky,
jež znovu bouřily nitrem, právě tak, jako když po vlastenecké řeči slavnostního
řečníka P. Adlaua v rotundě, všechno shromáždění spontanně jalo se zpívati
hymnu rakouských národů. Takové okamžiky mluví za celá desítiletí. Tu pro—
pukají a posilují s_ecity, které léta dřímaly v nitru.

Je též dojemno vzpomenouti, co se tiše vyprávělo mezi účastníky kongressu.
Vznešený, stařičký mocnář přál si prý ještě jednou viděti všechny národy, pod
dané svému žezlu, pohromadě. Chtěl je spatřili jako jednu rodinu, ve svornosti
a lásce. Kdo ví, zda kdy je tak ještě spatří? — Nuž, víra katolická, církev mu
je shromáždila. Přišli ze všech zemí jeho mocnářství, ze všech úhlů jeho roz—
sáhlé říše. Přišli se klaněti Kristu a vzdáti hold svému apoštolskému králi.
A rozcházeli se posíleni v lásce k Ježíši a utvrzeni v oddanosti ke svému vzne
šenému jubiláru -vladaři. -—

A ještě jednoho musím vzpomenouti. Vídeň, císařské město, ješitně a jedno
stranně žárlivá na svůj německý ráz, ve dnech kongressu stala se městem
polyglottním. Vedle němčiny mile tu hlaholily všechny slovanské jazyky, hojně
bylo slyšeti vlaštinu, francouzštinu. angličtinu, španělštinu a t. d. A všichni, přes
různost jazyku a původu, cítili se jako bratři. Živě poznali, jak církev katolická,
šetříc národní individuality všechny své údy spojuje v jediný celek. Pozdravili
se jako dítky téhož nebeského Otce a téže matky—církve. Kéž jenom též Vídeň,
v dnech kogressových tak pohostinná, obětavá a vlídná ke všem národům, za
chová si tyto krásné vlastnosti v prvé řadě pro příslušníky českého národa na
další časy! Kéž je rakouská metropole tím, čím vedle svého názvu měla by
býti: matkou měst a národů!

Tot je poslední, ale ne nejmenší přání všech českých katolíků, kteří účast
nili se eucharistického kongressu! r.
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Dr. Fr. W. Forster.
(Podává EM. ŽÁK.)

V moderních paedagogických směrech a v nynější paedagogické literatuře
nesporně jedno z prvních míst zaujímá bývalý docent na curyšské polytechnice
a paedagogícký spisovatel, Friedrich Wilhelm Fórster.

Kdyby v paedagogice propagoval radikální a »pokrokovéc stanovisko, všechen
liberální tisk věru by se hemžil zprávami o jeho paedagogických názorech a spisech.
Jeho jméno stalo by se heslem; jeho názor byl by směrodatným. Ale Foerster,
bohudíky, není jedním z těch, který by radikálností svých názorů snažil se buditi
sensaci. On, který prodělal celou duševní evoluci od svého vychování. naprosto
beznáboženského ale ovšem ethického, až k soustavnému pěstění laického vy
učování a laické, na náboženských motivech nezaložené ethiky — svými studiemi
a odbornými studijními cestami po Švýcarsku, Anglii a Americe dospěl knázorn,
že mravnost bez náboženství pevně založili nelze.

Ve svých spisech důsledně a soustavně hájí, co pravého a zdravého shle
dává v dřívějšípaedagogice. Chce staré pravdy novými důvody podložiti aje jako
nezbytné pilíře vší výchovy zabezpečíti. Sám o svém paedagogickém působení
praví, že považuje »za svůj životní úkol činiti prostředníka mezi duchem tradice.
a moderními myšlenkami a snahami. Ve všech smích pracích snaží se z psycho
logického hlediska ukázati, kolik živoucí a nepostradatelné pravdy skrývá se často
za představami a řády zdánlivě zastaralými, a jak právě nynější doba velm
nntne' toho potřebuje, aby si tyto pravdy v novém výkladu osvojila. Na druhé
straně chce zastáncům starého řádu vyložiti, že ve svém odporu proti moderní
jednostrannosti sami nedovedli uniknouti jisté jednostrannosti. Neboť zneuznali
že v moderních snahách vězí zcela opravněné a dobré jádro, ano že mnohé
z těchto požadavků mohou se dovolávati nejhlubší náboženské tradice.< (Před
mluva ke spisu Fórsterovu: »Schuld und Silhnen)

Forster chce býti prostředníkem mezi starou a moderní paedagogikou. Že
však se stává u valné míře obhájcem starých zásad paedagogických, že uznává
zcela otevřeně velikou kulturní a paedagogickou činnost katolické církve, to ovšem
není milo její nepřátelům. Za to na paedagogíckých kursech křesťanských vy
chovatelů v Německu. jaké byly na př. v Kolíně nad Rýnem, ve Vratislavi,
v Mnichově. bývá vždy Forster s neobyčejným jásotem vítán a těší se největšímu
účastenství posluchačů. Že ve Vídni v katolických spolcích konal již dvě řady
přednášek, neobyčejně četně navštívených, o nichž 5 respektem i německé líbe—
rální listy rcferovaly, čtenářům denních listů je s dostatek známo. — —

V našem listě bylo již velmi často psáno o Foersterovi a jeho dílech. Byly
též jeho názory vyloženy a jeho myšlenky citovány. Leč máme za to, že se za
vděčíme svým čtenářům, když o jeho životě aproměnách, které prodělal, ještě
podrobněji a soustavně se zmíníme, abychom na jeho paedagogickou činnost
upozornili a své čtenáře k studiu jeho spisů povzbudili. Jet Forster často nej
lepším a elegantním apologetou našich pacdagogických zásad.

Nejprve několik črt jeho životopisu.
F. W. Forster narodil se v Berlíně r. 1869. Otec jeho, univ. professor

a tajný rada, Wilh. Jul. Forster, dosud působí jako ředitel astronomického od
dělení při berlínské universitě & je uznáván jako přední svého oboru učenec
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a spisovatel. Zajimavo, že tento muž, kdysi předseda spolku pro ethické (laické
beznáboženské) vzdělání, píše nyní odborné články do přední německé katolické,
revue: »Hochlandc. »Gesellschaít íiir ethische Kultura vzdor svému beznábožen
skému rázu, má. tu nespornou zásluhu, že proti intellektualismu 18. a první polo
vice 19. století kladla důraz na výchovu vůle (voluntarismus) jakožto podklad
charakteru člověka.— Předním tlumočníkem voluntarismu,dle něhož nikoli rozum,
ale vůle je vůdčím principem v životě člověka, byl jak známo Schopenhauer. Na
voluntarismu založil svoji nauku psychologický spisovatel W. Wundl. Voluntari
stická paedagogika hledá spásu a štěstí člověka, jednotlivce i celé lidské společ
nosti v prvé řadě v pěstění a výchově vůle. V kultuře ethické, na rozdíl od
kultury intellektuální, která těžisko výchovy kladla do vědění, a jež dosud domi
nuje v našich školách.

První »Ethická společnost: vznikla r. 1876 v Americe. Felix Adler, paeda
gogický spisovatel v New-Yorku, byl jejím zakladatelem, a odtud šířila se rychle
nejen v Americe, ale i v Anglii a Francii. Ve svém směru, na naše poměry uve
deno, nebyla tak protiklerikální, ale aklerikální. V Německu první spolek toho
druhu r. 1892 založil univer. professor Wilh. Jul. Forster a professor Gizycki,
davše podnět ke vzniku společnosti: »Deutsche Gesellschaft íůr ethische Kulturu
jež se během času rozšířila ve spolek: »Elhischer Bund in Deutschland, Oesler
reich und Schweiz-r. Chtěli »mravnost snésti s nebe na zemi.:

Syn spoluzakladatele této společnosti Fr. W. Forster byl v paedagogických
zásadách otcových vychován. Přísněethicky. ale beze všeho náboženství. Přirozeno,
ževesvém domácím okolíponenáhlu zasvěcoval se do snah řečeného spolku & mysl
svoji obracel k problemům ethickým. Byly to ňlosoňcké spisy Nietzscheovy!
»Also _sprach Zarathuslrac, »Jenseíts von Gut und Bosca, »an Genealogie der
Moralc, &poslední, nedokončený »Anlíchristc, které vábily mysl mladého ["órstera
Studium těchto spisů přimělo Fórstera, že se cele věnoval filosofii & národo
hospodářství. A že tu hlavně mravní stránka nejvíce jej poutala. dokazuje jeho
dissertační práce: »Die Entwicklung der Kanl'schen Ethik bis zur Kritik der
reinen Vemunflc, která v odborných kruzích ještě dnes těší se vzácné pozornosti.

Jako ňlosof a národohospodář brzo začal se Forster zabývati otázkou sociální.
Své názory na ni uložil ve svém spise: »Eihische Aufgaben in der socialen Be
'wegungc. Úlohu ethického hnutí spatřoval v prvé řadě v tom, aby sociální, třídní
prolita: ponenáhlu se umírňovaly. Aby důkladně socialni poměry u různých ná
rodů seznal, konal po lOlet studijní cesty. Studoval pracovní poměry, navštěvoval
různé dělnické spolky, sám dával se od nich poučovati a sám konal v nich různé
přednášky.

Výsledky svých studií vykládá poněkud ve svém spise: »Chrislenlnm und
Klassenkampfc. Svým pobytem v kruzích sociálně—demokratických poznal cele
ducha těchto tříd, jejich názory a cíle, a přišel k tomu přesvědčení, že ovšechny
otázky sociálního ozdravění lidstva jsou vlastně otázkou jeho výchovy.. Lidé musí
býti pravdymilovní, věrní, dobří. svědomití; musí svému bližnímu přáti, co jeho
iest; nesmí jen spravedlnosti dožadovati se na jiných, ale sami též spravedlivě
jednati, musí cizí práva důsledně míti v uctivosti, na své bližní hleděti jako na
své bratry a nikoli jako na nepřátele a t. d. A dospěv k těmto názorům svým
vlastním studiem, Forster poznal, že vlastně křesťanství je největší socialni mocí
světa. (Pokračování)
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Spolek středoškolských professorů náboženství.
Dne 11. září konala se ve Vídni řádná valná schůze spolku středoškolských

professorů náboženství v Rakousku.
Předseda spolku Msgr. Volný zahajuje o 10. hodině dopolední schůzi, jíž

súčastnilo se přes 70 členů, vzpomíná. s obzvláštním povděkem valné schůze před
rokem v Praze konané a tak hojným programem vyplněné. že sotva mu celý den
stačil. Spolu pochvaluje si myšlenku, konati výroční schůze na různých místech
naší společné vlasti hlavně z toho důvodu, že umožňuje se jí účast nových a
nových členů povolání katechetského &že spolek tak ve stále širší známost vchází.

Od čtení protokolu minulé valné schůze upouští se za jednomyslného sou
hlasu účastníků, a kdo by se o protokol ten zajímali, odkazují se k jeho otisku
ve »Chn'stlich paedagogíschc Bldtterc č. 10r. 1911 uveřejněnému. Čeští členové byli
s průběhem schůze seznámení podrobným referátem ve Vychovateli otištěném.

Pokladník prof. Gmeiner podává. potom zprávu účetní, dle níž stav příjmů
a vydání za minulý rok správní jest tento:
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4. Výtěžekze zpěvníků . . . ....... . 1979-485.Úrok..... .... ..... ...., 79-62

úhrnem K 6730'60

Vydání:
1. Za zpěvník . ....... . . . . . . .K 1029-22
2. Za tiskopisy a poštovné . . . - . . . . . „ 11542
3. Za. výroční zprávu . . . . . . . . . . . . , 53'
4. Za poštovní spořitelnu . . . . . . . . . . „ 34-34
5. ZaChristlich-paedag.Blátter........ „ 116816
6. Subvence stud. časopisu >Phónix- . . . . . „ 1000-—
7.Jinévýlohy.......... „ 74-—

úhmem K 3474-14

Zbývá. tedy K 3256'46.

Účetní zprávě dostává se k návrhu revisorů účtů jednomyslného schválení.
Předseda Msgr. Volný a redaktor prof. Rademacher podávají pak zevrub

nou zprávu o studentském časopise Phó'uíx, jejž spolek vydává.. Casopis potře
buje ke svému hmotnému zajištění nejméně 3000 odběratelů. Prvního roku měl
jich však jen 1100, druhého 1700. Schodek hražcn byl velikomyslnými dary kní
žete Lichtenstein, Jeho Eminence vídeňského kardinála arcibiskupa atd. Poněvadž
s touto podporou není lze na všechny příští časy počítati, rozvíjí se živá. debatta
o tom, jakým způsobem by mohl býti časopis zdokonalen a rozmnoženým počtem
předplatitelů zajištěn. Předseda sděluje, že přes všecho úsilí nepodařilo se mu pro
různé předsudky vymoci ministerského doporučení, prohlašuje však, že neustane
doporučení toho jakož i státní subvence pro zmíněný časopis se domáhati.

Obecnou pozornost vzbudil referát předsedův o akci spolku v příčině dosa
žení spravedlivějšího započítávání let 'a duchovní správě pozbytých. Sděluje, že
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ministr kultu a vyučování uznal naprostou oprávněnost tohoto požadavku. Ovšem
toto příznivé stanovisko ministrovo i vroucí přání biskupů rakoukých nestačí ještě
k nápravě nespravedlivého stavu věci. K témuž přesvědčení musí dojíti i parla
mentní výbor, jemuž požadavek ten byl přikázán, i parlament sám.

V té příčině sděluje předseda, že v subkomitétu získán byl našemu poža
davku ředitel Kamei/er, jenž slíbil věci vřele se ujmouti. Vparlamentě seznámeni
byli se stavem věci poslanci, z nichž nejen poslanci nám svým smýšlením blízcí,
ale i lidoví zástupci mnohých jiných stran svou podporu při parlamentním pro
jednávání věci slíbili. Přičiněním kollegů polských byl naší věci získán i polský
klub. A tak je předseda dobré naděje, že jakmile se subkomité sejde a věc vy
řídí, že ani parlament nebude jí dělati obtížía že do konce roku bude pravděpo
dobně akce spolku k uaší spokojenosti vyřízena. Ujišťuje, že věci věnoval
všechen volný čas, že opět a opět jak v ministerstvu tak v parlamentě o věci
jednal a jí přátele získával, a že i nyní nespustí jí s bedlivého zřetele.

Přítomní professoři katolického náboženství z Bavorska a Pruska vylíčili, jak

desíti letech duchovní správy ustanoven 'státním učitelem náboženství, pozbývá
těchto desíti let do pětiletých přídavků — hlavně proto, že i světští kollegové
teprv asi po desíti letech assistentské (supplentské) služby definitivně bývajíusta
novováni, — ale do pense počítají se léta v Bavorsku již od wsvěcení. V Prusku
pak započítáváno jsou do služby i pense všechna léta kněžská kromě prvních dvou.

Předseda msgr. Volný dává obě výpovědi prot'okolovati a uvede je na pří
slušných místech ve známost, aby těmito srovnáními křiklavá nespravedlivost
nynějšího stavu našeho tím více vynikla. Spolu slibuje ze všech sil i o to se
zasaditi, aby zákon z r. 1907 úpravy platů se týkající nebyl v tom nepříznivém
smyslu vykládán, že léta ministerstvem katechetům do služby započítaná nemají
býti do pense počítána.

Účelnost naší stavovské organisace vyvozuje předseda z loňského případu,
kdy lednový přídavek vládou státnímu úřednictvu povolený, neměl býti vyplacen
katechetům výpomocným. Byly 'mu sděleny tři případy vídeňské, v nichž
spolek se zdarem zakročil. Slyše, že těchto případů bylo více a že se i v jiných
zemích vyskytly, lituje, že mu nebyly sděleny, aby byl i v nich zakročil. Arci
lze k tomu s naší strany dodati, a podepsaný delegát dal na příslušných místech
tomuto svému názoru náležitý průchod, že krajinské sekce se teprv na této
schůzi o zmíněném zakročení ústředního spolku dověděly a že bude tudíž příště
nutno, aby ústřední výbor v podobných počinech nezahaloval se v nemístné
mlčení a včas sekce o nich zpravil.

Předseda končí svůj referát přáním, aby nebylo nikoho z našeho stavu,
kdo by zůstával mimo naši organisaci spolkovou.

Následovaly pak volby výboru, jež provedeny byly akklamací. Zvolení
byli zase:

Msgr. Josef Volný, předsedou,
prof. Ferd. Heinz, prvním místopředsedou,
prof. Josef Rademacher, druhým místopředsedou,
prot. Dr. Leop. Krebs, prvním jednatelem,
prof. Aug. Kube, druhým jednatelem,
prof. R. Gmeiuer, pokladníkem,
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prof. Dr. L. Schranzhofer, prof._l)r. Ed. Kraus, prof. Dr. R. Lómenstein,
prof. ]. Preiss 9. prof. Em. Kratochvíl,“ výboru. Novými členy výboru zvoleni
byli: prof. Fr. Engel. prof. J. Kuttig a prof. Dr. H. Schneider.

Z volných návrhů svěřeno bylo výboru, aby studoval otázku o vhodnosti
třetí náboženské hodinyv nejvyšší třídě středních škol a návrh k tomu směřující,
aby rakouský episkopát vydal pro celé Rakousko jednotnou osnovu učebnou.

Ze členů české sekce schůzi přítomni byli vedle podepsaného delegáta
jejího professoři Bambas aGutwirt z Příbrami, prof. Šandera z Náchoda a prof.
Dr. Novotný z Rychnova. Jednatel prof. Dr. Lubomír Petr.

Biblické děje &bibl. osoby v pověstech Židů aMohamedánů.
Podává universitní proíessor Dr. JAR. SEDLÁCEK.

(Pokračování.)

Mojžíšovo mladí.

Mojžíšovi byla tři leta. Jednou seděl u králova stolu vedle Bítje (Bejt Jah,
dcera Jaha), faraonovy dcery, a stalo se, že vztáhl svou ruku & sňal s hlavy
královy korunu, a posadil si ji na svou hlavu. Všichni se tomu divili a ulekli
se toho. Kouzelník Balaam řekl pak králi: »Vzpomeň na ten sen,klerý jsi kdysi
měl' & věz, že toto jest ten Israelita, jenž jednou Egypt zničí. Poruč tedy hned,
aby byl state Král chtěl tak učiniti, však tu přidružil se ku knížatům a radům
královým též anděl Gabriel, a pravil: »Není dobře zabíjeti nevinnou krev. Dítě
nemá ještě rozumu; polož před ně drahokam a řeřavé uhlí, sáhne-li po draho
kamu, pak má rozum, sáhne—li však po řeřavém uhlí, pak je dlužno omluviti
a osvoboditi.: Učinili tak a dítě vztahovalo ruku po drahokamu;ale anděl ji od
strčil, a dítě chytilo se uhlí, dalo je i na své rtya najazyk, a dostalo pak sirné.
ústa a bylo zachráněno.

Král pozoroval, že se Israelité velmi rozmnožili a tázal se o radu, jak by
s nimi měl zacházeti, aby se nestali Egyptu nebezpečnými. Balaam pravil:»Nevíš,
že všechna díla tohoto lidu jsou lest a klam? Jejich otec Jakub obelstil Esaua
a vzal mu prvorozenství, pak i otcovské požehnání. Zdomova utekl k Labanovi,
a když mu ten dal své dvě dcery, vzal jemu ještě dobytek a utekl. Isák byl
cizincem v Gerar a zkazil tamní muže svou manželkou, o které říkal, že jest
jeho sestrou: pak jim vzal i majetek a stříbro a odešel. Jakubovi synové po
hnuli Sichemity k tomu, aby se podrobili obřízce, a když byli v bolestech, pře
padli je, oloupili a zabili. Nezabíjej je mečem, ale ukládej jim těž—kábřemena,
a tak se budou potírati sami.: Králi se tato rada líbila. Madianita Jetro ho va
roval & ukazoval, že každý, kdo na Israele ruku vložil, těžce byl trestán. Jetro
byl nucen utéci před hněvem krále. Mojžíš prodléval zatím stále u taraonova
dvora, odíval se v skvostná roucha a byl vzdělán ve všech uměních Egypta.

Když bylo Mojžíšovi patnáct let, chtěl navštíviti své rodiče a vyšel z pa
láce. Na cestě pozoroval, jaká břemena se nyní Israelitům ukládala. Spatřil pak
na jednom místě Egypťana, který bil ubohéhojakéhos Israelitu. Když spatřil
Israelita Mojžíše, běžel k němu a prosil ho za ochranu, řka: »Hle, pane můj,
tento Egypťan přišel v noci do mého domu, svázal mne, čest mé ženy uloupil,
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a nyní mne ještě chce usmrtiti.: Když to Mojžíš slyšel, ohlédl se, není-li tu ni
koho,. a pak zabil Egypťana a Hebrejce osvobodil. Mojžíš vrátil se do domu
králova. Onen Israelita se též vrátil, ale když propustil svou manželku, utekla
se k svým bratřím, a ti se jí chtěli zastatiaonoho Israelitu usmrtiti; on však unikl
útěkem. Druhého dne vyšel Mojžíš opět mezi lsraelity a viděl, kterak se dva
Hebrejci hádají.. I napomenul jednoho z nich a pravil: »Proč biješ svého bližního ?.
Ten pak pravil: »Kdo tě ustanovil soudcem nad námi? Chceš snad mne tak
zabít,jako jsi zabil Egyptanařc Tak se čin'Mojžišův rozhlásíl, i íarao o tom do
slechl, a chtěl Mojžíše usmrtili. Byl zavolán kat & ten ho měl stíti. Tu stalo se
že byla šíje Mojžíšova jako mramor a meč mu neuškodil. Farao nemohl jinou
smrt poručiti, byl jako němý, jeho služebníci byli pak jako hluší, neslyšeli roz
kazů králových, a byli jako slepí, nebot neviděli, jak Mojžíš prchá. Michael anděl
prý se tehdy postavil na místo katovo a stal náčelníka stráže, který dostal po
dobu Mojžíšovu, Mojžíš pak veden andělem, unikl, a zastavil se teprve po tří
denní cestě v zemi Jetro. Aron zůstal v Egyptě a. prorokoval. Balaam, vida, že
Israelitů neubýva', odešel se svými dvěma syny, Janisem a Mamrisem, k Nika
nosovi, králi Edomu.

V těch dnech povstala válka mezi Kušíty & Araby. I Nikanos vytáhl do
boje a zanechal k ochraně svého města Balaama, Labanova syna a kouzelníka.
s jeho dvěma syny. Balaam se však uradil s Edomským lidem, učinil se králem
Edomu, opevnil město, aby se tam Nikanos nedostal. Ze dvou stran města stály
vysoké zdi, na třetí straně byly vykopány cisterny a naplněny vodou, na čtvrté
straně sebrali kouzlem množství hadů a štírů, tak že nemohl nikdo z města, ani
do města. Když se Nikanos vrátil, nalezl město uzavřeno; brány mu na jeho
žádost otevřeny nebyly, a on byl nucen bojovati proti vlastnímu městu. U zdí
mu padlo 130 mužů, ve vodě ztratil 30 jezdců, později 200 mužů; tam, kde
byli hadi, ztratili 77 mužů. Přestali tedy bojovati a obléhali město po devět
let. V té době utekl Mojžíš z Egypta a přišel do ležení Nikanose; ten si ho za.
miloval, nebot Mojžíš byl štíhlý jako datlová palma & stal se vůdcem vojska.
Po Nikanosovč smrti byl učiněn králem Kušitů, a dána mu vdova po Nikano
sovi za manželku. Mojžíš poradil, aby nanesli s hor mladé čápy. Ty naučili
pak lovu a vzali je do boje, který chtěli svésti na straně, kde byli hadi a štíři.
Čápi vychytali hady, a oblehatelé dostali se do města. Balaam vyletěl se svými
syny do vzduchu a utekl do Egypta. Mojžíš byl 40 let králem v Kúš.

(Pokračování)

Didaktice učí, jaké to vychování býti má.
»Život vezdejší není než příprava. Příprava
člověka záleží v nabývání moudrosti, ctnosti
a pobožnosti.:

Nejprve budiž rodičů snahou, aby své
děti vychovávali něžně, mírně, laskavě. At

FEUILLETON.

Několik myšlenek o křesťanském
chování.

Vy—

(Sebral ALOIS DOSTÁLJ

Vychovávati mládež jest v první řadě
povinností rodičů., kteří za tím účelem mají
kráčeti dle jistého řádu a návodu, aby ko
nečného cíle došli. Už Komenský ve své

prosvítá při tom tolik lásky, aby se probu—
díla laska vzájemná, totiž ídětí k rodičům;
nikdy pak at nenabude vrchu slabost, která
by byla na újmu vážnosti rodičů. Dětí ne
mají se před rodíčerní otrocky chvětí.
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Nikdy netrpí se jim však drzost a přílišná
směiost. Dítky at poznají, že jsou rodičům
příliš drahé, než aby na ně tito něco zby
tečně připustiii, ale zase není jejich láska
tak slepá, aby se nedali o vině svých dětí
přesvědčiti. Děti musí poznati, že se s nimi
nakládá. jak se chovají; k hodným dětem
i rodiče jsou laskaví, na zlé přisní.

Tak rodiče vychovávají děti něžně, jak
jim od Boha je vštípeno, vzdáleni jsouce
krutě přísnosti, jakoží slabošského mazlení.
Když se dětem láska odnímá, nerodí se
i láska jejich; při lásce nemoudré a při
lišné rodí se často nevážnost ba i pohr
dání. Nutno vždycky zachovati míru střední.

Jiná vlastnost křesťanského vedení 'jest,
aby rodiče milovali děti své obělotmě, bez
přílišné lakoty i zvláštního plýtvání penězi.

Stačí, když rodiče část jmění svého
na vychování a vzdělání dítek vynaloží,
když jim časem přiměřenou, slušnou zábavu
popřejí, když tu a tam výloh na prospěch
jejich nešetří. Tím děti poznají obětavost
rodičů a jsou jim za ně vděčny, nebot vidí,
že se štěstí jejich vyhledává, _že se k vůli
nim nelituje výloh, přání jejich se plní,
ovšem pokud tato v mezích se pohybují.

Tak obětavě vychovávané děti rodičům
se odvděčují, je i v stáří podporují, ane-ií
jinak, aspoň za ně Boha prosí, aby co nej
déle zůstali na živu, a není jim nějaká obět
ve prospěch rodičů obtížnou a protivnou.
Vždyť jako by jenom splácely staré dluhy!

Takové děti, majíee vědomí, že už
dříve bylo pro ně mnoho věnováno, neče
kají na smrt rodičů, aby po nich dědily.
V opačném případě při smrti rodičů vrhnou
se děti na dědictví, při čemž neříkají, že
pro lakotu nedostalo se jim vzdělání, že
musily i věci nejpotřebnější oželeti. S křikem,
hádkamí dělí se o majetek, mnohdy se
soudí a na rodiče s nevděkem vzpomínají.

Ale rodiče prohřešují se nejen špi
navou lakotou. ale i nesmyslnou marno
tratností, již se vychovávají z těch ma
zánků penězi zahrnovaných hýřilové. Ne
dobře jednají rodiče, dávají-li dětem mnoho
peněz, posílají-li za nimi do měst při stu
diích mnoho na přilepšenou,-kupují-li jim
věci zbytetečné. — Tím dávají příležitost
k utrácení, jsou nápomocni dětem, že za
cházejí na špatné cesty, že se k nim hrnou
rozliční kamarádi, kteří je naučí kouřiti,
hýřiti, marně utráceti. Nadbytek peněz svedl,
mnoho zla způsobil. Neméně škodí ptepjatá
něžnost a starostlivost, kdy nesmí na děti
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ani 'větérek vanouti, nie je nesmí namáhat,
žádná starost nesmí se jich dotknouti. Stále
na nich spočívá oko matčino, otcovo, žijí
v pohodlí, v zábavách, v tělesné i duševní
lenosti, která přechází v darebnost. Takovým
vedením se povaha neotužuje.

Rodiče mají děti vychovávati též pro
zřetelně. »Synu & ženě, bratru a příteli
nedávej moct nad sebou za života svého a
nerozdávej jinému jmění svého, abys snad
neželel a neprosil o ně; nebot lépe jest
aby synové prosili tebe, nežli abys ty
hleděl v ruce synům svýmc. (Sirach 33,
20. 23.) — —

Dobře jest, když rodiče budoucnost
a hmotné zaopatření svých dětí mají na
mysli, ale netřeba, aby pro ně příliš dřeli,
noci si ukracovali, pro ně věcí potřebných
si odpírali. Dychtí totiž někteří takovým
způsobem své děti povznésti, jim hodně
bohatství nahromadíti. do zámožných rodin
je dostati. A co se potom někdy stane?
Syn, jenž se přiženil s tímto těžce nastřá
ným penízem, dcera, která do velikého
místa se přivdala s bohatým, perně na
střádaným věnem, tedy děti takto povýšené,
stydí se za rodiče, kteří zůstali v dřívějších
poměrech. Do rozpaků přicházejí, maji-ii se
ve společnostech, v jakých “se nyní pohy
bují, setkati s rodičemi svými. Odvykly je
jich způsobům, náhledům, ano i dialektu;
opravují rodiče, horší se na ně pro jejich
jednoduchý šat, tvrdou řeč, jejich neuhla
zenost, prostotu. Aby se tak nestalo, nutno
jim hluboce vštípiti vědomí náboženské a
především ono přikázání »Cti otce svého
i matku svou _.

Ctižádost rodičů, touha po vyšším
postavení, po sňatcích s bohatými lidmi
učinila mnoho dětí nešťastných; ale také
způsobila potom rodičům mnohou hořkou
chvíli. Prohlédati nutno do budoucna a vy
chovávati dětí prozřetelně, obezřetně, aby
tyto ani při svém povýšení, vzdělání, vyši
nutí se z obvyklých poměrů, nezapomínaiy
na svůj původ, na své rodiče, které stálo
mnoho práce a přičinění, než děti do toho
postavení uvedli. Nutno do srdcí dítek vlo
žiti hluboký cit lásky a vděčnosti, vědomí
povinnosti, plynoucí z důležitého čtvrtého
přikázání Božího. —

Znám jest název »mazánekc a proti
tomu zase »popelkac; modla v domácnosti
a zase dítě odstrkované a pohrdané. Ma
zánek je nejhezčí, nejhodnější, nejvíce za
milovaný; popelka odstrkována, zanedbá—



Ročník XXVll.

vána. Mazánek dostává stále nový pěkný
šat, popelka nosí šaty od ostatních dětí
odhozené, obnošené, potrhané. Mazánek je
chytrák, jenž si umí dobře vypočítati, aby
všeho dosáhl, aby bez trestu hl'ešil, aby
mohl jíti kam chce. On dobře zná slabou
stránku rodičů, nad svým vítězstvím po
tajmu se směje, svým soudruhům se chlubí,
je navádí, na ně žaluje, aby byli trestání.

Takový'mazánek se stává vládcem domu
a samovládcem srdcí rodičů. Tito ho ml
lují zaslepenou, opičí láskou. Prosí, jenom
aby dosáhl; nedostane-li, stává se vlažným,
Studeným. Vzdoruje, dráždí, aby se mu
stalo po vůli. Rodiče si snad na něm proto
zakládají, že ho považují za výborného
společníka, za výtečnou hlavou, za miláčka
obecenstva. Umí bavíti, vyrážeti. U lidí
skutečně vzdělaných je směšným; čím více
se honosí vědomostmi, tím více dokazuje
nevědomost. Pobaví společnost a ta se mu
potom vysměje. Má pouze zevnějši uhla
zenost bez hlubších základů, chlubí se po
zlátkem společenské vzdělanosti.

A ta popelka jest zatím hodná, vzdě
laná, uěelivá, zbožná, přívětivá. Jenom že
se jí málo kdo všímá, že je zanedbávané,
odstrkována. Kdyby —jírodiče věnovali více
pozornosti, jak by se potěšili, jaký poklad
by v ní nalezli! Uhlazenosti snad nemá,
poněvadž o ni nikdo nedbal, do společnosti
nebyla. brána, nikdo jí nepoučoval. A přece
jak by vynikla, jak by mazánka v každém
ohledu předčila, překonala! A což má-li
vadu tělesnou, je-lí poněkud hrbatá, větší
nebo menší mrzáček, tu jest osud popelky
spečetěn. A přece mnohdy nemůže za chybu
svojí; jiní se proviníli, snad rodiče svojí
neopatrností, ale přece takové dítě jest ne
náviděno, pronásledováno, odstrkováno.

Takové jednostranné vychováváni se
potom mstí. Mazánek přináší mnoho hoř
kostí, nevděku, neštěstí, a rodiče obrací
se k dítěti zanedbávanému, k té popelce
\! rodině a teprve nyní poznávají chybu
svoj . Bůh kárá a trestá za takové nadržo
vání jedněm a opovrhováni druhými dětmi.
Z bídy a nouze mazánek rodiče nevytrhne,
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zůstává k nim studeným a tvrdým; přl
spěje pomocí ona odstrkovaná popelka.

Při vychováváni třeba užíti opatrností.
Matky »aby opatrnosti vyučovaly dcery, by
muže své mílovaly, na dítky své byly la
skavy, aby byly opatrné, čistotné, střizlivé,
péčí majíce 0 dům, dobrotivé, mužům
svým poddané, aby nebylo v rouhání dá—
váno slovo Boží.c (Tit. 2, 4).

V mnohém ohledu třeba opatrnosti.
Chybuje se, když se v domácnostech před
dětmi o učitelích a duchovních špatně
mluvi, jejich chyby vynášejí, proti nim
horlí, jestliže tito byli nuceni děti jejich
ve škole kárati nebo trestati. Tím úcta
učitelů trpí újmu. Takové věci lze spo
řádati, aniž by se proti učitelům horlilo,
jim se spílalo a vážnost jejich trpěla.

Opatrností třeba při trestáni, aby, mu
sí-li otec užíti metly, matka dítěte se ne
zastávala, proti manželu před dítětem ne
horlíla, aby neříkala: »To máš otce, ten
by tě nejraději utloukl, kdybych se tě neza
stala! Ke mně pojď, však tě nedám mrza
čitilc Tak nepokračuji rodiče svorně; těm
se nepodaří dítky vychovatl hodně a ctnostné.
Takové předhazova'ní, vyčítáni před dětmi,
na tyto zle působí. Podobné věci maji sí
rodiče odbýti mezi čtyřma očima, tu je
místo k výměně náhledů, k dohodnutí se
o způsobu vychování, o míře trestu a po
dobném.

Opatrně musi sobě vésti při volbě
osob, jimž míní své děti svěřili. Ne
každý se k tomu hodí, ne každý svůj
úkol ten řádně _vykona'. Tu nuto zkoumati,
doptávati se, nahlédati, by dítko neupadlo
do rukou špatných. aby nepřišlo do moci
člověka nesvědomitého.

Nejlépe ovšem jest, když rodiče své
děti sami vychovávají; ale vždycky tak či:
níti nemohou, jsouce jinak zaměstnání nebo
tak činiti nemusí při zvláště výhodných
poměrech. Ne každý, kdo se hlásí, schopen
úkolu toho. Buď nemá k tomu vědomostí,
buď postrádá trpělivosti. Proto necht ro
diče volí opatrně. (Dokončení)

SMĚS.

Obšírnou zprávu o l. katechet
ském kongressu ve Vídni z péra
účastníka kongressu, professors Dra

Aloise Kolíska, začněme uveřejňovati
v čísle příštím. Nebylot z technických
důvodů možno v tomto čísle ji započíti.
Jen aspoň tolik uvádíme, že účast na ka—
techetském kongressu byla neočekávaně
četna. Dle »Korrespondenzblattu- bylo z
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Rakousko-Uherska 634, z Německa 93,
z Ruska 4, ze Švýcar 5, z Italie 2, z Ní
zozemí 2, z Anglie 2, a z Ameriky 4 po
sluchači. K tomu jestě sluší přičísui 144
hospitantů, tak že počet všech účastníků
činil 802. r.

K úpravě platů učitelských. Rtfe
rentský komitét školské komisse sněmovní
v 37. schůzi usnesl se o vpoěitatelnosti
aktivních přídavků do výslužného na ná
sledujících návrzích. »Třetí odstavec 5 54.
má zníti takto: »Z aktivních přídavků jsou
následující části, však jen do pensí uči
telských osob samých, vpočitatelny: pro
učitelské síly na obecných školách národ
ních v prvních 10 letech po zkoušce způ
sobilosti učitelské 240 K v příštích 10 le
tech 320 K a v další době služební 400
K; pro učitelské síly na školách měšťan—
ských v prvních 10 letech po zkoušce
způsobilosti učitelské pro školy obecné 320
K, v příštích 10 letech 400 K a v další
době služební 480 K. Pro zvláštní učitele
náboženství s pevným platem jest místo
zkoušky způsobilosti učitelské směrodatnou
doba jich prvního ustanovením—Operní
nouání osob učitelských usneseno: >Při
dovršeném 60. roce věku má každá uči
telská osoba po dokonaném 35. roce slu
žebním právní nárok, aby dání byli na od—
počinek. Tento nárok přísluší také bez
ohledu na fysický věk učitelův po doko
naném 40. roce služebním, a zvláštním uči
telům náboženství se stálým plat'em po do
konaném 36. roce služebním.: Zaráží na
pohled, že, kdežto nyní platný zákon o ka
techetech přiznává po 35. roce působení
katechetova tomuto nárok na plnou pensi,
nynější návrh stanoví tak teprve po 36.
služebním roce. Ve skutečnosti však tato
změna ničeho nebude znamenati, protože
není a nebude as katechety, který by v
24. roce svého věku nastoupil svůj úřad.

r.
Rudá. morálka. Známý předákněmecké

sociální demokracie, Kaulský, ve své knize:
»Mravnost a materiální nazírání na
dějiny: doporučuje toto pravidlo svým čte
nářům. »Sociální ctnosti: obětavost, sta.
tečnost, láska ke pravdě, platí jenom vůči
soudruhům, a nikoli oproti jiným členům
společenské organisace.: To znamená : Oproti
tomu, kdo není sociálním demokratem, jc
dovolena každá lež, k němu nemám žádných
povinností jako k bližnímu. Nápadno, kterak
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tato »mravní zásada: shoduje se se zása
dami talmudu! Ještě zřetelněji vyslovuje se
soudruh Heřman Gorter ve svém Spise:
»Historický materialismus-, když praví,
»že jenom v organisací v třídním boji může
se mluviti o mravním příkaze. Oproti jiným
třídám lidí i nejvyšší mravní příkaz neplati
právě tak jako proti nepříteli.<—A tito lidé
chtí se zvátl sociálními, když přece stojí na
stanovisku krajně nesociálním, t. j., na zá
sadě třídního bojc, vedeného do posledních
důsledků. Je viděti i tu, kterak ve svých
názorech a nejen ve svém hnančním poměru
jsou socialní demokraté na židovstvu závislí.

LITERATURA.

Václava Kosmákafjpebrané spisy,
jež svým „tiskem a_nákladem vydává pa
pežská knihtiskárna benediktinů rajhradských
v Brně, přinesly v dílu XV. (sešit GO.—95.
včetně) tři krásné práce nezapomenutelného
kukátkáře, a sice »Jak byl Rapoueh jun.
vyléčen: (140 str.), dále »Boží mlýnya
(96 str.) & »Hus světa: (376 str.), v díle
XVI. jest devatenácte kratších i delších
obrázků z kukátka, z nichž některé vydány
též ve >Výboru ze spisů Václava Kosmákac,
který upravil Edv. Epl. (Díl první; cena
2 K), jako na př. >O Božím Tělec, »Je
žíšekc & j. Upozorňujeme zvláště na »La
mentace paničekc, »Fonografc, »Prodej a
kup lysákac; »Komedie světa: a »Novo—
věké modly- (I. Modla Pucí, II. Trumf,
lII. Puška, IV. Modla »Maršc, V. Moda).
Dojemný jest obrázek poslední »Milá vzpo
mínkaa. Práce moravského kukátkáře mají
tu přednost jako práce našeho Václava
Špačka, že člověk opět a opět rád po
nich sáhne . . . čtenáři z lidu po spisech
těchto dvou nejvíce se poptávají — nej
lepší to zajisté doporučeníl By spisy Ko
smákovy co nejvíce se rozšířily, vycházejí
ve dvojím vydání, totiž na lepším a pro
stém papíře; předplácí se pak na 5 šesti
archových (t.j. 96 stránkových) sešitů lep
šího vydání 2 K, na 10 seš. 3 K 80 h
a na 20 seš. 7 K. Na 5 sešitů Iacinějšího
vydání (téhož objemu) 1.30 K, na 10 seš.
2'40 K a na 20 seš. pouze 4'50 K. Dopo
ručujeme každému co nejlépe.

Prokop Zaletěl.

Katecheta měšť. škol
nabízi výměnu. Nabídky přijímá laskavě
adm. t. 1. pod značkou >Štastně 1912.:

Hamadánu Grunt" Vlas!v Prue.
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Literatura.

Katechetský kongress ve Vídni (ve dnech €).—il.září.)
(Podává Dr. ALOIS KOLISEKJ

Zastavme se nejprve u názvu katechetského kongressu tohoto. .V oňcielních
tiskopisech, pořadatelstvem vydaných, čteme „Kongress fůr Kaiechetik Wien
1912“ — Sjezd pro katechetiku ve Vídni 1912. A hned první — též oficielní —
zpráva v novinách o zahájení sjezdu má název: „Der Internationale Kongress
fur Katech'etík- — První mezinárodní sjezd pro katechetiku.

Z prvého názvu poznati, že to neměl býti sjezd kateehetů, nýbrž pracovní
poradní sjezd všech, kdož se zajímají o katechetiku čili vyučování náboženství.
A sjezd skutečně navštíven nejen katechety, nýbrž i jinými interessenty stavu
duchovního i světského, ano i několika dámami.

Z druhého názvu usuzujeme, že to sjezd nikoli pro určitý národ nebo skupinu
národů, nýbrž mezinárodní, pro všechny národy, kteří se zúčastniti chtěli. Po
této stránce však sjezd neodpovídal úplně naší představě o mezinárodnosti
sjezdové. Správnou představu o mezinárodnosti, světovosti takových sjezdů jsme
si učinili podle příkladu Maríanského kongressu mezinárodního v Solnohradě
r. 1910. Mezinárodnost byla tam uplatněna tím, že jednotliví národové celého
světa, kteří se sjezdu účastnili (a zúčastniti se bylo každému národu volno),
měli nejenom svoje zvláštní poradní sekce, v nichž rokovali řečí mateřskou,
nýbrž i ve slavnostních schůzích společných v dómě Solnohradském byli ku
proslovům připuštěni řečníci národů všech. Za Cechy slyšeli jsme dokonce dvě
promluvy ve slavnostních schůzích: Jeho Ex. _nejd.kníž. arcibiskupa. olomouckého,
Dr. Frant. Bauera, nyní kardinála, & Jeho Ex. nejdůst. biskupa královéhradeckého,
Dr. Jos. Donbrauu. (Čechové ovšem tehda'chybili, že si neutvořili samostatné
sekce poradní, ač ji měli na př. i Španělové, početně na sjezdu daleko menší,
& Solnohradu tak vzdálenil) .

Mezinárodnost či světovost encharisticke'ho sjezdu ve Vídni nebyla zachována
úplně. Poradní sekce konány svobodně a volně dle národností, ale pro slavnostní
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schůze nebyl určen ani jeden referát, ani jeden pozdrav řečí ma'eřskou toho
kterého národa. (Francouzský řečník první slav. schůze nebyl z Francie.)

V poslední schůzi slavnostní připuštěn byl sice španělský biskup, a fran
couzský kardinál, arcibiskup pařížský Amelie, k pozdravům, ale nebylo to od
pořadatelstva na programu, a oba řečníci projevovali oddané díky za milost, že
jim bylo dovoleno světový sjezd svojí mateřštinou pozdraviti.

A kalechetický sjezd měl mezinárodnosti tak málo, že jsme se o ní dověděli
teprve — z novin! Účastnili se ho ovšem příslušníci rozličných národův, hlavně
rakouských, ale jednání sjezdové bylo co do řeči jednona'rodni, totiž— německé,
a co do'věci většinou rakouské, totiž hlavně dle rakouských poměrů školských.
Nevytýkáme to snad z přemrštěného nacionalismu jako chybu, vždyt takto bylo
jednání sjezdové zjednodušeno a více práce vykonáno; ale pak není třeba para
dovati oním názvem ,mezinárodní“ nebo „světový“ sjezd-pro katechetiku!

A je také dosti nesnadno pořádati mezinárodní, světový sjezd pro kateche
tiku. Sjezd mariánský, eucharistický, nebo sjezd pro hygienu a podobné kongressy
mohou býti snadno světové, všeobecné, ale sjezd pro katechetiku naráží svou
mezinárodností na určité předpisy na poměry toho onoho státu, na školská
zřízení té neb oné říše. Církev je sice jedna a jest opravdu mezinárodní, jedna
víra, jeden křest — ale není všude týž ministr kultu a vyučování, není všude
táž vláda . . .

To bylo ostatně pozorovati i při jednání katechetického kongressu vídeň—
ského, kde bylo nejednou nutno rozejíti se buď na stranu rakouskou nebo ně
meckou. Obě nebylo lze spojiti. — —

i *
*

Přípravné práce.
Sjezd vídeňský byl celkem dobře připraven. Přeštastná byla též myšlenka.

že byl pořádán ve spojení se sjezdem eucharistickým; ve spojení, byť ne zcela
organickém, přec aspoň pro vnější průběh výhodném. A byla to Praha, kde se
tak rozhodlo definitivně. Když totiž loni o valné schůzi rakouského spolku
professorů náboženství, konané v Praze ve dvoraně seminářské, předseda
Msgr. Volný z Vídně se dotazoval po dobrozdání, kdy bylo by včasno sjezd
katechetský pořádati, byla jednomyslně navržena doba bezprostředně předchozí
před sjezdem eucharistickým.

Kdo vlastně pořádal sjezd katechetský?
Hlavní popud a jaksi vrchní vedení bylo v kalech'elské sekci rakouské „Lvouy

společnosti". Tato sekce také svým nákladem vydala všechny sjezdové tiskopisy,
— tři knihy referátů a jeden sešit 5 pořádkem a obsahem sjezdovým. Druhá
korporace, která se vedení zúčastnila, byl mnichoqskýspolek katechetský.

Který byl účel sjezdu?
Pořadatelstvo samo jej naznačuje takto:
1. Objasniti nejvyšší zásady nauky katechetické.
2. Stanoviti vůdčí směry kate'cheticko-literární činnosti.
3. Sloučiti důkladné odborníky k vypracování katechetských děl.
Organisace sjezdová: Protektorem sjezdu byl J. Em. kardinál Dr. Frant. X.

Nagl, kníže-arcibiskup vídeňský. Čestným předsedou byl prelát Dr. Ferd. Wimmer
jakožto delegát rakouského episkopátu, jenž takto byl při sjezdu omciclně za
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stoupen. V předsednictvu vlastním byli: Praelát Dr. Jindřich Svoboda, c. k. dvorní
rada, řádný professor pastorálky na c. k. universitě ve Vídni, Dr. Josef Góttter,
řádný professor pacdagogiky a katechetiky na král. universitě v Mnichově, ka
novník Julius Kundi, městský děkan a farář u sv. Alžběty ve Vídni, a Dr. Ant.
Weber, professor lycea v Dillingách. Výbor byl sestaven ze zástupcův obou kor
porací, které sjezd připravovaly, totiž katechetické sekce .Lvovy společnosti'
ve Vídni a katechetského spolku v Mnichově. Předsednictvo & výbor tvořili vý
konné komité. Jeho sekretářem byl kooperator Ferdinand Haas (Wien III. Píarr
hofgasse I.).

Do širšího komité sjezdového byli vysláni za delegáty jednotlivých diecesí
professoři pastorálky a katechetiky, předsedové katechetských jednot, redaktoři
katechetských časopisův a jiní vynikající odborníci —, jichž všech úkolem bylo
snahy kongressu co nejvíce uplatňovati.

Účastníků sjezdových bylo okrouhle 800. Všem přihlášeným účastníkům
byly poslány delší dobu před sjezdem tři svazky tištěných referátů s příslušnými
resolucemi, takže každý již napřed mohl obšírné referáty prostudovati a případné
změny v rcsolucích nebo nové návrhy propracovati a pro sjezdové rokování
připraviti.

Vedle „referátů' bylo používáno také 3 svazků „Grundjragen der Kate
chetik', v nichž některé otázky na sjezdě debatou projednávané, obšírným
pojednáním byly propracovány. Tato předchozí příprava. umožněná včasnou
a bedlivou prací pořadatelstva, měla velikou cenu; v ni vlastně spočívalo jádro
celého sjezdu, pokud se věcné práce týče. —

Zahájení sjezdu.

Sjezd takto připravený byl zahájen otňcielně a slavnostně dne 6. září.
V předvečer slavnostního zahájení, ve čtvrtek dne 5. září, byla přátelská schůzka
účastníků v radničním sklepě.

Předseda pracovního výboru, kanovník Kundi pozdravil přítomné, kteří sešli
se z nejrůznějších končin, prostým srdečným proslovem, a po něm rozproudila se
velmi živá nálada řečnické.. Některé pozdravy (na př. řed. Bergmanna z Drážďan,
sl. Vradišové z Mariboru) byly zvlášť vděčně přijaty.

Vlastní sjezd konán v o. k. uuiuersitě. V pátek před 9. hod. dopolední
scházeli se účastníci i hosté k proslavené Alma mater Rudolfina, jež jest první
vysoké učiliště Rakouska. Jedna z největších uviversitních dvoran byla dána
k disposici pro zahájení sjezdu. Jak jeden časopis podotkl, „dnes katechetika 'na
byla akademické hodnosti.“

K zahájení sjezdu dostavili se: Jeho Em. kardinál Dr. F. X. Nagl, ministr
kultu a vyučování Jeho Ex. rytíř Dr. Hussarele, náměstek starostův “Dr. Porzer,
sekční chet' Heidelmayer a dvorní rada Huemer z ministerstva vyučování, před.
seda l,Lvovy společnosti“ princ Fr. Lichtenstein, zástupce rak. episkopátu “kanovník
Dr. Ferd. Wimmer, zástupce dolnorakouského místodržitelství dvorní rada
šk. inspektor Dr. Rieger, princezna Fanny Windischgrátzoua, zastupitelka laické
katechese a jj.

Jménem professorského sboru bohoslovecké fakulty ujal se slova děkan
Dr. Coelestin Wolfgruber k následujícímu pozdravu:
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„Pořadatelé a účastníci prvniho katechetského sjezdu považují za zvlášť veliké vyznamenání,
že tak vysoké církevní i světské autority účastní se této zahajovací slavnosti. A nejen za vyzna
menání, nýbrž i za důkaz účasti, s jakou nejvyšší autority katechetský sjezd oceňují a posuzují. Do
volte, abych v tomto okamžiku s pozdravem spojil také nejuctivější dikl Vy pak, velectění účastnici
došli jste tím větší cti, že jste se v tak velkém počtu shromáždili ke katechetskému sjezdu; vždyt tím
dosvědčujele, že si kelechetiky vysoce vážíte a že považujete za přísnou povinnost svědomí, aby se
dětem poskytovalo vždy nejlepši.

Pozdravuji Vás jménem prolessorského sboru vídeňské fakulty theologické v těchto místnostech
a přeji Vašim poradám nejlepšího výsledku.

Dovolte, abych v této chvíli, kdy zasedá tak veliké katechetické shromáždění, postavil před Vás
jednoho z nejVětších křesťanských katechetů, Origcna, a pozastavme se na okamžik u něho!

Za pronásledování křesťanů prchl do Caesarey (v Palestině) a založil zde ihned zase kate
ehetskou školu. Zde objevili se u něho dva muži z Pontu — byli posud pohani — pHpojili se
k němu; připoutal je k sobě, byli pokřtěni a postupovali později ve vysokých hodnostceh církevních.
Po několika letech, kteráž u něho pobyli, nadešla chvíle rozloučení. Tu vystoupil z řad žactva starší
z těchto bratří, Řehoř Divotvůrce, a_proslovil velmi příznačnou řeč na velikého katechetu Origena
těmito slovy: »Když dobrý anděl mne a mého bratra k Tobě přivedl — byli jsme tehdy ještě po
hané _, tu odebral se náš anděl strážný na nějaký čas na odpočinek. Ne snad, že by byl unaven
nebo syt svého úřadu, nýbrž že věděl, jak výbornému a výtečnému učiteli nás svěřil.Náš anděl strážný
dopřál si nyní klidu, protože věděl, že v Origenovi máme anděla strážce. Ty, Origene, jsi nás od
prvního okamžiku na sebe připoutal; Ty's vynasnažoval se připoutati nás na sebe láskou, která
byla patrna v obcování s Tebou, ve zvuku Tvého hlasu, obsahem Tvých řečí,veškerou Tvojí péčí,
Já a můj bratr počínali jsme si jako divoká ptáčata lesni, jako ryby, které mají býti lapeny do sítě.
Hleděli jsme sice ze sítě vyklouznouti, naše myšlenky spěly k Pontu, drahé domovině naší. Ty's však
nás vzpamatoval něžnou láskou, spravedlivou pohanou a vštípil jsi nám lásku k Logu, k božskému
slovu, které se každému člověku blíží. Takto naše duše a Tvoje splynuly jako duše Davidova
a Jonathova. To jsme cítili, ačkoliv jsme toho ještě v Písmě sv. nečetli, od okamžiku, kdy jsme se
s Tebou po prvé setkali. Nyní, když se máme rozloučiti, jest nám u srdce jako prvním rodičům, když
byli vyhnáni z ráje; jako synu, když odcházel z domu otcovského; jako synům israelským, když při
vodách babylonských sedali a na vrby zavéšovali harly své. Než béřeme si při loučení cennou pa
mátku s sebou, zárodky dobra, náboženství, bázně Boží, které jsi do nás vložil. Pozdvihni nyní ruky
své'a dej na'rn svoje požehnání, aby anděl strážce zase nás vedl, nebot obáváme se, abychom bez
Tvého vedení nesešli na smtíl .Kéž by nás: — tak zní ten půvabný závěr — »anděl strážný zase
k Tobě přivedl, abychom ukázali svoje ovoce a snopy z oněch semen, které jsi vložil do naší duše!
Budiž to naší nejlepši útěchouh _

Velectění účastníeil Stěžujeme si, že za dnešní doby není takových žákův a učedniků,jako byl
Řehoř. Ale blaze nám, jsou-li posud takovi kateehetové, kteří jsou kousek Origena. Vy, moji pánové, se
k tomu právě chystáte, vy budete později do srdcí vštěpovati, co jste zde slyšeli. Ve jménu Páně

.sázejte, Bůh pak dá vzrůstlc —

Na to promluvil předseda „Lvovy společnosti“, prim: František Lichtenstein:
Jestliže si po těchto slovech, která opravdu šla k srdci, dovoluji obrátiti se zvláště na Jeho

Eminenci, děje se proto, abych vyslovil nejsrdečnějši dik Lvovy společnosti. Společnost tato, která
r. 1891 byla založena, aby sjednotila křesfatskou vědu na rakouské půdě, aby vědy a nadšení pro
nejsvětější nauku tak použila, aby naše staré, křesťanské Rakousko, bylo z mnohých poblouzení vy

hojeno, k nové síle a novému rozkvětu povzbuzeno, by se stalo jedním z nejkrásnějších skvostů ka—

veliké historické události, eucharistického kongresu, neuvěřitelně je zaměstnán, a jak velikou blahovůlí
je pro nás, že nám přece věnoval několik chvil svoji přitomnosti.

Názory, které katechetský sjezd zastupuje, jsou em'nentně časové. Křesťanské pravdy
věroučné jsou věčny, ale způsob, jak je znázorniti, důvody, proč měniti studijní
osnovu — to nemůže býti věčno, to musí se přizpůsobiti poměrům časovým, ano
| panujícím bludům.

Také Jeho Excellenci (t, j. ministrovi) srdečně děkuji. Děkuji za to, že v čele našeho ministerstva
kultu a vyučování můžeme pozdraviti upřímného, věrného křesťana. (Bouřlivý potlesk). Jeho Excellence
dokázala svojí přítomností, že se zajímá o všechno, co znamená křesťanskou vědu. Připojuji ještě
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přa'ní Lvovy společtosti, aby tento veliký sjezd katechetský se vydařil na prospěch lidu a ke štěstí
svaté církvelc —

Potleskem nadšeným jsa uvítán pozdravil sjezd Jeho Eminence kardinál
Dr. Fr. Xav. Nagl: 

>Jsem hojně odměněn za to, že jsem přes veliké a mnohé svoje práce přišel na několik chvil
mezi Vás, a děkuji >Lvově společnosti-, která tento sjezd uspořádala; dále Almě mater, která má na
ně tak značný podíl, Jeho Excellenci, že snahy sjezdu i od vlády jsou oceňovány. Pozdravuji
účastníky siezdu co nejsrdečněji, vyprošuji požehnání Boží pro Vaše práce a doprovázím Vás i svým
požehnáním.

Víte, že poslední biskupská konlercnce ustanovila, aby současný místníbiskup vzal sjezd
pod svoji “ochranu, a spolu aby k poradám vyslal delegáta. Dovoluji si Vám nejdůst. p. praeláta
Wimmera představili jako svého delegáta. Považuji úřad katechety za úřad pravého a hodného
duchovniho správce. Jak jsem byl potěšen, když jsem při slovech prvního řečnika poznal, že se Vám
postava Origenova tak zalibilal Vy nepovažujctc svůj úkol za vyplněný dvěmi hodinami vyučovacími,
nýbrž za úkol, vložiti do srdcí dětských náboženská zásady pro spořádaný život.
Je to péče i Vaše i rodičův, aby děti dle nauky sv. náboženství se rídtly, a při rozhodování, zdali
bylo dosaženo cíle vyučovacího, je třeba vzíti na to bedlivý zřetel.

Starosti rodičů by to mělo býti; ale žijeme v těžkých dobách, kde se množí případy, že děti
nepřinesou s sebou do školy ničeho z oněch nejkrásnějších a nejvznešenějších pojmů. Je tedy úkolem
katechetovým ujati se zvláště takových dětí a vštípiti do jejlch srdcí krásné názory, které srdce jimají
a tvoří základ pro budoucnost. Je-li Vaším přáním,_aby byl pokrok v methodě, máte moji pochvalu,
a ujištuji Vás, že podnětů, které budou dány na tomto sjezdě, bude použito od církevních arcipastýřův,
aby časovou úpravou dosavadních předpisů těžký úřad katechetův byl usnadněn. Náš sv. Otec ve své
veliké encyklice: »Acerbo nimis et difficillimo temporec poukázal na důležitost katechetského vyučo—
vání. Nezoufejmel »Viribus unitis< — sjednocenými silami v předl Považuji za krásné znamení, že
milí důstojní pánové, konáte svůj sjezd ve světle kongressu eucharistického. Snažte se porady svoje
zaříditi dle přání sv. Otce . . . \'clka' jest' Vám slíbena odměna dle slov apoštola Pavla v ]. listě
k Timotheovi (5. 17): »Starší, kteří svůj úřad dobře spravuji, dvojí eti hodnýmijmíni buďte:
zvláště ti, kteří pracují v slovu a učení.<

Po Jeho Eminenci, jehož pozdrav byl přijat s velkým potleskem, vystupuje
na řcčniště J. Ex. ministr kultu a vyučování, “rytíř Dr. HusSare/z za bouřlivých
ovací. Jeho znamenitý proslov zněl takto:

»Vašc Eminence, Vaše Jasnosti, důstojně a vclevážené shromážděníl Přišel jsem mezi Vás ne—
jenom ze živého zájmu, kterýž mám jako chef správy vyučovací a jako někdejší akademický učitel
o všechny otázky, týkající se vyučování. Ale také jsem považoval za radostnou povinnost, přichvátati
sem, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil a Vašim poradám přál nejlepšího, nejúspěšnějšího a nej
zdárnějšího výsledku.

Vícenež dřívestojí nyní škola ve znamení vývinu methody vyučovací a způsobu
jak vychovati prakticky dobré učitele. Měl-líbych toto hnutí označiti krátkým heslem,řekl
bych, že je to škola skutečnosti, které se nyní dožadujeme; škola, která nevede jenom ku vědě,
nýbržidovcdnosti,škola,která si neučinila úkolem podati žákům vědomosti a pravdy,
nýbrž dociliti také vzdělání srdce a charakteru. Tím srdečnčjitedy musímevítati takový
podnik, jako jest tento katechetský sjezd, na kterém, veleetěni, sdělíte si svoje zkušenosti a navážete
mezi sebou duševní kontakt. Zvláště pak jest významno, že tento Váš sjezd jest připojen ku vzne
šcnému světovému kongressu eucharistíekěmu.

Dovolte mi nyní, abych se stanoviska správy vyučovací podel několik poznámek ]: Va
šemu bohatému programu.

Vy věnujete svoji pozornost hlavně vyučování náboženství, a při tomto vznešeném i obtížněm
thematě budete jednati o tom, jak by vyučování náboženství na nižších i středních školách zlepšením
methody a vydáním zdařilých učebnic bylo povzneseno a prohloubeno. A tu bylo by vděčným úkolem
poříditi učebnici methodiky specielně pro potřebu rakouských škol, kteráby učiteli
při prvních krocích v úřadě byla spolehlivým vůdcem.

Dále se budete raditi, jak lze vyučování podporovati učebními pomůc kami moderní doby
a kterak se dá buditi porozumění pro křesťanské umění. Také budete uvažovali.jak odpomoci
nedostatku dobrých knih pro mládež. A tu mám pevnou důvěru, že všechny tyto otázky budou

5
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všestranně _a plně oceněny a objasněny, a byl bych šťasten, kdyby Vaše porady právě v těchto věcech
měly úspěch.

Další důležitá otázka jest vzdělání učitelských sil, a je potěšitelno, že ve zúčastněných
kruzích právě tato otázka icst nadhozena, a projevena touha po prohloubení a rozšíření učitelského
Vzdělání. Bylo již navrženo, aby zkoušky způsobilosti učitelské byly reiormovány, a aby také ve
vyučování katol. náboženství byla zavedena zkušební služba k potřebnémuuvedení
do úřadu učitelského. Dále jest přáním, aby mladým učitelům byla poskytnuta příležitost cestami
do ltalic a do Sv. Země vzdělání obohatití, aby takto svými bezprostřednímia stále živými
dojmy vyučování svoje osvěžili a oživili. Provedeným právě založením hojných cestovních sti
pendií jsou tyto cíle podporovány.

A tak očekávám, že tyto porady katechetické přinesou všeobecný užitek. Správa vyučovací bude
sledovati sjezd nejnapjatčjši pozorností a neopomíne co nejlépe přispěti k vyplnění oprávněných přání
a k úvaze užitečných podnětů. I douiám, že duchovní učitelstvo vždy půjde za hlasem starého jednoho
paedagoga:»Salus juventutis summa lex esto — Blaho mládeže budiž nejvyšším zá"
konemlc Vy jste rozsévači božského slova, vy zaséváte símě jeho do srdcí mládeže, a přeji, aby to
símé nepadlo na roli kamenitou, nýbrž na půdu úrodnou a přineslo užitek stonásobný.<

Po řeči ministrové nebral potlesk konce. Jeho věcná, praktická, seriosní
& odborná řeč pochvaly té plně také zasluhovala. Jest nyní na nás všimnouti si
výborných pokynů 5 místa tak povolaného a rozhodujícího!

K pozdravu předstupuje dále delegát rakouského episkopátu, praela't Dr.
Ferd. Wimmer, jenž pronesl v jádru tyto myšlenky:

»Úkol nynějšího vyučování náboženského jest neobyčejně těžký. Dnes katecheta jest odkázán
jenom na sebe, jest mu často vzdáti se úplně podpory z otcovského domu svých žáků, a musí času
spoře vyměřeného ze všech sil využitkovati, aby nauku křesťanskou zasel na půdu často — ne
úrodnou. Ano, učitel náboženství vede dnes téměř boj o život. Vždy! i v kruzích, kde by přece
měla býti jasna cena vyučování náboženského, ozývají se hlasy, které žádají odstranění náboženské
výluky z učební osnovy. Tím tedy větší je dnes radost, že se k tomuto katecheiskému kongressu při“
hlásilo tolik účastníků, kteří rozumějí znamení doby, kteří jsou prodchnuti nejlepší vůlí, zachovati ne
vinné duše dětské Spasiteli. Bůh žehnej Vašim poradámlc

Významný byl také další pozdrav, kterýž jménem starosty města Vídně
pronesl jeho náměstek, Dr. Porzer:

.Nemyslete, že činím jenom zadost zdvořilostní formě, nikoliv, mně a většině vídeňského za
stupitelstva obecního jest vnitřní potřebou věnovati Vám :: Vašim poradám největší pozornost
Neboť, jestliže zde vůbec, pak jistě v zastupitelstvu velkoměsta vládne přesvědčení a cit pro nutnost
křesťanské výchovy obyvatelstva. Říšský zákon školní žádá jednak, aby žádné světské předměty
nebyly dotčeny stanoviskem konlessionálním, žádá však na druhé straně výchovu mravně-náboženskou.
Jak dalece dá se oboje v soulad uvésti, to bude také předmětem Vašich porad. V obyvatelstvu však
roste touha provésti socialní reiormy — křesťanskou výchovou. Jsme právě před manilestací veliké
myšlenky náboženské (eucharistický sjezd). A jest zajímavo, jak podivné často názory o otázkách
náboženských možno nyní čistí a slyšeti; ale rovněž je zajímavo, že většina těch, kdož vůči životu

„náboženskému jsou lhostejnými nebo nepřátelskými, činí tak proto, že náboženství vůbec neznají anebo
že jim nebylo v mládí správným způsobem podáno. A tak doufám, že Váš kongress bude míti nejlepší
výsledky nejen s hlediska paedagogického a sociálního, nýbrž pro obyvatelstvo vůbec.<

Po těchto zahajovacích slavnostních proslovech & pozdravech měl praelát
Dr. Jindřich Svoboda první řeč programmovou. Byla. to úvodní přednáška: „Cíl
a cesty“.

V první části své řeči však praelát Svoboda věnoval pozornost více ze
Vnějším záležitostem sjezdu administrativního rázu (díky četným osobnostem
0 sjezd zasloužilým, pozdravy J. Svatosti 3. Jeho Veličenstvu a t. d.), v druhé
části pak přešel ku svému thematu, jež projednal stručně, udav příslušné body
resoluce. Zíe hlavní myšlenky jeho řeči:

„Co ze všech pozdravných řečí vyznívá, jest radostná skutečnost, že náš
sjezd byl potřebou srdce, a že bylo zcela správno spojili jej se sjezdem eucha
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ristickým. Protektorát, který převzala Jeho Em. p. kardinál Dr. F. Nagl, znamená.
schválení programu sjezdového. Této blahovůle hodláme sítím zasloužiti, že
provedeme vědeckou práci v duchu církevním. Že pan ministr kultu a vyučování
nás též vřele pozdravil, poukazuje na to, že kult a vyučování jsou dva pilíře
kalechetiky a že nemůže ani první ani druhé být pěstováno samo o sobě.
Lvově společnosti jest, sjezd zavázán velikými díky, ona umožnila. že katechetické
otázky se zde vědecky projednávají. Velmi potěšitelno jest dále, že nás p.
kanovník Dr. Wimmer pozdravil jménem episkopátu: když biskupové za námi
stojí, pak katechetika jde vstříc skvělé budoucnosti..

Ale hybným kolesem i při nejídealnějším podniku jest hmotná podpora.
A tu přísluší nejoddanější dík ministerstvu vyučování, c. k. dolno-rakouskému
místodržitelství a zemské školní radě za udělené subvence. Že zástupkyně laické
katechisace, tak zdárně působící, princezna Lichtensteinova nás též přítomností
poctila, těší nás nesmírně.. Zmínky zasluhuje, že neznámý nám s počátku, Arthur
Můller, rytíř.zAichholzu (Kremže) ze své iniciativy věnoval na pořádání sjezdu
3000 korun. Navrhují, aby byl za to jmenován čestným členem našeho sjezdu.
(Př-ijato.) Děkuji též horlivým pánům z přípravného komité; jsou kanov. Kundi,
prof. Dr. Krauss, Dr. Kisser, Dr. Giese, rad. Holzhauser, a oba bratři Pichlerové.

Jeho Excellence apoštolský nuncius ve Vídni sdělil pořadatelstvu sjezdovému,
že sv. Otec projevil veliký zájem o náš sjezd. Navrhuje, aby Jeho Svatosti
Piu X. náš kongress zaslal pozdravný telegram:

»Osm set professorů a katcehctů, shromážděných o prvním všeobecném sjezdu ketechetíckém,
& rokujících o náboženském vyučování mládeže, u nohou Vaší Svatosti se sklání, poslušnost a úctu
slavně prohlašují & za apoštolské požehnání pro své porady pokornými prosbami žádají.< (Bouřlivý
souhlas.)

Dále navrhují, aby Nejvyššímu proteklom eucharistického sjezdu a příznivci
vědeckých snah byl telegraficky poslán náš hold:

»Účastníci prvního sjezdu ketechctického počtem osm set prosí, aby Vaše c. k. Apoštolské
Veličenstvo ráčilo milostivě přijmouti nejuctívější projev poddeností a oddanosti.: (Přijato rovněž slav
nostním souhlaseml) (Pokračování)

Dr. Fr. W. Forster.
(Podává EM. ŽÁK.)

(Pokračování.)

Tímto duševním pochodem dospěl jednak k otázkám výchovy, a jednak
k otázkám náboženství. Z národohospodáře a sociologa stává se ponenáhlu paeda
gog. Nechtěl však jenom zůstati v theorií a utonouti v abstrakcích, šlo mu o kon
kretní prostředky k povznesení člověka. Že pilně se zajímal o moderní názory
a směry, vyznává sám. když píše: »Bral jsem svobodomyslné směry ve všech
těchto otázkách velmi vážně, studoval jsem celou jejich literaturu: (Neue Wege
str. 2.). Ale všechny názory, které mu domov a universita vštěpovaly. mu ne
dostačovaly. »Nějakého uspokojení v těchto výkladech jsem nenalezl; spíše cítil
jsem velikou duševní prázdnotu a neklid . . . Cítil jsem, že svoje názory na život
musím korrigovati pohledem do skutečného života, a proto přerušil jsem po
svém doktorátu svoji vědeckou dráhu, a věnoval jsem se skoro dvě léta studiu
dělnického hnutí, otázce mladistvých zločinců at. d. Atoto obrácení svého zřetele
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ke skutečnému životu a ke konkretnim otázkám živouciho člověka bilo vlastně při
činon mé vnitřní přeměnyu

O svém vědeckém studiu ethických otázek Forster praví: »Více než deset
let měl jsem příležitost vkruzích volných myslitelů a neodvislé (laické) ethiky na—
slouchati rozhovorům o ethických otázkách; od r. 1890 byl jsem odborníkem ve
studiu moderní ethické literatury. Moje dojmy byly zdrcující.: — Forster chce
těmito slovy říci, že měl pocit naprosté prázdnoty & neživotnosti všech těchto
diskussí, spatřoval všude jen chaos různých názorů a návrhů, naprostý rozklad
všech ethických principů. Tyto zkušenosti, které učinil ve vědeckém studiu,
jakož i pohledy do skutečného života, jakých měl dostatek na svých studijních
cestách, byly příčinou, že se odvrátil od neživotných, jenom čistě theoretických
zásad doktrínalního liberalismu. _

Přirozeno, že jeho dřívější přátelé z kruhů pokrokových žasli nad jeho
obratem. Odkud tento obrat v protichůdný tábor? Forsterjim upřímněodpověděl, aby
i oni prodělali radikální kůru, kterou on prodělal, a potom i oni.dospějí tam, kde jej
nyní vidí. Pravíť doslova: »Jsem pevněo tom přesvědčen, že mnozí z mých součas
níků. prodělají-li tutéž cestu konkretního pozorováni života a sebe, přijdou k po
dobným názorům, jež já nyní hájím. A potom nepřestanou na akademicky
zploštělém, mělkém a moderně rozředěném křesťanství, ale právě ze skutečné
znalostí lidského a věčně lidského znovu pochopí nadlidskou výši Kristovu.: —

Od roku 1894—1896 žil Forster ve Frýburce a redigoval zde řečený list:
>Zeiischrifl fůr ethische Kulturu Za svůj článek: »Císař a sociální demokracie:
byl trestán vězením na pevnosti. Od r. 1897 byl docentem filosofie a paedagogiky
na spolkové universitě a polytechnice v Curychu. Současně zastával úřad sekretáře
mezinárodního svazu ethických společností a konal v tom směru jako kočovný
řečník velikou řadu přednášek.

V celém paedagogickém světě proslavil se Foerster r.. 1904 vydáním svého
nejobjemnějšího spisu: „Die Jugendlehre“. — V roce 1910 bylo- uspořádáno
vydání tohoto spisu, jež je označeno po nakladatelském způsobu německém jako
46.'—50. tisíc. A jest to kniha, která čítá přes 700 stránek. Wllh. Bórner, redaktor
časopisu: „Mitteilungen der ósterreichischen ethischen Gesellschaft“ nazval
Forsterovu „Jugendlehre“ „epochální, literární události“. Touto knihou počíná
u Fórstera vnitřní obrat v názorech. Z volného myšlenkáře stává se vyznavač
Kristův. '

Ovšem obrat tento nebyl nikterak náhlý. Svoje přeměněné hledisko naznačil
Forster již v článcích, které na obranu katolických řeholí uveřejnil r. 1901,
když právě ve Francii podán byl návrh na zrušení katolických řádů. Viděl
v těchto řádech zařízení, dobrovolnou poslušnosti stáli se vnilerně svobodnějšim,
vyprostili se ze svého já a zlomili umíněnost vlastní vůle . . . „Spořádané řehole
nejúčinněji přispěly k tomu, že lidská vůle stala se socialni, t. j. byla vych0vána
k společnému životu a k povolnosti.“ „Což nikdo nevidí, že pokora, která
přijala na se slib dobrovolné poslušnosti, stala se sociálním kvasem nejprvněj
šího rázu ?“

A když ve Francii katolické řehole byly krutým „zákonem“ vypověděny,
Foerster opět se ozval proti tomuto bezpráví. Napsal doslova takto: „Nenalézám
slov, abych vyjádřil, jak mi připadá odporným toto radikální potlačení církevní
paedagogiky. Mně naopak se zdá, že oproti modernímu životu s jeho tisíci
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násobnou žádostivostí protiváha na druhou stranu ani nemůže býti dosti zdů
razněna. Kdybych žil ve Francii, dal bych své dítky rovněž do řeholních škol
místo do státních , nebot pokud přednizastánci dnešního francouzského vyučování
mravního budou se svými nynějšími důvody bojovati proti řeholní paedagogice,
nemohu míti k psychologickým základům jejich paedagogiky žádné důvěry.“

Tak dovedl oceniti Forster hlavní zásady výchovy řeholní, resp. katolické
církve. Rozumí se, že nyní Forster mnohých dřívějších svých názorů naprosto
se zřekl. „Mladistvé počátky mého vývoje, jak jsem je v četných článcích po
časopisech projevil,jsou s nynějšími mými názory v mnohých bodech v diametrál
ním rozporu.“ Forster také ve svých nynějších spisech naprosto se jich zříká..
A tak právě na Fórsterovi spatřujeme, že moderní ethieké směry ve svém vrchol
ném bodě, ve svém nejtalentovaněiším představiteli klanějí se Kristu a uznávají
velikou výchovnou práci katolických řeholi. Staré slovo Tertullianovo: „Anima
humana naturaliter christiana“ zase tu doznalo svého zdůvodnění! —

(Pokračování)

Biblické děje &.bibl. osoby v pověstech Židů aMohamedánů.
Podává universitní prolessor Dr. JAR. SEDLÁČEK.

(Pokračování)

Josef egyptský v pověstech Židů a Mohamedánů.

Josefův osud byl vždy vděčným a bohatým předmětem rozjímání, vypra—
vování a výkladů. Ač o něm bible dosti obšírně mluví, přec to lidu nestačilo,
a jak Židé tak i křesťané a Mohamedáné hleděli zprávy o Josefovi a jeho osudu
rozšířili a okrášliti, což se jim různým způsobem dařilo.

Známo, že zemřela Rachel, matka Josefova, po zrození Benjaminově.
a nemohla se starati o výchovu Josefovu. Když měl Josef onen známý sen, kde
viděl, jak se jedenáct hvězd, slunce a měsíc před ním klaněly, vykládáno obecně,
že jednáct hvězd znamená jedenáct bratři, slunce značí jeho otce a měsíc jeho
matku: „Měli bychom snad, já s matkou tvou a s bratřími tvými tobě se kla
něti?' — Výklady židovské na to upozorňují, že byla tehdy Rachel již mrtva,
& praví, že jest tu míněna jeho pěstounka, Rachelina děvečka, Bilha. Vykladatelé
mohamedánšti míní, že byla Lia, tetička jeho, jeho pěstounkou, a ta že se mu
také poklonile. Tomu zase odporovalo podání jiné, které tvrdilo, že si Jakub
vzal Rachel za manželku teprve, když zemřela Lia. Proto tam pol: žili někteří
z opatrnosti pouze „Jakubova pani“. Al-l-Iasan tvrdil: Allah vskřísil Rachel,
Josefovu matku, z hrobu, aby se Josefovi poklonila, a aby se sen tak ve všech
částech splnil. Sv. Efrem to vykládá též o Rachel a sice tímto způsobem: Bratří
jeho vysmívali se jeho snům a pravili: Jak by se mohla Rachel, která již zemřela,
jemu klaněti? Poněvadž však jsou muž a žena, jak stojí psáno, jedno tělo, po
klonila se již s Jakubem, jenž se přirovnává se sluncem, i Rachel, která jest
přirovnána k měsíci.

Bilha tedy pečovala o něho, a on byl za to vděčen a chodil rád sjejí syny
'a se syny Zilpy. V těch dnech učil ho jeho otec také Zákonu. Josef měl sny,
jimiž si získal nenávist svých bratří. Jakub jeho otec poznával, že jest těmi sny
předpověděna jeho skvělá. budoucnost, zvláště když byl o tom sám zvláštním



Stnna 214. VYCHUVATEL Ročník XXVII;

snem poučen. Jednou viděl ve snách, jak vytékala voda z jeho prstů, vystupo
vala a sahala až k oblakům, a padala v způsobu hojného deště na jeho bratry.
Jakub vyložil tento sen v ten smysl: Přijde hlad, kdy Josef bude živiti své bratry.
Sestře své vypravoval jiný sen, jak sbírali dříví; jeho otep byla bílé, otepě bratří
byly černé a klaněly se otepi Josefově. Přišel pak k tomu muž, jehož hlava
sáhala do nebe, a přineslváhu. Na jednu stranu dal otepě bratři a na druhou stranu
otep Josefovu a ta je vyvážila všechny. (Pokračování. )

FEUILLETON.

Několik myšlenek o křesťanském vy
chování.

(Sebral ALOlS DOSTAL)

(Pokračování)

Rodiče mají vychovávali děti své sod
daností do vůle Boží. Mají je považovati
za dobrodiní od Boha; za dary, jimiž byli
obstastněni. Tedy děkovati za ně, starali se
o ně. Kdyby usouzeno bylo, že by rodiče
musili viděti děti předčasně na loži smrtel
ném, nezoufají, nereptají proti řízení Božímu,
ale podrobují se a praví v duši své: »Ni
koliv má, 6 Bože, ale Tvá vůle se stanižlc
Podobně učinil David král. Ztrativ syna
nejmladšího, nejmilejšího, uchýlil se do
svatyně, tam proléval slzy a v náručí Boha
svého útěchy hledal.

Křesťanští rodiče všemožně se starají,
aby jejich nemocné dítě se vyléčila, aby
opět zdraví nabylo, ale není—li to možné.
oddávají se do vůle Páně, utěšují se, že
dítě jejich Bohu bylo milé, tak že je vzal
do nebe, že se andělem stalo, že dříve
odešlo se světa, než snad červ krásné jabl
ko nahlodal.

Rodiče mají děti své vyučovali. Ze
dvou částí skládá se člověk, ztěla a duše.
0 části obě musí rodiče pečovali a neza
pomínati pro velikou péči o tělo snad na
důležitou čast, na duši. Církev volá a vy
bízí: »Počatek moudrosti jest bázeň Boží.:

Rodičepoučujídětislovem a příkladem.
Vyučují nejdrive základním pravidlům ži
vota sv. náboženství. Křesťanské matky
řídí se slovy oné ušlechtilé matky Mak
kabejské, která říkala synům svým: »Ne
vím, jak v živote mém učinění jste, aniž
pak já jsem vám dala ducha a život, a
údův jednomu každému ja'. jsem nespojila,
ale Stvořitel světa (11. Makkab. 7, 22.).
Navádějte děti k plnění vůle Boží, zacho

vávání svaté víry, desatera a celé pravdy
křesťanské, jak otec Mathaiiáš činíval,
když dětem svým říkal: ».Protož nyní, sy
nové moji, bud'tež horlivými ochránci Zá
kona, a dejte život svůj pro Zákon otcův
svých< (I. Makkab. 2, 50).

Někdy rodiče nemohou dětem zanechati
jmění, jsouce chudí a potkávajíce se s ne—
zdarem. jsouce stíháni neštěstím a pohro
mami. Tu poučují děti své slovy nábožného
Tobiáše: »Chudý sice život vedeme, ale
mnoho dobrého míti budeme, jestliže se
budeme báti Boha, a jestliže odstoupíme
od všelikého hříchu a budeme-li činiti
dobře.: (Tob. 4, 23.). A před hříchem
varují a ochraňují děti své s největší úzko
stí a pečlivostí, jak činila zbožná matka
krále, sv. Ludvíka, která říkala: >Dítky,
Bůh jest nám svědkem, že vás milujeme
jak sebe samy, ale raději chceme, abychom
vás viděly umírati, než bychom vás viděly
hřGŠÍÚJ

Rodiče chápou se též každé příležitosti,
aby děti poučili. Tu někdo zemře mladý,
onde člověk bohatý, jindy někoho stihne
nenadálá smrt. Z toho rodiče poučí děti
:) náhlé smrtl, o stálé přípravě k ní,
0 bázni Boží. Rodiče poukazují na knihu
přírody, na tělesa nebeská, na rozličné
zjevy, mysl dítek obracejí k vědám a
uměním, k dějinám průmyslu a cokoliv na
světě se nalézá, aby se naplnilo slovo
Isaiášovo: 'Otec oznamuje dítkám pravdu
Tvou..

Někteří rodičové všecko odkazují na
školu, na učitele, říkajíce: DK čemu by
byla škola? Tarn at se dítě všemu naučíh
Nebo se vymlouvají: »My to tak neumíme,
my se v tom vyučování tak nevyznámec.
Ale 'přece časem mají kdy, v neděli ve
svatek odpoledne, aby se dítek zeptali,
čemu se tyto učily, co v kostele slyšely.
Když se rodiče pranic o děti vtom ohledu
nestarají, tu se dítkám zdá, že to není
_ani tak důležité, že na tom tolik nezáleží.
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Su. Jan Zlaioústý dí: »Když i sami uči
telé a kněží rozkazem od Boha daným
zavázáni jsou bdíti nad dětmi vašimi, že
budou počet kdysi vydávati z duší jejich;
čím více budete muset vy, kteří jste je
zplodili, o jejich vychování péči míti a za
jejich duše počet vydávatilc

Nikdy at rodiče neodkládají, at neří
kají, že je času dosti, že dítě posud ná
boženství nerozumí, nedovede to a' ono
posouditi. Na roli rozsévá se dobré símě
v čas, aby trním, bodláčím a koukolem
nezarostlo. Útlý stromek se ohýbá, vy
spělý by se už neohnul. Čemu kdo uvykne
v mládí, to mu zůstane do pozdního stáří.

SMĚS.

Lákání učitelstva do strany so
ciálně- demokratické,. o němž jsme sejiž
zmínili, stává se velmi oblíbeným thematem
v »pokrokovýchc učitelských listech. »Pí
secka' Budeč.: a »Učitelské Novinyc dopo
ručují učitelstvu, aby vstupovalo do strany
socialně-demokratické. Kterýsi mladý pražský
učitel tu píše: »Z politických stran stojí
nám nejblíže česká sociální demokracie.
Vstupujte, kolegové, zvláště mladší, do je
jich řad, nedbejte pronásledování a útisků,
a pomáhejte všemi silami jí k tomu, aby
dnešní soukromokapitalistická společnost pře
měnila se v socialistickou. Zahod'te své
ideály tc ——Denní listy pozastavily se tento
kráte nad příznačným návrhem pražského
učitele, který ukazuje, že příslušenství ke
straně má se díti dle toho, kde kyne větší
naděje na chléb, a doufá, že se strana so
ciálně-demokratická lépe postará o hmotné
postavení učitelstva nežli »měštácké strany.:
Jestli někdo, cítě se zklamán ve své straně,
ohlíží se po jiné, jest to jistě psycholo
gicky vysvětlitelno. Že však naivní pisatel
vidí spásu učitelstva ve straně sociálně
demokratické, je známkou jeho duševní sle
poty, poněvadž naprosto nevidí, že strana
tato, kdekoli nabyla vrchu, nejvíce své pří
slušníky tyrannisuje a nejhůře platí. Zjeho
výzvy nejvíce je zajímavé přiznání: »Za
hoďte ideálylc Chce říci: »Já už je zahodil.
A vy, máte-li nějaké, jednejte podobně!
Ti, komu se slova tato zamlouvají, ovšem
nemá též, čeho by ztratil. Bylo by však
pro něho nejlépe, kdyby opustil-školu, štěp—
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Rodiče jsou prvními učiteli dítek,
prvními zahradníky těchto útlýeh květin.

Proto musí každý škodlivý výrůstek od
straniti a vštěpovati jenom rouby ušlechtilé,
nesoucí vzácné ovoce k životu věčnému.
Mají vtlašiti v srdce jejich nikoliv obraz
ďáblův, ale pěstovati v duši jejich obraz Boží,
bázeň Boží, poslušnost přikázání Božích
i církevních, a ošklivost před hříchem. At
zvykají modlitbě, rnši sv., přijímání sv. svá
tostí, poslušnosti k představeným, zdvořilosti,
snášelivosti, pořádku, pracovitosti, čistotě,
mírnosti & střídmosti. Tím děti proti všem
bouřím budou utuženy a obměny.

(Pokračováni.)

nici ideálů, a šel — do továrny. Tam bybylo snad pro něho místo.

Tklivá péče o děti bezkonfessijních
rodičů. »Učitelské Novinyc, jimž bezkon
fessijnost rodičů a ještě více dětí, těchto
obětí umíněnostt otcovské, se neobyčejně
zamlouvá, věnovaly dne 25. září celý ú
vodník otázce postupu či nepostupu dětí do
vyšší třídy, když nemají známky z nábo
ženství. Žasnou nad právní »plesnivinouc,
že správní soud 23. května 1912 rozhodl,
že rodiče jsou povinni dáti mezi 7. a 14.
rokem vyučovati dítě v náboženství státem
uznaném! Našlo se několik umíněnců otců,
kteří své právo na dítě do té míry hájili,
že ve svoji bezkonfessijnosti chtěli vycho
vati i své dítky. V tom spočívala jich
všechna péče a starosti o »své dítě:. Jinak
se obyčejně o ně nestarali. A »Uč. Nov.
již se těší. že bezvěrců přibývá »ve třech
dimensích: ], 8, 27, 64, 125 . . . amají
11 procent školních dětí.: Radosti nad tím
by nejraději skočily do desáté dimmense!
Celý článek svědčí o frivolním nazírání :po
krokových paedagogůc na paedagogický
význam náboženství, a dle toho přímo se
hemží nesmyslnými dedukcemi & falešnými
applikacemi školních zákonů. Na konec pi
satel si odlehčuje takto: »Budete-li zavírali
vzdorovité otce, př'hlásí vám půl ižkOva
(článek vyvolal případ red. Dundra ze Žiž
kova) děti k mohamedánství státem uzna
nému pro gaudium celého světa, anebo vam
všecky děti trestaných otců demonstrativně
po celém Rakousku budou zarytě při ná
boženství mlčet, dáte jim pětky a postupo
vali — budoulc — Kde se podobný pří
pad, jak po tom »Učit. Nov.: touží, stane,
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doporučujeme katechetům naprostý klid. Po
nechá vše úřednímu řízení. Otce zavírali a
dělati z nich mučedníky atheismu. i to ne
můžeme schvalovati. Zaslouží spíše pečlivý
dozor v pozorovací stanici pomatenců. r.

Společné prohlášení českého a né
meckého učitelstva o úpravě učitel.
platů. »Český Učitelc přináší v čele svého
čísla z 18. září tento významný projev:
»Společná schůze širších výborů českých
i německých zemských organisací učitel
ských v království Českém spolu ze zá
stupci okresních jednot, krajinských spolků
a odborů, konaná 15. září 1912 v Praze,
projevuje nehlubší roztrpčení a rozhořčení
učitelstva obou národnosti nad tím, že
posud nebyly splněny sliby, dané poslanci
českými i německými, a nesnesitelné po
měry učitelstva nebyly posud upraveny.
Slibů nesplněných dostalo se již učitelstvu
tolik, že dalším slibům nemůže věřili, ale
čeká opravdově skutky v nejbližší době.
Odmítáme s důrazem všelikou nedokonalou
a nedostatečnou úpravu svého služného a
prohlašujeme, že učitelstvo nemohla by ni
kterak uspokojiti úprava, která by ho nc
postavila na roveň platu státního úřednictva
se vzdělánlm středoškolským. S největší
rozhodností žádáme, aby v nejkratší době
zkoncováno bylo spravedlivé českoněmecké
vyrovnání a tím docíleno dělnosti sněmu
království Českého, aby pak současně s
předlohami vyrovnávacími byl usnesen
zákon o úprávě učitelských platů. Vcškeré
rušivé živly s kterékoli strany, zdržující a
překážející vyrovnání, činíme zodpovědný
za všechny další průtahy & následky, které
to bude míti pro oba národy v ohledu
osvětovém i hospodářském.: K tomuto v dal
šímu článku připojuje toto: »Českoněmecké
vyrovnání vznášelo se nad shromážděním
jako neviditelný duch,
každý vycifoval. Je to na tu dobu snad
neodlučitelný element od otázky naší pla
tební reformy. Na zdaru vyrovnání spočívá
dělnost sněmu, od dělnosti sněmu závisí
realisace platebního zákona. V tomto že
lezném logickém spojení spiata je naše ži
votní otázka. Nelze jí na ten čas vy
trhnouti z tohoto tvrdého a silného objetí,
k němuž ji určil podmínkový diktát ně
mecké obstrukce a svolení politických či
nitelů 5 české strany.: Právě na otázce re
formy učitelských platů nejvíce je zjevno,
jaké smutné následky plodí náš všechen
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společenský i hospodářský nynější život,
kdy na vše se hledí ze zorného úhlu po
litiky. Té politiky, o níž již Schiller ve
svém Waldšteinovi řekl: »Und keiner lebet,
der aus ihrem Dienste die Seele hatte rein
zuriickgezogenc. Proto: Méně politiky a
více práce! ' r.

LITERATURA.

Čítanka svatováclavská.. SestavilJu
lius Košnář. Nakladcm Cyrillo-Methodějské
knihtiskárny a nakladatelství (V. Kotrba)
v Praze. — V době, kdy usilujeme o vzkří
šení náboženství a národního ducha velikého
našeho knížete, sv. Václava, nemůže věru
Své posláni lépe vykonati žádná jiná kniha,
nežli ta, v níž je pilnou a odbornou rukou
sebráno z našich kronik, historických děl,
národopisných studií, apologií, řečí atd. to,
co výborného a kriticky závažného o našem
patronu bylo napsáno. Je to takořka antho
logie, výbor nejlepších květů, jež k oslavě
& k obhájení cti sv. Václava byly napsány.

Pilný odborník a horlivý badatel v naší
české historii, prof. Julius Košnář ve své
»S'uatováclavské čítancec ujal se této práce.
A co nám v novém svém díle podává, svědčí
o jeho důkladné znalosti svatováclavských
památek, o štastném výběru, nadšení a la'sce,
s jakou se do své, ne právě nejlehčí práce
pustil. Kniha, opatřená velikou řadou vkus
ných a význačných obrazů, mluví zde slovy
nejpovolanějších našich historických badatelů
o životě a významu sv. patrona, o jeho
ideách a úctě k němu. Čítanka je důklad
nou klenotnicí pro kázání i přednášky o sv.
Václavu. Všechny otázky, souvisící s jeho
životem a úctou jsou zde jasně a stručně
probrány. Je milo v ní čísti a jí se pro
bírati. Proto vším právem možno očekávati,
že »Čítanka svatováclavská: dojde hojného
rozšíření a stane se všem, komu úcta svato
václavská leží na srdci, tím. čím býti chce
a býti zaslouží: čítankou, k níž vždy znovu
rád se vrátí. r.

Věrné své stoupence
prosíme. aby nám v hojné míře svěřo
vali drobný tisk: visitky, plakáty, po
zvání ke schůzím, divadelní oznámení
a j. v. Věrné přátele své prosíme, aby

k tomu i jiné povzbudili.
Družstvo Vlast v Praze čp. 570-II.

Komu-luna drnntu Vlut v Prue.
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Katechetský kongres ve Vídni. — Dr. Fr. W. Forster. - — Feuilleton: Několik myšlenek o kře
sťanském vychování. — Směs. —- Literatura.

Katochetský kongress ve Vídni (ve dnech či.—11.září.)
Podává Dr. ALOIS KOLÍSEK. (Pokračování)

Jednání sjezdové.
Prvním bodem vlastního jednání sjezdového dle programu byla zmíněná.řeč

prodala Dr. J. Svobody: »Cíl a cesty.- Z ní vyvodil následující hlavní myšlenky
jako resolucí :

1. Snažíme se za dorozumění a shody s církevní vrchností náboženské vy
učování i s pomůckami tak zdokonaliti, aby mělo pokud možno největší účinek
po stránce duchovní správy.

2. Za tím účelem má býti dbáno tradice, mají býti oceňovány bezpečné vý
' sledkymoderní psychologie, paedagogiky a didaktiky, má býti brán zřetel na moderní
vývin školství, a všude má býti zachováno nejužší spojení s katechetskou praxi.

3. Poněvadž o náboženském vyučování je na sjezdě jednáno hlavně po
strance formální, budiž poukázáno i na to, že také obsah má zapotřebí péče
a práce.

4. Nestačí. aby vyučování náboženství stálo vysoko jenom theoreticky,
nýbrž všechno záleží na tom, aby pokyny katechetiky „ praxi byly prováděny.

Bez debaty a bez námitek byly všechny body přijaty od přečetných účast.
níků, kteří byli společně shromáždění v aule universitní.

Na to se účastním rozdělili na dvě skupiny ku zvláštním odborným po—
radám. Nejprve zasedli 've dvou sekcích: I. sekce pro školy obecné, ll. sekce pro
školy střední. Později nastoupila III. sekce pro učitelské ústavy.

I. sekce: Obecné školy.
A. Učivo.

První referát měl Wil. Pichler z Vídně »Vyučování náboženské na nejnižším
stupnic Jeho resoluce zněly:

l. V prvních třech létech školních má se náboženské vyučování připínati
hlavně na biblické vypravování: wpravouací (dějepisné) forma vyučováni.
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2. V prvních třech letech šk olních má býti při vyučování zachováno pořadí
biblických událostí: dějepisný postup výučný.

3. Pořadí biblického vypravování má býti v každém ze tří roků školních
zakončeno: eneyklické rozdělení látky.

4. Připojené na biblické vypravování má býti o svátosti pokání a o neisv.
Svátosti Oltářní tolik pověděno, aby děti během 3. školního roku mohly přijmouti
obě tyto svátosti. —

Debata, kterou řídil předseda praelát Dr. J. Svoboda byla neobyčejně živá,
zvláště v bodě čtvrtém. Trvala půl třetí hodiny. Ukázalo se také, že účastníků
na této sekci je tolik, že vykázana' posluchárna universitní nestačila. Ostatni
schůze této sekce konaly se tedy v aule, která byla též stále skoro plna. —

Další theme: »Vyučouání katechismu na středním a vyšším stupnic místo
oznámeného P. Lindena T. I. přednesl P. Lindworský. These výsledné byly:

1. Jak na středním tak na vyšším stupni jest probrati všecky hlavní částky
katechismu, alc s tím omezením, že na středním stupni vynechají se otázky zdů
vodňovací jakož i jiné, které jsou těžší a méně nutny.

2. Jako methoda doporučuje se na středním stupni v obyčejných případech
onen způsob, dle něhož na základě názoru text katechismu se vyvine (výuinouá
analyse) a pak hned nastoupí opakování s hotovým textem (vysvětlivkova' ana
lyse). Na konec ovšem naučení a povzbuzení.

3. Při tomto způsobu použije se k vývinové analysi jenom jednoho názoru,
k vysvětlovací analysi také jiných.

4. Na vyšším stupni vývinové analyse nemusí býti. Zde je potřebíprohlou
bení katechismového textu a přesnějšího vymezení pojmů, důkazů, vyvrácení
námitek, spojení projednávaného učiva s jinými pravdami atd. Potom naučení.

5. Poučení, které na vyšším stupni má míti zřetel také ku pozdějším po
měrům dětí, musí při vyučování náboženském na rozdíl od učení světského
nejen ukázati, jak dotýčné pravdy mají býti v praxi prováděny, nýbrž vhodnými
motivy musí srdce a vůli k tomu naladiti. — .

Debata týkala se mimo jiné také učebných pomůcek. Mohou být, leč ne
musejí. jen když se dojde cíle vyučovacího.

Schůzi řídil Dr. Góttler (z Mnichova). _
Následující referát: »Bíbtické vyučování na středním a vyšším stupnic

byl zajímavý také tím, že jej podal laik, Mik. Góttesleben, professor střední školy
ve Strassburgu.

Navržené these jeho byly následující:
1. Vyučování biblické má za účel děti obeznámiti se slovem Božím a tím

1. poučiti je o moudrém a milostivém úradku Božím o vykoupení lidstva 2.
předvésti jim názorně nauky sv. náboženství, 3. navésti je k nábožensko-mrav
nímu životu.

2. Methodicky postupuje se takto: 1. Příprava 2. Vypracování 3. Opako
vání jeho; vysvětlení a prohloubení 4. Výklad nebo zdůraznění pravd; naučení.
Dle povahy látky může býti schcma jednodušší a naučení nemusí býti vždy
závěrem pojednání. '

3. Biblické vyučování může úkol v 1. thesi stanovený jen tehdy vyplniti,
když tvoří samostatný oddíl náboženské výuky. Proto nen-ůže vyučování bi
blické bez samostatných hodin rozplynouli se jen v hodinách katechismových
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Rovněž nesmí v hodině biblické zdůrazňování a vývin pravd náboženských míti
takový roz-sah, že hodina ta pozbyla svůj r_ázbiblický a měnila by se v hodinu
katechismovou. Stačí poukázati na vykupitelský význam dotyčného čtení bibli
ckého a pak na tu neb onu hlavní nauku, hlavně pokud s vykupitelskou my
šlenkou souvisí.

Rada Holzhausen přimlouvá se, aby při vyučování katechismu byl brán
více zřetel k bibli, ale se samostatným vyučováním biblickým jest u nás těžko,
protože v Rakousku není tolik náboženských hodin. Pro jeho vývody byla vět
šína, ač samostatné i vyučování biblické našlo své rakouské zastánce. Nechť se
počet hodin zvětšil!

Referát »Liturgické vyučováni na středním a wššim stupnic, který byl nyní
na řadě, byl přednesen až .třetí den sjezdový, protože referent kap. komoří
A. Hauser z kláštera sv. Ottilíe v Bavořích, nemohl se dostaviti. Referát přednesl
v pondělí 9. září Dr. Jindř. Giese z Vídně. Podáváme jeho these nyní, aby nebyl
přerušen jednotný postup, který byl v programu učiva stanoven.

1. Liturgie je z velké části wučoua'uí názorné. Vyučování liturgické _nesmí
býti pojímúno jako systematická nauka se suchopárnou učebnicí, ze které je
třeba učiti se na pamět, nýbrž musí býti vyučování příležitostné dle církevního
roku. Nesmí býti jenom theoretické, nýbrž musí býti návodem a výcvikem, aby
žák liturgii porozuměl, do církevního roku se vžil a na liturgických výkonech
církevních bral účast.

2. Vyučování má býti především eucharistická, neboť mše sv. je středem li
turgie. Ce v thesi řečeno všeobecně, to zde u mše sv. má zvláštní váhu. Nejen
theorie, nýbrž i praxe. Společné modlitby a zpěvy při mši sv., zvláště pak li
turgický zpěv mešního textu při slavné mši sv., jak si přeje sv. Otec, Pius X.

3. Aby se došlo cíle — t. j. lásky k liturgii nejen za doby školní, nýbrž
ipozději v životě, budiž nacvičen návod, jak užívati předepsaného zpěvníku
nebo modlítebních knížek, buďtež probírány liturgické části v katechismu, budiž
užíváno liturgických obrazů, budiž v liturgických kázáních poukázáno na sou
činnost domácnosti se školou i v této věci. Zvláště však budiž to důstojné cho—
vání liturgovo v chrámě i mimo něj dle vznešeného vzoru božského liturga sa
mého. '

Debata týkala se hlavně liturgické řeči (větší znalost latiny), pak lidového
zpěvu (více péče mu věnovati). —

Druhého dne sjezdového (sobota 7. září) při první schůzi oznámil předse
dající dík Jeho Veličenstvu za pozdrav kongressem poslaný.

Farář Filip Hofer přednesl referát': »Učebuí osnova vůbec a osnova pro
střední stupeň. 5 thesemi:

]. Je třeba — aspoň pro Rakousko — docíliti jednotné osnovy, která by
učivo obecné školy rozdělovala na jednotlivé školní roky. (Normální osnova).

2. Jestliže v některé “tříděspojeno několik ročníků, budiž pravidlem, aby
byli společně v téže látce vyučováni.

3. K sestavování diecesuí osnovy učebné je nutno přibrati větší počet dů
kladných odborníkův.

4. Na středním stupni budiž samostatné vyučování katechismu v dvouletém
kursu. V I. roce: 1. hlavní částka (o víře); 2. hlavní částka (0 naději 9. mod
litbě), k tomu pak o svátosti pokání a největější svátosti oltářní. V II. roce: .3.



Strana 226. - *v'vcnovnm Řočnik xxvth

hlavní částka (o lásce a přikázáiích); 4. hl. částka (0 milosti a svátostech) výjma
svátosti pokání a nejsv. sv. oltářní; 5. hlavní částka (0 křesťanské spravedl
nosti).

5. Na středním stupni budiž. pokud možno, zavedeno samostatné vyučo
vání biblické v dvouletém kursu. V 1. roce Starý Zákon, v II. roce Nový
Zákon.

6. Z učiva katechismového a biblického budiž vybráno, co odpovídá du
ševní zralosti a náboženským potřebám dětí středního stupně , ostatní budiž po
necháno pro stupeň vyšší. —

Debata byla zajímavější než kdy jindy, zvláště o první thesi. Polák P. Ga
dowski z Tarnova neschvaluje jednotného plánu pro celé Rakousko t. j. pro
všechny národy. Poukazuje na kmenovou rozdílnost jednotlivých národů (Slo
vané jsou citlivější), na autonomní zřízení a zvláštní výnosy jednotlivých zemí.
Maďar Engelitis připomíná z téhož důvodu rozdíl mezi státní a konfessijní školou
v Uhrách.

Referát: »Uc'ební osnova pro vyšší stupeň: přednesl universitní professor,
Dr. Gottler z Mnichova. Resoluce:

1. Cíle vyššího stupně — jasný a pevný křesťanský názor světový a ži
votní — dá se nejlépe dojíti dvojitým kursem : předně soustavným kursem kate
chismovým dvouletým,- a utvrzovacím čili zakončovacím knrsem, jehož trvání
řídí se dle počtu týdenních hodin ve školách pokračovacích neb nedělních, po
případě i na školách měšťanských.

2. V soustavném kursu jedná se předně o jasné vniknutí do věrouky
a mravouky, do dějin spásy a církve. Při rozdělení učiva jest se tudíž řiditi sy
stematikou katechismu a chronologií dějin. Při malém počtu hodin však jest
dáti přednost vhodnému vsunutí hlavních událostí St. Zák. po 1. článku víry,
hlavních událostí veřejného života a utrpení P. Ježíše mezi 3. a 4. článek, a
církevních dějin před 9. článek víry — před souběžným probíráním katechismu
& biblické dějepravy.

3. V ntvrzovacím kursu musejí základní pravdy víry a života nejen ro
zumově — apologeticky býti projednávány, nýbrž musejí býti také podány silné
přirozené a nadpřirozené motivy k vyznávání těchto pravd slovem i skutkem,
zvláště vzhledem k milosti Boží sv. biřmování. —

Debata vyvolala nejen objasnění, zdůvodnění a praecisování jednotlivých
thesí, nýbrž i velmi důležité usnesení: »Kongress katechetický vyslovuje se zá
sadně pro zavedení závazného vyučování náboženského na všech školách ob
chodních, odborných a průmyslových. Bylo by žádoucno u nás v Rakousku ko
nečně míti to, co jinde (v Bavorsku, Wůrtenbergu, Bádensku) mají!

Posledním reíerátem I. sekce o učívu bylo thema: »Učební osnova vyučování
slabomyslnýchc. Přednesl jej Leopold Múllner, kurát v Kierling—Guggingu. Jeho
resoluce zní:

Slabomyslní, kteří jsou přece schopni vzdělání, mají býti pomocí biblických
dějin vycvičeni aspoň v šesti základních pravdách, které každý člověk musí vě
děti a věřiti, a tak mají se obeznámiti s nejnutnějšími pravdami víry; dále tím,
že se naučí modlitbě Páně, Pozdravení andělskému, vzbuzení božských ctností,
lítosti a dobrého předsevzetí, mají býti uvedení do života modlitby a zbožnosti,
a konečně účelným a dobře promyšleným vyučováním mají býti poučení o svá
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tostech, které jsou jim přístupny & o oběti mše sv. Tím mají býti zasvěcení do
milostného života katolické církve. —

V debatě mluvilo se o dotýčných pomůckách (knihách) pro bohoslovce.
Dr. Tibitanzl konečně navrhuje. aby kongress na kompetentním místě požádal
o uspořádání zvláštních kursů v seminářích pro bohoslovce. Professor Mayer
(redemptorista z Mautravy) přimlová se, aby zvláště v těch zemích, kde slabo
myslných je poměrně více, bylo pomýšleno na vhodné vzdělání kněží specielně
pro duchovní správu slabomyslných. Jistě velmi dobré dodatky tyto byly přijaty
pochvalně.

B. Učebnice.

Wil. Pichler z Vídně přednesl referát: Jednotná nčebničkapro nižší stupeň
školy obecnéc. — These: —

1. K všeobecnému provedení dějepisného postupu. stanoveného pro nižší
stupeň, je nutna jednotná učebnička náboženská, ve které byly by organicky
spojeny biblická dějeprava, katechismus a potřebná částka líturgiky.

2. Biblické vypravování drž se v líčení i v řeči, pokud lze nejvíce, bible.
3. Při vyvozování nauk budiž pomýšleno spíše na srozumitelnost, teprve

v druhé řadě na slovní shodu s katechismem.
4. Knížka obsahuj také vhodné povídky, nauky a modtítby ku sv. zpovědi

a sv. příjímání. _
5. Knížka budiž nejdříve uveřejněna jako nástin, aby všichni katecheti

mohli podati návrhy na opravu.
6. V Rakousku budiž na nejdůstoinější episkopát podána uctívá prosba,

aby se pomýšlela na vydání takové náboženské učebničky.
Debata byla poučná a svěží. Městský kazatel Stieglitz z Mnichova přeje

si takové jednotné učebničky, která by se mohla nazvati biblickým katechismem.
Dómský vikář Eising ze Solnohradu přimlouvá se za dodatek k takové knížce,

který by obsahoval stručnou nauku o sv. zpovědi a sv. přijímání. J. Smrečkar

poslední návrhy byly- přijaty. Halbhuber z Ústí přeje si lehčí mluvy v biblickém\
vypravování. Praxmayer ze St. Gilgen navrhuje formu slabikářovou místo otaz
kové, ale pak návrh svůj odvolal. Kurét Szedoch z diecese Raabské poukazuje na
neblahé poměry uherských vystěhovalců, kde se stává, že 300—400 dětí z těchto
rodin vůbec do školy nechodí. Halbhuber odbočuje od debaty, ale dává dobrý
návrh: »Sjezd projeviž přání, aby z nařízení ministerstva vyučování spis o jed
nání kongressu katechetského byl zařazen do knihoven učítelskýcha

Na konci schůze došel děkovný telegram od Artura Mattem ryt. z Ach
holzu, známého mecenáše kongressu.

Druhý referát o učebnicích měl řed. Pavel Bergmann : Drážďan: »Btbtická
dějeprava. These:

1. Biblická dějeprava je nepostradatelný úče—bnýprostředek v náboženské
výchově.

2. Úkol její jest methodicky: a) pódati průběh událostí, b) působiti, aby
žáci duševní stavy také prožili, c) vysvětliti mravní zásady k utvoření, výcviku
a posile křesťanského charakteru.

3. Ve výběru biblické látky nesmí scházeti žádný podstatný díl božského
úradku spásy. Kristus budiž tu středem!
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4. Forma biblického vypravování v učebnici přimkniž se těsně na slova
bible, aby slovné znění, vnuknuté Duchem svatým, působilo na charakter cho
vancův svoji silou, plnou ducha a života.

5. První tři ročníky mohou míti malou školní biblí, ostatni ročníky větší.
V této větší školní bibli ať se rozlišuje látka, jíž se mají učiti doslovně na pamět, od
článků, které se mají jenom četbou probírali.

Dojem toho referátu, jak hlubokým obsahem, tak nadšeným přednesem,
jenž u laika (řed. Bergmann není kněz) přímo oslňoval, byl tak mocný, že před
seda navrhoval upustiti od obvyklé debaty a zůstati v dojmu vyslechnutých
důvodů. Poněvadž však referáty sjezdové nejsou míněny jako »parádní řečic,
nýbrž jsou to náměty ku prohloubení vážných otázek s rozličných hledisk,
rozpředla se i nyní živá debata, kterou zahájil .Msgre. Wolný. Jednalo se mimo
jiné'o doslovném učení některých článků nebo míst. Dotýčná slova byla z re
soluce vypuštěna. Baron Kleist (kněz) navrhuje biblickou dějepravu jako čítanku
pro gymnasia. Celkový dojem debaty: »Co nejvíc bible ve škole!

' Třetí den sjezdový (pondělí 9. září).

Ranní schůzi byl přítomen také Msgre Do'bbíng(Františkán), biskup v Sutri
Nepi v Italii. Přednesen byl referát: Učebnice pro zakončovací vyučování nábo
žatuske'v.Referent: Univ. prof. Di. Jos. Góltler z Mnichova. These:

1. Povaze zakončovacího vyučování nejlépe odpovídá, aby se hlavní my
šlenky zapisovaly do zvláštního sešitu (památník).

2. Kde to není možno, doporučuje se tištěná knížečka (památník), která by
byla k modlitebním knížkám přivázána nebo do nich vložena. Obsahujž výtěžek
z četby k trvalé vzpomínce, nikoliv k doslovnému pamatování.

3. Zvláštní čítanku pro náboženské vyučování vedle předepsané všeobecné
čítanky zavésti, bylo by asi nesnadno. Spíše je k tomu pracovati, aby všeobecná
čítanka v tom směru byla náležitě doplněna.

Při zahajeni debaty vyžádal si slovo přítomný nejdůst. pan biskup. Nadšeně
jsa pozdraven, promluvil takto:

»Pro mne jako biskupa jest nevýslovným požitkem prodlévati mezi tolika nadšenými, důstoj
nými pány, kteří se shromáždili ve věci tak důležité, jako jest katechese . . . Oči celého světa jsou
obráceny v těchto dnech na Jeho Veličenstvo císaře rakouského, který kdysi při slavnostním průvodu
dětském pronesl slova: >Tito zde — tof srdeční krev Vídnčlc Patříme-li v tyto dny na katolické
děti, musíme říci: »Ty jsou krví božského Spasitelek Na ně tedy musime míti hlavní zřetel, jakožto
bojovníci církve. Jak je to důležito, vidíme na př. v Německu, kdež klerus proto zůstal vítězem, že
svým výborným vyučováním kalechetickým tisíce katolíků uschopnil odolatí i nejtěžším bouřím. Za
svého mládí ve Westl'álsku, kdež působil i slavný Overbeg (paedagog), poznal jsem tento směr
v kateehetickém vyučování. Ale poznal jsem i něco jiného. Bohužel, dožil jsem se i_toho, že tisíce
dětí volají po chlebě života a nedává se jim. (Mini se zajisté Italie). Slava tedy duchovenstva, které
stojí na výši v této nejdůležitější části pastorace, v katechesil Prosím Vás, milí pánové, pracujte
pilně na tomto velikém dílel Náš slavně panující papež poukázal na to usilovně svojí známou en
cyklikou. Zamýšlímc v severní ltalii pořádati podobné kursy a sjezdy, jako je zde, a přál bych si,
aby pánové jiného jazyku též přišli. Zcela jistě neopomenu na Nejvyšším místě církevním zminit
se o Vašich namahavých pracích, které podnikáte s tolika obětmi. Bůh žehnej vaší pracilc

Krásná slova vděčnosti & povzbuzení byla přijata 5 vřelým díkem a nad
šenou pochvalou.

Debata vlastní měla dosti pohnutý průběh hlavně v otázce řečených pa
mátníků. Referent odvolal návrh na svázání památního sešitu s modlitební knihou.
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J. Pichler upozorňuje na výbornou knížečku >Religionsstundmc od Bouška,
Dr. Schwab a jiní navrhují zavedení zvláštní učebnice. Návrh byl přijat.

Jeden z nejdůležitějších a časových referátů byl přednesen v'e schůzi před
poslední: »Spisy pro mládež-. Referentem byl řed. Ludvík Auer ml.

Dříve nežli podáme obvyklé these, je třeba předeslati aspoň krátkou zmínku
o vhamburskémc hnutí v otázce spisů pro mládež. Redaktor hamburského časo—
pisu: »Jugendschriftenwarte- Wolgast vydal knihu: »Das Elena in der Jugend
literatur-. V tomto spise buduje autor své theoríe na zásadě: »Spispro mládež
básnickou formou musí býti umělecké dílo.< Těmito spisy »básnickou formou
rozumí povídky, pohádky, pověsti, básně. První důsledek, kterýž autor z této
zásady vyvozuje, jest »zauržení zvláštní literatury pro mládeže Pojem »litera
rury pro mládeža ve smyslu opravdu literárním, která by zvláštpro mládež byla
tvořena a všeobecně jen pro mládež měla význam, musi padnouti. Tím ovšem
je řečeno, že veliká většina dosavadních spisů pro mládež jest nepotřebna,
zvláště spisy s vlasteneckou nebo náboženskou tendencí. O těchto spisech tvrdí
Wolgast, že co u nich fest básnické, potlačeno jest úmyslem dělali náladu pro
náboženství a vlast.

Náš referent Auer navrhuje:
]. Moderní kritika tak zv. hamburského směru, který v Německu a částečně

i v Rakousku. nabyl netušené půdy a uznání, je velmi nebezpečna pro nábo
ženskou výchovu mládeže. '

2. Toto nebezpečí, jakož i jiné důvody mají býti každému katolickému vy
chovateli pobídkou. aby se v otázce spisů pro mládež náležitě orientoval a dle
možnosti spolupůsobil ku rozvoji spisů těch.

3. Vedle účasti jednotlivců je nutne též organisace. Navrhuje .se dvanácti
člená »Komisse pro záležitosti spisů pro mládež a líác, která by byla ustano—
vena od ínteressovaných spolků a jejíž hlavním úkolem by bylo vydávati se
znamy knih.

4. Zásady při posuzování spisů pro katolickou mládež škol obecných
buďtež:

a) kniha musí býti mravně a nábožensky úplně bezvadná. I jediná námitka
mějž za následek odmítnutí knihy!

b) kniha musí nějakým způsobem podporovati úkol výchovy t. j. uvedení
do správného života.

c) kniha musí býti literárně cenná. Pokud možno největší přiblížení k ideálu
literárního díla uměleckého je žádoucno, ale nikoliv bezpodmínečně nutno.

d) kniha musí odpovídatí dětské schopnosti, a stále jest na zřeteli mít věk,
pro který se hodí.

_V debatě správce lidové knihovny Zeiuer z Vídně považuje kritiku spisů
pro mládež často za chatrnou a vyslovuje se rozhodně pro okamžité utvoření
rakouské komísse pro záležitosti spisů pro mládež. Rada Holzhausen navrhuje,
aby tato komísse byla zřízena při >Lvověspolečnosti:, katecheta Zeiner přimlouvá
se, aby věc tato byla přikázána vídeňskému spolku katechetskémn. Ve smysle
3. these referentovy byl přijat návrh, aby komísse taková pro Rakousko byla
ihned ustanovena a sice od paedagogických a katolických spolků. —

Poněvadž pro odpolední jednání bylo příliš mnoho materiálu, byla první
sekce rozdělena na oddělení a) a b). V oddělení a) byl projednáván referát li
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turgický, o němž zprávu jsme zařadili do první části >Učiv0c, a pak spojený
referát »O modlitebních knihách a zpěvníku-.

Místo ustanoveného referenta Jos. Minichthalera, jenž se nemohl dostaviti,
přednesl dotyčné pojednání farář Riederer z Markesdorfu. — These:

1. Školní děti mají ve škole a v kostele míti zvláštní modlitební knížku,
odlišnou od obecné modlitební knihy diecesní.

2. Modlitební kniha pro školní děti musí ovšem tvořiti organický celek
s- diecésní modlitební knihou.

3. Modlitební kniha pro žáky nesmí býti jen výtah z dicesní velké knihy
modlitební, nýbrž musí býti přizpůsobena dětskému rozumu a citu.

4. Po celou dobu školní (od 3. dob. školního roku) má býti užíváno ie
dine' modlitební knihy. „

5. Za příčinou odborného výběru písní pro zpěvník nebo pro modlitební
knihu je nutno ustanoveni komisse odborníků (kněží. ředitelů kurů a učitelů
zpěvu). O ustanovení této komisse budtež požádáni nejdůstojněiší biskupové
diecesní, ieiichž jménem a autoritou potřebné práce mají býti prováděny.

Debata vyvolala užitečný návrh -— ovšem přijatý — který se týkal v první
řadě německých zpěvníků v Rakousku, Německu a Švýcarech. totiž aby jisté
všeobecně užívané modlidby při oíficielních bohoslužbách byly podány v téže
řeči a v témž znění. Prospělo by také u nás pro české Zpěvníky rozličných diecesíl

I

Tím vyčerpán druhý předmět 1. sekce: »Učebnicec. Do programu sjezdového
této I. sekce byly ještě zařaděny dva oddíly: C) katechetská literatura a D) Rozličné

Poněvadž však referáty tyto nemaji význam jen pro I. sekci t. j. pro ka
techety škol obecných a měšťanských, nýbrž týkají se katechetické otázky vůbec
ve všech oborech, zařadíme svoji zprávu o nich až na konec, po zprávách 0 II.
a III. sekci. (Pokračování)

Dr. Fr. W. Forster
(Podává EM. ŽÁK.)

(Pokračování)

Zminíme se nyní 0 hlavních pacdagogických spisech Forsterových. Jeho
„Jugmdlehre“, stěžejní paedagogické dílo, vzniklo z popudu „Společnosti pro
ethickou kulturu“, která r. 1895 vypsala cenu na nejlepší knihu tohoto směru.
Odborné studium jakož i praktická vychovatelská činnost v paedagogickém semi
náři pobádaly Fórstera, aby svojí prací se účastnil soutěže. Ale během práce
od svého úmyslu ustal. Konkursu se neúčastnil, a to z toho důvodu, že
„jeho vlastní názor na náboženství, na křesťanství nebyl mu ještě úplně jasný.“
Teprve když důkladným studiem jasnost a pevnost názoru si zjednal, vydal
r. 1904 svoji knihu.

,Jugendlehre' obsahuje velmi důkladně, na psychologii a životní zkušenosti
založené theoretické výklady o mravní paedagogice. Všude při nich autor po—
ukazuje na výchovné zásady a prostředky školství v Americe, Anglii, Francii,
Švýcarsku a t. d. Podává řady praktických a'velmi duchaplných příkladů, kterak
mravní zásady na základě rozumovém mládeži vštěpovati. Kniha v praktické své
části je vlastně souborem přednášek, t. j. vychovatelských výstupů, jež konal
Fórster v Curychu.
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Náboženství Forster se tu valně nedotýká, nechtěje se mísiti v úřad kate
chety. Ale všudy poukazuje na důležitost výchovy náboženské fake nezbytného
základu morály. Poznámky, jež tu či onde pod čarou dotýkají se náboženských
otázek, svědčí o jeho úctě k náboženství a ke katolické církvi vůbec.

V úzké souvislosti s touto nejvýznačnější knihou Fórsterovou jest jeho
„Lebenskunde“.*) Kniha tato určena pro mládež od 10—15 let. Jest vlastně jen
souborem praktických příkladů a vypravování, jež po 'různu jsou obsažena
v knize předchozí (Jugendlehre). Professor Fassbender ve svém referátě 0 Fůrste—
rově „Lebenskunde“ dí: „Příklady, které jsou zde ku četbě mládeže, jsou
jednoduché a prostě, a přece jsou i pro dospělé půvabnou četbou & výborným
návodem k vlastní výchově duše. Občasné vypravování toho či onoho článku
z této knihy jako za odměnu dětem ve vhodnou chvílí jistě nemine se
účinem.“ —

Své paedagogické pokyny a rady pro dospělejší mládež uložil Forster ve
svém pozoruhodném spise: „Lebensfúhmng“ (vyšlo česky u J. Melichara v Král.
Hradci pod titulem: „Jak žíti“). Zde autor ukazuje dospívajícím jinochům
& dívkám, kterak mají nahlíželi na hlavní otázky mravní a socialní. Mluví tu
o důležitostí výchovy vůle, o prostředcích, které výchovu vůle podporují,
o vzájemném obcování lidí, o charakteru a životním povolání, o stycích obou
pohlaví, o otázce sexuelní, ženské, socialni, o nebezpečí jednostranné technické
kultury, o náboženství a karakteru. Všechna snaha autorova & jeho názory sle
dují ten cíl, aby staré pravdy modernímu člověku objasnil v jeho řeči a v jeho
nynějším nazírání. .

Svůj názor na pohlavní mravovědu a pohlavní ethiku obšírně rozvinuje ve
svém dalším spise: „Sexualethík nnd Sexualpaedagogík“. (První vydání této knihy
bylo rovněž do češtiny uvedeno svrchu uvedeným nakladatelstvím. Další vydání
jest dvojnásobně rozšířena.) Se vzácnou jasností rozebírá zde autor všechny
otázky, jež v tento obor spadají. S jemnou ironií odbývá zde všechny hlasatele
volné morálky a zastánce polygamie a horlí pro absolutní zdrželivost osob
mimo manželství. Odsuzuje volnou lásku, jakou i některé moderní ženy hlásají,
chtíce mateřství svobodných žen míti za rovnocenné mateřství legálnímu. Pře
četnou literaturu, jež v této otázce nyní se rozmluvila, vtipně nazývá.: „interviev
s pudem pohlavním“. Čtenář má totiž dojem, že pohlavní pud sám projevuje své
názory 0 pohlavní otázce a staví své nároky do středu všeho života. — Horlí
pro ol'ňcielní lormu manželství církevního (v nutném případě světskou), pro jeho
ideální nerozlučnost, ukazuje, že celibát katolického kněžstva je nutným do
plňkem církevní zásady o nerozlučnosti a věrnosti manželské. S obdivem mluví
o askesi, jak ji církev doporučovala, & o její potřebě v nynějším čase. Otázka
pohlavní je Foesterovi otázkou vypěstěné vůle a celého charakteru. Zavrhuje
sexuelní poučování ve škole. a ukazuje, že jenom vůle náboženstvím posvěcená
je s to útokům pudu odolávati. Pohlavní pud jest jako uličník stále neklidný,
nevázaný & všetečný. Vážně míněné a rozumné poučování zavdává mu nejednou
příčinu k nevčasné zvědavosti, neposednosti a svévoli. S obdivem mluví o kul
turním působení katolické církve na mysli barbarských národů v středověku atd.

(Pokračování)

") Kniha tato pod názvem >Výchova mládeže: vyšla též v aličném českém překladu
: péra J. Fialy.
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Několik myšlenek o křesťanském vy
chování.

(Sebral ALOIS DOSTAL)

(Pokračování)

Šalamoun praví synu svému: »Synu
můj, bude-li moudré srdce tvé, radovati se
bude stebou srdce mě, a plesatí budou
ledví má, když mluvíti budou rtové tvoji
pravé věci. Nechť nehorlí srdce tvé k ná
sledování hříšníků, ale v bázni Hospodinově
buď celý den; nebo budeš míti naději v nej—
poslednější čas a očekávání tvé nebude
sklamáno. Slyš, synu můj, a buď moudrý
a spravuj na cestě srdce své! Nebývej na
hodech pijanů a na “kvasích těch, kteří sná—
šejí maso k jedení. Slyš otce svého, který
tě splodil a nepohrdej matkou svou, když se
sestará. Pravdu kup a neprodávej moudrost
a umění & rozumnosti. Plesá radostí otec
spravedlivého. a kdo splodil moudrého, ve
seliti se bude z něho. Nechat se raduje otec
tvůj a matka tvá a at plesá ta, která poro
dila tebe! Dej mi. synu, srdce své a oči sve
at ostříhají cest mýchlc Přísl. 23, 15—26.

Než rodiče mají také vyučovati své děti
příkladem svým v náboženství, nebot příklad
mnoho zmůže. »Slovo hýbá hrudí, příklad
k skutkům pudic, di přísloví. Sv. Ignác
píše: rUčíte-li pouze, máte jen jednoho
svědka pravdy; pakli ale podle toho učení
i jcdnáte, máte tolik svědků pravdy, kolik
dobrých činů vykonáte.:

Mnohem více působí, co vidíme, než co
slyšíme. Poněvadž oči dítek nejvíce jsou
k rodičům obráceny, proto i skutky jejich
nejraději následují a jimi se řídí. Děti mluvi
mluvou bázně Boží a ctnosti, radost mají
z modlitby a náboženství vůbec, když totéž
vidí a slyší u rodičů. A naopak, pozoruji-li,
že rodičům na náboženství nezáleží, že se
nemodlí, chrám nenavštěvuji. že jsou oddáni
pití, hýřivosti, slyší-lí je kliti, nadávati, rou
hati se, tu i děti mnoho po rodičích činí,
po nich se pitvoří a kazí. Sv. Jarolím
dává naučení: »Dcera tvá at neuzří na tobě,
ani na otci něco, at od vás obou ničeho
neslyší, čeho by také sama bez hříchu činiti
neb mluviti nesměla.:

I tu platí Kristovo podobenství o mrvě
a břevnu v oku'; at nikdy nesmí dítě říci
otci nebo matce: »Ty celý v hříších vězíš
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a mne poučovati chceš? Pomoz sobě sa
mémuh (Luk. 4, 23.)

Strašně jest, nejsou-li rodiče dětí svých
vychovateli, ale duší jejich vrahy, kteří
časný život jim dali, ale o věčný je
olupují. Běda, kdo pohoršení dává ma
ličkým! »Lépe by bylo takovému, aby za
věšen mu byl žernov osličí na hrdlo, a on
pohroužen do hlubiny mořské.< A jinde
Spasitel napomíná: »Nechte světlo své (dobrý
příklad) svítíti před očima dítek svých, aby
viděly skutky vaše dobré a veleblly Otce,
jenž jest v nebesích.: (Mat. 5, 16.) Rodiče
příkladem dobrým jako se svítilnou jdou
před dětmi. aby jich tyto následovaly po
cestách nejjistějších a nejbezpečnějších.

Rodiče mají bdíli nad dětmi svými. Maria
Panna a sv. Josef, hledající ztraceného Ježíška
jsou vzory bedlivých rodičů. — Žehrá se
na zkaženost mládeže. Jak často také trestu
hodná nedbalost rodičů je původkyní zka
ženoati této! Rodiče se omlouvají, že dávají
dosti pozor, zdaž se děti na př. modlí, ale
zdaž pečují o to, aby se modlily náležitě?
Aby věděly, proč se modlí, aby jejich mod
litba požehnání Boží přivolala dle zaslíbení,
kde společná modlitba, tam že i Dárce mi—
losti! Rodiče se om10uvají, že bdí nad dětmi,
aby byly ctnostné, ale zdaž se varují všeho,
co maličké pohoršuje, zdaž nedávají — dle
slov Písma — dětem kamenů místo chleba?

SU. Monika neustala se modliti za
syna Augustina, až se tento obrátil. Podobně
rodiče modlí se “za děti své. Ktomuje mají,
aby častěji očísťovaly duší od malomocenství .
hříchu, aby mladistvá srdce z ožívujících
pramenů sv. svátostí nabývala nové síly
proti všelikým nebezpečím. A jestliže mráz
nevěry ovanul duší, užívají domluv a
jiných prostředků k napraveni zbloudilých.
Rodiče hledají dětí své, když tyto poblou
dily, když v určenou dobu doma nejsou,
když domov i v noci opouštějí; hledají
ztracené ovce, až je naleznou a na cestu
pravou uvedou. Také pozor dají, jaké spo
lečnosti, jaké domy děti jejich navštěvuji,
jaké druhy si volí, jaké známosti pěstují,
aby tím neupadly do neštěstí, aby se ne
zaplétly do léček, z nichž potom nesnadné
vyváznutí.

Nevinnost dítek jest jim nade všechno;
proto přihlížejí, nečtou-li děti knihy a no
viny špatného obsahu, jimiž by dušejejích
brala zkázu. Dohlédají i k jejich hrám a
nedovolí, aby se před dětmi něco špatného
mluvilo. činilo. Platí zásada: »Přltomnost
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děti jest svatá.- — »Pozor, jsou zde děti!:
Nic před dětmi, čímž by se tyto pohoršily;
nikam děti, kde by tyto vzaly úhonu!
Tedy ani ne do divadel na představení ne
slušně a pohoršlivá, do kinematografů na
obrazy nemravné a urážlivé, ne do schůzí
nestydatých, ne na veselky, kde z rozpu
stilosti a podnapilosti provádějí se nepěkné
žerty, zpívají se písně, jichž obsahem se
děti pohoršují. Kolik tu třeba bdělosti, jaké
opatrnosti, aby se dětem dostalo řádného,
křesťanského vychováni! —

Jsou někdy rodiče tak šťastní, že vy
chovávají děti své bez velkého namáhání;
že stačí pouze ditkám připomenouti, aby
dobro milovaly a konaly, a tyto už tak činí,
hned na cestu ctnosti nastupují a po ní
kráčejí. Než nedostává se všem rodičům
takového štěstí, takové milosti. Často nutno
kárati, kde se proti rodičům takořka spikne
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Ovšem, že rodiče hledí nejdříve získati děti
své láskou, že jim připomínají čest rodu,
která vyžaduje jejich polepšení, že pouka
zují na krásu ctnosti, na záhubnost a ná
sledky hříchu.

Bohužel, někdy nepomáhajítyto prostřed
ky ! Děti neohlížejí se na slzy a výtky ,jako by
uzavřely srdce své všem dojmům lásky a cti.
I nadále navštěvuji špatné společnosti, ne
ctně a rouhavě mluví, zanedbávají své po
vinnosti, neslušně si vedou a podobně. Tu
pak nutno, aby se rodiče chopili prostředků
nejpřísnějších, aby zahořeli svatým hněvem,
aby pozvedli i ruce své a trestali nezdárné
děti. »Kdo šetří metly, nenávidí syna svého;
ale kdo ho miluje, v čas jej tresce.: (Přísl.
13, 24.) 'Neodjímcj od pacholíka kázně,
nebo budeš-li ho mrskati metlou, neumře;
ty jej metlou mrskati budeš a duši jeho
z pekla vysvobodíš.c (Přísl. 23, 13. 14.) — —

lehkovážnost, lenost, tvrdošíjnost, zloba. (Pokračování)

davku katechetů na doplnění a změnu %$30
SMES. a 58 navržené osnovy zákona o platech

K reformě učitelských platů. Re
ferentský komitét školské komise sněmovní
ve své schůzi z 9. října usnesl se mimo
jiné na tomto, aby v záležitosti učitelů ná
boženství byly vypracovány na místo dosa
vadních ustanovení zákonů zemských z roku
1888, 1903 a 1908 přehledné ajednomé
předpisy, které by vsunuty byly do cel
kové osnovy zákona i se sněmovníml usne
seními ze 17. listopadu 1905 a 7. října
1007. Ref. komitét usnáší se dále dopo
ručiti zem. sněmu prostřednictvím školské
komise ke schválení toto rozhodnutí: »Slavný
sněme, račiž se usnésti: 1. Usnesením zem.
sněmu ze 17. listopadu 1905 40 korunami
stanovená roční remunerace pro duchovní
správce zvyšuje se na 50 korun. 2. Usne
sení zem. sněmu ze dne 7. října 1907 o
remuneracích učitelů náboženství se stálým
platem za přespočetné hodiny, jakož i po
skytování osobního služebního přídavku se
zrušuje. 3. Remunerace zvláštních učitelů
náboženství se stálým platem za přespo
četné hodiny stanovi se na obec. školách
na 60, na měšt. školách na 70 K ročně za
hodinu. Tato usnesení nabývají platnosti
současně s novým zákonem o učitelských
platech.c —

Ve schůzi 10. října jednal komitét po
návrhu spoluzpravod. posl. Katky o poža

učitelských. Poněvadž učitelé náboženství
musí se vykázati studiem o 4 léta delším
než učitelé světští, vyslovila školská komise
se zřetelem k této okolnosti souhlas s pa
třičným zkrácením služební doby učitelů
náboženství. Při ustanoveních o aktivním
přídavku a poskytování kvoty jeho do vý
služného nebylo však přihlíženo k této okol
nosti. Žádají tudíž učitelé náboženství, aby
na tuto okolnost vzat 'byl plný zřetel v cel
kovém zákoně & proto musily by býti &%
30, 54 a 58, které referentský komitét již
stilisoval, pozměněny. Posl. Kafka navrhl,
aby princip, přijatý plenem školské komise
v otázce započtení čtyřleté doby theolo
gických studií byl dle zásady rve stejném
fysickém věku stejné služné s učitelstvem
světským: proveden též při textování š 30
o přídavcích aktivních. Po přesvědčujících
důvodech spoluzpravodaje posl. Katky při—
jal komitét návrh jeho v plném obsahu a
usnesl se, aby textování % 30 resp. pří
slušného schematu aktivního přídavku ka
techetů bylo upraveno dle zásady rve stej
ném tysickém věku stejné požitky služební.:
Další návrh spoluzpravodaje posl. Katky,
aby též 55 54 a 58, jednající o výslužném
zvláštních učitelů náboženství a o stanovení
příslušné kvoty pensijni, odložen byl do
příští schůze komitétu.:

Ve schůzi ze dne 17. října dále sne
seno: »Rovněž nesmí býti zvláštní učitelé
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náboženství definitivně ustanovení před na
bytím platnosti zákona ze 14. prosince 1888
c.69 z. z. nynějším zákonem zkráceni ani
na svých nynějších platech, ani na svých
nárocích na výslužné; učební povinnost je
jich může však býti odměřena dle měřítka
tohoto zákona (55 2, 3 a 5 zákona o ka
techetech).c — »Pokud by však osoba uči
telská v úhrnném obnosu svého definitiv
ního služného, zvýšení jeho a aktivních
přídavků, které ji před platností tohoto zá—
kona náležely, zkrácena byla, musí služné,
zvýšení služného, po případě aktivní pří
davky doplněny býti do výše příjmů v před
chozím odstavci zajištěných. ( — »Toto do
plnění služného bude jí však v případě po
stoupení do vyšších služebních požitků (55
20, 26, 27 a 30) zmenšováno v tom po
měru, jak budou požitky zvyšovány, po
případě pomine úplně. :

rUstanovenl dosavadních zákonů, kte
rými výslovně zrušeny byly jednotlivé před
pisy zákonů o právních poměrech učitelstva
a odměně za vyučování náboženství na
obecných a měšťanských školách, zůstávají
v platnosti.: — >Vcškerá ostatní ustano
vcní zákonů o právních poměrech učitel
stva a odměně za vyučování náboženství na
obecných a měšťanských školách, pokud
v tento zákon pojata nejsou, se zrušují.

Týž komitét školské komise sněmovní
usnesl se ve své schůzi 2. října mezi ji
ným na tom, aby z důvodů opatrnosti bylo
do celkového návrhu zákona přijato jako
přechodné ustanovení 5 10 zákona ze dne
14. prosince 1888, čís. 69 z. z. 5 částeč
nou změnou v tomto znění: »Zvláštm'
učitelé náboženství, kteří před platností
zákona ze dne 14. prosince 1888, čís. 69
z. z. deti,—.itivně zřízeni byli, nemají záko
nem tímto utrpěli žádného zmenšení dosa
vadních příjmů svých nebo nároků, jež pro
ně vzešly v příčině výslužného; povinnost
vyučovací může jim však býti ve smyslu
tohoto zákona změněna (% 2, 3 a S).: —

Vrchol nekulturnosti. Denní listy s
největším odporem rozepisují se o nekul
turním činu vídeňského magistrátu, který
české škole ve Vídni činí největší obtíže a
dal nejhrubším Způsobem školu násilně za
tarasiti. I my litujeme a s největším roz
hořčením odsuzujeme tento čin, který po
sjezdu eucharistickém, který měl sledovati
duchovní spojení & sbratření všech katolíků,
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tím ostřeji ukazuje nekřesťanskou nenávist
»křesťanských sociálůc ve Vídni. Když cí
sař Julián z nenávisti oproti křesťanům
dal zavříti všechny křesťanské školy v Římě,
sám pohanský dějepisec Ammianus Mar
cellinus viděl v jednání císařově skutek
nelidsky' a poznamenal, že »čin tento měl
by býti věčným mlčením zasypán.< Zel, že
nízko'st svého jednání »křesťanstťsociálovéc
vídeňští necítí, a tak jenom ukazují, jak se
oddálili od křesťanské lásky a národní sná
šelivosti. r.

»Orlovén nedají spáti všelikým nepřáte
lům náboženství, kteří nenávidějí všechny,
kdo se rozhodně hlásí ke katolickému pra
poru. V »Českém Učitelic píše p. P-ek o spol
cích vOrlůc v tom smyslu, že »vybírají ze
společnosti ubohá, duševně omezená a zo—
tročilá individuac, a naříka, že poškozují
krásný národní útvar »Sokolstvoc. Divná
logiko! Vybírají-li »Orlovéc ona ubohá,
duševně omezená individua pro sebe, tím
snad právě očišťují »Sokolstvoc, že v jich
řadách budou jenom lidé prvního řádu. Za
to by jim mělo býti Sokolstvo jenom
vděčnol Každý však, kdo jenom pohlédl
na obrazy ze cvičení Orlů v »Českém
světě:, nebo na pohlednice z eucharisti
ckého kongresu, přesvědčil se na své oči,
že v řadách Orlů jsou iinoši, kteří do své
tělesné zdatnosti byli by chloubou Sokolůl
A v intellektualním ohledu a v síle mravní
odvahy rozhodně je předčí, poněvadž za
dnešní vlády pouličních hesel patří k tomu
větší statečnost hlásiti se mezi Orly, nežli
mezi Sokoly. Pánové také zapomínají, že
potřebu zakládání katol. spolků vyvolali
sami, když ve svém lžipokrokářství se roz
hodli, nepřijímati v řady _sokolské ty, kdo
jsou členy »klerikálních spolků-. A tak
vše nasvědčuje tomu, že splňuje se na So
kolech slovo Gótheovo: »Die ich rief, die
Geister, werd' ich nicht lose. r.

(Výměna místa.)
Def. katecheta měšť. škol diecese kra

lovéhradecké v místě, kde je dráha a ka
techeta může si vzíti přespočetné třídy,
kommutoval by koncem letošního roku škol
ního s def. katechetou měšť.'škol diecese
bud' pražské neb královéhradecké. Ctěné na
bídky do redakce tohoto listu.

Knihu-lánu dni-tn Vla-tv Prue.
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_Vychov-lol'vychnil. Admlmstr-co „Vycho
| 15. každého měsíce : vnlolo' jest vo vlnamim
přodplncl na v admrm- domov Prue. Zitnů uLC.
utne: celoročně 1 korun, 570-ll. — Tarn zuili u

půlletne 8'50 koruně. Do ptedpl. andrea. reklamace," in nůmockých osnv ví co nepečou | nehnul.

aorcožowny přodplAcl _ Řukopiay pro hlav. lili.co nun. yc hnít-telo“ . zprávy move. knih |in bu tot
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Katechetský kongres ve Vídni. — Dr. Fr. W. Forster. — Biblické děje a bibl. osoby v pověstech
Židů : Mohamedánů. — Feuilleton: Několik myšlenek o křesťanskémvychování. — Směs. — Literatura.

Katechetský kongress ve Vídni 1912(ve dnech 6.—11 září.)
Podává Dr. ALOIS KOLISEK. (Pokračování.)

II. sekce: Gymnasia a realky.
Předsednictví této sekce vedl většinou vídeňský professor Msgre. Dr. Eduard

Krauss.
První referát: „Základní apinka náboženská (v I. a II. třídě škol středních)

& systematická nauka liturgická (ve III. třídě)“. Referent: Dr. Jan Kisser z Vídně.
These:
1. Látka pro první dvě třídy, předepsaná z katechismu a liturgiky nebudiž

obsažena v jedné knize, nýbrž ve dvou učebnicích, z nichž první obsahujž látku
všechnu pro první třídu, druhá pak látku pro druhou třídu.

2. Liturgická látka nebudíž připojena v dodatku k učebnicí, nýbrž podána
budiž ve věcné spojitosti s naukami víry a mravů na vhodném místě.

3. Všechna liturgická látka budiž rozdělena na první, druhou a třetí třídu.
4. Nauka o mši sv. a krátký výklad mše sv. budiž pojat také do učebnice

pro první třídu.
_ 5.0 modlitbě & pobožnostech budiž pojednáno nikoliv při prvním přikázání

Božím, ani ne při nauce o milosti, nýbrž v dodatku k nauce o přikázáních a to
ve zvláštním oddílu.

Debatováno také o zařazení krátkých životopisů vynikajících světců do
učebnice — jako přídavek.

Druhý referát: »Nauka Zjevení Božího ve Starém i Novém Zákoně.
Byly to vlastně referáty dva: A) o látce samé, B) o učebnici. O látce refero

val prof. Petr Waldegger z Innomostí.
These:
l. Nauka biblická musí na střední škole býti podávána jako dějiny zjevení

Božího, které se podstatně liší od »Bíblické dějepravyc. Dějiny zjevení Božího
náležejí do oněch dvou tříd, které bezprostředně předcházejí před vyšší systema
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tickou nauku náboženskou, a methodicky předpokládají, že »Biblická dějeprava
a katechismus byly již probrány.

2. Cena vzdělávací, kterou do sebe mají' dějiny zjevení Božího ve Starém
Zákoně, záleží v tom, že dávají nám pochopiti a pocítíti, jak vedl Bůh lidstvo
ku — Kristu přípravnou a předobraznou říší Boží.

3. Zvláštním prostředkem k nábožensko-mravnímu vlivu na žáky, jejž dě
jiny Zjevení Božího mají, jest psychologicky prohloubené podání obrazů povaho
vých i dobových.

4. Aby vedení lidstva ku Kristu v dějinách Zjevení Božího Starého Zákona
jasně bylo znázorněno, nestačí, aby jednotlivá vypravování byla jen episodicky
přiřaděna, nýbrž musejí býti vnitřně sestavena dle_jednotného stanoviska. kteréž
jest: Kristem dokonané znovuzřízení říše pravdy a milosti v boji proti bludu
:; hříchu. (Pragmatické zpracování.)

5. Aby biblické obrazy povahově a dobově co nejvíce byly působivy, musí
v učebnici biblický text tak býti vnitřně zpracován, aby vystoupily jasně linie
psychologického vývinu ve smyslu organicko—gcnetického zobrazeni. —

Poslední dvě these zasahují do referátu následujícího o učebnicích, jejž před
nesl prof. Karel Siebengartner z Mnichova.

Jeho these zněly:
1. Učivo dějin Zjevení Božího Starého zákona budiž podáno přilehavě

k Písmu svatému v přirozeném pořadí a bez příliš umělkovaného rozčleňování.
2. Učebnice má svěžestí a přesným podáním látky žáky poutati; má krátkými

a dobře seřaděnými články bez theologických výkladův učení usnadniti.
3. Učebnice nesmí učitele ani činiti zbytečným, ani ho nutiti k rozsáhlým

doplňkům a změnám. —
Srovnáme-li these tyto 5 předešlými, pozorujeme, že není zde úplné jednoty.

Zvláště první these druhého reterenta neshoduje se úplně se čturtouthesi prvního
referenta. Byla. proto i živá a pohnutá debata v této sekci; ale po výměně ná
zorů skončilo vše smírně. a these většinou hlasů přijaty dle návrhů podaných.

Třetí referát: »Výuka ue'roucec.
Referent: Dr. Iheodor Deimel, professor ze Štokeravy.
These jeho byly velmi stručný, ač referát sámjest obsažný, a o jednotlivých

bodech rozpředla se obšírná debata. Časem svým podáme později jednak ukázky
elaborátu Dra Deimla, jednak svoji vlastní úvahu o náboženské čítance, která byla
předmětem živého rozhovoru. zvláště když naše vlastní názory v té věci se lIŠÍ
od názoru v kongresse většinou přijatého, a mimo to když již delší dobu při.
pravujeme pro naše střední školy náboženskou chrestomatií, jejíž vydání se od
daluje jednak pro ohromný nával materiálu, jednak z důvodů technických afor
málních.

V rámci tohoto referátu podáme prostě these, jak je referent navrhl :]
]. Methoda přesného ohraničení. Má jí býti použito, aby v oboru víry a

vědy mohla býti vedena jasná a přesná demarkační čára.
2. Budiž brán paedagogícký zřetel na zvláštní náboženské potřeby mládeže.
3. Budiž připojena náboženská čítanka a vhodné prameny literární jako

přídavek k učebnici.
These čtvrtá o stanovení nebo zbudování jisté vyučovací tradice byla po

nechána k referátu šestému o methodice. Byly přijaty také dodatky prot. Dra F.
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Bayera, aby dogmatické hodnota jednotlivých článků víry nebo thesí ve věrouce
byla přesně vymezena, a pak aby do pojednání zvláštní věrouky (v dogmatice)
byl pojat odstavec, který by přístupně předvedl kratkou theorii nadpřirozená
& jeho poměru k přirozenu. —

turlý referát: »Výuká mravoucec. Referent o methodě i učebnici týž: Univ.
prof. Dr. Ignác Seípel ze Solnohradu.

These o melhodě:
1. Výuka mravouce musí býti theologická, velkolepá, povznášející, praktická,

positivní a apologetická.
2. Všeobecná mravouka nesmí býti pojednávána přiliškrátce, zvláštní mravo

uka nikoli příliš obšírně.
3. Ve všeobecné části mají býti základy mravnosti vysvětleny, poměr mezi

přirozeným a nadpřirozeným mravním zákonem pevně stanoven, přednosti kře
sťanské mravouky před jakýmikoliv jinými prokázány a proti časovým útokům
obhájeny. Nejdůležitější bludné soustavy buďtež jmenovány & přimo vyvráceny.

4. Ve zvláštní mravouce budiž docílena úleva kursorickým projednáním
částí, které jsou žákůn již dostatečně známy. Za to však budiž důkladně po
jednáno o všech oněch otázkách, které teprve na tomto stupni mohou býti žákům
vysvětlovány anebo při nichž je nutno zakročiti proti rozšířeným předsudkům.

5. Ve zvláštní mravouce maji též dle potřeb časových býti objasněna práva
a povinnosti sociální, národní a občanské. Má-lí při tom býti bojováno proti ná—
zorům protivným, nesmí se zapomínáti, že ve vyučování náboženském jedná se
v první řadě o jejich mravnostní posouzení a zhodnocení.

These o učebnici:
1. Učebnice má býti jedině a výlučně pro potřebu školní; nemá zastupovati

»Přiručkyc ani býti kdysi »Knihou pro živote.
2. Stavba učebnice budiž přísně soustavná. Souvislost jednotlivých dílů

a nutnost každého at je snadno poznatelna.
\3. Výběr, rozdělení a propracování učiva ať se řídí dle pokynů, jež jsou

obsaženy v thesích o melhodě. _
4. Učebnice obsahujž jen látku, které žák se má učili (Lemstoů). Užitečné

doplňky mohou býti přidány v dodatku, jejž možno nazvati třeba čítankou.
5. Čítanka obsahujž:

a) Praktické dodatky k textu, jemuž se žáci mají naučiti, pokud do—
datky tyto nelze umístiti v textu samém, na př. tabellární přehledy
svátků, postův a p.

b) Dokumenty, jejichž znění má býti žákům učiněno přístupným zdů
vodů praktických nebo apologetických, na př. církevní dekrety,
ukázky papežských encyklik a p.

0) Ukázky, nikoliv krátké, z klassických děl náboženských, které mají
býti v rukou vzdělaných katolíkův. —

Předmětem debaty bylo zvláště projednávání socialismu v mravouce, při
čemž Mons. Wolny projevil přání, aby bylo při vyučováni obšírněii poukázáno
také na hospodářské cíle duchovních směrů, pokud přívozují určité mravní ná
sledky. Když bylo poznamenáno, že by učitel náboženství výkladem o duchovních
směrech politických mohl před žáky státi jako siranník, Mons. Wolny podotkl:
»Kněz bude vždy považován za stranníka. A proč by—ne? Což má kněz býti
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individuum politicky bezpohlavní? Nikoli; podezření, že se objevíme jako »stran
nící: nesmí nás odstrašiti od našeho katolického stanoviska, s něhož rozličné
otázky časové pojímámeu.

Také o novinách a tisku vůbec, jakož i o indexu knih zakázaných (římský
Index librorun prohibitorum) bylo živě debatováno.

Pátý referát: »Výuka církevním dějinám.: Referent: Univ. prof. Dr. Ger
hard Rauschen z Bonnu.

These:
1. I když při probírání církevních dějin na středních školách nesmí býti

zanedbáno stanovisko apologetické, přece nesmí se toto hledisko příliš vtírati.

2. Při pojednávání křesťanského dávnověku mohou hádky bludařské býti
jen stručně odbyty. Naproti tomu má býti obšírně a nadšeně vylíčeno: hrdinný
a slavný boj církve s pohanskou mocí státní, zbudování církevní ústavy a boho
služby, vznik mnišství a přede vším význam církevních otců.

3. Zpracování musí býti, pokud lze, názorné a charakteristickými podrob
nostmi &.jadrnými výroky oživené. Nejlepší způsob zpracování jsou uzavřené
obrazy povahové a dobové. '

4. Řeč učebnice — knihy to pro učení — musí býti co nejjednodušší. Látka
budiž rozdělena na malé, pokud možno stejné odstavce (paragrafy), z nichž jeden
budiž probrán za jednu vyučovací hodinu. V každém odstavci budiž přehled
ulehčen střídáním tisku většího a menšího, jakož i proloženým tiskem věci nej
důležitější.

5. Obrazy a mapy v učebnici nejsou právě nejnutnější. Články ke čtení
na konci učebnice jsou žádoucí, ale v menším počtu.

V debatě Dr. Pawlilzo'uskí z Vídně projevuje přání, aby církevním dějinám
vyučovalo se již v nižších třídách. Prof. Schatz z Meranu doporučuje četbu
církevních spisovatelů v originale aspoň lepším žákům a sděluje, že při posledních
zkouškách maturitních na gymnasiu meranském byloděl církev. spisovatelů použilo
ku překladu do němčiny jako klassilaů. Prof. Buh! z Chebu upozorňuje, že dle
nových předpisův užívání spisů těch ve vyučování latině a řečtině je dovoleno.
Dr. Krebs z Vídně přimlouval se za sxudium pramenův, aspoň pokud to okolnosti
dovoluji. Dr. Seipel navrhl. aby učiteli náboženství bylo ponecháno na vůli pojati
do vyučování četbu pramenů; nikdy zajisté nesmí býti pojímána a probírána
soustavně.

Šestý referát: »Methodika náboženské ramky na střední škole-. Referent: Prof.
Dr. LeopoldKrebs z Vídně. ' '—

These:
1. Užitek &.nutnost methodiky.
a) Potřebujeme methodiky náboženské výuky na střední škole jakožto ná.

vodu pro začátečníky v úřadě.
b) Potřebujeme methodiky za účelem jednotného postupu v podstatných

bodech.
c) Potřebujeme methodiky jako nápravy proti nebezpečným scestím a zdlou

havým oklikám při vyučováni, před nimiž ani zkušený praktik není jist.
d) Dobrá methodika není poutem pro individualitu učitelovu, nýbrž pevnou

půdou, na níž se právě tato individualita bez nebezpečenství bludu může roz
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vinouti. Poskytuje rozličné popudy k individuálnímu zdokonalování učitele apří
jímá z individuální prake nová seménka k užilečnému vývinu dalšímu.

2. Ohraničení obsahu methodiky.

&) Methodika má býti příručkou pro učitele náboženství, kteráž jej infor
muje o jeho povinnostech a naznačuje mu prostředky i cesty, kterých při po
vinnostech svých má nejprospěšněji užíti.

b) Methodika musí tudíž jednati o činnosti katechetově jakožto učitele
i jako duchovního správce, a musí též udati, jak daleko se katecheta má a musí
zúčastniti výchovy žákův.

c) Omezí se tedy na to, co se týká duchovní správyřa vyučování na střední
školy; vše ostatní — jako zásady všeobecné pastorálky, všeobecné paedagogiky
a didaktiky, jakož i zásady katecheliky škol obecných předpokládá jakožto dané
& známé.

d) Jakožto příručka katechetova informuje hojně o knihách pomocných
a učebnicích, jakož i o prostředcích ku znázornění náboženské výuky.

e) Zvláštní oddil ať pojednává 0 osobě katechetově, po případě o vlastno
stech, od nichž výsledck jeho působnosti obyčejně závisí.

3. Zásady pro zpracování methodiky.
a) Methodika musí míti"svoje theoretické základy jednak od theologie, jednak

od všeobecné paedagogiky.

b) Zásady každé methodiky musejí býti deduktivně získány z theologických
event. p.., ' ' * ';,h základův a za pomoci zkušenosti i prakse
prozkoumány co do své upotřebitelnosti. —

Při tomto referátu dostal se konečně k slovu maďarský děkan Szuszai
z Budapeště, který již při debatě o mravouce chtěl přednésti zcela nový návrh
na ráz učebnice mravoučné. Poněvadž si však žádal času nejméně 15 minut
(normální doba byla 5 minut), a čas tehdy velmi pokročil, nebylo možno mu vy
hověti. Nyní při thematě o methodice mohl svoje názory načrtnouti. Dle jeho
návrhu má býti vypracována nejprve »biologie duchovního života.: Jako existuje

„biologie života tělesného, a jako na biologii tělesné zakládá se Zdravověda, tak
na biologii duševní má býti založena mravověda. Učebnice pak mravouky nemá
býti »Memorirbuchc, nýbrž »Meditirbuchc; kniha nikoliv k učení se na pamět
nýbrž k rozjímání . .

Bylo projeveno přání, aby řečník svoje názory zpracoval & nejprve literarne
uplatnil. Pak že bude možno hlouběji do nich vniknouti a nápravu, jak pro
methodu tak pro učebnici zjednati.

Sedmý referát: »Osnoua náboženského učiva na střední škole.-: Referent;
Prot. Dr. Jakub Hofmann z Mnichova.

These:
.vv;

2. Jediné apologetické učivo náleží na nejvyšší stupeň středních škol. Pro
žádný jiný předmět není tak závažných důvodů.

3. Náboženské vyučování nemá na vyšších učilištích náležité koncentrace
ve vlastním oboru.

4. Liturgické poučování nemá se podávati jako samostatný předmět; má
se vložiti na vhodných místech do nauky o víře a milosti.
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5. Církevní dějiny nemají býti probírány pouze jako výlučný úkol jednoho
roku; ale mají býti spojeny, pokud možno nejužeji, s ostatním učivem nábožen
ským. Pokud možno mají také dopro'vázeti vyučování dějinám světským.

Referát tento byl sledován s napjatou pozorností. Jestit vlastně nejžiuolnějšž
otázkou katechetiky na střední škole, a měl tvořiti stěžejný bod celého kongressu.

V debatě se ukázalo:

1. že nelze o jednotlivých thesích hlasovati tak, aby většína hlasů
byla důvodem závaznosti ku provedení té neb oné these. Kdo má
býti k tomu zavázán? These mají býti považovány za popudy
a návrhy, jejichž uskutečnění, bohužel, nezávisí od kongressu.

2. \Ielze zavésti jednotné osnovy učební pro různost poměrů v různých
státech.

Prof. Dom O. S. B. z Kremsmůnsteru navrhuje biblické dějiny pro I. a II
třídu škol středních, katechismus dle intencí Dra Kissem pro Ill. a IV. třídu
Prof. Aubermann zdůrazňoval, aby v jedné třídě byl probrán jenom jeden předmět
náboženský. Prof. Hochscheid (Neuss na Rýně) prohlásil, že osnova, referentem
Hoffmannem zde předvedené, jest v Prusku celkem zavedena, & vyzval rakouské
katechety, aby se přece chopili ruky, kterou jim ministr osvěty podává a za
jeho pomoci aby si upravili osnovu, která není právě nejideálnější. »Kdýby
v Prusku ministr osvěty tak nám přišel vstříc, brali bychom oběma rukama.

Prof. Sallmann z Litoměřic žádá, aby aspoň ve všech diecésích rakouských
byla jednotná osnova učební. Prof. L. Kirsch ze Znojma poukazuje na potřebu
úpravy osnovní pro nižší třídy vzhledem k tomu, že z nižší střední školy mnoho
žáků vystupuje a náboženství se již neučí. Prof. Ziegler z Tridenta přeje si,
aby v poslední třídě školy střední byly 3 hodiny týdně pro vyučování náboženské.

Debaty této, jako skoro všech jiných, zúčastnil se horlivě prof. Dr. Gudek
ze Záhřebu, jenž svými zajímavými poznámkami stal se typickou osobou kongressu.

Timto referátem II. sekce uzavřela svoje porady, a Msgr. Dr. Ed. Krauss
poděkovav vřele všem ochotným referentům za jejich v pravdě významnou práci,
prohlásil jednání II. sekce kongressové za zkončeno.' (Pokračování)

Dr. Fr. W. Forster.
(Podává EH. ŽÁKJ

(Pokračování.)

Tato kniha Forsterova neméně jako předešlé zaslouží si pilného studia.
A to pro neobyčejné množství materiálu, který zde snesen. Názory čtenářovy se
tu rozjasňují. staré zásady všudy nabývají nové opory a zdůvodnění. A člověku
je radostno, když vidí staré pravdy v celé jasnosti & kráse znovu zde vysvětlené
a obhájené. Zesnulý berlínský filosof, Paulsen, velmi trefně napsalo této Forste
rově knize, že jest v celé sexualní literatuřejako hlas slřízlivého člověka uprostřed
zástupu zpitých.

Pravít tato krásná & rozhodná slova: ,Es ist eine wahre Erquikung, in
solcher Zeit einer Schrift zu begegnen, wie Fr. W. Forster sic soeben ver
óffentlicht hat. Man atmet auf, wie wenn man die Stimme eines Nůchternen unter
einem Chorus von Trunkenen hčrt. Forster hat den Mut, schlecht und recht die
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Sache der alten Sitte und Sittlichkeit gegen alle jene Exaltierten, Vcrdrehten.
Entgleisten zu fůhren. Er spricht ernst und kraftvoll. ohne in den Ton der
salbungsvollen Moralpredigt zu verl'allen; er begrtlndet die Heiligkeit der Sitte
aus ihrer Notwendigkeit íůr die Selbsterhaltung eines menschlich-geistígen Lebens;
er zeigt, wohin die sich selbst ůberlassenen Naturtriebe íůhren: zu jeder Ernied
rigung des Weibes, zu jeder Brutalitát des Marines, zuletzt zu jeder Verkehrung
der Natur, zu jeder Perversitát der Triebe selbst. ln der Tat, es gibt keinen
Punkt im sittlichen Leben, wo Verfehlungen sich mit so schwercn und so sicht
baren Wirkungen am Eigenleben und am Leben anderer ráchen.“ (Fr. Paulsen:
„Moderne Erziehung“ str. 54.) —

Další spis Forsterůu má název: 'Schule nnd Charakterc. Příspěvky k paeda
gogice poslušnosti a k reformě školní kázně. (Vyšlo již desáté, rozmnožené a
přepracované vydání.) Posláním školy, jak se dnes již všeobecně uznává, je v prvé
řadě pěstiti charakter. Forster, vycházcje z tohoto zásadního hlediska, mluví nej
prve o nebezpečí jednosiřanne' kultury rozumové, aeslheiicke', ethické a sportovní.
O lží a její příčinách ve škole, alkoholu a abstinenci, o koedukaci (výchově spo—
lečné obou pohlaví). O významu školní kázně, významu poslušnosti pro vypěstění
budoucího svobodného člověka a naopak o významu svobody pro poslušnost.
O školství v Americe a »školních obcíchc, v nichž statoobčanské formy jsou
přeneseny do školy a žáci sami přejímají dozorčí a soudcovské funkce za učitele,
aby zvykali zodpovědnosti a sebevládě. Dále činí zde velmi praktické návrhy
o vyučování morálce způsobem indukce z bezprostřední zkušenosti žákovy,
a spolu ukazuje, kterak celé učebné školní látky ve všech předmětech lze využiti
k ethickému vzdělání mládeže. — —

Ve spise »Christenlum und Klassenkampf- Fórster jaksi vybočuje ze své
výchovné dráhy. Ale autor tu ukazuje, jak svrchu již bylo řečeno, že právě
studium sociálních otázek a poměrů v cizině přimělo jej k studiu paedagogiky,
poněvadž shledal. že otázka sociální je v prvé řadě otázkou výchouv. Poznání.
kolik sociální zbědovanosti spočívá v nevypěstěné lidské přirozenosti a jak málo
zlepšení lze očekávati od pouhé změny vnějších pracovních poměrů, přivedlo jej
k nyněišímu pojímání poměrů sociálních. Forster velmi obšírně zde promlouvá
o stanovisku duchovního k otázce sociální, o sociálním významu křesťanství,
o Ježíši Kristu. S nadšením zmiňuje se o sv. Františku z Assisi a ukazuje, že
jenom křesťanský socialismus a nikoli sociální demokracie může třídní protivy
zmírnili :: sociální otázky trvale rozřešili. Dále mluví o sociální činnosti anglické
a americké mládeže v její koloniích, jež zřizuje ve čtvrtích měst, pracovní třídou
obydlených, o vzniku a účelu universitních extensi, o třídním boji a ethice (vlastní
kořeny lidské svobody spočívají v křesťanství).Ukazuje na psychologický a paeda
gogický vztah mezi prácedárcem a dělníkem, záporně odpovídá na otázku: Zda

'mohou attentáty sociální pokrok podporovati, dokládaje, že attentáty měly vždy
za následek zrušení svobod a nikoli rozšíření. Na konec pojednává o otázce
služebných a výchovném významu domácího zaměstnání a ženském povolání. Je

radostno sledovati, s jakou úctou &porozuměním Forster zde mluví o církvi katolické a křesťanství vůbec. —

Vraceje se ke své paedagogické činnOsti ve školách, pojednává o potřebě
státoobčanské výchovy ve škole v menším svém spisku: »Staatsbiirgerliche Er
ziehung.< Přednáška je uveřejněna v řadě publikací, jež vydala t. zv. »Gehe-stif
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lung-r (Gehe-ovo nadání) v Drážďanech. Drážďanský velkoobchodník Geha založil
totiž r. 1882 nadání o 2 millionech marek na podporu vědeckých a literárních
podniků a k povznesení lidového blahobytu. Přední učenci a spisovatelé jsou do
Drážďan zváni k přednáškám. Forster přednášel zde v měsíci květnu r. 1910,
a přednáška nákladem řečené společnosti vyšla tiskem. Zde Forster ukazuje, že
staloobčanská výchova nezáleží u pouhém seznamování žáků se zákony a zříze
ními státu či obce, ale u pěstování oněch ctností, které spolužití občanů na uzájem,
jich úctu k zákonům nepsaným 'í psaným, jich poctivost v práci a vzájemnou
obětavost podporují. Mluví též o státoobčanské výchově dospělých a organiso
vání mládeže škole odrostlé. — —

Všeobecnou pozornost a značný rozruch, souhlas i odpor, vzbudil předloni
vyšlý spis Foersterův: »Autorítát und Freiheítc. Úvahy ke kulturnímu problému
církve. Cestou indukce, vycházeie od člověka v jeho pudové a rozumové ome
zenosti, ukazuje, že oproti jeho vratké individualitěje potřebí v základních otázkách
náboženství církevní autority, a kterak autorita rozvoj osobnosti právě podporuje
a nikoli zadržuje. Dále mluví o problému individuality a církve, ukazuje, kterak
křesťanství osobní svědomí člověka vypěstilo, dotýká se bez všeho dlouhého vý
kladu moderních vbohoslovcůc, kteří popírají historickou existenci Kristovu,avy
světluje vzájemný poměr vědy a náboženství. Velmi duchaplně osvětluje poměr
mezi autoritou církevní & státní a vzájemný poměr obou, a konečně podrobně
mluví o autoritě církve a církevní svobodě.

První část této znamenité práce je přímo klasssická. _Cestaindukce,již autor
dospívá k dokázání potřeby autority, jest tak jasná a logicky správná, že Foersterův
spis v tomto oboru je dílem jedinečným, převyšujícím vše, co v této otázce bylo
v poslední době napsáno. Druhá část díla narazila mezi katolickými theology na
odpor. Nikoli však pro důsledky, jež Foerster tu pro církev vyvozuje. ale pro
některé nepravé praemisy, z nichž Foerster vychází. Je totiž patrno, že Foerster
modernismus, který stolicí papežskou byl po zásluze odsouzen, nepochopil. Ušlo
mu. že to byl modernismus dogmatický, který v otázkách víry naprosto opustil
orthodoxní stanovisko, a jejž papež jako repraesentant nejvyššího učitelského
úřadu v církvi odsouditi musil. Foerster ve své neznalost církevního modernismu
spatřoval v něm pouze snahu, články víry hlásali nynějším moderním lidem v jejich
řeči vlastní, jim srozumitelné, bez újmy jejich dogmatického obsahu. Jako ne
theolog sblížení cirkve katolické s církvemi evangelickými si představuje příliš
romanticky. Ale nikdo nemůže upříti autoru nejlepší úmysly a nejlepší vůli. Vy
týká-li — ovšem s největší reverencí — církvi katolické, že je ovládáná jediným,
příliš úzkým směrem, (při čemž je viděti, že výtek protestantismu o nadvládě
jesuitismu v církvi katolické nedovedl se přes všechnu snahu po objektivnosti
zhostiti) a že právě universalismus katolické církve nutně toho žádá, aby všechny
směry theologické v církvi trvaly, se uplatňovaly a všechen život v plné roz
maniIOSti se vyvíjel, tedy jistou úzkoprsost \: nynějším životě církevním, jest
viděti, že podstatu a důsledky odsouzeného modernismu nepochopil.

Pro vzdělaného čtenáře není však tato druhá část spisu nikterak nebezpečna,
poněvadž každý ihned pozná, v čem Foerster nynějšího ducha cirkve nepoznal
»I Homér občas podřimuje,c dí staré přísloví. A jestli Foerster, stavě se všude
na stanovisko smiřovací, vytýká rozváděným stranám. řekli bychom konservativni
& pokrokové, jistou jednostrannost. je viděti. že na některých místech své knihy
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sám propadl jednostrannosti, před níž vždy varoval. — Autoritu církve nelze tu
jediné kritisovati s hlediska psychologického a sociálního a přitom přehlížeti
onen historicko-dogmatický její podklad, opírající se 0 sleva Kristova: »Dána je
mi všelíka' moc na nebi a na zemi . . . a jako mne poslal Otec, tak i já. posilám
vás.: Tu zapomněl Forster na chvíli sám na ona krásná slova, jež v prvém díle
svého spisu napsal: »Díe christliche Kirche fordert von uns kein Opler unseres
lntellektes, sondern das Opfer unserer Arronganz.<

Odborníci němečtí na katolické straně také výklady Fórsterovy o nynějším
duchu církevní správy celkem šetrně odmítli, a Foerster, pokud jsem mohl sle
dovati jeho publikace, nikde se proti jejich kritice nepostavil. Neučiníl tak asi
proto, že v předmluvě řečeného spisu přímo dí, že o církevním problému vužším
slova smyslu chce jednali pouze s hlediska paedagogického. Správně mu namítli
katoličtí kritikové, že hledisko paedagogické nelze zde odloučíti od hlediska theo
logického. (Pokračování).

Biblické děje a bibl. osoby v pověstech Židů aMohamedanů.
Podává universitní prolessor Dr. JAR. SEDLÁČEK.

(Pokračování)

Jakub věděl o nenávisti bratři a nechtěl Josefa k nim pustiti. Avšak zlý
duch to tak zařídil, že bratři pořádali na pastvě hry, a Josef sám si přál, aby
směl k nim jíti. Jakub ho nerad propouštěl a loučil se s ním s pláčem. Při tom
dal jemu turban Izákův, oděl ho pláštěm Seta, dal jemu obuv Adamovu a hůl
Noemovu, a doprovodil ho až k stromu loučení u brány města. Tam doporučil
jej ochraně Judy a promluvil k němu poslední slova: „Slyš, synu můj, mé ná
vody, neboť naše rozdělení může trvati déle, než si myslíš! chapomeň svého
otce a nezasměj se na nikoho, dokud nespatříš zase svého otce, neboť i tvůj otec
se nebude moci smáti, dokud nespatří tvou milovanou postavu.“ Doporučiv ho
Bohu, objal ho a vzdálil se. Po několika krocích omdlel. Na cestě počali bratří
s Josefem špatně zacházeti. Bili ho, honili ho před sebou, nedali jemu vody, tak
že byl schvácen hladem a žízní. Stěžujícímu si posmívali se a říkali: „Vynálezci
klamných snů, hledej si nyní ochrany u stálic & oběžnic, které ti v nocí s takovou
ochotou sloužilyl'

Símeonoví dal Jakub nádobu s mlékem a vodou pro Josefa. Simeon však
mu nedal píti, ale vylil vodu na zemi & pravil: „K čemu si stěžuješ do žízně?
Já. ustřihnu nit tvého života nůžkami msty!“ Josef se třásl strachem a volal
k Bohu & prosil Rubena, aby mu dal vody; avšak ten mu hrozil a nedal ničeho.
Když však Juda seznával záměry svých bratří, počal jím odporovati a pravil:
„Dokud ve mně bude jiskřička života, žádný se neodvaží na tvůj život! Ne
zabíjejte ho, neboť to by byl veliký hřích! Nutno ho přivésti zpět k otci.“ Bratří
však ukazovali, že ho nelze přivésti k otci zpět, nebot by pak otci řekl o těch
hrozbách, kterými mu hrozili. Tu navrhl Juda, aby ho hodili do Cisterny. Sou
hlasili s tím a hodili ho do cisterny .dobra“, kterou kopal kdysi Sem v hloubi
70 loket. Tam byl vhozen svázaný na rukou a na nohou. Když naříkal, pravili
jemu, aby žádal hvězdy a slunce za pomoc. Gabriel ho chránil a posadil ho na
bílý kámen. který vytáhl z cisterny. Ptáci se slétli nad cisternou a dávali mu
stín, neb bylo nesmírné horko.
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V noci došel Juda k cisterně, aby viděl, co dělá Josef. Tu řekljemu Josef
svoji posledni vůli: „Ať nepohlédneš nikdy na mladého člověka, abys nevzpo
mněl mého mládí, na sirotka, abys nevzpomněl mého opuštění, na cizince, abys
nevzpomenul mého vyhnanství.“ Juda počal hořekovati, bratří přišli, zakryli otvor
cisterny ještě větším kamenem. Juda ho nevysvobodil. V cisterně rozvázal anděl
jeho pouta, voda cisterny byla mu pokrmem a nápojem. Bratří vzali mu před
tím jeho krásnou sukni, a vhoiili ho tedy nahého do cisterny, ale andě1
dal jemu kamís (roucho podobné košili), kterou se mohl přikrytí. lAbraham byl
hozen do ohně nahý. Tam přinesl jemu Gabriel hedvábný kamís z ráje a pokryl
ho jím. Po Isákově smrti zdědil ho Jakub. Když dospěl Josef, složil mu Jakub
tento knmís do amuletu, a dal mu ho na hrdlo, & Josef ho měl stále na sobě,
aby nebyl uhranut. Když pak byl v cisterně, vyňal jej anděl a pokryl ho. Jinde
děje se arcit zase zmínka o koženém rouše, jež dal Bůh prvým rodičům a jež
se taktéž dědilo od pokolení na pokolení.

Juda donesl otci pokrvácenou sukni Josefova. Jakub se ulekl a omdlel,
ráno pak volal: »Kde jest světlo mého zraku, kde jest zřítelnice mého oka?
Když pak pozoroval blíže onu sukni, pravil: »Hle, divný to byl vlk, který roz
trhal Josefa, ale nenatrhl jeho roucha. Přiveďte mi ho !. Oni k němu přivedli jakého s
vlka. iemuž před tím potřísnili tlamu krví. Jakub se ho tázal: »Ty jsi roztrhal
miláčka mého ?: Vlk pak odpověděl: »Pozdrav tobě, proroku Allahal Bůh chraniž
mne takového zločinu! My se nesmíme ani tvým stádům přiblížiti, kterak bychom
mohli zraniti tvého milovaného syna? Nám jest zakázáno jisti maso proroků a
světcůc Pak se tázal synů Jakubových: »Vidělijste mne, že já jsem ho roztrhaIPc
»My jsme to sice neviděli,: řekli tito, »ale poněvadž ho nějaký vlk roztrhal a ty
jsi se potloukal na blízku, domnívali jsme se, že tyjsi to učinil.< Vlk ještě pravil:
»Proroku Boží! Já jsem tu cizincem; přicházím sem z Egypta, abych navštívil
svého bratra v Sanaa.: I pravil Jakub: »Hle vlk učí /tu bratrské lásce! Zůstaň u
mne!: řekl vlku, avšak ten se vymlouval a pravil: »Proroku Boží, byl bych
šťasten, kdybych ti.mohl sloužiti, avšak má mláďata nemohou beze mne žític.
Jakub mu dal svobodu. Po té vystoupil na návrší a volal velikým hlasem:
oó vlci této krajiny, běda vám, vy jste zabili syna Jakubova! Jste-li nevinni, přijďte
se ospravedlnitlc Tu přišlo několik tisíc vlků k domu Jakubovu a dokazovali
svou nevinu. Jakub jim uvěřil _a vinil pak své syny, a volalziv () dítě mé, kam
tě hodili? V kterém proudu jsi se utopil? Jakým neb kterým mečem tě prokláli?
V kterém kraji jest tvůj hrob ?: -— — (Pokračování-)

& přece nás miluje, má naše dobro na
FEUILLETON. mysli. Dle _tohonutno apojiti něžnost s přís

nosti. Jednou vám děti poděkují, že jste
přísnosti chyby jejich odstranili, ano více
vám vděčné budou za včasnou přísnost,
než za celování a lichoceni. Nutno uvážiti,

_ , že nezvedené, nezda'rné děti mnohdy jmění
(Dokoncem.) promarní, zdraví své zničí, život si ukrátí.

Nemístná je výmluva, že by rodiče ne- Jak často vyčítají potom, že by byly tak
chtěli nebo nemohli dětem ublížiti, že ne— hluboko neklesly, kdyby je rodiče trestali!
mohou viděti jejich pláč. Bůh sám tresce Ano, slabí rodiče jsou příčinou zkázy
lidi nemocí, svízelem, výčitkami svědomí, vlastních dětí!

Několik myšlenek o křesťanském vy
chování.

(Sebral ALOlS DOSTAL)
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Rovněž nemístný jest úsměv nad ne
zbedností mládeže: »Vždyt jsou to teprve
dětilc A tu za přísnost učitelů ještě se
těmto dostává zneuznání, nadávek, nedů
věry, že by si spravedlivě počínali! Nebez
pečná to hra sbudoucností a spásou dítek.

Ani nesmí platiti výmluva, že by dítky
posud byly příliš útlé, že je ještě brzo jich
kárati. — Nelze užívati léku, když se ne
duh rozšířil a zmohl, tu by pozdě bylo.
Kdyby rodiče nekárali útlých dětí, pak by
pykali & litovali, že se dali planou výmlu
vou zdrželi.

Rovněž k tomu třeba přihlížeti, proč
rodiče trestají. Snad že dobře nestoji, že je
jich oděv není zcela čistý, že se dosti
vkusně neustrojily, že nemají řádné chůze,
proviňují se proti pravidlům zdvořilosti, ne
dělají poklon a podobně. Pravda, i tujsou
nuceni rodiče děti své upozorňovati, ale
přece především dbáti jest jejich mravního
chování, jejich cti & ctnosti.

Pobloudlle a hříšně by rodiče jednali,
kdyby kárali proto, že to neb ono dítě
není jejich vlastní, že pochází z prvého
manželství, že se dostalo do rodiny z mi
losti na vychování. Rovněž špatně by či
nili, kdyby trestali a nenáviděli dítě pro
jeho nehezkou tvář, pro nějakou vadu a
chyby, nedostatek darů přirozených.
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Bohužel, také rodiče trestají, kde by
trestati neměli: totiž vylévají si na dě
tech zlost. Nebohé dítě v takové domac
nosti se stává jako bleskosvodem manželské
zlosti a prchlivosti. Jinde jsou trestány pro
maličkost, pro nepatrnou škodu & ztrátu,
kdežto větší nezpůsoby a chyby se jím
promíjejí. Trestány bývají nerozumně a di
voce at jakýmkoliv nástrojem, co přijde
právě do ruky, at rána padne kamkoliv;
potom nadělají z dětí neduživců a mrzáků
do smrti. Trestají, ale až je pozdě, až trest
nemá účinku, až se děti naproti postaví.
Mnohdy trestají s proklínáním, hubováním,
s neslušnými slovy, jak je hněv a vztek
do úst klade. »Otcové, nepopouzejte k hně
vivosti ditek svých, aby nebyli malomyslni.c
(Kolos. 3, Zl.)

Ikdyž trestání zdá se býti matným,
když hned nepřináší užitku, rodiče přece
nezoufají, ale při tom prosí Boha o pomoc,
jako sv. Monika si vyprosila světce Augu
stina. A když by oproti "všem snahám dítě
chybovalo, rodiče mají vědomí, že plnili
náležitě povinnosti, a na nich že vina ne
spočívá. Ale budou to případy nejřidší. Ve
valné části práce rodičů bude odměněna
hodnými dětmi, které sobě i vychovateiům

svým učiní radost a zajistí si šťastnou bu—doucnost

smĚs.

