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Pro úsporu vydáváme za války každý druhý mésíc 
dvojité číslo, jež jest označováno postupně řím- 

-  skými č íslicem i.-----  . .1------------
Na 10 předplatitelů posíláme jeden výtisk zdarma.
Kdo čísla nedostane, af si pro né dopíše adresou: 

«Administrace Apoštolátu sv. Cyrílla a Methoda v Kroměříži
v nezalepeném dopise beze známky a na obálku napíše »reklamace«.

Předplatné se posílá na adresu: P. Ad. Jašek, katecheta, 
Kroměříž (Mor. > Celoroční předplatné 3 koruny 40 hal

Vlastní výroba kostelních paramentů 
—«♦ a církevního náčiní

Frant. Stadnik, Olomouc.
Zhotovuje veškeré předměty v obor ten spadající co nej
vkusněji a trvanlivě při c e n á c h  mí r n ý c h .  — Vzorky 
a rozpočty zdarma. — Hotové předměty ku výběru bez 
závazku ke koupi franko obratem pošty. Mnoho pochvalných 
uznání. — F e l o n y  ve všech provedeních co nejlevněji.

ŠICÍ STROJE
dodává a sp rávky  všeho druhu do 

bře, levně a ryehle vyřizuje

JINDŘ. JANIŠ, NAPAJEDLA, m o r a vr

SOCHY, vlastní výroby ze dřeva u m ě l e c k y  
řezané, ol t ář e.  B o ž í  h r o b y ,  kříže 

________________ a veškeré kostelní práce zhotovuje

J o s e f  P r o s e e k ý  a F erd .  Rek,
sochařství a řezbářství v Brně (Morava), Eliščina tř. č. 1.

K
do nám

 získá tři nové odběratele »A
PO

ŠTO
LÁ

TU
« a poile za ně předplatné, obdrží velm

i vhodnou
zajím

avou knížku zdarm
a a vyplaceně. '•C
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Zakladatelé a pořadatelé:
Msgr. Dr. A. C. Stojan, kanovník a poslanec. Ad. Jašek, katecheta v Kroměříži.

Zahrádka Gyrillo-Methodějská.
(Podává, Dr. A n t .  C y r .  S t o j a n ,  jednatel ústř. výboru »Apoštolátu «▼.

C. a M. pod ochranou bl. Panny Marie«.)

Sv. Cyrill a Method na cestě do Kozarska.
(Další část.)

Posledně při vzpomínce na mučedníka sv. Klementa bylo 
něco uvedeno o mučednictví. Převzácně a úchvatně v listě k 
Židům o něm píše sv. Pavel 11, 33—39.: »Bratři, světci přemohli 
království, vykonali spravedlnost, dosáhli věcí zaslíbených, za
cpali tlamy lvům, uhasili prudkost ohně, unikli ostří meče, posil
nili se ze slabosti, stali se hrdinami v boji, zahnali vojska cizích 
národů. Ženy obdržely vzkříšením své mrtvé. Jiní však byli na
taženi na mučidla nepřijavše vysvobození, aby dosáhli lepšího 
vzkříšení; jiní zakusili posměchy a bití, ano i okovy a žaláře; 
byli kamenováni, rozřezáni, mučením zkušeni, mečem usmrceni; 
chodili ve škopovicích, v kožich, trpíce nedostatek, jsouce sou
ženi a trápeni; oni, jichž svět nebyl hoden, bloudili v pustinách 
a v horách a v jeskyních a rozsedlinách zemských. A ti všichni 
dobré svědectví obdrževše pro pravou víru, shledáni jsou 
v Kristu Ježíši, Pánu našem«.

Sv. Klement byl rovněž mučedníkem. Po mučednické smrti 
sv. Petra ujal se správy církve římské, vzdal se však, aby za
mezil rozkol, po nějakém čase tohoto úřadu, řídě se dle slov 
svého listu ke Korintským: »Kdo z vás je šlechetným? Kdo milo
srdný, kdož plný lásky? Takový rci: Jestliže povstaly pro mne 
různice, hádky a roztržky, opustím vlast, odejdu, kam libo vám, 
a učiním, co mi bude poručeno od obce. Jenom a! stádo Kristovo 
žije s kněžími sobě představenými v míru. Kdo to učiní, získá 
sobě velkou slávu v Pánu a každé místo přijme jej«.

Ustanovil jako papež třetí po sv. Petře po Línovi a Kletoví 
v Římě po sedmi okresích, sedmero notářů či zapisovatelů, aby

Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda
pod ochranou bl. Panny M arie.
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vyšetřili a zaznamenávali skutky mučedníků Kristových. Pře
vzácné povzbuzující a nad míru poučné tyto zápisy za pronásle
dování císaře Diokleciána ohněm byly zničeny. Sv. Klement byl 
průvodcem sv. Pavla a přišel s ním do Říma, kdež seznal i sv. 
Petra. Od nich přiučil se horlivosti převeliké, pro kteroužto hor
livost od císaře Trojana byl poslán do vyhnanství na Chersones, 
poloostrov Krim v Černém moři. Zde bylo na 2000 křesťanů od
souzených k těžké prácí v lomech mramorových. Byla to nemalá 
zkouška pro ně nevinné. A tu osvědčil sv. Klement opět svou 
horlivost. On, jenž vysílal věrověsty k různým národům do zemí 
evropských, sám stal se věrověstem u těchto ubohých a pro 
víru trápených křesťanů. Zmužile hlásá jim slovo Boží, jež je sílí 
a povzbuzuje a útrapy jejich ulehčuje. A Pán potvrzuje dle slov 
svých zázrakem učení jeho. Za palčivého vedra bylo daleko cho- 
diti křesťanům pro vodu. Když zase v lomech kdysi umdlévali 
žízní, vstoupil po horlivé a vroucí modlitbě na sousední pahrbek 
a spatřil na pahrbku beránka ukazujícího pravou nohou na jisté 
místo. Tady zarazil sv. Klement rýč, a hned vytrysklo ze skály 
zřídlo čerstvé vody, kterou se všichni občerstvili. Divem tímto, 
jakož i horlivým působením světcovým mnoho pohanů obrá
ceno bylo na víru Kristovu. Vše to nezůstalo tajno. Zvěst 
o tem došla i k císaři Trajanovi, jenž rozkázal, by sv. Kle
ment s kotvou přivázanou na krk uvržen byl do hlubokosti 
mořské. Nalezené tělo pohřbili uctivě křesťané a nad hrobem 
postavena byla kaple čili svatyně. I uctíván zde horlivě sv. 
Klement. Než křesťané byli později zde vyhubení a poloostrov 
obydlen byl od jiných kmenů pohanských, čímž se stalo, že hrob 
sv. Klementa upadl v zapomenutí.

Při příchodu svém na Chersones vynaložil vše sv. Cyrill 
čili Konstantin, by zvěděl něco bližšího o sv. Klementu, o němž 
věděl, že před dávnými věky zde byl pohřben. Ku pátrání při
pojil modlitbu a tak se mu podařilo nalézti místo bývalé svatyně. 
V sutinách svatyně nalezl kosti sv. Klementa i kotvu, s níž uvr
žen byl do moře. Pro svaté naše věrověsty byl to poklad nad 
poklady všeliké. Vážili si ho nesmírně. Mívali jej všudy a všudy 
při sobě. Líbáme ostatky svátých a chceme políbením jakoby 
lásku do sebe vsáti, kterou srdce světcovo, jehož ostatek to je, 
plápolalo k Pánu. Chceme zanítiti se ctnostmi, kterými se stkvěl 
a Pána oslavoval. Chceme srdnatostí, zmužilosti a odhodlanosti 
nabýti, jež světce zdobila. Nosíme ostatky při sobě, bychom si 
pomoc a požehnání vyprosili pro své záměry na přímluvu světce 
oslaveného. I svati věrověstové nosili ostatky sv. Klementa, by 
se rozhojňovali k lásce, kterou hořelo srdce jeho pro Pána, bv 
měli útěchu v útrapách, a vyprošovali si požehnání ku pracím 
svým -na přímluvu jeho. Přišli s ostatky těmito i k nám na Mo
ravu. Nebyl na Moravě živý papež, za to byly u nás ostatky 
oslaveného papeže. Posléze, jak uvidíme, přinesli ostatky do Ří
ma, kdežto uloženy jsou ve starobylém chrámě sv. Klementa.
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Sem pospíchají poutnici slovanšti — vždyť tu odpočívá i sv. Cy
ril!, Zde r. 1881, když bylí Slované-katoíici v Římě, by poděko
vaní Lvu XIII-, blahé paměti papeži, za okružní list »Grande mu- 
nus (Vznešený úkol), kterýmž oslaveni byli sv. naši věrověstové, 
byly hlavní slavnosti po tří dny — na rozkaz papeže v chrámě 
převzácně ozdobeném.

Zde byly vysílány vroucí modlitby od zástupců všech slo
vanských národů (bylo jich na tři tisíce), k nebesům za sjedno
cení všech slovanských národů u víře. (Další část.)

!<u3. Stupavský.

Hymna na počest sv. Gyrilla.
K 1050letému výročí úmrtí světcova.*)

f ^ e t  tisíc a padesát dřímeš tiše 
-Afílk a věčný mír Ti němou píseň dýše 
v Klimenta světce chrámu zšeřelém 
Ty světlý apoštole Slávských dětí, 
jež památku tvou věkovitou světí — 
vždyť sladkým jsi Ty Slávu údělem.
Čas v hrstku prachu proměnil Tvé tělo, 
jež nezištnou se láskou k Slávům chvělo, 
však andělem se strážným stal Tvůj duch.
Tvé jméno se Slovany navždy spiato 
a nad vše poklady jim bude sváto, 
v něm promluvil k nám o své lásce Bůh!
V té chvílí, když se's loučil se svým tělem, 
svou láskou ukázal jsi v lesku celém, 
když k Methodějovi zašeptal Tvůj ret:
»Až dosud spolu orali jsme líchu, 
já odcházím, bych spočinul si v tichu —
Ty na Moravu, bratře, vrac se zpět!
Těch dítek neopouštěj, bratře milý, 
vždyť jsou to beránkové naši bílí, 
jež naší péči svěřil světa Pán!
Já žehnám jim -----------a jedinou znám radu,
spěj, bratře, k posvátnému Velehradu 
a doorej ten započatý lán!«-------
Tak domluvil a klid jej věčný jímá, 
co zatím zatesknily zvony Říma 
a v Moravu až slaly teskný bol,

*) Viz i jiné pěkné básně ve sbírce »Cyrillomethodějské paprsky«. Velehrad 
Ní Melichárek.



že ve klášterní cele usnili tiše 
a do nadhvězdné vešel věčné říše, 
náš Cyrill — velký Slávů apoštol!
Dík vezmi vřelý, otče milovaný!
V den, Velehrad kdy zvoní Tobě hrany, 
my v duchu zdravíme Tvůj svátý rov.
A za Tvou lásku Tobě svatě přisaháme, 
že dědictví Tvé nikdy nezadáme, 
jež přinesl jsi kdysi pod náš krov!
Ó, žehnej dále Moravěnce drahé, 
by zkvétaly jí štěstí chvíle blahé 
a v pravé lásce tisknul bratra brat, 
by v jedné víře na Petrově skále 
ples Slovanů všech zazněl k Boží chvále 
a tvrzí pevnou byl nám Velehrad!

Frant. Snopek.

Konstantin-Cyrill apoštol slovanský.
Vzpomínka k 10501etému jubileu jeho úmrtí dne 14. únore.

V prvé polovici devátého století žil v řeckém městě So
luni muž rodu ušlechtilého jménem Lev. Zastával vysoký úřad 
vojenský. Se zbožnou manželkou — dle pozdních legend bylo jí 
Maria — měl četnou rodinu, sedm synův, mezi nimi veliké naše 
slovanské apoštoly Methoděje a Konstantina-Cyrilla, ‘který byl 
z dětí jeho nejmladším, narozen jsa asi roku 827.