Pomozme jíhoslovanským pobratí
mům. Za dobytí lidských práv a svobod
nového věku chopili se malí národové jiho
slovanští zbraně proti odvěkému nepříteli
křestanstva, říši turecké. Vítězství stálo do
sud na straně práva, a přejeme size srdce,
aby až do konce zůstalo. Ale četné tisíce
bratří, zraněných ve válce, leží v nemocni
cích, staré matky jsou zbaveny synů-živitelů,
ženy svých mužů, nesčetné děti staly se
sirotami. Doufáme pevně, že i v řadách
naších obětavost naše se tu ukáže důstoj
ným,imponujícím způsobem. Přidružme
s ochotou své dárky ke sbírkám národ

ím. Ukažme všichni, že naše sympathie
jsou při těch, kdo bojují ve jménu kříže
proti půlměsíci. r.

Břetislav Parůžek pokračuje se vzác
nou důkladností ve svých hlubokýcha ne
stranných studiích o náboženství v >České

Školee. Nejprve uveřejnil několik ukázek
z oboru studia srovnávacích náboženství.
Nyní začíná uveřejňovati článek: »Mfav
nost, náboženství a kněží-. Začíná ihned
5 hrubou střelbou, jaká se obyčejně jenom
v oZářic a »Plamenech- ozývá. Nejspíše
jsou to též jediné prameny pro jeho stu
dium. Kdyby neměl potřebí nejprve stude
ných náčinků na hlavu, radili bychom mu,
aby trochu studoval vážnější spisy o ná
boženství, křesťanství & církví katolické
nežli knihy nepřátel víry. křesťanství a ka
tolicismu. Kdyby chtěl studovat srbské dě
jiny, sotva by hledal tureckou knihu, a
kdyby chtěl se informovati o Francii, sotva
by šel do Pruska. Ale ve své chorobné nc
návisti proti katolicismu je mu vítaným
každý, kdo ať v neznalosti či zlobě něco
hodně silného proti církvi napsal. »O, zlatá
svobodo vědyl O, volná myšlenko, zotro
čená vnitřní zavilosti!

eské. sekce katechetů středoškol
ských konala od začátku šk. roku dvě
členské schůze: 15. října a 6. listopadu
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1912. Přítomni byli professoři: Kocmich,
Šprongl, Žák, Trnka, Dr. Petr, Dobr. Orel,
Al. Tomášek, Soldát, Svatuška, Matějka
z Berouna, Dr. Farský, Dr. Čihák a Dr.
Hanuš.

Jednatel Dr. Petr předčítá dopis vsdp.
kanovníka Můllera, jenž přestávaje býti čin
ným professorem, děkuje se z předsednictví
sekce a žádá, by byl zvolen jiný předseda
odboru. Usneseno písemně poděkovati vsdp.
kanovnikovi za jeho nezištně, obětavé práce
pro sekci učiněné. Jednatel referuje o valné
hromadě professorů náboženství v Ra
kousku. jak uvedeno jest již v čísle říjno
vém. Na to podává zprávu o tom, v jakém
stadiu jest akce protessorů náboženství pro
započítání let před ustanovením středoškol
ským jinde strávených. Za předsedu pak
zvolen jednomyslně k návrhu Dra. Far
ského dosavadni jednatel Dr. Lub. Petr,
a k návrhu prof.Trnky iednatelem jedno
myslně Dr. Hanuš. Oba volbu přijímají.
Na to bylo jednáno o některých akutních
otázkách stavovských.

V druhé schůzi jednáno o učební osnově
nábož. katol. ua duouročním kursu při
lyeeích, který právě se zřizuje při lyceu na
Král. Vinohradech.

Ač jeví se pro sekci živý zájem u pře
mnohých členů, bylo by si přáti, by v zájmu
stavovské věci a momentu vychovatelského
všichni katecheté středoškolští, pražští i okolní,
rádi se účastnili schůzí členských a kteří
dosud jsou mimo spolek. za členy přistoupili.
Dotazy a členské příspěvky (5 K a — libo-li
-— snížené předplatné na Christlich Pada
gogische Biiitter 4 K) buďtež zaslány na
jednatele Dra Jos. Hanuše, Real.gymna
sium na Král. Vinohradech.

Zločinnost a škola beznáboženská.
Moravský rodinný, illustrovaný list »Náš
domovu, jeden z nejlepších našich obrázko
vých měsíčníků, přináší ve svém čísle
z 1. listopadu t. r. následující, zajímavou
zprávu: Dle francouzských úředních zpráv
přibývalo zločinců tehdy, kdy katechismus
ze škol byl vyhozen. Roku 1831 až 1835
bylo pro zločiny odsouzeno 113.000 lidí,
do roku 1856 dostoupilo číslo zločinců na
280 000. Když pak r. 1856 dovoleno opět
kněžím vyučovati náboženství, bylo hned
pozorovati, kterak počet zločinců ubývá.
Od roku 1856 do 1860 bylo odsouzeno
200.000 zločinců, tedy hned 0 80.000
méně. Když však' r. 1861 liberálové ob
mezili vyučování náboženství, stoupla opět
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zločinnost. Od r. 1861 do 1865 spácháno
272.000 zločinů a od r. 1866 do 1870
stoupl počet zločinců zase na číslo 280.000.
Po pádu císařství, kdy opět zákon Fallouxův
vešel v platnost a kněžím opět dovoleno
vyučovali náboženství, klesl počet zločinců
na 210.000 tisíc. Od r. 1876 začalo znova
zuření proti církvi a zvláště proti každému
jejímu vlivu ve škole, a číslice zločinů po
dávají výmluvné svědectví. jaké ovoce toto
zuření přineslo. Od r. 1876 do 1880 od
souzeno 372.000 zločinců, a číslo toto
rostlo, až r. 1911 vykazovalo 957.000 zlo
činců. Je to děsná mluva skutků o blahu,
jaké zavádí škola bez Boha, bez nábo
ženství. r.

LITERATURA.

Nová modlitební kniha pro studu
jící. Nákladem B. Stýbla v Praze. Prolessor
1. čes. reálky vPraze-u., Coelestin Pastor
vydal novou modlitební kninu pro katoli
ckou mládež studující a pojmenoval ji »Spa
site!-. Pojmenování vzato jest odtud, že
v celé knížce Spasitel “jest stavěn za vzor
mládeži katolické a disposice spisku jest
založena na slovech Spasitelových: »Já jsem
cesta, pravda a život: (Jan 14, 6.). Tato
nová modlitební knížka není pouhý zpěvník
pro studující, nýbrž jakési náboženské Vade
mecum jinochů studujících, jež by jim pro
život náboženský mohlo prospěti i v době
po studiích. Všude jest zachován postup:
1. poučení, 2. modlitby, 3. zpěvy. Poučení
jsou upravena dle Velikého katechismu,
Oltáře, Následování Krista a j. Modlitby
jsou vybrány rovněž z Velikého katechismu,
z ímského missálu a z nejlepších modli
tebních knih. Zpěvy jsou uvedeny dle nej
lepších zpěvníků: Jeremiášova. Orlova, Berg
mannova-Drůbkova, dle Kancionálu Svato
janského a j. Písně mají vesměs noty. Ně
které písně, na př. koledy, jsou dvojhlasné.
Velice se zamlouvají responsoria při mši
sv. ve všech vzorcích. Knížka má velice
pěknou úpravu a jest ozdobena 41 illustra
cemi starých mistrů. Křížova cesta jest od
Zikmunda Rudla. Tato modlitební kniha jest
věnována v první řadě studující mládeži
katolické, ale hodí se pro českou intelli
genci vůbec. Již dávno byla pronášená
přání, aby byla vydána modlztební kniha
pro českou intelligenci. Nuže, zde jest.
Knížka tato zasluhuje, aby byla rozšířena
co nejvíce. Prof. Šimon Pokoj.

Kanin-unu dna-tn vln! v Pnn.
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Katechetský kongress ve Vídni 1912 (ve dnech 6.—11.září.)

PodáválDr. ALOIS KOLISEK. (Pokračování)

III. sekce: Ústavy učitelské.
Třetí sekce sjezdová zahájila svoje porady v pondělí 9. září. Předseda prot.

Emil Kratochwill (z Vídně) pozdraviv přítomné, podal přehled o jednotlivých re—
lerátech této skupiny. Na to se přikročilo hned k jednání dle stanoveného pro
gramu.

První referát: »Vyučouání věrouce zároveňs apologetikoua liturgikouc.
Referent: Jan Danzinger, prof. z Vid. Nov. Města.
These:
l. Vyučování věrouce na ústavech učitelských má dvojí účel. Má budoucímu

učiteli podati náboženské vzdělaní, kteréhož jakožto vzdělaný laik potřebuje ku
svému vlastnímu náboženskému životu v duchu církevním, aby byl spasen, ale
vyučování to má jej také uschopniti, aby s čistou, zbožnou radostí poskytoval
jednou svěřeným dětem drahocenného dobra víry slovem i skutkem.

2. Vyučování věrouce na ústavech učitelských má tudíž větší význam nežli
na jiných středních školách, kterýž má se uplatniti nejen co do předmětu uzpů
solm vyučováni, nýbrž i co do času, jehož lze použiti. Mimo všeobecnou a zvláštní
věrouku, která jest vyměřena na jeden rok, má býti chovancům poskytnuta též
apologetika se zřetelem na novější vědecké výzkumy. Poněvadž však náboženské
přesvědčení v první řadě se opírá o důvody víry, je třeba stále poukazovati na
autoritu Boží, případně na Zjevení Boží, a tak zvané vědecké porozumění nesmí
se stáli věcí hlavní. Především jest zdůrazniti, že církev je strážkyní víry, a proto
má se pěstovati láska i oddanost k církvi a k sv. Otci.

3. 'Také liturgie: má býti v theorii i v praxi věnovánazvýšená pozornost
se zřetelem na budoucí učitelský úřad chovance. Vyučování liturgice nemá býti
probíráno jenom čistě vědecky, nýbrž, pokud možno, i prakticky. Nejdůležitější
úkol musí vtom záležeti, aby kandidátům podáno bylo správné porozumění mše
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svaté a obřadů při ní, jakož praktický návod k důstojné účastí na mši sv. jakožto
středisku katolické bohoslužby. Vůbec je třeba, aby všemožně byla podporována
živoucí víra v přítomnost Ježíše Krista v Nejsvět. svátosti oltářní. —

Z debaty zvláštní zmínky zasluhuje poznámka známého nám již řed. Berg
manna, že hlavní váhu při výuce náboženské jest klásti na základní pravdy.

Druhý referát: »Vyučování mravoucec.
Referent: Řed. Dr. Jindř. Giese z Vídně.
These:

A. Učivo.

l. Poněvadž ethikq má veliký význam pro dosažení životního cíle chovan
cova a pro paedagogiku, budouci to jeho povolání a odbor, musí toto vyučm ání
býti důkladné.

2. Zpracování ethiky budiž na základech positivních, zjevených, ale základy
přirozené nebuďtež zanedbávány.

3. Ethika na ústavech učitelských má býti nauka o povinnosti a ctnosti.
S požadavky, které člověku klade nebe, mají býti zároveň naznačeny potřeby,
schopnosti a podpory, které v přirozenosti lidské přicházejí oněm požadavkům
vstříc.

4. Poněvadž se strany nezávislé ethiky (bez Boha)jsou činěny obtíže ethíce
zjevené, a jest činěn pokus na místo náboženské mravouky zavésti již na obecné
škole laické vyučování morálce, musí mravouka probírána býti venkoncen apo
logeticky. Toto apologetické probírání nemá však záležeti v obšírných výkladech
protivných soustav a jejich vyvrácení, nýbrž v jasném zdůraznění oněch částí
katolické mravouky, z nichž vyvrácení protivných názorů samo sebou vyplývá.

5. Mravouka neobejde se ovšem bez ukázek kasuistických, ale nesmí se tu
zabíhati tak daleko, aby se, mladistvý duch roztříštoval v drobnůstkách a od
stínech, zatim co by trpěl celkový přehled.

B. Učebnice mravouky.

'l. Učebnice ať vychází od pravdy, že Bůh jest původcem &blaživým cílem
lidského pokolení. Odtud nechť se vyvozuje, že božská vůle, která řídí činy lidské,
má moc jednak závaznou, ale také blažiuou. K tomu ať se přípojíjasné vysvětlení
pojmu autorita a objektivního měřítka (normy) lidských činů.

2. Při vysvětlení subjektivní normy lidských činů budiž věnována zvláštní
pozornost vzdělání svědomí.

3. Při každém odstavci budiž shrnut paedagogický výtěžek.
4. Mravouka zvláštní budiž projednána podle desatera. —
V debatě prof Heů'ler ze Záhřebu navrhoval, aby učebnice mravouky

zvláště co do definicí přimykala se více katechismu.
Zřeti referát: »Vyučouání biblické dějeprave'.:
Reierentem byl ustanoven Mons Josef Pascher z Vídně, ale pro nemoc se

nedostavil. Referát převzal známý kanovník Kundi z Vídně.
Podáme výtah z jeho referátu: Několikrát již objevila se otázka, které

biblické dějepravy má se v učitelských seminářích užívati. Ozvaly se četné hlasy,
aby se na učitelských ústavech neužívalo školní bible (biblická dějeprava), jako
je na př. v Dolních Rakousích; nýbrž aby se raději zavedla učebnice Dějin
Zjevení Božího.
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Byly také uvedeny případné důvody těchto přání, které však mluví i pro
ponechání školní bible, protože chovanci, když vystoupí z paedagogia, bývají při
bírání k výpomocnému vyučování náboženskému v nižších třídách škol obecných.
kdež musejí s biblí býti obeznámeni. nebot vyučování může se díti jenom čistě
dějepravně. Druhý důvod pro její ponechání jest také ten, že absolvovaní kandi
dáti učitelství, kdyby biblická dějeprava ve čtyřech ročnících nebyla probrána
neznali by tak dobře jejího obsahu, a následkem toho nedovedli by pěkně vy
pravovati. Jen pomoci bible dovede učitel poutavě vypravovati a z vyučování
mládeže sám se učili.

Také se namítalo, že podle nové učební osnovy v V. ročníku je horlivě
pěstována methodika, a že je zde dosti příležitosti osvojiti si vědomosti a uží
vání bible.

To však nestačí.
Ze všech podobných úvah dají se sestaviti následující Ihese:
!. Text bible budiž ponechán.
2. Je žádoucno, aby byly s chovanci čteny vybrané části zNového Zákona

dle pramenův.
3. Při probírání těchto částí je potřeba širšího rozvedení.

4. Budiž pořízena kniha, ve které by byl obsažen text školní bible, ale zá
roveň vysvětlivky a poznámky, které by předmět rozváděly, objasňovaly a pro
hlubovaly, a tak učiteli byly pevnou pomůckou.

Čtvrtý referát: » Vyučování zvláštní methodice náboženské výuky ve škole obecné
s připojením praktických cvičení.: Referent: Frant. Píngberger, kooperátor z Vídně.

These.
l. Vyučování zvláštní methodice naboženské výuky jest nutno, ale musí se

vztahovati právě jenom na zvláštnosti této výuky a musí býti zcela stručné.
Obsahovala by:

a) Poučení o církevních předpisech, týkajících se vyučování katolického nábo
ženství (kanonická misse).

b) Znázornění úkolu a potřebných vlastností katechetových.
:) Stručné dějiny katolické katechese hlavně za účelem objasnění historického

a systematického postupu.
d) Stanovení zásad, dle nichž má projednávána býti a) biblická dějeprava,

p) nauka katechismová.
e) uvedení do učební osnovy a katechetské pomůcky.

2. Chovanci buďtež přibíráni k praktickým cvičením a sice takto:
a) Buďtež chovancům prakticky dávány od katechety »vzorné výklady-,

o nichž pak budiž hovořeno na základě právě učiněných výkladů.
b) Chovanci konejtež samostatné katechese, přijejichž přípravě katecheta budiž

jim nápomocen.
Budiž zaveden rozhovor o přednostech a nedostatcích vykonaných cvičení.

Pro tato stálá praktická cvičení doporučuje se nižší stupeň školní.
Při referátu právě uvedeném byli také přítomi: vicepraesídent zemské školní

rady dolnorakouské Khoss ze Sterneggu, a zemský inspektor Trautzl.
Pátý referát: »Vyučování církevním dějinám..
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Referent: Prof. Emil Kratochvil! z Vídně.
These:

A. Učivo.

Vyučování církevním dějinám má trojí úkol:
1. Podati porozumění církevnímu životu.
2. Ukázati, ja'k idea o říši Boží v dějinách církve se uskutečnila.
3. Vyvrátiti námitky. které se béřou z dějin proti božskosti církve.

B. Učebnice.

1. Podle trojího úkolu církevních dějin učebnice obsahujž:
a) s omezením látky z doby staré pozvolný vývin nynějších poměrů církevních,

ale bez přílišných podrobností.
(7)Kulturní činnost církve od založení církve až do nynějška se zvláštním

zřetelem na církevní poměry domácí.
a) opologetické a objektivní řešení těch námitek, které zde nejčastěji bývají

činěny.
2. Učebnice obsahujž zeměpisné mapy a obrázky hlavně rázu umělecko

dějepisného.
3. K vůli lepšímu přehledu učebnice obsahují poznámky na okraji a pak

— snad jako Dodatek — texty pramenů, ale nikoliv příliš mnoho.
Šestý referát: »Učební osnova pro vyučování náboženskéc. Reterent: Prof.

J. Resch z Oberhollabrnnnn.
These:
1. Nynější učebná osnova hromadí v jednotlivých ročnících příliš mnoho

oborů. Tím trpí jak náboženské probloubení výuky samé, tak )“methodicko-v
praktický výcvik chovanců.

2. Má—litohoto dvojitého cíle býti dosaženo, musí jednotlivým oborům do
přáno býti potřebného času ku prohloubení a zpracování. Zvláště musí býti vě
nováno více času nežli posud methodicko-praktickému výcviku chovanců jakož
i apologetickém doplnění výuky náboženské. Mravouka a církevní dějiny vyžadují
jeden celý rok.

3. Pro případ zavedení pátého ročníku navrhuje se tedy následující učebná
osnova:

1. ročník: Biblická dějeprava Starého Zákona a mladí Ježíšovo. Nauka
o milosti a liturgika.

2. ročník: Biblická. dějeprava Nového Zákona až po Seslání Ducha svatého.
Věrouka (bez důkladného probírání těžkých otázek).

3.' ročník: Mravouka.

4. ročník: Skutky apoštolské a ostatní část Nového Zákona. Církevní dějiny:
5. ročník: Opakování učiva s apologetickými doplňky. Zvláštní methodíka

náboženského vyučování s praktickými cvičeními. —
V debatě jednalo se o vynechání mládí Ježíšova v prvním ročníku a stano

veno, že navržená učební osnova má býti uplatněna na rakouských ústavech
učitelských.

Tímto referátem byly ukončeny sjezdové porady třetí sekce, které byly
celkem kratší a jednodušší nežli sekce první a druhé. (Dokončení.)
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Dr Fr W Forster
(Podává EM. ŽAKJ

(Pokračování.)

Nejnovějším dilem Fórsterovým je: »Schuld und Stihnu. Několik psycho
logických a paedagogických základních otázek, týkajících se problemu zločinnosti
a péče o mládežn Nazývaje svoji práci »stávebnim kamenem k vytvoření kriminální
paedagogiky; autor nejprve ukazuje, co je v staré, trestní soudní praxi správného,
a co falešného v moderních soudních názorech, jež provinilce odkazují spíše
k léčení než potrestání, a pojem viny právě tak jako zodpovědnosti chtějí ze
soudnictví vymýtiti. Velmi duchaplné a všestranně pojednává tu Foerster o psycho
logickém a paedagogickém významu trestu, o sporu tresto-právních škol v pří
tomnosti, o moderním determinismu v soudní praxi. Mluví pak o potřebě větší
rozmanitosti v trestní praxi oproti jednotvárnosti a ztrnulosti trestů, v soudnictví
nyni užívaných, stejně zavrhuje leckde obvyklé podmínečné odsouzeni vinníka
itrest smrti. Pro vychovatele mládeže je tu stejně zajímavá jako poučná stat
o mladistvých zločincích, o příčinách jich excessů a jejich potrestání s hlediska
paedagogického. Na konec svého spisu vrací se autor ke své zamilované a vřele
doporučované methodě zřízení spolků a organisací mládeže, v nichž by mládež
(ovšem za laktm'ho dozoru odborníků) sebe sama spravovala a tak učila se zod
povědnosti před sebou. Pro vychovatele v polepšovnách a ve školách kárných,
ale i pro učitele škol normálních, je tu obsaženo množství pokynů, kterak za
cházeti s dětmi výstředními, nevychovanými, jichž jeden či více exemplářů dnes
snad každá škola chová.

A sotva že tato kniha došla pozornosti, již oznámily některé paedagogické
listy, že nový spis Forsterův: »Religion und Charaktery—na nějž již ve svém
díle: »Schule und Charakter: své čtenáře připravoval, leží dokončen na jeho
pracovním stole. — Z tohoto skrovného výčtu Fórsterových spisů a jich obsahu za
jisté jest zřejmo, že jest Forster spisovatelem neobyčejně pilným, a což více, také
neobyčejně čteným. Dnes není v celé Europě paedagogického spisovatele, a ne
bylo jej také v minulosti, jehož spisy těšily by se takové pozornosti, jako spisy
Fórsterovy. A my nemůžeme tuto část svého informačního článku jinak skončiti,
nežli vroucím vybídnutím, aby i naši vychovatelé, at kněží či laikové, snažili se
se spisy Fórsterovými co nejdůkladněji se seznámiti. Pisatel tohoto článku musí
vyznati, že nebylo pro něho paedagogické knihy, jejíž čtení by tak poučovalo
a plnilo nadšením pro vychovatelskou práci, jako spisy Fórsterovy.

Chceme také poukázati na příčiny všeobecného zájmu a rozšíření děl
Foersterových. V prvé řadě jest to ona hluboké. a povýšená seriosnost, neobyčejná
znalost lidské přirozenosti a její potřeb, jež vane všemi pracemi Foersterovými.
Je věru obdivuhodno, s jakou psychologickou znalostí Foerster dovede osvětliti
nejtajemnější hlubiny lidského srdce, a jediné své všestranné životní zkušenosti,
již na svých studijních cestách získal, 9. své vlastní školní praxi, již nabyl
vyučováním ve školách všech různých kategorií, má co děkovati, že v podstatu
a hlavní potřeby výchovy dovedl tak vniknouti. Vzpomeňme jenom na naše
paedagogické spisovatele nebo na učitele paedagogiky na naší universitě. Oněm
zpravidla nedostává se onoho všestranného, na klassickém základě založeného
vzdělání a široké zkušenosti, aby mohli něco vynikajícího a pozoruhodného
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napsati; a tito u valné většině jsou pouzi theoretikové, tlumočníci cizích názorů
bez vlastní, životní zkušenosti. Mezi našimi universitními professory a docenty
paedagogíky není ani jeden, který by kdy působil na národní škole. Byli professory,
ale ne učiteli. Odtud je u nich vše theoretické, vyčtené a ne v _praxi prožité
a vyzkoušené.

Příčinou všeobecné obliby spisů Foersterových je dále jasnost jeho myšlení,
přesnost v pojmech, jakož i vzácná vřelost řeči, s jakou o úkolech výchovy
mluví. Foerster jasnosti svých spisů jeví se jako bystrý ň'osof, nadšením
a vřelosti mluví často jako básník, krásným a názorným vylíčením věci jako
umělec. I ony malé příběhy, jež ve svých spisech, hlavně ve své »Jugendlehre
& »Lebenskundec uvádí, vyznamenávají se vzácným básnickým půvabem.
V tomto vřelém nadšení pro reformu vychování připomíná Foerster jiného,
velikého curyšského paedagoga, Pestalozziho. Tento bědné postavení svého ná
rodu a návrhy na reformu vylíčil také nejvýš plastickým a poetickým způsobem
ve svém známém spise: »Linhart a Gertrudaa Nejvýš poutavou a' poučnou“
četbou jsou Foersterovy spisy také proto, že autor výborně ovládá nejen lilo
soňckou, ale i belletristickou literaturu staré inové doby. Plato, Aristoteles,
Sofokles mají zde své slovo, právě tak jako Kant, Schopenhauer, Schiller, Góthe
aj. A právě uváděním jich výroků.Foerster přesvědčuje čtenáře, že velcí
myslitelé a nejlepší znalci lidského nitra jsou svědky a potvrzovateli jeho názorů.

Ve vychování Foerster klade hlavní důraz na míchouu charakteru. Nezáležít
dle jeho názoru tolik na tom, aby člověk mnoho věděl, ale aby dobře a poctivě
jednal. Na zušlechtění vůle klade hlavní důraz, protože vypěstěný rozum
ve službách zvrácené vůle nemá jinou úlohu, nežli lucernička v rukou nočního
zloděje. On nepřemýšlí a nehledá nových method, kterak mládež učiti čtení,
psaní a počítání, ale přemýšlí, kterak v mládeži pěstiti spravedlnost, poctivost,
svědomitost, úctu k představeným a k zákonům. Při tom se vzácným paeda
gogickým taktem ukazuje, kolik mravní výchovy lze vytěžiti zjednotlivých
učebních předmětů. A takjako na vychovatelském poli jsou odborní methodikové
počtů, čtení, kreslení, přírodopisu, tak ve Foersterovi má paedagogický svět
předního methodika pro výchovu mravní a vypěstění charakteru. A že dnešní
svět ve svém chaotickém nazírání na základní problémy výchovy takého odbor
níka nejvíce potřebuje, jest zajisté jasno.

Při tom však Foerster nerozplývá se v theorii, jež pracuje pouze s pojmy.
bez ohledu na lidi skutečné. Právě on opustil pracovní síň a společnost knih,
aby poznal svět 'a lidi tak, jací opravdu jsou. Má jasné oko pro všechny jich
nedostatky a chyby, vidí v nich však i dobré vlastnosti & náklonností, a nyní
přemýšlí o tom, kterak skrze tyto dobré jich sklony přemoci, co v nich je
špatného. Jeho názory vyrostly z bezprostředního poznání; na základě realismu,
jenž jasně na nynější stav nazírá, a vede k idea'ismu, k ušlechtění lidské při
rozenosti. Tak v plném významu řídí se heslem: »Non scholae, sed vitae
discendum.:

Vše, co Foerster napsal, je vzato ze života. Nepáchne abstraktním theoreti
sováním & filosofickými dedukcemi, ale vyplývá z praxe, a indukcí všude autor
dospívá ke svým názorům.

Herbart, zakladatel vědecké paedagogiky, byl v prvé řadě filosof, který
v rámci své nlosoňe věnoval pozornost paedrgogice. Bohoslovci jako Komenský,
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Sailer, Overberg pojednávali o otázkách výchovy školní s hlediska duchovního
svého úřadu. Willmann, Reín a jiní nynější paedagogičtí spisovatelé vycházejíce
od úkolů školy hledí pro ni stanoviti vědeckou theorii. Foerster je muž sociální
praxe. Znalec života v celé jeho kulturní a sociální rozmanitosti, a poznav, co
modernímu životu a výchově schází, ukazuje na prostředky, jimiž _nedostatkům
lze' odpomoci. Není reakcionář, ale pokrokovec, ovšem na starém, osvědčeném
základě, v nejkrásnějším slova smyslu.

Nepřátele náboženské výchovy Foerster naprosto zklamal. Opustil jejich
tábor, jakmile viděl, že mrnvouku nelze pevně a trvale podepřiti jinými základy,
na př. humanity, lásky k vlasti a podob., ale jediné náboženstvím. Nikoli za
vrhnouti, ale vystupňovati, prohloubiti, s vnitřními otázkami svědomí co nejúžeji
náboženství spojiti jest jeho zásadou.

Foerster sám prohlašuje že jest typem důsledně moderně vychovaného
člověka. On, jak jsme zprvu podotkli, byl konsequentně vychováván beze vší
víry a náboženského podkladu. Mluví nejednou o svém »důsledně beznáboženském
vychováníc Také první jeho spisy nesly se tímž duchem. Své dřívější názory
na vychování nazývá »výsledkem svého beznábožcnského vychování a abstrakt- '
ního, ncživotního osvícenství, jehož se mladému muži dostává na universitách.:
Ale ve své jasnosti a důslednosti hledal pevný základ pro životní povinnosti.
Nejprve ve filosofii. Hlavně oslňující ostrost a aforistický styl spisů Nictzscheových
jej poutal. Skepse a egnosticismus tohoto filosofa jej opojovala již jako gymnasisiu.

Později Kant, jehož studiu pilně se oddal, a angličtí ňlosofové, Herbert
Spencer a August Comte byli zdrojem jeho sociálně-ethických názorů. Jcště
první jeho přednášky na curyšské universitě projednávali ethické a sociální
otázky na základě spisů Comte-ových, Millových a Spencerových. Ale čím déle
jimi se zabýval, tím jasněji pociťoval, jak málo může upokojiti člověka filosofie
a ethika, odloučená od nábožénství; a obzvláště ethika, založená na moderní
filosofii jak je nedostatečnou průvodkyní na cestě životem. Pocitoval, že ona
nedovede smířiti onen spor a překlenouti onu propast, která se v člověku
rozevírá v boji ducha proti smyslnosti a žádostem těla. „Zwei Scclen wohnen,
ach, in meiner Brust,- tak moderní člověk naříká s Goethem, nebo vyznává
s filosofem, že člověk jest — ein tragisches Doppelwesen. A ethika. která tento
vniterný rozpor v člověku nedovede smířiti, nemůže mu též dostačiti.

Foerster nepokrytě neříká na zmatek, jaký různé ethické školy přivodily.
Nepodařilo se jim zbudovali trvale platné, udržitelné a nikdy neselhávající zá
klady pro lidské jednání. »Neodvislá ethikac měla u každého jejiho zastánce
jiný základ a jiné cíle. Tato rozháranost vzbudila v něm pochybnosti o jich
správném základě; toužil po pevně založených a jasných normách života.
Viděl, že prostou negaci všeho, co stará ethika tvrdila, člověk daleko nedojde,
protože jeho nitro touží po pravdě, hledá jasné odpovědi na otázky rozumu
po smyslu života.

Proto také se nespokojil s negativní filosotíí agnostiků. Jasnost jeho myšlení,
poctivost a čistota charakteru, touha jeho nitra, jakož i obsáhlé zkušenosti životní
vedly jej ponenáhlu k přesvědčení, že náboženství je nepostrádatelný činitel
v individuelním i sociálním životě člověka a že mravní zákon nutně potřebuje
náboženské sankce. »Die Religion allcin spricht die Ursprache der Steele,: jest
nejvniternějším přesvědčením Foersterovým. Co sám ve svém nitru procítil apro



Strana 24.8. VYCHOVATEL Řočnlk xxvtt.

žil, jakož i zkušenosti, jež na svých studijních cestách z bezprostředního styku
s lidmi všech společenských tříd nashromáždil, přivedlyjej k poznání nezbytnosti
křesťanské morálky a ceny náboženství.

Foerster ve svých spisech velmi často uvádí dva význačné německé
spisovatele: Nietzschea a Góthe. Nietzsche, tento »Rousseau naší doby,: jak jej
nazval Willmann, jest mu typem moderního člověka, který ve svých pochyb
nostech, skepsi a konečné negaci setrval až do konce. To jest ovšem stanovisko,
na němž zdravý a logicky myslící člověk dlouho setrvati nemůže, právě tak
jako ten, kdo má zdravé oči nezůstane ve tmě, ale touží po světle. Foerster
dovedl skepsi moderního člověka překonati, a překonav ji, má za.svojipovinnost
pomocí 2 této krise i jiným.

Góthe bývá rád uváděn jako hlasatel lehkého a smyslného požitkářství.
Ovšem v životě jeho je k tomu velmi mnoho dokladů, a též v jeho básních
a výrocích je mnoho míst, jichž se požitkář pro svůj způsob života může
dovolávati. Ale kdo má na zřeteli život a díla Gótheova jako celek, ten musí
doznali, že Góthe jest klasickým svědkem vysoké ceny křesťanství, obzvláště
křesťanské morálky. Nezapomeňme, že Gůlhe sám nazval svoje díla »generálm'
zpovědí svého života.- A rozumí se. že ten, kdo se zpovídá, nemá v úmyslu
jiným k následování doporučovali právě to, z čeho se zpovídal. A nesmíme
stále jen hleděti na mladistvého, neklidného a bouřlivého mladého Góthe, ale
máme též všímali si G'óthe vjeho stáří, jeho hluboké moudrosti, jeho nádherných
výroků, jež napsalo povinnosti. ctností, sebevládě, o posvátnosti manželství,
o ceně náboženství, křesťanství, evangelií a t. d. Toť jest ovoce jeho zralé
zkušenosti a znalosti života. A tohoto Gólhe Foerster se často dovolává na
doklad svých házorů. (Dokončení)

zprávy z ústavů, kde časté sv. přijímán
zavedly.

Bohužel, ještě ne všude. Někde se bojíí
rodičů, někde velkoměstských zlozvyků;
vyčkávají. A jinde spokojí se, když ze
300 chovanců chodí tu a tam 10—20 ně
kdy ke stolu Páně. —Hlavní však závadou
bývá, že v mnohých domech je zastaralý
domácí řád a. denní pořádek, sdělaný
před věky, který s možností každodenního

FEUILLETON.

Každodenní sv. přijímání v ústavech
vychovávacích.

Mezi prvními zeměmi, které s radostí
poslechly dekretu papežského o denním sv.
přijímání, byla Belgie. První popudy k jeho
rozšíření vyšly zde z domů a ústavů vychOv
vávacích.

Dnes, po šestiletém provádění dekretu,
je možno oceniti jeho prospěch & užitek, a
spolu vytknouti vady a nebezpečí v pro
váděnů

Užitek je veliký. Ze všech stran dochá
zejí zprávy velice potěšlivé: »Jsem šťasten
pomyšlením, že moje děti žijí v milosti. —

stav náš je jako proměněn. — Učitelé
jsou též úplně spokojeni, zlé chování vy
mizelo. — Děti už se přestávají bát strašáků
lidských ohledů při svých pobožnostech.
-— Mé děti bývaly sice dobré, ale teď za
čínají být ctnostnyc, tak podobně znějí

přijímání nepočítal a nyní jest nikoli po
vzbuzením, nýbrž spíše závadou. Zvláště
závadou pro externisty, které následkem
toho ústav v této věci zcela pouští se zřetele.
A to je nemalou škodou.

Provádění dekretu dále se trojím způ
m:

1. Opalrnickým. Nic veřejně, vše
důvěrně. Ne všecko hned zvenčit; stačí
poukázat jen tak všeobecně na papežský
dekret a povzbudit k častějšímu sv. přijí
mání. Za to však působit od »muže k mužic,
hlavně ve zpovědnici.
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Avšak tento způsob je proti změní de
kretu, který žádá kazatelů. Příčí se i psy
chologii dítěte, poněvadž nechrání dosti
svobody jednotliveovy a vystavuje ho lid
ské bázni, an jeden po druhém ojediněle
snad začíná s praktikováním častějšího sv.
přijímání. Proto také výsledky této methody
nebyly valné ani trvalé.

2. Soustavným, jaksi cyklickým, po—
učováním a povzbuzováním v nedělních
či čtrnáctidenních exhortách.

Ani tento způsob nedodělal se značných
úspěchů, poněvadž nepodává uceleného po
učení a povzbuzení najednou. Po každé
nedělní promluvě není ještě přesvědčeni
tak silno, aby pohnulo k rozhodnutí se.
Jednotlivci kolísají, váhají. A konečně se
jim tyto občasné výklady znechutí, poně
vadž konec jejich už vědí předem: »Cete
rum auten censeo. . Choďte k sv. přijí
mání často, poněvadž papež toho od vás
žádá.: —

3. Triduem. A to je jediný správný,
církví výslovně doporučený, a dětem i vůbec
lidské povaze nejpříhodnější způsob. Tímto
způsobem staví se sv. přijímání denní na pevný
základ, svoboda je při něm více chráněna,
poněvadž rázem jeljednotlívec obrněni proti
předsudkům i proti lidským ohledům. Jediné
tento způsob dociluje „toho, co je účelem
nového eucharistického hnutí: ne zvětšit
počet sv. přijímání, nýbrž eucharistická for
mace dítek t. j. souhrn pravd a souhrn
zbožnosti k Eucharistii se táhnoucí, které
zabezpečují i o prázdninách i v životě po
zdějším lepší pochopení a užívání Nejsvě
tější Eucharistie a setrvání v něm. — —

tomuto cíli vedou tří prostředky:
svorně působení všeho personálu, naprostá
svoboda dítek v této věci a zbožné ovzduší.

Svorné působení všech učitelů a vy
chovatelů v ústavě jest ovšem nade vši
pochybnost v každé věci potřebno. Tím
spíše v této. A v této ho tím více třeba,
že časté sv. přijímání nejsouc přikázáno.
jest vystaveno tím spíše různým úsudkům
jednotlivců. Osobní zbožnost či nálada vy
chovatele či vychovatelky, větší či menší
skrupulosnost, může tu snadno zle působiti.
Sám jsem zažil jak se sestry ve vychová
vacím ústavě pozastavovaly nad častějším
přijímáním dítek. Bylo to ovšem dávno ještě
před dekretem. ale nebylo to také tenkrát
denní sv. přijímaní. A přece něco jak asi
»svatác nepřejíčnost, jak to řekl P. Ocetek
o kteresi zbožné osobě, jež pravila: »Ráda
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jsem chodila k sv. přijímání; ale když už
se mají i ty malé mezi nás tlačit, to mi
přechází všecka chutm — A zvláště přijde-li
vychovatel jiného smýšlení nežli jeho před
chůdce. Pak je: »Unus aedtficans, altus
destruenSc.

Svorné působení celého sboru musí však
ponechávati denní sv. přijímání úplně dobré
vůli dětí. Tím není řečeno, že by se měla
všecka iniciativa ponechat dětem; avšak
v působení vychovatelského a učitelského
sboru i v zařízeních domácích nesmí být
ničeho, co by mělo jen přídech nátlaku.
Sv. ptijímání musí být vyňato z ovzduší
kázně a její prostředků, nesmí působíti
žádného výjimečného opatření v domácím
řádu pro ty, kteří nechodí. Na venek ne
smí být rozdílu. A co je nejhlavnější: dětem
musí být dopřávána prostá svoboda ksv.
zpovědi i ve volbě zpovědníka.

Proto v některých domech mají děti
volno buď před, buď mezi mší sv. beze všeho
hlášení a dovolování opustiti své místo a
vyhledati si některého ze zpovědníků, kteří
jsou za tím účelem po ruce. Tato pohoto
vost zpovědníků jest zvláště s počátku tak
nutna u dítek, že nelze častějšího přijímání
mysliti si bez častější zpovědi. A to proto,
že dítky potřebují své svědomí vlastně
teprve s pomocí zpovědníkovou vycho
vávat. Cílem této výchovy bude dovésti
dítě tam, aby pouhý skrupul rozeznalo od
vady, a dovedlo správně jednati dle zásady,
že od sv. přijímaní zdržuje nás pouze
těžký hřích. Čím zdárněji tato výchova svě
domí postupuje, tím méně bude častější sv.
zpovědi třeba, a tím méně bude častějšího sv.
přijímání — zneužíváno! Neboť že i to —
přes všecku dobrou naši snahu — se stane,
je téměř jisto.

Častěji, ba obyčejně, se to děje tam,
kde bud' je nedostatečna ona výchova s_vě
domí nebo nedostatečně postaráno o správný
výklad papežských dekretů. A nejčastěji,
kde není zaručena. dětem možnost sv. zpo
vědi co možno největší, a volba zpovědníka
co možno svobodná.

Jak viděti, ne věc, nýbrž provádění její
a způsob zařízení jejího může být vadný
a. chybný. A proto nesprávno jest'odsuzo
vatl častější přijímání dítek pro zneužítí,
které se tu a tam stane. Ostatně, kde se
budou provádět papežská nařízení, aby děti
co možno záhy byly vedeny k sv. sváto—
stem, tam bude takových případů co nej
méně. Zachování nevinnosti, jehož sv. Otec
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právě ranným prvním sv. přijímáním chce
d'ocítiti, bude mocnou a spolehlivou oporou
pro častá a hodná sv. přijímání.

Konečně, aby první zápal
přijímání v dítkách nevyhasl,
zbožného ovzduší v domě.

P- Eyward v kterémsí rozjímání tvrdí,
že duše, která častěji přijímá, musí považo
vati Eucharistii za střed svého života a k ní
jako k centru musí směřovati vším, svými
modlitbami, svým rozjímáním, svou četbou,
sebezapíráním a všemi úkony ctnosti. Z ní
a k ní se má vše nějak vztahovati. To je
pak důležitá úloha, která vychovateli a
zpovědníku po zavedení denního přijímání
připadá, aby, jak kolem jednotlivce tak
v celém domě toto eucharistické ovzduší
utvořil & v něm všechny udržel, by setrvali.

Setrval ! Tot poslední slovo. Setrvat
i po odchodu z ústavu, setrvat v každém
stavu a povolání.

[ toho se dá dosíci, když se dítky na
vádějí, aby ihned o prázdninách podaly
důkaz své samostatnosti a své úplně dobré

pro denní
je potřebí
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vůle, a samy, nedbajíce ohledů, k sv. při
jímání se odhodlávaly. »L1gyčaslějšíhosv.
přijímání,: které se zavádějí, udrží pak
ty, kteří jsou dobré vůle, a budou jen ná
pomocny k setrvání. — Ostatně nechť mnozí
i nevytrvají, na to je každý vychovatel při
praven. To nejhlavnější, pevná formace
eucharistická, byla-li jednou dána, přece
jen ve své podstatě zůstane a svým časem
přinese ovoce. »! když nevytrvají ty děti,:
řekl sv. Otec Pius X. biskupu belleyskému,
»častá svatá přijímání nicméně zanechají
v duši jejich blahoplodné sémě, které se na
dobro nikdy neztratí.<

Tak asi referoval o denním sv. při
jímání ve své zprávě, )předložené sekci bel
gické, o vídeňském kongresu eucharistickém
horlivý jesuita P. Lintelo, jehož slova 5 ně
kolika svými poznámkami předkládáme na
uváženou i českým ústavům vychovávacím.
Kéž i z nich, jako z belgických. vyjdou
první popudy a pobídky k ruchu eucharí.
stíckému mezi naší mládeží.“)

A.. Malka.

SMĚS.

»Úeský Učitel: ve svém čísle z 20.
listopadu zavrhuje všechny radikální návrhy,
jimiž mělo se působiti na urychlení reformy
učitelských platů, jako na př. neodebírání
nestavovských listů, zastavení veškeré čin
nosti v národních spolcích, vstupovaní do
řad sociálně-demokratických, deputace k cí
saři a j., a praví ve svém úvodním článku
mezi jiným takto:

»Nikoho nepohne nějaká passivní resi—
stence (ta i v nejlepším případě u nás má
velmi siabý význam a účinek), ani výzva,
abychom Opustili prapory různých politi
ckých stran a přidali se ke straně jedné,
jediné. Nikoho nedojme jakákoliv naše pas
sivita. Passivita je vždy projevenímjistých
nedostatků aktivních. Síla jeví sejen vak
tivitě, v činném boji za vytknuté požadavky.
My vidíme. že učitelstvo více přemýšlí
o passiuních prostředcích, jak dobývati po
tlačovaných práv, než o aktivních. V tom
je osudná chyba.

Každý trpný odpor má povážlivý rub.
A ten rub bývá osudný a nebezpečný
i tehdy, kdy zdánlivě příznivá líc líčí nám
krasne výsledky. Trpný odpor vyžaduje

mnoho obětí a mnoho vytrvalosti těch, kdož
jej provádějí, ale konce bývají suché: vy
hrává sc tele, prohrává kráva.c

Je zajímavo, že orgán »pokrokového učí
telstvac, ihned zaujímá umírněné hledisko,
jakmile jde o existenční zájmy stavu; jindy
však, kde se spíše theoreticky řeší různé
návrhy, je krajně radikální. Kde jde o pe
nize, tam je rozvaha; kde o ně nejde, tam
je buben, dřevěné dělo a kalnl'una. r.

Deňnitlva okresních školních in
spektorů. Vláda usiluje o to, aby okresní
školní inspektoři stali se dennitivními. Or
ganisace českého učitelstva jakož iauto
nomní členové zemské školní rady rozhodně
však se vyslovují proti tomuto návrhu.
»Český učitel-, pojednávaje o této otázce,
praví:

'Definitivě inspektorské přejí hlavně
kruhy reakční, klerikální, které dovedou
svého vlivu u vlády spíše uplatniti a které
si přejí, aby nad školstvím dozírali inspek
toři od veřejnosti zcela neodvislí. Již za
nynějšího stavu často je naše školství pas

.) Kdo by si přál důkladnějšich zpráv, najde
je vLintelově: »La Communion uoti
d' l e n n e dans les maisons d'éducation. (U autora:
»Collěge du Sacre' Coeur.: Charleroi).
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sivní půdou, na níž uplatňují se mocné
vlivy reakční, nenárodní. Již dnes si stěžují
inspektoři pokrokumilovní :: rozvoji škol
skému přející do byrokratického poručníko
vání některých hejtmanův, podléhajících
mocnému vlivu feudálně klerikálního světa.
A je li tento tlak zpátečnické, nenárodní
moci na naše školství prostřednictvím ně
kterých inspektorů tak patrný a mocný již
nyní, kdy přece každé chvíle možno svo
bodněji myslícímu a snmostatněji jednajícímu
inspektoru dáti svoje inspektorství vyšším
úřadům k disposici a vrátiti se prostě ke
svému dřívějšímu, vlastnímu definitivnímu
postavení, tedy ke professuře nebo učitelství,
jak by bylo, až definitivně ustanoveným
okr. školním inspektorům jakožto úředníkům
celou svou existenci, postupem a celou svou
službou výhradnějen státní centralistické moci
odevzdaným, nekynulo by jiné východiště
z trapného a těžkého postavenířc

To se věru povedlo! Kdyby páni
z »Ceského Učitele: chtěli býti upřímní,
doznali by, že okresní školní inspektoři jsou
bráni daleko spíše z řad jim blízkých, nežli
vz kruhů teudálně-klerikálníchc. e ovšem
vlastní jich stoupenci inspektoři nemohou
tancovati dle tempa, které . ..Uc dává,
je pouze znamením, že kapelník to bétc
trochu divoce. Jsou pouze opatrníky, kteří
na veřejnost radikálně nevystupují. ale ducha
liberalismu při každé příležitosti šíří. Mohli
bychom poaloužiti dokladem : předměst
ského školního okresu u Prahy. kde po
konciliantním, ode všech ctěném okresním
inspektoru S., nastoupil před 2 léty :pokro
kový inspektor-, který své pokrokové smý
šlení v otázkách náboženské výchovy ditek
velmi povážlivě projevuje. r.

Věčný nářek. »Český Učitel: ve svém
čísle z 20. listopadu opět si vzpomněl, že
již dávno nenaříkal na útisky klerikalismu.
Proto podoben simulantu souchotináři, který
zapomněl kašlati, a nyní se za svoji upřím
nost trochu stydí, zase naříká:

»Církevnictví, klerikalismus nás nejvíce
váže, dusí přímo,- otrocká naše assistencc
při příjezdech lidi, kteří jsou úhlavními na
šimi nepřáteli, při církevních parádách, uda
vačství často i novopečených páterů, které
dochází na povolaných místech sluchu a
jiné dávno známé a připomínané věci vti
skují nám pečet nevolníctví.c

Jaká noblessal Jaký projev vzdělanosti!
A jaká pravda! Jděte po venkově nebo po
městech, a vidíte ony ubohé pokrokovce,
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s pečetí nevolnictví na čele, že vedou první
slovo ve spolcích, často i v zastupitelstvech,
v politice a t. d. Příslušníci jiných stavů
by si nejednou blahopřálí, kdyby mohli no
siti onu »pečet nevolnictví-, pod jakou
upějí někteří pokrokoví vychovatelé mládeže.

Vychovatelská neobratnost. Dr.Her.
Weimer ve svém výborném spisku: »Cesta
k srdci žákověc (str. 90) praví: Mnohá
mladistvá provinění mají svůj původ v pae
dagogické neobratnosti učitelově. Jak často
učitel napadne na př. žáka, který se za
vyučování jinými věcmi zabývá, prudkou
otázkou: »Co tam děláš?: — Zcela zbytečná
a zavržení hodná otázka. Odpověď na ní
je obyčejně — lež! A jestli se nám poda
řilo žáka usvědčiti ze lží, upadáme v hněv
a přísně trestáme. Nezasluhujeme my. kteří
jsme zbytečnou zvědavostí tuto nepříjemnou
scénu vyvolali, rovněž trochu pokárání?
Bylo naší povinností a úmyslem žáka při
měti ke klidu a k pozornosti, a k tomu by
dostačil krátký příkaz, někdy snad pouhý
kárný pohled, a tím bychom se smutného
výjevu vyvarovali. A zatím svojí otázkou:
»Co to šeptáš? Čemu se směješ? Co to máš
pod lavicířc vyvolali jsme lživou výpověď
a nejednou zbytečný trest. A kterak může
učitel účinně proti lží ve škole bojovati,
když sám svojí neobratností lživost mládeže
živířc — Jistě uvážení hodná slova.

1.
Znalost dětské duše jest základní pod

mínkou výchovy. H. Baumgartner (Psy
chologie) pravínZnalost duševního života
jest pro solidní a rozumné vyučování v pae
dagagice a methodice nezbytnou podmín
kou; neboť vyučování má všechny své ko
řeny v psychologii, a všechny paedago
gické a methodické otázky. jdeme-li na jich
základ, vedou k psychologii, a proto se jeví,
chápeme-li je správně, jako otázky psycho
logické: Paedagogika a methodika mohou
tudíž nazvány býti v praxi upotřebenou
psychologií.—t — K. 0. Beatz (Úvod do
moderní psychOIOgie) praví: »Psychologie
jest okem paedagogiky. Jenom pokud je
toto oko jasné, bude i paedagogika jasná
& průhledná. Kde je zavřené, tápe učitel
ve tmách, aneb sleduje nejvýš neurčitých
pudů a jedná na zdařbůh, anebo řemeslničí
dle šablony a pravidel, jež nedovede si vlastně
vysvětliti.< r.

Proti pornografii. Zátopa pornogra
fické literatury, obrázků konečně vyburco
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vala vůdčí hlavy státu, aby přemýšlely,
kterak čellti tomuto zlu, ohrožujícímu ná
rody v jich nejvníternějším bytí. V dubnu
a květnu t. r. konána vPaříži mezinárodní
konference proti produkci a propagování
pornografie. Francie, Německo, Anglie, Ra
kousko, Španělsko, Portugalsko, Belgie,
Dánsko, Hollandsko, Švýcary, Italie, Rusko,
Spojené státy americké a Brasilie. vyslaly
na konferenci své delegáty.

Na základě usnesení konference vydalo
nyní naše ministerstvo spravedlnosti výnos,
jímž stává se policejní ředitelství ve
Vídni ústředním úřadem v Rakousku
proti pornografickým publikacím, soudy
pak a státní zastupitelstva se vyzývají, aby
tento úřad v činnosti jeho podporovaly a
sdělily mu každé odsouzení pro vydání ne—
mravných publikací, pokud tyto mají mezi
národní ráz, t. j. jestli možno o předmětu,
pro nějž odsouzení se stalo, souditi, že byl
původu zahraničního. Jde-li o tak zv. ob
jektivní řízení dle 5 493 tr. 2. bez subjek
tivního stíhání, je pol. ředitelství ve Vídni
pouze sdělítí, která publikace neb obraz byl
z rozšiřování vyloučen.

Dle dosud stávajícího trestního zákona o
zákazu šíření pornograňckých publikací sta
noví 5 516 tr. z.: »Kdo obrazy nebo ne
mravným jednáním mravnost nebo stud
hrubě a takovým způsobem poruší. že z toho
vzešlo veřejné pohoršení, dopouští se pře
stupku, a budiž potrestán vězením v trvání
8 dnů až 6 měsíců. Stalo-li se toto poru
šení mravnosti tiskopisy, budiž to stíháno
jako přečín zostřeným vězením v trvání 6
měsíců až jednoho roku.<

Dle osnovy nového trestního zákonniku
(€ 283) rozlišují se přestupky tohoto druhu
následovně: 1. eřejné nemravné jednání
nebo nemravné řeči ve veřejném shromaž
dění; 2. vydávání, veřejné rozšiřování, ob
jednávání, na skladě chování, oznamování
a k prodeji chování nemravných spisů nebo
předmětů; 3. prodávání nemravných spisů
nebo předmětů osobě, nedosáhnuvši 16 roku
věku za peníze nebo nabízení jich ke koupi.

Trestní sazba je pro přečiny pod č. 2.
vazba. od tří dnů až do šesti měsíců neb
pokuta od 20 do 2000 K; pro přečiny pod
č. 3. vazba od týdne až do jednoho roku.
V obzvláště těžkých případech připouští se
vazba í pokuta.:

Pří nynějším názoru, že každá nahotina,
vyšlá z ruky »umělcovyc je immunisovaná

VYCHOVATEL Ročník XXVII.

již uměním: a nespadá do pomograňe,
sotva lze doufati v zlepšení poměrů. Také
je významné, že zákon má platiti jenom

pro mladé labužníky pornovgraňe. mladší 16
let. Šestnáctým rokem počnaje, má každý
již pravo váleti se v bahně! Moderní So
doma strpí občany, kteří překročili 18. rok
svého věku. r.
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Herderův Lexikon der Pádagogik.
Právě vyšel I. svazek paedagogíckéko slov
níku a tím splněno přání katechelů, by
měli—v ruce systematické dílo, jednající
o všech otázkách vychovatelských. Dílo
toto má býti jaksi novým vydáním zastara
lého dila »Die Real-Enzyklopádie des Er
ziehungs- und Unterrichtswesens von Roltus
und Pnster (II. vyd. 1872—74). Novému
slovníku čistě odborný, vědecký obsah za
ručuje na 200 nejpřednějších paedagogů
z celé Evropy jako spolupracovníků za ve
dení dvor. rady prof. Dra Ot. Willmanna a
za redakce známého odborníka Roloťta. —
Ve stručných sloupcích, slohem jasným a
přístupným sneseno vše, co patří do roz
sáhlého oboru vychovatelského: Paedagogí
cké vědění, jeho methody, theorie & praxe
jak se jevila v různých dobách a v růz
ných zemích kulturních. K nejnovějším
snahám, jako experimentální paedagoglce a
psychologii, umělecké výchově, školnímu
zdravotnictví zvláš! zde přihlíženo.

V díle tomto najdeme dějiny školství
od nejstarších dob až po naše, a druhy
škol ve všech zemích jako v Evropě,
v Americe, v Australii, Číně, Japonsku,
psané od odborníků tam činných, dále spo
lehlivé statistiky a školské zákonodárství
různých zemí. I na vědy, souvisící s vy
chovatelstvím nezapomenuto, jako na theo
logíi, filosofii, lékařství ovšem vždy se zře
telem k paedagogice.

Slovník tento vyjde v 5 svazcích (tormát
čtvercový) & to velmi brzy, jak slibuje vy
davatel, ježto skoro všechny práce pro celé
dílo jsou již připraveny. Cena 1. svazku
14 Mk. Bylo by si přáti, by tento výborný
a moderní slovník byl od pp. katechetů na
vržen do učitelských knihoven.

Dr. Hanuš.

Knína-luna drn-tva 'llli v Praze.
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Katechetský kongress ve Vídni. -— Dr. Fr. W. Forster. — Biblické děje a bibl. osoby v pověstech
Židů & Mohamedánů. — Feuilleton: Msgre. Robert Hugh Benson. — Směs. — Literatura.

“ WK ' "
Katechetský kongress ve Vídni 1912(ve dnech 6.—ll. září.)

Podává Dr. ALOlS KOLISEK; (Dokončeni.)

Katechetská literatura.

0 literatuře pro katechety bylo pojednáno vll. sekci. K vůli úplnosti a celko
vému přehledu podáváme i o této části jednání sjezdového zprávu podobného rázu
jako o částech jiných, třebaže v této věci poměry české dosti se liší od poměrů
v literatuře německé.

První referát: »Katechetské časopisy-. Referent: Julius Stieglitz. kazatel
z Mnichova.

These:

.Bylo by záhodno, aby katechetské časopisy neobsahovaly veškerého oboru
náboženské výuky a výchovy na obecných & středních školách zároveň. Paeda
gogické a praktické důvody mluví pro rozdělení práce.

2. Budiž brán zvláštní zřetel ku pracím iheoretickým: psychologii, náboženství,
učební osnově (zvláště nižší stupeň a školy pokračovací), úpravě methody dle
jednotlivých stupňů věkových & dle látky, methodě vyučování biblického.

3. Praktické práce mají hlavně pěstovati: Katechesi na nižším stupni, katechesi
biblickou na všech stupních, křesťanské cvičeni, případné katechese na školách
pokračovacích.

4. Thoeretické práce mají vždy k tomu směřovati, aby se s pojednávaným
problémem dále pokročilo. Praktické práce maji dbáti všeobecně uznaných zásad.

Debata byla zde dosti obšírna. Farář Jan Eichler vyslovuje se pro společnou
práci katechetů škol obecných i středních, nebot jisté poedagogické zásady jsou
pro oboje školy stejny,a vzájemné popudy nemohou býti lépe podporovány jako
společnou—prací. Rozdělením by časopisy pozbyly na obsažnosti. Jiní jsou jiného
názoru. Dr. Hencke z Litoměřic přeje si dobrého zpracování článků přehledových
pro případ, že rozdělení bylo by provedeno. Msgr. Krauss považuje za téměř
vyloučeno, aby založen byl zvláštní časopis pro katechety středoškolské. Školní
rada Búrgel žádá, aby theoretické práce všimaly si také dějin katechese a kate
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chetiky jakož i methody vyčování liturgického. P. Lindworsky a Dr. Lnttenberger
přimlouvaji se za řádně vedený přehled časopisecký a knižní. Farář Jan Pichler
poukazuje na práce, jež by pozvedly ideální kněžské smýšlení a katechetickou
horlivost. Dr. Schwab přeje si, aby v časopise bylo pojednáváno o organisacích
mládeže a náboženském vlivu na mládež dospělejší. —

These 2.—4. byly přijaty dle návrhu referentova. Místo these 1.'byl přijat
návrh J. EU. Píchlera: 'Je všeobecně žádoucno, aby jak pro obecní tak pro
střední školství, byly zvláštní kateclietské časopisy. Mnohé důvody však mluví
také pro jejich sloučení.

Druhý referátu Katechetické knihy pomocné.: Referent: Školní rada Fr. W.
Bůrgel, ředitel král. semináře učitelského v. v. v Meckenheimu u Bonnu.

These:
1. Je třeba nových pomůcek pro katechety, poněvadž náboženskému vy

učování nastaly nové úkoly a k vyplnění starých úkolů jsou nyní lepší prostředky.
2. Nové pomůcky mají jednak usnadňovati katechetům rychlou a bezpečnou

přípravu na úspěšné vyučování, jednak maji přispívatí k jejich dalšímu vzdělání
v umění katechetském.

3. Poněvadž je dosud veliká různost učebních pomůcek i osnov učebních
a rovněž výsledky pokusných oprav posud nejsou zjištěny, učebné knihy pomocné
zde na kongrcsse snad navrhované, nemohou se týkati všech krajinských poměrů
v oboru náboženské výuky mládeže, nýbrž nutno se omeziti na to, aby všeobecně
platné předměty byly zpracovány, a vhodnými pokyny jakož i prameny položen
byl základ a vzor pro pomocné knihy zvláštní.

V debatě hovořilo se o dobré knize pomocné pro náboženské vyučování na
jednotřídní škble obecné (P. Fridolin a farář Niederer). Prof. Hefjter ze Záhřebu
zdůrazňuje, že knihami pomocnými nemá býti samostatnost katcchctova zmenšována.

ířetí referát: »Průuodce katechetickonliteraturou.: Referent: Jindř. Stieglitz,
kazatel z Mnichova.

These:
l. Průvodce po katechetické literatuře je dnes nutný.
2. Žádoucí byla by výroční zpráva katechetská a sice obšírná pro theoretiky,

stručná pro praktiky.
Průvodce literaturou mohl by sestaven býti dle tohoto rozvrhu:

a) Dějiny katechese.
b) Methodika katechese.
c) Reforma katechismu a katechismy.
d) Výklady katechismu.
e) Provedené katechese.
f) Příprava na sv. zpověď a první sv. přijímání.
g) Biblické dějiny.
h) Výklady biblické dějepravy.
i) Výklady evangelií.

k) Liturgie.
l) Církevní dějiny.

m) Obrazy k názornému vyučování.
n) Mapy.
a) Poučováni dětí, knihy pro děti.
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3. Nynější nadprodukce v oboru katechetském opravňuje přání, aby jen
takové nové práce byly uveřejňovány, které znamenají pokrok.

4. Byly by vítány:
a) monografie o vývinu a pěstování katechese v jednotlivých zemích, diecesích

i farnostech; byly by to základní kameny k obsáhlým dějinám katechese.
b) vzorná kniha náboženská pro školy pokračovací, nikoli ve formě katechismu,

nýbrž na způsob náboženské čítanky s populární apologetikou &návodem ke
křesťanskému životu. '

c) Poučování dětí, se zřetelem na dětskou psychologii a řeči dětskou.
d) Modlitební knížka dětská, jakožto koruna a zralé ovoce všech katechetských

prací přípravných.
Debata o těchto thesích byla provedena po referátě následujícím, jenž měl

—věcnou souvislost.

Čtvrtý referát: »Biblíograjická ročenka katechetské literatury:. Referent Dr.
Leop. Krebs, prot. z Vídně.

These jeho byly příliš obšírny. Navrhl tedy farář J. Pichler stručné tři:
1. »Průvodcec ať obsahuje nejprve výběr z celé katechetské literatury do

tyčného jazyka; ať je pak ročními výkazy doplňován až k novému vydání.
2. Jednotlivé oddíly »Průvodcec buďtež ke zpracování přikázány odborníkům,

kteří se v tomto oboru již zvlášť osvědčili.
3. Kongress doporučuje založení: »Průvodcec, »Bibliograňcke' ročenky-,

»Encyklopaedické příručkyc, Seznamu spisovatelů jakož i Knihoven, pokud možno
dle stejné soustavy.

Debata týkala se více poměrů německých. Bylo také usneseno, aby Kate
chetické museum ve Vídni převzalo záležitost Bibliografie katechetické. .

Pátý referát: „Seznam katechetických spisovatelů-. Referent W. Jaksch, kate—
cheta z Vídně.

Ihese:
1. Budiž to seznam žijících spisovatelů katechetických a jejich prací.
2. Obsahujž »Přídavekc, ve kterém by byl soustavný přehled literárních

prací dotyčných spisovatelů.
3. Pro soustavný přehled navrhuje se následující rozvrh, který však musí

se shodovati se soustavami >Průvodcec, »Bibliograíické ročenky: a »Encyklopaea
dické příručky—=katechetické:

a) náboženské vyučování vůbec,
b) základní výuka náboženská,
o) vyšší výuka náboženská,
d) odborný výcvik katechetův,
e) nauky theologické, jež jsou blizky vyučování náboženskému,
f) světskénauky, jež jsou blizky náboženské výuce. —
Šestý referát: »Příprava eneyklopaedicképříručky katechetické-. Referent Jakub

Linden T. J. z Emmerichu v Porýnsku.
These:
1. Všechna látka musí býti tak rozdělena, aby se do díla nedostaly názory

navzájem si odporující.
2. Celé dílo mějž nejvýš 800 stran. Rozdělení tohoto objemu na jednotlivá

pojednání bude stanoveno výborem sjezdovým.
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3. Dílo mějž všeobecně formu vědecké učebnice. Ať se vyznačuje dokonalým
zdůvodněním názorů zastávaných, spolehlivostí čísel a jiných údajů, přehlednosti
rozvrhu, přesností a srozumitelnosti řeči.

4. Pro názvosloví budtež směrodatnými spisy du. rady Willmanna.
5. Volba redaktora a spolupracovníků vykoná se na budoucím sjezdě ka

techetském, kterému výbor sjezdový předloží seznam vhodných jmen.
Tímto referátem skončeno jednání o literatuře katechetské.
Dodatek: Kaiechelshe' professury. Referentem o tomto thematě byl Dr. A.

Weber, professor lycea v Dillingách.
These referentovy:
1. Je nutně potřebí, aby na všech bohosloveckých ústavech byly zřízeny

professmy paedagogiky.
2. Katechetika budiž oddělena od pastorální theologie & spojena s paeda

gogikou.
3. Nastávající professoři paedagogiky mají vedle svých přednášek hlavně

ten vznešený úkol, aby povznesli katechetiku k plné vědecké výši.
4. S protessurami budtež spojeny cvičné školy.
5. Budoucím professorům paedagogiky nebudiž ukládán další učebný úkol;

zvláště ne pro psychologii nebo ethiku.
6. Paedagogické a katechetické přednášky tvoří převod z theorií do praxe,

a proto musejí býti položeny do posledních ročníků studijní doby.
V debatě byla 2. these zamítnuta, a ]. these byla stanovena takto: »Je

nutně potřebí, aby na všech ústavech bohosloveckých byly zřízeny prolessury
katechetiky.: These čtvrtá byla takto rozšířena: >S professurami budtež spojeny
cvičné školy se zvláštními assistenty, školy, v nichž professor katechetiky může
také konati potřebná. cvičení. Pokud to není možno, budiž bohoslovcům umožněna
hospitace ve vyučování náboženském na jiných školách.

Závěr sjezdu.
Závěrečni promluvu, programem stanovenou měl kanovník Kuudi z Vídně.

Podal přehled o celém jednání sjezdovém, projevil spokojenost jak s účastí
(895 osob) tak s celým průběhem a předal mnichovskému spolku katechetskému
úkol zaříditi druhý mezinárodní sjezd kalechetský.

Na to vřelým doslovem praelat Dr. J. Svoboda tento první mezinárodní
sjezd katechetský prohlásil za skončený.

Dr. Fr. W. Forster.
(Podává EM. ŽÁKJ

(Dokončení)

Ve Foersterovi jako paedagogu máme nejhorlivějšího obhájce křestanske'
morálky. Ovšem on nevychází od jejího dogmatického základu, ale ukazuje její
nezbytnost z potřeb sociálního života a z potřeb lidské přirozenosti. Ona mu je
naprosto nutnou, poněvadž jediné ona může zabezpečili sociální mír, jsouc nej
lepší hlasatelkou ctností společensko-tvorných: lásky k bližnímu, pokory, spra
vedlnosti, shovívavosti, trpělivosti, milosrdenství, čistoty atd. A proto dle Foer—
stera jediné na jejím základě mravní výchova člověka může býti zabezpečena.
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Jestli někdo v labyrintě světa, bez vůdce a bez poučení, vlastní silou,naide
pravou cestu, jest to zajisté, nejmírněji řečeno, podivuhodno. A když Forster,
vychovaný beze všeho náboženského vlivu, ba studiem svým od náboženství se
odvracející, jediná z potřeby vlastní přirozenosti a z požadavků lidské společnosti
dospěl tam, že je přesvědčen o nezbytnosti křesťanské mravouky jako jediného
léku sociálního rozvratu i mravního rozkladu jednotlivcova, jest zajisté klassickým
svědkem pro nás a naše Zásady. A když tento muž poctivěfvzdá chválu výchov
ným zásadám a prostředkům naší církve, když on, nekatolík, veřejně pozvedne
svůj hlas na obranu našich řeholí a jejich školství, jest zajisté spravedlivo, aby
chom si ho vážili a viděli v něm svého obhájce a zastánce.

Aleí křesťanská morálka, na niž Forster "při výchově charakteru klade
největší vahu, potřebuje svého zdůvodnění. Kdo jest ten, kterýji založil? Forster
z výbornosti nauky Kristovy, z Kristova hlubokého nazírání na lidskou přiroze
nost, dospívá k úsudku, že on jediný je: nadčlověk, Bohočlověk. »Mravní při
kázání polřebuií vyšší sankce, mají-li býti pevnou &.trvalou normou pro lidské
činy. Člověk vrtkavý a těkavý ve svých názorech, vždycky by si jen stanovil
normy takové, jaké by se mu líbily a hodily. Pakli však normy lidskéhojednání,
tento nepsaný zákonník, spočívající v duši člověka, jejž nazývá sv. Augustin: »lex
scripta in cordibus hominumc, jest stálý, nczměnitelný, jehož síle nemožno člo
věku uniknouti, jest patrno, že jest tu vyšší zákonodárce, tvůrce člověka, Bůh.
Jediná víra v něho dává trvalou vyšší sankci mravním zásadám. Povinnost, ctnost,
charakter mohou míti základ jenom v mravouce, náboženstvím posvěcené.

A toto náboženství nevyplývá jen z lidské přirozenosti, ale ono ve své jas
nosti a své sankci musilo býti lidem dáno s hůry. Člověk svým índividualním
rozumem by k němu nedospěl. Proto Forster podepisuje z plna přesvědčení
známý výrok Fenelonův: »Kdyby si sami lidé vymyslíli náboženství, vymyslili
by si je zcela jínak.< Spása kyne člověku jenom s hůry. Velmi duchaplnél uka
zuje Fórster vědomí o lidské nedostatečnosti a potřebu božské pomoci na nej
větším dile Gotheovč Fausta.

Faust ve vědách nenašel štěstí a nedošel pokoje. Ale také ne ve smyslných
požitcích, jež mu Meňsto v plné míře opatřil. Zkáza, v něž uvrhl nezkušenou,
jemu zcela důvěřujíci Markétku, stále ho tresce výčitkami svědomí. Nyní hledá
klidu a spásu v účelné a poctivé práci. Práce vede ho sice ke spokojenosti, ale
samojediná nemůže mu přinésti spásu. Andělé a svatí musí s nebe přijíti, aby
jeho duší dovedli k výšinám. — A tak člověku musí pomoc přijíti s hůry, má—li
se povznésti nad svojí bídu. Pouhé lidské vědění, umění a síla k tomu nestačí.
A ten, kdo tuto pomoc s nebe přinese, je nadčlověk, je Bohočlověk.—

Jest zajisté zajímavo, připomeneme-li zde, že vynikající anglický sociolog,
Benjamín Kidd, před několika léty svými studiemi, zcela nezávisle od Forstera,
dospěl k témže názorům. Vesvém spise: »Sociálníevolucec ukazuje,že za všechny
výsledky svého boje o zlepšení existence má pracující třída děkovati tisícíletému,
slále'mn vlivu křesťanskéhonáboženslví, které jediné bylo účinným nositelem idey
o lásce k bližnímu a bratrství lidstva. Ono dlouhým svým působením vniklo hlu
boko ve svědomí lidí. Jeho idey prosytily všechnu literaturu, že volání nižších
tříd po lepších poměrech, rovnoprávnosti & lidské důstojnosti nalezlo největšího
ohlasu ve svědomí všech poctivých lidí. A v tomto rozvoji ethických citů, vpro
hloubení a zjemnění charakteru. jež ono způsobilo, nabyla všechna pracující třída
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svého nejlepšího spojence, t. j. odporu pyššich vzala je základna. Mysli lidské
staly se vlivem učení Kristova pro utrpení, bídu, bezpráví a křivdu každého
druhu tak citlivými, že požadavkům nižších tříd nedovedou již vzdorovati. Atak
náboženství křesťanské jest dle Kidda základem všeho sociálního rozvoje.

Karel Marx, jehož theorie do té doby je evangeliem sociálně-demokratického
učení, tvrdil, že základem všeho sociálního vývoje jsou hmotné statky člověka.
Výroba hmotných statků je oním pružným pérem, které vývoj lidstva pohání ku
předu. Ale Marx byl mužem knih a statistiky, který ve svém učení pominul
činitele nad jiné důležitého: lidskou duši. Tím že vštěpoval slepou víru v pouhý
bezduchý mechanismus rozvoje, stal se sociálním utopistou.

Benjamin Kidd a Forster jsou hlavní zastánci názoru, že život není jenom
bojem :) hmotné statky, ale že jsou to zájmy a statky duševní, jež jsou hlavní
osou lidského tývoje. Pozemský život však stále je vyplňován rozporem mezi
zájmy jednotlivcovými a zájmy celku. A jedná se hlavně o to, kterak oba tyto
protichůdné zájmy mezi jednotlivcem a lidskou společností uvésti v souhlas.
A tento úkol ve všech dobách a u všech národů mělo náboženství. »Duch obě

tavosti a sebezapirání má důležité místo ve všech náboženstvích. Sbratřeni lidí,
zvýšení k zodpovědnosti člověka za jeho činy, a vůbec zásady, které hlásá kře
stanské náboženství, učinily z křesťanství největší sociální moc, učinily je zá
kladním kamenem naši západoevropské civilisace,< hlásá Benjamin Kidd. ——

V témže smyslu učí i Forster, že mravní síla, jíž člověk potřebuje ať v po
volání živnostenském, v průmyslu, technice, se všemi požadavky přesnosti, spo
lehlivosti a dochvilnosti, rovněž potřebuje stálého a živého zdroje, který by ji
zásoboval. Pravít: »Každému je jasno, že elektrická dráha potřebuje napájecí
stanice, která zpotřebovaný proud její stále nahražuje novým. Ale mnohý ne
chce nahlědnouti, oč pečlivěji ještě živoucí člověk pro všechnu svoji práci. pro
svojí poslušnost, své sebepřemáhání a lásku k pořádku musí býti posilován
a živen vnitřní silou, aby mohl vždy složitějším požadavkům svého povolání do
státi.: Člověk není jenom hmotným, fysickým strojem, který potřebuje pokrmu,
on jest zároveň duchovně-mravním organismem, a právě v této jeho části spo
čívá všechna jeho síla, všechen základ jeho činnosti. A tento jeho duchovně
mravní organismus nalézá své posily, svého pokrmu a oleje, jedině v nábo
ženství. —

Tak oba tito sociologové i paedagogové hlásají světu onu dávnou, ale nyní
často zapomínanou pravdu, že vědomi povinnosti, ctnost, mravní charakter a jich
nevysýchajíci zdroj: náboženství jsou nejdůležitějším základem sociálního roz
voje. Na nich závisí klid a štěstí jednotlivcovo, jakož i mír a blahobyt celé lid
ské společnosti. Ovšem, — toho přesvědčení jsou oba sociologové, — v ten čas,
kdy tyto pravdy všeobecně budou pochopeny, bude poslední epochou nynější
socialni demokracie, která všechen svůj program založila na Marxově materiál
ním pojimáním světa. —

Uznání a úcta, s jakou mluví Forster o katolické církvi a její paedago
gických zásadách, vzbudily též pověst, že Fórster se stal katolíkem, či jak se
říká »kleríkálemc. Není tomu tak. Pověst tu rozšířili jeho radikální a volnomy
šlenkářští protivníci, aby tak jeho autoritu před světem zlehčili aoslabíli. Forster,
jak sám praví, spatřuje svojí úlohu v tom, aby sám, sloje mimo konjesse, pro
křesťanskou iglchovn pracoval. Napsalť jako odpověď podezřívačům svým takto:
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»Což nemůže to býti vůlí Prozřetelnosti, aby v jistých dobách dějinného rozvoje
byli lidé, kteří vyrostše mimo veliké historické náboženské společnosti, mají za
svůj úkol to, co jim je společné hájiti a beze vší snahy po jich sloučení starati
se o to,. aby si vzájemně porozumělyřc

V tom smyslu napsal též do švýcarského, protestantského náboženského
listu článek: >Čemu může se protestantská paedagogílza přiučitz' od katolické
církve?- Jaké odpovědi se mu na tento článek dostalo, nevíme. Ale tolik je
jisto, že za nynějších poměrů, nebude-li Prozřetclnost mimořádným způsobem
zasahovali, sotva se Forsterův sen stane skutečností.

Jisto je, že ve všech positivně věřících, křesťanských kruzích, jimž záleží
na křesťanské výchově mládeže, Fórsterovy názory došly všeobecného souhlasu.
Zajímavo, že u katolíků pro jeho naprosté přesvědčení o nutnosti autority ve
věcech víry, tedy o principu eminentně katolickém, přijetí a uznání většího. Pra.
cujet Forster vítězně pro rcformování a prohloubení výchovy křesťanské. Jeho
protivníci v něm mají nepřemožitelného soka, poněvadž Foerster, sám kdysi vy
rostlý v jejich řadách, slabiny jejich programu se vzácnou jasností odhaluje,
a ve svých pracích již napřed vyvrací námitky, které by mohli mu činiti. Zná.
jich zbraně i triky. My pak, vychovatelé křesťanští máme v něm nejlepšího,-ne
obyčejnou znalostí věci a přebohatou zkušeností vyzbrojeného svého obhájce
i učitele. Buďme za to vděčni, že pracuje na onom velikém úkolu, který Carlyle
nazval: >Znovmwedením Boha mz zemix

Na konec nemohu si odepříti, abych neuvedl, co doporučuje Forster všem,
kteří po pravém vzdělání a ušlechtění touží. Navazuje na známou událost v domě
Lazarově, kde Ježíš Kristus je hostem, & Marta shání, čím by příchozí pohostila,
Maria však usedá k nohám Kristovým a naslouchá Jeho utěšujícím slovům.
Pravít: »Nejdůležitějším je, abychom ducha Marty zušlechtili v sobě duchem
Mariiným. Abychom se povznesli k nadpřirozeným statkům duše a odtud učili
se uvažovatí o životě; aby nám stále bylo jasnějším, že stavíme na písku, za—
nedbáváme-li spásu duše a podřizujeme-li ji věcem vedlejším, abychom pocho
pili, že pěstění duše je nejvznešenějším pěstěním zdraví. že spořivost bez lásky
a milosrdenství peníze mění v kletbu, že pouhá. vnější spořádanost bez duchov
ního života vede k strnulostí, že přepych a kresocit právě tak mohou člověka
vésti k vnitřnímu sesurovění jako kult hrubého a studeného hmotařství.: Slou
žiti Kristu a při tom současně Jím se dát povznášet, sílit a zušlechtovati, vtom
je vrchol všeho vychování. To jest paedagogické »Credo< Fórsterovo.

K závěru uvádím přehledně spisy, které dosud vydal, v jich originále:

l. Schule und Charakter. Beitráge zur P'ádagogik děs Gehorsams und zur
Reform der Schuldisziplin. Zůrich, Schulthess u. C0. 20. Tausend. Broschiert
M. 5.40, gebunden M. 6.20.

2. Christentum und Klassenkampf. Sozial-ethísche u. sozialpádagogische
Betrachtungen. Zůrich, Schulthess u. C0. 10. Tausend. Kartoniert M. 4.—, ge
bunden M. 5.—.

3. Jugendlehre. Ein Buch fůr Eltern, Lehrer und Geistliche. Berlin, Georg
Reimer. Broschiert M. 5.—, gebunden M. 6.—.

4. chcnskunde. Ein Buch fůr Knaben und Mádchen. Berlin, Georg Reimer.
Gebunden M. 3.—.
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5. Lebensfiihrung. Ein Buch fiir junge Menschen. Berlin, Georg Reimer.
Broschiert M. 5.—, gebunden M. 6.—.

6. Sexualethik und Sexualpádagogik. Eine neue Begriindung alter Wahr
heiten. Kempten, Kóselsche Buchhandlung. Broschiert M. 3.—, gebunden M. 3.75.

7. Autoritěit und Freiheit. Betrachtungen zum Kulturproblem der Kirche.
Kempten, Kóselsche Buchhandlung. Broschiert M. 2.50, gebunden M. 3.25.

8. Staatsbiirgerliche Erziehung. Leipzig, B. C. Teubner. Broschiert M. 1.—.
9. Schuld und Stihne. Einige psychologische und pádagogische Grund

fragcn des Verbrecherproblems und der Jugendfůrsorge. Munchen. G. H. Beck'
sche Verlagsbuchhandlung. Broschiert M. 3.50, gebunden M. 4.50.

10. Die Dienstbotenfrage und die Hausfrauen. Ein Problem der Frauen
bildung. Erweiterter Sonderabdruck aus des Vertassers: 'Christentum und Klassen
kampfm Ziirich, Schulthess u. Comp. M. 2.—.

Biblické děje &bibl. osoby v pověstech Židů aMohamedánů.
Podává universitní profmor Dr. JAR. SEDLÁČEK.

(Pokračování)

Tři dni atři noci zůstal Josef v cisterně. Tu přibližovala se karavana cestu
jících, kteří šli pod vůdcem Malikem, synem Zaara z kmene Choza, do Egypta.
Malik poslal dva otroky k cisterně. aby přinesli vody. Dle iiného podání tam ani
vody nebylo; byli tam však štíři a hadi. Otrok pustil nádobu do cisterny &zvolal :
»O Bošra! tu je jakýs mládeneclc I vytáhli Josefa. Jeho bratří hned přispěchali
a pravili: >To jest náš otrok, jenž nám utekl.: Josef mlčel, a když se ho tázali,
prohlásil, žejest skutečně otrokem. Moralisté východní to omlouvají tim, že mínil,
že jest »otrokem Božím.

Bratři ujednali pak kupní cenu; dostali několik drachem, dle původní zprávy
dvacet stříbrných, takže při rozdělení připadly na každého dvě drachmy. Žádali
pak na kupujícím, aby nechal Josefa vpoutech až do Egypta. Josef se chtěl roz
loučiti se svými bratry a objal je a líbal jim ruce i nohy, že se Malik tomu
velice divil a pravil: »Proč pak jsi tak něžný k lidem, kteří nemají pro tebe ani
lásky ani slitováníPc Josef pravil: »Každý dává., co má.c — -—

V Egyptě vyvolával Malik přednosti Josetovy, ukazoval na jeho krásu, na
jeho vznešený původ a žádal za něho velikou cenu. Katfirnai (Putifar), příjmím
Azíz, pokladník egyptského faraona, měl za manželku Ráajl, příjmím Zuleiku.
perlu krásy, která slyšela o krásných vlastnostech prodávaného otroka a žá.
dala svého manžela, aby Josefa koupil. On namítal, že nestačí veškeré jeho
jrrění k tomu; ale tu nabídla Zulejka všechny své drahokamy a svůj soukromý
majetek. Azíz svolil, avšak připomenul, že i syn králův si přeje koupiti Josefa.
Zulejka šla ku králi a obdržela od něho svolení, aby mohla tohoto otroka koupiti
Josef si ještě vyžádal od Malika prodejní smlouvu svých bratří, aby jí mohl jednou
své bratry zahanbiti. Aziz ho přivedl, a již v prvém okamžení si ho Zulejka
zamilovala. Aziz jí ho ještě doporučoval, aby s nim dobře zacházela.řka: »Může
nam snad někdy býti prospěšným, aneb si ho můžeme vzíti za syna. Koran
praví: Když dosáhl věku sily 18 let, obdařili jsme ho moudrostí a vědomostí.: —

Zuleika připravila Josefovi sedmdesát oděvů a zdobila ho každého dne.
Josef zůstal pánu svému věrným, ikdyž byl pokoušen k nevěrnosti. Před poku
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šením jcdnou utekl z domu, ale Zuleika u sedmé brány chytila jej za plášt, který
se roztrhl. V tom se tu nahodil Azíz se svým bratrem. Zulejka obžalovala Josefa.
Azíz chtěl Josefa mečem prokláti, avšak tu upozornil ho jeho bratr a pravil:
»Zkoumej o. prohlédni Josefův plášt, kde jest roztržen; je-li roztržen v předu, je
vinen, je-li vzadu, je Zulejka vinnou.c Tak poznal Azíz nevinu Josefovu &pokáral
svou manželku. Když potom povstaly pověsti o Josefovi a Zulejce, chtěla se
tato ospravedlniti před ženami svého města a pozvala je jednou k sobě. Za jídla
a hudby, když dala všem ženám do ruky nůž apomeranč, přivedla Josefa. Ženy
se dívaly na Joseta a byly jeho pohledem tak jaty, že se všechny řízly do rukou,
a zranily se značně a volaly: »To není člověk, to jest anděl !: Nyní poznaly, že
křivdily Zulejce. Ona pak se domnívala, že ho změní trestem a postarala se, aby
byl uvržen do žaláře.

V žaláři byl Josef potěšením všem vězňům, které navštěvoval a posiloval.
Dle židovského podání byla Josefovi za manželku určena dcera Diny, jménem
Asenet. Ta přišla záhy do Egypta a dostala se též do domu Putifarova, byla tu
přijata za dceru a někdy chránila Josefa.

V oné době poslal král Rům zvláštního posla ke králi Egypta, a opatřil ho
mnohým zlatem, aby tím získal dvořeníny egyptské. Také dal jemu prudký jed,
aby jim krále egyptského otrávil. Správce královských jídel se dal poslem svésti;
číšník královský však nikoliv. Když se král o tom dověděl, že se dějí nástrahy
jeho životu, a nevěděl, který z těch dvou by byl skutečně vinen, rozlobil se
na oba a vsadil je do žaláře. — Výklad rabbínů tu přidává, že se tehdy v poháru
číšníka královského nalezla moucha, a v chlebě pekaře králova kamének. Moucha
nebyla jedovatá, a byla tedy neškodnou, proto potom král čišníkovi odpustil.
Pekaře však poručil pověsiti, poněvadž by byl mohl onen kamének přivoditi krá—
lovu smrt zadušením.

V žaláři oba slyšeli, že Josef vykládá sny, a chtěli ho zkoušeti. Číšník
pravil: »Mně se zdálo, že jsem držel v rukou hrozny a vytlačoval jsem iec.
Druhý řekl: »Nesl jsem chléb na hlavě, a ptáci žněho zobali. Vysvětlí nám to!:
Joseí je nejprve poučoval znáti jednoho Boha, který dává a zjevuje sny, a pak
pravil: »Ve třech dnech jeden z vás se dostane opět ke svému zaměstnání,
a druhý bude pověšen, a ptáci budou klovati jeho mozek.: Tu se počali oba
smáti & řekli: »Věz, že se nám nezdálo nic, aže jsme si to jen vymyslililc Josef
pravil: »Váš osud je spečetěn a rozsudek Boží jest nezměnitelnýlc

I řekl tomu, o němž předpověděl, že bude vysvobozen: »Vzpomeň na mně
u svého pána!- Ale satan způsobil, že číšník zapomněl po svém osvobození
zmíniti se o něm u svého pána. — Jedni tvrdí, že Josef tím chybil, že nespoléhal
úplně na Boha, a doufal v pomoc lidskou, a že bylo mu proto zůstati déle
v žaláři. Praví, že tam proto prodlel o dvě, jiní tvrdí, že o sedm let déle. Dohromady
trvalo jeho věznění dvanáct let.

Potom se stalo, že měl egyptský král, Rian Ben Valid, sen o sedmi tučných
- kravách a sedmi tučných klasech (jak jest z bible známo). Nyní vzpomněl si

číšník na Josefa, oznámil králi, že Josef vykládá sny. Josef vyložil sny královy
o sedmi úrodných a sedmi neúrodných letech. Zulejka nyní přišla a vyznala se,
že Josefa křivěobžalovala a bez viny do trestu přivedla. Josef byl povýšen a vládl
jménem krále v celém Egyptě. V úrodných letech shromažďoval obilí pro leta
neúrodná. Když nastal hlad, prodával Josef obilí ze zásobáren a zachránil tak
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Egypt &Kanaan. Později vzal si Zulejku za manželku, neboť Azíz umřel, a Zulejka
se stala dokonalejší.

Ostatní jest složeno dle biblického vypravování.
Židé mají o Josefovi velmi rozvláčné pověsti, které se většinou s mohame

dánskými shodují; Mohamedáné je totiž od Židů přejali. Dle těch byl Josef prodán
neiprve _Madianitům, (ti jej pak prodali Ismaelitům za 20 stříbrných. — Farao
vyšel jednou z lázní, a číšník přinesl jemu číši vína, a král nalezl v ni mouchu;
pak mu byl podán chléb, ve kterém on nalezl třísky. Proto byli oba služebníci
uvrženi do žaláře, kde se sešli s Josefem. Ten dával jim mnohá dobrá naučení
a pak jim ze snů předpověděl jejich osud.

FEUILLETON.

Msgre. Robert Hugh Benson.
slavný konvertita anglický.

V českém překladě Vettz'ho počíná vy
cházeli v knihovně »Věstníku katol. ducho
venstvac: Královo dílo (The King's Achie
vement) od Roberta H. Bensona. Ježto jest
spisovatel tak zvláštním zjevem konvertity,
slušno zajisté s ním naši vetejnostseznámiti'

Anglie prodělává vzácný přerod z pro
testantismu ke katolictví. Kdežto u nás vede
se nízký boj proti cirkvi katolické, a všudy
jeví se .snaha od nepřátel odvésti dobrý lid
od pramene vnitřního štěstí na vypráhlou
půdu protestantismu nebo i nevěry, vidíme
pravý opak v Anglii. Tam nekdy s ohrom
nými obětmi ňnančními i společenskými vra
cejí se do lůna katolické církve každoročně
tisíce anglikánů. A co zvláštního, právě ta
koví, kteří jsouce rodem vznešení, po dlouhém
studiu a přemýšlení poznávají, která jest
pravá církev, vedoucí ku spáse duši lidskou

Benson; sm arcibiskupa anglikán
ského v Canterbury, stal se katolíkem!
Co znamenala tato událost, ocení teprve ten,
kdo pozná, že arcibiskup Canterburský jest
primasem anglickým, prvním lordem ve sně
movně dolní, jenž korunuje krále anglického
a v důstojnosti jde první za rodinou krá
lovskou, jemuž podřízeno jest přes 20 bis
kupství, jenž má svůj palác, starobylý Lam
beth-Palace v Londýně a v Canterbury.

Když bylo Robertu Hugh Bensonovi 12
let (narodil se r. 1871), stal se jeho otec
arcibiskupem v Canterbury. Dle obyčeje nej
vyšší šlechty anglické dán byl mladý Robert
do kolleje Etonské (u Londýna), by se při—

pravil pro universitu. V mládí miloval zdravý
sport ale při tom jevil neobyčejné nadání a
vnímavou mysl. Po vykonaných zkouškách
Responsíons (naše maturita) vstoupil na
universitu v Cambridge do Trinity-College
(kolej Nejsv. Trojice), by se připravoval na
kněžství. Stal se anglikánským knězem. Ale
studium dějin vlasti, zvláště pak oné vzne
šené kathedra'ly Canterburské před reformaci
anglikánskou přivedlo syna anglikánského
arcibiskupa r. 1903 do íma — do ztra
cené otčiny, kdež vrátil se do sv. církve a
r. 1904 byl na kněze posvěcen. Vrátil se
jako kaplan do universitního svého města
Cambridge, kdež do nedávna působil s ne
obyčejným zdarem v duchovní správě i li
terárně.

Svými belletristickými pracemi, hlavně na
poli historické belletrle, řadí se vedle vel
kých kardinálů anglických Wisemanna, New
manna, a Manninga, a dle úsudku před
ních časopisů anglických i protestantských,
pro básnickou formu románů, hluboké my
šlenky neobyčejnou plodnost literární nazýván
jest druhým Shakespearem.

Prvním jeho veledílem jest historický
román trilogie: »Zhe King's Achievement
(královo dílo), The Queen's Tragedy (tra
gedie královny). a »By what Autority?
(Jakým právem ?)

V prvním díle líčí v rouše románovém,
ale na věrném historickém podkladě, osobu
Jindřicha VIII. a jeho dílo odtržení Anglie
od matky církve katolické. V druhém uvádí
nás živě do oné smutné tragedie Ma'r'ieTu
dorovny (Stuartovny) dcery Jindřicha VIII.
a Kateřiny Arragonské, první jeho manželky,
a v třetím líčí státnické pohnutky královny
Alžběty, proč lid tak násilně odtrhla od pravé
víry a věrné syny církve tak krutě proná
sledovala.
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Tyto tři romány mají zvláště proto ne
obyčejný význam, že tyto vlivuplné osoby
staví živě do pravého světla historického,
kdežto dosud dívali se na ně čtenáři očima
anglikánskýma jako na př. Marii Stuartovnu,
kterou dějepisci líčíjako »krvavou- pro mstivé
pronásledování odpůrcůjejích. Benson uka
zuje na ní jako na pravou mučednici a obět

politiky Alžbětiny, s níž čtenář prodělává
sám bolestnou její tragédii.

Svou hlubokou víru a lásku ku církvi
katolické projevuje MSgre Benson v spisku
Papers of a Pariah, v němž líčí krásu
katolického kultu, Ihe Mirror of Shalott
(zrcadlo Shalottovo), The Light invisibte
(světlo neviditelné), v němž zasvěcuje nás
do vznešené mystiky křesťanské.

V psychologickém románu 'The Con
ventonalistu, jenž zvláštěv Londýněvzbudil
živý zájem, v jednom ze tří rádců ku kon
vertitovi sám mocně domlouvá, by ve svém
úmyslu přestoupiti na víru katolickou nedal
se zviklati obyklými předsudky (konvencio
nelnímí) své rodiny, podobně v knížce
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»None other Gods: (»žádná jiná božstvac)
vypravuje o konversi, uváděje zvláštní, no
votou překvapující, pohnutky.

K těmto spisům řadí se i mnohé jiné,
jako A Book of the Love of Jesus (kniha
o lásce k Ježíšovi) v níž sebral středověké
náboženské zpěvy a modlitby, The History
of Richard Raynal, Solitary (poustevník)
z 15 stol., Lord of the World (Spasitel
světa) v němž líčí boj církve katolické na
konci světa s antichristem americkým Juli
ánem Felsenburgem, The Maid of Orle
ans (dívka Orleánská) duchovní divadelní
kus a j.

Mnohé z těchto spisů přeloženy do něm
činy a francouzštiny & našly nejen i nad
šenou kritiku v přemnohých časopisech a
novinách, nýbrž i hojné čtenáře a rozšíření.

Kéž i u nás překlady jeho spisů posílí
se úcta a láska ku víře, kterou tento vzne
šený konvertlta ve svých spisech projevuje
& kterou tolik dobrého v Anglii již'způsobil!

Dr. Hanuš.

SMĚS.

»Český Učitelc ve svém čísleze 27. t. m.
vzpomněl si na náš článek ze dne 1. září,
nadepsaný, »Bohoslužba a školní mládež.:
V mnohém s námi souhlasí. Líbí se mu na
pr, že navrhujeme, aby tam, kde škola je
vzdálena od kostela, žáci 0 všední dny ne
konali zbytečné cesty přes celou obec do
školy a z ní teprve vedeni byli do kostela.
Máme to“ za praktické. Lze přece stará zří
zení měniti, kde duchu a účelu jich případ—
nými změnami spíše se poslouží. V Praze
na př. je více škol středních, kde žactvo
jde přímo do kostela a dozírající učitelé až
tam se dostaví. A pořádek tím nikterak ne
trpí. Jde jenom o nový zvyk. A když se
to osvědčilo na středních školách. proč by
nebylo možno zkusiti to aspoň 0 všedních
dnech též na školách národních? — Pány
faráře, jak . U. míní, není potřebí na náš
článek upozorňovati. Ti zajisté by na tuto
změnu přistoupili. Spíše měli by však páni
učitelé uvážiti, jak »tímto způsobem k pro—
spěchu náboženské výchovy naší mládeže
s námi se sejíli.c

Myslíme, že již toho dlouhého boje mezi
učitelem a knězem ve škole je dosti. Věecek

veřejný život je jím rozvrácen a otráven.
A bylo by již nejvýš na čase hledali cestu
a prostředky k smíru. Kazimírové jsou
jednou na té, podruhé na oné straně. Vedle
česko-německého vyrovnání potřebujeme
stejně — vyrovnání mezi sebou. Několik
lidí, žijících ze sporů. ovšem by utrpělo
ujmy; ale celek by zdárně mohl pracovati.
Všechna naše mizerie v těch otravných spo
rech různých stavů a různých politických
stran má hlavní svůj kořen. r.

Zákaz »Obcházení.: Některé okresní
školní rady vydaly výnos, jímž uchazečům
0 místa učitelská přímo se zakazuje osobně
se představiti členům okresní školní rady &
žádati jich ústně »za podporu spravedlivé
žádosti.: Zajisté že jenom způsob obcházení
a prostředky domáhání se podpory žádostí
zavdaly podnět k podobným výnosům. Smutné
zkušeností vynutily tento zákaz. Ale klidně
uváženo, není zajisté nikterak nečestno, když
žadatel o místo osobně rozhodovateiům se
představí a slušným způsobem bez újmy
a zlehčování jiných žadatelů, za podporu
požádá. Vždyť je mnoho členů okresních
školních rad, kteří osobní představení si přejí.
A zákaz bývá zpravidla — nezachováván.
Ostatně právě dle toho jakým způsobem, tónem,
a kterými prostředky kdo o místo se uchází,
mohou si rozhodující osobnosti učiniti nej
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lepší úšudek o tom, co by mělo vždy v prvé
řadě na váhu padali — a charakteru ža
datelově. r.

Lekají se vlastních dětí »ČeskýUči
tele ve svém čísle ze 4. prosince dává
vážné napomenutí mladé a se svými vůdci
nespokojené učitelské generaci, která vydává
svůj orgán »Volný lista. Odbývá ji mezi
jiným těmito slovy:

»Nemáme žádné chuti proti tisku mladé
generace naší se nějak hájiti. Poukazujeme
jen na psaní Volného Listu jako na zjev
pathologický. Tímto duchem příliš počíná
býti provanut díl naší mladé generace.Ato
bude dojista zjevem intellektuálního úpadku.
Rozumnosttrhá kritísátorská negace F(t) Ale je
to také podhlavnička mravní depresse Roz
laděnost v řadách mladých dostavuje se
jako prostý důsledek a rozrůstá pak v anar
chii, v které jednotlivec ztrácí se brzy pod
úrovní duchové prázdnoty-.

Když setba »Českého Učitele: vydává
zcela přirozeně ovoce, páni se lekají. Jenom
strpení! Budete-li housti stále svoji falešnou
a prázdnou písničku, dočkáte se ještě vět
ších překvapení. Kdo stále jenom podkopává
autoritu jedněch, nemá právo se horšiti, když
ti, jimž takové zásady všlěpovaii, na konec
se obrátí proti autoritě—svých duševních
otců. r.

Náklad na potřeby školství dle ná
vrhu školní komisse o nové úpravě platů
učitelských bude vyžadovali zvýšení o 26 mil.
853.900 K. Z něho na remunerace a cestné
při vyučování náboženstvíje praeliminováno
428.000 K. Oproti svrchu uvedenému ob
nosu jest to zajisté částka poměrně malá. r.

Castou příčinu nenávisti proti
knězi případně vystihl zvěčnělý jesuita P.
Roh, když pravil: »Když někdo při pouhém
pohledu na kleriku nebo černý, kněžský
kabát ae rozčiluje, jako hněvný krocan když
spatří červený šátek, pak v 9 případech z 10
možno tvrdili, že buď má v kapse nespra
vedlivý, cizí majetek, anebo že až po krk
vězí v nějaké neřesti, anebo má na svě
domí křivou přísahu.

Počet žáků na ceských středních
školách ve školním roce 1912—1913
obnáší: na gymnasiích a reálných gymna—
siích v Čechách 11.,460 na Moravě 5261,
ve Slezsku 405; na reálkách v Čechách
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10.545, na Moravě 4687. Prívatistek bylo
na gymnasiích a reálných gymnasiíchvČe
chách 504, na Moravě 246, ve Slezsku
10; na reálkách v Cechách 305, na Moravě
265. Na dívčích lyceích studují 1384
žákyně.

Kongregace pro šíření víry uspořá
dala sčítání všech katolíků. Dle její zpráv,
jež předložila sv. Otci, je na celém světě
na 263 millionů katolíků. Roční přírůstek
činí průměrně 9 procent. r.

Do písemního kursu hudebního pro
učitele přijímají se noví páni účastníci do
1. ledna 1913. Kurs jest nezbytnou po
třebou k státntm'zkouškám neb k sebevzdě
lání. Bližší sdělí na dotaz 5 přiloženou 10h
známkou ředitelhud. školy a sklakatel Arnošt
J. Cerný,Kr. Vinohrady,Kramerioua 4.

LITERATURA.

Chrestomathie biblická. Pomocná
kniha k vyučování náboženství katolickému
na školach středních. SestavilSimon Pokoj,
professor c. k. české vyšší reálky v Č. Bu—
dějovicích. Schválená nejdůstojnějším arci
biskupským ordinariátem v Praze dne 8.
června 1910 č. 5920 a vysokým c. k. mi
nisterstvem kultu &vyučování dne 21. června
1912 č. 27.429 (Věstník minist. z r. 1912
str. 488.) Nakladem c. k. školního kniho
skladu v PraZe. Stran 550. Cena výtisku
vázaného 3 K 60 h. — Potěšitelnýzjcv vřadě
náboženských učebnic středoškolských! Autor
nejprve stručně nastiňuje dějiny kánonu
Starého i Nového Zákona. Na to podává
pečlivě vybraná místo ze všech knih Písma
svatého. Každé knize jest předeslán přimě
řený úvod.' Text uspořádán jest tak, aby
každý s pletou a porozuměním mohl vnik
nouti do božského pokladu zjevení Božího.
Za tou příčinou připojeny jsou stručné, ale
jasné výklady, a to s náležitým zřetelem
i k názorům moderním. Kniha určena jest
v prvé řadě pro žactvo škol středních, ale
výbornou pomůckou může býti také pro
školy ostatní. Ba, žádoucno jest, aby pro
nikla i do vrstev nejširších a tak přispěla
k oživení bývalé úcty a lásky k Písmu sva
tému v .našich rodinách křesťanských. —

Kntbtnnm dna-tva"ut ' Prue.
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ROČNÍK xv. REDAKTOR-VLASTIMIL JELÍNEK.

Přípravy naše na rok 1915.
Píše Tom. Škrdle.

Každou sobotu půjčuje p. red. Tom. Jos. Jiroušek z veřejné půjčovny naší
knihy od 6.—7. hodiny večer. Já mám v 1],6 h. výplatu dělnictva &když p. faktorovi
peníze k účelu tomu potřebné odevzdám, zapisuji týdenní tržbu v papírnickém
závodě, vyplácím osobně úředníky, kteří mají týdenní plat a pak si zajdu do
půjčovny k p. red. Tom. Jirouškovi nebo nejsem-li před sedmou hodinou hotov,
zajde on ke mně a sdělujeme si denní dojmy, denní četbu a umlouváme plány
do budoucnosti.

Dne 16. prosince před schůzi Jednoty č. kat. učitelstva přišel p. red. Tom.
Jos. Jiroušek po 7. hodině ke mně a tázal se na program zítřejší schůze. Uvedl,
že mu řid. učitel p. Fr. Jelínek ze Ždánic psal, že chystá přednášky o Mistru
Janu Husovi, ale že k tomu potřebuje pomůcky a p. red. Tom. J. Jiroušek přidal,
že by bylo záhodno, aby podobně i jiní katolicky sorganisovaní pp. učitelé
učinili a tím aby i Jednota naše na r. 1915 přípravy činila.

Řeč ta se mi líbila, i požádal jsem mluvčího, aby zítra ve schůzi výborové
v tomto smyslu učinil návrh. Stalo se a Jednota se usnesla, aby členové její ze
stavu učitelského otázku husitskou studovali, na přednášky se připravorali nebo
k obraně víry pro r. 1915 se vyzbrojili. Já pak jsem přislíbil, že bych každému,
kdož by 0 M. Janu Husovi veřejně přednášky konati mínil, darem zaslal bro—
žury: z »Husiiství ve světle pravdy,: že by někteří učitelé mohli dostati na po
třebné knihy dar 30 K a že by se dle možnosti každému z nich několik před—
nášek ze Soc. odboru honorovalo. Vedle všeobecné výzvy ke studiu usnesla se
Jednota, že některé pp. učitele jmenovitě k studiu tomu vyzve, a že k tomu
i hmotně přispěje, jen aby otázku tuto uspíšila.

Poněvadž i členové Jednoty — řečníci 0 M. J. Husovi — budou užívati
dobrodiní Soc. odboru, usnesla se Jednota, doporučiti všem katolíkům daň strany,
kterou Soc. odbor zavedl a vybírá..

Tedy zase jedna korporace přihlásila se k práci, k obraně naší pro rok 1915.
Druhý nový pracovník k obraně naší pro rok 1915 jest Zemské sdružení

katolických spolků v král. Českém, které k návrhu svého jednatele Tom. Jos.
Jil-ouška vystoupí na obranné kolbiště svým skioptikonem. Jak se to stane a co
se díti bude, sdělí se později.
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Vědecký spis o Husovi vydá Dědictví sv. Prokopa v Praze. Bude to podíl
nar. 1915. Autor bedlivě studuje a. Dědictví ho v tom. hmotně podporuje.

Ale k největší obranné práci pro r. 1915 chystají se Tisková ligaa družstvo
Vlast, které jsou k tomu cíli četným tiskem a hmotnými prostředky vyzbrojeny.

Tisková liga začala vydávati r. 1904 časopis „Husitství ve světle pravdy“
a vedle něho paralelně „Obranu víry.' — R. 1911 se tedy ukončil roč. VIII.
a do r. 1914 vydáme ještě 3 ročníky & r. 1915 začneme ročník XII. Každý ročník
má 4 sešity, jež jsou někdy pro úsporu práce a novinářských marek ve dva se
šity spojeny, ale objem zmenšen není. Časopis tento jest vclicc rozšířen, nebo
jest to látka časová & ročník stojí toliko 1 korunu.

Zde tedy lze obdržeti dobrou husitskou četbu a proto by si měl kde kdo
pro rok 1912 časopis tento předplatili a kde možno, v katolických kruzích jej
k předplácení doporučiti. Kdyby si jej předplatity spolky a organisacel stane se
duševním majetkem všech jejich členů.

Hojně husitských brožur jsme během osmi let prodali a byl to právě
-|-probošt karlštejnský Roškot, jenž jich často najednou za 70—80 K zakoupil
a v Sedlčansku rozdal.

Do každé knihovny, kterou buď družstvo Vlast nebo Spolek na zakládání
katolických knihoven založí, dáváme všecky brožury z „Husitství ve světle pravdy“
darem. Knihovny ty jsou buď farní, pro lid, nebo spolkové, i stávají se brožury
husitské duševním majetkem mas lidu.

Ale na tom nám nebylo dosti: kdo složí pro Tiskovou ligu k obraně naš
na rok 1915 nejméně 10 K, nebo kdo si již menší částky složené na 10 K do
plní, obdrží z Tiskové ligy všecky vyšle a nerozebranc brožury darem a franco,
k čemuž se darem přikládádají i všecky brožury z „Obrany víry,“ pokud nejsou
vyprodány. Do dnes jsme tím způsobem rozšířili 4503 brožury husitské atolikéž
z varany víry.: V tom se bude i v letech 1912—1915 pokračovati.

Vynikající a zvláště směrodatné brožury husitské, které jsou rozebrány, vy'
dají se znovu ve velkém nákladu. Dvě jsme znovu vydali r. 1911, třetí vyjde
r. 1912. A do nových brožur roku 1912—1915 dáme nejlepší pojednání, jež ve
»Vlastic byla uveřejněna, na př. 0 gleitu Husově.

Další obrannou akcí Tiskové ligy bude, vydati letáky. Mistra Jana Husa
budou r. 1915 oslavovati evangelíci, starokatolíci, mladočeši, realisté, pokrokáři,
volní myslitelé, i jsou ustanovený z Tiskové ligy dvě osoby, aby postavily vedle
sebe program těchto stran a učení tuto uvedených náboženských korporací
a učení M. Jana Husa.

Tisková liga vypsala nad to konkurs na populární spis o Husovi s cenami
300 K. 200 K a 100 K. Práce konkurenční přijímají se do konce r. 1912. Tisková
liga žádá, aby spis o Husovi čítal asi 4—5 archů »Husitství ve světle pravdy.-,
aby byl vědecky založen, a který spis přinese 0 M. J. Husovi něco nového,
bude míti přednost. Porotu k posouzení těchto spisů sestaví J. M. probošt Dr.
Fr. Kryštůfek, universitní profesor.

Druhý konkurs týká se obranného kázání 0 M. Janu Husovi s cenami
50, 30, 20 K. Vypsali jsme ho k přání vážených pánů duchovních. Práce přijímají
se do konce března roku 1912 a kde toho duchovní správce uvidí potřebu
a možnost, může buď něčeho neb všeho z kázání toho použiti. V rozvášněných
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místech by ovšem nebylo radno k němu sáhnouti a na kazatelně 0 M. Janu
Husovi mluviti.

Je samozřejmo, že by Tisková liga ze svých běžných příspěvků nemohla
tuto nákladnou práci podniknoutí. I vydala dne 2. ledna r. 1911 provolání
& výzvu ke sbírkám. Část z těchto sbírek dá se na korespondenci a na agitaci.
částí se uhradí brožury Tiskové ligy, jež se rozdávají, a třetí část se věnuje
na populární spis o Husovi, na obranné letáky a jiné možné tiskopisy.

(PokračováníJ

Výbor Jednoty č. katolického učitelstva a přátel křešťanské výchovy
konal v domě družstva Vlast v neděli dne 17. prosince čtvrtou schůzi za přcd—
sednictví Msgr. Dr. Fr. Kordače, universitního profesora. — Jednatel katecheta
Ant. Suchoradský četl protokol předešlé schůze, jenž byl probrán a schválen. —
Určena byla valná hromada Jednoty na den 21. ledna 1912 asdělán k ní program
a sestavena byla kandidátní listina pro budoucí výbor. .Za předsedu navrhuje se
opět Msgr. Dr. Fr. Kordač. Rovněž i určeny byly dary, které Jednota rok co rok
uděluje. Proslov přednese předseda a řeč o přípravách katolíků na r. 1915 prosloví
redaktor a II. místopředseda Jednoty Tom. Jos. Jiroušek. ——Jeho Eminencí
nejd. Arcipastýři našemu zaslal výbor soustrastný dopis za příčinou úmrtí jeho
matky a blahopřání zasláno bude: Jeho Eminencí ndp. Fr. Sal. kardinálu _Bauerovi,
knížeti arcibiskupu Olomouckému a k jubileům: p. učiteli Václ. Němečkovi
v Žižkově u Prahy a spisovateli p. Janu Voborskému. —_Řídící učitel Al. Frýba
z Vys. Veselí zasílaje Jednotě roční příspěvek, píše: »Kéž žehná Bůh měrou
vrchovatou spolku našemu, kéž mohutni, vzkvétá, sílí a osvěcuje.: Dopis ten
byl vzat s povděkem na vědomí.—Katoličtí profesoři v Praze ze stavu občanského
sešli se k poradě, mají-li si založiti vlastní spolek, ale bylo by jim mílejší,
spojiti se s naší Jednotou. jež dle stanov přijímá za členy své i profesory
středních škol. Výbor Jednoty vítá toto usnesení a přijme jednoho profesora
do výboru. Profesoři středních škol mohou si utvořití při Jednotě odbor. Další
sesilovací akce Jednoty nese se k tomu, aby s ní splynul v jeden celek i Paeda
gogický svaz a aby tak povstalo silné spolkové středisko. Jednání v té příčině'
není dosud skončeno. — Kníž. arcíb. notář Tom. Škrdle předložil 12. číslo letoš
ního nMáje- a 24. číslo letošního »Vychovatele.: V prvém časopise dokončuje se řeč
prof. Dr. Petra chkla proti zhoubné, nemravné literatuře, kdež se mimo jiné praví,
že nutno volatí po revisi veřejných knihoven, kam se dostala špatná literatura — ale
o něco dále praví řečník: >veřejnou knihovnu musí spravovati člověk odborně vzdě
laný, znalý literatury; řízenía soubor knihovny nutno zbaviti všech tendencí politických
a náboženských.: Dle p. prof. nemá míti knihovna spisů nemravných, ale také
ne náboženských, nebo pro náboženství horujících. U něho tedy existuje mrav
nost bez náboženství, i musíme zplna srdce přisvědčiti redakci »Vycho
vatele,c která v úvodním článku zcela správně praví, že v celém tomto

_jednání »Osvětového svazu,- jenž celou akci proti pornografii vede, je příliš
ohleduplnosti, obojatosti a polovičatosti. Je tu hlásán, praví se, akademický boj
jcnom proti nejnižším a notoricky pornografickým časopisům, a zatím většina
našich t. zv. belletristických listů leckdy přinese velmi silnou pikantnost. Že však
je raňnovaným perem, v elegantní formě napsána, schová se pod široký plášt
Umění a je zachráněna. Článek končí, že bez návratu k ideám křesťanské víry
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nebude 'ozdravění. — Po tomto referátu a širší debatě o celé věci usnesl se
výbor Jednoty na této resoluci:_ Výbor Jednoty č. .kat. učit. a přátel křest. vý
chovy _bere na vědomí snahy »Osvětového svazu,c„ že začal boj proti pornografii,
ale přikloňuje se cele k zmíněnému článku »Vychovatele-z když boj proti porno—
grafii, tož boj celý ve všem a všude a na podkladě náboženském. — Při tom si
řečníci trpce stěžovali do pražské obce, která při poslední návštěvě Jeho Veličen
stva v Praze ozdobovala slavobrány nahotinami, ba která okrášlila nahotinami
samu novou radnici. Tu at zakročí »Svaz osvětový-. —- Redaktor Tom. Jos.
Jiroušek, který poděkoval za soustrast, již mu Jednota při úmrtí jeho sestry
učitelky písemně projevila, vyžádal si slovo a promluvil o nutné účasti učitelstva
z naší Jednoty v obraně katolíků pro r. 1915. Vývody jeho uvádíme v článku,
který v tomto čísle »Učit. přílohyc začínáme. — Kolokta ve prospěch paedagogia
v Bubenči vynesla 3 K 10 h. — Na konci schůze bylo blahopřáno p. red. Tom.
Jirouškovi k jeho svátku sv. Tomáše, načež byla krásná tato schůze skončena.

Učitelé a učitelky, kteří přispěli
k obraně naši na r. 1915: Fr. Zajíc,
učitel 1. č. v echách u Přerova; Emílie
Šetinova. učitelka ve Výrově; Marie Adol
iova, učitelka v Litoměřicích; K. Ludvík,
řídící učitel v Praze; Fr. Tater, učitel
v Turnově; N. John, učitel v Roiďalovicích;
Vojt. Lorenz, říd. učitel v Liběšicích; Jos.
Katka, řídící učitel ve Zdetíně (upsal 25 K,
složil 5 k); Jiří V. Dlouhý, ředitel měšť.
školy v Dobrušce. Je to dosud malý počet,
doufáme, že bude r. 1912 rozmnožen. Nové
dary a úpisy přijímá: Tom. Škrdle, po
kladník Tiskové ligy v Praze čp. 570—II.

Co nás bolí, Četní duchovní, ba církevní,
hodnostáři mají bratry, synovce, učiteli, které
podporovali nebo dosud podporují — a ti
se vyhýbají Jednotě č. kat. učitelstva. Při
měte je, aby aspoň »Vychovateleu odebí
rali nebo jim ho předplatte. J. M. probošt
Dr._Fr. Kryštůfek platí ku př. »Vychovatele
dvěma příbuzným učitelkám a vdp. pro
vincial řádu kazatelského, Fr. Václ. Bubeník,
plati »Vychovatele- — a i »Vlastc —
svému synovci učiteli na Moravě. Násle
dujte jejich příkladu. 'Vychovatelc se jim
stane přítelem, & vůdcem na cestě života.

Littera ura.
Na přástkách. Jedenáct pohádek vy

bráno p. Janovským z »nejlepších spisů
českýchc a přidány některé obrázky. Celkem
možno nazvati výbor zdařilým a odporu
čení hodným. Nezamlouvá se nám pouze
pohádka »Anděl strážcea, v níž anděl svá
dí ku krádeži, vraždě atd. Ovšem není tato
pohádka nikterak pohoršlivč podána a na
konec vše dobře dopadne, ale takový zvlá

štní anděl strážce přece se »zvláštněc vy
jímá. astěji užívá spisovatel jména »mi
lenkac. Raději bychom četli jméno nevěsta,
princezna nebo něco podobného, protože
je to dětem snadněji pochopitelným. Znají
sice aneb aspoň pochopí děti jméno milá
ček pro toho, koho mají rádi; ale milenec
a milenka není jim tak zběžným a není
třeba jim ho vnucovat. Dr. Fr. Klobouk.

»O dvou řemeslechc napsal F. V.
Vykoukal. Malá knižečka v ceně 80 hal.
obsahuje 94 ne právě hustě potištěných
stran. Osm stran věnováno různým titulům,
dvě strany činností spisovatelově & čtyři
strany věcnému slovníčku. Vlastní text má
tedy 80 stran (každá stránka halíř), na
nichž se pojednává o řemeslu kovářském a
ševcovském. Zajímavě podává zde p. spi
sovatel rozličné pověsti, pověry, popěvky
lidové, vývoj těchto řemesel již od nej
starších dob. Ovšem není to nějaký hrozně
učený vývoj, nýbrž více lidově přehledný,
na mnohých místech" žertovný a přece zase
věcně vysvětlující. Zmiňuje se i o svatých
patronech těchto řemesel, ale všude zůstává
taktním, nenalezli jsme nikde nic závad—
ného. Knížečka vyšla v »Oseníc t.j. sbírka
»knih mladých čtenářů:. Mají-li tito mladí
čtenáři býti žáci ze středních ústavů nebo
snad z posledních tříd měšťanských škol,
pak by byla pro ně tato kniha vhodná. Ale
mladším rětenářůmc bychom jí do rukou
nedali, protože by jim byla ise slovníčkem
na konci málo srozumitelná a záživná. Ra.
ději bychom ji odporučili i starším čtená
řům vzdělaným, kteří se ji pobaví.

Dr. Fr. Klobouk.
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Škola.
(Výchova náboženská)

Píše ANT. JEŽEK.

(Pokračování)

Na budovách školních „vídáme nápis: »Pojď sem, synu, uč se moudrým
býti.- Vhodný to nápis, ale ve škole samé nesmí se dítě státi tak moudrým, aby
nic nevěřilo. A stane-li se to, odpyká to učitel i společnost lidská.

Špatně činí učitelé, když podporuji snahy nevěrců, by ozdoba- kažďé
školní světnice — sv. kříž — byl odstraněn z důvodu, že znemravňuje. Jak
jsou někteří paedagogicky úzkostlivíl Vezměte ka'ry a naložte na ně kříže a od
vezte, jako kdysi učinili ve Francii, ale dejte pozor, abyste je jednou nehledali,
jako hledáte metlu, které jste se dobrovolně vzdali ve škole!

Když za výkladními skříněmi jsou pravé spousty nemravných, oplzlých do
pisnic a obrazů, pravých nahotin, na to si nestěžujete, ale na křiž. ten zne
mravňuje!

Řekněte nám, v čem ta nemravnost záleží, a my vám to pomůžeme od
stranitl'

Až vyhodíte kříže ze školních budov, vyhoďte take' kněze a řekněte, když
učíte bez dvou hodin celý týden, že to také ještě zastanete a můžete vyučovati
třebas náboženství bez morálky!

Nesmíte dítě najednou zbaviti předmětu tak oblíbeného, na něž se těší celý
týden. Slyší pravdy, o nichž mu na klíně matka dobrá vyprávěla, objasňovati.

Doma snaží se rodičové o předběžné vychování náboženské dítěte a ve škole
by o tom ničeho neslyšelo?

Vždyť i Diderota, jednoho z francouzských nevěrců, překvapil přítel, když
učil svou dcerušku katechismu. Přítel zvolal: >Ty tedy učíš dcerušku svou ka
techismu, ty si z nás děláš bláznyi'u Diderot svraštil obočí; chtěl býti bezbož
ným před svými přáteli, ale ne před svojí dceruškou. lřek1:»Kdybych znal něco
lepšího, abych z tohoto dítka učinil poctivou dceru, oddanou ženu, něžnou &
starostlivou matku, učil bych je tomu; ale protože neznám na světě ničeho, kde
by to všechno obsaženo bylo, než v tomto díle, učím je katechismu.<

Náboženská hodina jest občerstvením pro dítě katolické, což každé samo
dosvědčí, a nesprávno jest tudíž tvrditi, že náboženství dítě netěší, — ba je
ohlupuje.

Machar prohlásil ovšem též, že sám vyučuje dcerušku svou katechismu.
Jaký to jest katechismus— nevím, církve katolické asi sotva! Až vyhodíte ze škol
náboženství, máte již náhradu — »Macharovu čítanku pro děti.: '

Co všechno někteříp. učitelé nevědí, otom svědčí zajímavý případ. Ve kt_erés_i_
škole (nejspíše v »Kocourkověc. pozn. pts.) pan učitel nemohl si dáti ujíti přile
žitosti, aby nepřednášel o původu člověka.

Synek jeden přiběhl udivený domů, »maminko, maminko, víte'co nového?
»Co.pakh táže se matka.
»Člověk jest z opice,-: udiveně sděloval synek.
ino ti to póvídal'h _
»Pán učitel“ve. škole,;
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»Synku,- pravila matka, oje-li matka pana učitele — opice, nevím, — ale
tvoje matka není.

Událost přišla před forum veřejnosti a lidé se smáli, že má pan učitel opici
za matku.

Když budou moderní učitelé takto vychovávati děti dle nauky nepodepřené
ničím — Darvinovy, co budeme chtíti jednou od nich, až dorostou?

'Pan učitel věděl dobře, že člověk pochází z opice, po čtyrletém pobytu na
ústavu učitelském, věděl snad, že Haeckl se zastává Darvinovy theorie, neznal
však, že u nás dr. Mareš a dr. Babák odsuzují naprosto tento vědecký švindl,
že Wilhelm Haeckl líčí darvinismus jakožto mlsala na ovoci přírodovědě zapově
zeném se stromu naprosto nemožného metaíysického poznání.

»Blah, kdo pěstoval své vlasti jednu růží, jeden štěp,c nelze říci dnes
o učiteli moderním.

Na universitě v Upsale jest napsáno: »Volně mysliti jest dobré, správně
mysliti lepší.: (PokračováníJ

Přípravy naše na r. 1915.
Píše Tomáš Škrdle.

(Pokračování)

Sbírky pro Tiskovou ligu šly v první polovici r. 1911 'čile ku předu, ale
pro nastalé sucho a drahotu ochably. Někteří pánové složili obnos jednou pro
vždy. jiní upsali větší dar, splatný v 5 letech. Zejména darovali: Jeho Eminence
ndp. Leo kardinál Skrbenský 500 K. Tisková liga 300 K; 200K: družstvo Vlast
a Nejmenovaný vys; církevní hodnostář. 125 K: referent této stati a Msgr. Ad.
Rodler, kap. děkan v Č. Budějovicích; po 100 K buď darovali nebo upsali pl.
tit.: Fr. Václ. Bubeník, provinciál Dominikánů v Praze; Klášter Benediktinů
u sv. Markéty v Břevnově; Tom. Pícha, farář v Mrákově; Jos. Moc, k. &. vik.
taj. a děkan v Budyni n. Ohří; J. M. opat P. Meth. Zavoral; Ant. Láš, farář
v Lomnici n. Pop.; Fil. Jan Konečný, bisk. vik. tajemník a'tar. v Pouchově;
J. M. Dr. Jan Nep. Sedlák, generální vikář; Lamb. Ludvík, kons. rada v Horažďo
vicích; Václ. Oplt, bisk. vikář a děkan v“Libochovicích; M. K; J. M. general
velmistr Fr. Marat; četní darovali 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10, 5 K, ano někteří
jen 1 K. Celkem složilo dary 498 dobrodinců.

Současně s Tiskovou ligou rozesílá brožury husitské a protiretormační —
počtem 10 ex. — družstvo Vlast. Kdo odebírá »Vlast- nebo »Naše Listy: a do
píše si o ně, dostane je zdarma, kdo odebírá oba tyto časopisy, obdrží je darem
dvakrát. Rovněž je obdrží zdarma katolické spolky, které jsou zakl. členem
družstva Vlast. Jiné katolické spolky .a organisace, chudší řemeslníci, živnostníci,
chalupníci, domkaři a dělníci mají je za polovici. Ve zvláštních případech udělují
se zcelazdarma i chudým nečlenům družstva. Vydání s tím spojené kryje Soc.
odbor. Netřeba podotýkati, že jsme slušnou část těchto brožur během času roz
prodali (v prosinci r. 1911 zakoupil jich na př. rolnický syn na Moravě 400 ex.)
a dávajíce je všecky do knihoven, které družstvo Vlast a Spolek na zakl; katol.
knihoven zakládají, dostali jsme je do širokých vrstev katolické společnosti.

V měsíci září rozeslali jsme jich zdarma na venek 520 ex., v říjnu 1330,
v listopadu 730, v prosinci 320, celkem 2900 ex.
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Jedním proudem žene ven husitské brožury Tisková liga, druhým družstvo
Vlast a naším přáním jest, aby oboje brožury tyto neležely ladem ve farních
nebo spolkových knihovnách, nebo u soukromých osob, ale aby kolovaly po
obcích a městech a nesly stonásobného užitku.

Z Tiskové ligy dostane brožury jen ten, kdo jí daruje nejméně 10 K, zde
z družstva Vlast rozesílají se zcela zdarma, ale jelikož vydáni stím spojené
hradí Soc. odbor, poprosil jsem veřejně zde a jinde. aby si každý katolík uložil
až do r. 1915 incl. dobrovolnou _roční daň 1 K; chudší mohou dáti méně (nej
méně 20 h), bohatší více. V měsíci říjnu složilo tuto dobrovolnou daň 66 osob,
v měsíci listopadu osob 86, v prosinci 50 celkem 202 dobrodinců. Vida tyto
zjevy, hledím v příčině té s blahou naději v budoucnost a přál bych si, aby se
této oběti široké massy katolické podjaly.

Je třeba ještě podotknoutí, že bude Soc. odbor přednášky 0 M.Janu Husovi
honorovati, a že tudíž i z toho důvodu hoden jest vší podpory.

Až to všecko rozdáme nebo rozprodáme, máme v Tiskové lize v reservě
ještě 7 zvláštních brožur, z nichž jedna: »Bitva u Lipanc — liči konec a pád
českých husitů a jiné jsou jednak vůbec poučné, jednak jednají o různých
českých reformátořích. S touto reservou ještě před r. 1915 vyrukujeme a jí na
obranu naši na veřejnost pustíme.

Vedle Tiskové ligy a Soc. odboru zasáhla do obrany naší pro r. 1915
i Literární sekce družstva Vlast. Literární sekce tato vládne pod dozorem výboru
družstva Vlast fondem katolických spisovatelů. Fond tento byl r. 1909 při
25letém jubileu družstva Vlast oživen a novými členy i vzácnými dary posilněn,
a jeho kasa doplňuje se i dále rok co rok složenými čl. vkladya různými dary,
nebo kdo obdaruje všecky fondy družstva, čtvrtina z toho zapíše se k dobru tohoto
fondu. Darců tčch bylo r. 1909 68, r. 1910 — 56, r. 1911 — 61 a nyní od
1. října, kdy začíná nový správní rok, máme jich zase již — 27. A vedle toho
každý rok — od r. 1909—1911 incl. — přistoupil jeden zakl. člen s úpisem
200 K. Jeden z nich- však splatíl 200 K hotově.

Nuže, fondu toho používá Literární sekce družstva Vlast za souhlasu výboru.
který akcí její ve schůzi z 13. prosince m. r. jednohlasně schválil, k naší obraně
pro rok 1905, a to trojím směrem:

l. Vypsala konkurs na román nebo povídku z doby husitské. Ceny 150 K,
100 K a 50' K a k tomu obvyklý honorář ve »Vlasti- (za stranu tisku 2 K).
Lhůta je do konce r. 1912.

2. Konkurs na básně z doby husitské. Básně se přijímají stale až do r. 1915
incl. a uveřejní se ve »Vlastiu. Autor obdrží obyčejný honorář (za stránku
ve »Vlastic 3 K) a mimo to výbor družstva Vlast odmění autora zvláš! dle
objemu a ceny jeho básní. Básníci tito musí ovšem dříve pilně čísti dějiny
husitské a pohusitské od Fr. Palackého, Václ. Vl. Tomka, Helterta, musi znáti
životopis Husův od Dr. Ant. Lenze a rozbor učení jeho ve »Vlastic, v »Husítství
ve světle pravdy. a jinde uveřejněný a oceněný. Předmětem románu nebo básně
mohou býti bud jednotlivé osoby katolické nebo husitské. nebo jednotlivé pe
riody z dějin husitských. Bez důkladného studia, bez zevrubného podkladu hi
storického ani román ani báseň psáti nelze. Nám se zajisté nejedná o trásovíté
hájení osob, víry a principů katolických, nýbrž nám jde o věcné líčení a děje
písnou pravdu. (Dokončení)
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RÚZNÉ ZPRÁVY.

Co nás bolí. Mámev Čechách a na Mo
ravě několik katolických dívčích paedagogií,
každý rok vyjde z nich řada katolicky vy
chovaných dívek, ale ani Jednota č. kato
lického učitelstva, ani »Vychovatel- nečítají
nových členů a nových odběratelů z řad
učitelek katolicky vychovaných. Co je toho
příčinou? Jednak proud doby, který ničí,
co ústav katolického zasévá, jednak ale ty
ústavy samy. Dívky v katolických pae
dagogiích měly by čísti katolické paedago
gické časopisy, měly by si ten onen odbí
rati, s ním se seznamiti a měly by nabádány
býti, když vyjdou z ústavu, aby jej dále
odebíraly. Kdyby na př. četly bedlivě »Vy
chovatelec, seznaly by účel a činnost Jed
noty českého katol. učitelstva a po vystou
pení z ústavu staly by se členyjeho. Rady
katolických učitelek by rostly a Jednota by
byla silná a mohutné. Ale na tento výchovný
moment se v ženských katol. paedagogiích
váha neklade, dívky vycházejí z nich bez
přítele, bez časopisu katolického a propadají
brzo avobodářství, ba volnomyšlenka'řství.
Jako posměch — ale zasloužený, znívýrok
učitele Kokeše z Ostejkovic na Moravě,
který píše ve »Školském Obzoruc doslovně:
»Svoji dceru jsem dal do ústavu učitelek
v Chrudimi proto, že nebyl příslušný ročník
dívčího paedagogia v Přerově otevřen, a do
ústavu v Brnějsem ji nemohl dostat. Ostatně
je známo, že v tomto ústavu se nepěstuje
klerikální politika, ale že tam vyučují i uči
telé světští a že odtud vycházejí naše nej
lepší bojovnice za svobodnou školu a svo—
bodný stav učitelský. Nicméně neradim po
krokovým lidem aby tam své děti da'vali,
poněvadž klerikálové nám to vyčítají, jako
by nám dělali nějakou milost. a přece tac
tum jest, že oni mají takto vic od nás než
my od nich.c*

Družstvo proti špatným učitelům _
utvořilo se v — Paříži a v čele jeho stojí

vynikající spisovatel a člen akademie Mau
') Když redaktor _.Vlastic chtěl do tohoto

ústavu dostati >Vlastc, ctihodné sestry tamní ne
byly proti tomu, ale ředitel Řehoř to zakázal.
Ovšem, kde se nesmí čísti časopis katolický, tam
to v katolickém ústavu divně vypadá.

UCITELSKÁ PŘÍLOHA

,hodných a vlasteneckých učitelů,

kočnlk xv.

rice Barrés. Týž vustavující schůzi družstva
pravil: »Platíme tyto lidi (učitele) svými
penězi. a proto nesmí nikdo od nás žadati;
abychom trpěli takové učitele, kteří sou
stavně otravují naši mládež. Nechceme, aby,
tito soudruzi oloupili lidstvo o všechno
mravní bohatství, aby vyrvali mu víru v Boha,
život posmrtný a zodpovědnost za jeho činy.
Nechceme, aby tito nepřátelé všeho šlechet
ného a' dobrého nakazili oněch 60 proc.

které již
máme. Otcové ubraníte sejim, jestliže se)
včas proti nim postaviteh'- Tak v Paříži.
U nás bylo by nejvýš na čase, .aby utvořilo
se podobné družstvo, neboť na sta učitelů
»soudruhůc a volnomyšlenka'řů otravuje naši
mládež.

Mravní úpadek mládeže. »Ná'rodní
Politika: píše: »Nezdá se, jakoby těžká, zlými
výpary plná mlha táhla celým naším sociál—
ním ústředím, mlha otravující dorost spo-—
lečnosti způsobem přímo hrozným a' do bu-.
doucna svrchovaně děsivým, nezdá se vám,
jakobyzla epidemie mravní valem zachva
covala mládež — jakoby uprostřed lomozu
bojů“ třídních, politických a národních náhle"
vas udeřilo něco, čeho jste dosud neviděli,
nebo čeho jste si náležitě nevšímli? Nezdá
se vám. jakoby před vašimi nohami čast
za částí se prolamovala půda — nemáte
pocit, že nebude za takových poměrů vůbec
možné. ku předu kráčcti, není va'm, jakoby?
takřka za každým rokem nečihal nějaký lupič
nebo dokonce vrah? Ne staří vrazi, ne zlo-
činci, kteří paši zločiny z řemesla, ale vrazi
a lupiči mladí, vyrůstající před vámi ze sa
mých tříd lidí zaměstnaných, školní vzdě
la'ní majících, vrazi a lupiči z téhož spole
čenského těla, jehož údy jste vy, jsme my
všichni ?. —- Proč se tak nepsalo už dávno?
Proč poukazování na děsnou zdivočilost mlá
deže ponecháno bylo dosud jen listům vkle
rika'lnímc?

Millionový dar na zřízení dělnických
domků. španělský král Alfons xm. pro
hlásil, že celou městskou čtvrť El Tardo
v Madriděda na svůj náklad přestavěli
v moderní dělnickou část města. Nájemné
nemá převyšovati dosavadní činže v malých
a nezdravých bytech. Kral chce na'tuto
práci věnovati zatím 4 milliony p'esset. '

WWW-MWMW—M
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Přípravy naše na r. 1915.
Píše Tomáš Škrdle.

(Dokončení)

Aby Literární sekce aspoň částečně studium doby husitské stoupencům
našim usnadnila, vypsala na běžné vydání pro rok 1912 10 cen po 30 K. Kdo
by se o ceny hlásil, tomu darujeme ke studiu vše, co máme: brožury z »Husit
ství ve světle pravdy: a brožury z družstva Vlast. Palackého a Tomka iHeIferta
musí si každý sám vypůjčiti, rovněž i po »Vlastic se musí poptávati u starších
kněží, z nichž mnozí ji mají celou. Pánové z Prahy a z okolí mohou si v úředních
hodinách čísti životopis Lenzův, Helferta, »Vlastc, Sborník hist. kroužku: a jiné
u nás. Domů knihy ty nepůjčujeme.

Třetí bod svěřila Lit. sekce mně k provedení, i vydal jsem v té příčině
zvláštní provolání, které mi »Naše Listy:, »Našinec- a prosincová. »VIast
uveřejnily. »Čech-, v němž byla i moje vyhláška, byl skontiskován.

Míním to prováděti tak: každý, kdož se k práci přihlásí a koho přijmu,
dá se do bedlivého studia; až bude hotov, oznámí mito ajá mu 30 K vyplatím.
Osvědčí-li se to, vypíšeme další ceny i pro leta 1913. 1914 a 1915. Dosud se
hlásilo sedm osob.

Obdarovaný může bud' obranně psáti nebo 0 M. Janu Husovi řečniti. Řeči
tyto budeme, jak jsem již pravil, z fondu sociálního honorovati, což s každým
jednotlivcem zvlášť projednám.

Dary pro soc. fond dostáváme z celých Čech, z Moravy i ze Slezska —
i chceme všude pomáhati.

Z toho všeho, co jsem zde uvedl, lze seznati. že r. 1911 ohledávali jsme
obranný terrain a zabezpečovali jsme se hmotně. R. 1912 bude rokem pokračo
vacím a rokem studia a práce a částečně začne se 0 M. Janu Husovi řečniti.
Učiníme tak v února při našem Soc. večeru (řeč 0 M. Janu Husovi přednese
náš předseda Tom. Jos. Jiroušek), v létě při našem Literárně soc. sjezdu na
venkově a snad i jinde. R. 1913 a 1914 budeme úsilovně šířiti husitské brožury,
populární spis o Husovi a r. 1915 dostanou katolíci do ruky vědecký spis 0 M.
Janu Husovi.

Veliké manifestace katolické — ne útočné, ale obranné — budou asi r. 1915.
»Nový Věkc a »Našinecc navrhovaly, abychom provedli veliká dila kulturní nebo
eucharistická; jiní pravili, aby toho roku byl konán v Praze světový eucharistický
sjezd, nebo aby s velikou okázalosti posvěcen byl dokončený velechrám sv. Víta,
nebo aby se konala velikolepá. všeslovanská pout na posvátný Velehrad — to
všecko jsou dosud jen tužby & sny, ku kterým je třeba jiných. mocnějších
pánů, než jsme my, obyčejní smrtelníci z družstva Vlast a z Tiskové ligy.
Ale — budeme- li živi a zdravi — pomáhati budeme ve všem a všude, kde bude
našich slabých sil a našeho tisku potrebí.

Řídicí učitel, stojící mimo naši katolickou organisaci, píše: R. 1913 bude
tomu 1050 let, co dle historie byl posvěcen chrám Páně na Levém Hradci
u Prahy. Snad tento rok mohl by býti z důvodů taktických pro pražské okolí
jakousi přehlídkou pro r. 1915. A v >Našinci< tarář působící na diaspořena
Valašsku k r. 19l5 píše: Evangelíci a. v. i h. v. nelení, ale připravují se prakticky.
V Praze na Král. Vinohradech mají nově založené české diakonie (mateřský
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dům), zakládají při nich nemocnice a chudobinec. Sbírají na to velmi pilně
příspěvky a daří se jim dílo. Jejich diakonisy (sestry) mají velice široké pole
působnosti. Ony jsou vycvičeny pro schůze, pro misie, pro nemocné, pro vý
chovu dětí a mají všude přístup. Jejich působnost jest veliká a nesmí se pod
ceňovati. Dnes již na mnohých místech jsou katolické sestry docela odstraněny
a na místo jejich diakonisy usazovány. Doposud měly mateřské domy v Německu
a byly našemu lidu méně nebezpečný — dnes však již máme české diakonisy
a brzo poznáme, co ony dovedou. — A co my činíme? Jaké jsou naše pří
pravy proti té lavině, která se již na nás řítí? Čteme ovšem o vypsaných cenách
na dějepisné a obranné spisy — ale nic více. To je příliš nedostatečná zbraň
a nic s ní nesvedeme. Proti peněžným přípravám protestantů nestačí učené
knihy. Zde je třeba stejným způsobem se ozbrojiti peněžními podniky a ozbrojiti
se dobře, nebo příval německých marek je hrozný. — A což naše katolické
menšiny mezi protestanty? Nikdo se jich neujme? Nikdo na jich záchranu
ochranné ruky nepozvedne? — Doposud není z katolické strany žádných
příprav pozorovati. Chcete je nechati zahynouti? Jsou to předvoje, padnou-li,
příval se provalí dále. Nespěte'. Probuďte se! Připravujte!

Jiný, vážený kaplan navrhuje: Mimo věci husitské bylo by dobře k této
době upozorniti- na katolické velikány. kteří v těch rozháraných dobách zůstali
věrní katolické církvi. Dojde-li tato myšlenka souhlasu, zpracují pro podobnou
sbírku spis: »Ian Železný, biskup Litomyšlský a Olomouckýc. Dějepisná podobizna
katolického heroa z doby husitské. Dopsal jsem mu, aby dilo zpracoval.

Doslov.
O Mistru Janu Husovi chceme psáti šetrně. Nám běží o pravdu, o obranu

a ne o štvaní náboženské. Ale pravdu náboženskou, katolickou budeme hájit
rozhodně proti komukoliv.

Radíme pp. učitelům i učitelkám, kteří si zachovali v srdci víru katolickou.
aby život M. Jana Husí, jeho učení pilně studovali, aby i pohusitskou dobu
dobře znali. Budou toho potřebovatí pro školu, k své obraně proti liberálním,
volnomyšlenkářským, někde i sociálně demokratickým kollegům a kolleginim,
s nimiž ve škole působí, nebo s nimiž se v úředních konferencích a ve veřejném
i spolkovém životě stýkají. Všude vitězí ten, kdo je vzdělanější.

Rovněž i pp. katechetům obecných, hlavně měšťanských škol jest důkladná
znalost doby husitské nezbytně nutna. Nezbytné nutná je zvláště na středních
školách. Doby z našeho mládí na obecných a středních školách jsou pryč. Tehdy jen
tu a tam některý profesor proti víře bázlivě zaťukal, nyní však se vede proti víře
hlavně na středních školách, zuřivý boj. Ředitelé středních škol se z většiny krčí, řídicí
učitelové na obecných a ředitelé na měšťanských školách chovají se z většiny
k církvi lhostejné. někde docela nepřátelsky, i jest tu kněz osamocen, sám
na sebe odkázán a proto musí býti k obraně vyzbrojen modlitbou a hloubkou
vzdělání. Týká se to především přírodních věd a dějepisu, protože profesoři
těchto předmětů zpravidla nejvíce na náboženství útočí. A nejvíce útočiti se bude
nyní na nás M. Janem Husem a útok ten se bude stupňovati, čím více se bude při.
bližovati r. 1915.')

') Slyším, že již nyní tu a tam dávají si ředitelové a řídící učitelky do ředitelny
veliký obraz M. Jana Husa. Vycházejí kalendáře s Brožíkovým M. Janem Husem a učite
lové si jej dávají do tříd. V sobotu, dne 13. ledna t. r., vykládal jsem žákům IV. třídy
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[ vyzbrojme se tudíž všickni potřebnými vědomostmi z toho oboru; času
k tomu máme dost, nebo za půl roku, nejdéle za r. 1912 můžeme býti se studiem
doby předhusitské, husitské i pohusitské hotovi. Pomůcek a to důkladných
(Dr. Lenz, Dr. Kryštůfek a jiní) máme po ruce dosti. Dějiny Tomkovy, Palackého
vědomosti naše doplní a docelí.

Valná hromada
Jednoty č. kat. učitelstva a přátel kř. výchovy konána byla vldomě družstva

Vlast dne 21. ledna t. r. Potěšilo nás, že hromady súčastnili se i profesoři střed—
dních škol ze stavu občanského. Schůzi zahájil 1. místopředseda, řld. učitel Jos.
Katka, a brzy po té převzal řízení hromady předseda Msgr. Dr. Fr. Kordač, uni
versitní profesor, jenž se zdržel tím, že konal v Klementinu universitní služby Boží.

tena byla jména r. 1911 zemřelých členů; jsou to: Karel Chmel, ředitel
měšť. školy a ob. starší; sl. Al. Jirouškova, učitelka v Úněticích; Msgr. Bedř_
Kamaryt, děkan v Deštné; Ant. Malec, děkan v Bubenči; Jos. Ruml. os. farář
v Praze, a Jos. Šimek, děkan v Polné. —_Přítomní povstáním vzdali jim poslední
čest.

Jednatel katecheta Ant. Suchoradský četl protokol předešlé řádné valné
hromady, jenž byl probrán a schválen. Na to četl pečlivě zpracovanou zprávu,
kterou zde v plném znění podáváme:

Vclectěné shromáždění!
Vstupujeme v 15tý rok své činnosti a na konci tohoto roku mohli bychorr

slavili nové jubileum. Ale jubileum oslavujeme již dnes. Jsou to totiž 60té ne.
rozeniny našeho milého a vzácného předsedy vldp. Msgra Dr. Fr. Kordače, které
slavil 11. t. m. Zástupce Jednoty vyslovil mu osobně naše blahopřání a poněvadž
si p. jubilant nepřál, aby se o jeho jubileum veřejně přiliš mluvilo, nebylo toto
blahopřání naše tiskem uveřejněno. Ale dnes zajisté při tak slavnostním okamžiku
nebude mi bráti ve zlé, když v této zprávě své vyslovují mujménem celé Jednoty
naší co nejuctivější a nejsrdečnější blahopřání, aby ho Bůh v dalších pracech
sílil a naší Jednotě ještě dlouho zachoval. (Předseda významnou řečípoděkoval.)

Velikou radostí naplněno bylo také srdce naše, že nejdp. metropolita mo
ravský, Dr. Fr. Sal. Bauer, který mnohá léta v Praze působil, povýšen byl sv.
Otcem k nejvyšší důstojnosti v církvi, k důstojnosti kardinála. Zaslali jsme Jeho
Eminenci do Olomouce uctivé blahopřání a Jeho Eminenci ráčil nám zvláštním
přípisem srdečně poděkovati.

Jinou radost měli jsme z toho, že náš ll. místopředseda, redaktor p. Tomáš
Jiroušek, zvolen byl za předsedu družstva »Vlastc, a to jednomyslným usnesením
valné hromady družstva i všech venkovských členů, kteří písemně hlasovali.

starozákonné předobrazy Ježíše Krista. Opakujeme: Abel, Melchisedech, Isak atd. Jeden
chlapec v lavici vyskočil & zvolal: A Jan Hus. S udivením se táži, jak k tomu přišel.
On: mate ho za sebou na zdi v kalendáři a jsou tam kněží, kteří ho upálili. Obra'tím
se, a vskutku, na stěně u tabule visí kalendář bratří Čížků s Brožíkovým Janem Husem.
Opanovav se, řekl jsem chlapci a celé třídě, předobraz Pána Ježíše musil býti před ním
a Hus žil až po Pánu Ježíši, í nemůže býti předobrazem jeho. Požádal jsem p. učitele,
jenž je pán přívětivý, aby kalendář ten z třídy odstranil, & on mi řekl, že jej tam dal
za jeho nemoci jeho zástupce a že tak učiní. Dejme tomu, že bychom byli oba. pan
učitel ijá tvrdohlaví a žádný z nás povoliti nechtěl. Kam by to vedlo? K žalobárn,
k úřadům a ke rváčkúm v novinách.
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Čtvrtá potěšitelné věc týká se člena výboru, p. učitele Vlastimila Jelínka,
který jménem a v zájmu Jednoty po Čechách časté řeči konal a který na
Literárně—socialnímsjezdu družstva »Vlastc v Kladně pronesl jménem Jednoty
naši velice krásnou řeč, po kteréž přítomné obecenstvo sebralo ve prospěch
Jednoty 13 K 84 hal.

Ale jako v životě lidském střídá se radost a žal, tak bylo i v Jednotě naší.
Nebo právě v roce uplynulém zemřel člen výboru naší Jednoty, p. Karel Chmel,
ob. starší a ředitel měšť. školy v Praze na Hradčanech. Dva zástupci naši Jednoty
doprovodili ho ke hrobu aJednota naše ve svém zármutku byla potěšena tím, že
Jeho Milost vsdp. opat Strahovský, P. Method Zavoral, který ho za četné asistence
svého řeholního duchovenstva pochovával, pronesl nad hrobem jeho úchvatnou,
vřele procítěnóu a v pravdě Zaslouženou vzpomínku. _

Rovněž zármutkem nás naplnilo, že sestra našeho pana II. místopředsedy
a členka Jednoty, sl. Aloisie Jíroušková, učitelka v Únětících, s tímto světem se
rozloučila. [ pohřbu jejího se zástupcové Jednoty súčastnili a Jednota naše pro.
jevila p. místopředsedovi Tomáši Jirouškovi ve své výborové schůzi srdečným
způsobem soustrast.

Co se další činnosti naší týká, zmiňuji se aspoň o některých věcech a uvá
dím, že z Polska žádali stanovy naší Jednoty, aby si dle nich i tam podobný
spolek založili.

Jako vletech předešlých, rovněž i v roce minulém vydali jsme kalendář
»Štítnýc, a to ročník VI. — Zástupce naší Jednoty řídil učitelskou přílohu při
Vychovateli a jiný od nás volený zástupce p. los. Hais-Týnecký redigoval velice
obratně časopis »Vzdělavací četbu 'katol. mládeže-. Když pak týž vstoupil do
redakce »Hlasu Národac, zvolili jsme místo něho osvědčeného katolického spi
sovatele dp. faráře Aloise Dostála za redaktora této četby.

K sjezdu učitelské Jednoty moravské při katol. sjezdu v Olomouci poslali
jsme pozdrav a 20ti letého jubilea Socialního odboru družstva »Vlast- súčastnili
jsme se tříčlennou deputací a dva z našich členů, a to 'vldp. předseda a člen
výboru p. říd. učitel Karel Ludvík, přednesli zde srdečné & upřímné pozdravy.

[ v roce uplynulém pamatovali jsme zvláštními peněžitými dary na katol.
dívčí gymnasium na Král. Vinohradech, na katol. paedagogíum' Školních Bratři
v Bubenči, na Tiskou Ligu a Spolek na zakládání katol. knihoven, — hnutí pak
našemu k obraně naší pro rok 1915 určili jsme rokem 1911 počínajíc každého
roku 50 K. Mimo to podporujeme půjčovnu knih při družstvu »Vlast- zřízenou,
o jejímž působení jako léta minulá i v dnešní valné hromadě podá zpravu jetí
správcc'p. tcd. Tomáš Jiroušek. V každé výborove schůzí konáme sbírku ve
prospěch katol. paedagogia v Bubenči, čímž dáváme najevo, jak nám zdar tohoto
mnohoslibného ústavu na srdci leží.

Velikým posilněnírn naší Jednoty bude to,co sice ještě provedeno není, ale
oč se právě jedná: aby se k návrhu našemu s námi spojil Paedagogický svaz
a aby se k nám připojili katoličtí profesoři středních škol. kteří se ve zvláštní
poradě usnesli, že by lépe bylo pracovati spojenými silami s nami, než síly
tříštití.

Ve schůzích svých jednali jsme o časopisu »Volná Myšlenka: a probírali
jsme jednotlivá čísla »Volné školy-, abychom seznali jejich směr a protikatolické
působení. (Pokračování)
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Valná hromada Jednoty č. kat. učitelstva a přátel kř. výchovy.
(DokončeníJ'

Ku konci této zprávy uvádím ještě statistiku členstva, jaká byla dne 31. pros.
r : Všech členů má Jednota 362. Z'nich jest činných 184, zakládajících 47,

přispívajících 131. Dle povolání jesi učitelů 53, učitelek 38, kněží 141, biskupové 3,
konsistoř ], laiků (neučitelů) 74 a katol. spolků a organisací 52. Během roku
minulého zemřelo členů 7. vystoupilo členů 12, ubylo tedy členů 19. Nových
členů přibylo 16.

A nyní děkuji sl. družstvu »Vlastc za bezplatné a ochotné propůjčování
místností k výborovým schůzím a k valné hromadě, děkuji dále sl. redakcím
měsíčníku »Vlastc, týdenníku >Naše Listy- a denniku »Čechc za ochotné uveřej
ňování našich zpráv spolkových, děkuji konečně všem přátelům a příznivcům
Jednoty za hmotnou i mravní podporu jejich & prosím, by i na dále nám svou
vzácnou přízeň věnovali. Další činnosu' Jednoty přeji hojně zdaru a Božího po
žehnání.

Hojný potlesk přítomných byl nepatrnou odměnou zasloužilému jednateli.
Pokladník, katecheta Ant. Suchoradský, předložil účetní zprávu. Jmění bylo

2668 K 14 h., vydání 759'K 93 h., i zbývá hotovost 1903 K 21 h. Jubilejní
fond na podporu členů učitelů a učitelek má jmění 4547 K 98 h.

Přítomný revisor, účetní Jan Žák, dotvrdil, že s p. učitelem Joselem Mazancem
účty bedlivě revidovali a ve vzorném pořádku je nalezli, i udělila valná hromada
pokladníku jednohlasně absolutorium.

Členové 'byli svědky toho, kterak všecky zprávy katechety Ant. Sucho
radského byly pečlivě zpracovány i mluvil jim předseda Msgr. Dr. Fr. Kordač
ze srdce, když mu za tuto již mnoho let osvědčovanou péči a přičinlivost
ve prospěch Jednoty srdečně děkoval.

Následovala zpráva z Půjčovny kat. knih, která byla vzata na vědomí.
Zprávu podával p. red. Tom. Jiroušek.

Na darech uděleno bylo: 100 K Spolku na zakl. kat. knihoven, 50 K
Tiskové lize a po 30 K: Českému dívčímu kat. gymnasiu na Kr. Vinohradech
a Školským bratřím v Bubenči. K tomu přistupuje dar 50 K k obraně naší pro
r. 1915 již loni povolený. Z jubilejního fondu udělila konečně valná hromada
podporu býv. učiteli z Moravy, jenž jest v citelné bídě a jenž žije nyní v Praze.
8 povděkem bylo vzato na vědomí, že dobročinný em. farář Jan Nosek zNekoře
i letos opět naši Jednotu štědře obdaroval.

Vykonány byly volby výboru, před nimiž přítomní gymn. profesoři při
stoupili k Jednotě za členy. Zvolení byli:

za předsedu: Msgr. Dr. Fr. Kordač, universitní profesor; do výboru p. t.:
Jos. Bayerova, učitelka; Albína Fortýnova, učitelka; Vl. Jelínek, učitel; Tom. Jos
Jiroušek, redaktor; Jos. Kafka, řídící učitel; Jan Kalivoda, profesor reálných škol;
Karel Ludvík, řídící učitel; Ant. Suchoradský, katecheta; Tom. Škrdle, k. a.
notář; Boh. Šubrt, tiskárenský faktor; Teresie Trojanova, učitelka, a Boh. Varhaut,
stavitel — za náhradníky: Al. Brynych, říd. učitel; Al. Frýba, říd. učitel; Boh.
Havel, učitel; Fr. Havlát, říd. učitel; Ant. Prokeš, říd. učitel, a Prok. Sláma,
učitel. Za revisory účtů zvoleni byli: učitel Jos. Mazanec & účetní Jan Žák.
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Všickni přítomní volbu přijali a ochuravělý p. učitel Vl. Jelínek zaslal nadšený
dopis, v němž ujišťuje, že bude pro Jednotu, seč síly stačí, pracovali, že se
připravuje na přednášky 0 M. Janu Husovi a že bude od r. 1912—1915 konati
0 M. Janu Husovi četné řeči na venkově a že při tom neustoupí ani o krok od
svého katolického přesvědčení. Nadšený dopis jeho přijala valná hromada
s vřelým uspokojením.

Škola.

(Výchova náboženské.)
Píše ANT. JEŽEK.

(Pokračování)

První část plně vyhovuje učitelstvu — přijalo ji tedy na svůj štít, druhou
zavrhlo & ponechalo učitelům, kteří táhnou za jeden provaz s klerikály. Onino
budou mysliti »volněc, až tuze »volněc, tak že to jednou již »volněji- nepůjde.

Následek toho zračí se ve výroku jistého katolického žurnalisty, jenž
pravil: »Škola bez náboženství udělala bankrotlc

A Guillot, vyšetřující soudce v Paříži, nespokojuje se pouze tím, aby sku
tečnost samu, jako dějinnou událost, prostě konstatoval, ale praví: »Každý
upřímně myslící člověk, nechť jest již jakéhokoliv smýšlení, nepopře, že úžas
vzbuzující přírůstek mladistvých zločinců s nejmocnějším nešťastným převratem
v organisaci školské v nejužším jest spojení a s ním nerozlucně souvisí. »Zave
dením beznáboženské školy oloupena byla mládež 0 své náboženské ideály a
dřívější její ideály vymizely. Láska k vlasti a k Bohu jsou bohužel dnes u ní
neznámými pojmy. Že zlo nestalo se horším, máme děkovati jediné svobodným,
katolickým školám, které aspoň těch několik bohabojných a nábožensky smýšle
jících mužů odchovaly.c

Když by se zdálo, že A. Guillot tuze přísně odsuzuje školu nevěreckou,
poslyšme, co pravi M. Bonjean, návladní u soudu. Týž rozhorleně volá: »Francie
vrhá se do propasti záhuby. Vyučování bez Boha jest hlavní příčinou úžasně
vzmáhající se mravní zvrhlostic.

Nejlépe nás arciť a' k tomu nestranně o tom poučuje statistika. Ve zprávě
statistické kanceláře v departementu na Seině čteme: »Ze 100 dítek, které stály
jako obžalované před soudem, navštěvovalo 11 školy katolické, ale ne méně než
89 školy beznáboženské.c *

Přes to přece chtějí moderní učitelé školu beznáboženskou — zároveň však
chtějí míti děti mravné, poslušné atd.

Jistý pokrokový učitel dokonce vyjádřil se ve shromáždění, že prý naše
mládež nemůže proto růsti a že proto blbne. že ve škole stále jest od kněží
strašena peklem, čertem atd.

V nařízení ze dne 20. srpna 1870 stojíznÚčelem vychování jest přímý, šle—
chezný charakter.: Charakter může jen ten vypěstiu', kdo sám pravým charakte
rem, jako růži může jen zkušený zahradník vypěstovati.

»Však jisti buďte! I ten mezi námi,
jenž nejprudčeji bije ve svou plec,
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"ze vědy střízlivé zná jenom chrámy
a jinde naprostý je nevěrec —:
iten, když nechá slov, jež ducha mámí
a sestoupit až na dno duše zkusí,
ten zeptav se, po pravdě vyznat musí,
že sice ne věřící, věří přec“ (Sv. Čech.)

(Pokračování)

Různé zprávy.

_ Sebevraždy žáků. Videňštíučitelovéze
XIII. okresu konali nedávno okresní kante
renci, ve které se hlavně jednalo o častých
sebevraždách školních dětí. Výsledkem porady
učitelské bylo podání memoranda c. k. mini
sterstvu vyučování a říšské radě. K memo
randu byla připojena žádost, aby ministerstvo
i říšská rada věnovaly těmto neblahým úka
zům pozornost a aby se nalezly prostředky,
které by učinily přítrž zmáhajícím se sebe
vraždám školních dětí. V přípise zmíněném
označují učitelové vídeňští tyto nejhroznějši
úkazy za degeneraci rodičů a snledávají
hlavní příčinu dětských sebevražd ve špatné,
převrácené rodinné výchově, která se nedá
uvésti v platnost 5 nynějšími nedostatečnými
disciplinárními prostředky školními. Béře-li
si žák život pro špatnou známku na vy
svědčení, nečiní tak pro trest aneb nedo
statečnou známku, nýbrž činí tak jedině ze
zrozené náklonnosti k sebevraždě. Memo
randum vídeňských učitelů svaluje všecku
vinu na rodiče, kteří jednak jsou seslabeni
alkoholem a sexuálními výstřednostmi, jednak
odbývají výživu ditek umělými prostředky.
Nesmírná požívavost, čtení pornografických
listů a sensačních článků o vraždách a
sebevraždách působí sugestivně na mladé
duše a vedou k sehevraždám nedospělých.
Vídeňští učitelové žádají, aby zřízeny byly
zvláštní ústavy, kde by děti, od svých ro
din odloučeny, měly přístup k lepšímu vy—
chování. K tomu cíli by sloužil zákon, který
by přinutil rodiče, aby děti své ústavu vy
dali. — Memorandum toto svědčí otom,
že mládež vídeňských (a také jiných) škol
nalézá se na nakloněná plošině a řítí se
v úpadek, jemuž moderní škola nedovede
čeliti. To jsou následky našich školních zá
konů. Nynější rodičové jsou podle nich vy
chováni. Proto není divu, že mezi jejich
dětmi jest zkáza & neblahé úkazy sebevra
žedné manie. Moderní škola zanedbala vůli

lidskou a vydala ji na pospas dravým pod
vratným proudům. Všecku vinu špatné vý
chovy nenesou pouze rodičové, moderní
škola nese vinu též, protože »unum neces
sariumc, jak dí sám Komenský, t. j. nábo
ženství, které sílí lidskou vůli, podněcuje,
ano jím zhrdá a je zpět zatlačuje.

Italský katolický učitelský spolek.
V těchto dnech rokoval v Benátkách sjezd
katolického učitelského' spolku. Jelikož zed
nářská vláda vyhnala vyučování katolického
náboženství ze škol obecných — paroluje
učitelský spolek, aby si katoličtí rodiče
těsně vedle školy vystavěli svoji mistnost
pro vyučování náboženství. Spolek dále co
nejdůrazněji protestoval proti úmyslu vlády,
odstraniti vyučovánínáboženství i z ústavu
pro učitelské sirotky. Spolek italských kato
lických učitelů získal během posledního roku
900 nových členů.

Příčina mravní zkázy. Na lavici ob
žalovaných před pařížskou porotou seděl
18letý jinoch, jehož obličej dával najevo
mravní zpustlost. Předseda se ho tázal:
»Sandote, zavraždil jste stařenu Rosinu
Menie, abyste se zmocnil jediného franku,
jejž měla zavražděná. Kdybyste byl věděl,
že najdete u ní tak málo, nebyl byste ji
jistě zavraždilř- — Sandot: »Proč ne, pra
cuji za každou cenu.: — Předseda: »Vaše
odpověď musí naplniti hrůzou nejhoršího
zpustlíka. Je vám teprve 18 let a jste již
tak hrozným zločincem. Kdo pak vás učil
téhle zkázeP- — Sandot: »Cožjá vím ?. —
Předseda: »Přiznáte se ke všemu, z čeho
vás viní žaloba?< — Sandot: »Přiznávám
se ke všemu a '— směji se tomu.a Obhájce
Saint Appen pravil mezi jiným asi toto:
»Má úloha jest velice lehká. Obžalovaný se
přiznal, hájeníjeho jest nemožné. Přes to pro
nesu několik slov. Žádá li soud od Sandota,
aby se zodpovídal ze spáchaného velikého
zločinu, budiž mi dovoleno, abych pronesl
úsudek o soudu. Nevím, jak porotci roz
hodnou, ale tolik vím, že mnohý z přítom
ných jest vinnější nežli zločinec Sandot.
Vinníky chci označiti. Jste vinni vy, pánové,
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kteří představujete nynější společnost, která
se stará o to, aby trestala zločiny, která
však si netroufá odstraniti svou vlastní zka—
ženost, svůj vlastní mravní úpadek. Vídím
před sebou na stěně Ukřižovaného. Zde visí
v soudní síni, kde jsou odsuzování zločinci-.
Proč nevisí ve škole, kam posíláte své
dítky? Proč trestujíce nyní, odvoláváte se
na Boha? Proč byl na Golgotě Ukřižo
vaný ukázán Sandotoui teprve nyní, kde
stojí, aby se zodpovídal před trestním zá—
konem? Kdyby Sandotovi, dokud chodil do
školy, byl býval představen před oči obraz
Ukřižovaného, jeho příklad a jeho učení,
nebyl by j'stě přišel na lavici obžalovaných.
Kdo poučoval Sandota, že má nesmrtelnou
duši? Že má milovati Boha a lldl?_Kdo-jej
učil přikázáním Božími Jeho duše byla po
nechána všem špatným vášním bez ochrany.
bez mravní obrany. Hoch rostl jako divoké
zvíře v poušti, sám v lidské společnosti,
která jej nyní'dá popraviti jako divokou
bestii, kdežto by z ní byla mohla vycho—
vati beránka. Ano, vy jste.to, pánové, na
které žaluji! Vy, kteří se chlubíte svým
vzděláním, ve skutečnosti však jste divo
kými barbary. Vy, kazatelé občanské mrav
nosti, vy, kteří šíříte mezi lidem nevěru a
nemravnost slovem i příkladem a pak se
nad tím divíte, když vám lid zločinem, sesu
rověním a úplnou hroznou zpustlostí špatně
se odměňuje. Odsuďte Sandota, máte k tomu
právo, avšak já žaluii na vás a tím konám
svou povinnost.: — Porotci uznali po krátké
poradě otázku viny a odhlasovali tím roz
sudek smrti. Zdali Rakousko zmoudří z cizí
škody?

Pruský šulmajstr. V našich učitel
ských časopisech, v ústech »druhého Ko
menského: prof. Drtiny, nejednou četli jsme
a slyšeli slovo »rakušáctvíc. Program po
krokových učitelů chce školství svobodné
jak od církve, tak od státu osvobozené.
V Prusku, kde je také státní dozor, kde
učitel i náboženství protestantské vyučovali
musí, zdá se, že mezi učitelstvem jest jiná
nálada. »Berl. Tagbl.: sděluje, že šestý
sjezd pruských učitelů, konaný v Hanoveru,
usnesl se jednomyslně na této resolucí: vBu
demc státi věrně při vlasti a králi, při říši
a císaři, a tak také chceme mládež vycho
vávati.:

Literatura.
2 hlubin a mělěín života.. Napsal

Luděk Archleb. Rok 1911. Pět obrázků slou
čeno ve sbírku, prvý »Krvákc jest varovný
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před čtením podobných knih, jež četli lidé,
kteří potom pro 600 zl. zabili dívku u nich
dlící na návštěvě. Konec vrahů byl smutný,
jeden se zastřelil, druhý byl odsouzen. Po
mocnice při vraždě, byvši tázána, »jak bude,
až bude musit ku zpovědi před svatbou, po
hodila jen hlavou“a zazpívala polohlasně'
nějakou světskou píseňc (str. 43.) Druhá
novella líčí, jak chudí umělci po roce set
kali se při hře Fausta a Markétky. Zde
mnohé výroky nepochopí čtenáři, kteří dů
kladně neznají oné divadelní hry. »Revia
na zastávce: rozmamě uvádí na přetřes
chyby při kontrole, nešetření tiskopisů úřed
ních. Známou látku má »Humoreskac, vy
padnutí z postele a při tom opileův sen, že
umřel, jakož i »Kdo chce kam. pomozme
mu tamc, osudné svezení žida Teibla na
kladním lvlakem na slepo. Obrázky ty ne
obsahují nic závadného, ale také nic nového.
Psány jsou srozumitelně a čtou se pěkně.

Liga + 12.

Ztišené Vlny, črty a podobizny. Napsal
Pavel List. R. 1911. Nakladatel E. Beaufort.
Spisovatel připsal: »Své Aničce a Zdeničce
(asi dětem).

Známý l'euilletonista Pavel List (vlastně
Václav Schwab) sebral několik tcuilletonů
a novell, které v posledních osmi letech
napsal a srovnal ve sbírku pod názvem
oZtišené vlnyc. Obsahují výjevy, jak v ne
mocnici setká se s opustěrou milenkou, líčí
neposlušného, nestálého syna, snílka pro
fesora, milovníka přírody, (známé thema),
osvěžení v lázních, úvahy zničeného hospo
dáře před smrtí, sen starého mládence pod
střemchou, úvahy ženy před rozlukou, ne
šťastnou mladou nevěstu, život neduživce
ve velkém městě, milující sklepnici. Dojemný
jest obrázek, jak malíř vymaloval mrtvou
matku (»Konečně pochopenc). Pěkný motýv
má »Povídka z lesac, napravil hřích mla
dosti, »Blínyc, žal nad minulým smyslným
životem. Někde je živě líčena příroda jako
>Když stromy zazářily květem-. Spisovatel
odsuzuje nadržování matekjedináčkům, snahy
po olicírech. Dojemně se čtou výroky spi
sovatele laika: »V utrpení svaté matky
Kristovy pochopila symbol ženských pra
covnic, jež napily se dobrovolně z kalicha
hořkosti pro celý život. Marie Panna tušila,
že štěstí její se zvrátí v muka. Odhodlána
však a silna vzdorovala osuduc-(str. 93).
Novelly ly zcela nezávadné lze vším právem
odporučiti. Liga +12.
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Řeč red. Tom. Jos.lJirouška při valné hromadě Jednoty č. kat.
učitelstva a přátel křesťanské výchovy,

Velectěné shromáždění!
Za tři roky bude tomu 500 let, kdy odřekla se církev Jana Husa akdy on,

octnuv se na hranici, dle zákona Bedřichova — tedy z rozhodnutí moci světské —
byl upálen. Tento jubilejní rok chystají se oslaviti liberální spolky, korporace,
obce a města dle návrhů, které jsou jim podávány. Rozumí se samo sebou, že
na tomto oslavování budou míti podíl i politické strany v národě. pokud jsou
protikatolické, a nic se nebudou ohlížeti na to. že vyvolají tím v národě hnutí,
jímž dobrá shoda s katolíky z přesvědčení nesmírně utrpí a povede k vzájemnému
zápasu, v němž katolíci nesmí se ukázati slabochy.

Budou to zvláště volní myšlenkáři, kteří postaví se v čele. oslav Husových
(ačkoliv sami žádné víry nemají), ale budou v tomto zápasu loviti pro sebe
každého, kdo se jim uloviti dá.. Bude to veliké hnutí proti Římu, které nejvíce
posílí všecky. kdož volají: »Pryč od Římalc a svádějí k odpadům od církve, ať
už k protestantismu nebo k úplné nevěře; na tom jim nezáleží. Z oslav Husových
vyvine se tedy zápas a boj proti církvi a proti všemu katolickému;to je faktum.

Předstírá se aranžery těchto oslav, že se budou konat přednášky kpoznání
Husa, ale, nebudou je konat osoby ke katolictví spravedlivé a nestranné; před
stírá se, že budou stavěti pomníky Husovy k jeho památce, ale nepovídá se, že
u těchto pomníků každoročně bude se 'demonstrovati proti církvi a proti kato
líkům, jako se demonstruje průvody a osvětlováním oken a domů každého roku
v den 6. července; předstírá se, že se bude vydávati tiskem brožura za brožu
rou, kniha za knihou, v nichž líčeny budou sláva a učenost Husova, aby prý
poučen byl o Husovi národ, ale nepovídá se, že tyto brožury a knihy nebudou
psa'li nestranní a odborní znalci theologičtí, nýbrž protivníci bohosloví a odpadli
kněží i volnomyšlenkářští nevěrci, kteří vzbudí ve svých spisech jen proti kato
lictví odpor lidu, jakého jsme dosud ještě nezažili. Časopis »Nerudac dnes týdně
vycházející hodlají volnomyšlenkáři v roce 1915 vydávati denně, aby hnutínovo—
husitské hodně se rozšířilo.

Města dále hodlají pořádati výstavy všeho, co se odnáší k době husitské
k letům 1415—1436, a vše to bude počítáno za pokrok husitský. Bude to
hlavně literatura novodobá (poněvadž literatury z dob husitských není), budou
to bitevní plány, zbraně, obrazy bitev, figuríny krojů atd. Z těchto sesbíraných
věcí hodlají obce a města zřizovati husitská musea, která pro všechny věky mají
mysli Čechů upomínati na dobu husitskou. Pokud se týče dramatického umění,itoho

se má použíti na oslavu husitství. Maji se pořádati hry z dob husitských, ovšem,
nynějšími spisovateli skládané, má se použíti skioptikonů, kinematografův i bio
gratův, aby se uspořádala představení obrazů a výjevů z dob husitských a ze
života Husova zvláště. Kde jaká upomínka na Husa, jako Kozí Hrádek u Tábora,
má se opraviti nákladem obcí a měst, nehledě k tomu, že se tak bude díti i za
peníze katolíků, kteří z náboženského přesvědčeni i s ohledem na nynější ho
spodářskou tíseň budou proti tomu protestovati a nerozvážně toto počínání budou
odsuzovati, nebot není dnes obce a města, jichž by netížil dluh na dluh. To vše
se bude díti v roce 1915 a dnes již činí se k tomu čilé přípravy.
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A co budeme dělatí my? Máme mlčet, máme složit ruce v klín a sklopíti
zrak? Ne, nikoliv! Když vidíme, jaké následky z toho všeho mají pojiti, když
poznáváme, že již dnes se rozk'rikuje, kolik tisíc a tisíc odpadův od církve má
tyto oslavy provázeti, a když tiskem i přednáškami do dnes konanými nabyli
jsme o tom přesvědčení, že celé to oslavné hnutí má. býti demonstrací a popuzo
váním proti katolictví a proti církvi, když se má ztěžovati působnost našich kněží
mezi lidem: tu mlčetí, ruce v klín složili, ani zraků sklopíti před takovouto zá
plavou nesmíme. V roce 1915 ukáže se odvaha katolických mužůu a katolických
žen. V tom roce projdeme cestou zkušební, cestou ohně, a blaze každému z nás,
kdo v té zkoušce obstojí. Žádný ruch za všeobecné přímé a rovné hlasovací
právo z 28. listopadu roku 1905 a žádný ruch volební do dnes nebude se moci
vyrovnati tomuto ruchu. Uvidíte! Semknuti v řadách půjdou všichni, kteří proti
sobě psali, kteří se nenáviděli, kteří se pronásledovali: národovec vedle inter
nacionála. nespolehlivý a vypočítavý katolík vedle nevěrce, Čech i Němec po
krokář podají si ruce u husitské hranice; jen my čeští národovci a katolíci budeme
osamocení. Taková bude situace 0 jubileu roku 1915, nebude-li pro nás horší.

Proto pravím, že v roce 1915 ukáže se, kdo budeme z mužů i žen míti
odvahu jíti touto zkušební cestou jako rozhodní katolíci. '

Nuže, abyčhom odvahu měli, musíme se tomu zaučovati již dnes, nejsme
tak slabí, jak by se někdo domníval. Jsme silni dost, jsou nás tisíce, ale budeme
potřebovati uvědomění a povzbuzení.

Před 201ety jsme nebyli tak silni jako dnes. Tehdáž nebyli bychom se mohli
postaviti tak na vlastní nohy jako nyní; dnes máme se kam obrátit, dnes máme
na koho apellovat, aby pozvedl hlavu vzhůru: dnes máme katolická střediska,
dnes máme katolické spolky vzdělávací. Nuže! ty se musí také osvědčiti, ty nám
musí také pomáhali hned před rokem 1915, a zvláště v roce 1915. A spolků
těchto není snad jen nepatrný počet :, varcidiecesi pražské máme jich 83, v diecesi
královéhradecké 86, v diecesi česko-budějovické 52 a v diecesi litoměřické 10.
Tedy celkem 231 vzdělávacích katolických spolků kromě spolků čistě nábožen
ských, podpůrných a kromě katolických politických organisaci, které daleko svými
čísly a počtem svých členů převyšují spolky vzdělávací.

Tohle jsou naše bašty. na které také spoléháme k roku 1915, které se musí
v době této zkoušky osvědčiti; proto byly zakládány, proto iejich členstvo kně
žími i námi laiky bylo po léta vychováváno vuvědomělé a hrdé katolíky. Mnohého
z nás tato buditelská a uvědomovací práce stála půl života; nuže! nyní budeme
chtití vidět — odměnu. A v čem tato odměna, na níž mnohý z nás má plný
nárok, bude záležeti? Hned vám povím.

Tisková Liga, spolek na obranu církve a katolíků, spolek k hájení křesťanské
osvěty a šíření pravdy, vydává dva periodické časopisy »Husilsluí ve světle pravdy:
a »Obranu Víryc; první i druhý časopis má k roku 1915 svůj význam. Prvni
vysvětluje husitství & jeho temné stránky a druhý časopis obhajuje opět církev
i víru ohroženou husitstvím, protestantstvím a nevěrou. Tyto listy šířít,jim půdu
zjednávat v lidu, tot první úkol všech spolkařův, agitátorův a organisátorů. Kdo
věnuje korunu předplatného, má »Hu'sitství ve světle pravdyc poštou na rok za
bezpečeno a podobně i »Obrana Víryc stojí předplatného na rok jen korunu. —
Dále, kdo poskytne na naši obranu k roku 1915 nejméně 10 korun darem, tomu
Tisková Liga zašle všecka dosud vyšla čísla .Husitství- i_»Obrany Viry-, pokud
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nejsou rozebrána. Tímto způsobem bylo již přes pět tisíc těchto brožur
»Husitstvíc i »Obranyc po vlastech českých do dnes rozesláno & v díle tom se
pokračuje. Nužel pomozme hledati k této akci přátele a dárce, hlavně v městech
a na venkově, kde k oslavám Husovým se chystají; at tam má lid předem pojem
o tom, kdo byl Hus a čím bylo husitství. To se může velmi snadno prováděti
v každém katolickém spolku, v každé organisaci.

Ve stejných názorech a snahách jako Tisková liga pracuje k roku 1915
družstvo Vlast a jeho Socialni odbor: šíří brožury, vysílá řečníky a pro rok 1915
uloženo jest řečníkům, aby zvláště Husa a husitské hnutí studovali a na poho
tově byli, přednášky ve spolcích, kdykoliv toho bude potřeba, v tom směru po
řádati, Husa a husitství vysvětlovati. Jiný spolek, který akci obrany k roku 1915
podporuje, knihy rozšiřuje, mezi nimi zvláště »Husitství ve světle pravdyc, jakož
i »Obranu Víryc, jest »Spolek na zakládání katolických knihoven.: Nužel pod
porujme i tento spolek.

Na nás členech Jednoty katolického učitelstva a přátel křesťanské výchovy
jest, abychom také obranné akce se súčastnili a čím můžeme k roku 1915 při
spěli: kdo můžeš přednášeli o Husovi a husitství, přednášej; kdo čteš kterýkoliv
učitelský list nám katolíkům nikoli příznivý a najdeš tam o Husovi a husitství,
co by zasloužilo pokárání v katolickém tisku, učiň tak, pokárej a odsud veřejně
a neohroženě to, co zasluhuje pokárání a odsouzení. Kdo.nemůžeš pracovati
pérem, přispěj nám k obraně hmotně: dej dar na akci, přispěj na daň strany
k socialnímu odboru družstva Vlast a podobně.

A konečně: Naši přátelé a členové na venkově, kteří mají přístup do školských,
obecních knihoven atd., kde nacházejí se domácí místopisy, zprávy o panstvíchi
okresech & městech, necht tyto místopisy a dějiny domácí pročítají a co'v nich
zajímavého z dob hnutí husitského shledají, at opíší (pramen udají) a opisy na
redakci »Husitství ve světle pravdy. nebo na Tiskovou ligu zašlou. Zde, co
dobrého a potřebného bude, se zpracuje a tím naší dobré věci se poslouží. Nikdo,
kdo jsme uvědomělými katolíky. po celé tři roky k roku 1915 nezahálejme!

Jak vidíte a jak pozorujete, my se omezíme jen na obranu, jiného na zřetel
nemáme. A myslíte, že činiti budeme vše, co jsem předvedl k vůli Husovi ak vůli
jeho učení? Nikoliv! Hus se svými bludy nám katolíkům neimponuje, Husa i jeho
bludy známe. Naše obrana a naše práce směřovali bude jen k tomu, aby ti, kdož
Husa a jeho bludné učení neznají jinak, leč se stanoviska nynějších protivníků
všeho katolického, poznali Husa i učení jeho také se stanoviska církevního, kato
ického, aby nebyli oblouděni a k nepředloženostem strhnuti, alai neocitli se na
cestách bludu :; snad i nevěry, tak aby toho jednou nemusili h'tovati. Proto obra
címe se k lidu, proto půjdeme mezi lid. Jiných úmyslů nemáme. Ovšem, naše
obrana, naše počínání a naše práce nebude mnohým vhod; ale nemůžeme jim
jinak pomoci. C_obudeme činiti, jest jenom naše povinnost, kterou chceme dokázati
svou věrnost k církvi za její osvětovou a křesťanskou práci, již v našem národě
konala přes tisíc let k národnímu blahu.

Tolik chtěl jsem k Vám dnes promluviti & doufám, že jste mně porozuměli,
že každý dle možnosti, příležitosti a času na obraně k roku 1915 s námi pra
covati budete.

Řeč. p. redaktora Tom. Jos. Jirouška byla odměněna všeobecným potleskem.
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Různé zprávy.