Konstantin byl sice od málu slaboučký tělem, ale byl od 
Boha nadán neobyčejnými schopnostmi a velikými vlohami Po
dle pozdějšího života jeho vším právem souditi můžeme, že ro
diče jeho starali se všemožně o pečlivé vychování svých dítek, 
což otci i matce způsobuje radost nejčištši

Již v útlém věku ustanovil Konstantin cílem života svého 
moudrost. K nabytí pak její dosti příležitosti poskytovalo jemu 
jeho rodné město, slynoucí i znamenitými tehdy školami. Aby 
pak výhradně mohl pěstovati moudrost a vědu, což tou dobou 
úzce bylo spojeno s církví, mínil věnovati se stavu duchovnímu.

Když mu bylo 14 let, ztratil otce, ale řízením Božím po
volal jej jeden z poručníkův mladistvého císaře Michala III. 
iogothet Ťheoktistus do Cařihradu, aby se tam učil s ním. Pro 
jeho bezúhonný život a jeho prospěch ve vědomostech zami
loval si Theoktist mládence Konstantina a ustanovil jemu po
volání světské, chtěje dopomoci jemu k vysokému úřadu. Avšak 
náš Konstantin nepřijal nabídnutí, věren jsa svému prvotnému 
úmyslu, úplně se věnovati službě Boží.



Učitelem byl jemu i známý pozdější patriarcha Fotius, se 
kterým jej spojovalo upřímné přátelství. Ale když později Fo
tius obnovil kacířství ApolKnariovo, že člověk má dvoji duši, 
ostře mu to vytkl Konstantin, že tím hubí duše mnohých, načež 
onen se omlouval, že se nenadál, že by tím koho urazil, že chtěl 
tím nesnázi způsobiti jenom patriarchovi Ignatiovi, který nebyl 
honěn ve filosofii. Odtud přestalo přátelství jejich; Fotius vysílá 
Konstantina z Cařihradu pryč, a nevyznamenává ho, jako jiné 
svoje stoupence všecky.

Abv upoutali jej na Cařihrad, ustanovili jej bibliothekářem 
při velechrámu Boží Moudrosti, než za krátko opustil místo 
toto, odešel do jistého kláštera na břehu mořském, kdež o sa
motě trvaje ušlechťoval svoji duši modlitbou a rozjímáním, by 
důstojně se připravil k svému vznešenému povolání kněžskému.

Nalezen jsa zde, vrátil se do města, kdež jej jmenovali učite
lem filosofie. Jak vypravuje jeho slovanský, život, vypravil se 
spolu s jinými druhy k Arabům, aby zde hájil tajemství nejsvě- 
tější Trojice. Vykonal tam svoji úlohu, opustil dřívější povolání 
učitelské; rozloučiv se se světem úplně, vstoupil do kláštera 
pod horou Olympem u Kyzika v Malé Asii, kdež zastal již svého 
bratra Methoděje jáhna. V Malé Asii žili četní Slované pře
sídlení tam dřívějšími císaři. Jak nám zvěstují řečtí kronikáři, 
tisíce Slovanův připojilo se k Saracenům mohamedánským. Do
mnívám se, že tehdy vznikla u Konstantina myšlenka, posta rati 
se o hlubší vzdělání kmenův slovanských v naukách křesťan
ských, vymysliti písmo jím přiměřené bohatosti zvukův jazyka 
slovanského a přeložit! jim alespoň částkyPísma svátého, které 
se čítávaly v neděle a ve svátky o mši svaté.

Okolo roku 861 přibyli do Cařihradu poslové panovníka 
kozarského, prosíce o učitele náboženství křesťanského. Po
koušeli se v národě tom nikoli beze zdaru šířiti náboženství 
Židé i Mohamedané. Milerád povolil k tomu císař Michal. Po
radiv se s patriarchou Fotiem, určil k tomu dílu kněze Konstan
tina, který přibral si bratra Methoděje. Vsedše na lodi přepla
vili se císařští poslové do Korsuně, města to ode dávna řeckého, 
kdež již koncem prvého století křesťanského byla se ujala víra 
Kristova a kde počátkem století druhého mučennickou smrt 
podstoupil papež Kliment.

Konstantinovi bylo se déle zdržeti v Korsuni, neboť bylo 
se jemu učiti jazyku kozarskému a židovskému, chtěl-li nějakého 
alespoň úspěchu dodělati se na dvoře chagana kozarského. Za 
pobytu v Korsuni vzpomněl si Konstantin, že tam zemřel Kli
ment papež a umínil si, že najde jeho ostatky. Když se po nich 
dotazoval měšťanův, nikdo jemu nevěděl o nich pověděti. Byly 
sice konány poutě ku hrobu světcovu ještě v prvé polovici šesté
ho věku, ale nebylo jíž chrámu vystavěného ku poctě světcově, 
mše svátá byla tehdy konána pod stany. Tázal se obyvatelův 
v okolí města, ale ti byli příchozí, původní obyvatelstvo kře



sťanské bylo vyhubeno. Nedověděv se od lidí, obrátil se v mo
dlitbě ku Pánu Bohu, snažně žádaje, aby oznámil jemu místo 
odpočinku světcova. Poprosil také arcibiskupa korsuňského J i
řího, aby k modlitbám na týž úmysl vybídl svoje duchovenstvo i 
Kd. Neoslyšel Bůh modlitby společné všech, vnukl Konstanti
novi, že na blízkém ostrově nalezne hrob světcův. A když vy
pravili se na to místo se zpěvy a modlitbami, nalezli šťastné za 
nedlouho ostatky světcovy, napřed žebro, potom hlavu, pak po 
delší době ostatní kosti a konečně i kotvu, se kterou byl pohří
žen do moře.

Za nesmírné radosti přeneseny byly ostatky svátého Kli- 
menta do města Korsuně a uloženy zatím v chrámě arcibi
skupském.

Když se byl Konstantin dostatečně naučil jazyku kozarské- 
mu a židovskému, výprava brala se dále ke dvoru knížete ko- 
zarského. Tam bylo podstoupiti Konstantinu tuhé půtky s rabí
ny židovskými a učenci mohamedánskými. Objasnil zcela jasně, 
že zaslíbení Boží učiněná Abrahamovi vyplněna jsou v zákoně 
novém a že ani úcta obrazův nečelí proti zákonu starému. Po
dobně zvítězil Konstantin i v rozmluvě s Mohamedány. Výsle
dek půtky byl, že chagan kozarský povolil přijati křest, kda 
by chtěli. I dalo se pokřestiti 200 osob. Úspěch nebyl sice ve
liký, ale třeba uvážiti, jak těžko jest obraceti na křesťanství 
lidi, kteří porušeni byli poněkud alespoň rozkošnickou naukou 
Mohamedovou.