Jak se provádí tiskem obrana ka
tolického učitelstva. — Terror pokrokář
ského učitelstva je tak hrozný, že se jinak
hodný, ale bojácný učitel bojí před nimi
v kostele udělati kříž, při pozdvihování bíti
se v prsa a na chodbě školy smeknouti
před křížem. Některý z nich uvnitř, ve škole,
děti vzorně a zbožně vychovává, ale na
venek před kollegy dává k náboženství na
jevo ledabylou lhostejnost. Hůře jest ovšem
s těmi, kteří jsou katolicky a veřejně s orga
nisováni. »Katolický učitele, orgán Kato
lického spolku učitelů na Moravě a ve
Slezsku.- sobě stěžuje, že jsou na Moravě
katoličtí učitelové titulováni; »zaprodanee
kněžíc, :chlebařiu, kteří prý za úsměv pa
náčka zrazují učitelský stav, již prý »za
jidášskou mzdu zaprodají své lepší přesvěd
čení,: jsou »farisejskými pokrytci,c a co
ještě více. Tak jest tomu zajisté i u nás
v Čechách, neli ještě hůře. I potřebují ka
toličtí učitelé posily a povzbuzení tiskem,
a té se jim na Moravě dostává orgánem,
jenž sluje: »Katolický učitelc. Vychází dva
kráte měsíčně. Tiskne se ve Strážnici a stojí
ročně 4 K. Předplatné přijímá. Mat. Koutný,
nadučitel v Krcmáni u Olomouce, a zprávy
a redakční příspěvky přijímá: Dagobert Berg,
nadučitel v Novém Hrozenkově u Vestína.
»Katolický učitele počíná si statečně a ne
ohroženě, vyniká pestrým obsahem a břitce
odpovídá svým pokrokářským kollegům.
Imají katoličtí učitelé na Moravě v ruce
dobrého a statečného vůdce a obezřelého
strážce.

U nás v Čechách statečně se bije 5 po
krokovými učiteli neohrožený bojovník ka- '
tolieký — učitel — v každém nedělním
»Cechuo. Tam probere vše, co v poslední
době v pokrokovém tisku na venek vyšlo
a objasní celou situaci. Je znáti, že to píše
muž, který mnoho prodělal, mnoho prak
tických vědomosíí nabyl a který v oboru
školském stoji na výši doby. K další práci
mu ze srdce blahopřejeme.

Druhým, ale už ne tak soustavným bo
jovníkem pro katolickou školu a katolické
učitelstvo jsou 'Naše Listy., které mají
v každém čísle Školskou hlídku. Na stateč
nosti si s hlídkou v »Čechuc nezadají, ale
pro malý objem, který se může Hlídee
školské v »Našich Listechc, týdenníku, po
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skytovati, nemají tolik obranné latky, co ji
přinaší ' ech-.

Třetím obranným přítelem a zároveň
orgánem Jednoty č. kat. učitelstva a přátel
křest. výchovy jest tato Učitelské. příloha
»Vychovatelec. I zde jsme statečně bojo
vali pro učitelstvo katolicky smýšlející a
hodláme tak i dále činiti. Jsouce v blízkém
styku s předáky Tiskové ligy. můžeme sdělili,

.že jest předsednictvo Tiskové ligy ochotno,
napsati každému katolickému učiteli a učitelce,
kteří by byli kdekoliv nespravedlivě napadeni,
hlavně kteří by byli v pokrok. učit. noví
nách zhanobeni, sestaviti a napsati opravu,
a to ochotně a zcela zdarma, Nic si kato
ličtí učitelé a katolické učitelky nenechte
líbiti, braňte se, hajte se.

Katechese laiků. Ve Vídni není do
statek kněži, kteří'by se mohli věnovati

\ mimoškolnímu vyučování náboženství Poně
vadž pak je toho velmi potřebí, utvořilo se
družstvo »katechesc laiků-. Dámy z předních
kruhů vídeňských věnují se tomuto vzneše
nému úkolu, připravují zanedbané dítky k sv.
přijímání. Místopředsedkyní toho družstva
jest Henrietta Chotkova.

Literatura.

Ve virech vášní, napsal Karel Frýs,
nakladatel Fr. Švejda, Praha VIII. Cena
K 1'30. O obálce mluví se při kritikách
naposled, zde se zmiňujeme o ní předem,
poněvadž zobrazuje do pola obnaženou ženu,
a aby její vnady zcela patrné byly, sedí
před zrcadlem, kde poprsí její vyniká. Je to
druh reklamy, který nutno jenom odsoudlti,
zvláště když kniha zůstává. ve skříni vysta
vena. Obsah knihy napovídá heslo »Ta
la'ska, kterou nalezneš v objetí dvou bílých
paži atd.: Stran 67 většího tisku rozděleno
na XXIV. kapitol, které jsou jenom jako
náběhy k hlubšímu propracování. Děj je
celkem prostý: nevěra ženy statkářovy, ne
vděk doma'cího přítele, posléze opuštěnost
a bídný konec záletnice. Statkář líčený přiliš
naivní, parohy jeho jsou veliké, záletnost
jeho ženy s notářem pohybuje se s ob
vyklými cestami._ Nic tu není nového až na
mnohá rčení a hledané výrazy: »zraky
cudných anemonc, »lukami ztřásněnými ze
lení drsných chrastavcůa, »bizuterie ze zlata-,
»karmoaisinová červeň: atd.; chvály zaslu
huje, že byl statkář před smrtí zaopatřen, a že
paní jeho ve svém úpadku také se modlila.
Kniha hodí se pro vzdělanec (až na tu obálku),
nikoliv do lidových knihoven. Liga + 12,
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Dobré otrávení.

V Belgii mají ve školství velikou volnost. Nemají nucené návštěvy školy; není
ustanoveno, kdy mají dítky začíti choditi do školy. Leckdy jdou již čtyřleté, a
mají na vybranou navštěvovati školy veřejné, nebo soukromé, katolické.

1 není divu, že proti těmto školám zuří boj u nepřátel.

V Belgii jsou tři hlavní Strany: katolická, svobodomyslné čili liberální a so
cialně-demokratická.

Přes nebezpečí, které společnosti hrozí z bezbožeckého vyučování, přece libe
rálové snaží se toto vyučování zavésti s mimořádnou zběsilostí.

Nejedná se tu tak, jak říkají o to, aby budouci pokolení byla vyzbrojena
vědomostmi, schopná zaříditi si své touhy a svůj vkus dle pravidel solidarnosti a
altruismu. Co liberálové hledají, když mluví o vědě, pověděl správně časopis
»Courier de l'Escant-z »Nem' to ani štěstí, ani dokonalost humanity, jest to od
křesťaněnílc

Vědu jinak nepojímají než církvi nepřátelskou, a žádný vědátor, který není
proti Bohu, není u nich pravým vědátorem. Odtud vycházejí jejich neustálé boje
proti vyčování křesťanskému a proti řeholním kongregacím, které jsou jeho apo
štoly a obhájci.

Neuplyne den, aby tito odpůrci proti pravidlům obyčejné slušnosti nemluvili
pohrdavě o vyučování katolickém: »Dali nám pokolení zaslepená, měkká, potmě
šílá, která nám připomínají šlehavá slova Proudhonova. Mládež belgická neumí.
než píti, kouřiti a míti zamilované pletky.: Není-liž to ostudné? V jakém ústředí
žijí tito hanitelé belgické mládeže, že tak o ní soudí?

Kalolický list míní, že liberálové vystoupí s katolíky proti této hrubosti, která
záleží v tom, aby zlehčila mládež belgickou jako zhýralce beze Studu a bez zmu—
žilosti, které bez pochyby Proudhon nalezl vesvětě protikatolickém, se kterým se
stále stýkal. Než at liberálové mlčí, at 5 radostným srdcem přijmou tuto nekva
liňkovanou urážku, at socialisté, jinak příliš citliví, se skrčí &nepozdvihují hlavy,
at nechají na svéděti hanu kydati, to jest jejich věci; ale katolický list nemůže
nechati takou urážku bez trestu.

Odepírá protivníkům právo poučovati katolíky a učiti belgickou mládež
mravnosti, cudnosti a počestnosti. Ale berou svou mládež v ochranu. Podívejme
se na katolickou mládež belgickou! Nesklopí zraků, nebot nalezneme ji všude,
kde lze dobré konati, šlechetné skutky dovršiti, dokázali nadšení, povyšovati
lásku k vlasti a ze srdce rozsévati na čtyři strany světové. Podívejme se na díla
jeji! Jejich panství sociální, charitativní, oekonomické, vědecké je plno šlechet
ného zápalu a podivuhodých skutků Mládež ta pracuje, vydává se, obětuje se.
A tato mládež jest ovocem výchovy kongregací. Jest to doznání, které katolický
tisk činí 5 uznalostí a s hrdostí.

Proto chválí řeholníky a kněze, kteří z dítek, které jim Belgie svobodně svě
řila, učinili lidi, které lze viděti vhodně v čele vlastenecké práce.

At jen liberálové pokračují ve svých nevhodných výpadech a at křičí ve
svých listech proti vyučování řeholníků. a kteří přece jim svěřují výchovu svých
dítek. At jen pokračují rozšiřovati lži!
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Nikdo neuvěří nikdy, že mládež katolická, tato krásná mládež belgická,
která udělala Belgii svobodnou a hrdou zemí, kterou svět obdivuje, jestjak pro—
tivníci říkávají, »otrávená zhoubnou & smrt přinášející výchovou katolickou.

Dle »La Semaine d' Averbodec Jan Nep. Jos. Holý O, Praem., farář v Holišově.

Škola.

(Výchova náboženské.)
Píše ANT. JEŽEK.

(Pokračování)

Mládež musí se učili mravnosti ve školách, to není názor dneška. ale datuje
se již z dob starého Egypta, kde nejen obyčejné učenosti v obecných školách
se učilo, nýbrž pečováno bylo také o mravní výchovu mládeže. Mravně možno
vychovávati jen na základě jediném — náboženském. To také dosud předpokládá
stát a nedovoluje otvírati školy. kde by se nevyučovalo náboženství. >Volné
školy:, o něž se snaží »svobodní zednářic pod rouškou »volných myslitelů.,
nesmí býti otevřeny. Příklad máme na hlavním městě říše — Vídni! Ještě něco
platí ve škole z toho, co Cicero propověděl, »že o moci bohů má člověk vždy
mluviti s posvátnou úctou.:

To si také ve smyslu pravého Boha přeje stát, arcit u každého učitele ne
může postaviti strážníka, aby kontroloval jeho jednání. Mnohý učitel myslí, že
věda a umění jest všechno, že Boha nepotřebuje, ale v té věci se šeredně mýlí.
Rousseau napsal na otázku akademie dijonské: >Zda-li obnova věd a umění při
spěla ke zušlechtění mravů . . .- tuto odpověď. »Vědy a umění učinily člověka
horším a nepřispěly k jeho blaženostic Rousseau snad byl vzdělanější než mnohý
pokrokový učitel! Zeyer pravil jistému spisovateli, jenž mu psal, že jest pohanem,
vto si jen myslíte, milý příteli, ale to není ani možné. V duši moderního člověka
jest ještě mnoho gotických oblouků.: Přijde doba, kdy mnohý z pokrokových
učitelů pozná, že jeho pohanství nemělo pevného základu, že to byla pouhá třti
na, která zasazena byla nevěreckým smýšlením světa do srdce. Vytrhněte onu
plevu, koukol na poli učitelském tak rozbujnělý, vraťte se k zásadám Kristovým,
k zásadám svého Komenského!

»Masarykův oČasc (1909) napsal, že požadavek svobodné, nekonfesijní školy
světské vyslovil již Komenský.:

Na tato slova odpověděl rabín dr. G. Sicher: »Přičítati Komenskému poža
davek zcela moderní, požadavek naprosto bezkonfesijní školy, znamená. hledati pro
nové heslo jména slavných mužů a žádati historické nemožnosti.: K tomu mů
žeme směle dodati, že Komenský podřizoval školu cirkvi. (Parad. juvent.) a ká
zal vyučovati na prvním místě — bibli (Didaktika). V této stránce »stoupenci
volní: Komenského neznají a falšují raději dějiny.

Co jen napsalo se o hr. Lvu Tolstoioví, přisvojovali si ho sec.-demokraté,
kteří chtějí bibli náboženskou nahradili biblí materialismu, volní myšlenkáři-athe—
isté a Masarykovci, kteří náboženství vyhazují ze škol. A přece dějiny nám do
svědčují, že Tolstojovi bylo náboženství vším. Tolstoj vyučuje ve škole jasno
poljanské četl dětem bibli, kterou nazýval knihou knih. Sám'pravil: »Za starých
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časů bez Homera, za našich časů bez bible nedá se mysliti rozvoj dítěte a člo
věka. Když toto nestačí, pak slyšte alespoň výrok liberála Simona: >Škola bez
Boha nám vychovala lotry a zločincelc

Zdaž nejsou to mohutná slova, která nás musí pobídnouti, abychomjižjed
nou ze sna povstali a poznali pravdu a ta jest jenom jedna! »Da'vno by byl ná
rod náš zahynul, kdyby křesťanství jej nebylo zachránilo: (Palacký).

Chtějí-li svou silou učitelé zachrániti před zbankrotěním náš národ — pak
se šeredně mýlí. Pak nebudou blanickými rytíři, naopak stanou se hrobaři na své
vlastní, učitelstvím Kristovým posvěcené rolil Cesty mohou býti rozličné — ale
cíl musí býti jeden — cíl světlý a základ musí býti pevný— vznešený!

My se nebojíme, že církev padne; co již přetrpěla a ještě přetrpí! Ale mů
žeme vyznatí s primasem království Uherského ve sněmovně magnátů: »Já se,
mílí pánové, o svou církev nebojím, neboť má zaslíbení Kristovo, ale já. se stra
chuji a bojím o svůj ubohý národ, o svůj lid, kteří jsou bratři moji a jsou krev
má — ten ubohý národ to a takové má zaslíbení: »Jak se Boha spustí, Bůh ho
opustíh A nebylo by divu, kdyby se to stalo, vždyť ve škole k tomuto cíli se
pracuje, aby ze škol vycházeli lidé-poloviční, nevěrci!

Dnes myslí pokrokoví učitelé, že spasí svět, ale ohlédněte se zpátky, co
uzřite? Vezměte si pověstné brýle Komenského z »Labyrintu světa a ráje srdce:,
a čtěte, co napsal Tomek a Palacký: »Od prvních dob křesťanství v Čechách
bylo hlavně na školy pamatováno a všechna vzdělanost jedině u duchovenstva
nacházela .péči a ochranu.: Tehdy byl lid vzdělaný azaložený nábožensky, obojí
bylo v dobré shodě a nevadilo vyznati: »Jsem katolík-. Pranýř tehdy ještě ne
stál a o denunciaci nebylo potuchy! Jiný čas jiný mrav — jiné smýšlení !

V té době nebylo ještě známo, že »náboženstvím slabých-r bude zvána nauka
vznešená dle výroku Nietzscheho! A přece mnozí se veřejně hlásí nk nábožen
stvi slabých-, což ukázalo se dne 29. května, kdy v den mariánské slavnosti měl
pověstný protiklerikální redaktor listu 'Asinm, Podregga, ve Veroně přednášku.
Před slavností však učitelstvo veronské na své valné hromadě vydalo provolání
protestující proti přednášce, kterou konati bude člověk, mající pověst rouhače, ne.
věrce & nemravného spisovatele. a kterou náboženské cítění bude uráženo.- Pro
test měl za následek malou návštěvu protináboženské přednášky a obrovskou
účast — 30 tisíc — slavnosti náboženské. I u nás máme, i v družné Moravě
spolky učitelské, které přednáškami a brožurami statečně bojují proti těm, jímž
ábor nepřátelský, volnomyšlenkářský jest milejší! (Pokračování)

Kterak soudí žák V. třídy 0 kár
ných prostředcích ve škole. Starý pae
dagog nám sděluje: Na cestě do školy se
šel jsem se s žákem V. třídy obecné školy,

Různé zprávy.

Jak se provádí tiskem obrana katol.,
učitelstva. K časopisům, jež jsme minule
uvedli, připojujeme Špečkovu: Křesťanskou
školu, která si vede statečně; da'le: Vy—
chovatelské Listy, jichž redakci vede Karel
Tíray, katecheta v Ivančicích. K těm tedy
listům, jež tuto ohlašujeme a k oněm, jež
jsme minule uvedli, ať se katoličtí učitelé a
učitelky obrací.

kterého jsem dříve asi tři roky vyučoval.
Přidružil se ke mně a začal: Tresty ve škole
jsou hloupé-, p. učitel pošle rodičům kárný
lístek, maminka podepíše tatínka a nic mu
neřekne a když žák kárný lístek vrací a p.
učitel se ho ptá, byl jsi doma potrestán,
žák p. učitele obelže, řekne, že ano — a
trestán nebyl. A de'-li mu opisovat, žák
.opisuje a p. učiteli se vysměje — ale vzít
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na žáka rákosku a vysekat mu, když zlobí,
to by pomohlo. To co se děje, jsou tresty
hloupé — rákoska by pomohla.

Nechá žáka doříkat. — A jindy zas
— pokračuje starý paedagog — potkal jsem
žáka III. třídy, kterého jsem v I. třídě vy
učoval. Žák ten měl v každé třídě jiného
učitele. I tázal jsem se: který učitelie hod
nější: ten ve 11. nebo ten ve III.? Žák od
pověděl: hodní jsou oba, ale ten ve druhé
byl lepší: nechal žáka doříkat a tenhle
ve třetí nenechá žáka doříkat. Jak to?
Inu, ten první, když žák řikal pomalu a
nemohl si honem vzpomenout, počkal &
nechal ho doříkat, a ten druhý, když to
nejde, hned křičí, žáci brečí, ale já nebre
čím. Zamyslil jsem se nad tím a shledal
jsem v tom kus pravdy pro nás: nechme
vždy i my žáky doříkat, zvláště ty, kteří
jsou loudaví v myšlenkách a. v řeči.

Nač je škola. »Hlasy od Blaníkac po
ukázaly nedávno na faktum, že si školní
dítky odnášely ze školy v náruči jubilejní
čísla realistického »Časuc a že jim je roz
dávali ve škole realističtí učitelé. Ani rČasc,
ani »Jiskrac této skutečnosti nepopřely. 'Ji
skrac odlehčila si toliko jizlivou poznámkou
o mladočeské »denunciacic. Co tomu
řekla »Jiskrau, kdyby učitelé rozdávali dě
těm ve škole i jen nepolitické listy nábo
ženského obsahu? Má snad škola ten účel,
aby vychovávala z dětí realisty a volno
myšlenkáře? Zavazovali se učitelé přísahou
také k tomu, že budou dětem ve škole roz
dávati stranicko-politieké & protináboženské
listy a časopisy? V Benešově u Prahy za
číná už — volná škola?

»Pronásledovanýc učitel. »Havlíčekc
líčí pokrokového učitele Brázdu, který ze
školy tmáňské byl z trestu přesazen na školu
ve Vlkově. Inspektor měl proti němu, že
rozšiřoval »Volnou myšlenku, že obraz
Husův zavěsil do školy, že stále v děje
pisu wkládal o Husovi a Bílé Hoře
štvavým proticírkevním směrom, že neměl
v pořádku školní sešity, že manželka jeho
zrazovala lidi od návštěvy služeb Božích,
že ve škole zpíval s dětmi písně milostné,
že se nepřipravuje na vyučování, že ji při
vyučování, že zlehčuje své kollegy. jinak
smýšlející, že nemodlí se s dětmi »Zdrávas
Mariae, že se vyjádřil, že missie jsou zby
rečnost atd. — Učitel Brázda jest vzorem
přečetných pokrokových učitelů, kteří vy
učují na školách, jejichž účelem — po zá—
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konu — jest mravně-nábožensky děti vy
chovávati. Přeložením ovšem takový učitel,
soc. demokrat nebo volný myšlenkář se ne
napraví.

»Celibatc učitelek ve Švýcarsku.
Ačkoli o »celibátuc učitelek vlastně mluvit
nelze, ježto od učitelky nikdo nežádá zá
vazku nevstupovat v manželství a každá
učitelka, kdykoli chce. může se vdát, přece
nesprávné toto označení se ujalo. Kdežto
u nás některé sněmy »celibatc učitelek
zrušují, ve Švýcarsku začínají ho zavádět.
Tak rada kantonu curyšského usnesla se
127 proti 54 hlasům, že příště každá uči
telka, která se vdá, musí ze svého mista
odstoupit. Pokrokářská správa Kantonu cu
ryšského tedy »celibatc učitelek zavádí a
křest. socialni Vídeň »celibat- učitelek ruší.
Svět motá se všelijak.

Náboženskévyučování v Benátkách.
Státní rada v Italii předložila všem školám
obecným učebnou osnovu, v níž jest nauka
náboženská vyloučena. Městská rada v Be
nátkách však se usnesla, aby se od nynějška
vyučovalo náboženství každý den od dvou
do půl třetí hod. odpoledne, bezprostředně
před obyčejným vyučováním. Kardinal Caval
lari zpravilotom sv. Otce, který udělil kate—
chetům požehnání.

Literatura.

Fr. hr. Liitzow: Cechy. Z angl. přel.
J. J. David. S úvodem prof. A. Denise.
Melicharovy bibliotéky č. 13. Hradec Kr.
1911. — >Časopise moravského musea
zemského: (r. XII, č. l.) vytýká (str. 185
—201) prof. dr. IIugo Traub této knize
velmi četné vady n nedostatky a shrnuje
úsudek o knize takto: »Jako informační
studie pro cizince o nás byla práce Lůtzo
wova zcela na místě, ale český překlad je
rozhodně zbytečný.: .S velikými, ba až
přílišnýmipodrobnostmi promlouvá hr. Ltitz
zow o době Husově, o válkách husitských,
o Žižkovi. ., ale názory táborské tlumočí
hodně povrchně a po charakteristice válek
husitských, kde vedle světlých jsou též jisté
stránky stinné, nikde ani památky-l . . .
Můžeme tedy dodali, že český překlad spisu
Lůtzowova je nejen zbytečný, ale i škodlivý,
ježto český čtenář bude z něho čerpali ná
zory nesprávné, ba i strannické. Náleží totiž
hr. Lůtzow u nás mezi výbojné stranníky
protestantské, jak nedávno na to katol. časo
pisy poukazovaly. L+ h.
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Í'ÍÉ Čeho je nám ve družstvu Vlast nanejvýše potřebí.
Píše TOMÁŠ ŠKRDLE.

Po posledních událostech v katolickém táboře v Čechách — jež rozebírati
nebudeme, ač bychom v ně mohli vnésti mnoho světla — počíná se zase po
delší době přívětivěji pozírati na naše družstvo Vlast, na naše zásady, postavení
a reservu, kterouž si ukládáme a ve které setrváme.

Činí tak mnohé význačné osoby, jež potkáváme nebo které nás navštěvují
nebo konečně které nám dopisují. I používám té okolnosti, abych přátele a při
znivce naše upozornil na něco, čeho k zdárnému vývoji družstva nutně po
třebujeme.

Když jsme byli bojem s katolickou modernou & s křest. demokraty, jimž
v čele stál P. Emil Dlouhý-Pokorný, nyní z církve vyobcovaný, seslabeni a téměř
o polovici abonentů připraveni, musili jsme si_ k uhájení své existence založiti
vlastní knihtiskárnu. Rok před tím — 1898 — koupilijsme si vlastní dům a vy
zdvihlí jsme si za tou příčinou ze Svatovácl. záložny 90.000 K. Tah ten byl
velice šťastný, nebo bez koupě domu byl by tam náš kapitál propadl záhubě
jako jiný tam uložený. Potřeb bylo ve družstvu tolik, že jsem byl nucen půjčiti
družstvu své úspory a tím jsem i osobně unikl záhubě v záložně nahoře uvedené.

Koupě pisma, strojů, přístavba strojovny, dluhy na domě a jiné více padly
celou tíhou na bedra družstva a hlavně na bedra moje jako pokladníka. Jednu
díru jsem ucpal, dvě se objevily, a když jsem ty ucpal, šklebily se na mne tři
nové a to trvalo několik let. Ale tu najednou volá mne k sobě umírající farář
Jos. Mencl a dává mi pro družstvo do ruky 10.000 K, jiný nám dává 8000 K a
vymiňuje si do smrti úroky, jiný 4000 a 1200 K pod týmiž podmínkami, i vy—
křesali jsme se pomalu z bídy a soužení a počali jsme volněji dýchati a pra
covatí.

Tiskárna byla první rok jen na naše věci omezena, ale druhý rok byla
nám udělena vlivem 1- ministra dr. Ant. Rezka koncese všeobecná, i začali jsme
se v ní zařizovati. Velký stroj byl s počátku jen jeden, tyglovka (malý stroj) také
jen jeden, ale rozvoj tiskárny byl vždy utěšenější, takže jsme koupili dva nové
stroje, jeden velký za 14.000 K a druhý menší za 2000 K. Práce bylo dost, pe
níze se scházely, dluhy uplácely, než vdor tomu bylo nám stále šetřiti, úsilovně
pracovati, nové práce získávati.

Svých časopisů tiskli jsme doma 6, ato: »Vlastc, >Vychovatelec, »Naše
Listyc, »Sborník hist. kroužkUc, »Hlasy Svatováclavskéc, »Vzdělavací četbu ka—
tolické mládcžea; vedle toho vydávali jsme kalendáře: Sv. Vojtěch, velký a malý,
nějaký čas i Sociální; mimo to vycházely různé naše brožury, knihy, divadelní
hry, lamí tiskopisy a různé jiné maličkosti — ale to všecko by nás neudrželo,
protože předplatné dá každý kdy chce a brožura se vyplatí až za 10—15—20 let
a kniha nebo divadelní hra a kalendář se vůbec nevyplácejí — ty zůstávají stále
pasivní. Naše věci daly nám práce dost, k sázení i tisku bylo tu po ruce brzy
to, brzy ono, stroj našel potravy dost — ale užitku bylo málo a nebyl hned po
ruce — a závod musí míti připraveny stále hotové peníze. — Zkrátka tiskárna
potřebuje vedle svých i cizí časopisy, cizí drobný tisk (akcidence), výroční zprávy,
cizí knihy, cizí brožury, letáky, to vše dodává závodu živých a čerstvých peněz.
[ toho se nám v dostatečné míře dostalo. I sázíme a tiskneme z cizích časo
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pisů : »Echo z Afrikyc, »Květy láskyc, »Kř.Dělníkac, »Husitství ve světle pravdy:
a »Obranu viry: a letos nový čtvrtletník: »Přítele opuštěných-, dále: sázíme
»Sv. Vojtěcha: a 4000 ex. tiskneme a sazbu dodáváme p. V. Kotrbovi, jenž
další sta tisíce na rotačce dotiskuje; máme tu dále 15 čtvrtletních »Farnich věst
níků úředních., kalendář >Štítnýc, práce z dědictví sv. Prokopa a Svatojanského,
různé a stálé výroční zprávy a jiné více; ňrma p. Franclova dává u nás tisk
nouti ročně několik knih a každou hned zaplatí, "začež jsme jí velice vděčni.
Sekretář Zemského svazu hospodářského Fr. Jukl dal u nás zhotoviti všecky
tiskopisy pro Raiffeisenky a konsumy, nová záložna Českoslovanská dopřávala
nám svůj tisk, i šlo to vše utěšeně, až tu vyšlo memorandum a vinohradský
sjezd r. 1910 a založeni knihtiskárny >Verita5c. Proti p. V. Kotrbovi a nám za.
hájen byl boykot.

Oficielně se z nové křest. socialni strany prohlašovalo, že každý příslušník
strany má podporovati tiskem jedině a výhradně »Veritas< a časopisy Křest. soc.
strany uzavřely mezi sebou kartel, v němž se prohlašovalo, které časopisy jsou
orgány strany a které nutno a dlužno odebírati a podporovati (a nepřímo, kte
rých ignorovati). Nové kř. soc. organisace časopisy naše a p. Kotrbovy vyhazo
valy (nyní, co tehdy zavedly, hlavně »Mírc, vyhazují zas), hromadně odebírat
přestávaly a místo nich zaváděly listy zkartelované. Celá ta akce podporována
byla »Hlasem LidUc, »Českým západem< a všemi zkartelovanými časopisy praž
skými. U nás tim trpěly hlavně »Naše Listy:, u p. Václ. Kotrby »Mečc a »Sel
ský List..

Leta 1910 a hlavně 1911 byla pro nás velice smutná; loni skoro všechen
tisk z organisací vrhán byl do >Verita5c; podobně činily isoukromé osoby,
spolky a korporace, takže nám celé téměř léto jeden malý stroj stál bez práce,
což jest pro tiskárnu veliká újma. Cizí ňrmy nad to, které nám práci pro druhý
stroj dávaly, všemožně nás v ceně tiskly a my se tomu podrobiti musili, chtěli-li
jsme práci vůbec dostati nebo již tu jsoucí udržeti. Na podzim a v zimě se po
měry zlepšily, ale normální nejsou.

Než, tu z čista jasna na konci r. 1911 a nyní'r. 1912, co se na Král. Vino
hradech srazilo a -s jásotem vítalo a proti p. Kotrbovi i nám obracelo, nyní se
rozpadává. Nikterak se'ztoho neraduji, fakt ten pouze konstatuji. Spojenci se
dvojí ve dva tábory, ohlašují se dva sjezdy a z »Veritas: vycházejí zprávy
o hospodářství (r. 1911) ne zrovna utěšenémJ') »VeritaSc už není tiskárnou celé
bývalé křest. soc. strany, »XX. Věkc i »Mírc tisknou se v »Národní Politicec.

Tímto stavem věcí nechci se déle zabývati, nebo jak jsem pravil, my
v družstvu Vlast do těchto zápasů pouštěti se nebudeme a naprosto se do nich
strhnouti nedáme — ale poukazem na to chtěl jsem přátele a příznivce druž
stva upozorniti, aby nám zase bývalou, starou důvěru věnovali a tiskárnu naši
drobným tiskem podporovali. _

Strojíme se k obraně pro r. 1915. i je třeba, abychom byli sami uvnitř
hmotně silni, mocni. Velké naše stroje mají práce dost, ale malé nikoliv, i bylo

') Na sjezdu duchovenstva v Hradci Králové, konaném 20. března t. r. u přítomnosti Jeho
Excellence ndp. biskupa Dr. Jos. Doubravy, pravil sekretář Kř. soc. strany Ant. Havelka, že mají
v tiskárně Veritas dluhů: Mír 7.500 K. Nový Věk 10.000 K. Mimo to jsou volební dluhy za tisk u
p. V. Kotrby a v Nár. Politice. Naši tiskárnu v čas voleb ignorovali a tím jsme zbaveni vší starosti
o vymáhání dluhů. U nás žádné nejsou a jsme šťastni.
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by nám vítáno, kdyby nám byl svěřován tisk visitek, úmrtních listů, nátisk na
obálky a dopisní papír pro úřady tarní a vikariátní, na úmrtní obrázky, různé
jednotlivé kostelní písně, spolkové stanovy, svolávání valných hromad, tisk ná
rožních plakátů, divadelních cedulí, různých vyhlášek a oznámení, záloženských
knížek a výročních zpráv záložen, tisk letáků, malých brožurek, instalačních,
ordinačních pozvání, pozvání k zábavám, křížových cest, pozvání k posvátným
misiim a j. v. — dále koupě biřmovacích lístků, farních tiskopisů, matrik a jí
ných farních, obecních a školních potřeb. Dostáváme sice' objednávky takových
tiskopisů nejen z Čech, .ale i z Moravy, ba i zdalších zemí rakouských, ale my
bychom jich měli rádi tolik, aby nám v zimě v létě stačily a abychom nemusili
přijímati tisk od firem, které nás tísní v ceně.

Celkový stav družstva je dobrý; venku máme dluhů tolik $““) že bychom
si mohli koupili dva nové domy; dluhy ty letos přísně vymaháme, hrozíce ža
lobou tam, kde je jich do set a nic se neplatí, nebo kde jsou dluhy menší, ale
staré a Bohu díky, četní nám je splácejí. I loni, v čas sucha, byl kasovní stav
velice dobrý a letos, v následcích nesmírné drahoty, je stav kasy zase uspoko
jivý. Na skladě máme řadu brožur a knih, kalendářů, div. her, které se pomalu
rozprodávají; docházejí nás četné, větší, menší dary — ale jeden objekt nám
chybí — nedostatek reelni práce pro malé stroje a za tu prosím.

Týž duch a tytéž zásady, které u nás panovaly před 27 lety, panují do
dnes a též spořivost a šetrnost, s kterou jsme začali, trvá v družstvu i dnes.
Duch ideální, nesoucí se k póvzneseni církve, k upevnění sv. naší víry, .k její
mocné obraně, hlavně pro rok 1915 — provívá celé naše družstvo a proto, co
nám kdo dá, nedá nám to k lepšímu hmotnému blahobytu našemu — toho my
předáci družstva nepotřebujeme a nechceme — ale k prospěchu celku, vlastní
své strany a jejich potřeb.

Škola.
(Výchova náboženská)

Píše ANT. JEŽEK. (Pokračování)

Na poměru upřímné shody učitelstva s kněžstvem závisí budoucnost mládeže.
A shoda dá se dobře upraviti, když trochu dobré vůle jest z obojí strany. Kdesi
ustanoven byl katecheta na větší (obecné) škole. Učitelé pohlíželi na něho, ne-li
nepřátelsky, alespoň nevšímavě, pohrdlivě. Nedbal toho, hleděl si své povinnosti
a — činil dobře, jak jen mohl, chudým, nemocným, hladovým, zimou se třesoucím
dětem. A hle, než se skončilo první pololetí, byl důvěrníkem z jedné strany
řídicího, z druhé strany sil jemu podřízených; z jedné strany učitelů. z druhé
učitelek. Jeho přání bylo svatým ve škole, nejliberálnější učitelé nabízeli mu
své přispění ve škole a tajně, bez jeho vědomí, bděli, »aby žactvo ve všem
se mu dobře zachovalo.: (Jos. Novák).

Z toho patrno, že klamati chtějí lid. kteří praví, že shoda nemůže nastati
za žádnou cenu. Kdo dobrou vůli v oběť pro blaho školy přinésti nechce, ten
shody nedosáhne! Každý kněz ujímá se úřadu svého ve škole stím pře
svědčením, že nebudou mu hazena polena před nohy, leč, mnoho-li se jich jen
zmýlilo. Nemocen, rozerván, uštván ode všech, jako jelen klesl.

") Kdyby se nám dluhy řádně splácely, mohli bychom všecky objednávky papíru do měsíce
zapraviti a obdrželi bychom tu 2010,tu 39|o provisc. To by činilo ročně několik set korun; liknuvostt
dlužníků tato sta každý rok ztrácíme.
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V diecesi Sekavské (Štýrsko-Hradecké) v listu, jejž odevzdává neomysta
svému faráři, stálo . . . aby ochotu a možná-li dobrou shodu s učiteli zachoval,
avšak bez zvláštní důvěrnosti .

Shoda musí vládnouti na roli učitelské a kde ji neni, rozbíjí se všechna
práce & námaha. Platí i zde »viribus unitis: — »spojenými silamih

Někdo napsal tato slova: »Hmotné poměry nižších tříd obyvatelstva zmaří
všechno namahání kněze a učitele pro šlechetnějši a ctnostnější duševní životu
Tento důvod jediný není správný. Což byly vždycky poměry hmotné skvělé, když
náboženství platilo za největší dobro a těšilo se vážnosti? Sotva kdo by toho
mohl dokázati! Právě byly to zlepšené hmotné poměry 'u mnóhých, že odhodili,
co nejdražšího měli, & hověli jen své tělesnosti.

Různé zprávy.

Neshoda učitele s knězem. Na jistě
skole vrazil učitel z druhé třídy řediteletéže
skoly do „Prava Lídu". Druhého dne Selke
techeta do ředitelny, aby ředitele potěšil.
Učitel to viděl, nebo měl třídu vedle ředitelny
a dotultil se, co tam katecheta dělá.. _Odtědoby
učitel i na katecheta zanačel a vystříhat se,
aby se s katechetou ve škole nesešel. Zaci
tuto změnu dobře pozorovali. Jednou přiběhl
v 10 hodin žaček k svému kateehetovi,jenž
v třídě housku jedl, a septal mu do ucha:
p. učitel se mne ptal, jak se žáci ve skole
u vas chovají, ale ja to pochopil a řekljsem
mu, že velmi dobře. Uvádíme zde jako doklad
k úvodnímu článku: „Skola', kdež se vy
kládá, jak je potřebna shoda učitele a kněze
ve skole. '.

Jak nás dítky z I. třídy poučujíl
Četl jsem kdesi, že jsou děti učiteli svých
rodičů a ja mohu dodati, že i učiteli kate
cheta mohou se od těch malých hlavičeklcč
čemus přiučiti. Děti ty jsou otevřené, bezelstně,
povčdínam všecko do očí a my se nad tím
kolikrate zamyslíme, se opravíme nebo i met
hodu vyučovací změníme a zlepstme. Uvedu
jako 33letý katecheta několik příkladů.

V Bubnech (Praha-Vlt.) vyučoval jsem
dívky v I. třídě. Měl jsem tam mezi jinými
milé, tiché, nadané děvčátko, které si sl. uči
telka posadila do první lavice. Když jsem
vstoupil do skoly, padly mě oči na to místo
a ja jsem řekl několikráte: jak se mu, Cer
makova. Děvčatko vstalo a řeklo pokorně:
dobře. Ale tu nejednou vstane žákyně zpro
tější lavice a řekne mi vyčítavě: vy jen pořad,
jak se mas, Čern-takova, jak se máš, Čer
mákova, a mne si nevšimnete. Zarazil jsem
se, ujistil jsem vyčítalku, že je mi zrovna tak
mila jako Čermákova a od té doby si davam

(Pokračování).

pozor (učím nyní chlapce), abych ve skole
nikomu nezaslouženě přednost nedával.

Žáček nás z I. třídy dostal dvojkuzmravů.
Doma mu domlouvali a nařizovali, aby byl
hodný. Přised do skoly, tázal se p. učitele:
prosím, p. učiteli, já chci býti hodný, ,ale
nevím, kterak to máme dělati. Pan učitel mi
to sdělil a žačka poučil, co ma dělatia čeho
se má vystříhati, aby byl hodný. Ja o tom
přemýšlel a seznal jsem, že p. učitel i ja
katecheta kárali jsme ve skole chyby, davali
jsme tužky na ruce, vedli jsme chlapečky
k pořádku, ale že jsme jim k tomu nedávali
patřičného slova: když budes tohle dělati, se
chovati, jsi hodný. Matka zase řekla synkovi
slovo . nedala k tomu výkladu a tak žáček
nas, chodě půl roku do skoly, nevěděl, co
má dělati, aby byl hodný. Jsou to maličkosti,
ale poučují nás, abychom již i těm maličkym
všecky pojmy, pokud to jde, jasně & srozu
mitelně vykládali.

Tonda z I. třídy z Nuslí byl ura
žen. Naše pradlena vychováváchlapce sestřina
a říká mu Tondo! Chlapec k nám často při
praní z Nuslí přiběhne, s tetou se naobědva
a běží zase zpět domů. Letos chodí do I.
třídy. Velmi rad ma naboženství a stále se
tety pta, kdy bude zase středa a kdy sobota
——nebo v ty dny mají náboženství. Kate
cheta dle vseho prohodí různýžert azajímavě
přednáší, takže Tonda je nad tím celýu vy
tržení. Ale ochladí. Katecheta dával obrázky
a Tondovi nedal nic. Tonda se hněva a po
vídal tetě, že dal p. katecheta obrazky bo
hatým, dětem učitelů, úředníků a jemu Ton
dovi že nedal nie. Poučení: katecheta at vy
sloví princip, komu se dávají obrázky: buď
těm, co dostanou jedničku, nebo které mě
síčně nebyly napomenuty, nebo u větších,
které čtvrtletně kostela nevynechaly, ale to
provaděj důsledně, spravedlivě u chudých i
u bohatých.
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Indíviduální výchova
Podává JAN NEP. JOS. HOLÝ o. Preem.

Jednou z nejdůležitějších zásad vychovatelských jest, by se přihlíželok ín
dividualitě žákově. Poznání individuality a rozumné na ni působení je nejdůleži
tější povínností každého svědomitého vychovatele, otce, matky a učitele.

V povahách lidských panuje největší individualisace typu lidského, v níž
lze zřítí známku důstojnosti lidské.

Chloubou bud vychovateli, dosáhl-li účelu výchovy a zachoval-li chovanci
ráz osoby. rodu i národa. (Herbert)

Ve skutečnosti není všeobecné lidské přirozeností, nýbrž jsou jen lidská in
dividua (jednotlivci), v nichž všeobecná lidská povaha jest individuálně uskuteč
něna. (Individualita, individuálnost. individuální atd. pochází od latinského slova
individuum, což znamená jednotlivou osobu, jednotlivou bytost vůbec, doslovně:
něco, co se nedá dělíti (dívídovati), nedělitelné.)

Každý jednotlivec jest určitá osoba, obsahuje v sobě jisté vlastnosti, jimiž
jest tím jednotlivcem, jakým jest, a jimiž se od jiných jednotlivců rozlišuje.
Žádný jednotlivec není druhému úplně rovný. Každý se od jinýchliší individuel
ními vlastnostmi, jak v ohledu tělesném tak i duševním. Tato rozdílnost a roz
manitost lidských individualit je v pravdě podívuhodná, a můžeme z ní poznati
nekonečnou moudrost Stvořitelovu.

Ovšem nemožno jest tak rozmanité individuální různosti lidí třeba jen
přibližně označiti a v určité třídy roztříditi. Možno jen na hlavní rozdíly pouká
zati, které nejvíce vystupují a každému do očí padají. Ovšem nejedná se tu také
o zevnější, nýbrž jenovnitřní, psychické, duševní rozdílnosti; neboť prvé jsou jak
pro vědu vůbec, tak i pro vychovatelství zvláště lhostejné.

Dle toho liší se lidé od sebe zvláště duševními vlohami a náklonnoslmi.
Duševní síly jsou sice u všech lidí stejně; ale co do stupně dokonalosti, které
duševní síly v jednotlivých lidech ukazují, panuje mezi jednotlivci veliký rozdíl.
U jedněch převládá obrazotvornost a rozum stoupá do pozadí, u jiných je tomu
naopak; u jedněch se jeví hluboký život mysli, u jiných převládá rozumavůle;
jedni snadno a rychle chápou, druzí jsou pro vzdělávací vlivyjen málo vnímaví;
u jedněch vidíme ostrou hlubokou důmyslnost, u jiných málo žívosti, za to více
tuposti a p. Někdo má vlohy pro hudbu, jiný pro básnictví. íBásník se rodí,-:
dí přísloví, básnické nadání musí člověk již od přirozeností míti; kdo ho nemá,
nikdy básníkem nebude. Tak kdo nemá hudebni sluch a nadání, také v hudbě
mnoho nedocílí. V rodině Bachově bylo 22 členů vynikajícího hudebního nadání.
Mozart a Beethoven měli otce, kteří byli také hudebníky. Góthe byl toho mínění,
že své básnické vlohy zdědil po matce. Neni zajisté pochybnosti, že jsou vlohy
nejen vrozené, nýbrž i dědičné. Větší stupeň vloh jmenuje se talent, nadání, a
když tvoří díla, která novosti & zvláštností vynikají, jmenuje segenius.

Jako s vlohami, tak se věc má i s náklonnostmí. Ujedněch převládá náklon
nost k jistému odboru lidské činnosti tak, že celý směr života určuje;. u jiných
ukazuje se zase jiná náklonnost. U jedněchjeví se zlá náklonnost tak velice, že
třeba vynaložili veškerou-_sílu vůle, aby se přemohla, u jiných jest tato náklon
nost slabá a snadno se na uzdě udrží. U jedněch převládají zlé náklonnosti silně
nad dobrými, u jiných dobré. Někteří mají velikou citlivost, zvláštěvelikou cti
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žádostivost, jíní jsou opět více lhostejní. Je na bíledni, že týž trest působí na
citlivé dítě zcela jinak než na lhostejné. Zkrátka, rozdílnost v duševních vlohách
a náklonnostech je u lidí tak veliká. že je nelze všechny přehlédnoutí.

Dále liší se lidé od sebe zvláště letorou. O letorách pojednal v tomto časopise
Jos. Moudrý roku 1896. str. 336 d. Letora jest zvláštní typus duševně tělesného
života, jak se podává ze zvláštnosti tělesného složení člověka, pokud toto slo
žení má určovací vliv na jeho duševní život. Dle Líndnera je letora »ůsíologícký
ozvuk, jenž provází stavy duševní se strany soustavy nervové a působí _na for
mální povahu jich ve dvou směrech: totiž zvláštní energií a zvláštním rhytmem,

_jež přecházejí ze stavů nervových na stavy duševní..: (Jiné detinice víz Vycho
vatel 1896..str. 363.) ,Letora ukazuje se v celé životosprávě jednotlivec, jakož
_ive všech zvláštních zjevech jeho duševně tělesného života zvláštnímzpůsobem
,a právě na. _tomse zakládá veliká rozdílnost lidských individualit. Základní letory
jsou flegmatická. sanguínická, cholerická a melancholická. Obyčejně objevují se
letory _ujednotlivců v jisté směsi, při čemž ta neb ona letora převláda. A z to
hoto stanoviska jest rozdílnost lidí dle letor téměr nepřehledná.

' _U dětí nejeví se všechny čtyři letory, nýbrž nejvíce ty, které vznikají nad
obyčejnou čilostí nervů, tedy sanguinická a cholerícká; ve škole setkáme se také
někdy s tlegmatikem a řídčeji s melancholíkem. _

Dále liší se lidé zvláště rozdílnosti pohlaví. U pohlaví mužského převládá
více myšlení a chtění, muž působí více na venek, jeho činnost jest více tvořivá.
Vytváří všechny své mohutnosti samostatnějí a schopen jest vyššího vývoje du
ševního života než žena. U ženy zase převládá více hlubokost a vřelost mysli,
nechá se ve svém působení více néstí citem, kdežto rozhodnost rozumu a vůle
ustupuje do pozadí.

Žena jest více konservativni, hledí více udržeti než vydělávatí a obmezuje
činnost svou hlavně na domácí krb. Muž má větší schopnost & dovednost ve
velkém, žena v malém., muž více zasahá do veřejného života, žena směřuje více
do blízkého okolí; u muže jeví se více chladna. nezlomná vůle. 11ženy více lest
a bojácnost.

Konečně liší se lidé od sebe rozdílnosti národní. Rozdílnost národní povahy
je směrodatná pro individuální zvláštnosti rozličných národů. Tak jest Němec a
Čech jiný než Francouz a Angličan. Národní povaha dodává jednotlivcům v ná
rodě zvláštního rázu, který se nedá nikdy setřítí a rozdílnost jejich podmiňuje.
Z toho také vyplývá .požadavek národní výchovy, o níž týž Josef Moudrý v tomto
.čaSOpise r. 1896 pojednal.

Poněvadž tedy žádný chovanec druhému není—úplně rovný1 vyžaduje každý
zvláštního zacházení. Proto se doporučuje, aby učitel každé jednotlivé dítě s jeho
zvláštnostmi co nejlépe poznati se snažil.

Toto poznání individuality jest však velice obtížné a tím obtížnější, čím více
chovanců jednomu učiteli jest svěřeno. Tohoto poznání nedosáhneme asi nikdy
dokonale,.nýbrž jen přibližně takto: Vzpomínejme na své vlastní dětství, přivá
dějme si v pamět jak své vlastní náklonností, pudy, stavy duše jakož i to, co
na nás zvláštní dojem působilo a na nás rozhodně účinkovalo.

Mějme ohled ke zkušenostem, kterých jsme v době svého působení nabyli.
Doporučuje se téžrstudium dobrých vychovatelských děl, četba dobrých- knih
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pro mládež a dobrých životopisů. Zacházejme s dětmi stále pečlivě, věrně a
laskavě. Také velice napomáhá. k tomu úplná znalost lidské přirozenosti vše
obecně. (Stockl, Ohler, Lindner-Tupetz a j.)

Škola.
(Výchova náboženská)

Píše ANT. JEŽEK. (Pokračování)

Něco jiného maří ctnostný život! Kde víra se přežila, kde na místo její
nastoupila bludička — vzdělání, tam se otevřela cesta k zahynutí. A ukázalo se,
že největší starostí velké části českého učitelstva jest práce za odcírkevnění

_školy a rozluky státu od církve. Na učitelském sjezdu v Uherském Hradišti
pravil ředitel Ulehla (cvangelík): Až lid zvolí si poslance, kteří provedou rozluku
církve od státu, jak se stalo ve Francii, pak také bude vydáno učitelstvu
svědectví, že své práci rozuměli a věděli, čeho třeba.: Když se takto otevřeně
mluví na sjezdech, jak to může vypadati ve škole podobného pokrokáře?

Chtějí rozluku církve od státu! A nemohou chtíti ničeho jiného, jsouce
ve vleku .Volné myšlenky.: Čert všude vystrkuje růžkyada'vá na srozuměnou,
odkud vítr. vane.

Až nebude se vyučovati na základech náboženských, dočteme se, že učitelům
stane se něco podobného, co čteme o Kassianovi, který vyučoval své žáky psáti
na desky voskem napuštěné. Ku psani užívalo'se špičatých, ostrých bodců.
Tohoto křesťanského učitele jeho pohanšti žáci bodci ubodali. A nikdo nebude se
nad tím pozastavovati, ba každý řekne: »Jak jste si mládež vychovali, takovou
ji máteh Pletli jste na sebe bič, nyní trpte, jak sviští na vašich bedrách! Vězte,
že vzdělávati jiné jest věcí veledůležitou, ale jen tehdy jest tím, co má býti,
když vyučuje se tak, jak třeba v ohledu náboženském, mravním, národním.
Můžete působiti platně na budoucí pokolení, na jeho rozvoj, ale i na jeho zkázu!

Dokázáno nad vši pochybnost, že mnohé dítě bylo zbožným, hodným,
pokud na ně neměl vliv učitel, prodchnutý zásadami nevěreckými. ' Svět takové
dítě dobije, zutína' tu a tam ještě nějaký dobrý kořínek a vítr nevěry točí dítě
tem. Následek na generaci budoucí L objeví se brzy!

Mládí volá »cnci žít-, zákon Boží káže >žij mravně, ctnostněc. & dítě vidí,
že mu slunce falešné nevěry spálilo křídla. »Nevidím leč záři hellenského sluncec,
volá mladík nebo dívčina a ukončuje předčasně svůj život.

Škola jest zahrádkou, kde se mají pěstiti, květy, zalévati se mají rosou
sv. víry, jež v krůpějích milosti Boží ma' kanouti v čisté srdce; tak mládež bude
spěti v říši idealů.

Kam jste se poděly školy umístěné v podkr'ovnich světhičkách, tam vycho
vávaly se charaktery, které vítr nezlomil. Dnes máme samé paláce, pamatovano
na tělocvičnu, lázně, na vše, o čem se nám ani nezdálo, za to nepamatováno na
jednu věc — na výchovu nábožensky smýšlejících učitelů. Akce teprve nyní sice
vešla v život, něco podobného učiniti — budoucnost ukáže výsledek, zda ne
bylo již pozdě! '

Nutnost školy náboženské nehájil jenom Komenský ve své Didaktice, nýbrž
i věhlasní učenci cizích národů, nekatolíci a posledně stkvěle obhájil stanovisko
katolické proslavený prot. Foerster, který dříve ve Švýcařich zřídil školu dů
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sledně beznáboženskou a jal se vychovávati děti na základech tak zvané mravo
.v:

uky laické. Foerster do nejkrajnějsich důsledků provedl heslo »pryč ze škol
s náboženstvím, pryč s knězem a katechismem.: Výsledek byl tak žalostný, že
věhlasný vychovatel Foerster prohlásil výchovu bez náboženství za věc naprosto
nemožnou a stal se nadšeným obhájcem školy náboženské na základě zkuše
ností vlastních a vědeckých svých pokusů.: (Vých. Listy 1909)

Různé zprávy.

' Koedukace ve Španělsku. Španěl—
ský ministr vyučování Gimeno vydal výnos,
jehož třetí bod žádá koedukaci obou pohlaví
na všech' školách vůbec, a to z paedago—
gických příčin. Jsme ovšem nemálo zvědavi,
jak bude společná výchova působili na horko
krevný španělský lid. Snad se dočkáme, kdy
španělská vláda přijde k opačnému názoru,
a to opět z paedagogických důvodů. Na
prvním mezinárodním kongresu pro paeda
gogiku, který byl od 14. do 18. srpna 1911
v Bruselu a jehož se zúčastnili zástupci
všech vrstev a názorů, všichni účastnící se
vyslovili proti výchově obou pohlaví »pro ne
bezpečí, které nastává následkem koedukace.
Španělští zednáři jsou ovšem jiného názoru.

Z 1. třídy. Různé události a obrázky
dětské povahy. Tonda z Nuslí už má zase
rád velebnička. Teto, povídal naši pradlcně
radostně, vždycky, když máme velebníčka
(v sobotu), máme druhý den prázdno — a
to Tondu těší. Před svátky sděloval tetě, že
budou míti velebníčka až za týden. — Před
lety šel p. učitel z I. třídy k odvodu a měl
asi tři dny prázdno. Byl dobrák a děti školní
ho upřímně milovaly. Když se vrátil, tázal
se přede mnou: chlapečkové, nebylo vám
to líto, že jsem nebyl ve škole? A chlapeč
kové naznačovali hlavou, že nc —- a pan
učitel se červennl. Otázka nebyla vhodná.:
chlapečkové p. učitele milovali —- ale ne
přítomnost ieho nepocitovali; vzdálenost
matky by litovali — učitel i katecheta jsou
od srdeček jejich trochu dále. — A jindy
ptám se v Bubnech p. učitele: no, ma'te
hodné chlapečky ve škole? Pan učitel je
chválil, ale tam vzadu že má tři darebáčky.
Mám vás jmenovat, tázal se jich? A oni
unisono kroutili hlavičkami, že ne. No tedy
vás ještě p. katechetovi jmenovat nebudu,
ale nepolepšíte-li se, po druhé to učiním. —
Měl jsem žáka v I. třídě velice vzrostlého
a moudrého. Kdykoliv jsem ho vyvolal, vstal
& doccla ležérně a snadno odpověděl. Ale

(Pokračování.

skoro pořád si prsty hrál. Frantiku, jsi-li
doma taky takový jako ve škole, mají z tebe
rodiče malou radosti Frantík klidně odpo
věděl: já jsem doma ještě horší. Cože, já
na to, co děláš doma? Zlobím tatínka i ma
minku a tatínek mne dá na Vinohrady do
káznice. Ale nyní je tam moc žáků, i dá
mne tam, až tam bude místo. A víš, co je
to káznice? Prosím, vím, ti hoši chodí okolo
nás na procházku, já je vídám. Frantík se
mi díval pekně do očí a vypravoval mi to
zcela klidně. Zvláštní hochl Od té doby
jsem mu věnoval bedlivou pozornost, i rodiče
jsem si zavolal a s nimi se o Frantíkovi
radil. Za rok nám Frantík odešel do školy
k sv. Štěpánu, leckdy jej potkám a vždy
si s ním srdečně pohovořím. Do káznice
ovšem nepřišel, otec mu jen tak hrozil. —
Ale Novotný z I. třídy do káznice přišel.
Byl v I. třídě 4 roky a já ho tam dostal
čtvrtý rok. Neměl otce ani matky. Večer
šel na Frant. nádraží, odnesl někomu kufřík
a za peníze si koupil něco kjídlu a ostatní
dal na kořalku. Zpitý ležel na ulici, policie
ho sebrala, vyspal se u ní na pryčně &ráno
šel do školy. Přišel obyčejně pozdě a přímo
ke mně. Chtějí cukrlálka, oslovil mne a už
jedno vytahoval a podával mi je. Novotný,
dej cukrlátko tamhle tomu žáčkovi, chudému
a hodnému. Novotný “seděl v poslední lavici
& když šel uličkou okolo zdi, kde měli
chlapečkové kabáty, všecky zraky ho prc
va'zely, nebo Novotný, viděl-li v kapse ho
šíka housku, buchtu nebo rohlík, rychle to
čapl a do své kapsy schoval. Když začali
chlapečkové křlčet, vzal jsem ukazovátko,
dal jsem si Novotného přes koleno & ně
kolik jsem mu jich do zadu vlepil. Housku
musil vrátit a učinil tak klidně, sedl si do
zadní lavice, položil na ni hlavu a spal.
Byli jsme rádi, když Novotný ve škole spal.
Když zazvonili, Novotný vstal, šel ke stolu,
podal mi hůl a klobouk, uklonil se a šel
si sednout zpět do lavice. At byl bít nebo
ne, hůl ] klobouk mi podával vždy. Na
jednou se nám Novotný ztratil a zapadl do
káznice v Libni. Chlubil prý se tam, že
mne dobře zná.
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Škola.
(Výchova náboženské.)

Píše ANT. JEŽEK. (Dokončení)

I Komenský praví, že .všeliké mládeže cvičení od pobožnosti počínati má\
kní po všechen čas nejvyšší pozornost obrácena býti.:
' Proí. Durdík vyznává: »Vědy mohou povstati jen ve společnosti zřízené na

adech náboženských; kdyby nebylo náboženství, nebylo by ani vědy, tato
“dpokládá náboženství.: Škola musí pěstovati oboje.
' Vraťme se zpět ke Komenskému ve škole a bude dobře. V Didaktice (hl.
.) di: »Koncem a cílem národní školy bude, aby mládež mezi 6. rokem věku
12tým (či l3tým) tomu naučená byla., čeho by prospěšnost vztahovala se na
ot všechen.: Štěstí, že Komenský již nežije —, z pokrokových učitelů by ne

“ělradosti. Spatřil by, že celé zástupy »ctitelů- jeho staví mu sochy a při tom
távají íanatickými odpůrci školy konfesijní, jimž odporné jest každé vštěpo
i náboženství do srdcí dětí a vodění dětí v neděli a svátek do chrámu Páně.

Na druhé straně spatřujeme muže nesvědomitými pisateli a ztanatisovanými
náři novin potupami zasypané a slepou zášti za tupitele Komenského vyhlá

né, kteří chtějí míti školu dle zásad Komenského zřízenou.
A právě škola Komenského, škola křesťanská, jest nejlepším lékem naši

bě! Nadarmo neřekl tento arciučitel: »Kdo škole oddán, stále při tom zůstávejí
okud by v člověka osvíceného, mravného a zbožného uzpůsoben nebyl.

Kéž bychom mohli vyznati s jistým spisovatelem o naší české mládeži:
Jak jsem se těšíval na slavnou, podivuhodné povznešenou chvilku v kostele
nta Maria del Popolo v Římě. Kolem oltáře klečela v pokoře mládež ze všech
n světa. Po boku bílého Evropana klečel žárem slunečním opálený Arab,

utý Číňan, Elhiop černý jako eben nebo sudanský mouřenín, dále Američan
svalnatý obrovský Australec.

V té svatyni, zbudované na místě, kde tlely popely Neronovy. kořila se
„nohou Ježíše Krista mládež všech dílů světa, jež podmaniti hrdému impera
m, zarytému nepříteli křestanstva ani ve snách na mysl přijíti nesmělo! . . .

Až bude mládež založena pevně nábožensky. pak nebude obavy, že uchvá
na bude vlky, kteří světem kráčejí a hledí ji polapiti k svým nekalým záměrům.
kožichu »volnomyšlenkářském- skrývají se vlci hltavi!

A za nimi stojí bašta nezdolná, která neleká se nejhoršího převratu, která
vá direktivu celému zednářskému, zakuklenému spolku. Vizme Francii! Kdo

dal návrh na odstranění křížů ze škol. V Paříži byl to žid Herold; kdo zasazo
val se o beznáboženské školy? Židé, kteří nastrčili zednáře Ferriho a Berta . .
Ano, zednář a revolucionář Condorcet to byl. jenž vyrval křesťanským rodičům
děti jejich & majetkem je prohlásil státních školl Nejsou to vlci hltaví na roli
národní?

A když odstraňovány kříže ze škol a nemocnic, zastoupil jim jistý lékař
cestu, řka: »Kříž nikdy nesmí odtud. Proti kříži odbýváme operace nemocných.

Ílhou prostředky narkotické.:
V kříži jest síla nezdolná a kde kříž byl potupen, tam nastala zkáza a roz

háranost v duši!
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Již veliký vlastenec náš Dr. Rieger na to poukázal: »Jest na čase, aby
bezbožectví a slepé potírání víry. jíž děkujeme za vzrůst civilisace, jež vládne
celému světu, došlo rozhodného odporu, nebot vyvrací základy společnosti..

Aby zlámáno bylo kopí nevěry a lidstvo obrátilo se v nové drahy. to mají
vrukou naši učitelé. naše škola! Pokud budeme se honositi ve škole přes
všechno odstrkování a terorisování, katolickými v pravdě silami učitelskými, přece
jenom národ náš nezahyne. K nebi znítí budou z hrdel katolické mládeže slova
vznešeného hymnu: »Svatý Václave, vévodo české země . . . , nedej zahynouti
nám, ni budoucímu

Když někteří nechtějí uznati učení Kristovo, necht nás přesvědčí o svém
novém náboženství, jež zavésti hledí, dle slov Talleyrandových: »Chcete-li za
vésti nové náboženství, dejte se ukřižovat a třetího dne vstaňte z mrtvých..
Tento důkaz nás musí přesvědčiti, že náboženství naše jest pravé, dosud však
žádné náboženství nemůže se honositi takovým důkazem, jako náboženství ln
tolické. Vždyť i Masaryk ve světlé chvilce prohlásil: »Zšílel bych, kdybych m
Spustiti se víry, že jest Bůh.

Pova'žíme-li všechny okolnosti, rozhlédneme-li se po rolí školské, vidíme, že
nutno budovati, vyučovati na pevném základě — Kristova učení! Kdo takto bu
duje, nestaví na písku a vichr sebe větší ve světě nesmete v bahno vypěstěné
charaktery.

Nad pochybnost jest ukázáno, že věda a víra si neodporují, proto může
býti každý vzdělanec tím nejhorlivějším katolíkem — i ve škole.

Pamatujme si, že, jako měkký vosk jest způsobilý k vytisknutí do něho
všech forem a tvarů, tak věk dětský jest učelivý, způsobilý ku kázni. Kterým
ctnostem neb hříchům přivykne sobě člověk hned v útlém mládí, ty ctnosti a
ty hříchy koná často až do stáří vysokého.

Osvojí-li si mládež za pomoci učitele ctnostně žíti, neochabne ani ve světě,
až dolehnou mnohá pokušení.

Kéž budoucnost ukáže, že máme hojně milostí Boží posílených katolických
učitelů, kteří pracují pro Boha a vlast!

.V zapomenutí vejdou slova Komenského, jež v »Didaktice- jeho nalézáme:
»Vůbec pravím, na to dvě přední, pobožnost a bázeň Boží, zapomínám), jak
v domácích našich školách, tak i akademiích, tak že odtud místo tichých, po
božných beránků na větším díle divocí oslové a nezkrocení, bujní mezkové vy
cházeli a místo spanilých, dobře spořádaných obyčejů a povah šperkové toliko
kroje & k bujné zdvořilosti a marnostem vycvičené oči, ruce, nohy vynášeli, na
to, aby na všech jiní střídmosti, čistoty. pokory, vlídnosti, vážnosti. trpělivosti,
zdrženlivosti atd. zrcadlo míti mohli, nic nemyslíce..

Slova řečená nejsou k ozdobě doby, v kterou položena, ale žalostnější je,
že platí leckde až do dnešního dne v plném rozsahu! Štěstí národa záleží na
výchově mládeže; jak bude vychována mládež, takový jednou bude národ.
Kdyby tomu tak nebylo, nervali by se nepřátelši živlové, aby ji dostali do svých
spárů.

Proto v boj se chutě stroj, buď s Kristem zvítězíš nebo čestně padneš a štít
tvůj bude čistý! Jen na kříž hled a dobře zadivej se naň, však uzříš na něm
psáno, že platí dosud slova: »Christus vincit, Christus regnat, Christus imperatr
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Sázka o mezka.
Praemonstrátský misionář Antoine Sempels vypravuje v »Messager d'Aur

u příhodu, kterou v Pírapoře v Brasílíi, kde mají praemonstrátí z Averbodu
ýBelgíí gymnasium, naplnil žákyněmí školu katolickou a způsobil uzavření ve
řejnéškoly, takto:

Hle, zajisté dosti k smíchu jest, co jsme dali v sázku! řeknete snad na

první pohled, ale nebudete již tohoto mínění, když poznáte bližší okolností jeji.
Před rokem opatřil mně na mou žádost p. Leíébure několik škatulek ba

vlnyk vyšívání pro žákyně katolické školy. Rád jsem jim způsobil tuto radost,
ebot jsou tak chudé a tak hodné!

Nevěřili byste, že tato bavlna k vyšívání mně přispěla k tomu, že jsem
všechny žákyně až na poslední odvedl z veřejné školy a že jsem přiměl její
učitelku opustítí Piraporu.

— Ale to jsme hezky daleko od mezka, řeknete. Alespoň že bavlna a
mezek k sobě se nehodí.

— .To je právě můj případ. Než dovolte, abych příhodu vypravoval.
Měl jsem mezka a měl jsem dostati druhého. Náš policejní komisař na

lézalse právě v takovém postavení, neboť jsme oba měli vozík otroley- a měli
me do něho zapřáhnoutí dva mezky. Jednou jsem byl na kávě u komisaře,
Ítento si velice stěžoval na obtíž zaopatříti si ještě jednoho mezka; já jsem si
aěžoval ještě více. Ke konci naší rozpravy náhle mi řekl komisař:

— Víte, pane faráři, že vládajmenovala novou učitelku na škole v Pírapoře?
— Nevím, odpověděl jsem; rcete, co má ta věc činiti se mnou?
— Oh, mnoho! Zahubí vaší školu, neboť podle toho, co se vypráví, jest

*učítelkajemná, mladá, hezká a vzdělaná!
— Pak bude míti úspěch u hochů, řekl jsem, žertuje.
— Nesmějte se mnoho, řekl mi komisař; odvede vám všechny žákyně

zvaší školy až do poslední, a já jí budu při tom pomáhali, nebot bude bydletí
tt mne.

! .Dobřel Budu také pracovati a dokáži, že se nebojím, troufám si vsadit
se, že ve dvou měsících jemná muška nebude míti ani jediné žákyně ve své
škole.

— O co se vsadíte? ptal se.
— Ovšem o mezka.
— Příjimám.
lhned jsem vytáhl škatuli s bavlnou, koupil jsem každé žákyní látku na

malou zástěru, a každá zástěra měla býtí vyšívána a obroubena všemi barvami
bavlny. Po třech nedělích měla každá svou zástěru; škola trvala od 6 hodin
ráno až do 6 hodin na večer. Naše učitelka se z toho roznemohla, ale díky
Bohu, krátký odpočinek jí brzy zotavil. Potom jsem koupil pro každou malý
kapesník, který se měl rovněž vyšívati a obroubítí. Když to bylo hotové, řekl
jsem jim, že již nemají smrkatí do rukou, nýbrž do kapesníku, aby jej každou
sobotu vypraly, aby jej měly čistý, když půjdou v neděli na mší sv. Podívejte
se na našich 40 děvčat, jak s vyšívanou zástěrou a pěkným kapesníkem si vy
kračují, neboť byl příliš hezký než aby ho strčíly do kapsy. Dal jsem rozhlásití
mezí děvčaty, že všechny dívky, které přijdou do naší školy, ihned obdrží malou
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vyšívanou zástěru a malý kapesník. Tomu nemohly odporovati: přišly všechny
až do poslední.
já mám opět dva mezky.

Vyhrál jsem sázku: učitelka mohla spakovatí svůj vak, a hle,

Vidíte z toho ještě, jak malá příčina může míti veliké následky. Misionář
má často příležitost přesvědčiti se o tom.

Jan Nep. Jos. Holý, O. Praem.,

Různé zprávy.

Z 1. třídy. Učil jsem u Karlových
Varů ve třech různých školách, v jedné
škole u Doupova, v Alpách u Išlu ve dvou
školách, učil jsem v Karlíně, v Žižkově,
na Král. Vinohradech a v Praze na Karlově
učím po druhé, učil jsem v Praze u sv.
Havla. na Novoměstské škole, v Bubnech
na škole chlapecké i dívčí, na Maninách a
v Holešovicích a tu se mi často na pro
cházkách vybavují v mysli postavy mých
žáčků a žákyň a zvláště nyni, když
chci o nich psáti. Zůstaneme ještěu I.třídy.
V Žižkově jsem vyučoval v [. třídě dívky
a vykládal jsem jim již delší dobu 0 Pánu
Ježíši. Jedné hodiny najednou nadaná dí
venka vstala, rozpřáhla ruce a zaníceně mlu
vila: kdyby byl Pán Ježíš na světě, já by
sem nejedla, já by sem nepila, já by sem
pořád za ním chodila. A šla za ním brzy,
asi za rok umřela. Byl jsem tehdy dojet,
děvčátko jsem pohladil a dal jsem mu obrá
zek Ježíška, kterého tak milovala. — Velice
se líbí dětem »pohádkac (děti tak v dobrém
úmyslu říkají biblickým příběhům) o mar
notratném synu. V Holešovicích jedna dí
venka, když jsem líčil život marnotratného
syna, nápadně se krčila a když jsem skončil,
vyskočila a pravila: náš Karel (její velky
bratr) je taky takový lump. na jatkách vy
dělá peníze, v neděli je probije a když v pon
dělí přijde domů, takhle se klát'í (dívka se
klátila na pravo, na leva,) A letos vstal
jeden žaček a pravil: náš syn (jeho bratr
z 11. třídy) je taky marnotrntný, už nám
letos čtyřikrát utekl a nebyl doma; jednou
ho nalezli ve sklepě u Kapucínů. Ale Kul
hánek, málo nadaný a těžko chápavý, mne
nepochopil. Hláail se a žaloval na sebe:
prosím, já sem byl jednou taky marnotratný
syn. A co jsi, Kulhánku vyvedl? Prosím, já
jsem odešel z domu, přišel jsem na Fran
tiškovo nádraží a nemohl jsem tremi domů.
Nechal jsem všeho a činil jsem porovnání

farář v Holišově.

s Kulhánkcm a marnotratným synem. Kul
hánku, utekl jsi z domu? Prosim, ano.
Měl jsi s sebou peníze, dal ti je tatínek?
Prosím, já nemám peníze. Vidíš a marno
tratný syn měl peníze, dal mu je otec
jeho. Šel jsi, Kulhánku, sám? Prosím, ano.
Ale podívej se na marnotratného syna; s ním.
šli jeho kamarádi, všichni jedli, píli, tanco
vali. Vidíš, Kulhánku, ty jsi nebyl marno
tratný syn, ty jsi pouze zabloudil a jinak
jsi hodný chlapeček. — Hlásí se Skřivánek
a praví: Kulhánek je hloupý, on tomu neo
rozumí a já tomu rozumím. Asi 10 chla
pečků třepetalo ručkama a volalo: my taky,
my tnky.

Literatura.

Církev a škola. Napsal L. Kunte.
(Praha, 1910. Nákl. Volné Myšlenky) —
Aniž bychom spisek otevřeli, můžeme na
před říci, co spisovatel (a nakladatel) chtěji.
Thema »všední (praví Naše Doba, r. XIX.,
seš. l.), že mezi církví a školou, mezi
učitelem a knězem, chtějí-li oba plnili své
poslání, musí nezbytně dojíti ke konfliktům
a sporům; mezi oběma musí (l) býti stálá
vojna; koncem boje může býti jen zničení
jedné ze zápasícich stranu Tak se dívá na
školu a církev pokrokář: tak to hlásá i Kunte.
A tato slepá a štvavá zásada ovládla velikou
část učitelstva. Chce-li tedy církev plniti
své poslání, chce-li jíti a učití a vychová
vati. musí podstoupiti boj . . . Smutné vy
hlídky. Pan Kunte už zapomněl na slovo ne
klamné: Já s vámi jsem až do skonání
světa . . . L. 1- 'a.

jednota čes. katol. učitelstva a přátel křest.
výchovy vydala Slovo o Macharově čítance.
Podává V. K. Cena 24 haléřů. — 0 učiteletvu

v proudech politických stran a jeho povo
lání. Řeč redaktora T. ]. Jirouška ve schůzi vy'
boru Jednoty česk. katol. učitelstva a přátel křesí.

výchovy dne 9. ledna 1910. Cena 6 hal.

Objednávky vyřizuje admin. družstva Vlast
Praha-ll., Žitná ul. 570.
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Výbor Jednoty č. kat. učitelstva &přátel křestanské výchovy
konal dne 28. dubna druhou schůzi v r. 1912 za předsednictví Msgr. Dr. Fr.
Kordače, univ. profesora. Jednatel četl protokoly dvou posledních schůzí; proto
koly byly probrány a schváleny.

Kníž. arcib. notář Tom. Škrdle předložil účet — příjmy -a vydání — za
kalendář Štítný, roč. VI., t. j. za r. 1912. Hmotný úspěch kalendáře už nebyl
dlouho tak potěšitelný jako letos. Účty byly výborem schváleny.

Jednota vyslovuje nad tim radost, že se vOlomouci ustavil spolek kato
lických profesorů. Jednota naše zašle novému spolku písemný pozdrav
a požádá jej za součinnost ve společných otázkách paedagogických. Přítomný
profesor Jan Kalivoda, jenž jest zároveň výborem naším i onoho spolku v Olo
mouci, byl požádán, aby svou osobou tyto vzájemné styky udržoval.

Jednota želí úmrtí profesora a ředitele lycea Jana Coufala, jenž orgán náš,
»Vychovatelec, od počátku odebíral, jenž byl i nějaký čas naším členem a kte
rýž se jedné naší manifestační schůze v býv. záložně sv. Václavské konané. jako
inspektor Novo-Bydžovský osobně súčastnil. Zvěčnělý byl ryzí katolík. Pohřbu
jeho účastní se odpoledne za Jednotu: předseda Msgr. Dr. Fr. Kordač, jednatel
Boh. Šubrt a člen výboru prof. Jan Kalivoda.

»Učitelské Noviny: uveřejnily ve své temné komoře všecky naše výbory
ze stavu učitelského a »Učitelské Novinyc pranýřují tam každého učitele a kaž
dou učitelku, kteří něčím přispějí pro účely katolické. »Učitelské Noviny: se pa
trně domnívají, že žijeme v zemi Zulukaírů mezi pohany & my zase jsme v do—
mnění, že žijeme mezi obyvatelstvem z většiny katolickým a že sami jsme kato
líci a proto může-li učitel V. Beneš z »Učit. Novinc býti veřejně sociálním dc
mokratem, může býti-větším právem a s lehčím svědomím katolický učitel &ka
tolická učitelka členem spolku katolického. Žádáme naše členy, aby tímto terro
rem pohrdli a šli svou cestou dále.

Kníž. arcib. notář Tom. Škrdle prohlašuje, že jest ochoten, každému členu
Jednoty č. kat. učitelstva a přátel křest. výchovy, který by byl v Iib. učitelském
tisku nespravedlivě a nectně napaden, napsati “zcela zdarma úřední opravu. Na
padený by musil zaslati (Praha čp. 570-Il.) výstřižek z novin, kde byl napaden,
s udáním čísla. ve kterém to bylo a s udáním dne, kdy se tak stalo a musil by
zároveň udati adresu (jméno, příjmení, bydliště a číslo domu) redaktora toho
listu, který našeho člena napadl. Referent sám zaslal »Učit. Novinámc dvě opravy,
jež byly uveřejněny.

Výbor vyzývá ty pp. učitele, kteří studují husitskou otázku, aby, až budou
se studiem tím hotovi, výboru to oznámili.

Ačkoliv jest těžko, katolickému učiteli a učitelce a katechetovi ve škole
dobře vycházeti s pokrokovými učiteli a učitelkami, výbor přece vybízí své stou
pence, učitele a učitelky i katechety, aby, kde to jen jde bez ublížení zásad ná
boženských udržovali s nimi shodu k vůli výchově mládeže, která. tim velice
trpí, vidí-li nesvornost, zášt & zjevné nepřátelství mezi osobami, ve škole pů
sobícimi.

Naše Jednota se vynasnažuje, aby se s ní Paedagogický svaz spojil v jeden
celek. Hlavní činitelé Paedag. svazu jsou s touto myšlenkou srozuměni, i zdá,
se, že se naše snaha stane na podzim t. r. skutkem,
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K GOletému jubileu Jednoty katolických tovaryšů v Praze zašle Jednota
pozdrav a kúhradě vydání s tim spojeným přispěje 5 K.

Kolekta ve prospěch kat. paedagogia vynesla K 270.
Tím byla schůze skončena.

Jest pravdou nepochybnou že umřel Mistr Jan Hus za své
přesvědčení a že jest mučenikem za pravdu.

Sděluje Tomáš Ski-dle.

Při vší šetrnosti k Mistru Janu Husovi, kterou si ukládáme, musíme vyznati,
že čím déle o jeho učení hloubáme, tím se nám stává Hus menším. Předně již
to mu ubírá ceny, že není originelní, že učení jeho, od církve odchylné, ne
vytrysklo z jeho hlavy, ale že si je téměř celé zabral z Viklifa. A při tom za
druhé Hus neosvědčil ducha kritického, aby rozlišoval lepši od špatnějšího a aby
ty největší Viklifovy nesmysly byl vynechal. Hus bral z Viklita vše napořád,
ity největší nesmysly ai ty nejtvrdší nauky, ničící spokojený život lidský.
Zavrhovati krásné nauky církve a učiti naukám anarchistickým, jaká je v tom
velikost? '

A ještě něco: Hus byl uvnitř přísný, pravověrný katolík a nyní začal Viklii
rváti katolické nitro jeho. Viklit mu vyrval ze srdce mnoho katolického, ale ne
všecko, a odtud je při Husovi stálé kolísání a jakobych řekl vnitřní boj mezi
Husem katolíkem a mezi Husem — Viklifem, a tento boj se odehrál i v Kostnici,
kde M. Jan Hus již již přicházel na stanovisko katolické, ale najednou couvl a
odvolati nechtěl. Proč, povíme později.

Všeobecně se vychvaluje charakter Husův a všeobecně mimo nás katolíky
se tvrdí, že Hus umřel a upáliti se dal za své přesvědčení.

Největší zásluhy o oceněni M. Jana Husa získal si v táboře katolickém
+ probošt Vyšehradský Dr. Ant. Lenz, jenž přednášel 20 let dogmatíku v semináři
budějovickém a jenž byl vůbec věroučně tak vyzbrojen, že veliký náš historik
a pozdější ministr Dr. Ant. Rezek se ke mně osobně vyslovil, že se mu v otázce
Husově nikdo z českých historiků vyrovnati nemůže. Dr. Ant. Lenz latinu
Husovu hravě překládal a jasně vykládal, věda, jaký význam mělo tehdy v theo
logií to ono slovo nebo úsloví latinské. Jeho porovnání učení Husova 5 naukou
katolickou bylo jadrné a všude jasné, a poněvadž bylo studium učení Husova
jeho životní otázkou, rozebral je se všech možných stránek a práce své ukládal
většinou do »Vlastic. A ve XIV. ročníku >Vlastic (nyní, letos, má vVlastc již
XXVIII. ročník), rozebírá právě otázku, která stojí v čele této stati.

V letošním ročníku >Vlastic článek tento dosti obšírně reprodukují a zde se
jen o jeho obsahu zmíním a za to obšírně pojednám o jeho konci; ve »Vlastic
krátce, zde zcela obšírně. Proč, to později řeknu.

Dr. Ant. Lenz pHchází k přesvědčení (Vlast, XIV., str. 106), že konání
Husovo nesměřovalo pouze k nápravě duchovenstva, nebo i proti zlořádům
v hierarchii, alébrž že čelilo k povalení celého ústrojí církve katolické. Důkazem
toho jest již nehodná hra, jakou Hus tropil s 45 články Vikliíovými, v nichž
shledáváme netoliko odpor k hierarchii, ale vlastně i odpor naproti fundamentálním
článkům víry o církvi a jeji úpravě z_vůle Páně. jakoži naproti všem ústavům
a _řádům církve katolické. .



UČlTELSKÁ PŘÍLOHA Strana 39.Ročník XV.

Jsou mezi těmi— pokračuje Dr. Ant. Lenz na str. 107 — kdož přes míru
vynášejí M. Jana Husa, také takoví, kteří přiznávají, že koncil byl oprávněn
Husa soudili, ano, že nemohl ani jinak, leč jej odsoudití podle tehdejšího práva
veřejného, ale oni tvrdí, že velikost jeho v tom se jeví, že umíral za své pře
svědčení a v tom že jest mučeníkem za pravdu. A to Dr. Ant. Lenz v 15 článcích
ve XIV. roč. Vlasti vyvrací. Kdo může, ať si přečte tento original, kde to nelze,
sáhni aspoň výtahům z toho v letošní Vlasti.

Pořad důvodů jest následující:
1. Hus ujištuje své přívržence o pravdivosti svého učení a klade tuto svoji

pravdu naproti pravdě katolické a své kněžstvo naproti kněžstvu katolickému.
2. Hus kolísá stran učení o materialním principu náboženství křesťanského,

čili o Písmu svatém.
3. Hus kolísal stran učení o přesném výkladu Písma svatého.
4. M. Jan Hus jest nestálý a kolísavý stran moci církevní a poslušnosti

Církvi povinné.
5. Hus byl nestálý a kolísavý v učení stran poměru předzvědění a hříchu

smrtelného k důstojnostem církevním.
6. Hus jest nestálý a kolísavý v učení o vlivu předzřízení a hříchu smrtel

ného na důstojnosti občanské.
7. Hus byl kolísavý v učení o vlivu smrtelného hříchu na konání lidské.
8. Hus a právo spravedlivých na veškerenstvo všech věci.
9. Nestálé- a kolísavé učení Husovo o zboží církevním.
10. Kolísavost učení Husova 0 papeži.
ll. Učení Husovo o odpustcích jest kolísavé.
12. Nestálé učení M. Jana Husí stran 45 kusů Viklifových.
13. Nestalé učení Husovo stran výměru o Církvi.
14. Které as příčiny byly rozhodné, že Hus setrval v odporu svém naproti

koncilu Kostníckému? Bylo to přesvědčení o pravdivosti učení jeho, čili jiné ohledy?
15. Lze M. Jana Husa právem nazvati mučeníkem za pravdu?

Různé zprávy.

Úmrtí. Bývalý člen výboru Jednoty
čes. katol. učitelstva. p. Jan Breicha, řídící
učitel klášterní školy v Karlíně, zemřel dne
6. května. ve stáří 72 a ve 52. roce pů
sobení svého na klášterní škole Mil. Sester,
dříve v Řepích, později až do smrti v Kar
líně. Zvěčnělý p. říd. učitel byl vzorný ka
tolík a víru svou veřejně vyznával. V klá
šterním chrámu Páně v Karlíně často v ne-_
dělí a o svátcích s celou rodinou přistupo
val k stolu Páně. Úchvatnou pohřební řeč
pronesl kanovník a k. a. vikář Fr. Janků,
věrný přítel zesnulého. Za Jednotu naši
súčastnil se pohřbu kníž. arcib. notář. Tom.

krdle, jenž o nedělích a svátcích v kar
línském klášterním chrámu Páně již 28 let
mši sv. slouží.

(Pokračování)

Devátý Liter. soc. Sjezd koná letos
družstvo Vlast v pondělí Svatodušní, dne
27. května v Kolíně. Sjezd bude zahájen
v 1/210. dopoledne mší sv. akonají se do
poledne dvě a odpoledne 4 přednášky. Po
slední přednášku má red. t. 1., prof. Em.
Žák: O volné škole. Jest to jeho první
vystoupení při našich venkovských sjezdech.
Pozdravné přípisy a telegramy zasílají se do_
25. května na adresu: Vl. Hálek. lar. v Li
boci u Prahy a po 25. květnu: Sjezd Vlasti
v Kolíně, sál ru Ptáčkůc.

Valná hromada učitelská — na
Velký pátek! Ano, na Velký pátek, den
nejpřísnějšího postu, kdy každý křesřan
připomíná. si děj nejtruchlivější na Golgotě,
svolal Zemský ústřední spolek jednot učitel
ských v království českém mimořádnou val
nou hromadu svých delegátů do Prahy na
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Žofín. Jak to při valných hromadách bývá,
jest známo, a přece . . . na Velký pátek
valná hromada učitelská! Není to významné.?

ZI. třídy. — Grégr-Edáček —- měl ve
škole dvě škatulky sirek a hrál si s nimi.
Edáčku, schovej sirky a nehrej si. Ale Edáček
za chvilku si hrál zase. I šel jsem k němu,
sirky jsem mu odebral & poručil, aby si šel
sednout »na hanbuc do první lavice. Edá
ček na mne vyvalil oči, chytil se lavice,
i zdvihl jsem ho a posadil do první lavice.
Hlásí se maličký Fila a šišlavým hlasem,
který malým žáčkům velmi sluší, praví:
proším, kdyby takhle streich, sapálí skolua
schozíme vsickí.- Celá třída nad tou mou
drostí skoprněla: jedni se dívali zlostně na
Edáčka, jiní úzkostlivě kolem sebe a já vážně
dodal: vidíš, Edáčku, co jsi mohl způso
biti: všichni by shořeli, ty taky a já taky.
Když jsem v Praze potkal jeho p. otce, ta'
zal jsem se, zdaž se o tom Edáček doma
zmínil? Pan otec odpověděl: nikoliv, pouze
pravil, proč jsem ty sirky do školy nosil
— Děti ty jsem si dovedl až na konec V.
třídy a často jsme se pak smáli, jak Edáček
mohl zapálit školu a kolega jeho nevěděl,
co má dělat, aby byl hodný. — Hněval
jsem se jednou na rozpustilého žáčka, ale
tu se hlásil maličký kolega jeho a jal se
mne poučovati: »ale co se, pane katecheto,
zlobějí, dají si ho na seslík, nasekaií mu a
bude míti. Rekl a sedl si klidně do lavice.
Zasloužil by to, odpověděl jsem maličkému,
ale dnes s tím ještě počkáme, snad se ten
darebáček polepší. Polepšiš se, tázal jsem se
darcbáčka. Pokynul hlavou. Ale maličký
nebyl spokojen a žaloval zase: prosím, on
se na vás zamračiL No, necháme ho mračit.
Když se bude moc mračit. nafoukne si
tváře a maminka ho doma nepozná. Maličký
si darcbáčka znovu prohlédnul a už byl
spokojen. — Měli jsme ve škole dva žáčky,
jednoho ve III. a bratra jeho v l. třídě.
Rodiče jejich vystoupili z církve, ale ku
podivu, hochy své nechali zcela nábožensky
vychovávat. Ten starší mi jednou žaloval,
že kolega jeho, žák evangelik, potupil naši
víru, a ten maličký, když jsem mu dal pro
dobré chování svatý obrázek, šeptal mi
druhou hodinu do ucha, že obrázek ten
věnoval Panence Marii a že ho položit na
oltáři na Karlově. S něžnou láskou jsem
to dítě pohladil a vůbec věnoval jsem oběma
bratřím co nejněžnější péči. Věděl jsem, až
vyrostou, že budou církvi ztraceni, ale sna
žil jsem se, aby si v srdci uchovali o kat.
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knězi upomínku jako o učiteli, jenž jim
konal jen dobro. Uvedl jsem, že mi to po
šeptal. Tento dětský instinkt, že věci tajné
i žáčkově I. třídy neříkají nahlas, ale že to
učilelovi pošeptají, zažil jsem často. Tak
jeden maličký před vyučováním přiběhl ke
mně, pokynul mi prstíčkem, abych se se
hnul a šeptal mi, že mne má rád. Já mu
tiše odpověděl, že i já jeho mám rád, pro
tože je hodný a dal jsem mu obrázek.
Nežli ukončím I. třídu, zmiňuji se ještě o
tomto. Často žáčkové nebo žákyně na sebe
žalují a mračí se ve škole na sebe a po
škole se vezmou za ruce a jdou spolu ja
koby se nic nebylo stalo. Tento duševní
stav je mi hádankou a mohl- li by mi to
někdo vysvětliti, byl bych mu vděčen.

Literatura.

Nový Svět. Knihovna mládeže. Ná
kladem sociálně-demokratické strany. Sešit
12 h. Pavel Skřivan: Vzpomínky I. a II.
r. 1912. — Vedle »nejkrásnějšiho časopisu
mládeže,: »pokrokového časopisu pro děti
Jara (nákladem »Zářec) vydávají tak zvaní
včeskoslovanštíc socialisté v Praze na třetí
rok knihovničku »Nový Svět-, jejiž prvá
dvě čísla vyplňují Skřivanovy »Vzpomínkyc.
opravdově upomínky na rodnou ves kdesi
u Mnichovic. Dosti obratně popisuje tu své
mládí a celé okolí, probíraje stavení za sta
vením a dotýkaje se několika rysy jejich.
obyvatelů. Mládež vůbec nemůže to- zají
mati, nebot tu není žádný děj ajenom snad
se zájmem si přečte rodák oné dědiny. Co
tuto uvedeno, je v každé vesnici a v každém
mladém životě. Oba sešity nepovídají nic
zvláštního, druhý je suchopárnější nad prvý.
Na život náboženský mládeže připomíná tu'
velmi málo. Takový socialistický spis třeba
pro mládež neobejde se bez rýpnutí. Plše
(24): »U nás také nežvanilo se nikdy nic
zbytečného o víře a náboženstvíc . . . »Ve
lcbníčkové byli rozumní a žili dost po svět
sku. Alid jim nezazlíval- . . . »Dokud ne
začaly se mezi lidem rozšiřovali časopisy
náboženské. bylo u nás klidno a lidé se
měli rádi.-: To se asi spišovatel zmýlil a
chtěl napsati »časopisy socialistickém Jinde
piše s posměchem: »Spánembohem.c Ve
spise pro mládež nepěkně se čte: »Pražáci
na ulicích housky žvýkají . Snaží se býti
moderním, píše 'čupřinatá zeleň- a podobně.
Tyto »Vzpominkyc dají se nahraditi mno
hými spisy lepšími a zajímavějšími.

Liga 1- 12;
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Vliv rodičů.

Snadno je míti vliv na ducha malého dítěte, ale tou měrou, jakou nabývá
sil, stává se jho těžší. Jak si mají zachovati rodiče svou autoritu nad dětmi po
kročilejšího věku? Aby si zachovali svou autoritu, mají činiti to, co dělali, aby
jí nabyli.

Maji býti důslední ve svém chování, a děti mají stále pocitovati, že v ro
dičích naleznou mistry, pány. Jak sil přibývá, tak se také v téže době rozum
vyvíjí: zpočatku bude míti dítě strach ze slabosti, později bude se strachovati
z vážnosti. Právě ve vzájemné vážnosti jak rodičů mezi sebou, tak ve vážnosti,
kterou mají dítky k rodičům, záleží štěstí rodinné.

V rodině, kde nemá manžel vážnost před manželkou neb naopak, není
manželského štěstí, děti pak, které vidi, jak otec nevážně se chová k matce nebo
matka k otci, ztrácejí vážnost před otcem a matkou, a tím jsou podkopány zá
klady rodinného štěstí.

Proto se má oteci matka vystříhati všeho, co by mohlo podrýti nebo se
slabiti vážnost, autoritu; z té příčiny nemá jeden proti druhému vystupovati ve
vykonávání autority otecké nebo mateřské, velice nemoudré jest kárati manžela
před dětmi, když myslí, že má povinnost napomenouti neho potrestatí některé
dítě; nebot jestliže dítě vidí, že má v matce obhájce proti otci, nebude se brzy
báti ani jednoho ani druhého. Je si dobře vědomo, že skoro vždy unikne trestu.
a když přece někdy trest dostane, ví, že ten, kdo ho trestal, bude zasypán výčit
kami, že bude za to odškodněno láskáním a miliskováním.

Otec a matka jsou si povinni vzájemné ohledy prokazovati; když v tom
chybují. když si vzájemně u výchově svých dětí odporují, když jeden druhého
před dětmi snižuje, ostouzí, odsuzuje, poskvrňují se oba vzájemně v duchu dětí.
Dítě, které otec nebo matka proti druhému chrání, podporuje, brzy si nebude
vážiti žádného z nich.

Rodiče dále nemaji míti výlučné lásky k jednomu 7, děti Mají je milovati
všechny srdečně, aby zase dělí, milujíce navzájem své rodiče, bály se způsobiti
jim nelibost & mařiti jejich naděje. Nespravcdlivá záliba v jednom dítěti činí je
nzulutým, opovážlivým & popouzí ostatní děti zanedbávané proti miláčkovi, pů
sobí nesváry, seje záští, nenávist mezi bratry & sestrami a připravuje tak vnitřní
neshody, rozpory dosti trapné v rodině.

Ale mají-liž rodiče zacházeti se všemi dětmi s touže dobrotou, mají-liž míti
tutéž pozornost k dívce vzpurné a netečné, neučelivé jako k dívce, která činí
rodičům, co jim na očích vidí; pro syna, který je skutečně zkázou pro své ro
diče jako pro syna, který se vážně přičiňuje, aby se zdokonalil?

Rodiče mohou, to jest jisté, rozdělovati příležitostně tresty aodměny,osvěd
čovati dle potřeby zadostučinění a nespokojenost.

Ale význačné přednosti, zvláštní pozornosti nemají býti ovocem zvláštnízá
liby; mají býti odměnou za námahu, za výsledek. Všechny děti mají býti pre
svědčeny, že je rodiče stejně milují, i když s nimi nezacházeji stejným způso
bem; tak mohou, aniž by byli nedůslední, činiti více pro jedno dítko, když je
od přirozenosti slabším, nebohým, nepříjemným.

] když osvědčují rodiče více pozornosti dítěti nestvůrnému než ostatnim,
proto nebudou tito žárlivi a závistní. Jan Nep. Jos. Holý O. ťraem.



Sum 43. UČITELSKA PŘÍLOHA Ročníll XV—

Jest pravdou nepochybnou-Ze umřel Mistr Jan Hus za své
přesvědčení a že jest mucenikem za pravdu

Sděluje Tomáš Skrdle.

(Pokračování)

O těchto bodech budu se šířili, jak mi pravda velí, a jak jsem jí seznal
na základě spisů & epištol Husových & na základě procesu jeho. Bude-li jmeno
mé proto zlehčováno, budu to mílerád trpěti, ale věci samé a pravdě, pokud
sila má dostačí, nedám uškodití, at by se tak dělo od kohokoliv Jsem toho
přesvědčení, že pravda má vítězítí všude a tak také i 0 osobě Husově i o učení
jeho. Přeji sobě. aby i zde vítězila, jako katolík, a především jako katolický kněz,
věda až příliš dobře, že u vylhaném horlení za nešťastného M. Jana Husa za
kryta jest zloba a nenávist naproti katolické víře & naproti ústrojí katolické
Církve. Kristem Pánem stanovenému. Tak Dr. Ant. Lenz.

Jako úvod k dalšímu pojednání poukážeme na to, kde bral Hus odvahu ke
svému počínání?

Dr. Ant. Lenz („Vlast' roč. XIV., str. 34.) soudí. že Hus již od nejprvněj—
šich dob svého kněžství, tedy již dříve, nežli se stal kazatelem v Betlemě, ká
záVal podle vzoru Viklifova. Ale M. Jan Hus se zpočátku se svým učením tajil,
a právě tou příčinou, že uměl Hus utajiti pravého smýšlení svého stran revo.
lučních a podvratných zásad Viklifovýeh. nedoznal hned odporu od arcibiskupa
Zbyňka a od kapitoly Hradčanské a Vyšehradské. které obě učení Viklilovo za
vrhovaly.

Hus se stal záhy oblíbeným kazatelem lidu a kaple Betlemská místem, kdež
se scházel lid a kamž se hrnula elita národa: žákovstvo. bakaláři, n-istři, doktoři,
šlechta, mtlci královi. ano i královna Žofie. Hus p'ričiňovai k pravdám katolickým
í bludy Vikliňcké :: horle za nápravu. činil nespravedlivé výpady na veškeré du
chovenstvo a přenášeje, jako jeho vzor \'iklif, zločiny jednotlivých kněží na
kněžstvo vůbec a tak připravoval náš národ k hroznému rozkolu. Odvaha Husova
rostla, když viděl. že dvůr krále Václava IV. i s královnou byly Viklifieké a že
sám král jest mu nakloněn a že arcibiskup Zbyněk, od krále pronásledovaný,
jest | vůči němu— Husovi—malomocný. Z té příčiny rostla v duši Husově od
vaha i naproti arcibiskupovi i naproti Stolicí papežské. Husa se ujímal u papeže
i král Václav IV. i královna Žofie, ' která r. l-llO žádala, aby se všecky pře na
proti Husovi zastavily a aby Jan Hus, jeji věrný, zbožný a milý kaplan, byl
sproštěn povinnosti dostaviti se k papeži. Za Husa se přimlouvalí u Stolice pa
pežské někteří šlechtici a purkmistři měst pražských.

Když události v Praze, různice a sváry, dostoupily vrcholc. a arcibiskup
Albík, nástupce arcibiskupa Zbyňka, ukazoval zcela neschopnost čeliti trudným
poměrům tehdejším, podali pražští faráři na Husa v Římě žalobu skrze svého
prokuratora Michala de Causis. Papež odevzdal při Husovu kardinálu Petrovi
z Angela a velel, aby ihned přikročil k vrchu práva proti Husovi. Kardinál Petr
vyobcoval Husa z církve se všemi formami, aggravacemi a reaggravacemi, ale
Hus spoléhaje na mocné příznivce své, se nepodrobil, ale odvolal se od soudu
papežova na konci r. l4l2 ku Kristu Pánu, k té pravé nejvyšší hlavě církve,
snad ani netuše, že v tomto na pohled zbožném odvolání jest obsažena jeho
hlavní herese o církvi a negace veškeré ústavy církve Boží. Hus také nepovážil,
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že jeho odvolání znamená vlastně ničení veškerého řádu právního, takže by za
končení veškerých pří musilo se díti na nebi a ne na zemi.

Člověk oslavovaný, vážený. milovaný, četnými příznivci i samým králov
ským dvorem chráněný & muž, o němž sám Palacký svědčí, vetice marnivý a
ctižádostivý, jde svou cestou a nedá se hned tak někým na cestě té za
staviti.

Důkaz toho podal M. Jan Hus v Kostnici. Jsa zvyklý nikoho neposlouchati
a jen dle své hlavy jednati, přišel Hus do Kostnice. Klatba nad ním byla na čas
zrušena (Dr. Fr. Kryštůfek, „Vlast“, roč. Xlll. str. 23.), aby mohlo kněžstvo slou
žiti mše sv. a vykonávali nerušeně své obřady, ale l—Iuszůstal i zde knězem
suspendovaným a nic toho nedbaje, sloužil_ve svém bytě mši sv. a měl při tom
promluvy k lidu četně k němu se shromažďujícímu. což suspendovnný kněz či
niti nesmí — a proto byl Kostnickým biskupem Otou lll. napomenut, aby toho
nečinil &.když neposlechl, byl vsazen do žaláře.

Tohle se v románech a povídkách Husitských i vrůzných protikatolických
pojednáních o Husovi pomíjí a církevní sněm se tu líčí, jakoby byl Husa bez
právně a bez příčiny zavřel a jakoby to byl učinil ze zlé vůle a ze msty
proti němu.

A přece Hus se nedopustil pouze disciplinárního, nepatrného přestupku,
nýbrž hrubého porušení církevního práva, kteréž jest pro svědomí smrtelným,
těžkým hříchem a má v zápětí irregularitu čili neschopnost konati církevníúkony.
Kdyby suspendovaný úředník, proíesor. učitel, notář, advokát proti své suspensi
chtěl úřadovati a úřední výkony vykonávati, dopustil by se trestného skutku a
mnohý. který tuto neposlušnost Husovu velcbí, s údivem by seznal, kdyby se
něčeho podobného ve svém úřadě dopustil, zlé toho účinky sám na sobě.*)

(Pokračování)

V poledne dostavil se z Nuslí na oběd Tonda
a předložil tetě vysvědčení. Tato, jak shlédla
množství trojek, vzala dřevo, co bylo po
ruce, a Tondu linírovala. Ale Tonda. sotva
že začal jísti polévku a uzřcl vedle ní maso,
zapomenul na rány: v očích se mu ještě
třpytily slzičky, ale tváře se již líbezně usmí
valy. Jediné ze Zpěvu dostal jedničku a
»velebnýc mu dal dvojku, ale Tonda neví.
zdali byl vůbec 2 náboženství zkoušen čili
nic. Druhý den svázala teta Tondovi do
uzlíčku šaty & posílala ho do světa, že ho
živit nebude. Ale když Tonda srdečné pla
kal a vroucně prosil a ujištoval, že se po
lepší, teta mu to odpustila.

Různé zprávy.

Ze školy. — Nu procházce za Král.
Vinohrady potkal jsem dvě maličké ško
lačky z 1. třídy. Uctivě mne pozdravily &
já se jich tázal, jaké dostaly vysvědčení.
Trošičku jsme se pohoršíly, švitořila jedna;
já měla tři trojky a nyní jich mám šest a
tahle druhá mělajednu trojku a nyní má tři.
Švítorka opakovala zcela klidně: trošičku
jsme se pohoršíly. I dím na to: ale nyní,
na konci roku se musíte zase trošíěku po
lcpšiti. Švítorka: prosím, ano. Je to při
znání upřímné, ale při tom chytré: trošičku
a má o tři trojky více.

Také Tonda z Nuslí se »trošíčkuu po
horšil. Měli jsme v domě malíře a teta jeho
myla nám po nich umazana okna a síně.

Trošičku se nám ve škole pohoršili
téměř všichni žáci: na jaře a v letě roz
ptyluje se mysl jejich různým hraním, pro
cházkami a j. více a škola ustupuje do
pozadí.

") Pozn. Také si téměř všickni nepřátelé církve stěžují na špatný žalář, v němž
byl Hus vězněn. Tehdy nebylo žalářů lepších; nyní, po 500 letech, jsou ovšem žaláře
lepší, vzdušnější a zdravější. Každá událost má se posuzovati dle doby, v níž se stala.
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Nežli př-istoupím k druhé třídě, zmíním
se, jak se ve škole chovají :maminčiníma
zánci.c S těmi je ve škole pravý kříž:
matka myslí, že dítě její jest pravý mudrc,
vzor vší poslušnosti a dokonalosti a zatím
my máme ve škole : mazánkem pravě peklo.
Matka provází mazánka do školy a nese
mu učení (jinde to dělá služka, někdy
i otcc). Pouští-lí učitel I. třídy matky s dětmi
až do třídy (nedoporučuje se to a vážní
učitelé to nedovolují), matka si dovede ma
zánka až do lavice, tam mu svleče zimník
a pověsí jej i s kloboukem, dá mazánkovi
učení do lavice, vedle něho položí potraviny
asnejvětšíněžností se s ním loučí a po vy
učování zase na něho čeká. Vjedné [. třídě
byl jsem svědkem těchto scén celý rok,
mlčel jsem, an to p. učitel dovolil, ale v duši
se mi to protivilo.

V Žižkově učil jsem Mazanka zl. třídy
první hodinu. Mazánek si hrál. Mazánku
poslouchej. co povídám a nehrcj si. Ale kde
pak Mazánek poslechnout, ten si dělá co
chce — i hrát si dále. Vystavil jsem Ma
zánka z lavice ven, ale netrvalo dlouho a
Mazánek začal kopat podpatky bot do skříně,
u níž stál. Mazánku (tak budu všecky jme
movat), stůj tiše u skříně a nekopej do ní.
Ale kde pak Mazánek poslechnout—kopal
dál. I vzal jsem ukazovátko, položil jsem
si Mazánka přes koleno a několik jsem mu
jich do zadu - více pro hanbu než pro
bolest — vsadil. A nyní si sedni dolavíce.
Mazánek se v lavici skrčil a udiveně po
kukoval po mně.

.Já to na vás řeknu mamince. že jste
mne vystavil ven.: Ano, Mazánku, žaluj
mamince: Řekni jí: maminko, já byl dnes
ve škole darebáček; p. katecheta mne na
pomenul jednou, dvakrát, třikrát a já jsem
ho neposlechl a proto mne p. katecheta vy
stavil ven. Tak to pěkně Mazánku řekni
mamince a ona ti k tomu, co jsem ti udělal
já, ještě něco horšího přidá.

Hlásí se Šimůnek a povídá Já bych
doma dostal, kdybych žaloval. A Kašpárek
dodává: mne by tatínek vyplatil, nacež já:
vidíš, Mazánku, všichni hodní rodičové chtějí,
abychom jim dítky jejich v poslušnosti vy
chovávali :: když nás dítky ve škole ne
poslouchají, musíme je potrestati, nebo jaký
by to byl ve škole pořádek, když by si
žačkově hráli, a nás, co povídáme, nepo
slouchali. Mazánek mlčel ale co se v duši
jeho dělo, nevím.
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»Maminko moje drahá, já tu ve škole
nebudu, maminko drahá, maminko mojec,
a již si brala učení, že půjde domů. Stává
se často u dívek z I.třídy na počátku škol
ního roku a mně se to stalo v Bubnech.

Mazánkova, dej učení zpět do lavice a
zůstaň sedět. »Maminko rnoje drahá- a
dívka usedá a škytá. Dám jí obrázek, pro
hlíží si jej. ale pláče, jen že již tišejí, dále.

Děvčátka, která chodíte ráda do školy?
Kadeřávkova: Prosím, já, já mám ráda

slečnu (učitelku). A jiné volají: my taky
rády chodíme do školy.

Nu vidíš, Mazánkova, děvčátka chodí ráda
do školy a ty z ní chceš utíkati. Já vám
budu povídati o Ježíškovi a Mazánkoví dám
ještě jeden obrázek, když bude hezky seděti
a poslouchatí.

Pechova: já bych chtěla taky obrázek!
Já: taky dostaneš a všecky dostanou,

které mně budou poslouchat a budou mi hezky
říkat o Ježíškovi.

Před odchodem ze školy, když se hoši
z I. třídy strojili a učení skládali, Mazánek
si prozpčvoval. Nechal jsem ho stát u okna
po škole a dal jsem k němu stráž, většího
kolegu jeho. Když jsem se po chvilce vrátil
do školy, Mazánek mi povídal: já to na
vás řeknu mamince, že jste na mne zlý.
Ale řekni Mazánku mamince taky, co jsi
ve škole udělal, že jsi si nahlas prozpěvo
val. Strážce se nad tím zamyslil a pravil:
tohle slovo by Mazánek p. učiteli říci nesměl.

Pustil jsem oba domů a druhou hodinu
jsem si Mazánka zavolal & řekl jsem mu:
Mazánku, zpíval jsi po škole? Prosím, ano.
Je dovoleno po škole zpívat? Prosím, nc.
Tedy jsi to zasloužil, Mazánku, když jsem
tě dal na hanbu k oknu? Mazánek mlčí.
Jsem tedy zlý nebo ne. Mazínek se roz
mýšlí a odpoví: jste. Se svojí logikou byl
jsem v koncích. Sdělil jsem to po hodině
p. učiteli, moudrému paedagog-u, a ten mi
řekl: tím jest vinna matka : on je jedináček
a matka byla uražena, že stál na hanbě.

Mnohý se podiví, že jsem nechal Ma
zánka bez trestu? Milý čtenáři, starý učitel
a starý katecheta unese s klidem o 50 proc.
více než vychovatel mladý. Ve stáří se
mnohému ve škole usmějeme, mnohé pro
mineme, co jsme v mládí trestali. ljájsem
se v duchu Mazánkovi usmál, a nyní jsme
ve škole zase dobří přátelé. Mazánek se na
mne usmívá a já s ním otcovsky jednám,
jakoby se nic nebylo stalo.
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Jest pravdou nepochybnou, že umřel Mistr Jan Hus za své
přesvědčení a že jest mučenikem za pravdu

Sděluje Tomáš Šin-dle.

(Pokračování)

Již v X. ročníku .Vlastic, rozebíraje »Listy Husovy-, nabyl Fil: Jan Ko
nečný přesvědčení, že byl Hus vrtkavý, nedůsledný, polovičatý a nestálý. Pro
sebe byl Hus citlivý, jiné hrubě odsuzoval a tituloval.

Podobně líčí M. Jana Husa Dr. Ant. Lenz ve XlV.roč. »Vlastic. Kdo z ka
tolíků chce Husa poznati, musí nezbytně tento článek Dr. Ant. Lenze znáti a
prostudovati. Líčení boje mezi ním a katolickým duchovenstvem, hlavně prole
sory fakulty theologické. jest velmi truchlivé. Největším trpitelem vtom byl
arcibiskup Zbyněk a největšími trýzniteli jeho byli král Václav IV. a M. Jan Hus.
Volnomyšlenkář Dr. Loskot, odpadlý kněz, at si důkladně prostuduje tuto sťat
Lenzovu, neboť on krále Václava IV. nesmírně vyvyšuje a velebí.

Mistr Jan Hus cenil nauku svoji výše nežli nauku katolickou a brzy na to
povýšil svoji pravdu za věc celého náróda, ano prohlásil ji za věc Boha samého
(»Vlastc, roč. XIV., str. 198.). Hus se také srovnával s Pánem Ježíšem: on že
byl pronásledován od židů a Hus prý od sluhů Antikristových.

Vizme kolísání a nedůslednost Husovu:
I. M. Jan Hus učil, že Písmo sv. jest jediným pramenem víry křesťanské,

ale ve spise De Ecclesia odmítá to učení od sebe a vytýká. Palečovi podrážděné,
že sobě tu lež vymyslil Tímto, praví Dr. Ant. Lenz, odhaluje Hus před námi
pravé babylonské zmatení. Co tvrdí, to jinde popírá.

2. Hus zamítal neklamnost církve a papeže ve věcech víry, ale při výkladu
písně Šalomounovy to tvrdil. Co tam popíral, to jinde dokazuje.

3. Velmi nedůsledný je M. Jan Hus stran moci církevní & poslušnosti církvi
povinné. Mistr Jan Hus věřil sice s katolíky, že Kristus Pán ustanovil kněžství,
ale stran hierarchie a pravomoci nejde s katolickou Věrou. tvrdě dle Viklifa, že
není v církvi ani moci zákonodárné, ani výkonné, ale vida, že tato moc je vpa
peži soustředěna, tvrdí, že je od ďábla vymyšlena. Kněz a jáhen obdržují své
poslání přímo od Boha a bez svolení biskupa může kázati slovo Boží kdekoliv.
Kdyby byl M. Jan Hus důsledný, musil by říci, že nemá býti praelátů poslou
cháno, ale Hus praví, že jest dlužno praelátů poslouchati, ale jen ve věcech,
které neodporují zákonu Božímu. A tu se táže Dr. Ant. Lenz, kdo by vlastně měl
právo a také povinnost rozsuzovati. které rozkazy papeže a praelátů by byly
proti Písmu a které nic? Snad že kněží nebo jedenkaždý z lidu, snad i ten nej
méně k tomu uschopněný? Je známo, že jinak učil Hus, jinak Komenský, jinak
Petr Chelčický, jinak Helveti, Augsburáci a Čeští bratří a všickni čerpali své
učení 2 Písma. Učení Husovo v praxi prováděné zplodilo by anarchií.

Ale s tím nejsme ještě hotovi — Hus kolísal a nedůslednost na jevo da
v témž učení ještě třikráte.

Známkou poslání kněze ješt dle Husa hlásati pravdu a život spravedlivý.
Ale tu Hus sám poráží Husn, nebo dle jiného učení M. Jana Husa neví nikdo,
ie-li v milosti Boží či je-li spravedlivý.

Hus svým učením odstraňoval a ničil poslušnost kněží k papeži a k bi
skupům a když byl pro svou neposlušnost vyobcován z církve, své věrné uji
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štoval, že je sice od papeže a arcibiskupa proklet, ale nikoliv od Boha a násle
dovně že jest vyobcování před Bohem neplatno.

Ale jakž mohl takto jistiti svým věrným — táže se Dr. Ant. Lenz —-jelikož
nevěděl jistotu víry, které. by neklamala, že jc.ve stavu milosti Boží a nikoliv ve
stavu hněvu před Bohem? Zdaž se i tu opět M. Jan Hus nezamotává a sám
sobě neodporuje? (PokračováníJ

Pravdomluvnost.
Podává JAN nap. Jos. HOLÝ. o. Preem., mar v Holišově.

Velmi důležitá věc při výchově jest navykati děti k pravdomluvnosti. Málo
jest dětí, které by až do 12. roku nebyly nikdy lhaly. A přece pravdomluvnost
právě jako stydlívost jest jen málo prvotním hříchem pokažena. »Čeho si přeje
duše více než pravdyřc, ptá se sv. Augustin, a přísloví praví: »Děti a blázni
mluví pravdu:. [ zkušenost učí, jak dětí tisícerými otázkami po pravdě dychtí &
vše za bernou minci berou. l u afrikanských černochů shledal jeden cestovatel
takový smysl pro pravdu, že matka zemřelého syna chválila a z jeho památky
se těšila, poněvadž nikdy nelhal. Jestliže přes to pronesený názor není nesprávný,
ptáme se právem: »Jak se stává, že se dětská ústa tak záhy lží poskvrňuiířc Od
pověď na to můžeme nalézti jen v úkazu. že duch lži vždy více všechny vrstvy
obyvatelstva rozežírá, že dítě příkladem svého okolí již záhy v pravdomluvnosti
se seslabuje a ke lži navádí.

Zdání klame. Krásně zařízený pokoj pro návštěvy a nouze a nepořádek ve
všech skrytých koutech, nádherné šaty, a nedostatek a nečistota v domě, veliké
výlohy ve společnosti a prázdné kuchyně a hlad doma — co jest než samé
zdání, klam a lež? Jemný cit snadno řekne dítěti: Chceme se zdáti bohatší a
vznešenější nežli skutečně jsme. S touto skutečnou nepravdou jsou v úzkém
spojení zdvořilostní lži. Kdo míní, že se bez nich a pochlebování nemůže obejíti,
aspoň at se jeví před dětmi tak, jak ve skutečnosti jest, aby se do dětské duše
nevloudila pochybnost o pravdomluvnosti rodíčův.

Ještě horší jsou vědomé a nevědomé návody ke lži. Trapným vyptáváním,
hrozbami & tvrdými tresty po dobrovolném a upřímném vyznání viny již mnohé
dítě bylo ke lží svedeno. Vůbec není dobře dlouho se vyptávati, zvláště když se
nemůžeme přesvědčití o pravdivosti odpovědi.

Neptej se ze zvědavositi, & co bys měl věděti, hled spíše nalézti bedlivým
pozorováním než vyptáváním. Jestliže zcela jistě o provinění víš, řekni určitě:
„Udělal jsi to.“ Potom následuje příslušný trest, & to těžší, jestliže dítě odporuje
a zapírá. Jiné pokušení ke lži přihází se u školních dětí, když jsou tázány,
proč zůstaly po škole. Doma snadno tvrdí. že jsou nevinny. Rodiče podporují
takové zlomyslné lži, když dětem věří a ještě na učitele hubují.

Též mají rodiče uvážiti, že dávají špatný příklad pravdomluvnosli, když
sliby a hrozby neplní.

Přímo hrozné jest vědomě děti ke lži naváděti. Mazlíček dostal od matky
peníze na mlsky, ale když se otec ptá, dostal je od tetičky. Zák zameškal školu
pro domácí práce, a ve škole dí na rozkaz otcův, že byl nemocen.

Také nikdo nemůže schvalovatí obelhávati děti. Účel neposvěcuje prostřed
kův. Jestliže se ptají po něčem, co nemají věděti, můžeš to přeslechnouti nebo
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říci: To nepotřebuješ věděti, takové všetečné otázky již nechci od tebe slyšeti.
Odezíráme-li již od toho, že lež sama sebou již ošklivá jest. dovědí se děti po
zději pravdu a budou lehko rodiče za lháře pokládati. Rodiče za lháře! Kam by
to ve výchově vedlo, kdyby děti nemohly ani rodičům naprosté víry přikládati!
Kdyby někdo dospělého obelhal, pokládali bychom to za nečestné a nedůvěřo
vali bychom mu. Čím všakjsme povinni dospělým, tím jsme povinni i_dětem. Ano
ještě horší jest obelhati dítě než dospělého, poněvadž u dítěte zlý příklad zhoub
něji působí než u dospělých. Nad to jest také dítě světější bytost než dospělí.

Nestačí však odstraniti vše, co by pravdomluvnost porušili mohlo. Rodiče
mají již záhy dětem dávati pociťovati, jak si pravdy váží, jak jest jim lež a pře—
tvářka protivná; Vedle stálého příkladu pravdomluvnosti může se to díti příleži
tostnými projevy libosti a nelibosti a krátkým ponaučením. »Víš jistě, že tvůj
kamarád včera lhal? Pfuj, jaký to hoch! Nechoď již s ním, víš, že zkažené
jablko i dobrá pokazí. Raději němého syna než lháře. Všichni řádní lidé pohrdají
lhářem, & Bůh nechce o něm věděti. Bůh jest pravda, ďábel pak otec lži; když
lžeš, odstupuješ o krok od Boha a přibližuješ se o krok k ďáblu. Jen ďábel má,
lháře rád, lhář jest mé dítě, praví. Chtěl bys býti jeho dítkemřc

»Náš dělník žejiž záhyzrána se rozhněval? Neříkejmu již nikdy, že tě obelhal;
mýlil jsi se. Pracuje již u nás deset let a pokud vím, neřekl nikdy nepravdu.
Jest věrný a pravdomluvný jako zlato, lhářem není. Jest na to hrdý a dbá na
svou čest a na své dobré jméno. To se mi ještě více líbí než jeho píle, může
u nás míti ve stáří chléb z milosti. Ale nikdy bych nechtěl míti lháře pod stře
chou—r.To znamená lži předejití.

Takovými příležitostnými projevy ještě lépe pozná dítě smýšlení rodičův a
chrání se nepravdy již proto, že by se to rodičům nelíbilo.

Větším dětem možno ohavnost lži ukázati tim, že je to hřích. Ve zvláštním
přikázání nám Bůh pravdomluvnost za povinnost uložil, a »lživé rty jsou ohavou
před Hospodinem.- Miliony lidí hrdinných obětovaly život za pravdu, za pravdu
křesťanství, jiní obětovali raději statky a svobodu, než aby byli lhali. Děti mají
velký zájem pro vypravování ze života mučenníků. protože v nich vězí duch
mučennický pro milost sv. křtu. Kdyby na to přišlo, 'zemřelo by nyní pro víru
více dětí než dospělých, kteří nemají tolik milosti a více na pozemských statcích lpí.

(Dokončení.)

profesor Em. Žák. Pozdravné telegramy za
Různé zprávy. slali: Jeho Eminencí a místodržitel Fr. kníže

Thun. Mimo to zasláno bylo 14 pozdrav
, v , ných — tclcgrnmů a přípis od 72 osob 22

Valna _hromada df“ZStva Vlast kona spolků a 18 organisací. Dř'kyza tu přížeň!
se v domě družstva Vlast ve čtvrtek, dne
27. června ve dvě hodiny odpoledne. Zvláštní
pozvání se členům nezasílá.

IX. Literárně-sociální sjezd uspořá—
dalo letos družstvo Vlast o svátcích Svato
dušních v Kolíně. Vystoupení družstva jest
vždy imposantní. Šest vyškolených řečníků
vystřídalo se za den, a to: učitel Vl. Jelínek, Spolek němeCkých katol. učitelek
red. Tom. Jos. Jiroušek, faráři: Vl. Hálek, konal 0 Letnicích 27. valnou hromadu
P. Karel Toman a Al. Dostál a gymn. v Pyrmontu. Rokováno o školách pokračo—

Statečnost moravské obce. Obecní
zastupitelstvo městyse Lomnice usneslo se
proti Macharovi: Vyzýváme c. k. vládu,
aby konala svou povinnost a chránila ná
boženskou výchovu mládeže a zpustlosti
rouhače aby položila náležité meze.
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vacích, o péči o mládež a stavovských zá—
ležitostech. Počet členek se minulého roku
o 631 zvýšil na 14.761. Druhého dne
poctil shromáždění biskup paderbornský.

Katolické učitelky z Ostravska sdru
žené v »kroužek- měly schůzi v neděli
2. června. Promluveno na ní bylo o orga
nisaci katol. učitelek na Ostravsku, která
postavena na úřady schválené stanovy. Odb.
učitelka slč. M. Rečkova přednášela o vě
decké, paedagogické a národní práci katol.
učitelky. Na schůzi přijata též protestní re
soluce proti Macharovi. Vedle toho jednáno
o osnově pro vyučování ručním pracím na
vržené učitelkou Koutnou v Kroměříži a o
obsazování míst v Mor. Ostravě a okolí a
usneseno učiniti patřičné kroky na prospěch
učitelek.

Krajinský odbor spolku katolického
učitelstva pro severní Moravu konal
spolkovou schůzi ve středu dne 5. června
v Kntol. domě v Olomouci. Návštěva byla
krásná. Po přednášce nadučitele Matěje
Koutného rozpředl se živý rozhovor školský
o případě s katol. paedagogiem v Bubenči.
O případě tom bude ještě mluveno při valné
hromadě na Velehradě. Kol. Koutný vybízel
přítomné, aby hojně se súčastnili letošní
valné hromady na Velehradě. jež bude asi
začátkem prázdnin. Kol. Fr. Šnajdr vybízí,
aby členové spolku všude zakládali cdbory
MCM. Příští schůze bude po prázdninách.
Členové spolku jevi o rozkvět Spolku čilý
zájem a to jest zárukou, že spolek jisrě
brzy zmohutní.

Sokolské cvičiště a kostel. V neděli
odpol. 2. června mělo se v Praze na sokol
ském sletišti na Letné konati cvičení žáků a
žákyň (od 9 let) sokolských jednot. Bylo však
zmařeno prudkým deštěm abouří. »Národní
Listy- to líčí: »Blesky jakoby křižovaly
zrovna nad cvičištěm, hrom jako by sjížděl
do kolon borců, provazy lijáků stékaly ni—
koli dle prostonárodního rčení jako z konve,
ale když spustí stavidla! Cvičiště podobalo
se velikému rybníku. Stateční borci, větší
i útlá mládež, skrz na skrz promoklí, po—
léváni s hora a stojící ve vodě, poslouchají
dále povelů cvičitelů, provádějí prostná n
obecenstvo jim nadšeně tleská. Hudba, po?
někud vadně slyšitelná, přehlušuje rachocení
hromu, borci cvičí, poléva'ni jsouce přívalem
lijáku, že na nich není suchá nit — snad
přece v zápase s přírodou zvítězí. Ale soupeř
je neúmomý. Plnou čvrt hodiny trval tento
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nerovný zápas, při čemž dorost ukázal sc
poslušným, vytrvalým a odhodlaným. Při
hnala se třetí bouře, se špinavě žlutými
mraky, z nichž místo vody sypaly se kroupy
zvící hrachu. Tomuto způsobu boje dorost
nemohl více odolatí. Mládež trpěla krupo
bitím velice a použila dovolení, aby se
vzdálila do šaten. A když krupobití nepře
stávalo. dán povel k návratu, který chvatně
a vzorně proveden. Na bojištis nepříznivou
pohodou zůstaly jen dvě čety na důkaz, že
nedají se zaleknouti a konečně i ty vrátily
se z rybníka, v nějž bylo cvičiště promě
něno, do šaten.: — »Nár. Listy-t s nadše
ním o dětech mluví jako o »hrdinechc, o
»malých a tolik velikýchc atd. Když však
mají tito hrdinové jíti do kostela, tu jsou
z nich rázem útlé, choulostivé děti, které
by se nachladily, roznemohly a Bůh ví co.
Inu. kostel není sokolské Sletiště, které se
podobá rybníku a na němž perou do polo
nahých tělíček dělí kroupy jako hrách veliké.
Mnoho dětí z bouře lé onemocnělo, ale mlčí
tisk, mlčí škola i rodiče, protože se jedná
o Sokola, kdyby se to však stalo 0 Božím
Těle, byl by nehorázný rárnus a stavěl by
se požadavek, aby se děti více těchto po
božnosti ncsúčastnily.

Literatura.

Jugendspiegel. Eine Reihc kleine: Er
záhlungen von Christoph von Schmid.
Vierte verbesserte Aunage. 11. u. 12. Tau
send. Regensburg 1910. Verlagsanstalt vorm.
G. J. Manz. Cena výtisku M -—-'80. Váz.
výtisku 1 M 20. Od známého oblíbeného
spisovatele německého Krištofa Schmida,
jehož různé spisy i na jazyk český v dří
vějších dobách byly překládány a veliké
oblibě jak u mládeže tak u lidu se těšily, po
dána ve svazečku přítomném řada krátkých,
prostých sicel ale za to obsažných povídek
pro mládež. Uložen je v nich nevyčerpatelný
zdroj bohatých pokladů myšlenkových pro
vzdělání a vypěstování povahy a zušlechtění
srdce, jejich stopy jinde, zejména v nověj
ších spisech pro mládež určených ponejvíce
marně bychom hledali. Spisku, který vyniká
pěknou úpravou a lácí, přáti dlužno co nej
více čtenářů mladistvých. u nichž zajisté
nezůstane bez mnohonásobného užitku, po
dobně jako i ostatní spisy obratného tohoto
lidového spisovatele, jež svým obsahem a
tendencí zasluhují, aby znovu a znovu byly
vydávány a mezi lidem a mládeží úsilovně
šířeny. Dr. Jos. Samsour.
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Pravdomluvnost.
Podává JAN NEP. JOS. HOLÝ. O. Preem., farář v Holišovč.

(Dokončení.)

V odlehlém domku bydleli rodiče s jedinou dceruškou asi lZletou. Otec
byl surovec a pytlák. Jednou byl při tom, jak pytláci se s lesním utkali, ajeden
zůstal na místě mrtev. Před soudem hleděl otec dokázati, že byl doma v době,
kdy se to stalo. I dceruška to měla dosvědčiti. Ačkoli tak mohla otce vysvobo
boditi, zůstala pevnou a řekla, že lháti nebude, poněvadž je to hřích.

Jestliže láska ku pravdě jest u dítěte ještě neporušená, jest pro všechna
tato poučení a příklady velmi vnímavá. Lha'ři však připadají všechny tyto po
žadavky příliš vysoké, slyší je, ale srdce jeho zůstává po nejvíce chladným.
Proto je lépe lži předejití.

»Žádný učený z nebe nepadác, praví přísloví, a lhář tím méně. Až k doko
nalé a vědomé lži probíhá dítě obyčejně rozličné stupně. Proto se Chraňme při
první nepravdě užívati ihned potupného slova: lhář. Mohl by se tím cit nespra
vedlivě porušiti a otupíti. Mnohé děti mají živou obrazotvornost, vypravují, ská
kají z jednoho do druhého a ani nepomyslí, zdali to neb ono je pravda či ne.

Sotva pětiletý hoch měl roh z vola. Otázán, zdali jej obdržel nebo sám
volu odňal, tvrdil, že jej sám odňal. Ota'zán dále, jak to udělal, pravil: »Sedl
jsem na vola a kroutil jsem rohem tak dlouho, až jsem jej vytrhl.: Takovým
dětem lze říci: .Pozor, přemýšlej napřed klidně, zdali skutečně tomu jest tak,
jak pravíš, nemluv, dokud nevíš, žejest to pravda.c Někteřírodiče smějou se však
nápadům dětí, míní, že mají před sebou básníky, nepomyslí, jak z takových tla
chalů snadno se později lháři vyvíjejí. Úlohou vychovatelovou jest bdíti nad
obrazotvorností dítěte. Jestiže podobné věcí vypravují, jako kdyby je skutečně
byly viděly nebo zažily, má. se jim to vždy vytknouti. Tím nutněiší toje, poně
vadž pří mnohých osobách „po celý život pak zůstává nezpůsob, že své mínění
nebo výmysl za jistou pravdu vydávají, místo aby doznaly, že to neb ono jest
jen jejich míněním.

lu Angličanů panuje prý vyšší pravdomluvnost tak, že výpovědi svéjedno
duše nepotvrzují,jestliže věc dobře neznají, nýbrž výslovně podotknou, že to neb
ono se jim zdá pravděpodobným, že to míní nebo se toho domýšleií. Wiese píše:
Dej anglickému a německému žáku asi stejného stupně vzdělání tutéž úlohu, na
př. překlad neznámého, nesnadného místa. Němec bude vrozpacích, nebo se pře—
náhlí, nebo bude rychle hotov a tlaehati; Angličan prohlédne si místo s větším
klidem, nebude ani bázlivým ani přenáhleným, a buď s jistotou vysloví. že to
nedovede, nebo dá přes své obmezenč vědomosti lepší odpověď, neotevře úst,
dokud nedovede něco říci s jistotou. Má se uvážiti, že učitel má otázkami také
mlčení učiti. Dobře je, když učitel žáky tu a tam přivede k tomu, by si své ob
mezenosti byli vždy vědomí a dle pravdy se k ní také přiznali.

Jiné děti dívají se na všecko zvětšovacími skly. »To je krásné, nádherné,
tak něco krásného jsem ještě nikdy neviděl,: říkají. Nato můžeš chladně odvětiti:
»Nepřeháněj, neviděl jsi tam nebo tam něco krásnějšího? Napřed rozvažuj, pak
teprve mluvh Tak by se daly ještě jiné poklesky proti pravdomluvnosti uvésti,
které nelze ještě jako dokonalé lži označiti. Jak však, když dítě skutečně lže,
když vědomě a dobrovolně nepravdu mluví, aby jiné v omyl uvedlo?
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Velmi důležité jest vystoupiti proti lži, zvláště proti první lži. »Jak, Františku,
lhaljsí, skutečnějsi lhal? Chtěl jsi otce oklamati? Odpověz krátcelc Ostré otcovo
oko pohlíží plné rozhořčenía zármutku na malého hříšníka a ten odpovídá zkroušeně:
>Ano.< Otec pokračuje: »Jak možno, že dítě má lže? Kdybys mne do obličeje udeřil,
uemohl bych býti více rozhořčen a zarmoucen.: Co má po výrazu nejvyššího po
dívení následovati, dá se jenom v jednotlivém případě určití. Často postačí dítě
krátce poučití, citlivě pokořiti, vyzvati je. by nepravdu odvolalo a krátký čas,
nikoli dlouho, mu nedůvěřovati. Bez dostatečné příčiny nemáme dětem nedůvěru
ukazovati; když dítě pravdu mluví, ale vychovatel mu nevěří, cítí se uraženým a
často teprve takto se upozorňuje, že mohlo také lháti. Když však lhalo, jest při
rozený trest nedůvěřovati mu, dle přísloví : »Lháři se nevěří, ikdyž pravdu mluví.c
Ale tohoto prostředku třeba užívati opatrně; přehnaná nedůvěra mohla by srdce
dítěte zatvrditi, zvláště když malý lhář jednou pravdu řekl. [ lživé dítě má spíše
ještě poznávati, že je vychovatel miluje, a že si přeje, aby mu mohl opět dů
věřovati. Při častějším opakování lži nelze ani bez tělesného trestu snadno se
obejití. _

Ostatně třeba dbáti také druhu lži. Lži z nouze, které děti často užívají jako
záchranného prostředku proti pokárání a trestu, může se zabránit často tím, "že
přiznání usnadníme a trest za poklesek zmenšíme. Dítě je právě od přirozenosti
smyslné, slabé a bázlivé, proto hledí lží trestu ujíti. Proto nalézáme lež často u
dětí, jichž výchova jest jinak dobrá, jestliže v rodině přísné tresty panují. Třeba
proto dětem říci a při vhodných příležitostech opakovati, že rodiče každou vě
domou lež za horší pokládají a přísnějí trestají než přiznanou vinu.

Přiznání nemá se však sliby vylákati. Neboť když dítě k vině se přizná, zů
stane vina a lež bez trestu, jako kdyby přiznání bylo velikou zásluhou, všechno za
krývající. Jestliže se přiznání nedocílí, můžeš upozorniti podezřelé dítě na vševě
doucnost Boha, jenž i po smrti ještě každou nepřiznanou lež přísněji trestá než
lež přiznanou.

Lež škodlivá, která jiné očerňuje a špiní, jest obyčejně ovocem závisti a
sobeckosti. Nejdříve třeba tento pramen zacpati, by z něho špinavá voda netekla.

Pravdomluvné dítě lze snadno vychovati, poněvadž dovoluje pohled do srdce
a o svých slovech a skutcích vysvětlení podává. Zvláště krádež a nečistota ne—
mohou u něho kořeny zapustiti, poněvadž nenáviději světlo a pravdu. Pravdo
mluvnost jest takořka vnitřní slunce, jehož světlo nedá mnohým hříchům vze
jití. Nemůže se jim dařití, když jim lež nepomáhá. Hřích bojí se pravdy. Pravdo
mluvné děti zůstanou jimi i v dospělém věku a jsou pak pravým požehnáním
v době, kdy lež panuje. Na druhé straně _však nečestní pomluvači dnešní doby
nepřišli najednou do toho bahna. Člověk, který z pomstychtivosti nebo pro časný
zisk trest spravedlivého a vševčdoucího Boha na sebe svolává, lživými výpověďmi
nevinného o statek, čestasvobodu přivádí,celé rodinyvhanbu a nouzi uvádí, byl
v mladosti více nebo méně — lhářem. Nemělo by to rodiče k přemýšlení vésti?

Pravdomluvnost dodává duši zvláštní šlechetnost a krásu. (Faszbender, Stolz,
Stčckl, Ohler, Krus, Lindner-Tupetz a j.)

WW
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Jest pravdou nepochybnou, že umřel Mistr Jan Hus za své
přesvědčení a že jest mučeníkem za pravdu

Sděluje Tomáš Šla-dle.

(Pokračování)

Hus ničil učením svým poslušnost k církevním vrchnostem a dával sám
na sobě příklad krutého vzdoru a neposlušnosti, ale když mu to bylo vytýkáno,
těžce to nesl a tvrdil, že hledí lid k pravé poslušnosti navésti. A aby byl Husův
zmatek dovršen, muž, jenž dával na sobě pohoršlivý příklad neposlušnosti,
uváděl slova Pána Ježíše, v nichž jest obsažena zřejmá povinnost církve po
slouchati.

Tedy tolik nedůslednosti, kolísání a zmatku vjednom článku učení Husova
stran moci církevní a poslušnosti církvi povinné.

Tyto duševní a věroučné zmatky pocházejí u M. Jana Husa z toho, že si
své bludy od Víklita vypůjčil. Kdyby byly vytryskly z vlastní jeho duše, byl by
je M. Jan Hus jasně hlásal &.důsledně prováděl, ale takto při věci vypůjčené po
týkala se ?. ním minulost — kdy pevně, církevně věřil — s přítomností, kdy Vikli
ňcky učil. Hus katolík poráží často Husa Viklifa a naopak Hus Viklit ničí ne

jednou Husa katolíka a tak často z učení zbožného a přísného Husa vychází
na venek. — děsná anarchie

Odhalení toto provedl Dr. Ant. Lenz, muž, jenž 20 roků přednášel v scmi
náři Č. Budějovickém věrouku a jenž byl tak theologicky vyzbrojen, že hravě a
důmyslně učení Husovo krok za krokem stopoval a nesrovnalosti jeho do po
drobna dokazoval. Cirkevní hodnostář tento byl za to děsně stupen a když často
u mne sedával a sobě do tohoto pronásledování si stěžoval, já ho tišilaujišťoval,
že se vždy a zvláště až po smrti cena jeho prací uzná — a pravdu jsem děl,
nebo nyní v obraně naší k r. 1915 jest nám Dr. Ant. Lenz studnicí, z níž všickni,
kdož Husa studujeme, čerpati musíme. Bez Dr. Ant. Lenze zle by se nám
vedlo. _

V předešlém článku jsem uvedl, že Mistr Jan Hus pokládal Písmo za je
diný pramen víry křesťanské a že povrhl autoritou papežskou a biskupskou.
V prolikatolíckých románech, povídkách a brožurách se za to M. Jan Ilus
“nesmírně velebí a že vytrval a Římu se nepoddal, to se mu vykládá jako
rekovství. '

Ba sám Fr. Palacký, který jinak 0 Husovi a době husitské dosti, střízlivě
píše, mluvě o jeho smrti napsal: »Nemaje volíti nežli mezi smrtí tělesnou a du
chovní, volil si záhubu těla—:a přidal k dotyčnému výroku tato slova: ') »Jím pak
(Husem) počal nový věk v dějinách křesťanských, kdež náboženství a víra, přc
stavše se zakládali na pouhé autoritě híerarchístické, staly se pokladem duší a
myslí svobodných, a kde přesvědčení lidské i svědomí mělo ne tak vnějším ná
vodcm jako raději vnitřní potřebou a snahou dle Písma sv. a rozumu vzdě
lávati še.

Dr. Ant. Lenz k tomu dodává (Vlast, roč. XIV., str. 706), že to Palacký
nenapsal jako historik, nýbrž jako protestant a na str. 707—708 téhož ročníku
>Vlastic jei vyvrací. V červencové »Vlastic budeme vývody Lenzovy repro-'
dukovati.

") Palacký, Dějiny 111.,k. 11, str. 226-227.
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Jako přípravu na obranu na r. 1915 vydává Tisková liga,jejímž jsem před—
sedou, »Husitství ve světle pravdyc, ročně 4 čísla za 1 K. ") Do r. 1911 inclu
sive vyšlo VIII. ročníků »Husitstvíc a letos vyšlo roč. IX. č. 1—2. a projednává
z pera V. O. Hlošiny: »Rozvoj bludařství v Čechách;. Knížka tato poráží i M.
Jana Husa i dějepisce Fr. Palackého 5. všecky, kdož autoritou církve po
hrdají.

.Papež představuje jednotu církve. Jeho slovo rozhoduje o všem, co se
víry nebo kázně týká. Nastanou-li spory mezi věřícími, kněžstvem (na př. ka
tolická moderna) nebo mezi biskupy, papež rozhodne. Roma locuta est, causa
linita. Řím promluvil a spor je ukončen. Církev jest rozšířena ve všech dílech
světa a všude bdí biskupové s Římem spojení nad ryzosti víry a kázni církevní.
Čemu učím já. v Praze na Karlově, tomu co do věcí učí moji spolubratři v Ame
rice, vAsii, Africe a Australii. Jedna osoba ovládá ohromný kolos 300 milionů katolíků
a všichni tito katolíci, pokudjsou věrně oddáni sv. Otci, poslouchají ho bez meče, bez
žalářů, bez vojínů. Křesťan vidí ve středu církve Ježíše Krista a jeho náměstka,
sv. Otce, a rád a ochotně a s jakousi radostí a duševní hrdostí podrobuje se
učení a 'rozkazům jejich. Ale touto autoritou povrhli bludaři a zmítali se tam
a sem ve víru života, nemajíce pevného bodu, jehož by se drželi. A kdyby bylo
jen to, oni na př. v Čechách celou zemi rozryli, zpustošili, ba div nezničili, nebo
se tu rozdrobili na 30 církviček.

Vizme, co nám vypravuje >Rozvoj bludarství v Čechách.:
Již před Husem byli v- čechách bludaři: Kathaři, Albígenští a Valdenští,

Pikharti či Jamníci (že konali schůze své tajně v jamách), Bratří a Sestry svo
bodného ducha a bratři apoštolšti a Mrskáči. Všichni tito bludaří povrhli auto
ritou církve a většina z nich páchala tajně ohavné smilstvo. (Pokračování.)

výbor k Moravanům, bratři a sestry, aby—
chom se přátelským stiskem ruky ku další
práci pro dobro školy, pro dobro našeho
lidu a našeho stavu povzbudili a posilníli.

ady naše opětně vzrostly a šiky naše no
vými zdatnými silami zmohutněly a bude
nyní třeba, abychom se navzájem poznali.
Pročež na shledanou!

Různé zprávy.

Valná. hromada spolku katol. uči
telstva na Moravě a ve Slezsku bude se
konati v pondělí dne 22. července 1912
ve dvoraně kláštera na Velehradě s tímto
pořádkem jednání: 1. O 8. hod. mše sv.
2. 0 9. hod. zahájení. 3. Čtení protokolu
předešlé valné hromady. 4. Zprávy funkci
onářů. 5. Zpráva o tiskárně. 6. Revise
katastru. 7. Přednáška dra Taubra: Dr.
Forster a kulturní boj. 8. Volba výboru.
9. Volné návrhy. 10. Přijímání členů a

Valná hromada družstva Vlast ko
nána. byla dne 27. června. Za předsedu
zvolen red. Tom. Jos. Jiroušek, za jednatele
spisovatel Jan Voborský. —Tis'kárna měla v
uplynulém roce čistého užitku K 13.380'31,
celé družstvo — anyt některé passlvní pod

placení příspěvků. Návrhy, o nichž se má
při valné hromadě jednatí, buďtež aspoň
týden před ní podány písemně předsedovi
spolku. Ku valné hromadě této, kteráž má
za dnešní pohnuté doby veliký význam pro
další rozvoj spolku, se tímto všechno člen
stvo přátelsky zve. Přijďte všichni, volá

niky z užitku tohoto vyrovnány — má či
stého K 5.630'48. — Aktiva družstva činí
K 233 601'60, passíva K 88.149'77, zbý
va' jmění K 145.451'83. — Volby i všecko
rokování byly svorné :: jednomyslné. Druž
stvo jest v utěšeném vývoji a na zdárném
postupu.

") A rovněž za 1 !( ročně vydává Tisková liga »Obranu víry-, obé redakcí Jar. VL Hálka.
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Jest pravdou nepochybnou, že umřel Mistr Jan Hus za své
přesvědčení a že jest mučeníkem za pravdu. '

Sdělujo Tomáš Bkrdlc.
(Pokračování)

Kanovník Vyšehradský, Jindřich ze Schonburku, Durynk, r. 1318 obžaloval
v Římě pražského biskupa Jana IV. z Dražic u dvora papežského, že je přiznív
kacířům, při čemž vypravuje, že v Praze a po celých Čechách jest veliké
množství kacířův, kteří mají nad sebou arcibiskupa a sedm biskupův, pod nimiž
pod každým stoji do tří set lidí, vyznávajících rozličné bludy kacířské, a schá
zeiicich se v noci v jamách na kázání a k páchání skrytých ohavnosti. Zbytky
všech těchto sekt přes veškeré úsilí, jak moci panovnické tak církevní, stále
v Čechách trvaly. To je jasno jednak z horlení arcibiskupův na synodách proti
zahnízděnému kacířství, jednak z přísného nařízení císaře Karla IV., vydaného
18. září 1376 proti kacířství. Ale byl tu zároveň podklad k zkaženosti národu,
jehož část navykla si nemravnému žití.

Husitství smetlo tajné i veřejné kacíře do svého víru, ale rovněž z něho,
anot opustilo autoritu církve, vyrostly nové četné sekty bludařské.

Po smrti Husově rozestoupili se učeníci jeho: v mírně Husity či utraquisty
či kališníky a radikální Tábory. Tito po smrti Žižkově rozdělili se opět ve dvě
strany, z nichž Sirotci připojili se k Pražanům, kdežto druhá větší strana zůstala
věrnou zásadám Viklefovým. Za nedlouho se obě strany zase spojily a podnikly
loupeživé vpády i do cizích zemí.

Z Táborů a z různých jiných elementů (ze zbytků Valdenských a Adamitů)
povstali Čeští bratři, jichž posledním biskupem byl Jan Amos Komenský.

Drobných či menších sekt vyvinulo se z husitství celá řada. Byli to Pikarti,
rozdilní od předhusitských Pikhartů. K nim patřili na př. Kaniša Houska, řečený
Loquis. Táborite', jakožto stranu pohoršlivou, je vyvrhli ze svého středu a
vyhubili.

Adamité či Nahači, Adamníci asi tři leta po upálení Husově vznikli ze zbytků
Mrskáčů. Chodili obě pohlaví zcela nazí a provozovali divoké nemravnosti. Žižka
jich několik u Klokot u Tábora upálil & na Ncžárce je potřel. Ale ne zcela.
Zbytkové jejich sluli Košátecké roty.*)

' Pozn. Adamité vycházeli z poloostrova Nežáreckého na lup a navštívili a vy
plenili dle Palackého i mou rodnou obec Pleše u Kardašavy Řečice. Jezdil jsem jako
malý chlapec s otcem do Hamru do mlýna a když jsme na podzim leckdy den, dva dny
ve mlýně čekali, než na nás přišla řada, pásával jsem voly na panské louce (na podzim
je volno pásti kdekoliv) a tu jsem nejednou přišel i k blízkému poloostrovu na Nežárce.
To bylo sídlo Adamitů. Nyní jest rameno poloostrova proměněno v louku, řeka má jen
jeden tok a tím památný ostrov zmizel. V Českých Budějovicích vyšel 0 Adamitech na
Nežárce román. Moji přátelé z Valu, kteří měli k Adamitům tak daleko jako z Hamru,
román ten mi zapůjčili. Ve »Vlastic jsem obsah jeho rozebral. Kd ž Žižka dlel v Lom
nici u Třeboně (kdež mezi jinými dal upáliti faráře z Kardašovy lšečice, že podával pod
jednou), vyslal oddíl vojska na Adamity a tam je z většiny potřel. Do Tábora máme zc
Pleší 7 hodin cesty, tam kázával Hus,ijest pravděpodobné. že i moji krajané chodili na
kázání jeho. A že se Adamité od Tábora až k nám dostali, to svědčí o tom, že měli
v mé krajině přívržence, kteří je na poloostrov Nežárku upozornili a uvedli. V pozdější
době dali Slavatové všecky fary, v široširém okolí Jindř. Hradce — i u nás, i v Drá
chově a v Telči — ve správu Jesuitů a ti u nás všecko kacířství z kořene vyplenili.
V domorodém lidu není u nás jinověrců — jsou tam sami katolíci. Ještě za mého mládí
měl lid víru živou a pevnou ——a byl v ní šťasten.
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Další bludaři byli Mikulášenci, též zvaní Slámovci. Pecinovští, Plačtivi bratří
Vláseňšti a p. & vzali původ od Mikuláše Vlásenského, sedláka od Pelhřimova
(1- r. 1494). Podivno, tam co povstal bludař sedlák Mikuláš, narodil se v minulém
století Ed. Jan Brynych, později veliký biskup Hradecký.

S Českými bratry mnoho podobného měli (Habrovanští) nebo Lilečtí.
Sekta antitrinitářů vznikla r. 1587 na Táboře. Její přívrženci pronášeli rouhavé

řeči o nejsvětější Trojici. Pod společným jmenem Arianů přichází v dějinách sekt
několik, jako Štěpánovci na Domažlicku, Lukášovci dle kněze Lukáše, Subulové,
založení od ševce Subuly, Šimovci od sedláka Šimona, Johannové od vdovy
Johanny.

Připočteme-li k těmto sekta'm ještě různé proroky a prorokyně, jichž vkaždém
kraji bylo více, a přidáme-li k tomu děsné učení Petra Chelčického, zpestří se
nám české sektářství tou měrou. že přechází až zrak. K takovým koncům vedlo
husitství, které rozdělilo Čechy na 30 církviček.

Všichni povrhli autoritou církve, všichni čerpali z Písma, ale každý učil
jinak, ba nejednou jeden druhého zavíral. mučil, pálil a mečem potíral.

Po těchto zmatcích přišlo rčisté učení: Luterovo a jako husitismus pohltil
sekty před ním, tak pohltil luteranismus zbytky sekt českých. Ale i on se drobí
a pastoří posléze potírají samého Krista. Je prý to jedno, byl-li Kristus nebo nebyl.

Vytrhli jsme »z Rozvoje bludařství v Čechách: jen něco (je záslužno pro
čísti knihu celou), ale již z toho viděti, jak falešný byl princip Husův, když po
tíral autoritu církve a jak klamný závěr z toho vyvozoval sám Fr. Palacký.

Nuž, dosti, všímeime si dalších bludů Husových!
4. Hus byl nestálý a kolísavý stran poměru předzvěděni a hříchu smrtel

ného k důstojnostem církevním & občanským.
Jsi od Boha předzvěděn, t. j. vyvolen buď k zatracení nebo pro království

nebeské & čiň co chceš, bud dokonalý a ctnostný jak chceš, jsi li k zavržení
předzvěděn, budeš zatracen, nebo hřeš jak chceš, jsi-li pro nebe vyvolen, do nebe
přijdeš.

Jak děsné, podvratné a revoluční jest učení Husovo!
Kdyby to lidstvo věřilo, hřešili by všichni, protože hřích je člověku lahod

nější než ctnost. Jsem-li pro nebe vyvolen, hřích mi neuškodí, jsem-li předem
zavržen, co mi cnost pomůže? A protože nevím ani to, ani ono, oddám se roz
košem a hříchu.

Jak krásné a útěchyplné jest učení katolické! Církev učí, že každý člověk
může kajícnou lítostí a sv. zpovědí dojíti odpuštění hříchu & získati si milost
Boží a státi se dědicem království nebeského. ano církev má i tu útěchyplnou
nauku, že člověk v nebezpečenství smrti (na př. kdyby se topil) může pouhou
dokonalou, nadpřirozenoulítostí, pouhým lítostným vzdechem kBohu dojítiodpuštění
hříchu. Církev má křest krve a křest žádostí a Spasitel nás učí, že je v nebi
větší radost nad jednim hříšnikem pokání činícím, než nad devadesáti devíti spra
vedlivými, kteří pokání nepotřebují. Jak něžné jest toto učení a jak dojímá příběh
o marnotratném synu?

Dle své nauky učil Hus, že papež, biskup, kněz a jáhen. je-li z počtu před
zvěděných, není leč jen podle jména papežem, biskupem, knězem & jáhnem a
nikdo není povinen věřiti, že skutečně a v pravdě tuto jmenovaní své hodnosti
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zastávají. Dle nauky této měl by M. Jan Hus důsledně říci, že přišluhováním
svátostmi se strany jejich jest neplatno, avšak M. Jan Hus vede sobě nedůsledně
a opak toho tvrdí, což Dr. Ant. Lenz ve »Vlasti- šíře rozebírá a Husem samým
dokazuje. ' '

A ještě jedna otázka: Kdo ze smrtelníků může věděti. který papež je za
vržen a který vyvolen a který tedy je pravý a který nepravý!

Dále Hus učí: Není pánem občanským, ani prelátem, není biskupem, když
jest ve hříchu smrtelném . . . Člověk takový ztrácí všecko právo na majetek a na
důstojenství. Ale v traktátě >De decimisc ustupuje a praví, že biskup, prelát a
pán, jsouce ve hříchu smrtelném, nedrží majetku adůstojnosti své hodně a v Ko
stnici připouští, že zlý papež etc. jsou rozdavači svátosti, ač nehodnými, a král
ve hříchu smrtelném jest nehodné králem co do zásluhy, ač jest jím co do úřadu.

Jednou Hus celou spoustou důkazů osvědčuje. že člověk ve hříchu smrtel
ném jsoucí ztrácí právo na panování a na vladařství své a zase tvrdí, že to vše
drží, ale nehodně. Jaká to kolísavost, jaké to přesvědčení? (Pokračování)

Rodina a škola.
Přednáška ? ředitele Karla Chmela, kterou proslovil na Strahově 28.2. 1900.

K tisku upravil VLAST. JELÍNEK, uč. v Břevnově.

Všimneme-li si té celé krásné přírody, všude vidíme snahu a péči o roz
množování jedinců, o pojištění k dalšímu žití, můžeme říci o výchovu, která
plyne z pudu všem tvorům společného, z pudu pro sebezachování.

Tato snaha jednotlivých tvorů bývá namnoze až překvapujícía sledujeme-li
ji u různých živočichů, vnucuje se nám sama sebou otázka: Kdo to je, jenž tak
důmyslně v přírodu vtiskl všecku tu lásku, péči, obětavost, sebczapření pro své
potomstvo. Musí to být někdo, koho nemůžeme pochopiti, před jehož velebností
a moudrosti šíji svoji skláněti musíme.

Kdo nevěří, že je Bůh, nechť otevře tu knihu přírody, obrátí kterýkoliv list
a všude čte, jak strašně se mýlí, myslí-li, že všecko to povstalo náhodou nebo
samo sebou.

Zdaž nepřekvapí nás ta úzkostlivá něžnost a láska mravence ke svým vy
vinujícím se mláďatům?

Nenaplní—linás úžasem, že na příklad kukačka, která živí se chlupatými
housenkami, které žijí právě v době jejího hnízdění, nemohouc tudiž sama o svá
mláďata se starati, vkládá je do hnízd jiným ptákům, aby je vychovali?

Nenaplňuje nás překvapením, že plazi, nemohouce pro velké překážky při
opatřování potravy svým mláďatům se věnovati, kladou svá vejce na místa úplně
bezpečná a přece teplu slunečnímu přístupná?

A tak shledáváme se u každého živočicha s něčím, čemu my říkáme láska.
Je-li tato láska v celé přírodě, jak mocná a vznešenáje a má býti u tvora samému
Bohu podobného, u člověka.

Bůh jest láska. V těchto slovech skrývá se vše, ten nekonečný vesmír,
zvláště celá příroda a přední člen její, člověk.

Výsledek této veliké lásky jest rodina, která na tomto základě je postavena,
aby vybudovala mohutnou stavbu celé společnosti lidské.
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Pohlédneme-li do historie člověčenstva od samého jejího počátku, shledá
váme se s rodinou, ovšem s různými právy a povinnostmi dle toho, jak vzděla
nost lídská postupovala.

Pokud člověk neznal pravého Boha, nebyl si také vědom pravého účelu ro
dinne'ho.

Spartané na příklad viděli hlavním cílem svého vychování statečnost mysli
a obratnost těla. Proto dítky po svém narození od soudců za slabé uznané há
zeny do propasti v pohoří Taygetos.

Vychováni byli toliko občané svobodní, kdežto otroci necháváni úplně bez
výchovy. Veškerá výchova byla pod dozorem státním. I dívky vychovávány hlavně
tělesně ku kráse, statečnosti a obratnosti těla.

Známo je, že Gorgo, žena Leonidova, podávajíc svému synu štít do boje,
pravila: »Buď s ním, nebo na něm.: Jiná pak, když jí vyřizovali, že její syn
v bitvě padl, pravila: »Padl-li, budiž bratr na jeho místě postaven.

[ Solon, mudrc řecký, pravil, že dítě náleží státu, ale nesmělo býti odcizeno
rodině. Athénský otec také mohl dítě zahodití. Bylo li však zdravé, musil se o ně
pečlivě starati. Za to syn byl povinen o své staré rodiče se starati a každý za
bezectne'ho prohlášen, kdo je zneuctil, neb ve stáří je opustil.

Výchova u Římanů nesměřovala ku kráse a síle, ale spíše ku praktičností
a užitečnosti, jejich hlavním cílem byla moc panovati.

Pokud byl syn nedospělý, vyučoval ho nějaký vzdělaný otrok. Pak ale
opustil dům otcovský, aby se v něj více nevrátil.

Ač byli Řekové a zvláště Římané velikými a mocnými národy, —musilipod
lehnoutí zkáze, jejiž příčinou byla nedostatečná výchova rodinná.

Daleko lépe vedli si v té příčině Židé. Jako Jehovah byl hlavou národa,
tak otec byl hlavou rodiny. On vedl dítky k bázni Boží, k modlitbě a víře. On
učil syny své čísti a psátí a kromě zákonů Páně i dějinám národa, které tak
bohaté svědectví vydávaly o vedení Božím.

Otcové sami učili své syny řemeslu a umění válečnému. Do 6 roků byla
matka vychovatelkou všech. Po té hoši přišli pod správu otce, divky zůstaly
v péči matčině, která je vedla k mravnosti, zbožnosti a domácím pracím.
Příklad otcův byl mocnou podporou vychování. Byloť to čisté vychování rodinné.

Toliko synové královští měli vychovatele, jako na příklad Šalomoun měl
proroka Nathana.

Přes to ani u lidu výchova rodinná nepohybovala se v kolejích, které by
vedly k té pravé dokonalosti mravní, jaké společnosti lidské pro její příští exi
stenci bylo třeba.

Právě v době největší skleslosti mravní, jak u Římanů, tak u Židů, vyšlo
z Nazaretu světlo, které mělo člověka postaviti výše, které jej mělo vésti ku po
znání slov »Bůh jest láska-, které mělo všechny lidi učiniti sobě—rovnými, které
mělo mocným plamenem vzplanouti v srdci člověka v hluboké nauce »Miluj
bližního jako sebe sama-. Tímto světlem byl sám syn Boží, Ježíš Kristus.

Jeho učení stalo se základem celé paedagogiky všech učitelů starých itěch
moderních. Pokora srdce, láska k nepříteli, sebezapření, dobročinnost, laska k bliž
nímu, která byla hotova i sebe sama vobět přivésti. Tot byly zásady jeho učení,

_jimž obdivovali a obdivují se nejučenější mužové tehdejší i nynější doby.
(Pokračování.)
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Valná hromada Katolického spolku českých učitelů na Moravě
a ve Slezsku

konána byla na Velehradě, dne 22. července. Po 9. hod. dopoledne zahájil
XV. valnou hromadu předseda ředitel Mezírka. Konstatoval, že spolek může
býti se svou činností úplně spokojen. Slovem živým i psaným'působil pro
dobrou věc. Spolek zabýval se časovými otázkami & řešil je na základě re
elnosti a se soudností rozvážných mužů. Nabádá členy spolku k lásce !( lidu,
kollegiálnosti ve vlastních řadách. Katolický učitel ať žije a působí tak, aby
vždy byl vzorem všem dobrým křesťanům a vlastencům! Milujme se, podpo
ruime se a nedejme sel Ziti budeme, dokud budeme sami chtíti.

Památku zemřelých členů spolku uctila valná hromada povstáním.
Jménem farnosti velehradské uvítal shromážděné P. Vídeňský. Jako před

stavený domu uvítal valnou hromadu rektor P. Šmíd. Posl. Chlebus pozdravuje
valnou hromadu jménem klubu poslanců katol.-národních a křest.-sociálních
a jménem Katol. spolku českého rolnictva na Moravě ve Slezsku a Dol. Ra
kuusích.

Na to podány zprávy funkcionářů: a) jednatelská, b) pokladniční, c) re
dakční »Vychovatelských Listů: a »Katolického Učitele., d) administrační, e)
zpráva o knihtiskárně. Z přednášky bylo jasno, jak rosteme a rozkvétáme
a proto směle můžeme hledět vstříc budoucnosti. Netřeba se nám báti ani
dějin, ani věd přírodních, ani umění. Přednášející objasnil příklady, jak ve všech
oborech vědy a literatury se uplatňujeme.

Pak přijata byla po odůvodnění panem předsedou jednomyslně tato
resoluce:

Katolické učitelstvo moravské shromážděné při své výroční valné schůzi
dne 22. července na posv. Velehradě odsuzuje s rozhořčením hrubé urážky,
kterých se Machar svou čítankou na Kristu, církvi, na našem vznešeném pa
novníku a celém českém národě dopustil. Oněm poslancům, jižto svými pod
pisy volné rozšiřování hanlivé čítanky umožnili, vyslovuje valná schůze svou
nelibost a protestuje proti tomu, aby takovým způsobem podrývána byla víra
lidu- a ničena nábožensko-mravní jeho výchova.

Dále žádá poslance strany katol. nár. a křest. sociální, by vším možným
vlivem působili k tomu, aby dítky katol. učitelů nebyly vychovávány učiteli
ducha Macharova, naopak celou rozhodností působili, k tomu, aby výchova ná
boženskomravní, která jedině mládež, vlast a říši od zkázy zachrániti může, roz
šířena byla na všechny předměty školy obecné.:

Pan Surma, učitel měšťanských škol v Hulíně, navrhl dodatek k resolucí,
jímž vyzývají se naši poslanci, by všemožně působili k tomu, aby básně
a články Macharovy nebyly se schválením c. k. úřadů školních čteny ve školách.
Přijato.

Prof. Dr. Nábělek děkuje za vřelé a okázalé uvítání, jehož se mu dostalo
a pozdravuje valnou hromadu jako předseda spolku katol. profesorů. Upozor
ňuje, že děje se Macharovi příliš velká pocta tím, mluví—lise o »duchu Ma
charověc. Jest to duch Voltairův, co vane z Macharových spisů. Machar nemá
vůbec ani ve svém kousavém cynismu svéráznosti. Voltaira nedosáhl, ale
v něčem ho přece jen předčil: Ve sprostotě! (Hlučný potlesk.)
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Na návrh výboru zvoleni za nové čestné členy spolku katol. učitelů: .I.
Ex. hr. Sérenyi, J. M. opat starobrněnský Bařina, J. M. opat novoříšský Drá
palík. J. M. opat strahovský Zavoral a sl. Holánková.

Při volbách do výboru zvoleni tito pánové resp. dámy: Mezírka, Bartoš.
Polanský. Šebíková, Hofmanová, Koutný, Adámek, Burián, Tiray, Berg, Praxl,
Drtílková.

Náhradníky zvoleni: p. Surma, sl. Váňová, sl. Jiříčková. Revisory: p. Zelík
a p. Volařík. Ve schůzi po valné hromadě ustanovil se výbor takto: předsedou
zvolen opět p. ředitel Mezírka, 1. místopředsedou p. nadučitel Polanský, Il.
místopředsedkyní sl. Šebíková, pokladníkem p. učitel Bartoš-a jednatelem p.
nadučitel Adámek.

Rodina a škola.
Přednáška 1- p. ředitele K. Chmela, kterou proslovil na Strahově. K tisku upravil VL. JELÍNEK.

učitel v Břevnově. (Pokračování)

První křesťané, kteří za viru svou tak radostně život svůj dávali, považovali
učení Ježíšovo za nejdražší poklad, který svým dětem odkazovali. U nich shle
dáváme se poprvé s pravou výchovou rodinnou,jejímž základem byla pravá, Bohem
samým vypěstěná láska.

Vždyť ani proslulí mužové pohanští nemohli se dosti vynadiviti šlechetným
mravům, horlivosti a nábožnosti žen křesťanských, jakými byly na př. Anthusa,
matka sv. Chrysostoma, a Monika, matka sv. Augustina.

Rodiče v nejútlejším mládí vštěpovali dítkám svým zásady naukya lásky
křesťanské a což zvláště dlužno připomenouti, že životem svým byli dítkám živým
příkladem všech ctností křesťanských.

Jak tato výchova na útlé mysli dětské účinkovala, toho svědectvím jest
tento případ. Sv. Cyrill, chlapeček ještě, když mu římský praetor smrtí vyhro
žoval, zvolal k soudcům: >Zabijte mne. abych tim rychleji přišel kBohu svému.

A to, co platilo o tehdejších rodičích křesťanských, totéž platí io těch
nynějších, kteří vychovávají dítky své na základech pravé lásky pro Boha a spo

. lečnost lidskou.
Kristus ustanovením svátosti manželství postavil rodinu na stupeň vzneše

nější než bylo u národů pohanských. Rodina křesťanská jest nedotknutelným
stánkem Božím, v němž otec a matka čerpajíce z požehnání, které jim Bohem
samým na stupních oltáře při jich sňatku uděleno bylo, dítky jim svěřené s láskou
a obětavostí a sebezapřením jako nejvyšší poklad opatruji a vychovávají. —
Bohužel v mnohých rodinách, zvláště v bohatších, považovány bývají dítky za
břemeno, překážku “v požitcích, zábavách, radovánkách, aneb mají je toliko za
předmět okamžitého potěšení, příležitostné chlouby, aby je pak odkázali služce.
by jim nepřekážely.

Dokud cílem rodičů bude touha po požitcích, zábavách a rozkoších a ne
jedině blaho a štěstí svých dítek, nelze se nadíti, že by z takových rodin pošly
dítky společnosti lidské užitečné.

Jinde opět setkáváme se u rodičů s láskou zvrhlou, dětem škodlivou. Vůle
dítěte jest jim rozkazem. — Ničeho jim nemohou odepříti, a jestliže přání dítěte
nelze vyhověti, utíkají se ke lži.
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Otec na příklad musí za nějakou záležitostí odejíti z domu. Chlapec chcc
s sebou. Otec všelijak to dítěti vymlouvá, slibuje, že mu něco přinese. Hoch
však ne a ne, chce s sebou. Otec nemůže z nepravé lásky dítěti poručiti »Zů
staneš domac, nýbrž na oko dělá, že tedy zůstane také doma a jinými dveřmi
se vytratí. Matka pak, když dítě sezná, že bylo obelháno, pomáhá si novou lží.

Po létech rodičové naříkaji, jak jejich dítě neposlušne', ve škole vzdorovité
a p. Zdaž vzpomenou si, že oni sami jsou jeho nectností příčinou?

Co ve světě nešťastných existencí namnoze z rodin dobře situovaných, které
to nikam nepřivedly,jsou neštěstím rodičů a břemenem společnosti lidské. Pátrá
me-li po příčině, shledáme, že toho nebylo příčinou snad malé nadání nebo ne—
dostatek vzdělání, nýbrž špatné vychování. Dítě nenaučilo se poslouchati a proto
když dospělo, bylo ztraceno.

Nepravá láska rodičů i jinak pochybně vychovává. Dítě sotva umí žvatlati
a již se s ním shledáváme v divadle, a to často na představeních, která tu dět
skou vnímavost a obrazotvornost na nepravé cesty svádějí, v koncertech, při
zábavách domácích i veřejných, kde ta útlá dětská dušinka podobá se květince,
po které mráz sahá.

Rodiče říkávají, vždyt to dítě musí také mezi lidi, co by z něho bylo, jen
takový nelida. — Ano patří mezi lidi, ale sobě rovné — mezi děti.

Rodiče, kteří dbají náležité výchovy svého dítěte, nedopustí, aby slyšelo
rozmluvy dospělých lidí, kteří často svojí kluzkou mluvou lu dětskou duši urážejí.
Námitka, že děti takovým řečem nerozumí, nebo jich neslyší, je velice klamné.
Pravý opak: dítě takových řečí si právě všímá.

Jak často bývá zvykem v rodinách, že přijde-li návštěva, musí dítě býti na
prvním místě, aby vše dobře slyšelo a maminka z nedostatku jiné rozmluvy neví
nic jiného, než chlapce nebo děvče chváliti, jakje lo rozumné dítě, jaké písničky
z ulice umí, jak je chytré, že na všecko umí odmlouvati, nadávati, jakje mlsné,
prostořeké a. podobně. Vůbec všecky jeho ncctnosti v jeho přítomnosti velebí,
jako dětskou moudrost a vtipnost.

Že rodičové své dítky do hostinců s sebou berou a s nimi v kouří a zka
ženěm vzduchu do noci zůstávají, až chudinky tam usnou, je příliš častým, ale
smutným zjevem.

Často vzpomínám na jednu matku venkovskou, která chodila se svým mužem
k muzice, kde své nemluvně ,v peřince pokládala na postel hostinského, aby
mohla tancovati.

Nepravá láska rodičů vede dílky. do lanečních zábav, t. zv. dětských bálů.
Pokud bývaly šibřinky Sokola novoměstského v jejich sokolovně, vždy druhého
dne odpoledne měly šibřinky děti členů. Anojistá Beseda v Praze podnes pořádá
o masopustní neděli dětský bál.

Mnohý řekne snad, to je přílišné puritanství, vždyť je to nevinná zábava.
Pravím však: byť to byla zábava i sebe nevinnější, pro dítě není.

Největším neštěstím rodiny jsou sváry & různice manželské. Takových
obrázků rozervaných poměrů rodinných vidíte strašnou spoustu. Byl jsem sám
svědkem různých episod v takovýchto rodinách, mám na mysli takovou rodinu
Otec egoista přichází domů jen opilý, děti si nevšimne, v ženě vidí otrokyní.
Nepřinese-li mu hned na stůl, se vším mlátí, po ženě hází, při nejmenším opo
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minutí ženu bez milosrdentství bije a jí nejohavněji nadává. A na to dívá—se
jeho 10 dětí. — Nedopouští se takový otec zločinu.

Jinou rodinu znám, kde otec velmi přičinlivý, řádný — menší úředník.
Nepije, nehraje karty, ale domov je mu otravou, neboť jeho žena vše promarní,
místo domácnosti hledi si klepů, děti nechá špinavé a v hadrech choditi do školy
a při všem tom věrnost manželskou příliš k srdci si nebéře. — Tito manželé po
léta spolu nemluví nebo se hádají.

Tážeme se, jak zodpoví tam otec, zde matka tento zločin na svých dětech
páchaný? Nebylo-li by lépe, kdyby se byly vůbec nenarodily? (Pokračování)

Různé zprávy.

Náboženskou výchovu u Palackého
ocenil slavnostní řečník prof. dr. Pekař
takto: »Palacký během svých studií opustil
půdu dogmat, ale jeho lutheránský původ
vtiskl hluboké znaky povaze jeho. Pocházel
z rodiny, která starou česko-bratrskou víru,
státem dlouho jako zločin pronásledovanou,
ukrývala přes celé století v srdcích svých
v nezlomné věrnosti, byl synem lutherán
ského horlivce a vyrostl v mravně-přísné
a tvrdě škole jeho, pod vlivem biblické
moudrosti — tato tuhá houževnatost ve
věrnosti k zásadám a mohutný mravný
sklon, jemuž příčilo se vše frivolní a nízké,
a jenž dov'edl se nadchnouti jen pro vážné
stránky života, byly od počátku význačnými
vlastnostmi jeho charakteru.:

Následek pokrokové četby. Dobytu
:redaktorac pokrokového »Mládencec V.
Zdenka v Praze přišel zámečnický pomocník
Fr. Odcházcl z Vršovic. Na otázku ženy
Zdenkovy, co si přeje, odvětil, že přichází
vše rozbít, protožeje to hrozné, co v »Mlá—
dencic se píše. Na to okamžitě dal se do
roztloukání všeho, co mu přišlo pod ruku.
Rozbil zrcadlo, nádobí, nábytek, ažkonečně
sousedé, přivoláni voláním o pomoc, učinili
řádění jeho konec. »Mládenecc jest list
skrz na skrz pokrokový, útočí hnusně na
kněžstvo a pěstuje pornografii ncjhanebněj
šího druhu.

Prohlášení
výboru družstvaVlast o „NašichListech'

k nastávajícimu ročníku XXII.

Výbor družstva Vlast usnesl se ve své
schůzi dne 19. srpna 1912 vznésti snažnou
žádost ke katolické veřejnosti, by věnovala

nastávajícímu XXII. ročníku 'Našich Listůc
hojným předplacením vydatnou podporu.

»NašcListy: jsou nejstarším křest.
soc. týdenníkem v Čechách, který byl pod
kladem křesť. soc. hnutí československého
a přispěly ke zbudování samostatné křest.
socialni štrany české. »NaSe Listy- zacho
valy si přiobčas se vyskytujících různorodých
proudech v katolickém táboře stále své
pevné neochvějně stanovisko. Zů
staly věrny ryzím katolickým zásadám. vedly
boj s neptátely vždy rázným však důstojným
způsobem a vzdělávaly český lid prohlou
benými cennými křest. socialními pojedná
ními a články. »Naše Listy-, redigované
nejstarším pracovníkem z křesťansko-social
ního hnutí mají mnoho osvědčených při
spivatelů z dob minulých a nyní získaly
i odborníka z oboru hospodářství a 1. číslem
budoucího ročníku otevrou i rubriku práv
ního rádce. Zprávy ze světové centrály Ti
skových lig jsou výhradní specialitou »N.
Listů: — žádný list katolický něco po
dobného nemá a žádný tak vydatně a sou
stavně o čest v novinách napadených ka
tolíků nepečuje jako »Naše Listy:.Nepopře
tudíž nikdo z vážných katolíků, že zasluhují
doporučení, rozšíření a podpory, aby i na
d ál e mohly konati v tomto směru svůj úkol.

Výbor družstva Vlast žádá tudíž dů
stojné duchovenstvo, katolíky, katol. spolky,
korporace a křest. soc. organisace, by se
laskavě přihlasili všickni za odbě
ratele nového XXII. ročníku »Našich L..
(Administrace »Našich Listůc v Praze-][.,
čís. 570. Předplatné ročně 6 K.)

Za výbor družstva Vlast v Praze dne
20. srpna 1912:

Jan Voborský,
jednatel.

Vlastimil Hálek,
místopředseda.
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Na sklonku XXVIII.roku.
Na svých cestách, ať v Rakousku, ať v cizině. všímal jsem si s obzvláštní

zálibou tiskových závodů. Tak na př. zajel jsem si. v Bavorsku schválně do
Donauwerthu, abych tam shlédl ohromný tiskový závod bývalého učitele Aue;
v Řezně prošel jsem tisk0vé závody Mainzův a Pustetův, a v Rakousku samém
prohlédl jsem si tiskové závody v Celovci (oba: slovinský i německý), v Mari
boru, v Linci, v Lublani, v chorvatském Záhřebu a ve Vídni. Když jsem dlel
loni v Ice, zajel jsem si do Rjeky, abych seznal knihtiskárnu a tiskové podniky
tamních chorvatských kapucínů a na cestě domů zastavil jsem se v Lublani,
bych viděl pokroky tamního tiskového katolicko-slovínského družstva. Při prvé
návštěvě viděl jsem tam nízký dům z předu se zahrádkou, nyní však se tam pnc
u řeky, na jednom z nejkrásnějších míst, ohromný dům, v němž jest veliká knih
tiskárna, redakce, administrace a expedice jejich literárních podniků. A mimo
to jest ve vnitřku města rozsáhlé katolicko-slovinské knihkupectví.

Letos po druhém pobytu v Ice zastavil jsem se ve Štýrském Hradci, abych
si prohlédl podniky Styrie, kteráž mimo jiné vyrábí a rozesílá velké a menší
obrázky k 1. sv. přijímání a k I. sv. zpovědi. Je-li v Lublani tiskařský závod
katolický veliký. jest zde ve Štýrském Hradci přímo ohromný, podobný, ne-li
větší, než je česká „Národní Politika“v Praze. Tři sta lidu jest tam zaměstnáno a
tři sta lidu pracuje, jak slyším, iv „Národní Polilícc“_' A práce mají ve Štýrském
Hradci dost, ani ji zmoci nemohou, nebo pro solidnost tiskařských výrobků svě—
řují jim práce i kruhy a závody liberální.

Všude v Rakousku, kde panuje svorný duch v katolické práci, dodělá
vají se v oboru tisku skvělých výsledků: tiskařský závod ve Štýrském Hradci
má na venkově několik fíliálních menších kníhtískáren, máv samé Vídni filiální
knihkupectví a doma v městě taky, podobně í linecký závod tiskařský má
v Horních Rakousích četné filiální knihtiskárny a filiální časopisy.

Pohlížíme-li na tento velíkolepý rozvoj katolických tiskáren a katolického
tisku v různých městech Rakouska a přiberu-li k tomu cílepevnou, blahodárnou '
a úspěšnou organisační prácí katolických Moravanů, kterou jsem i v Ice 2 „Na
šínce' s nadšením stopoval, čerpám z toho povzbuzení k další práci na rolika
tolické.

Tiskárnu naši asi ještě dlouho zvětšili moci nebudeme, poněvadž zřízením
tiskárny »VeritaSc a brzy i řeholníků Emauzských se v Praze spíše drobíme, než
sesilujeme, ale i doma jsem byl potěšen. Můj zástupce odevzdal mi došlé cheky
a snímky z pošt. poukázek, probíral a zapisoval jsem je a měl jsem radost;
i loni i letos v červenci a srpnu, ve dnech nejhoršího obchodu, kdy si v Praze
téměř každý obchodník naříká, sešlo se hojně peněz, že jsme všecky běžné vý
daje uhradíli a ještě přes 5000 K ve vídeňské pošt. spořitelně pro podzim si
ponechali. Tento finanční stav neznamená, že by se nám v každém odvětví
našich podniků dobře vedlo, nikoliv, klesá to. hyne ono, &. třeba i leccos za
hyne, ale družstvo jako celek doplňuje si, co schází, ze svého tuku, t. j. ze
svých dlužních pohledávek obchodních, tiskárenských, členských, z prodeje
starších knih a brožur, farních tiskopisů, tiskopisů pro Raiffeisenky a jiné. Do
jeho kasy plynou stálé, byt i malé, dary a nové členské vklady. Všude šetříme,
v celém závodě pilně pracujeme, opatrně si počínáme, velikým škodám tiskáren
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ským se vyhýbáme, a tak při těžkých ranách, jež na družstvo naše v bojis mo—
dernou v posledních letech depadly, družstvo čestně obstélo a čestně obstojí
i v budoucnosti.

Všech svárů i sporů ve- straně katolické všemožně se vystřiháme. majíce
trpké zkušenosti, že stranu seslabují a nám strašně škodí.

Nikoho neodsuzujeme, má.-li kdo odchylné názory a pracuje-li o nich dle
svého přesvědčení — i my jsme tak leckdy činili — ale nyní i budoucně do
žádných hádek a svárů se pouštěti nebudeme. Ze svých zásad, kterými až dosud
družstvo naše kráčelo, nic ncslevíme, svou cestou i dále půjdeme, ale bojovati
budeme jen se zevními a tajnými nepřáteli církve, ale nikoliv s bratry katolické
strany.

Bylo by záhodno, aby nám po 28Ieté praci bylo porozuměno a sdůvěrou
k nám přihlíženo, když pracujeme ne pro sebe, ale pro věc katolíkům společnou.
Družstvo, které pro hnutí katolické za 28 let mnoho podniklo a udělalo, to
družstvo si zaslouží, aby mu byla věnována i dále přízeň, za které by mohlo na
dále vyrůsti v mohutný podnik.

V Praze, dne 1. září 1912. '
Tomáš Škrdle,

redaktor a kníž. arcib. notář.

Rodina a škola.
Přednáška 1' p. ředitele K. Chmela, kterou proslovil na Strahově. !( tisku upravil VL. JELÍNEK,

učitel v Břevnově. (Pokračování)

Jako jarní dešt pro rostlinstvo, tak je pravé a věrná láska pro výchovu
ditek. Tam kde oba manželé milují se pravou láskou nezištnou, obětavou, trampot
a i neštěstí se nelekající, tam výchova dítek plyne sama. Taková. rodina vycho
vává lidi dobré, obětavé, šlechetné, protože od útlého mládí láska rodičů jim to
vsugerovala. '

Manželství je stav krásný, vznešený, je-li spojen zlatým řetězem t.j. láskou.
Vznikl-li však z příčin jiných, hlavně zištných a není-li mu základem láska, je
to zdroj útrap & neštěstí — pravé peklo na zemi.

Pozorujme nyní jinou lásku k dětem. Dítěti jest 5 let a tatínek i maminka
na ně hubují, že by si pořád jen hralo. nutí je, aby se připravovalo již pro školu
a nemohou se dočkati, aby to ubohé robě přivedli pod jařmo starostí, které
školou u člověka počínají a neopustí je až na prahu věčnosti.

Ještě dobře, že úřady vytkly určitou mez, za kterou se v přijímání dítek
nesmí vkročiti, jinak by naše 1. třídy měly žáčky snad i 4leté.

Dítě do 6 letnemá se nijak namáhati. Stačí, naučíme-li je pořádně mluvili
a pěstujeme jeho tělesné zdraví. Zdravé dítě je zpravidla i duševně zdravé a toho
pro příští jeho život především třeba.

Mluvme s dětmi od malička mluvou správnou. Různé ty slovné zkomoleniny
hláskové i slovné bývají příčinou porušené mluvy dětské, kterou později jen
s obtížemi lze odstraniti.

Reč naše budiž však prosta všelikých mravní cit urážejících slov. Namítne
se, dítě jich na-ulici slyší přes příliš. Pravda, ale z úst rodičů jich slyšeli nemá,
aby jich samo se za'libou neužívalo.
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Je trapno, ano stydno slyšeti z úst dětských na ulici zcela bez ostychu vy
křikovati slova nejoplzlejší, aniž by si dítě bylo vědomo ohavnosti své mluvy
Co toho příčinou, že to slyší doma od dospělých, ano i od rodičů samotných.
Vím ze své mnohaleté zkušenosti, že dítě z rodiny, kde rodiče toho dbaji, tako
vých slov nikdy neužije.

Často slýcháme stesk rodičů do neposlušnosti. vzdorovitosti, tvrdohlavosti
a j. nectností dětských. V každém případě padá vina na rodiče.

Máme-li své děti rádi pravou láskou, od malička je budeme zvykati, by do
nejmenších podrobnosti vykonalo to, co jsme mu poručili. Jestliže však něco
poručíme, ano i trestem dítěti pohrozíme a pak v zápětí mu přece povolíme. do:
pouštíme se chyby, kterou v pozdějších letech těžko napraviti. Důslednost budiž
prvním a hlavním vodítkem naším při vychování dítek.

Velmi často se stává, že jeden z rodičů před dítětem omlouvá nebo dokonce
vyvrací to, co druhý poručil. Znám otce, který svému synu, když ho matka
kárala, říkával: »Neposlouchej mámu, ona je hloupá, ničemu nerozumí.:

Přál bych vám ho dnes slyšeli. — Když příjde z celonoční pitky domů,
a rodiče mu domlouvají, buď se jim vysměje, nebo si- při tom hvízdá & obyčejně

říká: )Jak jste si mne vychovali, takovým mne máte. . S touto odpovědí častov-vt

činu své zpustlosti, nezaměstnanosti a pod. svádí na ně, protože ho špatně vy—
chovali. (Pokračování)

Různé zprávy.

Vzácná návštěva v našem družstvu.
Když ndp. biskup Jos. M. Koudelka z Ame
riky přijel na Strahov, první jeho “slovo
bylo: »Do družstva Vlast se podíváme.
A ze vzácné návštěvy té potěšili jsme se
ve středu, dne 28. srpna po 5. hodině od—
poledne. Provázen svým milým hostitelem,
J. M. vsdp. opatem P. Meth. Zavoralem,
byl nejd. pán uvíta'n v domě našem před
sedou družstva red. Tom. Jos. Jirouškem,
kterýž se na konci řeči své obrátil k Jeho
Milosti p. opatovi a blahopřál mu k dneš

ním padesátina'm.
Když vza'cní hosté usedli, podal jim re

daktor »Vlastic, kníž. arcib. notář Tom.
Škrdle, krátkou zprávu o finančním stavu
družstva Vlast. Uvedl naše passiva a aktiva
a dodal, že ňnanční stav družstva jest pevný.
tak pevný, že žádný zevní otřes družstvem
nepohnul & nepohne. Oba vysocí církevní
hodnostáři projevili nad tím své uspokojení.

Následovala prohlídka našich závodů:
místností obchodních, obou sazáren, expe
dice a strojovny. Máme zde sazeče z ro

diny Voitlovy, jenž plynně mluví vlašský,
francouzsky, anglicky a chorvatsky. J.
p. opat mluvil s ním vlašsky a ndp. biskup
anglicky. Všecky závody naše si oba vy
socí hodnostáři bedlivě prohlíželi a na ko
nec pozval J. M. p. opat předsedu družstva

a red. Tom. Škrdle na večeři, kdež jsme
přátelské řeči o Americe a o situaci u nás
dokončili. Ndp. biskup račiž přijmouti naše
ujištění, že považujeme návštěvu jeho za
veliké vyznamenání a ocenění naší práce a
že jsme mu za to velice vděčni a neméně
vděčni jsme i J. M. . opatovi, který nám
nejednou vzácnou přízeň svoji prokázal.

Duchovní cvičení učitelek v Pře
rově. Letos se súčastnilo duchovních cvi
čení v Přerově 62 učitelek, z nichž skoro
polovice byla učitelek literních. Mile dojalo,
že bývalých chovanek řepčinských mezi
nimi bylo sedm. Při duchovních cvičbách
byl přítomen vys. dp. probošt magr. dr. A.
Stojan, jejž mariánská kongregace učitelek
učinila čestným členem. Mimo to odevzdala
táž Družina krásně a vkusně provedené di—
plomy čestného členství vdp. kons. radovi
Pazdírkovi a představené přerovského klá
štera S. Kalasancii. Dejž Bůh, by tento

Redrtel Karel Chmel působil přes 22 roků u přestupkového soudu na Ovocném trhu a u c.k.
trestního soudu na Karlovč náměstí, — odtud čerpal bohatých zkušenos tí.
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duch v našich učitelkách nejen trval, ný
brž vždy dále a více se vzmáhal.

Učitelské desatero k otci. 1. Jestliže
se snažíš v dítěti podvraceti vážnost kuči
teli, pamatuj, že takovým počínáním poško
zuješ nepřímo autoritu vlastní. II. Učitel
není čarodějem, aby vychoval každého
chlapce dokonale bez tvého horlivého spolu
působení. II]. Nehněvej se hned, nepod
kládej beze vši rozvahy zlý úmysl, jestliže
i učitel někdy v jednání s tvým chlapcem
poněkud pochybí. Synek tvůj stará se ve
škole pouze o sebe, učitel s napjatou po—
zornosti musí vésti kontrolu nad tolika žáky!
Jest možno, aby při tom byl vždy neomyl
ným? IV. Staráš se o dvě až tři děti. Máš
je často na očích celé dni. A přece někdy
k napomenutí musí přistoupiti trestání. Můžeš
tedy zazlívati učiteli. jestliže hledí udržeti
kázeň mírnými tresty mezi tolika dětmi také?
V. Je-li tvůj synek potrestán, věz, že učitel
zakusil již před odhodláním k trestu sužo
vání více, než chlapec při přímém kárání.
Učitel vždy raději chválí, než trestá —
zrovna jako ty. VI. Jestliže nezbedným cho
váním hoch rozdráždil učitele tolik, že tento
sáhne v krajním rozčilení k trestu přísněj
šímu, uvaž, že chlapec trpí krátkou chvilku,
ale učiteli jsou pro to připravena muka
na delší čas, i kdyby nebyl udán u svých
představených. VII. Jestliže děcko při vy
učování vytrhuje, jestliže je posiláš do školy
pozdě, pamatuj, že neškodí jen-sobě, nýbrž
že poškozuje prospěch třídy celé. VIII.

kola není ústavem pro Hnaneování dětí,
učitel při skrovném platu svém nemůže
opatřovati školní pomůcky takovým žákům,
jichž rodiče mají často vyšší plat, než on
sám. Stojíš-li opravdu o duševní pokrok
dítěte, dokaž to tím, že mu potřebné věci
zakoupíš bez čekání na podporu vnější. IX.
Před dětmi svými na žádné zařízení školní
nehubuj, ale vzbuzuj v dítěti raději při každé
příležitosti lásku ke škole a vzdělání.
Povinnosti. jež se těkavé mysli dětské ve
škole ukládají, stejně vyžadují od žactva
často sebezápor. Jak bude své povinnosti
dítě plniti,— slyší-li proti nim protesty od
lidí starších? X. Chlubiš-li se uvědomělým
vlastenectvím, uvaž, jak se chováš ke škole.
Z ní přece vyjde nová česká generace, jež
má národ zachovati. Naučí-li se náš dorost
pilně plniti povinnosti školské, dostojí svě
domitě povinnostem i v životě praktickém.

Jaké zákonité normy platí dnes
0 školní modlitbě? Modlitba ve škole

UCITELSKA PŘÍLOHA Ročník XV.

před a po vyučování jest ve smyslu škol.
a vyuč. řádu ze dne 29. září 1905 číslo
13200 »náboženským cvičenímc. Výnos
c. k. minist'. kultu a vyučování ze dne
31. července 1906 čís. 23.721 stanoví, že
všechna dosud vydaná nařízení o nábožen
ských cvičeních školních jsou závazná i po
vydání nového škol. a vyuč. řádu r. 1905.
pokud jinak ustanoveno nebude. Poněvadž
dosud nic nového ustanoveno nebylol plati
staré normy.

Jaká jsou nařízení o modlitbě ve škole
v jednotlivých diecesích, která jsou závazné
pro světské učitelstvo a duchovenstvo, které
učí na obec. a měšťan. školách?

1. Arcidiecese pražská. Výnos kníž.
arcib. konsistořc v Praze ze dne 16. května
1870 čis. 3633. znova potvrzený výnosem
ze dne 31. srpna 1907 čís. 9033, stanoví,
že se má konati před vyučováním a po vy
učováni »obvyklá modlitba neb zpěvc.

Co se má těmito slovy rozuměti? Jaké
modlitby? »Obvyklé,c t. j. takové, které
před vydáním tohoto výnosu se děti modlily.
Dle tohoto výnosu není přípustno zaváděti
modlitby nové, neboť nová modlitba není
obvyklá. Slovo )obvykle'c může také zna
menati — ač v širším výkladu — takové
modlitby a zpěvy, které jsou u katolíků
obvyklé vůbec. Z toho jest vidno, že tu
není určitostí a žádané jasnosti, a toto ne
určité znění činí možnými spory mezi učite
lem a knězem.

Výnos dale praví, že obvyklé katolické
modlitby & zpěvy se mají konati vpřed vy
učováním a po vyučováníc. Někteří si vy
kládají výnos ten tak, že vyučování ráno
začíná a odpůldne končí, a modlí se s dětmi
toliko ráno před a odpůldne po vyučování.
Ráno po vyučování a odpoledne před vyučo
váním se vůbec nemodlí. Mnozí kněží zase
naproti tomu tvrdí, že vyučování začínái končí
ráno a odpoledne též, a chtějí, aby se
učitelové modlili s dětmi ráno před ipo
vyučování a odpoledne rovněž tak. Učite
lové na různých místech se tomu brání a
opírají se o výklad výše uvedený. Tedy
zase nové spory. Z toho vidno, že referent,
jemuž r. 1870 svěřena byla u pražské kon
sistoře stilisace dotyčného výnosu, zrovna
dobrým právníkem nebyl, ježto jeho stilisace
i terminologie není jasná, následkem čehož
připousti výnos různé výklady & spory, což
jest vždy velikou právnickou chybou ka
ždého výnosu. (Dokončení)
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Jest pravdou nepochybnou, že umřel Mistr Jan Hus za své
přesvědčení a že jest mučeníkem za pravdu

Sděluje Tomáš Škrdle.

(Pokračování)

Hus byl kolísavý v učení o vlivu smrtelného hříchu na konání lidské. —
Hus zavrhl nauku katolickou a učil, že činy člověka, jenž jest ve stavu hříšném,
jsou hříšné. Učení to jest nerozumné, nebo tvrditi, že hříšník, dávaje almužnu
ajiné dobré skutky konaje, hřeší, jest učení nesmyslné z Viklifa vzaté. Ale
jinde učí Hus s katolickou věrou, že hříšník, chtěje se polepšiti, musí činiti
pokání. Zde Hus zabíjí Husa, uče pravý opak toho, co nahoře tvrdil.

Hus a právo spravedlivých na veškerenstva všech věcí na světě. — Viklif
seděl na bohaté faře a zůstal v ní do smrti. Sám si pro sebe uhájil soukromý
majetek, ale veřejně horlil pro společný majetek či komunismus. Podobně učil
iMfJan Hus, tvrdě, že hříšník ztrácí všecko právo na majetek a že je zlo
dějem, když užívá. pokrmu, nápoje nebo vzduchu. Za to spravedlivý, kdyby vzal
něco v nouzi zjevně nebo skrytě, nebyl by zlodějem.

Ale jak Viklit tak i M. Jan Hus zalekli se důsledků učení svého a proto
dodali, že toto právo na všecky vidomé věci platí pouze před Bohem, ale že jest
proti Bohu, krádeže se dopouštěti.

Jak krásné a jasně a útěchyplné jest učení katolické a jak zmotané jest
učení Viklifa a žáka jeho M. Jana Husa.

Nestálé a kolísavé učení Husova 0 zboží církevním. — Viklif sedě pohodlně
na své tučné faře hřímal proti majetku duchovenstva. Podobně M. Jan Hus maje
dvoje příjmy i jako profesor — a dvakráte rektor — university a jako kazatel
Betlemský činil podobně. Dle Viklifa klerikové, nejsou-li chudí, jsou kněží Be.
liálovi či satanášovi, ano zjevnýmí kacíři (dle svého učení byl tedy kacířem
i sám Viklit). Viklif vyzýval krále a velmože, aby kněžím jmění pobrali a je pod
svou moc podřídili, t. j. aby skontiskovali jejich svobodný život. Podobně učil
i M. Jan Hus.

Viklif podřizoval králům netoliko zboží církevní, ale i osoby jejich, chtěje.
aby králi podlehali i ve věcech církevních. Podobně činil i M. Jan Hus, předjav
tu o 100 let dříve caesaropapát nežli M. Luther a připravoval tak despocii králů
a knížat, které před reformaci nebylo a tak pomahal ukovati svobodu náboženství
ve jménu svobody 'slova Božího!

Hus šel ještě dále než Viklif, ustanoviv nehodného a veřejně hříšného krále
Václava IV. duchovenstvu českému za svrchovaného praeláta, & to naproti vlast
ním zásadám svým, že hříšný král nenívpravdě a skutečně králem před Bohem,
ale pouze dle jména. Je možno mysliti, že M. Jan Hus takto hlásal z přesvědčení?

(Pokračování)

Rodina a škola.
Přednáška 1- p. ředitele K. Chmela, kterou proslovil na Strahově. K tisku upravil VL. JELÍNEK,

učitel v Brcvnovč. (Pokračování)

Velikou důležitost ve vychování děti mají pohádky, ovšem mravoučné duši
této přístupné. Podobně písně, a to hlavně národní. Nezapomenu nikdy na ty
krásné chvíle, kdy já, můj 1-bratr a sestra sedávali jsme večer u, maminky a se
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zanícením naslouchali jejím pohádkám, jak s radostí těšívali jsme-se na ty chvilky,
kdy maminka nám zpívala všecky známé národni písně, které podnes umím.

Neméně radostně vzpomínám, s jakou zbožnosti klekávali jsme u postele,
modlíce se všecky známé modlitby. Bez modlitby nesměli jsme jíti spat, bez
modlitby nesměli jsme k obědu ani od oběda, bez modlitby nedostali jsme snídaní.
Jak rádi jsme se chlubili známým. kteří přišli na návštěvu, že ten který z nás
již umí celý :Otče nášc, >Věřím v Boha:, »Andělíčkuc a jiné modlitby. Byly to
ty nejkrásnější doby mého života.

Moji rodičové byli chudí, otec dělníkem a přece s vděčností vzpomínám
toho bohatství, které mi pro můj život dali, t. j. právého křesťanského vychování.

Pravá láska rodičů jeví se ne stálým celováním, mazlenim, vychvalováním
a p., ale také potřebnou přísnosti. Strom ohybající se musí být narovnán, pokud
je mlád, člověk musí být trestán, dokud je dítětem. I v tom nejpřísnějším, třeba
i při tělesném trestu musí dítě vycítiti tu pravou lásku rodičů.

Slýcháme často od otce neb matky: »Já nemohu tomu klukovi, dokud se
nerozlobím, nic udělat, ale jak se dopálím, tak bych ho zabilm To není trest pro
dítě, to je hovění vášní, vychovatele nedůstojné.

Připouštíme, že se každý rozčílí, slyší-li, že jeho dítě něco špatného vy
konalo, špatné vysvědčení přineslo a podobně, vždyt jsme lidé. Avšak rozumný
otec nebo matka musí se opanovati a netrestati hned v návalu zlosti. Odložme
trest na dobu pozdější. Pak domluvme dítěti, proč to neb ono učinilo, po případě
je i tělesně potrestejme. »Metla vyhání děti z peklem Užijme té metly, nebo rá
kosky, ztrestejme dítě, zaslouží-li toho náležitě. Ovšem nebudeme je bít, ať je to
kam chce, nýbrž na tu část těla, kde mu neublížíme. — Po takovém trestu dítě
nejen na nás nezanevře, ale naopak tím více si nás váží a lásku svoji nám mnohdy
až dojemným způsobem dokazuje. Neuvádím toto vše jen tak theoreticky, ale
jako otec, který své 2 děti takto vychovával a díky Bohu ku své nynější radosti
vychoval.

Veliký význam pro dítě mají hračky. — Člověk, který vyrostl bez hraček,
nebyl dítětem. Věk dětský je nejkrásnější z celého života. Ty hračky, třebas to
byla jen laciná panenka, nebo nějaký ten koník, neb panák a podobně, jsou
kusem našeho života. Nejsou snad dítěti jen pro ukrácení dlouhé chvíle; ale,"sou
též mocnou pákou vychovávací. Jimi dítko ten útlý mozeček si brousí, své srdéčko
zušlechtuje, tu útlou dušinku probouzí. Pozoruite dítě při hračkách a seznáte
jeho duševní vlastnosti, které byste jinak nepoznali. Ušlechlilá hra. zušlechtuje
idospělého. Proto také v nynějších školách dětským hrám zvláštní péče se
věnuje.

Velkou & důležitou událostí v životě pro dítě je škola. První krok jeho do
ní je krokem do nového života, kde starost a povinnost jsou neúprosnými jeho
společníky. '

Na prvním kroku do školy záleží mnoho. — Jsou rodičové, kteří říkají:
»No, počkej, až půjdeš do školy, tam ti pan učitel dá. Neposlechneš-li, zavře
tě, nebo budeš bit.: Nedivme se, když potom takové dítě jde do školy s bázní,
s odporem, řekl bych jako na popravu. Dítě pláče, křičí, ne a ne do školy.

Maminka mu dá dokonce kornout cukroví, ano i učiteli ho podstrkává, aby
prý tím dítě ukonejšil. Že tento prostředek lákavý učitel musí odmítnouti, je
samozřejme. Stávají se případy, že k tomu ke všemu matka nad dítětem štěje
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pláče, & výsledek — že dítě jen s tíží škole přivyká. Pak ale bývá obyčejně to
nejtěkavější a nejrozpustilejší. .

Do školy připravujme dítě jako na něco krásného, užitečného, kde nebude
se jen učilil ale také si hráti, pěkné pohádky slyšeti a jiné zajímavosti.

Rodina a škola, to jsou ti mocní činitelé, kteří člověka dělají člověkem, které
jsou základem obce, státu ano i celých národů. — Jaká rodina a škola, takový
národ. Známo je pořekadlo »V 66. vyhrál pruský učitele. Oba tito činitelé, škola
a rodina musí jíti ruku v ruce stejnou cestou. Rozejdou-li se, nedojdou kýže
ného cíle ve vychování dítek.

Jako škola nesmi podrývati autority rodičů, tak nesmí rodiče snižovati
učitele. Leč bohužel právě proti těmto kardinálním zásadám náš lid tak často
hřeší. Učitel je člověk jako jiný, chybám a omylům podroben, avšak dítě nemá
a nesmí o tom věděti. Jako rodiče tak i učitel má býti dítěti něčím vyšším, co
se mýliti nemůže. *

Vzpomínám často, když jsem byl před 33 lety učitelem v Tatobitecthod
krkonoší, že staří lidé jdouce kolem školy, smekali jako před kostelem. Polkavše
starého učitele, nejen že jej uctivě pozdravovalí, i ruku mu líbali.

A dnes? Sotva takový hoch dostane propouštěcí vysvědčení, již učitele
nezná, ano jej i uráží. Sám mám toho smutné zkušenosti a často i u hochů,
kteří byli hodní.

Ptáte se čím to? Krátká odpověď: neuznání jakékoliv autority. Hochpřijde
do ovzduší, které ho učí pohrdati Bohem, otcem, učitelem ano vůbec každým,
kdo mu co dobrého učinil, nebot veden je k názoru, že" to, co mu kdo dobrého
učinil, nebylo zásluhou, ale povinností. Že v tom mnoho viny mívají i rodičové,
je častým a smutným zjevem. Takových případů vyskytne se během roku
celá řada.

Různé zprávy.

Naše kalendáře na r. 19l3: Sualý
Vojtěch velký a malý a Štítný vyšly.
Sv. Vojtěch velký a Štítný prodávají se
po 1 K, tucet za 8 K. Malý sv. Vojtěch
stojí 60 h., tucet 4 K 80 h. Kdo si ob
jedná kalendář v plné ceně, tomu platíme
poštovné my. kdo jej má ve snížené ceně,
ten si platí porto sám. — Dle přání objed
navatelů zařadíme do tuctu k Sv. Vojtěchu
a k Šlítnému také kalendář »Přítel opu
štěnýchc, věnovaný blahu osob opuštěných
a vydávaný spolkem »Domov opuštěných
u Dobrého srdce na Kr. Vinohradech: a
u nás tištěný. Cena za tucet zůstává stejná
— 8 K. — Objednávky vyřizuje: admi
nistrace družstva Vlast v Praze čp. 570-II.

»Štítnýc, kalendář Jednoty čes. katol.
učitelstva vyšel redakcí řídícího učitele p.

(Dokončená)MM
Josefa Katky jako ročník VII. na rok
1913 s bohatým, zajímavým obsahem. Ze
stavu učitelského přináší podobizny. + řed.
K. Chmela a učitelky sl. Al. Jirouškové
& českého paedagoga K. Škody. — Ka
lendář stojí 1 K, tucet 8 K. Členové Jed—
noty č. kat. učitel. majíjej za 50 h., poštou
za 54 h. Učitel Vl. Jelínek objednal si již 20
ex. tohoto kalendáře, red. Tom. 'Jos. Jirou
šek 14 ex. — Objednávky vyřizuje: admi
nistrace družstva Vlast v_Praze čp. 570-11.

Jaké zákonité normy platí dnes 0 školní
modlitbě?

2. Litoměřická diecese. Výnos biskupské
konsistoře v Litoměřicích ze dne 21. srpna
1873 čís. 4349 praví: )Jak dopolední tak
i odpolední vyučování má se modlitbou po—
čínati & končili. K tomu konci určené vše
obecně známé katolické modlitby obsaženy
jsou v dodatku k malému katechismu. Kza—
vedení nových, být i v duchu katolickém
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složených modliteb školních jest nutno schvá
lení biskupské.

V tomto právnický úplně správně vy
stiženém rčení jest řečeno vše a jasně, a
proto také o nějakých konfliktech pro školní
modlltby v této díecesi mezi učiteli a kněž
stvem není slyšeti.

3. Královéhradecká diecese. Výnos biskup.
konsistoře ze dne 9. června 1870 mluví
»o modlitbě společné:, již prohlašuje za
náboženské cvičení, a v odst. 2. a) nařizuje,
aby se před vyučováním i po vyučování
vykonávaly katolické modlitby »dotud ko
nanéc. Výnos ten tedy nařizuje, aby se
všude zachoval vc příčině modlitby školní
na škole již zavedený a obvyklý řád, jak
co do druhu modliteb, tak i co do dopolední
a odpolední modlitby se týče.

4. Diecese budějovická. Výnos biskup
ské konsistoře ze dne 4. března 1870 čís.
1099 praví sub II. a): »Budiž dbáno toho,
aby modlitba před vyučováním a po něm,
byvši náležitě vysvětlena, vždy řádně se
konala.: Jak vidno, jest výnos tento ze
všech nejliberálnější a nejncurčitější, připouští
přiliš široký výklad, & bránu sporům mezi
učiteli a kněžími dokořán otvírá. Nařízení
to nikde nepraví, že to má býti modlitba
z katechismu vzatá, ba ani ne katolická,
tak že at nová, at stará modlitba interkon
fesionelní také se dá dobře tím či oním
učitelem vměstnati v rámec tohoto nařízení.

Co se tkne výkladu slov před a po vy
učování, platí i zde totéž, co uvedeno
o arcidiecesi pražské.

Co do okolnosti, že učitelové se někde
modlí jen »Otčenášc bez »Zdrávasuc, jinde
zase »Zdrávasc bez >0tšenášec, je tato
praxe přípustná v arcidiecesi pražské, v
diccesi litoměřické a budějovické i třeba
jako novota, tak že katecheta nemůže se
brániti, když jeden učitel volí praxi tu a
druhý onu.- Naproti tomu v královéhradecké
díecesi možno sice též modliti se odděleně
buď »Otčenaš- neb »ZdrávaSc, ale jen
tehdy, když to bylo na škole zvykem,
avšak jako novota se takový způsob mod
litcb zaváděti nemá. \

Co dlužno souditi o modlitbách-inter
kontesionelních neb v katechismu neuve
dených?

Dle znění citovaných diecesních vý
nosů jsou takové modlitby naprosto zaká
zány v diecesi litoměřické. V pražské a
královéhradecké mohou býti trpěny, když
před vydáním výnosu byly na školách již
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užívány, ale není dovoleno zavádětl nové.
V budějovické díecesi však mohou se trpěti
nejen interkonfessijní modlitby staré, nýbrž
i zaváděti nové.

Máme-li totiž na zřeteli učitele, který
proti stávajícímu pořadku aneb vůli kate
chety chce provésti »svcuc, aniž by mu
mohl katecheta co říci, neb úřady co vy—
týkati, má se věc tak, jak jsme ji podali.
Bylo by však záhodno, aby tak důležitá
záležitost byla uspořádána všeobecně, jed
notně a jasně pro všechny naše diecese
dle vzoru diecese litoměřické, aby byl
jednou konec těm nechutným sporům mezi
učiteli a kněžstvem, které čím dále tím více
se nyní opakují.

5. Arcidiecese olomoucká. Výnos k.
a. konsistoře v Olomouci ze dne 26. června
1896 číslo 5581 stanoví: »Katolická školní
mládež vykonati má před a po vyučování
katolickou školní modlitbu, pozůstávající
z modlitby Páně a andělského pozdravení,
anebo též z jiné, učitelem náboženství určené
modlitby, a jsou při tom odchylky od
textů v předepsaných katechismech se ne
cházejících vyloučeny.:

6. Diecese brněnská. Výnos biskup.
konsistoře ze dne 5. prosince 1893 č.
12.340 má totéž znění jako výnos olo
moucky'.

Znění to jest jasné, přesně omezené,
jen schází ještě doplněk »před vyučováním
a po vyučování ráno i odpůldne.:

Všechy tuto uvedené konsistorní vý
nosy byly ve smyslu zákonů příslušnou c.
k. zemskou školní radou vzaty na vědomí
bez námitek, a proto jsou i pro obor statní
závazné.

Upozornění! Jiný rok mívám v září
honoráře z 'Našich Listůc, z »Vlastic, :
»Vychovatelec, ze »Sborníkuc, z »Hlasůc,
z »Četby- a z kalendářů sestaveny & po
malu je vyrovnávám. letos však jsem po
byl celý týden ve Vídni a v Maria Celli,
mimo to rozepsaljsem si několik článků do
»Vlasti- a do »Našich Listůc, začala škola
(mám tři třídy), i nemohu se k sestavování
honoráře dostati. Prosím tedy za poscho
vění — do konce října, nejdéle do 15.
listopadu bude vše vyrovnáno. Při tom
zároveň uctivě prosím, aby návštěvy u mne
byly krátké, nebo každá minuta času je
mi drahá.

V Praze, dne 25. září 1912.

Tomáš Škrdle,
ředitel závodů družstva Vlast.



RočníkXV. ucmnsxk PRILOHA sum 69

Jest pravdou nepochybnou, že umřel Mistr Jan Hus za své
přesvědčení a že jest mučeníkem za. pravdu.

. Sděluje Tomáš Skrdle.

(Pokračování)

Kolisa'uosl Husova stran učení o papeži. M. Jan Hus učil dle Viklita, že
církev Páně nemá viditelné hlavy, alébrž hlavou církve jedinou a výlučnou, a to
neviditelnou že jest Kristus Pán. Hus tvrdil, že mezi biskupem & papežem nebylo
až do císaře Konstantina rozdílu, teprve prý on ustanovil, aby měl římský biskup
vrch nad stolicemi v Alexandrii, v Antiochii, v Jerusalemě, v Konstantinopoli.
Neměli tedy církev dle Husa po 300 let papeže a není ho v církvi třeba. A Bůh
zahubí papeže, Antikrista, jehož moc není z Boha, ale z ďábla a jehož církev je
církví Satanášovou. Hus mluví o papeži vůbec ne příliš zdvořile a uhlazcně. Ale
když mu v Kostnici komisaři předložili z jeho učení větu: důstojnost papežská
má počátek od císaře římského, odpověděl M. Jan Hus: že důstojnost papežská
má původ z výsady císaře Konstantina ohledně světského panování, ale jinak že
důstojnost papežská pochází bezprostředně od Pána Ježíše Krista. Dr. Ant. Lenzl
jenž celou tuto věc ve »Vlastic široce rozvádí a odůvodňuje, uvádí do slova
(VI. 499) latinsky větu mu předloženou a mistrovu odpověď a dodává:

»M. Jan Hus ohlásil všemu světul že hlásá pravdu Boží. Co jest tedy pravdou
Husovou o papeži? Jest papež Antikristem, apokaliptickou šelmou, pochází moc
jeho z ďábla, jest papežství původem svým z lidí nebo z Boha? Co jest pravdou
Husovou ? Možno říci, že byl o té 'své pravdě přesvědčeni:

Učení Husova 0 odpustcích jest kolísavé. Viklif a Hus učili, že kněz pouze
"ohlašuje hřišníku odpuštění hříchů a že nemá nikterak právo hřišníku hříchy
odpouštěti, což jest v odporu s naukou katolickou. Na tomto základu mohli
Viklifi Hus odpírati papeži a biskupům všechnu moc, udělovati odpustky. Vykládaje
vývody svoje o učení církve katolické o odpustcích, spojuje Viklif pravdu
a lež v jedno a Dr. Ant. Lenz neumí říci (Vl. str. 501),jestli Vikiif byl skutečně
tak velikým ignorantem, jakož tuto najevo dává, nebo “zdali byl k tomu sveden
zlostnickou povahou svou. Hus byl i tady celý Viklifův, ano Dr. Ant. Lenz
pravi (str. 502), že v nižádném traktátě není Hus M.Jana Viklifov tak věrný jako
v traktátě jeho naproti odpustkům. Ale M. Jan Hus, kterýž odsoudil odpustit-ý
vůbec a netoliko ty, jež byly udělovány za podmínkou peněžitých příspěvků
k válce křížové, a i podle Viklifa odpíral, že by měl papež moc, odpustky uděa
lovati: není v této své za velikého hluku ohlašované pravdě stálý, ale kolísá

Tam odpovídá, že byl proti odpustkům, nebo zdálo prý “se mu býti proti řádu
povinné lásky, vésti válku proti lidem u velké části nevinným a mimo to prý
sobě děkan Václ. Tiem při ohlašování odpustků nenáležitě, ba pohoršlivě počínal.
To jsou prý ty příčiny, proč on se proti těmto zlořádům opřel. Hus se zkrátka
na sněmu Kostnickém z věci vytáčel, ale pravdu, kterou v Praze hlásal, vyznati
nechtěl.

Dr. Ant. Lenz na konci této'stati praví: Proč — M. Jan Hus —- nepřiznal,
jaká. byla nauka jeho? Vždyť by se to bylo slušelo na tak věhlasného Mistra,
aby pravdu svou i před komisary upřímně vyznal, když byl v Kostnici vyslýchán.
Lze tedy říci, že byl o své pravdě přesvědčen?
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Neslálé učení M. Jana Husa stran 45 článků Viklíforých. Dr. Ant. Lenz
přečetl 35 spisů Viklifových a provedl důkaz. že sebrané věty Viklefovy jsou
skutečně Viklifovými. A Dr. Ant. Lenz praví (Vl. str. 504), že na základě spisů
Husových lze dokázati, že Hus drží bud' doslovně nauku Viklifovu, jak ji ohla
šuje 45 zavržených vět jeho, nebo aspoň že podstatou se oba tito deformatorové
vespolně snášejí, ač Jan Hus, jsa povahy mírnější, zde onde drsnotu učení
Viklifova zmírňuje. Ale když začaly v Praze 0 Viklifu hádky, Hus r. 1403 tvrdí,
že sebrané věty nejsou Viklifovy, ale r. 1408 neodpírá, že by byly Viklifovy,
ale nechce, aby úhrnkem byly zavrženy a přece zapovídá bakalářům o nich
přednášeti. A tuto kolísavost přenáší i do Kostnice, odmítaje, že by články se
brané byly Viklifovy, ač celé texty doslovně vypisuje z knih Viklifových. Hle,
praví Dr. Ant. Lenz, jaké. to kolísavost & neupřímnost Husova, muže, který
o sobě tvrdil, že ho Bůh sám bezprostředně osvěcuje. (Pokračování)

Rodina a škola.
Přednáška 1“p. ředitele K. Chmela, kterou proslovil na Strahově. K u'sku upravil VL. JELÍNEK,

učitel v Břevnově. (Dokončení)

U mne ve škole je učitel výborný, který jednomu hochu řekl, bude-li se
tak chovati, jako nyní, že nebude ani metařem. I'Ioch to řekl matce a měli jste
viděti, jak mu za to ve třídě přede všemi žáky vyčinila. Mně samotnému, když
jsem jí v ředitelně domlouval, řekla, že jsem krobián.

Když byla pro urážku učitele žalována, hocha vedla za svědka proti vlast
nímu učiteli. f— Teprve přísná domluva soudce, a trest vězením jí hlavu napravil
a ona svoji vinu uznala. — Onen učitel i já jsme jí odpustili, avšak železný
důsledek jejího chování neodpustí jí následků, kterých se jednou u svého hocha
dožije.

Pravil jsem, že učitel podroben je chybám, jako každý jiný člověk. Stane-li
se však dítěti ve škole bezpráví, mají rodičové s ním mezi čtyřma očima po
dobrotě si to vyříditi, nebo u ředitele nápravu zjednati. Před dětmi však učitele
neb učitelku tupiti, je hříchem neodpustitelným.

Je-li dítě ve škole potrestáno, dostane-li horší známku z mravů, není tim
vinno ono, ale učitel. ,'Já. si na něj dojdu, já mu dám, aby tě nechával po škole,
když jsi nic neudělal,“ tak mluví rodiče, kteří myslí, že mají dítě rádi. — Co
ono jim doma řekne, je jim svatou pravdou. Ne aby se přesvědčili, ale slova
dítěte, které málokdy se k vině přizná., jsou u nich rozhodujícimi.

Rodiče, jimž na vychování dítěte záleží, podporují školu tím, že občas,
ovšem je—litoho třeba, na dítě se přeptají.

Moudrý otec neb matka ptá. se dítěte, čemu se ve škole učilo, nechá si od
něho vypravovati, co od učitele slyšelo. Jak“jinak to dítě dává ve škole pozor,
když ví, že to může tatínkovi nebo mamince vypravovati. Moudrý otec nebo
matka vůbec má dáti příležitost dítěti k rozmluvě. Neodbývá ho nevrle „Dej mi po—
koj, nemám kdy“ a p., ale každé otázce dítěte hledí vyhověti. Je lépe, když
dítě často se ptá a rádo o škole s rodiči rozmlouvá, než které přijdouc ze školy,
na ní si ani ncvzpomene. Velmi důležitou podmínkou výchovy mládeže je četba.
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Školní knihy zábavné s velikou pečlivostí se pro mládež vybírají a schvalují.
Žádná kniha nesmí přijíti do knihovny, kterou učitel dříve nepřečetl a ne

' schválil. A co se děje, doma? Dítě mívá tu přistup ku všelijakým krvákům bez
věreckým ano i nemravným lektýrám. Stává se, že rodičové sami mají své dítě
k tomu, aby jim takové knihy předčítala. Že i k novinám má přístup, je vše
obecně známo. — Mně samotnému se stalo, že před 2 roky několik mých přitelíčků
mne zvěčnilo v „Právu Lidu“. Napsali o mně věci, že kdyby byly pravdivými, sám
před sebou bych se musil styděti. Druhého dne jeden žák II. tř. měšťanské šk.,
kde jsem měl právě vyučování, dává mi do ruky nějaký papírek se vzkazem od
tatínka, abych si to přečetl. Pohlédnu na to, a vidím, že to ústřižek z onoho
„Práva Lidu“, kde jsem byl tak tupen. Nejsmutnější bylo při tom však to, že
nežli jsem do třídy vešel, přečetl to onen žák celé třídě.

Myslím, že nebylo a nemohlo být úmyslem onoho pisatele, aby mne i před
mými vlastními žáky potupil. Chyby dopustil se onen otec, že svému dítěti ta
kové věci dává čísti.

Čtení je mocným pramenem výchovy a vzdělání člověka, je však i tou nej
horší zkázou. Co lidí osudu propadlo jen špatnou knihou nebo časopisem.

Důležitým momentem ve výchově dětí je šetrnost, vlastnost to, která v našem
národě je tak málo rozšířena. Dtě, které všecko zadarmo dostane, málo kdy umí
šetřiti, protože ie to zadarmo. Nechť je to sešit, kniha, cokoliv, má si toho vážili.
Peníze již tolik lidí zkazily, protože nenaučili se jich vážiti. Co platno ve škole
dítky k šetrnosti nabádati, když doma s vědomím rodičů každý haléř všelijak
utratí neb promrhají.

Šetrnost je základem blahobytu. Dnes každý hledí, aby měl co nejvíce
příjmů a přece se mu stále nedostává. Šetrný i s tím málem vystačí.

Měl bych tak ještě mnoho na srdci, co bych chtěl přednésti, zejména pokud
se týče výchovy dospívající mládeže,*) o poměru náboženství ku škole“) a j.
Však již dosti vyčerpal jsem pozornost vaši a proto v naději, že někdy v bu—
doucnu budu moci i o těchto věcech k vám promluviti, končím přáním, aby
alespoň někteří z vás přemýšleli o slovech dnes uvedených a přišli k pře
svědčení, že rodina iškola musí jíti vždy za jedním cílem, totiž pro Boha, vlast
a národ.

Přednášky + ředitele Karla Chmela těšily se oblibě, že byly stavěny na
základě bohatých zkušeností a zpracovány byly lidově a tím přístupny všem
vrstvám. Ředitel Chmel mluvil jako zkušený otec a paedagog.

Zimní večery Soc. odboru druž
Různé zprávy. stva Vlast konají se letos v domě druž

stva Vlast vždy o 6. hodině dne 27. října
a dne 3. listopadu. Přednášejí: a) dne 27.

Výbor Jednoty č. kat. učitelstva a října: Při?dsedaTom. 305. Jiroušek: Ná
přátel kř. výchovy koná schůzi vneděli, rodně-socíální novohusité a Hus a far. Vl.
dne 20, října v 10 hodině dopoledne. Hálek: Samospráva a křest. socialismus —

*) Přednášku o dospívající mládeži ředitel Chmel napsal a i'ovněž tak
"; o poměru náboženství ke škole. Postupem přichystám práce k tisku. Dají se upotřebiti již

jako hotové přednášky velmi účelně.
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dne 3. listopadu: předseda red. Tom. Jos.
Jiroušek: Sociálně demokratičtí r.ovohusité
a Hus a míst. oticiant Jan Voborský: Ne
dělní klid jindy a nyní.

Soukromá škola Pia X. otevřena
byla dne 1. října v Ř-mě, Via Angelica.
Zřízena je nákladem sv. Otce pro 800
chlapců a 800 dívek a dozor nad ní svě
řen kardinálu Respigimu.

Neohrožený učitel. »V. k duchoven
stvac se piše: »Učitelský spolek pro venkov
ský okres liberccký měl ve Vísce schůzi a
na ní neohrožený učitel Fr.. Topper z Dlou
hých Mostů podal tento návrh . »Podle našeho
soudu má »Deutsch-ósterreíchische Lehrer
zeitungc jako náš svazový list vážili si a
chrániti viry a city různých členů svazu.
Proto nemůžeme schvalovat jednostranného
chování, kterým svazovy' list neustále uráží
katolickou církev, kdežto v jiném směru
dává na jevo přiliš jemnou citlivost. Uzná
váme urážející a štvavé chování za neroz
va'žné, nespravedlivé a nedůstojné a ohra
žujeme se proti tomu, aby náš svazový list
byl jen listem protestantským, neb aby jej
bylo zneužíváno k "podvratné vzpouřeur
Snaha odůvodniti toto prohlášení byla zma—
řena nepokojem a zamezena netrpělivostí a
nesnášelivostí členů. Bylo tedy toto prohlá
šení zamítnuto. Chválíme tuto náboženskou
statečnost.

Školské sestry na podporu školním
lékařům ustanovený jsou tři ve Vratislavi
pro obecné školy. Jsou technickými po
mocnými orgány lékařské péče ve škole a
každé přidělen je určitý obvod.

Výchova v belgických klášteřích.
O tom přináší »Kóln. Volksztg.: (z listu
kteréhos otec): Měl jsem svou dcerku 17,
roku v belgickém pensionátě, který mi byl
doporučen evangelickou rodinou. Měla též
svou dceru tam po 2 léta. Evangelíci ku
svým pensionátům nemají důvěry. Dcera
jejich byla jedinou protestantkou v ústavě.
Sestřičky byly k ní takměř ideálně snášen
livy. Jsem s výchovou své dcery v klášteře
úplně spokojen. Z mého místa jsou tam
opět dvě evangeličky na vychování. Jedna
též ze smíšeného manželství. Je známo, že
z Anglie přichází mnoho dívek do belgických
pcnsionátů.

Mezikonfesní škola zklamala. Ba
denská Landeszeitung- přiznala se k tomu
v úvodníku dne 9. září: »Od símultanní
(všem konfesím společné) školy slibovali
jsme si v přebytečném optimismu větší sblí
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žení kontesí, sedí-li všecky děti na téže
školní lavici. Dnes 1 :; liberální strany se
přiznává, že toto očekávání zklamalo.: Ci
tovaný list je hlavním orgánem bádenských
— liberálů.

-Ku1turní stávkac. Nové toto jméno
vynašel »Český Učitel:. Kulturní stávku za
hájí organisovaní učitelé, když zemský sněm
co nejdříve a dle jejich přání jim neupravi
služné — bez ohledu na zemské ubohé
finance. Organisovaní učitelé chystají —
dle usnesení »Budče Píseckéc — kulturní
stávku: ve školách budou'učiti mládež
málo, zastaví odbirání politických, belletri
stických ijiných časopisů, nedají haléř na
sbírky “národní & přidají se — dle vzoru
kollegů francouzských — k soc.--dem. or
ganisacím. Tyto pohrůžky potvrzuje aještě
rozšiřuje »Český Učitele, jenž píše: »Jest
naší povinností připraviti se k boji! A k
tomu dala »Písecká Budečc signál podáním
svého návrhu. V nynější těžké chvíli ne
smí učitelstvo mlčeti; ani oddati se tupé
resignaci, nýbrž hledatí cesty, na kterých
bychom společně s německými kollegy v
kritickém okamžiku donutili rozhodující
kruhy, by s námi konečně vypořádaly starý
dluhlc

Tiskonlsy Jednoty česk. katol. učitelstva
a přátel křesťanská výchovy:

a) Slovo o Macharově ěítance Cena 24 hal.
b) 0 učitelstvu v proudech politických stran

a ejeho povoláni. Reč red. Tom. Jos. Jirouška.na Gh
c) Kalendářa lŠtítný, roě. Vll Cena 1 K, pro členy

Jednoty v Praze 50 h, na venku 54 h.

d) vyohovatelské letaky :
Číslo 4. Na stráži K obrančl — Cena 4 hal.
Číslo 5. S náboženstvím do všech škol! S ne

znaboh ze všech škozll IllCena4 hal.Číslo 6. Volná kola. — Cen:
Číslo 7. Proti náboženské výehmču lmládeže. —

Cenad hal.
Číslo 8. Škola4a učitel — poměr k církvi. Od

Jos. a, y. — ena 2 hal.
Číslo 9. Na počátku škol. roku. Varovný hlas

a rady rodičům a katolíkům vůbec. —
Cena 4 ha .

Číslo 10. Na půdě zákona. Cena 4- hal.
a 10 exemplářů dává se 1 zdarma.

Objednávky vyřizuje obratem pošty:
adm. družstva Vlast, Praha-ll. čp. 570.
Pozn. Č. 1.—3.jsou rozebrány.
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Jest pravdou nepochybnou, že umřel Mistr Jan Hus za své
přesvědčení a že jest mučedníkem za pravdu?

Sděluje Tomaš Skrdle.

(PokračovániJ

Nestálé :; kolísavé učení Husovo stran úměru o církvi. — Před třetím
slyšením v Kostnici těšil se Hus tou blahou nadějí, že nebude zavrženo jeho
učení o církvi, o předzřízených a předzvěděných údech jejich, anať by prý
tím odsouzena byla také nauka sv. Augustina.

Ale M. Jan Hus čerpal své vědomosti o nauce sv. Augustina ze spisů Vi
klitových a přijal ji tak, jak ji Viklit vykládal, a proto hledě na výroky sv.
Augustina očima Viklifovýma klamné se domníval, že se učení sv. Augustina
s Viklifovou haeresií kryje, kdežto jest učeni sv. Augustina podstatou jine' nežli
učení Husovo z Viklifa přibrané.

Jest ovšem pravda, že mluví sv. Augustin často o církvi, pokud jest ona
sborem všech vyvolených, ale pak má vezdy zřetel k církvi, jaká bude na
konci věkův. U Mistra Jana Husa jest církev — dle Vikliía — sborem vyvo
lených pouze a církev ta jest neviditelná, dle sv. Augustina jest ta církev vidi
telna. Dle Viklifa a Husa byla do církve po dotaci Konstantinově vlita jedova
tina, dle sv. Augustina jest církev i po této dotaci jedna, pravá, svatá. katolická,
která Vybojována býti nemůže ani zahynouti. Husovo a Viklitovo učení o církvi
není tudíž učením prvního theologa církve Boží, sv. Augustina.

Sv. Augistin uznával a hájil primát v církvi, uznával svrchovanou pravo
moc v církvi, která příslušela sv. Petrovi. ale ještě více, sv. Augustin uznával
v papeži Rímském svrchovanou a rozhodčí moc 11věcech víry. Z toho -všeho
je viditelno, že sv. Augustin nevěřil ani s Vikliíem ani s Husem, že by byla
bojující církev sborem pouze předzrizených, neboť on učí zřejmě, že jest církev
Páně viditelna, že má Bohem zřízenou samovládu i z posvěcení i z pravomoci,
jejímžto vrcholem je primát a tomuto primátu vyhrazuje světec ňnální rozhodo—
vání u věcech víry a mravů křesťanských.

Hus kolísal i v Kostnici & částečně i své učení zapíral. — Odvolání se M.
Jana Husa na sv. Augustina tedy selhalo. Dne 7. června psal Hus do Čech,
aby ho neměli po smrti za tvrdošíjného kacíře, ant on touží zemřiti za zákon
Boží. Ont prý se podvolil podrobiti se naučení, odvolání i trestu, jestli by byl
učil něco pravdě odporného.

Ve třetím slyšení napominal Husa k odvolání Alliacký a mluvil k němu ne
jako soudce, ale jako rádce; napomínal ho král Sigmund a kardinál Zabarella mu
řekl, že mu bude předložena formule přísahy, sepsaná. slovy mírnými 'a pak
aby se rozhodl.

Hus se domníval dle dopisu jeho do Čech zaslaného, že jest smrt jeho
blízká, avšak klamal se. Právě teď bylo od koncilu a od jednotlivých členů vše
možné učiněno, aby nemusil smrtí kacíře zemříti. Mezi těmi, kteří nad jiné
o jeho zachráněni usilovali, vyniká neznámý příznivec, jejž Hus- Otcem nazývá.
Tento příznivec navrhl Husovi velmi mírnou formuli, dle níž měl bludy odvo—
lati. Ač odpověď Husova byla naprosto odmitavá, neustal dobromyslný Otec
(nepochybně jeden z kardinálů) naléhati, aby Hus odvolal — ale nevyřídil ni
čeho. I dávný přítel Husův, hluboce učený Dr. Štěpán Páleč, nyní nepřítel
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Husův, marně se snažil, aby ho církvi navrátil. Učiněno bylo tedy všecko, co
možno bylo, aby byl M. Jan Hus zachráněn, přičinili se k tomu: sněm, jedno
tliví členové Sněmu, i kardinálové, ale všecko marně. Konečně byly Husovi
předloženy sebrané věci z jeho spisů, počtem 30, o kterých on sám vydává
svědectví, že jsou jeho, aby na ně odpověděl, jakož i na svědectví, proti němu
učiněná, o nichž bylo míněno, že jsou dostatečně odůvodněna. Hus svědectví
toto zkrátka odbývá, jednoduchým totiž: Není pravda, ač se mnohá z nich za
kládala na pravdě.

Není prý pravda, že byl přívržencem a následníkem bludů Vikliiových, ač
všecka jeho tak zvaná reformace nic jiného není než čirý viklinsmusf') on dí,
že není pravda, že by byl tvrdošíjně hájil bludů Viklitových, ačkoliv tak činil
i v řečech i ve spisech svých; on tvrdí býti nepravdou, že byl učil, že odpustky
nic neprospívají, ačkoliv z jeho spisů českých i latinských něco zcela jiného na
světlo vychází; on tvrdí, že neučil, že by byla církev Římská synagogou sata
nášovou, ač se k tomu sám přiznal; on praví, býti nepravdou, že rozséval
bludy, jimiž učiněna roztržka mezi lidem a duchovenstvem v Praze, mezi
mistry a žáky, ačkoliv ji sám na své vlastní oči viděl a ačkoliv sám vyznal, že
rozkol jím, učiněný nemůže býti zažehnán; on tvrdí, že jest nepravda, že by
byl kletby nedbal, ačkoliv se chlubil ve spisech a listech svých, že nechce po
slouchati ani arcibiskupa, ani papeže a že jest volno kázati naproti zápovědi pa
pežově a nic se neohlíží na kletby jeho. Neleží-li v tomto zapírání důkaz —
dokládá Dr. Lenz — že Hus pochybovati začal, že snad jeho zásady na pravdě
nespočívají? A jestliže byl tak pevně přesvědčen, že mluvil a psal pravdu, proč
ji zapírá? (Pokračování.)

Výbor Jednoty českého katol. učitelstva a přátel křest. výchovy
konal třetí schůzi dne 20. října t. r. za předsednictví řídícího učitele Josefa
Kafky. '— Jednatel Boh. Šubrt četl protokol předešlé schůze, jenž byl probrán
a schválen.

Jednota zaslala blahopřání k oslavám: Fil. Jana Konečného, bisk. vik. ta
jemníka a notáře v Pouchově, a Vl. Hálka, faráře v Liboci.

Členové učitelé, kteří M. Jana Husa studují, podávali zprávy, jak daleko
pokročilí. Do konce r. 1913 budou se studiemi hotovi a začnou konati 0 M.
Janu Husovi přednášky. Celá věc vyvolala delší, všeobecnou a živou debatu.

Do každé knihovny, kterou bud' družstvo Vlast nebo Spolek na zakl. katol.
knihoven zakládají, věnuje Jednota kalendář »Štítnýc. Prodej letošního, VII. roč.
kalendáře »Štítný- jest uspokojivý. Členové Jednoty mají kalendář tento za po
lovici, poštou za 54 hal. — Jednota jej doporučuje k hojnému rozšíření. Rovněž
doporučuje Jednota k rozšíření mezi katol. mládeží »Vzdělávací četbu katolické
mládežec, jejíž XL- ročník jest právě skončen. Stojí ročně pouze 60 h. Redakci
má v rukou osvědčený literát farář Alois Dostál. Další tiskopisy Jednoty jsou
uveřejněny v Učitelské příloze »Vychovatelec ze dne 15. října t. r. 6. 20. Tam
čtenáře odkazujeme.

") Zde zapomíná Hus, zaplraje Viklifa. v němž všechen vězel, že takto nečinili mučedníci svatí,
nebo Livíru svoji vyznávali, nezapírnjíce, jakž to činí zde M. Jan Hus.
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Výbor pojednal o další své činnosti, o rozšíření členstva & různých a váž
ných jiných záležitostech, jež se vymykají veřejnosti.

Kolekta. ve prospěch paedagogía v Bubenči vynesla 1 K 28 h.
Na konci schůze přijal výbor následující resolucí:
Jednota českého katol. učitelstva a přátel křesťanské výchovy pozoruje, že

účinky Volné Myšlenky a jiných protikatolických směrů jeví se již strašlivým
způsobem ve školách: tu a tam žáci na obecných nebo měšť. školách vyučování
náboženství se vyhýbají, sv. svátostí nepřijímají, na středních školách z církve vystu
pují — a poměry ty budou čím dále tím horší, i vyzývá Jednota všecky kato
lické učitele a učitelky a gym. profesory, kteří si zachovali ducha katolického,
aby k Jednotě za členy přistoupili, její působení sesílili a tak proti protinábo
ženskému proudu ve školách s námi se postavili. Čím více nás bude, tím moc
nější bude náš hlas ve veřejnosti. Zároveň žádá Jednota přátele křest. výchovy,
aby i oni k Jednotě za členy přistoupili (člen platí ročně 1 K, chudší jen 20 h)
a tak s ní k nábožensko-mravní výchově spolupůsobili.

Různé zprávy.

První učitel v Dírné u Soběslavi.
V dopisu pana Fr. K. hraběte Vratislava
z Mitrovic, patrona direnského, činí še zmínka
o prvním učiteli takto: Léta. 1713 dne 25.
června ustanoven v Dírné učitel, jménem
»kantorc, jenž by netoliko při chrámu Páně
dírenském službu všelikou jemu přináležející
zastával, ale aby též mládež liternímu umění
a všelikým exortem a dobrým mravům vy
učoval a cvičil. Prvním takovým kantorem
ustanoven byl Matěj Vejvoda. Na penězích
z kasy. kostelní dostávati měl 12 zl. rýn—
ských, jeden sud piva, dva strychy žita,
dva věrtele pšenice, dva věrtele hrachu, dva
věrtele ječmene a každou várku půl vědra;
dříví měkkého 12 sáhů. Štola a koleda též
dle starého obyčeje. Též v užívání dostal
jistá políčka a luka, jež mu podaní zdělá
vati měli. Tuto zprávu jsme vzali ze »Sta
rých i Nových Zvěsti: v Soběslavi z 15.
října č. 8. — Tito staří učitelové byli zá
možní, nebo i když robota prestala, rolníci
nebo měšťané jim pole obdělali a dary je
zasypávali. Děti i dospělí ruce jim líbali.
Když v Kardašově Řečici povstala nová
škola, nechtěli rodiče novým pp. učitelům
děti svěřovatí, všickni je chtěli zasílati k
učiteli Čapkovi, jenž tu zbyl ze staré školy.
1 ten byl mohovitý.

Volná Myšlenka ve škole. Šestý sešit"
)Volné Myšlenky: sděluje, že na volno
myšlenkářském sjezdu v Mnichově v sekci,

jednající o výchově děti, byly přijaty ná
sledující body: Víra v boha osobního jest
při výchově bez užitku. V mnohých pří—
padech může býti dokonce škodlivá. Vše
liká ethika náboženská jest nemravna', nebot
mravnost musí míti základ v člověku samém
a nikoli mimo něj. Všeliké směšování mo
rálky a náboženství jest zhoubné.c — Teď
ovšem chápeme, jak učitelé, kterým školní
zákon nařizuje mravně-náboženskou. vý
chovu dětí, mohou po školních dětech dá
vati roznášeti maceškový tisk a »Havlíčkac
míti přilepeného za okny svých bytů.

Dům kazatele Skargy. Za předsed
nictví biskupa krakovského, knížete Sapiehy,
byla konána schůze odboru, který si vzal
za účel postaviti dům Skargův pro ruko
dílnou mládež.

Chování pokrokového učitele v ko
stele. V Telecím u Poličky (Čechy) vedl
sice učitel Popelka mládež školní při zahá—
jení školního roku na mši sv., ale v kostele
si sedl, vytáhl rohlík, jedl a vykládal při
tom s učitelkou. — To už je více než moc.
Nevycválanost a hrubiánství toto je možné
jen u pokrokového učitele. Jak vyhlíží pak
mládež, když tak se chová její vychovatel?

Jen tak na pensi. Veliký pokroka'ř,
který s inspektorem svým stále byl na štír-u,
ředitel Úlehla, vyznáním protestant, byl
zemskou školní radou na vlastní žádost dán
do výslužby a nebylo mu ani vysloveno
uznání za čtyřicetiletou činnost učitelskou.
»Klerikálovéc, kteří jsou vinni letošním
špatným podzimkem, napjetím balka'nským
a Bůh ví čím ještě, mají také na svědomí,
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že ředitel Úlehla nedostal od školních úřa
dův ani titul, ani řád. »Rovnoshl míní:
»Měl se hrbit před kutnami a byl by mohl
udělat kariéru Ale to Úlehla nedělal, a
proto odešel z bran školních v nemilosti!
Za takových okolností bude pro učitele do
pense odcházejícího největší pohanou, Kai
novým znamením, dostane-li se mu po
chvalného uznání školních úřadů.: — Ze
všeho jest nejlepší, jak to ředitele Ulehlu
náramně mrzí, že odchází jen tak . .

Pokrokový professor. Profesor na
reálce v Příboře, Vašek, ohlásil na hejtman
ství v Novém Jičíně, že s chotí a 3 dětmi
vystupuje z církve katotické proto, že ho
ředitel reálky o Božím Těle při průvodu
upozornil, aby smekl klobouk. Takovým
lidem na pospas musí katoličtí rodiče svě
řovat svoje syny. Rakousko je přece dle
hr. Aehrenthala »velmoc katolickác.

Několik praktických pokynu přá
telům mládeže V Německu zemřel ne
dávno v Bingen mladistvý kněz šl. z Eít'fu.
Napsal jako dlouholetý, praeses spolku ka
tolické mládeže několik skizz o pastoraci
jinochů. Přinášíme dnes jednu. Vzbudí snad
některé kněžské srdce, které se ujme v na
značeném způsobu naší české mužské mlá
deže.

l. Která jsou nebezpečí, jež naší mlá—
deži všude hrozí?

a) Mizení autority vůči rodičům a před
staveným, což částečně spojeno s lety vý
voje.

b) Pochybnosti ve víře, vyvolané špat
nými knihami, novinami a letáky a stykem
se zkaženými druhy; v jinošských letech
však často vyvěrají pochybnosti ty ze sa
motného nitra hochova.

c) Nemravnost, vnitřní pokušení &vnější
nebezpečí.

d) Bázeň ve projevování víry a v prak
tickém životě z víry. Křesťanství ze zvyku
bez přesvědčení.

e) Sesvětštění tělocvičnými a sportov
ními spolky a zanedbávání tím nábožen
ských úkonů; požitkářství, neumírněnost v
zábavě.

0 Sociální nespokojenost at již opráv
něná či neoprávněná.

g) Soc.-demokratická agitace nejrůzněj—
šího druhu.
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2. Může kázání a křesťanské cvičenije
diné těmto nebezpečím zabrániti? Nikoli,
skutečnost učí, že dnes to nedostačuje.

8. Máme povinnost i mimo křesťanské
cvičení o naši mládež pečovati? Ano,
a to :

a) proto, že jsme v celém rozsahu zod
povědni za škody, které mládeži vzniknou,
jestli jsme nepoužili všech prostředků, které
nám stály ku pomoci.

b) Poněvadž nás hnutí mládeže soc.
demokratické poučuje, jak daleko i na ven
kově dojdeme, jestli ještě včas se neucho
píme soustavné práce pro mužskou mládež.

(Pokračování)
Vzdělávací četba katolické mlá

deže ukončila řízením faráře Aloise Dostála
svůj XI. ročník. Něžně, dětské básničky
mají zde katecheta Fr. Šebestík z Polné,
jenž do »Vzdělávací četby: již dlouho a se
zdarem píše, a 51. Ludmila Grossmannová
Brodská. Ditky často žádají katechetu, aby
jim napsal různé blahopřání — krásná,
dětská blahopřání jsou zde od sl. Gross
mannové. — kolní rada Jan Ježek uveřejnil
tu historické pověsti české, hlavně o Svato
vítském chrámu, dále ptakomluvu a příběhy
o cestování Pána Ježíše se sv. Petrem.
Všecky práce jeho jsou zajímavé, dětsky
podané a poučné. — Palmu vítězství od
náší si z těchto sešítků sám redaktorjejich,
farář Al. Dostál. Baví a poučuje — mlu
vou dětskou hovoří o dětech, o jejich ra
dostech a žalostech, o jejich životních plá
nech, o jejich vyvíjejícím se rózumu, ú
sudku, práci, namahání & strádání. Vy
broušené pero nadaného spisovatele vyniká
i v dětském vypravování. — Další rovněž
ušlechtilé povídečky nebo básně zde podali:
sl. B. Ledvinkova, Jos. Hais a Jar. Fr. Ur

.ban. — Náklad na tyto brožury nese druž
stvo Vlast, ale redakčně je řídí Jednota
č. kat. učitelstva voleným od ní redakto
rem. Jednota tím koná záslužnou práci, a
bylo by třeba, aby katoličtí učitelé i uči
telky i katecheté tu »Vzděl. četbu-n cestou
mimoškolní mezi školní mládeží hojně roz—
šířili. Mnohé učitelky zakupují si všecky
vyšlé a dosud nerozebrané sešity a všecky
tyto sešity dávají se do všech knihoven,
které zakládá družstvo Vlast a Spolek na
zakládání katolických knihoven —jichžjest
jižh ojně — i mohou také tyto knihovny
školní mládeži brožury ze Vzdělávací četby
půjčovati.
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Jest pravdou nepochybnou, že umřel Mistr Jan Hus za své
přesvědčení a že jest mučedníkem za pravdu?

Sděluje Tomáš Skrdlc.

(Pokračování)

Bylo arci předloženo Husovi několik obžalob, které neměly nepochybného
podkladu, aspoň pro poslední dobu života Husova. Sem náleží obžaloba stran
učení o přepodstatnění, stran přisluhovatele svátostmi ve smrtelném hříchu
jsoucího a jiné, jež nemají dogmatické povahy. Avšak odpověď Husova, že tak
nikdy neučil, jest nepravdivá, jelikož uvedla svědky v pověst, že falešně svědčili
a podezřívá sněm, že na základech těchto svědků Husa odsoudil, čehož nebylo.

K některým větám sobě předloženým přidává však Hus uzávorkované
přídavky, & ty dokazují. že dobou mezi 18.--20. červencem r. 1415 sám ssebou
byl ve sporu. zdali by byly jeho fundamentální články o církvi, ne ze sv. Augustina,
ale z Viklifa přijaté, pravdivé čili nic, anebo že Hus stran pravdivosti těchto vět
kolísal. Dr. Ant. Lenz to na 607 a 608 stránce »Vlastic roč. XIV. podrobně
rozebírá a končí: Věru Hus ve větách nadzmíněných (které Dr. Ant. Lenz
podrobně uvádí) tak podstatně mění svoje Vikliflcké učení o církvi, že se zdá,
jakoby to byl nějaký jiný Hus, který k dotyčným 30 větám své poznámky činil,
nežli ten, který kázával v Betlemě. Pří nejmenším se tedy musí říci, že M. Jan
Hus kolísal mezi učením církve katolické a naukou Vikliiickou.

Ale M. Jan Hus brzy obrátil. Píšet zajisté 21., 24., 26. a 27. června do Čech,
že nic neodvolá a věda, že ho čeká smrt, loučil se s_přáteli svými v Čechách.

Ale kardinálové na sněmu neodříkali se veškeré naděje, že si snad Hus
přece dá říci a že se k odvolání nakloní. Vždyt znali zajisté poznámky jeho
ku 30 článkům, že tedy kolísá & není přesvědčen o své pravdě. Tou příčinou
veleli, aby byl k nim dne 5. července r. 14|5 předveden. jakož i k doktorům
& praelátům všech národů. I snažili se, jak mohli a uměli, aby M. Jana Husa
zachránili, ale on se nedal nijakž k tomu pohnouti.

Aby mu odvolání ulehčili a aby, jak pravil, nemusil svého svědomí obtěžovati,
žádali pouze na něm:

a) aby odpřísáhl články, které byly podle pravdy & doslovně z jeho spisů
vyňaty;

b) pokud se týká svědectví svědků, jež praví býti křivými, aby pouze
vyznal, že těch článků nedržel ani nekázal a kdyby tak byl činil, že by byl
nedobře jednal a že je za bludné má a přísahá je nedržeti.

Hus však nechtěl odvolatí ani v tomto způsobu. Zikmund sám, jemuž
se líbilo mírné zápolení Otců s M. Janem Husem, ničehož se své strany ne—
zameškal, aby odvrátil smutný osud již naň se valící: poslal k němu zvláštní
posly, mezi nimiž byli důvěrní přátelé jeho — ale vše bylo marné.

Vůči úsilovným snahám krále Zikmunda, kardinálů a praelátů k zachránění
Jana Husa při životě čelících, nemají zajisté pravdy do sebe tí, kdož namlouvají
lidu, že Hus byl sněmem Kostnickým nespravedlivě odsouzen, anebo že sněm
spáchal na něm justiční vraždu. Bylo zajisté od sněmu šetřeno všech ohrad
právních a všech forem, jak sám Palacký, ač nikoliv nestraní katolické církvi,
uznává. Ti lidé tedy, kteří hlásají, že M. Jan Hus byl nevinně odsouzen, jednají
nesvědomitě & páchají vraždu na pravdě historické.
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Někteří praví, že nepřátelé Husovi podjali mysli sněmovníkův naproti M.
Janu Husovi; Dr. Ant. Lenz to vyvrací, řka, že učení Husa jako II. Viklifa bylo
zvláště od r. 1411—1413 všude známo a nad to ležely latinské spisy Husovy
před nimi, v nichž jest obsažena. všecka deviace Husova, jak ji máme v 30 větách
zavržených. V dalších článcích rozebereme: Které as byly příčiny rozhodné, že
Hus setrval v odporu svém naproti koncilu Kostnickému? Bylo to přesvědčení
o pravdivosti učení jeho, čili, jak on tvrdí, o pravdě jeho, čilí jiné ohledy?

(PokračováníJ

Lojzík.
Školská knihovna mládeže. Svazek l. Sepsal Ant. Borovec. lllustroval K. L. Thuma. Nakladatel

Jan Liebich v Pardubicích. Cena 1 K. <

Rozebírá Tomaš Škrdle.

Nová moda, nový způsob výchovy. Četl jsem již několik brožurek a povídek
pro děti, které vydali buď sociální demokraté nebo volní myslitelé. Středem
povídky jest vždy pokrokový učitel, vyzdobený a vyšperkovaný všemožnými
paedagogickými vědomostmí a dovednostmi & předmětem povídky jsou školní
děti, vychovávané bez Boha, bez církve, bez kněze. Našich věcí se v nejmenším
nedotýkají, ale důsledně je ignorují.

Podobným směrem jde I. svazek Školské knihovny mládeže, i uznal jsem
za potřebné, knihu tu rozehratí, oceniti a na její nedostatky upozornítí. Na konci
podám pokyny, co jest nám proti tomu proudu činiti.

Ve škole působí kněz a učitel: učitel více a kněz méně. Výchova školních
dítek má býti dle zákona nábožensko-mravní. Dle zákona děti se před a po škole
modlí, dle zákona súčastňují se v neděli a ve svátek (a na venku v letě
i ve všední dny) služeb Božích, o Božím Těle jdou v průvodu a třikráte
do roka přijímají svátost pokání a oltářní. Dle zákona mají děti měšťanských
škol v neděli exhortu, katecheta je rovnocenným členem sboru a faráři i kaplaní,
pokud ve škole vyučují, súčaslňují se učitelských konferencí. Dle zákona jest
každý farář členem místní školní rady a do okresní školní rady jmenuje si svého
zástupce diecesní biskup.

Tak vypadá u nás skutečně škola a takové jest u nás zřízení školské.
Než docela jinou školu nám líčí Ant. Borovec v Lojzíčku.

Do obce Nechvalice přišel učitel Charvát. Byl synem zahradníka, v bídě
vystudoval, oženil se, ale dvě dítky i žena mu umřely a zbyli mu dva synové,
již dokonávají studia. Charvát se zadlužil a soužením tělesně sešel.

Povídka se nezmiňuje, je-li v obci kaplička, jsou-li tam na cestách kříže,
kdeje fara, kostel. ale za to líčí nám zevrubně školu a lid. Učitel je pln ideálu,
hledí si zahrádky a jako syn zahradníka pěstuje stromoví, ale nemá v obci
pochopení. uznání a ocenění; naopak setkává se s nevděkem u dětí i u občanů,
kteří mu nadávají, děti proti němu štvou, i do školy na něho docházejí a zde
mu spílají & před dětmi jej snižují. Když zašel p. učitel do hostince a začal
mluviti o škole, sedláci dali se schvalně do karet, aby rozmluvu překazili, když
chodí na procházku, vyčítají mu, že oni se drou a on si chodí ven jako p. hrabě.
A vysmívají se mu: má takove příjmy aje dlužen. Dva žáci mu podřežou
10 stromků, které sa'm vysázel a různí nezbedove' jej všemožně ve škole týrají
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a souží. Celé líčení vzbuzuje soucit k učiteli a odpor proti hrubému lidu
i žactvu. I sám starosta obce není p. učiteli přízniv. Chtěl sem dostat za učitele
svého příbuzného & když toho nedocílil, proto p. učiteli nepřál & když žádal
nutné opravy ve škole, vykládal sousedům, že je to zbytečné a že učitel obec
jen utahuje. O schůzce rodičů s učitelem ve škole nechtěl starosta ani slyšeli.

Ale středem líčení jest vedle p. učitele Lojzík z rodiny Janákovy. Starší
sestra mu umřela, i mazlí se s ním matka jeho a všemožně mu vyhovuje. aby
jí i on nezemřel, za to otec jest prchlý surovec a nevzdělanec.

Lojzík šel s brekotem do školy a matka ho musila násilím _d_o učebny
vnésti. Lojzík třepal nohama a chtěl mocí utéci ven, ale konečně si usedl ajako
divoch díval se kolem.

A nyní nastává duševní zápas p. učitele s Lojzíkem, divokým jako roz—
kácené zvíře. Učitel počíná si taktně, mírně. Lojzík zuřivě a k učiteli nedůvěřivě.
Doma před Lojzíkem učiteli nadávají & otec Lojzíka posiluje, jestli na něho pan
učitel sáhne, že on si na něho dojde a dá mu co proto. A došel si na p. učitele
skutečně; došli si na něho i jiní, ale nejsurověji si počínal sedlák Janák.

Lojzíkovi psala totiž jeho úkoly matka. Když se učitel tázal, kdo to psal,
'řekl Lojzík, já jsem to psal sám. Učitel pleskl lháře přes ruku.. Lojzík trhl hlavou
a při tom narazilo hranu lavice tak prudce, že hned se mu vyhrnula krev
z nosu. Lojzík spustil pronikavý jekot & chytil se za nos. I zakrvácela se mu
ruka a košile — a bylo zle. Lojzíka sice ve škole umyli, bolesti necítil, ale
doma na p. učitele žaloval.

Druhého dne vstoupil do třídy Janákův otec s dýmkou v ústech. Zde učiteli
nectně vynndal &jako krocan rozzuřen bouchl dveřmi a odešel.

Přišed po vyučování do svého pokojiku, rozhlédl se Charvát kolem sebe
a bolestně utkvěl — na kříži? ne — na obraze arcíučitele Komenského. Byl jako
bez vlády a zemdlen až k smrti . . . Klesl na pohovku & lcžcl ztrnulc jako
mrtvola. Tak ho večer našla posluhovačka Rulíková.

Rozebeřme to prakticky. Arcíotec Komenský, kdyby byl v něm p. učitel
hlouběji četl, byl by p. Charváta poučil, že nejedné. ve škole dobře, vylučuje
z výchovy Boha a nehledaje útěchy v Bohu. A přirozený lidský rozum vedl by
učitele na faru, kdež by našel ve faráři upřímné srdce a věrného zastance
v osadě i na místech vyšších. Ale Boha, i faráře moderní škola z výchovy vy
lučuje & proto leží p. učitel v útrapách na pohovce jako mrtvola.

Lojzík šel od té doby do sebe. Vzpomínal si, že i doma narazil si pod
postelí nos, _že i doma krvácel z nosu a že se mu za to doma vysmáli a zde
byl z toho takový rámus. Ale když si vzpomenul na zkrvácenou košili, soudil
přece, že mu p. učitel strašně ublížil.

Nastal konec školního roku. Lojzík propadl. Janák si došel po druhé na p.
učitele a znovu mu vynadal.

Přišcd domů, zkoušel Lojzíka z počtů & z mluvnice, ale dával mu takové
otázky, kterých žáci I. třídy rozluštit nedovedou, i rozzuřil se sedlák Janák znova
a napsal chybnou češtinou p. učiteli psaní, že Lojzík nic neumí, aby ho lépe
učil. Pan učitel dopis přečetl & uložil jej do sbírky »přízně a vděčnosti.—

(Pokračování.)
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Různé zprávy.

Několik praktických pokynů přátelům
mládeže.

4. Na čem záleží při péči o mládež
mimo kostel?

a) Musíme získati lásku a důvěru mlá
deže. Ona musí vycítiti, že máme pro ni
vřelé srdce; jen pro všechno na světě
nechme stálého naříkání a nadávání na zka
ženou mládež. Polepšiti ji, potom seslabíme
příčinu k nářku.

b) Musíme již záhy mládež posíliti a
učiniti pyšnou v myšlence, že musí býti
bojovníkem proti falešnému světovému ná
zoru, aby již ze samozřejmé oposice, která
jí přešla v krev, byla naladěná proti anti
křestanským snahám; nadšení musí mládež
čerpati od nás.

c) Abychom stavěli na zdravých pod
kladech, nutno ji vyškoliti sociálně a apo
logeticky. _

d) Musíme jí dáti příležitost ke spořá
danému pookřání a tělesnému s'esílení, jako
i sport a hru říditi a starati se o dovolenou
zábavu.

e) Pro mládež musíme zakládati sociální
podniky. Spořitelny spolkové a pod.

f) Včleněnlm jednotlivých spolků v jeden
mohutný svaz dáme mládeži vědomí její
velikosti a síly. Právě na venku je to nutno,
kde mnohdy počet mládeže je skrovný.

5. V jaké formě provádíme tuto péči
o mládež mimo kostel?

a) Nejjednodušší a nejspolehlivější for
mou jsou katolické spolky pro mládež. So
dality, kongregace.

b) Kde skutečně první způsob nemožný,
založme volné katolické kroužky neb volná
sdružení bez určitých spolkových forem.

0. Jak mohou takové volné kroužky
býti zřízeny?

a) Všichni hoši zanesou se do listiny
členů.

b) Obdrží každých čtrnáct dní orgán
katolických jinošských spolků za příspěvek
5—10 11.

c) Kroužek přivtělí se diecesnímu sdru
žení, nebo aspoň okresnímu svazu spolků
katolické mládeže.

d) Několikrát za rok shromáždí kněz
členy kroužku k přednášce, dá příležitost
ke hře a sportu, uspořádá ročně slavnost
založeni kroužku, přibírá dospělejší členy

(Dokončení.)
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kroužku ke schůzím spolku mužův a pod.,
založí spořitelnu, knihovnu, opatří sebe
jednodušší prapor, řídí pokladnu rekrutův
a osobně se zúčastní na slavnostech spolků

.sousedních se svými členy.
e) Duchovní musí pokud nejvíce možno

mlti podíl na schůzích praesesů, diecesních
schůzí, okresových porad, protože právě on
na venku potřebuje stále návodu a nadšení
pro práci, která je tak vážná a k níž se
pro jiná zaměstnání tolik málo dostává
času

Tot několik praktických rad kněze kně
žím. Zlaté srdce z nich mluví a zlatá srdce
pochopí.

Zakládajícím členem Jednoty čes.
katol. učitelstva stal se Jeho Eminencíndp.
Leo kardinál Skrbenský, kníže arcibiskup.
Tím byla Jednota velice poctěna, nebo Jeho
Eminencí přeje tomuto »důležitémuc sdru
žení & »šlechetnéc činnosti jeho všeho
zdaru.

Proti katolické modlitbě ohradilyse
protestantské iarní úřady v Duchcově &
vNěmeckém Jablonném. Protesty jejich za
bývala se německá sekce zemské školní
rady a protesty zamítla. Při hlasování bylo
sedm hlasů pro a sedm proti. Předsedající
vicepresident dr. Goll rozhodl proti. Přijat
byl návrh reterentův, dle něhož při většině
školních dítek katolického vyznání jest ka
tolická modlitba povinnou. Dovoleno však,
aby dítky jiného vyznání vstoupily do třídy
po skončení modlitby katolické. Dr. Ben
diener ohlásil minoritní votum.

Na německé evandělické škole
v Praze je 145 dítek české národnosti.
Takoví jsou vlastenci čeští evandělíci v Praze.
Při tom ovšem statečně oslavují Husa. Ko
medie

Polské katolické školy v Severní
Americe. V _SeverníAmerice jest okolo
pět set farních polských škol, založených a
vydržovaných vystěhovalci. Tyto školy ne
maji dostatek vzdělaných učitelů. Proto
spolek spisovatelův a novinářů polských
v Americe se usnesl založiti »Matici pol
skouc, aby zmíněnému nedostatku odpo
mohla. Na Matici polskou sbírá se nyní po
celé Americe.

Řeholní měšťanská škola. Zemská
školní rada dolnorakouská povolila Kongre
gaci sester dětství Ježíšova a Mariina (Sanct
Chretienne) v Novém Městě Vídeňském,
která má tamtéž již několik let dívčí školu
obecnou, zřízení dívčí měšťanské školy.
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Lszík.
Školské knihovna mládeže. Svazek [. Sepsal Ant. Borovec. lllustroval K. L. Thuma. Nakladatel

Jan Líebích v Pardubicích. Cena 1 K.

Rozebírá Tomáš Škrdle. (Pokračování)

Lojzík “si pomalu školu 'oblibuje a vlídné zacházení p. učitele s ním vzbu
zuje v srdci jeho lásku a úctu k p. učiteli. A že se sdružil s žákem Rulíkem,
jehož matka u p. učitele posluhuje, povaha jeho se i mimo školu vyvínuje
a z Lojzíka stává se hoch smělý a odhodlaný. P. učitele již oklamati nechce.
Ale nepřízeň k p. učiteli v obci trvá a při schůzce žáků na návsi jeden žák
mluví po p. učiteli a dva se posmívají. Rulík a Lojzík se proto od nich odloučí
a jdou od nich dále.

Vizme při tom, jak paedagog bez Boha líčí večerní klekáni . . ; »Setmělo
se. Z blízkých osad zaznívalo večerní klekání. Jakoby jedna vesnička vzkazovala
druhé, že už je doba odpočinku. Nejdřív bylo slyset zvonek z Mílovíc, pak se
ozvalo klinkáni ze Světlé, za ním přicházel večerní pozdrav až z roztroušeného
Hrádku. Měsíček obestřel všecko utichlé okolí čarovnou, bledou září.

Na návsí pod mohutnými lípami usadila se hromádka dětí — začaly roz
hovor — ale o modlitbě při klekání není tu zmínky.

Pan učitel ze všeho churaví, ale Lojzík ho čím dále tím více miluje: po
znává, že je přítelem, druhým otcem dětí.

Uběhlo několik let. Pan učitel u dětí zvítězil úplně. [ zaváděl je do tajů
přírody a budil v nich lásku k přírodě. Vyvedl je ven do přírody a k dětem
promlouval každý brouček, zajímal je každý lísteček, naslouchaly každému za
šustění. Stat tato jest velice zdařilá.

Vedle lásky k přírodě probouzel p. učitel v dětech taky vědomí práv i po
vinností lidských. Zřízena byla školní obec. Dožívotním starostou byl p. učitel
a žactvo samo volilo si obecní radu. Volíli hoši i dívky a v radě zasedala obě
pohlaví. Tím se naznačuje pro obec všeobecné hlasovací právo pro muže i pro
ženy a p. autor se dle všeho přikloňuje k sociálním demokratům. Rada se volila
na čtvrt roku. Obecní rada sama soudíla školní provinilce a tak děti trestajíce
poznávaly, že p. učitel, když trestával, jednal spravedlivě.

V obecní školní radě zasedali ovšem i Alois Janák (náš Loízík) a Václav
Rulík, pomalu nejvýtečnější žáci celé školy.

Po posvícení vybídl p. učitel nejstarší žáky k volnému úkolu, v němž každý
měl vylíčiti dojmy z té církevní a rodinné slavnosti. První cenu obdržel naš Lojzík,
ale o církevní slavnosti není vjeho pojednání ani slova. Nejspíše ta slova o mír
kevní- slavnosti uklouzla p. autorovi omylem z úst. _

Za zimních večerů, když se dralo peří,'předčítával Lojzík knížky ze školní
knihovny a dával na jevo veliké nadání počtařské a hospodářské, í poznával
sedlák Janák, že učitel Charvát vštěpuje svému žactvu krásné zásady a'nálcžitě
je připravuje k dalšímu životu.

Ukázalo se jaro a p; učitel umínil si, učiniti počátek k tomu, aby dosud
holé místo obecního pozemku postupně bylo osazováno stromovím, jež by zpří
iemnílo vzhled krajiny a poskytovalo obyvatelstvu pochoutku a užitek. I připra
vil žactvu malou stromkovou slavnost. Slavnost byla jednoduchá, nehonosná, ale
působila velmi účinným dojmem. Před vstupem do skutečného života zasadil
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každý vystupující hoch stromek, výborný štěp a p. učitel promluvil při tom ně
kolik upřímných slov. Líčil jim lásku k stromům a přírodě — o Tvůrci a pánu
přírody však se nezmínil.

Také pí. Vlasta Pittnerová líčí v letošní »Vlastic stromkovou slavnost při
svatbě císaře pána. Ale u pí. Vlasty Pittnerové jdou školní dítky nejprve na mši
sv., v čele slavnosti jest vedle purkmistra místní děkan & p. říd. učitel a obec
při tom pohoštuje řadu chudých.

Zde pi. Vlasta Pittnerová líčí skutečný život, tam v Lojzíku jest stromková
slavnost výplodem choré fantasie autora Lojzíka.

Ve škole se stala hrozná věc. Dospělejší žákyně mluvila neuctivě o své vlastní
matce. Pan učitel nechtěl slova ta ani opakovati a též dívce, kteráje slyšela, za
pověděl. aby tak činila. A nyní následuje nadšená řeč p. učitele o úctě k ro
dičům. Pan učitel byl bolestně dojat. Já jako ředitel tiskárny odpovím p. autoru,
že dítě v intencích jeho vychovávané, bez Boha a bez kněze, má úctu k rodičům
tak dlouho, dokud jich potřebuje a dokud se jich bojí. Kde rodiče Boha nectí,
děti k modlitbě nevedou, sami do kostela nechodí, svátosti nepřijímají, a děti
vůbec dle Lojzíka vychovávají, tam synáček jejich poslouchá je jen tak dlouho,
dokud se učí. Když se vyučí, od rodičů si poroučet nedá. a když ho často ká—
rají, vyhledá si byt jinde a rodičů si nevšimne, halíře jim nedá, i kdyby v bídě byli.
Drastických příkladů mohl bych uvésti hojně a ty všecky porážejí výchovu bez
Boha a bez kněze.

Sedlák Janák hyne; je nějak ustaraný, shrbený. Postihla jej neúroda a
nemoc dobytka, holdoval karbanu a tak klesal. Ztrácel důvěru v sebe a chut
k rolnictví. Iiž pomýšlel na to, že svou usedlost prodá a chytí se v městě ob
chodu. Babička a děti děsíly se toho, že by kořeny jejich rodiny měly býti vy
trženy z půdy, do níž se tak pevně zapustily.

Začinaly žně, Janák šel na pole a Lojzík prosil, aby jej vzal otec s sebou.
Na cestě se Lojzík tazal. proč jest otec tak smuten. A když mu otec vylíčil své
starosti, Lojzík pozvedl jeho mysl. Řekl, že nepůjde studovat, ale že bude doma
pracovat s otcem. Pouze v zimě že půjde do hospodářské školy a že tím po
zvedne hospodářstvi k lepšímu výnosu a zachová živnost. Lojzík mluví a dělá
všecko dle návodu pana učitele. Janák se uklidní, vyhýbá se hospodám a o Loj
zíčkovi řiká: to je můj šaíáříček. Do Janákovic rodiny zasvítlo zase slunce spoko
jenosti. Bylo tam milo a veselo. Znova všichni ožili a okřáli.

Věru zázračný to učitel bez Boha a zázračné dítě vychované v bezbnžecké
škole! Ovšem papír snese všecko, i takovéto vychovatelské vychloubavosti.

(Dokončení.)

Jest pravdou nepochybnou, že umřel Mistr Jan Hus za. své
přesvědčení a. že jest mučedníkem za. pravdu?

Sdělujc Tomáš Skrdle.

(Pokračování)

Máme-li zřetel ke změně, která se patrně děla v Husovi, když uzávorko
vanými větami učení- Viklifovo i své vlastní na hlavu porážel, žasneme nad
změnou, která se s ním stala od 21. června 1415 a bezděky se ohlížíme po
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příčině, která ho na konec pohnula neodvolati a setrvati ve bludných svých zá
sadách.

M. Jan Hus nevyřkl těch psychologických příčin, ale dal je na jevo aspoň
nepřímo tím, když stále odpovidal, že by odvoláním svým dal lidu českému po
horšení a čeho nedcřekl, to jest také v odpovědi jeho obsaženo, že by byl před
celým národem českým zahanben. A to jest, jak se mi zdá — pravi Dr. Lenz
— ta nejhlubší psychologická příčina. proč, ač ještě 18. června kolísal, na konec
v odporu setrval a že ho nehnalo tak jeho přesvědčení o pravdě Viklifově na
smrt, jako to děsné zahanbení před českým národem, když by byl vyznal, že
v Betlémě a na venkově i na kathedře bludy hlásal. Dim tedy, praví Dr. Ant.
Lenz: Hus neumíral za svou pravdu, za své přesvědčení, recte za pravdu Viklifovu,
ale bázeň před zahanbenim hnala jej na tragickou jeho smrt.

Dr. Ant. Lenz oznamuje všecky věty, které by byl M. Jan Hus odvolati
musil a pravi: Jaké zahanbení by jej bylo stihlo, kdyby byl odvolal a před kým?
Před těmi, jimž se ohlašoval jako hlasatel Zákona Božího

O jaké zahanbení čekalo naň, kdyby byl odvolal, před svým příznivcem
králem Václavem, před královnou Žofií, přede všemi velmoži a před celým ná—
rodem? Hus volil tedy raději smrt, aby, jak pravil, nedal těm, kdož jeho spisy
četli nebo kázání slyšeli, pohoršení odvoláním těch zásad, které jim jako pravdu
Boží přednášel.

Odhodlal se Hus neodvolati a v té odhodlanosti také setrval až na hranici.
Co se v posledním okamžiku v jeho duši dělo, není než jediné Bohu povědomo
a já nechci nedouíat — dokládá Dr. Ant. Lenz — že ho v posledním okamžiku
matka Boží zachránila, neboť ji zajisté uctíval.

Co se po smrti Husově u nás dálo, nelze nikomu bez bolesti a lítosti nad
ubohou vlastí naší čísti.

Co nyní následuje, zasloužilo by, aby do slova bylo znovu otištěno a my

za pravdu?
Hus volil, jak bylo řečeno,“přes všecko namáhání theologů, kardinálů

a sněmu raději smrt, nežli by byl odvolal Viklefovy bludy. Musili tedy soudcové
vynésti rozsudek, že drži tvrdošíjně bludy od církve zavržené a tudíž že je
kacířem. Avšak sluší věděti, že byl M. Jan Hus za kacíře odsouzen na základě
30 vět správně sebraných ze spisů jeho: »De Ecclesia-, »Adversus scripta
Stephani Palecz a Stanislai de Znoyma doctoris: a nikoliv na základě svědectví
a výpovědi svědků v Čechách.

Kacířstvi bylo tehdy netoliko zločinem in foro Ecclesiae, ale také in foro
civili. Po rozsudku církevním byl M. Jan Hus podle tehdáž stávajícího práva
občanského rameni světskému vydán a od toho vyřknut nad ním nález smrti
upálením.

Známo jest však, že Hus již v Čechách stále tvrdil, že jest za tou příčinou
pronásledován, poněvadž kar-al nepravosti a neřestí kněží. Hus byl v tom od
Ondřeje z Brodu ze lži kárán, avšak Hus neustal tvrditi, že je pronásledován
jen proto, poněvadž káral neřesti kněžské. Ti tedy, kteří dnes po pěti stech
letech tvrdí, že Hus byl nespravedlivě odsouzen a že stal se mučennikem za
pravdu, mají pro sebe svědectví M. Jana Husa samého a jeho dobrých přátel
ze šlechty tehdejší a dvoustaletou tradici převážné většiny českého lidu.



UCITELSKA PŘÍLOHA Řoěnů xv.Strana 84.

Před smrtí Husovou psalo 250 šlechticů císaři Zikmundovi, že jest Hus bez
viny a bez bludu a po jeho upálení píší opět čeští magnáti, počtem 450, sněmu
Kostníckému, že byl'Hus nespravedlivě odsouzen. Dr. Ant. Lenz pochybuje, že
čeští baroni znali do podrobna učení Husovo, a dodává, že šlechta byla Husovi
ve veliké většině přízniva, netoliko proto, že jí podmanil duchovenstvo a že jí
dal statky duchovenské v plen, ale také, že ji vymaňoval z auktority církevní
vůbec, když dal rozhodčí moc u věcech víry do Písma a odbíral jí, co na něm
bylo, církvi vyučující. I lid věřil Husovi, když se stále dokládal, že není kacířem,
že učí jen Zákonu Božímu. Jest tedy pochopitelno, že přívrženci Husovi po
všem tom se domýšlelí, že Husa v Kostnici odsoudili ne pro bludy, ale na
falešná svědectví nepřáteljeho a proto pravili o něm a jistili, že byl mučenníkem
za pravdu Boží.

Různé zprávy.

Zimní večery Socialního odboru
družstva Vlast vydařily se skvěle. Účast
obecenstva byla hojná při obou večerech, dne
27. října i 3. listopadu. Red. T. J. Jiroušek
mluvil dvakráte a činil paralelu meziná
rodními socialisty a socialními demokraty a
M. Janem Husem; tar. Vl. Hálek rozebíral
samosprávu a účast katolíků v ní a místo
držit. onciant Jan Voborský řečnil o neděl
ním kl:du jindy anyní. Posluchači odměnilí
řečníky hojným potleskem. Dlouhým půso
bením utvořilo si družstvo Vlast své obe
censtvo. svou literární obec.

Jak pomahali faráři učitelům? Bý
val jsem hostem a důvěrným přítelem
s Msgr. Bedřichem Kamarýtem, č. .kanov—
níkem a děkanem v Deštné u Soběslavi.
Byl to kněz nesmírně dobročinný a v širo
širém kraji nad míru _oblíbený. Jeho vliv
býval tak velký, že soud okresní, když ne
mohl e osadníky jeho,“ kteří se žalovali, nic
dobrého svésti, požádal p. děkana, aby to
sám srovnal & on to dovedl. Nejraději
chodil do školy do Chotěmic a tu mí p
děkan vypravoval, že jeden prchlý sedlák
p. učiteli ve škole: už nevím, buď hrubě
vynadal anebo docela i ruku na p. učitele
vložil. Pan děkan měl právě týž den školu
a když si mu p. učitel s pláčem do té
křivdy stěžoval, spěchal p. děkan k sedlá
kovi, vzal ho prudce za ruku a řekl mu:
cos to učinil, přijdeš za to do kriminálu!
Jedeš k p. učiteli a veřejně před celou
školou jej odprosiš. Selka, jak to uslyšela,—

(Dokončen-ii.)

že má přijít její muž do kriminálu, dala se
do pláče & prosila jemnostpána, aby to už
nějak zaonnčil, aby se muži nic nestalo.
Jedeš k p. učiteli a když skroušený sedlák
p. děkanem za ruku veden do třídy vstoupil,
poručil mu jemnostpán: a ted' veřejně od
prcsíš p. učitele| Sedlák sepjal němě ruce.
r. děkanovi se z ruky vytrhl a upaloval
domů — a věc byla vyřízena. Uveřejňuji
to jako protiváhu Lojzika, kdež se kněz
ze školy vylučuje.

A druhý případ uvádím ze své prakse.
Mám v ]. třídě bez evangelíků jen 29 žáků.
S látkou jsem za čtvrt hodiny hotov, se
zkoušením za druhou čtvrt hodiny taky,
chvilku se modlíme, někdy si zazpíváme —
ale ještě zbývá čas a tu zavádím s dětmi
rozhovory. Na př. když Simeon držel na
loktech Ježíška, přišia do chrámu prorokyně
Anna, vdova. 'I vykládána, co je to vdova
& co jsou to sirotci. Nemají otce, nemají
často ani matky a tu po rodičích pláčou.
Vylíčiv jejich smutný stav — obrátím se
na chlapečky a pravím: Vy máte tatínka
& maminku a často jich neposloucháte.
A'stav sirotků i tohle rozebírám a vedu
s dětmi hovor — oni podle svých rozoumků
uvažují & vypravují. Přejdu na školu a po
depru autoritou Boží autoritu učitele a kate
chety a rozvádím zase hovor o hodných
hoších a neposlušných žácích. Takhle si
my kněží počínáme často ve škole, při 4.
přikázání Božím, ve sv. pokání, ve zpovědi
n. kde jen to jde podepíráme autoritou Boží
autoritu učitele ve škole — a vychovatel
Lojzíka tento výchovný moment ze školy
úmyslně vylučuje. Běda učitelům, bude-li
i u nás někdy kněz ze školy odstraněn!
Surovost dělí se zdvoj, ztrojnásobí!
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Jest- pravdou nepochybnou, že umřel Mistr Jan Hus za své
přesvědčení a. že jest mučeníkem za pravdu?

Sděluje Tomáš Škrdle.

(Dokončení.)

Součastníci Husovi měli tedy aspoň zdánlivý důvod pro domnělé učení
o mučenictví jeho za pravdu Boží, ale ti, kteří se napotom vydávali za jeho
žáky, neměli ani stínu pravdy do sebe, když hlásali, že byl Hus mučeníkem
za pravdu Boží.

Dr. Ant. Lenz rozebírá na to význam mučenictví a dodává: Žádný věrný
katolík nemůže jako katolík tvrdíti, že byl Hus mučeníkem za pravdu, neboť
bludy hlásal, a ač kolísal, přece na konec v nich tvrdošíjně zůstával, ale žádný
katolík pro foro Dei ho neodsuzuje, nebot nikdo neví, zdali v poslední době
nebyl církvi Boží vrácen. Nečiní takto věrný katolík, tím méně katolický kněz,
neboť byl Hus členem katolického duchovenstva, nežli se jemu odcizil, a ač ho
hrdost zatvrdila, kterouž má se všemi haeresiarchy společnou, vyniká přece
nade všemi, jelikož coelibátu neporušil, neboť _nikdo v té věci proti němu svě
dectví nevydával.

Jan Amos Komenský učil, že jest Hus mučeníkem za pravdu Boží, ale jak
si oba v učení svém odporují? Dr. Ant. Lenz to krásně a. podrobně vykládá na
str. 703 a uvádí tam 12 věroučných článků, které Hus učil alan Amos Komen
ský potíral, a při tom Komenský tvrdil, že byl on, a že byli jeho věrní Bratři
věrnými žáky Husovými. Dle definice Jana Amose Komenského, kterou zde Dr.
Ant. Lenz do slova uvádí, byl Hus zarputilým kacířem, ano dle učení Jana
Amose Komenského nebyl Hus evangelíkem, ač učil o sobě, že hlásá evangelium
a nazýval také duchovenstvo sobě příznivé duchovenstvem evangelickým.

Hus na př. věřil, že jest mše sv. skutečnou aopravdovou obětí, ctil Matku
Boží, svaté a světice Boží, věřil v očistec, v přímluvy svatých a že se mámeza
věrné duše v očistci modliti: ale toto všecko bylo v očích Komenského zloře
čené modlářství.

Ale řekne se, že Jan Hus neumíral za články nadzmíněné, ale za ty, jimiž
se lišil od víry katolické. Než i těch všech nepřijímal Jan Amos Komenský. Dr.
Ant. Lenz uvádí zde tři bludné články Husovy a dovozuje, že je Jan Amos
Komenský a bratři z Jednoty potírali. Vizme aspoň jeden příklad. Amos tvrdil,
že má býti církve (arci té bratrské) posloucháno, ale Hus zove poslušnost cír
kevní vynálezkem církevním, kterýž nemá v Písmě základu.

Amos Komenský vyhlásil v úvodu ke koníesi Amsterodámské, že konfese
Českých bratří 2 r. 1535 jest jádrem všech Písem & on že jest hotov, jsa nad
hrobem, umříti za pravdy tam obsažené. Avšak “konfese tato odporuje ve věcech
fundamentálních nauce Husově, následovně svědčí i ona, že Hus bloudil a
v bludcch proti Písmu setrval, & že tedy byl tvrdošíjným kacířem. Imluvil Amos
nepravdu, tvrdil-lí, že Hus je mučeníkem za pravdu a že on & Bratři jsou věr—
nými jeho žáky.

1 kališníci nedrželi učení Husova čili jeho pravd, ač i oni tvrdili, že Hus
umřel za své přesvědčení. Sám Amos jim vytýká, že prý jsou byli rotou lidí,
kteří M. Jana Husa opustili (a on činil podobně) a to jim vytýká podle pravdy,
nebo se odvrátili od četných zásad Husovy'ch.
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Rovněž i Petr Chelčický a Táborové tvrdili, že M. Jan Hus, svaté paměti,
byl mučeníkem za pravdu Boží, ale Dr. Ant. Lenz uvádí 9 věroučných článků,
jimiž se lišil Chelčický od Husa. Chelčický na př. zapovídá válku jako dílo sa
tanské. Jan Hus však válku za víru dovoluje a proto o něm tvrdí Chelčický,
že veškeren lid sšibalil a k mordu připravil. A přes to přese všecko tvrdil Chel
čický, že M. Jan Hus je mučeníkem za pravdu.

Podobně činili Táborové, ač v četných věcech jemu odporovali, jdouce
přísněji za Janem Viklifem, nežli M. Jan Hus. zhusta jako Petr Chelčický.

Všecky tyto sekty vřadily M. Jana Husa až k bitvě na Bílé Hoře mezi
svaté, a ctily a velebily jej v liturgiích jako mučeníka za pravdu, nic netušíce,
že umíral-“liM. Jan Hus za pravdu Boží, u nich pravdy není: a všecky tyto sekty
o sobě zvěstovaly, že při nich jest pravda Páně, jakž tedy mohla zároveň o těchže
věeích & témž směru při Husovi býti.

Jest tedy patrno, že sekty o Husovi nepravdu vypovídaly a tak lid šálily.
Také Helveti, Augsburáci a Čeští bratří tvrdili, že umřel M. Jan Hus za

pravdu Boží, ale nejdou s Husem ani ve směru dogmatickém, ani v učenío mravech,
ani v kázni. Všecky tyto sekty praví o sobě, že mají čisté evangelium, ač sobě
odporují v četných věcech. Za jakou tedy pravdu umíral Hus? Snad za helvet
skou, nebo augsburskou, nebo českobratrskou? Nauka Husova zamítá určitě i do
mnělou pravdu helvetskou i augsburskou i českobratrskou. Hlásají-li však pa
storové, že jest Hus mučeníkem za pravdu Boží, sami se odsuzují, nebo oni
sami té domnělé pravdy jeho nevyznávají. Tou měrou bude snad dovoleno říci,
že se od sektářů jména M. Jana Husa nesvědomitě užívá k účelům nekalým,
k tomu, aby se katolická církev zostudila, duchovenstvo katolické zlehčilo a aby
se strojila nenávist proti všemu, co je katolického, aby se národ bez toho již po
liticky rozdělený i nábožensky rozrušil a rozeštval.

Mužům liberalistickým, kteří na autoritu ani Boha ani lidí nic nedají a těm,
kdož tak daleko dospěli, že ani existenci Boží neuznávají, tedy naši národní a
internacionální socialisti, pokrokáři, realisté a Macharisté, Volní Myslitelé, když
ti vyhlašuji, že umřel M. Jan Hus za své přesvědčení a za pravdu Boží, — těmto
trasím a nic jiného než frasím musíme se jen usmáli.

Dr. Ant. Lenz již v předchozích článcích dokázal, že M. Jan Hus neumřel
za své přesvědčení. nebo v něm velice kolísal, alebrž že šel na smrt pro bázeň,
aby nepohoršil těch, jimž domnělou svou pravdu Boží hlásal.

K témuž výsledku dospěl i Palacký, který praví: Sbor (kostniehý) neměl-li
jemu přisvědčiti, dáti se od něho mistrovati, musil konečně přistoupiti k odsou
zení jeho, jak toho žádali zákonové církve. Nemaje voliti, dokládá dále Palacký
o Husovi, nežli mezi smrtí tělesnou a duchovní, volil si záhubu těla.

Lojzík.
Školská knihovna mládeže. Svazek [. Sepsal Ant. Borovec. lllustroval K. L. Thuma. Nakladatel

Jan Liebieh v Pardubicích. Cena 1 K.

Rozebírá Tomáš Škrdle. (Dokončení)

Lojzík, odcházeje ze školy, loučí se s p. učitelem delším dopisem. Chce se
podobati plodným štěpům, které učitel vypěstoval, líbá dobrou jeho ruku a přeje
si, aby uzrálo to zlaté ovoce jeho snah. Do smrti nejdelší vždy v lásce ehovati
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bude předrahého svého učitele. Starého Janáka dopis ten tolik doial, že mu po
.hladil drsnou pravicí hlavu, k učiteli došel. jej odprosil a srdečně s ním se roz
loučil.

Ale jeden žák se p. učiteli přece nevydařil; Franta Drbálků, —jenž se stal
Postrachem celé obce. Maje na Rulíka ještě hněv ze školy, že na něho jednou
žaloval, chtěl mu jeho stromeček (každý žák ze školy vystupující zasadil si
stromek) zničiti, nastal zápas a Franta roztal v zápasu Rulíkovi čelo.

Druhý den byla neděle. Po silnici trousili se lidé do kostela (tu se p. spiso
vatel zase zapomenul) a panímáma Svátková mluvila s Krpatkou o včerejším
hrozném zločinu. V tom někdo na návsi náhle vykřikl: Už ho vede, t. j. četník
Frantu Drbalků. Učitel Charvát, pohlížeje na to od školy, pocítil nad tím drásavou
lítost. Kdo byl vinen, táže se autor? Nikdo jiný než poměry rodinné.

Na konci se vyslovuje touha, aby vzešlo plně slunce radostné shody mezi
školou a rodinou.

Po tomto krátkém obsahu a částečně i rozboru Lojzíka dovoluji si k článku
tomuto několik slov.

Práce sama se stránky literární a umělecké jest velice pěkná. Autor je na
daný spisovatel a sestrojil dílo své velice dovedně, ale právě tím jest ono ne
bezpečné a naneivýše škodlivé.

Předně neodpovídá pravdě. anot v Rakousku není školy bez Boha a bez
kněze, nebo zákon přikazuje výchovu mravně-náboženskou a kněz jest vedle
učitele zákonitým činitelem ve školní výchově.

Lojzíkův učitel Charvát přivedl za druhé obec a školní děti bez Boha abez
kněze k vysoké dokonalosti, ale francouzská škola, která si podobně vede, po
učuje nás o něčem docela jiném. Před 40 lety v řeholních školách odchovávaná
mládež čítala ve Francii jen 14 procent analfabetů, nyní je jich 30 procent, ač
koliv stát na školy platí 350 millionů franků. — V armádě počet sběhů ze 4000
vzrostl na 16.000 ročně. Nechtějí za vlast bojovati. -— Vzpírá se kázni ročně
70.000 (dříve jen na 7000). Odsuzování nedospčlých z 13.000 vzrostlo na 30.000
ročně. Počet sebevrahů z 5000 vzrostl na 9000. Počet choromyslných následkem
alkoholismu vzrostl z 11.500 na 85.000 ročně. f Takové je ovoce svobody bez
Boha a bez součinnosti kněze.

Tedy výchova bez Boha "a bez kněze jest u nás nejen nepravdivá, ale i dle
francouzské statistísky zhoubná pro lid, národ, ba pro celý stát. A poněvadž je
tu systém, vedený něčí rukou — buď * ' ' . ' " ' nebo vůbec
frakcí proti náboženství krajně zaujatou — nebo podobných větších nebo menších
knížek četli jsme již více —musíme jej potírati &katolíky k boji proti němu vyzývatí.
Učelem jeho jest, lidu vočkovati. že škola bez Boha a bez kněze obstojí, ano že
vyniká a že sám volnomyšlenkářský učitel, vyšperkovaný přehroznými přednostmi,
jsa milován od dětí a od lidí. pro školu dostači. Lojzíkův učitel na př. podmanil
si všecky děti, vypěstil jejich karaktery azlomil odpor celé obce, která s počátku
stála proti němu, na konec však jeho vzácné vlastností všeobecně uznávala.

Jsem chvála Bohu na všecky strany neodvíslý a ačkoliv se snažím ve škole
s pp. učiteli dobře vycházeti a kde je co osobního a ne zásadního. raději jím
ustoupím — ve věcech viry všecky tiskové i osobní útoky otevřeně a s plným
podpisem svého jména potírám a nic si líbiti nedám.



Strana 88. UČITELSKÁ PŘÍLOHA Ročník xv.

Ve škole vyučuji již 83 let (v poslední době ovšem vždy jen ve 3 třídách,
nebo k více třídám nemám času) a za ten čas jsem se, co se výchovy týče,
taky něčemu naučil, i mohu se tedy nejen jako spisovatel ažurnalista, ale i jako
dlouholetý vychovatel mládeže věcně ozvati a úsudek z praxe nabytý pronésti.

Prosil bych, kdo by byl podobné spisy, jež mi do ruky nepřišly, četl nebo
kdo je čísti bude, aby mne na to laskavě upozornil. Zakoupím si je a buď ve
erastic nebo zde je zase rozeberu a posoudim.

Různé zprávy.

Výbor Jednoty č. katol. učitelstvaa
přátel křesťanské výchovy koná schůzí
v domě družstva Vlast v neděli, dne 22.
prosince v 10 hodin dopoledne.

Zlozvyk u výchově. V Praze vidíte
nezřídka, že p. rada nebo jiný vynikající
otec vede dítě do školy, nese mu tašku
s učením & dítě si při tom vesele poskakuje ,
anebo u školy čeká na vnouče starý dě
deček :: činí podobně; různýmjiným dětem
nosí tašku s učením do školy a ze školy
služka. Dítě, i z bohatší rodiny, ma'. býti
vychováváno v prostotě a má. si zvykati
samostatnému vystupování a má se zame
zovati vše, co budí jeho pýchu a ješitnost.

K prosté výchově ve škole patří
i střídmost u děti. Na jedné škole pražské

krmily se děti již před vyučováním a pak
jedly v hodinách 9,10,11 dopoledne.
Ředitel školy měl to za vrchol výchovy.
Nikoliv — dítčti stačí na půldne kousek
chleba nebo 2—4haléřová houska a kde se
děti různým jídlem přeepavají, lenivčjí a
na duchu malátní. Když ma' dítě ve škole
mnoho jídla s sebou, veďte je k tomu,
aby šetrně dnrovalo čast proviantu dětem
chudým a ne aby kusy masa, buchet
a jiných pod lavici nebo na záchodě
pohazovalo. Jeden chlapec míval s sebou
ve škole kus šunky a v 10 hodin to hltal,
dívaje se strachem v pravo a v levo, aby to
někdo nepobral. A na to běhal mezi 10 a
11 h. na záchod, nebo přecpal si žaludek a
cítil bolesti. Vzal jsem si ho stranou a ostře
jsem mu domluvil, chlapec byl pak stříd—
mčjší & zdravější.

- Čeho je nám ve družstvu Vlast potrebí (Tomáš
Škrdle) 25.

Dobré otra'vení (Jan Nep. Jos. Holý) 2l.
Jest pravdou nepochybnou, že umřel Ill. Jan Hus

za. své přesvědčení a že jesttmučcdníkem za
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Na()sklonku1 XXVIII. roku družstva Vlast (Tom.Skramo
Pravdomluvlnost (Jan Nep. Jos. Holý) 46, 49.
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VĚSTNÍK KATEGHETSKÝ

PŘÍLOHA »VYCHOVATELEc' K XXVII.“ROČNÍKU. ©

_Q

REDAKTOR JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992.

Ut omnes unum sintl — Pfadfmdcr. — Promluva na ]. ned. po zjev. Páně. —- Jiná 
promluva na !. neděli po Zjevení Páně. — Promluva na II., III. a [V. neděli po Zjev.

Páně. — Z praxe a různé.
\\í.. ? (;

Ut omnes unum sintl'r

Věstník katechetský při Vychavateli jest ústředím, kde může býti reali
sováno ideální přání božského Paeáagoga. Proto začasté i dnes na prahu nového
roku stojí a klepá u dvéří těch, kteří posud nechápou, že hodina jest, bypovstali.
Sta katechetů samostatných i z duchovní správy, z. království i markrabství
vidí,“fže nejen hmotná ale i ideální stránka je péčí listuý Politika jeho je eminentne'

stavovská, ale dobrý vojín ví, kde má nepřítele hledati a jemu čeliti. Nemylme
se zdánlivým klidem! Boj oškolu neutuchá a_přirozeně koncentruje se kol vyučování
náboženství. Bylo .by pozdě chtíti hráze stavěti, až propukne ve své intensivnosti.
Odborné vzdělání a zvláště praktická katechesemá ukázati sílu, kterou skýtá. paedago
gice nauka Kristova, jíž odpůrci neznají a proto jí pohrdají. Tot uhelný kámen, který
zavrhli moderní pyšní stavitelé. Je nás relativně málo, ale naplní—lise slovo Spasitelovo
„Utomnes unum sint" budeme silni. Neboť na straně odpůrců byt četné opakuje se
děj stavění věže babylonské, je zmatek mezi nimi v názorech, vpravdě jedni druhým
nerozumějí. A jiné úkoly čekají! Dekrety sv. Otce ohlásily výchovu excharistickou
a postavily ji do popředí. Otázka úpravy katechismu, jakkoli zdárně započala1
nedospěla dosud k svému závěrku; s ní souvisí i změna učebne'hoplánu. O těch
i jiných otázkách toho druhu bude Věstník při Vychovateli věrně referovati.
V exhortách ve stylu pochopitelném úrovni školy měšťanské a z části střední,
bude přinášeti thémata nová v nevšedním zpracování. Drobné zprávy budou po
dávati sdělení důležitějších případů z prakse, úřední nařízení, zprávy spolkové,
kursy, konkursy, personálie a j., co by jen katechetu interessovati mohlo. Také
neopomcneme registrovati vyznačnější zjevy z odborné literatury katechetické.Proto
vznášíme snaz'non prosbu na své příznivce a přátele, by i na dále zůstali Věstníku
věrni a dle možnosti přispěli k zdokonalení listu theoretickyi praktichy. Literární
příspěvky, přání a návrhy budou vždy náležitě respektovány. Božskému Přítel!
dítek u jeho dítkám věnujme srdce své ! prácí ! Redakce.

pentatonika
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Pfadflnder.
ANT. BUŠEK. suppl. katecheta c. k. gymnasia v Opavě.

Mnoho hluku nadělala u nás střelecká cvičení na středních škalách. Radi
kálové jsou proti, rozhodně proti nim z důvodů prý vlasteneckých, rakouští
Němci pro cvičení a my se nevystovujeme opatrně ani pro ani proti. — Jest
však jisto, že myšlenka je dobrá: utužit tělesnou zdatnost a vyplnit jinochu
mnoho zvolného času, jejž mu dnes škola dává, zvláště když kromě neděle jsou
čtyři odpoledne prázdna. Do nedávna byli jsme v babylonském zajetí liberalismu
i pro školy applikovaného. Ať si mladík dělá, co chce. A katecheta i přísnější
professor líčení ve svobodomyslném tisku iako morousové tyranští. A dnes nutno
si uvědomit, že právě kruhy laické hrozí se nespoutané mládeže. Její liberalis
mus a odpor proti veškeré podřízenosti pociťují především vojenští pání, u nichž
přece poslušnost je nejpřednější ctnost. Proto vojenské kruhy chtějí "vypěstovat
vědomí poslušnosti, obětavosti už v žactvu. Odtud střílení. Jest jen záminkou,
lákadlem majícím jiný cíl výchovný pro jejich účely. U nás však chopila se celá
záležitost za nesympaticky konec. Dává se žákům vražedný nástroj a učí se
vojáčkovaní. »

Docela jiného rázu jsou podobné instituce v cizině. Anglie má po decennia
své scout-boye, Hollandsko, Švédsko, Dánsko své spolky mládeže. V Německu

byl to velký reorganisátor armády von der Golz, jenž už vletech sedmsesátých
v knize o Gambettovi poukazoval na spolky mládeže a r. 1893 přímo vypraco
val jejich program, neválečný a přece válečný. Dnes jsou to spolky mládeže,
zvané „Pfadfínden“ Účelem není střílení, ale vycházky, čtení stop, ovšem vo—
jenské, zábava ve volné přírodě, pěstění rytířskosti, lásky k utištěným a nuzným,
k zvířatům, zdrželivósti od alkoholu a nemravnosti. Oblek, uniforma jeturistická
a laciná"(ža 13 marek.) Mistr, obyčejně důstojník, podniká výlety, učí hájit ohněm
ohrožený les, z holí dělat nosítka, obvazovat raněného, poskytovat první pomoci
raněným, zmrzlým, utopeným, zachraňovat tonoucího, plovat, vynášet z hořících
domů, pomáhat uštknutémú zmijí a pod

Občas táže se, kde kdo viděl týrat zvíře neb člověka. Žáci zvěstují ochotně
tu měl kůň natrženou udidlem hubu, tu týrají psa, onde trápí rodiče dítě a mistr
zakročuje u policie, u poručenského úřadu, u stanice pro první pomoc.

Pro zábavu vodí se mladíci velkoměští na venkov, aby poznali plodiny a
jejich zpracování i zužitkování, mladíci venkova do měst, továren, museí, dílen,
velikých pošt, kde všude uvidí něco, čeho by snad za celý život neuviděli.

Appclujc se na poslušnost, laskavost, slušnost a čest.

Srovname-li spolky ,Pfadfmder“ s naším „střílením“ vidíme veliké jejich
předností. Ale i pro katechety je v tom mnoho poučného, praktické applikace
ethických zásad na moderní život jsou zde energičtěji provedeny než v našich,
aspoň tištěných katechesích. Snad věci o lásce k zvířatům by mohli žáci oznamovat
katechetovi, aby je učil zakročovat v jednotlivých případech Io týrání dítek,
o nemocných ve svém okolí by mohli žáci vésti přehled a dodávat katechetům
materiál ke konání skutků lásky k bližnímu. Kde jsou spolky sv. Vincence
z Pauly, mohli by ža'ci mnoho za vedení katechety a výboru vykonat pro prak
tickou křesťanskou lásku k bližnímu. Po případě tento charitativní úkol by mohly

Jpřevzít „Mar. družiny“ žáků. Tím by byli navádění ku praktickému křesťanství.
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l zavádění první pomoci měl by katecheta znát, dokud hy praktického poučení
neskýtal školní lékař v nenucených kursech. To zdálo se mi býti »mcmcntcma
při četbě o spolku „Pfadfinder“ i pro nás. A byly by mravnější, než pouhé
„střílení.“

Na I. ned. po Zjev. Páně.
FRANT. PRAŽÁK.

. Ježíš prospíval moudrosti a věkem a milosti
u Boha i u lidí. Luk. 2, 52.

Sledujme sv. evangelium! _
V Zákoně bylo přikázáno, že všichni vzrostlí Israelité mají putovati ročně

k třem hlavním svátkům do Jerusaléma. Na dívky a ženy se nařízení nevztaho
valo, ale mnohé rády přidávaly se k poutníkům. Také Maria putovávala do
sv. města, kde jako mladistvá dívka sloužila chrámu. Svého synáčka brala ovšem
s sebou; od dvanáctého roku vázal zákon i jej, ovšem jen v očích lidských'a
nikoliv před Bohem. Tentokráte Ježíš zůstal ve chrámě. Poněvadž mužové a
ženy chodili v oddělených skupinách, domníval še Josef, že Ježíš je s matkou
a Maria soudila, že je s pěstounem. Jak se polekali, když večer, sešedše se, ho
nenalezli. Dítko od Boha jim svěřené ztracenol Ach matičko; jaký meč bolesti
pronikl 'tvou duši! Dali se do hledání. Ale kterak najíti dítko mezi poutníky,
jichž bývalo na 500.000? Či začíná se již utrpení, o němž mnoho, však nikoliv
všecko věděli? Prožili tři dlouhé dny nevýslovné úzkosti. Konečně nalezli ho
v chrámě.

Při poutích přicházeli do sv. města také vynikající učitelove Zákona a ko
nali v některé předsíni chrámové výklady, jež lidem prostým i vznešeným bývaly
hojně navštěvovány; ani mladší rabbíni tu nechyběli. Také Ježíš je tu. Než—hle,
nesedí mezi posluchači, nýbrž mezi učiteli, kla'da jim otázky & odpovídaje na do
tazy jejich. Nad jeho slovy pojímá všecky úžas, zvláště učence, kteří dovedli je
oceniti. Připadala jim v ústech dvanáctiletého dítka jako zázrak. Oč běželo, mů
žeme se snadno domysliti. Ježíš doptával se na proroctví o Messiáši. Učitelové
zákona je znali dobře, ale výklad jich nebyl vždy správný, nebo aspoň ne jasný..
Spasitel, na něhož se vztahovala, vyložil jim je asi tak jasně a zevrubně, že ne
přicházeli z údivu. Jedni volali: odkud taková moudrost v tomto dítěti? Jiní u.
chváceni výkladem proroctví, jásali: Messiáš se již patrně blíží.

V tom vstoupili rodičové. Výkřik zní z úst P. Marie, výkřik radosti, z něhož
však ozývá se ještě všecka úzkost, která tyto tři dni svírala ieií mateřské srdce.„
Odpovědi Páně dobře neporozuměli. Věru divná odpověď. Co jest, že jste mne
hledali, praví. Což ho neměli hledati? Zdaiíž jste nevěděli, že já vtom, co jest
Otce mého, musím býti? Což má dítě právo jednati tak samostatně a bez vědomí
rodičů jako jednal Ježíš? A ta řeč! Tak nemluví dítko, poddané rodičům, tak
mluví pán, samostatný, nikomu nezodpovědný. Rodičové neporozuměli, ale ne
horšili se, nýbrž uvažovali v srdcích svých, co slova jeho znamenají. Zvláště
Maria o nich přemýšlela. A ,co. v nich nalezla? Aj, jak byl velebný, když tam
seděl mezi učiteli! Byl to skutečně můj syn? Byl, ale ne ten, jenž v-Betlémě se
narodil, nýbrž ten, jejž jí anděl zvěstoval, jenž s nebesestoupil, jenž.je její
Tvůrce a Pán. Tenkráte pocítila Maria jasněji než dosud, že Ježíš je vtělený
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Syn boží. Také _námjest'přemýšleti„ abychom pochopili slova Ježíšova. Mnozí
toho nedovedou, a vyčítají buď P. Marii nedostatečnou péčí, anebo P. Ježíši
samovolné jednání. Jaký nerozumný výklad! Patrně dívají se na událost očima
jen přirozenýma. Syn boží nemůže se vůbec dopustití žádné — nedím chyby,
— ale ani nedokonalosti; a P. Maria byla zvláštní milostí všelikého poklesku
chráněna. Třeba tudíž hledati výkladu jiného. Církev nám jej dává.

V P. Ježíši je spojena dvojí přirozenost, božská a lidská, božská s bož
skými vlastnostmi, lidská. s vlastnostmi lidskými. Jako člověk s lidským tělem a
lidskou duší, byl dítkem P. Marie, rostl a stával se starším. Tak dnes jej vidíme
v 12. roce jeho, v němž se stal dospělým v ohledu náboženském. Jako Bůh byl
věčný, všemohoucí, měl všecky božské vlastnosti. Toto božství dosud skrýval.
Narodil se v Betlémě v chudobě a poníženosti, trpěl pronásledování, mluvil a
choval se jen jako člověk. Dnes, ve chvíli církevní zralosti, na okamžik odhaluje
své božství. Vymkl se z poslušnosti rodičů, poněvadž se v něm ozvala vyšší
vůle, vůle Otce nebeského, jeho Otce, Pána i Marie a Joseta. On jest cílem všech
starozákonních proroctví a proto je vykládá; on je co nevidět naplní a proto
na nich ukazuje, že království boží je nezbytně blízko; on bude zákonodárcem
světa a proto si zasedl mezi zákonníky a učitele. Způsobem úžas budícím vrhá
jinoch tyto myšlenky mezi ně„ aby připravil mysle jejich na to, co přijde. Ta
jemně znějí zúst 121etého chlapce, nepochopitelně, jako z vyššího světa. Židům
jen nepatrně nadzvedl oponu ze své bytosti, rodičům mluvil jasněji. Zdaliž jste
nevěděli, že já v tom, co jest Otce mého, musím býti? Připomíná jirr svého ne
beského Otce, aby pochopili, že jednal podle jeho vůle, že on jim poslal tento
kříž, že jemu třeba se pokořiti. Nerozuměli hned, nebo okolnosti příliš je vzru
šovaly, ale brzy porozuměli a kořili se vůli Hospodinově. Však tobě, matičko,
bude ještě horší kalich píti!

Poté odešel ?. Ježíš srodiči do Nazareta a byl jím poddán. Byl zas jediné
jejich dítkem. A prodloužil tuto poddanost až do třicátého roku. Prospíval, dí
evangelista, moudrosti a věkem u milostí u Boha a u lidí. Uvnitř ovšem nepro
spíval, nebo měl všecku milost a byl zdrojem všeliké milosti; měl i všecku
moudrost, nebo byl vševědoucí. Ale lidem se zdálo, že slety stává. se také mi
lostnějším a moudřejším. Právem se jim to zdálo, nebo Ježíš na venek se pro
jevoval po celou tu dobu až do veřejného vystoupení jako člověk, tedy jako
jiné dítky a jiní mladíci, t. j. podle let zdál se dozrávati. Jako dítko vedl si
dětsky, jako jinoch jinošsky, jako muž mužně, ovšem tak, že jeho chování bylo
bezvadné, že všichnijej svrchované ctili, divíce se jeho mílostnosti a moudrosti.
Ba, lze říci a právem říci. že i před Bohem rostl. Jako Bůh ovšem ne, nebo tu
je Otci roveň, ale jako člověk. Čím více božství v něm na venek se projevovalo,
čím více vyznamenával se pokorou, poslušnosti a jinými ctnostmi, tím více jeho
lidská přirozenost se zvelebovala a Bohu líbila.

Jaké poučení si vezmete z dnešního evangelia? Pohlédněte uctivě na sv.
rodinu a vizte, jak je tam vše svaté, zbožné, tiché, laskavé; učte se z ní. —
Hle Syn boží pracuje a pracuje také budoucí královna nebes. Nuž a vy? Jste
pracovití? Či milujete více zahálku, hry, dovádění? Buďte veselí, hrajte si a ská
kejte, to jest pra'vo mladého věku, ale při tom nezanedbávejte učení. Nejdříve
povinnost a potom zábava. Zvykejte práci, svědomité práci, nebo je přirozeným
zdrojem časného blaha. — Syn boží byl zbožný, rovněž Marla a Josef. Josel
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putuje do chrámu z povinnosti, Maria z nábožnosti. Ježíš jde také, ač žádným
zákonem není vázán. Jak navštěvuješ ty v neděli a ve svátek mši svatou, jak
jsi jí přítomen? Jak konáš své domácí pobožnosti ranní a zvláště večerní? Po
dobají se tvému vzoru? Či se stavíš nad sv. rodinu mysle, že toho není třeba,
že to není žádná. tak veliká povinnost, že nemůžeš? ó nebuď tak pyšný, ne
sluší ti pýcha ta, nebuď tak povrchní, nebo ne povrchnost ale svědomitost
krášlí člověka. Konej své pobožnosti tak, jako by Ježíš. Maria a Josef se na
tebe dívali a oni se věru na tebe dívají, když jejich jméno vyslovuieš. — Hle,
jak P. Ježíš je poslušný. Syn boží poslouchá prostého tesaře! Jak důležita je
zajisté poslušnost pro děti, když jí tolik let učí. _Celé evangelium nekázal tak
dlouho, jako jedinou poslušnost. Jak se mu asi líbí děti poslušné, _jak protiví
děti neposlušné! Ach děti, budte poslušny svých rodičů a chovejte k nim úctu,
abyste byli šťastný na zemi! P. Ježíš rostl v dobrém. Konejte jen to, co jsem
dosud řekl, budte pracovití, zbožní a poslušní, vy porostete vdobrém. Přidávám
toliko: hledte, abyste neztratili Ježíše. Ztrácí se ztrátou posvěcující milosti, těž
kým hříchem. Když toho pilně se varovati budete, pak milost boží bude posvě
covati vaše práce, rozmnožovati vaši zbožnost, požehnáním provázeti vaši úctu
& poslušnost k rodičům.

Dejž Bůh, abyste se podobali milému Ježíši, prospívajíce moudrostí, milosti
a věkem před Bohem a před lidmi. Amen.

Jiná promluva na I. neděli po Zjevení Páně.
Napsal Jos. Pavlišta, kaplan v Kopidlně.

Milé děti! Radostné svátky vánoční opět jasně vám představily vzácnou
návštěvu Ježíše Spasitele, kterou oblažil kdysi svět v temnotách nejistoty a bludu
pohřížený.

Ale vy nejen dýchaly iste radostnou vůni ván'oc, vy upřímně jste se po
těšily ze skutečné návštěvy Spasitele, vždyt nedávno při sv. přijímáni vstoupil
v čistá srdce vaše, a jeho vroucím přáním je zůstati ve svatostánku duší vašich,
jako dnes prodléval v chrámě Jerusalemském, vstoupiv do něho po prvé . . .

Vaše vděčnost za lásku jeho pak šeptala prosbu pokornou: »Pane, zůstaň
s námi !. a celá vaše bytost v obět se Mu podávala: Jistě váš anděl strážný dívaje se
v této chvíli na krásu duší vašich pěl před trůnem Otce nebeského píseň
o lidském štěstí.

1. Jest skutečně srdce lidské šťastné již na tomto světě, lne-li věrnou láskou
ke Kristu. Nejen že Ježíš odivá duši takovou v roucho bílé posvěcující milosti,
a vínkem dítka božího věnčí jeji skráň, že radostně může Boha zváti Otcem
svým, ale též činí ji dědicem království věčného a docela i bratrem svým . . .
Nevěříšsnad slovům mým? Vzpomeň jen na ten okamžik v Kal'arnaum, když mluvil
k zástupům. Matka a příbuzní jeho stáli venku před domem, v němž Ježíš učil,
žádajíce s Ním mluviti. I'řekl Mu kdosi: »Hle, matka tvá i bratři tvoji stojí
venku, hledajíce tebe.: On pak odpovídaje tomu, kterýž mu to pověděl, řekl:
»Kdo jest matka má a kdo jsou bratři mojiP- A vztáhnuv ruku na své učedníky
řekl: »Aj, matka má a bratři moji! Neboť kdokoliv činívůli Otce mého v nebesích,
ten jest mi bratrem i sestrou i matkou . . ,. (Mat. 12, 46—50).
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Snad krutá smrt ve své ledové'dlani jak ptáče stiskla srdce matčino, jež
zachvělo se úderem posledním a zmlklo na vždy, snad vyrvala z dlaní tvých
starostlivou hlavu otcovskou, snad oloupila tě o drahé duše sester i bratři . .
Jsi nyní sám a sám jako hruška v širém poli, šlehán záštím, protivenstvím,
závistí, osočováním . . . Věř,osvědčuješ-li lásku kJežíši věrným plněním zákona
božího, pak nejsi opuštěn, nejsi zapomenut, přízeň a láska Jeho zůstávají s tebou,
pokoj bydlí ve svědomí tvém — a to jest největším štěstím člověka na zemi!

2. Však dóbře víš, jak lidé se za šťastný pokládají, mohou-li sloužiti nějaké
vznešené osobě. Čím hodnostář větší důstojnost ve společnosti zaujímá, čím
větší zástup jeho podřízených, tím služba u něho čestnější . . . Jakou as radostí
překvapena bývá rodina, dovídá-li se, že syn přijat do služeb u dvora panov
níkova, v jaké úctě těší se dítě u celé rodiny, jakou lásku mu nyní všichni
prokazují, jak honosí se jeho vznešeným úřadem . . . Komu tys obětoval srdce
své, život svůj? Odpovíš: »Ježíši Kristuh Víš. kdo jest to? Jan, miláček jeho.
ve zjevení svém píše o Něm: »Aj viděl jsem Jej v rouchu bílém . . . na hlavě
jeho mnoho korun . . . a na bedrách svých má napsáno: »Kra'l králův a Pán
panovníků . . ,. Množství korun na sktáni Jeho tot počet nesčíslný dokonalostí,
jimiž prozářena bytost Boha-člověka. Ejhle, král nejvýš spravedlivý, lidumilný,
dobrotivý, velkodušný a nejvýš milosrdný . . . není vlastnosti, jež'by nezdobila
a nepronikala jeho srdce! Množství korun jest též znakem svrchovaných práv
na říši, jež nekonečna jest, neboť od východu slunce až do západu veliké jest
jméno Jeho mezi národy a na každém místě se Mu obětuje oběťčistá. Království
to přetrvá věk světa, vždyť Otec nebeský dal Synu“ trůn Davida krále a kralovati
bude v domě Jakubově na věky a království jeho nebude konce . . .

Mac pak, kterou řídí celou tuto říši, sv. Pavel naznačuje mocí již pouhého
_ jména Jeho, řka: »Otec povýšil jej a dal Mu jméno, kteréž jest nad všeliké

jméno, ve jménu tom aby klekalo každé koleno nebeských bytostí, zemských
i pekelných.: Ježíš pak sám poukazuje na moc svou posílaje apoštoly šířiti krá

lovství boží na zemi: »Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi.: Abychom
se však nebáli býti Jeho poddanými, mluví k nám jako vůdce, jenž jest si jist
vítězstvím: »Neboj'te se! Já jsem přemohl svět!: Tomuto tedy králi králův toužíš
věnovati svůj život. Bytost tvá jako kdys svatí tři králové obětuj mu zlato ro
zumu věrou osvíceného, kadidlo dobré vůle a myrrhu trpělivosti.

3. Každé pozemské štěstí jest zdánlivé, vratké a'nestálé a končí hrobem.
Štěstí však vyvěrající z lásky ke Kristu jest stálé, skutečné, provází tě branou
hrobu na věčnost a stupňuje se v nadhvězdné říši, kdež tak úchvatné a nepocho
pitelné zároveň jest srdci lidskému, že Písmo dí o něm: »Ani oko nevidělo, ani
ucho neslyšelo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří Ho
milují.: .

Milá společnost svatých a světle božích tě uvítá, radostně vyjde tí vstříc
tvůj anděl strážný, do zástupu svých jmenovců sv. patron křestní tě přijme,
láskyplně políbí tě v líc Boží Mati Panna Maria, poněvadž tolik se podobáš svě
řenci jejímu sv. Janu . . . Ježíš vyzná tě před Otcem nebeským, že jsi ho tolik
rád vyznával před lidmi celým životem, Otec nebeský přivine tě pak k sobějako
věrné, milované dítě své . . . Ptáš se snad pln údivu: »Jest možno dosáhnouti
takového štěstíh \Vzpomeň si jen na nepomíjející slib samého Spasitele: »Kdož
zvítězí, takt bude oblečen v roucho bílé a nev'ymaži jméno jeho 2 knihy'života
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a vyznam jméno jeho před Otcem svým i předtanděly jeho. (Jan Zjev. '3, 5).
Kdož zvítězí, dám jemu seděti s sebou na trůnu svém, jako jsem i já zvítězil a
sedím s Otcem svým na trůnu jeho: (Jan Zjev. 3, 21).

Za krátký čas zkoušky pozemské takovou ctí, vyznamenáním aslávou věnčí
Ježíš své věrné.

Snaž se duše křesťanská. Krista zna'ti a jemu se připodobniti celým živo
tem; budiž ti vůdčí hvězdou tímto slzavým údolím heslo: »Kristus, jen Kristus
jest mým životem: a poznáš. pravé štěstí zde i spočinešv něm na věčnosti. Amen

Promluva na neděli 11.po Zjevení Páně.
FRANT. PRAŽÁK.

Za onoho času stala se svatba v Káni galilejské.
Jan 2' l,

Vyložme si krásné dnešní evangelium, kterým P. Ježíš zahájil své veřejné
působeni!

Na dolejním Jordaně kázal sv. Jan Kř.pokání, anot kralovstvi božije blízko.
Kolem něho byli jeho učedníci. Tu spatřil P. Ježíše, jehož byl pokřtil, ale který
po čtyřicet dní nedal se viděti. Vite zajisté proč: byl na poušti. Jakmile Jan ho
uviděl, zvolal před učedníky svými, ukazuje na Pána; Ejhle Beránek boží, který
snímá hříchy světa. A vydal svědectví, že on jest, který přijíti má, že na něj
sestoupil sv. Duch, že on jest Syn boží. Druhý den odehrála se podobná scena.
I šli někte'n' učedníci Janovi za Ježíšem. totiž sv. Jan a Ondřej. který přivedl
pak svého bratra Šimona. Následovali nového mistra do Galilee, kde Ježíš povolal
hned ještě dva učedníky. Přišed domů nenalezl matky své, anať odešIa již do
Kány, asi 2 hodiny od Nazaretu vzdálené, na svatbu, nejspíše k příbuzným. Také
Ježíš byl pozván. Šel tam také a to provázen svými pěti učedníky. Přišel k večeru
Tím rozmnožil se“počet hostí o šest osob, přírůstek to pro chudou rodinu velmi
značný. Následek rychle se dostavil, vznikal nedostatek. zvláště nedostatek vína.

Co nyni následovalo, vypravuje sv. Jan, který byl mezi učedníky; vypravuje
tedy co viděl a slyšel. Panna Maria měla se svatebčany soustrast a prosila Syna
za přispění. Ježíš ji zdánlivě odmítl, ale Maria znala dobré jeho srdce; proto na
řídila služebnikům, aby učinili, co jim její Syn poručí. Ještě nepřišla hodina má,
řekl Ježíš. Zdali rozuměla Marie slovům těm? Ježíš zasvětil ji zajisté aspoň
částečně do svých plánů, a proto asi rozuměla. Ale právě proto zjevuje se tu
také v jasném světle moc matky nad synem a jeji k němu důvěra. Ještě ne
přišla hodina jeho, sám jí to pravi, , ještě nenadešla chvíle. kdy chci vystoupiti
jako prorok, snad si umíníl, že tak učiní zítra., pozítří. Věru vážné důvody, ale
Maria nepochybuje, že pomůže, že pomůže třeba zázračně. O, veliká jest úcta
a láska P. Ježíše k matce jeho, a proto je veliká i její moc nad ním. Z toho
důvodu vznikla naše modlitba; nikdy nebylo slýcháno, že bys byla koho opu
stila, kdo se pod tvou ochranu utekl. »

Však vizme, co se stalo. Za nějakou chvilku přistoupil Ježíš k služebnikům
a nařídil jim, aby naplnili stoudve vodou. Takových stoudví stálo venku šest,

_každé. o dvou nebo o třech měřicích. Židé si při jídle umývali často ruce. nebo
užívati lžic a vidliček nebylo zvykem. Při větší hostině bylo třeba mnoho vody,
třebas pokrmy záležely většinou z ovoce a plodin. Proto stálo venku šest stoudví,
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každá asi o 80 litrech. Bylo tedy sluhům přinésti asi 500 litrů vody. Taková
práce vyžadovala nejen hodně času, nýbrž budila zajisté také nemalou pozor
nost. Nejeden así prohodil: k čemu to? Ježiš neučiniv žádného Zjevného zna
mení, nevysloviv žádného slova, nedoteknuv se ani vody ani čeho jiné-ho, kázal
vodu nésti na stůl. Pouhou vůlí, projevenou v nitru, proměnil vodu ve víno,
A bylo to víno dobré, lepší dosavadního. Ten učinil Ježíš počátek divů v Káni
galilejské & zjevil slávu svou, t.j. ukázal moc svou nad přírodou, dí evagelium!
Hosté se asi divili a nevěděli, co si o věci měli mysliti. Jinak apoštolové. Byli
na svatbě jako žáci Ježíšovi, osoba nového mistra byla obetkána tajemným kou
zlem slov sv. Jana Křtitele, byli:-vočekávání budoucích věcí: proto dávali zajisté
bedlivý pozor na každé jeho slovo, každý pohyb, každý skutek. Evangelium dí,
že učedníci uvěřili v něho. Což nevěřili ještě? Věřili, ale jen na slova sv. Jana
Křtitele. Nyní viděli na vlastní oči. Tato jejich víra-měla zapotřebíještě dlouhého
času, mnoha a mnoha divů, nežli se stala vírou pevnou,jistou, dokonalou. Anení
divu, nebo šlo o věc neobyčejnou, novou. nad míru důležitou. To my to máme
snažší._m—yznáme všecky zázraky Kristovy, máme svědectví apoštolů, církev
sama je důkazem božství Páně. Proto nevěra je nyní i velký hřích i nerozum.
U apoštolů víra poznenáhla rostla a se upevňovala, až dospěla tam, že i život
za ni dali.

vTolik o krásném evangeliu. Jaké poučení si z něho vezmeme? Ukazuje nám,
ža-jakým účelem P. Ježíš konal zázraky. Předně proto, aby pohnul lidi k víře, že
jest od Boha poslán, a poznenáhla k víře, že jest Syn boží. Proto zjevil slávu svou,
dí evangiista. totiž slávu jako jednorozeného od Otce (Jan 1, 14). Zázraky Kristovy
tento účin také měly a jsou dosud nevyvratitelným důkazem božství Páně. Za
druhé konal P. Ježíš zázraky proto, aby nejen slovy, ale i skutky učil. Čemu
nás učí dnešní div? Že máme v nouzi bližními. přispěti, že mimořádným udá
lostem třeba věnovati pozornost, jelikož bývají prstem božím. Že není zapově
zeno radovati a veseliti se, účast na ušlechtilých zábavách míti. Že zázračné pro
měněníje obrazem jiného proměnění, neskonale vzácnějšího, toho, jež děje se na
oltáři při mši sv. že Bůh, a tudíž ovšem i Kristus, jest absolutním, svrchovaným
pánem nad přírodou, z čehož právem jde, že jest také jejím tvůrcem. Že P.
Maria má u Boha velikou moc a že tedy právem se k ní utíkáme. Že apoštolové
se víře v Krista nevzpíraii a že proto také k ní došli, v ní se utvrzovali, v ní
setrvali až do smrti. Tak i dnes každý, kdo se zúmyslně víře nevzpírá, k ní d)
jde a v ní šťastně jednou umře. Za třetí konal P Ježíš divy, aby lidem poma
hal. Mimo několik divů, jež sloužíjen k tomu, aby ukázaly božství Páně, jsou
všechny dobročinné, láskou k bližnímu díktované. Dnes pomohl snoubencům
v nesna'zi. a to v nemalé. Brzy uvidíme jej, jak nasycuje hladový lid, jak uzdra
VUje nemocné, jak vyhání ďábly, vrací matce zemřelého syna a j. Povzbuzení
pro nás, abychom se v nesnázích života obraceli s důvěrou na dobrotivé alásky
plné srdce Ježíšovo.

Toto naučení, které nám evangelium dává, obraťte na sebe. Mate ta
kovou ochotu k věření jako apoštolové a takovou odhodlanost následovali P.
Ježíše, t. j. plniti jeho přikázání, jako oni? Rcete často: Můj Spasiteli, učiň, abych
i já byl tvým učedníkem jako sv. Petr nebo sv. Jan! I vy porostete ve víře.
Zpytujte se: jaké jsou mé zábavy a radovánky? Jsou takové,“ že by při nich
mohl býti přítomen Pán Ježíš? Či jsou divoké, rozpustilé, neslušné? Sv. Alžběta při



"Ročníkxv. ZKATECHETSKÝ VESTNlK Shu 9.

hrách někdy se zastavila, připomněla si, že Bůh ji vidí, učinila střelnou modlit
bičku k andělu strážnému, aby jívšeho, co by se Bohu nelíbilo, chránil. — Jak
prosíte P. Ježíše a P. Marii v potřebách časných a duchovních? Viděli jste zajisté
obrázek, jak dítko odešlo tajně do chrámu, přistavílo si židli k oltáři, vystoupilo
na něj a tukalo na dvířka svatostánku prosíc: Ježíšku, dej matince chleba, aby
již neplakala. Snad také někdy slyšíte doma stezky na nedostatek toho neb onoho;
zdaliž se modlíte, aby Bůh pomohl? Snad P. Ježíš a P. Maria chtí přispěli a če
kají jen na vaši modlitbu. Nezapomínejte na nil'V ústavě sirotků modlí se denně,
aby jim Bůh vzbudil dobrodince; žijí jen z almužen a nemají nikdy hladu. Ta
modlitba jim pomáhá.

0 sv. Josefovi nečiní se ani v tomto evangeliu ani v následujících zmínka.
Zemřel přešťastně v rukou-P. Ježíše a P. Marie, ztráviv mnoho blažených chvíli
.v jejich společnosti. Buďte dobří, ctnostní, zbožní následovníci Spasitele; i vy
budete míti spokojený život & šťastnou smrt, jež vás na věky s Bohem blaženě
spoji. Amen.

Promluva na ned. III. po zjev. Páně.
FRANT. HRADSKÝ.

Uzdraven jest služebník v tu hodinu.
Mat. 8, 13.

?. Ježíš radoval se nad vírou setníkovou a pochválil ji. Za odměnu uzdra
vil služebníka. Událost tato způsobila zajisté, že mnozí v domě uvěřili. Tak víra
setníkova stala se požehnáním pro mnohé.

' Rozum, sv. Písmo, zkušenost nás učí, že člověk dobrý jest požehnáním a
člověk zlý kletbou pro mnohé.

Chci promluviti o první části této pravdy.
1. Rozum nás učí, že dobrý člověk přináší požehnání rodině, škole, společnosti

zemi, ba lidstvu celému.
Na dobrého člověka hledí Bůh s libosti a proto žehná nejen jemu, nýbrž

i těm, s kterými žije. To je přirozeno. Když vy vidíte milého spolužáka ve spo
lečnosti, přenášíte'bezděky svou přízeň také na druhy. Když otec má velmi hodné
dítko. vykoná k vůli němu pro celou rodinu leccos, čeho by jinak pro ni nevy
konal. Tak jedná zajisté i Bůh. V dobrém a ctnostném člověku vidí zářiti
svůj obraz, miluje jej a jeho láska padá i na ty, s nimiž spravedlivý žije. Když
Bůh pohlížel na Krista v Betlémě, v Nazaretě nebo na kříži, viděl v něm naše
člověčenství i miloval v něm všecko lidstvo, zvláště ovšem ty, s nimiž jeho vtě
lený Syn žil, P. Marii, sv. Josefa a apoštoly.

Dobrý člověk a jeho skutky jsou jako símě, jako světlo, jako teplo. Vždy
padne nějaké zrno na půdu dobrou a vzejde, teplo nezbytně ohřívá blízké před
měty, slunce nezbytně je osvěcuje. Však žádný dobrý skutek není možný bez
pomáhající milosti. Co tedy učinil dobrý člověk, že jest příčinou nadpřirozeného
dobrého skutku? On otevřel milosti boží cestu do srdce bližního. Zavřenou oke—
nicí nemůže světlo do světnice, jen z venčí na ni doráží. Ty pootevřešokno,
a hle, radostná zář osvítí jizbu. Dobrý člověk pomáhá otevírati zavřené srdce,
aby milost boží mohla do něho.

Lesní vzduch prospívá zdravému i chorému, poněvadž obsahuje hojně ky
slíku. Dobrý člověk šíří kolem sebe ovzduší svých ctností, které duši jest zdrávo,
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jako okysličený vzduch plícím. Dobří stávají se v něm lepší a nemocní na duši
zdravými.

Tak rozum nás učí, že dobrý člověk je požehnáním pro ty, s nimiž žije.
_ 2. Že tomu tak, potvrzuje sv. Písmo. Jakubovi bylo prchnouti před Esauem

Odešel do Haran ku příbuznému svému Lábanovi, tehdáž nebohatému a sloužil
: mu. Málo jsi měl, než jsem přišel k tobě, řekl pravaivě Jakub po letech sve'mu

tchánovi, a nyní bohatým učiněn jsi; požehnal tobě Hospodin pro můj příchod.
A Lában to uznal, nebo pravil: zkušeností jsem poznal, že mi Bůh požehnal
pro tebe (! Moj. 30, 27. n.).

Josel egyptský byl jinoch nevinný, bohabojný a dobrý. Poněvadž jej Bůh
vyvolil k velikým věcem, zkoušel ho prve. Přípustil, že jej jeho bratři ze závistí
prodali do Egypta, ale bděl nad ním. Josef přišel k Putifarovi, jenž byl knížetem
nad. vojskem. Vypravuje Písmo, že byl Hospodin s ním. Byl jako muž, jenž
všecko šťastně činí. Putilar to brzy zpozoroval, vzal mládence do domu, aby'
v něm přebýval. Dobře věděl, že Hospodin jest s ním a že všecko, což činí,
spravuje skrze ruce jeho (1 Moj. 39, 1 n). Však ještě více měl býti jinoch zku
šen, nebo povolán byl k věcem neobyčejným. Měl zachrániti svůj rod od hladu,
měl jej uvésti do Egypta, aby zde zmohutněl a ve všelíkě tehdejší vzdělanosti,
mající sídlo v Egyptě, se vzdělal, měl býti požehnáním této zemi a též krásným
předobrazem Pána Krista. Josef obstál skvěle. Že měl živou bázeň boží, nedo
pustil se žádného hřlšného skutku. Dostal se do žaláře, ale jen, aby z něho
postoupil na nejvyšší hodnost v říši po králi. A nyní skrze něj lilo se požeh—
nání boží na všecky. Však víte, co se dělo.

Dobrý člověk nejen přináší požehnání, nýbrž oddaluje také zlé. Věčně krásný
a poučný zůstane tu priklad o Abrahamovi, prosícím za města Sodomu & Go
morhu. Významno v něm hned to, že Bůh uvažuje, nemá-li trest, jenž na města
chystal, Abrahamovi oznámiti; a oznámil mu jej. Hle, v jaké úctě byl u něho,
že byl spravedlivý. Když Abraham polekán začne za město prosítí, neodmítá ho,
nýbrž poslouchá jej, ano přijímá i smlouvání jeho. Pro padesáte spravedlivých
chtěl odpustití celému městu. Abraham smlouval až na deset. Ipro těchto deset
spravedlivých mělo býti město ušetřeno. (1 Moj. 18. 17 n.). V Sodomě byly pá
chány nepravosti; do dnešního dne má proto smutnou slávu, že veliké zpustlosti
se říká sodomská. A deset spravedlivých jediné tím, že by ve městě žili, byli
by je zachránili od hrozného trestu vyhlazení a věčně hanby.

V žalmu 105tém vzpomíná David na nevěrnost lidu israelského a praví
k sobě, že Hospodin byl by jej zahubil, kdyby Mojžíš se nebyl postavil mezi

_něj a hříšný lid. Na kterou událost to vzpomíná? Na onu, jak před horou Sinai,
v okamžiku, kdy Bůh s ním uzavřel památnou smlouvu, klaněl se zla—
tému teleti. Tenkrát chtěl Bůh vzdorný národ zničiti, ale nemohl. Vy mi řeknete:
Jak, že nemohl? Kdo může brániti všemohoucímu? Nemohl,_nebo pravil k Moi
žíšovi: pust mne, ať se rozhněvá prchlivost má proti nim (2. Moj. 32, 10). Spra
vedlnost Mojžíšova a jeho modlitba držely ruku Hospodinovu, nebo děl: pust
mne. Aj, jak veliká, podivuhodné je moc spravedlivého!

3. Co dává úvaha rozumová, o čem svědčíPísmo,'tomu učí zkušenost. Spar
tané byli bojovný národ řecký, svou udatností nad jiné proslulí. Avšak se stalo,
že přes všecku chrabrost měli trvalé neúspěchy a na mysli poklesli. Prosili At
heňanů za pomoc. Athenští poslali jim místo očekávaného vojska pěvce hrbáčka.
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Spartané se zprvu domnívali, že jím ho'poslali na posměch, ale brzy soudili
jinak. Pěvec pěl jim k lýře o rekovných činech slavných bojovníků. Když mu
naslouchali, rozehřávalo se srdce jejich, pokleslost mizela a nové nadšení do
dávalo jim odvahy. Vzmužili se a vlastní silou zvítězili nad svými nepřáteli. Kdo
to způsobil? Prostý pěvec. Prostý pěvec. To se opakovalo v dějinách tisíckráte.
Vzpomeňte na poměry našeho národa před sto léty. Zdaliž se nepodobal člověku
umírajícímu? Kdo jei probudil? Jednotliví vynikající a nadšení mužové. Dobrov
ský stvořil mu řeč, Puchmajer dal jí mistrnou uměleckou formu, Jungmann se
bral její bohatství, Zahradník a Marek přizpůsobili ji vědě mudroslovné, Palacký
a Rieger získali jí platnost v říši, buditelé naučili lid ji mílovati. Vynikající jednot
livci jsou to. kteří odpoutávají dřímající síly v národě; jsou-li dobří, odpoutá'
vají v něm síly dobré. Sv. František žil v době, která se ničíla přepychem a
rozmaříloslí. Světec oblíbil si, veden milostí boží, chudobu a nadšenými slovy
o ní kázal. Stal se obroditelem celých národů a století. Sv. Alfons _žil.zase v době,
v níž nerozumní horlívci žádali od křesťanů takovou svatost života, ač sami ji
neměli, že lid, vida nemožnost dosíci jí, propadal zoufalství a na konec nesne
sitelné břímě takového křesťanství odhazoval. Světec svou mravovědou. založenou
na umírněných zásadách církve, stal se osvoboditelem od těchto moderních l'a
riseů. Avšak proč hledám příklady? Mame Krista, Syna božího, jenž jediný stal
se obroditelem veškerého pokolení lidského.

Hle, jaký význam ma'.dobrý člověk ve společnosti. Proto volám k vám:
buďte dobří! Každý ušlechtilý člověk touží konati dobro, prospěti jiným, zane
chati o sobě dobrou památku. Buďte dobří, buďte ctnostní, buďte v pravdě zbožní!
Budete požehnáním sobě, své rodině, své zemi. Příbytkové spravedlivých požeh
náni budou, dí Písmo (Přísl. 1, 33). Kdybyste na světě nic jiného nevykonali,
vaše spravedlnost bude požehnanější pro jiné, nežli slávalidí výtečných, ale nedobv
rých a vám přinese blaženost věčnou. Amen.

Promluva na IV. neděli po Zjevení Páně.
FRANT. HRADSKY.

A aj, bouře veliké stala se na moH. Mat. B„ 24.

Kterysi vykladač Písma praví, že Bůh poslal na apoštoly bouři pro přítomnost
v ní Jidášovu. Necht příčina bouře byla jakákoli, jisto je, že hříšný člověk je
příčinou neštěstí pro mnohé.

[. Tomu učí nás rozum. Nezdárné dítko v rodině, hříšný člen ve společnosti je
stálou urážkou boží a dráždí ustavičně hněv Hospodinův. Je přirozeno, že tato
nelibost padá. také na rodinu nebo společnost, jež takového člena — pravidelně
ne bez viny — splodily, jej trpí, za něj se nekají, ano_jej snad i chválí. .Proto
odnímá jim Bůh mnoho milostí, mnohého zlého jich nechrání; když pak zasáhne
trestem, mají z toho nezbytně škodu nebo hanbu i ony.

Křesťané tvoří duchovní nadpřirozenou jednotu, jejíž hlavou je Kristus.
Sv. Pavel nazývá ji tělem, jehož jednotliví lidé jsou údy. Hříšný člověk je údem
nezdravým, ba mrtvým. Jako nezdravý nebo mrtvý úd je přirozenému tělu obtíží,
ohyzdou, nebezpečím pro zdraví a život, tak hříšný člověk je na duchovním těle
pro ostatní lidi zhoubný.
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On také snadno jiné nakazí, zvláště povahy slabé a nepevné. Jedno jablko,
neodstraní-li se v čas,. nakazí všecka. Jeden litr octa poruší sud vína. Jeden
falešný hráč znechutí nejkrásnější koncert, jeden falešný pěvec nejoblíbenější
píseň. Jedna skvrna zkazí celé bílé roucho. Podobně jeden hříšný člověk je při
činou zkázy mnohých. Hříšná duše nezbytně se“ projeví v řečech, zásadách,
skutcích. Vytvoří kolem “sebe zhoubné ovzduší, které jiní, žijíce s ním, do sebe
vdechují. V bařinatých krajinách obsahuje vzduch mnoho bacilů, které brzy
podryjí zdraví člověka zdravého, o slabém ani nemluvě. Zlé příklady kazí dobré
mravy, dí přísloví. Klamna je výmluva: já se nedám; ani jeden z desíti
nezůstane beze škody. Tak zlý člověk šíří zkázu vů_kol sebe, šíří ji, i kdyby
nechtěl.

2. Této pravdě učí také sv. Písmo. Za času proroka Ezechiele žili v Jeruzalémě
také spravedliví, ale poněvadž mnozí odstupovali od Zákona, pohrozil Hospodin
celému městu: »Aj, já na tebe a vytrhnu meč svůj z pošvy své a zabíjí v tobě
spravedlivého i bezbožnéhm (Ezech. 21, 3). — V knize Jozue se; vypravuje ná
sledující. Izraelité dobyli velikého a opevněného města Jericha. Ale když hned po té
oblehli nepatrné městečko Hai,učinili obleženívýpadaporazili malýmjzástupem vojsko
izraelské, že se dalo úprkem na útěk. Polekaný Jozue padl před archou na
kolena a prosil s pláčem Hospodina o příčinu, proč opustil svůj lid. Co se stalo?
Dopustil se celý národ něčeho zlého? Nebo zhřešil těžce aspoň jeden pluk?
Nikoliv.“Jediný Achan spáchal zločin,-dopustiv se proti výslovnému zákazu Hospo
dinově krádeže v dobytém městě. Poskvrněn jest všechen lid, pravil Bůhk Jozue;

f nebuíu více s vámi, dokud nepotřete toho, kdo tím hříchem vinen jest. (Joz. 7,
11. n.) I ukamenoval jej Izrael, aby smyl vinu se sebe. — Jak se provinil'Heli,
že netrestal nezdárnýchj synů svých, kteří kradli maso obětní, tak že lid byl
pohoršen a přestal přinášeti oběti Hospodinu, je vám dobře známo; poukáži tedy
jen na trest, který stihl nejen otce a syny, nýbrž celý rod. Synové padli v boji,
otec při zprávě té klesl se židle a umřel náhle, od rodu Heli odňat jest vele
kněžský úřad, všichni členové jeho umírali v mladém věku (Král. 1. a 2). —
Král David chtěl věděti, veden jsa marnivosti a ctižádostí, kolik statečných vojínů
může postaviti do pole, i dal proto učiniti jich soupis. Ale trest následoval
v zápětí. Byl z důležitých příčin veliký. Přišel strašlivý mor a z l3ti set tisíc
mužů zahynulo 70 tisíc (2. Král. 14.). — A kdo z vás nezná vypravování o Jo
nášovi, jenž, aby nemusil jíti kázat do Ninive, sedl na loď a utíkal před Hospo
dinem. Bláhový, jakoby někdo mohl skrýti se před okem božím. Nastalo. bouře,
tak že se loď potopovala. Obchodníci vmetali zboží své do rozkácených vln
aby je utišili, ale marně. Jonáš zatím spal na dně lodi. Vzbudili jej, aby prosil
svého Boha, nezachránil-li by je od jisté smrti. Vida strašlivou bouři,poznal hned,
že přišla pro něho. Lítostí jat prosil, aby ho hodili do moře, že bouře přestane.
Nechtěli dlouho, ale když nebylo zbytí, učinili tak. A vlny se hned utišily. Zdaž
nemluví tato událost zcela jasně? Avšak proč hledati příklady, když máme jeden,
potvrzený Bohem, Kristem, apoštoly, veškerou církví? Kdo byl příčinou. že ztra
cena jest původní milost, raj, nesmrtelnost? Kdo příčinou, že samému Synu
božímu bylo sestoupiti na zemi a nás vykoupiti? Jediný člověk, Adam. Sv.
Pavel dí: Skrze jednoho člověka přišel hřích na tento svět a skrze hřích
smrt, (Řím. 5, IE.)
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učinili tuto zkušenost. Proslavený básník římský Vergil praví, že podobyti mesta
Troji, když Řekové vraceli se domů, veškeré jich loďstvo bylo bouři“ zničeno
a bleskem zapáleno. Co bylo toho neštěstí příčinou? Ohavný hřích jediného
reka z nich Ajanta, odpovídá Vergil, který zneuctilsvatyni. Pohanský spisovatel
Laertius vypravuie, že za hrozné bouře všichni se modlili. Když zločinci, kteří
na lodi byli, chtěli učiniti podobně, zvolal k nim Bias,jeden z největších mudrců
světa: mlčte, aby bohové neviděli, že jste zde také a pro vás nás všecky ne—
zahubili. Císař římský Tiberius kázal vyhnati z Říma všecky Židy. Proč tak
učinil? Poněvadž někteří dopouštěli se podvodů. Věděl, že mnozí jsou zbožní,
& spravedlíví, ale vyhnal všecky, jelikož, jak pravil, se bál, aby pro jejich faleš
nebyla trcstána celá říše.

Toto poznání, jehož pohané zkušeností nabyli, můžeme zkušeností doložiti
i my. Nemluvím o tom, že zločinec, jenž byl chycen, uvádí hanbu a bídu na
své příbuzné, na svou obec a svůj národ. Mám na mysli hříchy, kterých světská
spravedlnost netrestá, nebo které zůstanou na světě utajený. Vidíme, jak někdy ,
mocný trůn je podvrácen, jak znamenitý šlechtický rod vymírá, jak :
která bohatá a vážená rodina upadá, jak klášter hyne, jak někoho osud za osudem
stíhá. To vše děje se s porážející a překvapující důsledností. Hledáme“ příčiny
a dojdeme ku přesvědčení, že nějaká veliká vina lpí nesmazána a neodčiněna na
osobě, rodině, národě. Takovým- způsobem hrozila známému šlechtickému rodu
zkáza. Jedna z dcer dověděla se o tajné vině a obětovala se Bohu na usmíření;
a kletba zmizela. Vinu lze pokáním vždy smýti, ale k smytí časných trestů, jež
i po zpovědi zůstávají, je někdy třeba mimořádných skutků kajících'. _

Tak učí nás rozum, sv. Písmo a životní zkušenost, že hříšný člověk přináší
neštěstí na mnohé. Jaká to výstraha! Jaké povzbuzení k bázni boží a- k pokání!
Běda tomu, skrze koho pohoršení přichází! Co istrašlivých běd uvalil na náš
národ jediný Hus! Dosud lpí kletba jeho osoby na nás,. bouříc národ proti Bohu, ._
církvi, sobě. A jak budou jednouItisícerá ústajjej obviňovali, že byl příčinou jejich ,
zkázy časné a snad i věčné! Jaká hrozná myšlenka„ býti příčinou neštěstí.
jiných! Když člověk ublíží jen sám sobě, má aspoň útěchu, že nemá na svědomí
cizí bědy; smíří se s Bohem a je dobře. Ale. jak odčiní škodu jiných? M. ď!'
Varujte se hříchu a když jste hřešily, záhy a upřímně se z něho kajte! Čiňte:
i hojné pokání, aby i jeho následky byly zmařeny! Svatí, vidouce hříchy kolem
sebe, konali veliké skutky kajícnosti, aby usmířili hněv boží. Jak šlechetné to
duše ! Přivelikých pohoršeních n. př.„připoskvrnění chrámu nařizuje církev smírné =
slavnosti, aby urážka boží byla odčinčna a od celé obce odvrácen trest nebes. Při
velikých neštěstích nařizuje pobožnosti n. př. veřejné průvody,__poněvadž se
domnívá, že přišly jako trest za nějaký veliký hřích. Účastniti se jich, je dobrá
věc, ale lepší jest, krásnými ctnostmi hněv boží oddalovati.

Buďte ctnostní, buďte dobří, buďte zbožní, abyste byli pro sebe a jiné po

m WWWW
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Z praxe a různé.

— Spolek kateehetůvkrál. Českém
konal dne 13. !. m. za hojného účastenství
i členů venkovských IX. členskou schůzi.
Program a jeho projednávání bylo velmi
obsažné; uveřejniti lze jen v hlavních bo
dech. Piečteny a schváleny oba poslední
protokoly, zodpověděny došlé dopisy kollegů:
Linharta z Turnova (který zároveň přistupuje
za člena spolku, jehož činnost upřímně
uznává a chválí), Zelinky z Chrudimi a
Hrudky ze Smíchova. Dále přípisy »Zemské
rady katolíkůc, »Zemského spolku pro plicní
choroby., »Videňského spolku katechetůc,
»Spolku bratrských škol v Bubenčic, »Spolku
Emeritůc, obchodní nabídky firem Kotrba,
C. Marek, plast. dekor. závod Praha-V. a J.
Vášová, projekční přístroje. Po té jednáno
o »Věstniku katechetskéma, protože členstvo
v té věci domáhá se určité změny. Po delší
debatě a úvahách usneseno, aby o tomto
přání členstva rozhodl výbor ve středu a
event. kroky zařídil. Valná hromada svo
la'na bude na přání členů_jako obyčejně
na Sv. tři krále 6. ledna ve 2. hod.
odpoledne. Rokováno o dekretu »Quamsingu
laric pro Prahu a předměstí; kollegové nechť
co nejdříve pošlou svoje zkušenosti :: obtíže
sjeho prováděním Spolku. — Co je s úpravou
našich platů a důležité upozornění ve při
čině právního poměru katechety probral
předseda spolku. Na přání kollegy Olivy
budou k vůli venkovským členům svolávány
členské schůze, pokud tomu zpovědní doba
dovolí, ve 2. hod. odpoledne. — Pokud
možno zodpověděny dotazy kollegů z ven
kova o audienci u vsdp. preláta Tum
pacha, dotazy 0 komisi osnovové, zpěv
níkové, na stále rostoucí zatahování
školních dětí do hospod u příležitosti pořá
dání dětských dnů po šibřinkách jednoho
každého spolku atd. — Vdp. ThC. Lhotský
ohlašuje svoje druhé opravené vydání .Metho
dického katechismu-. Na toto dílo .se
upozorňuje, je! pro katechetu »unum
necessariumc.

Mnichovský spolek katechetů mimo
jiné vyslechl dne 9. října 1911 přednášku
prof. dr. G'óttlera »o morální paedagogice a
a problému náboženskémc. Rečník uvedl,
že rozdělení světského morálního vyučování
od vyučování náboženského je sice logicky
možno a fakticky se děje takové vy

učování čistě světské morálce ve Francii a
jiných zemích a ukázal na filosofy a paeda
gogy, co o tom soudí. Po jeho rozumu však
takové dvojaté vyučováníje nemístné ve škole
obecné, ač i tu uvádění přirozených
motivů mravního jednáni od laiků učitelů
lze vítatl. Ve škole pokračovací učitel nábo
ženství nemá si dáti ujíti příležitosti, pouka
zovati na přirozenémotivy, ale nebude škoda,
jestliže také z jiné strany bude se skýtati
zvláštní sociálni vyučování morální. V diskussi,

“již se pak účastnili Stieglitz, Pichler, Keller,
Appel, Siebengartner, bylo s důrazem
stanoveno, že učitelé náboženství motivy při
rozené morálního jednání vedle nadpřiroze
ných mají respektovati, nikoli všakje předce
ňovati.

Učebná osnova pro IV. třídu měšť.
škol ve Vídni. Nařízením ze dne 25. října
1911 předepsal k. a. vídeňský ordinariát
provisomí osnovu pro jednoroční »učcbné
kursy- (t. zv. IV. třídy měšťanské) a to na
zkoušku pro rok 1911-12 :-Naučení života
křesťanského.

1. Vzhledem k Bohu: Přikázáni lásky
k Bohu, úcta k němu atd.

2. Vzhledem k sobě:
sebezdokonulování.

Sebezapírání,

(5. Vzhledem k bližnímu: Spravedlnost,
láska.

4. Vzhledem ke dvojí lidské společnosti:
Církev a stát.

Čtení a výklad vybraných evangelií a
epištol, výklad věro a mravoučných nauk
v nich obsažených s doložením apologe
tických momentů.

Učebnice. Velký katechismus a evan
gelní kniha. V dodatku poznamenává k. a.
ordinariát, že po rozumu 3. bodu »statutu
obce vídeňské pro zřízeníjednoročních kursů
pro odrostlou mládež-, vyučování nábožen
ství na učebných kursech jest svěřiti uči
telům náboženství ustanoveným bud' denni
tivně anebo provisomě, jelikož by bylo bez
účelno ustanovovati druhou učící sílu pro
jednu vyučovací hodinu týdenní.

Salcburský spolek katechetů. jenž
uvádí počet členů t. č.na 226, konal výroční
valnou schůzi 16. listopadu v Salcburku.
Farář Praxmayr přednášel »o učebnicíchc
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a svá přání motivoval v tento princip:
»Katechismus, který jest určen pro praktický
život, musí býti sestaven od praktiků a
nikoli od doktorů theologie. Ti jsou pro
theology, nikoli pro děti. Nechť zkoumají.
zde vše dogmaticky je správné, aleformu
podání přenechají praktikům.

Katecheté korutanští konstituovalise
ve spolek na své ustavující valné schůzí
v Celovci 8. listopadu 1911.

Fr. Jirásko: Exhorty. Řada ]. Kni
hovna kazatele čís. 36. Nákladem R.
Prombergra v Olomouci. Spisovatel konal
tyto promluvy jako katecheta dívčího lycea
Jičínského k chovankám ústavu. První
z nich jedna' o ceně času. dalších iedenácte
o mši sv. a jejich obřadech, potom v šesti
se dokazuje, že křesťanství není nkopiíc
Budhismu a konečně šest posledních týká
se úkolu křesťanské ženy. — Jak patrno,
vesměs themata pro dívky toho včku vhod
ná, avšak zpracovani některých z nich není
po mém soudě náležité, byť snad spočívalo
na četných uváděných pramenech českých
i jinojazyčných. Hned první promluva o
ceně času podána jest ve formě těžkopádné,
filosofující, místy i nesrozumitelné, tak žei
pozorněmu čtenáři jest obtížno sledovali
myšlenkový postup, natož mladistvým po
sluchačkám myslí těkavé, jež v proudu řeči
sotva plně porozumějí na př. slovům (str. S.)
»Vzhledem k minulosti praví spravedlnost,
že naloží čas jí; vzhledem k budoucnosti
praví prozřetelnost: čas náleži mněl příto—
mnost — ta jest dobou milosrdenství.. —
Slova tato, nemají-li vyznítí na prázdno,
vyžadují nutně bližšího vysvětlení,' toho
však se jim nedostane. Obscurus fio, dum
brevis esse volo — platí o celém úvodě této
promluvy. Co mám říci o výroku (str. 8.)
»Přemůžcmc únavu snadno, stavíme-li se
ku práci aggresivně, nikoli defensivněic —
Ktera' dívka tomu porozumí? — už pro ta
cizí slova, v nichž si spisovatel vůbec li
buje; na př. »dísponovan ku prací —- spe
cielní nechuť, — končím illustrací(l) —
víno jest produktem božím —- moderní lidé
upírají Kristu Panu originalitu — náklon
nost k disputaci — Budha cítí se solí
dární s tvorstvem — ve formě anthropo
morfístícké a j. v. — Někdy by to mohlo
i k úsměvu svésti, jako na př. na str. 24.
»mšc sv. má svou ouvcrturuc, na str. 80.
»dnešní úvahu označují vignetkou (!) a j.
— Podobně nemohu schvalovati některých
výrazů více méně triviálních nebo celých
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výroků téměř cynických. jako na př. na
str. 31. »dávají peníze na tácek — u ko-
ryta žerou vepři — na str. 56. až někdo
zavede parní a elektrický pohon při mod
litebnich mlýnech, zajisté získá si veliké
zásluhy u budhistůc, na str. 60. »myši
vyšplhají (se) na oltář, posadí se na zadní
nohy, obvinou ocas kolem obětní misky a
snědí bohům ambrosii a vypijí nektarc, na
str. 61. nkdyž Ind skonava, přivedou mu
krávu; umře-li drže se oběma rukama je
jího ohonu, vejde jistě duše jeho do rájec
Tak myslím se sotva »jemnocit dívek: (str.
Sl.) vypěstuje. Jinde zase se příliš nadsa—
zuje; na př. str. 78: rv Evě dostává muž
ku pomoci armadu odvážných pracovníků.
— str. 86. »vra'ceny byly ženě její vzne
šené tituly a královské koruna (!?) její dů
stojnosti. Prostá, nehledaná mluva byla by
účinlivější. — Za to zamlouvají se vhodné
vložky vetkané tu a tam (str. 43. o Blerío
tovi, str. 44. o kaelrledovl a j.) na os
věžení pozornosti, která udržována též leckde
hojnými, případnými otázkami.

F. H.
Th. C. Lhotského: Methodický vy

klad katechismu, jak souditi z poptávky a
zájmu, s nimiž ukončení díla v těchto dnech
bylo uvítáno ve svém II. opraveném vydání,
dává předpověď o díle ceny pro katechetu
trvalé. Na dotaz kollegů, kde a zač dílo lze
zakoupili, odpovídáme, že je expeduje knih
kupectví V. Kotrby v Praze, Pštrossova ul.
za 21 K 50 h (I. díl K G'—, ll.“díl K
140, Ill. díl K 6'—, IV. díl K 5'80, V. díl
K 2'30). Tedy peníz, který v poměru k tomu,
co se jím tuto vyzíská, rád se oželí.

Duchovní promluvy k mládeži nu
psal Emanuel Cívka, katecheta c. k. vyšš.
gymn. ve Slaném, doporučujeme i letos
záhy na prahu nového roku. Místo za 3 K
— za 2 K 40 h i s poštovní za'silkou.
Exhorty se zamlouvají svou věcností, prů
hledností slohu & srdečností; mluví z nich
zkušený paedagog a horlivý duch apoštolský.

Družlnský zpěvníček. Vydal P. Frt.
Žák T. J. Vázaný s notami 1'20 K, nevím.
1 K, bez not 10 hal. Zpěvníček znamená.
pokus o zavedení vícehlasého lidového
zpěvu, moderního ale církevního. Ač je
adressovan, jak z nápisu zjevno, pro Marí
ánské družiny, hodí se i mimo ně. Pro
školy a ústavy zda se mi jako stvořený.
Vezměte píseň: »Matia, Tvoje jméno pře
svaté.: Je trojhlasá, druhý a zvláště třetí
hlas jsou tak snadný, že se jim přiučí i



Strana 16.

dětí not vůbec neznalé. Jak něžně zní!
V Praze jsem ji slyšel zpívati od dítek
měšťanské školy na Starém městě, bylo to
rozkoš poslechnouti. Bezděky ladílo se srdce
ke zbožnosti. Anebo píseň »Jesu Kriste,
Pane našc z _roratů. Je upravena trojhlasně
a přida'no k ní asi 10 sloh, aby stačilo na
celou mši sv. Také radost ji poslechnout!
Slova vesměs od P. Žáka jsou ušlechtilá,
poetická a populární. Výtečná je deklamace.
To zní po česku, bylo mi řečeno, když
jsem nacvičil a zpíval první píseň. Upozor
ňují ještě na krásnou koledu od Ferd. Sládka,
ušlechtilou napěvem, slovy, deklamací,' vším.

Zpěvníček má také vložky k- P. Marii
a P. Ježíši. Nejpůsobivější a dětsky snadné
jsou »krásy P. Marie. : _Hodí se zvláště na
měsíc květen.

Celkem „má Zpěvníčck přes 40 písní
1—4 hlasých. Doporučujeme jej jako no
vinku nevšední, neocenitelnou. . e.

Přílišnou starost o katechety mají
ve svém prosincovém čísle Frumarovy;
Učitelské noviny. Ve své temné komoře
píší: »Dvě týdenní hodiny se odpočítávají
katechetům měšťanskýcn škol na exhortu pro
žáky. Páni katechcté však se zařídili poho
dlně. Z katechetské přílohy »Vychovateleu
exhortu přečtou, asi tak, jako předčítal
rada zemského soudu Jedlička při známém
procesu před porotou Macharovy feuilletony
a týdenní dřina je odbyta. To již volalo o
pomstu do nebe volající a konsistoř právě
nařídila, že nadále exhorty se mají zpa
měti volně přednášeti. Jak s tímto nařízením
pochodí, je jiná, otázka. Leda, že by naši
aklerikální ředitelé na to dohlédali. 

Je vidět, že pisateli samou radostí došel
dech, že ani si ncpřečetl konec výnosu,
aby věděl, _kdoje kompetentním dozorcem
plněníjmenovaného výnosu. Nepatrná udalost
mu stačí, aby ve své škodolibosti ac vrhal
na 'katechety vůbec a generalisoval. Ti
aklerika'lní ředitelé, jež on cituje, jistě by
dali svědectví o poctivé práci katechelů
vůbec, čehož však od autora lokálky jakožto
socialního demokrata čckati nelze.

' Píseň o sv. Václavu v Anglii: Anglické
děti, jak chudé tak bohaté, zpívajíjako vá
noční koledu píseň o sv. Václavu. Píseň jest
nepatrně změněné podaní legendy o českém
světci, který vida chudou vdovu sbírati
roští, přináší jí sám se sluhou drva, masa
a vína. Sluhu zábne velice do nohou, istou
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pá ve šlépěje sv. Václava a tím si ohřívá
nohy. Na dotaz proíessor'a Dra Kalouska
odvětili angličtí národopisci, že píseň pra—
vděpodobně složena r. 1856 _reverendem
J. Masonem Nealem. Je však těž možno,
že látka písně byla čerpána z českých
knih, jež r. 1381 přinesla do Anglie sestra
krále Václava IV. Anna, provdaná za krale
Richarda ll.

Obyvatelstvo dlevyznání v Čechách.
Resultát sčítání lidu v r. 1910 pokud se
týče Čech objevil se dle konfessítento: Všeho
obyvatelstva je 6,769. 522 (v roce 1900:
6,318.697), ztoho katolíků 6,477.578 (roku
1900: 6,067.012), protestantů 176.262 (r.
1900: 144.658). židů 85.799 (roku 1900:
92.745),starokato|íků14.617(1900: 10.351)
bez vyznání 11.198 (1900: 1894).

Pozvání k valné hromadě spolku
katechetů v král. Českém, jež konati se
bude v sobotu 6. ledna 1912 o 2. h. odp.
ve spolkové místnosti v rest. p. J. Slámy
vedle rFlekůx, Praha-ll., Křemencova ul.
Pořad: 1. Zahájení valné hromady před
sedou spolku. 2. Ctení protokolu o minulé
valné hromadě. 3. Zpráva jednatelova. 4.
Zpráva pokladniční a zpráva revisorů účtů.
5.Zpráva knihovní a zpráva revlsorůknihovny.
6. Volba čtyř členů výboru, čtyř náhrad
níků, dvou revisorů účtů a dvou rcvisorů
knihovny. 7. Stanovení výše ročního pří—
spěvku členů. 8. Usnesení ve příčině 927.
stanov spolkových. 9. Volné návrhy. (Tyto
dle 5 16. stanov podávají se aspoň 4 dny
napřed písemně výboru.) — Dle % 16. st.
potřebí jest přítomnosti pětiny všech členů
spolku. Nesešel—li by se tento počet, koná
se za půl hodiny druhá valná hromada,
která usnáší se platně, nehledíc již více
k počtu členstva. Dp. kolegové! Dostavte
se v počtu nejhojnějším, abyste poznali dů
ležitost organisace spolkové! Jedná se o prav
ním i-materielním postavení katechetů všech.

Definitivně ustanoveni byli na školách
měšťanských katecheté:

Karel Drda v Chotěbořia Alois Sma
kal v Benešově.

Konkursy:
V Králoduorském českém školním

okresu obsadí se definitivně místo katechety
při měšťanské škole chlapecké spojené
s obecnou chlapeckou školou v I. obvodu.

C. k. okr. šk. rada ve Dvoře Králové
n. L. 14. prosinec 1911.

Kulhtilktral družstva Vla-t v Praze
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VĚSTNÍK KATEGHETSKÝ
PŘÍLOHA »VYCHOVATELEc K XXVII. ROČNIKU.

REDAKTOR JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992.
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“Valná hromada Spolku katechetů v království Českém. — Cyklus postních exhort:
Neděle l. postní. — Neděle Il. postní. — Z praxe a různé.

L v \

Valná hromada „Spolku katechetů v Království Českem.“
Třetí lustrum uplynulo od založení spolku našeho, když sešli jsme se

dne 6. ledna 1912 k valné hromadě spolkové; přijaly nás opět vlídně místnosti
restaurantu .l. Slámy Praha-ll. Křemencova ul. Kromě hostí přítomno bylo
45 členů.

01/,3tí hodině odpolední zahájil předseda kol. Benda valnou hromadu
následujícím proslovem:

Vážené shromáždění! Důstojní pánové!

Zahajuji XV. valnou hromadu a vítám vás všecky — zvláště přespolní — co

valné hromadě přípisem ze dne 29 prosince 1911 č. 16660 vldp. e. k. professora
náboženství Em. Žáka ze Smíchova; vítám jej uctivě též ve středu našem.

Krásný omluvný list zaslal J. M. vsdp. prelát Msgr. Dr. Joseí Burian, děkan
starobylé král. kolleg. kapituly sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě a při
sedící zemského výboru. Dále omlouva se kol. dp. Jos. Smitka, katecheta
z Jistebnice u Tábora, pohřbem své žačky.

Vážení přátelé! Dnes předstupuji před valnou hromadu. abych vydal počet
z vladařství nejen svého nýbrž i výboru, kterýmžto úkolem byl jsem před rokem
poctěn po prvé. Činím tak s naprosto klidným svědomím. S uspokojením pohlížím
dnes na vykonanou práci ve správním roce 1911. Usiloval jsem všemožně o to,
aby účel spolku, jaký mu stanovami vytčen jest, pokud to jen možné bylo, též
byl dosažen. Prospěti věci dobré, věci svaté a spolek povznésti, upevniti a utužiti,
bylo mou snahou popřední. »Per ardua ad astra: bylo heslem mým, když byl
jsem jednatelem a zůstalo mým, když jsem byl zvolen předsedou 'spolku. A kdo
by z nás nepocitoval, kterak záležitosti katechetské jsou vskutku »arduaec?
Málo přátel mají katecheté škol obec. a měšť. a ty, které mají, snaží se nepřátelé
katechetů stůj co stůj ještě od nich odvrátiti. Ale nadejde přece jednou doba,
kdy'katecheté obecných a měšťanských škol doznají svého ocenění a plného
uznann
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Nebudu se šiřiti podrobně o tom, co všechno výbor spolku se svým před
sedou vykonal za uplynulý Správní rok 1911 — tot bude dnes hlavním úkolem
jednatelovým — ale tolik si troufám veřejně dnes v tomto vážené'm shromáždění
otevřeně tvrditi, že výbor spolku katechetů v království Českém neopominul
ničeho, co týkalo se zájmu všech katechetů — členů i nečlenů — at iiž to bylo
po stránce vzdělávací, právní, hmotné neb organisační. Právem se tedy mohu
nadíti,-že snaživá práce naše, konaná ku blahu církve sv. na roli školské. najde
vřelého ohlasu nejen u členů a přátel spolku našeho, nýbrž i u nečlenů a na
místech kompetentních. .