Za práci svoji nepřijal Konstantin nabízené odměny, nýbrž 
vyžádal si pouze propuštění zajatých Řekův.

Konstantin vrátil se do Cařihradu, nesa list císaři, kterým 
jemu děkoval chagan za vyslání poselstva. Methoděje prý chtěli 
učiniti arcibiskupem v městě znamenitém, on však nepřijal hod
ností, pročež jmenován byl hegumenem (opatem) kláštera Poly 
chromu pod Olympem. 0  Konstantinovi není řeči více, proto 
lze z toho souditi, že Fotius patriarcha nezapomněl, kterak jej 
byl pokořil, když jak dotčeno, obnovil kacířství Ápollinaricvo 
o dvojí duši lidské. Usadiltě se při kostele svátých apoštolův 
v Cařihradě, při kterém zůstavil také částku ostatkův svato- 
klimentských.

Než nebylo Konstantinovi popřáno požívati dlouho klidu. 
Kníže moravský Rostislav dověděv se, co byl vykonal v Koza- 
rech, prosil skrze posly císaře Michala III. o hlasatele křesťan
ského náboženství znalé jazyka slovanského pro svůj lid. Byl 
se sice prve v téže příčině obrátil do Říma, ale tam neměli po 
ruce člověka vhodného. Císař pověřil tím posláním Konstantina, 
který ačkoli již byl churav, ochotně se vypravil na cestu, pojav 
bratra svého jáhna Methoděje a ještě některé mnichy nadšené 
pro dílo věrozvěstův.

Na Moravě bylo se sice již ujalo náboženství křesťanské. 
Hlásali je tu jednak misionáři z Vlach přišlí, jednak z Němec,
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neznalí dostatečně jazyka slovanského, Rostislavovi knížeti šlo 
však o to, aby jeho lid co nejdůkladněji byl vzdělán ve svém 
náboženství. Nelze bezpečně tvrdití, že by byl zvěděl o překladé 
úryvkův Písma svátého, který byl pořídil Konstantin, a proto , 
dlužno říci, že řízením Božím povoláni bylí k důkladnému vzdě
lání moravského lidu ve víře Kristově bratři soluňští Konstantin- 
Cvrill a Methoděj.

Misijní výprava cařihradská dospěla na Moravu roku 863.
S nesmírnou radostí uslyšel lid, zvláště když se dověděl, že nová 
věrověstové přinášejí jemu Písmo svaté přeložené na jejich jazyk 
a mimo to ostatky svátého papeže Klimenta. Uvítání jejich na 
dvoře Rostislavově bylo velmi slavné. Radost dobromyslného 
lidu moravského, rozníceného milostí Boží nedovede vypsati 
neumělé moje péro, Velehrad sídlo knížecí stalo se střediskem 
působnosti bratří soluňských.

Rostislav svěřil jim mladíky k vychování a cvičení ve vědo
mostech potřebných pro nastávající duchovní,

Konstantin dostavil se na Moravu, sloužil mši svátou jazy
kem řeckým, jenom epištolu a evangelium zpíval slovansky. 
Zároveň nepřestal zachovávat! zákony církve řecké. Ale brzo 
poznal, že na Moravě zaveden byl jíž řád římský a lid že se 
řídí ve všem zákony kostela latinského. Aby se tedy přiblížil co 
nejvíce lidu, vzhledem na dobro jeho vzdal se svého obřadu a, 
jak svědčí jeho životopisec dle čtyř rukopisův srbské recense, 
přijal celý církevní řád římský. Sloužil tedy nadále mši svátou 
latinským jazykem, používaje převodu evangelistáře pořízeného 
z řečtiny. S duchovní pak školou svojí, zdá se, konal církevní 
hodinky od prvu pouze slovansky. List papeže Iladríana II. svěd
čí, že Konstantin zavedl slovanskou liturgii v plné důvěře ve 
svátého Klimenta.

Při tom nezanedbával se svými druhy moravského lidu, hlá
saje mu slovo Boží srozumitelným jemu jazykem, snaže se vše
možně vykořeniti rozličné bludy, které u něho nalézal.

Za půl čtvrtá roku dokonal vzdělání jinochův, kteří byli 
jemu svěřeni, pro důstojenství kněžské. O všelikém jeho počí
nání zpraven byl veliký papež Mikuláš I„ podobá se, samýui 
Rostislavem, a ne malou radostí jsa naplněn, pozval jej k sobě.
S velikými díky přijal tuto zprávu Konstantin i se svými druhy , 
za velikou si pokládajíce čest, že hodnými byli uznání čestného 
pozvání cd apoštolské Stolice. V brzku tedy vypravili se na 
cestu, pojavše několik učenníkův, které uznávali za hodny úřadu 
a důstojenství biskupského.

Až dosud obecně bylo prohlašováno, že svati bratří naši 
bylí v Římě obžalováni pro slovanskou bohoslužbu, kterou byli 
na Moravě zavedli, od německých biskupův. Mám za to, že 
jako později arcibiskup Methoděj byl pomíjen jimi, podobně a 
ještě méně vážili si němečtí biskupové jeho bratra pouhého 
kněze a několika mnichův pracujících na vzdělání moravského 
lidu. —
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Zatím zemřel papež Mikuláš I. Nástupce jeho Hadrian II 
přijal je s všelikou poctivostí, slyše, že přinášejí ostatky svátého 
Klimenta, jež Konstantin býi svým přičiněním nalezl. Vyšel jemu 
vstříc se vším duchovenstvem i lidem.

Za toto dobrodiní vzdali Konstantinovi hojné díky a vy
světili jej jakož i jeho bratra Methoděje na biskupy, jejich pak 
ostatní žáky na kněze i jáhny. Tak vvpravuje stručně legenda 
římská.

Mnozí učenci pochybují o tom, že by byl Konstantin se 
stal v Římě biskupem, proto že o tom výslovně nepíše biblíothe- 
kář Anastasius. Leč s uvedenou zprávou římské legendy souhlasí 
úplně také tradice římská, jejíž svědci jsou: Lev Ostijský kardi
nál (f 1115), Jan Berardus, mnich kláštera Casa aurea na ostro
vě Pescara (kvetl kolem 1182), Jakob a Voragine (ý 1282) a 
Martin Opavský, arcibiskup později hnězdenský (f 1298).