Při tom výslovně podotýkám, ač činím tak dosti nerad, že spolek katechetský
staral se vždy o zájmy všech katechetů z celého království Českého a nikoliv
to_likoo zájmy katechetů pražských a z předměstí. Prohlašuii dnes veřejně
že vlastně katecheté pražští a z předměstí to byli, kteří se vší vehemencí a energií
pracovali pro Spolek katechetů v království Českém. Pomíjeje dřívější splněné
požadavky katechetské za doklad uvádím jen svou letošní agendu předsednickou,
která vykazuje úhrnem 1098 kusů a to: pozvání na I. členskou schůzi, na vý
borové schůze, do komise katechismové, do ankety pro úpravu platů katechet
ských, do komise pro novou učebnou osnovu náboženskou bylo 882, korespon
denčních lístků 82, koresp. lístků s odpovědí 5, dopisů 101, doporučených
dopisů 16, »express- dopisů 3, frankovaných zásilek 8, poštovní poukázka 1.
Všech 101 dopisů bylo pro venkov. Do Prahy & předměstí nebylo ani jediného.
Konstatuji pak dále, že nezůstal ani jediný dopis nebo dotaz nezodpověděn.

Komise katechismová dokončila letos ve 14 schůzích úpravu nynějšího
katechismu. Všem, kdož se súčastňovali těchto schůzí ajakkoliv přispěli k úpravě
této nové učebnice, vzdávám vroucí dík; zvláště však vyslovují dík svůj vldp
professorovi- Xaveru Dvořákovi za veškeru vzácnou ochotu a radu, dpp. pak
referentům: kol. Frant. Suchomelovi, katechetovi měšť. školy ve Vršovicích
a Janu Ptáčkovi, duchovnímu správci »Valentinumc v Praze-V111.za jejich ne
únavnou práci. '

Když bylo v Ord. L. č. 1. str. 17. ze dne 4. ledna 1911 N. E. 418. vydáno
vrchnopastýřské nařízení o prvním sv. přijímání a bylo v něm naznačeno, že
bude dle dekretu »Quam singulari- (Ord. L. č. 9. str. 99. 1910) nutno nově
upraviti učebnou osnovu náboženskou, žádal spolek náš nejdůst. k. a. Ordinariát
v Praze, aby do ankety této byli přibrání též katecheté. Žádosti naší bylo vy
hověno přípisem nejdůst. k. &. konsistořc ze 14. července 1911 č. 74-04 a žádáno,
aby zvoleni byli za Spolek katechetů v království Českém dva zástupcové :: arci
diecése a jim dán již hotový návrh »minimální osnovy,- který by při poradě
o úpravě osnovy náboženské pro školy obecné mohl býti základem projednání.
Na základě toho utvořila se při spolku našem komise pro vypracování návrhu
na úpravu osnovy náboženské pro školy obecné, která pak zvolila za zástupce
Spolku katechetského v království Č. Františka Suchbmela, katechetu měšťanské
školy z Vršovic a Antonína Bendu, katechetu měšťanské školy z Prahy-vll.
Osnova učebná jest již vypracována.

V příčině úpravy platů našich bylo učiněno vše, co učiniti bylo možno.
Šli jsme společně se všemi německými diecésními spolky katechetskými. Byl to
věru kus perné práce! Co tu bylo překážek a obtíží, jež musely býti s cesty
odveleny! Snad se nám přece podaří společným úsilím celou akcí ve prospěch
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katechetů všech provésti. Rád v této záležitosti na dotazy odpovím & vysvětlení
podám. 

Ze spolku našeho v tomto roce vůlí Boží odešel na věčnóst horlivý katecheta
z Králové Dvora, dp. František Kvíčera. Žádám, abyste povstáním vzdali čest
památce jeho. Tento akt piety budiž v protokolu poznamenán. Nechť Bůh,
spravedlivý soudce, dopřeje duši věčný klid a mír, kterého katecheta zde na zemi
často tak málo má!

Náš spolek čítá 276 členů, přibylo celkem 26 nových členů, bohužel, že
více než 150 katechetů obecných a měšťanských škol stojí dosud mimo náš
spolek. V organisaci síla a zdarl Ut omnes »unum- si—mus!

Konečně vzdávám všem, kdož jakýmkoliv způsobem přispěli ku povznesení
spolku našeho, zvláště kol. jednateli, Jarosl. Vlasákoví, katechetoví z Košíř,
srdečný dík. — Díky vzdávám redakcím listů konservativních — zvláště redakci
»Čechac — za laskavé uveřejňování zpráv spolkových, jakož i kol. Jarosl.
Slavíčkovi za vedení »Věstníku katechetského.c

Za bezplatné propůjčení mistnosti spolkových vzdávám pak velect. panu
J. Slámoví, restaurateuru, dík nejsrdečnější a žádám jej uctivě o přízeň i pro
další správní rok 1912.

Ke konci své řeči, snad nebude mi to ve zlé vykládáno, pravím před vámi
zcela nepokrytě, že celé jednání v úřadě předsednickém neslo se k tomu, abych
spolku prospěl, spolek povznesl aváhy mu zjednal. Každý úspěch byl mi velikým
zadostiučiněním předsednické zodpovědné práce. Přeji spolku našemu zdaru
a rozkvětu nejlepšího, at dočká se žádoucích výsledků své etapové práce jak
pro školu a sv. církev tak i pro sebe. Mnoho práce nás ještě čeká, abychom
nemístné & často na špatných informacích spočívající předsudky proti nám vy
vrátili. Právě v době snad nedaleké bude se jednati o právním poměru katechetů
obec. a-měšt. škol. Bude tu potřebí lásky i sebezapření, zvláštní pastýřské
opatrnosti i právního důmyslu, aby věc naše, našeho na výsost důležitého
stavu, byla dobře konsolidována.

Právě dnešní veliká účast na valné hromadě opravňuje mne k té nadějí,
že katecheté jeví opravdový zájem o své postavení vůbec a že vskutku i po
stavení své ve škole berou vážně. Kéž by všichni katecheté obecných a měšťan
ských škol se sjednotili a se sorganisovali v lásce &nezlomné oddanosti ke Svému
milovanému Arcipastýři a pod Jeho záštitou s pomocí Boží bojovali odhodlaně
pro blaho církve sv. na roli školské proti těm, kteří chtějí za každou cenu
náboženství ze škol odstraniti. Boj o školu, milí kollegové, neutuchá a koncentruje
se přirozeně kol vyučováni náboženství. Proto »Caveant consules . . . ,. Odborným
vzděláním a zvláště praktickou katechesí ukažme právě sílu, kterou skýtá paeda
gogice nauka Kristova, již odpůrci neznají a proto jí pohrdají. Je nás sice málo,
ale nadšení pro svatou věc nás zdvojnásobí a naplníme-li slovo nejvyššího
a největšího učitele Krista »ut omnes unum sint,c pak budeme i silni í mocní,
budeme falangou pod praporem Kristovým nepřemožitelnou. A tomu boji, jehož
se lekati nesmíme a také nebudeme, přeji z plna srdce radostné vitězství; nebo
když Bůh s námi, kdo proti nám?

Tato řeč předsedova, ze které opravdu vyzníval »zelus domus nostraec,při
'jata byla od shromáždění uznalou úchvalou a potleskem.
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K 2. bodu programu navrhuje kol. Em. Pešek, aby protokol z loňské valné
hromady se*nečetl, ježto všem je z »Věstníkm roč. XIV. č. 2. dostatečně znám,
což přijato a přikročilo se k bodu 3., v němž kollega Vlasák podává. jednatel
skou zprávu tohoto obsahu:

»Velectěné shromáždění! milí kollegové! Jako vůdce po svedení bitvy, rolník
po dokonané žni a obchodník skloněný nad uzávěrkou celoročních účtů, zkou—
mají svoje práce, podnikání a jejich. výsledek, zdar či nezdar a usuzuii z těchto
zkušeností pro rok příští, tak i my, jimžto dnes rok naložili Jste na bedra práci
a starost o spolek, přicházíme před Vás s účty.

Povíme Vám otevřeně, co jsme vykonali, co vykonat chtěli ale nemohli,
kdyžtě i »voluntas est laudandac; přiznáme se, co jsme opominuli, aby tak i ti,
co schůzi naši navštiviti nemohli a nečlenové tvrdošíjní měli jakýsi obraz o čin
nosti spolku za rok uplynulý.

O loňské valné hromadě zvoleni byli do výboru kollegové: J. Rotta z Mnich.
Hradiště, Em. Pešek ze Žižkova, Jaroslav Vlasák z Košířa Dýcka Joselz Vršovic,

Pak zvoleni náhradníci akklamaci: B. Štamtest z Karlína, Frant. Simon z Nuslí,
Jar. Zíka z Plzně, Matěj Wilhelm ze Žižkova. Revisory účtů Janota Václ.z Prahy
VII & Čurda Frt. z Vršovic, revisory knihovny Lad. Kudrna ze Smíchova aMik.

' Koukl z Prahy VII.
Po výborové schůzi konané hned po valné hromadě, prohlásil dosavadní

velezasloužilý předseda kol. Konopík, že vzhledem k svému zdravotnímu stavu
a brzké dovolené předsednictví přijmouti nemůže. Volby vykonány pak takto:
Předsedou: A. Benda, katecheta měšť. školy Praha VII., místopředsedou: Jindř.
Rotta z Mnich. Hradiště, jednatelem: Jaroslav Vlasák z Košíř, pokladníkem: Va'cl
Hála z Vinohrad, knihovníkem: Václ. Bečvář ze Žižkova, redaktorem Věst. katech.:
Jarosl. Slavíček ze Smíchova. Ostatní členové výboru: Ant. V. Adam z Pardubic,
Em. Pešek ze Žižkova, J. Konopík z Král. Vinohrad, Matěj Herynk z Kladna,
Jos. Dýcka z Vršovic, Frt. Košík z Plzně a Josef Smitka z Jistebnice u Tábora.

Dle přípisu nejd. k. arc. konsistoře v Praze byl předseda nově zvolený A.
Benda, J. Eminencí nejdůstojnějším p. kardinálem ve své funkci potvrzen.

Valná hromada uložila předsedovi, pokladníkovi a'jedneteli, aby korporalivně
šli se představit J. Eminencí za celý nový výbor. Předseda učinil tak sám, ne
přibrav delegátů, takže jeho sdělení považovali jsme za sdělení rázu soukromého.

Předeslav tyto personalie, rozvinu před Vámi krátce, jak snažil se spolek
dosíci úkolu, který má stanovami vytčený: »vzdělávati se vůbec a v oboru škol
ském zvlášt, přispívati ke zvelebení školství katolického a hájiti duchovních a
hmotných zájmů členů.:

Činil tak pokud to možno bylo praci uvnitř spolku, přihlížeje ke stránce
duchovní, vzdělávací, hmotné a organisační a vystupoval řádně vždy i na veřej
nost, kdykoliv toho potřeba žádala. '

Po stránce duchovní přijal spolek na loňské valné hromadějednomyslně návrh
kol. Em. Peška ze Žižkova, aby za každého zemřelého člena všichni členové
sloužili jednu mši sv.; tento akt vzájemné piety a spolkové lásky zajisté velecenný
měli jsme letos již příležitost vykonat za-j—kollegu Kvíčeru, &doufáme, že všichni
tak učinili; aby spoleko tom nabyl jistoty, usneseno na V. čl. schůzi od případu
k případu dát natisknout oznámení o úmrtí se zpětným potvrzením o persolvo.
vané mši. sv.; i to by mělo být pohnutkou nečlenů ke vstupu do spolku.
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Ostránku vzdělávací postaráno různým způsobem ; půjčováním knih z knihovny
spolkové, spol. časopisy, schůzemi, přednáškami a pracovními komissemi.

Duševní kontakt mezi členy na schůzích zvláště působil na stránku vzdě
lávací; konal jich spolek v uplynulém roce správním 5 výborových řádných, 3 mimo
řádné & 9 schůzi členských. Návštěva byla vždycky ve výborových svědomité,
na členských četná, takže jsme je konali trvale v této veliké místnosti; tot svě
dcctví o rostoucím zájmu členů pro spolek.

Při každé schůzi měli jsme potěšení přivítati mezi sebe i členy venkovské
i hosty z duchovní správy.

Smutnou návštěvu vykonal u nás 26/1. m. r. i farář slovácký exulant
»pansláVc Michal Bájor z Holólomnice na Slovácku. Přišel zahřát se v našem
středu na dalekou cestu za oceán do diecese biskupa Filadelfského. —

Jednání na schůzích bylo vždy důstojné a odpovídalo stanovám. Na těchto
schůzích řešeny praktické případy týkající se našeho stavu, zejména po stránce
paedagogické a právní jako: Volná škola a náboženská cvičeni, děti z nábož. ne
klassiflkované a postup do vyšších tříd, o prvním sv. přijímání dítek, dozor po
kud se týká katechety, právní poměr katechety k duchovní správě, kolpórtování
dětských časopisů, skioptikon ve službách školních, liturgické obrazy, 0 řádu
bohoslužebněm, nové osnovy atd. atd.

Na dotazy kollegů venkovských bylo vždy v čas odpověděno a zájmy je
jich bral vždy spolek za své, vyřizuje je zde na místech kompetentních.

Proto agenda spolková letos velice stoupla a spousty dopisů došlých z ven
kova a vyřízených svědčí, že kollegové chápou váhu.spolkového zakročení, rady
i pomoci v takových případech, kde hlas jednotlivce zůstal by hlasem volajícího
na poušti.

Při schůzích demonstrovány i obrazy biblické různých edicí (Fugelovy, Rebrovy,
Wangenmanovy) upozorňováno na odborné firmy, na knižní &obrázkové pomůcky
firem Kotrba, Promberger, Koppe a j. .

Pokud se týče přednášek, nemůžeme se pochlubit valným počtem a musíme
doznat, že letos nesplněno zůstalo »pium desideriumd z let předešlých, aby při
každé schůzi konána byla přednáška. Ale věc je pochopitelná: »inter arma silent
musaec, a letos jednalo se o naše platy. Leč přece vzpomínám dne 22. února
m. r., kdy konána velezaiímavá a poučná přednáška slovutného cestovatele, 'vldp.
Al. Svojsíka o Japonsku a jeho lidu. doprovázená 220 uměleckými světelnými
obrazy ve dvoraně bývalé záložny svatováclavské; veliká byla navštěva z kruhů
členských, hostí z řad vld. duchovenstva i laiků. Dp. cestovatel zdarma konal
tuto přednášku ochotně a proto vzdán mu buď ještě na tomto místě vřelý'dikl

Práce spolku zhuštěna byla v některých komíssích, jako katechismové, osno
vové. musejní a kongruové, o které zmíním se později.

Komisse kalechz'smouá pracovala i letos pečlivě na návrhu na úpravu kate
chismu pro školu a ve svých elaborátech, které byly uveřejňovány, zdárně jej
dokončila dík snaživým pracovníkům vldp. prof. Xav. Dvořákovi, dpp. Frt. Su
chomelovi a Janu Ptáčkovi, referentům. _

Podpory, rad a přání odnikud se jí nedostávalo, ačkoliv spolek 0 to prosil;
nanejvýš trochu kritiky, což je u nás světa běh obvyklý!
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Do komisse pro úpravu osnoqy přihlásilise dobrovolně kollegové: Suchomel,
E. Pešek, Čurda, Mareš, Provazník, Strnad, prof. Xav. Dvořák, Konopík, Benda
plzeňský kroužek slíbil práce té súčastnit se vlastním elaborátem.

Tato komisse vyslala 2 delegáty s návrhy na přání 'nejd. k. a. konsistoře
z arcidiecese do ankety, “která o nových osnovách bude pracovat. Co vykonalo
loni zvolené komité pro stálé museum pomůcek katechetických není nám známo
a nikde referováno nebylo.

I hmotné zájmy členů mělspolek vždy na zřeteli; staral se o různé výhody pro
své členy při nákupu, udílel peněžité podpory v nemoci i právni akonečně vedl
akci o zlepšení našich platů.

Když loni započata akce kurátního kléru o snížení na dráhách, obrátil se
spolek na Msgre.C. Stojana a předsedu klubu katol. poslanců, aby nečiněno bylo
rozdílu mezi duchovními z duch. správy a katechety, kteří přece také v duch.
správě pracovali a namnoze pracují.

Nové výhody loni poskytnuty spolku od lázní Eliščiných, lékárny Milosrd.
Bratří, firem Pelz, Kotrba, Francl, Koppe, Berlitz-School, C. Marek; sníženky do
divadla Národ. a Vinohr. vydávány na požádání.

Podpory letos uděleny byly tyto: trvale nemocnému. kollegovi J. Procház
kovi 50 K, kollegovi Baštýřovi z Chlumce n./C. v jeho při 0 datování a přiřknutí
I. kvinkvenálky 50 K.

Kromě toho vyplaceny byly cestovní diety kol. předsedovi, který byl pozván
plzeňským kroužkem informaci podat o platech a kollegovi Jirušovi na sjezd
katolíků do Olomouce.

Mnoho starostí, práce a času zabrala letos akce spolková o úpravu našich
platů, která dostoupila bodu varu při zasedání sněmu a pak parlamentní školské
komisse. Již 17.V. na [V. členské schůzi svěřena celá práce a starost o tuto zá
ležitost zvláštní komissi; dobrovolně do ní vatoupili kollegové: Benda, Provazník,
Nádvorník z Kralup, Štella, Hála, Dýcka, Rotta, Strnad a Vlasák.

Kolik kdo z členů této komisse pracoval neb nepracoval viděli a slyšeli
jsme na členských schůzích; dodatečně pracoval v ní kol. Konopík.

Vypracována průhledná & krátká petice postavená na basi »rovný plat s uči
telem ve stejném věku.; na schůzích a po dobu zasedání permanentní školské
komisse byla stále doplňována doplňky, srovnávacími tabellami atd.

Někteříztéto naší komisse (bylo jich málo obětavých ;) neunavně docházeli
ku přísedícímu zemského výboru p. prelátovi B'urianovi a k ostatním členům komisse
permanentní, seznamujíce je s našimi požadavky.

Dej Bůh. aby celé. akce nebyla marná, ale dopadla dle našeho usilování!
Poznamenati dlužno, že v celé akci zachována přísná mlčelivost vzhledem

k jistým kruhům a proto od mnohých kollegů neinformovaných dostalo se spolku
i výtek a kritiky nezasloužené. Budoucnost to osvětlí!

I po stránce organisační nesložili jsme ruce v klín; toho důkazem je nový
příliv členů. Loni o valné hromadě zněl přehled členů: 2 čestní, 13 zakládajících,
260 činných; letos bylo poslední řadové číslo v seznamu členském 283; patrný
tedy přírůstek členů nových během roku, čímž řada stojících dosud mimo spolek
podstatně se opět zmenšila.

O získání nových členů pokoušel jsem se po celý rok ústním rozkladem,
vybízením v novinách a- posíláním zvláštních vyzvání; mnozí jistě i Zkrat byli
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vyzváni. Na tuto valnou hromadu sezval jsem všecky členy i nečleny, jimž při
ložil zvláštní vyzvání ke vstupu do spolku, takže přes půl čtvrta sta těchto tisko
pisů rozlétlo se po království. Doufejme, že nezůstanou všichni až do konče za
tvrzeli tak, abychom s nimi již nevyjednávali. Spolek náš opustil na věky fkol.
Frt. Kvíčera, katecheta v Král. Dvoře. R. i. p.!

Během roku vyškrtnut jeden kollega ze seznamu členů pro tříleté neplacení
příspěvků a pět jich ze spolku vystoupilo: 3 středoškolští katecheté, jeden ze ždra
votních ohledů opouští dráhu katechetskou a vstupuje do duchovní správy a
jeden katecheta školy obecné. U shora uvedených důvody nekotvily v nějaké ne
shodě se spolkem, ale jsou pochopitelné a na snadě; jen vystoupení posledniho
kollegy, spočívající v přenáhleném nedorozumění, nebylo zapotřebí a protože se
žádná kaše nejí horká, bude vše v přátelské koleje opět, jak již vím, uvedeno
a vystoupení odvoláno.

Jinak byla mezi členy vzájemná shoda a přátelství, takže těšívali jsme
se na shledání na schůzích členských; smírčí soud ani sestaven nikdy nebyl.

I v tomto správním roce měl spolek často příležitost vystoupiti bezdrat mu“
ros: buď v zájmu svých členů, nebo v zájmu representačním, delegáty v jiných
korporacích, projevy atd.

Tak přijala loňská valná hromadaa I. výborová schůze odeslala jednomyslný
projev p. prelátovi Burianovi, jímž »s politováním odmítají se nespravedlivé útoky
protináboženského tisku učitelského proti jeho osobě.c

Jeho Eminencí p. kardinálovi zaslán soustrastný projev nad úmrtím jeho matky.
Spolek súčastnil se 10 delegáty manifestace Bratrstva sv. Michaela v Ru

dolfinu, čelící proti drzým urážkám starosty římského, žida Nathana. kterých do
pustil se vůči sv. Otci, jemuž slavně projeven tam hold.

Na sjezd katolíků do Olomouce vyslal spolek delegáta, jenž za sebe jiného
kollegu subdclegoval; bohužel nikde jsme se nedočetli, že by tam za spolek bylo
něco promluveno, atak spolek před tak širokou katolickou veřejností nebyl
representován.

Předseda referoval na. schůzi plzeňského kroužku o našich platech.
Kromě toho obrátil se spolek jménem svého členstva častokrát i k nejd. k.

&. konsistoři v různých záležitostech; tak na př. stran možnosti súčastnění se
katechetů vikariátních porad (vynes. zemské šk. rady z 8.XII. 1910. č. 66417.
přiznalo pro toto účastenství volnou dobu), stran rozvrhu hodin náboženských
na hodiny dopolední a j. v.; u p. kanovníka Tumpacha Zkrát na žádost kollegů
venkovských, kdy udílí audience atd.

Pakli každé zakročení spolku nepotkalo se s výsledkem zdárným, není
toho vina u nás. .

I letos zastoupen byl náš spolek, jako důležitá instituce v národě svými de
legáty v Zemské Radě katolíků, Národní Radě, ve Svazu paedagogickém; v tomto
posledním bohužel nemohli se letos naši delegáti uplatnit, ježto se vůbec neschá
zel; je dále členem Katolické Besedy atd.

Zprávy spolkové uveřejňovány byly ochotně v časopisech 43th »Nový
Věkc a oznámení schůzí v »Nár. Politicec, začež buď jim vzdán vřelý dik. Spol
kovým časopisem byl i letos »Kalechetský Věstníku, o němž ke konci roku bylo
žádáno od mnoha členů a souhlas zástupců ostatních diecesi byl po ruce, aby
se proměnil v samostatný časopis. O této složité věci třeba jednati s roz'vahou
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a doufáme. že, co pro krátkost času & obtíže redakční dosud se nestalo, splní snad
budoucnost tak, jak toho zájem spolku bude vyžadovati.

Vzhledem k úspoře spolkových peněz byly posílány pozvánky kc schů
zím jen pilným návštěvníkům a těm. kteří si toho přáli, ostatně v časopisech hlá
šeny v čas.

Nespěchající dotazy z téhož důvodu uveřejňovány pod šifrou ve Věstníku.
I s kollegy Němci udržován písemný styk vzhledem k úpravě platů a přistoupeno
na jejich žádost, alespoň jednou za rok s nimiina společné schůzce o důležitých
věcech porokovat.

Pokud se týče spolkových flnancí a spolkové knihovny, pozvednou hlasu
svého v podrobnostech příslušní funkcionáři.

Velectěné shromáždění! Letem nastínil jsem před Vámi obraz činnosti našeho
spolku v roce 1911, třetím to lustru svého trvání; na Vás je, abyste co dobrého
Jste viděli, schválili, s čím nesouhlasíte přímo zde vytkli. Na této činnosti spolku
podíl mají nejen funkcionáři, ale i ti, co schůze naše navštěvovali, co jakýmkoliv
způsobem ruku pomocnou nám podali, kteří slovem nebo dopisem, neb dobrým
návrhem jako zrno horčičné vsadili do půdy, aby z ní vyrostl strom s ovocem
pro všecky členy ba i nečleny. Všem budiž vzdán díkl

A než složím ve Vaše ruce funkci jednatelskou, kterou dle svého svědomí,
pokud možno svědomitě zastávat jsem vždy hleděl, prosbu vznesu k této valné
hromadě a k budoucím funkcionářům spolkovým: Nedejte v zapomenutí zajít
mnohé úmysly z let minulých, které by pro spolek byly tak blahodárné! A jak
jsem je z minulých jednacích protokolů vybral, jsou to: Kurs katechetickýv Praze
spojený se stálou. výstavou pomůcek katechetických katechetů z celého království,
která by měla dalekosáhlý význam pro výchovu katechetů a jistě došla by nei
účinnější podpory úřadů nadřízených; je to dále sjezd kafechetů, schůze okrskové,
exkurse katechetů do Říma, katecheté-delegáti u nejd. konsistoří ve věcech škol
ských, pravídelné přednášky ve schůzích, vydávání řádných obrazů z liturgiky,
církev. dějepisu, k čemuž pomoc nabídl iiž “ochotně vdp. prot. Xav. Dvořák, za—
koupení diaposílivů pro naši potřebu, revise řádu bohoslužebného. To je to, co
dosud vykonáno nebylo pro překážky finanční, nedostatek sil pracovních a nahodilé.

Doulám pevně, že při volbě výboru zvolíte ze svého středu takové muže,
kteří nad tímto se nepozastaví a neřeknou: „Nad naše síly:, ale s pomocí Boží
dají se do díla v zájmu spolku, ut »vivat, crescat, tloreatlc

Tomu platí moje upřímné »Zdař Bůh!
! l.

Tato jednatelská zpráva vyslechnuta se zájmem a odměněna pochvalou pří
tomných; předseda pak zvláště ještě poděkoval jednateli zajejízpracování. Slovo
po té vyžádal si kollega Košák, předseda kroužku plzeňských katechetů a před
nesl zprávu o činnosti tamějšího odboru takto:

V našem kroužku je nás ll, ač je v Plzni katechetů 9 na školách měšť.
a 10 na školách obecných, na předměstí 3, na školách něm. jsou 3 katecheté
Češi. Němci se kroužku vyhýbají, z Čechů mnozí vystoupli z osobních příčin,
že kroužek nepracoval pro jejich osobní zájmy a nehájil jen jich, ale pracoval
pro spolek 9. ne pro jejich osobní aspirace, jiní jsou neteční a nestarají se o to,
co se děje. Několik mimo kroužek stojících jeví zájem o věci stavovské, někteří
i do schůzí časem přicházejí (14—15).
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V posledním, třetím roce kroužku bylo celkem 23 schůzí, z těch byly 3 velké,
západočeské. v prosinci, únoru a květnu. Nejčetněji byla navštívena schůze pro
sincová 35 účastníky. Na těch mluvili mimo členy kroužku;

red. V. Špaček: O poměrech školských;
katech. Sedlák z Rokycan: O prvním sv. příjímání;
předs. Benda: O úpravě platů;
katech. Stašek z Mýta: Snahy o reformu náboženské výchovy.
V iednotlivých schůzích podnětem jednání byly hlavně zprávy z Prahy,jež

na mou žádost ochotně zaslal kol. Benda, který také obětavě vážil cestu do
Plzně ke schůzi květnové, aby tu referoval. Jinou látkou byly zprávy katechetu
vůbec a Plzně zvláště se týkající, jež od schůze ke schůzí jsem sledoval a vždy
počátkem schůze přednesl.

Z větších výsledků chci se zmíniti o tom, že se nám podařilo dosíci dvou
míst na školách měšť. definitivních a o třetí že máme zadáno. Žádáme, aby místní

“škol. rada zakročila, by místa na školách obecných byla po 3 letech změněna
v definitivní, kterážto žádost po příznivém vyřízení i okres. škol. rady je právě
u zem. škol. rady.

Jednáno bylo o úpravě platů a zpracována kostra petice, kterou jsme do
Prahy spolku zaslali. Jednáno bylo o osnově, která, rozvržena a upravena byvši
dle návrhu kroužku, schválena byla nábož. komísařiastanoveno, aby na zkoušku
dle ní vyučováno bylo v letošním škol. roce.

Minulá valná hromada a schůze výborové, jichž jsme se buď já nebo p.
jednatel zúčastnili, byly podnětem jednání kroužku, který dal výboru návrhy:
v příčině prvního sv. příjímání, o pořádání kursu 'katech. v roce 1912 v Praze,
kostru petice za upravu platů. Kroužek podal mimo žádostí o def. místa kat. na
školách měšť. a o deňnitívy na školách obecných í žádost zemské školní radě
o snížení počtu hodin na 20 těm katechetům, kteří mají na své škole dostatečný
počet hodin, aby nebyli nuceni přecházet, pak konsistoři dotaz, jak si po
čínati se žáky rodičů bezkonfessijních.

K 25letému jubileu Růže Sušílovy poslán telegram, rovněž prael. Dru Bu
rianovi, kgoví Sedláku v Rokycanech ke jmenování notářem, a dopis ke schůzi
pražské, aby nastala v politických věcech jednota a j. Demonstrova'na sbírka
obrázků více méně vhodných ku prvnímu sv. přijímáni, uspořádány sbírky na
volební fond (13 K), na. katol. paedag. v Bubenči (ll K); jednáno o časových
otázkách všeobecných í místních, na př. 0 kínematograíeeh, jednoduché trekvenci,
() nutnosti změny řádu bohoslužného, o neslušném tisku, pohlednicích; o pozdravu,
o remuneraci za supplované hodiny, 0 formuli zpovědní aj. Dne 17. t. m. snahou
kol.Zíky uspořádána bude přednáška slov. cestovatele dp. Svojsíka o Číně ve
prospěch jeslí.

Tot nástin naší činnosti; kéž by všichni se zúčastnili práce společné, jak
si to dle sdělení našeho nabož. komisaře škol. rady prof. Pilného, jenž časem do
schůzí dochází, přeje také nejdůst. konsistoř, jež vyslovila kroužku své uznání,
schvalujíc jeho účelnou činnost a přejíc si, aby se všichni práce zúčastnili. Doba
naše toho vyžaduje a je třeba, abychom se všichni spojili a společně pracovali..

Tato zpráva o čílém působení plzeňského odboru přijata přítomnými velmi
sympaticky; odbočka kladenská zastoupena byla sice na val. hromadě předsedou
í jednatelem, ale o její činnosti reterováno zde nebylo.

Zprávu pokladní podal svědomitý pokladník kol. Hála;
příjem spolku činil v r. 1911. . . . . . .2002'48Kvydání.... .........1923'O4K

zbývá 79-44 K
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Majetek 31. XII. 1911:
Pokl. hotovost . . . . . . . . . . . . . 7944 K
V pošt spořit. . . . . . . . . . . . . . 155'41 »
Ve Vinohr. spořit. . . . . . . . . . . . .72044 »
Správní íond . . . . . . . . . . . . . .172'17 »
na dluzích . . . . . . . . . . . . . . 44450

legitimace . . . . . . . . . . . . . . . 8'- K
1579-66 K

!

Celkové jmění spolkové obnáší tedy 1579'66 K. Revisor kol. Čurda vydává
nejlepší svědectví o vzorném pořádku ve vedení knih. Knihovník kol. Bečvář
referuje o knihovně: rozmnožena byla letos 5ti svazky, darem to The. Lhotský-ho
na 371 svazků. Půjčování knih bylo letos slabé; i jemu vydal revisor kol. Koukl
dobré svědectví s dodatkem, že by leckterý kollega mohl přečtené a již ne
potřebné mnohé vědecké dílo věnovati spolkové knihovně a v ten smysl apelluje
na přítomné.

Pokladníkovi i knihovníkovi vzdán přítomnými i předsedou upřímný dík za
obětavé vedení dotyčných funkcí.

Po schválení těchto zpra'v vykonány volby do výboru na místo vystupu
jících: Bendy, Smitky, Košáka a Hály

Volba dopadla takto: ze 45 hlasů dostal Benda 44, Smitka 42, Košák 41.
Hála 43; roztříštěných hlasů 11.

Když zvolení volbu přijali, navrhl kol. jednatel, aby za náhradníky zvoleni
byli akklamací tito kollegové:

B. Štamíest z Karlína, Koukl Mik. Praha VII., Wilhelm Mat. Žižkov, J. Tat
zauer, Vršovice; přijato, zvoleni a volbu přijali.

Reuisaři účtů osvědčení opět zvoleni kollegové Čurda a Janota, knihovny L.
Kudrna a V. Jiruš.

Delegáti do Svazu Paedagogického voleni nebyli, protože poukázáno bylo
na to, že týž vůbec se neschází a proto také obvyklý příspěvek výborem zrušen.

Po té jednáno o výši členského přispeěuku.
Předseda pojednává o akci zahájení na žádost členů mnohých, aby Věstník

byl osamotněn; akce prozatím není proveditelna pro krátkost času, nedostatek
stálých odborných pracovníků a redakční síly. Dotaz k Vlasti, zdali by těm čle
nům. kteří chtějí jen Věstník, mohl být zasílán a za jakých podmínek bez Vy
chovatele, zodpověděn výborem Vlasti záporně, ježto policejní ředitelství prohlá
silo to za nepřípustné, aby příloha zasílala se samostatně. Protože k debatě se
nikdo nehlásil, avrhuie předseda, aby zůstalo vše při starém; kdo odebírá Vych.
a Věst. bude platit 7 K čl. příspěvku. kdo ne 3 K. Přijato.

P. professor Em. Žák vyžádal si slovo jako člen spolku a redaktor Vy
chovatele; je potěšen tím, že Vychovatel opět půjde ku členům spolku a vzpo
míná prvních jeho dob i sp'olku; líčí jak těžko je mezi námi vykřesat klubko
stálých pracovníků. Proto buďme shovívavými; uvažujme o jeho zdokonalení
a representaci spolku v něm a p. prof. ujišťuje, že vydavatelstvo i redaktor vyjdou
Spolku vždy s všemožnou ochotou vstříc, což přítomní s radostí kvitovali.

g 27. stanov členských zůstane v další platnosti.
Pak vyžádal si slovo p. prof. E. Zák, jakožto zástupce k. a. konsistoře.

V nemnoha větách, ale jak jsme u něho zvyklí, dobře promyšlených, promluvil
přítomným k srdci. »Je úřad katechety,< pravil, »tak významný ve dnešní době,
a přece namnoze jeho význam se nedoceřtuje. Je to katecheta, který vychovává
první věřící, z nichž vyrůstá osada a o každou tu mladou duši úporný vede boj,
nešetře při tom zdraví a životního klidu. Bez součinnosti rodiny a duchovní
správy, těžká to práce. Aby výsledky té práce bylyvětší, nutno jí dnes dáti jiný
směr: osnovami minimálními a učebnicemijim přizpůsobenými. Protože psycho
logie lidská praví, věříme tomu, co milujeme, proto nutno pravdy náboženské
skrze srdce dostat do hlavy; zamilují-li si je děti, budou jim rády věřit a roz
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umná inspekce nebude se ptát pouze »co umíš ?. ale »co :; srdcířc A dále zmiňuje
se vdp. řečník o častějším sv. přijímání dítek; to není jen břímě pro katechety,
ale i pro duchovní správu; podaří-li se duch. správě dospělé pohnouti k častěj
šímu sv. příjímání, půjdou s nimi i děti, protože »exempla trahuntc; a musejí chodit
s láskou a né s bázní, k čemuž má směřovatí naše příprava.

Slova tohoto zkušeného paedagoga přijata ode všech 5 pochvalou, kterou
zvláště projevil předseda; žádal dále p. prot., aby tlumočil J. Eminenci, p. kardi
nálovi od spolku projev synovské oddannosti a úcty, což tento ochotně přislíbil.

Volných návrhů nedošlo žádných.

jícím Vychovatel nebyl dále posílán na účet spolku a kol. pokladník oznamuje,
že legitimace rozesílati se budou do konce června pouze; potom vzdal předseda
díky přítomným za účast a za přátelské a povznešené nálady skončil tuto XV.
valnou hromadu apellem k jednotné a neochabující práci.

Na to ukazoval p. Vlach od firmy Kotrba přítomným nové obrazy biblické
sbírky Schumachrovy.

Po valné hromadě konána I. výborová schůze ustavující. Přítomni: Benda,
Košák, Rotta, Dýcka, Bečvář. Konopík, Hála, Herynk, Adam, E. Pešek, Vlasák.
Omluven: Smitka; za něho náhradník Štamfest.

Po zahájení vyžádal si slovo kol. Dýcka a upozorňoval na to, že v pří
tomné době je potřeba, aby, i místopředseda byl z Prahy k vůli deputacím o úpravě
platů.

Vykonány volby; hlasů 12.
Předsedou zvolen jednohlasně kol. Benda (11 hl.) Praha VII. čp. 976.
místopředsedou » » » Konopík (11 hl) Král. Vinohrady.
Jednatel kol. Jar. Vlasák, Košíře, Erbenova 228 projevil přání, aby zvolen

byl někdo jiný, a jej v této obtížné funků vystřídal; ale přání tomuto nebylo vy
hověno a zvolen opět akklamací jakož i pokladník Hála, Král. Vinohrady, Leto
hradské ul., & knihovník Bečvář. Žižkov a redaktor Slavíček. (Smíchov.)

Debattou o některých důležitých věcech spolkových skončeno.
Bůh žehnej činnosti spolku v XVI. správním roce!

Jaroslav Vlasák,
!. č. jednatel.

Cyklus postních exhort.
Proí. Em. Cívka.

Neděle I. postní.
Sv. Pavel na Cypru.

V posvátné době postní kterou začali jsme minulou středou, zvanou
popeleční, máme dle úmyslu sv. církve rozjírmati často o bolestném utrpení
a smrtí božského Spasitele. Proto zakryt obraz na hlavním oltáři a před ním
vztýčen kříž s obrazem Spasitelovým. Zbožným rozjímáním o utrpení Páně pro
bouzí se v duši naší nejen upřímná lítost nad našimi hříchy, ale oživuje a roz
něcuje se též láska k božskému Spasiteli, který nás miloval až k smrti, k smrti
kříže.

A který vzor měl bych postavítí- v této posvátné dobé postní před
zraky vaše, aby chladné srdce vaše snáze se rozehřálo & láskou ke Kristu
Ukřižovanému se roznítílo? Neznám věru lepšího vzoru, neznám mocnějšího
příkladu, než života skutky sv. apoštola Pavla, toho Pavla, o němž-' sv. Jan
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Zlatoústý napsal: »Srdce Kristovo _bylosrdce Pavlovo.c Ano, kde nás může lépe
povzbuditi k lásce v Krista ukřižovaného, ne-li ten Pavel, který na všech cestách
svého apoštolování volá: .La'slza Ježíše Krista jest, která mne pokání,. a jenž
v listě ke Korintským napsal: »Nesoudz'l jsem, že umím něco jiného mezi vámi,
než kázati Krista a to Ukřižovanéhoh

Proto umínil jsem si o nedělích postních několik události z bohaté činnosti
sv. Pavla v mysli vaší oživiti, abyste tím lépe zásluhy tohoto velikého apoštola
poznali a z jeho horlivosti a vroucí oddanosti ke Kristu též povzbuzení a roz
nícení své lásky k božskému Spasiteli čerpali.

Dnes doprovodíme sv. apoštola na jeho první cestě a zdržime se s ním
v Pafu, sídelním městě ostrova Cypru.

1. Sv. Pavel jest mužem opravdu velikým. Postavy byl malé, slabé, ale
ducha silného, mocného. Pro své zásluhy o rozšíření církve staví se hned vedle hlavy
apoštolů, sv. Petra a pro svou horlivost &blahodámou činnost mezi tolika národy
právem apoštolem národů se nazývá. V Tarsu v Cilicii, stála jeho kolébka.
Byl původu židovského, ale již od narození římským občanem. Byl dělníkem
i filosofem; vyučil se řemeslu stanařskému a byl znalý literatury řecké iřímské.
Měl. ohnivý charakter. O čem byl přesvědčen, toho se uchopil zcela, co _uznal
za dobré, tomu se oddal s nadšením. Nejprve fanatický nepřítel křesťanství,
stal se po svém zázračném obrácení na cestě do Damašku nejhorlivějším
hlasatelem a vyznavačem Kristovým. Z lásky ke Kristu podniká tři namahavé
apoštolské cesty, až r. 87. prolévá svou krev v Římě společně se sv. Petrem.

První missionářskou cestu podnikl sv. Pavel r. 45. Trvala tři leta. Vyšed
se svými průvodci Barnabášem a Markem z Antiochie Syrské, odebral se do
pobřežního města Seleucie a odtud přeplavil se na půvabný ostrov prr, nazvaný
tak od lesů cypřišových a cedrových, jimiž ve starověku byl porostlý.

V Salamidě, městě ležícím na východní části ostrova, byl ustanoven delší
pobyt. Tam kázal sv. Pavel a Barnabáš v synagogách židovských, poněvadž
u obyvatelů pohanských, oddaných ohavné modloslužbě, nenalezli vlídného
přijetí.

Ze Salamidy obrátili se věrozvěstové do města Pafu, jenž byl střediskem
politického a náboženského života celého ostrova.

V Pafu sídlil římský prokonsul, jménem Sergius Paulus. Písmo sv. ho
nazývá.: vir prudens — muž moudrý a obezřelý. Jsa mužem vzdělaným a
vzdálen jsa od Říma, střediska učeného světa, cítil Sergius Paulus mnohem
živěji svou duševní prázdnotu a toužil ve své osamělosti po lepším poznání
světa nadpřirozeného. Ostrov Cypr zvláště se hodil k ukojení touhy takové,
poněvadž tam kvetlo vyšší kouzelpictvi a hadačství.

Kouzelníci cyperští nebyli obyčejnými, prostými kejklíři, oni zachovávali
ve svém umění tytéž učené formy, jako magové perští a založili na Cypru dvě
školy. Pohanskou s kouzly od Féničanů užívanými, jež byla spojena s mnohými
nečistými a krvavými obyčeji a školu židovskou, jejíž kouzelníci odvozovali svůj
původ od magů egyptských, kteří před Faraonem za času Mojžíše svá kouzla
prováděli a vyšší vzdělaností nad soudruhy pohanské vynikali. Jeden z těchto
kouzelníků židovských jménem Bar-Jesu, jinak chlubným jménem Elymas, čili
Mudrc nazývaný, byl oblíbeným tajemníkem a důvěrným přítelem vladaře
Sergia Paula.
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Když roznesla se v Pafu zpráva, že 3 příchozí Židé učinili svými kázáními
mocný rozruch v synagogách, chtěli též pohané tyto cizince viděti a slyšeti.
Jedni ze zvědavosti, druzí z dobrého úmyslu. I prokonsul Sergius Paulus přál si
slyšeti jejich kázání, zajisté z dobrého úmyslu, jak dosvědčuje písmo sv.:
>desiderabat audire verbum Dei,: toužil slyšeti slovo Boží. (Sk. ap. XIII., 7.)

Zastavme se na okamžik m. dr.! Hle, muž vzdělaný, vysoký státní úředník.
přeje si slyšeti kázání, slovo Boží. Jak vzácný to zjev! Vyšší třídy společenské
nebývají častými posluchači kazatelů. Třebas věří. třebas i v neděli na mši sv.
se dostaví, na kázání pravidelně nechodí. Domnívají se, že kázání hodí se jen pro
nevzdělaný, prostý lid, jim — vzdělancům — věda a rozum vše nahradí.

Že prokonsul Sergius Paulus toužil po slově Božím, jest známkou jeho
pokory & čistoty mravní. Pyšný nerad se dává od jiných poučovati, vždy chce
jiné opravovati. Nechce míti nikoho nad sebou, nýbrž všechny pod sebou.
Nesnese napomenutí, nesnese spravedlivého pokárání. Chce, aby mu bylo všude
pochlebováno a jeho mínění uznáváno. Slovo Boží nepochlebuje však nikomu.
Téžčlověk nečistý, nemravný. nemá žádného porozumění, ani zájmu pro věci
vyšší, ideální. >Tělesuý člověk nechápe těch věcí, které jsou ducha Božího,: praví
písmo sv.

2. Sv. Pavel přišel akázal před vladařem Sergiem Paúlem. Ohnivá a božskou
pravdou dýšící slova apoštolova mocně dojala prokonsula, muže moudrého a po
pravdě žíznícího. Již byl ochoten odříci se pověry pohanské a uvěřiti v Krista
— tu však Bar-Jesu, který se obával, že obrácením Sergiovým ztratí všecku
svou moc a slávu, začal pokřikovati na Pavla a rušil jeho kázání.

I zaplanulo oko apoštolovo svatým hněvem azvolal Pavel hlasem velikým:
»O muži, plný lsti a chytrosti, synu ďáblův, nepříteli uší spravedlnosti, ne—
přestáváš převrdceli cest Páně přímých? Hle, nyní ruka Páně nad tebou. budeš
slepý, uevida slunce až do času. A hned připadla na něho mráknta a tma,
a ida vůkol, hledal, kdo by mu ruky podala (Skut. apošt. Xlll., 9—11.)

Prokonsul Sergius Paulus byl vším, co viděl a slyšel tak pohnut a pře
svědčen, že dal se ihned pokřtíti, Jsa celým mužem, nezastavil se na poloviční
cestě, ale poznav pravdu křesťanskou, přijal ji ochotně a úplně, ačkoliv věděl,
že bude pro své přestoupení na víru křcstanskou mnoho trpěti, že bude najisto
místa svého zbaven, snad i vypovězen a usmrcen.

Jak zaradoval se sv. Pavel, když viděl, jakého vzácného a věrného učedníka
získal svému Spasiteli!

Kéž bychom i my, m. dr., tak ochotně, jako onen prokonsul ke Kristu
se hlásili a jeho víru vždy statečně vyznávali! Od- nás nežádá si božský Spasitel
takových obětí, jako od sv. apoštolů, mučedníků a prvních svých vyznavačů.
On jenom k tobě, milý příteli, volá:. Ty's katolík, můj učedník, nužc nestyď sc
hlasitě a zbožně vykonati svou modlitbu ve škole a v kostele, přijímej s náležitou
přípravou a úctou sv. svátosti, zachovávej bedlivě i před lidmi všecka má při
kázání! Či snad se bojíš. že se ti soudruh usměje, nebo nešetrnou poznámkou
někdo se tě dotkne? Aj, tak málo dovedeš snésti pro svou víru, pro svého Spasitele?
Či chceš spíše takovým lidem, mělkým a lehkomyslným se líbiti a za jejich
úsměv a přízeň své přesvědčení, svou víru zapřiti?

»Pa'nu Bohu svému se klaněti a jemu samému sloužili budeš.: volá Spasitel
ve dnešním sv. evangeliu. »Bud budeš Alexandrem, anebo se tak nejmenuj,
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zvolal prý král Alexander Veliký na vojína, který jeho jménem se honosil, ale
velmi zbabělý byl. »Buď budeš křesťanem. pravým avěrným, anebo nezasluhuješ
jména tak krásného.: mohl by též zvolati božský Spasitel k mnohému křestanu.
Ú kéž by nikdo z vás, nezasloužil si nikdy výčitky takové! Kéž náležité m. dr.,
všichni do počtu těch věrných, kteří ochotně ke Kristu se hlásí a jeho víru
skutky dobrými bez bázně vyznávají! Pak uzná i vás božský Spasitel za své
dítky & přihlásí se k vám veřejně před Otcem svým všemohoucím. »Kdo mne
tamní před lidmi, toho i já uyzna'm před Otcem svým, který jest v nebesích.
(Mat. 10. 32.) Amen.

Neděle Il. postní.
Sv. Pavel v Lystře.

Jako v přírodě září a usmívá se někdy jasné slunce z čisté, modravé
oblohy, a jindy opět bouřlivá, tmavá mračna zakrývají jasnou slunce tvář a za
haluji celý kraj příkrovem tísnivé temnoty, — tak i v životě lidském střídají se
dni jasné a šťastné se dny smutnými & bouřlivými, jež zármutkem zaplavují
srdce lidska. A bohužel takových nevlídných, smutných dní bývá v životě člověka
mnohem více, nežli dní opravdu šťastných a spokojených.

1 sv. apoštolé měli dle předpovědi P. Ježíše snášeti mnoho útrap, bolestí
a pronásledování za svou práci, za svou lásku k božskému Spasiteli. Aby však
na mysli neklesli a důvěry v Něho nepozbyli, proměnil se Pán Ježíš, — jak
vypravuje dnešní sv. evangelium, — před třemi nejmilejšími apoštoly, ukázal
se jim na okamžik v nebeské slávě, dal jim okusiti nebeské radosti, kterou při
slíbil za odměnu všem, kteří ho milují.

Také veliký apoštol národů sv. Pavel zakusil na svých cestách, při práci
apoštolské, vedl'e mnohých radosti duchovních, též mnoho útrap a pronásledováni
od lidí'zlých a nevěřících.

Již na své první cestě potěšil se, jak jsme minule uvažovali, obrácením
prokonsula Sergia Paula na ostrově Cypru a přeplaviv se z Cypru na sever
do Antiochie v Pisidii, zakusil tam nevděku a pronásledování od Židů, tak že
byl nucen záhy opustiti toto město. ! odešel do Lysiryv Lykaonii, kde přihodily
se mu pamětihodné události, jež budou předmětem dnešní naší úvahy.

1. V Lystře bydleli tehdáž lidé prostí, chudí, kteří se živili chovem dobytka.
Jak se zdá, bylo tam málo Židů, nebot tam neměli ani své sbornice, čili synagogy.
Pověst o sv. Pavlu, o jeho kázáních a jeho výtečném řečnickém umění předešla
již sv. apoštola tak, že jakmile přišel, ihned všichni spěchali, aby slova jeho
slyšeli. Celá Lystra shromáždila se před sv. Pavla. Ani nemocní a neduživí ne
zůstali doma. I muž jeden, od narození chromý na obě nohy, dal se přinésti
od svých známých, aby slyšel slova spásy.

Když ukončil sv. Pavel své kázání, pohleděl na chromého pohledem plným
soustrasti a lásky a vida viru jeho zvolal hlasem velikým: »Postau se přímo
na nohy svéh I vzchopil se chromý a ihned chodil.

Obyvatelé Lystry uzřevše tento div pravili: »Stal se zázrak, stala se událost,
jež nemůže býti vysvětlena silami přírody, stal se skutek, jehož původcem může
býti toliko Bůh.- Proto propukli v jásot a plni radosti a posvátné bázně volali:
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Bohové, podobní lidem, sestoupili k nám. (Sk. ap. XIV. 10.) A prohlásili ihned
průvodce Pavlova Barnabáše, poněvadž byl mohutné postavy Jovišem a Pavla
Mercuriem. neboť byl vůdcem slova.

Zázraky může ovšem konati jenom Bůh. V tom měli obyvatelé Lystry
pravdu, ale mýlili se, 'že prohlašovali bohem muže, jímž zázrak se “stal. neboť
Bůh může konati zázraky buď sám, nebo prostřednictvím některého člověka.

Zpráva o zázraku rozšířila se rychlosti blesku. Veliké množství lidu po
spíchalo rychle do chrámu Jovišova, jenž stál za branami městskými a vybízelo
kněze, aby ihned šel obětovati bohům, kteří v podobě lidské sestoupili na zemi.
A již přivedeni jsou býci, oblíbené to oběti Jovišovy a Merkuriovy, čela jejich
ozdobena věnci z květin a kněží a lid ozdobivše se též věnci“ květinovými po
spíchali k Pavlovi a jeho průvodci.

Co učiní sv. Pavel? Dá si přinésti božský hold, přijme nejvyšší oslavu,
jaká není, údělem smrtelníků? — Aj, kolik lidí nezná vroucnější snahy a touhy, ,
než dojíti slávy, než postupovati výš a výše na stupních lidské cti a chvály!
Sláva, pochvala davů jest cílem jejich života. Vše, co k slávě může vésti, jest
jim vítáno. Nejsou vybíraví ve svých prostředcích. Penize, lež, pomluva, pod
plácení, vše se jim hodí, jen když jim aspoň zdánlivě pomáhá k cíli.

Než zcela jinak smýšlel a jednal sv. Pavel. Nestojí o marnou slávu, 0 po
míjející čest, jemu jde nade vše zájem Ježíšův, pravda a milosti Jest s radostí
hotov býti zneuznán, pronásledován, ano i zabit, jenom když zvítězí učení
Kristovo.

Proto uzřev přípravy k božskému kultu své osoby, roztrhl roucho své na
znamení smutku a zvolal: »Muží, co to činíte? I myjsme smrtelní, va'm podobní
lidé, kteří zvěstuieme vám, abyste se obrátili od bohů těchto marných k Bohu
živému. kterýž učinil nebe i zemí, moře 1“všecko, což v nich jest. Kterýžto za
předešlých věků nechával všech národů chodili po cestách svých, avšak nenechal
sebe bez osvědčení — dobře číně s nebe, dávaje deště a úrodné časy, naplňuje
pokrínem a potěšením srdce naše. (Sk. ap. XIV. 14—16)

Takovými klidnými a přesvědčivými slovy snažil se sv. Pavel ukázati
pohanům jejich pošetilost, ale lid jenom ponenáhlu se vzpamatoval a upokojil.
»Via' sedavernnt turbas, ne síbí' ímmolarent,c praví písmo sv. (Sk. ap. XIV. 17.)

2. Brzy potom přišli do Lystry Židé z Antiochie v Pisidii a z lkonia, kteří
byli posláni od zákonníků a kněží, aby zničili símě nauky Kristovy, které sv. Pavel
v Lystře rozsival. I vykládali vrtkavému lidu, že je Pavel veliký kouzelník
& podvodník a'učeni, které hlásá, že jest nesmyslné a nebezpečné státu římskému.
A dovedli svou řečí zlou roznítiti lid až k zuřivosti tak, že vrhli se mnozí na
Pavla, kamenovali ho, a domnívajíce se, že jest mrtev, vyvlékli jej z města ven.
Ale sv. Pavel zvedl se pomocí svých učedníků a zotaviv se poněkud ze svého
utrpení odešel z Lystry do města Derbe, na východ ležícího.

Tak zakusil opět sv. Pavel, jak nestálé je štěstí pozemské, jak nestálá je
sláva lidská. Nedávno ho oslavovali jako Boha a za krátko jej kamenovali jako
velkého zločince. — Učedník následoval svého Mistra. l božského Spasitele
oslavovali v neděli zástupové volajíce mu jásavé »Hossanac — a v pátek na to
tíž lidé křičeli: »Ukřižuj, ukřižuj Hod
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Proto nezakládejte si, m. dr., na marné chvále lidskél Těšme se, když lidé
uznají šlechetné naše snahy a práce, ale nebažme nikdy po veliké cti a slávě
lidské, poněvadž ta mysl lidská je tak vrtkavá, ta chvála lidská je tak nestálá
a nejistá. »Světská sláva a lidská přízeň dým jest a větřík rychle přecházející,<
praví Petr Ravenat. A bl. Tomáš Kemp. nás napomíná: »Jako jedu hadímu chvále
lidské se vyhýbej, sice budeš sveden a ctnost tvá svou zásluhu ztratí.

»Sláva naše jest svědectví svědomí našeho,- volejme se sv. Pavlem. Nejlepší
a nejmilejší naší slávou budiž nám vždy pochvala vlastniho svědomí, radost
vnitřní, že jsme vyplnili svou povinnost, že jsme vykonali dobro. A jestliže ne
dojdeme uznání a ocenění svých šlechetných snah a dobrých skutků, nedejme
se tím odvrátiti od svých povinností a snažme se potlačiti svou bolest a své
roztrpčení. Vzpomeňme si v takové chvíli na svého Spasitele, jemuž lidé zlí za
jeho neskonalou lásku a dobrotu odměnilise nevděkem, trnovou korunou a po
tupným křížem. A spolu s tím Spasitelem v duchu zvolejme: »Olče, odpusť jím,
nebo! nevědí, co činí.- Amen.

Z praxe a různé.

Školská komise sněmu král. čes.
projednávala tyto dny otázku úpravy požitků
učitelů náboženství (katechetů). V zastoupení
vlády byli přítomni vicepresident zem. škol.
rady dr. Tobisch a místodrž. rada dr. in
delář; za zem. výbor rada dr.- Pilař. Omlu
veni posl. Peters a Keller.

Referent posl. Morawetz a korreferent
posl. Kafka odůvodňují své návrhy, které
ve dvou bodech se rozcházejí. Referent
posl. Morawetz navrhuje, aby kateehetům
do veškerých požitků započítána byla 3leta
kdežto korreferent posl. Katka hájí zásadu,
že katechetům počítána býti mají do ve
škerých požitků 4 leta jejich delších studií,
jako 4 leta služby tak, aby požitky jejich
s požitky učitelů a učitelek ve stejném věku
se vyrovnaly. — Posl. MoraWetz táže se
vlády, zda—li požadavek, aby odměna kate
ehetům, kteří jsou v duchovní správě, v nej
vyšších třídách (20 K za 6 hod.) neodpo
rují stanovisku vlády.

Vicepres. dr. Iabisch: Tato otázka je
již rozřešena říšským zákonem z r. 1872,
který imperativně nařizuje, že ve 3 nejniž
ších třídách ma' býti vyučována nábožen
ství bezplatně. Bylo by také zasahováním
do právomoci duchovní správy, kdyby toto
ustanovení bylo změněno, což ostatně pro
vésti nelze, nebot zem. zákonem nelze změnit
ustanovení zákona říšského. Zástupce vlády
prohlašuje dále, že jest mu návrh poslance

vv-v
Katky sympatictejsím. Studium theologie trva
4 leta, vysvěcený duchovní 24letý nedo
stává hned místo katechety, i bude jen
spravedlivo, upraví-li se jeho požitky dle
skutečných poměrů.

Prelát dr. Burian vřele děkuje zást.
vlády_i referentům za blahovolnost vůči po
žadavkům katechetů. Jsou to požadavky
spravedlivé a ve všem odůvodněné.

Posl. Novák, Traian a Pammer do
poručují návrhy Kafkovy.

Hlasováním schvaluje se valnou většinou
návrh posl. Katky tohoto znění:

rZákladní služné učitelů náboženství vy
měřuje se tak, aby se rovnalo základnímu
služnému učitelů světských s přídavkem ve
výši první trienálky; druhé zvýšení služného
přísluší jim po dvou letech, osobní přídavky,
zvýšené aktivní přídavky a pensionováni
(při dovršení věku 60 let) o 4 leta dříve
než učitelům světským.:

Předseda připomíná, že někteří páni čle
nové komise hodlají odcestovali apřerušuje
jednání o dalších zásadách na příští čtvrtek
o půl 11. hod. dopol. (Pokračování)

Noví členové přistoupli a přijati byli:
Josef Vonášek, katecheta v irovnici, Sta.
nislav Synek, katecheta ve Veselí n. L.,
Josef Novotný, katecheta v _Táboře, Josef
Musel, katecheta v Táboře, Jan Hakl, ka
techeta v Č. Budějovicích.

kuna-nn. druhtve Vlut v Praze
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REDAKTOR JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992.

Kongres katolický ve Vídni 1912. — Promluva na I. ned. po devíti-níku— na ll. ned.
po dovítníku. — Cyklus postních exhort: Neděle Ill. postní. — Neděle IV. postní. —

Neděle V. postní. — Z praxe a různé.
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Kongres katechetický ve Vídni r. 1912.

Jednak rostoucí zájem pro náboženství a církev, jednak neutuchající boj
proti nejdražším statkům upínají stále větší pozornost k náboženskému vyučování,
jeho obsahu i jeho methodě. A věru žádná z katolických akcí v době přítomné
nepřinese žádoucího ovoce, nebude-li provázena zdárným vyučováním sv. nábo—
ženství; nebot čí srdce nezamilovalo si v útlémLmládínáboženství, ten bez odporu
za nynějších poměrů jest navždy ztracen.

Získati však dítky náboženství, ponecháno jest namnoze zcela katechetovi
ato ještě při skrovném počtu hodin náboženských a jiných četných pracích
stavu kněžského. Dlužno tedy usilovati o zdokonalení náboženského vyučování
v každém směru. Prostředkem k tomu cíli má býti kongres katechetický, který
jest projektován na dny 6—11 září 1912, bezprostředně před světovým-kongresem
eucharistickým v sálech theologické fakulty c. k. university ve Vídni. Má býti
schůzí učitelů katechetiky, praktických školských odborníků a katechetických
spisovatelů z blízka i dáli, kde by se osvětlily nejdůležitější otázky methodické,
zvláště však stanovily se správně zásady pro učebnou osnovu. učebnice a literární
pomůcky nezbytné pro učitele náboženství.

* .

Progr'am bude v podstatě tento:
A. Methodické otázky elementárního mčování náboženského.
Náboženské vyučování na nejnižším stupni. "Vyučování katechismu na.

středním a. vyšším stupni. “Biblické vyučování na středním a vyšším stupni.
“Liturgické vyučováni. Učebná osnova na středním stupni. Učebná osnova na
vyšším stupni. “Náboženské vyučování pro slabomyslné.

B. Učebnice pro elementární zbudování náboženské.
Jednotná učebnice náboženská pro nižší stupeň. Biblická dějeprava. Modli—

tebni kniha & zpěvník. Učebnice pro závěrečné vyučováni.
Mimo to: Spisy pro mládež.
C. Methodické otázky wššího vyučování náboženského a případné učebnice.
*Základní vyučování náboženství (v 1. a 2. třídě střední školy) & syste

matické vyučování liturgi'ky (3. třída). “Vyučování zjevení Božího starého 3 no
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vého zákona. “Vyučování věrouče. *Vyučování mravouce. *Vyučování církevním
dějinám. Methodika vyučování náboženství na škole střední. Učebná osnova
vyučování náboženství na střední škole.

D. Literatura pro katechcíy a učitele náboženství.

Pomůcky katechetické. Časopisy katechetické. Průvodce katechetickou lite
raturou. Bibliografický ročník katechetické literatury. Příprava encyklopedické
příručky katechetíky.

Mimo to: Katechetické professury.. l
*

Themata, která nejsou hvězdičkou označena, vyjdou ve zvláštní publikaci.
s názvem »Referáty kogressu katechetického ve Vídni r. 1912- na jaře v jednot
livých sešitech (nákladem Kirsche ve Vídni);od vynikajících odborníků zpracovaná
a připravená k diskussi. Thémata označené. hvězdičkou vyjdou v jiné publikací,
a t. č. již vyšly dva sešity, v témž nakladatelství pod názvem: »Grundfragen
der Katechetik.:

Na kongresu bude míti referent (anebo jeho zástupce) krátkou přednášku,
po níž bude následovati debatta. Mimo programové jednání, které se bude ko
nati v řeči německé, poskytne se účastníkům z jednotlivých zemí a národů pří
ležitost ke vlastním sahá/zim.

Kdo složí 10 korun za vstupenku do kongresu, obdrží jednotlivé sešity
jmenovaných dvou publikací ihned po jich vyjití bez dalších poplatků. Ke krytí
výloh budou vydány ještě další vstupenky a to 20korunové pro podpůrce
a lOOkorunové pro příznivce kongresu;

0 byty stará se zvláštní komité (Wohnungskomitee des Eucharistischen
Kongresses, Wien I.. Stephansplatz).

* l.
Katechetická sekce rakouské společnosti Leonovy ve Vídni pracuje spolu

s katechetským spolkem mnichovským od dubna 1909 čile na přípravách ke kon
gresu. Protektorát přijal kardinál arcib. vídeňský Dr. František Nagl, rakouský
episkopát dá se zastoupiti omcielně svým delegátem a jednotlivé rakouské diecése,
vyšlou po jednom delegátu. Biskupové uherští, z Německa, švýcarští az Lucem
burku budou rovněž požádáni, by vyslali své delegáty na. kongres.

Bližší zprávy podá: das Sekretariat des Kongresses fůr Katechetik, Wien III.
Pfarrhofgasse 1.

Vídeň, Mnichov a Dillingen v únoru 1912.

Praesidium kongresu:
prael. dr. Jindř. Swoboda,

c. k. dvor. rada, prof. pastorálky c. k. univ. ve Vídni.

Dr. Jos. Góttler, kanovn. Jul. Kunde,
prof. paedagogiky & katechetiky c. k. univ. městský děkan a farář u sv. Alžběty

v Mnichově. ' '

Dr. Antonín Weber,
pral. lycea v Dillingen.

WWWW
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Promluva na ]. neděli poo devttníku.')LADIMÍR HOR

Vyšel rozNaevač,aby rozséval sémě své. (Luk. 8, 5.)

Slova Spasitelova zachvívají srdcem posluchačů; každý v duchu jde za
Ježíšem, božským rozsevačcm. Vidí skály, jež rostou do cesty rozsevačovy, vidí
trní, které se zachycuje na nohy krvácející, vidí bělati se stezky tvrdé, ušlapané.
A s bílé ruky Kristovy padají zrna zlatá, padají na skály, do trní, na stezky
ušlapané, až srdce bolí.

1. M. j. nezdá se nám, že z dnešního evangelia zavznívají již velikonoční
žalozpěvy: »Popule meus, quid feet tibi — lide můj, co učinil jsem tobéřc Ze
skály vyrůstá Golgota, z trní koruna ostnatái— a cesta ušlapaná? Cesta ke'gKalváriii
kde křižována bude Pravda. Kristus -— cesta, která vinouti se bude tvrdým,
stezknmi, srdci lidských. Kristus půjde po ní pod těžkým křížem lásky svlé:
»Jerusaleme, Jerusaleme, který kamenuješ proroky a zabíiíš ty, kteří k tobě po
sláni jsou, kolikrát shromáždití jsem chtěl syny tve' . . . c

Nekonečná láska Boží mluví k srdci našemu z podobenství, které Pán vy
pravuje zástupům. Který člověk sel by zlaté zrno na skálu '— a Bůh to činí!
Který člověk sel by do trní a na cesty ušlapané? — Bůh to činí! Dej srdci
svému utvrdnouti ve skálu — a mluviti tam bude Kristus; dej zarůsti mu
trním — a z trní, z cesty ušlapané rozepne se k tobě náruč Ukřižovaného:
»Jerusaleme, Jerusalemelc

Č), vytrvalosti lásky a Božího milosrdenství!
Pán Ježíš, božský učitel vyložil podobenství o rozsevači svým apoštolům, aby

posílil je a láskou naplnil k těžkému úřadu učitelskému & nejen je, ale i všechny
ty, jichž údělem bude radlem lásky a trpělivosti vzdělávati půdu srdce lidského.
Aby v lásce neochabovali a na mysli neklesali, až pro zrna pravdy nejčistší naleznou
srdce tvrdá jako skály čedičové, o něž rozrazi se i snahy nejupřímnější, srdce
trním hříchu naplněná, z nichž místo zlatého klasu ctnosti vyroste býlí a bodláčí,
srdce lhostejná, jako cesty udupané.

Syn Boží kráčel tou cestou napřed — a jde dosavad pod korunou trnovou
pod křížem těžkým.

2. A které jsou toho příčiny, že zlaté zrno dobra a ctnosti tak těžko ujímá
se někdy i v srdci mladistvém?

Slyšme Pána Ježíše: »Padlo jedno vedle cesty a ušlapáno jesttc — Co
pošlapati může sémě dobra, ctností a lásky k Bohu v srdci mladistvém, kde
dosud pěst života k ráně se nepozdvihla, kde dosud tvrdý boj životní nevalil_se
těžkým zápasem zkoušek a utrpení? A přec již i ve srdci mladistvém bývá,jako
na cestě ušlapané, na niž sémě dobré vzklíčiti nemůže. A nepřítel, jenž udupává
sémě dobré, sotvaže na půdu srdce dopadlo? Jméno jeho: Lehkomyslnost mládí.

a) Synové Heli lehkomyslně hřešili před tváři Hospodinovou. Lehkomyslnost
mládí zašlapávala rady a napomenutí, odvracela mysl od vážných myšlenek.
Ruka Boží, psala již: »Mene, Thekel, Fareslc ——do knihy jejich života a on
v nerozumu svém domnívali se, se soud Boží jest daleko. Jásali s lidem jdoucim
do boje a nevzpomněli, že jdou Božímu soudu v ústrety.

Písmo sv. praví: »Zpustošením zpustne všecka země, nebo! není žádného,

") Tato a následující promluva nemohly býti pojaty do předešlého čísla Věstníku,
ježto valná část členstva přála si míti celkovou zprávu o valné hromadě. (Pozn red.)
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kdo by to rozvažoval srdcem.- (Jcrem. 12, II.) Tak napsal prorok, když hýřil
hříchem Jerusalem, pohrdnuv zákonem Hospodinovým & nad Babylonem vyvstal
mrak zlověstný a král jeho vydal rozkaz, aby vojska hnula se proti Jerusalemu.

Zpustne země, zpustne zpuštošením i mladé srdce, jestliže ovládnouti se
dá lehkomyslností, která odvrací mysl jeho od každé vážnější myšlenky a nedá
uzráti žádnému pevnému rozhodnutí.

Vlna zdvižené. větrem a tříštící se o skálu v bezmocném příboji — bývá
obrazem mladé duše, uchvácené lehkomyslností a vržené do příboje života. Co
zmařeno sil, kolik pohřbeno nadějí!

Vždy hluboce dojímalo duši mou vypravování dějin našich o poslední ra
tolesti panovnického roku Přemyslova. Kdo z; českých dětí neznal by jméno
Václava III.? Tři koruny zdobily jeho skráně, když nastoupil na otecký trůn. Ale
v_dějinách našich často bývaly chvíle, že zdá se nám, jakoby lehkomyslnost
v dobách nejvážnějších hlavním byla příznakem naši povahy a jakoby vždy vy
stupovala v osobách těch, jimž budoucnost naše právě dána do rukou.

V kronice Zapově jest obraz, jak Konrád, opat Zbraslavský, napomíná
Václava III. nad hrobem jeho otce. Bože můj, nepřátelé ze všech stran tísnili
dědictví sv. Václava — a mladý král uprostřed špatných druhů; síněmi Hradčan
staroslavných otřásal pustý smích a hýření — a vojska cizí překračovala hranice.
Vzpamatoval se Václav,zhrobu otcova zahřmělo to v duši jeho, jako de proiundis,
ale dějiny psaly již slovo hrozné, neodvolatelně: .Pozdělc — Dýka vrahova na
hradě Olomouckém srazila poslední ratolest rodu Přemyslova, ratolest, která
mohla rozkvétatí květy nejkrásnějšími, kdyby lehkomyslný Václav byl v čas —
jak praví písmo sv. — rozvažoval srdcem.

Akolikrát lehkomyslnost hříšná, k nebi volající, pozdvihovala v rukou poháry,
kolikrát do srdcí sela pýchu bezmeznou, zášt bratrovražednou, kolikrát v očích
rozžehala žádost zlata kletou, kdy jednalo se o budoucnost naší vlasti! —

>Zpustošením zpustla země, protože nebylo žádného, kdož by rozvažoval
srdcem.. __

b) M. j. tažte se samých sebe: Která jest příčina, že často plní se to, co
pravil básník: »Meliora video, deteriora sequorc — »Lepší vidím, horšího se
přidržujilc —- Až k srdci mně pronikne rada dobrá, slovo upřímné, ale do srdce
vniknouti nemůže, aby přešlo v mou vůli, v moje skutky, aby přeměnilo mne,
jako světlo mění temnoty.

Dobro naprosté, vůle pevná, jdoucí vždy za tím, co lepší jest — proč jest
pro mnohého jako kniha uzavřená, na jejíž krásné desky pohlíží, dovnitř však
nahlédnouti se rozhodnouti nemůže? — Všední proud denního života zabavuje
mysl, uchvacuje duši. Ze smutných, stichlých břehů duše snad modlitba ještě
časem vzlétne k nebesům, ale orlích křídel nemá. Schází jí láska, schází jí síla,
touha po jasných výšinách ctnosti. >Vylétlajiskřička z popele — uhaslá padá zpět !

A příčina této duchovní neucelenosti? Lehkomyslnost mládí, které neuvažuje
srdcem. Jest jako bezstarostný chodec,'který jde za noci cestou nebezpečnou a
netáže se po roklích a propastech. — \

3. M. j. Sv. Augustin, sv. František, sv. Norbert jen jednou vážně pohlédli
životu v tvář, uvažujíce srdcem & láska Boží změnila stezky srdce ušlapané
v požehnanou rolí života dokonalého. Pevnost vůle a mravní síla vyrůstá zajisté
v duši každého člověka, který opustiv cestu lehkomysanSti, vážně pohlíží na
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život, na svoje povinnosti, na svoji mravní zodpovědnost před Bohem i před
lidmi. Z mravní síly a rozhodností vyzařuje pak ona veliká a tichá radost života,
která svým světlem'osvětluje dni bolesti a zkoušek. Pln naděje hledí člověk do
budoucnosti, nebot práce jeho životní jest zlatým zrnem, které vydá stonásobný
užitek pro čas i pro věčnost. Amen.

Promluva na neděli II. po devítníku.
Frant. Malý, kaplan u sv. Jindřicha v Praze.

Půst.

Dnešní neděle je v celém roce nejveselejší, a přece jsem vám četl jedno z nej-
smutnějších evangelií. Proč asi církev ustanovila dnes čísti evangelium tak smutné?

Protože už za 3 dny se rozloučíme s radostnou dobou vánoční a ocitneme
se v době svatopostní. Ano, už za 3 dny uvidíte na našem hlavním oltáři vztyčený
kříž a pod ním sochu bolestné Rodíčky Boží a zarmouceného Míláčka Páně,
a z vašich úst bude se ozývatí píseň »Dokonáno jest, smrt plesá- anebo bolestný
nářek Spasitelův: »Jíž jsem dost pracoval.. Za 3 dny poznamená kněz čelo
věřících popelcem a ke každému promluví důtklivou větu: »Pomni, člověče, že
prach jsi a v prach se obrátíšlc

Kdybyste dnes ještě šli v kostele na kázání, uslyšeli byste, jak se z kaza
telny předčítá postní řád? Je to list, který svým ovečkám posílá arcipastýř
& v němž ustanovuje, jak a kdy se máme v církevním roce postit. Vám tento
postní řád předčítati nebudu, neboť si jej můžete přečístí na kostelních dveřích,
ale nicméně vám v krátkosti vyložím třetí přikázání církevní.

I.

Jak zní toto přikázání? »Ustanovené posty zachovávatí.: T. j. máme se
v některé dny zdržeti od masitých pokrmů.

Milé dětí, nedomnívejte se, že jen my, katoličtí křesťané, máme přikázaný
půst. Půst nacházíme skoro u všech národův.

Postili se Řekové a Římané před velikými slavnostmí, dříve než se tázali
o radu ve věštírna'ch a dříve než obětovali svým bohům. Postili se jejich nej
učenější mužové: Sokrates, Plato a Pythagoras.

Postí se i Číňané, nebot jest mezi nimi zvláštní sekta zvaná »postící sec,
jejíž údové zdržují se masa, ryb i vajec a živí se pouze bylinami.

Turkům je nařízen nesmírně:přísný půst po celýiměsíc Ramadán, který jest na
podzim. V první den postu vypálí se časně ráno tři salvy z děla, jež oznamují
že půst nastal. Po celý měsíc nesmějí pak od východu až do západu slunce ani
jístí ani pítí. V 6 hodin večer jdou do osvětlené modlitebnyateprve po vykonané
pobožnosti vracejí se domů a mohou jístí.

Starozákonní židé přísně se postili. Postili se Mojžíš a Eliáš za hříchy lidu
svého 40 dní. Postili se Nínívetští, aby odvrátili od sebe zasloužený trest Boží.
Postili se Daniel a 3 mládenci, starý Eleazar, matka Makabejské s dětmi. Postíl
se obzvláště krutě sv. Jan; předchůdce Páně. Židé nynější v den smíření (dlouhý)
nesmějí celých 24 hodin nic jístí.

Postít se musejí často i lidé churavé. hekne-li lékař nemocnému, že nesmí
některých jídel jísti a některých nápojů píti, není to nic jiného než zase půst,
ačkoli tomu lékaři neříkají půst, nýbrž cizím slovem »dietac.
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Milé děti. to mi věřte, že půst byl vždycky. ba že je tak starýjako pokolení
lidské. Neboť už prarodičům v ráji dal Bůh postní kaázání, an řekl: .Z jednoho
stromu nejezte, sice zemřetelc Jenže naši prarodičové byli právě takoví, jako
mnozí křesťané za našich dob: přestoupili postní přikázání a uvalili tím na celé
pokolení lidské tak veliké neštěstí, že sám Boží Syn musil přijíti na svět, aby nás
zachránil.

Ježíš Kristus zde na zemi 33 let žil, modlil se a své nejsvětější tělo mořil
'velmi často hladem a žízní, postiv se. A to si pamatujte, že Kristus Pán nečinil
nikdy nic zbytečného, ale co činil, mělo vždycky hluboký význam. Když se tolik
postil, chtěl zajisté, bychom se i my občas postili.

Učedníci, apoštolové a ostatní věřící hned po nanebevstoupení Páně pošvěcovali,
život svůj modlitbou a postem. Tertullián, spisovatel z prvních dob křesťanskýchi
napsal, že se tak přísně postili, až zhubeněli; jedli po západu slunce a to jestě
jen chléb se solí a vodou.

Teprve nástupcové sv. apoštolů, kteříustanovili patem přikázání církevních,
tento krutý půst zmírnili. Ježto pak i tento zmírněný půst zdál se mnohým lidem
těžký, tu biskupové každoročně na základě plnomoci od papeže udělené ještě
více půst zmírňují, aby si nikdo nemusil naříkati.

II.

Podle postního řádu máme se zdržeti od masa hlavně v pátek. Proč v pátek?
Protože v pátek je ten přežalostný den, ve kterém Pán Ježíš z rána již ukrutně
byl bičován, pod těžkým křížem třikráte padl, tři hodiny na kříži v nevýslovných
mukách se soužil. a při tom všem od poslední večeře ničeho nepožil. Z lásky
kPánu Ježíši máme se tedy v pátek postit.

Pan učitel dal kdysi žákovi tuto početní úlohu: »Tvá matka by koupila každý den
za ] korunu masa. Kolik korun vydá za celý týden?: Chlapec odpověděl: »Šest
koruna Pan učitel usmívaje se radostně řekl: »Froč ne sedm korun? Vždyť má
týden 7 dní!» »Protože moje matka v pátek žádné maso nevaří,< odpověděl žák.
A p. učitel pochválil i vtipného žáka i hodnou matku jeho.

Tedy, děti, každý pátek se máme postit a kromě toho ještě některé jiné
dny; dnes vám řeknu pouze: na popeleční středu a ve středu po ní. To si však
také pamatujte, že nemocní lidé a kteří jedí v hostincích, postiti se nemusejí.

Miléděti, tolik je jisto, že půst od církve ustanovený jest velmi mírný, ale
přece má tolik protivníků a nepřátel, až se P. Bůh na to musí hněvat. Jisto jest.
že mírný půst nikomu neuškodí. naopak prospívá. Kdo šetří svého oděvu, dlouho
si jej uchová., a »kdo je Střídmý, prodlužuje sobě životJ (Sir. 37, 34.) Ostatně
naše dobrá matka sv. Církev nám neporoučí nikdy, co by nám opravdu mohlo
škoditi.

Rodiče zavítali jednou v pátek se svou dceruškou ku příbuzným na návštěvu.
K obědu byly přinešeny také pokrmy masité. Rodiče maso jedli, ale 13tiletá dcera
nikoliv. Když se jí ptali po příčině, řekla, že nechce hřešiti proti III. přikázání
církevnímu. Strýc se usmál a namítl: »Cirkevní přikázání nedal Pán Bůh, ale
lidé,: Dívka odvětila: »Já vím, že lidé ustanovili postní přikázání, ale to byli
takoví lidé, o nichž řekl Pán Ježíš: »Kdo vás slyší, mne slyší a kdojvámijpohrdá,
mnou pohrdá.. Kdybych tedy pohrdala přikázáním postním, pohrdala bych jistě
samým Ježíšem..
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Zda nepromluvíla ta dívka velmi rozumně? Co byste vy udělali? Milé děti,
může se státi, že i vám rodiče dají v pátek maso. Co učiníte? Budete jim to zazlí
vati? Nikoliv — to jest jejich věc. Budete je za to kárati? Nikoliv — neboť jsou
to vaši rodičové. Odmítnete maso? Nikoliv, ale budete jísti, co jste dostali. Půjdete
však k matce, polibíte jí ruku a řeknete: »Matičko, já bych se velmi rád postil
z lásky k Pánu Ježíši. Buďte tak laskave, jeli to možno, dávejte aspoň mně k jídlu
něco postníholx Tak to, milé děti, udělejte & neurazíte ani Pána Boha ani církve
ani rodičů, ale budete za to hodně.

Na konec vám ještě povím příběh. Mezi nejučenější, nejzbožnější & nej
dobrotivějši muže v 16. stol. náleží kardinál Stanislav Hosius, rodem Polák.
O jeho dobrotě svědčí to, že jednou poručil svému sluhovi, aby všecko jeho nádobí
a ubrusy prodal a peníze rozdal chudým. O jeho zbožnosti pak svědčí toto:
Když byl kdysi nemocen, domlouvali mu lékaři, aby pro posilnění jedl maso
i v pátek. To mohl ovšem učiniti s nejlepším svědomím, neboť byl churav. Ale
víte co odpověděl: »Já se chci postit, abych byl dlouho živ. Neboť psáno jest:
cti otce svého i matku svou, abys byl dlouho živ na zemi! Otec můj je nebeský
P. Bůh, matka má je sv. Církev na zemi. Bůh—Otec velí, abych se postil, a matka
— Církev mě poučuje, kdy a jak se mám postit. Poslouchám-li Boha— Otce
a matky— Církve, budu přece dlouho živ. cA skutečně, byl dostildlouho živ — 75 let.
A tak se na něm naplnila slova Písma sv.: »Kdo je Střídmý, prodlužuje sobě
život.: (Sir. 37, 34.)

Poslouchejte i vy svých rodičů pozemských, poslouchejte -i svého Otce
nebeského i Matky — Církve, pokud vám možno, zachovejte půst a povede se
vám dobře“na zemi! Amen.

Cyklus postních exhort.

Promluva na neděli III. postní.
NapsalEM. civa.

Sv. Pavel v Athenách.

U božského Spasitele spatřujeme různé druhy posluchačů; Jedni dychtivě,
se srdcem pokorným přijímají Jeho slova a vidouce jeho zázraky uznávají Ho
Synem Božím, druzí Slyšíce Jeho vznešené nauky zůstávají chladnými a lhostej
nými, & opět jiní planou zlobou a nenávistí proti Němu, a kde mohou, Jemu
se posmívají a Jej tupí. Takové posluchače _vidíme u Pana Ježíše i při zázraku,
o kterém vypravuje dnešní sv. evangelium. Někteří uvěřili, jiní se divili a Fari
seové Pána Ježíše tupili, pravice, že pomocí knížete zlých duchů vymitá zlé
duchy & koná své zázraky.

Podobného osudu zakusili i sv. apoštole', hlásajíce vznešenou nauku Kri
stovu všem národům.

Též sv. Pavel, ačkoliv plál takovou horlivostí a láskou ke Kristu, ačkoliv
tak výmluvně a ohnivě dovedl Jeho svaté učení hlásati a vykládeti, přece nena
lézal všude ochotného sluchu. Mnozí z posluchačů mu uvěřili, mnozí však ho za.
mítali, ano mnozí i posměchem a potupou slova jeho provázeli.
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Tak vedlo se sv. Pavlu na první cestě, a podobně i na druhé, kterou vy
konal v roce 51—54.

Vyšed z Antiochie Syrské prošel krajiny maloasijské, Cilicii, Lykaonii, Ga—
latii, Frýgii, a z Mysie přeplavil se do Macedonie, odkud po delším pobytu v mě
stech Filippi aThesalonice, odebral se do Řecka. I přišel do hlavního města atti
ckého, do Athen. -— If'ozomjme dnes činnost sv. apoštola v městě tomto!

l. Athény! Jaké množství vzpomínek vyrojí se s jménem tím v mysli naší!
Atheny byly druhdy střediskem řeckého umění, řecké vědy, řecké strategie. Ve-_
licí duchové, geniové prvního řádu tam žili,“učili, pracovali. Veliký sociální refor
mátor Solon byl z Athen. Atheňany byli vojevůdcové Miltiades, Aristides, Themi
stokles. Athéňany byli básníci Aischylos a Sofokles. V Athenách žil veliký filo
sof Sokrates a jeho ještě větší žák Platon. Demosthenes měl tam svoje nesmrtel
né řeči, Fidias vytesal a postavil tam podivuhodnou sochu Pallas Atheny
v Parthenonu.

Když však Atheny, královnou Hellady nazývané, válkou Peloponéskou po
zbyly sve moci a nadvlády, upadly se vší zemí pod jho Macedonia a o dvě sto
letí později pod jho římské. Římané zpustošili sice celou zemi, ale _Athen šetřili
pro jejich slavnou minulostapro divy umění, jimiž oplývaly. V době císařské byly
Athény ohniskem řecké vzdělanosti. Do škol athenských hrnulo se mnoho žactva,
zvláště z Říma. Slavní spisovatelé Cicero, Varro, Ovid, Horác, Virgil vzdělávali
se v Athenách. Míti v uctivosti město Mus bylo pro Římana čestnou povinností.

Když sv._Pavel do Athen zavítal, bylo tam mnoho žáků, ale opravdovosti
ve studiích valně ubylo a také vynikajících učitelů se nedostávalo. Atheňané
pozbyli své vážné mysli, svého ducha bádavého. Veliké, vznešené a věčné pravdy
jich nezajímuly. »Tt jménem-, co nového? to_byla hlavní, ne-li životní otazka mno
hých Atheňanů. »Novinky chceme slyšetih po novinkách se sháněli na veřejném
náměstí, ve shromážděních i v areopagu.

Též po stránce náboženské byly poměry v Athenách velmi neutěšené. Fi
losofové dělili se na dvě třídy: Stoiky aEpikurejce. Stoikové neuznávali žádného
božství než tajemnou sílu, která v přírodě vše proniká a oživuje. Ctností nazý
vali mohutnost, sílu vnitřní, jež udržuje člověkavstálé rovnováze duševní. Clo
věk je úplně svobodný, na nikom nezávislý, proto má. býti ke všem radostem
i strastem úplně lhostejný a pyšně má. vzdalovati od sebe vše, co by rušilo jeho
klid. A Epikurejci představovali si božstvo v nedozírné dáli, jež nestará se 0 svět,
který povstal nahodilým spojením hmotných součástek. Cílem života jejich bylo
vyhledávání příjemností a rozkoší, ale opatrně, aby si člověk neuškodil a utrpení
nepřivodil.

2. K takovým lidem povrchnírnalehkomyslným, jenom po požitcích smysl
ných toužícím, přichází apoštol Pavel hlásat Boha jediného,- pravého, který
ukládá pokoru, sebezapírání a lásku ke všem, i k barbarům! Jak tlouklo asi
srdce apoštola, když vstoupil do Athen, do města, které pod skvělým zevnějškem
skrývalo hlubokou zatemnělost duševní, a kde bylo tolik soch tolik model různých
bohů, že jak praví íiIosof Petronius, snáze tam bylo nalézti boha, než člověka.

Sv. Pavel kázal nejprve v synagoze Židům, potom i pohanům na veřejném
náměstí, »Agorac zvaném. Mnozí poslouchali ho z pouhé zvědavosti, někteří však
i z dobrého úmyslu, a tito vybídli sv. apoštola, aby šel s nimi do Areopagu a
tam své učení zevrubně vyložil. »Possumus Spire, qua; est haec, quae a te dict—
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tur, doctrinah Můžeme-li věděti, jaké je to nové učení, které vypravuješ? (Sk.
ap. XVII. IQ.) tázali se sv. apoštola.

Sv. Pavel uposlechl &v památném Areopagu začal mluviti k shromážděným
zástupům takto: »Muži Athenští! Ze všeho co jsem u vás viděl, soudím, že iste
velmi pobožní. Nebo procházeie se a vida madly vaše, nalezl jsem též oltářs ná
pisem: »“Afvdíocipbecpc. O tom, kterého vy neznajíce ctíte, budu zvěstovati vám.
Bůh. který učinil svět i všecko což jest na něm, ten jsa pánem nebe i země, ne
bydlí v chrámech rukou udělaných, aniž bývá ctěn rukama lidskýma, jakoby něčeho
potřebovat, ježto on dává všechněm život i dýchání i všecko. A učinil z jednoho
všecko pokolení lidské a není daleko od každého z nás. V něm zajisté žijeme, hý
báme se i trváme a jak někteří z našich básníků pravili: Jeho zajisté i pokolení
jsme. Jsouce tedy pokolení Boží, nemáme se domnívati, že by božství zlatu nebo
stříbru, nebo kamení, důmyslem lidským vyrytému podobna bylo. A zajisté časy
te' nevědomosti prohlédaje Bůh, nyní zvěstuje lidem, aby všichni pokání činili,
protože určil den, v kterém soudili bude svět ve spravedlosti skrze muže, kterého
zřídil dávaje víru všem, vzkřísiv ho z mrtvých..: (Sk. ap. XVII. 22—31.)

Při těchto slovech byl sv. apoštol přerušen v řeči své různými výkřiky.
Někteří uslyševše o vzkříšení z mrtvých jemu se posmívali a jiní pravili: »Bu
peme tě slyšeli po druhétc Někteří však mu uvěřili, mezi nimi Dionysius, člen
Areopagu, později biskup athénský a mučedník a žena, jménem Damaris.

Jako tehdáž v Athénách, podobně vedlo by se sv. Pavlu zajisté i nyní,
kdyby se objevil a kázal před posluchači našimi. Kolik pak lidí je ochotno, kolik po
sluchačů má tolik dobré vůle, aby klidněpůlhodiny a pozorně vyslechli kazatele, který
vykládá o pravdách náboženských, který mluví o svátosti pokání a nejsv. svá
tosti oltářní, který líčí nejen povinnost, alei blaženostsv. zpovědi? Kolik lidí, když
uslyší nějakou námitku neb výtku proti vířeacírkvi, chce se o pravdě upřímně poučiti,
kolik si jich vyhledá a přečte dobrou, spolehlivou knihu, ze které by se poučili
a své pochybnosti rozptýlili? Všemu ostatnímu, každému jinému oboru, věnují
lidé více píle, více času nežli vědění pro duši nejdůležitějšímu, než pravdám ná
boženským, jež odpovídají na otázky. které zachvívají duchem každého člověka
po pravdě toužícího: >Kd0jsi ? Který je tvůj cíl a kterak tohoto cíle můžeš bezpečně
dosíci?

Kéž nikdo z vás, m.dr., nenáležiklidem takovým povrchnímalehkomyslným
Kéž nejen ochotně slyšíte vždy slova spásy a zásadami křesťanskými se řídíte,
ale kéž také v pochybnostech, nebo v nevědomosti své, rádi hledáte poučeni
u lidí spolehlivých, aneb v bezpečné dobré knize! Tím uchráníte se mnohých bouří
duševních, upevníte se v dobrém a zachováte si v radostech i strastech duševní
pokoj aklid, ne pyšný klid stoiků, ale sladkou rovnováhu duševní, podepřenou větou
v prozřetelnosta milost Boží. »Nepokojné je srdce naše, dokud nespočine v Tobě,
o Bože./< praví sv. Augustin. Amen.

Neděle IV. postní.
Napsal EM. CÍVKA.

Sv. Pavel v Korintě.

Když nasytil Pán Ježíš lačné duše svých posluchačů 'svým božským
učením, postaral se jim též o pokrm- tělesný — rozmnožil zázračně pět chlebů
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a dvě ryby tak, že stačily k nasycení více než pěti tisíc mužů. Za odměnu své
horlivostí obdrželi zástupové na poušti beze vši práce, beze všeho namahání
dostatečný pokrm, kterým hlad svůj ukojili.

Sv. Pavel na svých apoštolských cestách lámal též duchovní chléb zá
stupům, kázal slovo Boží Židům i pohanům; o vlastní výživu, o potřeby časné
staral se však, kde možno bylo, také sám, vydělávaje si prací rukou svých,
čeho potřeboval, nechtěje nikomu býti na obtíž. Tak učinil i v Korintě, kam se
odebral z Athen, pokračuje na své druhé cestě apoštolské.

Zastavme se dnes se sv. Pavlem v Korintě a vizme, jakých osudů zažil
v tomto městě!

1. Za času sv. Pavla nebylo již město Korint tím městem slavným a mocným,
jež mívalo kdysi jako, Atheny a Sparta, svou šťastnou dobu, dobu nadvlády
nad veškerým Řeckem. Římané r. 146 dobyli města, zapálili je a ztroskotali.
Teprve po sto letech poslal Julius Caesar osadníky italské, aby město znovu
zbudovali a osadili. Pro svou výhodnou polohu rychle se Korint povznesl a byl
za doby sv. Pavla městem velice bohatým a obchodním. V náboženském &mravním
ohledu byli však Korinťané velmi klesli, a když sv. Pavel v listě svém k Římanům
vytýká. různé výstředností a chyby pohanů, měl nejvíce Korinťany na mysli.
A přece v tomto městě, mravně tak pokleslém, dodělal se sv. Pavel lepších
výsledků, než v Athénách, uměním a vědou proslulých.

V Korintě našel sv. apoštol dobré známé, křesťana Aquilu a jeho manželku
Priscilla, kteří se tam přistěhovalí, byvše z Říma za císaře Klaudia vypovězeni.
Byli to lidé prostí, nezámožní, kteří provozovali totéž řemeslo, jemuž se i sv. Pavel
vyučil, tkalcovství plachet stanových. Sv. apoštol byl velice vlídně od těchto
křesťanů přijat, ubytoval se u nich a spolu s nimi pracoval.

Tak vidíme v Korintě velikého apoštola a divotvůrce u stavu tkalcovského,
on neunavně pracuje, aby si vydělal, čeho potřebuje ke *skrovnému životu.

Sv. Pavel skutkem i příkladem dokázal, že tělesná práce nehanobí člověka,
nezneuctívá křesťana. A měl zajisté pravdu. »Člověk stvořen jest ku práci, jako
pták k létánín »V potu tváře budeš jisti chléb svůj, dokud nevrátíš se do země,
ze které vzat jsi,- těmi slovy odkázal Bůh těžkou práci již Adamovi a jeho
potomkům. Pán Ježíš, Syn Boží, miloval též práci; v mládí svém pracovalv dílně
tesařské svého pěstouna, sv. Josefa a když nastoupil úřad svůj učitelský, voli
za své přátele a apoštoly muže prosté, ze středu lidí pracujících. K znázornění
svých božských pravd volí nejraději obrazy a podobenství z přírody a ze života
lidí, kteří na poli, na vinici a jinde pracují. Dle příkladu božského Spasitele
inaše církev vždy práce si vážila, jí doporučovala a ústy sv. apoštola Pavla
volala: 'Kdo nechce pracovati, at nejín (II. Thessal. III. 8.)

U pohanů nepožívala tělesná práce trvalé cti a vážností. Mnozí pohanští
národové, když dosáhli veliké slávy a bohatství, pokládali práci tělesnou za
nedůstojnou svobodného člověka. Přenechávali ji těm, jež neměli za lidi rovno
cenné — otrokům. Ani největší mudrci řečtí, Plato a Aristoteles, nedovedli se
vymaniti z předsudků své doby, pokládajíce všelikou práci řemeslnickou za
nízkou a zneuctívajíci.

U světovládných Římanů jedina orba, povolaní hospodářské, těšilo se dlouho
vážností. Cicero v knize ode oííiciis-i praví: »Níhil est agricultum melius, nihil
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nberius, nihil dnlcius, nihil libero dignius.: »Nad orbu není nic lepšího, nic
užitečnějšího, nic sladšího, nic svobodného muže důstojnějšího.. Ale, bohužel,
vzrůstajícím přepychem a bohatstvím i toto krásné zaměstnání ztrácelo u Římanů
na cti, až se stalo, podobně jako řemesla, zaměstnáním otroků. Ze Římané práce
tělesné si nevážili, vysvítá i ze slov básníka Terentia: »Má-li kdo býti ctěn, jest
třeba, aby nemusil pracovali-.c

2. Sv. Pavel nesdílel tohoto mínění s pohany, za práci tělesnou, řemeslnickou,
se nestyděl a v Korintě prací stanařskou chleba si vydělával. Ve dne pracoval,
večer kázal v dílně a v sobotu v synagoze shromážděným Židům. Když však
Židé viděli, že mnozí z nich Pavlovi uvěřili, rušili jeho kázání křikem a rouháním.
Proto odvrátil se sv. apoštol od Židů a kázal slovo Boží toliko pohanům.

V Athénách mluvil sv. Pavel jako apoštol a učenec slovy vzlctnými a vy
branými, v Korintě však kázal prostě lidově, jak svědčí ve svém listě ke Korint
ským: »A já přišed k vám, bratři, nepřišel jsem s vyvýšenosti řeči nebo
moudrostí, neb nesoudil jsem, že bych co jiného mezi vámi mněl kázali, než
Ježíše Krista a to nkřižouane'ho.- (I. Kor. 11., I.)

A hle, horlivost Pavlova přinesla hojné ovoce. Mnozí pohané uvěřili a k víře
Kristově se přihlásili. Na víru obrácení byli ovšem většinou lidé prostí, řemeslníci,
ale byli mezi nimi i lidé vznešení, jako Crispus, představený školy židovské,
Erastus, úředník nad důchody městskými a jiní.

Než tento úspěch apoštolův a rychlé šíření se víry v Korintě, vzbudily
nenávist knížat židovských a kněží, kteří pronásledovali nové křesťanya konečně
i obžalovali sv. Pavla u římského prokonsula Junia Gallíona, jenž byl bratrem
slavného mudrce Seneky a mužem velmi učeným. Když přednesli Židé svou
žalobu, že Pavel svádí lid, aby jinak ctil Boha, než psáno jest v zákoně, povstal
prokonsul a řekl: »Kdyby se jednalo o něco nepravého, neb o nějaký zločin,
slušně bych vás vyslyšel, ale že jsou to hádky o slovu a o jmenech a 0 zákona
vašem, tg! sami vizte, já nechci toho soudcem bytic (Sk. ap. XVllI. 14, 15.)
[ propustil Pavla a jeho žalobníky odehnal od své stolice.

Sv. Pavel pobyv ještě nějaký čas v Korintě, odešel pak dále, aby po
kračoval ve své práci apoštolské, aby zakoušel nových útrap, nových pro—
následování. —

I vás, m. dr, povolal Bůh ku práci, k práci duševní, především na ústavě
našem, kde máte ducha svého vzdělati a ozdobiti užitečnými pro život vědo
mostmi, a později, až dospějete, k práci na národa roli dědičné, v povolání, které
si dle vůle Boží sami zvolíte. Jak vznešená je práce vaše, jak vznešený cíl váš!
Nuže, konejte již nyní, v mládí, svou práci, své povinnosti tak ochotně a svědomitě,
jako je konal veliký apoštol národů sv. Pavel! On nedbal obtíží aúnavy, nedbal
pronásledování a potupy, láska ke Kristu a k duším nesmrtelným ho sílila,
útrapy jeho mírnila a muka jeho oslazovala.

I na vás čekají m. dr., v povolání vašem starosti mnohé, namáhání veliká,
útrapy četné. Dosud platí zajisté slovo básníka Horáce: »Nil sine magna labore
vita dedi! mortalibns.- »Ničehož nedal život lidem smrtelným bez námahy velikéa
Kéž i vás tedy proniká stále láska k povinnosti, láska a chuť k práci vaší
vznešené, jež údělem jest několika málo vyvolených.- »Jinoch kráčeie dle cesty
své, také když seslara', neuchyli se od ní,. praví písmo sv. (Přísl. 22, B.)
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Kdo si již v mládí svém práci zamiluje, kdo si navykne ochotně a svědomitě
konati všecky své povinnosti školní, tomu i později nebude žádná práce obtížnou,
a nemilou, tomu práce v jeho povolání bude nejen pramenem výživy, ale
i zdrojem radosti & útěchy. Amen.

Promluva na neděli V. postní.
Napsal EM.civa.

Bohoslužba v církvi apoštolské.
Památné svátky velikonoční se smutným Velkým Pátkem a s radostným

Vzkříšením kvapem se blíží. Proto nás vybízí církev ne abychom zvláště od
dnešní neděle. jež se zove smrtelná, myslí svou často zaletěli do svatého města
Jerusalema i na posvátnou horu Kalvarskou, kde přihodily se události tak vý
znamné & pro spásu naši tak památné.

Jak mocně dovede církev se svými obřady na Velký pátek vzbuditi v srdci
našem hluboký soucit s trpícím a umírajícím Spasitelem! Vážné a dojemné pa
šiie. odhalení a pocta sv. kříže s významným zpěvem: »Ecce lágnnm crucis, in
quo salns mundi pependit,c zbožné modlitby za všecky lidi & stavy, mše sv.
předposvěcení, to vše budí v nás vroucí vzpomínku na poslední chvíle ze života
Páně i na Jeho dílo vykupitelské, a rozněcuje též naši vděčnost a lásku k bož—
skému Spasiteli. A což ty významné obřady na Bílou Sobotu, ty jásavě zpěvy
o slavnosti Vzkříšení a o Hodě Božím velikonočním, jakou čistou, svatou radostí
naplňují srdce zbožného křestana, jak vhodně mísí se tyto radostné písně sjása
vým zpěvem malých opeřenců, kteří oslavují též vzkříšení, vzkříšení přírody jarní!

Pravdu zajisté má slavný spisovatel Huysman, jenž ve svém díle »Kathe
drályc, ukazuje na hloubku a krásu obřadů katolické církve, volá: »Církev je
samý symbolc. Ano, každý obřad v naší církvi má svůj zvláštní, hluboký význam,
povznáší mysl naši do vyšších, čistých oblastí a rozněcuje srdce zbožnosti a
láskou k Bohu nejvyššímu, neviditelnému.

Posvátné obřady v naší cirkvi nepovstaly najednou, nýbrž vyvíjely se po
nenáhlu v mnohých stoletích. K podstatným obřadům a hlavním částem mše sv.
a sv. svátostí připojovali představení církve časem různé úkony & modlitby, aby
milost Boží, jimi udělovaná, lépe byla znázorněna & věřící k větší úctě & zbož
nosti byli povzbuzeni.

A kterak konala se bohohoslužba, zvláště mše su. v dobách nq'stafších, apo
štolských? táže se zajisté v duchu každý z vás. Na tuto otázku chci vám dnes
krátce odpověděti.

1. Středem veškeré bohoslužby již za časů apoštolských byla nekrvavá obět
Nového Zákona, obět eucharistická, později mše sv. zvaná. Prvni tuto obět přinesl
božský Spasitel za přítomnosti apoštolů ve večeřadlcJcrusalcmském, kde po prve
obětoval sebe sama způsobem nekrvavým a nasytil Svým Tělem aSvou Krví ve
způsobě chleba a vína duše svých učedníků. Uposlechnuvše rozkazu Pána Je
žíše »To čin'te na mou památku,: přinášeli tuto obět nekrvavou i sv. apoštolé.
V knize »skutků apoštolských-r čteme: >Věřící trvali ve sdílnosti lámání chleba
a na modlitbách.: (Sk. ap. II. 42.) V prostých slovech »lámání chlebac ukrý
valo se největší tajemstvi naší víry, nekrvnvá obět, mše sv., ve které sám božský
Spasitel je přítomen.
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Z počátku sloužena byla mše sv. — na památku poslední večeře Páně, —
po slunce západu při mnohých světlech a. byla spojena se společným požíváním
pokrmů, k němuž bohatí přinášeli pokrmy a chudé hostili. Tyto hostiny zvány
byly »agapai,< »hody lásky-. Pro různé nepořádky byly tyto hody lásky v mno
hých obcích od bohoslužby odloučeny a ponenáhlu z naší církve úplně vymi
zely. Později, když modlitby a kázání, jež se slavením večeře Páně byly spojeny,
dlouho do noci trvaly, byla mše sv. sloužena až po půlnoci nebo před ranním
úsvitem, obyčejně první den po sobotě — v neděli. Místem bohoslužebným byla
prostranná síň v nejvyšším patře domu některého vzorného křesťana.

2. Jak se tyto bohoslužby v dobách nejstarších konaly, o tom dočítáme se
ve starobylém řeckém rukopise: »Didache- čili »Učení dvanácti apoštolů-, který
r. 1883 v knihovně Cařihradské byl nalezen.

Začínaly obyčejně zbožným zpěvem. Synagogy židovské mimo žalmy neměly
jiných ZPĚVů.Valná část těchto starozákonních písní v naší liturgii je důkazem,
že již první křesťané hojně a rádi žalmy zpívali. Záhy však připojovali k žalmům
ijiné písně, jež byly výrazem živé pevné víry. Sv. Pavel v listě ke Kolossen
ským napomíná věřící: »Slovo Kristovo přebívei ve vás anaplniž vás moudrostí,
poučnite se, napomínajíce sebe žalmy, zpěvy a písněmi duchovními, s milostí zpí
vajíce v srdcích svých Bohu.. (Kol. V. 16.)

Bohužel, žádný z těchto prvních zpěvů křesťanských nezachoval se úplně
až na naše časy. Možná. však. že některé rytmické verše v listech sv. Pavla
isou úryvky' z nich vyňaté. Tak na př. v listě k Efesským: »Snrge, qui dormis,
et exsnrge a mortm's et illuminabit n'te Christus“. >Vstaň, který spíš & povstaň
z mrtvých a osvítí tebe Kristus.: (Efes. V. 14.) A jinde: »A zjevné jest veliké
tajemství pobožnosti, kteréž zjeveno jest v těle. a ospravedlněno jest v Duchu,
ukázalo se andělům, kázáno jest národům a uvěřeno jest na světě, přijato jest
v slávě.: (I. Tim. III. 16.)

Po zpěvu následovaly modlillzý. »Otče náš,: čili modlitba Páně záhy zajisté
zaznívala z úst zbožných věřících, pak modlitby chvály a díků, ve kterých osla
vovala se všemohouenost, svatost &.dobrota Boží a které končívaly slovy: »Svatý,
svabí, svatý jest Pán Bůh záslnpů, plna' jsou nebesa i zeměsláw a velebnosti Tvé.:

Potom povstal jáhen, nebo lektor a četl úryvek z písma sv., buď z evan
gelia, nebo z listů sv. apoštolů a kněz, nebo biskup, připojil k tomu výklad čili
kázání. Na to křesťané, kteří měli svědomí obtížené hříchy, se zpovídali, a pak
slaven byl obřad nejvznešenější — večeře Páně, čili mše sv.

Biskup nebo kněz připraviv si k oběti chléb a víno, pronášel nejprve nad
dary obětními slova požehnání a veškeren lid odpovídal slovem »Amen.- Nad
chlebem obětním modlil se kněz takto: »Děkujeme tobě, Otče náš, za život a
učení, jež jsi nám dal poznati skrze Ježíše, Syna Tvého. Sláva tobě na věky!
Jako kousky tohoto chleba, roztroušené po horách, spojily se v jeden celek, tak
i církev tvá shromažďujese od končin země v království tvém, neboť tvá jest
sláva a moc skrze Ježíše Krista na věky.c Nad kalichem se modlil: »Díky vzdá
váme tobě, Otče náš, za svatou révu Davida, služebníka tvého, již dal jsi nám
poznati skrze Ježíše, služebníka svého. Sláva tobě na věky.<

Potom proměňoval chléb a víno slovy:. Toto jest tělo mé, —tento jest kalich
krve méc a chleby proměněné v Tělo Páně lámal, přijímal a podával po částech
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i věřícím k přijímání. Nemocným a nepřítomným posíláno Tělo Páně po službách
Božích po jáhnech. Modlitbou díků zakončena pak obět nekrvavá a celá posvátná
bohoslužba.

Věřící ještě vespolek se napomínali, k dobrému povzbuzovali a pak roz
cházeli se, jsouce naplnění svatou radostí a posilnění milostí Boží k dalším pra
cem, útrapám á obětem. —

Kéž bychom byli imy vždy s podobnou úctou a zbožnosti přítomni služ
bám Božím, jako první křesťané! Kéž byste, m. dr., při mši sv. a jiných posvát
ných obřadech osvědčovali vždy náležitou úctu a vážnost! Jak krásná, vznešená
a významná jest naše bohoslužba! Vy poučeni jste lépe a důkladněji o podstatě
a významu všech posvátných modliteb „i bohoslužebných úkonů, než lidé prostí,
nevzdělaní, proto s větší ještě úctou & zbožnosti máte býti ve chrámu Páně pří
tomni. Věru, neznám odpornějšího pohledu, než když člověk vzdělaný, aneb
jinoch studující, chová se při službách Božích neuctivě, pohoršlívě. Či snad tím
chce dokázati svou povýšenost, své vyšší vzdělání?

Na tvé chování ve chrámě hledí, milý příteli, nejen Bůh, ale i lidé, a ty
máš býti svým bližním i po této stránce vzorem a příkladem. A nechceš-li snad
jiným býti vzorem, nuže, konej aspoň svou povinnost, která ukládá, aby se's
choval na každém místě tak, jak se na člověka vzdělaného sluší a jak toho váž
nost k posvátným úkonům žádá. »Domum tuam dece!sanctimdm, ,domu Tvému
— domu Božímu — přísluší svatost.. volá žalmista Páně. Amen.

Z praxe a různé.

Spolek katechetů v král. Českém
konal dne 31. ledna t. r. 1. členskou schůzi
za obvyklé účasti členů i z venkova. Vy
řízeny některé dopisy a přípis Zemské Rady
katolíků a. Vlasti vzaty na vědomí; vzájmu
katechetů, kteří by rádi zmíněné výstavky
se súčastnili a obrazy skiopt. shlédli, bylo
žádáno, aby jim tak umožněno bylo odpo
lcdnc, pokud nemají školy, na což mělo by
se vždy pamatovati i přijiných příležitostech,
kde katechetům při nejlepší vůli nelze se
súčastniti pro nevhodně volenou dobu. V zá-_
kladě dopisu jednoho člena vyzývá předseda
členy, aby radili se se spolkem před činem
a ne post factum; při tom promiuveno o zá
konu substitučním. — Pak podával předseda
podrobnou zprávu o našich vymoženostech
in congrua ajak jich dosaženo. Práce spolku
byly korunovány zdárným výsledkem. Mnozí
kollegové opravili teď svůj názor 0 Spolku,
což jest nám milým zadostiučiněním. Trpce
na to poukazováno (a podiv to budí i u
vlivných osob) že, ač spolek pracuje úspěšně
pro všecky, přece tolik kollegů neuznalo za

členy přistoupiti; členové pracujtež u svých
známých teď v tomto směru! — Nově při
stoupili dpp.: Jos.Vonášek ze Žirovnice, Stan.
Synek z Veselí n. L., Jos. Novotný z Tá
bora, Jos. Musel z Tábora, Jan Hakl z C.
Budějovic, Jos. Stanislav z Nechanic, Vojt.
Janás z Lomnice n. Luž., Frant. Komárek
z Týniště nad Orl. Vivant sequentes! —
K slovu přihlásil se kollega Sedlák, k. a.
notář z Rokycan a hlavním pracovníkům
o naši úpravu kollegům Bondovi, Strnadovi,
Konopíkovi vzdává jako senior díky a pro
volává třikrát sláva. Po dotazech a prak
tických případech kollegů Janoty z Hořovic,
Simona, Peška skončeno prohlídkou biblic
kých obrazů, zaslaných od firmy V. Kotrba.

Vl
Schůze katechetů v Plzni. »Kroužek

katechetůc v Plzni uspořádal dne 14. února
1912 v Plzni schůzi katechetů ze západních
Čech. Schůze ta byla velmi zdařilou a súčast
nili se jí kromě katechetů plzeňských,kate
cheté z Rokycan, Spáleného Poříčí, Klatov,
Plzence, Domažlic, Radnic, Přeštic, Nýřan,
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Merklína ; také někteřídpp. z duchovní správy
byli přítomni. Předseda katech. Košák, za
hájiv schůzi, vítá účastníky, zvláště rete
renty: dp. katechetu Ant. Bendu, předsedu
Spolku katechetů vkrál. Českém a dp. V.
Michku, faráře ve Stálce. Předseda pouka
zuje, že »Kroužekc hleděl připraviti schůzi
tak, aby byla časovou, praktickou a zají
mavou. Poukazuje na vystavené nábožen
ské modely a diagramy dp. faráře Michky
a na obrazy Heinemannovy. Schumache
rovy & Fugelovy k biblickým dějinám, jež
rozloženy byly po stolech kolem místnosti,
v níž schůze se konala a které k vystavení
ochotně a nezištně firma V. Kotrba, knih
kupectví. k naší schůzi zaslala. Jednatel
Kroužku dp. Zika podává přehled činnosti
Kroužku za poslední rok, načež dp. Ant.
Benda podává obsáhlý reterát o snahách ka—
techetů v příčině úpravy platů. Po předne
sení jeho poukázal předseda »Kroužkuc na
veliké zásluhy předsedy Spolku o úpravu,
vzdává mu dík, což hlučně akklamováno, a
pražskému předsedovi za jeho neúmornou
práci a snahu volána »Sla'vac. Potom dp.
farář Michka vysvětloval své velmi zdařilé
modely k vyučování náboženství. Pozornost
upoutal zvlášť velmi pěkný mod—el»Svatého
stánku- a »Božího hrobuc iostatní modely
došly obliby a schvalováno přání dp. faráře,
aby spolek, pokud možno, ujal se sám roz
šířeni těchto modelů k vyučováni nábožen
ství velmi vhodných, o jejichž schválení
jak úřady církevními tak školními dp. farář
přípravné kroky činí. Dp. katecheta Svatuška
upozorňoval na zářijové velké kongresy ve
Vídni, líče, jak zvláště katecheta podporuje
a rozšiřuje lásku k Eucharistickému Spasi
teli v srdcích dítek, vybízelkúčasti na sjez
dech těch, aby katecheté tu nasbírali hojně
látky ku posilnění v trpkém a těžkém svém
úřadě, ale i hojně nových námětů, nové
látky a povzbuzeni. Další výklad dp. faráře
Michky »o umělecké výchově v náboženství:
sledován byl se zájmem & ukázka sešitů
s pracemi žáků v tomto směru vyvolaly přá
ní, aby se mohla uskutečniti Výstavka všeho,
taková, která by podávala úplný obraz snahy
a směrů vdp. faráře. Všechny reteráty při
jaty byly se všeobecným zájmem a pochva
lou. Předseda Koša'k ukončuje schůzi děko
val za pozornost nevšední, jež při scnůzi
se jevila a projevil přání, aby katecheté
pilnč pracovali ke své organisaci, ke svému
stavovskému poučení a dalšímu vzdělání.
Potom při přátelském rozhovoru prohlížený
vystavené předměty. uznávány obrazy Schu

KATECHETSKÝ VESTNIK Strana 47.

macherovy za vhodné pro školu obecnou,
obrazy Fugelovy spíše pro školy vyšší. Firmě
Kotrbově za laskavé zaslání obrazů k vy
stavení na schůzi vysloven všeobecně dik
a uznání. Necht »Kroužekc plzeňský neu
stane ve své činnosti!

Školská komise sněmu král. čes
kého pokračovala ve schůzi za předsed
nictví posl. Leglera. Vládu zastupoval vice
president dr. Tobísch, dvor. rada si. Campe
a místodrž. rada dr. Šindelář; zemský výbor
rada dr. Pilař. Svoji nepřítomnost omluvil
hr. Waldstein. '

Na programu bylo projednávání dalších
zásad o úpravě požitků učitelů náboženství
(katechetů). Po referátu obou zpravodajů
posl. Morawtze a Kafky a krátké debatě
schváluje komise tyto další zásady:

3. Učitelům náboženství, kteří jsou zá
roveň činni v duchovní správě a ve školní
službě, nebo kteří byli ustanoveni za učitele
náboženství s remunerací, budtež započteny
nejvýše 3 roky do služební doby potřebné
pro výslužbu.

4. Odměny učitelům náboženství a to:
a) za přespočetné hodiny takových učitelů
náboženství, kteří mají systemisované místo;
b) pro učitele náboženství, ustanovené za
remuneraci; c) pro výpomocné učitele ná
boženství duchovníl'o nebo světského stavu;
d) za vyučovací hodiny, přikázané duchov
ním správám, které vyučují náboženství —
buďtež přiměřeně zvýšeny a stejně vymě
řeny jak učitelům duchovního, tak i svět
ského stavu.

5. Náhrada cestného učitelů náboženství
budiž vyměřena tak, jako pro ostatní učitel
ský pcrsonái na obecných a měšťanských
školách. Návrhy byly přijaty.

Po vyčerpání programu poukázal před
seda posl. Legler, že by vyvoláno bylo zne
pokojení v učitelstvu, kdyby pracovní pro
gram školské komise byl změněn a že jest
zapotřebí, aby pro příští schůzi byly připra—
veny již positivní návrhy a zvolen subko
mitét, který by o záležitosti té jednal. Toto
sdělení posl. Leglera vyvolalo pohnutou de
batu. Posl. Anýž prohlásil, že jediné dělností
sněmu lze vyhověti požadavkům zemským
a že vše je německá spekulace na posici
českého poselstva; spekulace ta zejména
v ohledu národním však selže. Posl. Klofáč
prohlásil, že politika Němců směřuje k ho
spodářské katastrofě a k bouřím. .Obstrukce
má za následek zdražování bytů atd. a
bude—li ještě delší dobu trvat, jsou i pože
davky učitelstva ohroženy.
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Němci na tyto skutečně případné výtky
důsledně mlčeli. Jen posl. Legler a Ingrísch
pokoušeli se odůvodniti stanovisko německé.

Vídeňský Spolek katechetů svola124.
ledna konferenci katechetickou, na níž refero
vano o organisaci mužské mládeže; přítomných
bylo 50; organisace ta uznána za nutnou přední
starost kléru. Stěžováno sina žalostnou roz
tříštěnost křesťanských spolků jinošských a
vyslovena touha, aby byl pokoj. Zvoleno troj
členné komité, Miniehthaler v čele, které má
usilovati o.sjednocení všech jinošských spolků
a tak klestiti cestu k diecésní organisacijich.
Zodpověděn dotaz 0 modlitební knížce, vy
sloven stesk, že dosud někteří katecheté ne
jsou ve spolku a doporučen Emeritenverein.
Správa spolku uvádí též ke konci r. 1911
enormní výši restů abonnentů 984 K adů
tklivě připomíná dlužníkům sedmé přikázání,
poukazujíc na Velký katechismus ot. 448 a
451 ; posléz ohlašuje théma přednášky pro
schůzi únorovou: o eucharistickém kon—
gressu a jeho významu pro školu a břez
novou: o organisaci mládeže a přípravu na
ni ve škole. —

Mnichovský spolek katechetů ve
valné schůzi konané 8. ledna 1912 sděluje,
že ve Vídni bude se konati kongres kate
chetický od 6.—11. září bezprostředně před
kongresem eucharistickým. Po zprávách

_t'unkcionářů usneseno konati schůzi každé
druhé pondělí v měsíci. Dr. Góttler hájil
názor, že ve známce z náboženství zahrnuta
jei náboženská praxe, naproti tomu namítat
farář a inspektor Engelmann, že náboženská
praxe spadá pod známku z chování. Debatta
o tom neposkytla žádoucího světla a proto
budou požádány za direktivu kompetentní
úřady. —

Litoměřický spolek katechetů setěší,
že s novým rokem příliv nových členů pro
budil nový život v jeho reorganisaci. Jed
notlivé sekce měly schůze v Ústí n. L., Te
plici, Rumburku, Liberci, Podmoklí. Na všech
těch schůzích referoval předseda Nosofsky
o záležitosti známé a budící v době pří
tomné všeobecný zájem katechetů, dále o nové
učebně osnově a konečněodiecésním zpěv
níku a modlitební knížce, jež v příštím
roce mají vyjití. Přítomní dospěli ku pře
svědčení, že podmínkou splnění požadavků
kateehetských je pevná organisace. Spolek
má t. č. šest sekcí: Liberec, Rumburk, Děčín,
Ústí n. L.. Teplice, Most. —
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Korutanský spolek katechetů ne—
dávno založený měl ke konci prosince vý
borovou schůzi za přítomnosti 12 výborů.
Přihlášeno as 90 členů. Rokováno o návrzích
na úpravu služného a remuneraci katechetů
samostatných i z duchovní správy, což má
přijíti na program jednání v zemském sněmu
spolu s platy učitelskými. Uvažováno též
o zřízení katechetické bibliuthéky a sbírky
pomůcek a o zmohutnění organisace. Čtyřho
dinná schůze zakončena přátelským večír
kem. Další událostí je, ustavení zvláštní sekce
katechetů obecných &měšťanských škol usta
novených zemskou školní radou a podání
jejich memoranda na zemský sněm, jak se
praví, za nevalných auspicií pro finanční
tíseň zem

1.

Dne' 7. února 1912 v 52 roce věku
svého, uprostřed blahodárné práce své na roli
školské, zemřel v Pánu, oddán do vůle Nej
vyššího a zaopatřen sv. svátostmi, náš milý
člen vdp. Josef Uher. zasloužilý katecheta
měšť. škol v Flzm'. Čest'budiž jeho světlé
památce a Bůh dopřejž duši jeho věčného
pokoje! —

Dle jedoomyslne'ho usnesení valné hromady
ze 6. ledna 1912 žádá se co nejsnažněji. aby vši
chni členové našeho Spolku obětovali za v Pánu
zesnulého kollegu obět mše sv. —

Upozornění : Aby se předešlomnohým
nedorozuměním, upozorňuji, že zápisné jed—
nou pro vždy obnáší 2 K., roční členský
příspěvek pouze 3 K. Pro toho však, kdo
odbírati chce >Vychovatelec s »Věstníkem
katechetskýmc, jest stanoven roční příspěvek
7 K. Budiž tedy roeni příspěvek zaslán co
nejdříve, protože legitimace spolkové, na něž

poskytují se toliko členům různé výhody,
zasílají se pouze do konce června. Přihlášky
za členství buďtež zasílány na adressu : An
tonín Benda, Praha VII. čp. 976.

Učiňme si všichni heslem: Nekupovat
v žádném obchodě, kde se prodávají proti
náboženské časopisy, pamflety, znemravňu
jící tiskopisy a pohlednice.

Kulhtiakarna družstva Vtut v Praze.
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Promluva ku prvnímu sv. přijímání. — Promluva na neděli I. po velikonocích. — Pro
mluva na ll. neděli po velikonocích. — Promluva na III. neděli po velikonocích. —
Reč uvítací při biřmování. — Jak šiřiti znalost zákonů ve škole? — Z praxe a různé.
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Promluva ku prvnímu sv. přijímání.
Napsal FRANT. PRAŽÁK.

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný.

Ve sv. Písmě se vypravuje, že král Assuerus učinil hostinu, která. trvala
180 dní. Byla nad míru skvostná, _nebo král chtěl se pochlubiti svý'm bohat
stvím a svou mocí. Avšak marnivý vládce pozval na ni jen nejprvnější a nej
bohatší poddané.

Náš Spasitel Ježíš Kristus, povýšený Otcem na- krále nebe a země, ustrojil
svým poddaným také hostinu velikou, při níž ukazuje své bohatství a svou moc,
hostinu. která. netrvá měsíce a léta, nýbrž ustavičně, až do skonání světa. Moc,
kterou tu ukazuje, jeví se v divech, jež umožňují přítomnost boží pod způso
bami chleba a vína; bohatství pak v milostech, kterými právě tu duše se po
svěcují. A dobrotivý král nezve na svou hostinu jen šlechtice a boháče, ne,
každý má přístup, každý je vítán, kdo má. srdce od hříchu očištěné. Ale snad
vidí přece někoho zvláště rád? Otažme se ho: Milý Ježíši, je ti některý host
u tvého stolu zvláště milý? Mně se zdá, že odpovídá: ano, zbožné, dobré dítky
oděné v bílé roucho svatební. Je tomu asi tak! Či nebral takové dítky do rukou,
nežehnal jim, neřekl, že takových je království nebeské? A hlel Dítkami, které ve
sv. koupeli se obmyly a rouchem milosti boží se přioděly, jste také vy. 1 vás
zve P. Ježiš na svou hostinu, radostně vás očekává, aby vám jako dítkám zevan
gelia požehnal. Touto hostinou je svaté přijímání.

Když kněz podává sv. přijímání, modlí se mezi jiným: ó vsvatá- hostino!
Věru svatá! Kdo jest ten, jenž vás hostí? Král nějaký jako Assuerus? Odpo
vídám: ne, myslete výše! Tedy anděl s nebe, snad Gabriel nebo Rafael? Ani
anděl nemá. důstojnosti vašeho dnešního hostitele. Ježíš nás zve, Bůh náš a Spa—
sitel, věčný Syn boží v čase vtělený, král králů, stvořitel nebe i země, ten, jenž
rozkazuje slunci a poroučí vodám mořským, před nímž andělé volají: svatý,
svatý, náš budoucí soudce a věčný odplatitcl. Abyste se nelekaly jeho veleb
nosti, skryl se pod bilou záclonu hostie, abyste se s ním mohli spojiti, podává
se vám pod způsobou chleba. A účinek toho přijímání? Vaše duše bude svatá
a krásná jako anděl, sv. Duch bude v ní bydleti, obraz boží z ni zářiti, nej
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čistší radost, jaká na zemi jest, rozleje se do ní. Věru »svatác hostina, kterou
duše se obživuje pro život věčný. '

Když lidé jdou na hostinu svatební, přinášívají dary. Co dáte vy milému
Spasiteli, když zve vás na hostinu tak svatou a vzácnou?

Stalo se, že mladistvý ho'šík šel po prvé k sv. přijímání. Co dáte Ježíškovi
za jeho lásku, tázal se katecheta ditek? A přidal: dejte mu své srdce, aby v něm
mohl stále přebývati; milejšího daru mu nemůžete dáti. Hošík, jenž slovům ne
rozuměl, uvažoval; kterak mohu dáti své srdce? Matičko, ptal se doma, může
člověk býti bez srdce živ? Nemůže, odpověděla, divíc se otázce. Tázala sezproč
se ptáš? Ale hošik neodpověděl. U sebe si však řekl: rád bych Ježíškovi něco
dal, než svého srdce nedám. Matička by pro mne plakala. Nevěda, co by dal,
byl, jda k přijímání, trochu smutný. Ale přijímání bylo tak krásné, všecky dítky
byly tak nábožne', u srdce bylo mu tak svatě a radostně, že by byl nejraději
zaplakal, díval se na sv. hostii tak uctivě a přijal ji s takovou nábožností, byl
tak dojat, že po přijímání, když cítil'milostnou přítomnost Pána Ježíše ve svém
srdci, si řekl: přece mu je dám, ano, dám mu své srdce. Přišcd domů, políbil
otci a matce ruku a šel do svého pokojíčku před obraz, před nímž konáva'l svou
ranní a večerní modlitbu. Pomodliv se, usedl na klekátko a pravil: Přijď, Ježíšku,
přijď si pro mé srdce, dám ti je. Kde je Jeníček, tázala se matka, jež připravila
k slavnému dni prvniho přijímání zvláštní snidani? Nalezla ho v slzách na kle
kátku. Co tu děláš? ptala se udiveně. Hošík se trochu zdráhal, ale pověděl. ó ty
mé zlato, zvolala matka, vinouc své dítko k srdci, tak to pan katecheta nemyslil.
P. Ježíš nechce tve' tělesné srdce, nýbrž jeho lásku. Chce, abys vždycky zůstal
hodný. zbožný a nevinný, chce, abys neposlušnosti nebo jiným hříchem ho ne
vyháněi ze své duše. Potom bude srdce tvé jemu náležeti. Učiníš tak? Hošík
radostně slíbil; vždyt srdce mu zůstane a matička nemusí pro něho plakat, jako
kdysi, když zemřela sestřička. Ale matička měla přece slzu v oku, jen že se při
tom blaženě usmívala. Později porozuměl proč a snažil se býti vždy hodným
ditkem. Jeho první sv. přijímání zůstalo v rodině nezapomenutelným. Sám se mu
potom nejednou pousmál, ale přece ho vždy těšila jeho upřímnost, ač byla
dětsky naivní.

Nuže, milé dítky, i vašeho srdce si žádá Ježíš. Dáte mu je? 0 ano, vy
mu je posvětíte v radostnou a upřímnou obět. Učiňte tak se mnou (v duchu)
říkajíce:

Pane Ježíši Kriste, který jako Bůh a člověk jsi přítomen v nejsvětější svá
tosti Oltářní, v nejhlubší pokoře se ti klaníme. Litujeme ještě jednou všech hříchů,
kterými jsme tě urazily; nikdy již tak neučiníme. Dej nám k tomu svou milost.
() Ježíši, milujeme tě nade všecko. Božské Srdce Páně, dej, abychom tě milo
vali vždy víc a více. Přijď, Spasiteli, vstup do našeho srdce a naplň je svou
láskou. Tobě je obětujeme. Pro toto sv. přijímáni požehnej také našim rodičům,
bratřím & sestrám. Ježíši, tobě živi jsme, tobě umíráme, Ježíši, tvoji jsme v ži

votě&smrti.Amen. wwwwwwww
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Promluva na I. neděli po velikonocích.
Napsal FR. VÝBORNÝ.

Pokoj Vám! Jan 20, 20.

Sv. Tomáš zasluhoval pro svou pochybovaěnost pokáráni. P. Ježiš jej sku
tečně také kárá, ale tak jemné a srdečně, že Tomáš přemožen vírou a citem
padá mu k nohám a volá: Pán můj a Bůh můj! Pan Ježíš působil svou smíř
livou dobrotou na apoštola nejen přesvědčivě, nýbrž získal si jí také jeho lásku
a oddanost jako nikdy dříve. Ach jaký vnitřní radostný klid oblažil sv. Tomáše
a všecky apoštoly!

Chci promluviti o smířlivosti, té dobré ctnosti, která. vždy ochotna jest od
pustiti. Zdá se bezmocná, ale dobývá. největších vítězství, zdá se slabostí. ale
činí divy, zdá se méně cenna, ale dává to nejdražší, vznešený klid. Ve sv. evan
geliu učí nás dnes Spasitel, abychom byli smířlivi a odpouštěli. Poněvadž věděl,
že příležitost naskytnese nám denně, vložil do modlitby Páně, kterou denně se
modlíme prosbu: odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vinnikům.

1. K smířlivosti napomíná nás příklad Kristův. Poukazuji na událost z jeho
utrpení. Asi rok před smrtí Páně počala se s Jidášem povážlivá změna. Spasitel
ji ovšem spozoroval. Pan Ježíš slíbil právě nejsvětější svátost Oltářní. Mnozí se
horšili nad jeho slovy, že jim dá své tělo a svou krev za pokrm. nerozumějíce
jim. I apoštolové byli zatažení, ale zůstali věrni; avšak v srdci Jidášově stala se
asi změna. Spasitel ho upozornil (Jan 6, 71), ale marně. V Bethaníi, když Magda
lena pomazala nohy Spasitelovy, prozradila se duše Jidášova po druhé a osud
nčji, ukazujíc, že upadl v lakotu a zlodějství. Spasitel jej mírně poka'ral. (Mat.
25. !0.) V posledních hodinách před smrti, kdy nešťastník hotovil se již k zradě,
Pán myje mu nohy, varuje ho s láskou, šetří jeho zevní cti a neprozrazuje ho.
(Jan 13. 23 n.) Když políbcním potom zrádce svůj hanebný čin vykonal, činí
mu toliko mírnou výčitku (Mat. 26, 49). Když pak na kříži visel a se modlil, otče,
odpust jim, nebo nevědí co_činí, nebyl ,z přímluvy vyňat ani Jidáš.

M. d! Ježíš jest cesta, pravda a život. Budiž i vaším vzorem! Jeho příkla
dem řídil se sv. Štěpán, řídili se všichni mučednici, řídí se církev, řídí se šle
chetní křesťané: odpustili a odpouštějí z celého srdce, nemstí se, modlí se za
nepřátele, dobre jim činí. Mohl bych vypravovali milliony příkladů. Slyšte aspoň
jeden! Mathieu de Gruchy (vyslov Mathió do Grůšů) byl anglickým námořníkem.
Francouzy zajat dostal se do Francie, kde oddal se studiu bohosloví, stal se
katolíkem a byl r. 1788 vysvěcen na kněze.Když vypukla velká revoluce, odepřel
ovšem jako poctivý kněz přísahu na ústavu, i bylo mu opustiti zemi. Odešel do
Anglie a věnoval se duchovní správě mezi irskými vojíny. Vypravovalo se. že
krvelačnost revolucionářů se zmírnila. Gruchy šel navštívit svóu matku, jež zů
stala ve Francii, ale byl od soudního písaře v Nantes poznán, udán a od revo
lucionářů odsouzen k smrti. Na popravišti klekl a "modlil se. Teprve třetí výstřel
jej usmrtil. Před smrtí vyžádal si jako milost, aby mohl mluviti se svým uda
vačem, pravě, že mu má důležitou věc sděliti. Písař přišel. Odsouzený mu pravil:
»Snad jednou bude vám svědomí činiti výčitky. Budiž vám potom útěchou, že
jsem vám z celé duše odpustil a za vás se modli1.<

2) K smířlivosti napomíná nás podmínka, že musíme odpouštěti, chceme-li,
aby Bůh nám odpustil. Kdo z lidí může říci, že nepotřebuje milosrdenství a od
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puštění božího? Sv. Jan dí, že je lhářem, kdo o sobě praví, že nikdy nehřešil.
Ale každý hřích je urážkou boží. Hle, ty jsi spáchal již mnoho hříchů, a Bůh
dává. vycházeti slunci nad tebou, jako nad spravedlivými. Ty jej snad jistě
mnohokráte urazíš. a on ti nabidne zásluhy své krve, řkn, očisť a posvěť se jí!
A ty chceš zůstati nesmiřitelným, se mstiti, radovati se ze škody nepřítele? Což
jsi ty víc a vzácnější vzhledem k bližnímu, nežli velebnost boží vzhledem k tobě?
Slyš slova sv. evangelia a vpiš si je do duše! Zdaliž neměl jsi i ty se smilo
vati, jakož i já smiloval jsem se nad tebou. A rozhněval se Pán, dal iej katům.
Takt i Otec můj nebeský učiní vám, neodpustíte-li jeden každý bratru svému
ze srdcí svých. Znajíce tedy velikost a množství svých hříchů, chceme od
pouštěti, aby i nám Bůh odpustil. Slunce nezapadei nad hněvem naším, aby
ta prosba otčenáše, odpust nám naše viny. jakož i my odpuštíme našim vinníkům.
nebyla lží, jež by jednou proti nám svědčila. Ale odpuštění a usmíření budiž do
konalé a opravdivé. Ty praviš: já mu odpouštím, jít proti němu nic nemám, at
jen Bůh mu odpustí, ale přece máš hořkost v srdci, vyhýbáš se mu, nezdravíš,
nepomáháš, — to že jest to pravé usmíření? O, to jest nanejvýš usmíření jen
poloviční. '

3) K srnířlivosti a odpuštění napomíná nás krása této ctnosti. Pausanias
zranil smrtelně krále Filippa makedonského, ale byl jat. Král kázal vraha, jenž
k činu od Peršanů byl najat, předvésti. Jeho srdce hořelo touhou pomsty. Jsa
přiliš sláb, aby mohl mu- sám vraziti kopí do srdce, žádal svébo syna Alexandra,
aby jej podporoval. Když smrtící zbraň rozdírala hruď Pausaniovu, liboval si král
Filipp s velikým zadostiučiněním: nyní rád umru, nebo jsem se na svém nepří
teli pomstil.

Postavte podle tohoto obrazu odporné msty, nebeského Trpitele, řkoucího
s kříže: Otče, odpusť jim! Chápete nesmírnou mravní & kulturní krásu křesťan
ství nad pohanstvím?

Tyto dny četli jsme v novinách jak vojín přiběhl na nádraží za svým če
tařem, jenž v oděvu občanském opouštěl vojenskou službu a křičel na něho:
na památku, pane četařil Děkuji vám za všecky tresty, hrubosti a pohlavky.
Při tom oplaccl pilně svému bývalému představenému utrpěné pohany. Zakou
šíte zajisté odpornou hrubost tohoto jednání. Od mstivosti krále Filippa se ne
liší nežli svým lidovým způsobem. '

Odpláceti zlé zlým není hrdinství. K tomu stačí nízká povaha. Ale odpustiti,
zlé dobrým odplatiti, toť je více, dí duchaplný spisovatel, nežli dobýti království,
toť vítězství všech nejtěžší. Býti smířlivým, odpustiti, první krok učiniti, není sla
bost, nýbrž síla, jakou mívají jen ušlechtilé duše. Někdy ovšem žádá spravedl
nost, veřejné blaho, čest stavu'ncbo jiné příčiny, abychom se hájili, ale i tu
máme tak činiti bez mstivosti, jediné proto, aby pravdě, spravedlnosti a cti uči
něno bylo zadost! Vždy však raději odpustme, aby krásná ctnost smířlivosti za
skvěla-se v naší duši. Tím před Bohem a pravidelně také před lidmi více zís
káme, nebo získáme na mravní přirozené i nadpřirozené dokonalosti. —

Budte tedy smířliví a odpouštějte ze srdcel Čiňte tak po příkladě Kristově,
čiňte tak, aby, i vám bylo od Boha odpuštěno, čiňte tak z lásky ke krásné ctnosti.
Sv. Jan Qualbertus byl vznešený tlorentinský důstojník. Měl jediného bratra,
jménem Hugona, který od příbuzného byl zavražděn. Jan umínil si, že bratra po
mstí, Slídil za vrahem, hledaje příležitosti k svému činu. Stalo se, že potkal jej
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v úvoze. Sám byl ozbrojen, kdežto vrah byl bezbranný; unik'noúti nebylo možno.
I vrhl se nešťastník k nohám Janovým prose za milost. Marně prosby. Než hle,
byl právě velký pátek, ten den památný, na jehož čele, jak dí sv. Augustin tak
krásně, je napsáno: pohled' na muže visícího na kříži a prosícího: otče, odpust.
Vrah připomenul Janovi veliký den & zvolal: Pro-Ukřižovaného mi odpustl Jan
bojoval velký boj; ale úcta boží zvítězila nad touhou po pomstě. Nejen že od
pustil, ale přijal vraha na místo zavražděného bratra. Po té šel do chrámu se 
pomodlit před Spasitelem. [ zdálo se mu. jakoby kamenná hlava Kristova se po
hnula, dávajíc na jevo své uspokojení, nad krásným činem smířlivosti a blía
ženské lásky. Srdce rytířovo bylo tak ;dojato, že položil svůj meč a štít před
kříž na znamení, že chce božského mistra následovati i v jiných ctnostech.
Z rytíře Jana Qualberta stal se opat a světec, jehož památku církev dosud slaví.

Budte smířlivía odpouštějte! Získáte si milost, která pomůže vám také k no
vým skutkům ctnostným a na konec k hojné oslavě věčné. Amen.

Promluva na II. neděli po velikonocích.
JOS. PAVLIŠTA, kaplan v Kopidlně.

0 sv. panně Mechtildě, z hraběcího rodu Hackerbornů,- se vypravuje, že
kteréhos dne po hodu Božím velikonočním byla zbožně přítomna mši sv.
Když kněz modlil se počáteční slova mše sv.: »Pojd'te požehnaní Otce mého a
vládněte královstvím . . . ,. plna touhy šeptala: »Kéž bych, Spasiteli, byla mezi
těmi požehnanými, kteří uslyší hlas tvůjlc A zaslechla odpověď svátostného
Krista: »Neboj se, jsi jedna z blažených; nepochybuj o tom, dám ti srdce své
jako záruku láskylc Od chvíle té nesmírnou láskou a úctou přilnula k Nejsvě
tějšímu Srdci Ježíšovu a dosáhla nejen věčného štěstí, ale ozdobena byla též
korunou blahoslavenství zde na zemi.

Snad některým zvás jako sv. Mechtildě při sladkých slovech Kristových:
»Já jsem pastýř dobrý!: zazněla v duši toužebně. myšlenka: »Kéž jsem věrnou
ovečkou Kristovouh Jaká radost pro vás by to byla, kdyby vám řekl: »Neboj
se, jistě i tys mou ovečkouh A byt tak nyní tvůj Spasitel se nevyjádřil, zkou
mej přece, jakými vlastnostmi má býti ozdobena ovečka Boží. hled poznati, zda
doufati smíš, že Ježíš tě počítá do svého ovčince jako věrnou ovečku.

1. Byl jsem jako studující domácím učitelem ve vážené rodině. Zámožní
rodiče opatřili dětem pro radost bílou ovečku. Ač děti jí často ubližovaly, přece
nikdy jich nekopla, nepotrkala, ani nepokousala. At s ní nakládalyjakkoliv, vždy
tichá mírnost a trpělivost zíraly jí z nerozumných očí, proto ji všichni milovali . . .
Mimostí a trpělivostí má však tynikali též ovečka Kristova. Snad ti Pán Bůh,
milé dítě, udělil hojně nadání. lepší vlohy, zdar v učení, snad v zámožnou ro.
dinu tě postavil — to vše at nejsou rohy pýchy, jimiž bys snad trkal své bližní.
Vždyť božský Pastýř sám tě napomíná: >Učte se ode mne, neboť jsem tichý a
pokorný srdcem . . .: Hled', byl vševědoucí, moudrost neskonalá pronikala ve.
lebným duchem Jeho & přece se nechlubil, ale ztajil ji, že zdálo se, jakoby vě
kem a moudrostí teprve prospíval před Bohem i lidmi . . . Kéž tě malá neshoda
s přítelem nesvede ke křivé žalobě neb .kousavé pomluvě! Pamatuj, že i ty chy
bíš někdy v tom, z čeho bližního viníš . . . věčný Soudce tvůj i k tobě volá:



Str-m 54- KATECHETSKY vBerlK Ročníkxv.

»Nesuď, abys nebyl souzen . . . jakou měrou měříš, takovou i tobě bude od
měřenolc Dbej spíše výzvy božského Přítele dítek: »Milujte nepřátele své, dobře
číňte těm, kteří vám utrhají . . . abyste byli synové Otce mého, kterýž jest
v nebesíchlc Budeš-li mírným a shovívavým, staneš se účastným tajemství, jež
skryl Pán v blahoslavenstvích: »Blahoslavení pokojní, nebot oni synové Boží
slouti budou!: »Blahoslavení tiší, nebot oni zemí vládnouti budou . . . ovšem
.zemí věčného míruc (sv. Jeroným)! Snad hledáš vzor? Všimni si, jakou ovečkou
Otce .svého nebeského osvědčil se býti Ježíš, tvůj Pastýř dobrý! Zdaž není
ozdoben korunou všech ctností, jež od tebe jako ovečky své žádá? Jest pravý
Syn Boží a nazývá se jen Synem člověka, dovolí, by lidé měli Jej za syna chu
dého tesaře z Nazaretu. Nepřátelům pak, >když mu zlořečili, nezlořečil, když
trpěl nehrozil, ale vydával se soudícím Ho nespravedlivě.: Jako beránek k za
bití veden jest a neotevřel úst svých. Tichost pronikala srdcem Jeho tak, že sám
pohanský setník slyše vroucí Jeho modlitbu za zuřivé nepřátele: »Otče, odpusť
jim, nebot nevědí, co činílc poznává a vyznává, že Ukřižovaný jest vtělená láska
Boží a umírající Syn Boží, řka: »V pravdě Syn Boží byl tentolc

2. Povinností dobrého pastýře jest, by postaral se o dobrou pastvu pro ovečky
své. Proto je z rána vyvádí na živný trávník; ovečky pak dychtivě se pasou
jakoby tušily, až zavane severák a zima skryje vše pod bílý příkrov svůj, že
budou bez výživné'píce . . . Podobně Ježíš, Pastýř dob,-ý. opouštěje tento svět,
zkoušel lásku apoštola Petra k duším a svěřil je do správy jeho. poroučeje tři
kráte: »Pasiž ovce mélc Na jakou však píci odkázal pastýře svých oveček? Na
sv. přijímání. Sám sebe nazývá chlebem, jímž ovečky se sytiti mají, řka: .Já
jsem chléb živý, který z nebe sestoupil; kdo jí chléb tento živ bude na věky . ..
Chléb, kterýž já vám dám, jest mé tělo . . . Nebudete-li jísti těla Syna člověka
a pití jeho krve, nebudete míti života věčného v sobě . . . Kdo jí mé tělo a pije
mou krev, ve mně přebývá a já v němlc Všecky nás zve, zvláště ale vás, milé
děti, řka: »Nechte rraličkých přijíti ke mně a nebraňte jimlu Proto se již ne
divím, že nynější sv. Otec Pius X. jsa vědom si zodpovědnosti vrchního pastýře,
projevil přání, by všichni věřící, zvláště ale nevinné děti často přistupovaly k ho
stině andělské, — k sv. přijímání — při níž Kristus plný milosrdenství a milosti
stává se hostem duše naší a v chrám Boží ji mění. Je známo, že sv. Otec ujal
se sta sirotků po velikém zemětřesení v městě Messině a vzal je do sirotčince,
který vydržuje. Stará se o ně pečlivě jako otec a žádá., aby často k němu byly
přiváděny. Nedávno, když byl opět mezi nimi, ucítil, že kterés dítě tahá jej za
rukáv, ohlédnuv se, tázal se, kdo ho za rukáv tahal. »Já to,: odpovědělo pěti
leté děvče. »A co chceš?: »Sv. Otče, je mi už pět let a sestra představená
mne nechce pustiti k sv. přijímání.< »A umíš již katechismus ?. tázal se sv. Otec.
»Prosím, zkoušejte mne a přesvědčíte se, že umím.: Sv. Otec s úsměvem se
ptal a dítě zodpovídalo všechny otázky. »Prosím tedy sestru představenou, aby
dítě pustila zítra poprvé k sv. přijímáním (Eucharistie. roč. XVI. č. 10.). Proto
sv. Augustin, biskup hipponský, vybízí křesťany: »Abys spanilomyslnou zůstala,
duše křesťanská, požívati budeš každodenně tělo Páně, abys měla život věčný
Jeho krev píti budeš. Nevyhýbej se posvátnému stolu tomulc Nevyhýbej se
ovečko Kristova, dokud dýcháš pozemský vzduch a pastva rajská jest ti při
chystána. Pomni, že přijde též zima smrti, jež zahalí tě v rubáš svůj a oloupí
tě o píci rajskou — sv. přijímání!
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3. Pozoruj nyní se mnou, milé dítě, ovečku po pastvě v ovčinci! Pastýř
dává jí do jeslí kus kamenné soli, by olizujíc ji, zachovala si zdraví, chráněna
byla před všelikou nemocí & čistá vlna jeií by zůstala bez poskvrny. Tak též
božský Pastýř Ježíš poskytuje li sůl moudrosti Boží, bys, užívaje jí, zachoval si
zdraví duše, chráněn byl před zlým příkladem jako nákazou & zvláště bys lili
ové roucho milosti neposkvrníl hříchem. Sůl Boží moudrosti uložil ve sv. učení
svém, odevzdal je apoštolům a jich nástupcům, jimž poručil: »Kažte evangelium
všemu stvoření . . . Kdo vás slyší, mne slyší, kdo vámi pohrdá, mnou po
hrdá . . .!

Okoušej tedy s radoStnou horlivostí sůl moudrosti Boží, slovo Kristovo, at
se ti již podává ve škole při vyučování ať v chrámu Páně z kazatelny, tak ji—
stoty nabudeš, že jsi ovečkou Boží, nebot Ježíš řekl: >Kdo z Boha jest, slovo
boží slyší . . _. Sv. Augustin tuto pravdu dosvědčuje krásně: »Mysl vyvolené
ovečky Kristovy vdechuje dychtivě božská slova pravdy, hru i zaměstnání pře
ruší, hody kdykoliv opustí, do chrámu spěchá, výmluvy nehledá, deště se ne
bojí, v čas pohody dá přednost chrámu před krásou přírody, sytí se slovem Bo
žím a přece posloucháním se nepřesytí . . .. Vzpomeň na Marii, sestru Lazarovu,
jak radostně poslouchala slova moudrosti, jež plynula se sladkých rtů Kristo
vých. Z touhy po pravdě zapomněla na všecko kol sebe, zapomněla uctíti sa
mého nejvzácnějšího Hosta... A přece Ježíš, ač Martou vyzván, nepokáral jí za
to, ale pochválil: »Marto, jsi příliš pečliva . . . Maria nejlepší stránku vyvolilalc

Kéž by se 'nám všem podobné pochvaly dostalo z úst Páně a krásné slovo
Jeho: »Blahoslaveni, kteří slyší slovo Boží a ostříhají je . . . . kéž by nám za
ručovalo věčné blahoslavenstvílc

Milé dětil Dobrý Pastýř Ježíš vám dnes ukázal, že přeje si, byste jako
ovečky jeho vynikaly mírností, trpělivostí i tichostí a sytily se rajskou píci —
častým sv. přijímáním. Soli moudrostí Boží byste udržovaly a zachovaly si zdraví
duše své, milost posvěcující. Věřte, naplníte-li duše své yu. bázm' před hříchem
jako vlkem, postavíte-li k bráně srdce svého bdělost nad smysly svými jako stráž,
není možno, abyste byly ovečkami bloudícími, ale budete jistě ovečkamí věrnými,
jež zajásají až uslyší hlas Pastýře Ježíše: »Pojd'te, požehnání a vládněte krá—
lovstvím vám připraveným od ustanovení světalc Amen.

Promluva na neděli IH. po velikonocích.
Napsal FR. HRADSKÝ.

»Maličko, a uzřlto mne, a opět maličko, a ne
uzříte mne, neb jdu k Otciu (Jan 16, 16.)

Když P. Ježíš vstoupil na nebe, zdálo se. apoštolům rozdělení od něho
dlouhé. Jak soudí o něm asi nyní? I my, když srovnáme těch několik letsde-n
vatenácti stoletími, jež zatím uplynula, řekneme, že jsou jako chvilka. Oč menší
zdají sc apoštolům, žijícím ve věčnosti? A tuto blaženou věčnost získali si tím,
že dobře použili krátkého času života. Jsou u Boha v blaženosti a na věky tam
zůstanou. 'Hle, jak významný a vzácný je čas.

Co je čas? Smělý cestovatel k severni točně byl odtržen ledovou krou od
svých druhů a plul na ní po moři. Byl právě polární den, dlouhý, bez noci.
Břehy zmizely mu s očí, kolem rozkládalo se nepřehledné moře, nad ním klenul
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se severním světlem Ozářený obzor. Chce určití, jak dlouho pluje na své kře, ale
nedovede toho. Nic kolem něho zdánlivě se nemění, nestřídá se noc a den,
i nemá, čím by jej změřil. Než přece ubíhal čas a jeho život s ním. Co je tedy
čas? Změna za sebou jdoucí, kterou postřehuieme a počítáme. Básník dí: »Loď
spěje řekou vlnící. a sotva cítíš let; jen břehy kolem mínoucí ti praví, že jdeš
v před. Tak plyne život, sotva zříš, jej žene casu tok; až druh, jenž odšelvsmrti
říš, ti dí, že ušel rok. My počítáme dni podle otáčení země kolem osy a podle
oběhu naší planety kolem slunce. Ale kdyby zároveň neděly se v nás změny,
kdybychom se neměnili od narození a mladosti k věku mužnému, stařeckému
a k smrti, dní a léta sotva by poutaly naši pozornost; čas neměl by pro nás
důležitosti a vnímavosti, kterou má nyní. Jak podivná věc je čas! Říká se, že
věčnost je veliké tajemství, a je tomu tak; _ale nemenší tajemství je ičas. My
slete si člověka, který by žil v plném užívání rozumu jen rok, a člověka, který
by žiltisíc let. Jak by se náhledy jejichrůznily! Jediný rozumídokonale tajemství času
Bůh a ten nás napomíná, abychom dobře času užívali. Proč tak činí? Poněvadž
čas je průpravou pro život a pro věčnost.

Jakou důležitost má čas pozemský? Časnou a věčnou.
Vizte důležitost jeho časnou. Pražané rádi se dívají, když jdou ledy. Hle,

tam pluje kra. Ted' řítí se přes jez. teď je pod mostem, teď zmizela zraku. Kam
až popluje? Snad až do moře, kde se rozplyne a zmizí v nepřehledných vodách
oceánu. Na venku dítky házejí květy do potoka rychle ubíhajícího, pozorujíce je
s podobnými myšlenkami. Tak plyne život k věčnosti. Nevrátí se kra, nevrátí se
květina do vody hozená. Tak také okamžik života, jenž prošel, nikdy se nevrátí,
Potok a řeku bylo by lze zastaviti, tok života nikoliv, jde neúprosně v před.
Jakou cenu mají okamžiky života? Takovou, jako věc, která když uběhla,uběhla
na věky. Úkol můžeš znovu psáti, zkoušku opakovati,- chybu napravití, uply
nulý okamžik nemůžeš zavolati zpět, zašel na vždy. K řečeným pracím musíš
užíti času nového.

emu nás učí tato pravda, jež myslitele naplňuje úžasem? Napomíná nás,
abychom každého okamžiku dobře užívali, vyplňujíce jej něčím cenným. Chá
pete již, jakou má cenu. Jako to, čím jej vyplnit. Chudý ptáčník živil se tím,
že chycené ptáky učil různým kouskům a je pak prodával. Jednou měl ptáčka
zvláště učelivého, který pro své umění byl miláčkem všech; zvláště dětí. Když
nebyl otec doma, otevřely klec, aby se s ním trochu pobavily. Ale ptáček ule'tl
abyl ten tam. Marně volaly, plakaly, něco dobrého do zobáčku slibovaly. Moudrý
ptáčník užil příležitosti, aby dal dětem poučení. Pravil: Jako ten ptáček uletěl a
se nevrátil, tak ubíhá čas vašeho života. Naplňte každý okamžik dobrými skutky,
i bude cenný-, jako váš čin. Okamžiky prázdné však budou jako ta klec bez
ptáčka. Čím vzácnější pak bude práce vaše. tím vzácnější bude okamžik, v který
jste ji vykonaly. Čas je jako sklenice. Naplněna perlami, má cenu těchto perel,
naplněna jedem, bude otravou sobě ijiným, prázdnajsouc, je bez ceny. A poně
vadž se život skládá z okamžiků, má cenu jako jich souhrn. Věru, jaké to vážně
napomenutí pro vás, abyste zbytečně nezahálely, neutrácely času marnostmi.
Zahaleč je jako člověk, který dostal nádobu, byl postaven ku pokladu a vyzván,
aby si nabral, který však raději spí nebo si hraje.

Ještě na jednu důležitost času pro tento život vás upozorním. Nadaný žák
byl dán na gymnasium. S ním studoval žák z téhož domu, ale méně nadaný.
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Nadaný gymnasista nestudoval skoro nic. Když jej rodiče napomínali, aby se
učil, odpovídal, že se nemusí mořiti učením, že hned všecko umí. První vysvěd
čení bylo také skutečně výborné, tak že otec sám. se divil, jakého má nadaného
synka. Jeho-druh učil se velmi pilně, ale sotva prošel, tak že rodiče jen na
úpěnlivou prosbu ho ponechali na studiích. Než nastojte! Brzy se věc divně
obrátila. Již v tertii nadaný žák byl tak nedostatečný, že musil studia zanechati,
kdežto málo nadaný jeho druh byl s vyznamenáním. Jak se to stalo? Nadaný
žák vstoupil do sekundy s takovými mezerami ve vědomostech. že učivo této
třídy s těží zmáhal a poněvadž ani tu nebyl pilný, v třetí třídě už vůbec byl
neschopen, aby s novým učivem mohl pokračovati. Jehodruh těžce se sice učil,
ale že si v prvé třídě položil pevný základ, prospíval i v sekundě a v tertii a nové
učivo, jsa dobře vyzbrojen, lehce zmohl. Snadno si domyslíte, jaký byl pak celý
další život obou. Rovněž chápete, na jakou důležitost času poukazuji. Záleží vtom,
že přítomný okamžik je průpravou pro okamžik následující, přítomný den prů—
pravou pro den zítřejší, přítomný rok průpravou pro rok budoucí, mládí prů
pravou pro jinošství, jinošství průpravou pro věk mužný. Aj, jaké důležité poučení
pro vás! Ma.-li dům pevně stati. musí míti dobrý základ. Avšak co se staví nej
dříve? Základ. Jaký by to byl stavitel, který by si řekl: Základ je v zemi, i není
ho viděti; proč bych si na něm dal záležeti. Budu bydleti sám v prvním po
schodí, to si tedy pevně a pěkně výstavím. O, nebude v něm dlouho zůstavati,
nebo dům se mu shroutí a snad i jej pohřbí v ssutinách. V životě základem je
mladý věk, váš věk. Chcete, aby život váš byl šťastný? Pak musíte nyní osvo
jiti si náležité vědomosti, nyní vycvičiti se v ctnostech. Znamenitá česká žena
a matka, paní Zuzana Černínová z Harasova, píše v jednom ze svých četných
listů synovi: »Že chvála Pánu Bohu času nemaříš a pilen všeho, co ti přináleží
jsi, tímto mne hrubě těšíš; dejž ti Pán Bůh dary Ducha sv.; ovšem, mé nejmi
lejší dítě, žeť není nic dražšího jako čas, dobře náš Pán nejvyšší říká: že jest
čas vzácný.: Tak tomu i je. Užívejte ho pilně k dobrému, aby váš život byl
šťastný.

Však nejdůležitější je čas vzhledem k věčnosti. Pravil jsem, že dětství je
průpravou k jinošství a toto průpravou k věku mužnému. A vy jste mi daly
zajisté za pravdu. l jdu ještě o krok dále a taži se: k čemu je průpravou celý
život? Má—likaždý věk svůj cíl, má zajisté i celý život svůj účel. Kde jest? Je
jím snad hrob, do kterého nás jednou položí? Nikoliv, nebo nežijeme proto,
abychom zemřeli. Kde je tedy tento cíl života? Je patrně za hrobem, tam, kam
odejde nesmrtelná duše. A tak celý život je průpravou pro věčnost. Jaká bude
tato věčnost? Taková, jako jeho průprava k ní. Bože můj. jaka' to důležilost po
zemského času! Naše věčnost závisí na ní! Kéž byste se mohli zeptati svatých
v nebi a zavržených v pekle, jak vzácný je čas tohoto života! Jak zavržení by žili
svatě, jak svatí ještě horlivěji Bohu sloužili! Ale už se nedá nic změniti. Kam
strom padne, dí Písmo, tam zůstane ležeti. Teď je doba setby; tam je doba
žatvy. Však zvláště si zapamatujte, že k blažené věčnosti nepřipravujeme se tak
nadáním, pílí, učeností, jako spíše plněním vůle boží, zbožnosti, spravedlnosti,
a ctnostmi vůbec. Synu, šetř času a vystříhej se zlého, dí Písmo (Sir. 4, 23),
A Kristus dí: kdo činí vůli Otce mého, vejde do království nebeského. Až kjaké
míře dokonalosti dospějete na konci života, taková. bude vaše věčnost.
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Tof důležitost času. Maličko, řekl Pán Ježíš, o době pozemského života.
A v pravdě, uplyne, ani se nenadějeme. Zprvu zda' se nám, že jde zvolna, tak
že se nemůžeme dočkati mužného věku, ale potom jako by letěl rychlostí větru.
Před hrobem zdá se i dlouhý věk jako uplynulý den. Však byl-li dobře vyplněn,
je jako plný klas, jenž dává. stonásobný užitek. Vyplňujte jej dobře, aby vám
byl požehnáním pro svět i pro věčnost.

Tok času plyne s rychlostí
do moře bezdné věčnosti,
ó rač, Bože. pomoci by každý den
mne vedl k ní a v ní byl ukončen.

Řeč uvítací při biřmování.*)

Budiž víta'n, otče velebný!
vítán, kníže církve, v domov na'šl
Viz ten zástup lidu malebný —
jeho víru, věrnost, zbožnost znáš.
Hled, jak tváře zanícené plesem
volají: rny srdce vstříc ti nesem,
Tys náš biskup, otče přemilýl

Věřicích to duše mluvily,
když »buď vílán- kovovými tóny
hovořily našich chrámů zvony.
Tys náš biskup, s kterým pevně víže
od věku nás světlá víra kříže.
V tobě zříme otce Metoděje;
s vírou přines' slávský věrověst,
která dosud české luhy hřeje,
osvěty nám květnou ratolest.
V tobě Vojtěcha, jenž příkladem
světce církve, mučedníka Páně
vzácnou perlu vsadil v diadém,
kterým pyšní Čechie se skráně.
Arnošta, jenž s Karlem naše nivy
zahrnoval vroucně lásky divy,
divy lásky k vlasti. národu,
háje jeho práva, svobodu.

O jak šťastni jsme, že v kruhu svém
vítáme se s íma biskupem,
odkud tekl proud ten požehnaný
skrze církev v naše české strany.

Otče velebný! Ves český lid
přišel radostně tě pozdravit.
Ale věz,.že jeho radost všecka
nemůž srovnati se s plápolem,
který hřeje naše srdce dětská,

') Uveřejňujeme na žádost 'mnohých, opakující se každý rok. Katecheta může proslov
zkrátiti dle okolností. '
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nejmladších tvých dítek kolkolem.
Také v nich tvé víry plamen hoří,
také ony v úctě se ti koří.

Jenom víra, kterou doprovází
svatý život, věčné květy sazí.
Z našich srdcí nevinnosti pel
zajisté svět dosud nesetřel.
Vlídné oko boží Matičky
chránilo svých dítek dušičky.
Anděl strážný ostříhal jich dosud.

Co však přinese nam další osud?
Přijdou boje, pokušení mnohá!
Ach, kdo ví, kam pošine se noha!

Odkud zkvitne před léčkami hada
nezkušeným moudrost, rozum, rada?
Odkud vezmou sílu, umění,
zbožnost, boží strach, z nichž pramení
vítězství se v bojích života?

0, já vím! Tvá, otče, dobrota
otevře nám zdroje milosti.
Ty nám Ducha snescš s Výsosti.
Tvoje ruka posvětí nám čela,
by v nich moudrost, rozum, rada dlela,
ruku položíš na naše hlavy,
by z nás, každé bojovník by pravý,
mocné silou proti pokušení,
dovedně zbožnosti ve umění,
v bázni boží hradbu majíc velkou,
pro duši před každou nepřítelkou
modlitba tvá pomoc s nebe snese,
bychom víru vyznávaly v plese,
v žití záhon mnohý lupen bílý
zářivých si ctností zasadily.

Hle, toť důvod, pro nějž hřeje štěstí
mocněj církve mladé ratolesti,
nás, tvé dítky. Č) buď vítán náml
Žehnaje všem našim dědinám,
posvěcuje města toho prahy,
žehnej zvlášť nám dítkám, otče drahý!
Slyš jak sterá zdejší dětská hruď
volá, jásá, otče, vítán buď!
Přijmi pozdrav duší nevinných.
pomni zvlášť jich při modlitbách svých!
Ježíš, Maria ti budou odměnou
jednou tam, kde věnce nehynou.

P. F_r. Žák I. J.

WWWW
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Jak šíříti znalost zákonů ve škole?
Frant. Dvořák, ketech. měšť. šk. v Kardašově Řečici.

V každém spořádaném státě jak v jeho celku tak i v jeho částech až do
nejmenších podrobností má člen obce — občan. občanka — svá. práva jako
část celku pro sebe, právo na život, právo na bydliště či příslušnost do některé
obce, právo na majetek; každý má však uznati totéž právo na život, byt, majetek
ivůči svému bližnímu; jeden druhému pomáhá, slouží. jej chrání na životě
i majetku. Tato soukromá ochrana, vzájemná výpomoc, služba, jevila se národům
ode dávna nedostatečnou; proto smluvili se a stálé ochraně, společné všem —
zřídili si stráže a vojska — (Město Stráž, Chodové na Domažlicku a p.) Dnešní
služba finanční stráže, zdravotní komise, ku prohlídce nemocí nakažlivých; dozor
na čistotu, neškodnost potravin; dozor zdravotní starostů &jich zodpovědnost
za čistotu v městě jak v ulicích, tak i v domech; dozor ňnančníků na správnost
měr a vah, jsou jen rozvinutím součinnosti & ochrany všech ve všem. Užitečnost
těchto institucí, chránících život člověka, zdraví a majetek vůbec, spolehlivost
při nákupu a prodeii, posilnění důvěry vzájemné nebude zajisté nikdy vyloučeno
z rámce učení školy obecné. Nač tedy třeba zvláště poukázati ?

Poukázati na potřebu lékařského vysvědčení. (očkovacího . . .) žádá-li kdo
o službu u dráhy, pošty, do ústavu vzdělavacího, zdravotní prohlídka vystěhovalců
— předejde šíření nákazy, lékařské vysvědčení nemocné žákyně chrání sta dítek
zdravých. Kolek l Kor. jest daň státu na sanační výlohy. Jakost léků, lékárny
celé jsou pod státním dozorem. >Pa51 dobytčí chrání tržiště, aby z nemocného
dobytčete nebyla zavlečena nemoc mezi zdravé kusy celého kraje. Přítomnost
zvěrolékaře na každém trhu, čerstvé datum vedle razítka obce příslušné nesmí
nikdo měnit. Datum trhu jest důležité přivracení kusů s právní chybou — povolené
do určité jen lhůty.

Prohlídka tlakostroje, pip, nádob k nalévání, konaná ve výčepech připojí se
— při řeči o měděnce. Potřeba certifikátu u bezpečnosti parního kotle, síla
plechů, ventilů potvrzená od znalců podává jistotu topiči a všem dělníkům kolem
kotle; ztráta certifikátu činí kotel ncprodejným -— do nové komise. Předpisy
živnostenského inspektora o zacházení se stroji nestály by o. k. státní tiskárnu
tolik nákladu, aby byly vhodnou příručkou při výkladu o páře, benzinu, elektřině,
o setrvačnosti, odrazu. — Prospěch dělníka z Úrazové pojištovny; příspěvek
a renty jsou v nových početnicích.

Hospodář, jenž svého »skalníkac, lamače kamene, nepřihlásil v Úrazovně,
zaplatí 10 K pokuty, jako by platil i za služebně a strojů. Politický úřad byl by
ku poučeni venkovanů více přispěl, kdyby ke stům výtisků rozeslaných všem
zaměstnatelům přidal po 1 výtisku učítelstvu, jež by místo všeobecných výstrah,
mělo specielní případný doklad ku svým radám, a řeč svou by přizpůsobilo
výrazům na vyhlášce na mnoze neporozuměným. Hospodář, vymlouvaje se
neznalostí zákona, propadá, kdo však stará se orozšiření znalosti zákonů jiných,
mimo jmenovanou vyhlášku? _

z. a ř. z. se tiskne, rozesílá, snad i rozřeže, leckdy se mu porozumí
cd jednoho v obci a to jen na polo, nepoužije-li hospodyně tiskopisů oněch
jinam, snad se pohazuje zákonník v prachu úřední truhly, ale zákon, jehož
neznalost přináší tolik škod, se tak nepozná. Noviny, dosti čtené, mu též ne
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naučí, častěji zákon zlehčují, úřady v posměch a opovržení u lidu uvádějí, chválou
buřičů odpor proti řádu a strážcům jeho více posilují. Škola, slečny a p. vzbuzují
při každé příležitostí úctu k úřadům, k institucím státním i obecním, učí zákonu;
přál bych si však znáti system. rozdělení učiva toho přesnější. Na př. při se
znamování plánu města, ulic, domů, nejbližší byl by, než se přistoupí ke kroužkům
okolních vesnic, postup ke katastrální mapě pozemků, na radnici všem občanům
přístupné.') Část té mapy, přehledná za hřbitovem,dělená cestou ke hradu, cestou
cikarskou & nitovickou, s čp. pozemků & luk, jak mají děti na archu katastr.
číslované »parcelyc kusy polí (s různými svými názvy, tvořila by při kreslení
případnou předlohu: delších & kratších obdélníků, čáry vodorovné značíly by
meze, body nespojované — kůlky na lůsech, prostředek polí na pírkách ozdoben
křížkem, v nitovickém oblouku dvě památní lípy — upomínající na první volby
zemské v . - sázené tehdy od rodičů našich dětí. Oživnutí hodinky kreslení
porozumění mapy katastrální v budoucnosti často z neporozumění zavdávané
podněty ke sporům by se rozumnosti odstranily. Při vycházce, kde se upozorňuje
na tvary polí, luk, šíři a délku, symmetrii a ozdobu cest — stromořadí, poví se
o důležitosti mezníku o trestnosti pašinování mezníku, odorání a přiorání pole,
či jsou meze leve', čí pravé, na které smí pasti, na které ne, co činiti při nejistotě
mezníku, jak lacino zjistiti c. k. zeměměřtčem; cesta na pole z nouze, co jest
promlčení, či jest strom vsazený jednotlivcem na obecní půdě? Později “porozumí
»grnnto'uním knihám: ve Veselí.

Ve slohu V. tř. Oznamují c. k. okr. hejtm. otevření živnosti (vysvětlí se
rozdíl žiun. svobodné a ž. kancesso'uane'J — Jindy vypočtou žákyně zboží, jež
smí obchodnice (krupar'ka) prodávali. Rozhled a smělejší vyhlídka, pojmenování
zboží pravými jmeny, uvarování se rodičů a žákyň — před pokutami za ne
dovolenou živnost, prostým oznámením, návod. kde v budoucnosti se má po
učení hledat, hodina zajímavá nebude bez užitku.

V dopise spolužákyni (bratru, sestře ve světě) oznamuje, že otec prohlédnuv
v mapě katastr. rozměru pole čp. ., znaje po leta úrodu ieho, nahlédl i do »knihc
& shledav pole bez břemen, koupil za . . . Smlouvu kupní psal c.k. notář; pole
jest v knihách: zapsáno již na jméno otcovo, (Dokončení)

Z praxe a různé.

2 Č. Budějovic, přistoupiv k sekci středo—
školských professorů. Přihlášení a přijati
byli ve výb. schůzi koll.: Jos. Procházka
z Břevnova, Ferd. Halík z Prahy VII., far.
Slováček ze Žel. Brodu, Bedřich Kračmera
z Prahy VII., Ant. Procházka ze Slaného,

Spolek katechetů v král. Českém
konal 28. února t. r. v místnostech spol
kových II. členskou schůzi za obvyklé úča
sti členů pražských a milých hostí z Un
hoště, Hořovic atd. Schválen protokol z 1,
člen. schůze; spolek došla truehliva' zvěst
o úmrtí koll. Jos. Uhra z Plzně; přítomní Prokop Uher z Plzně a Frant. Prokoš,
povstáním vzdávají čest jeho památce. Toto farář ze Žel. Brodu. — Quo usque tandem
oznámení spolu s výzvou o persoluci jedné ceteri ..... ? Předseda potvrzen od J.
mše sv. za 1“ rozeslána jednatelem všem
členům ihned; zpětného potvrzení není třeba
spolku posílatí, spoléhát na svědomí svých
členů. Ze spolku vystoupil koll. K. Stoidl

v úřadě; pak vyřizovány četné dopisy a
předseda referuje o své audienci u J. Emi
nence. S potěšením vyslechli přítomní la
skavý pozdrav od svého _milovaného arci

*) Konkrétní údaje místní bydliště autorova. (Pozn. red.)
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pastýše, projev důvěry a uznání těžké práce
kotechety na líše školní a jeho přání týka
jící se soukromého života a práce ve škole.
Pak sděluje předseda o konečných pracích
Spolku při úpravě platů a 0 schůzi kate
chetů západočeských v Plzni, kdež referoval
o našich pracích při úpravě; k tomuto re
ferátu přimyká svůj návrh, aby dp. farář
Míchka pozván byl do Prahy k jedné před
nášce se svými pomůckami; spolek bude
hradit výlohy. Také koll. Tatzauer z Vršo
vic uvolil se svoje pomůcky předložit; bude
to malý krok ku přípravě kursu katechetic—
kého. Kol. Konopík žádá, aby komise ka
techismová opět se scházela a claborát svůj
k vydání tiskem připravila. Přijato a schůze
skončena.

Dne 27. března \. r. o 4 hod. konala
se 111.členská schůze za velké účasti členů
i hostí z duch. správy. Po formaliích při
pomíná předseda výnosů nejd. k. a. ord.
o sjezdu eucharistickém ve Vídni a 1. sv.
přijímání dítek. Projednány došlé dopisy;
nově se přihlásil za člena kga. Karel Ka
lenský z Písku. Spolek opatří seznam po
můcek k vyuč. nábož.; ti z kollegů, kteří
budou v tom směru dožádání. nechť laskavě
svá mínění sdělí. K pozvání ke katech.
kongresu ve Vídni zaujata stanovisko vy
světlitelné tím, že řeči neněmecké k jednání
připuštěny nebudou: proto nebude od nás
oňcielní delegát vyslán. Předseda referuje
pak o textu zákona naší úpravy, vyzývá
k bedlivé práci v komisi katech. a zasílání
opravných návrhů. Po té předvádí kga.
Tatzauer z Vršovic s;oustu krásných po
můcek, které po většině sám sestrojil, shledal
a nakreslil. Obrazy. diagramy, modely, mince,
různé předměty biblické, liturgické atd. Jak
tyto věci upoutaly nás, poutajíi žáky,o čemž
svědčí obrázky, které sami zhotovili. Po této
přednášce tím více zatoužili jsme po naší
stálé výstavce. Předseda vzdal kgovi vřelé
díky zajeho ochotu a snahu. Pak prohlédli
si přítomní krásné obrázky k [. sv. přijímání
od tirmy Kotrba a od dp. Svátka.

Eucharistický světový kongres ve
Vídni 1912. Kníž. arcib. konsistoř v Praze
vybízí ke súčastnění se kongresu toho ve
dnech li.—15. září zvláštním vyzváním,
z něhož vynímáme: Nařizujemc, aby důst.
duchovenstvo jak ve správě duchovní tak
i důst. pp. katecheté se modlili od nynějška
až do započetí kongresu o všech nedělích
a svátcích po tiché mši sv. s věřícími jeden
»Otčenáš- a »Zdrávasc za zdar a požehnání
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sjezdu eucharistického . . . aby v kázáních
a exhortách častěji pojednali o tajemství
nejsv. svátosti Oltářní a poučovali věřící.
že častá návštěva nejsv. svátosti Oltářní a
jmenovitě při mši sv. a zvláště časté svaté
přijímání je nejlepším zahájením eucharisti
ckého kongresu a nejlepší přípravou k němu.
(N. E. 3266, 3. března ma.)

0 prvním sv. přijímání dítek. Zvlášt
ním výnosem —uvádí se důst. duchovním
správcům a katechetům na pamět vrchnc
pastýřské nařízení ze dne 1. ledna 1911
č. 418 (Ord. list- 1911 str. 17.), dle něhož
se stanoví ve smyslu papežského dekretu
»Quam singularic za normálních okolností,
třetí školní rok jako nejpozdější hranice prv
ního svatého přijímání dítek (N. E. 3265,

.2. března 1912.)
Prodloužení doby velikonoční. Vzhle

dem ke včasnému přijímání dětí ve třetím
školním roce jest vítáno aspoň toto sdělení
k. a. konsistoře pražské: Svatý Otec reskri
ptem kongregace koncilu ze dne 10. ledna
1912 udělil fakultu, dle níž může J. E. nejd.
Arcípastýř ze závažných příčin prodloužiti
velikonoční čas pro jednotlivé farní osady
o jeden měsíc před popeleční středou
a o jeden měsíc po neděli nejsv. Trojice
na další tříletí (N. E. 1987, 28. února 1912).

Něco na světě jediného lze nálezt
ve východ. Prusku, totiž jednotřídní školy
s jedním učitelem, čítající 150—200 žáků
Německý >Posener Lchreztg.< uvádí data
zeškol katolických : Grembanin, kraj Kempen,
183 žáků, Jurkowo, kraj Kosten, 212 ž.,
Kouty-Maciejewo, kraj Kosten, 212 1., Opo—
rowsko, kraj Lissa, 178 ž., Westrza, kraj
Ostrovo, 177 ž., Kajev, kraj Plesehen, 183 ž.,
Possadowo, kraj Gostyn, 169 ž., Wilkonice,
kraj Kempen, 170 ž., Siedlemin, kraj Jaro
tschin, 182 ž., Sady, kraj Poscn-West, 180 ž.,
Lubosin, kraj Samter, 178 ž., Bobrovnik,
krai Schildberg, 170 ž., Molachowo, kraj
Schrimm, 172 ž., Murzynowo, kraj Schroda,
181 ž.. Tiglowitz, kraj Schroda, 189 ž.,
Scheringen, kraj Schroda, 184 ž., Tíschdorf,
kraj Schroda, 169 žáků. Ze škol évange—
lických: Tarnau, kraj Obornik, 128 žáků,
Uchorowo kraj Obornik, 135 ž., Steimers
dort, kraj Posen-Ost., 140 ž., Friedrichs
burg, kraj Schrimm, 160 ž., Llndenhain,
kraj Schrimm, 127 ž., Zasystow, kraj Schro—
ma, 130 ž. K tomu podotýká »Germaniac:
Školy označené jako evangelické jsou úřed
ním podvodem. V těchto školáchje při nei—
menším 80 ze sta dítek katolických jež však
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se vedou jako evangelické s učitelem evan
gelíkem. Tak vypadá pruská kultura a úřední
pravdomluvnost.

kolstvi v král. čes. v uplynulém
roce. Království české rozděleno bylo na
121 školních okresů.

I. Veřejných škol bylo; a) měšťanských
610 a to: 350 chlap. a 260 div.; z toho
374 s vyučovacím jazykem českým a 236
s vyuč. jaz. německým; b) obecných 5580;
z nich 3261 s českou a 2819 s německou
vyuč. řečí.

II. Soukromých škol s právem veřej
nosti bylo: a) měšťanských 22 ato: 2 chlap.
a 20 div.; : nichž 8 s českou a 14 sněm.
vyuč. řeči: b) obecných 160; z nichž 96
českých a 64 něm.

III. Soukromých škol bez práva ve
řejnosti bylo: a) měšťanských 3 dívčí s
německou vyučovací řečí; b) obecných 47,
z nichž 25 s českou a 22 s německou řečí
vyučovací. Počet dítek školou povinných
obnášel 1,161.880; (hochů 582.429 a dívek
578.951). Pro těžké vady tělesné n'ebo du
sevní zůstalo bez vyučování 3802 dítek.
Učitelů náboženství (všech vyznání) usta
novených školními úřady a) se stálým pla
tem bylo 516; b) za remuneraci 75; učitelů
nabož. ustanovených od církví neb společ
ností nábož. bylo 3842 (všech vyznání).
V českých školních okresích bylo systemi
sovaných katechetů 344, v německých 172.
Katechetů vyučujících za remuneraci bylo
172 v českých a 21 v něm. škol. okresích.
Nejvíce učitelů nábož. se stálým platem
ustanovených mělškolní okres vinohradský
(51). Počet zavřených tříd, které nebyly
nahrazeny přeměnou jejich ve třídy po
stupné nebo zřízením škol nových, obnáší
27. Na jednoho učitele připadlo v českých
škol. okresích 54 dítek, v německých 53.
Největší počet dítek vykazoval skol. okres
vltavotýnský 63, nejmenší pražský 40. Na
jednoho kateehetů připadlo v českých okre
sích 594 dítek & v okresu vltavotýnském
693, nebyl-li k tomu ještě nucen budto
úřady škol. neb církevními vyučovati ve
třídách nadpočetných. O nedílném vyučováni
dopoledním praví výroční zpráva c. k. zem
ské školní rady, že zavedením tohoto vy
učování byla usnadněna školní docházka
dítkám z míst od školy vzdálených a do
cíleno hojnější návštěvy školní; příznivých
účinků však v úspěch vyučovací pozorovati
nebylo, za to únavu zvláště dítek nižšího
stupně vyučovacího. '__.1 _—
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Poll-tla Jonáše velryba? Přírodozpytec
Bullen objevil,“ že jsou dva druhy velryb,
jež by ne jednoho, ale šest Jonášů mohly
spolknout najednou. Tak našel např. v ža
ludku jedné takové velryby pět metrů dlou
hého žraloka. Bullen na vlastní oči viděl,
když v Beringově moH chytili velrybu vá
žící 5000 centů. Z její hlavy bylo na dvě
tuny rybí kosti v ceně 120.000 K. Tyto
dva nejnověji objevené druhy obrovských
velryb jsou vůbec největšími tvory dosud
na zeměkouli známými.

Exhorty. Napsal František Jirásko, ka
techeta dívčího lycea v Jičíně. Řada I.
v Olomouci 1912. Nakladatel R. Promberger.
Cena 1 K 20 h. Veliká VIII. Str. 94.
(Knihovna Kazatele č. SB.)

K nejznámějším homiletům českým doby
přítomné patří bez odporu pilný a příčinlivý
spisovatel František Jirásko. Do literatury
homilelieké uvedl se r. 1904 svými vskutku
časovými postnímí řečmi: Obrazy z umučení
Páně v rámci století XX. Následovaly pak:
Praktické Pramlmgl k mládeži v příkladech
pro celý školní rok. Pčkných těchto a opravdu
praktických promluv vyšly doposud 2 svazky,
přijaté — úplně dle zásluhy — kritikou
velmi lichotívě. K samostatným pracím Ji
ráskovým čítají se také: Postní kázání, Vy
čislte starý kvas, sbírka to velmi časově
psaná. — Nejvíce však stalo se jméno Ji
ráskovo známým tím, že vede již celou řadu
let velmi obratně redakci homiletického čtvrt
letníku »Kazatelc. — Zásady, jimiž se Ji
rásko řídí při homiletických pracích, vytknul
velmi pregnantně v Kazateli r. 1912 tě
mito slovy: Aby kázání opravdového účinku
dosáhlo, třeba, aby kazatel sám o pravdě
jím kázané dokonale byl přesvědčen, aby
sám, uchvácen byv svatým nadšením uchva
coval i jiné a srdce jejich rozehříval láskou
k Bohu i k bližnímu. — Dojista zásady
velmi případné a praktické. Dle nich vy
tvořil Jirásko také v exhortách dílo v každém
ohledu dokonalé. Již thémata jsou vděčně
volena: o ceně času, o mši sv.; křestan
ství není kopií budhismu; o úkolu křesťan
ské ženy. — Případně upozorňuje se mládež
hned na počátku nového školního roku na
cenu, důležitost času. 0 mši sv. měl by každý
katecheta častěji pojednávati. Jestit sluncem
& zářným středem naší křesťanské boho
služby. Často se neříká na netečnost kato
líků ku nejvzácnější oběti mše sv. Příčinou
lhostejnosti té bývá obyčejně nevědomost a
neznalost naší-překrásné bohoslužby, po
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svátných ceremonií a jejich hlubokého vý
znamu. — Již ve školách má se bojovati
proti nevědomosti této, horlivým vysvětlo
váním posvátných obřadův mešních. Žáci
také rádi slyší výklady tyto a zajímají se
o ně. — Správně vřadil tedy horlivý Ji
rásko hned na čelní místo exhort promluvy
o mši sv. — Rovněž dobře učinil, že ne
zamlčel dospívajícím dívkám námitky, které
doba přítomná s jakousi vervou metá kře
stanstvu ve tvář. Křesťanství prý jest jen
kopií budhismu. Věru, prazvláštní to po
blouzení doby moderní. Obdivovatelé umění
budhistického vybírají z něho jen to nej
krásnější, aby oslňovali; zúmyslně však
umlčují mnohé sprostosti a nesmyslnosti,
zamlčují mravní špatnosti a hanebnosti. —
Nádherná a nadšeně psána je stat poslední:
0 úkolu křesťanské ženy, rozdělená na 4
kázání. Exhorty tyto měl autor na rozlou
čenou s nejvyšším ročníkem před prázdni
nami. ečí tyto, velmi zdařilé, použijí také
kazatelé k řečem stavovským. —Nestranný
celkový úsudek o Jiráskových exhortách
je veskrz příznivý. Na nesčetných místech
pronáší autor velmi pěkné a originelní my
šlenky. Tak na př. str. 32., kde praví 0 mod
litbách stupních: Vizte kněze, jak má stále
ruce sepjaté, jako vinník, jemuž nejde oto,
aby se ospravedlnil, ale aby soucit & mi
losrdenství v soudci vzbudil. — Podobně
výborné myšlenky čteme na str. 31, 76, 88,
92, a j. — S dobrým svědomím možno
doporučiti Jiráskovy exhorly všem kněžím
bez rozdílu. Autor měl především na zřeteli
dívky lycea, k nimž promluvy konal. Jsou
to také promluvy toho druhu první v naší
české homiletice. Ale také jiní kněží, kate
cheté, duchovní správcové, kazatelé použijí
výhodně těchto krásných exhort. Také
k rozjímáním najdeme v nich hojnost pěkné
látky. Neposlední předností sbírky této jest,
že je hojně oživena vhodnými příklady, a to
nikoliv otřelými a známými, nýbrž původ
ními a novými. Exhorty lze doporučiti co
nejvroucnějí. Dr. Rudolf Zháněl.

»Křestanský názor na svět.: Pod
tímto názvem vyšla právě nová kniha, která
nese podtitul: »Rozumové základy
víry.c Můžeme říci směle, že kniha přišla
jako na zavolanou ve dnešní době, kdy
zápas o náboženství nabyl neobyčejného roz
šíření. Kniha hledí na 226 stranách pře
svědčítí se stanoviska rozumového čtenáře
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o tom, že víra v Boha a nesmrtelnost duše
neopírá se o pouhý výmysl nebo výron
fantasie, nýbrž o pravdivou skutečnost. —
Pouhý výčet nekterých kapitol jako: 0 jsouc
nosti Boží, o podstatě a vlastnostech Bo
žích, o původu a vývinu světa, o původu
života na zemi, o vývoji tvorstva, o pů
vodu člověka, Darwinismus a theorie evo
luční, o duši lidské, duševní záhady, duše
lidská jest nesmrtelná atd. svědčí o tom.,
že obsah knihy je velmi bohatý a poučný.
Knihu se zájmem přečte člověk věřící, ale
i pochybovač a vyložený nevěrec neodloží
knihy, aniž by tato nezpůsobila v něm du
ševní otřes. Proto by kniha měla dojíti roz
šíření co největšího. Psána jest slohem jas
ným a snadno přístupným. Knihu sepsal a
svým nákladem vydal Josef Šmejkal, t'arář
ve Veselíčku, rozesílá ji však pouze »Česká
sekce diecésního komitétu: v Č. Budějovi
cích. Cena 1 K 70 h, poštou 1 K 90 h.
Doporučujeme knihu tuto vřele všem čte
nářům s prosbou, aby na ni upozorňovali
a hleděli jí co nejvíce rozšířítí. '

Vypsání bezplatných lázeňských
míst neb bytů pro kněze jako každoročně
i letos přináší ordínaríátní list arcid. pražské
a to: v Mariánských Lázních, Karlových
Varech, Gieshůblu-Puchsteinu, lázních Kon
stantinových u Stříbra, Janských lázních,
lázních sv. Kateřiny u Počátek. Bližších
informací neuvádíme, nýbrž odkazujeme na
loňské dubnové číslo »Věstníku katechet
ského..

Deůnitivnímí katechetybyli ustanoveni
na školách měšťanských: Karel Drda v Cho
těboři, Alois Šmakal v Benešově, Vojtěch
Kudrnovský v Kutné Hoře; na školách
obecných: Antonín Javorský na Kladně.

Konkursy. Dejinítiuně se obsadí místo
katechety: 1. při ]. obecné škole v Bubenči
(do 23. dubna t. r.). C. k. o. š. r. na
Smíchově, 9. března 1912. — 2. Pri mě
štanských školách ve Vlašimi (do 13. dubna
t. r). C. k. o. š. r. v Benešově, 6.března
1912. — 3. Při I. měšť. dívčí škole ve
východním obvodu v Plzni (do 30. dubna'
t. r.). C. k. o. š. r. v Plzni, 10. března
1912.

Koupí mikroskopu se 377 praeparáty
— simmersí — nabízí koll. katecheta vše
za 400 K (stál 640 K). Sdělí rodakce t. 1.

Kulhlilklrnl dmiltv. Vlut v Praze
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Stav katechetiky ve Francii.
Ve Francii jest vyloučeno náboženství jakožto předmět vyučovací již řadu

let; a to na školách státních. Dovoleno vyučovati mu toliko ve školách sou
kromých a v kostele.

Dnes všecko vyučování náboženské spočívá toliko na knězi a dle'toho po

Rodiče starají se velmi málo aneb zcela nic o náboženskou výchovu', pro
tože by sami, aby dobrým příkladem předcházeli, vlastní své chování změniti
musili. Dokonce pokládají již to za zcela zvláštní oběť, dovolí-li dítěti choditi
do katechismu. Ano jsou i případy, že děti bez vědomí a proti vůli rodičů tajně
vyučování náboženství poslouchají.

Na školu nelze dokonce spoléhati. Byt i v mnohých školách státních dbalo
se t. zv. neutrality, přece jen v celku francouzský učitel je příliš přesvědčen
o superiorilě své vědy nad každým náboženstvím a nedá si ujíti příležitosti ča
sem dáli na jevo svou nenávist k němu. Proto na mnohých místech kněz je
nucen, aby část vyučování týdně věnoval jaksi apologetice & útoky školy, jež
v duši dítěte stopy zůstavily, zahladil. Jiná obtíž se strany školy je pro kněze
ta, že má děti k disposici toliko mimo školní hodiny. A hodiny, kdy jsou drža'ny
ve škole, jsou od 8—11 a od 1—4. Toliko v neděli a ve čtvrtek mají prázdno.
Tedy kněz může je vyučovati toliko od 11—12 dopoledne a od 4—6 odpoledne,
tedy kdy již jsou unavený & neschopny řádné pozornosti. A proto vytvořila se
tato všeobecná prakse: Děti školní přijdou každý den po vyučování do kostela,
kde se s nimi předčítá katechismus. Vlastní náboženské vyučování s výkladem
odkládá se na čtvrtek a neděli.

Ve větších a zámožnějších farnostech Paříže, kde děti namnoze školy ne
navštěvují, ježto sociální postaveni rodin tu poskytuje moznost dat: dětem učitele

"' neb v,- * " tu ovšem lze děti často si obeslati v různý čas
a proto ujala se tu jiná prakse. Dle našeho soudu však má více cenu řečnic
kou než vychovatelskou. Byla zavedena od abbé Dupanloupa, který mezi fran
couzským klérem těšil se vážnosti již tehdy než se stal proslulým biskupem
francouzským. Methoda jest tato:
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Nejprve se zkouší děti z uložené stati katechismu & zda tomu, čemu na
zpamět se naučily, rozumějí. Pak vykládá se široce stať následující a děti musí
za úlohu doma napsati tento výklad (zvaný »analysíc) a odevzdati v příští ho
dině náboženské. Závěrek hodiny vyučovací tvoří krátké napomenutí, aneb zbožné
naučení. Zdá se, že tato methoda aspoň na první pohled je výborná a nepřeko
natelná. Ona učinila proslulým katechismus sv. Sulpice, jenž ve všech farnostech
města Paříže je vzorem. Vskutku skýtá dítěti všeho, čeho jest mu třeba k ná
boženství & morálnímu vzdělání. A přece nedává tato methoda ovoce, jež by
se dalo očekávati 9. to asi z dvojí příčiny: za prvé že tyto analyse nebývají pra
covány od dětí, nýbrž od matky anebo vychovatelky, která dítě do hodiny ná
boženské pHvedla; dítě se na to předem spolehne a proto nenamáhá paměti a
a nedává tolik pozor. Dále právě tato přítomnost rodičů neb vychovatelů dítka
svádí kněze, aby výklady své spíše pro ony než pro tyto činil, prostotu, s níž
k dítku by mluvil, zaměňuje snadno v jakousi Strolenost a touhu biýskati se
učeností před dospělými.

Jiná obtíž se naskýtá, jak dlouho má se učiti dítě katechismu? Kdežto
v jiných zemích, kde katechismus je předmětem vyučovacím, tato nesnáze při po
vinné docházce školní pro kněze odpadá, francouzský duchovní je odkázán na
děti potud, pokud dobrovolně k němu na vyučování chodí. Nutiti je nemůže,
leda že může žádati aby dodržena byla biskupem předepsaná dvouletá návštěva
školní, m'a—lidítě býti připuštěno ku prvému sv. přijímání. Ale to je všecko! Dvě
léta má tedy naň kněz toliko vliv; mnohdy však když již dítě dosáhlo 12. roku
a dosud nechodilo z opominutí na katechismus, musí se kněz spokojiti s jedním
rokem, jelikož pak hned jde dítě na učení, t. j. od rána do večera je tak za
městnáno, že nelze mysliti na vyučování katechismu. Jen ony rodiny, z nichž
ještě nevymizel duch náboženský, neopomíjejí posílati děti své na katechismus
již v 7. neb 8. roce. Hlavním cílem kněze tudíž jest, aby přivábil na katechismus
co možná nejvíc dětí a to v nejmladším věku do kostela neb jiné prostranné
místnosti a jeho učení aby bylo vydatné a zajímavé, aby děti"přišly opět a opět.
V každé pak farnosti jest pro chlapce i dívky tato řada katechismů: Tak zvaný
malý katechismus pro děti do 9. roku. což bývá obyčejně čtvrtina příštích primo
komunikantů; dle toho tedy průměrně ze čtyř rodin jedna rodina přeje dítěti
štěstí prvního sv. přijímání a náboženskou výchovu. Následují pak dva roky při
pravy na první sv. přijímání tedy dva katechismy pro děti 9ti a lOtileté, takže
11. rok s prvním sv. přijímáním tvoří závěrek a korunu náboženské výchovy.
Neodejde-li dítě do životního povolání, chodi ještě celý rok do t. zv. »Catéchisme
de Persévérencec, což jest jakýsi druh křesťanského cvičení. Chodí-li sem aspoň
polovina bývalých primokomunikanlů, jest to vrchol štěstí pro kněze.

Z toho, co dosud pověděno bylo, snadno lze uhodnouli, kde je příčinanevě
domosti náboženské, zášti k náboženství a vůbec všeho kulturniho boje posled—
ních let ve Francii. Neni to politování hodný zjev, jestliže v Paříži, osvětovém
městě potkáš mnohého jinocha, jemuž je 19, 20 roků a dosud neslyšel slova
o náboženství a o Bohu? Mnohé čtvrti městské jsou v té příčině pravé země mis
sijni, v nichž diecésní missionáři hojnou práci maji.

Pro kněze tedy je větší námahou dostati děti k náboženskému vyučováni
než vykládati jim katechismus a křesťanské cvičení. Kolik rodin musí kněz na
vštíviti, aby je přiměl k tomu, by dovolily děti. do náboženského vyučování.
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Důležitou oporou jsou mu v té příčině t. zv. vDames catéchist'esc, t. j. dámy,
jež všechen svůj volný čas věnují na to, buď aby knězi co možná nejvíc dětí
z rodin přivedly anebo při vyučování dozíraly neb děti zkoušely. Jsou jako
strážnými anděly svých chráněnců a mnohý primokomunikant jest jim vděčností
zavázán za to, že se mu dostalo dobrodiní náboženské výchovy. Také navště
vují nemocné děti, aby jim, nemohou-li súčastniti se společného vyučování ná
boženství, privátně katechismus vykládaly. Často zdaří se jim i při těchto ná.
vštěvách tu neb onu rodinu pohnouti k tomu, aby své dosud nekřtěné děti daly
pokřtíti. Též i mnozí mužové svůj volný čas obětují, aby podobným způsobem
byli knězi nápomocni.

Všichni tito spolupracovníci a spolupracovnice tvoří arcibratrstvo a ze
zprávy o valné schůzi jeho ze dne 8. července 1911 jest patrno, že jejich v'Pa
říži 4209 pro 44.174 katechumenů. Jsou to však číslice přece skrovné na Paříž!
Ale kněz, který s takovýmito obtížemi horlivě kate'chisuje, přináší tu oběť, o níž
ani zdání nemá. ten. kdo pracuje ve škole v našich byť neutěšených, přece aspoň
vjistěm smyslu spořádaných poměrech školních.

Neděle IV. po velikonocích.
Frant. Pražák.

>Naučí vás všelikě pravdě.. Jan 16, 18.

Duch sv. učinil apoštoly dokonalými podle rozumu i podle sr'd'ce. Podle
rozumu poznali všelikou pravdu, Kristem Pánem 'hlásanou bez bludu a jasně
podle srdce setrvali netoliko v posvěcující milosti, nýbrž ozdobili svůj život
neobyčejnými ctnostmi.

Co jest dokonalé a dokonalost? V rodině měli krásný zvyk, že večer
se společně četlo. Četly se knihy vzdělávací, životy svatých. 0 P. Ježíši —_zvláště
v postě, i pohádky a jiné. V životech svatých četly dítky, jak lidé dctčeni milosti
boží zatoužili po dokonalosti a oddali se jí. Někteří odešli na poušť a uzavřeli
se do pousteven, jiní rozdali statky chudým, ponechávajíce si jen tolik, kolik
nezbytně třeba k životu, jiní zavázali se slibem, že budou sloužiti nemocným,
jiní vstoupili do klášterů. l četlo se dále, že dospěli k veliké dokonalosti. Dítky
mohly a měly se tázati, zda něčemu nerozuměly. [ ptal se Rudolf, hoch hloubavý
a ve všem svědomitý: »Otče, co jest dokonalost, o které je tu ustavičně řeč?
Každý něco jiného činil, a přec o každém se dí, že byl dokonalý! V čem tedy
vlastně záleží? Ač ostatním zdála se otázka zbytečna, přece když měly na ni
odpověděli, nemohl nikdo. I řekl otec: Rudolfe, přines své výkresy! Rudolf totiž
kreslil velmi pěkně a vy, pravil ke dvěma jiným, přineste růži ze zahrady, která
dnes krásně rozkvetla a přineste též plnou sklenici vody! Mžikem byly rozkazy vy
konány. í—Iled'te,pravil otec, na výkresech Rudolfových neopravil professor docela
nic a dal jim známku výbornou. Jsou v očích učitelových dokonalé? Ano, byla
odpověď. A proč, táže se otec? Protože nemají ani chybičky. řekly děti. Dobře,
dodal otec. Dokonalé je tudíž to, čemu nic nechybí, to, co má vše, co míti má.
Je Rudolf, ptal se otec dále, takovým kresličem, že by jeho výkresy nikdo lépe
neudělal? (5 není, odpovídaly dítky, mistr Dítě by je nakreslil ještě dokonaleji.
A je mistr Dítě nejdokonalejší malíř? tázal se otec a odpověděl hned: je výtečný
umělec, ale můžeme si 'mysliti výtvory ještě lepší. A což růže, tázal se dále,
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je dokonalá? Je, je, voláno živě ode všech. Byl to věru nádherný exemplář
A proč je dokonalá? Dítky už věděly: nemá chybičky, nic jí nechybí k obrazu
a ideálu růže. I otázal se otec: nyní mí povězte, mohla-lí by tato růže býti ještě
dokonalejší? Dítky nevěděly. Otec ie poučoval: o druhu, k němuž tato růže
náleží, bylo si sotva představiti krásnější exemplář, ale jsou jiné druhy růží, jež
pokládány jsou ještě za dokonalejší a vzácnější. A nyní, pokračoval otec, vezmu
sklenici až do vrchu naplněnou, tak že už ani jediná kapka se do ní nevejde.
Zde už si sklenice plnější nedovedu ani mysliti.

Dokonalé je tedy to, čemu nic nechybí k tomu, co má míti. Nejdokonalejší
je Bůh. Je tak nekonečně a svrchované dokonalý, že si nelze vůbec ani myslití,
že by se mu něco nedostávalo. nebo že by mohl se ještě v něčem zdokonalítí.
Proto je také pro všecky nejvyšším vzorem dokonalosti. »Dokoualí buďte,- praví
Spasitel, »jako Otec váš nebeský dokonalý jest.: Na světě je různá dokonalost
podle stavů, v jakém kdo je. Žák je dokonalý, jenž má vše, co jako žák míti
má a podobně příslušník kteréhokoliv 'stavu. Ale jako růže má různé druhy,
jeden dokonalejší druhého, tak jest i ve světě. V každém stavu může a má býtí
člověk dokonalý t. j. má vše konatí tak, aby na ničem nebylo chyby a ne
dostatku, ale může“ také volití stav dokonalejší. Kristus mluví o dvou. Bohatý
jinoch se ho tázal, co má činiti, aby vešel do věčného života. Spasitel mu od
pověděl, aby zachovával přikázání. To jsem činil od mladosti, řekl jínoch.
Chceš-li dokonalým býti, pravil mu Spasitel, rozdej vše cl.udým a následuj mne.

(Sr. Mat. 19, 21) Jinde podobným způsobem OdeTUčUJB panictví & panenství
(1 Kor. 7, 25.) a poslušnost (Žid. 13,17). Plniti přikázání, jest dokonalost všem
potřebná. Zachovávati evangelické rady chudoby, čistoty a poslušnosti jest stav
vyšší dokonalosti. Konečůě v každém stavu jsou stupně dokonalosti jako táž
kresba jinou má dokonalost, je-li z ruky žákovy nebo mistrovy. Kde jsou stupně,
tam patrně třeba stoupati a nezůstávatí stále dole. Proto praví sv. Jan: Kdo jest
svatý„ posvčtiž se ieště! (Zj. 22. 11). Stále výše a výše k tomu, jenž jest do
konalost sama, k Bohu, tot vůle boží!

To jest dokonalost. Na světě zůstane vždy neúplná a vadná. V nebi bude
bez vady. Nebude nikdo míti nejvyšší dokonalost, nebo tu může míti jen Bůh,
nebudeme míti stejný stupeň dokonalosti, nýbrž takový, jaký jsme si na zemi
vydobyli a jaký dle toho zasluhujeme, ale každý bude míti podle stupně své
oslavy dokonalost úplnou a bezvadnou. Nic mu nebude chyběti.

Jest dvojí dokonalost pozemská. Jedna záleží v posvěcující milosti. Ta od
povídá odpovědí Kristově jinochu: chceš-lí vejíti do života věčného, zachovávej
přikázání. Bez milosti nelze se líbiti Bohu. Bez milosti posvěcující zasluhuieš
věčného zatraccní, nebo nemáš svatosti, kterou podle rozkazu a ustanovení
božího máš míti. Ale jsa v milosti, libíš se Bohu, jsi jeho dítkem, od něho
milovaným, máš svatost, kterou íako křesťan míti máš. Milost posvěcující je sice
jedna, ale ne každý ji má stejně. Kdo ji má víc, je světější, Bohu podobnější,
jemu milejší & také dokonalejší.

Jiná dokonalost záleží v ochotném a snadném konání všelikých ctností,
hlavně těch, které odpovídají stavu. Tato dokonalost předpokládá posvěcující
milost a působí, že člověk v milosti roste. Tuto dokonalost má na mysli Bůh,
Kristus, církev, když nás k ní napomíná. Tou připravuje si člověk oslavu
budoucí, nebo _sni stoupá a klesá plnost posvěcující milosti. Tuto dokonalost
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mám na mysli, když vám pravím: buďte, žáci, dokonalí! Chci tím říci: plňte
ochotně a rádi povinností své k Bohu, rodičům, ke škole. Plní-li je někdo
neochotně, nestále, s velikým přemáha'ním. nemůže o dokonalostí u něho býti
ani řeči.

Na patě Libanonu žila od nepaměti rodina Omarova, slynouc daleko široko
_věhlasem. Tento věhlas jako by byl v ní dědičný. Kdo bude mým nástupcem,
tázal se Josef Omar, jenž měl několik synů, aby po mně stal se hlavou rodiny
ajejí vážností? Shromáždil své syny, líčil jim vznešenou krásu a neobyčejný
rozhled památné hory a pravil: jděte a shlédněte jí. Synové šli. Však jeden
vida, když se k ní přiblížil, její nebetyčnou výši a obtíže cesty k vrcholu, pozbyl
odvahy a se vrátil. Druhý na další cestě dal se svésti domluvami jínochů
a dívek, kteří slavili hlučnou národní radovánku, aby zůstal, mně, že bratra
dohoní; ale nedohoníl ho, nebo ples ho upoutal, že na další cestu se ani ne
vydal. Jakže, pro matnou podívanou konate tak dalekou cestu, domlouvalí dvěma
zbylým na další poutí lidé, kteří pracovali na odklízení kamení, jež s přívalem
vod zasypalo jich role? Sem pojďte a pomozte nám; odměníme vám pomoc
hojně. Třetí zůstal. Ale čtvrtý vytrval, shlédl krásy Libanonu a pokochat se roz
hledem s něho. Ty budeš mým nástupcem, řekl k němu potom otec. Ty's ne
poklesl myslí, ty's nedal se-svéstí zábavou ani ziskem, ty's hoden státi se
dědicem cti rodiny Omarovy. Příklad dí: cesta k dokonalosti je cesta obtížná.
mnohý úklad z ní svádí, ale kdo na ní vytrvá, dojde ctí, pravé cti před Bohem
a před lidmi. Po zmrtvýchvstání Páně hořelo srdce apoštolů dychtívostí, sloužiti
dílu Kristovu. Naplňte srdce své ochotou i vy, obnovujte ji často! Ivy dobudete
sí nejkrásnějšího věnce vavřínového pro čas a pro věčnost. Amen.

Neděle V. po velikonocích.
Frt. Kumštýř.

»Budete-lí zač prosili Otce ve jménu mém, dát vám: Jan 16, 23. P. Ježíš
napominá apoštoly, aby se horlivě modlili. Vysílá je do světa, aby založili a šířili
jeho království. Zdálo by se, že jím da' vše, čeho k úspěchu třeba; avšak ne,
žádá, aby za všecko modlitbou prosili. Ano i sám mnoho se modlil. Chtěl nás
poučíti, že modlitba je každému potřebná. Kdo se nemodlí, je nadpřirozené ještě
mrtev a žije pouze přirozeným životem, pro nebe nezáslužným. Podlehne mnohým
pokušením, nebo je jako vojín beze zbraně. Nikdy z něho nebude ušlechtilý
a vznešený charakter, nebo všecka vznešenost našich duší prýští se z Boha,
z poznávání a milování nejvyšší bytosti.

Dnes lidé málo se modlí. Proto je ve světě tolik sobectví, všednosti, ano
i nízkosti, proto naříka' se zvláště na zkaženost mládeže. Kdo žil mezi lidem
zbožným a potom přišel tam, kde lidé se nemodlí a do kostela nechodí, žasne,
jaký to rozdíl. V kraji zbožném jsou dítky poslušné, uctivé, _milé, bohabojné,
v kraji nenábožném jsou neuctívé, zdívočílé, toulavé, prolhané, nepoctivé. Chybí
jim vlívtnábožností.

Přejete si zajisté, aby každý o vás řekl, že jste dítky hodné. Bez modlitby
jimi nebudete. Nepravím, že modlitba sama k tomu stačí, pravím jen, že bez ní
není krásná ušlechtilost povahy možna.
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Konejte vždy ranni modlitbu! Jakmile si na ni zvyknete, nebude'vám ne
toliko obtížna', nýbrž pravou potřebou. Známý universitní protessor, který má
synáčka, chodícího do obecné školy, vždy se s ním modlí; chlapec nemá už
matky. Jednou zaspali oba. Rychle se oblec a běž do školy pravi otec k dítku,
je nejvyšší čas. A což modlitba, vzpomene si školáček? Udělej kříž. večer si to
vynahradíme. Večer odříkával chlapec obvyklou modlitbu večerní. Otec mu dí:
tak jdi spat. Ale vždyť máme nahraditi ranní modlitbu, ozval se synáček. Otec
byl pohnut. Pomodlil se s chlapcem tedy ještě něco misto ranní modlitby.
Mohl bych vám jmenovati knížata, krále a císaře, slavné vojevůdce, umělce
a učence, kteří nikdy nevynechali ranni modlitby. Stačí, když vzpomenu našeho
panovnického rodu.

Proč máte se modliti ráno? Poněvadž začínáte nový den. Bůh vám jej
dává, proto dlužno k němu vděčně pozdvihnouti mysl. Tento den má vám
přinésti na věčnosti užitek, proto třeba, abyste Bohu, Pánu věčnosti, všecky své
práce dobrým úmyslem zasvětili. Tento den může míti pro vás nebezpečí,
pokušení, obtíže, proto jest moudré, odporučiti se mocné a dobrotivé ochraně
P. Ježíše, P. Marie, anděla strážného. Kdo má nějaký zlý návyk, umíní si, že
zvlášť bude míti pozor, aby se ho vystřihal. Kdo tak modlitbou nový den
posvětí, neutone ve všednosti, v hmotné nebo duševní práci, poněvadž nad sebou
rozžehl vyšší světlo. Co dává slunce dni, světlo a teplo, to dává modlitba
dennímu životu, milost, ideálnost, vyšší vzlet a smysl. Konejte vždy modlitbu
večerní, ovšem na kolenou, a ne v posteli, nebo kdo se leže modlí, toho Pán
Bůh dřímaje poslouchá, dí přísloví. Konejte ji dříve, nežli se dostavuje ospalost,
abyste ji mohli vykonati řádně. Večerní modlitbu nevynechá žádný nábožný
křesťan. Spytihněv II. kníže české, činil, vypravuje Hájek, večer poděkování
Bohu takto. Zašel do své kaple, odříkal církevní hodinku, zvanou komplctář, po té
rozjimal chudě ve své ložnici VěClminulé & budoucí tak dlouho, až se položil.
Znamenaje se svatým křížem usnul. Po večerní modlitbě s nikým již nemluvil.
Tak činil každého dne. Proslavený ruský vojevůdce Suvorov, muž jak svědomitý "Ž':
tak zbožný, byl ve Varšavě svědkem, jak setník zkrátil modlitbu, jež s vojiny '
večer na stráži se konala. Přistoupil k němu a přísně jej pokáral pravě: Ne
svědomitý člo'věčc, chceš Boha podvésti? Pak zajisté i mne i cara zradíš! Však
příkladů nebylo by konce.

Proč máte se modliti zvláště večer? Abyste poděkovali Bohu, za dobrodiní,
která toho dne vám udělil. Snad právě tento den ochránil vás od hříchu nebo
jiného zla, snad právě tento den udělil vám milost, jež je vzácna pro vás pro
život a pro věčnost. Při této příležitosti vzpomináme také rodičů a jiných dobro
dinců. Večer máte zpytovati krátce své svědomí, zvláště pak o zlém návyku,
máte-li jaký, vzbudit lítost a dobré předsevzetí. Tato lítost ničí mnohé poklesky,
bez nichž není ani jediný den našeho života. Nastane noc, nepřítelkyně člověka,
spánek, v němž nemáme svobodného užívání rozumu a smyslů, jest tudíž
důležito, abychom svolali na sebe milostivou ochranu boží. Mnohý večer zdrav
ulehl, ale rána se nedočkal. Bezstarostně ulehli na lodi Titanik na lože, & za
dvě hodiny usínali na dně mořském k spánku věčnému. Dobře mu, pomodlil-li se;
jeho modlitbu přijal Bůh jako modlitbu před smrtí, která. přináší věčnou spásu.

Modlete se i pokud lze, před a po jídle. V mnohých rodinách koná se tu
společná modlitba nahlas. U našeho císařského a královského rodu nikdy se

...—
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neopomíji. Ferdinand Dobrotivý učinil kdysi výlet z Inšpruku do hor. Lid při
pravil mu občerstvení" mlékem, medem, máslem a chlebem, těše se nad míru,
že je císař přijme. Přijal je rád a když pojedl, vstal, sejmul klobouk, udělal
kříž a modlil se. Mnohý pohnut zaslzel. Proi. Klár, po němž má Praha v ústavě
slepců tak krásnou památku, neopominul ani ve společnosti při jídle se pomodliti.
Říkával: Bůh nám žehná veřeině, proč bych se ostýchal, veřejně mu také děkovatii

Máte krásnou modlitbu v katechismu; naučte se jí pro život! Co máš
člověče, dí sv. Pavel, čeho jsi nepřijal? Děkuje Bohu květina svou vůní, pták
svým zpěvem, muška svým bzukotem, dí básník, děkuj mu ty nejvzácnější svou
schopností, pozvedni vděčně mysl svou k Bohu za dary, jimiž tě živí. Nedej se
masti posměchem nevděčných lidí. Hanbu nemáš ty, ale oni. '

Modli se před důležitou prací. V mnohých zemích koná se modlitba při
zahájení sněmů. Na počátku školního roku bývá vzývání sv. Ducha. Hluboce
dojímavá bývá modlitba vojínů před bitvou. Když _Václav II., jenž pět let byl
zanedbáván, zimou a hladem mořen, uváděn byl v 12tém roce svém slavnostně
do Prahy, zašel převeliký průvod, jejž vedl biskup pražský Tobiáš, za zpěvu
»I—lospodinepomiluj ny: na hrad, a mladický král poklekl u hrobu sv. patronů
českých, aby vroucně se pomodlil a tak zasedl na trůn otců svých. Jak se
modlivali před každým podnikem i tvrdí Husité, je známo všeobecně. Uvádění
na purkmistrovský úřad dělo se po tisíciletí také u nás vždy po slavných
službách božích, zvyk ten býval také zanášen jako zákon do pravidel městských.

Modlete se před důležitější prací, ne-li jinak, aspoň zbožným povzdechem
k Bohu. K pracím a podnikům dal nám Bůh ovšem především sily ducha atěla.
Pouhá modlitba úkolu nevykoná. Ale Bůh dává požehnání, on sílí, on ji obrací
také k duchovnímu dobru. A nezdaři-li se pro svět, máte útěchu, že jste všecko
učinili; o zásluhu pro věčnost jste nepřišli.

Modlete se v pokušení! Tu přichází největší nepřítel, proti němuž přirozené
síly často nestačí. Mnohý by podlehl, ale zpamatovav se, učinil jen kříž nebo
poklonu kolenem, :: nepřítel prchl. Jako lev řvoucí obchází. Kdo se modlívá má
kolem sebe mocnou tvrz zásluh a v ruce účinnou zbraň, modlitbu. Nic nemůže
ďábel proti tomu, s kým je'Bůh, Nerada pouštěla matka nejmladšího syna jako
tovaryše do světa na zkušenou, nebo dva odešli jí už, aniž se vrátili; alejinoch
nedal. Se slzami v očích sňala křížek s prsou a zavěsila mu jej na šíji. Přislib
mí, dítě, prosila, že jej nositi a v těžkých chvílích k němu modliti se budeš.
Jinoch pohnut slíbil. A činil tak. Často přikvačilo na něho nebezpečí, pokušení
nebo strast. Tu položil ruku na prsa, kde pod šatem ucítil matčin křížek. Věděl,
že jest to její vzácná památka, viděl, jak často jej snímala a držíc jej v ruce
se modlila. Nejen na Boha si tu vzpomněl, ale také dobrá, těžkým životem
ustaralá tvář matčina vstoupila mu živě na mysl. A tak netoliko obsta'l, ale mocí
táhlo ho to zpět do rodné vísky, ke krbu, jejž mu láska roditelky činila tak
milým. Oto bylo shledání! Nikdy nebyly dobré ty duše tak šťastný jako
tehdáž, matka, že se jí syn neztratil, syn, že šťastně se domů vrátil.

Zachovávejte starodávné zvyky křesťanské! I vám poukazuje matička na
křížek. Maria volá vás k zbožnosti, “kterou sama' vynikala. Slyšte ji! Projdete
šťastně bludištem života a tam, v pravé a věčně vlasti, uvítají vás ti, k nimž
v modlitbách jste se tak často obraceli: Bůh, Ježíš, Maria. Amen.
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Neděle VI. po velikonocích.
FRANT. HRÁSKÝ.

»I vy svědectví vydávati budctc.< Jan 15, 27.

Dokonalý jest, kdo v milosti boží jsa, koná vytrvale a snadno všeliké
ctnosti. Však cesta na tento vrchol je daleká; mnozí na ni se vydají, ale ne
všichni na ní věrně setrvají a málokteří dospějí až kjejímu konci.

Tuto cestu k ní chci vám v několika rysech nakresliti.

Vzpomínám na dobu 8. až 12tého století, kdy řeholníci sv. Benedikta po
kryli západní Evropu svými kláštery. Řeka nebo potok ukázal jim cestu do
pralesů, do nichž dosud snad ani noha smělého lovce nevkročila. Vniknuvše tam
a vyhledavše po velikých útrapách vhodné místo, usadili se na něm. Jak jim asi
s počátku bylo, když rozhlížejíce se po okolí, pomyslíli na práci, která je oče
kává? Co zakusili nebezpečí, co zimy a bouří, co námah? Každou píď země
zarosili svým potem. A za deset nebo dvacet let? Na míli v okruhu les vy
kácen, pole vzdělána a prostřed stojí kostel s klášterem, v němž jest škola li
terni a řemeslná, kolem několik set domků, v nichž bydlí lid ne sice ještě vzdě
aný, ale přece již křesťanský a vzdělání přístupný. Cestou, která s nesmírnými
námahami byla udělána, jsou spojeni s hradem nebo jinou osadou podobně
vzniklou. Tak Evropa, dříve nepřetržitý prales s řekami bez koryta, s bahny na
míle se táhnoucímí, proměnila se několika setletou prací mnichů v nejkulturnější
díl země. Však byla-li práce, vzdělatí hroudu, těžká, ještě těžší bylo, vzdě'ati
ducha a srdce lidu. I to se zdařilo. Práci těchto tichých pracovníků nikdo po
zásluze neocení, poněvadž toho ani nelze.

Takovému kraji lze přirovnati duši lidskou. Křesťanská dokonalost má v ní
zkvésti, než duše je buď ještě prázdným, nevzdělaným polem, anebo již pouští
zarostlou býlím, trním a stromovím, chci říci. že je buď sice nezkažena, ale ne
vzdělána jako u dítěte, nebo už zkažena, jako u hříšníka. Může v ní vzejití útlý
květ křesťanské dokonalosti? Nemůže. Nejprve dlužno ji vzdělati.

Vy dovedete zajisté už aspoň poněkud oceniti důstojnost, krásu a po
žehnanost křesťanské dokonalosti. Dovcdcte zajisté pochopiti, jaký rozdíl je mezi
člověkem nevzdělaným, surovým, hříšníkem a člověkem vzdělaným, ušlechtilým,
ctnostmi ozdobeným. Tak se dávejte ochotně vésti těmi. kteří na poli vašich
srdcí konají dílo, které nadšení a obětaví mniši konali ve středověku po Evropě.
Dávejte se vésti od rodičů a učitelů, zvláště však od kněží, nebo krásnou za
hradou stává se srdce lidské jediné náboženstvím. Náboženství a jeho úkony
pomáhají vytrhovati z něho býlí hříchů & vášní, vzdělávati je pluhem kajícnosti,
zalévati milostí. Dávejte se vésti, vštěpujle si jich slova do srdce, čiňte, k čemu
vás navádějí.

Kdo vedl mnichy benediktiny mezi barbary, do pralesů, do nehostinných
končin země? Pohodlí? Nikoliv. Hmotný zisk? Též ne. Či šli tam pro kratochvíli?
O, cesta jejich byla cestou křížovou. Co je tam tedy vedlo? Slovo Páně: jděte
do celého světa a učte všecky národy. Láska boží to byla, laska plamenné,
taková, jaká hnala apoštoly do všech končin země. Poněvadž Boha nade vše
milovali, hořeli touhou, aby také od jiných byl poznán a milován. Z této lásky
boží zrodila se láska blíženská. Znali cenu duše lidské, pro níž Syn boží se
vtělil a za niž na kříži umřel, aby nezahynula věčně. Toto radostné evangelium
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chtěli jim přinésti a přivésti je tak z tmy pohanství ke světlu. jež dává víra k're
sťanská. Láska boží a blíženská je nadchla k apoštolskému dílu, aby ji vypěsto
vali v srdcích tisíců.

Řekl jsem vám, že dokonalost záleží v trvalém a snadném konání všelikých
ctností. Ukázal jsem vám také, že kdo chce k dokonalosti dojíti, musí nejprve
vzdělati duši podobně, jako mniši apoštolé vzděiali pustinu na úrodný kraj,
totiž vymýtiti z ní hřích a náruživosti. Nyní jste viděli, že vzpružinou k do
konalosti musí býti láska k Bohu a k bližnímu. Ano, dokonalost záleží právě
v této la'sce. Láska iest svazek dokonalosti, dí sv. Pavel (Kol. 3, 14). Není
žádné jiné dokonalosti, píše sv. František Saleský, nežli milovati Boha nade
všecko a bližního jako sebe. Čím více kdo Boha a bližního miluje, tím více
nenávidí hřích, tím ochotněji činí vše, co Bohu- se líbí, tím ochotněji bliž
nímu činí dobře. Modlitby, půst, návštěva chrámu, dobré skutky, jest vše
bud prostředek, abychom k této lásce došli, anebo projev její, pravidelně obojí
zároveň. Byli by dokonalými nadšení missionáři, kdyby dilo své “konali zjiného
důvodu, nežli zlásky k Bohu a bližnímu, n. p. pro čest, nebo pro zisk? Nebyli.
Byl by dokonalým lid, jejž 'vzdělali, kdyby je přijal a od nich vzdělati se dal
z časného prospěchu nebo jiného světského důvodu? Ne. Proto bývaly tyto
osady krásné zahrady dokonalosti, poněvadž všecky oživovala láska k Bohu a
bližnímu, vedouc je k vysrříháni se hříchu, k počestnosti, zbožnosti, k ctnostem.
Ptali se sv. Augustina, co mají činiti, aby svatě žili. Odpověděl toliko* Milujte
Boha a čiňte cokoli. Chtěl tím říci: budete-li v pravdě milovati Boha, budete mi
lovati bližního, báti se hříchu, konati všeliké ctnosti.

Ještě jednou vraťme se kdílu mnichů missionářů! V pustině stál malý dře.
věný kostelíček a několik na rychlo zdělaných obydlí. Přišli první zvědavci, aby
shlédli cizí muže, nejprve bázlivě, brzy důvěrně. Odkud jste, proč jste sem přišli,
byly asi první jich otázky. Za nějaký čas přišli zase. Už viděli kus země vzdě
lané, pochopili slibnou budoucnost podniku a snad i zůstali, aby za výživu spo
jili práci svou s prací nových osídlenců. Nyní nastal úkol, osvítiti a vzdělatijich
duše. Jak missionáří začali a dokonali obtížné toto dílo? Vypravovali jim o Kristu,
o Matce boží, o apoštolích, o cirkvi. Především učili je znáti Krista, s počátku
jednoduše na základě biblického dějepisu, po té stále obšírněji a hlouběji, až celá
osoba Kristova stála před duší jejich v celé své dokonalosti, v cele božské kráse,
v celé své lásce k Bohu a lidem. Tu pak bezděky sepiaii pohané ruce své a
padli před křížem na kolena. Vroucí povzdech lásky a vděčnosti zachvěl se na
jejich rtech. Počali chápati slovo Páně: já jsem cesta, pravda a život (Jan 14,
6). Kristus stal se jim vzorem cítění a jednání. Čím více ho poznávali, tím více
ho následovali, tím více stávali se křesťany. Mnozí z nich časem dospěli k do
konalosti křesťanského života. Kristus byl jich učitelem a vůdcem. Vedle něho
rychle zamilovali si přečistou jeho matku P. Marii, příklady svatých pomáhaly
jim, jak mají za Kristem jíti. Kristus jest nejvyšším vzorem dokonalosti, vedle
něho pak P. Maria a svatí.

I vám, chcete-li dojíti k dokonalosti, musí býti Ježiš hlavním vzorem, vedle
něho pak Maria a svatí. Kdo chce býti dokonalým hudebníkem, vzdělává se na
Smetanovi a Dvořákovi, kdo dokonalým spisovatelem, na Čechovi, Vrchlickém
a Zeyerovi. Kdo chce býti dokonalý svým životem, musí se vzdělávati na ne
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vyšším vzoru svatosti a dokonalosti, na Kristu, a na jeho živých obrazech, na
P. Marii a svatých.

To jest dokonalost a cesta k ní.
V 4. století žil na poušti sv. Jan Kolobos. Zvali ho tak. poněvadž byl ne

patrné postavy. Odešel na poušť, aby se oddal životu dokonalému. Starý pou
stevník byl mu vůdcem. Aby hc vycvičil v poslušnosti a pokoře, kteréžto ctnosti
tehdejší poustevníci pokládali za základ, na kterém budova dokonalosti musi
státi, poručil mu, aby zastrčil suchou hůl do písku a ji poléval. Dvě hodiny bylo
k studni. Sv. Jan Kolobos zaléval hůl rok, zaléval ji druhý rok. ovšem marně.
Mnohým zdál se rozkaz bláhový a neužitečný, marná ztráta času. Mladý mnich
odpovídal: přišel jsem na poušť, abych se cvičil vdokonalosti, k níž poslušnost
je základ. Práce je malicherná, ale důležita jest poslušnost. V třetím roce hůl se
zezelenala & vydala plody. Starý poustevník je vzal, ukázal bratřím, pravě: hle,
ovoce poslušnosti a pokory; vezměte a jczte! Mladý poustevník stal se skutečně
vzorem svatosti a dokonalosti.

Poslouchejte Krista, pohlížejte k němu jako svému vzoru, dbejte hlasu
církve, která vede vás k dobrému, konejte dobře svaté úkony, které vám ukládá.
Stojí to s počátku přemáhání, ale cíl je vznešený. Na kmeni života zkvetou vám
květy dokonalosti a vydají plody, které vás vzácny učiní, před lidmi a před
Bohem, které na zemi dají vám klid, sílu, úctu k sobě, štěstí, po smrti stoná
sobnou odměnu. Amen.

Barvy a.jejich Význam.
Světlo slunečné nepůsobí jenom, že předměty kolem sebe vidíme, nýbrž

způsobuje také, že je spatřujeme různě zbarvené. Tak vidíme oblohu modrou,
trávu zelenou, krev červenou, křídu bílou &j. Člověkpak vidí některé barvy rád, ně
které nerad, některéjsou mu mily, jiné nemily, a dle toho jim připisujejistý význam.

Všech barev nejjasnější jest barva bílá, která člověka nejvíce dojímá čistotou,
a poněvadž běl“nesnese ani sebe menší poskvrny na sebe, říkáme, že jest barva
bílá znakem neboli symbolem čistoty a neposkvrněnosti. »Buďte prosti (čistí) jako
holubice,: napomínal Spasitel náš apoštoly, když je posílal do světa, chtěje jim
říci, aby zachovali tělo čisté- a duši neposkvrněnou.

Vedle holubice i vážnější labuť jest pěkným obrazem čistoty. Barva bílá
jest vždy znamením nevinnosti. Kvítka s bělostnými kališky znázorňují nejlépe
tuto korunu všech ctností. Lilie, již sv. Josef v ruce drží, a jež jest květinou Panny
a Matky Boží, pokládá se za obraz nejčistší nevinnosti. Také skrovná konvalinka
stala se pro krásnou bělost znakem nevinyrovněž jako sněženka, jež první z květin
otevírá očka po dlouhém spánku zimním.

Kdykoliv andělé lidem se zjevili. vždy vídáni byli v rouše sněhobílém (krá
lovna v Lurdech též), čímž se naznačovala nejen jejich čistota a nevinnost, nýbrž
i svatost. Také kolem trůnu Nejvyššího viděl sv. Jan zástup veliký, ani oblečeni
v rouše . . . 'prozpěvují chvalozpěvy, což líčí Svat. Čech v básni »Andělé- takto:

Jako Sněhu pýří kolem Pána víří
Serafinů zjev:

Jemu všechno kolem rozkoší a bolem
hřímá, hučí, šeptá, jása, kvílí, reptá

věčný chvalozpěv.:
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Písmo sv. těší hříšníka: Kdyby byli'hříchové vaši jako červec, nad sníh
zbíleni budou. Hříchy odpouští ten, jehož šat mzh. Tábor učiněn jest jako sníh —,
(běl značila vždy svatost). Roucha kněží starozákonních byla bílá, z bílého kmentu,
a až dosud barva bílá 0 bohoslužbách našich převládá (alba), ubrousky na oltář,
svíce, ornát. (Kropení častá, mytí, působí čistotu). O Božím Těle vídáme malé
družičky v bělostných šatech, any sypou před Nejvyšším po cestě kvítí. — Ježíš
přebývá v chlebu bílém z pšeničné mouky. — Barva bílá či světlá — jest barvou
blaženosti věčné. Světlo věčné at jim sviti. (Nedostatek světla — tma jest
místem zlých.) — Kde zbožnost přebývá, s Bohem se žije, tam bílá barva se
objevuje. —

Také na trůně barva bílá zasedala. O Libuši, kněžně české se dočítáme
v rukopisu Zelenohorském: »stúpí kněžna v běle stvúci rizě, stúpi na stól oteň
v slavně sněmě.:

Bílý rubáš sněhový, v nějž země naše na zimu se zahaluje. jest zajisté
také krásný; patříme-li však déle na sněžný příkrov, nemůžeme se ubránititruch
losti a zármutku. Barva bílá naznačuje tedy i smutek. Proto v písních národních,
kdo se loučí, bílým šátkem oči utírají, a kdo někam odjíždějí, bílým šátečkem točí.

Když bílé slunko jarní tepleji září, mizí rubáš sněhový, po smutku se do
stavuje radost i vítězství. Beze sněhu, jenž mnoho životů sice zmařil, ale daleko
více životů zachránil od stuhnutí trvalého. nebylo by vzkříšení přírody každého
jara, proto kde zármutek jest, ale nevede k zoufáni, ale obrátí se v radost a ví
tězství. — z mrtvého děcka nezemřelo všecko, ale duše vejde v radost, proto
připohřbujeho nese se rakev i týl na rukou v barvě bílé— tím spíše, že ještě ne
ztratily (do 7let) — nevinnosti křtem nabyté. — Mládencům, které ke hrobu
nesou, dávají bílý týl, jako na křížek... Běl naznačuje vítězství i dospělých
zemřelých — svící, a že do věnců uvítých k poctě nebožtíků rádi vplétáme kvítí
s bílými kalíšky, a taktéž na hroby rádi jim sázíme na hroby květiny bíle kve

_ toucí. Panna, odebravši se z vezdejšího života v kraje, kde svatost bez pro
“. měny a radost čistá věčně sídlí, odívá se v šaty barvy bělostné — neboť duše

Ějejí došla míru a očisty. — Křtění v sobotu velikonoční oblékání byli v rouchobílé, odtud název bílá sobota. Poslové, již přicházejí — (jak dítě křtem dosáhlo
usmíření & obléká se bílou páskou) -— ]: nepříteli žádat o mír, nosívají s sebou
bílý prapor, a když v táboře byl vztýčen prapor bílý, dává se znamení, že na
stalo příměří.

Běl i k vnitřní povaze lidské se upíná, označujíc dobrotu a laskavost.
Odtud jde, že předkové naši »bělobohy- nazývali božstva, jež pokládali za
dárce všeho dobra, původ zákonů, pravdy, vítězství, zdraví tělesného i dušev
ního a j.

Rubem barvy bílé jest černá. Čerň a běl se spolu nesnášejí: kde jedna
jesi, druhá místa nemá. Čerň také jinak působí v mysl lidskou, nežli barva bílá;
tato usmiřuje, ona nelibost a ncpokoj přivádí a budí v srdci city pochmurné.
Člověk běl miluje, černi pak nenávidí a proto ji připisuje jenom věci zlé. Proto
předkové naši »černobozic řikali božstvům zlým, od nichž neštěstí a záhuba po
cházely. Malovaly pak je černě, jako se vyobrazuje až dosud ďábel, protivník
všeho dobra. Zlé skutky nazývají se také skutky černými rskutky temnostic
(černý nevděk) a podobně se nazývají i lidé, již dopouštějí se skutků takových.
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Jako temné mračno bývá znamením zkázonosného přívalu a hromobití, i barva
předpovídá" neštěstí. Jidáš volil černou tmu ku zradě Pána Ježíše.

V pohádkách zhusta slýcháme, kterak město drakem nebo jiným neštěstím
navštívené zahaluje se v černé sukno, aby každý, kdo tam přijde ihned poznal,
že město je zhoubně sužováno. Již za věku starého barva černá byla znakem
neštěstí, jak o tom svědčí pověst o Theseovi, kralevici athenském (jenž zahubil
nití Ariadnina klubka veden) v labyrintu Minotaura.

V básních černou barvou naznačuje se,že dostavilo se nebo teprve dostaví ne
štěstí a s ním žal a pláč. Takto začíná překrásný zpěv o Záboji a Slavoji v rukopise
Králodvorském: »Z črna lesa vystupuje skála, na skálu vystúpi silný Záboj
obzírá krajiny.-na všě strany, zamútí sě ot krajin: ote všěch i zasténa pláčem
holubiným.- Hned zverše prvního zaznívá zármutek, a že příčinou jeho bylo ne
štěstí vlasti české, dočitáme se z veršů dalších.

Že v písních národních barva černá označuje vždy neštěstí, stůj zde aspoň
příklad jeden: Sestra. vypravuje milého bratra s těžkým srdcem na vojnu; bratr
ji však těší, řka, že zora jí každého rára poví, co s ním se děje. Dívka neopo
míná každého jitra ven vycházeti a na zoru dohlédati; dvakráte již na ní patřila
a dobře bylo; ale když po třetí vyšla a zoru uviděla černu, ulekla se a zvolala:

»Hoj, Bože můj přemilený, už je brat můj porubaný.- O barvě bílé jsme pra
vili, že je také odznakem smutku, “ale smutek onen že záhy v radost se mění;
barva černá však znamená smutek hluboký. Proto o pohřbech odíváme sev šaty černé
av černá roucha i kněz se obléká. O příležitostech takových vynášíme i korouhev
a prapory barvy černé, a jsou-li barvy jiné, obcstíráme je černým závojem. Smrti
samé říkáme »černá-, a i země, do jejíhož lůna- mrtvé těio k spánku se ukládá
nazývá se »černou-.

Smutek mírnější nebo polovíční se vyjadřuje také barvou modrou, ňalovou.
Proto se stává nejednou, že prvý smutek se označuje barvou černou, když pak
časem se zmírnil, b. modrou.

V adventě a v postě, kdy nemá býti žádného veselí, kněz se obléká rouchem
barvy fialové. —

Na hroby drahých rádi sázíváme květiny modré (macešky, barvínek, brčal).
o nichž se skutečně zdá, jakoby s námi tesknily:

1. »Co tě hněte, modrý květePa
táže se básník, a barvínek odpovídá:

2. Teskním, že se navždy přestal 3.jcjichž měkký, modrý pohled
dobrý anděl z očí skviť, zůstal v kalichu mém tkvít.
Barva blankytu nebeského jest modrá a protojest modřznakem nesmrtelnosti

a věčnosti. (Dokončení)

Jak šiřiti znalost zákonů ve škole?
. Frant. Dvořák, katech. mčší. šk. v Kardašově Řečici.

(Dokončení) _

Vděfepise. —Nálezy starých mincí, pokladu 1/2 patři nálezci, 1], majetníku
pozemku; nález starožitností (mečů, . . . jest oznámiti c. k. konseruátoru v ob
vodě; dědické právo rakouské — postup v zachování národn. majetku. Při
počtech: Náhrada škod z náhody. náhrada škod i ušlého _zisku ze zlomyslností
a hrubé nedbalosti. Rozměr pozemků, kolik měří Vaše louka v »lůsech,- v je
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zerech, u jiných aspoň výše, šíře bytu, ? [] m; délka okapu, trámu vyčnívaj. —
»Tabulkac vypočítávající výši a sílu Vašeho jasanu, lípy, lesa . . ., aspoň se
ukáže. aby věděly, že se dá strom vypočísti před užitím na stavbu.

V přírodopise: cena kamene na hromádky silniční; pojištění dělníkav lomu;
bez plánu a bez povolení obecního (souseda nejbližšího) nekope se kámen (studně),
ani nestaví zeď; kdo má stavěti zeď hraniční proti dobytku, drůbeži; přiškodách
jak se hojití; čí jsou včely přeletěly—li;čí ovoce větví přesahujících plot; právo
kntací na uhlí, živec; příspěvky meliorační na vodu stojatou v poli, v louce;
správa zemědělské rady o skotu, stipendiích hospodyňka'm, podělování stromky;
oznamování povětrnosti; zápis napršele' vody; traviny škodlivé (mléko modré,
červené, sražené), zákon o kokotici; jedovatá semena v »zadiněc, již se otravuje
drůbež; Právní chyby dobytka — Kniha: »Spory sousedů: podá mnohou radu,
předejde mnohým zbytečným mrzutostem, svárům obecním, bude míti vliv i na
chování žákyň, jež mají tvořiti příští obce.

V knihách náboženství přál bych si: srovnati názvosloví právnické s nábo
ženskomrnvnými pojmenováními. Na př. malý hřích (přestupek) těžký hřích (zlo
Ěn), okolnosti, iež druh hříchu mění (polehčující anebo přitěžující), název vy
vlastnění při kupu a prodeji, a j. Při soudu B. zmíniti se o soudech okresních,
kraj., zem., říšských. »

V [. přik. B. Víra —urážka náboženství %303 nejen našeho, ale i jiných —
při pohřbu jinověrce uctivé ticho . .

II. Nevezmeš jména B. nadarmo. Nejen vyvolávání, psani jmen na stěny,
sloupy (nadarmo), pokřikova'ní, ale i zbytečné dovolávání se na. svou čest; cena
jména na podpise, slib daný ve smlouvě, slib daný v obchodě — potvrzený pod
pisem jme'na svého; —Význam přísahy vojenské, služební..

III. Neděli světit. — Vznik Matice nábož. a studijního fondu ze jmění zru—
šených řádů, příspěvky z něho na opravu našeho chrámu: konkurenční řízení;
příspěvky osadníků. — Rád hřbitovní: zdravotnictví, souměrnost, nedotknutelná
posvátnost. '

IV. Práva rodičů starých, na výživu, byt, obsluha rodičů -—kmotr (com
pater) — obyčejně poručníka — úcta a poslušnost k poručníku; zletilost ve 24 r.;
knížka pracovní. služební, křestní, domovský list, výuční, školní. — Názvyastupně
úřadů. — Protivení se úřadu, tajemství úřední, domovní prohlídka, svádění
k úplatku; urážky veřejných úředníků, sluhů, stráží, zřízenců železničních; neslušné
neb urážlivé chování před soudem: míchání se ve výkon úřední. — Daně, na co?

V. Péče chův o zdraví, jich zodpovědnost; nemocnice; stravovny; sp. červ.
kříže, řády milosrdné; lékař; zdravotní předpisy;

VI. Svádění dětí. .
VII. Právo vlasmické; lichva; půjčky; Majetek soukromý, obecní, c. k. —

Poctivost. — Práce — výdělek. Šetrnost, obětivost; marnotratnost.
VIII. Lži, žaloby, odvolání urážek, náhradu cti, cena dobrého jména; falšo

vání listin, podpis cizí. Boykot. —
Tedy více náboženství přirozeného připojovati sluší k nábož. nadpřiroze

ného řádu. Katechismus tomu 2 části již učí. V životě mnohá poučení pozdě se
dostávají a draho se platí. Rozdělme se o břímě nesnadné: poučení v zákonech,
a společně břímě to se unese ku prospěchu našeho žactva & ku prospěchu zří
zení veřejného řádu.
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Plehler J. Ev.: Erstbeicht- u. Erst
kommunionunterricht fur das III. Schul
jahr. 144 str., neváz. 2 K, váz. 2'80 K
Rakouský episkopát jak známo stanovil třetí
školní rok za normální pro prvou zpověďa
příjímání. To však je nesporno, že záležeti
bude jen na soudu katechetově, zda větší
neb menší počet dětí ve třetím školním roce
přijetí svátostí uzná za schopné. e to ne
budou paušálně všecky děti onoho školního
roku, to dnes po všech možných lopotách
a martyriích doznává kde který katecheta
upřímně. Proto však přece učebný plán pro
třetí školní rok bude nutno pozměniti. Za
přirozenou basi pro ten věk tuto zvolena
biblická dějeprava. Přípravné vyučování ke
sv. zpovědi a přijímání je vyměřeno na 10
hodin. Ostatní všecko vyučování k onomu
směřuje. Tak při vypravování o prdrodičíeh
již je řeč o milosti, hříchu a lítosti. Pří
dání desatera přikázání u hory Sinai vy
světlují se přikázání a cvičí zpytování svě
domí. Příprava ke sv. přijímání má tu svůj
úvod ve vypravování o služebníku setni
kovu a o zázračném rozmnožení chleba.
Látka je omezena jen na nejnutnější a zřetel
autorův hlavně směřuje, aby s láskou na
učil tomu, čeho třeba k důstojnému a spa
sitelnému přijetí svátostí. Řeč je jednoduchá
a dětská. Proto. jak mnichovský Stieglitz
pravi, dílko Píchlcrovo pro katechety ra
kouské má cenu; pro Německo má méně
významu již proto, že první přijímání všude
— vyjímaje Kolín n. — je stanoveno
pro pátý školní rok. Mimo to chválí Stie
glitz methodu zpytováni Svědomí, ač by
z něho pro malé děti lecos vypustil; chválí
způsob. jímž Píchler "učí dětské askesi a jí
zužitkuje pro praktický život křesťanský; a
posléze i celý způsob mluvy a jednání
s dětmi. Nadbytek otázek bylo by třeba re
stríngovati. Lze uznatí, že obtíže, které dosud
se naskytaly provedení papežského dekretu,
pokud se týká vyučováni, tato pomůcka
značně ulehčuje & proto s povděkem na ni
upozorňujeme a katechetům vřeledoporuču
jeme. Objednati ji lze prostřednictvím knih
kupectví Kotrby.

W. Jaksch: Kathol. Klrchenge
schichtskatechesen. Tedy něco nového,
církevní dějiny zpracované ve formě kate
ehesí, ale škoda, že prozatím první díl; ob

sahuje tento svazek obrazy ze starověku a
středověku, stran 209, cena 2 K 40 h, ná
kladem Kirsche ve Vídni.

Kdo ví, jak těžko jest podati dětem na
měšťanské škole, anebo jak vjiných zemích
se říká na vyšší škole obecné katéchesí
z církevních dějin ve tormě dětem záživné,
uvítá každé dílo toho druhu s povděkem.
A to tím spíše v tomto případě. kde tato
kniha je opravdu sui juris, t. j. nikoli z těch
& jiných knih sestavená, nýbrž zpracovaná
samostatně a vyšlá z prakse školní.

vod k těmto katechesím jest theorie,
kde se uvádí účel, látka, methoda a dosud
vyšlé učebnice církevních dějin, to vše na"
27 stranách. Stat pozoruhodná.

Každá katechese ae dělí na tyto části:
Úvod a účel, výklad a doloha. Veškera
látka učebna starověku a středověku ob
saltuje tato thémata: 1. Úvod do dějin apo
štolských. 2. Skizy k dějinám apoštolů:
I. druhý boj, II. slyšící církev, III. krvavé
pronásledování vJerusalémě, IV. veliké ví
tězství, V. Petr papežem, 8. Zkáza Jerusa
léma, 4. Neron'ovo pronásledování křesťanů,
5. Apoštol Jan, písmo sv. nového zákona,
6 Náboženský život v době katakomb, 7.
Poslední říms'ké pronášledování křesťanů,
8. Konstantin Veliký, 9. Sv. Helena, 10.
Augustzn pohan, 11. Svatý Augustin, 12.
Stěhování národů, 13. Sv. Bonifác, 14.
Mnišství, 15. Pokřestanění Rakousko., 16.
Mohamed, 17. Do Svaté země I., 18. _Do
svaté země II, 19. Sv. Leopold, 20. sv.
Jan Nepomucký, 21. Hus a Husité.

Ke snadnějšímu přehledu katechese
dává autor při každé katechesi tabulku, což
lze doporučiti. Některé katechese jsou ob
zvláště zdařilé. To lze říci o první kate
chesi, je to velkolepý prolog ke stale'tým
bojům a vítězstvím církve Kristovy; líčení
slávnoští letnic působí živostí. Kritik však
z Německa vytýká tu ohlas antisemitismu,
této speciality Rakouska; je mu proti mysli
tu a tam objevující se vyzváni, nečísti a
nekupovati židovských časopisů. Praví, že
slovo žid je tu nadávkou, kdežto jsouc jmé
nem národa a náboženského vyznání, má
nám katolíkům býti ctihodným ze Starého
zákona. A dokládá: María, matka Boží byla
z národa židovského a také P. Ježíš, Boho
člověk dle lidské plirozéno'sti byl z národa

Po"
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toho a v jistém smyslu i dle náboženství;
nepřišel, aby židovské zjevení nahradil lep
ším, nýbrž aby je doplnil a vysvětlil. U
vádíme-li jméno žid v onom smyslu s pří
hanou, pak nezbytně musí trpěti vinný s
nevinným.

Rovněž živosti jímají i ostatní obrazy
z apoštolských dějin a zvláště líčení života
křesťanů v Jerusalémě s applikací na pří
tomnost.

Uznání hodno je, že autor neopomíjí
uváděti a citovati nové odhady na poli cír
kevního dějepisu. Nechceme však se pou
štěti v otázku historicko-exegetickou, jak
dlouho byl Petr v ímě, aniž v luštění
otázky zda Pavel na své poslední cestě do
Jerusaléma opravdu chtěl tamější židy obrá
titi, anebo zda jen chtěl manifestovati, že
není zhrdačem posvátných obyčejů ani za
přísáhlým nepřítelem židovstva, za jakého
byl rozkřičen.

Zdařilá je katechese o Auguátínóvi, Bo
nifáci, Severu a činnosti mnichů. Neméně
zdařilá je i kateches'e o Mohamedovi; není
tu nepravděpodobnostl, jimiž se hemží mnohé
učebnice.

Případně vplétá v dějinné vypravování
zmínky dogmatické a liturgické i předpisy
křesťahské morálky & askese, na př. učení
o božství Kristově, o církvi, printátě, mši
sv.. liturgii mešní, pravé přítomnosti Kri
stově ve svátosti oltářní, o úctě svatých,
svatořečení a dále nesčetná napomenutí ke
stálosti ve víře o. konání různých ctností.

Výběr jednotlivých článků ukazuje ra
kouský lokální kolorit; někteří '. rakou
ských a uherských patronů jsou tu obšírně
uváděni, ač na průběh církevních dějin měli
vliv nepatrný. Jinak však" nelze toho kárati.
Méně však lze schváliti, že tu je úmyslně
pominuta specielní apologetika historická.
Chybí tu kapitola o papeži a císaři, rovněž
salvus Conductus, který císař Sigmund dal
Husovi. A přece nelze toho pohřešovati.
neboť Canosea a Hus jsou ustavičně heslem
proudů kulturních a agitačních.

Prameny a doklady dějepisné hojně jsou
tu citovány pod čarou, nezapomíná se tu
též na názorné pomůcky, ovšem jsou to
jen někdy ubohé Bilderbogen fůr Schule und
Haus, to však není vinou autora, že lepších
neuvádí, když jich není;

Končíme nepatrnou výtkou, že vý
chovný účel církevních dějin nesmí se ná—
silně urgovati, a to pro nebezpečí, které tu
vzniká, že totiž mnohá věc vloudí se do
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církevních dějin, jež tam nepatří, jen aby
za každou cenu naučení se destillovalo,
jako na př. při katechesi o Leopoldovi, leč
jinde tomu tak není.

S uspokojením, s jakým vítáme díl
první. těšíme se i na díl druhý.

Otázka kněžského domu v Luha
čovicích. Roku 1906 vyšlo první provo
laní ke kněžstvu, aby si postavilo v Luha
čovicích dům. Měl státi 60.000 K a každý
kněz měl přispěti jednou korunou iočně po
pět let. K tomu cíli byl také založen »Kněž
ský spolek podpůrný.: jehož úkolem bylo
zamýšlený kněžský dům postaviti. Stanovy
s dovolením všech konsistoří byly předlo
ženy všem kněžím. Ke spolku přihlásilo se
267 členů přispívajících, 104 členové do
životní a 3 zakládající. To však bylo vše
málo a proto nemohlo se pomýšleti na
stavbu domu v naznačených rozměrech. Na
příspěvcích sešlo se asi 6000 K a za to
koupila se tři stavební místa, nebot zamý
šlelo se zříditi _sad okolo domu. Pak celá
akce uvázla pro agitaci způsobenou mezi
kněžstvem ve prospěch koupě lázní koste—
leckých a sanatoria na Moravci; agitace
současná na tři strany navzájem se poško
zovala. Nyní záležitost celá vzala obrat. Ti
kněží, kteří lázně Luhačovické poznali aje
jich účinek sami na sobě zkusili. dovolá
vají se rychlé akce a v opačném případě
žádají nazpět příspěvky zaplacené. Tím by
ovšem dlouholetá práce byla zmařena a to
liknavosti výboru. V té nemilé situaci do
stal spolek potěšující návrh. Jeden stavitel
se nabídl, že stavební místa odkoupí za
6000 korun a v tom případě, že na třetí
parcele postaví kněžský dům 0 15 poko
jích za 24 tisíce korun. Podal také plán
domu, jak si jej představuje. Pokoje jsou
3 metry vysoké, 4 metry dlouhé a 2 m
85 cm široké. K tomu komora a sklep a
mimo to ještě v průčelí domu místnost 4 rn
široká, 4 m 30 cm dlouhá a 4 m vysoká
k zařízení kaple a k tomu ještě sakristie.
Otálení bylo by propasením vhodné chvile.

Od zařízení sadu okolo domu bylo u
stoupeno, jelikož zkušenost v Luhačovicích
učí, že jsou sady při domech.“opuštěny a
neuživány, poněvadž je poblíž les a sady
veřejné. Dům má státi 24.000 korun a ná
bytek 2500 K, úhrnem tedy 26.500 korun.
chostává se ještě 10.000 korun. Letos má
se začiti se stavbou. Otázka je, zda chybící
obnos musíme si vypůjčiti, anebo bude-li
uhražen členskými příspěvky a milodary.
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Bude-li dluh, nutno z něho platiti úroky a
tu bude nutno bráti denně za jeden pokoj
asi 2 koruny. Nebude-li dluhu, budou moci
členové spolku v domě bydleti jen za ta
kový obnos, aby se režie kryla, tedy laci
něji, asi za korunu. Proto rozesílá spolek
prosbu, by se kněží přihlašovali za členy
spolku buď zakládající neb doživotní neb
aspoň přispívající. Kdo by nechtěl býti čle
nem spolku, aby aspoň stal se dobrodincem
spolku, že by jednou pro vždy zaplatil
aspoň 2 koruny. Kněží české národnosti
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku jejistě
5000. Kdyby každý z nich dal darem jed
nou pro vždy 2 koruny, byl by spolek bez
dluhu. Stavitel slíbil. že by stavba byla do
hotovena 1. července t. r. Spolek hodlá se
později obrátiti také na ostatní konsistoře,
aby po příkladu J. E. pana kardinála praž
ského, který slíbil 2000 korun, jakmile se
začne se stavbou, také přispěly týmž ob
nosem a s touž výhradou, že každé diecési
bude dán po dobu jednoho měsíce vdomě
tom jeden pokoj k disposici ku volnému
použití pro některého churavého kněze.

Kongres pro katechetlku ve Vídni
r. 1912 těší se účinné podpoře episkopátu
rakouského. Vídeňský diecésní list (1912.
4) sděluje, že biskupské komité ve své
schůzi ll. listopadu 1911 kongres vítá a
usnáší se, aby v jednotlivých diecěsích se
utvořily katechetické diecésní komitéty a
z nich vyslali se delegáti s potřebnou plno
mocí na kongres; rovněž vítá společný jed
notný plán učebný pro náboženské vyučo
váni na školách obecných a měšťanských,
který si kongres vytkl za svůj hlavní cíl;
usnesení kongresu budiž předloženo episko
pátu, aby mohlo býti publikováno. Jakožto
podpůrci a příznivci kongresu se přihlásili:
kard. kníže arcib. dr. Nagl, apošt. polní
vikář E. Bjelik, biskup budějovický Hůlka,
kníže arcib. lublaňský dr. Jeglič & biskup
dr. Fischer v. Kaschau, kteří oba dostaví
se osobně na kongres a biskup dr. Schmid
v. Grilneck z Churu. Dále se jmenují die
cése, kde již se stalo vyzvání ke kněžstvu
o kongresu. Někde již byli jmenováni bis
kupští delegáti: Th. dr. prot. Kalvoda (Brno),
univ. prof. dr. Katschner (Hradec), gymna
siální katecheta dr. Petjak (Lublaň), kanovník
Majceu (Maribor), theol. prof. dr. Schmčgér
(St. P'ólten), farář Obersteiner (Salzburg),
Th. prof. Casagrande a prof. dr. Haidegger
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(Trient), dr. Pawlikovski (apošt. polní vikář,).
Značnějši dar poskytl Artur rytíř v. Můller
zu Aichholz a to po třetí 1000 K.

S kongresem má býti spojena i velká
výstava katechetických děl, knih pro mládež
a pomůcek. V brzké době vyjde první sešit:
Referate des Kongresses fůr Katechetik, Vídeň
1912 a zdarma zasláno účastníkům, pod
půrcům a příznivcům kongresu.

Přihlašek je dosud 150; přihlášky a do
tazy se adreasují na Sekretariát (Vídeň III.,
Pfarhofgasse l.)

Praktický rádce. S povděkem uvá
díme, co nám piše venkovský kollega.Malo
kdo ví, že v Banjaluce mají Trappisté to
várnu na sukna, jež mijako knězi poskytne
17“/„ slevy, po odečtení výloh čistých
lili/„%. Právě jim posílám 57 K za látky
čistě vlněné na 2 černé šaty sobě a příteli.
Adressa: Tuchfabrik der Trappistenabtei
Mariastern bei Banjaluka. Bosnien.

Umělecky a paedagogieky cenné
obrázky na památku prvního sv. při
jímání ve prospěch »Růžencové Výrobnyc
v Praze vydal kanovník Dr. Ant. Podlaha.
Jsou to: >Prvé sv. přijímání sv. Václava
od R. Miillera a »Královna přijímá Tělo
Páně z rukou sv. Jana Nep.c od Jos. Tulky.
Oba provedeny jsou v tónu fotografickém
(hnědém); 50 kusů stojí pouze 4 K. Mimo
to byl obrázek vPrvé přijímání sv. Václava:
vydán v krásném barvotisku; 50 kusů těchto
barevných obrázků stojí 7 K 50 h. Ob
jednávky přijímá Dr. Ant. Podlaha, metrop.
kanovník v Praze 3í-IV.

Konkursy: Definitivně se obsadí místo
katechety 1. na měšťanské škole ve Sla
ném (do 25. května t. r.) C. k. o. š. r. ve
Slaném 3. dubna 1912. -— 2. Na měšťanské

škole chlapecké spojené s pětitřídní smíšenou
školou obecnou v Josefově (do 25. května
t. r.). C. k. o. s. r. ve Dvoře Králové
n. L — 9. dubna 1912. — 3. Na měš

ťanské škole chlapecké v Českém Brodě (do
31. května 1912). C. k. o. š. r. v Českém
Brodě 11. dubna 1912. — 4. Při II. obec

ných školách v Chrudimi (do 8. června
t. r.). C. k. o. š. r. v Chrudimi 14. dubna
1912. — 5. při měšťanské škole chlapecké
v Dobrovici (do 9. června 1912). C. k.
o. š. r. v MZ. 8014951an 24. dubna 1912.

Kalhtiakann druž-rvn \lut v Praze.
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Náboženská osnova salcburská. -— Internacionalni eucharisticky' kongres ve Vídni. —
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Náboženská osnova. saleburská.
Koncem roku 1911 dostala diecése salcburská svou první jednotnou osnovu

učebnou (nákl. Antonína Pusteta v Salcburku, 94 str. 80, brož. 70 hal.). Podnět
k ní dala k. a. konsistoř na pastorální konferenci thematem: »Návrh učebné
osnovy biblického vyučování na školách trojtřídníchc, pak po různých návrzích
sestoupilo se pětičlenné komité, které bylo by práci svou dříve vykonalo, kdyby ne
bylo bývalo překvapeno dekretem »Quam Singularic, který situaci pozměnil a nejen
osnovu tuto, ale i všechny příští osnovy učebné na jinou bási postavil. Návrh
spracovaný koncem minulého roku byl od Ordinariátu přijat a publikován.

Jmenovaná učebna osnova jest jednotná t. j. pro veškeré náboženské vy.
učování arcidiecése od jednotřídky horské až k měšťance a různým školám po
kračovacím a tudíž mUSila míti na zřeteli organickou souvislost všech odvětví
vyučování náboženského: Katechismus, biblickou dějepravu a církevní dějepis.

A jelikož prospěch nové učebné osnovy namnoze podmíněnjest i vhodnými
pomůckami, učebnicemi a j., proto v dodatku uvádí a doporučuje díla toho
druhu, aniž by však nařizovala užívati jich.

Jednotná osnova učebna vychází netoliko od všeobecných pravidel kate
chetiky, ale pojí i se k minulosti a respektuje poměry lokální a diecésní.

Pokud se týče minulosti nová učebna osnova zakládá se na. theoriích slav
ného paedagoga salcburského a vídeňského Vierthalera & arcibiskupa Grubem,
dvou světel paedagogického trojhvězdí Rakouska. Tím staví se na půdu klas
sickou a spolu moderní, nebot staré theorie obou jmenovaných mužů oživly
a staly se moderními zásluhou katechetického kursu salcburskčho. Jejich zásada
výchovná tkví ve větě: »Štěstí člověka spočívá v křesťanském zušlechtění
srdcec. Zásada ta byla dosud zatlačována jinou, která drahný čas byla módou:
»Štěstíčlověkaspočívá především v náboženském vzdělání rozumu-. Účinek té zásady
bylo nakupení látky učebné, kterou bylo třeba v pamět vpraviti, takže pro vzdě
lání srdce nezbylo času. Naproti tomu stanoví nová učebná osnova v 5 1. opět
jakožto nejvyšší cíl vyučování a výchovy vzdělání srdce a charakteru. »Nábo—
ženské vyučování je v první řadě duchovní správou, pak teprve předmětem
učebným. A té zásadě hledí se vyhověli již zredukováním látky učebné na př.
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místo »velikého- katechismu zavádí se vstředníc. Katechetické hnutí, ač blaho
dárné v přítomné době povzneslo na povrch mnoho nejistých theorií a pochybných
učebnic a pomůcek, v té příčině podává osnova tato dostatečnou direktivu
těm, kdo nejsou specialisté v tom oboru.

A naopak rozvoj dnešní katechetiky ukázal jasně naprostou nedostatečnost
dosavadních osnov učebných výhradně t. zv. memorovacích, kteréž spokojovaly
se toliko s označením otázek katechismových. Proto tato nová osnova zcela se
liší od staré a pro ni také se prohlásila většina pastorální konference r. 1908.

Dřívějšíosnova jsouc obšírná, neměla ani času, aby ukazovala na methodickou
stránku vyučování katechismu a biblické dějepravy. Nová osnova však podává
toho na nejnižším. středním a vyšším stupni v té míře a zdaru, jako dosud toho
nebylo v žádné jiné úřední osnově učebně. Vyučování katechismu pokud možno
se staví na vyučování biblické dějepravy a to s tou výhodou, že příbuzná látka
katechismu & biblické dějepravy se řadí k sobě a dále že obému může vyučo
vati táž osoba učitele. To spořádání mohlo se státi jen v diecési solnohradské;
a málokde nebot jinde v Rakousku není hodiny týdenní určené pro biblickou dě
jepravu, v Německu pak proto ne, jelikož tam vyučuje biblické dějepravě
světský učitel.

Osnova má na zřeteli katechismus střední. Na všech katechetských schůzích
spolkových minulého roku byla patrna nálada nejen proti katechismu vůbec (v té
formě v jaké je), ale i proti katechismu »velikému: zvláště. Žádáno tedy na
konsistoři aby, ne-li—jinakaspoň katechismus »středníc byl zaveden. To je ovšem
odchylné stanovisko od Vídně, kde referenti učebné osnovy náboženské rozhodli
se pro katechismus »velikýc. Je prý v něm mnohé, čeho se pohřešuje ve
»středním- katechismu a co přece jako učebná látka je důležito. Solnohradská
učebna' osnova považuje ono plus ve velikém katechismu za stéru vědění, urče—
ného zvláště pro katechetu a mimo to nejsou to věci tak důležity a není jich
tolik, aby nemohly býti vypuštěny.

Jednotná diecésní učebna osnova, jak již bylo nahoře řečeno, má vychá
zeti od skutečných poměrů školních. Jelikož však 90 proc. solnohradských die
césních škol jsou školy menší (srov. jinde »nižšíc), bylo třeba dvojího výcho
diska; jedno pro 900/0 škol venkovských a druhé pro ostatní městské. První
jsou 1—4třídní, druhé 5—8třídní (inklusive měšťanské). Dle toho dvojího vý
chodiska byla látka učebná uspořádána pro nižší stupeň, 5 případnými změnami
pro stupeň střední a vyšší.

Další rozhodný vliv na učebnou osnovu měl dekret »Quam Singularic.
Dle salcburských prováděcích nařízení k tomuto dekretu, »mohou děti mer—ších
škol a ústavů býti připuštěny ku přijetí sv. svátostí před koncem třetího roč
níku. Proto byla uspořádána a volena učebná látka tak,; aby dětem ke konci
každého ročníku (tedy ať v prvé neb třetí třídě) byla poskytnuta možnost při
stoupiti ku prvému sv. přijímání a to na svátek Srdce Ježíšova. Pro městské a
jim podobné školy ještě hojnější vzat zřetel ku přijímání svátostí.

Ježto však c. k. ministerstvo vyučování dle konsistorialního sdělení ze
24. ledna 1877 dovoluje pro »jednotlivá místa' kde toho poměry vyžadují zvláštní
přípravné vyučování ku přijetí sv. svátostí mimo pravidelný čas vyučovací, avšak
stanoví, že totéž z pravidla má tvořili podstatnou část vyučování.: z té příčiny
ukládá. nová učebna osnova přípravu ke zpovědi a přijímání, aby se vyhovělo
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papežskému dekretu, do obvyklých hodin vyučovacích, zůstavuje však dobrému
zdání katechetů, zda v případě nutnosti zvláštního vyučování bylo by třeba. Čím
však primokonfitenti a primokomunikanti budou menší a mladší, tím méně mají
býti trmaceni (strapeziert) prodlužováním přípravy školní, t. j. v separátních ho
dinách, aby rodiče, učitelé a lékaři neměli záminky stěžovati si na přílišné pře
těžování děti.

Na středním stupni (4. a 5. školní rok) vyhovuje se přípravě ke sv. sva—
tostem potud, že ve čtvrtém školním roce děje se v době postní příprava ob
šírnější ke sv. pokání a v témž čase v pátém školním roce obšírnější příprava
ke sv. přijímání. Na vyšším stupni vyšších organisovaných škol — nižší orga
nisované školy mají touž látku učebnou, jaká je na středním stupni, ježto jme—

. nované školní roky se tu namnoze kryjí — učebna osnova nepokládá učení
o svátostech za integrující část vyučování pro jiné úkoly, které tu má katecheta,
přece však má býti střediskem, k němuž směřuje veškeré vyučování katechetovo,
což se stane, bude-li katecheta při každé vhodné příležitosti učení o jmenova
ných svátostech krátkým opakováním prohlubovati a o to pečovati, aby skutečné
přijetí sv. svátostí po čas školní působilo na děti hlubokým dojmem aje vy
zbrojilo zmužilostí a odvahou pro všecky bouře života.

Dlužno se zmíniti, že nová učebná osnova je shodná s vídeňskou v tom
směru, že v nerozdělených jednotřídkách stanoví tříletý kurs vyučování na zá—
kladě dějinném.

Jako další novinka jest, že jmenovaný dějinný kurs opět jak druhdy tomu
bylo (v první učebně osnově z r. 1876) stanoven jest pro celý nižší stupeň (t. j.
pro l.—3. šk. rok). 1 to je heslo pokroku: Zpět ke Grubrovi. pr'aví reíerent
o jmenované osnově. Biblická dějeprava byla Grubrovi základem celého vyučo
vání. Ale i pokud se týče vyučování na stupni středním a vyšším, i to usilo
váno postaviti na dějinný základ. Proto katechismus dle svých pěti části byl
postaven konformně k biblické dějepravě a to: 3., 5. a 2. hl. díl paralelně ke
Starému a 1. a 4. hl. díl parallelně k Novému zákonu. Přikázání a hříchy. proti
nim, jakož i protilehlé ctnosti (3. a 5. hl. díl) zdařile se tu vysvětlují z bibl. děl
jin na markantních osobnostech ze St. zákona zvl. národa ísraelského a naděje
na odpuštění hříchu (2. hl. díl) touhou po zaslíbeném Messiáši. Články víry
]. hl. dílu však pojí se (vyjímaje ]. čl. víry) nejlépe k Novému zákonu; milost
& svátosti (4. hl. díl) rovněž. Takové rozčlenění hlavních dílů katechismu-skýtá;
tolik předností methodických a zvláště paedagogických, že protidůvody nepadají
tu na váhu. To dokazuje i vídeňské. osnova, která také sáhla při nerozdělené
škole jednotřídní k témuž rozdělení katechismovému.

Pokračováním biblického dějepisu je dějepis církevní. Týž byl však jak se
sděluje, pozměněn v řadu obrazů: 31 církevně dějinných světců, t. j. obrazů života.
Každý světec, resp. charakterní obraz jeho je typem církevně-dějinné periody.

Také to lze zaznamenali jeho pokrok, že vyučování ve IV. třídě měšťan
ské i ve školách pokračovacích může se díti' ve formě »popula'rní apologetiky
a křesťanského způsobu života: z péra prot. dra. Góttlera. Offlcielnědosud nikde
se to neprovádělo.

Referent osnovy salcburské jako poslední důvod zjednodušení a zaokrou
hlení učebně látky uvádí ten, že touto osnovou činí se konec nadbytku učebnic
liturgických a církevně-dějepisných. í
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Novou osnovu salcburskou lze ostatně považovati za minimální — nebot
každý katecheta může dle poměrů ve třídě i více naučiti — jest to jednak pro
duktem víceleté námahy 'a uvažování, jednak nejzralejší úrady. Osnova není
však ještě definitivní, nýbrž předepsána na 4letou zkoušku. Pak teprve 5 případ
nými změnami má býti definitivní.

Jak podotknuto, vyučování církevním dějinám nepodává nová učebná
osnova ve tormě systematické, nýbrž všeobecně v obrazech. A to proto:

1. že i tím způsobem lze představiti dětem veliké postavy dějin, resp. světců
'a že kol nich, pokud se jeví absolutně potřebno pro školu měšťanskou, události
doby lze soustřediti. Co dosud se probíralo v církevních dějinách, přepínalo úkol
školy národní i měšťanské.

2. Mladistvý duch snáze nazírá na jednotlivou konkretní historickou po
stavu než na souvislost partií doby. Několik málo hodin absolutně nestačí, aby
pragmatismus církevních dějin mohl působiti na mysli; shuštěné a tudíž bez
barvé dějiny církevní jsou žákům prázdnou kostrou bez masa a krve. Jestliže
naopak nejkrásnější životní obrazy jdou před očima žáka v pestré řadě. roste
s interessem repraesentovaného světce i interess pro církev.

3. Interess mládeže pro vše velkolepé & hrdinné nejlépe se tak ušlechtuje
a vychovává. Vpravme žákům živé vědomí, že světci nejen byli zbožnými, ale
i vykonali velké věci pro svět. Vypravuj jim o činech hrdinných světců, o jejich
zapírání a sebepřemahání, jímž rovněž stali se nesmrtelnými: ale nejen před lidmi
i před Bohem dobyli si slavného jména, o němž Spasitel praví: »O to pečujte,
aby vaše jména byla zapsána v nebi.

4. Postavy světců utvrzuji nás v přesvědčení o božství křesťanství více, než
dosavadní způsob učení církevního dějepisu a což nade vše důležitější jest, pů
sobí míchozmě,nabádajíce knásledování. A to je přece cílem katechese. Příklady
ctností resp. světců jsou názorem pro vůli, kdežto vulgární obrazy doby jsou
názorem pro rozum. Ten způsob nehodí se pro školu národní.

5. Klamně názory žáků 0 jednostranných partiích světských dějin mohou
i tímto způsobem býti projednány resp. opraveny.

Osnova uvádí círk. dějepis v těchto obrazech:
!. Sv. Sebastián aneb sv. Vavřinec, jakožto typy pronásledování křesťanů.

Pro školy dívčí: Sv. Cecilie, Háta aneb Lucie.
2. Konstantin a sv. Helena pomáhají křesťanství k vítězství.
3. Sv. Augustin jako církevní učitel.
4. Sv. Benedikt (sv. Scholastika) jakožto zakladatel řádu (Klášter sv. Petra

. v Salcburku).
5., 6. Sv. Rupert; dějiny diecése resp. země saicburské.
7. Sv. Bonifác obrací na víru Německo.

8. Karel Veliký a církevní stát (haléř svatopetrský).
9. Opakování.
10. Papež Řehoř VII.
11. Sv. Tomáš, patron škol (a vědy).
12. Sv. Bernard a sv. Ludvík vyzývají ke křížovým výpravám.
13. Sv. František zakládá řád františkánský. (Řád dominikánský.)
14. Sv. Alžběta. (K účelu vysvětlení lásky svaté a světské.)
15. Opakování,
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IS.—19. Sv. Ignác a Kanisius vystupují proti Lutherovi a reformaci; ny
nější hnutí odpadlické.
20. Vystěhováni protestantů ze Salcburska.
21. Sv. Karel Borromejský a sněm tridentský.
22. Sv. Vincenc z Pauly (sv. Angela pro školy dívčí).
23.—24. Sv. František Xaverský mezi pohany. Missijni ústavy salcburske'

(rakouské) '
25. Pius VI., Pius VII. a Napoleon.
26. Saekularisace Salcburska a její následky.
27. Sv. Klement Holbauer za času joseňnismu.
28. Pius IX., Lev XIII. &.Pius X.
29. Bůh je s církví.
30.—3l. Katolická církev dobrodějka.
32. Nejdůležitější jména patronů chlapců neb děvčat.

* !

Dozvukem k této osnově byla v Correspondenzblattu kritika vídeňská, která
osnově leccos vytýkala, výtky vyvrátil referent Eising ze Salcburku, v témž listě
č. 9, str. 364.

Inter-nacionální eucharisticky kongres ve Vídni.
Rok 1912 bude zapsán zlatým písmem v dějinách církve v Rakousku.

Struna náboženského vzrušení počíná již zníti i u nás v Čechách. I kdyby se
z kompetentniho místa neukládalo poučovati dítky o kongresu, samoděk přijdou
s tou otázkou. Parvuli petierunt, jim tcdy buďtež věnovány následující řádky
poučení. Dle potřeby dají se vpraviti buď v rámec exhorty anebo katechese.

Co je kongres vůbec? Kongres je veliké shromáždění lidí z různých zemí,
kteří chtí jednati vespolek o nějakém důležitém předmětě. O kterém předmětě
bude jednati tedy kongres cucharisiický? O eucharistii, t. j. o nejsvětější svátosti
oltářní. Eucharistie je tolik co díkučinění. Tak nazývali staří křesťané svátost
oltářní mimo jiné proto, aby ukázali, že vděčni jsou P. Ježíši za její ustanovení.
Na kongresu eucharistickém ve Vídni sejde se mnoho lidí, biskupů, kněží alaiků
z celého světa a budou jednali o tom, jak by se toho docílilo, aby nejsvětější
svátosti oltářní prokazovala se co možná největší úcta na světě a jak bychom tak
Spasiteli vzdali důstojný dík za jeho lásku. Účastníci kongresu nebudou se však
jen raditi, nýbrž ihned na kongresu přistoupí ke skutku a uspořádají velikolepé
slavnosti k úctě svátosti oltářní, jaké dosud se děly toliko na kongresech eucha
ristických. Bude to tedy slavnost velkolepější než slavnost Božího Těla, bude to
takřka světové Boží Tělo.

Povím vám tedy něco o dřívějších eucharistických kongresech, abyste po
znali, co se děje na kongresu eucharistickém.

Kongresy eucharistická, tyto velikolepé slavnosti, ději se již po 30 let a to
vždy v jiné zemi a vždy v nějakém velikém městě. Že se nekonávaly v těch
rozměrech již dříve, nedivte se, dříve nebývalo možno dostali se brzy a snadno
do vzdálené země aneb dokonce vzdáleného dílu světa.

V roce 1908 konal se eucharistický kongres světový v největším městě
Evropy, 'v Londýně. Byla to odvaha, chtíti konati jmenovaný kongres ve městě
namnoze protestantském. Ale kongres vydařil se mimo očekávání skvěle.
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Protestanté nečinili processí naprosto překážek. Naopak s podivem a úctou

Nejkrásnější a nejdojemnější slavností na tom kongresu bylo processí dětí. Uli
cemi města Londýna kráčelo v průvodu 20.000 katolických dětí, hochů i děvčat.
Téměř všecky byly oděny v šatech svátečních; bylo však viděti i takové, které
byly velice chudě oblečeny. Nebyly odmítnuty, protože Spasitel miloval chudé
jako bohaté. Na balkoně očekával tento průvod dítek kardinál, jejž papež poslal
jako svého zástupce.

Takový biskup anebo kněz, kterého papež z důležité příčiny někam pošle
jako svého zástupce, jmenuje se legát.

Děti radostně pozdravily kardinála. Pak kráčely do dómu, zapěly Spasiteli
před oltářem krásnou píseň a obdržely požehnání. Nesmírně množství lidu
pohlíželo na průvod. Mnozí uchvácení dojmem radostí plakali. Mezi anglickými
protestanty požívá církev katolická veliké vážnosti a každý rok vracejí se mnozí
vážení protestanté zpět do lůna církve. Úcta k církvi katolické a náklonnost k ní
ještě více vzrostla eucharistickým kongresem.

V roce následujícím 1909 byl eucharistický kongres v Kolíně nad Rýnem.
I tam poslal papež kardinála jakožto svého legáta. Kardinál plul z Mohuče do
Kolína po řece Rýnu. Jeho lod' provázelo množství jiných lodí slavnostně ozdo
bených. Na obou březích všude vycházelo vstříc farní duchovenstvo s křížem a
korouhvemi, katolické spolky a školní děti. Papežský vyslanec propukl několi
kráte v slzy, slzy radosti, vida tu lásku lidu k svatému Otci. Neboť všecka ta
úcta náležela sv. Otci, který jmenovaného kardinála byl poslal. A což teprve
v Kolíně! Kolín má skoro půl millionu obyvatelů. V těch dnech však vzrostl o půl
millionu svými hostmi.

Pomyslete si tedy půl millionu hostí! To je tolik lidí, co hostí Prahaispřed
městími. Tam konalo se množství schůzí, na nichž se mluvilo nadšeně o svátosti
oltářní; Angličané a Irčané, Francouzi, Italiáni a Poláci měli tu mimo schůze
slavnostní i své schůze zvláštní.

Tu cítil každý, že katolická církev jest církví obecnou, v níž shromážděni
jsou národové všech řečí. Při processí posledním byl Kolín přeskvěle vyzdoben.
Processí súčastnily se spolky katolických mužů a jinochů, spolky všech paní a
dívek tvořily toliko špalír, nebot jinak bylo by processí beztoho obrovské vzrostlo
do nekonečna. Processí súčastnilo se na 80 biskupů, 3000—4000 duchovních
v taláru a rochetě, 50.000 mužů a jinochů a as 1000 korouhví. Jaký nádherný
to byl as pohled! _

Nejsvětější Svátost oltářní byla nesena v monstranci z nejryzejšího zlata,
posetá nejvzácnějšími drahokamy, majíc cenu 3,000.000 marek. Nadšení. dojem,
láska k nejsvětější Svátosti oltářní byla patrna natom statisícovém davu. Většina
účastníků plakala radostí.

V roce 1910 slavil se eucharistický kongres ve městě Montrealu (č. mon
trial) v zemi Kanadě v Severní Americe. Je to město ani ne z polovice katolické.
Ale protestanté i katolíci svorně tu závodili v ozdobování domů a pohostinství
účastníků (slavnosti. Také na tomto kongresu bylo processí dětí, jehož súčast
nilo se 30.000 dětí, následujícího dne processí 25.000 katol. jinochů. Papežský
vyslanec měl slavnostní mši pod širým nebem, na úpatí hory, kde zřízen byl
obrovský oltář a 300.000 lidí bylo přítomno. Byl to úchvatný pohled, když těchto
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300.0001idi při pozdvihováni na zavznění zvonu najednou padlo na kolena.
Očitý svědek vypravuje:

Množství lidí, když padlo na kolena, podobalo se nepřehlednému moří, na:
němž se nesmírné vlny valí. Zdálo se, že vlna narazí na skálu jako mořská vlna
s hlukem, ale nestalo se, zavládlo ticho nikým nerušené. Závěrečního processí
súčastnilo se 80.000 lidí, aktivní důstojníci kanadské armády nesli nebesa nad
nejsvětější Svátosti ve skvělé monstranci. Processí konalo se opět pod širým
nebem k jinému oltáři. Tam bylo dáno požehnání a počet těch, kteří poklekli
na kolena, vzrostl na pět set tisíc — pohled velkolepý, jaký sotva kdy svět
viděl."

Loni, r. 1911, byl eucharistický kongres světový 'v Madridě, hlavním městě
Španěl. Tento kongres byl význačný zvláště tím, že při něm přistoupilo veliké
množství lidí ke sv. přijímání. Již prvního dne bylo v různých kostelích na
50.000 přijímání. Zvláště úchvatné bylo první sv. přijímání dítek. Jistý americký
biskup, vyhnaný biskup z Portugal a 30 kněží podali Svátost oltářní 20.000
dětem, hochům i dívkám. Dívky byly oblečeny vesměs v bílé šaty. Podnět k—to

muto přijímání dal sám král španělský. I on účastnil se kongresu, promluvil

úctu k papeži, jehož zástupce hostil ve svém královském paláci a přizávěrečním
processí bylo uděleno požehnání snejsvět. Svátosti oltářní s balkonu královského
paláce. Současně konaly se podobné slavnosti i ve všech _větších městech
španělských, jako v Madridě.

Byly to tedy skvělé slavnosti, při nichž vzdávána byla Spasiteli úcta, jako
málo kde na světě Tu bylo patrno, že na celém světě nikdo není tak milován
jako P. Ježíš. Slavnosti ty budily v účastnících nevýslovnou radost, měli dojem
jako by v nebi byli. Kongres eucharistický bude každému až do smrti nejmilejší
upomínkou aneb vůbec nejkrásnější upomínkou v životě.

A něco podobného má býti ve Vídni. A neméně velikolepým má býti kon—

gres eucharistický ve Vídni jako byly kongresy jmenované. Neboť Vídeň vyniká

náno co do velikostis Kolínem čtyřikrát, s Madridem třikrát větší. Je tudíž na
děje, že i kongres vídeňský vydaří se skvěle. Přípravy již jsou v proudu. Jeho
Veličenstvo císař pán slíbil, že se súčastní kongresu a denně dává. si podávali
zprávy o přípravách k němu.

Ve slavnostním průvodu půjdou různí národové ve svých národních krojích.
K takovému však úkolu velikému třeba především požehnání Božího. A proto
i náš pan kardinál nařídil, bychom modlili se na konci mše sv. otčenáš za po
žehnání pro kongres. Čiňte tak s úmyslem, aby kongres ten byl opravdu pože
hnáním národům rakouským a tudíž i národu našemu.

Exhorta na II. ned. po sv. Duchu.
Frant. Pražák.

Nemohu přijiti. (Luk. 14, 20)

Víte, proč žádný z pozvaných nemohl příjítiř Poněvadž byl svázán — ne
ovšem provazy hmotnými, nýbrž příležitostí, ve které žil. Tak jei zaujala, že na
všecko jiné zapomínal, i na čest, býti hostem královým. Hle, sila příležitosti.
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Je osudna, b_ěží-lio příležitost k hříchu. Uvedu toho jeden důvod: V příležitosti
je pokušení zvlášť mocné.

Co je příležitost k hříchu? Všude člověk může hřešiti, ale někde se to
stává spíše a snadněji. Na rejdišti spíše hřešíš rozpustilostí nežli v kostele,
s nezbedným chlapcem spíše nežli před rodiči; rejdiště, špatný společník jsou
příležitosti ke hříchu. Nazýváme takové okolnosti příležitostí vzdálenější, poněvadž
se hříchu uchrániti lze, ale třeba opatrnosti a obezřetnosti. Eva, již had sváděl,
nalézala se v tak0vé vzdálené příležitosti. Mohla odejíti a svádění se vyhnouti,
ale neopatrností, že zůstala, lživým slovům .naslouchala, na zapovězené ovoce
se dívala, uvrhla se do hříchu. Že vytrvale v příležitosti, vzrostlo pokušení tak,
až jeho síle podlehla. Jen o této vzdálenější příležitosti mluvím.

Proč pokušení je v příležitosti mocnější, nežli jindy? Poněvadž předmět.
který svádí, je bližší a na smysly přímo působí. Už pouhé pomyšlení na něj
často působí mocně. Trophilus, žák Platonův, měl okna na moře. Kdysi při
plavbě unikl smrti téměř zázrakem. Stěžeň se zlomil, kormidlo vypovědělo službu,
ráhna byla přetrhána, vrak, hříčka rozbouřených vln, plnil se vodou. Trosečník,
přišed domů, zazdil okna jdoucí na hladinu, aby ho nepřemohla touha, pustiti se
zase na moře, až bude klidné a líbezné. Jak rád se na něm projížděli Uplynulo
několik dní, a touha po vyjíždce vzniká zas. Vidí v duchu, jak za krásné pohody
pluje mezi zelenými ostrovy, jak stejnoměrný úder vesel jej mile kolíbá, jak
četné ptactvo obletuje stožár, jak plachty osvěžujícím větérkem se nadýmají,
jak lodní kýl tu se zvedá, jakoby do obzoru se chtěl zatíti a tu zas klesá. Ach,
jak byla by taková projiždka krásná! Běží k oknům, aby se pokochal aspoň
pohledem na hladinu. Co, myslíte, způsobil by pohled ten? Že by moře ho
zlákalo. Ale zazděná okna pamatovala ho na nebezpečí a oddálila pokušení.
Izůstal věren svému předsevzetí, že svou vášeň pro moře mírniti bude. Při
volném pohledu na hladinu by byl neobstál. Vábilo-li ho mocně pomyšlení na
předmět vzdálený, aj, jak by odolal pokušení, když by jeho blízkost očarovala
jeho smysly? Obraznost jest mocná kouzelnice, příležitost násilnice. Nejprve za
ujme oko, potom následuje zalíbení, po zalíbení svolení a po svolení skutek.
Hřích je vykonán. To jest moc příležitosti. Pokušení lze tu přirovnati nepříteli,
obléhajícímu hrad. Sv. Písmo dí: když silný oděnec ostříhá síně své. v pokoji
jsou ty věci, jimiž vládne (Luk. 11, 21). Slovo síně znamená tu předsíň, u hradu
hradní dvůr. Dokud nepřítel je venku před hradbami, není nebezpečný; ale
jakmile vnikl do nádvoří, je hůře. Tak také pokušení. Když není příležitosti
k hříchu„ je téměř bezmocné, ale když jen trochu do srdce vniká, a to se děje
pravidelně při příležitosti, .je hůř. Tu třeba opatrnosti a bdělosti.

Že tomu tak, věděl dobře ďábel, jenž pokoušel P. Ježíše na poušti. Chtěl,
aby se mu Spasitel poklonil. Co učinil, aby jej k tomu pohnul? Sliboval mu
pouze, že mu dá všecky končiny země? Ne, ale vedl ho na vysokou horu a
ukázal mu je. Ukázal mu je zajisté nejen tak, jak ve skutečnosti jsou, ale
v kouzelné nějaké kráse. Tohle všecko tobě dám, řekl, aby Spasitel pohledem
očarován, podlehl. Nestalo se ovšem a nemohlo státi u Syna božího, ale člo
věku, jenž v příležitost se vydá, se tak často stává, zvláště není-li opatrný.

Taková je síla pokušení vpříležitosti, že přemůže někdy i toho, kdo s
umíní, že se bude míti na pozoru. Odstrašující příklad vypravuje sv. Augustin
o svém příteli Alipiovi. Alipius byl hodný mladík a neměl na surových, často



Ročník xv. KATECHETSKÝ VESTNlK Str-m 99.

také nemravných hrách cirkusových zalíbení. Přítel vábil jej, aby s nim šel do
divadla. Alipius odpíral, ale konečně dal se přece přemluviti. Než, pravil ku pří
teli: tělem půjdu, ale duchem nebudu přítomen. Umínil si, že hře nevěnuje nej
menší pozornosti. Avšak stalo se jinak. Když davy kolem bouříly potleskem a
jásajícím křikem, zvedl hlavu a podíval se, co se děje. Za chvíli byl uchvácen
stejnou vášní, která ho neopustila, i když odešel. Alipius stal se náruživým mi—
lovníkem her a klesl se své mravní výše hluboce dolů na úroveň pohanských
davů. Kdo to zavinil? Moc příležitosti do které se vydal. Však k čemu uváděti
příklady z daleka? Proč přestupujete dobrá. předsevzetí? Proč oddali jste se opět
rozpustilosli, ač slíbili jste rodičům polepšení? Poněvadž jste šli na místa, vy
hledali kamarády, již se stali pro vás příležitostí k hříchu. Sv. Písmo praví krásně:
Může-li člověk skrýti oheň do klína svého, aby roucho jeho nehořelo? Aneb
může-li chodili po řeřavém úhlí, aby nohy jeho se neopa'lily? (Přísl. 6, 27, 28).
Nemůže. Oheň, jenž je daleko, tebe nespálí, ale vezmi jej na klín, ihned hoříš.
Zde vyvinuje zcela jinou sílu na tebe, nežli dříve. Tak jest s pokušením. Vzdá
leno jsouc, nemá moci; ale v příležitosti, před očima, takřka na klíně, snadno
popálí. Duchaplný muž praví, že člověk, který se vydává v příležitost hříchu,
ozbrojuje pokušení proti sobě, vtiskuje mu meč do ruky.

Proto vyhýbejte se, jak jen můžete, všemu, co ke hříchu svádí, místům,
osobám, věcem; uchráníte se mnohého pádu. Zbožná matka nejvíce se modlila
za své dítky, když šly si hrát, na vycházku, všude tam, kde je dost příležitostí
ke hříchu. Není ovšem každý téže povahy. Někdo vidí děti dováděti a jižjiž
hoří nedočkavostí; jiný klidně přihlíží, jakoby se ho věc ani netýkala. Proto
třeba sebe znáti. Proto zpytujte svědomí denně, abyste ze zkušenosti poznali,
kdy pokušení—je vám nebezpečno, která příležitost je proti vám ozbrojuje. Zpy
tujte je věrně a bedlivě. Ubohý člověk, který se učí zeměpisu, dějepisu, počtům,
zná. stere' země, města, zvířata, byliny, ví, co je révě, obilí, zdraví škodlivo, ale
neučí se poznávati sebe, nezná svých náklonností, neví, co jeho duši je nebez
pečno. Jak se má potom příležitosti ke hříchu stHci?

Všem příležitostem nelze se vyhnouti. Jaký by to byl také hrdina, který
by před každým“ mečem nebo puškou hned bral do zaječích. Kdy stal by se
charakterem? Nikdy. Ale opatrnosti třeba. Opatrnost není zbabělost, nýbrž mou
drost. Opatrnosti je třeba zvláště vzhledem k slabým stránkám a nezřízeným ná
klonnostem povahy. S ní spojovati dlužno zbožnost. Člověk bohabojný i zbožný
má mocného ochránce, anděla strážce. Nemohl ďábel ublížiti Kristu, ač kralov
ství světa před ním kouzlil. Neublíží ani tobě, když ve víře, v zbožnosti, v mi
losti pevně budeš zakotven. Projdeš bouřemi a nebezpečenstvími života, maje
Krista za průvodce, bezpečně tam, kde není již ani pokušení ani příležitosti.
Amen.

Exhorta na III. neděli po sv, Duchu.
FRANT. PRAŽÁK.

Farizeové reptali. Luk. 15, 2.

Ať Pán Ježíš dělal co dělal, fariseům se nezavděčil; reptali a pohoršovali
se vždy. Ano čím větší divy konal, čím více dobrého činil, čím zřejměji lid
v něho uvěřoval, tím více se zatvrzovali proti němu. Tím ovšem hřešili, nebo
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jich pohoršení nebyla leč závist nebo jiná vášeň. Hle, jak smutné stopy zanechal
dědičný hřích v povaze lidské! l dobré skutkyjsou jí někdy příležitostí ke hříchu!
Čím spíše tedy podlehne, když zlá příležitost ji svádí.

Skutečně stávají se ve zlé příležitosti naše mravní síly slabší a odporují
pokušení slaběji. Zdaliž jste samí již nezkusili té pravdy? O jistě a mohokráte.
Slíbili jste rodičům, že budete ve škole způsobni, míníce slib svatý věrně za—
chovati. Než vidouce spolužáky, jak křičí, se honí, snad i perou, cítili iste, jak
vůle slábne, jak chuť, pustiti se mezi ně roste, a nechybělo mnoho, byli byste
rozpustilí jako oni. Podobně dělo se vám v mnohých jiných příležitostech. Proč
se tak děje? Poněvadž zlá příležitost zatemňuje rozum, oslabuje vůli a probouzí
tělesná hnutí. '

1. Zatemňuje rozum. Snad slyšeli jste o sličné Heleně, kterou Paris unesl do
Troady, a pro kterou vznikla potom dcsítiletá válka Řeků proti Trojánským. Tro
jánští věděli dobře, že přítomnost hříšné Heleny ve městě je pohoršením. Proto
svolali radu, jež se usnesla, že má býti z města vypuzena, aby bohové proti
nim nevzplanuli hněvem. Předvolaliji, abyjíusnesení ohlásilia k odchodu změsta
pohnuli. Než, co se stalo? Když se objevila, působil na ně sličný její zjev tak,
že zapomněli na hněv boží i na pohoršení. Už jim nebylo jasno, že její prodlé
vání v městě je těžký hřích. Jejich rozum se zatemnil. Tak se děje ve zlé pří
ležitosti často. Když nedávno socialisté ve Vídni se zbouřili, vybíjeli domy a
kradli, co se ukrásti dalo, mnozí byli jati a souzeni. Co pravili na svou omluvu?
Vidouce jiné činili jsme jako oni, nemyslíce, že je to hříšná loupež. Při klidné
mysli nikdy by se takových činů nedopustili. Příležitost zlá zatemnila jich rozum.
Kolikráte hodný hoch vida, jak rozpustilei trhají s cizích stromů ovoce, přidal
se k nim, jakoby to nebylo nic zlého. Jeho rozum se zatemnil,' že toho ne
nahlížel.

2. Zlá příležitost oslabuje vůlí. Tu máte příklad na samém sv. Petru. Jak mi
loval Krista! Jak vyznal vroucně a nadšeně víru v něhol Jak tasil proti vojínům
v zahradě Getsemanské meč! Jak horoval při poslední večeři, že i život dá za
svého mistra!

A hle! Tento ohnivý muž v předsíni veleknězově na tvrzení děvečky, že
byl také s Ježíšem, zapírá Krista jednou, zapírá ho po druhé, a po třetí i při
sahou se zaklíná, že ho nezná! Jak ukázal se najednou slabým! Odkud tato
změna? Nalézal se v zlé příležitosti, jež oslabila na chvíli jeho vůli. Byl v domě,
kde bydlela závist, nenávist, msta. Byl v domě, kde se odpíralo pravdě a přijí
mala se lež. Byl v domě, kde mezi vojáky vedly se hanebné řeči a to zajisté
i s děvečkami. Jaká výstraha! Jestliže Petr neobstái, jak obslojíš ty, vydáš—lise
na místo, kde vášně vládnou, na místo, kde nevěra a lež jsou doma. na místo,
kde vedou se řeči utrhačné, nemravné, zlé? Neobstojíš, neboitvá vůle se oslabí
a ty, abys se nezdál jiný, snad bohabojný azbožný, budeš výti s vlky a krákati
s vranamí.

3. Ve zlé příležitosti probouzejí se a mohutní tělesná hnutí. Ve Španělích, vkte
rési bitvě mezi křesťany a mohamedány umluven byl souboj vynikajících reků
obou stran. Stalo se. Řady vojska přihlížely s napiatou pozorností. Kdykoliv pro
vedl jeden z bojovníků pěknou ránu nebo odraz nebo úskok, rozčilovali se někteří
rytíř-i tak, že bezděky vykřikovali a tasili meče. Pomalu vzrostlo rozechvění tak,
že nemohouce se zdržeti, vystoupili na zápasiště a nalezli ovšem ochotného soka.
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Neuběhla ani hodina, a obě řady vojska pustily se s divokou bojechtivostí do
sebe. Mělo býti šetřeno krve, a zatím nebylo bitvy hnedle tak krvavé. Co bylo
toho příčinou? Příležitost. Tělesné vášně tak se jí rozbonříly, že přemohly ry
tířské zvyky, zápověď vojdvůdců, vše. V malém vidíme podobné případy denně.

Proto se praví, že jeden prudký člověk rozbouří deset tichých. Tak jest
s každým hříchem. Možno říci, že právě toto vzrušení tělesné stranky člově
kovy jest první účín zlé příležitosti, a že zatemnění rozumu &oslabení vůle z něho
následují. Ty si myslíš, že se nedáš strhnouti, že se ovládneš, že jsi umrtvený.
Mýliš se, a zkušenost tě o tom poučí. Kdo byl více umrtvcný, kdo více měl
se v moci nežli svatí? A hle, oni prchají před zlou příležitostí z bázně, aby
nepodlehli. Právem di Písmo, že kdo miluje nebezpečenství, zahyne v něm (Eccl.
3, 27).

Tuto slabost lidské povahy znal Hospodin a proto když dal nějaký zákaz,
přikázal zároveň odstraniti příležitost. Když prarodičům zakázal jísti ze zapově
zeného stromu, přikázal též, aby se ho nedotýkali (Gen. 3, 3). Proč asi? Poně
vadž věděl, že dotek byl by první krok ku přestoupeni. Když zakázal Israelitům,
aby žádným obrazům se neklaněli, přikázal jím též, aby jich vůbec neměli.
(Exod. 12, 12). Proč asi? Poněvadž se bál, aby svedení příkladem pohanůzpře
chovaváni obrazů arytin nepostoupili k modlářství. Když jím zakázal, aby nevstu—
povalí na horu Sinai, přikázal též, aby nepřiblížovali se k její patě. (E): 19, 12 n.)
Proč? Aby zvědavost jich nepřemohla. Když zakázal, aby o velikonocích nejedli
nic kvašeného, přikázal, aby vůbec všechen kvas z domu odstranili (Exod. 12,
Proč? Vždyť zákaz postačoval. U mnohých by nestačil. Kvas v domě byje svedl,
aby ho užili. Podobně musíte jednati také vy. Či myslíte, že máte jinou povahu
lidskou než oni? Nemáte. Proto pryč se zlou příležitostí. Dostals ošklivý obraz,
který tě pohoršuje. Pryč s ním, síce ti bude pohoršením ke hříchu. Dostals špat
nou knihu. Lekl ses jí a jí odložil. Do ohně s ni, sice se ti ještě jednou zalíbí.

Vidíš, že druh, s kterým chodíš, působí na tebe zhoubně; rodiče i učitelé
to pozorují na tvých slovech, tvém jednání. Pryč od něho. Lépe rozhněvati si
nehodhého druha, nežli Boha.

Mnozí si myslí, že hřích, ke kterému byli zlou příležitostí svedení, není
těžký. Těší se slovy: ty víš, Bože, žc příležitost zatemnile můj rozum. oslabila
mou vůli, zbouřila mou tělesnost. Někdy ovšem jest zlá příležitost polehčující
okolností, k níž Bůh přihlíží. Ale často by ti odpověděl, co řekl lenívému slu
žebniku: z tvých úst soudím tebe (Luk. 19, 22): Když jsi věděl, že jsi sláb &
že ve zlé příležitosti jsi už nejednou klesl, proč jsi do ní šel, proč ses jí nevy
hnul? A neviděls, že se jiným podobně děje? Ten jest hříšně odvážný, praví sv.
Augustin, kdo chce jíti cestou, na niž viděl jiné padati. Půjdeš přes rozvodněnou
řeku, v níž před tebou jiný zahynul? Bez nezbytné potřeby nesmíš tak učiniti.

Otec sv. Aloisia byl znamenitý šlechtic, moudrý, udatný, šlechetný. Měl
však náklonnost ke hře v kostky. Dokud neseděl při hracím stolku, bylo dobře.
Ale jak začal hráti, bylo zle. Ztrácel jasnost rozumu, že nedbal ztrát, sílu vůle,
že nemohl se odtrhnoutí, rozčíloval se až k vášni. Tak ale prohrál jednou 9000
dukátů, na tehdejší dobu celé jmění. Takové hry byly mimo to králem zakázány.
Ušel trestu jen slibem, že se hry vůbec zřekne. Ale slib jeho byl by býval
planý,_kdyby se byl nevyhýbal příležitostí k ní. Proto prchl vždy ze společností,
v které počalo se hráti. To jej zachránilo.
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Nehrejte se zlou příležitostí, hrajete ne o hmotné statky, ale o duši. Rcete;
ano, Ježíši, vím že jsem slabý a že zlá příležitost uvádí mne v pokušení, jemuž
těžko odolávám. Odstraním ji, vyhnu se jí. Tvá je duše má, tobě ji zachovám.
Amen.

Barvy _ajejich význam.
(Dokončení)

Drobnokvětá pomněnka byvši na hrob vsazena, ustavičně: »Pomni volá na
měla A také jest vedle nesmrtelnosti znakem přátelství věčného a věrností.

Veselejší jest barva zelená. Vzpomeňme si jen na dobu, kdy po zimě ledové
vesna k nám zavítá. Jak rychle probírá se příroda ze dlouhého spánku! Všude
samá veselost.

Žádná z barev oku lidskému tak nelahodí, žádná srdce lidského tak ne
dojímá jako zeleň; proto i z příčin zdravotních se doporučuje. Zelení všecka
zádumčivost se vytrácí, všecky chmury s čela mizejí. Na zelených luzích jen
veselé tváře vídáme. Kytice nemá-li s dostatek zeleni, nelíbí se nám, zeleností
nabývá teprve pravé ceny. Zelené věnce vavřínové a palmové jsou nejkrásnější
okrasou & oslavou hlav uměleckých. Zelené obilí slibuje žeň, zelené listí
slibuje ovoce. Barva zelená budí v nás naději a jestjejím odznakem. Říkává se:
Vezměte štromu listí a uschne; vezměte člověku nadějia zničilijsme blaho jeho.
Zeleň a naděje blaží.

Dětem a mladým lidem, položeným do rakve kladou se za ozdobu zelené
proutky myrtové v naději naší, že vešli do ráje. Barva žlutá, ač jest pronikavá,
přece jest nemilá a smutná. Květů žlutých do věnců a kytic neradi vplétáme:
Květiny žluté nejménějsou milovány, a když v jeseni počíná listí žloutnouti, po
divné myšlenky probouzejí se v hlavě naší. Žlutá barva v tváři bývá příznakem
nemoci (žloutenky). - Žlut jest nepřijemna a proto jest odznakem vlastností ne
pěkných, jako jsou závist, žehravost, nepřátelství.

Ze všech barev nejmilejší jest nám barva červená, i není s podivem, žejcst
obrazem pravé, čisté radosti. Barva červená sama nutí tvář k úsměvu. Veselím
a radostí _červenají se líce naše, bolem červeností pozbývají, blednou. Červeň nej.
krásnější se jeví na růži, a proto bývá růže odznakem radosti, a barva červená
i růžovou se zove. Barva červená tak se nám líbí, že ji neradi za jinou vymě
ňujeme, v ní spatřujeme nejvíce krásy a proto jest červeň krásy symbolem.
Z květin jest růže nejspanilejší a proto jest i královnou jejich. Červeň jest nejen
sličná, nýbrž také vážná a důstojná, o čemž nás s dostatek přesvědčují roucha
vyšších hodnostů duchovních. I pláště královské jsou barvy červené či nachové.
Červeň nejraději se snoubí s bělí. Červená růžička a bílá lilie jsou dokonalou
krásou a i na líčkách lidských jest červenost nejsličnější ozdobou. — Havlíč
kovy verše oblíbené, často se opakuji: Barva moje červená a bílá, heslo moje
poctivost a síla. Čech tyto dvě barvy nejvíce miluje a proto si je zvolil za barvy
národní. Proto si radostně prozpěvuie s písní:

.Červený bílý, červený bílý
to se mně libi, to já mám rádlc

A co barvy tyto znamenají, nechat si mládež česká hluboko vštípí vpamět
slova básníka Fr. Jar. Kamenického:
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>Dvě nejmilejší jsou mi kvítka,
jejich květ se rozvije:
to růže jsou a lilie,

KATECHETSKÝ VĚSTNÍK Strana 93.

to národní barvy české,
ov : .

ruze — plamen lasky k vlasti,
lilie — nevinnosti.

Doktor franc. r. 1904 psal: Tělo lidské vyzařuje paprsky — z horkokrevného
vasnivce — červené, zctižádostivého — žluté, ze zádumčivého, těžkomyslného —
tmavomodré. Ze zápisků F. D.

Z praxe a různé.

'Spolek katechetů v království ěe
skem konal dne 1. května 1912 IV. člen
skou schůzi za obzvláštní účasti: Přečten
a schválen protokol z minulé schůze; jed
natel podotýká, že na jeho dotazník o se
stavovaní indexu pomůcek k vyučování ná- '
boženstvi došly od 3 kollegů odpovědi, ač
koliv žádáni byli kollcgové, kteří v tom
směru dle našeho domněni pracovali. Vzhle
dem k této neochotě zastavuje další činnost
v tom, o čemž věděti dává členům spolku,
kteří žádali sestavení podobného indexu.
Voluntas erat! Kol. Tatzauer myslí, aby zá
ležitost ta svěřila se ňrmě »Kotrbac, k čemuž
podotýká jednatel, že jemu běželo oto,
uvésti v oběh zejména orig-inelní pomůcky
našich kollegů vlastní invence. Záležitost ne
rozhodnuta. Vyřízeny dopisy: koll. Kollerta
z Náchoda, Kalenského, Janáse. Ku pozvání
na stromkovou slavnost do Bubenče sůčastní
se za spolek kol. Šindelář, k 60tiletému
jubileu katol. tovaryšů půjde předseda.

S povděkem a velkým zájmem přijato
podání nejdůst. bisk. konsistořev Č. Budě
jovicích, zasílající návrh k jednotným osno
vam, o nichž spolek pracuje. Vyřízen přípis
správy školy v Korkyni o obrazech bibli
ckých atd.

Spolek došla nabídka velmi výhodné
kommutace kollegy na měšť. školách
v arcidiecési; kdo by se o ni zajímal,
dopiš si jednateli o bližší informace.

Pak referoval předseda o našem pensio
nování při úpravě a vyžádal si souhlas pro
návrhy. Dotazy podali: koll. Čurda—služby
Boží a kollise s různými slavnostmi. Sa
tinský — křížové dni atd. Kol. Jonák na
bízí negativy pro skioplikon, znázorňující
místa posvátná a život P. .I. Za režijní cenu
č. 60 . .

Těžká práce. Kdo a jakým způsobem
podlamuje dnes činnost katechety ve škole
a práci snaživou 2 hodin ve třídě za oka
mžik v duši dítěte zkazí _— o tom se ka

techeta ani nedozví. Jak se mluví před dětmi
v domácnostech dělnických je známo; toto
dílo dovrší četba. 0 školní četbu děti ne
stojí, vždyt doma krmí je-šlavnatějšími věcmi
z dělnické tiskárny, které na mnohých
místech konňskovány pro urážku nábožen
ství a jsouce immunisovány docházejí svého
cíle. I do žákovských knihoven cestu si razí
v podobě darů atd. Itu katecheta musí býti
na stráži. Člověka už to ani nezaráží, když
chlapec třetí třídy při zkoušení, které ho
nebaví, rozloží si >Večerník P. L.! a po
chutnává si na processu Čenstochovském,
tučnými literami si vtiskne v pamět slova:
vrahové, smilníci, lupiči atd. A což ty obálky
na knihách jaké chovají poklady duševní ze
Záře atd.; jednu sejmeš, druhá je ještě
lepší. A což to živé slovo výrostků z to
váren ke školákům! A ani ti lepší chlapci
nejsou uchráněni od něžných poučovatelů;
o ty zase se starají něžné společnosti kře
sťanských mladíků, lákajíce je čajem apod.
dobrotami k návštěvě. V další činnosti po
kračují půjčené tam knihy. Sebral jsem tuhle
jednomu chlapci několik listů tiskových od
65—80 str. 5 karikaturaml na naši víru.
Nadpisy článků: Povolání církevní, zločinný
františkán (31. povídka královny Navarské),
rozmili poutníčkové, z klerikální výchovy,
volba papeže Alexandra VI., kacířský diakon,
kázání 0 nesmrtelnosti duše atd., všes obrazy,
hnusnými plagiáty církve, víry atd.! v.

Přípravy v echách na eucharis
tický kongres ve Vídni: Dvě slavnostní
schůze přípravné konány byly za hojné
účasti a to na Žofíně 20. května a v Ru
dolí'mě 24. května, za přítomnosti J. E. nejd.
p. kardinála a arcibiskupa pražského. V ko
misi české pro arcidiecési pražskou, která
koná každé úterý schůzi, zasedají za před
sednictví J. M. vdp. opata Zavorala, J. Exo.
p. hrabě Schónborn, J. J. princ Karel
Schwarzenberg, kanovník Vaněček, Milller
a Janků, kaplan Pauly, JUC. Šindler, red.
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Škrdle a zástupci řádů. 0 byly ve Vídni
bude s dostatek postaráno. Kdo chce lepší,
dražší pokoj, obrat se na ubytovací komité
(Euch- Welt--kongress Wohnungs—comite in
Wien). Byty u soukromníků budou asi po
3 K; společné noclehy ve školách po 1 K.
Též jest možno i zdarma noclehy obdržeti,
ač výjimečně. Přihlášky čím dříve, tím lépe,
nejdéle však do polovice června u přísluš
ných farních úřadů. Dráha bude snížena na
poukaz legitimace sjezdové. Legitimace má
čtyři strany. .\'a prvé je titul, na druhé a
třetí plán Vídně, a na čtvrté památky ví
deňské.

Gustav Mey: Volkstindige Kate
chesen pro nižší třídy katolické školy
obecné ve 13. vydání, K 4'20, váz. K 5'40,
Freiburg 1911, Herder. Dějinný základ, na
němž se tu staví veškero vyučování nábo
ženské nižší školy obccné, pojištujíjim cenu
trvalou. Další velikou jejich předností jest,
že každý článek (hodina) podává jednotnou
látku. která případně je rozčleněna; nábo
ženské pravdy podávají se tu prostě. ve
formě velmi srozumitelné; obšírný úvod
(88 stránek) a poznámky kjednotlivým ka
techesím (123 stránek) uvádějí v ducha
methodiekého vyučování. Meyovo dílo dosud
je vzorem mezi katechetickými pomůckami
a dosud nebylo lepším překonáno.

Mey (? 1877) dožil se trojího vydání
své knihy; další tři vydání shodovala se
a třetím úplně. Ale později staly se mnohé
značné změny. V nynějším, třináctém vy
dání jsou přidány u všech katechesí otázky,
jimiž podané učivo se opakuje. Učénío de
sateru, které Mcy podal příliš spoře, jest roz
šířeno, někde až přes Přlllš na př. \: sed
mého a desátého přikázání, kde udáno je
šest hříchů. Na místě dvou katechesí »Dítě
Ježíš příkladem dětemc a Ježíš je poddán
svým rodičům a roste v moudrosti a mi
lostic, z nichž první bez odporu obsahuje
mnoho látky a druhá je příliš těžká —jest
jedna katechese: Skrytý život Ježíše Krista,
která obsahuje toliko chování dítka, Ježíše
k jeho rodičům. Svátost oltářní byla vy
světlena dříve v jediné katechesi, v níž
učení o mši sv. neobjímalo ani celé stránky;
v tomto vydá1í nalézáme dvě zvláštní kate
chese o mši sv., neváháme říci, že tu asi
překročila se pravá míra; je tu zmínka o
stupňové modlitbě, kyrie, gloria a j., mod
litba k obětování obsahuje 12 řádků. Ika
techese o svátostech a opakovací katechese
o apoštolském vyznání víry jsou přidány.
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Nutností katechese o Abrahamovi, dětství a
povolání Mojžíšově nelze tu obhájili. Byla
tu dobrá vůle vyplniti mezeru, kterou vy
kazují Meyovy katechese v době mezi pra
věkem a zákonodárstvím na hoře Sinai, ale
na prospěch to není. K tomu ještě pozna
menává W. Pichlcr: Chronologický pořad
chtěl by míti přesnější; souborný výklad
otčenáše byl by vhodnější, jak i v po
známkách je podotknuto, nikoliv po desa
teru, nýbrž při veřejném životě Ježíšově;
hlavni přikázání dají se lépe podati při pro
jednání o životě Ježíšově než před svatbou
v Káni; při přípravě na svátost pokání, lze
vykládali o lítostí u leežitosti pádu pra
rodičů a při zmrtvýchvstání o zpovědi, tak
jako případně se tu mluví o zpytování svě
domí při desateru přikázání. Ve dvou kate
ehesích o stvoření měl by předcházeti histo
rický úvod; z téhož důvodu ikatechese
»Ježíš Kristus: měly míti úvod vkatechesi:
Zvěstování P. M. Dolohy mnohde žádoucí.
V té příčině dlužno kateehetovi dbáti slova
Gruberova: Na konci každé katechese máme
shrnouti podané učivo a ihned applikovati
na život katechumenů a jim ukázati, kde
a jak mají jednati dle toho neb onoho po
daného učiva a jakých nebezpečí musí se
varovati, by vštípeného učení nepřestoupily.:

Každému však začátečníkovi, jenž vůbec
vyškoliti se chce pro vyučování náboženství
na nižším stupni a ve škole radosti se dočkati,
dětem pak vštípiti lásku k náboženství &
vroucí zbožnost do srdce, není lepší rady
než čísti, studovali a zužitkovati katechesí
Meyovýeh.

Činnost katechetských spolků ně
meckých. Vídeňský spolek katechetů na
své valné schůzi 19. února měl diskussi
»o eucharistickém kongresu a školní mládeži..
S projektovaného společného sv. přijímání
dětí v zahradě Schwarzenberské sešlo a
totéž bude se konáti na začátku kongresu
v jednotlivých farních chrámech. Praelát dr.
Svoboda rozvinul pak program kongresu.—
Dne 23. dubna stěžuje si předseda na člen
ské schůzí, že toužebně očekávaná modli—
tební kniha pro mládež v roce 1912 ještě
nevyjde, protože u ordinariátního censora
pět měsíců ležel manuskript netknutý. Na
konec doporučeny obrazy Fůhrichovy,k jichž
subskripci vybízí flrma Kirsch. — Litomě—
řiCký spolek katechetů měl výborové schůze
v Podmokh' (21. února) a v Ústí n. L. (24.
dubna) apředseda referoval »o úpravě služ
ného katechetů a o školské komisia: Spo
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těšením sdělil, že požadavky katechetů byly
svorně uznány za spravedlivé; uloženo vzdáti
písemný dík s německé strany zvláště opatu
Pammerovi ve Vyšším Brodě. Na kateche
tickém kongresu ve Vídni zastoupí spolek
předseda a pokladník. Za účelem hojné
účasti na eucharistickém kongresu usneseno
zakročiti u přípravného komité vídeňského
o prodloužení prázdnin. — Spolek německých
katechetů pražské diecése mělschůzi v Chebu
(17. února) a v KarlovýchVarech (6. března).
V Chebu mimo jiné podrobnosti podal před—
seda správu o skvělém společném úspěchu
katechetských spolků, poslancům ve školské
komisi vzdány díky a přijat volný návrh,
by v případě úmrtí člena spolku od ostat
ních byla čtena mše sv. Kongresu vídeň
ského účastni se spolek svými zástupci.
VKarlových Varech bylo přednášena zvláště
o rnové osnově náboženskéc, na niž dále
bude pracováno. — Spolek katechetů v Ko
rutanech se těší, že docílil aspoň částečného
splnění své petice 0 úpravu platů systemi
sovaných katechetů. Zemský sněm přijal za
počtení lct duchovní správy v dobu slu
žební a to, aby katecheté škol měštanských
byli na roveň postaveni co do příjmů vůči
učitelům škol měšťanských I. třídy aj. Fo
zornost spolku byla věnována též debatě
školní v uplynulém zasedání sněmovním.
I svobodomyslná většina projevila přesvěd—
čení, že náklad na školství není v poměru
k jeho výsledku. Škola odcizuje mládež ze
mědělství a průmyslu a plní ji nepotřeb
nými vědomostmi; mimo to vyučováním
nemá trpěti výchova. Pokračovací školy po
roce 14. uznány za potřebné. Učitelské
ústavy potřebují reformy. Vydržovatelé školy
mají právo rozhodovali o změně a úpravě
školství vedle odborníků, aby se docílilo
uspokojivého resultátu. Zvolenzvláštní výbor,
aby podal další zprávy. Poslední slovo ovšem
bude míti říšská rada. Ve výborové schůzi
(17. dubna) uvádí se počet členů spolku 138.
Pracuje se o splnění nároků katechetů v du
chovní správě. Při spolku knihkupeckém sv.
Josefa bude zřízena sekce katechetická. Činí
se též přípravy na kongres vídeňský. — Mni
Chovský spolek ve schůzi 11. března vy
slechl refera't dra Hartmanna 0 »laické ka
techesic a to v prvé části o dějinách jejich
a jejím zárodku v bratrstvech křesťanského
cvičení v XVI. století a ve druhé části poukázal
na její účinky ve městech, kde se táž prak
tikuje na př. ve Vídni a Salcburku. Ve Vídni
je 8 stanic katechetických se 1500 dětmi,
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jež vyučuje 29 dam. Akcentována nutnost
její !. u takových dětí, jež pro nemoc nemohou
choditi do školy a 2. u dětí, jež nemohou
stačiti v prospěchu dětem ostatnim a to buď
pro nedostatečné vlohy anebo že žijiv pro—
středí, jež nemá interessu pro náboženství.
V diskusi uznána nutnost její ipro poměry
mnichovské a poukázán na její blahodárný
vliv i na návštěvu chrámovou.

Katechetickě museum na Moravě
bylo zřízeno v místnostech benediktinského
knihkupectví a u Jednoty v Brně, jak ozna
muje výbor Jednoty katolických duchovních
diecčse brněnské. Všichni kněží mohou si
prohlédnouti vystavené tam vzorné kateche
tické učebné pomůcky a dle nich svoje ob—
jednávky učiniti. Kdo by chtěl podrobněj
ších zpráv, dostane je ochotně od jednatele
skupiny katechetů Jana Kováře, katechety
v Králové Poli u Brna anebo prot. nábo
ženství Ant. Bartoše v Brně.

Katecheta přísedícím konsistoríál
ním. Člen družstva chorvatských katechetů
Valentin Canjko, katecheta městské dívčí
školy ve Varaždínu v, Chorvatsku, byl jme—
nován přísedícím arcibiskupské konsistoře
v Záhřebu.

Katechetické museum ve Vídni na
lézá se v IX. okresu, grůne Torgasse 11.
Permanentní výstava knih a názorných po
můcek pro vyučováni náboženské. Vstup
volný každou středu a pátek od 5—7 hodin.

Tovární práce při hudbě. Že hudba
život nejenom Zpříjemňuje, ale také tělesné
a duševní síly, prací ochablé, vzpružuje, je
dávno známo. činek hudby na vojsko,
které se nalézá dlouho na pochodu, je v tom
směru starou zkušeností. Nyní těchto fysio
logických účinků hudby chce se využíti
v oboru národohospodářském. Začátek uči
něn v Americe. Továrník na konservy
v Chicagu vypozoroval, že práce jeho děl
níkům daleko rychleji a hladčeji jde rod
rukyc, kdykoli v nádvoří ozývají se veselé
zvuky kolovrátku. Zdvojnásobil svoji po
zornost a přesvědčil se' že hlavně pochody
a veselé taneční kousky znamenitě vzpružují
pracovní výkonnost dělnictva. — Aby mohl
se vliv hudby na práci dále sledovati, posta
ven byl v kterési new-yorkské továrně,
v pracovním sále samočinný klavír. A hle!
pracovní výroba v řečeném sále daleko
předstihovala výrobu v jiných dílnách,
v nichž hudebního nástroje nebylo. Toto
pozorování přimělo správu známé velkoto
várny »Liebig Company v Chicagu k tomu,
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že se rozhodla zavésti hudbu ku práci, když
byla převzala velkou dodávku masovýc
konserv pro americké loďstvo. Najala do
své továrny velký orchestr. který pracuji
címu dělnictvu stále hrál veselé pochody a
tance a tak na pracující působil, že milliony
konserv dříve než jindy byly hotovy a
připraveny k odeslání.

Ze zprávy kněžského spolku sv.
Josefa v Gorici. Všech členů spolku bylo
koncem r. 1911 počtem 2322. Spolkové
domy ;,v Gorici, Meranu a Ice navštívilo
k svému léčení a zotavení 295 kněží (80
z pražskélarcidiecése) a 11 kleriků. S kněž
ským spolkem rPax- v Kolíně n. Rýnem
bylo smluveno, že údové spolku sv. Josefa
mohou býti přijati na zotavení i v domech
tohoto spolku (Mergentheinu ve Virtembersku
& v Urkelu nad Rýnem) za obvyklé ceny
pense a mohou použíti špolkem vydaného
»Reiscfůhrer,c s nímž spojeny jsou jistě
výhody pro členy spolku v Německu cestu
jící. Tento »Reiseftthrerc může si opatřiti
člen spolku skrze sekretariát spolku sv. .lo
sefa v Gorici, Rudolphinum, za poplatek
80 h. Jmění spolkové bylo koncem r. 1911:
1. Domy spolkové v Gorici, v Meranu &
Ice, 2. státní úpisy nom. 224.000 K, 3.
na hotovosti 845 84 K. Dluhu na běžných
účtech jest 7000 K.

Znamení doby. — Dva pp. katecheté,
jeden z gymnasia, druhý z měšť. školy,
oznámili ve Vychovateli, že by rádi vymě
nili svá místa. Prvý dostal jednu nabídku,
druhý 12 nabídek, což jest znamením, jak
neutěšené poměry mají na školách různí
katecheté. Dvanácte z nich chce změnitisvá
místa, co jest ještě těch, kteří se tiše trápí
a — mlčí. '

Katechetický kongres ve Španělsku.
Také ve Španělích se objevilo hnuti pro
zvýšení katolických vědomostí. Španělští
biskupové svolávají katechetický kongres do
Valladolidu. Původ k tomu dala encyklika
sv. Otce »Acerbo nimisc. v níž vybízí kněze
a biskupy, aby se vší silou starali se o vy
učováni dítek a lidu. Nyní pak dostal kar—
dlnál Cos J. Macho nový list od sv. Otce,
které má podobný, obsah. Pius X. napo
míná biskupy a duchovenstvo, aby horlivě
a pečlivě vzdělávali věřící v křesťanských
naukách, aby se varovali povrchnosti a
ledabylosti, zvláště proto, poněvadž jsou
rodiče leckdes málo horliví.

KATECHETSKÝ VESTNIK Ročník XV .

Poštovní zásilky a děti. VKorresp.
Blattu někdo upozorňuje katechety, aby
školní dítky nerozna'šely dopisů a časopisů
na různé strany. V menších obcích, kde
není zvláštního poštovního posla. je totiž
zvykem, že poštmistr sám dětem rozdělí
různé pohlednice. časopisy a dopisy, aby je
roznesly po okolí. Mezi těmlto zásilkami
jsou, jak zkušenost učí, často také pohled
nice 's pohoršlivými obrazy, nedůstojnými
nápisy, milostnými verši nebo také pochybné
nabídky židovských firem. Co zhouby učiní
také pohlednice v duši útlých dítekl Proto
by bylo potřebí, aby katecheta odstranil
takové roznášení. kde je zvykem, aby užil
svého vlivu u rodičů nebo na poštovním
úřadě. Není-li jiné pomoci, necht se obrátí
na poštovní ředitelství.

Práva a povinnosti katechetovy.
V lázních Jšlu byl obžalován katecheta měšť.
šk. Fr. Zinnóger pro urážku na cti. Při konfe
renci 17. října 1911 totiž navrhoval, aby žá.
kům bylo zapovězeno cvičení v Turnvereinu.
Odůvodňoval návrh tím, že za cvičení se pro
vádějí různě zlořády a že se přihodily též
PříptIdy hrubé nemravnosti. Spolek se dověděl
o tom a obžaloval katechetu pro urážku na
cti. Okresní soud ho odsoudil, ku pokutě 200 K.
Proti tomu nálezu se odvolal katechetai spolek.
Zemský soud však byl jiného mínění. Osvo
bodil katechetus odůvodněním, že školní kon
ference vůbec není veřejné. a pak že je každý
učitel povinen všecko oznámiti, co je v zájmu
vyučování, výchovy a školy. Obžalovaný byl
oprávněn, ano i povinen vysvětliti pochybné
případy. '

Konkursy. Obsadi se místo katechety
1. definitivně při VI. obecné škole chla
pecké 'v Žižkově. C. k. o. š. r. v Žižkově,
22. dubna 1912. — 2. definitivně přl mě
šťanské škole chlapecké ve Vysokém 11. J.
— 3. místo katechety za odměnu (1260 K)
při obecných školách v Jilemnicz' (18 hod.
týdně inklusivesexhortou.) _(do 26. června
1912.) C.'—k. o. š. r. v Jilemnici 8. května
1912. — 4. místo katechety zatímního při
obecné škole dívčí v Semilech (do 30. června
1912). C.' k. o. š. r. v;Semilech 12. května
1912. —

Deňnitivnč potvrzeni byli katechetčna
měšť.škole: Jaroslav Brauna íve Vyso
čanech, František Kadlec ue_DvořeKrá
lové ; na obecné škole: Václav Havelka
ve Mladé._Boleslaui.

Kniha-kůrou družstva vln! v Prue.

"\
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Apologetika na školu měšťanské. — Rok cucliaristícky'. - Neděle VI. po sv. Duchu
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Apologetika. na škole měšťanské.
(Dodntek ke článku o salcburské osnově náboženské)

U příležitosti vydání náboženské osnovy salcburské píše jistý tamější ka—
cheta: Opíreje se o svou třináctiletou zkušenost na škole měšťanské pokládám za
:likou chybu, že vlastní učení katechismu ve třetíměšťance bylo úplně vyloučeno
elzc tudíž se domnívati, že učení katechismu ve druhé měšťance systematicky
trio úplně probráno & že děti mají dosti duševní znalosti, aby pochopily těžké
:ologetícké problémy. Jsou to přece děti 13 až litileté a namnoze duševně ne
vspčlé, na. nichž nelze toho mnoho žádati. Proto zdá se mi, že osnova pro IV.
idu měšťanky příliš mnoho přináší námitek v apologetice z nichž mnohé žák
slyší teprve po letech. '

Za nebezpečné však pokládám, vychází—-li se namnoze aneb vůbec toliko
! námitek. Jsem velikým přítelem populární apologetiky a již více než deset
t, tedy dávno, než tato školní osnova nám ji uložila, pěstoval jsem ji vedle
yučování katechismového v nejvyšších třídách měšťanky. Ale zkušenost brzy
ne poučíla, že není možno zdárně pěstovali apologetiku bez apologetické učeb
ce, v níž by doma mohli vyvrácení námitek si zopakovali a ic trvale v pamět
;típiti; nebot bez učebnice je velké nebezpečí, že si zapamatují sice různé ná—
ítky, vyvrácení jich však zapomenou a tak mohou pochybností u víře vznik
uuti tam, kde jich nebylo. To by bylo ďábla vyháněti belzebubem. Tak apo
getika na měšťance jest dvojsečnou zbraní. Totéž lze říci i o článcích rozezná
.eích, jež probratí se mají na vyšším stUpní, jak to nařizuje učebná osnova.

Jmenovaný katecheta upozorňuje tedy své kollegy v povolání katechetském
. dvě knížečky, jcž i jemu na vyšším stupni & to zvláště ve III. a IV. třídě
šštanky velice prospěly. '

První z oněch příruček, jak praví, jest v Rakousku málo známa: Die ka
)lische Wahrheit gcgcniíber den Eimvičrjen ihrer Geguerc. Je určena pro vy
rova'ni katechumenů a pro život. Napsal ji W. Drainer, vyšla nákladem Scho—
agha v Paderbbrnu, má stran 68, cena její jest,24 h. Kritik soudí o ní: >Lep
to apologetického doplnění katechismu nelze si přáti. jako skýtá tato knížka
nad. to je úžasně laciná.
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Druhá jako doplňkem jest: »Die wichiigslen Unlerscheídungslehren., jsou
to články, v nichž se katolíci a protestanté navzájem liší. Přídavek ke kate—
chismu. Od P. Lindena T. I., 24 stran, nákl. tiskárny sv. Bonifacia v Peder.
bornu, kus 12 hal.

Týž katecheta píše, že jmenované dva spisky řadu let rozdával žákyním
111.a IV. měšťanky a od jich rodičů dostalo se mu za to díků. Dle % 80. řádu
škol. a vyučovacího z 29. září 1905 a dle ministerského výnosu ze 28. listo.,
padu l879. č. 18570 »může katecheta rozdávati dobré knížky a jiné přiměřené
dary školním knihám při vhodných příležitostech-. Jmenované knížky jsou doma
vhodným opakováním & prostředkem zapamatovati si slova katechetova. Ale
často jsem shledal, že i rodiče dětí se poučí v knížce Lindenově, což v naší
době, jejíž signaturou jest hnutí »Los von Rome vždy důležito jest. »Neumělé
učitic i to bude skutkem milosrdenství. Oba spisky zvláště v naší době poslouží
mládeži dospívající & po propuštění ze školy budou ji immunisovati proti ča
sovým bludům. Před několika lety známý benediktinský kněz hrabě Aug. Galen
(Emausy—Praha) promluvil v přednášce, konané v katechetském spolku vídeňském
tato slova: Bylo by na výsost záslužno pro katechetský spolek, kdyby vydal
krátkou příručku, v níž by byly pečlivě sestaveny nejelementárnější námitky
proti víře s jich vyvrácením.: Tomu přání vyhovují ony dva spisky.

Prof. dr. Mausbach praví v jednom ze svých spisů. »Apologetika nemá
býti polemikou-. Polemisovati proti jinověrcům není nikde tak snadné jako ve
škole před dětmi, ale také málo platné; naopak polemika nepoučuje, nýbrž roz.
trpčuje mysl. Jako nejlepší prostředek k získání protestantů radil blahosl. Petr
Kanisius křesťanskou laskavost a mírnost. Vyučování náboženství má se pM
nášeti tudíž před dětmi více autoritativně t. j. tak, aby bludné nauky se vyvra
cely již objektivním podáním katolického učení. Řekne-li se žákovi: Tak učí
církev katolická, její učení je jediné pravé, které Bůh zjevil, všechna opačná
učení jsou bludná, tím již padá bludné učení samo sebou. Sv. Augustin praví:
»Všecko náboženské učení musíme budovati na autoritě Boží a církve katolické-.
Tak prostým podáním katolického učení (autoritativně) doděláme se větších
úspěchů, než polemickými útoky proti protestantům.

Leč oběma knížkám jmenovaným chybí ministerské schválení pro školy
rakouské, takže je lze žákům dáti toliko ve formě daru jakožto repetitorium pro
dům. Ale potěšitelno je, že i v Rakousku učiněn byl pokus napsati apologe
tickou učebnici pro nejvyšší stupeň školy měšťanské a to z řady katechetů
škol měšťanských. Katecheta měšťanské školy Antonín Nitsche v Chomutově
vydal v r. 1910 svým nákladem >Leitíaden der Apologetik tíir Lehrkurse (pro
IV. ročník měšťanky) u. fůr Fortbildungsschulenc. Kniha obsahuje na 79
stranách nejen »Praeambula ňdei- to jest nauku o Bohu, nadpřirozeném
zjevení, o božství křesťanství, o pravosti církve katolické, Písmě sv., tradici,
patristice, východních a západních učitelích církevních, katolické církvi jakožto
samospasitelné, nýbrž i pojednání o svátosti pokání, svátosti oltářní a manželství.
jakož i z mraz/cuky křesťanský způsob života, několik kapitol 0 vnější úctě
Boží, svěcení dne svátečniho, posvátnost přísahy, úcta před autoritou, ohavnost
samovraždy, o čistotě, nedotknutelnost majetku, křesťanský pohřeb a jakožto
dodatek přehled církevního roku. Jakožto základ k této apologetice se doporu
čuie v německé literatuře katechetické »Ausgeíůhrte Katechesen íllr den Reli
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gionsunterricht der Fortbildungsschule- od Schwaba (nákladem Auera v Donau
wórthu.) Obe dá se spolu dobře spojití. Tuto knihu doporučuje i ordinariátní
list diecése litoměřické z r. 1911. kde se píše: »Touto učebnici pan spisovatel
vyhověl v té míře, že podobná učebnice sotva vyšla, která by tak praegnantně
podala bohatou látku věro a mravoučnou toliko na 60 stranách. Úmysl spi
sovatele dáti žákům pokračovacích kursů do rukou školní apologetiku, době při
měřenou, se tu zdařil dokonale. Reč vyhovuje mladistvé chápavosti, při tom vzne
šená a zájem budicí bohatými citáty z Písma sv. a výroky slavných mužů. Kniha
vřele se doporoučí k užívání“. Dosud však není mínistersky schválená a mimo to
cena 1 K příliš vysoká; 70 hal. bylo by dosti.

V nové osnově salcburské nedoporučuje se učebnice pro církevní dějiny
aniž liturgíka, ač podobných knih celá řada existuje. Zda s prospěchem? V apo
logetické stránce dobré služby prokáží katechetovi »Kalholr'scheKirchengeschichts
katechesen- od Jaksche. Vedle mnohých napomenutí ke stálosti ve víře a ke ko.
nání ctností shledáváme tu apologeticky zužitkované učení o božství Kristově
o božství církve, primátu papežském, svátosti oltářní, mešní liturgii, přítomnosti Kri
tově ve svátosti oltářní,-svatořečenía úctě svatých atd. Známý katecheta mnichovský
Viktor Keller píše.v letošním čísle březnovém v mnichovských listech katechet
ských: »Kdo ví, jak těžko je, podati dobrou katechesi z církevních dějin pro
školu obecnou, ten z této knihy může se jen radovati. Myslím, že ještě nikde
tak dobré stati z církevních dějin nebyly napsány, jako tuto . . . .

Ředitel Pavel Bergmann z Drážďan správně řekl: »Kdyby náš lid více byl
honěn v církevních dějinách a v poměru cirkve k velkým fasím kulturniho vý
voje, pamilet Hoensbroechův o papežství nenalezl by v národě takového ohlasu
a nebyl by způsobil tolik zmatků..

Právem tedy poznamenává autor spisku: Die katolische Wahrheit gegen
ilber den Einwiirfen ihrer Gegner- v předmluvě ke 3. vydání:

K náboženskému vzdělání nezbytná je dnes více než kdyjindy znalost námitek,
jež proti náboženské pravdě činí nevěra a bludařství. Uváži—lise dnešní rychlost
dopravy a poměry tiskové, uznáme, že nebude dnes nikdo, jenž by byl prost
útoků proti svému náboženskému přesvědčeni. Proto zvláště mládež potřebuje
poučení o nejobyčejnějších útocích bludu a o způsobu jak jim čeliti. Střely
které jsme předvídali méně zraňují, než ty, kterých jsme se nenadáli. A dále
postaviti pravdu vedle bludu, tof nejlepší prostředek k většímu objasnění nábo—
ženských pravd. Enormní ztráty, jež doznala církev během 19. století v Německu
& posud doznává, měly by nám .býti napomenutím a výstrahou. Katolíci, kteří
z čistě katolického okoli dostali se do prostředí nábožensky smíšeného, jak zku
šenost učí jsou nejméně pevni a stáli. Neposlední příčinatoho vězí v nedostatečném
náboženském vzdělání; podléhají pokušením, na něž nebyli připraveni . . . Ta
slova platí i v celém svém rozsahu pro Rakousko. Tedy vedle vyučování kate
chismu také populární apologetiku ve škole měšťanské a to na základě apolo
getické příručky.

V ostatním lze salcpurskou osnovu náboženskou považovati za značný
krok k lepšímu. Prof. dr. Góttler píše o ní v letošním březnovém sešitě mni
chovských listů katechetických: »Doporučil bych ji (náboženskou osnovu salc
burskou) k uvážení všem redakcím pracujícím na osnovách nikoliv jako něco
non plus ultra, nýbrž jako ukazovatele k ideálu a k jednotné osnověc a E.
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Wiener v Korrespondenzblattu píše: Diecésí salcpurské sluší sc gratulovati
k nové učebné osnově; lze ji jistě zlepšiti, kde třeba naužítečno.: Katechese
Meyovy na nižším stupni, o nichž prot. dr. Thalhofer se vyslovil, že jsou dodnes
počátkem vší moudrosti, dále katechese Pichlerovy, moderního to Meye pro
stupeň střední a vyšší, o nichž dr. Weber praví, že lepší methoda pro Rakousko
nemůže býti vynalezena, k tomu ještě Jakschovy: Kirchengeschichtskatechesen
a konečně Schwabovy a Nitschovy: Leiíaden fůr Apologetik pro IV. třídu mě
šťanky to vše jsou pomůcky, jež katechetovi zpříjemní jeho katechetský úřad.

Nová osnova salcburská jest v příčině apologetické mezi všemi rakouskými
osnovami nejmodernější, jež přihlížínejvíce k novodobým atheistíckým proudům
časovým. A přece ještě čtyřletá zkouška jeho má míti poslední slovo dle pří
sloví: Experientia docet. J. H.

Rok eucharistický.
(Exhorta.)

Slyšeli jste, že letos ve dnes zářijových bude se konati ve Vídni světový
kongres eucharistický. Má to býti slavnost, jaké ještě v Rakousku nebylo.

Dnes chci vám ukázati, jaký má. býti účel eucharistického kongresu akterak
i vy k dosažení toho účelu můžete spolupůsobiti.

]. Nevídíme sice P. Ježíše ve svátosti oltářní a přece věříme, že tam je pří
tomen. Věříme Spasitelí, Synu božímu. jenž řekl: »Totot jest tělo mélc »Tentot
jest kalich krve mélc Věříme církvi katolické, již P. Ježíš řídí Duchem sv. a též„
církev učí po 1900 let, že ve svátosti oltářní jest přítomen P. Ježíš s tělem a krví
a s duší jakožto Bůh a člověk. A ta víra je milá našemu Spasiteli, nebot řekl:
»Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.<

Ta víra však vnpřítomnost P. Ježíše ve svátosti oltářní může býti více neb
méně živá. Mnozí lidé pro samou zábavu & záležitosti pozemské sotva myslí na
svátost oltářní. Neprokazují P. Ježíši v této svátosti úcty, nevyhledávají ho, chovají
se tak, jako by P. Ježíše mezi námi nebylo. A tak usiná v nich víra v nejsvě
tější svátost vždy více. Konečně víra v nich odumře a oni nevěří, že máme ve
svaté hostií P. Ježíše mezi sebou.

A proto eucharistickým kongresem má se znovu oživiti víra v nejsvětější
svátost. V těch, ve kterých ta víra je živá, má býti ještě živější. Když sejdou se
tisícové, statisícové, aby společně vyslechli nejkrásnější kázání a řeči o svátosti
oltářní, aby veřejně vyznali svou víru, tu cítí každý mnohem žívěji, jak krásná
je ta víra a jaké štěstí pro nás, že máme P. Ježíše mezi sebou; ano mnozí budou
naplněni takovým nadšením, jakého dosud nedoznali v životě a učiní předsevzetí,
že od té chvíle budou prokazovali svátosti .oltářní větší čest a lásku. V těch
však, v nichž víra & horlivost již usnula, bude znovu probuzena a dokonce i ti,
v nichž víra již zcela odumřela, pocítí touhu, není-li ovšem u nich zlé vůle, aby
měli tu víru a blaženost, kterou zří na obličejích věřících. Proslulý protestantský
pastor dr. Krogh-Tonning z Norvéžska viděl jednou v Německu katolické processí
Božího Těla. Byl tou měrou dojat věrou účastníků, jejich úctou a radostí ta ho“
lestně litoval toho, že Luther tu víru ve svátostoltářní protestantům vzal. Zvolali
vLuthere, Luthere, o co jsi nás připravílh Touha po svátOSti oltářní nedala mu
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pokoje a on vrátil se opět do lůna církve katolické (1900) a tak stane se is mno
hými na kongresu eucharistickém.

Ale nejen víra ve svátost oltářní má býti oživena na eucharistickém kon
gresu. nýbrž to má se státi již před ním. Proto biskupové rakouští prohlásili rok
1912 za rok eucharistický, rok, který má býti věnován zvláště úctě svátosti oltářní
Proto již od počátku roku v celém Rakousku konají se kázání o' nejsvětější svá
tosti oltářní a i jiné slavnosti k úctě její. Tak všechen lid jest si živě vědom
toho, jaký skvělý a nesmírný poklad máme ve svátosti oltářní. Účastněte sei vy
případně takových slavností a budete i vy posilnění ve víře, poznáte ještě lépe
krásu naší víry a budete se z té víry radovati.

2. P. Ježíš dal nám však svátost oltářní nejen proto, aby jí zkoušel naš
víru, nýbrž hlavně proto, aby ve svatém přiiímání vešel v nás a. tak aby poi
krmem byl naší duši. Tim nebeským chlebem ma' býti naše duše vždy více
osvěcována, vždy více láskou ku Pánu Ježíši rozněcována, jí máme býti síleni
k boji proti zlu, abychom již zde na zemi vedli život svatý, nebeský a jistě do
sáhli života věčného. P. Ježíš řekl: »Tělo mé právě jest pokrm a krev má právě
jest nápoj. Kdo ji má tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm . . .
Kdo jí chléb tento, živ bude na věky—(Jan 6, 56—59. To napomenutí Spasitelovo
stavi nám církev před oči ustavičně. Zvláště náš Svatý Otec Pius X., jak vám
dobře známo jest, důtklivě připomíná křesťanům katolickým, že náš Spasitel ne
zanechal nám tu své tělo a svou krev proto, bychom jej zřídka kdy přijímali,
nýbrž aby byl denní stravou naší duše. Jen tehdy, když často přijímáme, má to
sv. přijímání svůj plný účinek v'nás. Přijímáme-li zřídka, i tu budeme snad spa—
sení; ale jistě můžeme očekávati svou spásu jen tehdy, jestliže svou dušisílíme
často tim nebeským chlebem.

Eucharistický kongres bude se raditi, kterak by bylo lze docíliti toho, aby
katolíci byli horlivější v přijímáni svátosti oltářní a při eucharistickém kongresu
budou pořádána velkolepá hromadná přijímáni čili přijímání generální. Leč na
tom ještě není dosti, nýbrž biskupové rakouští napomínají především děti, aby
v tomto roce často přistoupily ke stolu Páně. Tedy, milé děti, Pán Ježiš volá
vás ke svému stolu! Volá vás svými slovy, svou církví a ústy svého biskupa.
Poslechněte toho hlasu! A tak v tomto roce přijímejte P. Ježíše aspoň jednou
za měsíc, nebo častěji a to důstojně a nábožně. Větší radosti nezpůsobíte svému
Spasiteli a většího dobrodiní své duši neprokážete.

To je tedy dvojí účel eucharistického kongresu. Za prvé má jím býti znovu
oživena víra v přítomnost P. Ježíše ve svátosti oltářní a za druhé má jím býti
zvýšena horlivost ve sv. přijímáni. Kéž i na vás se osvědčí tento dvojí účel kon
gresu a kéž váš příklad i jiné pbvzbudi!

3. A ke konci ještě jeden příklad k vašemu povzbuzení. Ve 13. století žila
sv. Klára. Byla představenou panenského kláštera v městě Assisi v Italii. lstalo
Se, že město Assisi bylo obleženo od Saracénů t. j. nevěřících, mohamedánů.
Zavolal je do země císař Fridrich lI., nepřítel papeže. Nevěřící ti vrhli se pře
devším na klášter sv. Kláry, který byl mimo město. Udeřili na klášter a již stáli

_na jeho zdech. Hrozný strach zmocnil se jeptišek, které obývaly klášter. Sv. Klára,
Žač nemocná, neváhala, vzchopila se 5 lůžka a odebrala se ke bráně kláštera.
5,Před sebou dala nésti svátost oltářní & představila ji nepřátelům. Pak vrhla se na
gzem před ní a prosila důvěrně: »Dopustíš-li, Pane na nebesích. aby slabé a beze
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branné služebnice tvoje upadly v ruce nevěřících? Nemohu jich ochrániti aproto
svěřují je Tobě. Račlž je i mě vytrhnouti z tohoto hrozného nebezpečenství..

A sotva se domodllla, slyšela slova: »Budu vás vždy chránitic & na útočníky
připadl náhlý strach, že se dali na útěk.

I my, milé děti, jsme obléháni a to pokušeními zlého nepřítele, obléhání
nástrahami světa, obléhání nepřáteli víry, kteří nás chtí odtrhnouti od P. Ježíše.
A nepřátelé ti, protože Rakousko je zemí katolickou, zvláště mají namířeno na'
Rakousko a chtí je zničlti. Proto v tomto roce představuje nám církev sv. oltářní
a napomíná nás, bychom se utíkali ku P, Ježíši ve Svátosti oltářní. Scházejme
se i my kol svátosti oltářní. Navštěvujme často P. Ježíše ve svátosti oltářní,

_klaňme se mu, přljímejme jej a prosme ho za ochranu proti nepřátelům naší
duše, proti nepřátelům naší víry, proti nepřátelům naší vlasti. P. Ježíš i k nám
bude mluvit: »Budu vás vždy chrániti.: Budeme pak plni důvěry, zmužilo'sti a
nepřátelé nic nezmohou proti nám. Oslaví-li Rakousko důstojně eucharistický
kongres a eucharistický rok, pak _vzejde pro Rakousko nová doba, doba víry,
doba pokoje, doba spásy. Za to se modleme a o to usilujme! Pán Ježíš dá.
k tomu své požehnání. Amen. W. P.

Neděle VI. po sv. Duchu (Navštívení P. Marie).
FRANT. NOVOTNY.

»Marin vešla do domu Z..

chariášova. Luk. ], 40.< _

P. Maria prokázala domu Zachariášovu dobrodiní duchovní a časné. Du
chovní tím, že posvětila celý dům, zvláště sv. Jana Křtitele, jehož zbavila dčdlčŠ'
ného hříchu; časné tím, že po tři měsíce obstarávala Alžbětinu domácnost.

Také nám jest P. Maria dobroditelkou v potřebách duchovních a časných.
1. V potřebách duchovních. V modlitbě .Zdrávas královnOc říkáme: obrat

k námsvé milosrdné oči. Nikdy nepotřebujeme jejího milosrdenství jako v hří
ších, nebot hřích je duševní smrt, hřích odevzdává nás ďáblu, hřích uvádí vás
do nebezpečí věčného zahynutí. Bůh nenávidí hříšníka, dí Sirach (12, ?.) P.
Maria jest útočištěm hříšníků.

Stalo se, že dva mladíci se pohněvali. Přišlo k hádce, v níž jeden udeřil
soupeře tak nešťastně, že ho zabil. Vida hrozný svůj čín, ulekl se nesmírně. Jako
smyslů zbavený prchal a vida se pronásledovaným vrazil do otevřeného domu
a zavřel za sebou dveře. Ukryjte mne pro Boha, prosil paní, jež polekaně dí
vala se na neznámého hosta; a klekl před ní na. kolena. Na otázku, co se stalo.
vypravoval jí nešťastnou událost. Paní se smilovala. Sotva ho ukryla, přikva
pila stráž. Paní, vyzvána, aby vraha vydala, nevyzradila neštastníka, ale odevzdala
2 klíče. Stráž prohledala celý dům, ale uprchlíka nenašla. Jeden ze strážníků
pravil k ženě: :proč skrýváte vraha svého vlastního syna? »Můj syn zavražděnc,vy
křikla matka? V tom přinášeli jižjeho mrtvolu. Vrhla se na ní s pláčem a bědováním.
Stráž čekala, co se stane. Nešťastná matka zvedla několikráte prudce hlavu, ja
koby byla k něčemu odhodlána; ale vždy padl její zrak na obraz Matky Boží
pod křížem a tvrdý výraz jejího obličeje se změnil. Stráž odešla. Vrah vyšel
ze svého úkrytu & plakal s ní u zavražděného. Líbal jeho a její ruce, voleje
horoucně; »Nikdy vám toho nezapomenu. Nemám rodičů, budu vás ctíti a mi
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lovati jako svou matku. Bůh vám odplatí veliký čin lásky a já do smrti budu
vám sloužiti.: Nešťastná matka vzala jeho ruce do rukou svých řkouc: odpouštím
ti. pro tu tam pod křížem, vše odpouštím, kéž _Bůh ti odpustí. A odpuštění její
bylo takové, že i před soudem vyprosila vrahu osvobození. Soudcové vydali
osvobozující výrok ne z nedostatku spravedlnosti k vrahovi, jenž trestu byl
hoden, ale aby uctili vznešený čin podivuhodné lásky.

Zde máte obrazy milosrdné lásky, kterou má P. Maria k hříšníkovi, jenž
se k ní utíká. P. Ježíš, jeji syn, zemřel za naše hříchy. a proto lze říci, že
lidské hříchy ho ukřižovaly, že naše hříchy vyrvaly jej matce. Nežjako Spasitel
nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a živ byl, tak i P. Marie, nejen odpouští,
ale jest útočištěm hříšníků. Církev ji nazývá matkou milosrdenství, a tou jest.
Hřešil jsi? Činí ti svědomí výčitky? Máš strach před trestající spravedlnosti?
Bojíš se o spasení své duše? K ní se obrať s upřímnosti, s kterou nešťastný
mladík obrátil se k matce zavražděného. Dá ti lítost, která tě očistí, dá ti sílu
k obrácení, která tě s Bohem smíří, dá tí potěchu, která tě potěší.

Však ještě raději pomáhá P. Marie před hříchem. Máš nezřízenou vášeň?
Jsi vydán těžkému pokušením? Chladnetvánábožnost? Jsi na cestě k pádu? Jsi vydán
těžkému pokušení? Choďk Matce Boží,otevírej ji srdce své, prosjí za pomoc. Neodejdeš
neoslyšen. Vyplní se na tobě, zač prosíme v uvedené modlitbě: ukaž ném Ježíše.
Chci říci: Maria zjedná ti svou přímluvou u něho tolik milosti, abys zamiloval
si zase zbožnost, v které je hlavní pomoc pro všecky boje duševní. Štastna
duše, která se svěřuje péči matky tak dobrotivé a mocné.

2. P. Maria jest dobroditelkou naši v potřebách časných. Když s čistým
srdcem k ní se obrátíš, nemůže tě neslyšeti, nebo v milosti jsa jsi dítkem
Božím, jsi živou ratolestí na kmeni, jimž je Kristus, máš vtištěný do duše obraz
Boží. Proto jsi i jejím dítkem a ona s mateřskou láskou na tebe pohledne.
A kdyby nic jineho neučinila, již tento pohled zahřeje tě v duši, nebo vykvete
v ní aspoň růže útěchy.

Ve městě Lucca stála kaplička, jejiž zadní stěnu tvořila městská zed. Tam
byl obraz P. Marie s Ježíškem na levici a třemi růžemi v pravici. Kolem obrázku
pásával němý chlapec ovce. Zrovna pod .obrazem rostla pěkná. tráva, ale ovečky
se ji nikdy nedotekly. Pastýři bylo to divně. Přistoupil, aby místo ohledal. Byl
leden. Uviděl v trávě růži; kvetla tak krásně, jakoby bylo teplé jaro. Utrhl ji
a přinesl svému otci. Když ji otec, udiven nad rozvitou růží v této době, bral
z rukou synových, otázal se, zapomínaje, že chlapec je němý,: kde jsi ji vzal?
A syn vypravoval, co se mu přihodilo. Jeho jazyk byl rozvázán. Úžaslý otec
sdělil událost s biskupem. Biskup dal se dovésti na místo a shledal, že oči P.
Marie jsou obráceny právě tam, kde kvetla růže. Z- kaple stal se brzy krásný
chrám, v němž umístěn obraz se zdi. Do dnes je ctěn pode jménem :P. Maria
s růžíc.

Nevím, je--li událost pouhou legendou nebo skutečnosti, ale ukazuje na
jistou pravdu, že P. Maria je pomocnicí křesťanů. Němý pastýř vždy, když u
obrazu pásl, zbožně se k němu modlil. Jeho lásku a úctu P. Maria nezůstala
bez odměny. Je-li vypravování pouhou legendou dosvědčuje, že lidé před uve—
deným obrazem Matky Boží docházeli často vyslyšení v časných svých po
třebách. Utíkej se k ní ty. Jak často nevíš si rady nebo trpíš úzkostí, žalem,
nemoci. Obrat se k ní s důvěrou. Osvití tě, poradí ti, posilní a potěší tě. Pro
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časné záležitosti dal nám Bůh ovšem ruce, rozum a energii. Těch musíš nej
prve užívati. Ale on dopouští nesnáze i nad ně, abychom poznávajíce svou od—
vislost a nemohoucnost sami ze sebe k němu se utíkali. Než k matce chodíme
tak rádi! A Bůh dal nám matku dobrou a mocnou. Kdyby jí nebyla, kdyby
toho svět tisíckráte nezkusil, neměl by k ní takové důvěry.

Blaze bylo Zachariášovi a Alžbětě, že mohli hostiti Matku Páně v domě
svém. Není srdce lidské domem? Je víc, je chrámem. Učiň v něm P. Marií kap
ličku nebo oltář a pečlivě ji ošetřuj. P. Maria, vidouc se tam ctěna, bude hle
děti očima svýma do srdce tvého a dá ti v něm v létě i v zimě, růsti krásnou
růži, růži milosti. útěchy, pokoje, důvěry, sily. Mnoho milostí tí vyplyne z ní
v záležitostech časných, ještě více pak ve věcech duchovních. Posvětí život
tvůj, aby byl průpravou, školou, setbou pro život věčný. Amen.

Promluva k mládeži na konci školního roku.
Napsal Dr. LUB. PETR.

Ještě několik dní a rok studií jest u konce. 0 rok -— o hodný kus cesty
přiblížili jste se ke svému životnímu cílí. Kdybychom nebyli syny času, kdyby
chom nepodléhali jeho účinům a jeho střídám, kdybychom časem nestarli, ne
mizeli s ním a neztráceli se v něm, příchod a odchod roku mohl by nám býti
stejně lhostejným jako příchod a odchod vlny na širokém prostranství moře. Ale
jest tomu jinak. Přicházíme, jdeme a mizíme s časem. Jako zlaté sluníčko, jež
ráno, kdy kraj se v modrý povlak par halí, vychází, výš a výš na obzoru Stoupa,
svého poledne dosahuje a pak se zase k horám sklání a červánkem a zlatým
lemem svých mráčků jak poduška měkkých nám dobrou noc dává, tak naroze
ním vychází ranní slunce našeho života, jarem mládí stoupá výš a výš, v čino—
rodém věku mužném dosahuje svého vrcholu, aby odpolednem přibývajícího
horka a. umdleni naklonilo se až k liniím západního obzoru & po krátkém sou—
mraku pozemské památky zašlo a ztratilo se za horama věků. Ten jest života
běh a nezná. úchylky, bychom i sebe vroucněji si jí přáli. Jděte k sestárlému
lakomci a nabídněte mu za jeho zlato krásu. Zavrtí záporně hlavou. Nabídněte
mu přátelství, zakýva' záporně hlavou. Nabídněte mu věčnost, zakývá záporně
hlavou. Ale nabídněte mu mládí — jistě se aspoň zamyslí nad vaší nabídkou.

Být ještě jednou mlád! Je_to marné přání, nebot život se nevrací,jako řeka
neteče zpět k svému pramenu, ale kolikrát již lidem vytrysklo ze srdce a ply
nulo se rtů! Být ještě jednou mlád! A hned následovalo ujištění: Jak bych si
mládí uměl vážiti — jak docela jinak bych ho chtěl užíti. Jak? Jen ve shonu
po radostech a zábavách? Ach ne, pro mládí tak strávené lidé nejvíc stýskají
si. Tedy mládí bez radosti? Mládí bez radostí jest hřích proti Bohu i přírodě.
Ale mládí v opravdových radostech, radostech, jež vyplývají z práce a mrav
nosti, nebo jež rodí se a rostou při práci a při povaze ušlechtilé.

Jsou mnozí z vás tu, již dnes zde naposled slyší slovo Boží. Již jen krátká
doba vás dělí od vstupu do občanského života a svobody jeho. Ale moji mílí,
jistě dožili byste se nejtrpčího zklamání, kdybyste si touto svobodou představo
vali uvolnění od pilné práce a od mravnosti. Od pilné práce. Ve škole jste byli
svými vychovateli ku práci přidržováni od hodiny k hodině. V životě tomu tak
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nobude. Tam bude vám pohnutkou k vytrvalosti jen vlastní vaše svědomitost.
Ale zaměstnávajíce rozum, nesmíte zanedbávati ani své vůleasvého srdce. Dobrý
život musi vám býti nejvyšším uměním, k němuž všechna ostatní umění jsou
pouhou průpravou. Jest jedna věc, ke které s úctou vzhlížejí všichni lidé a jež
lidi nejrůznějších názorů a přesvědčení jednotí, pravá zbožnost a dobrota srdce,
ušlechtilý mravný karakter. Škola snažila se vám dáti základ k budově mravního
karakteru a náboženské vaše vychováváni neslo se především k tomuto cíli. Po
kračujte v této ušlechtilé snaze, abyste vyspělí v přímé, poctivé lidí, apak věřte.
že nemám starost o víru vaši. Nebo dobré a ušlechtilé povazeje vždycky blízek
Bůh, souhrn vší pravdy a všeho dobra, bytost nejlepší a nejušlechtilejší.

Dosian Gray, hrdina stejnojmenné knihy Oskara Wilda, obdržel od svého
přítele malíře svůj obraz. Obraz nadmíru umělecký a zdařilý. Gray zahleděl se
do obrazu jako do zjevení své tělesné krásy a za chvíli zamžily se mu oči. »Jak
je to smutné, pravil. Sestárnu a budu ošklivý, ten obraz však navždy zůstane
mlád. Žárlím na něj. Proč má podrželi, co já musím ztratili? Každá chvíle, která
míjí, ubírá mí něčeho a přidává něco jemu. Oh, kéž by to bylo naopak. Kéž by
ten obraz se mohl měniti a já mohl zůstati vždy tím, čím jsem nyní. Vše bych
dal za to, i svou duši.:

Přání Dosiana Graye došlo splnění. Dosian Gray nestárl aprožíval všechny
rozkoše nestárnoucího mládí. Za to měnil se obraz. První necitelná tvrdost. již
se byl dopustil, zůstavíla stopy na obraze ve zvláštním ryse kolem rtů. Jeho
přibývající smyšlnost znatvoříla obraz tak, že oči vyhasle vyhlížely ze zamodra
lých vpadlých'důlků. Bylo mu tak trapno pohlížeti na rozkládající se podobiznu
svoji, že umístil jí v nejtmavější komůrce podkrovní, aby neviděl zkázy své duše.
Ale neodolatelná moc táhla ho znovu a znovu k příšernému obrazu. Ba, když
jednou i vraždou poskvrnil svou ruku, krůpěje krve jako rudá rosa vytryskly
i na ruce obrazu. Bylo to strašně. Pouhá vzpomínka na obraz kalila mu všecky
radosti. Jeho vlastní duše zírala na něho z plátna a volala ho na soud. Obraz
byl mu jako svědomím. Odhodlal se zničiti jej. Zabije minulost a bude-li ta
mrtva, bude on svoboden. Uchopil nůž a bodl jim do plátna, rozřiznuv je po
celé délce. V zápětí ozval se výkřik a rána. Výkřik byl tak hrozný, že polekaní
služebníci se probudili a pospíchali do komory; Vstoupivše viděli na stěně po
dobiznu svého pána, tak jak ji z dřívějška, znali, v plném rozkvětu mladosti a
krásy. Na zemi však ležel mrtvý muž s nožem v srdci. Byl svadlý, vrásčitý a
ošklivýv obličeji. Teprv, když prohlédli prsteny, poznali, kdo je to. _

Hrůzný, ale výmluvný symbol vztahu duše k tělu! Není tajného h'říĚh-u',
nebo každý hřích vpisuje se do tváře člověka, a co činili jsme hříšněho potají,
budeme jednou volati se střech. Je třeba jen připomenouti vám vzezření člověka
upřímného a člověka pokrytce, vzezření člověka silného a člověka čistého, vze—
zření člověka opilce a člověka střídmého, abyste se přesvědčili o pravdě těchto
slov. To si tak duše svůj příbytek'utváří. Na pravdě, abyste byli chrámy Ducha
sv.aaby milost, založte tedy svůj život, jeho obrážela se v každém vašem skutku.

A vy, mojí milí, kteří vrátíte se po prázdninách, abyste vstoupili do vyšších
tříd, vezmete zítra odměnu za práci celého školního roku. S vysvědčením v ruce
a s radostí v prsou vstoupíte do prázdnin. Nezapomínejte, že i o prázdninách
zůstáváte žáky ústavu a nečiňte nic, co by bylo ústavu a vašemu stavu knecti.
Škola ovšem nebude dohlížeti k vám, budete odkázáni víc sami sobě. Ukažte
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o prázdninách, že nikoli z bázně, nikoli pro známku plnili jste svoje povinností
zvláště svoje povinnosti k Bohu. Dokážete to, kdyži o prázdninách bUdete
dávati, co jest božího, Bohu, když nebudete zanedbávati toho, co vám jako kře
sťanům činiti náleží. Zda není školní rok jen obrazem 'života v menších roz
měrech? Zdali nenadejde i životu jednou chvíle, kdy vzíti vám bude odměnu
za svědomitost svoji? Odměnu na věčnosti? Nuže ta budiž vždycky vaše čest
a chlouba, aby vám vaše svědomí vždycky svědectví dávalo dobré, žejstevpo.
ctivosti chodili před Bohem svým. A abyste se i vděčnýmí osvědčili, jak se
sluší, až v několika dnech od oltáře slavné zavzní Te Deum, ke svým dobrým
odhodláním připojte i dík Bohu za jeho požehnání &ochranu, svým rodičům za
jejich oběti, starostlivost a lásku k vám a svým učitelům za jejich poctivou snahu,
s jakou vedli vás k Bohu, k pravdě a dobru. Amen.

Jiná promluva na konci škol. roku.
FRANT. PRAŽÁK.

>Dobrý strom dobré ovoce ncse.a Mat. 7, 17.

Prázdniny jsou tu. Pro každého znamenají uvolnění od školní kázně, pro
mnohého na vždy. Nyní se osvědčí, _kdo je dobrým stromem. Ve škole byli jste
k svým povinnostem přidržováni a pomijení jich se netrpělo. Nyní, kdy tato
kázeň přestává, ukáže se, máte- li tolik mravní síly a pevné vůle, abyste je plnili

-dobrovolně, bez nucení. Z toho, jak své povinnosti zvláště k Bohu budete konati,
můžete souditi. jak pevná & vyspělá jest vaše povaha.