Vyjednávání trvalo delší dobu, vždyť běželo o nová sídla 
biskupská, c vysvěcení na biskupství osob přišlých z Cařihradu, 
nakaženého bludem Fotiovým, a nejvíce nesnází působila no
vota nebývalá nikdy na západě, zavedená Konstantinem v dů
věře v přímluvu svátého Klimenta — bohoslužba slovanská. 
Odstraněny byly však všecky překážky. Pravověrnost obou 
bratří sclunských byla dokázána skvěle. Konstantinovi se také 
podařilo dekázati papeži i jeho kardinálům, že novota, kterou 
byl zavedl, jest skutečně na prospěch kostela římského.

Než nebylo pepřáno Konstantinovi vrátili se k mileným Mo
ravanům, Ochuravěl těžce a proto cítě blížíaé se smrt, vzdal se 
svého úřadu biskupského, přijal háv mnišský, s povolením pa
pežovým změnil svoje jméno, přijav jméno Cyrill, řka, že bylo 
mu to zjeveno.

Ani v poslední chvíli nezapomněl svých Moravanův. Věda, 
že bratr jeho Methoděj touží po zátiší klášterním, promluvil 
jemu: »Hic bratře, spřeženi oba jsme byli, jednu brázdu táhnou
ce, a já na léše padám, svůj den ukončiv. Ty však miluješ horu 
velmi; nechtěj pro horu opustiti učení svého. Neboť čím můžeš 
spíše býti spasen?«

Zemřel veliký náš apoštol Konstantín-Cyrill čtyřicet dní po 
svém vstoupení do řehole dne 14. února 869.

Papež rozkázal, aby všichni i řečtí i římští duchovní do
stavili se k jeho pohřbu se žalmy i zpěvy, se svícemi i vonným 
kadidlem a zesnulému prokázali pohřební poctu nejinač, než 
samému papeži. Avšak pozůstalý bratr Methoděj upozornil jej 
na slib, který oba bratří byli učinili svojí matce, zapřísáhše se, 
že stihne-li jednoho z obou smrt prve, než se vrátí, na živu po
zůstalý bratra zemřelého převézti dá do kláštera jeho a tu jej 
s náležitou poctivostí pochová. Nechtěl Hadrian II. odperovati 
takovéto žádosti. I uzavřev tělo zesnulého v mramorovou rakev, 
a opatřiv ji svojí pečetí, dovolil Methodějovi v sedmi dnech od
jeti s ní. Leč když římské duchovenstvo spolu s biskupy a s kar-
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muž, který Řím obohatil takovým pokladem (ostatky svatoklí- 
mentskými), přines je z dalekých končin, tam povolaný do věč
ného života byl z jakékoliv příčiny do jiných zemí odnesen. 
Záhcdno jest, aby muž tak slavné pověsti v tak přeslavném mě
stě na slavném místě byl pochován.

Líbila se tato rada papežovi, který ustanovil, aby uložen 
byl v chrámě sv. Petra v jeho vlastním náhrobku. Ale na prosbu 
Methodéjovu byl pochován u svátého Klimenta, jehož tělo s 
velkou pílí a prací našel a sem přinesl. Za nesmírného sběhu a 
účastenství duchovenstva i lidu uložili jej i s mramorovou rakví 
u Svatého Klimenta po pravé straně oltáře téhož světce s ne
smírnou radostí a hojnou úctou, s chvalozpěvy největší díky 
vzdávajíce Bohu, který na témž místě mnohé a zázračné věci 
koná. Tak svědčí legenda římská.

Místo pláče a nářku tedy při pohřbu svátého Konstantina- 
Cyrilla se ozývaly chvalozpěvy, vzdávány Bohu upřímné díky, 
který oslavoval jeho hrob mnohými zázračnými věcmi. Co to 
znamená? Náš slovanský apoštol byl hned po smrti uctíván jako 
světec. Pannonský jeho životopisec vypravuje, že Římané jeho 
hrob uctili obrazem a udržovali při něm světlo dnem i nocí, ví 
douce zázraky, které Bůh činil jeho přímluvou. Tento obraz jest 
dosud v dolním chrámě svatoklimentském zachován. Urči! jej 
a popsal roku 1906 prelát Dr. Joseí Wilpert, nejíepší znalec 
starodávných obraz.ův římských. Znamená soukromý soud Páně 
konaný nad zemřelým právě naším apoštolem Konstantinem- 
Cyrillem. Přimlouvají se za něho jednak Gabriel archanděl se 
svátým Klimenlem, jednak apoštol Ondřej s archandělem Mi
chalem. Jeho bratr Methoděj s tonsurou římskou oholený při
náší za něho nejsvětější oběť. Prciát Wilpert část nápisu, pokud 
se zachoval, duchaplně doplnil. Má za to, že sí nápis latinský 
sestavil světec sám. Vrchní část nápisu zmizela í s omítkou. 
Spodní část nápisu a částečně i obraz sám poškozen byl tím, 
že se ho lidé po svém obyčeji cloiýkali a jej líbali. Obraz sice 
svědčí o lípadku umění malířského v devátém věku, ale má pro 
nás cenu nesmírnou.

Konstantin-Cyrill uctíván byl v Římě ihned po smrti jako 
světec; není pochybnosti nejmenší, že se jemu téže cli dostalo 
i od Moravanů, a že cd té doby uctívá jeho i lid i duchovenstvo 
jako svého mocného přímluvce u Boha. Někcly zdálo se, že již 
zanikla jeho úcta, avšak zase se našel horlivec, který ji vzkřísil.

Volejmež i my k němu. zvláště za těchto bouřlivých dob: 
Svatý Cyrille, apoštole náš, oroduj za nás i s bratrem Metl.odě- 
jem, chraň nás všeho zla, vypros nám milosti, bychom stáli isou 
cc u víře hlásané tebou našim předkům, vytrvalí až do konce!

Svatý Cyrille, nedej zahynout! nám. ni budoucím!

9



lt)

Ad. Jnšek.