Louče se s vámi na konci tohoto roku, napomínám vás, abyste zůstali mi
školu žijíce, tací, jací jste byli zde, zbožní, poslušní, mravní, svědomití. '

l.) Toho žádá na vás Bůh. Přikázání, která. dal lidstvu n. př. pomni, abys
den sváteční světil, cti otce svého i matku svou, nedal jen pro školáky, ale pro

'všecky. Plňte věrně přikázání boží. Jste ve věku, kdy za své činy a obmeškání'
jste zodpovědni. Nezapomínejte tedy, že z přikázání bude nás Hospodin soudili.
K rozkazu přistupuje vděčnost. Bůh udržoval váš život, rozvíjel vase schopnosti
tělesné a duševní, dával milost povzbuzující k dobru, chránil těžších hříchů. Díky
čiňte, piše sv. Pavel k Etesským, vždycky ze všeho ve jménu Pána našeho
Ježíše Krista Bohu a Otci (Ef. 5, ZO.) Lépe nemůžete se Bohu odvděčiti nežli
dobrými skutky. Dobrý strom dobré ovoce nese. Často jsem k vám mluvil zto
hoto místajménem božím, vykládaje vám zásady bohumilého života. Osvědčtejc
nyní životem.

2) Toho žádají na vás rodičové. Mohu uvésti tytéž dva důvody jako prve:
přikazují vám a vděčnost toho žádá. Rodičové vědí, že budete jednou samo
statní. Když pak vidí, že mnohý nedovede sobě vládnouti při malé svobodě
prázdnin, řeknou si s bázní: jak bude, až bude náš syn odkázán sám na sebe?
.Často mívají, když syn nebo dcera se zkazíp nejen veliký smutek, nýbrž také
těžké výčitky svědomí. Přicházejí se zpovídat s bolestnými slzami v očích. ža
lujíce na sebe: dítě se nám zkazilo, ach Snad jsme ho nevychovávali s péčí.
jaké Bůh žádá. Těžko potom je těšit. Rodiče jsou zástupci boží na zemiaproto
jsou povinni vychovávali dítky podle vůle boží; dítky pak jsou přísně zavázány
k poslušnosti. Budte hodní, aby rodičové, vidouce dobré ovoce, jež dáváte, měli
útěchu; náš syn, naše dcera bude jednou dobrým stromem. A nežádá toho Vděči
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nost? Kdo vás živil celý rok, kdo šatil, kdo školu platil, kdo ošetřoval, kde
5 láskou choval? Jak se chceš odvděčiti? Jest jen jediný způsob a právě toho
žádají také rodiče: abyste byli věrni ve všech povinnostech svých. Mnozí si
myslí, že se odvděčí, až budou velcí. Jest to zajisté dobrá myšlenka, jenže
mnohý nedospěie k takovému věku, nebo ztratí dříve rodičů, nebo nebude míti
stkvělého postavení, nebo se změní a na odplatu ani nepomyslí. Obyčejně jsou
to ti, kteří vděčnost odkládají na pozdější dobu. Nyní přijímáš dobrodiní, nyní
bud' vděčen.

Buď jako strom, jenž ověšen je dobrým ovocem. Rodiče na něj pohlédnou
a řeknou si radostně: To je náš strom, ten jsme si vypěstovali, aj jakje plodný
a jeho ovoce dobrél A budou míti radost. Nyní ukaž. že jsi dobrým stromem.
Ukážeš to tím, když své ranní a večerní modlitby budeš svědomitě vykonávat,
mši sv. nábožně obcovat, způsobně se všude chovat, rodičů poslouchat a j.

3) Toho žádá také škola. Uvádím opětně tytéž dva důvody. Škola si přeje
abyste se i mimo její zdi osvědčili, ano tu hlavně, nebo nevychovává vás pro
sebe, ale pro život.

Když rodiče z různých důvodů o vzdělání vaše nemohli se starati, ode
vzdali vás škole, jež nečiní nic jiného, nežli to, co by konali rodičové vaši,
kdyby mohli.

Škola svou povinnost konala. Vám nyní jest ukázati, že jí na vás nekonala
marně & bezúspěšně. Tím projevíte také nejlépe svou vděčnost. Učitelové věno
vali vám všecky sily těla i ducha. Právem mohou tedy počítati na vaši vděč
nost. Víte, jak se jim nejlépe odvděčíte? Když jim švým chováním budete ke
cti. Jako hodné dítky jsou radostí pro Boha a štěstím pro rodiče, tak jsou bla
živou útěchou také učitelům.

Slavný španělský spisovatel Colomma líčí ve svém románu »Maličkosti
závěreční slavnost gymnasiální, při níž rozdělovaly se ceny. Vděčně děkoval
každý vyznamenaný svým učitelům, ale ještě radostněji zářilo jeho oko, když
viděl, že přítomní rodičové jsou šťastni z jeho úspěchu. Když pak na konec
jeden 2 druhů před sochou neposkvrněné P. Marie přednášel báseň, ve které dě
koval Bohu, rodičům, učitelům a dojemně sliboval, že i v životě zachovají,
k čemu v ústavě byli vedeni. prose vroucími slovy za ochranu Matku bo. ', tu
bylo ticho v sále a nejedno oko lesklo se slzami. Tu všichni, Bůh, P. Maria,
rodiče, učitelé i žáci si přáli horoucně, aby se zaslíbení vyplnilo. I já prosím :
Bože, zachovej v mladistvých srdcích, co jsi milostí svou pěstoval, zač rodi
čové přinášeli oběti a oč učitelové usilovali, čeho zajisté i vy si přejete. Maria,
matko milostivá, vezmi dítky naše pod svou ochranu, aby dobrými stromyjsouce
dobré ovoce vydávaly pro čas a pro věčnost. Amen.

Zkoušení & klasifikace v náboženském vyucování.
Každý praktický katecheta ví ze zkušenosti, že zkoušení ve vyučování ná

boženském je nezbytné a pro děti i pro katechetu velice důležité. Třeba učení
katechetikové se neshodli o tom, které. methoda v náboženském vyučování byla
by nejlepší: synthetická neb analytická, mnichovské neb jiná, v tom však jsou
si jednotní, že kde není ustavičuého zkoušení, tam není u dětí vědění. Kde ka
techeta látky jednou probrané stále a stále nepromrskává t. j. neopakuje, tam
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nebudou míti děti důkladných vědomostí i při nejlepších vzorných katechesích_'
Nic není tak prchavým, jako rozum dětský. Děti zapomínají rychle to, čemu Se
jednou naučily, neuvádí- li se jim to ustavičně na pamět. Repetitío mater studiorum
Repetice jest tu zkoušení. Jak nutné je ve škole opakování předepsaných mod.
lileb. Stává se i na měšťance, že dítě při odříkání apoštolského vyznání uvázhe
salve reginajiž nezná, ačje slyší po mši sv._.formule zpovědnízapomnělo, ač do—
vede naopak vypočísti lO pronásledování křesťanů a všecky křížové výpravy
Jaké to světlo vrhá na katechetu! A přece je to muž svědomitý, který se namáhá
poctivě, aby předepsanou látku probral a právě proto nedostává se mu času,
by opakoval často s dětmi takovéto věcí na pohled známé. Kdo chce se dodělati
úspěchů u dětí, musí zkoušeli, stále a stále opakovati. A i pro katechetu je způsob
iakým zkouší kriterium. Zkoušení dětí je takřka zkušební kámen paedagogické
ceny katechetovy.

Než odpovíme na otázku, kterak má. se zkoušeli“ v náboženském vyučování,
bude třeba ukázali na tento rozdíl. Jest dvojí zkoušení. Zkoušení za účelem
vyučování a zkoušení za účelem klasifikace. V náboženském vyučování jest
ustavičně potřebí opakování látky. Zkoušení bez klassiňkace není nic jiného než
společná práce katechety se třídou, společné cvičení a učení. Probraná linka
v předchozí hodině má býti prozkoušena na počátku každé hodiny, opakována
i v oněch školách, kde mnozí žáci sedí v jedné třídě pohromadě a to aspoň půl
hodiny má ji býti věnována; nebot soudím, že pokud možno každé dítě v každé
hodině má zodpověděti aspoň jednu otázku. Má-li míti zkoušení cenu didaktickou.
pak nutno jest, přihlíželi ke všem žákům a to právě i k nejslabším. (Máme tu
na myšli školu obecnou) Proč nenaučí se mnohé dítě ničemu ze sv. náboženstvfíf;
Zhusta obviňuje se tu lenivost a tvrdošíjnost mnohých dětí. Nemívá však také;
katecheta podíl na tom? Jestliže některé dítě nebývá voláno k odpovědi, anebo
zřídka kdy zkoušeno, zdá se mu, že mu katecheta nevěnuje pozornosti, cítí se
býti odstrčeno; ta nevšímavost mnohé i zabolí, zdá se mu, že ho katecheta
nemá rád. Jakožto zástupci náboženství lásky musíme lásku svou věnovati všem
dětem, duševně slabým, líným, nezvedeným rovněž tak jako bystrým, pilným,
hodným. Každé dítě chce býti zkoušeno. Učílo-li se doma katechismu, chce
i ukázali co umí. Ignorovati některé děti při náboženské hodině tot tolik, jako
pohrdali jimi a katecheta, který obyčejně volá. jen své miláčky, neujde výčitce
strannickosli. Pílným zkoušením bývají povzbuzeny děti lhostejné a lenive'; usta
vičné dotazování se jest jediný neklamný prostředek pohnouli je k učení se. Ano
neváhám tvrdili, že nutno je i takové žáky volali, kteří zpravidla odpovědi ne
dají, nebot uchráníme se časté výčitce rodičů: »On říká, že ho pan katecheta
nechce vyvolatm Takové výmluvy nemá míti žádný žák. Pro dobré, pilně žáky
je však každohodinné zkoušení pravou radostí. A záleží zajisté jen na kateche
tovi, aby zkoušení jeho opravdu bylo dětem k radosti. Korrektní odpovědi
měl by katecheta i odměniti. Ne-lí obrázkem, aspoň pochvalou. Chvála lahodí.
uspokojuje a jelytýž i potřebou dětské duši, jako vlažička suché zemí. Stačí tu
slovo: dobře, ano . . . Taková duchovní cukrlátka rozdávati při zkoušení v hodině
náboženské, tot laciné a přece prospěšné. Jako lenivé káráme, tak pilné máme
chválili. Viděli to na tváři dítěte, jak je to těší, bylo-li i málo pochváleno od ka
lechety. Tak stává se zkoušení i výchovným faktorem, jehož nelze podceňovati.
Každohodinným zkoušením všech děti učí se i katecheta své děti znáti a zí
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skává obraz toho, 00 dovedou, což je pro něho důležito při pozdějším zkoušení
jehož účelem bude klassiňkace.

Jisto je, že otázky katechetovy musí se upinati k otázkám uvedeným v ka—
[echismu; ale na tom není dosti. Každou otázku třeba rozčleniti na mnohé jiné,
aby katecheta věděl, kterak děti věc pochopily a aby vysvětlil dodatečně to, čeho
třeba. V dávání otázek, jich střídání & pod. objeví se dovednost katechety neb
opak její. To platí i o zkoušení biblické _dějepravy, při níž děti zvláště na nižším
stupni málo dovedou plynně vypravovati. Tu není možno stanovíti určitých
pravidel. Je to paedagogická dovednost. dar boží, ale také výsledek dlouholeté
činností; neboť prakse na paedagogickém poli hraje důležitou roli. — Jaké ne
šikovnosti se dějí při zkoušeníl Tázal se jistý pán při zkoužce náboženské ve
2. třídě obecné školy: »Kterak je obsaženo šestero základních pravd v apoštol
ském vyznání víry? »Otázka jistě duchaplná pro theologa. nikoli však pro dítě.

Jinde při náboženské zkoušce blahé paměti, kdy papež Lev XIII. řídil lo
dičku Kristovu, dána otázka: »Čím se vyznačuje náš slavně panující papež
Lev XIIIP- A když děti nedovedly odpověděti, odpověděl patheticky zkoušející
pán: »Moudrostí, ano moudrosti, pamatujte si to, milé dítkylc Jsou to sice vý
střelky zkoušení, ale celkem lze říci, že otázky, jež dáváme dětem bývaji těžké
a dlouhé. Není to vina katechety. I když katecheta správně se dotazuje, přece
jen má dítě v katechismu otazky sáhodlouhé, byt i logicky správné a i když otázky
ty jak se říká. nadřelo, netroufá si je odříkati. Naším katechismem opravdu se
stěžuje zkoušení katechetům. Kdyby byl slovosled jednodušší, bylo by i zkou
šení snazší ajejisto, že mnohé dítě dobře zná věc, na niž se ptá katecheta, ale ne
odpovídá proto, že se bojí, aby při odříkávání dlouhé odpovědi zkatechismu
neuvázlo. A kterak chápou děti dikci katechismu? Kdysi katecheta ve 2. třídě
probral příběh o l-2letém Ježíši a na konec řekl: »Co bylo dále s Ježíšem, budu
vám vypravovati příště.: Tu se hlásí malý čiperný žáček: »Prosim, já už jsem
to četl napřed. Pak šel do učenic. Tak zajisté rozuměl otázce: Kterak P. Ježíš
konal svůj úřad učitelský?

Toto zkoušení při vyučováni diktuje katechetovi vysoké požadavky mravní
& paedagogické. Nikde jinde mu není potřebí tolik oné nebeské ctnosti, kterou
jmenujeme trpělivost jako tu a ji doprovázeti mají družky, napiatá pozornost,
stálost a vytrvalost. Při zkoušení ukáže se, zda má katechetakdětem tu pravou
lásku. Láska je naplnění křesťanského zákona mravního. Toho měli bychom si
býti vědomi často, zvláště při vyučováni náboženském. Láska k dětem dá nám
trpělivost. Je sice pravda, že zkoušení je pro katecheta tvrdým oříškem trpěli
vosti. Představme si školu na periferii velkoměsta anebo ve větším městě průmy
slovéml O jaká to nálada pro katechetu, když opakuje a zkouší učivo probrané
v předešlé hodině a jen spoře tu a tam zvedne některé dítě pilné ruku. Opravdu
:rari nantes in gurgite vasto.c Od většiny nedostane vůbec odpovědi, od jiných
jen polovičatou, nejapnou. Bývá to někdy chvíle přímo k zouiáni &.byla by tu
na snadě myšlenka, že katecheta ve škole nic nedělá. A přece bylo by chybou
malomyslněti. Kdo na mládež pohlíží očima lásky a zná trochu paedagogiky,
pozná, že pochybené odpovědi děti mají nazvíce příčinu svou v dětské slabosti
a nedovednosti. Pravda že u některých dětí je příčinou jejich nevědomost, neuvě
řitelná lenost, leč to bývají přec jen výjimky. K vůli nim katecheta nehodí zbraň
do žita; láska ke mládeži musí býti naopak tak silna, že právě váhavéa pomalé
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děti povzbuzujeme, aby neumdlely. Těm třeba věnovati zvýšené pozornosti, jim
upraviti otázky snadné, krátké a tak je povzbuditi. Jak se zaraduje dítě méně
nadané, dovedlo- li otázku zodpověděti, anebo dostalo- li se mu uznání katechety
aspoň těmi slovy: .Tak vidíš, dnes přece něco umíš; to mě těší.. Jaký ZCela
jiný duch vejde do třídy, zkouší- li se partie snadnější a dávají--li se otázky
lehčí Nedávati tedy vinu jen vždy dětem, nenaříkati na špatný materiál, ale
obrátili pozornost na sebe aříci začasté »mea culpac. Naše netrpělivost, rozladění,
nálada, mohou se tu často obviňovati. Omnia cooperantur ad bonum, i zkoušení
je pro katechetu cvičením v askesi.

Chybné by bylo zkoušení s velikým chvatem. Je to sice na pohled velmi
pěkné, odpovídají-li děti rychle a hbitě, ale pro celek je to nepaedagogické_
Hbitost je vlastnosti jen některých a na ostatní působí rušivě dojmem, jakoby
katecheta žádal odpovědi ráz na ráz od každého dítěte, to dítě váhavé zalekne
a činí průběhem takového zkoušení apatickým. I tu platí vteslina lentec.

Co dále zkoušení ztěžuje, jest okolnost, že při něm kázeň trpí. Otázkami
a rostoucím zájmem odpovědíti na ně, děti stávají se neklidnými i nejhodnější
vstávají, z mnohých úst jest slyšeli »prosimc. V tom případě katecheta nebude
nastupovati s bezohlednou přísnosti a ač kázeň rušiti nedovolí, přece bude
mírně takový zelus odpouštěti. Kdežto při výkladu bude žádati naprosté ticho
a klid, při zkoušení trochu živosti dovoli, ovšem takové, ktera dobré kázni ne
bude na závadu. Katecheta, jenž má dobrou kázeň, dovede takové výstřelky
hnutím ruky zameziti. (Dokončení.) : ,

gif—

Z praxe a různé.

Definitivní úprava školních práz
dnin. č. 3528 Nařízením c. k. minister
stva kultu a vyučování ze dne 5. dubna
1912, č. 14.822 (Věst. min. č. 13) bylo
stanoveno, že na středních školách, počítaje
v ně i dívčí lycea, pak na ústavech ke
vzdělání učitelů a učitelek, jakož i na ob
chodních školách v Čechách počínati se má
příští školní rok vždy dnem 16. září a kon
čiti se dnem 15. července, takže hlavni
prázdniny na těchto ústavech maji trvati
od 16. července do 15. září t. r.

Týmž nařízením bylo dále stanoveno,
že první pololetí na těchto ústavech vyučo
vacích končí se poslední sobotu před
16. únorem, druhé pololetí pak počíná se
nedělí na to následující, při čemž v pondělí
a v úterý po ní je prazdne od vyučování,
že dale vánoční prázdniny trvají od 24. pro
since až do 2. ledna včetně, prázdniny veli
konoční pak od středy před Božím Hodem
velikonočním až do úterka včetně.

O tom dáváme věděti v základě vyn.
c. k. zem. šk. rady ze dne 4. května 1912,

č.III. B 535, se zřením k 5 54. řadu škol
ního a vyučovacího &ku prováděcímu před
pisu k 5 56. téhož řádu.

Lázně veWildbach-Innichen v Tiro
lích doporučuje vřele kotl. dp. Antonín
Grégr, katecheta v Přelouči. Lázně pro
rheuma, dnu, katar plicní, záduchu, křeče
žaludeční, diarhóe, nemoce jaterní a ledvi
nové a haemorrhoidy. Jmenovaný dp. kol
lega píše: Před ukončením školního roku
sděluji s Vámi, že jsem na panu hraběti
Beckersovi, majiteli svrchu jmenovaných
lázní vymohl pro členy spolku katechet
ského se sídlem v Praze tytéž výhody, jež
dříve p. hrabě povolil členům Emeritenver—
einu ve Vídni. Emeritenverein doporučil mi
ze všech lázní nejvíce tyto ve vysokém
údolí pusterském položené 1836 m vysoko
jako nejvýhodnější a nejzpůsobilejši místo
k zotavení &léčení neurasthenie a povšechné'
mdloby a slabosti.

Pokoj pro členy stojí denně 1 K 20 h
a celé skvostné zaopatření denní 4 K kromě
napojů a lazni (daleko bohatší než v Ice
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neb Meráně). Tyto výhody povolil p. hrabě
Bcckers na moji žádost i všem členům na
šeho spolku katechetského, začež si vyhra
žuje, aby kněží v blízké kapličce pro lázeň
ské hosty a personál sloužili mši sv. ve
všední dny dle libosti a v neděle a svátky
v 8 neb 9 hodin. Loni jsme tam byli tři
kněží, 2 Němci a já Čech, jenž jsem tam
zůstal nejdéle, maje od p. hraběte ještě jiné
výhody. Lázně jsou v krajině nádherné,
pobyt je tam velmi příjemný. A abych ani
té okolnosti nezamlčel, uvádím, že tak jako
skoro všude v lázních i tuto je velké pro
cento hostí z Israele, boháčů z Vídně,
Budapešti, velkoměst Německa. Při tom
však je kněz všude i u stolu (jí se v po
ledne i večer ve dvou prostranných sálech
společně, snídaně :: svačina se podává
zvlášť na verandě) velmi respektován, takže
za loňského šestinedělního pobytu jsem tam
neměl nejmenší příčiny ke stížnosti. Ktomu
připomínám, že p. hrabě Beckera je pravý
kavalír, taktní, ke knězi zvláště přátelský,
pí. hraběnka, jež sama v_ede dozor v ku
chyni, přívětivá starší dáma. Jako v Erne
ritenvereinu tak i v našem spolku bude
žádoucno, aby kollegové 14 dní napřed se
u předsedy spolku přihlásili a udali, na
jak dlouho hodlají se' zdržeti, nebot stává"
se zhusta, že všecky budovy lázeňské bý
vají obsazeny. Mimo to pan hrabě by si
přál, kdyby dpp. kollegové celé prázdniny

_tak si mezi sebou pokud možno rozdělili,
aby v lázních aspoň jeden kněz byl. »Ce
lebratc ovšem radno si vzíti sebou ku před
stavení se p. prelátu dru J. Waltrovi, pro
boštu v městysi lnnichen, půl hod. vzdá
lenému, kde je i zastávka rychlíku.

Psáti nutno na adressu: Graf Friedrich
Beekers, Wildbach Innichen-Hochpusterthal

irol.
Rádi a s povděkem popřáváme místa

těmto řádkům těšíce se, že i jiní kollegové
časem získají podobných výhod v jiných
lázeňských místech a sdělí ve prospěch
spolku.

Dispens abstinence na Bílou sobotu
a to pro večer přináší ordinariátní list praž—
ské diecése č. 6. ze dne června 1912.
Dispens ta bude každoročně povolena a uve
řejněna v postním mandátu.

Katechetické museum v Brně na
Moravě, jak se sděluje, dosud je ve skrov
ných počátcích. Po výstavce katechetické
některé_knihy a i pomůcky byly mu věno
vány. Výstavka způsobila rozruch a dala
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podnět k obstarávání pomůcek pro školy.
A aby kněžstvo mělo možnost je shlédnouti
a pro některé se rozhodnouti, pojat byl
úmysl, aby postupně každý rok některé po
můcky byly zakoupeny a na příhodném
místě vystaveny trvale. V té příčině pod
poruje tuto myšlenku »Jednotac duchoven
stva, při níž je sekce katechetská. Jednota
dává z každého člena sekci katechetské
ročně 1 K a mimo to ve své blahovůli
dala pro ten podnik 300 K. Do musea
koupeny byly mimojiné i obrazy Fugelovy.
Nynější misto musejní v knihkupectví bc
nediktinském neniideálni, ale příhodné kněž
stvu, pomýšlí se na lepší místo v alumnátě.
Vídeňské katechetické museum má zvláštní
místnosti, ale obsah také není zvláštní.
Tedy plánů vždy mnoho, ale pozvolna se
realisuji. Cil však bude, prospěti vyučováni
mládeže, ulehčiti je, zbaviti je odia sucho
párnosti a učiniti je zajímavějším. '

Dr. R. Šetina a. Vlad. Hornof: Metho
dické disposiční tabelly k vyučování
biblické dějepravě. Kruhy katechetské
budou překvapeny co nejdřív'e moderní,
uměleckou pomůckou, která as docela změní
způsob vyučování biblické dějepravě na ško—

lách obecných, Pomocí těchto tabell osvojí
si žáci disposici děje názorem a dovedou
pak ihned plynně vypravovali. Zajímavo
je, že myšlenku tuto, totiž vštěpovati dis
posici názorem, zpracovali zcela samostatně
a odlišně dva odborníci. Pisatel těchto
řádků viděl pozoruhodné výsledky vyučo
vání pomocí těchto tabell na c.k. škole
cvičné v Poličce, kde dr. Šetina docílil sou
vislých odpovědí i u žáčků téměř slabo
myslných; proto mu radil, aby neváhal
pomůcku tak výbornou vydati. Po vánocích
zdařilo se skutečně dru Šetinovi nalézti
malíře vzácného porozumění a vážných
uměleckých aspiraci, v katolických kruzích
dobře znameho žáka Hynaisova, mistra Pa
řízka, jenž právě první cyklus tabell ukon
čuje. Prof. Hornol sestaví doprovod k ta
bulkám. Tyto obrazy zaujmou jistě přední
místo mezi náboženskými pomůckami. Jest
na naších iinnách, aby si náklad a vlast
nictvi tohoto díla zajistily, dříve než je ně
kdo cizí předejde, nebot tabelly budou za
tím účelem vystaveny na vídeňské výstavě
katechetické.

Sádrový model původního hrobu
Kristova. V posledních desitiletích bylo
zřízeno v Jerusalemě několik musejních
sbírek, v nichž s mravenčí pílí, vědeckou
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kri.iěností i úctyhodnj m porozuměním ná.
boženským ukládáno vše, co má význam
pro biblickou exegesi. Jsou to musea u tak
zv. Bílých Otců, u_ Assumptionistů :: nej
nověji u Benediktinů na Sionu. — Velmi
mnohé z věcí — pro názorné vyučování
katechismu — nadmíru vzácných, daly by
se pořídití i u nás; o prospěchu netřeba se
zmiňovali. Skupina katechetů brněnské »Jed
notyc učinila pokus a za dozoru kněží
poutniků jerusalemských dala pořlditisádrový
model původního hrobu Kristova přesně dle
modelu umístěného v domě Assumptionistů
v Jerusalemě a týmiž navrženého. —

Model, shora" vyobrazený, ukazuje, že
hrob Kristův byla jeskyně přirozená neb
uměle ve skále utvořena a měla tři hlavní
části:

1. Předsíň, otevřenou úplně neb aspoň
provrtaným vchodem dostatečně osvětlenou.
Do předsíně hrobu, obvyklé u hrobů židov
ských, scha'zívali se známí zesnulého opla
kavat drahých; bývaly tu i lavice k odpo
činku. _

Nízkým otvorem ve skalní stěně naproti
vchodu, tak nízkým, že dospělému nutno
hodně se ohnouti, vcházelo se

2. do vlastního hrobu. Vchod dal se
“uzavříti'velkýin''zakulaceným kamenem, ota
čejícím se v kamenném žlábku. Někdy měl
kámen otvor, jímž bylo možno prostrčiti
kůl & zasadili jej do otvoru ve stěně vy
dlabného; tím byl kámen na jednom místě
upevněn. Když zapečetěn byl kámen u hrobu
Kristova, mohlo stačili zapečetitl jen kůl
v kameně zastrčený, aby nikdo do hrobu
bez vyzrazení nemohl. — Vlastní hrob
Kristův nebyl hrob rodinný, nýbrž pro jed
notlivce. Byla to místnost čtyrhranná se
stropem rovným, kde na straně severní
bylo

3. vlastní místo, kam mrtvé tělo Kri
stovo položeno, a to jako na lavici nebo
stůl, ve skále uměle vytesaný. Bývalo zvy
kem položili mrtvolu nohama ke vchodu
obrácenýma bez rakve, zahalenou v plátna.

Sádrový model původního hrobu Kri
stova, 05 m dlouhý, 0'3 m široký, —
opakujeme — pořízený dle modelu O.
Assumptioniatů v Jcrusalemě a za pomůcku
vyučovací doporučený výnosem nejdůstoj
nější biskupské konsistoře brněnské ze dne
2. března 1911, č.1312, jest ochotna sku
pina katechetů na objednávky obstarali za
obnos 8 K a obal 1 K. — Objednávky

KATECHBTSKY VEST-Nik

vyřizuje předseda. skupiny, dp. l.r Veríliu
katecheta v Husovicich. '
nutno označiti nejen poštu,
železniční!

Nástěnné obrazy Fugelovy jaké
zornosti dětí se těší, otom sdělují 'Kale'c
Blii:tere. Nejvíce dětem se líbily: Stvoření“
Kain a Abel, u hory Sinai, svatosta'bg
Eliáš; Ježíšek ve chrámě, nanebevatoupg
Páně. Ukazuje se tu na láskyplné vzezřě
P. Ježíše a výraz jeho nebeské moud'r
Ale i ostatní obrazy se líbily dětem; Fug
lovo umění je v pravdě uměním populární
plno života a skutečnosti a mluví k d!
skému srdci. V Korresp. —Blattu se poch

jich pro ústav slabomyslnýeh, v jehož ',
roění zprávč se uvádí, že se nejvíce h
aby dětem vpravily korrektní názory posW
událost—|.

(DoB. srpnat. r.) 0. k. o.š. r. nasmíš“
chově 19. června l012.

Návštěvníkům Prahy!
Zemské museum: Přístupnozdar

v ned. od 9—1 dop. ve středu a v sobo
od 10—4 odp. (V úterý, čtvrtek, pátek
1 K.) Průvodce 1 K.

Národopisné museum ěeskosl:
v Kinského zahradě otevřeno denně odpal,
mimo pondělí od 2—5 (jindy ] K).

Městské museum v Praze (Pořič.
Zdarma: v neděli a pátek od 9—12 hod—,
v úterý, ve středu, pátek a sobotu od 2—6.
Jindy 2 K

Umělecko-prům. mascum' (Sanytr.
ul.) denně mimo pondělí, ve všední dny od
10—1 a od 3—5, v neděli a ve svátek od
10— 3 vždy zdarma.

Technologické museum (bývalá.
mistnost obch. komory.) Denně mimo pond;
od 8—3, ve svátek a v neděli od 9—12
zdarma.

Náprstkovo prům. museum denně,
pro cizince však v neděli a svátek od
9 — 12 hod

Kult-unum druhtvn Vlut ' Prue
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Dvě nové pomůcky pro školy pokračovací aj. —Zkoušení a klassiňkace vna'božanském
vyučování. — Z prakse a různé.

| Promluva Sv. Otce Pia X. ku poutníčkům primokomunikantům. — Kázání Mariánské.—
! ..\

\) U

Promluva Sv. Otce Pia X. ku poutníčkům primokomunikantům.
Jaký dojem vzbudil dekret sv. Otce »Quam singularí- ve Francii, toho důkaz

opětný podává pout letošních primokomunikantů z Francie do Říma; 24. dubna
dostalo se jim audience u sv. Otce & při té příležitosti slyšeli promluvu, již při

Zdá se, že slova sv. Otce jsou adressována primokomuníkantům celého
světa; svědčí pro to nejen kontext řeči. ale i rychlost jejího uveřejnění. Je tedy
milou povinností katechetického orgánu tlumočiti slova a přání v nich, velikého
přítele dítek. Originál řeči je francouzský a. český smysl podáváme tuto:

»Děkují vám milé děti a těší mne, že mohu státi uprostřed Vás jako zá
stupce F. Ježíše, který rád s dítkami dlíval a svým apoštolům pravil: »Nechte
dítek přicházeli ke mně a nebraňte jim; neboť takových fest království Boží.:
(Luk. Vlll, 16.)

Ale i z té příčiny vám děkuji, že tento váš obzvláštní projev lásky ku
papeži dává. mí příležitost, abych vyslovil své potěšení nad tím, že jste poslechly
hlasu, jímž va's volal náš Pán mými ústy ku prvnímu sv. přijímání, přes to, že
jste věku útlého.

teme ve sv. evangeliu, že božský Spasitel zavolal kdysi jisté malé dítko
podobné vám, postavil je uprostřed svých apoštolů a pravil jim tato slova:
»Vizte, abyste nepohrdali některým z těchto malíčkých; nebo! pravím vám, že
andělé jejich vnebesích patří na tvář Otce mého, jenž jest vnebesích (Mat.XVlIl,
10). Ach, ti nebeští duchové strážní, kolikrát asi se rmouti & hrozí, vidí-lí na
duších sobě svěřených zlobu a rmut hříchu; andělé však, jichž obzvláštní ochraně
jsou dítky svěřeny, kteří'Boha tváří v tvář v jeho věčném světle vidí a jichž
ani na okamžik jejich péče nevzdaluje od toho oblažujícího patření, ti andělé
vidí svého P. Boha ještě jednou v duších svých dítek jako v zrcadle zářícím
nevinnosti a čistotou.

Leč platí-li ona slova o všech dětech netoliko o onom dítěti, jež Spasitel
postavil uprostřed apoštolů, co tím spíše řekl by o vás, moji milí, o vás, které
jste jej přijaly sjeho božstvím i člověčenstvím ve sv. přijímání, v němžjste spojily
tělo své s jeho tělem, krev svou 5 jeho krví, v němž spočinulo vaše srdce na
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srdci jeho? Co by řekl o vašich svatých andělech, nad něž vás povznáší tím, že
vás činí účastnýmí sv. eucharistie, milosti to, kteréž oni nikdy neokusíli jako vy;
vás nasytil sám sebou, abyste s ním jednu bytost tvořily, s nim se spojily, jinými
slovy, abyste si jaksi jeho božskou přirozenost a jeho nekonečné dokonalosti
přisvojily? Vizte tedy, milé děti, ty milosti, jež vám prýští ze sv. přijímání! Tím
spojením s P. Ježíšem dává. láskyplný Spasitel našemu rozumu pravdu, našl
vůli spravedlivost a svatost a našemu srdci dobrotu, tak že duše věřící, která
přijímá Krista plným právem může říci se sv. Pavlem: Ježíš Kristus je život
můj. Žiuf pak jsem již ne já, ale živ ve mně jest Kristus. »Mihi vivere Christus
esta (Fil. I, Zl.). »Vivo jam non ego, vivit vero in me Christus: (Gal. II, 20.)..

A protože P. Bůh je čistota bez poskvrny, proto povznáší se ten, který se
spojuje s P. Ježíšem ve svatém přijímání, jako nevinná holubice nad rmutné
vody tohoto slzavého světa a zalétá, aby svého spočinutí nalezl v lůně Boha.
v lůně toho, který je čistší nad sníh bělostný, věnčící strmé hory. Je-li Bůh ne
konečná krása, pak zajisté ten, který se spojuje s Kristem Pánem, budi podiv
'a obrací na sebe láskyplné zraky andělů, kteří musili by býti žárlívi na jeho
štěstí, kdyby vůbec byli přístupní nějaké vášni. Je-li Bůh dle své podstaty láska,
pak duše věřící, s Kristem Pánem spojená, tone v blaženém zanícení jako u vy
tržení; láska ho zastiňuje, prozrazuje se v celém zevnějšku _a zvláště v jeho
výrazu obličeje, ve vroucích tužbách srdce jeho, a v laskavosti slov jeho, jež
splývají s jeho rtů jako med; vše na něm prozrazuje a projevuje lásku. Konečně
je-li Bůh dobrota sama a tou dobrotou dle Písma sv. je totéž co dokonalost,
pak věřící duše, která se s Kristem Pánem ve sv. eucharistii spojuje, má. v síle
této svátosti všecku dokonalost a všecku svatost; čerpá z ní sílu, aby se po
vznášela sama nad sebe, aby toužila a dosáhla věčné blaženosti, pohrdala klam
nými statky tohoto světa, jež nejsou s to ukojiti té touhy. Jako onen hořící vůz
proroka Eliáše, tak vzdaluje sv. přijímání člověka věřícího od pozemskosti a ač
na zemi on žije, přiodívá jej již tu na zemi v roucho nebešťana, který požívá
pokoje a štěstí nevýslovného; nebot dle slov Písma sv. »čcho oko nevídalo, am“
ucho neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, tojest připravil Bůh těm, kteřížjej
milují- (I. Kor. II, 9.); a tak plní se zaslíbení Ježíše Krista: »Kdo ii mé tělo
a pije mou krev, má život věčný.- (Jan VI, 55.). Qui manducat meam carnem
et bibit meum sanguinem, habet vitam aeternam. Nepravít: Ten bude míti, tedy:
život věčný v budoucnosti, nýbrž: Ten ma', již nyní má věčnou odměnu v nebi
jistou.

Nejdražší děti! Blahopřeji vám a opět blahopřeji k té nesmírné milosti, kterou
vám Bůh dal a pozdravuji vás jako anděly, leč co pravím jako anděly — jako
spíše jejich soupeře, ježto je převyšujete právě touto přednosti sv. přijímáni,
které vás nejúžeji spojilo s P. Ježíšem účastí na jeho velebném těle a krví, jeho
božské přirozenosti a jeho nekonečných dokonalostech. A k tomuto blahopřání
rád bych připojil několik napomenutí a prosím vás, byste je vštípily hluboko ve
svou pamět. Těch dobrodiní božích, jež jste zakusily v tomto prvém sv. přijímání,
zakusily jste, aniž byste je úplně chápaly a úplný rozum z nich měly; neboť ty
svaté city srdce klíčí v zárodku teprve ve vašem věku a čekají na dokonalé roz
vinutí rozumu; proto doporučuji vám především, jakožto ovoce této návštěvy
u svého papeže, předsevzetí a slavnou přípověď, že budete co možná nejdéle po
slouchati učení sv. náboženství. Pak zajisté osvojice si dokonale s horlivostí
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a láskou znalosti svaté nauky křesťanské, naučíte se s jinými pravdami sv. ná
boženství, že božská eucharistie je středisko viry, konečný cíl vší nábožnosti,
pramen všeho dobra, koruna všech ostatních svátostí, souhrn všech božských
tajemství, zřídlo všech milostí, balsa'm pro všecky bolesti, chléb života, pokrm,
který nás sílí na cestu do věčnosti, odměna a předtucha věčného štěstí.

Moje drahé děti, drazí primokomunikantil Po prve přijali jste Pána našeho
ale na tom není dosti. Každého dne modlíme se k P. Bohu za chléb, který nutně
udržuje život našeho těla; tak potřebí máme i chleba nebeského, který dává
život naší duši. Druhé tedy napomenutí, které vám dávám jest, abyste často při
stupovaly ke stolu Páně, abyste se často spojovaly s vaším Spasitelem, nemůžete-li
již denně. Dále budete jistě navštěvovati Pána Ježíše v samotě a tichu svato
stánku, odkud slyšíte tajemný jeho hlas, zvouci láskyplně k sobě: »Pojd'tež ke
mně všichni, kteří lačníte a já vás občerstvím; pojďte ke mně všichni; kteří
obtíženi jste a já vám dám úlevy, pokoje a útěchy.:

A konečně mým přáním jest, milé děti, aby láska Pána našeho tak ve vás
vládla, aby vás přetvořila v apoštoly, kteří horlí pro jeho čest; buďte klenotem
vašich rodin, které ve vašem dobrém chování mají nalézti útěchy a vaším pří
kladem i oni mají dáti se pohnouti k častému přijímání svátosti; ve škole máte
probouzeti svou pobožnosti horlivost vašich spolužáků; ve farní obci obci kéž
pohlížejí všichni na vás jako na anděly strážné; konečně máte vůbec ve vašem
okolí svými modlitbami, svou moudrosti a půvabem své skromnosti pokud na
vás jest, příspěti k obrácení hříšníků a k návratu nevěřících a lhostejných ke
Kristu.

Končím a ze srdce rád uděluji požehnání vám i vašim mladým druhům
ve Francii, vaším otcům a matkám a všem vašim příbuzným — apoštolské po
žehnáníc

Každý přítel mládeže bude vděčen Svatému Otci za ta láskyplná otcovská
slova a neopomine tlumočiti je dětem a jich využitkovati a vykořistiti, aby srdce
děti bezprostředně se rozehřálo pro Svatého Otce a se nadchnulo pro církev,
která. tak dobrým Otcem je řízena; své církvi. vtiskl tak božský přítel dítek
známku, dle níž dětské srdce může ji jako pravou církev poznati & si zamílovati
a tak samého Pána svého nalézti. r.

Kázání mariánské.
P. FRANT. ŽÁK. T. J.

»Zdráva. požehnané mezi ženamic. Luk. 1, 28.

Táza'n, který typ mariánských obrazů se mi nejvíce zamlouvá, počal jsem
je bedlivěji pozorovati a shledal jsem, že obrazy Matky boží s Ježíškem mne
dojímají nejsrdečněji.

P. Maria bývá zobrazována rozmanitým způsobem. Některé obrazy odpovídají
sv. Písmu. svátkům a pobožnostem církevním na př. jak anděl jí zvěstuje poselství,
jak pastýři nebo tříkrálové se klaněji jejímu Synu, jak obětuje Ježíše v chrámě,jak
s ním prchá do Egypta, jak stojí pod křížem, jak se vznáší do nebe, jak je na nebi
korunována, jak je oděna sluncem, majíc měsíc pod nohama a 12hvězd kolem hlavy.
Jiné. obrazy jsou volné plody básnické obraznosti. Urban ji namaloval, jak mezi
liliemi si hraje sJežíškem, jak hledíc do studny vidí v ni stín Krista skřížem, jak
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andělé jejímu dítku na rukou podávají květiny — obraz zvláště nádherný. Mistr Dítě
ji zobrazil jak na květné lučině ukazuje Jezulátko dítkám, nesoucím mu květy. nebo
jak andělé s udivenou úctou hledí na sv. nemluvňátko, jež leží před matkou na pod
stavci. Když jsem tyto dva obrazy uveřejnil ve Věstníku mar. Družin, došly mne
z daleké ciziny prosby o štočky. Zvláště druhý obraz je zajisté nejkrásnější
Madonna česká a jedna z nejkrásnějších vůbec. V římských katakombách nale—
záme obrazy P. Marie pravidelně s Ježíškem, avšak také někdy bez něho; důkaz
to, že první křesťané nectili, jak tvrdí protestanté, jen Syna božího, matku jeho
malujíce jen nahodile, nýbrž že ctili také ji samu. Řekové a po nich Rusové mají
tři typy mar. obrazů: P. Marii bez Ježíška, P. Marii s Ježíškem na rukou a P.
Marii s Ježíškem, ale tak, že ačkoliv má Ježíš posici dítka sedícího, matka ho
nedrží.

Mne ze všech obrazů mariánských nejvíce se zamlouvají. jak jsem již
pravil, obrazy Matky boží s Ježíškem. Hlavně ze dvou důvodů. První jest, že
obsahují největší tajemství křesťanství. Zjevují tajemství nejsv. Trojice, nebo Ježíš
je druhá osoba božská. Zjevují vtělení boží, nebo Ježíš jest druhá božská osoba
vtělená. Zjevují naše vykoupení, nebo na ten účel Syn boží se vtělíl. Zjevují
milost, jež nás posvěcuje, nebo Maria jest milosti plná. Zjevují nám ještě mnohou
jinou hlubokou pravdu boží.

Druhý důvod. proč právě obrazy Matky boží s děťátkem mne dojímají, jste
asi také nejednou'pocítili v srdci svém. Či neprochvělo vaši hrud přání, aby Maria
také na vás pohlédla s dojemnou láskou, s kterou shlíží na své drahé dítko?
O jistě jste již mnohokráte zatoužili po mateřském jejím úsměvu! O touho
oblažující, jsi nesplnitelným přeludem? Ne, křesťané, není nedostižná. Jen na nás
záleží, abychom byli dítkami P. Marie, ji podobně milé, jako její Syn, aabychom
měli účast na mateřském jejím požehnání, které vyslovil Bůh, když ji andělem
pozdraviti dal: Zdráva, požehnané ty mezi ženami.

K tomu se chceme povzbuditi. Chceme ji míti za matku, chceme, jako
hodné dítky jí náležeti, chceme se ji jako své matce připodobňovati. Maria, slyš
naše krásné předsevzetí a žehnej nám!

* i
_

l. Chceme míti P. Marii za matku. Voliti si pozemskou matku, není v naší
moci. Mnohý dostane'matku chudou. jiný zase matku bez lásky. Nejeden ssaje
s mlékem mateřským do sebe nemoc těla anebo, cožještě horší je, nemoc duše,
náklonnost ke hříchu. Jeden z nejbolestnějších povzdechů, jaké vydává lidský ret,
jest zajisté ten: kéž bych byl měl lepší matku. Kdybychom si mohli voliti, volili
bychom si bezpochyby matku vynikající statky hmotnými & duchovními, zvláště
matku, která by nás nade vše milovala.

Co není možno v řádě přirozeném, poskytuje řád nadpřirozený. Jest žena,
vznešená rodem, mocná oslavou, bohatá milostmi, nedostižná dobrotou, která
chce se státi naší matkou, chce nás milovali láskou, jakou žádná pozemská matka
nás ani milovati nemůže, chce nás dařiti dary, které nad všecky dary tohoto
světa jsou vzácnější. O ní praví církev slovy sv. Písma: mnohé dcery shromáždily
bohatství, tys převýšila všecky (Přísl. 31, 29.). Ji pozdravil anděl: Zdráva, milosti
plná. Tou ženou jsi ty. požehnané mezi všemi ženami, bílá ratolest z rodu Da
vidova, neposkvrněná Matka Syna božího, korunovaná královna nebes. Jakže,
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Maria, ty, přesvaté, chceš přijmouti za dítky nás, hříšné syny a dcery Eviny, ty,
vznešená, milovati nás, ubohé? Ona odpovídá nám: ano, chci, chci z celé duše,
nebo Syn můj mně vás odevzdal, když s kříže mi řekl: hle syn tvůj. Tak, jak
jsem milovala dítko Ježíše, když na rukou jsem je chovala, chci milovati
také vás.

Co můžeme, křesťané, jiného učiniti, nežli radostně zvolati: Maria, chceme
tě míti za matku, ano buď jí, buď jí na věky. Když svaté Terezii Zemřela
v dvanáctém roce matka. vrhla se osiřelá dívčina před obraz P. Marie řkouc ve
vroucné modlitbě: Maria, buď nyní ty mou matičkou! A Matka boží ji vedla
k výšinám svatosti. Na náhrobku kardinála Pie v chrámě Notre Dame v Poitiers-u
jest nahoře napis: tuus sum ego, mater, — tvůj jsem, matičko. Pie byl jeden
z těch šťastných, jenž mohl o sobě užíti slova Šalomounova: obdržel jsem od
Hospodina darem duši dobrou. Hned z mlada zasvětil se P. Marii slovy, jež
potom nesčíslněkráte opakoval: tuus sum ego, mater, tvůj jsem, matičko. Říkaval
je zvláště ve významných okamžicích svého života, na př. když se stal knězem,
když zvolen byl za biskupa, když povýšen byl na kardinála. Kdykoliv podnikal
cestu, zašel do chrámu těmito slovy rozloučit se sMatkou boží; přišed na místo
spěchal k jejímu oltáři, aby ji svou oblíbenou průpovídkou pozdravil. S vroucí
něžností, skterou zajisté Ježíš často se tuiil k své milé máteři, pravě: tvůj jsem,
matičko, říkával i on: tuus sum, ego, mater, tak že slova ta stala se výrazem
jeho života. I vyryli mu je také na náhrobek. Nyní už dávno náleží jí tam, kde
blažená láska spojuje je v Bohu.

Co učinili sv. Terezie, kardinál Pie a tisíce jiných, učiňte též! Zvolte si P
Marii za matku a zasvětte se jí jako dítky. Budete míti tři matky, tu, která vás
zrodila k životu tělesnému, kterou však časem pochováte, tu, která vám dala
život nadpřirozený a která doprovodí vás až za hrob, církev, a tu, která v nebi
vás uvítá a o které jednou poznáte, že po Bohu nikomu neděkujete tolik milostí
na zemi a tolik slávy v nebi, jako jí, P. Marii. Však vy jste. si ji už dávno zvolili
a jí se zasvětili. Proto raději volám hned k tobě, Maria: slyš, tvými dítkami jsme
a věčně zůstaneme, pomáhej nám, abychom jimi byli podle tvého přání. Jako
jím byl Ježíš, chceme jimi býti i my, abys i ty nás mohla milovati, jako jsi
milovala Ježíše.

2. Chceme tedy jako dítky náležeti P. Marii. Tři jsou posvátné svazky du
chovní, které spojují hodné dítky s matkou: úcta, láska & poslušnost. Třeba
tedy, abychom i my své nebeské matce prokazovali dětinnou úctu, lásku a po
slušnost.

Uctu. Již v Starém Zákoně dal Bůh přikázání: Cti otce svého a matku
svou, jakož přikázal tobě Hospodin, Bůh tvůj, abys živ byl na dlouhý čas a dobře
bylo tobě na zemi (5 Mojž. 5, 16.). Vytýkají nám, že uctíváme vroucně P..Maríí.
Bože můj, vždyt sam Bůh přikazuje, abychom svou matku ctilil A kde jest
někdo, kdo by zasluhoval větši úcty nad matku? Když jsme si tedy zvolili P.
Marii za matku, musíme ji ctíti. Ncž sv. Duch nejen kaazuje, ctíti matku, on
i hrozí těm, kteří by tak nečinili. Dí: Kdo ubírá. něco matce své a praví, že to
není hřích. účastník jest vražedníka. (Přísl. 38, 24.). Podle slova božího náleži jí
také úcta právem. Kdo jí tedy nectí má podle něho vinu jako vražedník. To
však platí zajisté také o matce přijaté a dítku adoptovaném. Opět praví sv. Písmo:
Nepohrdej matkou svou, když sestará. (Přísl. 23, 22.). Na světě se stává
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někdy, že dítky, když se staly samostatnými, zapomínají na svou matku, ano
že když je stará a vetchá, jest jim na obtíž. Proto napomenutí Písma. Ale vám
ho zajisté netřeba. Vy nepřestanete nikdy ctiti nebeskou královnu, kterou jste si
za matku zvolili. Jak byste také mohli! Vždyť Maria nikdy nesestará, nýbrž zů
stává věčně krásná, vznešená a mocná, nejdokonalejší odlesk svatosti a veleb
nosti boží.

Kněz, který za účelem biblických studií žil na východě, podivil se, s jakou
úctou mluví Arabové o matce P. Ježíše. Tím bolestněji byl dotčen, když v Berlíně
slyšel ji často nazývati jen Marii, asi tak, jak volá paní svou služku. To že je
křesťanské? Tím že zbude více úcty pro P. Ježíše? To jednal křestanštěii a více
uctil také Syna Božího polský král Jan Kazimír, když r. 1656 v chrámě Lvov
ském položil korunu a žezlo na oltář P. Marie a mimo jiné pravil: Tebe volím
za polskou patronku. Tobě odporučuji sebe, říši, kněžstvo, vojsko a lid, jejž
z úcty k tobě chci chrániti proti útiskům mocných. Tobě a Synu tvému chceme
vždy věrně sloužiti. Bilczevskí, arcibiskup lvovský, proslavený svými spisy o ka
takombách, opakuje jeho slova vpastýřském listě a volá s dojemnou vroucností,
aby lid podobně ji ctil a učinil se tak hodným jejiho mateřského požehnání.
Podobná úcta sluší zajisté i nám, když jsme si P. Marii zvolili za svou matku.

S úctou spojujeme vroucí lásku. Sv. Bernard praví, že ne jméno činí matku
matkou, ale láska. Totéž dlužno zajisté říci i o dítku. Jak chladný je mnohý
krb panovničí, kde la'sku nahražuie škrobená etiketa i mezi členy rodiny. Co má
taková matka 2 blaživé lásky dítek, co dítky z lásky mateřské? Málo, smutně
málo. Jinak je mezi P: Marií a jejími dítkami. Ač jest královnou nade všecky
královny světa vznešenější, ač je oslavena, že my před ní jsme jako noc před
sluncem, ač je mocná, že bychom věru mohli se chvěti před ní bázní: je přece

dostně, jako bychom byli si rovni.
Proč ji tak milujeme?
My ji milujeme, poněvadž je všecka milování hodna. Čistá byla jako anděl,

neposkvrněná jako lilie, tichá a skromná, že nemůžeme se jejímu panenskému
půvabu ani dost vynadíviti, věrná až k smrti, nyni pak je okrasou a rozkoší
nebes — jak mohli bychom ji nemilovati?

Milujeme ji, poněvadž je dobrá k nám. Jedno z nejkrásnějších míst sv.
Písma jsou slova: Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby
nikdo nezahynul, kdo v něho věří. (Jan 3, 16.). Poněvadž Ježíš byl také synem
P. Marie, lze krásných slov užíti také o ní. Z dějin bojů Španělů s Maury vy
pravuje se toto: Maurové, zajavše syna králova, žádali jako výkupné padesát
dívek. Z toho vznikl v městě pláč a nářek všeobecný. A král? Požádá takovou
oběť od svých poddaných? Srdce jeho i královny krvácelo, ale vykoupiti syna
za takovou cenu? Ne! Král sám hodil meč přes hradby městské na znamení, že
nepřijímá takových podmínek míru. Neučinil pro nás neskonale více Bůh, když
vydal Syna svého na spasení naše? A není P. Maria bolestné dojemným doplňkem
slov: tak Bůh miloval svět?

Milujeme ji, poněvadž u ní nalézáme tichou sice, ale svatou radost. Básník
Uhland zpracoval v básni »Senc následující myšlenku. Na břehu kolébá se loď.
Netrpělivý lodník ohlíží se po cestujících. Kde jsou? Tu se přihrnou. Ale jsou
to zvláštní cestující; Zástupy veselých dítek, ověnčených kvítím a radostně zpíva
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jících. Jste tu všecky, táže se lodník, když vstoupily? Všecky, odpovídají. I na
řídil plachty a odplul se svým nákladem daleko do neznámých končin. Co zna—
mená tento sen? Básník chce říci, že z jeho zarmoucené duše vystěhovaly se
všecky radosti. Tak se děje na světě často. S dědičným hříchem vystěhovaly se
ze světa radosti, plynoucí z Boha. radosti nejčištší a nejušlechtilejší. Náboženství
pohanská nebyla radostná v tomto smyslu, a v Starém Zákoně vládl více Bůh
hněvu nežli lásky. Ale s P. Marií se nám zase vrátily radosti na zemi. V chýši
Nazaretské žily, v srdcích P. Ježíše a P. Marie přebývaly. Proto bylo tam tolik
štěstí. Odtud šíří se po světě. Č) ano, úcta marianská skytá mnoho utěšených
radostí, a radosti ty jsou vznešené, čisté, zušlechtujicí; neomamují, jako radost
smyslná, ale jsou trvalé, bez hořkosti, nezkazí srdce, nýbrž povznášejí je. Oč
chudší byl by náš duchovní život, oč útěchy měli bychom méně bez úcty ma
riánské. Vidím to někdy na vás, jak vás šťastny činí a povznáší při mariánských
pobožnostech, slyším to z vašich písní k její poctě, tak vroucích a vroucně
od vás zpívaných. Proto pěstujme horlivě lásku k Matce boží.

S úctou a láskou spojíme také poslušnost. Sv. Pavel píše: Synové, po
slouchejte rodičů! ve všech věcech, neb to je libé Pánu. (Kol. 3, ZO.). 0 P. Ježíši
dí Písmo, že byl svým rodičům podán (Luk. 2,161.). Jaká úcta pojímala asi P.
Marii, když viděla, že Syn boží ve všem jest jí poslušenl Chceme ho následovati,
abychom u ní zjednali si podobnou úctu. Tím jen získáme. Zahradník ořezává
pilně strom, aby nesl hojné ovoce. Nečiní-li tak, obrací se míza na dřevo a plané
větve, t. j. na zevní ozdobu. Také nám dá poslušnost k P. Marii1 že budeme
plodni na hojné skutky dobré, cenné před Bohem, a nikoliv na marnou ozdobu
zevní, jež před Bohem nic neváží.

Když jsme si tedy zvolili P. Marii za svou matku, chcemejako hodné dítky
se snažiti, abychom vynikli úctou, láskou a poslušnosti k ní.

3. K tomu přidáme horlivou snahu, abychom se ji stali podobni. Ditky
jsou vnímavé a lehce si osvojují, co vidí na svých rodičích. S podobnou vnima
vostí pozírejme na obraz požehnané mezi ženami, abychom se jí stávali vždy
víc a více podobní. P. Maria byla prosta každé poskvrny hříchu a skvěla se nej—
krásnějšími ctnostmi. V tom jí následujmel

V dokonalé bezhříšnosti nemůžeme se Matce Boží připodobniti, nebo P. Maria
neměla pokušení, my však jsme jim stále vydáni. Ale právě proto se k ní utíkáme
poněvadž v ní máme nejmocnější a nejdobrotivějši pomocnicí. Arthur, král angli
cký, měl na vnitřní straně svého štítu obraz P. Marie s děťátkem. Když hrozilo
mu nebezpečí nebo jeho odvaha klesala, pohledl vroucně na obraz, a důvěra
v pomoc nebes královny, pohledem vzbuzena, sílila jej a povzbuzovala k vytrva
losti. Jednou v těžkém boji za vlast obraceli se vojíni již již k útěku. Teď byla
dobrá rada drahá. Král obrátil štít a ukazuje vojínům obraz volal: ecce sub cujus
praesidio militamus, vizte pod jakou ochranou bojujeme! Pohled na obraz a nad
šené voláni královo nadchy vojíny, že se ještě jednou spojili k mocnému útoku.
Vítězství bylo úplně. Král dal po té vyrýti pod obraz: Maria, salus et tutela
patriae, Maria spása a ochrana vlasti. Náš nepřítel jest hřích. K hvězdě se dívej,
Marii vzy'vej, když kolísá v pokušení síla a odvaha tvoje, praví nadšeně sv.
Bernard. To učiníme. A ve jménu té, jež potřela hada, zvítězíme i my v boji za
svou nevinnost. Pod ochranu P. Marie se budeme utíkati, abychom aspoň po—
někud přiblížili se k bezhříšnosti své matičky.
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Však to jest podobnost icn negativní, záporná. Třeba jíti dále a snažití se,
abychom ji byli podobní i kladně, totiž v ctnostech. Příklad táhne, dí přísloví.
Proto se na tvůj vznešený vzor díváme, o něm rozjimáme a do duše si jej
vtískujeme. Chceme, aby nás nadchl a pohnul k následování. Okouzlujeme Se
jeho krásou, abychom nezůstali na dně všednosti, nýbrž toužili výše, k ideálům.
Divka, již zemřeli rodiče, zanechavše jí značné jmění, stávala se lehkomyslnou.
Zábavy, divadla, přepych, milkování táhly ji v začarovaný kruh světskosti.
Prázdný a všední tento život nemohl ji ovšem uspokojiti; proto mívala často
trapné chvíle nudy, světobolu a nervosnosti. V takové náladě padla na dopisy
svých rodičů. Blesk osvítil uvadlou tvář. Teď se dozvim zajimavých věcí, řekla
si s dychtivým úsměvem. Však toho, co očekávala, nenalezla. Dopisy dýchaly
oddaností a ušlechtilosií, jaké bydlívají v duších v pravdě krásných. Také o ni byla
-v listech často řeč, a to vždy s takovou otcovskou péči a mateřskou láskou, že
se jí zalévaly očí slzami. Co zbožných proseb a přání bylo tu vetkáno k Bohu
nebo k Matce boží za zdar jejího vychováni, zajejí štěstí &blaho! Zalkala: ach,
jak jsem vás nehodna! Její bolest“ nebyl chvilkový vrtoch, nýbrž trvalý dojem,
jenž znamenal začátek nového života. Krásný obraz otce a matky jej způsobil,
jejž poznala z nejintimnějších sdělení dopisních. Stal se jí vůdčí hvězdou. Vám,
křesťané, budiž Maria hvězdou. Či znáte dokonalejší vzor? Neznáte, nebo ho
mimo Krista není. Jeji neposkvrněnou čistotu zaručuje vám církev, její něžná
tichost je nejdokonalejším odleskem tichého a pokorného Srdce Ježíšova, iejí
věrnost až k smrti ukazuje vám kříž na Kalvarii, o její zbožnosti svědčí poutě
do Jerusaléma,_o její srdečné lásce oddanost apoštolů. Všecka jsi krásná, přítel.
kyně má a poskvrny není na tobě, radoval se sv. Duch, zíraje na její budoucí
obraz. Pozorujte tedy bedlivě svou spanilou hvězdu, aby její jasný odlesk od
rážel se v duších vaších. S ním padne na vás také stín milostí, kteráje obsažena
ve slovech: požehnané. ty mezi ženami, a Maria bude na vás pohlížeti 5 po
dobnou láskou. v které se kochala pohledem na mílé dítko své.

ši !
*

P. Marii jsme si tedy zvolili za matku, jí chceme náležeti dětinnou úctou,
láskou & poslušnosti, jí se připodobňovati následujíce ji jako svůj vzor. Tak
dospějeme k tomu, jenž jest naše spása, k Ježíši Kristu. Per Mariam ad Jesum
di krásné heslo mariánských sodálů, skrze Matku boží ke Kristu.

Nadpřirozené pomoci jest nám ve tmách života třeba. Život lidský bývá
přirovnáván ku plavbě. Proslavený francouzský žurnalista Louis Veuilíot plavil se,
jak sám vypravuje, z Marseillu do Říma. Hned první den zvěstoval cestu bouř
livou a nebezpečnou. Cestujícím bylo z toho úzko. Nebojte se, řekl kapitán.
Nastanou sice veliké bouře a nepohody, ale váš kapitán má štěstí. Padesát let
konám tuto cestu, a dosud nepřihodilo mi se neštěstí. Jděte s důvěrou na lože
a spěte klidně. Plujeme pod ochranou dobré hvězdy. Pří posledních slovech
ukázal na malý obraz Madonny, připevněný na stožáru a. ozářený lampiěkou.
Louis Veuillota překvapila taková dětinná důvěra! Prosil kapitána za vysvětlení.
Milerád vám je dám, pravil vůdce lodi a vypravoval. Když jako mladý důstojník
jsem konal tuto cestu, přepadla nás bouře, že, jak říkají námořníci, viděli jsme
dno mořské před sebou otevřené. Na víru jsem tenkráte mnoho nedbal ani já
ani moji druhové. Než tu jsme učinili objev, že jsme nábožnější, nežli jsme se
zdáli. Učinili jsme slib P. Marií Notre Dame v Marseillu, že k ní, zachrání-lí nás,
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půjdeme s růžencem na rukou na pout. Stalo se. Mně nad to dala zbožnou ženu,
která, když nalézám se na kolísavých vlnách moře, s dítkami se modlí každý
večer před obrazem Matky boží za chotě a otce. Nedbal-Ii jsem dříve příliš na
víru, snažím se nyní, abych byl ochrany své patronky hoden.

Do tvé ochrany, Maria, dáváme se i my. Zvolivše si tě za matku, slibujeme
ti dětinnou úctu, lásku a poslušnost, budeme tě následovati, abys na nás mohla
patřiti s podobnou láskou, s kterou jsi hleděla na božské dítko v náručí svém
a my šťastně přepluli nebezpečný oceán vezdejšího života. V srdci bude nás
hřáti radostná naděje. že se na nás vyplní, zač prosíme často v krásné modlitbě:
Ježíše ukaž nám po tomto putování, o milostivá, o přívětivá, o přesladká P.
Maria. Amen.

Dvě nové pomůcky katechetické pro školy pokračovací &j.
Uváděti pozoruhodné zjevy literatury katechetické a zvláště na praktické

pomůcky katechetické upozorňovati patří ku podstatě listu katolického.
Toho druhu jsou »Schwabouy: Katechese pro školy pokračovací: a Frikouy:

Nedělní hodiny. '
!. Schwab Johann: »Ausgefůhrte Katechesen fůr den Religionsunťerricht der

Fortbildungsschule und die Christenlehrec, 3 díly; I. díl: Věrouka (265 str. váz.
2'50 Mk) II. díl: Mravouka (str. 310 váz. 2'50 Mk) III. Milost, svátosti, modlitba
(str. 346, váz. 3 Mk). Donauwótth.

V Německu je obligátní vyučování pro mládež ze školy propuštěnou a. to
se děje hlavně v neděli, mimo to l/2—l hod. týdně ve všední den. Jmenované
katechese jsou určeny pro takové školy.

Non multa, sed multum je heslem autora. Nepodává látky obsáhlé, nýbrž
vybírá skrovný počet časových, důležitých thémat a jedno po druhém probírá
názorně mnichovskou methodou a to poutavě, což pro mládež v tomto věku je
věc nemálo důležitá. _

Účel katechesí je namnoze apologetický. Neuvádíme-li některých výtek
drobnějších činíme tak proto, že všechny ony daleko převyšují veliké přednosti
díla a to: štastná volba themat, poutavý a živý výklad, konkrétní řeč místo ab
straktní. Mnohé katechese jsou mistrně. Jmenujeme z I. dila: Vzkříšení Kristovo,
život Martina Luthera, pamatování na smrt, evangelia, nanebevstoupení Páně.
I proslulý vídeňský katecheta Piehler je doporučuje a to nejen pro školy pokra
čovací, ale i měšťanské, exhorty a křesťanská cvičení u nás.

Díl Il. obsahuje tato časová thémata: Odkud nevěraP—moc státní —- moc
církevní — samovražda — svůdce alkohol a j.

Dí! III. Svátost oltářní u prvních křesťanů — rozvod — smíšené manželství
— pohřeb, modlitba za zemřelé, kremace — něco o klášterech; thema rdolů
zbraň: s tendencí zoškliviti válku, nazývá Pichter nevhodné a choulostivé pro
katechetu, jenž má před „sebou budoucí voiíny.

I v těchto dílech chválí se vzorné jich podání. V tom autor jeví se býti
nedostižný. I tu vše konkrétně dokazováno a na příkladech. Vypravování i líčení
je živě na př. lítost Maří Magd. (díl III.)

"Přihlížíme-li ke druhu příkladů, tu sehvalujeme příklady z Písma i z dějin,
nikoli však pohádky a pověsti a výňatky z románů, tyto poslední někde jsou
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i základem, z nichž vychází katechese. Jistě neshoduje se to s vážností nábo
ženského vyučování a snadno zavádí mysl člověka k tomu, že i v náboženství
se jeví něco pohádkovitého a románového.

Konečně lze podotknouti, že u mládeže takto dospělejší není potřebí s ta
kovým důrazem uvádětí příklady a jen příklady. Z toho důvodu asi autor někde
jich zcela pomíjí jako ve II. díle: cizí majetek, krádež, restituce — podvod
a lichva; ve III. díle: ustanovení zpovědi — prospěšnost zpovědí — zpověď
generální — smíšené manželství — známost — civilní manželství — lůžko
smrtelné a smrt. Rovněž zdařilé jsou katechese, které jsou založeny na Písmu
sv., zvl. na učení P. Ježíše. jako o pracovitosti (II., 150; vychází se od podo
benství o hřivnách) o ustanovení svátostí oltářní a posl. pomazání.

Výklad a doloha proti úvodu bývají nepoměrně krátky. Tak značný dil
katechese se věnuje utopíi »Zukunfstaatc; pověst o Parcivalu a sv. Gralu (III.)
vypravuje se na 10 stranách a výklad s dolohou obsahuje 12 řádků a j.

V tom však jde autor příliš daleko »že poukazování na božskou autoritu
pomíjí a těžisko v rozumný důkaz kladec. Nechce mládeži tíhnoucí po samo
statnosti a nevázaností příkrým způsobem stavěti povinnosti víry a poslušnosti.
A přece třeba jest, aby vedena byla mládež vtom věku k jasnému poznání
pravd a ochotnému jich uznání, nemá-lí se zvrhnouti jejich přesvědčení víry kře
stanské a jejich bohoslužba ve službu vlastní. Náboženská víra a plnění mravních
povinností má býti snadnější a radostnější poznáním krásy, rozumnosti a dobro
diní katolické víry a mravouky. »Bůh to praví, to chce.: Vyvozovati u dospí
vající mládeže náboženské pravdy z rozumu, lze připustití v míře jen velice
skrovné. To dobré, co tak vzešlo záhy mizí v bouři vášní. Zadržeti ji může
jen víra a mravnost, která svými kořeny tkví v Bohu.

Tak moment božsky - autoritativní a vůbec nadpřirozený se pomíjí v těchto
katechesích. Ukazujeme jen na (II. 43) kde se praví: »Teprve v noci (?) zna
menalí (Mojžíš a Aron) pokyn Boží, že člověk ten za svůj zločin má zemříti
smrtízc a zatím v písmě stojí: Hospodin pravil k Mojžíšovi: »Smrtí af umře
člověk ten . . . . (znesvětitel soboty). V katechesi o lásce k nepříteli o lásce k ne
příteli (II. 105) je příklad Krista uprostřed mezi příkladem rozprav Tolstojových
příklademKrogh-Ponning. V 18.katechesi II.díla se uvádí, že se nemáme mstíti, hlav
níhodůvodu zákazu Božího tu není. V katechesi o pravdivosti není řeči,že Bůh za.
kazuje lež . . . Katechese o VI. přikázání byly by dílem mistrným, kdyby byly
zdůrazněny naderozené motivy. V katechesi o sexuelním výkladu »veliké ta—
jemství: je závěr : »Přijde čas, kdy i pro vás poslední rouška spadne. Toho se
dočkáte:. Slova ta spíše dráždí než koneiší zvědavost. Mistrné jsou i katechese
o sebeovládání, samostatnosti, vytrvalostí, ale náboženské motivy chybí zcela.
Katechese »Důvěra v Bohac přináší na čtyřech stranách východní bájí, poukas
zující na boží prozřetelnost, pak teprve na na půl stránky napomenutí o Kri
stovu kázání na hoře. Tak i ve statí o posledním cílí. Ve III. díle učení o mí
losti, rázu zcela nadpřirozeného, bez zmínky o Bohu, církvi -- visí ve
vzduchu.

Autor je “si toho vědom. Se zřetelem na mládež v tom věku moment ná
boženský stlačuje na míru nejnižší. S takovým názorem v naší době setkáváme
se od nějakého času i u mnohých, kde by se to nejméně mělo čekati. Slovo
boží je símě, jen je rozsívejme bez bázně, nevzejde-li tu a tam není to vína
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rozsevače. Vzpomeňme na podobenství o rozsevači. Překážka je jinde. Vzpo
meňme na světce sv. Františka Xaverského a na jeho skvělé úspěchy. .

Dilo Schwabovo, na němž patrna je láska ke mládeži přinese hojné ovoce
katechetům a řečnikům ve spolcích jinochů, odsraní-li se resp. doplní-li se
tento nedostatek. Praví též Pichler, kdyby autor v tom smyslu katechese pře
pracoval, pak bude jeho dílo patřili k nejlepším zjevům v katechetické literatuře

2. Vedle Schwabových katechesí jsou vhodným pendantem současné Fri
kovy.

Fricks: Religious—tunám.Mají býti učebnicí a čítankou pro katolické školy
pokračovací. Stuttgart, 127 str., váz. 80 feniků.

Jsou vydány pro školy pokračovací a nedělní vírtemberské.Na těch školách
ve dvou ve třech_letech věnuje se tomuto vyučování 40 resp. 80 hodin. Obsah
tvoří buď, články (básně), buď skizy (chod myšlenek) ke katechesím.

Z uvedených katechesi: 22 jednají o víře a vědění,. 17 o víře a životě, 27
je jich vzato z církevních dějin. Jednotlivé katechese jsou tak krátké, že je lze
skončítí v půl hodině ač se daji rozvésti na celou hodinu.

Frík zřejmě klade váhu na to, aby podal víře důkazy, mravnosti motivy
(nikoli vypravování). Hledí více působíti rozumem na vůli, kdežto Schwab působí
na vůli více fantasií. Vodnatě rozředěného momentu náboženského tu není ani
seslabeni povinností. O charakteru náboženského vyučování praví: Hodiny ná
boženské mají býti spasitelnýmí hodinami, které pojí ducha a srdce s Bohem,
hodiny, nad nimiž září světlo pravd věčných, v nichž duše cítí blaživé teplo
v nichž jinoch a panna čerpá radost pro svou svatou víru a zmužilost k boji
ve víru mladistvého života. Takové náboženské hodiny žádají přípravy ducha
a srdce studiem :: modlitbou.. Taková. však příprava bude provázena jistou nadějí
na požehnání Boží a vnímavost mladých duší.

Názornosti a žívosti není tu jako u Schwabových katechesí, nebot chybí
jim rozvedeni. dále příkladů mohlo by býti více a j.

Leč to vše zastíňují přednosti knihy a jmenujeme toliko nad jiné zdařilé
články a to: Víra v Boha a rozum, parabola o třech prstenech, lhostejnost ku
pravdě a překážky pravdy, boj o Krista, evangelia, čtení Písma svatého, iedna
svatá katolická a apoštolská církev, co vyprosti z pout nečistoty, duše v očistci,
pohled záhrobní (očistec).

Taková kniha, jak praví sám Pichler, udává nejlepší měřítko, jak vyučo
vati náboženství na školách pokračovacích.

Kniha není bez významu ani pro Rakousko. Tu onde zřizuje se čtvrtá
třída měšťanky. O rozsahu náboženského učiva v ní vede se stále rozpor. Sám
Pichler soudí, že oba první oddíly Frikovy knihy »víra a vědění: a »víra a života
skýtají vhodnou látku pro čtvrtou třídu měšťanky, při jedné hodině týdenní
a kniha že hodila by se jako příručka k církevním dějinám, vypustí-lí se to,
co jen pro virtembersko má lokální význam.

WWWW
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Zkoušení & klassiflkace vnáboz. vyučování.
(Dokončení)

Druhým účelem zkoušení je zkoušení pro známkování t. j. klasifikace. Dle
588 našeho »Školního a vyučovacího řádu: z 29. září 1905 »mají si učitelé, — a
k nim patří bez odporu i katecheta — před každým čturtletím učiniti konečný
úsudek o prospěchu s'uy'ch žáků a zapsati klassifíkaci před koncem čtvrtletí do
třídního katalogu..

Jak si tu tedy počínati? Má se zkoušeti každé dítě jednotlivě anebo celá
třída hromadně? Jakého měřítka má se tu užíti? Má se posuzovati objektivně co
dítě opravdu umí anebo doporučuje se užíti subjektivního měřítka t.j. míti zřetel
k individualitě dítěte? Dále má se při stanovení _známky přihlížeti též ke mravnému
chování? Má se i zanedbávání náboženských cvičení ve známku z náboženství
počítati anebo naopak dětem, které pilně a dobrovolně účastní se náboženských cvičení,
měla by se známka zlepšiti i kdyby jejich theoretické vědění bylo neuspokojovalo?
To jsou otázky, které nedají se jen paušálně odbýti.

Především upozorňujeme tu na jednu věc, již nezbytně je potřebí kateche
chetovi a to jest vlastní zápiSník. Katecheté, kteří se domnívají, že se bez něho
obejdou, neubrání se výtce, že si vedou poněkud prolessorsky. Na střední škole
před nedávnem se volalo »pryč s ním: t. j. 5 oním pověstným notesem profes
sorským a dosáhlo se toho, že zkoušetí se má žactvo bez katalogu v ruce. Leč
takový návrh pro naše obecné a měšťanské školy by nebyl vhodný. Zápisník svůj
potřebuje učitel náboženství k tomu, aby měl žáky v evidenci, aby zaznamenal
si stav rodičů dítěte, dále k týdenní kontrole návštěvy mše sv., ku poznámkám
o mravném chování žáků, ku poznámkám o účasti jich na dobrovolných nábo
ženských cvičeních a zvláště ke třídění či klassiflkaci.

Pokud se týče klassifikace, bývá. mezi katechety různá prakse a každý má
pro svůj způsob své dobré důvody. Myslím, že děti vkaždé třídě mají se zkoušetí
před koncem každého kvartálu zvláš! a že není radno spokojiti se s těmi znám
kami, jež si kdo zaznamenal příležitostně při zkoušení v hodině. Jako paedago
gové musíme tu počítati s dětskou myslí. V dítěti tkví hluboko smysl pro právo.
Než dostane na školní zprávě známku, chce býti zkoušeno a nebylo-li před koncem
čtvrletí výslovně zkoušeno, dívá se na svého katechetu jako na nespravedlivého
učitele, který dává známky dle oka aniž by byl zkoušel. Kolikráte stane se, že
dítě přijde z jiné školy s horší známkou a katecheta táže se ho. »Proč máš
trojku, čtyrku z náboženstvířc »Prosímc zni odpověď, »pan katecheta mne nezkou
šel.: Ovšem katecheta nedá se tím odbýti a řekne: _rTo se jen tak vymlouváš,
poznám brzy co umíš.: A přece výmluva, že dítě nebylo zkoušeno, má svou
jakousi oprávněnost. Ano jsou katecheté, kteří při klassiňkaci prostě přehlednou
známky učitelovy a dle toho dítě posoudí. Netřeba tu poznamenávati, že taková
prakse není na místě; neboť stává se, že děti 11učitele mohou míti známky špatné,
ale vlivem dobrých katolických rodičů náboženství své dobře znají a prakticky
osvědčují. Tu zajisté zaslouží dobrou známku z náboženství.

Pokud se týče způsobu, jak si vésti při zkoušení za účelem klassiňkace,
domnívám se, že dotazovati se děti jednotlivě není radno na škole obecné. Někdy
sice bude nutno dáti otázku jednotlivě tomu neb onomu dítěti, zvláště běží-li
o velmi dobrou neb velmi špatnou známku, ale zpravidla dávejme otázky třídě
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celé. Látka celá probraná ve čtvrtletí buď dána dětem za opakování a budiž zkou
šena krátce dle hlavních otázek. Každé dítě bud' vyvolánoakatecheta zaznamenej
ve vlastním katalogu povšechný dojem. K tomu stačí toliko dvě hodiny v týdnu,
jež však nebudou ztraceny, nýbrž budou věnovány užitečnému a nutnému opa.
kování. Ze již ve dřívějších hodinách katecheta si učinil poznámky o prospěchu
žáků, to předpokládám, tuto při celkovém opakování možno to doplniti a opraviti.
Tak se dospěje ke správnému soudu.

Podstatně důležitá je otázka: Dle jakého měřítka klassiňkovatí? Vlastně mělo
by se klassíňkovati skutečné vědění dětí. Někteří náboženští inspektoři v tom
smyslu kontroluji katechetu, vezmou do ruky třídníkatalog a zkoumají, zda vědění
žáků se shoduje se známkou zapsanou. Kdybychom měli takto prostě objektivně
si vésti, byla by to snadnější úloha pro nás katechety přiklassiflkaci, ale v před
mětě, jakým je náboženství jest to nemožno. Objektivně klassifikovati může učitel
tělocviku dle skoků a přemetů žáka a p. nikoli však katecheta v náboženství.
Tu musí se přihlížeti také k subjektivním poměrům žáků jako jsou: vlohy, píle,
poměry sociální, domácí a pod. Proto jen ten katecheta bude správně klassiň
kovati, který zná dobře poměry žákovy ve škole i doma. Kolika dětem ukřivdí
se ledabylou klassiňkací, špatnou známkou! Mnohé děti co se doma naplahoči pomá
hajíce rodičům, že na učení nezbývá jim času. Proto styk s domovem neměl by
se zanedbávati. Zpravidla ten, kdosrodičí dítka je znám,klassif1kuje dítě rozváž
něji, příznivěji a spravedlivěji než dítě cizí. A proto z paedagogických příčin lze
si přáti, aby katecheté pokud lze, na svých školách trvali a ustavičně se nemě
nili, jak tomu bývá namnoze u katechetů z duchovní správy ve velkoměstě. Tu
je těžko děti “znáti a je hromadně zkoušeti a správně posuzovatí. Při klassifikaci
lze hřešiti jednak velkou přísnosti, jednak velkou shovívavosti. Je-li katecheta
při klassií'ikaci přísný, hřeší proti křesťanské lásce a také proti spravedlnosti.
Je-li dobrácký, bagatelisuje svůj předmět až ku pohrdání. Tedy i tu platí zlaté
středocestí: in medio virtus čilí katecheta uhybej se co možná nejvíce nejhor
ším známkám zvláště známce 5. Působí to vždy špatným. dojmem, přinese-li dítě
domů z náboženství 4 nebo 5. Podivno, že i lidé v náboženství indifferentní horší
se, když jim dítě přinese domů z náboženství 4 nebo 5. Působí tu zajisté tradice
dobrých zašlých let,

Dnešní svět přece 'si zachoval trochu toho náboženského smýšlení a cítění
z minulosti. Nežli tedy katecheta napíše dítěti špatnou známku, vyzkouší je ještě
dříve zvlášť, ovšem snadnými otázkami, aby zvěděl, kde tkví vina, zda v lenosti
dítěte. neb jeho neschopností. trvalé nepozornosti, 'nebo smutných poměrech do
mácích, neb i ve zlomyslností a vypátrá-li, že vina je na dítěti, teprve tu mu
napíše 5. Při tom však katecheta zachovej si notnou dávku své autokritiky a
zpytuj své svědomí, jak on vyučuje, jak on se připravuje modlitbou a pílí a pak
jistě dá 5 jen v případech nejřidších. Rovněž má se šetřiti ve škole i se známkou
4. Na měšťance ovšem 4 nemá tak špatného zvuku. Pokud však se týče známky
nejlepší, tedy ], tu přísnější měřítko je zcela oprávněno. Jedničku zaslouží si ty
děti, které za prvé jsou pilny a vše dobře zodpoví a za druhé živě se účastní
na vyučování náboženství a tak ukazují svůj zájem o věc a za třetí svědomitě
plni své náboženské povinnosti. Katecheta, který dává šmahem jedničky utrpí
na autoritě netoliko u dětí, ale ještě více u učitelů. Slovem: Neukvapuj se příliš
jedničkami ani s pětkami, známky střední, dvojky a trojky budou převládali.
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Na škole měšťanské někteH katecheté s oblibou dávají písemné práce za
účelem klassifikace. O tom lze souditi tak i onak. Pravda, že katecheta tak nej
rychleji a nejsprávněji vystihne. jak ten neb onen žák látku ovládá, ale také pravda
je, že před písemkami mají děti jakous úzkost a to právě děti lepší, tak že právě
mnohé z nich horší práci podá a dále že těžko je podvodu, opisování čeliti. A proto
při písemkách z náboženství třeba největší bdělosti, jinak podvod páchaný při
jiných příležitostech i na náboženství se rozšíří a sníží nejvznešenější předmět
všech předmětů.

Choulostivý punkt ve zkoušení tvoří t. zv. známky z trestu. Snadno se sice
řekne, že katecheta nemá klassiíikovati v rozčilení, ale těžká rada. Jisto je a to
zvláště máme-li na mysli měšťanskou školu, že přísné zkoušení a klassiňkace ie
vydatným prostředkem disciplinárním ve třídě rozpustilé, ale u katechety přece
jen jeví se prostředkem povážlivým. Děti neklamné postřehnou, že p. katecheta
je dnes špatně naladěn, jsou úzkostlivější, bojácnější a jejich úspěch není jako
jindy bývá. S kněžskou hodností přece jen se nesnáší hrozba se špatnou znám
kou. Dítě předpokládá u kněze značnou míru sebeovládání. Viděti i tu, že zkou
šení za účelem klassiňkace žádá ustavičného sebeovládání a mravního zdokona
lování u katechety.

Daleko však povážlivější jest, chlíti zdolali žáka tím, že ho nejen přísně
klassiňkuji, ale i přísnější otázky mu dávám a objektivně přísněji pozoruji. Učitel
náboženství má míti vznešené ponětío svém povolání, býti prost egoismu i bru
tální panovačnosti. Kde ty jsou, tam veta je po křesťanské lásce.

Pokud se týče otázky. zda známkou 2 náboženství má se kvaliíikovati
mravní chování dítěte, dlužno odpověděti, že v našich školách pro »mravné cho
váni: máme vyhraženou zvláštní známku & že není nutno, dávati dítěti pro špatné
chování nad to ještě špatnou známku z náboženství. Takové jednání činí kate
chetu odiósním u rodičů i 11žáků, a škodí dobré věci. Na známku z mravů má
katecheta vliv zákonnitý. Neuplatní-liho, pak jest to jeho vinou. Míním totiž, že
z té příčiny mají všichni kateeheté i ti, kteří nejsou deňnitivními hleděti, aby se
súčastnili aspoň konferencí klassíflkačních. Čtyřikrát do roka jíti na konferenci to
přece není mnoho. My katecheté máme práva ve škole a škodíme sami své věci,
že jich nepoužíváme. Katechetaje zákonnitým učitelem a má vliv na známku z ná
boženství, mravů a pilnosti jako každý jiný učitel. Nedbá—litoho, ať se nerozči
luje, že někteří páni učitelé na známku z náboženství zřetele nemají. Lépe však
bude vždy pohovořití si několik minut s učitelem před konferencí klassiflkační
o známce z mravů a pilnosti,' pak zajisté jednání v konferenci se zbytečně ne
zdržuje. Na škole měšťanské konají v té příčinědobrou službu zvláštní zápisníky,
v nichž učitelé"tedyí katecheta poznámky z mravů a pilnosti zapisují.

Mnoho již se toho napsalo o kapitole: Známka_z náboženství a nábo
ženská cvíčení čili má-li se čítati účast na náboženských cvičeních také do
známky náboženské? Před několika roky zajímavý článek o tom punktu přinesl
známý »Korrespondenzblattc. V tom zajisté se shodují všichni katecheté a hodní
katolíci, že náboženství není jen pouhé vědění. Náboženství je života konání. Kdo
náboženství neosvědčuje skutky, ten ho v pravdě nemá. Hlavní příčinou moderní
nevěry jsou peccata ommissionis, opomíjení náboženských cvičení; nebo nábo
ženství je ustavičný výměnný styk duše s Bohem. Proto účast resp. neúčast na
náboženských cvičeních musí se nějakým způsobem vyjádřiti ve známce nábo
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ženské. Kdyby katecheta toho nečinil, jednal by zcela v intencích »volné školy-_
Ve známce »mravné chovánía nelze zvýrazniti zanedbávání náboženských cvi
čení; nejpřípadněji lze tak učiniti ve známce z náboženství. Je to také vox p'0'
puli. Lid chápe náboženskou známku často jako soud nad dítětem vyslovený.
A. konečně bylo by i v zájmu dětí třeba, vysvětliti jim často, že náboženství je
něco, co se nedá jen naučiti, nýbrž musí se především žíti. praktikovali, takže
hodné dítě, které dobrovolně se súčastní náboženských cvičení, na př. k svá
tostem přistupuje a pod. zaslouží si lepší známky z náboženství. V novější době
musíme my katecheté zvláštní zřetelktomu míti, Vydáním dekretu >Quam Singulari
hlásí se nám nová povinnost. Praví se v něm: »Omni studio curandum. ut pueri
ad sacram mensam saepius accedant . .. et si fieri potest, etíam quotidíec. To
hoto pokynu nejvyššího pastýře našeho nutno vyhověti a to jak se praví .omni
studio< a to učiníme. budeme-li na děti za každé vhodné příležitosti slovempůsobiti,
aby nejen se školou, ale i_jindy kdykoli a kdekoli přistupovaly ke stolu Páně
s náležitou přípravou a abychom je takto pro to rozehřátí, poukazujíce na
ovoce častého a zbožného sv. přijímání. Takové a jiné náboženské úkony mimo
školu dobrovolné zaznamená si katecheta do svéhozápisniku a váží je při
klassiůkaci. Ale bude naopak registrovati i zanedbávání povinných náboženských
cvičení. Leč tu je potřebí opatrnosti. Třeba vyšetřiti kdo tu má vínu, zda rodiče
nebo dítě a je-li dítě bez viny a vinu mají rodiče, kteří dítěti zbraňuji na př.
jíti na mši sv., pak bylo by nespravedlivo dítě za to trestati. Nejlepším prostředkem
přece jen tu bude vin omnibus caritaSc. Jedná-li katecheta s dítětem laskavě
a mají-li rodiče dítě rádi. pak děti svými prosbami nc-li hned tedy časem zmohou
víc než úřady . . . láska přemáhá vše.

Zkoušení a klasifikace je denním chlebem katechety atak důležitá, že
ani nenapadá autoru tohoto článku, že by to thema zcela vyčerpal. Ale toho
jest si jist, že budeme-li my katecheté sesnažiti, bychom podávali náboženství
tak, aby rodičům i dětem jevilo se nutné, užitečné a milé, vychvátíme tím ne
přátelům náboženství tu největší zbraň z ruky. Křesťanský lid sám povstane na
obranu náboženství i kdyby autorita otálela. Splní se slovo Kristovo: »I kdyby
tito mlčeli, kamení bude volati.: A. B. ve V.

katech. měšť. šk.

Z praxe a různé.

Spolek katechetů v král. Českém
konal dne 10. čce. 1912 o Sté h. VI. člen
skou schůzi.

Po zahájení schůze předsedou, sděluje
týž s přítomnými, ktere dopisydošly na Spolek
& jak byly vyřízeny.

Kromě mnoha soukromých dotazů rázu
právního, jsou tyto důležity: Kollega Grégr
v delším přípisu rozepisuje se o lázních
»lnnichenc, o nichž již v min. čísle Věst
níku ref. bylo. Ú. M. Šk. pozvala Spolek'
k valné hromadě a Svaz úřednický dota
zuje se, co se stalo s naším podnikem 0 slevu

na drahách, že by dle toho se zařídili. »Uniec
žádá o morální pomoc spolku při vydávání
obrazů nábož. péčí prof. Dvořáka, nad úmr
tím posl. Anýže projevena soustrast, roz
dány některé prospekty, prohlédnut nový
obraz Jerusaléma a výstavní katalog kate
chetů moravských.

Navštíví-lí kdo zkollegů specialistu krč
ního a ušního dra Reháčka v Jungmannově
třídě v Praze, at odvolá se na spolek při
placení; dostane se mu dle p. dra cen zvlá
ště mírných.
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Za člena se přihlásil koll. Karel Ko
lečko. kaplanv Nové Cerekvi.

.Pak reíeruje předseda, jak stále se musí
naše úprava bojem na nůž vymáhati a jak
nečestně a pertidně počínají si ti, kteří sta
rají se o naše platy víc než o své a ko
missí chtějí komandovati, co nám smí dát.
Celý referát přijat byl s velkou pozorností.
ale s malou ochotou jeho opět přijata vý
zva, aby se přihlásili deputanti — výmluv
víc než dost!

Přáním předsedovým šíastných prázdnin
schůze byla skončena. Vl.

NB. Ke 4. bodu projevu učitelstva měšť.
'škol. sdruženého v pražském krajin spolku
ze dne 13. července t. r. odpovídá Spolek
takto:

1. Není vůbec pravda, že návrh zákona
o učitelských platech nadržuje kateehetům
při výměře osobních přídavků a trienálek,
připočítávaje jim 8 let, nýbrž pravdou jest
že v návrhu tom vzat jest zřetel totiko k je
jich delším o 4 leta studiím (universitním).
Učitelé nabývají vzdělání na škole měšť. (3
léta), neb na nižší střední škole (4 léta) a
4 léta na učitelském ústavě. Katecheti mají
8 let studií gymnasijních a 4 léta studií
universitních. 2. Není pravda, že při vý
měře osobních přídavků a trienálek připočí
távají se katechetům i 3 léta, v duchovní
správě strávená, není také pravda, že uči
telům nepočítá návrh zákona dobu služební
před zkouškou dospělosti, nýbrž pravdou
jest, že započítávají se katechetům, kteří
v duchovní správě zároveň vyučovali ve
školní službětoliko do pense nejvýše
3 léta, tak jako analogicky učitelům se včítá
do pense doba služební před zkouškou způ
sobllosti (viz návrh zákona 5 55.). 3. Ná
vrh zákona o učitelských platech provádí
přesně toliko zásadu rkatechetům náležejí
s učiteli a učitelkami v stejném věku stejné
příjmy.
nými delšími studiemi. Tato zásada přijata
byla jednomyslně (toliko proti dvěma hla
sům německých poslanců-učitelů) celou škol
skou komisí a doporučena jak zemským vý
borem, tak zemskou škol. radou.

Katechetická výstavka v Ml. Bole
slavi. Při severočeské výstavě v Ml. Bole
slaví byla dne 11. m. m. otevřena školská
Výstavka, jež jest umístěna v druhém po
schodí měšťanské školy chlapecké. Předmě
tům byly vykázány jednotlivé třídy, p'o pří

_KATECHI'£TSKÝ _VESTNÍK

odůvodněnou zákonně požadova-—
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padě spojeny dva předměty v jedné třídě.
Katechetická výstavka jest spojena s lidu
milstvím. Výstavka budí všeobecnou pozor
nost obecenstva a odborníků. Jsou vysta
veny jen věci umělecky cenné a ještě mnoho
se jich sešlo, jež pro nedostatek místa vy
staveny býti nemohly. Při vstupu do třídy
upoutá oko průčelní stěna. Na bílém plátně
krásně se vyjímá uprostřed kříž Myslbe-'
kův, vlevo obraz Jeho Svatosti pap. Pia X.
a v pravo J. V. císaře pána. Levá část jest
určena obrazům Panny Marie, pravá výje
vům ze života Ježíše Krista. Mezi okny jsou
umístěny předobrazy apředpovědl Spasitele
světa, diagramy obřadů mše svaté, zjevení
Božího akatechísmu, a obrazy sv. apoštolů
a mučedníků. Na zadní stěně krásně se u
platňují obrazy pražských chrámů, Svobo
dovy liturgické obrazy a obrázky Marian
ských poutních chrámů. Hlavní stěna jest
věnována Písmu sv. Nade dveřmi jest obraz
sv. apoštolů slovanských Cyrilla a Metho
děje, vlevo jest zákon starý a v pravo zá
kon nový. Obrazy Fugelovy zde mocně
mluví svým harmonickým roztříděním a u
platňují jemnost svých barev. Uprostřed a
u oken jest umístěna Výstavka literatury ka
tolické a jiných pomůcek. Pomůck k vý
stavce ochotně zaslali dpp.: V. ervinka,
katecheta v Kralovicích, Vladimír Hornov,
c. k. prof. v Hradci Králové, Stanislav Suda,
katecheta v Blovic'ch, B. Zamazal, katecheta
na Mar. Horách, R. M. Kobza, c. k. prof.
ve Znojmě—nakladatelství: .R. Promberger
v Olomouci, V. Kotrba v Praze, J. Kirsch
ve Vídni, G. Francl vPraze akníhkupectví
.l. Pfeifer v Ml. Boleslavi.—Důstojným pá—
nům naskyta' se vhodná příležitost poznati
nejnovější a nejkrásnější pomůcky pro ná
boženské vyučování, aby spojujíce utile cum
dulci, tím hlouběji vštípili pravdy sv. naší
víry v útlá srdce mládeže.

Konkursy: Definitivněse obsadí místo
katechety : „.

1. na měšt. škole chlapecké v Kam e
nici n. L. [do 16. srpna 1912).

C. k. o. š. r. v Kamenici nad Lí
pou 25. června 1912.

2. při měšťan. školách v Blatné (do
28. srpnat. r.

C. k. o. š. r. v Blatné 15. července
-1912.

Kalhuakina družstva Vlast v Prut.



7 4.
|

ROČNÍK xv. zAŘl 1912. ČÍSLO 9.

VĚSTNÍK KATEGHETSKÝ
PŘILOHA »VYCHOVATELEcK xxvn. ROČNÍKU.

REDAKTOR JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992.

Katechetický kongres ve Vídni. — Memorování modliteb na škole střední. — Cyklus
promluv k mládeži studující promluva I, Il, III, IV. — Promluva na ned. XVIII. po

sv. Duchu. - Z praxe a různé.
') ("

Katechetický kongres ve Vídni
5—11. září r. 1912

jest významnou událostí v měsíci září & epochálním zjevem, před nímž nemohou
zavirati očí svých kruhy ať přátelské.ať nepřátelské.

Ovšem obé s různými pocity. Naše kruhy paedagogicko-katechetické a tudíž
i Spolek katechetů v království českém drahný čas s pozorností sleduje všecky
přípravy k této velikolepé manifestaci, k níž upravily cestu kursy katechetické a
na niž požehnání Své vylije nejvyšší Učitel & Velekněz z tajůplné Eucharistie

On božský rozse'vač rozséval símě slova. Božího a chce, aby padlo v půdu
úrodnou, aby vzešlo a vydalo užitek stonásolmý.

Upraviti půdu semeni slova Jeho & zkypříti ji, tot od nedávna úmyslem
pořadatelů kursů. sdružení katechetských a posléze i kongresu.

Přítel zdravého pokroku uvítá kongres & ne-li osobně aspoň duchem bude
na. něm dlíti.

Koryfeové můžů v katechetice proslulých a sešedivělých promluví tam, aby
podali extrakt svých zkušeností a nadchli iku práci.

I náš »Katechetický Věstn-kc otevře rád své sloupce referátům kongresu,
ano i lační po takových žních a z té žatvy neopomine sděliti se svými čtenáři
quod mmm necessarium.

Kéž z kongresu vyplyne požehnání pro národy rakouské a vlast naší!
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Memorování modliteb na. škole střední.

Čteme pojednání jistého dra a professora středoškolského z Vídně, kde týž
podává výběr modliteb, jež by měli znáti nazpamět žáci středoškolští aje ve
škole společně se modliti. Nebudeme se pouštěti v diskussi, zda by to účelné
bylo modliti se některé modlitby latinsky na školách středních vůbec, že by
však to nebylo prospěšno na školách latinských, nechceme popírati.

První modlitba. kterou doporučuie na školách i nelatinských ie Ave Maria.
Není těžká a působí radost i malým. Gymnasistůmje jakýms posvátným úvodem
ve studium latiny a realistům působí radostné vědomí, že je řadí ke vzdělancům,
kteří znají mluvu církve. Krátká ta modlitba snadno se vpraví v pamět v půl
hodince; nedbati jí. bylo by chybou. Srdečný úvod, jenž má býti základem celé
další činnosti ve škole splyne v souzvuk s touto modlitbou. I u malých žáků
dojem první je velice důležitý. Ave Maria bude jím trvalou upomínkou na první
hodinu náboženskou na škole střední.

Na druhém místě jest Apoštolské vyznání víry. Slyšeti často stesk, že ně
který žák nepřináší znalost této modlitby na školu střední. Ne že by nebyl musil
ji znáti v minulém roce vyučování, jako spíše že v soukromé modlitbě tato nej
častěji se opomíjí; a při modlitbě společné ve škole nemodlí-li se ji často kate
cheta, učitel pro její délku jistě ne. Proto nebylo-li by lze nacvičiti ji latinsky,
jistě prospěšno bude modlíti se ji často .v jazyku mateřském ve škole střední.

V říjnu doporučuje se růženec a to v menších úryvkách (desátcích), s jich
vysvětlením. Nejlepší apologií této modlitby jest naučiti jí děti. Modliti se celý
růženec v hodině náboženské nelze doporučovati. Nákres s připojením modliteb
lze snadno naznačiti na tabuli a dětem poukázati na tajemství uvedená v kate
chismu.

U příležitosti sv. zpovědi zopakuje se prakticky obřad zpovědní a zvláště
formule lítosti, pro sv. přijímání však nacvičí se nazpaměl »confž'teor- latinsky
a spolu vzbuzení tří božských ctností v mateřštině.

Anděl Páně (v mateřštině) je rovněž modlitba, na niž se zapomínává v mod
litbě soukromé i při modlitbě společné ve škole. '

Tak tedy v první třídě v prvním semestru lze vpraviti v pamět Ave Maria,
apoštolské vyznání víry, růženec; ve druhém semestru Anděl Páně a tři božské
ctnosti a latinský konňteor. S modlitbou Pater noster a Salve Regina lze ještě
počkati. Také není třeba učiti ranní a večerní modlitbě v tom sestavení jaké je
uvedeno v katechismu. Spíše jest upozorniti žáky na nejdůležitější částky
těchto modliteb a je praktikovati (zpytování svědomí s lítostí večer a dobrý
úmysl s předsevzetím ráno) a rozumně ukázatí na rozšířený blud, jako by kdo
byl zavázán pod těžkým hříchem k těm denním modlitbám. A přes to že mnozí
mají toto vědomí, přece jak z denní zkušeností známo jich zanedbávaií. To lze
říci i o modlitbě před a po jídle.

Ve druhé třídě není těžko naučiti mínistranci. Ikdyby všichni žáci skutečně
ministrovali u oltáře, znalost modliteb ministrantů při mši sv. je důležita. Také
žáky to těší, mohou-li ministrovati a mnohý inteligent po letech rád se přizná
knězi, že ministroval.
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Ve třetí třídě lze vedle těchto uvedených modliteb naučiti neb aspoň vy
světliti Gloria a Credo. Mnozí žáci znají je ze svých modlitebních knížek neb
ze zpěvu. Nejsou bez praktického užitku, pomyslime-li na zpívanou mši sv.

Ve třídách vyšších lze veškeré ze jmenovaných modliteb memorovatí la
tinsky. Na př. ve třídě čtvrté: Angelus Domini a Pater noster, dále Salve Re
gina a Sub tuum praesidium. Hlavní jest, by se často opakovaly. Proto nejlépe
modliti se s žáky před i po hodině náboženské. Zejména tam, kde katecheta
vidí, že v jiných hodinách péče se tomu nevěnuje. Gloria, Credo, vzbuzení li
tosti neb božských ctností může býti připadnou Školní modlitbou. která tvoří
úvod k hodině vyučování nebo závěr. Nelze se nezminiti o tom, že i ve vyšších
třídách modliti se mateřským jazykem větším dojmem působí, střídá-li se 5 mod
litbami latinskými. Tedy nedoporučuje se modliti se toliko latinsky.

. . '
Cyklus promluv k mládeži studujicí.

Napsal prof. Dr. LUBOMÍR PETR.

Přikázání Boží.

Úvod. .

Osvěžení na duchu i na těle vracíte se, moji milí, do známých vám síní,
abyste pokračovali ve svém studiu. Jest to zvláštní duch, jenž na počátku škol
ního roku ústavem vane. Duch radostné svěžesti, zvýšené energie, duch dobrých
úmyslů a odhodlání. Jistě není tu jediný z vás, jenž by již nyní odhodlán byl
nepracovati, neprospívati, nezužitkovati roku k svému prospěchu vědeckému imrav
nému. Všichni jste plni dobré vůle a plni vážné snahy. Ale až se rok s rokem
sejde, zda nebudou jako každého roku i letos někteří mezi vámi, kteří s cílem
minuli se, a pro něž rok, 'Je-li ku škodě, tedy aspoň bez užitku uplynul. Pouhá
vůle dobrá tedy ještě nestačí Na tom záleží, abychom uměli své dobré úmysly
proměniti v čin, abychom měli dost silnou vůli provésti to, k čemu jsme se od
hodlali.

Nuže, jak si máme zaříditi práci svou 'a činnost svoji, aby na ní spočinulo
Boží požehnání, abychom z ní opravdu užitek měli pro čas i pro věčnost?

Přihlédneme-li ku povaze moderní kultury, postihujeme brzo, že po většině
ovládána jest snahou člověka, vyzpytovati a služebnou si učiniti vnější přírodu.
Kultura středověká spočívala v podstatě v péči o vnitřní bytost člověka. Vzdělá
vání, umění, ornamentika, všechen vezdejší život byl pod panstvím vznešené sym
boliky, jež stále duši připomínala, co jest nejpodstatnějšího a nejcennějšího v ži—
votě, povinnost růsli mravně a zdokonalovali se. Člověk chyboval také jako dosud
chybuje, ale člověk věděl,-že klesl, že hřešil, nebot všechen duchovní svět byl
pln nesmírné skutečnosti rozdílu dobra a zla, všechny ostatní skutečnosti ustu
povaly před touto do pozadí.

Stojíme dnes na výši světské kultury, ale její známkou jest, že mysl člověka
hlavně upoutává. se věcmi vnějšími. Oslavujeme dobu,vníž lidé telegráfem, tele—
fonem, drahami, parníky a tisíci novými svazky spiati jsou, ale v této době shonu
a spěchu nezbývá nám času přemýšleti také o sobě a o lidech, avzdalujeme se
tak od oné soustředěnosti povahOvé, v níž jediné pokoj lidí spočívá. Objevujeme
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severní a jižní pol, objevujeme nové pevniny, nové světy, nové paprsky, ale
v době velikých objevů těchto stali jsme se v nitru svém o mnoho chudšimi a
naše orgány k objevení vnitřního člověka stávají "se nezpůsobilejšími & méně
dostatečnými.

Zajel jsem si před několika roky o prázdninách do České Skalice, abych se
podíval do údolí, nám všem Čechům tak drahého, do údolí babiččina. Na
každém kroku nořily se mi nové anové obrázky z babiččina života. Pod zele
nými žalusiemi ratibořske'ho zámku viděl jsem nešťastnou komtessu Hortensii,
jíž babička svým dobrým srdcem & svou prostou, zbožnou filosofií životní
vzpruhy a útěchy dodávala, nad splavem jako bych byl slyšel ukolébavku blá
znivé Viktorky a viděl krvavé stopy jejich zraněných nohou vslzičkách Matky
Boží, při splavu rozkvetlých,na starém bělidle v útulné světnici zřel jsem babičku
své vnučky křížem večer žehnající, s nimi ke společné modlitbě poklekajíeí,
v zahradě slyšel jsem hlas Vorši: Včeličky, včeličky, umřela nám babička!

Nad splavem zaduněl hrom ranní bouřky & veliké krůpěje začínaly se líti
z oblak. Bylo třeba pomýšleti na úkryt před bouřkou. Veběhl jsem do besídky
nedaleko stojící restaurace, z níž otevřeným oknem zazníval hlasitý hovor dvou
venkovanů, filosofujících o náboženství, o eenně života. „Nic není, nic není nad
námi, tvrdil jeden. Je to všechno výmysl na strašení lidí. Zajdeš-li,jest to zrovna
tak, jako zajde.li pes za plotem. Co užiješ, to máš. Už jsme to prohlédli,
dneska víme všecko.' A tak to šlo dál ve slovech, jež je nemožno na kazatelně
opakovati. V babičině údolí, kde se přihlašovalo tolik milých vzpomínek, zněla
mi ta slova rouhavěji a nesnesitelněji než kdekoli jinde. Vyběhl jsem do bouře
a do lijáku a prchal jsem ke Skalici, abych neznesvězil si vzpomínky na babič.
čino údolí.

Je to pravda, že v novém pořádku věcí není než pustota a negace? Je to
pravda, že v nové kultuře vyvráceny a zpustošeny jsou všechny věčné vztahy
a zničeny všechny vyšší cíle životní? Kdyby tomu tak bylo, v zájmu lidí museli
bychom se poděkovati za tento způsob kultury, nebot kultura, jež neučí podři
zovati sebe duchovním cílům, jež neučí podřizovati věci vedlejší věcem podstat—
ným, nevedla by k životu, nýbrž k smrti.

Ten pocit, že náš pokrok v ovládání vnější přírody nekráčel stejným kro
kem s pokrokem mravním, má každý, kdo se nad jevy doby zamýšlí; odtud
tolik reformních snah a reformních návrhů. Co činiti? Máme se vrátiti do středo
věku? To by bylo stejně pošetilé jako nemožné. Das alle stůrzt, es andert sich
dic Zeit und neue Welten blůhen auf den Ruinen. Čas se nevrací zpět. Také toho
docela není třeba. Neboť i uprostřed odpoutanýeh životních sil můžeme vždycky
najíti prostředky, abychom se hloub a bezpečněji orientovali o základech & pod
mínkách lidského života a abychom ještě vroucněji splynuli s věčnem. Jen to
musíme poznati a uznati, že tam, kde péče o život duše není ohniskem všeho
myšlení. že není kultura možna — na delší dobu ani vnější, technická kultura
ne. To jest naléhavou úlohou lidi, aby povznesení, spásu duše učinili zase nej
vážnějším předmětem života, aby rozšířili a k vítězství dovedli přesvědčeni, že
mravnost-v Bohu zakotvená, a usilování o tuto mravnost jest nejvyšším život
ním úkolem.

Že v tomto poslání vzdělané vrstvy musí zaujmouti silné účastenství. že
musí mravnost nejen hlásat, ale i plnit, svůj život na základ lásky a odříkání



Ročník XV. KATECHETSKÝ VĚSTNÍK Strana 133.

postavit, jest samozřejme. Sotva byste však byli jednou k tomu způsobilí, kdybyste
v mládí nepoložili si pevných k tomu základů. Proto chci v řadě exhort příštích
podati vám tresť naší křesťanské mravouky, tresť našich povinností k Bohu, sobě
a lidem, jak je nám přikázání Boží ukládají. Budu-li však postupovati podle při
kázání Božích, nebudu vás seznamovati s mravními požadavky jen určitého vy
znání. Přikázání Boží jsou jen jasnějším projevem zákona přirozeného, všelid
ského, zapsaného do našich srdcí, hlasateli oněch věčných zákonů, na nichž mrav
nost všeho lidského pokolení spoěívá. Jsou požadavkem všelidského svědomí,
jehož dbáti jest nejspodnějším zakladem mravnosti. Jak to byl řekl sv. Pavel:
Ta budiž vaše čest a vaše chlouba, aby vám vaše svědomí vždycky svědectví
dávalo dobré, že jste v poctivosti chodili před Pánem Bohem svým. Amen.

Promluva II.
0 víře.

Křesťanská mravouka vhodně rozděluje se ve dvě hlavní části. První ob
sahuje povinnosti k Bohu, druhá povinnosti k člověku, k sobě a bližnímu. Naše
povinnosti k Bohu zahrnuty jsou ve třech ctnostech, jež božskými zoveme, po
něvadž Boha pohnutkou & předmětem mají, ve víře, naději & lásce.

Ve víře. Zjevení Starého zákona vypravuje nám o hrůzné úchvatné události,
jak za rachotu hromu a šlehání blesku oznámeno bylo národu Israelskému:
»Já jsem Hospodin Bůh tvůj, nebudeš míti Boha kromě mne.: Toto učení o je
diném Bohu, duchovním, věčném, vším vládnoucím, tolik povznesené nad soudobé
naivní představy mnohobožské a modloslužebné, učení, k němuž rozumovým
hloubáním dospívali řídcí vyvolenci nejvzdělanějších národů starověkých jako
Sokrates, jenž pro učení o jediném Bohu přinucen byl jed vypití, Aristoteles,
jenž z téže příčiny nucen byl prchnoutí z vlasti, Cicero, jehož některé knihy
byly pro tutéž příčinu Diocletianem spáleny, toto učení, pravím, slavně potvrzeno
bylo i Učitelem našim Ježíšem Kristem v zákoně Novém, a nejen přijato, ale
i k nedostupným výším povzneseno. Kristus nejen řekl: »Ten jest život věčný,
aby poznali Tebe, jediného pravého Boha-, ale prohlásil tohoto jediného Boha
Otcem všech, Otcem plným dobroty a lásky a všechny lidi jeho dětmi, bratry
vespolek. Tím Kristus Pán vložil do náboženství nanejvýš důležitý prvek, jedno
tící všechny lidí ve velikou rodinu a povznášející všechny lidí ze stejné důstoj
nosti před Bohem, prvek, jenž stvořil historii křesťanské civilisace, jenž znenáhla
přetvořoval a dosud přetvořuje lidi, živě v křesťanském svědomí touhu po vy—
rovnání společenských protiv & po "větším přiblížení k ideálu rovnosti & bratrství
všech lidí. Je to pomalá a neschůdná cesta, jíž se přirozenost lidská, k sobectví
nakloněná, k tomu idealu přibližuje, ale jen zběžný pohled na socialni vývoj
křesťanských států přesvědčí nás, že kvas láskyplného učení Kristova nebyl marně
vložen do lidských srdcí.

Víra v Boha jest potřebou lidského srdce. Potřebou tak velikou, že dějiny
náboženství začínají s dějinami lidstva, jinými slovy, že kde na jeviště dějin vy
stupuje člověk, vystupuje na totéž jeviště i problém víry. Příčina toho jest dvojí:
vnější a vnitřní. Člověk vidí se obklopen vším mírem, tisíci světy vzdálenými,
bytostmi živými, rozumnými, zákony neomylně působícími, a užaslý táže se po
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jejieh vzniku. Zavírá oči a uvažuje: vlastně bych tu neměl býti ani já ani cokoliv
jiného. Jen tiché nic by mělo být. Jsem-li tu však a vedle—mne tisíce a miliony
jiných bytostí, jak povstaly tyto bytosti, co jest jejich příčinou? Vycházeje
z průhledné zásady, že bez příčiny nic se neděje a že každá věc musí míti do
statečnou příčinu svého vzniku v něčem předcházejícím, a podporován výsledky
svého bádání vědeckého, procházím dlouhou řadou příčin bližších a relativných,
až zastavují se před prapříčinou tvůrčí, jež stojí na začátku všeho života a všech

' věcí, prapříčinou, jíž se mohu jen v němém údivu pokloniti a za niž následo
vati již nemohu. Nevidím ji tváří v tvář, poznávám ji jen obdobně z jejich děl.
Nebesa vypravují slávu, Boží a dílo rukou jeho zvěstuje obloha. Z jejích důmysl
ných zákonů, z jejího řádu poznávám její moudrost, moc, radost, její osobnost.
Jak to řekl Voltaire: Z hodinek poznávám hodináře, ze světového řádu Boha.

Slavný bakteriolog francouzský Pasteur, zvolen byv do francouzské Akademie
na místo po positivistu Littré-ovi uprázdněné, povinen byl dle domácího obyčeje
pronésti před Akademií řeč o svém předchůdci. V té podrobil positivismus bystré
kritice a vytkl mu zjevnou nedůslednost a rozpor vtom spočívající, že na jedné
straně chce zření míti jen k faktům positivním, skutečným a jistým, na druhé
straně však nejjistější a nejpositivnějši ze všech faktů, ten totiž, že lidstvo od
prvopočátku v Boha věřilo a v náboženství svou oporu nalézalo, prostě přezírá.
»Veliká a zjevná mezera tohoto systému spočívá v tom, že zamhuřuje oči před
nejpositivnějším názorem světovým a před nejdůležitější positivní idejí, idejí ne
konečna. Co jest nad hvězdnetým nebem? Nová nebesa plná hvězd. Budiž!
A nad těmi, co jest? Duch lidský jest neodolatelnou silou k této otázce puzen
a nikdy nepřestane se tázati: Co dál? Nechce zastaviti se ani v čase ani v pro
stoře. A marno jest odpovídati mu: Jsou tam prostory a časy bez mezí, ježto
nikdo není s to, aby si pod těmito slovy něco představoval. Kdo uznává jsouc
nost nekonečna, a nikdo nemůže se jejímu uznání vymknouti, cítí v tomto tvrzení
víc nadpřirozena, než ve všech divech všech náboženství. Kdo se nad pojmem
nekonečna zamyslí, tomu nezbývá než vrhnouti se na kolena a prositi za ušetření
svého rozumu.“ '

Ještě vážnější důvod pro potřebu náboženství leží však v mravném ustro
jení člověka. Máme mravný zákon vepsaný do svých srdcí, jejž již Sofokles na—
zývá »nepsanými stanovami bohů-, zákon, jehož neochvějnost a nezměnitelnost
o vyšším jeho původu svědčí, máme ohlasy nekonečnosti ve svém nitru, nejen
touhu rozumu po nekonečném vědění. ale i touhu srdce po nekonečném štěstí.
Duše lidská má své zvláštní chvíle vyššího posvěcení, kdy povznáši se nad
všecko, co omezeno jest časem i prostorem, kdy poznává marnost všeho, kdy
pociťuje štěstí Augustinovu poznání: člověk jest stvořen pro Boha a nemá klidu.
dokud nespočine v něm, kdy chápe se význam trpkých slov Merežkovského:
»A kdyby člověku na světě všechno bylo tak jasno, jako“ že dvakrát dvě jsou
čtyři, zda tato pravda stála by za to, aby člověk chtěl žít a trpětPc

Jsou to vyšší cíle, k nimž se člověk cítí povolán. Ze starověku jest vám
známa báje o titanu Prometeu, jenž bohům se vzepřev, oheň snesl na zemi
i o trestu, jímž Zeus titana byl potrestal. Prometeus přikován byl ke kavkazské
skále a sup denně přiléial a kloval z jater jeho. Smysl této grandiosní báje, jež
připomíná křesťanskou legendu o Faustovi, vykládá nám sám Aischylos ve svém
»Odpoutaném Prometeua. V přikování nevidí Aischylos špatný rozmar nejvyššího
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z bohů, nýbrž tragický osud civilisace, ten totiž, že smrtelný člověk svou rostoucí
mocí nad živly odtržen bývá od vážnosti k ostatním neviditelným hodnotám
života a přikován jsa jen ke hmotným, vezdejším věcem, trpí muka a béře
škodu.

Čerpejme : tohoto důmyslného mythu poučení, jež k nám ze šera dávno
věku a z prvních zkušeností klíčící kultury doznává, že títání síla jen tehdy se
nad pouhou hmotu může povznésti, je-li provázena zbožnou skromnosti a pod
řizuje-li se moci a síle svědomí, to jest nejvyšším zákonům božím. Nepůsobí—li
přímo dojímavě, že veliký Newton smekl vždycky, kdykoli vyslovil slovo Bůh
a že Písmo sv. bylo nejčastější jeho lekturou? Zde máte zároveň odpověď k výtce,
jakoby náboženství bylo brzdou pokroku. Zachraňujíc člověka, aby neuvázl jen
na věcech hmotných a vykazujíc mu vyšší cíle, uvádí naopak v pohyb nejlepší
síly jeho rozumu a srdce. — Mám-li mluviti o náboženství křesťanském, zda
příklad naše slovanská civilisace nezačíná právě s křesťanstvím a zda mezi ná
rody zeměkoule nejsou národové křesťanští nejpokročilejšími?

Nikoli, pokud náboženství zůstane věrno svému nejpřednějšímu poslání, aby
pro Boha a k vůli věčnému Bohu budilo a rozmnožovalo všechny mravní hodnoty
v člověku, bude vždycky. řekl bych, olejem ve stroji, nejdůležitějším činitelem
v lidské práci a v lidském vývoji.

Zmínil jsem se dnes již jednou o Aischylově »Odpoutaném PrometeUc. Víte,
jak končí? Aischylos přikovanc'mu titanu věští vykupitele, jenž božstvo se smr
telným pokolením smíří, syna božího, jenž sílu spojí : pokorou a plnost života
s chuti k odříkání. Až to titánské sebevyvyšování lidské dost protrpí svou bez
mezností, pak samo zatouží po vykoupení ze své pýchy, pak samo zatouží po
zbožném přilnutí k Bohu a po vstupu do oněch svatyň duše, jež v nás, obraze
Božím, ukryty jsou. A v té chvíli v našich představách vynořuje se Kristus,
laskavý a tichý, jak sklání se k našim duším, neklidným azmítaným, jako věčný
jejich lékař & vychovatel, jak napom'íná nás: Bůh se pyšným protivuje, ale po
korným dává milost svou, a jak šeptá vlídná slova: Učte se ode mne, nebot
jsem tichý a pokorný srdcem & odpočinutí dostane se dušem vašim. Amen.

Promluva III.
0 naději.

Snad slyšeli jste již o závratných cenách, nabízených za staré housle, na
nichž světoví virtuosové hrávali. Vlákna houslového dřeva, často rozechvívaná
mistrnou rukou virtuosovou, sechvěla se v tak sladký a vábný tón, že i pod jinou,
méně dovednou rukou chví se ještě 8. ozývají jako vděčné vzpomínky na geni
álního mistra, jehož kouzelné ruce dávno křížem leží na stuhlých prsou. Moji
milí, tak plna jest i lidská duše vzpomínek na věčnou říš, plna záchvěvů a
ohlasů z krajů nekonečného štěstí. z nichž byla přišla a do nichž zase tak tíhne,
že všechno štěstí vezdejší zní jí jen jako neumělá píseň šumařova.

Krésa, bohatého krále lydské'no, navštívil jednou na stkvělém jeho dvoře
v Sardách mudřec Solon. Krésus svým štěstím opojen, ukazoval hosti nádheru
svého paláce, bohatství svých klenotnic, čekaje, že ho Solon jistě nazve nej
šťastnějším ze smrtelníků. Ale Solon řekl jen vážná slova: „Nemo ante mortem
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beatus — nikdo před smrti není blažen.“ Když pak Krésus králem Kyrem poražený
a všech pokladů zbavený na hranici odsouzen byl, vydralo se z Krésových úst
poslední smutné volání: „Solone, Solana, Solana/“

“Jak mohlo by nám stačiti štěští, jež dneska jest a zítra může zvrhnouti
se v pravý opak? Ale není to jen jeho prchavost, jest to ijeho konečnost, jež nevy
hovuje nekonečným našim touhám. Starověké dějiny vypravují o dobyvateli světa,
Alexandru Velikém, že slzy roníval, když v hodinách tichých nocí ke hvězdám
vzhlížíval. Na zemi byl mocné říše vyvrátil a opanoval a velikými za dne zdá
valy se mu jeho úspěchy. Ale jak mizivě maly připadaly mu, když v noci ne
smírný svět hvězdný na nebesích na chvíli odložil hustý závoj svůj. Pak plaká
val prý doby-vatel nad svou nicotností a srdce jeho toužívalo výš, vysoko nad
zemi, k novým, dalekosáhlejším výbojům. Rozumíte-li mi teď, co mínil jsem
ohlasy a zachvěvy, jež z nekonečna do duši našich doznívají?

Když celý uplynulý život nám myslí letí, jeho starosti a slzy, jeho bohaté
květy a chudé plody, jeho radosti tak řídko naseté, a v srdce vkrádá se vědomí,
jak život kvapem prchá, co jest, co nás od beznadějného smutku zachrání při
pomyšlení na vlastní hrob, z něhož moc smrti a prázdnota zničení zeje? Když
na nás hřích doléhá, když jest nám největšího sebezapření třeba, abychom odo
lali žádostem těla, abychom odolali sobectví, abychom pohrdli prospěchem a výho
dami,jichž bez ujmy poctivosti docíliti není lze, abychom prošli raděj hořem a utrpe
ním, než bychom zadali své cti, svému přesvědčení, co dá nám sílu k tak nad
lidským zápasům? Jest to naděje, druhá ctnost božská, vědomí věčného určení
našeho, vědomí, že skutkové moji nejsou jen dýmem rychle zamkajícím, nýbrž
že zapisovány jsou do knihy života, aby jednou vzaly odplatu věčnou. Ona jest
to — naděje,—jež všechny moje činy přenáší ve vyšší svět, v nadzemský řád,
jež mé vůli, aby mravně jednala, dodává vyšších vzpruh a vznešenějších zdů
vodnění

Všechno vědecké zdůvodňování mravnosti jest správné, ale samojediné ne
stačí k nadšení, jehož jest třeba, aby člověk schopen byl přinášeti oběti sobě
ijiným. „Sotva kdo by dovedl mravnost podepříti důkladněji rozumovými dů
vody, než to učinil filosof Spencer,“ praví lord Balfour ve svých základech víry.
„Přirozený vývoj a úloha mravnosti jsou tu vylíčeny s hiediska et'nnologického,
sociologického, ňsiologického, biologického a fysikálního velmi přesně. Svědomí,
praví Spencer, není již chrámem, v němž božstvo mluví, nýbrž museum, v němž jsou
shromážděny vzpomínky a zkušenosti dob minulých. Tak průhledně leží všecko při
čteníSpencera před našima očima: A přec máme pocit, že jím mravnost byla v nás
spiš z kořene vyvrácena než upevněna. Je sice vědecky objasněna, našemu rozumu.
ale necítíme žádného vyššího popudu, abychom. sloužili mravnosti aji přinášeli
oběti. Všechny její předpisy a požadavky zdajíse nám právě tak suchy jako po
licejni rozkaz nebo platební příkaz berního úřadu, jehož nutnbst pro socialnípo—
třeby sice také uznáváme, ale pro nějž nikterak nejsme s to se nadchnouti a
vzrušiti. Srovnejte s touto přirozenou vzpruhou dobrých činů vzpruhu nadpři
rozenou, jež z naděje tryská a jež věřící lidi uschopňovala a uschopňuje k nej
větším hrdinstvím! „Co platno člověku. kdyby celý svět získal, ale na své duši
škodu lrpěl“, odpověděl arcibiskup John Fisher před svou popravou, když přátelé
naléhali na něho, aby proti svému svědomí uznal Jindřicha VIll. hlavou anglické
církve. ——Synu můj, praví makabejská matka k poslednímu dítětipřed tváří šesti
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synů, pohlédni na nebe i zemí & rozpomeň se, že Bůh z ničeho je b_vl učinil.
Neboj se toho, jenž tělo zabíjí, ale duši zabíti nemůže, abys hodným osvědčil
se bratří svých & setkal se s nimi na věčnosti. Zda takový motiv naděje nevydá
za celésvazky lidských důvodů užitečnost mravnosti vyvozujících.- Co mě od
loučí od Krista, zdali protivenství, zdali meč, zdali smrt? Nemyslím, že by pro
tivenství naše mohla srovnána býti s příští slávou. — „Jen pojďte.' praví sv.
Ignác Antiochijský v římském kolosseu ke vpuštěným šelmám, „pomůžete mi do
náručí toho, jenž pro mne na kříži zemřelt“ A tu jsem u nového ocenění naděje.
Byla-li za života kotvou naší ctnosti a učitelkou trpělivosti, osvědčuje se jako
nevyrovnatelná těšitelka ve vážné chvíli smrti.

Zda může býti dítěti bolestno a těžko jíti k otci? Zda to není brána do
domova, již nám naděje ve smrti otevírá? Kněz, jenž často do slábnoucích rukou
nebo na blednoucí rty umírajícího kruciíix klade a v Ukřižovaném záruku věč
ného života do smrti šeptá, mohl by vám o ceně naděje vypravovatí dlouhé
kapitoly.

Moji milí, víte, že naděje bývá často jediná, jež člověka vzpřimuje, když
všecko ukázalo se práchnivým, oč se byl opřel? A víte, že pozbýti naděje nejča
stěji znamená podlehnouti? Jak tudíž nepovzbuzovati vás, abyste se chránili stejně
domýšlivosti jako beznaděje a abyste s nadějí v srdci prožili život svůj! Čím jí
pozbýváme? Nevěrou, pýchou. zlým životem. Čím jí nabýváme, čím rozmnožu
jeme? Vírou, mravností, modlitbou. Tou správnou modlitbou, jež vniterně se
modlí, jež myšlenky'k věčnosti obrací, jež hledá věčné pravdy. jež vyprošuje
si posílení v lásce a pokoře a zvláště milost, abychom stávali se pořád čistšími
a mravně s:lnějšími. Amen.

Promluva IV.
O lásce.

»Synáčkové, ještě maličko jsem s vámi,: pravil Kristus Pán v jerusalém
ském večeřadle, když v předvečer bolestné smrti své s učeníky svými se loučil.
»Přikázání nové dávám vám, abyste se vespolek milovali jako já jsem miloval
vás. Potom pozná svět, že jste mojí učeníci, budete-li míti lásku jedni
k druhým.: To bylo největší zjevení, jež Kristus dal _světu, zjevení, že láska
jest základem všeho života, kyslíkem, bez—něhož duše přebývá v smrti, podmínkou.
bychom v Bohu přebývali & Bůh v nás. „A kdybych víru měl, že bych h0ry
přenášel &jazyky mluvil andělskými, lásky však neměl, nic nejsemu Jest to nej
vzácnější odkaz, který Kristus nám zůstavil, naše synovství v Bohu a naše bratrství
vespolek a teprv vtom poměru, v jakém jsme odkaz tento majetkem učinili
svého srdce, svého smýšlení a cítění, teprv v tom poměru jsme křesťany a Krí
stovými učeníky.

Aby láska naše byla všeobsáhlá, musí míti především Boha za předmět. Je
to tak těžké milovati Boha? Což není lidskému srdce vlastním, láskou vzpláti
ke všemu, co dobré jest, vznešené a krásné? A co je vznešenější, lepší a krás
nější než-li Bůh? Čím jsou slavná díla Rafaelova, čím jsou Mozartovy melodie,
čm je všechna poesie světa ve srovnání s krásou, již Bůh vložil do svých děl?
Zda nebéře z přírody všecko umění svojí inspiraci & zda neměříme cenu uměle—
ckého díla tím, jak dovedlo přiblížitise dojmu, jímž příroda sama na nás působí?
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A co dobra v Bohu se týká, zda nevěští je všechna lepší hnutí v nás? Všechen
náš život, všechno kolem nás, noc, den, krůpěj rosy, květ, zda nejsou věčnými
varianty Janových slov, Bůh jest láska? Jcn sestupujme často do hloubek božích
krás a boží dokonalosti a brzo poznáme nejen co jest láska k Bohu, ale ijakou
moc má očistnou a jakou sílu povznášející.

Kde jest poklad náš, tam jest i srdce naše. Každá jiná láska poutá
k zemi, láska k Bohu zvedá však do výšin. Duše, jež uvykla často na Boha
mysliti, po vůli jeho pátrati, zda nestoupá nutně na žebříku lidského zdokona
lování výš a výš až jako Kristu Pánu pokrmem stane se jí plniti vůli Otce, jenž
jest v nebesích? '

Jestliže však Otce milujeme, jak bychom nenáviděti mohli bratří svých!
Řekl-li by kdo, že miluje Boha anenáviděl by bratra svého, pravdy není v něm,
praví Apoštol. Tak úzce souvisí láska k lidem s láskou k Bohu. Ta pravá láska
arci. Co lidé láskou zovou, nebývá často než smyslový cit a záliba v sobě samém.
Lituji neštastníka a myslím si, jak jsem soucitnýl Dávám chudasu haliř a lichotím
si, jak jsem dobrýl To pravá láska Boží jinak se projevuje, jak to krásně pověděl
sv. Pavel: Láska je trpělivá, je dobrotivá, nezávidí, nehledá, co jejího jest, ne
myslí zlého, všecko snáší, vše odpouští.

Ncmyslí zlého. Obyčejně, vyslovíme-li slovo láska k bližnímu, máme na
mysli časnou pomoc, hmotnou podporu, almužnu. Nechci ji podceňovati. Ale
ta jest jen nepatrným zlomkem jejím & veliká část lidí byla by z ní vyloučena,
kdyby láska jen v tom spočívala. Její podstata tkví jinde, v tom, že může býti
majetkem každého srdce. v přejnosti, vlídnosti, vc shovívavosti posudku, v sou
citu, odpuštění. Vzpomínám si tu Dostojevského Idiota. Projížděl ruskou vesnicí
francouzský kupec. jenž shlédnuv v ní sličné děvče chudé, slíbil mu manželství,'
provodí—li ho domů, do ciziny. Děvče uvěřilo mu a odešlo s ním tajně. Ale
cestou opustil ji svůdce a odjel sám. Bez peněz, bez prostředků prožebralo se
opuštěné děvče domů, hladové, k smrti znavené, v roztrhaných šatech vrátilo se
ke svým krajanům. Matka nemohla jízapomenouti jejího poklesku, nepromluvila
již nikdy vlídně s ní a když brzy potom zemřela, šel po vsi jeden hlas, že ze
mřela hořem z nezvedené dcery. A děvčeti vedlo se pak ještě hůř. Býval žalostný
pohled na ni, jak zardělá, úbytěmi stížená, prchala před dětmi, jež hnávaly se za
ní s kameny v rukou a s přezdívkami na rtech. »Počkejte děti,: zastavilje jednou
muž, jemuž sželelo se dívky, »povím vám povídku.: A vypravoval dětem o děvčeti,
jak podle se k ní byl francouzský kupec zachoval, jak krutě odpykala svou
lehkověrnost, jak je nešťastná a smrti blízka. Děti poslouchaly se zatajeným de
chem. Ne, něco takového nebyly dosud slyšely. Slýchávaly jen, co byla Marie
za špatné a spustlé děvče. A od té doby byly jako vyměněny. Hoši pozdravovali
Marii a přinášeli jí jídlo, děvčata chodívala k ní a říkávala jí: »Máme tě rády
Mášenko- a horoucně snažily se napraviti starou křivdu. Podařilo se jim to.
Neboť když Mášenka po čtyřech týdnech byla neduhu svému podlehla, neměla
tvář její již nešťastného, štvaného výrazu, nýbrž úsměv a klid spočíval ve stuhlé
tváři a chladné ruce držely poslední květ, jejž jí byla děvčata přinesla.

Člověk nesmí se dát zavésti povrchem věcí a nesmí milovati jen to, co jest
očím vnějškem příjemno. Pak by se mu mohlo vésti jako chlapcům, kteří ne
zvedeným posměchem zahrnovali kulhavého chuďasa, nevědoucc, že chuďas
zmrzačen byl hořícím trámem, když z požáru vynášel dítě jisté zkáze propadlé.
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»Vniknouti za tvář člověka musíme.< říkával ruský ministr, stařec široko daleko
lidem vážený pro moudrost rad svých a dobrotu svého srdce. Co tím myslel?
Tvář člověka často stěžuje nám mírnost a trpělivost. Je zlostna, je mrzuta,
škodoliha, vzdorna, hruba a přec můžeme ji milovati, vnikneme-li až za ni, to
jest, pomyslíme-li nebo poznáme-li, kolik bolesti, kolik zklamání v ní zkamenělo,
co vytrpěla již svými vlastními chybami, co všecko působilo, aby svraštila se ve
zlobu a zahořklost.

V hostinci na Staré rychtě, v zapadlém městečku pohorském, v koutě stál
starý klavír. V neděli odpoledne hrával na něm ktanci místní hudebník a večer
tloukli do něho turisti & do půlnoci provázeli jím své veselé písně. Jaký div, že
za takového zacházení klavír pozbyl svého zvuku a že jen tenkými, přidušenými
tony ozýval se. Jednou přišel však na Starou rychtu veliký umělec. Byl večer,
slunce právě zapadalo za lesy.'Umělec stál u okna & díval se do nádhery západu.
Pak přisedl ke klavíru 'a proběhl jeho klávesy. Nesměle, jako dítě, když je pán
osloví, ozval se klavír. A umělec ponořil se do svého umění. Ticho bylo kolem,
hosté umlkli, užaslí nejen nad hudbou, ale i nad klavírem. To že byl jejich
starý klavír? Zněl jako by se byl z dlouhého sna probudil, jako by hyl chtěl
vyzpívati všecko, o čem leta mlčeti musel za hluku tanečních kusů a bujných
písní.

»Ještě v noci tiše zněl,: vypravovala ráno hostinská.
Před slunce východem odešel umělec a nevrátil se již a klavír zase stčnavě

slouží denním zábavám na Staré rychtě.
Dařívá se zrovna tak mnohým lidem na světě. Nenašli nikdy velikého umělce

lásky, jenž by byl dovedl sáhnouti ve struny jejich srdce a rozechvěti skrytý
v nich život. A přišel li jednou takový, odešel zase, hned před slunce východem.
Nejen u klavíru, ale i u lidských srdcí záleží nesmírně na tom, kdo a jak na
nich hrajeme.

Snad vám tyto příklady lépe osvětlily Pavlova slova: Láska je trpělivá, ne
závidí, nemyslí zlého, všecko snáší, všecko odpouští. Ve škole, ve svém styku
se spolužáky, doma, venku, vůči přátelům, vůči trpícím, vůči vinníkům osvědčujte
ve slovech i skutcích tuto lásku, abyste ji sami šťastni byli a abychom byli
všichni jednoho srdce a v něm Kristus. Amen.

Promluva na neděli XVIII. po sv. Duchu.
O nebezpečí špatných myšlenek.

JOSEF PAVLIŠTA, kaplan v Kopidlně.

„Proč si myslíte zlé věci \: srdcích svých ?“

Milé dětí! Ke konci knihy Nového Zákona zvané „Skutky apoštolů“ vypra
vuje se o sv. Pavlovi jak poslán jsa k císařskému soudu do Říma plavil se mo
řem Středozemním. Lod po veliké bouři uvázla na mělčině u ostrova Malty a
ztroskotala se. Pavel 5 průvodci svými sotva život zachránil. Obyvatelé ostrova
přijali laskavě trosečníky, oheň jim rozdělali, aby si osušili promočený oděv a
ohřáli se. Sv. Pavel na oheň chrastí přikládal. Tu zmije připjala se k ruce jeho
a uštkla jej. Vidouce to ostrované myslili Sl a pravili mezi sebou: „Jistě člověk
tento jest vražedník, neb ač z moře vyšel, pomsta Boží mu nedá na živu byti.“
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Pavel však hodil hada do ohně a zůstal bez pohromy. Stalo se tak ovšem ze
zvláštní Kristem Pánem přislíbené ochrany Boží, avšak tím sv. Pavel poučil
ostrovany, že nemají se obírati špatnými myšlenkami a domněnkamí v srdcích
svých.

Ve dnešních dobách lidé mnoho hřešívají špatnými myšlenkami domníva—
jíce se, že za ně nikomu zodpovědni nejsou. Proto často slyšíš: ,Já si mohu
myslíti, co chci! Já si pomyslím své a více té záležitostí sí nevšimnul Myšlenky
jsou volné, kdo nad nimi ustanoven soudcemř" '

“- Uslyšíš-lí taková neb podobná slova, dítě křesťanské, představ si Pána
Ježíše, jak přísně dívá se na farízee, kteří Jej za rouhače pokládali, a trpce jím
vyčítá.: „Proč si myslíte zlé věci v srdcích svých!“Zdaž neukazuje touto výtkou
každému, jak myšlenky zlé jsou spáse duše nebezpečny? Uvažujme tedy dnes
pozorně o nebezpečí zlých myšlenek & domněnek pro duši.

l. Dočítáme se několikrát v dějinách středověku, že král chtěje v bitvě zví—
tězítí, snažil se dřív poznatí moc, sílu a postavení nepřítele. Proto vybral zvojska
svého vojína zkušeného a chytrého, vyslal jej přeslrojeného za kupce do tábora
nepřátel, by tam nabízel zboží na prodej. zároveň bedlivě si všímaje všech ne
dostatků vojska, výsledek pák pozorování měl sdělití králi. Jestliže kupci vyzvě
dačí podařilo se nedostatky nepřítele poznati a králi prozradítí, bývalo vítězství
jisté. Podobného vyzvědače má kníže světa — ďábel. Jest to špatná myšlenka.
Pozoruj, jak snadno se vplíží do duše! Navštívfs přítele, vidíš však, že jsi ho
překvapil. Jest velmí rozlržít, neví jak tě má přivítali, do očí li pohlédnouti ne
může. Ač jsi přesvědčen o šlechetností jeho, přecejíž ďábel všetečnýmí otázkami
zahrnuje mysl tvou, by jí naklonil k špatné domněnce: „Proč se chová můj
přítel dnes tak roztržitě? Proč se červená? Vyrušen byl snad z důležitého za
městnání? Či chystal se právě k nějaké nešlechetností? Mne by takhle nikdo nepře
kvapil. já bych nikdy tak nebyl roztržít!' Jinochu křesťanský, netušíš, že právě
touto zdánlivou důvěrou v sebe, touto sebechválou chce tě oklamali ďábel. bys
odvrátil pozornost od myšlenek svých! Ihned útočí na svědomí tvé přívalem
nových domněnek, až myslí tvou zachvěje myšlenka: „Jistě můj přítel chtěl do
pustití se špatnostil“ Jestliže vůle tvá se jí nevzpírá, spíše souhlasem se k ní
kloní, pak hřešíš, obtěžuješ srdce své i duši takovým hříchem, z jakého pode
zříváš přítele. Jak tedy přiměřenou výstrahou každému z nás jest výčitka Spasi
telova: llProč myslíte zlé věci v srdcích svých!“ Vždy na ni vzpomeňme, když
ďábel přívalem špatných domněnek pokusí se oloupiti nás omilost Boží! Či není
to velmi pošetílé prodati svou spásu za zdánlivou zálibu ve špatné myšlence?
Hrůzou nás naplňuje zrada Jidášova, jenž prodal Krista a své věčné štěstí za
třicet stříbrných; přece však aspoň měl ty nešťastné peníze. Oč bídněji a poše
tilejí jedná křesťan, jenž za nízkou zálibu v špatnosti, za pouhý prchavý sen, za
líchotivý přelud zrazuje Spasitele a prodává věčnou blaženost!

2. Myšlenka zlá proto jest též ncbezpečna, ž.: bývá pramenem mnohých
zločinů. Znáš sršeň. Jak nepatrnou zdá se, větší o málo než včela, však velmi
nebezpečna člověku. Když tě obletuje, utíkáš před ní, doráží-lí odháníš ji, obáváš
se, by neusedla na rukuaneštípla tě. Víšdobře,žejedíným bodnutím přivodila by ti
mnoho nebezpečných nemocí, ano i o život by tě připravila. Sršni podobá se zlá
myšlenka. Zdá se nepatrnou, takřka ničím, ale jak nebezpečna duši jest; otra
vuje ji, příčinou bývá těžkých hříchů a přivádí ji ve věčně neštastnousmrt. Co
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hříchů z ní plynoucích vypočítává náš Spasitel 'Ježíš Kristus řka: „Z nitra, ze
srdce lidského vycházejí zlé myšlenky . . . vraždy, krádeže, lakomství, nešle
chetnostiflest, nestydatosti, rouhání. pýcha, pošetilost . . . Všecky tyto věci vy
cházejí z nitra a poskvrňují člověka . . .“ (Mar. 7, 21—23.). Sv. .Augustin pak
radí nám potlačiti zlou myšlenku: „Činí-li ti ďábel úklady, ty jeho hlavě úklady
učiň! Hlavou jeho jest počátek zlého vnuknutí;jakmile to se plíží do duše, od
žeň je dříve než povstane záliba v srdci a vznikne souhlas! (Výklad na žalm
103 a 48.) Proto Pán Ježiš vždy, kdykoliv vševědoucností svou pozoroval, že
myšlenky zlé vtírají se v srdce lidská, ihncd snažil seje odtud vyhnati neb aspoň
potlačiti. Když apoštolové svádění myšlenkami pyšnými přeli se, kdo by z nich
byl přednější v království božím. Kristus Pán chlěje zabránili ctižádostivosti a
pýše uchopil pacholc &.postaviv je uprostřed nich, učil jc pokoře, řka: „Kdo se
ponížíjako pachole toto, ten jest větším v království nebeském (Mat. 18, 4.). Jdi
a čiň podobně! Chraň se jinak mysliti a jinak mluviti; nebuď pokrytcem! Vzpo
meri, že Pán Ježíš přijal korunu trnovou na svou skráň, by zadostučinil za veliké
hříchy, jež způsobily & způsobují špatné myšlenky: kdojimi dobrovolně se obírá,
jich ň'ezapuzuje, znovu svého Spasitele trním korunuje. Pros dnes o milost, bys
s pomOei Boží každou zlou myšlenku přemohl a stal se účasten vznešeného za.
slíbení skrytého v blahoslavenství! „Blahoslavení čistého srdce, nebot oni Boha
viděti budou!"

3. Myšlenka zlá jest též nebezpečna spáse naší, že jest nejbližším a tajným
nepřítelem duše, jenž stále číhá, aby ji oloupil 0 pokoj svědomí. Jako vůdce
pyšných andělů svou rouhavou výzvou: „Nad hvězdy Boží povýším trůn svůj,
vstoupím na výsost oblaků, podobný budu Nejvyššímua (Js. 14, 14.) porušil svatý
mír & blahou spokojenost mezi duchy nebeskými, tak zlé. myšlenka vyzývá duši
ke vzpouře proti Bohu a svatému zákonu Jeho, ruší mír a pokoj svědomí a
ztrpčuje život. Pamětliv buď napomenutí apoštolského: „Nevíte, že chrám Boží
jstc a Duch sv. přebývá ve vás!?" & snaž se, bys nikdy neposkvrnil duši, jež
chrámem Božím jest, špatnou domněnkou. nebot Opustil by Duch sv. bytosttvou,
Otec nebeský vydědil by tě z království věčného blaha, ztratil bys nejkrásnější
roucho milosti posvěcujíci a vínek dítka Božího proměnil by se ti v trnitou korunu
výčitek.

Nejmilejší! Dnes Kristus Pán svou výčitkou svědčící lariseům: „Proč my
slíte zlé věci v srdcích svých!' upozornil nás na nebezpečí špatných myšlenek.
Jak se ubráníme tomuto nebezpečí? Plňme věrně všecky své povinnosti, pilně
se učme, ochotně v prázdné chvíli pomáhejme prací svou starostlivým rodičům,
milujme krásu a čistotu své duše a vždy vzpomínejme na Pána Ježíše trním ko
runovanéhol'. . Toť zbraně, jimiž překonáme všechny špatné domněnky. a jako
vítězové budeme vyznamenání korunou věčného štěstí! Amen.

Z praxe a různé.

Prodloužení bínační fakulty na další
rok. Jeho Eminence, ncjdůstojnějši pan
kardinál a kníže-arcibiskup, přihlížeje ku po
třebám věřících a hledě k resolucí S. Congr.
zCom. 23. lístop. 1907 (srv. Ordinar.
List. z r. 1908 str. 9. odst. S.) prodlužuje

mocí apošt. fakult. právomoc binace v témž
rozsahu, jak výnosem ze dne 2. března
1910 čís. 2972. (Srv. Ordinar. List zr. 1910
str. 25—26) povolena byla na další rok.

Z kníž. arcib. konsistoře v Praze, dne
-3. července 1912.
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Spolková činnost katechetů mo
ravských, sdružených v Jednotě ducho
venstva diecése brněnské.

Schůze konaly se průměrně měsíčně,
učebná látka náboženská byla upravena pro
všecky třídy školy obecné a I. a II. třídu
školy měšťanské. k čemuž podnět dalo zvláště
časté stěhování žactva v okolí Brna a též
papežský dekret >Quam singularic.

_Pokud se týče zkušeností z přípravy
na první sv. zpověď a přijímání současné
ve d r u h é m školním roce, přiznává zpráva,
že katecheté se tu řídí pouze příkazem po
slušnosti a dokládá, že příprava na ony
svátosti ve třetím školním roce jevila by
se daleko radostnější, odezírámevli od obtíží
v místech průmyslových a předměstích
brněnských, pro něž třeba míti vůbec jiné
měřítko kritické.

Dobrozda'ní o středním katechismu a
o dosavadní platné školní osnově podají
jednotlivci biskupské konsistoři přímo;: roz
hovoru o obojím thematě se dovídáme:
Jelikož v posledních letech byl katechismus
velký zaveden i v nižších třídách škol
středních, zdálo by se nám, že pro školy
obecné a měšťanské stačily by katechismy
dva: malý a střední; onen pro nižší stupeň
školy obecné(1.—3. tř.) tento pro vyšší
stupeň obecné školy (4. a 5. tř.) a snad
i pro školu měšťanskou. Kdyby se vyučovalo
katechismu na základě biblického dějepisu,
stačily by katechismy dva. Vyučování přestalo
by býtinemilé, obtížné a ve výkazu o nábo
ženskomravním stavu škol, při otázce, zdali
se nezanedbáva i působení na cit žactva,
mohli by katecheté směle odpověděti. Kolik
se tají v tom korunovérn svazku bibl. dějin
krásných a poutavých příběhů! Nebo! pro
samé probírání otázek katechismu k oněm
se často ani nepřijde. Tak ve 4. třídě
má se probrati 239 otázek, v 6. školním
roce 235 a kdyby se měla ještě k tomu
zopakovali látka předchozího roku školního,
činilo by pensum toho roku 474 odpovědí.
VI. měšť.: 468, ve II. 265aLiturgiku, ve
III. opakovati aspoň 255 &probrati »Církevní
dějepis-. Čita-li se 70 hodin vyučovacích do
roka, pak je tu povinnost probrati za hodinu
ve škol. roce 4. průměrně 3 odpovědi, v 5.
skoro 7 odpovědi v l. měšť. 7, ve II. měšť.
4 odpovědi a ve III. rovněž 4 odpovědi.
Při tom nehledí se na opakování k nábo
ženské zkoušce a v okolí Brna na každo
roční přípravu na sv. biřmování. Mnohé
otázky ovšem se opakují ve třídách něko
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lika. Ale na trvalé jich pamatování nesmí

se spoléhati s výjimkou nejkratších a nejsnazších.

Den ze dne ukazuje se nutnějším a
nezbytnějším nejen pravdám náboženským
učití a dle možností objasňovati, ale i což
nebývalo jich hájíti. Nedivno. Dnešní kluci
třeba že nedovedou slušně přečísti větu
z čítanky anebo katechismu, dobře dovedou
chutě čísti plakáty, letáky a noviny. Bez
apologie je dnes vyučování náboženství na
vyšším stupni dnes neúplné.

Jsou síce předepsány dosud katechismy
tři, ale jen in theoria; v praksi vlastně
trvá přece jenom »system dvou katechismůc.
Malý v 1.——3.škol. roce, velký od 4. škol.
roku až přes celou měšťankm Užívalo-li
se středního někde přece, pak bylo to jen
pro jeho láci. Vminulém školním roce byly
hlavně v okolí Brna rozšířeny katechismy
z c. k. knihoskladu v Praze, ač předepsány
jsou z vídeňského (!). Obrátila se tedy sku
pina katechetská písemně na knihkupce
brněnské, aby katechismy objednávali jen
z Vídně (?). Ježto pro jisté obtíže to šlo
stěží, bylo třeba obrátití se na Benediktinské
knihkupectví, které je vždy zásobeno přede
psanými katechismy. Ale i c.k. kníhosklad
v Praze má katechismy předepsané pro
Moravu, jak : informace písemné, dané Msgru
dru Stojanovi vysvítá.

Katechetické museum se doplňuje. Po
můcek pořízených štědrosti »Jednoty< užívá
se pilně v knihkupectví benediktinském, kde
personál na požádání zakoupené a vesměs
podlepené obrazy různých sbírek ochotně
předloží k vlastnímu nazoru interessentovu,
bez závazku něco objednatí. Zatím nena
lezeno vhodnější cesty, kterak učiniti po
můcky přístupnějšímí. Museum vlastního
významu má se z oněch několika sbírek
teprve státi. Nebylo tu úmyslu, aby sbírky
jen klidně ležely, nýbrž aby upoutaly, po
učily, budily a přispěly k úspěchům nábo
ženského vyučování, Pořízena pro ně vhodná
skříň u křesťansko-sociálního družstva vý
robního. Voláno o podporu knižní, obrazovou,
peněžní, leč marně. Kolik bibliothék kněž
ských a různých sbírek padne in manus
impiorum.

Prostřednictvím výboru »Jednotyc po
dána prosba, by nové písně kostelní ke
cvičení ve školách pro budoucí rok školní
byly včasně vhodným způsobem správám
škol úřední cestou intimovány.
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Sestaven vzorek zápisníku pro budoucí
kalendář duchovenstva, jejž vydá »Jednotac
i zvláštního zápisníku (podrobněji rozdě
leného) jejž svým nákladem vydají katecheté
pro sebe.

K chystané úpravě platů učitelských
zaujato stanovisko přiměřené duchovnímu
poslání a délce i kvantině předběžných
studií.

Školská komise sešla se 13. července
dopoledne a schválila dennitivní návrh na
zatímní příplatek jako zlepšení platů uči
telských. Schváleno, aby se finanční komisi
sdělila, že 12 mil. korun na zlepšení ne
stačí, že nutný jest peníz dvojnásobný. Pří—
spěvek vyplatí se dnem 1. prosince t. roku.
Vyjímárne z návrhu místa, týkající se ka
techetů.

Pro katechety se navrhuje:
]. pro katechety zatímně ustanovené,

kteří mají 1300 K služného, přídavek 50 K;
.pro deňnitivněustanovené katechety,

kteří slouží:
léta s platem přídavek

2 1600 korun 50 korun
5 1600 100 »
8 1800 » 100 »

10 1800 » 150 »
1 1 2000 » 100 »
14 2000 » 150 »
15 2000 » 200 »
17 2200 » 150 »
20 2200 » 200 »
23 2400 » 200 »
25 2400 » í.. »
26 2600 » 200 »
30 2600 » 250 »
31 avíce 2800 200 »
Dále pro katechety se navrhuje:
I. pro zatímní síly s platem 2000 kor.

přídavek 100 K;
II. pro zatímní katechety, kteříjsou sou

časně dennitivně ustanoveni na školách obcc
ny'ch a kteří slouží:

léta s platem přídavek
2 2000 korun 100 korun5 2000150 »
8 2200 » 150 »

10 2200 » 200 »
11 2400 » 150 »
14 2400 » 200 »
15 2400 » 250 »
17 2600 » 200 »
20 2600 » 250 »
23 2800 » 250 »
25 2800 » 300 »
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26 3000 K 250 K
30 3000 » 300 »
31 a více 3200 » 250 »
Ill. pro definitivně ustanovené katechety

se navrhuje: když služba jejich od prvního
ustanovení ve službách školních čítá méně
než:

léta s platem přídavek
2 2000 korun 112 50 K
5 2000 » l75'— »
8 2250 » 175 — »

10 2250 » 237 — »
11 2500 » 175“ »
14 2500 » 237'50 »
15 2500 » 300'— »
17 2750 » 237'50 »
20 “2750 » 300 — »
23 3000 » 300'— »
25 3000 » 362'60 »
26 3250 » 300'— »
30 3250 » 362'50 »
31 a více 3500 » 300'- »
Pro substituty navrhuje se:
pro substituty, kteří ještě nebyli ustano

veni ve školských službách (g 3. zák. 0 za
stupování učitelů):

na obecných školách se služným 720 K
přídavek 70 K,

na měšťanských školách
1200 K přídavek 50 K.

Z letošního pobytu v Ice uva'dí'me
některé podrobnosti z dopisu kol. katechety
zajímavé o nás a pro nás. Píše: »Loni jel
jsem do lky z Prahy přes Brno. Z Prahy
se vyjede ze státního nádraží v půl 12 do
poledne a do Vídně přijede rychlík v 7 hod.
večer. Ze státního nádraží na jižní dráhu
jest ve Vídni blízko. U jižní dráhy jest
zahradní restaurace, kde lze povečeřcti a
v noci dále jeti. Konduktér za »dobré
slovoc nechá polovici druhé třídy volnou,
když ne stále aspoň na delší dobu, takže
si ve vlaku člověk aspoň pospí. Snídaně je
v Lublani a odtud již je viděti přírodu,

Zde čeká tramway
a. zaveze nás, kam si přejeme. Podotýkám,
že v Ice ma tramway zastávku právě
u našeho sanatoria; kondukter za zpropitné
nás na ni upozorní.

Letos jel jsem jinak. ZPrahy rychlíkem
Františkovy dráhy o V, 2 hod. odpoledne
a ve Vídni jsem přespal u kons. rady Tom.
Bláhy, katechety a českého kazatele, ráno
odsloužil jsem mši sv. v klášteře a v II, 9
hod. jel jsem jižní drahou až do Matuglie.
I to má své těžkosti a výhody: těžkosti,

se služným



Strana 144.

že se jede celý den ve vedru, přiiemnosti,
že cestující vidí krásná města na př.:
Meidling. Baden, Siemeríng, Štýrský Hradec
(má nejdelší zastávku), Maribor, Lublaň aj.
Do sv. Petra dorazí vlak 0 71/, hod. večer.
Náš vlak z Vídně jede přímo do Terstu a
kdojede do Matuglie a do Rjeky. musí zde
čekati na nový vlak celou hodinu. Zde
možno tedy pohodlně večeřeti. Ze sv.Petra
dostane se vlak do Matuglie ve 3/4 10 večer.
Zde možno přenocovati a to buď v nádraží
nebo ve vedlejším hotelu. Za noc se platí
3 neb 4 koruny. Kněží, kteří dříve před
stavené oznámí příchod svůj, mohou jeti po
tramwayi až do sanatoria. Dům se zavírá
sice v 9 hod. večer, ale sluha na hosta
počká, zahradu otevře a za zpropitné kněze
uvede do pokoje jemu vykázaného. — í
tedy každý dle svého!

Pobyt v našem sanatoriu je poměrně
laciný. Denně platíme za byt a za stravu
(snídaní, oběd, svačinu a večeři) 4K, mimo
to dáváme 20 h denně na kapli, 30 h za
koupání, 20 h denně na světlo a 10 h
lázeňské taxy. Pivo neb víno platíme si při
stole zvlášt. Strava je tu dobrá a záživná.
Kdo se stěhuje, dá zpropitné oběma sluhům
i služce v kuchyni. Dráha ovšem přijde
draho.

Jsme tu různí národové: Češi, Němci,
Maďaři, Poláci, Slovinci, Rusíni a Chorvati;
a přece národních různic tu není. S počátku
se ten od onoho odtahuje, ale brzy se po
známe a je po vší kyselosti. Při stole mlu
víme na hlas, otevřeně ve všech řečích,
rovněž i na mólo, ale tu se již kupí ná
rodností ve své kroužky, Ceši vlevo, Maďaři
v pravo, Poláci atd. Celkem jsou Němci
lepší než Maďaři. Letos tu bylo hojně

Maďarů, ale již odcházejíesa převahu nabývají Slované a z nich
Nevinných legraci tu máme dost; letos

tu máme námořní eskadru. Admirálem je
_k. &. notář a katecheta Václ. Sedlák z Ro—
kycan. Jsou tu od něho jmenovaní: vrchní
štábní lékař, kapitáni, trubač, prolous atd.
Máme svou latinskou hymnu, která se zpívá
ráno na mólo. Pozdravujeme p. admirála
arabsky, turecky a čínsky. Cvičení vojenské
na suchu (na mólo) bývá ráno, odpoledne
pak neb večer vyjíždí admirál s důstojníky
a s manschaftem na manévry na moře.

Náš p. admirál je výborný zpěvák, zná
sta anekdot českých, německých a latinských
& je osou zdejšího našeho kněžského a ná
mořního života.
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V domě je krásná, vzdušná kaple s pěti
oltáři; bytů je zde 29 a bude jich více,
nebo přibude k dosavadnímu sanatoriu
přístavba. Jídelna je prostranná, vzdušná a
pojme v sebe až 40 osob. Zahradaje rozsáhlá.
skýtajíc stín i v největších vedrech. Poloha
její i domu našeho patří dle znalců k nej
krásnějším v celé zdejší riviéře. Výletů je
na všecky strany hojnost . . Nejblíže máme
Lovránu, dále Opatíí, Volosku a na druhé
straně moře Rjeku.

Drahotu větší cítíme i zde. Čtvrtka vína
stála loni 28 h, letos 40 h, lahvička plzeň—
ského, půllitr stojí 42 h. Za jídlo a byt
platí se denně 4 K a s příplatky — po
čítáme-li v toi víno nebo pivo, jež se
platí zvlášt, příjde nám to denně asi na
6 K. čet můj za 16 dní zní: pense 64 K,
víno 12 K, pivo 2'52, světlo 3'20, koupání
4'80, na kapli 8'20, lázeňská taxa 2'50.
Celkem 92 K 22 h. Vydání mimo dům —
výlety a jiné útraty — stojí v témž čase
o 1 a více.

Maďaři pomalu odcházejí, za to přibývá
kol. katechetů. Naš dům bude, jak jsem
psal, přístavbou zvětšen a budou zřízena
nová obydlí a zahrada má prý býti promě
něna ve Vkusný park. Plán parku jsem
viděl.

V Lovráně sídlí český lékař a v Opatíí
také, ve Volosce pak je Čech lékárníkem.
Kde se prodávají české noviny, bývají tu
zpravidla »Národní Listy:, za nimi »Čas-1
a »SamostatnostJ

Dnes jsem četl v jistém časopise, že
část pobřeží od Volosky k Lovráně slove
rakouská riviera či riviera Adrie a že nej
lepší partie je cesta z Iky_do Lovrány, kudy
často chodíme.

Účelem těchto informačních článků jest,
aby-co nejvíce kněží z ech složilo po
50 K a tak stali se členy a posloužili pří
jemnými prázdninamí nejen sobě ale i celku.:

Konkursy. Definitivně se obsadí místo
katechety:

1. Na měšť. škole dívčí v Šíndříchově
Hradci (do 25. září 1912).

C. k. o. š. r. v Jindřichově Hradci,
2. srpna 1912.

2. Na měšť.škole chlapecké v Železném
Brodě (do 23. září 1912 .

k. o. š. r. v Semilech 7. srpna 1912.

3. Na měšť. škole chlapecké v Turnově
.[do 3. října 1912).

.k. o.š .r. v Turnově 10. srpna 1912.!
Kalhtiakinndni-tu Vlast' Prue.
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REDAKTOR JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992.

Základní otázky katechetické. — Cyklus promluv k mládeži studující promluva V., Vl. —
Promluva na XX. ned. po sv. Duchu. —Učebná osnova (minimální) pro vyučování ná

boženství na pětitřídní škole obecné. — Z praxe a různé.

L! _“ % \\

Základní otázky katechetické.
(Redakci Emer. Holzhausena katech. ve Vídni, ]. seš. cena 3 K.)

Katechetická sekce rakouské společnosti Leonovy vydala již dávno před
katechetickým kongressem jakožto přípravu k němu řadu pojednání, z nichž v l.
sešitu nadepsaném „Grundfragcn der Katechetik' uvedena jsou tato thematá: l.
Cíl náboženského vyučování — Dr. Josef Góttler z Freisingu, 2. Methodika vy
učování katechismu — Viktor Keller ze Mnichova, 3. Vyučování katechismu na
škole obecné — P. Linden T. J.,/l. Dogmatika anebo apologetika? — Dr. Adel
gott Schatz OSB. z Meranu, 5. Cvičení ——Filip Hoíerz Ebenthalu, 6. Stav ele—
mentárního vyučování náboženství v Chorvatsku — Ferdinand HelTlerzAgramu,
7. Stav elementárního vyučování náboženství v Anglii — P. Lambert Nolle OSB.,
Erdington, 8. Psychologické základy náboženské výchovy dívek — Vincencla
Neusce CSU., Schwaz.

Přistupme k rozboru pojednání o jednotlivých thematech.
1. Cíl náboženského vyučování.

V jasné, praecisní formě ukazuje Góttler, že cílem náboženského vyučování
jest uschopnění k samostatnému životu, založenému na přesvědčivé křesťansko
katolické víře. Kriterium dobrého vyučování náboženského nespočívá v tom, že
děti na konci školního roku dobře umějí dějepravu, modlitby a písně nazpamět
odříkávat. Katecheta, který je si vědom pravého číle náboženského vyučování,
musí neunavně bojovati proti svůdnému pokušení, stavěti v popředí úspěch školy
a zatlačovati úspěch duchovní správy. Musí míti ustavičně bdělé oko na hrozící
nebezpečí, které hrozí náboženskému vyučování od sešněrování v rám školní,
musí náboženské vyučování chrániti od školometství. Dle toho výměru o cílí
náboženského vyčování musí býti učebná osnova netoliko učebnou osnovou,
nýbrž v první řadě nábožensko—výchovnou. Pro methodické otázky je konse
kvence, že nesmí býti nejvyšším kriteriem: Kterou methodou dospějí nejrychleji
ke konci a dosáhnu nejlepších výsledků vědění? nýbrž otázká: Která methoda
zaručuje mi nejvíce trvalou lásku k náboženství, to jest lásku kBohu, ke Kristu,
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k církvi, k dobrému, sílu a stálost v této lásce? Také otázka času musí býti
znovu uvažována a to nejen počet hodin ale i počet let.

2. Methodika vyučování katechismu.

Victor Keller rozbírá tu otázku katechismu na škole obecné. Vychází od
všeobecně platných zásad didaktických a dotyčné resultáty applikuje na vyučo
vání katechismu. Zdá se, že tímto postupem přehlednost práce poněkud utrpěla_
Rozdíl mezi starou a novou methodou shledává autorv tom, že novější methoda
žádá pro hodinu vyučovací katechi-mu jednoty, kdežto stará methoda vyplňo
vala hodinu katechismovou řadou methodických jednotlivosti dle počtu katechis—
mových otázek, o nichž bylo třeba pojednati. Jednotlivé vývody hledí autor
vysvětliti disposicemi katechesí. Mysli, že proti tomu neb onomu mínění dozná
odporu.

3. Vyučování katechismu na škole obecné.

Na 27. stránkách pojednává P. Linden, jasně & poutavě o vyučování kate
chismu na škole obecné. Třeba katecheta v ofňcielním katechismu má stanove
nou normu, pokud se toho týče, co má dětem“ podati, přece tomu není rozu
měti tak. jakoby katechismus měl býti dětem za všech okolností podán a všecky
jeho části stejně probrány. Mluvě o rozdělení náboženského vyučování, rozeznává
třídu přípravnou (první školní rok), třídu nižší (druhýatřetí školní rok), stupeň vyšší
o. třídu závěreční. V nižší třídě navrhuje rozděleni látky v ten způsob, že by ve
druhém školním roce měla býti dějeprava starého zákona a s ní měl by se pro
brati první č!ánek víry a desatero přikázání, kdežto v následujícím roce nový
zákons ostatními články víry, s učením o svátostech. modlitbě, což asi by na
razilo na mnohý odpor. Od čtvrtého školního roku chce Linden, aby katechis
mus a biblická dějeprava byly vykládány odděleně. Ve vyšší třídě buď opakován
katechismus střední dle zásady koncentrického vyučování, kdežto ve třídě zá
věreční má se učiti populární apologetice ve formě apologetického církevního
dějepisu s krátkým výkladem fundamentálních pravd &nauk rozeznávacích a mimo
to křesťanským povinnostem stavovským.

4. Všeobecná dogmatika nebo apologeti/ža?
Dr. Adelgott Schatz OSB. po úvaze o apologetice vůbec a na gymnasiích

zvláště dospívá ku přesvědčení, že třeba je, aby všeobecná věrouka měla apo
logetické zabarvení a to v páté třídě. Tato všeobecná Věrouka má po před
chozí úvaze o náboženství a zjevení vůbec dáti odpověď na dvě hlavní otázky
a to: 1. pravdivost křesťanství a 2. pravost církve katolické, jakožto jediné Bohem
autorisované formě křesťanství. Autor dává různé pokyny, kterak s úspěchem
o tom pojednávati.

5. Cvičení.

Časté neúspěchy vyučování náboženství spočívají namnoze v nedostatku
jeho praktikování. Jest přání, aby každý katecheta pojednání Hoferovo o tom
prostudoval a v praksi uváděl. Měl by sobě býti vědom pravdivosti té věty,
kterou Hofer uvádí jako motto ke své práci ze Seilera. Autor vychází od pla
stičnosti dětského ducha a ukazuje, že cvičení je jedinou cestou, aby utvrdilo
duševní činnost dítěte. Ve sféru tohoto cvičení v náboženském vyučování spa
dají: a) cvičení náboženského poznání (cvičení paměti, cvičení svědomí, koncen
trace, vliv vůle na dojmy smyslové, na představy . . .) b) cvičení citů, pudů,
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interessů, zatlačování jedněch, posilování jiných, c) cvičení vůle skrze chtění a
jednání. 

6. Stav elementárního vyučování v chorvatském území.

Pojednání F. Hefllera z Agramu podávají přehled o vzdělání katechetů svět
ských í duchovních, kteří týmiž učebnicemi a na týchž seminářích jsou vzdělá
váni a ukazuje, jaké potěšitelné pokroky učinilo hnutí katechetické v chorvat
ských zemích.

7. Stav elementárního vyučování náboženského :) Anglii.
P. Lambert Nclle OSB. podává zprávu o náboženském vyučování na ško

lách anglických, jejichž organisace od našich se liší.
8. Psychologický základ náboženského vzdělání dívek.

Také žena mezi referenty pro základní otázky katechetiky, M. Vincencia
Neusee, uršulinka, uvádí psychologické základy náboženského vzdělání dívčího.
Duši dívčí přivlastňuje rychlost a hloubku dojmů smyslových a živou fantasií,
čímž se jí stěžuje abstraktní myšlení logického tvoření pojmu. Leta vývoje, kdy
dívka není ani dítětem ani pannou, ta bouřlivá perioda vyžaduje zvláště taktu
se strany vychovatele. Auktorka varuje před lehčím zbožím v dívčích třídách &
radí, kterak prostým, ale přísně logickým vývojem myšlenkovým děvče vésti na
cesty správného myšlení, aby náboženské pravdy byly panně přesvědčením
životním.

Cyklus promluv k mládeži studující.
Napsal prol. LUBOMÍR PETR.

Promluva V.
. 0 almužně.

Když se Kristus Pán vrátil do Nazareta, vešel podle obyčeje svého do
sbornice a vstal tam na znamení, že z některé knihy Písma sv. čísti chce. Dána
jest mu kniha Isaiáše proroka. A rozvinuv knihu, přečetl Kristus toto proroctví:
„Duch Páně nade mnou, protož pomazal mne Hospodin a poslal mne kázat
evangelium chudým, uzdravovat skroušených srdcem, zvěstovat jalým propuštění
& slepým vidění." Když byl toto místo přečetl, vrátil knihu služebníku sbornice
a posadil se. Oči všech upřeny byly na něho. [ počal mluviti k nim: „Dnes se
naplnilo písmo toto před vámi.“

Moji milí, ten byl nejzbožňovanější rys Kristova učení, žeSpasitel přišel
chudým kázat evangelium, uhněteným dát lidskou důstojnost, povznést je k hod
notě dětí Božích a doporučit je péči bratří.

Odtud také křesťané opatření chudých a opuštěných lidi pokládali od prvo
počátku za přední a základní svůj úkol. Bohatí vzdávali se majetku ve
prospěch chudých nebo hojně štědřili jim z přebytku svého. Mezi námi není
chudých, píší Skutkové apoštolští, nebot jednomu každému dostává se, kolik
koli potřebuje.“

„Zákonodárce jejich vštípil jim mínění, že všichni navzájem jsou bratřímk“
posmívá se křesťanům Lukian ze Samosaty ve svém spise „O smrti Peregrina
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Protea“, a těší se uštěpačné, že se při jejich lehkověrnosti ještě leckdo u nich
dobře poměje. ,

Aby péče o chudé lépe byla zorganisována, zřízen byl již v prvotní církvi
úřad jáhnů, kteří v obcích křesťanských brzo zaujímají velmi důležité postavení.
Jsou otci chudých, správci podpůrných pokladen. „Ejhle poklady církvel“ zvolal
svatý mučenik Vavřinec, když byl k jejich vydání císařem Valeriánem vyzván,
a ukázal na sbor starců, sirotků a vdov. Zmínky zaslouží i Julian Apostata,
jenž dává zřizovati chudobinec, nemocnice a jiné lidumilné- ústavy s výslovným
poukazem na- příklad křesťanů.

Když přenesly se přes Evropu bouře stěhování národů a na troskách staré
říše"římské vznikaly nové státní útvary křesťanské, byly to zase zvláště kláštery,
jež péči o chudé vzaly na bedra svá.

V nich, v klášteřích, shromažďovali se v ranním středověku' všichni lepší
lidé, keří bývali nejen učiteli svéhofokoli,fale i dobrodinci. Vyšším vzděláním a pilnou
prací dávali základ k hospodářskému rozkvětu své klášterní obce, jenž umož
ňoval jim v míře zvýšené pečovati o ty, kdo nedostatkem trpěli. V seznamu
světců jest celá řada lidí, často ikorunovaných nebo trůnu blízkých, kteří
zřekli se všeho, aby zasvětili se službě chudých.

V novějších dobách se změnou výrobních prostředků a hospodářských
poměrů, s větším soustředěním lidstva do velikých měst a do průmyslových
středisk nemohla již na odstranění nedostatku soukromá dobročinnost stačili,
třebaže neskládá ruce v klín a denně mnohým blahodárným zřízením vznik
dává. Proto otázka chudinská stala se předmětem úsilovných úrad veřejných
a stále víc a víc zaměstnává státní sbory zákonodárné, jež širší a širší vrstvy
do sféry své péče zahrnujíce, k tomu ideálnému cílipracují, aby nebylo člověka,
jenž by bez své viny odkázán byl na hůl žebráckou.

Že ovšem i při nejúsilovnější snaze o dokonalejší úpravu sociálních poměrů
v platnosti zůstanou slova Kristova: ,Chudé budete míti vždycky mezi sebou,“
že i za nejlepších sociálních zákonů budou vždycky lidé, kteří ocitati se budou
aspoň ve chvilkové, přechodné tísni, odkázaní na pomoc, na podporu dobrých
srdcí, jinými slovy, že nám vždycky bude možnost poskytována, ujímati se
potřebných a'pomáhati jim, jest na bíledni. Na to jest život přiliš složitýarůzno
tvárný, aby mohl býti každý jednotlivý případ tísně, opuštěnosti a nedostatku
znemožněn.

Ale i kdyby tomu tak bylo, kdyby charita byla sebe dokonaleji sestátněna,
zda nezbývalo by nám pořád ještě široké pole činnosti, abychom charitu činu
produševňovali charitou smýšlení, již nám nemůže dáti žádný stát, nýbrž jen
náboženství. „Kdybychom měli jen socialistický stát a žádnou křesťanskou
církev,“ pravi pěkně Elsa Hasse-ová, „došlo by k tomu, že by stát přes všecku
svou činnost ochrannou a pomocnou, vychovával nejbezcitnějšílidí. Vždyto tom
často čítáváme v popisech ideálního státu budoucnosti. Péče o všechny přísluš—
níky, i o jejich zábavu, volba povolání, rozdělení práce, i výchova nemluvňat
všecko bude zůstaveno státu, jenž převzaté povinnosti lásky většinou bez lásky,
placenými zřízencí, vykoná.“

Teprv křesťanství, prohlašující duši za největší hodnotu člověka a posvěcu
jící všechny duše myšlenkou synovství Božího, dodává vnější charitě vnitřní
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cenu, proto-že činí nás způsobilými nejen k oběti. ale i k trpělivosti a dobrotě.
Jak člověk o člověku smýšlí, na tom všechno záleží.

Přál bych vám od srdce, moji milí, abyste ve svém životě nikdy nemuseli
poznati ceny podpory, abyste nikdy nepoznali, co jest to, býti třebas na čas jen
odkázán na cizí pomoc. Ale přál bych vám spolu, anebo žádal bych si vřele od
vás, abyste nepodceňujíce významu vzájemné pomoci, měli jednou, až půjdete
samosmtni životem, srdce, oči i ruce otevřené tam, kde štědrost může uchrániti
malomyslnosti, může přenésti přes těžké chvíle do časného nedostatku a přispčti
k úpravě lepší budoucnosti našich bratří. Můžeme-lí komu přispěti pomocí trva
lejší, opatřením práce na příklad služby, místa, sluší arci takové pomoci před
nost dáti před pouhou podporou. Je také důstojnější toho, kdo ji přijímá.

Američtí hoši, často i studenti, živí se ve velikých městech pouličním
prodejem novin. Než se škola otevře, jsou s roznáškou hotovi. Živí se tím
a pomáhají rodičům. Jednou zastavil takového hocha pán a žádal na něm Morning
Post. Denník.

„Což nemá Morning Post tam ten?'-taza1 se hoch, ukázav na protější
nároží, kde stařec seděl, rovněž noviny prodávající.

„Nemá, chtěl jsem od něho koupiti, ale nemá.“
„Počkejte pane," odvětil hoch, „možná že má.“
A hoch přeběhl ulici & vyměnil list svůj za starcův.
„Jen račte k němu, pane, má Morning Post.“
,Co to znamená?“
.Je to slepec pane, jenž nemůže s námi soutěžiti. My hoši, kteří tu v okolí

prodáváme, smluvili jsme se, aby nároží zůstalo vyhraženo slepci. Zde nikdo
z nás neprodává, aby více vydělal.“

Hezký příklad štědrosti, s jakou chudým pomáhati máme. Tak aby chudý
necítil zahanbení a bolest své chudoby.

Kde dáváš, dávej s láskou. „Máš-li ma'lo, dej z mála, ale od erce,“ do
poroučel slarý Tobiáš svému synu.

Toužít často duše chuďasova po lásce víc než po hmotné podpoře. Dávej
hladovému chleba říkej mu při tom několik slov srdečné účasti a uvidíš, že ruka
po chlebu vztažená se pozastaví a že stařec upře na tebe ocia bude ssáti celou
duší svou tvá bratrská slova. Neumíš-li než tvrdě dávati, kazíš zásluhu svého
daru. Oč je tebe povýšenější chudý kolovra'tkář, o němž vypravuje Kirilov v hezké
vzpomínce:

Bylo již husté šero, když z města vyšed, zabočil jsem z úvozu na pěšinu
do polí vedoucí. Pohřížen do myšlenek, došel jsem až k vysokým budovám
trestnice, v polích o samotě stojíci a dal jsem se podél pohraniční zdi její—
Pojednou zaslechl jsem zvuky hudby, jež každým krokem stávala se zřetelnější,
až rozeznal jsem, že to někde na blízku kolovrátkář hraje. Bylo mi dívno, proč
že tu hraje, nešlat tu živá duše. Zahnuv za roh zdi, spatřil jsem stařečka,
jenž stál na mezi poblíž trestnice a hrál na svůj nástroj. Přistoupil jsem k němu
a podal mu peníz.

„] děkuji, děkuji. Ale vlastně tu pro výdělek teď nehraju. Hrajuztam těm,“
a ukázal k oknům irestnice. „Když se domů vracím, zastavují se tu vždycky
a hraju jim chvílí. Platit, to neplatí, ale mnohý z nich rád poslechne, snad radši,
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než ti, již mi krejcary dávají. Položí si hlavu do dlaně a zamyslí se . .. však
mají o čem přemýšlet“ .

A stařec. chopil se kliky a hrál dál. Věděl chuďas, že i zavrženým jest lásky
třeba.

Moji milí! Dlouho-li tomu nebude, & rczejdete se odtud a půjdete životem
svými cestami. Ale at jste kdekoli, zachovejte si dobré a soucitné srdce! To je
nejkrásnější ozdoba člověka, Dobré-li jste sami přijali, ještě hojněji dobré roz
dávejte! Býti ve službách humanity, zmírňovati lidskou bídu, jež jako stín
všude se za lidmi piouží, jest jistě jedním z nejvznešenějších povolání. Nezů
stávejte mu stranou, pokud vám to lze, ani nyní, ani později, abyste poznali
hřejné štěstí dobrého skutku, lásku vděčných srdci a v den odplaty i milo
srdenství Boží Amen.

Promluva VI.
O modlitbě.

Nevezmeš jména Božího nadarmo. Vhodně se toto druhé přikázání Boží
ku prvnímu připíná. Jet úcta k Bohu jen přirozeným důsledkem víry, naděje
a lásky, jimiž první přikázání Boží vztah člověka k Bohu určuje. Nebo jinými
slovy, lze opravdu v Boha věřiti, jeho milovati & spolu nevážiti si ho, zlehčovati
bytost a jméno jeho, bráti ho křivě za svědka & rouhati se mu? Nejpřirozenější
způsob, jímž si tato úcta k Bohu průchodu hledá, jest modlitba. Jest tak úzce

s náboženstvím spíata, že výší modlitby. obsahem modlitby můžeme měřili výši,vznešenost a dokonalost náboženství.

Pohany modlitba byla skoro všude pojímána a vykonávána jako nátlak na
vyšší bytost, již chce člověk svým přáním podrobili. Lidské sobectví obrací se
s dětskou naivností k sobectví bohů. Selhává-li však toto očekávání, nedochází-li
modlitba vyslyšení, člověk odvrací se s nedůvěrou od svých bohů nebo docela
osvědčuje jim i potupnou nevážnost. Divoch bije svého fetiše, jakmile ho ne
shledal dost úslužným. Augustus potrestal Neptune za mořskou bouři, jež zničila
římské loďstvo, odstraněním jeho sochy z cirku. Lid římský po smrti milovaného
Germanica rozbíjel oltáře, házel kamení po chrámech a vyhazoval své domácí
bůžky, Lary a Penaty na ulici, že tak špatně chránili miláčka lidu. Co stálo
námahy, než-li člověk uvěřil v dobrotu svých bohů! Viděl účinky jeíích hněvu
v neštěstích a štěstím obával se, že vzbudí žárlivost jejich. Cit náboženský jest tu
ještě odlišný od citu mravního.

Znenáhla začíná však svítaři. Israelští proroci, Konfucius, Budha, ňlosoíé
řečtí skoro současně dospívají ku poznání, že pravý vztah člověka k jeho Bohu
musí býti vztah mravní, že mravnost, spravedlnost, ušlechtilost jest nejsilnější
pouto, jež váže zemí s nebem. že posvátná slova, obřady, dary nic nejsou,jestliže
člověk opouští zákon přírody do srdce vepsaný a nevchází ve vyšší život duchový.

Jest-tíže Bůh jest spravedlnost, jest jen jeden prostředek, aby člověk vešelí
v soulad a mír s ním, ten, aby stal se jemu podobným. Správné toto poznání
s vrchu dokonalosti pozvedl Kristus Pán, sblíživ náboženství a morálku tak, že
svrchovaná zbožnost jeví se u něho jako ideální mravnost. Náboženství a mravní
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život jsou v Kristově učení dva výrazy totožné. Starý dualismus jest překonán
v jednotě křesťanského svědomí.