Sarajevský arcibiskup dr. Dos. Stadler. f
V červnu minulého roku oslavovali bosenští katolíci nádherně 
jubileum zlatého kněžství svého velikého arcibiskupa, dra Jo
sefa Stadlera, a kněží psali hymny na jeho počest, a za ne
dlouho v prosinci doprovázeli jej k věčnému odpočinku. Činnost 
a věhlas katol. sarajevského arcibiskupa známy byly daleko za 
hranice vlasti jeho.

Narodil se v Brodu na Savě 1843. Mládí měl velmi krušné, 
pocházeje z chudičké, ale zbožné rodiny. Otec neustále churavěl, 
a všechna péče o sedmičlenou rodinu připadla matce, jež pra
covala a starala se od Božího rána do tmy, by uživila a vycho
vala pro Boha své děti. Svízele a trampoty podryly jí zdraví, 
tak že skonala., když Josefu bylo 10 let, a rok na to zemřel 
i otec; děti osiřely a péči o ně převzala nejstarší sestra Rozalíe. 
Nadaný, pilný a zbožný hoch měl jiti do učení, ale když přišel 
mistr pro něho, aby si jej odvedl do města, posluhoval právě při 
oltáři v kostele, proto nechtěje mistr čekati, až by se viátil, 
vzal si místo něho mladšího jeho bratra. Prozřetelnost Boží měla 
s Josefem zvláštní úmysly. Ujal se ho příznivec major Wegheí- 
mer, u něhož pak jako student prodlel Josef nejedny radostné 
prázdniny, a znaje jeho neobyčejné nadání, vymohl mu bez
platné místo v arcibiskupském sirotčinci v Požegu, kde ukončil 
nižší gymnasium. Odtud dostal se do arcibiskupského sirotčince 
v Záhřebu, kde dokončil studia gymnasijní. Pro neobyčejné vlohy 
a nestrojenou zbožnost byl poslán do Říma do germanika na 
studia filosofická a bohoslovná. Věhlasný kardinál Steinhuber 
podává o něm toto vzácné svědectví: »Dětinně zbožné srdce, 
ojediněle teplá duše, upřímné a vroucí nadšení pro svaté povo
lání, neustálá opravdová snaha po dokonalosti učinily Stadlera 
pravým pokladem ústavu, tak že se stal živým vzorem svým 
druhům«.

Po návratu, z Říma dostal se za prefekta do arcibiskupského 
semináře v Záhřebu a brzy na to stal se universitním profe
sorem na bohoslovecké fakultě. Byl jednou z nejlepších profe
sorských sil v práci i v učenosti. Založil a vedl pro lid poučný 
list, psal odborné bchoslovné články a knihy, o prázdninách 
cestoval, aby poznal poměry katolické církve v jiných zemích 
a zvláště si zamiloval Bosnu a Hercegovinu, tehdy ovšem pod 
tureckým panstvím.

Jako z nenadání stal se arcibiskupem vrhbosenským, když 
papež Lev XIII. s císařem rakouským domluvili se o postavení 
církve katolické v Bosně. Bylo to r. Í881. Jeho apoštolská čin
nost a horlivost neznala mezí. Arcibiskupi! svou zasvětil hned 
s počátku božskému Srdci Páně a Pannu Marii bez poskvrny 
počatou prohlásil Patronkou jeií. Úctu jak k božskému Srdci tak
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i k Panně Marii pěstil v celém dlouhém žití svém vroucně, před 
nimi se modlil, radoval a pracoval, a ji usilovně a požehnané 
šířil mezi lidem sobě svěřeným.

t  Arcíb. dr. Jos. Siadler — otec sirotků.

Hned r. 1881 založil charvatský časopis -Srče ísusovo-, a 
témuž Srdci Páně zasvětil i novou nádhernou katedrálu svou 
v Sarajevě, již r. 1889 dovršil a posvětil. Lid bosenský je ne
smírně proniknut pobožností k božskému Srdci Páně, a to hlavně 
zásluhou prvního arcibiskupa svého, dra Stadlera.
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R. 1887 místo lidového listu k úctě božského Srdce Páně 
počal vydá váti dvakráte měsíčné »Vrhbosnu«, která letos v 33. 
ročníku se rozvinula ve vážný list věnovaný katolické osvětě. 
Dr. Stadler sám byl učencem vynikajícím a plodným spiso- 
vatelem latinským a charvatským hlavně v oboru Písma sv, a 
filosofie. Vydal lidová kázáni, výklad evangelií, kde k duchu 
starých sv. otců církve dovedně uměl připojiti novodobé my
šlenky nejpřednějších vykladačů Písma sv. Jeho spisy bývaly 
opravdu studnicí hlubokých vznešených pravd jak pro kazatele, 
zpovědníky a kněze vůbec, tak i pro laiky, jimž napsal ne jedno 
vzácné pojednání filosofické a zbožnou modlitební knížku s vrou
cím obsahem.

Jistý spisovatel vypisuje obraz horlivého kněze těmito slo
vy: >Knez je muž, jenž zná jen jednu radost- když může mnoho 
činiti pro spásu duší; jenž má jen jednu žalost: když nemůže pro 
duše ničeho učiniti; jež má jen jedinou vášeň: když se může vě
novali a obětovati se za duše; jenž má jen jeden bol: když by 
měl zemříti, aniž vykonal něco velikého pro spásu duší«.

Těmi slovy jest krásně vyznačeno i apoštolské působení 
arcib. dra Stadlera.

Již jako profesor na bohoslovném všeučelišti v Záhřebu 
oduševňoval a rozplameňoval své posluchače pro Krista a jeho 
sv. církev. Za tím účelem napsal i dvě knihy na obranu. Ale jeho 
horlivý apcslolský duch se teprve rozvinul na stolci arcibiskup
ském.