Je ovšem přirozeno, že s vyšším pojetím náboženským přetvořilase i mod
litba. Byvši z počátku skutkem zištným, stává se na konec ryzím skutkem důvěry
a odevzdanosti do vůle Boží.

Potřebuje dítě mnoha slov. aby se dorozumělo se svým otcem? Pohané,
pravil Ježíš, užívají mnoho slov, aby své bohy umluvili. Nebuďte jako tito po
hané. Otec zná potřeby vaše, prve než ho za ně prosíte. Jestliže dítě po
zemského otce za chléb prosí, zdali dá mu kámen? Jestliže tedy vy zlí jsouce,
umíte dobré dary dávati synům svým, čím více Otec váš nebeský dá ducha
dobrého těm, kdo ho prosí. Neříkejte, co budeme jistí, nebo čím se budeme

“odívati. Jest to známka nedůvěry, vymáháme li na něm potřeby zítřka. Podstatné
jest žíti podle něho a cítiti ho pořád blízko sebe. Hledejte především krá
lovství božího a spravedlnosti jeho, ostatní bude vám přidáno. Není-li Bůh
všemocný a nejvýš dobrý? Nečiní-li, aby všechny věci přispívaly ku blahu jeho dítek?
Či jest jiný cil stvoření než sláva Boží a svrchované dobro a nenalézá-li každý
v tom dobru všeobecném své dobro vlastní? Když zkoušky doléhají. když ne
bezpečenství nás ohrožuje, když smutek nebo bolest nás krutě navštěvuje, co
máme ještě činiti? Naříkati si, zajisté. Ale nářek není poslední slovo učedníka
Kristova; jest nutnol abychom se podrobili tajemné vůli Boží, odříkajíce se
vlastních přání. Ne jak já chci, Otče, ale jak ty chceš. Čím jest modlitba na
tomto nejvyšším stupni, ne—liporážkou sobectví a úplným osvobozením ducha
v citu jeho plného sjednocení s Bohem?

Všichni lidé vstupují v království Boží touž branou, branou pokory, od
říkání se sobectví, branou spravedlnosti, která se vykonává bratrskou láskou.
Hodnosti v království tom určeny jsou toliko mírou oddanosti. Největší je ten,
kdo se nejvíc ponižuje a jediným způsobem býti pánem jest státi se služeb
níkem. Tak dokonána jest jednota božského a lidského, jež se hledaly a na
sebe volaly v temné touze svědomí. Osiřelá. lidské. duše a vzdálený Bůh spojili
se a objali v synovské lásce, aby již nikdy nebyli od sebe odloučení.

Taková byla modlitba Ježíšova. Nezáležela v mnohém výronu slov, nýbrž
v trvalém stavu jeho duše, který působil, že obraceje se k Otci svému, říkal
ještě dřív než se modliti zaěal: Vím, že vždycky mne slyšíš. Podivuhodný po
krok náboženství: na počátku ctižádostí zbožného člověka bylo podrobovati
božskou vůli vůli své; na konec jeho mírem a jeho štěstím jest podřizovati
svá. přání a své tužby vůli otcově, o níž ví, že jest stále dobrá, spravedlivé a do
konalá. (Sabatier, Filosofie křesťanství.)

V nejdokonalejším náboženství Kristově došla také modlitba přirozeně nej
dokonalejšího výrazu. Nemohlo to býti přesvědčivěji potvrzeno, než jak se to
stalo na tak zvaném náboženském parlamentu r. 1893 v Chicagu konaném,
Zástupci předních kultů starého a nového světa shromáždili se tu v citu velikého
bratrství náboženského, aby spojili protesty všech vyznání proti všem formám
bezbožectví a nevěry a aby ukázali, jak bezbožectví a nevěra na odpor jsou
základním ideám lidského pokolení i jeho blahu.

Když se měl uskutečniti tento úmysl, tři věci žádaly si naléhavého roz
řešení: první bylo společné jméno, pod nímž všichni by vzývali Boha: a přijali
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křesťanské jméno Otce; druhou byla společná modlitba, již by chtěli všichni se
modliti: a přijali modlitbu Páně Otče náš, a třetí věci bylo uznati společného
„pána & původce vyššího života náboženského: a přijat a uznán byl jím jedno
myslně Kristus.

Moji milí! Není arci snadno, aby k takovým výším modlitby povznesli se
všichni _lidé. Jako dítě u otce především pomoci hledá a v potřebách k němu
se obrací, tak lidé přirozeně k Bohu se SVými stesky přicházejí, aby hledali
u něho pomoci i útěchy. Kdo by nám toho chtěl zazlívati, když život často tak
trpkým bývá? Ale neobmezujme svou modlitbu, své prosby, svůj hovors Bohem
jediné _na tyto věci, nýbrž usilujme i o vyšší formu svého obcování s Bohem.
Zůstavujíce běh věcí svých moudré vůli Boží, v modlitbě především prostředek
hledejme svého mravního posilování a rostu. Proto často své myšlenky zbožně
k Bohu povznášejme, abychom rostli v odporu ke všemu, co člověka poskvrňuje
a znehodnocuje, abychom nic nemuseli ve svědomí svém zahanbeně skrývati,
abychom zachovali si vážnost k svému svědomí, abychom směli vždycky dívati
se na sebe jako na lidi, kteří dbají cti své a vnitřní hodnoty své před Bohem
před sebou, a kteří v Bohu, zbožnosti, svědomitosti, práci a mravnosti spatřují
cíl a obsah rozumného a dobrého života. Amen.

Promluva na XX. neděli po sv. Duchu.
Čeho zapotřebí na cestu k věčnosti.

JOSEF PAVLIŠTA, kaplan v Kopidlně.

»Pane, sestup prve nežli umře syn můjh
, Jan IV. 49.

Milé děti! Při vyučování sv. náboženství slýchaly jste, že Egypt za Josefa
byl rájem štěstí, blaha a spokojenosti pro Israelské; když však Joset zemřel
zapomněli faraonové na dobrodiní od něho jim prokázaná, sužovali lid vy
volený a proměnili mu zemi svou v slzavé údolí. Však Bůh desíti ranami
trestal Egypťany, za to, že král nechtěl propustiti Israelské do země zaslíbené;
konečně rozkázal, by posilnili se na cestu požíváním beránka velikonočního
& vším opatření očekávali pokynutí k osvobození z Egypta. Desátou pak ranou
přinutil Faraona, že propustil lid vyvolený.

Nám zde na světě vede se jako Israelským v Egyptě. V dětství svět jeví se
nám krásným rájem, kde bezstarostnost, blaho a štěstí *sídlí, ale čim dospělejší
jsme, tím svět stává. 'se nám údolím slzavým, kde zloba i vášeň olupují nás
0 pokoj duše, bezúspěšnost mučí starostmi, bída s nouzi dívají se úporně v naš
příbytek a bolestné nemoci utiskují srdce naše, že chvěje se často již úderem
posledním. V takové chvíli, kdy smrtelná nemoc poutá nás na lůžko a naděje
v uzdravení vadne jak květy na podzim, vzpomeňme, že kyne Pán, abychom se
připravili k odchodu ze země bolu do země zaslíbené! Volejme k Němu celou
bytostí svou 0 spásu duše: »Pane, sestup prve nežli zemře syn můj — sestup,
než zavoláš duši mou k sobě!: Sestoupí jistě jako Beránek Boží Velikonoční
a opatří nás vším, čeho na cestu k ráji nebeskému potřebujeme. O tom tedy,
čeho zapotřebí nutně na cestu věčnosti. dnes uvažujme!
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l. Kdykoliv cestovatel přichází ze zámořských krajin do přístavního města,
musí se vykázati průkazem, že zdráv ze zdravé krajiny přišel. A třebas sám byl
zdráv, jestliže z území nemocemi nakažlivými stiženého se dostavil, podroben
bývá přísné několikadenní prohlídce až zjistí se, že u něho nákazy není, pak
teprv propuštěn bývá. na další cestu. I my předstupujíce před věčného Soudce
do nebeského království musíme přivésti si svědka, jenž dosvědčí naše duchovní
zdraví. Koho si zvolíme? Zajisté Svátostného Spasitele, o němž praví krá
lovský prorok David, že „jest věrným svědkem na nebi“ a miláček Jeho sv. Jan
ujišťuje ve zjevení svém (l., 4. a 5.): „Milost vám a pokoj od Ježíše Krista,
kterýž jest svědek věrný, prvorozený z mrtvých a kníže králův země, kterýž za
miloval nás a umyl svou krví od hříchů našich“ . . . Jest věru Pán Ježíš svědek
věrný a nejvznešenější, jenž jediný v království Božím důvěry hoden protože
sloučiv se přisv. přijímání s duší naší poznal nejlépe tajnostijejí; jest též svědek
prvorozený z mrtvých, vždyt pojistil nám svatou hostinou slavné naše z mrtvých
vstání, jsa knížetem králův země, jest svědkem nejmocnějším, jenž mimo to na
kříži umyl nás od hříchů našich a úplně očišťuje při sv. přijímání... Což
potřebuje vševědoucí Otec nebeský svědectví Jeho? Nikoliv! Chce nám však
připomenouti, že věčného blahoslovenství dosíci můžeme jen pro zásluhy Syna
Jeho & žádá tedy, bychom s Vykupitelem jako svědkem před Něho přišli. Půjde
nám Pán Ježíš za svědka rád? Dějepisec Albert Kranz vypravuje o saském vévodu
Vittekindovi, že v táboře císaře Karla Velikého pozoroval vojíny přistupující
k velikonočnímu sv. příjímání. Tu viděl, jak kněz podává ve svaté hostii skryté
roztomilé pačholátko, jež ručky vztahujíc k některým vojínům radostně s tváří
zářící spěchalo, jiným pak s odvrácenou tváři jen nerado se obětovalo . .. Zpy
tujme se i my zvláště ve smrtelné nemoci, jaké jest duchovní zdraví naše, po—
známe-li, že porušeno jest smrtelnými hříchy, obnovme je upřímnou životní sv.
zpovědí & pak Pán Ježíš s tváří radosti zářící půjde nám za svědka na Boží soud.

2. Mnozí z vás o prázdninách navštívili jste krajinu kolem měst Jičína
a Turnova. Sotva jste vystoupili z nádraží do ulice města, všude nabízena vám
byla ke koupi kniha nesoucí nápis: „Průvodce českým rájem“. Jistě rádi jste si
ji koupili, abyste řídíce se dle ní spatřili všecky krásy kraje toho i vyhnuli se
nebezpečím na cestě hrozícím. Když pak smrtelná nemoc vybízí nás k odchodu
do ráje nebeského, tu bychom na cestu se odvážili sami bez průvodce? Jest jen
jediný spolehlivý průvodce, jenž byl v ráji božím a dobře tedy zná cestu do
něho — Ježíš Kristus, Syn Boží. Jen on směl říci o sobě: „Nikdo nevstoupil na
nebe, leč jen ten, kdo s nebe sestoupil, totiž Syn člověka." (Jan 3, 13.) Nejsi,
příteli drahý, tedy bez průvodce; ve svatostánku tě očekává jako kdys anděl
Rafael očekával na náměstí mladého Tobiáše, by do města Rages jej doprovodil.
Svátostný Spasitel však nejen tě vyprovodíti chce, ale pomůže ti překonati všecky
překážky věčnému štěstí tvému v cestu se stavící. Pro toho, kdo Krista za prů
vodce ve sv. přijímání si volí, není smrti! Vždyť On život věčný zaručuje a slavné
vzkříšení v den nejposlednější. „Jak mohla by“ — praví sv. Ireneus— „těla naše
zahynouti, když posílena jsou Tělem Ježíše Krista a napojena Krví Jeho? Což
není Spasitel vzkříšení a život? Tím že Božský Vykupitel v nejsvětější Svátosti
oltářní s těly našimi se spojuje, klade do nich símě k životu a slávě . . . On
čeká jen na znamení polnic posledního soudu, aby v okamžiku proměnil těla
spravedlivých k podobnosti s Oslaveným tělem svým.' Teď se již nedivte svět
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cům, že přesvědčeni o útěchyplné této pravdě s radostí zřeli smrti vstříc. Sv.
Jeroným těžce nemocen s námahou poklekl a nahlas modlil se k Svátostnému
Ježíši, Jejž kněz mu přinesl“ „Ty isi, pane, chléb života! Kdo tebe hodně při—
jímá může tisíckrát zemříti, duše jeho žití bude na věky. Jaký prospěch jest
smrt! Neboť od této chvíle bude Kristus mým životem Přistupuji ze tmy
k světlu, z nebezpečí k bezpečnosti, z chudoby k bohatství, z boje k vítězství...
z časného do věčného života. .. Nuže, přátelé. zapějte Vykupiteli chvalozpěv,
ont uvádí mne v občerstvení domu svého!“ Kéž bychom s podobnou radostí
vítali Pána Ježíše v posledních okamžicích života jako průvodce spolehlivého
k věčnému štěstí. Věřte. že by vás nezklamal!

3. Na dalekou cestu krajem neznámým béřeme si zbraň bychom se
ubránili nepříteli nás přepadnuvšímu, & pokrm, bychom se v únavě posilnili.
Křesťan nemocný nemá snad nepřítele? Velmi nebezpečného, jenž snaží se vší
silou, by duši uvrhl do zkázy věčné. Čím útočí? Budí v mysli nemocného zlé
myšlenky a představy, zveličuje hříchy dávno odpuštěné, zoufalstvím naplňuje
srdce a nedůvěrou pronásleduje, aspoň špatnou tužbou duši k hříchu svésti
hledí, aby ji ulovil. Jaká zbraň posilní a pojistí proti těmto útokům? Nejsv.
Svátost oltářní, poněvadž představuje utrpení a smrt Pána Ježíše. Sv. Tomáš
učí: „Ěábel nemůže snésti proto Tajemství toto, že byl přemožen obětí kříže,
kteréž oběti jest Sv. Hostie představou a pokračováním.“ „On prchá“ — praví
sv. Jan Zlatoústý — volaje s Filištínskými, kteří střežili archu úmluvy v táboře
israelském: „Jsme ztraceni; vizte Boha Israelského, jenž lidu svému na pomoc
jde! Vizte Archu úmluvy, kterou kněží do domu nemocnému přinešli; prchněme,
není radno zde prodlévati!

Nejmilejší! Dnes nám dal poznati Pán Ježíš, že v nebezpečné nemocijsme
.povinni pozvati Ho k sobě. Nebojme sel Nechce smrti hříšníka, ale aby se
obrátil a živ byl. Kdyby nemoc naše byla smrtelná, pamatujme, že přichází, by
byl nám svědkem na soudu božím, průvodcem k věčnému štěstí, zbraní proti
nepříteli spásy a andělským chlebem pro duši. Když On nás povede, Otec ne—

?ŽŽký nás jistě radostně přivine jako dítky k srdci svému. Amen.

N. E. 10.577.

Učebna. osnova (minimální) pro vyučování náboženstvím.
pětitřídní škole obecné.

Podle přání Jeho Eminence, ncjdůstojnějšího pana arcipastýře, předložena byla tato
nová osnova učebna', opírající se o novou osnovu Vídeňskou, založená na nyní platných
zásadách paedagogiekých, která uvádí nejmenší míru učiva náboženského, jež v jednom
školním roce na 70 hodin vyučovacích rozděleném, v dotyčných třídách má býti probráno.

Budiž této osnovy ve školním roce 1912/13 na'zkoušku užito, aby dosažené vý—
sledky mohly býti prozkoumány.

|_ třida školy obecné. 4. Co Bůh chce a co nechce. Bůh odměňujea trestá
l. Uvítání dítek. : 5.—8. Modlitba. (Otčenáš a Zdrávas se zne
2. Otec na nebesích. Bůh. Třibožské osoby. mihla nacvíčí a prostince vysvětlí.)
3. Znamení kříže. Křesťanské pozdravení. | 9. Modlitba ranní.
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10. Modlitba večerní.

ll. Stvoření světa. (Stvořitel všemohoucí)
19. Stvoření andělův. Andělé dobíí a zlí. (Bůh

jest nejvýš spravedlivý,)
13. Andělé strážci. (Modlitba k andělu strážci).
14. Stvoření prvních lidí. (Tělo a duše.)
15. Ráj. (Bůh jest dobrotivý, musíme ho milovatí.)
16. První přikázání &první hřích. Lež. (Bůh jest

všudy přítomen, vševědoueí.)
17. Trat za hřích. \
18. Hřích dědičný a Vykupitel. (Bůh jest milo

srdný.)
19. Zvěstování narození Páně.

20. Narození Páně. (Vánoce.)
21. Pastýři u jeslí.

2. Tři mudrci.

. Útěk do Egypta.
24. Dvanáctiletý Ježíš.

. Křest Páně.

. Kristus Pán káže. Učedníci a apoštolé Páně.

27. Svatba v Káni Galilejské.
. Bouře na mori

29 Hojný rybolov.
30. Kristus Pán uzdravuje nemocné. (38 let ne

moený.)
3l. Vzkříšení Lazara.
82. Ježíš přítel dítek.

33. Podobenství o koukolu mezi pšenici.
. Marnotratný syn.
. Poslední večeře. (Beránek velikonoční)

86. Mše svatá. (Velmi krátce.)
. Svaté přijímání. Svatostánek. Věčné světlo.

Chování v kostele.
. Nepřátelé Kristovi. Smrtelná jeho úzkost na

hoře Olivetské.

. Kristus Pán jat.
40. Kristus Pán bičován, trním korunován a

odsouzen.

41. Ježíš Kristus nese těžký kříž.
. Ježíš ukřižován a. na kříži umírá.

Kristus Pán pohřben.
. Ježíš Kristus v předpeklí.
. Pašijový'týden.
. Vzkříšení Páně. Velikonoce.

. Ježíš se zjevuje apoštolům.

. Nanebevstoupení Páně.

. Seslání Ducha svatého.
0. Kázání sv. Petra. První věřící.Církev katolická.

51. Obeování svatých. (Zkrátka,)
?. Odpuštěni hříchů.
3. Těla vzkříšení.

54. Život věčný.
55. Apoštolské vyznání víry. (Naevičí se, jak se

z probraného učiva postupem vyvodí.)
56-60. Zivot Pána Ježíše. (Souhrnný obraz.)
61—70. Opakování.
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ll. třída školy obecné.

l. ?. a 3. Opakování modliteb v prvé Lřídě
nacvičonýeh. Znamení sv. kříže, modlitba
ranní, večerní, modlitba k andělu strážci,
Otčenáš, Zdrávas Maria a Apoštolské vy
znání víly.

4. Stvoření světa (v šesti dnech; Bůh jest
věčný, všemohoucí, nejvýš dobrotivý.)

5. Stvoření andělů, andělé dobří a zlí, andělé
strážci.

6. Stvoření člověka. Prvotní stav lidí.

7. Hříeh prvních lidí a trest jeho.
8. Bůh jest všudypřítomný a vševědoucí.
9. Bůh jest nejvýš svatý a spravedlivý.

10. Hříeh dědičný a zaslíbení Výkupitele (Bůh
jest milos ný).

ll. Kain a Abel. (rlříeh závisti)
12. Potopa světa.
13. Abraham vyvolen patriarchou, jeho mírumi

lovnost.

14. Abrahamova pohostinství.
15. Narození a obětování Isáka.
16. Josef prodán do Egypta.
17. Josef v domě Putifarově a v žaláři.

18. Povýšení Josefovo.
19. Bratří Joselovi přicházejí do Egypta.
20. Josef dává se bratřím poznati.
21. Cesta Jákobova do Egypta.
22. Narození Mojžíšovo a jeho povolání.
23. Bůh dává zákon na hoře Sinaiské.
24.—27. Pokud možno nejstručnějši výklad dc

satera pnkázání.

28. Doba před Kristem Pánem. Advent. Pohané.
19. Zvěstování narozeni Paně. Ježiš syn Boží.

Josef pěstoun Páně.

30. Navštívení Panny Marie.
31. Narození Páně. Pastýřové.
32. Vánoce v domácnosti a v kostele.
33. Obřezání a Obětování Páně. (Nový rok &

Hromnice.)
34. Tři mudreovó od východu. (Svátek Zjevení

Páně.)
35. Útěk do Egypta. Povraždění dítek v Betlémě.
36. Dvanáctiletý Ježíš.
37. Ježíš jako dítě vzor dítek.
38. Návštěva chrámu Páně a chování v kostele.
39. Křest Páně.

40. Ježíš se postí. Doba postní.
41. Kázání Ježíšovo. Učedníci & apoštolé Páně.
42. Zázračné rozmnožení ehlebů.
43. Uzdravení služebníka setníkova.
44. Mládenec Naimsky'. (Zázraky z prvé třídy

se opakují.)

45. Poslední večeře a mytí nohou.
46. Mše svatá a sv. přijímání. (Zkrátka)
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. Přítomnost Pána Ježíše v katolickém chrámě.

Návštěva a klanění se Nejsvětější Svátosti.
48. Ježíš na hoře Olivetské.
49. Ježíš bičován, krví korunován . odsouzen.
50. Ježíš ukřižován.
61. Ježíš vložen do hrobu.

—52. Duše Kristova v předpeklí.
53. Týden pašijový.
54. Zmrtvýchvstání Páně a svátky velikonoční.

ř,

C' O! . Ježíš zjevuje se apoštolům a dává jim moc
odpouštěti h'n'chy. .

58. Rozeslání sv. apoštolů a Nanebevstoupení
Páně.

57. Seslání Ducha Svatého. Svátky svatodušní.
58. Církev katolická.

59. _Obcování sva týcc.h
60. —63. Poslední věci člověka.
tit.—70. Opakování.

lll. třída školy obecné.
Biblická dějeprava a Malý katechismus.

l. Potřebné modlitby. Šestero pravd základních.
2. Mše svatá (opakováno.

3. Stvoření světe. Ot. 33, 34.

4. Bůh jest věčný, nezměnitelný, nejvýš moudrý,
všemohoucí,dobrotivý.Ot 18,19,22,23,26.

5. Andele'. Jeiich bytost, účel a původní stav.
Ot. 35, 36,37. 38(z části)

6. Dobří a zlí andělé. Ot. 39, 40, 44, 42, 45
7. Andělé strážci. 43, 44.
8. Člověk. Stvoření, účel a původní stav čto

věka. Ot. 48 (částečně), 48, 49, 50 (částečně.)
9. Hřích prvních lidí. Ot.51, 52. Bůh jest všudy

přítomen, vševědoucí. Ot. 20, 21.

10. Hřích dědičný a zaslíbení Vykupitele. Ol. 54,
55, 56, 57. Bůh jest milosrdný a nejvýš věrný.
Ot. 27, 28.

11. Kain a Abel. Bůh iest nejvýš svatý. Ot. 24.
12. Polopa. Noemova oběť díků.

13.-18. Osudy Abrahama, lsáka a Josela. (Opa
kování.)

19. Mojžíšovo narození a povolání.
20. Zákon na hoře Sinaiské.

žl.—25. Výklad desatera Božíchkaa'zaní se zře
telem na zpytování svědomí.

26. Samuel.
27. Král Saul.
28. David.

29. Boj Davidův s Goliášem.
30. Moudrý rozsudek Šalomounův.
31. Eliáš.
32 Jonáš.

33. Tobiáš. Napomenutí Tobiášova synovi.
34. Cesta Tobiáše syna.
35. Tří mládenci v peci ohnivé.
36. Daniel,
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37. Matka makkabejská se sedmi syny.
38. Zvěstování a Navštívení Panny Marie. Mod

litba »Anděl Pánev. Kdo jest Ježíš Kristus?
Ot. 60.

30. Narození, Obřezdní a Obětování Páně.“ Ot.
64, 85, 67, 68.

40. Mudrci od východu. Útěk do Egypta.
M. Dvanáctiletý Ježiš v chrámě.
42. Křest Páně. Nejsvětější Trojice. Ot. 29, 30,

31, 3.
43. Zázraky Kristovy. (Opakování) Ot. 72.
44. Zázračné rozmnožení chtebův a zaslíbení

Nejsvětější Sva'tosti Oltářní.
45. Poslední večeře. (Mše svatá a sv. přijímání.

Opakování.)
46. Ježíš na hoře Olivetské.

47. Modlitba. Ot. 105, 108, 111.
48. Ježíš před vysokou radou židovskou. Petr

zapírá svého mistra, Jidáš si zoutá.
49. Ježíš před Pilátem. Ot. 78, 79.
50. Ukřižování a pohřeb Kristův, Ježíš sstupuje

do pekel. Ot. 80, 81, 82.
51. Zmrtvýchvstání Páně. Ježíš se zjevuje Mag

daleně a apoštolům. (Moc odpouštěti h'n'chy.)
52. Nanebevstoupení Páně a Seslání ducha sva

tého. Ot. 89, 90. Ke svátkům Velikonočním
se vhodně zařadí příprava k první svaté zpo

vědi a k prvnímu svatému přijímání.
SS.—55. Zpytování svědomí.
šli.—57. Lítost a opravdové předsevzetí.
58. Sv. Zpověď. Způsob, kterým se vykonává.
59. Ustanovení Nejsvětější Svátosti oltářní.
GO.Mitosti, kterých se nám dostává (Zkrátka).
Bl.—62. Kterak se při svatém přijímání chovati.

Příprava. U stolu Páně. Díkučinění.
63. Opakování.
64. Kázání svatých apoštolů, církev katolická.

Ot. 91, (zkrátka), 99, 94.
65—66. Přikázani církevní. (Zkrátka)
67. Obcování svatých. Ot. 96.
68. Odpuštění hříchů. Ot. 97.
69. Těla vzkříšení. Ot. 98.

70. Život věčný. o:. 99, 100.
Rok církevní budiž probíran příležitostně.

“I. třída školy obecné.

I. a IV. část katechismu. O čtyřech posledních
věcech člověka. Rozšířená a obsáhlejší příprava
k svaté zpovědi a sv. přijímání. Biblická děje

prava. Střední katechismus.

1. a 9. Mše svatá. (Opakování)
3. Stvoření, zachovávání a řízení světa. Ot. 61,

62, 64, 67.
4. Andělé. Jejich stvoření, přirozenost, účel a

zkouška. Ot. 68. 69. 70, 71 (částečně), 73,
74, 75.
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5. Andělé dobří a zlí, andělé strážci. Ot. 76,
77, 78, 79.

6. Stvoření, přirozenost & účel člověka. 01. 80,
81 (částečně), 83, 85, 86 (dvě řádky).

7. Pád prvních lidi, hřích dědičný. Vykupitel.
01. se, 39, 91, 92, 93, 95, 96, 97.

8. Vlastnosti Boží. (Opakování) Ot. 41—52.
9. Ježíš Kristus. Ot. 99, 100, 102, 108.

10. VatěleníJežíše Krista. Ot. 115, 116, 117,120,-1 1.

11. Ježíšovo dětství a mládí. (Otázek katechismu
netřeba žádati.) Ot. 122, 123, 124,

12. Veřejný život Spesitelův. Ot. 125, 126, 127.
13. Nejsvětější Trojice. Ot. 53, 54, 55, 60.
14. Zázraky :: proroctví. Ot. 129, 130.
15. a 16. Umučení Páně. Ot. 133, 134, 137, 138,

139, 141, 142.
17. Předpeklí. Ot. 144, 145, 146.
18. Zmrtvých vstání a nanebevstoupení Páně. Ot.

147, 150, 151.
19. Ježiš jako soudce. Ot. 154, 155, 156, 157.
20. Duch svatý. Ot. 159, 161, l62.
21. Církev katolická. Jeji založení, pojem a nej

vyšší hlavu. Ot. 168, 169, 167 (zkráceně),
170 (jen »Pasiž ovce . . . <), 171.

22. Papež, biskupové a kněží. Ot. 172, 174, 176.
23. Jediná pravá církev Kristova(zkrátka).
24. 0 úkolu církve, povinnosti naše k ní, jino

věrei. Ot. 166, 194, 195, 197 (jen částečně).
25. Obcování svatých. Ot. 199, 201, 202.
26. Odpuštční hříchův. 01. 205, 206, 207.
27. Těla vzkříšení. Ot. 200, 210, 211.
as. Život věčný. o:. 913, 214.
29. Proč a co musime věřiti? Ot. 7, 11 (2).
30. Písmo svaté a ústní podání. Ot. 13, 17.
31. chbytnost, znalost a vyznání víry. Ot. 16,

25, 27, 28, 30.
32. Milost posvěeujicí : pomáhající.
33. a 34. Křest. Ot. 473, 471, 472, 475, 476, 474,

478, 479.
35. a 36. Biřmování. Ot. 485„ 487, 488, 495, 486.
37.—46. Obsáhlejší přípravu k svaté zpovědi :

svatému přijímání (budiž vhodně ke svátkům
velikonočním zařaděnal). Mše svatá. Občt.
Ot. 512, 513, 514, 515, 510, 520, 521, 523,
525, 529—533.

47. —49. Poslední pomazání. Ot. 625, 624, 626,
627, 623„ ,. ,. (jedna řádka), 629.

50. Svěcení kněžstva (zkrátka). Ot. 632, 633.
51. Svátost manželství (zkrátka).
52. Smrt. Ot. 726, 727, 728. 729.
53. Soud. Ot. 731, 732, 733.
54. Očistec. 734, 735, 737.

55. Peklo. Ot. 738. 739, 741,.
56. Nebe. Ot. 743, 744.
57.—60. Rok církevní. (Příležitostně.)
61—70. Opakování.
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v. třída školy obecné.
Část 11., 111.a v. středního katechismu. Biblická

dějeprnva.

1. a 2. Mše svatá. (Opakováni.)
3. Modlitbu. Pojem a nezbytnost modlitby. Ot.

224, 221, 222.
4. Vlastnosti modlitby. Ol. 22.5, 228—232.
5. Kdy : zajkoho se máme modliti ? Ot. 237, 238.
6. Modlitba ranní, večerní, před jídlem a po

jídle, modlitby střelné.
7.—9. Modlitba Páně. Ot. 240, 242, 243—246.

(Sedmero proseb jen zkrátka.)
IO. Pozdraveni andělské. Ot. 264—267. (Výklad

jednoduchý a krátký !)
11. Anděl Páně. (Opakování)
12. Přikázání lásky. Láska k Bohu. (Proč? .l-k ?) »
13. Láska k bližnímu. Ot 286, 288, 289, 200.
14. Dání zákona na hoře Sinaiské. Desatero při

kázání, jeho rozdělení. 0t.295,:296, 297„ 299.
15.—18. První přikázání Boží. Ot. 301, 304 až

309, 303, 310—315, 317, 318, 321, 394,
325, 327, 398.

19. a 20. Druhe' přikázání Boží. Ot. 330. 331,
332 (bez poslední řádky), 334, 335, 336, 337.

21. Třetí přikázání Boží. Ot. 341, 342, 343, 344.
21—93. čwné přikázání Boží. 01. 34.5, 349.

Hříchy 'zkrálkal 01. 353, 354, 355, 360;
24. a 25. Páté přikázání Boží. Ot. 362, 363,

364, 366, 367. '
26. a 97. Šesté přikázání Boží. 01. 371, 312,

373, 374, 376.
28. a 29. Sedmé přikázání Boží. Ot. 378, 380,

381, 382„ 333„ „ 385/366 (nikoli nazpamět),
387„ , (částečně).

BO.—31. Osmé přikázání Boží. Ot. 389—392,
394, 366. 397, 393, 401, (první řádek).

32. Devátá | desáté přikázání Boží.
33. Přikázání církevní. Ot. 410, 411.
34. První přikázání církevní. Ot. 413—417.
35. Druhé přikázání církevní. Ot. 419—421.
36. Třetí přikázání církevní. Ot- 426, 427 (con-.),

430, 431 (zkrátka).
37. Poslední dvě přikázání církevní. Ot. 433,

435, 436, 437 (doplnili l) .
38. Hřích. Ot. 651, 652.
39. Hřích smrtelný. 01. 655, 6.56, 658.
40..Hřích všední. Ot. 659, 660.
41.—43. Sedmero hlavnich hříchův.(Def1nicíne

třeba žádati.) '
44. Dobré skutky. Ot. 7I5, 710, 712.
45. a 46. Skutky milosrdenství. 01. 719, 720.
47. Ctnost. Pojem. Ctnosti, které jsou protivou

hlavních hříchův. (Pojmů netřeba vyvozovati).
48. Tři božské ctnosti. Kterak se krátce vzbuzují?
49.—60. Liturgika příležitostně.
Sl.—70. Opakování.
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Rok církevní se příležitostně opakuje.
Rozvrh učiva pro školy měšťanské-může zůstati. Tu pak odpovídá IV. třida školy

obecné I. třídě školy měštanské, V. třída školy obecné 11. ročníku školy měšťanské.
V 111. ročníku školy měšťanské opakují se ony části katechismu, které jsou pro praktický
život nejdůležitější.

K výše uvedenému rozvrhu učiva pro školy obecné budiž přičiněno ještě několik
poznámek.

Aby učivo prvních 10 hodin ve třídě první neobtížilo příliš pamět, budiž toho
dbáno, aby bylo založeno na názoru. Po uvítání dítek lze ukázati obraz božského Přítele

ditek & vysvětliti jej, zároveň pak vzbuditi touhu dítek, aby od něho přijaty byly na
nebesa. Při vyučování náboženském naučí se tomu, co mají činiti a čeho zanechati, aby
se jim toho dostalo. Napodobení před nebeským Přítelem dítek klečících a modlícich se
děti. Jak se spínají ruce, jak se dělá znamení kříže. Prosby Otčenáše, modlitbička k andělu
strážci, krátkou modlitbu ranní a večerní lze do další dějepravné látky snadno vpraviti
& tím chápavosti dítek učiniti přístupnější.

Učivo hodin 36. a 37. možno sloučiti. Doporučuje se při tom užívání liturgických
obrazů. '

Látka určená pro první tři hodiny třídy druhé dala by se probrati již tím způ
sobem, že by se modlitby již nacvicené před a po vyučování a rovněž i mezi vyučo
váním střídavě opakovaly.

Pro 8. a 9. hodinu určené vysvětlení vlastností Božích mohlo by se již při děje
pravné látce prověsú. V každé hodině vyučovací třeba spojiti vzdělání rozumu, roznícení
srdce a posvěcení vůle.

Po hodině 44. budiž získáno času pro některá podobenství Páně.
0 prvé hodině třídy třetí platí to, co bylo připomenuto o třech prvních hodinách

třídy druhé.

V 3.—10. lze velmi účlnně vyvoditi šestero základních pravd. Zvláštní péče budiž
věnovaná otázce, zda se má probírati vysvětlení Desatera v hodinách Zl.—25., či snad
přihodněji seřkati s ním až na přípravu k svaté zpovědi, kde se zdá býti případnější.

Vyměřených 11 hodin přípravě na první přijetí svatých svátostí sotva asi postačí.
Po ukončení školního roku 1912/13 buďtež zkušenosti, které dpp. katechetové

s timto na zkoušku zavedeným rozvrhem učiva ve škole učinili, sem sděleny.

Z kníž. arcib. konsistoře v Praze, dne 2. srpna 1012.

Z praxe a různé.

Spolek katechetů v král. Českém
konal dne 25. t. m. VI. schůzi ělensk'ou za
hojné účasti členů iz venkova. Předseda
věnuje posmrtnou vzpomínku 1- kollcgům
členům Th. Zátkovi z Jindř. Hradce a A.
Veselému : Turnova, připomíná členům
spolkovou povinnost obětovati za ně mši
sv. a přítomní povstáním uctívají jejich pa
mátku. Schválen protokol z min. schůze.

Ve svých písemných dotazech na předsedu
necht členové obracejí se jen skutečně ve
věcech spletitých a ne takových, které
pouhým nahlédnutím do školských zákonů
(příručky) každý rozřešiti může, protože
agenda spolková velice vzrostla. Valného
shromáždění Národní Rady súčastní se de
legáti kol.: Konopík a Strnad. Pan lékárník
Lang, Král. Vinohrady, Havlíčkova 569, na—



Ročník xv.

bízí členstvu 200/0 slevu na průkaz legiti
mace. Nově přihlásili se za členy spolku
kol.: Šiller Frant. z es. Brodu, Kratina
Karel ze Žižkova, Dyrink Václav z Kroče—
hlav; ostatní nově jmenovaní učiní tak za
jisté co nejdříve. Po té zahájena rozmiuva
o o nové minimální osnově na zkoušku.
Předseda resumuje počátky náběhů o novou
osnovu; k vyzvání k. a. konsistoře jmeno
val spolek 2 delegáty pro anketu osnovou,
zřídiv před tím komisi, která vypracovala
návrh na novou osnovu. Protože vídeňská
osnova dána byla již na zkoušku, soudí se,
že zmíněná anketa pracovati bude až dle
došlých dobrozdání později. Proto usneseno,
aby osnova naší komise vydána tiskem
v katechetském věstníku a aby kolegové
obě srovnávali, poznámky si činili a pak
na vyzvání je sdělili. Zmíniv se krátce ještě
o dalším stadiu našich platů, skončil před

seda schůzi, ježto volných návrhů neĚZylo.

Cesta k osobní dokonalosti slove
kniha, již sepsal a nákladem svým vydal
František Novák, učitel v Červeném Kostelci.
Výchova pevné vůle — tot zlatá nit, jež
táhne se obsahem knihy té o 110 stranách.
Vážný obsah a ideální účel knihy získá
čtenáře, i když s předsudkem začne čísti
první stati, tou měrou, že se zvýšeným
zájmem, ano nadšením čte knihu tu až do
konce. Věru málo tak cenných knih obje
vilo se na knižním trhu české literatury
paedagogické, v nichž by s takovou váž
ností se probíraly časové otázky, jako uka

" názvy jednotlivých statí: »Nový
systém!, »Jak projevuje se pevná vůlec,
»Náboženstvíc, »Člověkc, »Rodinac, »Školac,
»Dějinyc a »Prácec, Nevím která kniha
z oboru toho kromě Smilesova »Charak
teruc mne více zajímala jako tato »Cesta
k osobní dokonalostic. Ze všech těch
článků, jež svědčí o veliké sečtělosti i hlu
bokém přemýšlení autorově. zvláště se mi
zamlouvají ty,jež jednají o člověku, rodině,
škole a práci. První však ceny zaslouží
stat o náboženství, v níž spisovatel jeví se
jako populární apologeta křesťanství a
hlavních jeho pravd proti »Volné my
šlenceu. Obšírné odstavce jednající o txi
stenci Boží, a nesmrtelnosti duše, o životě
dle náboženství svědčí o tom, že autor
jest pilný čtenář Písma sv., a krásné my
šlenky tam obsažené ukazují na hluboké
jeho úvahy a vážné pozorování přírody
i běhu života lidského. Vše to jest tím cen—
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nější, že to píše v době naší neohroženě
a nepokrytě učitel. Pokládám proto za svou
povinnost knihu Novákovu všem kollegům,
kněžím i učitelům i veškeré vážné intel
ligenci co nejlépe doporučiti pro její vzácný
a časový obsah. Knihu tu lze za 1'20 K
dostati u spisovatele Františka Nováka,
učitele v Červeném Kostelci.

Nové zákony katechetské dolno
rakouské. Letos 29. března byly sankci
onovany dvě novelly k zákonu katechetskému
tamějšímu. První se zpětnou platností od
1. ledna 1912, druhý od 1. máje, jelikož

»úřední publikování obou se stalo 16. dubna
1912. Jedním zákonem byla stanovena norma
remunerace za náboženské hodiny ve Vídni
a to 100 K pro měšťanky a 90 K pro
obecné. Pro školy mimo Vídeň platí i dále
remunerace 70 K, ježto proti zvýšení brá
nili se poslanci za venkov. Druhá novella
je jako remedierou dřívějšího zákona, jehož
% 9. stanoví, aby definitivním katechetům
byla vpočítána do výslužného i do služeb
ního přídavku leta duchovní správy. Toto
vpočítávání dělo se však tím způsobem, že
leta duchovní správy měla se řaditi bez
přerušení k letům služby školní, proti
čemuž ovšem nelze rozumně ničeho namítati.
Ale chyběl tu passus, že přerušení služby
bez viny a spolupůsobení onomu vpočí—
tání nevadí, tak že na př. i nemoc a j.
byla závadou. V novém zákonu bylo tudíž
přidáno obez vi-y a spolupůsobení- a tak
mnohým katechetům pomoženo. Mimochodem
uvádíme, že služební přídavky ve Vídni
trienálky po 200 K, a dále že katecheta
s 35. rokem služby a 00. rokem věku může
vstopiti do výslužby. Tak dosaženo bylo
pro katechety, že více přáti si nelze. A za
to děkovati mohou dolnorakouští katecheté,
jak referent E. Weiner poznamenává, v prvé
řadě své organisaci a ve druhé řadě referentům
dru Gessmanovi, dru Scheicherovi aTomolovi,
kteří jich požadavkům spravedlivým blaho
volně vyšli vstříc. Netřeba uváděti, že slova
ta měla by pohnouti i u nás v echách
těmi kateehety, kteří dosud nevidí, že ho
dina je, aby povstali, anebo jako sobeětí
trubci čekají, aby mlsali ztoho, co jiní
jim snesli.

Petici za úpravu platů podávajímo
ravští katecheté sdružení v >Jednotě du
chovních diecese brněnské- a >Katechet
ského spolku v arcidiecési olomucké- ad
ressovanou jednotlivým poslancům, v níž
uvádějí: Bude-li úprava platů učitelských
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taková, že učitelstvo bude zařaděno do nej
nižších čtyř tříd platebních c. k. úřednictva
státního, prosí podepsaní. aby byl vzat
zřetel na předběžná studia katechetů, totiž:
celou střední školu se zkouškou maturitní
a 4 leta studií bohoslovných na theologické
fakultě nebo jí rovném ústavě theologi
ckém.

1. Proto vzhledem k delším a vyšším
studiím & ku předchozí působnosti v du
chovní správě, kdy rovněž na školách vy
učovali, prosí katecheté, aby jim za ho
řejšího předpokladu byl přiznán při nové
úpravě přeskok sedmi služebních roků,
takže by katecheta začínající budoucně
úřad byl při ustanovení svém zařaděn
hned do X. _třídy 3. stupně státních úřed
níků.

2. Prosíme též, aby nebylo činěno roz
dílu mezi katechcty škol obecných a ke.
techety škol měšťanských, nýbrž aby oni
těmto byli platem postaveni na roveň; ve
případě zamítnutí tohoto bodu, aby kate
chetům lkol obecných rovněž předskok 7
roků byl přiznán při jejich ustanovení.

3. Místa samostatných katechetů s re
munerací buďtež přeměněna v místa kate—
chetů na školách obecných a budoucně ona
s remunerací nebuďtež zřizována.

4. Léta ztrávená v úřadě katechety s re
munerací buďtež dotčenému počítána nejen
do pense, ale i do zvyšení služného.

5. Prosíme, aby při zřizování míst kate
chetských nebyl v budoucnu směrodatným

,počet vyučovacích hodin náboženských ve
školních třídách vyšších (4. a S.), nýbrž
aby rozhodoval počet náboženských hodin
vůbec.

6. Poněvadž kotechetům není možno
státi se řediteli, prosíme, aby jim byl po
20 služebních letech přiznán postup i do
VIII. platební třídy jako ředitelům škol
měšťanských se všemi jejich požitky.

7. Bude-li učitelkém přiznáno odbytné
nebo dokonce pense pro případ, že by se
provdaly, budiž totéž poskytnuto i kate-:
chetům vůbec. pakliže by opustíce službu
školní přijali jiný úřad církevní, na př. faru.

8. Osoba, která, jsouc se svobodným
učitelem, (učitelkou) nebo se vdovcem, nebo"
s učitelem náboženství v 1. neb 2. stupni
pokrevního příbuzenství, zmíněné učitelské
osobě vedla domácnost, mějž po úmrtí této
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učitelské osoby tytéž nároky na pensi nebo
odbytné, jako vdova po učiteli.

_ Konkursy: Obsadí se místo defini
twního katechety:

IV!
1. při prvé obecné divci škole na K1.

Vinohradech (do 9. října 1912.)
C. k. o. š. r. na Král. Vinohradech

21. srpna 1912.
2. při obecné a měšťanské škole chla

pecké vsHořovicích. (do 28. října 1912).c. k. o. .r. v Hořovicích 21. srpna 1912.
3. při I. měšťanské chlapecké škole ve

vých. obvodu v Plzni.
4. při obecné chlapecké škole v zá

padním obvodu v Plzni.
5. při ll. obecné chlapecké _škole ve

vých. obvodu v Plzni. (poslední 3. místa
do 12. října 1912) c. k. o. š. r. v Plzni
26. srpna 1912.

6. při obecné škole v Rozdělově (do
22. října 1912). C. k. o. š. r. na Kladně
7 zář. 1912.

Vyzvání:
Spolek katechetů v království Českém

podává smutnou zprávu, že zemřeli v Pánu
jeho dva milí členové

Iheodor Zátka, bisk. notář v Jindřichově
Hradci, dne 17. července 1912

a

Arnošt Veselý, katecheta v Turnově, dne
5. srpna ]

Dle svorného usnesení valné hro
mady ze dne 6. ledna 1011 jsou všichni
členové spolku povinni obětovati za jme
nované v Pánu zesnulé kollegy nejsvětější
obět mše sv.

Čest budiž jich světlé památce a Bůh
dopřejž duši jejich věčného pokojel

Za správní výbor:

Ant. Benda,
t. ě. předseda.

Jaroslav Vlasák.
t. č. jednatel.

Pokladhík žádá dluhuiící pány členy
a laskavé zaslání povinných příspěvků,
ježto rok spěje ke konci a peněz je ve
líká potřeba k zapravent časopisu.

Kutha'akámadružstva Vint v Fran
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REDAKTOR JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. '992.
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Postupný výklad mše svaté. — Cyklus promluv k mládeži studující promluva VII., VIII.
— Neděle XXV. po sv. Duchu. — !( učebně osnově (minimální) pro vyučování nábo

ženství na pětitřídní škole obecné. — Z praxe a různé.

," n (\

Postupný výklad mše svaté.
Mše sv. je středem bohoslužby novozákonní a tudíž hlavním úkolem kate—

chety bude, aby děti naučil, kterak by jí nábožně byly přítomny.

Ta povinnost vyplývá i ze druhého přikázání církevního, které předpisuje
dítěti nábožnou účast při mši sv.

Z toho též vysvítá, že katecheta nemůže se spokojiti jen s tělesnou přítom
ností dítěte.

Čeknti, až by dítěti dostalo se důkladnějšího poučení o mši sv. ve vyšší
třídě, nelze.

Jako při modlitbě nejprve předchází náboženské cvičení ; pak teprve dů
kladnější výklad, tak tomu je i při stati o mši sv.

Návod ten ovšem ač záhy musí počíti, přece jen dle věku dítěte přimě
řeně bude postupovati.

Kterak by se to mělo díti, to je účelem následujících řádků.

1. a 2. školní rok.

Dítě má jíti do kostela se zbožným úmyslem a při mši sv. chovati se
důstojně. Pouč dítě, že kostel je dům boží a že Pán Bůh má zalíbení na te
kovém dítku, které jde ráno do kostela a tam pozor dává, co se děje při oltáři
Pomocí třebas názorných obrazů pozná hlavní části mše sv., na př. evang., obě
tování, pozdvihování, přijímání a požehnání, které snadno jsou poznatelny dle
povstání věřících, zvonění zvonku, umlknutí varhan atd. Současně děje se po
učova'ni o tom, kterak dělati kříž, v prsa se bití, poklekati, ruce spínati atd.
a to prakticky ve škole. Při tom dobře posloužily by liturgické obrazy, jako
jsou na př. německé Svobodovy, které nejen představují kněze u oltáře a ná
zorně jednotlivé části mše sv., ale i tu výhodu mají, že staví před oči dítěte
osoby a jejich chování při mši sv.

Nebudiž též opomenuto, co činiti při vstupu do kostela, kterak se kropiti
svěcenou vodou a poklekati před svátostí oltářní.
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K tomu lze připojíti to, co radí Abele ve svém pojednání: »Kněz, jakožto
učitel malíčkýchn v Katechetských Listech r. l_908 č. 8.: Maličkým lze dáti
návod ke mši sv. nejlépe pomocí vánočního tajemství. To co se děje u oltáře
pohyby kněze a ministrantů, znamení zvonkem jest jím názorným vyučováním.

Řekni jim: Pří pozdvihování sestupuje dítko Ježíš na oltář a brzy po po
zdvihování vchází do duše kněze. Proste, by i k vám zavítalo! Číňte to, jako
pastýři a sv. tří králové! Modlitby: 'Ježíši, tobě jsem živ, atd. Nacvíč: jak kle-'
kati, kterak se křížem znamenati, v prsa bíti.

3. školní rok.

Opakuje se to, co se řeklo v l. 2. školním roce. V dalším buď přihlíženo
k modlitbám, po případě i ku písním, aby nebyly dětem íádním odříkáváním,
bez porozumění jich hloubky.

To říci lze na př. 0 modlitbě Páně, slovech při znamení kříže, doxologii
Sláva Otci atd., apoštolském vyznání víry, vesměs to starobylé formuláře mod
liteb, jež dětem pokřtěným od pradávna byly vštěpovány a na nich žádány.
Dětské prázdné odříkávání modliteb pozbývá svého půvabu. To platí i o jiných
at delších at kratších, jež dítě slyší při mši sv. anebo má ve svém zpěvníku,
Výklad modliteb a písní nemusí býti obšírný, důkladný, stačí opis jinými slovy,
parafrasí.

Dítě upozorní se dále i na jiné ceremonie, které při hlavních částech mše
sv. padají mu v očí a na př. stupni modlitba, lavabo, puriňkace po příjímání, že
hnání na konec mše sv., posl. evangelium a j.

4. školní rok.

Mnozí nesouhlasí s mystickým výkladem obětí mešní, jak jej podává Mey,
dle něhož jednotlivé části mešního ritu jsou tajemným představováním utrpení
a smrtí Pána Ježíše, vidouce v tom cosi strojeného a umělého, čeho nelze
zdůvodnití historicky ani textově.

Mey dává jednotlivým částem tcnto význam: Stupní modlitba — prvotní
hřích prarodičů, evangelium — příchod Syna božího na svět, obětování — scénu
obětní vo chrámu, praeface — slavný vjezd, kánon — smrtelnou úzkostná hoře
Olivetské, pozdvihování — smrt Kristovu, při memento mortuorum — vstup do
předpeklí, při Pater noste-r — vzkříšení a nanebevstoupení, přijímání — značí
jak sedí P. .I. na pravici Otcové, závěr značí slavný příchod k soudu.

Třeba pohlížeti na mešní ritus historicky a exegeticky jako na vrchol a
konečný bod vývoje starocírkevní bohoslužby. Ale i tento způsob rozjímání
skýtá momenty, jež jsou s to dětskou mysl tajemně nadchnouti pro oběteucha
riatickou. Vylíč dítěti živými barvami, kterak první křesťané s nebezpečím života
se shromažďovali za doby krvavého pronásledování v katakombách, kterak pro
sili P. Boha za odpuštění svých hříchů, pokoj v církvi. stálost v mučednictví,
obrácení pohanů, kterak vzývali mučedníky, jichž památka byla slavena, a mod
litby ty jejich vyzněly posléze v dcvateronásobné Kyrie elcison, načež biskup
modlil se modlitbu církevní za různé potřeby lidu.

Epištola a evangelium jsou úryvky písma, které se družily k modlitbám
a závěrem jich bylo kázání bískupovo. Gloria a Credo jsou částí, které byly po
zději přidány.
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Po modlitbách a perikopách začala vlastní obět, v té chvíli katechumeni
odcházeli. Jak velice si tedy vážili první křesťané novozákonní oběti! Jeií vzne
šený význam byl pečlivě tajen před těmi. kdo nebyli zasvěcení. (Disciplína ar
cani, pomluvy pohanů) Jen tato část může si činiti nárok na mystický výklad,
který v učení církve zdůrazněn jest, totiž že mše sv. je nekrvavým obnovením
oběti kříže. Ve třech hlavních dílech představuje se tu obět života Kristova,
která vrcholí realisticky v pozdvihováni. (Dokončení)

'
Cyklus promluv k mládeži studujíc1.

Napsal prol. LUBOMÍR PETR.

Promluva VII.
0 svěcení dnu Páně.

Jest jako hřeben hory den Páně, jako návrší na něž vstupujeme z nížin,
kde šest dnů nás tisnilo práce břímě; &jako s temene hory daleko vidíme do
údolí, tak zdá se nám, když vyprostivše se z prachu a znoje všedních dnů vy
stoupili jsme k nebi blíž, že jasnějšího rozhledu nabyli jsme i vtom, co za námi
leží i v tom, co ještě uraziti máme, než dojdeme k cíli pouti své.

Pravda, neúnavni máme býti na stanovišti, jež vykázal nám Pán a svědo
mitě hospodařiti hřivnou svěřenou. Ale neméně pravda jest, že člověk zapotřebí
má v ruchu a pracích svého povolání, aby na chvíli zastavil se, zeptal se srdce
svého, zda pro časné starosti statky mravní a věčně netrpí ujmy. aby odpočal
si, pookřál, aby vzpružil duši svoji novou důvěrou a novou silou pro práce příští.

Této potřebě duše vyhovuje třetí přikázání Boží, Pomni, abys den sváteční
světil, ukládající nám, abychom v den ten jednak Bohu povinngu čest vzdali,
jednak svátečním klidem oddechli _siod práce a vezdejších starostí.

Hlučněji a slavnostnějí než ve všedních dnech ozývá se sváteční hlahol
zvonů, aby nás sezval ke společným bohoslužbám ve chrámech křetanských.
K čemu to? Což není Bůh všude? Což není vesmír jeho majetkem? Což není
příroda krásnějším chrámem než všecky kostely světa? Což není obloha klenbou
tohoto chrámu, slunce a hvězdy lustry jeho a nivy a luka jeho koberci? 0 za
jisté! A každá duše chudá, jež nedovedla se ještě tímto divadlem povznésti až
k trůnu Božímu a v údivu kleknouti před všemohoucim Tvůrcem! Bůh iest duch
a proto v duchu a v pravdě máme se mu klaněti, to jest, duch teprv dává obsah
bohoslužbě.

Přes to však jako je duši smutné potřebou na venek projeviti smutek svůj a
duši veselé svoje veselí, tak i, duše zbožná pro svůj cit zbožnosti vnější projev
hledá. A nejen vnější, ale také pokud možno společný.

Náboženství není jen jev života individuálního a vnitřního; jest také jev spo
lečenský a historický. Slovo .společenství duší“ jest slovo původu náboženského.
Totožná víra, obřad společné bohoslužby nejen že sbližuje duše, ale působí také,
že jedna žije ve druhé, že splývají všechny v duši jedinou, v níž každá z nich
jest jakoby znásobena všemi dušemi ostatními. Tot vlastně to. co nazývá se po
vznesením, onen cit radosti, síly, plnosti života, již způsobuje slavení téhož kultu
všem těm, kdo upřímně se ho súčastní. Proto také lidé téhož náboženství ne
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májí nutkavější potřeby než shromažďovati se, aby vzývali Boha společně. Na
darmo chtěl Řím omeziti na soud svědomí nebo na domácí krb vznikající kře—
sťanství. Jeho vyznavači vzdorovali všem těmto zápověděm a všem trestům,
dobře vycitujíce, že společná bohoslužba patří k podstatě náboženství a že ten,
kdo ji zakazuje, sahá na sám kořen jeho.

V jednom a v témž náboženství duše nejrozdílnější shledávají se, že jsou
týmž způsobem dojímány, stávají se příbuznými jedny s druhými a tvoří sku
tečnou rodinu, sjednocenou svazky užšími asilnějšími než jsou svazky pokrevní.
Máte toho již jistě své vlastní vzpomínky, byli-li jste nikoliv jen svědkem, ale
i účastníkem společné zbožnosti. Když zvonu zvuk zavzněl chrámem a všichni
společně poklekli jste v tiché vzpomínce na obět lásky na Golgotě, když pod
klenbami chrámu, kde ruka lidská soustředila nejlepší své umění, ozva'a se spo
lečná modlitba anebo v průvodu varhan společná píseň, zda nezdálo se vám, že
všecka slova pobožnosti z tolikerých úst se ozývající, vycházejí z jediné duše,
v níž všechny ostatní splynuly, zda nezdálo se vám, že plní se slova Kristova,
kde tři se modlí ve jménu mém, jsem uprostřed nich?

Ku bohoslužbě náleží i hlásání slova Božího. Moji milí, jsme tak často upro
střed složek a vlivů na mravní vývoj náš nepříznivě působících; zda není na
nejvýš radno, abychom duši svoji občas znovu k dobru povzbudili, abychom
kolísající ctnost slovem Božím podepřeli a utvrdili? Nezanedbávejte toho nikdy,
ani tenkrát, až poslouchati slovo Boží nebude vám přikazováno než Bohem a;
vlastním svědomím. 

Svou druhou stránkou, ke klidu a odpočinku nás zavazující, má však při
kázání třetí význam nemenší. Jestliže člověku ku práci sehnutému nikdy nebylo
by dovoleno vzpřímiti se, nabrali dechu, uvědomiti si svůj vyšší cíl a poslání,
bylo by divu, kdyby člověk pozbýval vědomí svého lidství, kdyby drsněl ahmot
něl v bytost čiště animální bez vyšších snah a vznětů?

Tak prospívá přikázání třetí pracujícím třídám nejen socialně alei ethicky,
mravně, a občanské zákonodárství poznávajíc víc a více tento mravný význam
nedělního klidu, pečuje nyní usilovně, aby nedělní klid nejen byl zachováván,
ale i na nejširší vrstvy rozšířen. Ovšem, mnoho na tom záleží, co tím klidem
rozumíme a jakým způsobem o osvěžení svých sil se staráme. Četba dobrých
knih, ušlechtilá hra, milé pobcsedování s přáteli, pohyb v přírodě poslouží na
šemu zotavení nejlépe.

Před několika lety vystoupil v Praze v sále Umělecké besedy ruský rapsod,
skazitěl, jak mu Rusové říkají, vypravovatel veršovaných bylin, epických zpěvů
národních. Abyste si pojem o obsahu jejich učinili, asi na způsob Čelakovského
ruských písní. Skazitěl nejprve zpíval, pakk vůli urychlení recitoval pouze zpěvy
o bohatýrských činech dávných předků. Všecko z paměti a plynně, bez jediné
chybičky. Nebyl ani měl zdání o básnickěa národní ceně těchto zpěvů; až jednou
náhodou byl objeven, caru představen, eposy jeho pečlivě byly napsány, carem
vyznamenán a poslán do slovanského světa jako jeden z posledních představi
telů starých bardů ruských. Stařec vypravoval nám, jak přešly mu zpěvy tyto
do morku a krve. Slýchal je po kusech od otce a otec od děda a děd od pra—
děda, když každou neděli odpoledne scházela se dědina do jejich příbytku, po
slechnout si Zkazky o bohatýrských předcích, povzbudit, vzdělat a pokochat se
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slávou minulosti. Zda lze bez pohnutí zadívati se na tyto prosté lidi tak ušlech
tilým způsobem nedě!ní prázdně ke svému zotavení užívající?

Také dědové a pradědové naši lepším příkladem předcházeli nás. Jsou to
milé obrázky, jež z oněch dob hledí na nás, když o svatvečerech. jak zvonek
k nešporám zavzněl, ruch stichal v dílnách & všechny ruce po šestidenní prácí
odpočivaly a vš:cka srdce těšila se na den příští, kdy rodičové za hlaholu zvonů
se svými dětmi, modlitební knihy v rukou, do chrámu ubírali se, vznešení i chudí,
hospodáři čeleď připomenout si, že před Bohem si všichni rovni jsme, děti
jednoho Otce. jenž pomoc ví v každé tísni &útěchu každému zármutku a vzpruhu
každé práci.

Vím. moji milí, že není v moci jednotlivcově poru-šití duchu času. aby ne
byl,jakým jest. Alevmocijednoh )každého z násjest, v mezíchsvé síly věrnězacho
vávati to, co nám na náš mravní prospěch Bohem bylo přikázáno.“Není třeba. aby
chom pro literu ducha zabíjeli na způsob fariseů, kteří v sobotu kroky počítali.
Naléhavá práce, větší škoda časná, služba křestanské lásky, péče o zdraví atd.
může nás v jednotlivých případech omluviti a z třetího přikázání uvolniti. Ale
toho chraňme se, abychom je zanedbávali z netečnosti, aby srdce naše neodvy
kalo si mluviti se svým Bohem na svoje povznesení a na utužení ostatních mrav
ních závazků a povinností. Svatost a síla národů z rodin vychází, svatost rodin
z jednotlivce, svatost jednotlivce z Boha.

Není tomu než několik let, co z českého Pantheonu vynesena byla tělesná
schránka muže, jehož štědrá ruka na věky bude žehnána tisíci a tisíci českými
syny. Byla převezena do Lužan, kde mecenáš Hlávka svůj zámek měl. Tam
dlival za letních měsíců, tam přítel a host jeho, mistr Dvořák mu v zámecké
kapli na varhany hrával a zpěv lidu doprovázel, zatím co v lavici u oltáře ve
zbožné modlitbě pán zámku klekával, neděli co nedělí. Šlec'hetný a veliký ve
svých povinnostech k národu, nechtěl zanedbávati ani své povinnosti k Bohu.
Tak imy zvykejme si svědomitě světiti den Páně, aby nám byl nejen dnem odpočinku.
ale i dnem mravního vzpružení. Amen.

Promluva VIII.
O lásce k rodičům.

»Já jsem Hospodin Bůh tvůj. nebudeš míti Boha kromě mne,: tím přiká
záním zahájil Bůh povinnosti člověka k Tvůrci. »Cii otce svého a matku suma,:
tím přikázáním zahájil Bůh povinnosti lidi k sobě. Na úctě založil Bůh zřízení, jež
rodinou sluje, zřízení, jež základem jest vší autority, všeho společenského řádu,
jež zdrojem jest mravnosti a síly národů, jejich štěstí, jejich blahobytu. zřízení,
s jejímž rozvrácením jako z Pandořiny skříně kletba vychází a. zlo do světa. To
známo bylo již ve starověku; odtud jak v Písmě svatém. tak v literatuře vzdě—
laných národů starověkých znovu a znovu vážná tato povinnost dětem na pamět
jest uváděna. »Slyš Israeli. ostříhei přikázáuí Hospodinova: ctí otce svého a
matku svou, první přikázání, k němuž Bůh zaslíbení byl připojil.: »Ujmi se stáří
otce svého a ve dnech starosti nezarmucni ho.. »Dbej, synu, otce svého a nepo
hrdej sla'uy matky s've'. Jako koruna skvostná, jako zlatý řetěz na hrdle buďtež
li 0ba.c
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Perský král Cyrus, vypravuje Plato, dal přátelům svým otázku, kdo se jim
slavnějším zdá, on 'Cyrus, či otec jeho Kambyses. »Jak můžeš se tak ptám,
odpověděli mu přátelé, rty, který podrobil jsi Chaldeu. dobyl Asyrie a po celém
světě proslavil jsi říši svou : Cyrus usmíval se jen k této odpovědi a dodal pak
vážně: »Ano, to všechno jsem učinil, a přece přednost náleží Kambysovi. Cyrus
bude všemi pokolenímí ctěn jako král Peršanů, Kambyses všakjako Cyrův otec..:
Ten jest největší ze všech závazků, pokračuje pak Plato, býti si vědom,“že za
všechno vděčíme těm, kdo nám život dali a nás vychovali.

Kdo nám život dali. Ano, nikoli do papíru nebo pergamenu, nýbrž do těla
a do krve vepsán jest zákon, jenž nám úctu k rodičům ukládá.- Jsou zastupci
Božími na zemi. jsou našimi největšími dobrodinci, pravda; ale jsou především
našimi rodiči, jsme krev z krve jejich, tělo z těla jejich. Odtud také pevnost
oněch vztahů, jež sama příroda ukula, odtud ona láska, jež vykonala již tolik
velikých a úctyhodných činů, jíž nedovede ani nevděk ani poblouzení dětí vy
vratiti, jež způsobilá jest ke každé oběti, již žadná námaha není dost velikou,
jde-li o dítě a jeho štěstí. Kolik takových důkazů lásky se strany rodičů má
každý z vás uloženo ve svých vzpomínkách, probírate-li svůj život od nejzazšího .
dětství do dnešního dne, od dob, kdy matka trpělivě nocí s vámi probdívala, kdy
otec starostí scházel, jak vás opatřiti, až do chvíle, kdy chvějí se o vaší bu
doucnost a štěstí své spín'ají se štěstím vaším!

Chodil do obecné školy hošík, vypravuje Forster. Měljen matku, tak chudou,
že neměla dítě do čeho obléci. Jako dnes, vidím ho, jak přicházíval ještě na
podzim do školy bos, v košilce jen a v kalhotkách na jedné šli zavěšených.
A kalhotky měl záplatu na záplatě. Jednou byla záplata svou pestrou barvou
zvláště nápadna, že nezdrželi jsme se uštěpačných poznamek a posměchu. Chlapec
se zarděl, usedl do lavice a dal se do tichého pláče. Byl tak chudý atak ubohýl
Polil nás všechny stud tak veliký, že velikostí jeho mohu si jen vysvětliti, proč
tato vzpomínka po tolika létech tak svěží zůstává v mé paměti a proč v duchu
vždycky chudou hochovu matku za odpuštění prosím, kdykoli si na ni vzpomenu
Slyšeli jste již zajisté, že statisíce bývají placeny za obrazy starých mistrů, kteří
neznali ještě technické stranky umění malířského, neuměliještě správně malovati,
ale do svých prací vložili tolik vroucnosti, něhy & lásky, že ještě dnes není lze
bez pohnutí na ně se dívati. Takovým uměleckým dilem připadá mi dnes hošíkův
spravovaný, chudičký šat, do něhož matka všívala, vetkávala svou lásku, své
řídké chvilky oddechu, své slzy nad svou opuštěnosti a chudobou.

Je mnoho takových skrytých obětí, o nichž nikdo neví a jež proto nejsou
menší a méně tragické těch, jež historie nám v letopisech mateřské nebo otecké
lásky zachovala. O jedné zvlášť bolestné vypravuje Homer ve zpěvu o zabití
Hektorově. Když Achilles, zabiv Hektora, přivázal za nohy mrtvolu jeho ke svému
válečnému vozu a za vozem jí smýkaje, třikrát objel hradby trojské, vstupuje
v podvečer do stanu Achillova střibrovlasý, bezbranný kmet. A vstoupiv, kleká
před Achillem, chápe se jeho ruky, tiskne ji ke svým starým, zvadlým rtům ve
hlasitém štkání a prosí Achilla, aby mu vydal synovu mrtvolu. »Považ,c praví,
ojak veliká jest asi bolest moje, líbám-li ruku, jež mi zabila mé dítě!:

Jest však. mojí milí, ještě horší a bolestnější ztráta dítěte než ta, kterou
smrt způsobuje. Slyšeli jste již zajisté také o ní, to v případech, kdy všecka péče
rodičů s prázdnou vyšla, kdy domluvy jejich roztříštily se o zatvrzelé srdce dětí,
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& hřích a hanba zbyly jim jediným vděkem,jehož na dítěti se dožili! Ale i tenkrát,
ve chvílích nejtrpčí bolesti a nejkrutějšího zklamání, nedovede se zapříti láska
rodičů & povznáší se k odpuštěním, jež s to jsou opravdu i nejotrlejším srdcem
otřásti. _

Vzpomínám si na takový smutný případ, jenž udál se před několika léty
Stal se na Rusi, v Moskvě, ale účastníkem jeho byla česká. rodina na Rusi žijící.
Prošla tehdy zpráva o něm všemi našemi denními listy. Šlo o váženou rodinu,
jejíž syn vystudovav na Rusi střední školu, zapletl se do víru prostopášného
života a chtě opatřiti si peněz stůj co stůj, zabil svou vlastní matku. Nastrojil
věc tak, aby vzbudil zdání, že někdo cizí vloudil se do domu a že zabiv ubohou
paní, samotnou doma jsoucí, zmocnil se jejích peněz a úsporných knížek. Věc
vyšla na jevo a pobloudilý hoch byl zatčen a uvězněn. Způsobila tenkrát tato
bezpříkladná bezcitnost mnoho vzrušení na Rusi i u nás. Asi po čtyřech nedělích
vzpomenuta byla událost ta v denních listech ještě jednou. Byl v nich otištěn
list, jejž otec synu do vězení byl poslal. »Ach dítě, jak jsme neštastni a jak
smutno jest u nás, co maminka a ty chybíš mezi námi. Nepíšu ti to proto, abych
zvětšoval tvoje neštěstí. Ale vím — vždyt jsi míval maminku tak rád —, že na
dejde ti chvíle, kdy poznáš všecku hrůzu svého činu, a pro tu chvíli, abych
zachránil tě zoufalství, píšu ti. že ti odpouštím hoře, jež jsi nám způsobil. Za
sebe i za maminku, jež jistě pro lásku svou k tobě odpustila ti i ve chvíli, kdy
smrt přijímala z ruky tvé.c

Moji milí, kde jest na světě láska, jež dovedla by se povznésti k větším
výším, kde bije dítěti vrelejší srdce nad srdce otcovo, nad srdce matky? Poznáte
to, moji milí, poznáte, až budete jednou sami v cizím, chladném světě. A proto,
dokud jste u rodičů svých, važte si jejich lásky a vděčte se za ni. Hledí na vás,
vzpomínají vás s láskou a snad i v jejich dušich někdy starost vyvstává,_aby
marny nebyly oběti jejich a abyste na scesti neocitli se. Svěřili vás na'm, vašim
vychovatelům a s důvěrou pohlížejí k nám, pokojíce se pomyšlením, že k vám
dohlédáme. Ale, moji milí, zda by nám nemuselo býti úzko z této odpovědnosti,
kdybychom neměli důvěřovati lepším hnutím vašeho srdce? Kde jest kdo, jenž
by se vás chtěl dohlédati, kdyby ve vás samotných ncrostl a nemohutněl pocit
vděčnosti k rodičům, kteří nejméně zasluhují si od vás bolesti azklamání, kdyby
ve vás samotných nerostlo a nemohutnělo vědomí vaší mravní odpovědnosti před
Bohem a před sebou samými a vědomí povinnosti, pílí a dobrým chováním
splniti naděje, jež do vás rodičové kladou? Svým dobrým chováním, láskou
a úctou, hleďte si zasloužiti požehnání, jež Bůh hodným synům přislíbil, abyste
dlouho živi byli a dobře se vám vedlo na zemi. Amen.

Neděle 25. po sv. Duchu.
Napsal EM. ŽÁK.

»Otevru v podobenstvích ústa svá,_vypravovati
budu skryte věcí od ustanoveni sveta..

Mat. 13. 35.

Královský pěvec starozákonný, David, prohlédaje věšteckým zrakem do
budoucnosti, vítá Messiaše jako božského učitele národů a praví: Otevru'v po
dobenstvích ústa svá, wpmvovatí budu propouídky od počátku uěleů.- (Žalm 77.
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Z.) Předpovídá, že Vykupitel bude učiti ve formě podobenství a přirovnání, že
obrátí pozornost svých posluchačů k přírodě a v ní bude hledati obraz a smysl
tajemství Božích.

Evangelista su. Matouš, vypravuje dnes dvě z nejněžnějších parabol Kri
stových dokládá, že slova prorokova na Ježíši Kristu cele se vyplnila. Spasitel
čte v přírodě jako v otevřené knize Boží. Každý její zjev, každá událost je mu
tichým, ale výmluvným hlasatelem hlubokých pravd nebeských. Ježíš Kristus
stojí mezi svými posluchači jako nedostižný vzor učitele, který je vede od zná
mého k neznámému, od viditelného k neviditelnému, od země k nebesům. Jest ve
likým tvůrcem parabol. Proto o podobenstvích Ježíšových krátce dnes uva
žujme.

1. Každý národ svým vlastním způsobem projevuje své myšlenky a ná
zory. Jako mívá svůj kroj & vlastní svoji řeč, tak mívá i zvláštní způsob vy'
jadřování, v které odívá svojí pravdu. lndové měli své fantastické povídky a po
hádky, Řekové a Římané své mythy & dialogy. Židé svá přísloví a podobenství.
Velcí učitelé židovští slyuuli svými hlubokými průpovědmi a podobenstvími. Ona
ozývají se ve spisech Šalamounových a zvučí silou pozaunů v mohutných
řečech proroků. Proto i Ježíš Kristus, chtěje zůstati věren tradici svých před
chůdců, volí způsob parabol.

A co jest parabola čilí podobenství? Jest to výjev v přírodě nebo událost
z lidského života, která znázorňuje nějakou vyšší pravdu nebo mravní ideu.
a spolu tiše nabádá k následování. Krásně praví kterýsi 'spisovatel: »Ez'ne
Parabel .ist eine irdische Geschichte mit einem himmlíschen Sinn.: Nebeské
pravdy a zákony zrcadlí se v přírodě jako hvězdy v tiché hladině vodní. Nebo
se svými pravdami shlíží se takořka v zemi. Tajemství věčnosti jsou skryta
v tajemstvích přírody. Proto sv. Pavel volá: >Zde vidíme jen jako v zrcadle a po
dobenství, tam však budeme viděli tváří 'v tvář.:

Ale kterak se Ježíš Kristus lišil ve svých podobenstvích od jiných řečníků
& učitelů židovských! Tito, chtíce ukázati hloubku své moudrosti, nejednou vy
mýšleli podobenství těžce pochopitelná. Chtěli uchvátilí lid nádhernými obrazy,
a hledajíce skvostné roucho pro pravdu, nejednou spíše ji zahalili, a často jí
ublížilí. Zcela opáčně mluvil vždy Kristus. Volit nejprostší výjevy přírodní, udá
losti denně se opakující, k znázornění věčných pravd. Nalézá zlato takořka na
povrchu země. Jeho podobenství vynikají prostotou, jednoduchostí, jasností a
neskonalým půvabem. Proto vrývala se snadno a hluboce v pamět posluchačů.
Dítě je chápalo, a dospělý stále o nich mohl přemýšleti. Neučený jim rozuměl,
a myslitel viděl v nich nové pravdy, jichž hloubky nelze se ani dopátratí.

Jakou láskou dýše na příklad podobenství o milosrdném Samaritánovi,
který ošetřuje svého nepřítele! Samaritán sklánějící se nad raněným & ovazující
jeho rány, volá k nám ustavičně: »Jdi a čiň podobnělc O jakém milosrdenství
mluví k nám věčně krásná parabola o mamotrdtném synu! Slzy chvějí se'na
tomto obrazu & dotýkají se zbloudilých srdci více, nežli nejvýmluvnější slova
kazatelova. Jak zřetelně a nezapomenutelně učí Kristus na podobenství o bo
hatcí a chudém Lazarovi, kam vede bohatství spojené s rozkošniotvím, lakotou
a tvrdostí srdce, a jaká odměna kyne tomu, kdo chudobu pokorně a trpělivě
snášel. Podobenství o služebnících, jimž pán nestejně rozdělil své statky a potom
přichází klást počet s nimi, stále k nám volá: »Hospodař poctivě s hřívnamí
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schopností a darů. jež ti Bůh propůjčili: Těm, kdo se pohoršují, že i v Jeho
církvi se vyskytují lidé nehodní svého důstojenství a úřadu. stále to vysvětluje
Spasitel parabolou o koukali mezi pšenici. Zatvrzelým, kteří neznají odpuštění
pro svého bližního, hrozí podobenstvím o uemilosrduém služební/bu, který ne—
chtěl odpustiti dluhu svému spoluslužebníkovi. Lehkomyslným, kteří nepamatují na
konec života, dáva' výstrahu parabolou o pannách moudrých a nemaudrých, jež
přicházející ženich nalezl spící. A když mluví o království svém na zemi, t. j.
církvi, něžnými podobenstvými o pokladu na poli skrytém, o perlí, a sítí vržené
do moře, 0 kvasu rozdělauém do tří měřic mouky, vždycky tiše zve, láka' a
vzbuzuje touhu posluchačů po víře a sv. církvi. Mají sami jako ovečky hledatí
svého pastýře.

A tak ve všech podobenstvích, která Kristus mluví,"zračí se Jeho nesko
nalá lat—ka,mírnost, shovívavost. Nikoho jimi Spasitel přímo nekáře, nezahan
buje, & přece každý v duši své pociťuje, co veliký Učitel chce mu říci. Ve
svých podobenstvích Ježíš Kristus opravdu stal se nedostižným. V nich dle
vlastních slov jest Spasitel wíce než Šalamouuc (Luk. ll. Bl.) o němž Židé
věřili, že byl nejmoudřejším mužem na světě a nikdy po něm moudřejšího ne
bude. — —

2. Ale Ježíš Kristus svými podobenstvími chtěl nás ještě jinému naučiti.
Jako celým svým srdcem miloval přírodu 9. Jeho zrak se zalíbenim patřil na její
zjevy, krásu, její květy a plody, tak i nás pobízí, abychom přírodu milovali.
Abychom si jí všímali a měli pro ni smysl. Pán Ježiš často káral farisey a zá
koníky, kteří ve své domnělé povýšenosti a učenosti, čerpané ze svitků Písem.
ztratili smysl pro přírodu a s nim i pochopení a lásku k lidem. Za to však mi—
loval rybáře a rolníky galilejské, kteří v prostotě své mysli v potu tváři dobý
vali svůj chléb a v duši cítili spokojenost a štěstí. Ukazoval často na duševní
chudobu bohatých a vychvaloval duševní bohatství chudých.

Poměry časů Kristových nejednou se opakovaly a znovu zas opakují.
Jednostrannakultura rozumu, knižní vzdělání odcizuje člověka životu. Člověk
vyrostlý v knihách často nemá smyslu pro přírodu a jeji půvaby. Pěsti rozum,
ale srdce zůstává divoké. :Vytříbil svoji soudnost a pamět, ale zakrněl v citech.
Jde světem záhy znavený a zmrzelý, bez pravé a čisté radosti života a bez citu
k lidem a ku přírodě.

Hluboký anglický myslitel Ruskin dí: >Nezbytný následek duševní, jedno
stranné činnosti je ten, že člověk naprosto nevšímá si krásy nebes, šumotu
proudů, života zvířat a květin.: — Nastává u něho duševní a brzo i iysicka'
pokleslost. Mezi tím, co všecka příroda propuká ve vznešený chvalozpěv svému
Stvořiteli, co nivy a lesy, skály a hory se radují, potůčky a řeky vedle slov
žalmu (97. 8.) ve svém radostném toku takořka rukama »tleskají Hospodinuc,
jde koruna tvorstva, člověk, světem němý, těžkomyslný, beze smyslu a pocho
pení pro radosti a krásy všehomíra. 'Mezi tím, co všechna příroda ve svém
zdravém rozvoji plesa, člověk žije jako chorý. Uštkl jej had pýchy, který mu
od dob Adamových šepce: »Budete-li jisti se stromu poznání dobra a zla, bu
dete jako Bůh.: Toť není pravý život, toť pouhé živoření.

Příroda je Boží klenotnicí, je zrcadlem nebes. Její pozorování člověka po
vznáší k Bohu a vlévá pravou radost. — Pythagoras v nadpozemském vytržení
slyšel prý harmonii sfér, tajemnou hudbu všehomíra. My, kterým věda otevřela
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dokořán brány poznání přírody, její krásy &.rozmanitosti, máme v přírodě hle—
dati radost, štěstí, máme v ní nalézti stopy Stvořitelovy. Krásně dí Pascal:
»Příroda je obraz milosti. a zázraky viditelné jsou obrazy neviditelných.: Tato
láska k přírodě budí v člověku víru a jest pramenem jeho spokojenosti.

V přírodě otevírá se srdce člověka a on dovede projeviti svoji radost
písní, jako pastýř, který pozoruje své ovečky vesele si prozpěvuje. Radosti
z krásy přírodní jsou radosti přirozené a proto člověku nejpřimčřenéjší; každá
jiná radost jest pouze umělou náhražkou. A tak Kristus, veliký učitel v podo
benstvích, nejen že nás nabádá, abychom v přírodě hledali odlesk a obraz
pravd nebeských. On svými parabolami učí nás též lásce k přírodě, a skrze
přírodu i lásce k Bohu. Krásně dí náš básník (Jar. Vrchlický):

„Příroda celá dlí v ruce Boží,
jak růže, již děcko si na dlaň vložín Amen.

K učebné osnově (minimální) pro vyučování náboženství
na pětitřídní škole obecné.

Releruje ANTONÍN BENDA.

Nejdůstojnější k. a Konsistoř v Ord. L. z r. 1911 č. 1. str. 17. ze dne 4.
ledna 1911 N. E. 418. poukázala na základě dekretu posvátné Kongregace de Sa
cramentis z 8. srpna 1910 »Quam siugularic (Ord. L. 2 r. 1910 č. 9. str. 99.

svatého přijímání, pokud lze, ke zvykům a předpisům prvních dob křesťanských.
Přánim Jcho Svatosti jest totiž, aby dítko ve věku co možná nevinném s celou
duší svou přilnulo k božskému Spasiteli a naučilo se čerpati z tohoto nebeského
chleba posilu i statečnost v boji proti zlu. Proto dle nařízení daného na biskup
ských konlerencích ve Vídni v listopadu 1910 nelze první svaté přijímání svatých
svátostí odkládati přes třetí školní rok.

V tom prohlášení se přiznává, že třeba bude nutno od učebně osnovy
náboženské (Ord. L. 1894 str. 74.) poněkud se uchýlíti, aby bylo možno s dětmi
probrati svátost pokání a oltářní asi dle přídavku k malému katechismu. Za tím
účelem z rozkazu Jeho Eminence, nejdůstojnějšího Arcipastýře, (Ord. L. 1911
str. 42.) bylo ustanoveno, aby při vikariátních poradách pastýřských r. 1911 po
jednáno bylo zvláště o thematu: »Které obtíže vyskytují se v obvodu vika
riátním při provádění dekretu|»Quam singulari- o prvním sv. přijímání dítek (Ord.
List 1910 str. 99. a Ord. List 1911 str. 17.) a jakým způsobem mohou býti pře
konány.:

Dobrozda'ní těchto porad měla býti vikariátními úřady zaslána neidůstoj
nější k. a. Konsistoři a na jich základě měla zvláštní anketa o úpravě osnovy
náboženské pro školy obecné vypracovati a stanoviti novou učebnou osnovu
(minimální) pro vyučování náboženství na pětitřídní škole obecné. I Spolek kate

v-v;

v...

ze dne 14. července 1911 č. 7404 sdělila, aby »prozatím byli zvoleni dva zá
stupcové Spolku katechetů, kteří ovšem musí býti příslušníky zdejší arcidiecése
a aby jim byl dán již hotový návrh »minimální osnovy-, který by při poradě
mohl býti základem projednání. Totéž platí i o celé osnově.:
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Na základě toho ustanovilo se komité katechetů obecných i měšťanských
škol s vldp. prof. Xaverem v Dvořákem v čele, které minimální osnovu učebnou
mělo vypracovati & delegáty k anketě ze svého středu jmenovati.

Komité katechetů dříve bedlivě prozkoumalo různé návrhy nových učebných
osnov náboženských, z nich spolu se zřetelem ná přání nejdůstoinější biskupské
Konsistoře v Českých Budějovicích po zralém uvážení za podklad svého návrhu
vzalo návrh prozatímní učebné osnovy pro arcidiecési Vídeňskou, protože svým
rozvrhem hodin v jednotlivých třídách byl našemu rozvrhu hodin nejbližší. Mi
nimální počet hodin stanoven ve školním roce na 70.

Komité návrh nové učebně osnovy náboženské vypracovalo a za delegáty
k anketě zvolilo katechety měšťanských škol: Antonína Bendu z Prahy—VII.a
Františka Suchomela z Vršovic.

Anketa však dosud svolána nebyla a bude asi odbývána až po školním
roce 1912-13 dle prohlášení nejdůstojnější k. a. Konsistoře ze dne 2. srpna
1912 N. E. 10.576, jíž se podle přání Jeho Eminence, neidůstojnějšího arcipa
stýře našeho, předkládá nová učební osnova minimální pro vyučování nábo
ženství na pětitřídní škole obecné ve školním roce 1912-13 na zkoušku, aby do
sažené výsledky mohly býti prozkoumány.

Jest tedy tato nová osnova učebná pro školní rok _1912-13 závaznou.
(Ord. L. 1912 č. 9. str. Ol.) Nebude však nevhodno ale spíše prospěšno. jestliže
katecheté budou míti v ruce také elaborát komitétu našeho Spolku, jejž níže
klademe za tím toliko účelem as tou jedinou prosbou, aby každý katecheta hor
livě srovnával obě osnovy, výsledky ve škole dosažené podal komitétu, který
by delegáty svými konečné přání vc příčině opravy nebo zdokonalení této nové
provisorní osnovy učebně Jeho Eminenci, našemu nejdůstojnějšímu arcipastýří
předložil.

I. třída školy obecné. 15. Navštívení Panny Marie. Narození Janovo.
!. Účel náboženského vyučování. Bůh jest náš 16. Narození Páně. Vánoce, štědrý večer,)esličky.

Otec. Tři božské osoby. Bůh splní, co slíbil.)
%. Znamení kříže. Křesťanské pozdravení. 17. Pastýři \: jcsliček.
3. Modlitba Páně. (Nacvičíh'.) 18. Obřeza'ni a obětování Páně.
4. Stvoření světa. (Bůh může učiniti všecko, co 19- Příchod mudrců od Východu. (Svátek sv.

chce.) tří králům)
5. Stvoření andělův. Andělé dobří a zlí. (B_ůh 20. Útěk do Egypta a návrat do Nazareta.

miluje dobré .. zlé má v ošklivosú. Bůh od- 21. Dvanáctiletý Ježiš v chrámě. (Ježíš vzor
měňuje dobré a zlé trestů.) dítkám.)

6. Andělé strážci. (Modlitba »Anděle Boží.-) 22. Opakování. (] v Ježíše Krista, . . . 2 Marie
?. Stvoření Adama. (Člověk má tělo a duši. Panny-)

Duše jest duch, je nesmrtelní) 23. Křest Páně v Jordáně. (Ježíš Kristus jest
8. Ráj. Stvoření Evy. (Boha máme milovati, Syn Boží.)

všecko dobré nám dává.) 24. Po svém křtu počal Pán Ježíš učiti lidí
9. První přikázání. Hřích prvních lidí. Lež. chodil po zemi židovské, povolal učedníky

(Bůh je všude, vi vše.) a vyvolil z nich své apoštoly. (Prvni mez
10. Trest za hřích. Hřích dědičný. nimi byl sv. Petr.)
11. Zsslíbení Vykupitele. (Bůh nám rád hříchy 2.5. Svatba v Káni Galilejské.

odpouští,) 26. Rozmnožení chlebů. (Modlitba před jídlem a
12. Opakování. (Věřím v Boha, Otce všemohou- po jídle.)

cího, Stvořitele nebe a země.) 27. Zalovení ryb. (Na Božím požehnání všecko
13. Zvěstování narození Janova. záleží.)
14. Zvěstování narozeni Páně. , 28. Utišeni bouře na moři.
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63.
a: .(—.Petr a apoštolové řídili

. Uzdravení slepce u Jericha. (Jak chovali se
k ubohým.)
Uzdravení služebníka setníkova. (Jak chovali
se ke služebným.)

. Kristus uzdravil 38 let nemocného.

. Vzkříšení mládence Naimskěho. (Jak chovatí
se při pohřbu a když potkáme pohřeb.)
Vzkříšení Lazara. (Všichni lidé vstanou

Mílosrdný Samaritán.
. Marnolratný syn. (Otec nebesky odpouští

nám hříchy.)
Boháč a Lazar. (Všichni zemřcme a budeme
odměněni nebo potrestání.)
Opakování.
Nepřátelé Krístoví. (Neděle smrtelná.)
Slavný vjezd Ježíšův do Jerusalema. (Neděle
květná, svěcení kočiček)
Poslední večeře. (Beránek velikonoční, zelený
čtvrtek.)

'. Ustanovení svátosti oltářní. (Mše sv., svaté
přijímání kratinee.)
Kostel, oltář, věčné světlo. (Chování v.kostele.)
Předpovědění zrady Jidášovy a Petrova za
pření.

. Pán Ježíš na hoře Olivetské.

. Pán Ježíš jat a veden ke Kaííášoví.

. Pán Ježíš před Pilátem. bičován, trním ko
runován a odsouzen.

. Petrovo zapření, Jídášovo zoulání.

. Pán Ježiš nese těžký kříž.
Pán Ježíš ukřižován a na kříži umírá. (Velký
pátek,)
Pohřeb Kristův. (Bílá sobota.)

. Duše Pána Ježíše sstoupila do přadpeklí.

. Opakování. (Trpěl pod Pontským Pilátem,
ukřižován, umřel i pohřben jest; sstoupil
do pekel)

. Zmrtvýchvstání Páně. (Svátky velikonoční)
Nábožné ženy u hrobu Ježíšova.
Pán Ježíš zjevuje se apoštolům a dává jírn
moe odpouštěti hříchy.

. Pán Ježíš ustanovuje Petra hlavou církve.

. Pán Ježíš vstupuje na nebesa. (Svátek Na
nebevstoupení Páně.)

. Ustanovení křtu. Pán Ježíš opět přijde s nebo,
aby soudil všechny lidi.
Opakování. (Třetího dne vstal z mrtvých . .
soudit živých i mrtvých.)
Seslání Ducha sv. (Věřím v Ducha sv.)
Petrovo kázání. Mnozí uvěřili a dali se po
křítí. První věřící. Církev katolická.

Obeování svatých. (Zkrátka,)
církev. Křesťané

vyznávali své hříchy a apoštolové jim je
odpouštěii. (Odpuštění hříchů.)

KATBCHETSn'Y VĚSTNÍK Ročník XV.

."
66. Při mši svaté přijímali veneí Tělo Páně.

. (Svaté přijímání.)
66. Těla vzkříšení.

67. Život věčný.
68. Apoštolské vyznání víry. (Celkově a dobře

nacvičili)
69.—70. Celkový obraz o životě Pána Ježíše.

11.třída obecné školy.

1. Opakování modliteb z [. .Znamení kříže,
Otčenáš, Zdrávas Maria, Anděle Boží, Věřím
v Boha.

2. Stvoření světa v šesti dnech. (Bůh jest věčný,
všemohoucí.)

3. Stvoření andělův. Andělové dobří a zlí.

Andělé strážci. (Bůh jest nejvýš svatý, jest
nejvýš spravedlivý,)

4; Stvoření Adama. Ráj. Bůh jest nejvýš do
brotivý.

5. Stvoření Evy. Přikázání v ráji. Hřích prvních
lidí a trest jeho.

6. Hřích dědičný a zaslíbení Vykupitele.
7. Bůh jest všudypřítomný, vševědoueí, milo

srdný.
8. Kain a Abel. (Závist jest ošklivý hřích.)
9. Potopa světa. (Bůh jest nejvýš shovívevý.)

10. Povolání Abrahamovo a jeho mírumilovnost.
ll. Abrahamova pohostinství.
12. Narození a obětování lsáka.
13. Opakování probrané látky.
14. Joset prodán do Egypta.
15. Josefovo utrpení v Egyptě a povýšení.
16. .loseíovo shledání s bratřímí.

17. Jakubova cesta do Egypta. (Bůh pořádá
všecko nejlépe, jest nejvýš moudrý.)

IB. Mojžíšova narození a jeho povolání.
19. Beránek velikonoční.
20. Odchod z Egypta.
21. Bůh dává desatero přikázání na hoře Sinai.

2.—26. Stručný výklad desatera Božích přikázání.
27. Příchod do země zaslíbené; (Bůh jest nejvýš

věrný.)
žil.—29. Soudeové, králové, proroci. (Zkrátka,)
30. Doba před narozením Pána Ježíše. Advent.

Pohaně.
31. Zvěstování narození Janova.
32. Zvěstování narození Kristova. Pán Ježíš jest

Syn Boží.
33. Navštívení Panny Marie. Narození Janovo.
34. Narození Páně. Pastýřove' u jeslí.
35. Vánoce. Štědrý večer, jesle, půlnoční mše

svatá v kostele.

6. Obřezání Páně a obětování Páně. (Nový rok,
Hron-min.)

. Příchod mudrcův. (Svátek Zjevení Páně.)

. Útěk do Egypta a návrat do Nazareta.

CD

WWG\l

_ 39. Opakování.
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40. Dvanáctiletý Ježíš v chrámě. Ježíš jako dítě
vzor školních ditek. (Návštěva chrámu Páně
a chování se v kostele.)

41. Jan předchůdce Kristův. Křest Kristův. (Nej
světější Trojice.)

49. Ježíš Kristus na peušti se modlí a postí.
43. Pán Ježiš veřejně učí. Učedníci a apoštolové.
44. Pán Ježíš učí modliti se >Otčenášc.
45. Přikázání lásky.
46. Marnotratný syn.
47. Boháč & Lazar.

48. Opakování. Ježíš přítel dítck.
49. Pán Ježíš potvrzuje učení své zázraky. První

zázrak Kristův
50. Rozmnožení chlebů. (Svátost oltářní.)
51. Opakování veřejného působení Kristova a

zázraků jeho. ' *
52. Nepřátelé Kristovi.
53. Slavný vjezd Pána Ježíše na květnou neděli
_ do Jerusalema. Beránek velikonoční.
54. Ustanovení svátosti oltářní. (Zelený čtvrtek.)
55. Mše svatá a svaté přijlmání. (Králem.) Pří

tomnost Pána Ježíše v kostele. Uctívejme
ho klaněním.

56. Pán Ježíš na hoře Olivetské.
57. Pán Ježíš bičován, trním korunován a od

souzen.
58. Petrovo zapření. Jidášovo zoufání.
59. Pán Ježíš nese těžký kříž a je ukřižován.

(Velký pátek.)
60. Tělo Pána Ježíše v hrobě — duše Pána

Ježíše v předpeklí. (Bílá sobota.)
61. Zmrtvýchvstání Páně. Svátky velikonoční.
62. Pán Ježíš zjevuje se apoštolům a ustanovuje

svátost pokání. '
63.'Pán Ježíš rozesílá apoštoly a ustanovuje

Petra nejvyšším Pastýřem.
64. Nanebevstoupení Páně.
65. Seslání Ducha sv. Kázání Petrovo. Svátky

svatodušní.
66. 0 církvi katolické.

67. Obcování Svatých.
68. Smrt, soud, peklo a nebe.
69.—70. Opakování.

lll. třída školy obecné.
Biblická dejeprava a Malý katechismus.

!. Opakování potřebných modliteb. Návštěva
kostela. Modlitební kniha.

2. Mše svatá a jak chovati se při mši svaté
v kostele.

3. Stvoření světa. Ot. 33, 84.
4 O Bohu a jeho vlastnostech. (Bůh jest Pán

nebe i země — jest duch.) Ot. 18, 10, 22,
'23, 26.

5. O andělích. Ot. 35, 16, 37, z 38. pouze
první řádek.
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6. Dobří a zlí andělové. Ot. 39, 40, 41, 42, 25.
7. Andělé strážci. Ot. 43, 44.
8. O lidech. Ot. 45, z 46. pouze první řádek,

48, 49, z 50. jen první řádek.
9. Hříeh pivních lidí. Ot. 51, 52, 20, Zl.

10. Dědičný hřích n zasl.beni Vykupitele. Ot. 54,
55, 56, 57. 28.

11. Kain a Abel. Ot. 24.

12. Potopa. Noemova obět díků.
13. Opakování — zvláště vlastnosti Božích,

Šestero prnvd základních. Ot. 7.
l4.—18. Opakuj stručně a přehledně události až

k Mojžíšovi.
19. Mojžíšovo narození a povolání.
20. Bůh dává desatero přikázání na hoře Sinai.

Ot. 131.

žl.—25. Výklad desatera Božích přikázání se
zřetelem na zpytování svědomí"

26. Přikázání církevní. Ot. 155.

27. O hříchu. Pojem hříchu — těžký — lehký
(Nedelinovatí.)

98. hříchy hlavní. Ot. 182.
29. Zvěstování narození Páně. Modlitba »Anděl

Páně.
30. Kdo jest Ježíš Kristus? Ot. 60.
31. Narození Páně, pastýři u jesličck. Ot. 64.

65, 67, 68, 69.
32. Dětství Kristovo. Ot. 70.
33. Mládí Kristovo. Ot. 71.

34. Křest Páně. Nejsvětější Trojice Ot. 29, 30,
31. 32.

35. 0 křtu sv. (Ustanovení — odpuštění hříchu
dědičného — dítko Boží.)

36. Veřejné vystoupení Kristovo. Ot. 72.
37. Zázraky Kristovy opakovati.
38. Marnotratný syn.

3%). Ustanovení svátosti pokání. (Přídavek ot. IB,
19, 20.) .

40. Zpytování svědomí. (Přídavek ot. 21, 22,
23 krátce.)

4-1. Petr hřešící.

42. Maria Magdalena. (Přídavek ot. 26.)
43. Zacheus. Opravdové předsevzetí. (Přídavek

ot.. M.)
44. Zpověď. (Přídavek ot. 47, 48, 49, 50, SI.)
45—46. Naevičení modliteb ku sv. zpovědi.

(Přídavek ot. 55.)
47. Dostiučínění. (Přídavek ot. 56. 57.)
48. Přátelé a nepřátelé Kristovi. Slavný vjezd

Ježíšův do Jerusaléma.

49. Poslední večeře. Beránek velikonoční. (Mše
svatá a svaté přijímání krátce opakovati.)

50. Pán Ježíš na hoře Olivetské.

51. O modlitbě. Ot. 105, ze l08. jen první
bod, 111.

52. Pán Ježíš před Kailášem. Petrovo zapření.
Jidášovo zuulání.
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53. Pán Ježíš před Pilátem. Ot. 78, 79.
54. Ukřižování a pohřeb Kristův. Pán Ježíš

sstoupil do pekel. OL 80, 81, 82.
55. Zmrtvýchvstání Páně. Pán Ježíš zjevuje sc

apoštolům &dává jim moe odpouštčti hříchy.
Ot. 84.

56. Nanebevstoupení Páně a seslání Ducha sv.
Ot. 89, 90.

57. Opakování.
. Zázračné rozmnožení chlebů a zaslíbení svá

tosti oltářní.

Ustanovení Nejsvětější svátosti oltářní.
Kostel — oltář — svatostánek — věčná

lampa. Přítomnost Pána Ježíše ve svátosti
oltářní.

U'05

GUIoso
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61. Uctívání svátosti oltářní. Sv. přijímání. (Pří—
davek ot. 7.)

62. Čisté svědomí — pobožné srdce. (Přídavek
ot. 11, 12)

63. Co činiti při svatém přijímání a po sv. při
jímání. (Přídavek ot. 14, 15, 16, 17.)

64. Opakovati a připojiti bližší přípravu na
svátost pokání a svaté přijímání.

65. Založení církve. Petr její nejvyšší hlavou.
68. Nynější stav církve — dcůnice. Ot. 91, 94.
67. Obcování svatých. Ot. 96.
68. Odpušlční hříchů. Ot.. 97.

69. Těla vzkříšení. Život věčný. o:. 98, 99, 100.
70. Opakování. (Dokončení.)%

Z praxe a různé.

Ze spolku katechetů v království
českém Vyznamenání. J. E. nejd. pan
kardinál Leo ze Skrbenských,kníže arci
biskup pražský, udélil dp. Antonínu
Bondovi, katechetouz' měšťanských škol
»u Studánky v Praze- VII. :: předsedovi
Spolku katechetů u král. českém za úspěš
nou práci na roli školskéExpositorium
Canonicale. — Ad multos anuos!

Spolek katechetů v král. Ceském
konal dne 23. října t. r. VIII. členskou
schůzi za četné účasti členů. Přečten pro
tokol VII. schůze a bez debatty schválen.
Vyřízeny došlé dopisy. Pak referoval před
seda o některých nejnovějších výnosech z.
šk. r. (o klassšnkaci nižších známek z mravů,
při níž má být katecheta přítomen, o dít
kách rodičů bez vyznání — kteří nechtějí
dítě v nábož. dáti vyučovat) atd.

Pak promlouvá předseda o osnově naší
komisse, která vyjde ve Věstníku tiskem,
a o dokončeném textováni zákona o úpravě
našich platů. Po debattě o této situaci do
tazuje se kol. Slavíček jménem venkovských
kollegů. co je s akcí katechetického mu
sea, která tak dlouho již se vleče? Před
seda odpovídá, že záležitost vzali si na sta
rost koll. Jonák & Koukl; kol. Jonák byl
delší dobu nemocen a na přijatý úkol do
sud neresignoval ani o nějakých krocích
dosud zprávy nepodal. Záležitost bude před
mětem dalšich porad. Jednatel pak připo
míná členům, že lirma Pelz — velkoob—
chod Platýz — je teď dle »XX. Věkuc

v rukou žida Friedmanna, a proto Spolek
na slevu další nereflektuje. Členové vybízejí
se k řádnému placení členských příspěvků.
Tím skončeno.

Garnisonepredigten. NapsalDr.Rudolf
Zháněl. Sc svolením duchovní vrchnosti. V
Praze 1912. Nákladem a tiskem Cyrillo
Methodějské knihtiskárny (V. Kotrba). Str.
155. Velká osmerka. Cena 2 K 20 h. —
V době nynější věnuje se v duchovní správě
zvláštní zřetel mladíkům, odcházejícím za
povinností vojenskou. O předmětu tom jed
nalo se r. 1911 na vídeňských konferencích
biskupských, také skoro všechny diecesánní
listy zmínily se a povzbuzovaly ku pasto
raci této, rovněž i nedávno na památném
vídeňském sjezdu eucharistickém hovořeno
o.thématě tomto. Již před dvěma lety po
dal nahoře jmenovaný spisovatel všem kně
žím velmi vhodnou příručku z oboru to
hoto; jsou to známé jeho »Rekrutcnpredig
ten-. Spis tento, svého druhu ojedinělý, byl
vesměs všude přijat velmi sympaticky, & to
nejen u nás, nýbrž hlavně za hranicemi.
Rovněž byl schválen četnými biskupskými
ordinariáty, zvláště pak vřele doporučen c.
a k. Apoštolským polním vikariátem ve
Vídni a katolickým polním proboštským ú
řadem pro německé IOjSkO inámořnictvo
v Berlíně. Spis »Garnisonspredigtem jest
jako by pokračováním kázání pro rekruty.
Obsahuje na prvním místě dvě slavnostní
duchovní promluvy o císařských slavno
stech. Pod jménem »poučení stavovských:
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nalézáme dále nový cyklus promluv pro
voj. nováčky, kterého duchovní správcové
velmi vhodně použijí před odchodem mla
dých vojínů z domova. — Ve třetím od—
díle je 7 kázání, jak promlouvají se při
vojenské přísaze. Konečně je tu ještě sbírka
kázání příležitostných, t. j. o různých pa
mátkách vojenských, při přijímání sv. svá
tostí, o absoluci před bitvou a dokonalé
lítostí, řeči pohřební a pod. — Spisy Dra.
Rud. Zháněla jsou již dosti známy a byly
doporučeny i schváleny na místech povo
laných a nejvyšších, proto nebudeme se tu
o nich déle šířili. Vynikají jadrným obsa
hem, logickým, jasným a přehledným roz
borem, jsou psány lahodně, vzletně a lehce,
tak že porozumí jim snadně každý, kdo jen
poněkud ovládá jazyk německý. — Dopo
ručujeme »garnísonní kázáníc proto vřele
všem duchovním správcům bez rozdílu.
zvláště pak těm slavnostním řečníkům. kteří
chtějí mluvíti věcně, obsažně, výstižně, a
posluchačesvé nadchnouti k opravdové
nadšené lásce k Bohu a Církvi, k císaři,
králi a vlasti.

Světelné obrazy při katechesí. »Mo
nitore Ecclesiastico- sděluje, že v Italii u
žívá se obrazů světelných v kostelích při
katechesi s úspěchem. Kostely se hojně
plní, účastníci sledují se zájmem a pozorně
výklad katechismu, mládež se snadněji učí
a pravdy sv. víry vnikají hluboko v pamět.
By se předešlo jakémukoli zneužití místa
posvátného, byly stanoveny tyto normy:

1. Sanctissimum bud'z kostela odneseno
a dle platných předpisů uctivě dáno na
jiné místo, na př. do sakristie.

2. Mužové a ženy budte na místech od
sebe oddělených.

3. V kostele buď vždy světlo, vyjímaje
chvíle, kdy světelné obrazy se ukazují.

4. Farář anebo jiná spolehlivá osoba
dozírej, aby byl pořádek a předešlo se ja
kékoli nepřístojnosti.

5. Dlužno vyžádali si dovolení, které
dá aneb odepřc Ordinariát po předchozím
vyšetřeni místa i osob.

“Za takových podmínek dal sv. Otec
svolení, by jednotliví biskupové dovolovali
užívati při katechesl světelných obrazů v
kostelích.

Repetitorium der Kirchengeshichte.
(Vídeň 1912, Fromme 80, str. 439, váz.
5 K, napsal Vincenc Oskar Ludwig).

Ke známým kompendiím Korrespondenz
blattu řadí se důstojně i toto. Není učeb
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nici, nýbrž má býti »repetitorium látky u
čebné odjinud naučené a krátkou orientací
hlavních dat & dějinných problémům Tu
práci, která na pohled zdá se snadnou a
přece nelze ji podceňovati, vykonal autor
mistrně. Přes to podává celou řadu para
grafů, jež pojednávají o důležitých otázkách
tak podrobně, že nelze si přáti větší dů
kladnostl. Na př.: Důsledky pronásledování
(str. 28), ústava církve (str. 34), vývoj
svátků (str. 103). křesťanská kultura (str.
106). Že přirozeně i bystrému „oku auto
rovu lecos ujde anebo lecjaký omyl ae
vloudí, jest patrno. Tak všeobecná udání
ncdobře se pamatují, nepomůže-li se paměti
nějakým detailem; nestačí říci (str. 23):
»Pobyt Petrův v ímě dokazují svědectví
archeologie.: Tu by slovo v závorce pamět
posílilo. V příštím vydání mohly by býti
obšírnější dějiny rakousko-uherské.

Joh. Pichler: Katechesen fiir die
Biirgerschulen etc. II. díl, mravouka,
400 stran 80, brož. 3 K 50 h, váz. 4 K
50 h.

Katechese ty jsou zpracovány pro školy
měšťanské, pokračovací a poslouží pro kře
sťanské cvičení. Význaěnou předností jejich
jsou tyto body: Jádro věci, důvody, po
hnutky, příklady, doloha a to vše se zře
telem na praktický život. K tomu dále druží
se v tomto díle snaha, uvědomiti žáky 0
kráse a blahodárností křesťanskémravouky,
aby jim tak její předpisy byly milé a drahé.

Dle té methody pojednává tudíž v tom
díle ve 33 katechesích důkladně azajímavě
o přikázáních, hříchu a ctnosti. Poukazu
jeme tu na stati o spisech víře nepřátel
ských, spiritiemu, povinnostech k vrchnosti
a vlasti, samovraždě, alkoholismu, souboji,
čistotě a opaku jejím, nutnosti majetku,
pravdomluvnosti a věrnosti, spokojenosti,
zlobě hříchu smrtelného. dobrém příkladu,
missiích pohanských a klášteru.

Korunou díla je 15 katechesí, v nichž
se pojednává o thématě »výchova a život:
pro školy pokračovací. Jsou tu důkladně
zpracované katechese o vůli a jejím konu,
vzdělání vůle rozumem, citu a obrazivosti,
svědomí a jeho pěstění — populárně-prak
tická psychologie — o práci, stavu a volbě
stavu, četbě, bázni lidské, posvátné lásce
a jejím opaku, námitkách proti křesťanské
mravouce. národnosti a křesťanství, živlech
podvratných (anarchismu a soc. demokra
tismu), vůbec thémata na výsost časová a
dosud nikde nezpracovaná.
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Pozoruhodno je stanovisko Pichlerovo
k Foersteroví. Pichler přiznává se v úvodě,
že použil v mnohém myšlenek Foerstero
vých. Chybou však by bylo, soudí autor,
kdyby se názory Foersterovy vzaly do ka—
techesí v té formě, jak je podává, jelikož
Foerster nemá úmyslu podávati vyučování
náboženství, nýbrž přirozenou mravouku a
také tu prohlašuje za nedostatečnou. Proto
dlužno jest, jak Pichler praví, přirozené
motivy, jak je Foerster podává, podřiditi
nadpřirozeným; hlavní věcí. musi tu býti
vždy motivy nadpřirozené. Tu zásadu Pich
ler důsledně uskutečnil,

Dodáme-li k tomu, že kniha je protkána
mnohými příklady a to časovými a na
mnoze novými, pak dá se nám za pravdu,
řekneme-li, že je to opět jeden skvělý zjev
na poli populárního vyučování mravouký
křesťanské a lze ji naprosto vřele doporu
čitl zvláště katechetům na školách měšťan
ských a pokračovacích a případně i du
chovní správě pro křesťanské cvičení.

nád zkušební pro kandidáty středo
školské arcidiecése vídeňské. který při
náší vídeňský list diecésní č. 14, 1912
stanoví:

1. Žádost za připuštění ke zkoušce lze
podati teprve po tříleté činnosti v duchovní
správě. Táž podává se zpravidla na začátku
školního roku ke k. a. ordinariátu & doloží
se vysvědčením maturitním a indexem resp.
absolutoriem o vykonaném studiu theologie
kém. V případě méně uspokojivé kvalifikace
může ordinariát odcpříti připuštění ke zkoušce.

2. V žádosti za připuštění ke zkoušce kan
didát naznačí hlavní theologický odbor,
z něhož hodlá podati písemnou práci (bod
3) na př. ze všeob. a specielní dogmatiky,.
morálky, církevního dějepisu. Théma ztohoto
odboru, které urěí zkušební komissař, sdělí
se s kandidátem současně svyrozuměním o
připuštění ke zkoušce.

3. Jmenované thema zpracovati má kan
didat ve lhůtě čtyř měsíců, kteráž lhůta
může býti prodloužena ve případech zvláště
pozoruhodných a to v minimálním rozsahu
dvou tiskových archů a na konci udány
buďte svědomitě prameny a pomůcky, jichž
bylo užito. Zkušební komisse rozhodne, zda
za tuto domácí práci mohou býti náhradou
práce theologicko—vědecké od kandidáta již
uveřejněné. Doktoři theologie jsou dispen
sování od ní v příčině jich dissertace apro
bované theologickou fakultou.
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4. Byla—liby dle dobrozdání zkušebního
komissařc domácí práce od zkušební komisse
reprobována, nemůže býti kandidát připuštěn
k další zkoušce.

V případě, že byla domácí práce appro
bována, kandidát v den stanovený od kníž.
arcib. ordinariátu podá klausurní práci ze
všeobecného vychovatelství nebo ze specielní
methodiky vyučování náboženství bez užití
pomůcek, k čemuž se mu dá lhůta čtyř
hodin a pak následujícího dne podrobí se
před ustanovenou komissi ústní zkoušce,
která v rámci vyučovací látky stanovené
učebnou osnovou pro střední školy bude se
týkati všeobecné a specielní dogmatiky a
církevního dějepisu se zřetelem na otázky
biblicko-archeologické a liturgické.

Podal li kandidát výbornou domácí práci,
může mu po návrhu referentově ústní zkouška
ze jmenovaného theologického odboru býti
odpuštěno. Doktoři theologie podrobí se to
liko klausurní práci ze všeobecného vycho
vatelství anebo specielní methodiky. Zkušební
taxa jest 80 K, od doktOrů theologie 40 K.

6. O vykonané zkoušce obdrží kandidát
vysvědčení od k. &.ordinariátu, jímž se pro
hlašuje týž za způsobilého velmi dobře, dobře
neb dostatečně pro vyučování náboženství
na školách středních.

7. Bylo-li by kandidátu po vykonané
zkoušce odepřeno vysvědčení způsobilosti,
může býti připuštěn po rozhodnutí zkušební
komisse po uplynutí roku opět ku opako
vání zkoušky.

Je- li kandidát uznán za způsobilého k vy
učování náboženstVÍ, má týž zpravidla ve
druhém běhu školního roku na nějaké střední
škole, kterou mu určí zemská školní rada,
dvě hodiny týdně obcovati vyučování ná
boženství a to hlavně na vyšším stupni, aby
bezprostředním názorem, didakticko-metho
dickým občasným rozhovorem s nábožen
ským učitelem a spolu vlastními pokusy na
konci běhu uveden byl v praksi školství.

Pakli kandidát po vykonané zkoušce
aspoň semestr jakožto provisorní učitel ná
boženství k spokojenosti vyučoval. může
býti dispensován od povinnosti hospitace.

10. Týž zkušební řád nabude platnosti
1. září 1912.

Konkursy : Definitivně se obsadí místo
katechety:

1 na ot.—ec.šk. ve 11. obvodu v Náchodě

(do 16. listopadu). C. k. o. š. r. v Náchodě
30. září 1912.

Katrin-turnedruhtva Vint ' Pfllt
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Postupný Výklad mše svaté.
(Dokončení.)

S prohloubením výkladu mše sv., při čemž vždy hlavní důkaz sluší kla'sti
na obětní charakter mše sv., bude postupovatí parallelně i důkladnější pojednání
o svátosti oltářní, svátostné přítomnosti Kristově a sv. přijímaní.

Dalším předmětem naší úvahy bude. kterak přidržovatí děti dospělejší k ná
božné účasti při mši sv.

S tím souvisí i otázka, kterak upraviti pro děti modlitební knihu a zpěvník.
Diecésní zpěvník s modlitební knížkou byl by tu žádoucí. Jelikož však prozatím
zůstane pro nás zbožným přáním, nebude zbytečno promluvili o tom, kterak
bychom si představovali v něm část integrující, totiž stať o mešní pobožnosti
pro děti dospělejší.

Vytkneme tu dvě zásady ato: 1. liturgické uspořádání, 2. dětský styl
modliteb.

Dle-první zásady budiž stat o mešní pobožnosti konformní s mešní knihou.
Tak na př. části, které se nemění, jako: stupni modlitba, kyrie, gloria, krédo,
offertorium, praeface, kanon, pater noster, kommunio, posled. evang. budou stálé
jako jeden formulář; k nim budte pak připojeny části měnící se, na př. pro ad
vent, vánoce, zjevení P., velikonoce, prosebné dny, nanebevstoupení, svátky
svatodušní,_mariánské, strážného anděla, všech svatých, věrných duší.

Druhá. zásada úpravy mešní pobožnosti hledí k dětské duši. Dítě bude se
modliti rádo jen tehdy, bude-li jeho modlitební knížka b. formuláře modliteb
shodné se způsobem jeho myšlení a vyjadřování se. Nejsou tudíž pro ně pří—
pustny modlitby liturgické v doslovném překladu z textu latinského. Musí býti
přizpůsobeny dětskému stylu. Změna slova, krátká paratrase často přiblíží smysl
dítěti; v tom pádě i apoštolové a církevní otcové dovolili si leccos. Ovšem ne
myslíme tím pcdávati místo hlubokých, jadrných &krásných myšlenek církevních
modliteb rčení prázdná a nic neznamenající.

Má—liuspořádání modliteb jímati mysl i srdce dítěte, pak vydatným pro
středkem k tomu cili bude i obrázková část, totiž i případné illustrace. V tom
pádě skýtají bohatý výběr Písmo sv., liturgie & církevní dějiny.
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K výkladu mešních modliteb bude se družiti i výklad mešních písní, to
bude tedy dalším úkolem katechety u dětí na stupni yyšším a k tomu družiti
se bude i ještě důkladnější probírání obřadů, k čemuž dále bude se pojiti i sym
bolický výklad, pokud jej církev připouští, na př. mytí rukou, rozpínání rukou
před konsekraci, lámání hostie, časté žehnání křížem, užití světla, kadidla a j.

Mimo pobožnost mešní obsahuje modlitební kniha i modlitby, jichž třeba
k náboženským cvičením: denní a jiné modlitby, působivé modlitby věro- a
mravoučné, před zpovědí a přijímáním, modlitby sv. téhodne a konečně písně.

Modlitební knihu (se zpěvníkem) sestaviti, k tomu nestačí jednotlivec, nebot
hledice k části modlitební, zpěvné a obrázkové máme na mysli anketu aspoň
tříčlennou. Iniciativu by mohl dáti nejd. Ordinariát, náklad na př. Dědictví
sv. Prokopa a jako učebnice katechismu je hlavně v užívání pro nižší a vyšší
stupeň, tak i modlitební knihu si představujeme pro nižší a vyšší stupeň.

Dekret o prvním sv. přijímání obrátil samozřejmě i pozornost k výkladu
o mši sv., jak dokladem toho je i naše navržená osnova a tudíž vše, co k to
muto centru bohoslužby směřuje, mělo by dítěti býti dano.

Katecheta pak, který pozornost věnuje výkladu třeba jen několikaminuto
vému modlitby resp. písně, mnoho přispěje k tomu, že nesplní se slovo: »Lid
ten ctí mě ústy, ale srdce jeho vzdáleno jest ode mne..

Cyklus promluv k mládeži studující.
Napsal prci. LUBOMÍR PETR.

Promluva IX.
Povinnosti děti k rodičům.

Z bolestné tragedie Kristovy smrti na Golgatě obzvláště nezapomenutelným
zůstává výjev, kdy Kristus svých bolesti zapomínaje, ještě s kříže stará se o svou
matku pod křížem plačící. »Jene, hle matka tvá, matko, hle syn tvůj! Veliký
Učitel náš dává nám ještě ve smrti příklad, jak chovati se máme k těm, kdo
nám život dali a kdo nás tolikerými důkazy lásky od malička zahrnovali.

O této vřelé lásce ródičů k dětem uvažovali jsme posledně, dnes předmětem—
úvahy své učir'tme povinnosti dětí k rodičům, jak je přirozený zákon a kladný
zákon Boží dětem ukládají.

Co znamená. ctíti své rodiče? Zdá se mi, že jest to něco, co se dá lépe
procítiti a srdcem pochopiti než vysloviti a určití. Tkví-li ve tvém srdci cit úcty
k rodičům, pak projevuje se jistě ve všem tvém chování. Ve hlase, v otázkách.
odpověděch, v ochotě, s jakou přijímáš jejich rady, v šetrnosti, s jakou se pod
řizuješ jejich napomínáním a pokáránim. Mohamedánské děti zouvají střevíce než
vejdou do komnaty matčiny, nikdy neopovažují se posaditi se v otcově přítomnosti,
dokud nebyly k tomu vyzvány. Vztah dětí k rodičům v rodinách křesťanských
jest srdečnějši a méně obřadný, ale srdečnost ta přirozeně nesmí býti naújmu úctě.

A nepřestává povinnost její s přibývajícím věkem dítěte. Naopak, čím starší
jsi, tím jsi způsobilejší, abys doccnil všechnu míru přijaté lásky a abys osvědčil
se za ni uznalým a vděčným.

Můžeš-li se jim tudiž již nyní nějak odvděčiti, učiň tak “ochotně a rád:
v churavosti trpělivě je ošetřuj, v potřebách jejich jím pomáhej, doma rád jim
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posluž, starostem jejich ulehčuj; úsluhy, které jim prokážeš, byt i byly sebe
prostší, a byt tě zdánlivě sebe více ponižovaly, nebudou tí nikdy k necti.

R. 1879 odměněna byla velkokřížem čestné legie ve veřejném zasedání pa
řížské akademie Leontina Nikolova. Bylo dostalo se jí pečlivého vychovaní a ne
malého vzdělání ; a přes to ucházela se před třiceti lety o místo opatrovnice
vSalpetriěru, známém pařížském ústavě pro choromyslné ženy. Podnětem k tomu
byla jí ryzí a vroucí láska k matce, jež byla choromyslna. Přijala obtížnou a
svízelnou tuto službu, aby byla matce na blízku a aby ji mohla ošetřovati. Den
co den z utrpení vcházela do utrpení, majíc pouze jediného průvodčího, blahé
vědomí, že své dětinné povinností zadost činí. Plných dvacet sedm let žila
v tomto odříkání, než ji matka skonala v náruči. Odděl paprslek od slunce &
pohasne. Odděl haluz od kmene a uschne. Oddčl lásku od dítěte a přestává být
dítětem.

Léta uplynou jako voda, rodičové vaši časem sestárnou & vy, vyrostše
z dětských let, samostatné zaujmete postavení v životě. V té době, až budete
jednou opatření a sestárli rodičové odkázáni budou na vás a snad ina vaši
podporu, osvědči se však nejneklamněji, zde byli jste svých rodičů hodnými
& vděčnými syny. A čím výš jsi se propracoval, čím prostší byli rodičové tvoji
tím větší bude povinnost, abys se jim vděčným projevil. Nebo či zásluhou, ne-li
jejich, povznesl jsi_se? 0 sv. Janě & podobných příležitostech často tu v Praze
vídáváme syna nemalé společenské postavení zaujimajícího v průvodu prostinké
staré matky venkovanky. Zda nepatřime vždycky na prostou matku tu s pocity
nejupřímnější úcty? Propracovati se z malých počátků do výše, to není nikdy
necti. Naši největší lidc' většinou vzešli z prostých chaloupek. Styděti se tudíž
za svůj prostý průvod, za své chudé rodiče, bylo by nejen nejvýš nevděčno,
ale i nejvýš nerozumno. Chaloupky naše buďte požehnányl

Všichni z vás znáte zajisté obraz Raiaelovy Sixtinské madony. Ratael vy
pravoval sám jednou, jak jeho obraz povstal. Pozoroval mnoho matek a v každé
tváři některou přednost a krásu shledav, shrnul je všechny do světoznámého
svého obrazu. Věřte, že v každé tváři starostlivě matky, starostlivého otce, lze
spatřití ony nadpozemské rysy lásky a krásy, díváme-li se do ni milujícíma
očima.

Ale, což nemívají rodičové také chyb? (5 zajisté. Jsou i rodičové, jimž lze
jistě mnohou výtku učiniti. Měl jsem ve škole hocha, vypravuje Forster ve své
Jugendlehre, jehož otec pro krádež již třetím rokem ve vězení držen byl. Ubo—
hému chlapci nebylo přirozeně snadno otce svého ctíti a hoch byl zřejmě roz
pačit, když mluvil jsem o úctě k rodičům. Zeptal jsem se proto jednou úmyslně,
máme-li i takového otce ctíti a milovali? Chvilku bylo ticho, pak přihlásila se
dceruška dělníkova. »Ano,c odvětila, ».protože kdybychom ho i my opustili, za
tvrdil by se ještě víc.: Věru, odpověď mudrce hodná. Nejen děti_.jsou rodičům
svěřeny, ale i rodiče dětem. Každý jest druh druhu svěřen a žádný člověk na
světě není ještě ztracen, pokud má někoho, kdo v něm ještě v dobro věří. Byl
jsem jednou na cestách přítomen pobožnosti, jež začínala slovy:; »Jest světlo
v každém člověku, jenž na svět přichází.: Jest světlo i v člověku chybujicím,
ale viděti je mohou jen ti, kdo ho milují. Jaká byla by tvá. láska k rodičům,
jest-li že bys nad nimi hned na soudnou stolicí zasedal, neznaje ani shovíva
vosti ani omluvy? Láska nehledá zlého, nesoudí zle,'láska odpouští. Tak mohou
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samy dětí být svým rodičům anděly strážci. »Povážíme li,: napsal známý spiso
vatel švýcarský Gottfried Keller, njak vřele rodičové i k nejnezdárnějším svým
dětem lnou a je ze svého srdce vyhostiti nejsou s to, shledávám nejvýš nepři.
rozeným, rozhorlují-lí se tak zvaní hodní lidé nad rodiči, již v hanbě, chybě
žijou nebo ponížení.:

Šel jsem nedávno mimo dům, před nímž pohřební vůz stál a plačící děti
kolem matčiny rakve kupily se, iež do vozu byla vsunovana. Je bolestno dětem,
pozbytí nenadále v matce své vychovatelky, své ochrany. Ale jest mnohem bo
lestnější ještě, musí-li si dítě v skrytu srdce říci: »Odchází mi matka, jíž jsem
mnoho zármutku způsobil a jest pozdě již, abych to napravil..

Nedopusťte, moji milí, aby vám jednou taková bolest svírala srdce. »Kdyby
byl tatínek ještě mezi námi,: vzpomínáváme si zemřelého, ojak bychom si toho
vážili, jak bychom ho na rukou nosili & zpříjemňovali mu každou chvilku ži
vota!: Nechtějte po tom toužiti, až pozdě bude a radost čiňte rodičům, dokud
mezi vámi jsou. Odejdou vám s nimi ti, kdo vás na celém světě širém nej
upřímnějí rádi měli. Cti otce svého a matku svou, abys dlouho živ byl a dobře
se ti vedlo na zemi. Naplnění tohoto záslibu Božího není ničím vzácným, na
opak nanejvýš přirozeným. Jet úcta k rodičům nejlepším vychovatelem a nej
lepší průpravou k dobrému životu. Požehnání rodičů staví domy. Tam, kde
úcta vládne, daří se i vychování a dobré vychování způsobuje, že v životním
zápase převahy nabýváme nad těmi, kdo se v mládí zanedbali. Buďte hodnými
syny a požehnání Boží jistě nemine i vás a provázeti vás bude štěstím časným
i věčným. Amen.

Promluva X.
O vztahu dětí k sobě, ]: učitelům, k stáří.

Vzpomínáte si ze svého dětství na pohádku o dvanácti bratřích? Jak bratři
byli začarováni, když se jím sestra narodila a jak potom sestra do světa se vy
dává, aby je osvobodila? A jak jest již tomu velmí blízka a jak v zahradě
dvanáct květů utrhává, aby jimi bratry podarovala? Tu přistupuje k ní stařena
a praví: »Dítě, co's to učinilo, dvanáct bílých květů, to byli tvoji bratři, kteří
nyní navždy ve dvanáct havranů proměněni jsou.< »Nezbývá již opravdu žádný
jiný prostředek vysvoboditi jeřc ptalo se děvče plačky. »Zbývá jediný,c odvětila
stařena, „ale ten je tak těžký, že ho nesvedeš. Sedm let bys nesměla promťuvití
ani se usmati, a kdybys jen jediné slovíčko pronesla, třeba jen hodinu před
uplynutím sedmi let, bude všecko nadarmo a jediným tím slovem zemrou
bratři tvoji.'

Tu řekla si sestra: »Vím jistě, že bratry své osvobodím.: Šla do hlubokého
lesa. žila v něm a krátíla si chvíli předením. Tam obieviljikrál, vzal ji na svůj
zámek a ač byla něma, učinil ji královnou. Tak žila šťastně několik let s ním,
až byla lživou pomluvou nařčena z nevěry. Kral dlouho zdráhal se uvěřiti,
konečně však dopřál pomluvám sluchu a odsoudil královnu k upálení. Již byla
přivázána ke kůlu, již plazil oheň červený svůj jazyk po jejich šatech, a'e sestra
mlčela a mlčela. Na štěstí, jak to v pohádkách již bývá, vypršelo právě v té
chvíli toužených sedm let. Ve vzduchu zašuměly perutě, přilétlo dvanáct havranů
a proměnilo se ve bratry, již—chvatně rozmetali hranici a rozvázalí pouta sestřina.
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Ted teprv mohla sestra promluviti a sděliti králi příčinu svého mlčení, a radost
a ples rozhostily se po královském dvoře.

Děje se to jen v pohádce, že bratři a sestry si mohou mlčením prospěti,
druh druha takřka vykoupiti? Neděje se i v rodinách tak často, že rozumným
mlčením lze předejití hádky a sváry mezi bratry a rozumným ustoupením zbaviti
bratry kletby zlého činu nebo zlého zvyku? Čtvrté přikázání totiž nejen upravuje
vztah dětí k rodičům, ale i vzájemné vztahy sourozenců. A maji-li mír a láska
viádnouti v rodině, zda není tu třeba obapolných obětí a obapolných ústupků?
Z čeho pak vznikávají v rodinách přeháňky různic a svárů, rodičům tolikrát
trpké chvíle působících? Z neústupnosti, haštěřivosti & sobectví. Jako ve společ
nosti, tak jest i v rodině. Jsi-li sám sobecký, vychováváš k sobeckosti i bratry
a sestry. Jsi-li sám ústupný a přejný, zahanbuješ sobce a nutíš je, aby splatili
ústupnost ústupností a přejnost přejností. Mýlili byste se velmi, kdybyste se
domnívali, že rozumným mlčením vzbudili jste ve svárlivém bratru zdání, že byl
v právu. Každý člověk dobře cítí, když v neprávu jest, že zašel příliš daleko
a že se pěkně nezachoval. A rozumné vaše mlčení bude na něho působiti jako
sprcha a bude mu poučnou školou pro příště. Jen tak, moji milí, budete hodnými
bratry a jen tak budete s láskou vzpomínati na domácí krb, až vás život do
světa různými cestami rozptýlí.

Cti otce svého a matku svou, v těch slovech stajen jest i příkaz úcty
k těm, kdo rodiče ve vašem vychováváni zastupují. Kdo tu první místo zaujímá,
ne-li vaši učitelé, již sytí vás chlebem vzděláni, jež nejen duši obohacuje a srdce
štěstím plní, ale i budoucnost vaši pojištuje. Přisedáte k upravenému stolu, ale
víte, co myšlení a práce stálo, než vám byl stůl tímto způsobem upraven?
Každá pravda v lidech jest těžkými obětmi vykoupena. Lékařství, matematika,
chemie, fysika, kdo spočítá národy a jednotlivce, již na těchto vědách pracovali!
Za všecko, co víme, vděčíme práci tisíců a milionů hlav. Abych jen jediný při
klad uvedl: Víte, že země otáčí se kolem slunce & usmíváte se starým časům,
v nichž ustáleno bylo domnění, že slunce krouží kolem male' naší země. Ale
zda máte tušení, kolik hlav dny a noci přemýšlelo, než tuto pravdu učinily
nezvratnou? Objevil ji už starý Řek Aristarch. Jeho tvrzení nemohlo arci přijato
býti beze zkoušky. Přišel jiný Řek, Ptolomeus, jenž vypočítal velmi důmyslně,
že nemůže jinak býti. než že slunce se točí kolem země. A než bylo poznáno,
že svět nemůže s tímto tvrzením souhlasiti, uplynuly nove' věky, až Koperník
obrovským výpočtem dokázal správnost Aristarchova tvrzení. A ještě i potom
trvalo dobré půlstoletí, než byly rozptýleny staré předsudky, dlouhými věky
utvrzené.

A s lidským srdcem jest tomu nejinak. Leccos zlého, leccos škodlivého
dřímá v něm, co musí býti poučením a vychováním z něho vypleněno, leccos
dobrého a mnoho ušlechtilého jest v něm skryto, co musí býti vyvoláno a se
síleno, aby království Boží vzešlo ve vás a z vás přešlo do světa, do vašeho
okolí jako lepší stav věcí, jako vláda spravedlnosti a lásky, k jejíž založení má
každý přispívati dle svýčh sil a dle své možnosti. Ale to všecko jsou úkoly
vyžadující veliké práce, veliké obezřetnosti a trpělivosti.

Zda tušite ji všecku, když v lavicích sedíte a přijímáte chléb duše z rukou
svých učitelů? O zajisté, že tušite, nebot jinak sotva by se dala vysvětliti vděč
nost, jež žáky do nejpozdějších let stáři k učitelům pojí. Jen nechtějte vděč
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nost tu vyhražovati až vzpomínkám zralejšího věku. Již teď osvědčujte ji úctou
a láskou, jež jediná činnosti učitelově pojistili může zdar & úspěch. Jsme také
jen lidé s chybami, jež lidmi vládnou, ale úcta, důvěra a láska snadno dovede se
přes ně přenésti. Bude to jen malá splátka za dluh shovívavosti, již učitelé rádi
osvědčují chybám vašim. Alexander Veliký říkal často, že svému učiteliAristotelu
vděčí za stejně tolik jako svému otci Filipu; nebot otci děkuji za to, že žije,
Aristotelovi, že umím rozumně žíti.

A ještě jednu úctu chci tu uvésti, jež mládež musí zdobiti. .Jest to úcta
ke stáři. Je v tom hluboký smysl. Stáří, to jest zosobněná zkušenost. Kdo by
stavěti chtěl jen na moudrosti své hlavy, ten brzo zakrněl by ve svém rostu
Uzavíralt by si cestu k minulosti, k pokladům moudrosti, jež vykoupena jest
utrpením a znalostí života. Když udatný generál Ziethen v pokročilém stáří
usnul jednou při stole Bedřicha Velikého, zašeptal král těm, již ho s úsměškem
na to upozorňovali: »Buďme tiši, děti, abychom ho ze spánku nerušili. Nabděl se
za nás dosta

Před šedinami poustaň a stareů si važ, dí Písmo svaté. Pro ušlechtilost
smýšlení nic není příznačnějšího nad způsob, jakým se ke stáří chováme. Cti

Viv
starce jako otce, aby i nad tvým stářím spočívala úcta pristích pokolení. Amen.

Promluva X1.
0 zdraví. Lidé a příroda..

vSLvšelijste, že řečeno bylo starým: Nezabiješ. Já pravím vám, kdožkoli by
se huěual na bratra svého, hoden bude soudu:. Kristus zdokonaliv a prohloubiv
zákon starý a přikázav nám, abychom střehli již svých myšlenek před nevraživým
nazíráním na bližního, vzal do své ochrany nejen tělesné zdraví bližnich, ale
i zdraví a svěžest duše naší. Všechen život vyvíjí se totiž z vnitřku na venek.
Jest nezměnitelný zákon, který praví: Jak uvnitř, tak zevně, jinými slovy: Síly
myšlenkové, rozmanité stavy mysli a city mají všechny účinek na tělo íysické.

»Kam ideŠP- tázal se východní poutník, potkav jednou mor. »Jdu do Bag
dadu zabit pět tisíc lidí,. zněla odpověď. Za několik dní potkal týž poutník
vracející se mor. »Řekl jsi mi, že jdeš do Bagdadu zabit pět tisic lidíc, pravil,
»zabil jsr jich však padesát tisice »Nikolí,< bránil se mor; wjá jsem zabiljen pět
tisíc, jak jsem ti řekl, ty ostatní zabil strach.:

Jako strach, tak působí na nás, na naše zdraví i hněv, závist, žárlivost a
jak se všechny ony neklidné stavy duše jmenují. Je dobře známo, že náhlá
a prudká vzrušení mysli nejen oslabila v několika hodinách srdce, nýbrž způso
bila i smrt. Hněvné nálady a city jsou přirozeným ovzdušim nemoci, stejnějako
cit dobroty, lásky, přízně má. účinek očistný & životodárný.

Láska a city spřízněné jsou stav normální a přirozený, souhlasící s věčným
řádem Všehomíra, nenávist a city příbuzné jsou stav nemorální, nepřirozený,
zkalený, a příčí se věčnému řádu Tvůrcovu. Každé porušení zákona však se
mstí. Dovolíš-li vládnouti myšlenkám hněvivým, zlobným, budou stravovait
& otravovati tvé ústrojí. »Kaine, proč opadla tak tvář tváP- čteme již na prvních
stránkách Písma svatého. Veliký mudřec hebrejský vyjádřil podivuhodnou tuto
chemii života slovy: »Tak spravedlivý rozsívá k životu a kdož následuje zla,
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k smrti své.: »Duch je všecko. Co myslíš, tím se stávášc, pravil Budha. »Ve
vědách hygienických poznáváme stále patrněji, že i tysický organism a naše
ústrojí čivni především odkázány jsou životodárnou energií ducha a že všecko,
co hubí charakter, nemůže nadlouho prospívati zdraví tysickému.:

Dáme tudíž svému zdraví nejspolehlivější základ, učiníme-li z nitra svého
stálý stánek lásky, vlídné radosti, & vzdálíme-lije hněvu, nenávisti a oněch chmur,
jež tísníce ducha i tělo podlamují. Tělo potřebuje pokrmu, čistoty, odpočinku,
šatu, příbytku, to jistě; ale především slunce v duši, jasné mysli a klidného přej
ného srdce, jaké propůjčuje dobré svědomí. Veselá mysl, půl zdravi.

Takovou úpravou svého nitra posilíme tedy své zdraví a vzdálíme od sebe
vše, co by trvání našeho života mohlo ohrožovati. Ale nejen našeho života.
1 život a zdraví bližního bude před námi v bezpečí. Nikoli snad jen proto, žeje
nebudeme ohrožovati, ale i proto, že k němu budeme přispívati. Je podivuhodna
síla myšlenky a tajuplný jest její účinek na okolí. Učitel vchází do třídy s ra
dostnou září v oku a s úsměvem v srdci, a jeho duševní stav jako slunný pa
prsek rázem rozlévá se po srdci žactva a plní je radostným štěstím. Cítime dobře,
vzbudil—liněkdo proti nám myšlenku nenávistnou ve svém nitru anebo myšlenku
přejnou. A city příbuzné ozvou se i v naší duši. Svou vlídnou myslí budeme
tvořiti vlídnost i ve svém okolí. Nejen nemoc, i zdraví jest nakažlivo.

Podobně můžeme však říci: Přikazuje-li nám páté přikázání i šetrnost a cit
k jiným tvorům, děje se to zase pro nás, na naše zušlechtění, na naše štěstí.
Každá tvrdost, neeitelnost v tomto směru, zůstavuje stopy v duši naši. O Neronu
Ukrutném vypravuje životopisec, že za svého dětství s obzvláštní zálibou trápíval
zvířata.

Jednou vyjel si americký president Lincoln na koni do přírody. Spatřiv při
cestě v hlubokém bahně mladého vepře, jenž marně usiloval z bahna se vy
prostiti a všimnuv si, že mu zadušení hrozí, seskočil s koně a pomohl vepři
z bahna. Zamazal se arci při tom důkladně. Příběh vešel ve známost & nepro
zíraví lidé divili se, jak president republiky může si pro vepře tak zadávati. »Ne
učinil jsem toho k vůli vepři,: odvětil Lincoln, »nýbrž k vůli sobě.: Ano, činí
me-li něco dobrého, nemají z toho užitek jen druzí, nýbrž i my sami, ježto
cvikem utužují se síly a dobré vlastnosti naše. netečnosti však se otupuji. Ze
naším dobrým příkladem i okolí naše získává, jest arci samozřejme.

Pěkným poučením dýše příklad, jejž vypravuje proslulá spisovatelka
švédská Selma Lagerlófová. V óvedském parku chytili veverku & donesli ji
do statku. Všichni, staří, mladí těšili se z roztomilého zvířátka s chytrýma, zvě
davýma očima a hebkým kožíškem. Celé léto chtěli se baviti jejími mrštnými
pohyby, jejím dovedným louskánim lískových oříšků. její veselou hrou. Rychle
snesli s půdy klec, zeleně natřený domek s bubínkem drátěným, jenž otáčel
se v kruhu, když veverka v něm chtěla po svém způsobu vyšplhati se do
výše, upravili jí tam lože z listí a dali misku smlékem a misku s oříšky.
Zařídili jí to nejpohodlněji a divili se tudíž, že se veverce v kleci nelíbí. Smutně
seděla v koutku klece, nedotýkala se potravy a jen žalostně naříkala. »Bojí se,
říkali ve statku, »ale zvykne si, zdomácní do zítřka a bude si hrát i jist.: Večer
odešli domácí lidé na přástvy &jen babička zůstala doma. Seděla u okna a
hleděla do dvora, do úzkého pruhu světla, jež lilo se z osvětlené světnice. Pro
mnula si oči, domnívajíc se, že jest to klamné vidění. Ale ne, byla to skutečnost
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Na dvoře objevil se skřítek drobné postavy. Byl to Nil Holgerson, jenž ve skřítka
proměněn, konal pouť na hřbetu kačera po Švédsku. Skřítek běžel ke kleci. při
stavil si tyč a vyšplhal se po ní k veverce. Zkoušel otevřítí klec & když se mu
to nepodařilo, sklouzl po tyči dolů a odběhl. Za chvíli vrátil se zase a nesl něco
v ruce. Co, nemohla rozeznati. Vyšplhal se zase po tyči, rozbil svým dřeváčkem
skleněné okénko, a co přinesl, vložil do klece. Stařenka tušila již, co to asi je.
A když syn a snacha a vnoučata domů se vrátili, vypravovala jim, co viděla.
Zasmáli s jí, jistě v dřímotě se jí něco zdálo. Vyšli ven ke kleci, vskutku, babička
měla pravdu. Ve hnízdečku z listí zrobeném ležela dvě mláďata veverčina, dva
dni teprv stará, slepá ještě: »Necht se to stalo jakkolic, pravil hospodář, »tolik
je jisto, že my lidé zachovali jsme se tak, že bychom se mohli styděti.: A vzav
veverku s mláďaty, vložil je ženě do zástěry a řekl jí: »Jdi a zanes je zase do
parku a vrať jim svobodu.. A druhého dne ptáci na větvích nezpívali nic jiného
než chválu o hodném Nilu Holgersonovi, jak zachránil slepým mláďatům matku
a s ní i život.

Také Ludvík Ganghofer, vynášeje dobrotu Heydegastovu, nevěděl o něm
nic lepšího říci. než že_chuďasa uměl potěšiti & broučkům vyhýbal se z cesty.
Neboť je-li smysl pro přírodu a její krásy znakem duše vnímavé, jest šetrnost
k živočichu znakem duše dobré a ušlechtilé.

Ano, na tom něco je, řeknete. Trápiti zvířata, to je bolí. Ale květiny, co na
tom? Jdu-lí pěšinou a srážím-li hůlkou koruny květin při cestě rostoucích, vy
trhávám-li je svévolně a zahazuji, co na tom?

Víte, jak se jmenuje takový pud? Pud ničivý, a kde ten se ve člověku
vzmáhá, tam ubývá šetrnosti, pečlivostí, a snadno “přenáší člověk svůj ničivý
pud i na bytosti jiné, na své bližní, niče jejich radosti, šlapaje po jejich bolestech,
srážeje hlavy jejich nadějím.

Vedle velikého vězení v New-Yorku zřízen byl rozsáhlý skleník s hojnými
druhy květin, v jichž pěstování se vězni zaučují. Bylo totiž právě v těchto
ústavech poznáno, jaký zjemňující a zušlechtující vliv i na nejhrubší mysl má
pěstění květin. S počátku vězni jen z dlouhé chvíle přikládají ruku k dílu; znenáhla
však věc začíná je těšiti a zatím co vězni květiny zalévají, přesazují, na slunce
vynášejí, oživuje v nich něco, co zdálo se již mrtvým: radost-na vzrůstu,
smysl pro cizí život. Práce, rosa a slunce zúrodníly nejen skleník, ale i mrtvá
ejich srdce.

Jest veliký božský řád ve všem světě. Každý čin našeho života jest jím
řízen, každý květ při cestě kvetoucí puči, roste & vadne podle něho, každý
vloček sněhový mezi nebem a zemí poletující řídí se jím. Všude v nás i mimo
nás působí táž Božská vůle. Dostati se do souzvuku s ní a tím se všemi vyš
šími zákony & silami, dostati se do svazku s nimi, aby i ony mohly působiti
ve spojení s námi, znamená dostati se v řetěz tohoto podivuhodného řádu. Tomu
se řiká, jak \Valdo Trine hezky praví, žít v souzvuku s nekonečném. Snaha
po tomto souzvuku zjemní duše naše, že budou skvěti se láskou k Tvůrci a ke
všemu, co Bůh stvořil vedle nás na radost našich srdcí a našich očí a že oplývati
budeme nejčistšími radostmi. jaké nám život dáti může. Amen.%
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Neděle I. adventní.
Napsal EM. CÍVKA.

Smutný stav lidí před Kristem.

»Bratří, vězte, že hodina jest, ala/chom již ze sna povstali. Noc pominula,
den pak se přiblížil.: Tak píše sv. Pavel v listě svém k Římanům, a slovy těmi
zahajuje i církev sv. nový rok církevní a dobu přípravy na svátky vánoční, —
posvátný advent. Vhodně připomíná nám sv. církev v adventě, čtyři neděle trva
jícím, onu smutnou dobu čtyř tisíc let před příchodem Spasitelovýin, kdy tma
bludu a hříchu tisnila všechny národy. Teprve Spasitel Ježíš Kristus, roz
žehl světlo pravé, zaplašil temnotu bludu a pověr, vysvobodil lidstvo z mravní
poroby.

Abychom v této posvátné době adventní s pravou horlivostí na narození
Páně se připravovali, abychom též nesmírné dobrodiní, jež nám Svým příchodem
prokázal, tím vděčněji uznávali, uvažujme krátce dnes o smutném stavu, 'v ja
kém nalézalo se lidstvo před příchodem Kristmým.

1. Od té doby, kdy první člověk v ráji vzepřel se svému Tvůrci a Pánu,
kdy neposlušnosti k svému Dobrodinci pozbyl své svatosti, jasného poznání
a pevné vůle, od té doby rozmáhala se mrákota duševní a bída mravní po ce
lém skoro světě.

Lidé zapomínalí na Boha pravého, Tvůrce a Pána všemohoucího, a poně
vadž bez Boha, bez náboženství žíti nemohli, utvořili si bohy smýšlené, klaněli
se místo Stvořiteli věcem stvořeným nebo irukama lidskýma učiněným. I národové
dosti vzdělaní ve vědách a umění,jako Egypťané, Babyloňané, Peršané,klaněli se býku,
hadům, slunci, hvězdám. ohni. Jiní opět jako Řekové aŘímané představovali si bohy
v podobě lidské a zosobňovali si nejen zievy a síly přírodní, ale i lidské ctnosti a ne
pravosti. V době, kdy Vykupite'. přišel na svět. byl světovládný Řím v nejhlubším
úpadku náboženském. Počet bohů byl rozmnožen do nekonečna, pantheon ne
mohl všech ani pojmouti. »V Římě potkáš se s bohem spíše než s člověkem,
volá jistý spisovatel.

A jak pošetilá, ukrutná i ohavné byla úcta těmto bohům prokazovaná!
Vždyť jste slyšeli, že ku poctě bohů nejen zvířata, ale i lidi zvláště zajatce,
otroky zabíjeli, že malé dítky upalovali, že i v chrámech ku poctě bohů a
bohyň veřejně nepravosti páchali.

2. A jaké bylo náboženství, takové byly i mravy pohanů. Sv. Pavel ne
ohroženě vyčítá v listě svém Římanům: »Pohane' naplnění byli veškerou nepra
vosti, zlosti, smílstvem, nešlechetností, byli plni závisti, svarů a ukrutností.:
(Řím. [. 26.) A to ještě mluví sv. Pavel poměrně dosti mírně. Livius v před
mluvě ke svým knihám praví přímo: »Klesli jsme tak hluboko, že ani nepra
vosti své doby, ani jich léků snésti nemůžeme. Nec 'vítz'anostra, nec remedia
pati possumus. Podobně Tacitus a Seneka líčí nám jasnými barvami neřesti a
nepravosti doby pohanské. Nedivíme se zajisté tomuto líčení, když si připome
neme, že již v druhém století před Kr., za války s Jugurthou, byl Řím mravně
tak pokažen. že africký barbar mohl na základě dlouholeté zkušenosti o něm
říci: >O město prodejné, zralé k zahynutí, kdyby se našel, kdo by tě chtěl
koupiti.<
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Netvrdíme ovšem, že by nikdo z pohanů nebyl schopen laskavého slova,
vznešených citů, šlechetných skutků. Ano byli jednotlivci lepší než pohanství
samo, ale to byly jen skrovné výjimky, které mizejí ve všeobecné záplavě zka
ženosti a hniloby mravní.

3. Artato hniloba a zkaženost pronikala a otrávila všechny poměry rodinné
i společenské.

V rodinách pohanů marně bychom hledali věrnost a úctu manželskou,
marně i pravou lásku k dětem. Surovost pohanská potlačila i city otcovské,
dítě odložíti, pohoditi a zabití, bylo pohanům dovoleno. Filosof Seneka píše:
»Usmrcujeme vzteklého psa, zběsilého býka a topíme dítky, jsou-li slabé a zne
tt'ořené, ne ze zlosti, ale abychom se sprostili všeho neužitečného.:

A jaké bylo vychování mládeže? Tacitus vypravuje toto: »Za republiky
vychovávala obyčejně matka dítky své. jako Kornelia slovutné Gracchy, ale nyní
svěří se dítě služce řecké, které se přidají jeden nebo dva z nejnižších a často
nejhorších otroků, kteří báchorkami a řečmi nešlechetnými dítě kazí a svádějí.
Tak rostl hřích s dítětem od mládí, až se dostalo do školy, kde mnozí rheto
rové a filosofové jenom o to pečovali, aby, jak líčí Seneka, více posluchačů při—
vábili a více peněz vybrali. V takové škole naučilo se dítě snad mnohým věcem,
ale srdce jeho zůstávalo pusto a prázdno, bez ctnosti a jemného citu.

Jest vám, m. dr., též dobře známo. jak tvrdě nakládali pohané s přemože
nými :; cizinci a jak krutě zacházeli s otroky, jichž nepokládali ani za lidi, ný
brž za věc a nástroj bez duše. Sám Aristoteles praví: »Jsou'dva druhy ná
strojů: oživené a. neoživené; první jsou otroci.:

A s jakým pohrdáním a s jakou bezcitností pohlíželi pohané na lidi chudé!
Plautus, spisovatel veseloher v druhém století př. Kr., líčí otce, který takto
k synu svému mluví: »Dáš-lí žebráku jisti, nebo píti, trojího bláznovství se do
pouštíš. Předně nemáš toho, !co jsi dříve měl, za druhé prodlužuješ zbytečně
bídný život chuďasův a za třetí obtěžuješ jím da'le lidskou Společnostn A Horác
ve svých epištolách nazývá chudobu ncčistou, řka: »Pauperies immunda domus
procul absit.:

Jaké to neutěšené, politování i odsouzení hodné poměry mravní a spole
čenské!

4. Jak bezútěšným a málo radostným byl i celý život a životní názor Řeků
i Římanů! Boháči dovedli snad na čas omámiti své smysly radovánkami, hosti—
nami a zábavami, ale v duši opravdu spokojeni a šťastni nebyli; a lid, většinou
chudina a otroci, tím méně z života se radovali.

Jako červená nit táhne se celou literaturou řeckou žaloba a stesk, který
pronesl Homer v Odyssei (XVIII. 446): »Není na zemi mezi všemi živoucími
tvory bytosti tak bídné, jako člověk.< A Sofokles v tragédii Edip na Koloně
praví: »Vůbec se nenaroditi jest největším štěstím, pakli se člověk narodil, ne
může se mu státi nic lepšího, než když brzy zemře.: A Dion Chrysostomos,
spisovatel velmi vážený císaři Nervou a Trajanem, vyjadřuje antický názor ži
votní těmito slovy: »My lidé od bohů jsme trestáni & zrození k trápení. Je pak
toto místo, které jmenujeme světem, žalář krutý, od bohů zrobený, plný výparů
morových.< Tak mluví pohan, tak píšc člověk, v záři antického slunce vy
chovaný!
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Jaký div, že lidé s takovými názory ani života svého si nevážili, že často
z pouhé omrzelosti životní sebevraždou končili? Vždyť cílem života pohanů bylo
jen užívati, tělu sloužiti a žádosti jeho ukájeti, a proto, když člověk užil všeho
do syta, když se přesytil a všecko se mu zošklivilo, neměl pro něho život
žádné ceny, stal se mu nesnesitelnýml

M. dr.! Tak bezútěšným, tak "málo záviděníhodným byl dle pravdy a svě
dectví věrohodných život pohanů před příchodem Kristovým. Proto nedivíme se,
že v této bídě náboženské i mravní toužili mnozí po osvícení. po pomoci s hůry,
po nebeském Osvoboditeli a Vykupiteli. Dle svědectví Svetonia a Tacita celý
Východ naplněn byl nadějí, že z Judska vyjde panovník, který se zmocní vlády
nad celým světem. Sokrates mluví o nebeském učiteli, Plato o Prostředníku,
jehož nazývá logos, vysvoboditelem a synem božím. Ano v celém pohanství
zněla jako tajemná ozvěna, touha vyslovená Isaiášem prorokem: »Rosn dejte
nebesa s hůry a oblakaué dštěíe Spravedlivého.

A touha ta došla splnění, když se narOdil v Betlémě Ježíš Kristus, Syn
Boží, jemuž čest a sláva na věky věkův.

Kterak škodí kinematograf.
1. Již pobyt v tmavých místnostech, ve kterých osoby obojího pohlaví

v úzkých řadách židlí vedle sebe sedí, skýtá veliké nebezpečí pro mravnost.
S náruživostí a napjetím stopuje každý příšerné obrazy, jež na nezkažené duše
naší, dosud tak málo upevněné mládeže působí dráždivě a vzbuzujilákave' pocity
a představy, které by měly před nimi býti spíše zatajeny.

Nejčastěji předvádí se láska a nevěrnost, lež, klam a zrada, pomsta a vražda
ve své příšerné nahotě. Zde vidí a učí se mládež různému šejdířskému umění
a úskoku; pohlíží do tajů lásky a často i do propasti života rodinného, jenž někdy
bývá líčen těmi nejkřiklavějšimi barvami tak. že možno nařikati s Lorencem Kell
nerem: »Nezvykejte mládež dívati se na zlo, nebot nemůžete věděti na jakou
zápalnou látku může jiskra dopadnout.

2. Co se týká kusů. podotýkám předem, že možno děkovati jak bystrému
oku policie v Německu, tak i nařízení vrchn. praesidia, ze dne 26. listopadu 1910,
jež předpisuje přísnou kontrolu a mládeži do 16 let návštěvu takových předsta
vení zapovídá, mimo ty, jež označeny jsou jako »představení pro mládež-, že
zde celkem nedošlo k nějakým hrubším a urážejícím představením.

Možno, že přispěl zdravý rozum a výstraha duchovních k tomu, že dosud
jsme byli ušetřeni sprostých scén nejnižšího způsobu.

Nechci tvrditi, že lidé dospělí návštěvou kinematografů se snad zkazí anebo
sejdou scestí.

V zájmu mládeže, budoucnosti našeho národa, musíme ovšem vzíti přís
.nější měřítko ku posouzení nežli policie. Ze 350 kusů, jež jsem v kinematograíu
viděl, po případě ze 150, které znám buď z programu anebo ze spisu vycháze
jícího zde týdenníku kinematograňckého bylo okrouhle 125 poučných neb zá
bavných: '100 jich bylo jako humoristické označeno, avšak zdravého humoru
bylo vtom snad nejvýše polovina, ostatní obsahovaly pošetilosti, hlouposti a
bláznovství, scény výprasků a jiné nechutné věci. Asi 40 jich bylo skutečně na
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pínavých, ostatních 35—40 představovalo nemožné nebo bezvýznamné, takže
jim veškerý význam musí býti upřen. Jsou jen lapačky laděné na stejný nápěv,
»Sedláče, dej groš sem.!

Často jsou to kusy 5 lákavým názvem, za kterými si mnohý ledacos do
mýšlí, jsou to vnadidla k naplnění domu. K této skupině počítámimnohé »sen
sační- kusy.

Mnohé stojí na hranici, že je těžko určití, zda je možno zařaditi k indiffe
rentním nebo špatným. »Věstm'k katol. duchov. č. 4.

K učebné osnově (minimální) pro vyučování náboženství
na pětitřídní škole obecné.

Releruje ANTONÍN BENDA.

IV. třida školy obecné.

Biblická dějeprava. Střední katechismus. Ill. al.
část katechismu. Důkladnčjší příprava ke svaté

zpovědi a svatému přijímání.

[. O mši svaté a jak chovati se při ní v kostele
. Hlavní přikázání křesťanské lásky. Ot. 293,

294. O lásce k Bohu. Ot. 280, 281, 285.
.0 křesťanské lásce k bližnímu. Milosrdný

Samaritán. Ot. 286, 288, 289, 390.
O přikázáních Božích vůbec. Ot. 295, 296,
297 (pouze 2. bod.), 299.

5.—7. 1. přikázání Boží. Ot. 301, 303, 304 až
309 (krátce a srozumitelně), 310—315, 317,
318, 321, 324, 325, 327, 328.

8.—9. 11. přikázání Boží. Ot. 330, 331, 332,
334, 335, 336, 337.

10. 111. přikázání Boží. 01. 341, 342, 343, 31,1.
ll.—12. IV. přikázání Boží. Ot. 348, t49 (hříchy

zkrátka), 353, 354, 355. 360.
13—14. V. přikázání Boží. Ot. 362, 363, 364,

366, 337.
15.—16. V1. přikázání Boží. Ot. 370, 371, 372,

373, 374, 376.
17.—18. Vll. přikázání Boží. Ot. 378, 380, 381,

332 (jen první bod), 383 (první a druhý
bod), 384, 385 a 388 (obsahově, nikoli na
zpamčt), 387.

H).—20. Vlll. přikázání Boží. Ot. 339 —399, 394,
396, 397. 393, 401.

21. IX. a X. přikázání Boží.
22. Opakování desatera Božích přikázání.
23. Přikázání církevní. 01. 410, 411.
24.1. a 11. přikázání církevní. 01. 413, 414

419, 420, 421.
25. 111.,IV. a V. přikázání církevní Ot. 426, 427

(správně upraviti), 430, 434, 437 (srozumitelně
pověděli a doplniti).

26. Opakování církevních přikázání. Milost po
svčcující a pomáhající.

IQ

(a:

:“

27. Výčet svatých svátostí. Ustanovení svátosti
pokání

28. Marnotratný syn. Částky svátosti pokání.
29. Zpytování svědomí. Stručný, jadrný a prak—

tický návod ke zpytování svědomí.
30. Lítost.

31. Dobrý úmysl (opravdové předsevzetí.)
32. Zpověď.
33. Dostiučinění.
3'4. Ustanovení svátosti oltářní. Přítomnost Pána

Ježíše v nejsvětější svátosti oltářní.
35. Mše svatá. Svaté přijímání.
36. Příprava těla a duše. Kterak chovati se před

svatým přijímáním a co činili po svatém
přijímání.

37.—38. Bůh a jeho vlastnosti. Ot. 37, 42—52.
39. 0 nejsvětější Trojici. Ot. 53, 54, 65, 56, 60,
40. Stvoření, zachovávání a řízení světa. Ot. 61,

82, 64, 67.
41. O andělích. (Když Bůh anděly stvořil, byli

všichni dobří a blažení).
42—43. O lidech. Z ot. 31. pouze: nČlověk se

skládá z těla a z nesmrtelné duše-. 01. 36.

budiž podána krátce a srozumitelně.
4-4. Opakování. Advent. Roráty.
45. 11. článek víry. Ot. 99, 100, 102, 108.
43—18. 111.článek víry. Ot. 115, 116, 117, 120.

127, 129, 130. Svátky vánoční.
“).—50. IV. článek víry. Ot. 133, 134, 137,138

139, 141, 142.
51. v. článek víry. o:. 144, 145, 146, 147.
52. VI. & VII. článek víry. Ot. 150, 151, 154

až 157.

53—55. Půst. Svatý týden. Svátky velikonoční,
Nanebevstoupení Páně. Křížové dni.

56. V111.článek víly. Ot. 159, 161, 162.
57. Svátky svatodušní. Boží Tělo.
58.—60. Historický obraz církve: založení, uspo

řádání a zřízení. Ot. 168, 169. (Církev kato
lická jest viditelná společnost všech pravo
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věřících křesťanů s nejvyšší hlavou svou
římským papežem.) Prímát Petrův. 01. 170,
171,179,174, 176. Hlavní známky církve
Kristovy (zkrátka).

. Úkol církve a naše povinnosli k ní. Ot. 186,
194, 193, 197 (srozumitelně &nikoliv slovně),

62. Obcování Svatých. Ot. 199, 21.71,202.
63. x. článek víry.
64. X1. článek víry.
Ga. XII. článek víry.
66. Svátky Svatých, Svátky Panny Marie.
67. O křesťanské víře. Ot. 6, 7, 11.

69. Prameny svaté víry. Ot. 13, 17.
69. Nutnost víry; musíme základní pravdy svaté

víry znáti a vyznávati. 01. 18, 25, 97, 28,
30, 31.

70. Opakování.

V. třída obecné školy.
Biblická dějeprava. Střední katechismus. 1_1,IV.
a V. část katechismu. O čtyřech posledních

věcech člověka.

O ..

1. O mši svaté. (Opakování)
2.—4. Křesťanská naděje. Modlitba. Ot. 217,

221, 222, 293, 224 (pouze první bod) 225:
228—232, 237 (připojili kjednotlívým bodům
modlitby), 238. 939.

5.—6. Modlitba Páně. Ot. 240, 249, (243—246.
Krátce sedmero proseb.

7. Pozdravení andělské. Ot. 264—267. Stručný
výklad.

8. Ostatní modlitby a pobožnosti. Anděl Páně.
o:. 275, 276, 277, 278.

9.—11. Modlitba svatého růžence, pobožnost
křížové cesty, litanie, processí a poutě, od
polední služby Boží.

12—13. Opakování přípravy ke přijetí svatých
svátostí na začátku školního roku. Modli

tební kniha a její užití při zpytování svě
domí.

14. 0 milosti. Ot. 438, 443, 4-44, 449.
15. 0 svátostech vůbec. Ot. 453, 454, 457, 459,

460, 468, 469.
IC.—17. Křest. 01. 473, 471, 472, 475, 476,

474, 478, 479.
18.—20. Biřmování i s přípravou ke přijetí této

'sválosti. OL 485 (pouze 1. bod), 487, 488,
495, 4-36, 497.
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21. Opakování o svátosti oltářní.
22—24. Mše svatá. Občt. Ot. 512, 513, 514,

515, 519, 520, 521, 523, 525, 529—533.

25.—27. Vyčištění chrámu. Kostel jest dům mod
litby. Úprava (kostela. Oltář, bohoslužebná
roucha, nářadí a bohoslužebné knihy. Cho
vání při mši sv. Dvanáctiletý Ježíš v chrámě.

28. Opakování o mši svaté.
29. O svatém přijímání.
30—31. Opakování o svátostí pokání.
32. Odpustky. Lolr na kříži. Ot. 614, 615, 610

(krátce a srozumitelně)

SS.—34. Poslední pomazání. 01. 625, 624, 626,
627, 623 (krátce a srozumitelně), 629.

35. Svěcení kněžstva. 01. 639, 633.
36. Stav manželský (zkrátka).
37. O svátostech opakovali.
BB.—39. Příprava na svatou zpověď a svaté při

jímání v době velikonoční.

40. O křesťanské spravedlnosti. Pojem hříchu.
o:. 648, 651, 652.

41. Hřích smrtelný. Ot. 655, 656, 658.
42. Hřích všední. Ol.. 659, 660.
43.—44. Hlavní hříchy. (Bez definice).
45. Cizí hříchy.
46. Opakování.
47. Co jest dobrá. Hlavní dobří skutkové. Ol.

677, 709, 715, 710, 712. '

48.—-10. Tčl'esne' a duchovní skutky milosrden
ství. o;. 719, 720. '

50. O ctnosti. Pojem. 01. 679, 680.
51. Božská ctnosti. Ot. 681, 688, 689. (Kratinký

návod, jak tři božské ctnosti vzbuzovati).
52. Ctnosti, které jsou protivou hlavních hříchů.

Ot. 698. Krátce vyložili. Ne definice.
53. Křesťanská dokonalost. Ot. 722—724. .

54. Opakování o ctnosti.
55. Smrt. Ot. 726, 727, 728, 729.
56. Soud. Ot. 731—733.

57. Očístcc. Ot. 734, 735, 737.
58. Peklo. 01. 738, 739, 740 (jen 1. bod).
59. Nebe. Ot. 743, 744, 745 (jen bod 1.)
60. Opakování o posledních věcech člověka.
Bl.—62. Příprava ku přijetí svatých svátostí na

konci školního roku.

SS.—70. Opakování a doplnění liturgiky.

&%
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_______—_—_———__ Z praxe a různé.

Obrazy k vyučování církevním dě
jinám. C::kevní dějiny dosud byly nej
chudší na katechetické pomůcky. Biblické
obrazy nástěnné vykazují několik pěkných
sbírek, ale pro církevní dějiny musili kate
cheté vybírati různé obrázky z časopisů,
sbírali pohlednice ne vždy podařené a pro
postavy světců spokojovati se s nevkusnými
barvotisky německými. Tomu nedostatku
chce odpomoci Dr. Alois Hudal z Animy
v imě. Ve vídeňských »Chrístlichpádag.
Bl'áuerc oznamuje, že vydá s drcm Karlem
Grafem počátkem roku 1913 první část
sbírky »obrazy k vyučování církevním
dějinám.— Přípravné práce jsou již skon
čeny & vydání svěřeno Kčselovu nakladatel
stvi v Kempten. Slibuje, že obrazy budou
prodchnuty duchem náboženským a přitom
umělecky cenné, některé podle klassických
maleb, část jich v barvách velikostí 40x55.
ncčítaje okraj. První část (až po reformaci)
obsahuje 40 obrazů, mezi nimi hojně kul
turně historických. Jako příloha mají býti
vydány obrazy světců, stavitelských památek
at. d., jež mají význam jen pro jednotlivé
země Německa a Rakouska. Píše moravská
'Hlídkac: Snad by se mohly naše katc
chetské spolky dohodnouti v té věci 5 vy
davatelstvem, nebot na samostatnou sbírku
u nás sotva zatím lze pomýšleti.

Vynesení c k. zemské školní rady
ze dne 11. září 1912. čís. l-A 2804/7
ai1912,ve příčiněnávštěvy chlapeckých
škol měšťanských dívkami. V základě
výnosů c. k. ministerstva kultu a vyučování
ze dne 15. července 1912, čis. 29.047 a
ze dne 6. září 1912, čís. 38.527, vidí se
c. k. zemské skolni radě povolili, aby po-.
čínaje školním rokem 1912/13 v těch mí
stech, kde jest jen chlapecká škola měšťan
ská, připuštěny byly jednotlivé dívky na
zkoušku a prozatím jen na dobu tří nejbliž
ších školních roků k návštěvě této školy za
následujících podmínek:

1. Dívky připustiti jest k návštěvě chla
pecké školy měšťanské na počátku školního
roku jen ojediněle & v počtu nepříliš vel—
kém, v každém případě nepřevyšujícím vl.
třídě 200/0 chlapců, podle uvážení okresní
školní rady, vedeného ohledy na vládnoucí
poměry. Téhož poměru dbáti jest ve škol
ním roce 1912/13 také při případném při
jímání dívek do vyšších tříd chlapecké

školy měšťanské. Když by poměr ten byl
překročen v nejbližších dvou školních létech
na to příštích výjimečně počtem děvčat na
vlastním ústavě postupujících nebo opaku—
jících, má se upustiti od dalšího přijímání
dívek do tříd, o něž jde.

V každém případě zjistitijest před při
jetím dívek do chlapecké školy měšťanské,
zdali prostornost učeben přijetí to dovoluje
a zdali úhrnný počet chlapců i dívek ve
třídě i při dostatečné prostornosti učebny
nepřekročí nejvyšší počet žactva, jak jej
stanoví % 11. říšského zákona o školách
obecných.

2. Přijímání dívek do I. třídy chlapecké
školy díti se má podle ustanovenišš 162 až
164- a 166 řádu školníhoa vyučovacího. Do
11. a III. třídy mohou dívky přijaty býti
nově jen tehdy. když se před počátkem
školy podrobí súspechem přijímací zkoušce
z předmětů učebných I. příp. II. třídy chla
pecké školy měšíanské, při čemž zvláště na
ony části učebně látky jest míti zřetel, jež
jsou podle učebné osnovy jen chlapeckým
školám měšťanským předepsány. V ostatním
platí ustanovení 5 166, odst. 2. a 3. řádu
školního a vyučovacího.

3. Dívky připuštěné k návštěvě školy
chlapecké měšťanské, pokládati jest za rovny
chlapcům, touž školu měšťanskou navštěvu
jicím, a proto též podle toho s nimi naklá—
dati; mají tudíž, právě jako tito, ve škol
ním roce býti zkoušeny a klassiňkovány a
podle řádu dostávati vysvědčení pololetní
i výroční, jakož i na konci své školní po
vinnosti vysvědčení propouštěcí.

tom, jak tato vysvědčení mají zniti,
vydán bude dodatečně zvláštní výnos.

4. Učebná osnova chlapecké školy mě
šťanské nesmí doznati ujmy nebo změny
připuštěním dívek kjejí návštěvě.

Jest však tělocvik pro dívky předmětem

nepovinným a vyučovati se mu mají ve
zvláštním oddělení podle možnošti způso
bilou k tomu ženskou silou učitelskou po
dle učebné osnovy, předepsané pro měšťan
ské školy divčí. Naproti tomu mají divky
účastny býti povinně vyučování ženským
'ručním pracím na místní obecné škole a
má se toto vyučování díti zpravidla ve
zvláštním oddělení podle učebné osnovy pro
dívčí školy měšťanské učitelkou k tomu
způsobilou.
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5. Dříve než se povolí návštěva chla
pecké školy měšťanské dívkami, má okresní
školní rada zjistiti, že jest postaráno 0 při
měřený dozor nad dívkami podle 974 řádu
školního a vyučovacího a o zvláštní oddě
lené čekárny a záchody pro ně. Rovněž
má si okr. šk. rada předem zajistili souhlas
činitelů školu vydržujících. jímž jest zajištěn
vyšší náklad, návštěvou chlapecké školy
měšťanské dívkami vznikající, jmenovitě na
vyučování jejich v tělocviku a v ženských
ručních pracích.

6. Připuštění dívek k návštěvě chlape
cké školy měšťanské náleží v obor působ
ností okresní školní rady, která povolení to
udílí v základě žádosti rodičů anebo jejich
zástupců po návrhu učitelského sboru chla
pecké školy měšťanské, o niž jde, aniž by
však na tento návrh byla vázána.

7. Vyšly-li by z návštěvy chlapecké
školy měšťanské dívkami na jevo nepřístoj
ností, budiž o tom ředitelstvím školy podána
neprodleně zpráva okresní školní radě; na
ní bude, aby vyšetření stavu věci zjednala
přiměřenou nápravu, a aby bude-li toho po
třebí, vinné dívce odňala povolení k další
návštěvě dotčené školy měšťanské.

8. Předchozích ustanovení jest obdobně
použíti také u soukromých chlapeckých
škol měšťanských.

C. k. okresní školní inspektoři věnujtež
chlapeckým školám měštanským, na kterých
jsou dívky připuštěny k návštěvě, obzvláštní
pozornost a pojmětež do inspekčních zpráv
o těchto školách také svá vlastní pozorování
o chování a o prospěchu dívek.

V měsíci dubnu 1915 podatí bude sem
okresní školní radě zevrubnou zprávu 0 po
zorováních, učiněných při této pokusné ná
vštěvě chlapeckých škol měšťanských děv
šaty, & připojiti tabellární přehled jednotli
vých stránek téže návštěvy; spolu bude
učiniti návrh přiměřeně odůvodněný, má-li
toto opatření býti na dále ponecháno nebo
zrušeno. '

O kosmogonii dle Bible a vědy
jedná Dr. Alois Můller v čas. »Der Aar
(1912 č. 1). Neuznává vysvětlování idea
listických ani konkordístických, jelikož prý
všecky takové vyrovnávací pokusy se tříští
o zřejmě vyslovený geocentrický názor Pís
ma; odvolávati se na populární sloh jeho
prý nejde, jelikož tehdejší doba neznala
rozdílu mezi populárním a vědeckým. Je
diné správný výklad inspirace jakožto spolu
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působení milosti Boží s vyvoleným nástro
jem dle povahy tohoto (jako při každém
jiném skutku), tedy i přes přirozeně nedo
statky vědomostí jeho, pokud se nepříčily
Zjevení, totiž božskému oznámení věcí bož
ských; takto se vysvětluje, že hebrejští sva
topisci co do kosmogonie a biogonie v ničem
nepředešli poznatků své doby. Tím domnívá
se Můller, odpadají všecky námitky přírodo
vědy proti inspiraci Písma; zjevena jest
pouze božská část jeho, inspirováno je celé,
jsou takto celé božské i celé lidské, is ne
dokonalostmi a nesprávnostmi své doby a
svého návodu.

Půst na bílou sobotu večer. Po pří
kladu nejd. p. kardinála L. Skrbenského
metropolity pražského, který pro celou svoji
provincii v Římě vymohl dispens od masa
na bílou sobotu večer, zadat o tutéž dis
pens vídeňský metropolita kard. Nagl s odů—
vodněním, že tam jsou tytéž poměry, a že
nelze věřící přesvědčili o postu ještě po
vzkříšení. A kongregace koncilu udělila tuto
dispens také vídeňské provincii.

O nahotě vumění pojednává v časo
pise »Der Aarc (1912, čís. I.) P. Meier.
Snaží se stanovítijakési věcné měřítko, kdy
nahota je dovolena a kdy ne; klade důraz
hlavně na oduševnění těla, jež dává nahoty
zapomněli. Zdá se, že tu všecka vysvětlo
vací snaha marna, jelikož nemožno divákům
dáti jiné oči a jinou smyslnost, než mají;
praví-li se, že umělci se dívají na živé tělo
jen esteticky, není tomu tak. nebot zhýra
lost mnohých je známa. Spíše je pravidlem,
že převládající obliba uměleckých nahot
vždy byla a jest příznakem mravní neváza
ností; bylo tak v antice, bylo tak v renaí
ssanci, je tak i dnes. Proto čím méně, tím
lépe — umění tím neztratí pranic.

O literární činnosti slovanských
apoštolů sv. Cyrilla a Methoda: Dr.
Josef Vajs v asopise katol. duchovenstva
vyslovuje domněnku, že Method jal“se pře
kládati Písmo sv. St. Zákona na sklonku
života, veden jsa potřebou liturgickou podle
obřadu západního. Zachovával se v brevi—
ářích chorvatsko—hlaholských starý cyrillo
methodějský překlad těchto starozákonních
knih, byt jen částečně: Genese, Exodu,
Ruth, Isaiáše, Jeremiáše, 12 menších pro
roků, Zalta'ře. Přísloví, Siracha a Joba, dle
Nachtigala částečně i knih královských.
Není tedy již oprávněna domněnka někte
rých slavistů na západě, jakoby sv. bratří
byli přeložili toliko parisnejník nebo tu neb
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onu důležitější knihu písma sv., ani druhá
krajní domněnka filologů ruských o překladu
celém.

Komenského: Orbis pictus. »Kate
chetische Monatsschnfu (24. roč., čís. ll)
píše: Existují toliko dvě původní vydání
tohoto díla Komenského, vydaného r. 1658,
často přepracovaného a na konec znešvaře
ného a to: jeden exemplář v'knihovně uni
versitní v Kielu, který však je neúplný a
druhý úplný v městské knihovně v Norim
berce. Dle tohoto úplného vydání pořídí
nakladatelství Julia Klinkhardta v Lipsku za
nedlouho věrný fotografický otisk, který
bude obsahovati též změny 2ho neb 3ho
vydaní učiněné druhdy od samého Komen—
ského. Cena této knihy o 400 stranách
bude asi 6 marek. Dílo toto, jakožto pa
mátka kulturně-historická. a zrcadlo doby
co do jasnosti a věcnosti úsudku jako málo
podobných zaslouží pozornosti každého
přítele historie literární a jakožto dílo,
v němž důsledně se praktikuje názorné vy
učováni Komenským propagované, zasluhuje
zvýšeného interessu každého paedagoga.

Činnost jiných spolků katechet
Ských: Ve schůzi katechetského spolku ví
deňského 22. října přednášel farářJ. Pichler
o kongresu katechetickém. Spolek prý
témuž připravil půdu. Kongres docílil ve
mnohých otázkách určitostí a jednoty. Vše
obecně byla. uznána za správnou zásada,
dle níž byla navržena nová osnova vyučo
vání náboženského, rovněž uznána byla
nutnost katechetických professur, dále zvý
šení počtu týdenních hodin vyučovacích na
boženských aspoň na dvě a také zavedení
náboženského vyučování na školách pokra
čovacích. Kongres dal i jiné blahodárné po
kyny pro budoucnost. Předseda spolku E.
Miiller podal pak zprávu o akci usilující
o diecésní knihu modlitební. První pokus
o to datuje se před 13 roky, nasledovala
celá řada katechetských schůzí &konferencí
i na venkově a konečně bylo uloženo ka
techetskému spolku od ordinariátu, aby po
dal návrh. Spolek pověřil komitét s před
sedou v čele a to byli: Minichthaler pro
část modlitební, Riederer pro výbor písní a
Heumann pro notaci. Rukopis byl podán a
prostřednictvím ordinariátu zadán do tisku
knihoskladu školnímu. Jelikož však komitétu
nebyla svěřena korrektura, vloudily se mnohé
chyby, jež ve 2. vydání budou se musit vy
mýtiti. Na návrh předsedy přijato bylo šest
resolucí a to: 1. Vídeňský spolek katechetů
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vita modlitební knížku jakožto vydatný pro
středek náboženského vyučování; 2. dopo
ručuje provisorní vydání na zkoušku; 3.
komitétu zaň plné uznání a dik; 4. ordi
nariát račiž komitétu resp. katechetskému
spolku přiznati vliv na vydání definitivní;
5. budiž průpravou k zavedení toužebně
modlitební knihy diecésní a dle toho buďte
voleny i písně; 6. žádoucno, aby vyšla péčí
spolku, resp. komitétu. Dále se sděluje, že
obec vídeňská věnovala školám měšťanským
církevní rok v obrazech. — Korutanský
spolek katechetský jednal 23. října 0 při
pravných pracích pro kongres katechetický,
o datech pro úpravu remunerace katechetů
v duchovní správě a j.

Ustanovení byli na školách měšťan
ských: Frant. Stejskal, zat. katecheta ve
Dvoře Kralové, def. na měšť. šk. chlapecké
v Josefově (šk. okr královédvorský), Fr.
Šiller, zat. katecheta v Českém Brodě, det.
na měšť. škole chlapecké v Čes. Brodě,
Arnošt Oliva, zat. katecheta ve Slaném,
def. na měšť. škole chlapecké ve Slaném,
Josef Hradec, det. na měšť. a ob. škole
v Dobrovicích (šk.,okr. mladoboleslavský),
Emanuel Pešek, def. na třetí měšť. škole
dívčí v Žižkově, Frant. Pinkoševský na
Smíchově, I. měšť. škole dívčí, Václav
Zeman v Blatné, měšťan. školy, Arnošt
Kolář v Kamenici n. L., měštan. šk.
chl. — Na školách obecných: Josef Kojan,
zat. katecheta v Chrudimi, def. na II. ob.
chlapeckéadívčív Chrudimi, Jan Nováček,
def. při VI. ob. škole v Žižkově.

Na trvalý odpočinek dani: František
Neliba, katech. ve Vysočanech (okr. karlin
ský).

Konkursy. Deňnilivně se obsadí místo
kateehety:

1. na II. měšť. šk. chlapecké v Žižkově
(do 8. prosincet. r.,) C. k. o. .r. v Žižkově
19. října 1912.

2. na I. měšť. škole chlapecké na Smí—
chově (do 17. prosince t. r.). C. k. o. š. r.
na Smíchově 2. listopadu 1912.

3. na měšť. škole v Novém Strašecí
(do 14. prosincet. r.). C. k. o."š. r. ve
Slaném 23. října 1912.

4. na I. obecné pětitřídní šk. dívčí ve
Vršovicích (do 25. prosince t. r.). C. k.
o. š. r. na Král. Vinohradech 7. listopadu
1912.

5. na obecné škole dívčí v Plzni (záp.
obv. — do 30. prosince t. r..)C .o. š. r.
v Plzni 14. listopadu 1912.

Kníhtilkém (traktu Vint v Prue '