Základ pro trvalý úspěch v apoštolské práci jest horlivé, 
duchem Kristovým provanuté kněžstvo. Jaké ono, takový lid. 
Od kněžstva závisí i lhostejnost i horlivost u přijímání sv. svá
tosti. Proto prvnímu vrhbosenskému arcibiskupu především na 
srdci leželo, aby měl dobré, spolehlivé a všestranně vzdělané 
kněžstvo. Proto se svými horlivými kanovníky jal se sbírati usi
lovně milodaryr se všech stran, aby mohl pro dorost kněžský 
otevřití dvě veliká a mcdcrní semeniště, jedno s plným gymna
siem pro chlapce studenty v Trávníku a druhé jako bohoslovné 
učehště v Sarajevě. Oba dva ústavy předal tovaryšstvu Ježí
šovu. Nejen veškeré světské duchovenstvo všech tří diecesí bo- 
senskchercegovských vyšlo z oněch ústavů, nýbrž i značná část 
vzdělaných vrstev laických obou zemí.

Zadlužil se četnými nutnými stavbami pro rozkvět katoli
ckého života v chudé Bosně, tak že jeho peněžní nesnáze byly 
známy daleko i za hranicemi bývalého Rakouska, ale dr. Stadler 
nikdy nepozbýval rozvahy, vždy na mysli měl jen dobro svaté 
věcí, pro jejíž rozkvět byl ochoten darovati a učiniti vše. Když 
mu vytýkali veliké dluhy jeho, ne jednou prohodil: »Pán Bůh dal, 
dává a dá ještě«. Ba stěžovali si proto až u papeže Pia X. 
v Římě, ale ten znaje dobře Stadlera a jeho apoštolskou činnost, 
pochválil ho a prohodil: »Kdvž máme dluhy, tak je i zaplatíme«.
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Aby v knězích udržoval apoštolskou horlivost a neustále 
jim před očima připomínal jejich velké povinnosti, každoročně 
mimo pastýřské listy věřícím posílal i zvláštní list kněžím. 
Listy ty jasně dávají viděti do hloubky veliké duše arcibiskupovy, 
mluví určitě, jakým žárem nadšení a horlivostí a oteckou péčí 
plane srdce jeho. Za tím účelem pečoval též, aby kněží každo
ročně konali duchovní cvičení v sarajevském semináři, a sám 
vždy příkladně se jich súčastňoval. Aby kněží necítili příliš osa
mělosti, zavedl v Sarajevě pro katechety společný dům, by tam 
vedli pospolitý život. Podobně se uspořádali i kanovníci jeho, 
majíce společný stůl. Nemálo se staral o kněze nemocné. Všem 
kněžím byl vždy přítelem milým a rádcem upřímným. Každý měl 
k němu přístup vždy, každý mu byl vítán, pro každého měl slovo 
povzbuzující.

Důležitým předmětem apoštolské práce jest mládež. Kdo 
má mládež, má budoucnost. Proto i Kristus Pán pln lásky a péče 
volal: »Nechte maličkých přijití ke mně!« Vědom jsa si tak ve
liké zodpovědností vůči mládeži, věnoval jí dr. Stadler obzvláštní 
péči. Za tím účelem pozval do Bosny ženské řády pro výchovu 
ženské mládeže, a školské bratry pro mužskou mládež; pro 
sirotky založil nové sestry »Služavke Maloga Isusa«, a vybudo
val jim krásný dům Betlehem. Měli jste viděti, kolik radosti, 
štěstí a vděčnosti plálo v čistých očkách oněch malinkých, kdy ž 
arcibiskup přicházel často mezi ně, s nimi vykládával a se bavil! 
Arcibiskupův apoštolský duch tak rozněcoval a podporoval sna
hy oněch domácích sester, že brzy se rozšířily nejen po arci- 
diecesi vrhbosenské, nýbrž působnost svou rozvinuly i mimo ní. 
Dnes čítají na 180 členů ve 20 domech.

Nejkrásnější den dítek — prvého sv. přijímání — konával 
v Sarajevě sám a míval při tom vždy tklivou a srdečnou pro
mluvu.

Vždy byl pln práce, aby ve své arcidiecesi oživil katolický 
život. Neopomněl žádné příležitosti, aby lidu kázal — ohnivě, 
přesvědčivě a působivě.

Velmi obtížné jsou v Bosně visitační cesty a udělování sv. 
biřmování, ale nedbal toho arcibiskup dr. Stadler a až do pozd
ního stáří konal tyto obtížné cesty a často při tom i kázal. Byl 
horlivým podporovatelem sv. misií, aby víra sv. a náboženský 
život byl v lidu utužen.

Maje ve své arcidiecesi většinu pravoslavnou, byl nucen 
i k pravoslaví zaujatí nějaké stanovisko. A zaujal je po známém 
smyslu Lva XIII. ve prospěch náboženského a církevního sjed
nocení. R. 1896 počal vydávati v Sarajevě bohužel brzy zaniklý 
a dnes hledaný a málo známý časopis unionistický »Balkán« dr. 
Alexander šlechtic Bresztyenszky, Úvodní článek prvého čísla 
má arcibiskup Stadler, jenž se představuje jako komisař papeže 
Lva XIII. ve věcech unie mezi Srby a Charváty pověřený plnou 
mocí. V článku vykládá smířlivě o společném podkladu naší sv.
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víry, o bohoslužebných obřadech, a když ukázal, že jsme si 
vlastně bratry téže matky, zve všechny odloučené, ať žijí v kte
rémkoli koutku světa, aby přišli se smířit a se sjednotit Vyzývá 
katolické kněze, aby se dobře seznámili s duchem, obřadem, 
obyčeji a naukou církve východní, neboť myslí, že láskou srdce 
a rozvahou rozumu dají se odstraniti věky zakořeněné před
sudky a konečné bude možno překlenouti onu osudnou propast, 
jež u víře dělí bratry téže národnosti. Za tím účelem pozval též 
na společnou poradu o sjednocení všechny biskupy katolické 
i pravoslavné do Sarajeva. Bohužel že hlavně politika brzy snesla 
starou zášť zase tam, kde se měla konečně ukázati tolik toužená 
duha míru.

Vše, co arcibiskup dr. Stadler činil, dělal ne pouze z při
rozené náklonnosti k práci, ale z čisté a velkodušné lásky k bož
skému Spasiteli. Kristus byl mu vzorem i pobídkou v práci, byl 
mu středem a ohniskem celého života. Zr,al jak drahocennou je 
každá duše lidská před Bohem, a proto ani největšími překáž
kami nedal se odstrašiti, jednalo-li se o spásu pouze jediné ne
smrtelné duše. Dle vzoru Kristova byl připraven na každé utr
pení a na všeliký kříž, jichž ovšem nezůstal v životě ušetřen.

Celý život jeho dá se vystihnouti třemi slovy: práce, modlit
ba a utrpení. V práci byl neumomý, v modlitbě příkladný, v 
utrpení nezlomný a nezastrašený.

Divíme se v dějinách velikánům věků předešlých. Ale v 
církvi Boží vždy vane Duch sv., jenž za všech dob sílí veliké 
duše zvláště mezi těmi, již řídí a spravují stádce věrných. A k 
těm dlužno přípočísti i zemřelého arcibiskupa dra Stadlera.

Skonal o svátku Neposkvrněného početí P. Marie večer, a 
za velikého smutku celé arcidiecese bvl uložen do stoličního 
chrámu za oltář sv. kříže, jejž v životě tolik miloval.

0  snivaj mimo, starce Velikáne,
Na zemlji dičan (podivuhodný) borio si boj,
Dovršio si časno (čestně) svoje dané (dny),
1 častan doviek bit če (bude) sponem Tvoj.

Redemptoristé v Bulharsku 1835-1840.
Ť P. Václav Nekula C. Ss. R.

a datel kongregace redemptoristň, sv. Alfons Maria z 
Liguori, byl horlivý misionář. Pracoval nejraději tam, kde 
bylo nejvíce třeba, mezi lidem opuštěným a zanedbalým. 

To také uložil svým duchovním synům. Při kněžské a misionář
ské práci mají dávatí přednost duším nejopuštěnějším.
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Dobrotivý Bůh viděl již dávno jisté široké pole, místy velmi 
•puštěné a zanedbané, roli, kde třeba apoštolů, vinici, kde bude 
třeba dělníků. Byla to duchovní role, duchovní vinice, na níž 
kdysi pracovali naši první svati apoštolé Cyrill a Method.

Stalo se z vůle Boží, že družina redemptorístů rozšířila se 
ještě za života sv, Alfonsa z jižní Itálie do krajů obývaných Slo
vany. Za nástroj k tomu zvolil si Bůh svátého muže, Klementa 
Marii Hofbauera, rodem Moravana. Sv. Kliment počal působiti 
nejprve mezi bratry Poláky ve Varšavě. Tam shromáždil kolem 
sebe mnoho pracovníků. Když pak se stali pro požehnanou práci 
trnem v oku tehdejší německé protestantské vládě a byli vy
hnáni, uchýlil se sv. Kliment do Vídně. Ale na Slovany neza
pomněl. R. 1815 poslal tři misionáře do Valašska (v Rumunsku) 
Působili mezi Slovany většinou v Bukurešti a vycházeli i do sou
sedních Bulhar. Avšak nepodařilo se jim tam se usaditi. Proto 
vrátili se zpět. Sv. Kliment odebral se na věčnost 15. března 1820, 
ale jeho duch neopustil těch, mezi něž byl poslán, neopustil Slo
vanů. Bylo jistě jeho přímluvou, že za 15 let po jeho smrti re- 
demptoristé opět obrátili se k slovanským Bulharům. Tentokráte 
pracovali s větším zdarem; o tom pojednává náš článek. Jest 
sestaven podle zpráv očitého svědka a účastníka této misijní vý
pravy, bratra Jana Jeneweina.

R. 1834 žádala římská Propaganda, by P. Amaud. Josef 
Passerat, generální vikář redemptorístů, poslal některé kněze 
své řeholní družiny do Turecka. Měli osaditi apoštolský vikariát 
v Plovdivě. Kněz, jehož by sám označil, měl obdržeti moc a vý
sady apoštolského vikáře. Sluha BožF) vyhověl této žádosti a 
navrhl pro onu důstojnost P. Jana Fortnera, rodem Čecha z Ma- 
netína. Jemu za pomocníky byli přiděleni dva Moravané: P. 
Matěj Gráf, rodem z Jemnice a P. Antonín Fischer ze Zábřeha. 
Společnost doplňoval bratr laik Jan Jenewein.

Takto uspořádaná výprava vyrazila 26. března 1835 z Vídně, 
hojně jsouc od dobrodinců zásobena kostelními rouchy a domá
cím nářadím,

»Cesta z Vídně do Prešpurka — vypravuje fr. Jenewein — 
dařila se dobře, ale pomalu, protože vůz bvl příliš těžký. S po
čátku se mnoho nemluvilo, každý z nás byl zamyšlen a obíral 
se sám sebou. Zraky naše obracely se opět a opět k Vídni, kte
rou snad již nikdy jsme neměli spatřiti. Náš dobrý, tichý P. Su
perior měl starost, jak provede svůj úkol. Pokorný P. Fischer 
odevzdával se do vůle Boží, af se s ním stane cokoliv. P. Gráf, 
povaha ohnivá, nemohl se dočkali, kdy už přijedeme do Turecka: 
tak velice toužil po misionářské práci. Já jsem se modlil růženec 
a nechtěl jsem tomu ani věřiti, že skutečně konám cestu do 
Turecka.

') P. Amaud Jos. Passerat, rodilý Francouz, zemřel 1858 v pověsti 
svatosti.
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V Prešpurku si nás lidé zvědavě pohlíželi. Sotva kdy asi vi
děli redemptoristy a nad lo měli asi zvláštní podívanou na naše 
mladé vousy. P, Fortner nás vedl do paláce — tuším, že byl 
hraběte Szecheni-ho. Přijali nás tam velmi vlídně a pozvali ke 
stolu. Bylo již uchystáno, protože již napřed věděli o našem pří
chodu. Hrabě pro nás obstaral parník až do Pešti a zaplatil nám 
jízdu, začež byli jsme mu velmi vděčni. Přenocovali jsme v ho
stinci, kde pak hrabě rovněž sám hradil všecky výlohy.

Časně ráno o 4. hodině vstoupili jsme na parník a přijeli do 
Pešti o desáté večer. Nejedli jsme celý den skoro ničeho, a přece 
nedostalo se nám ani večeře, leč jen trochu vína a polévky v 
jakémsi hostinci. Ráno po mši sv. vrátili jsme se s největším spě
chem na parník. Přišli jsme právě v čas a pokračovali v plavbě.

Když náš parník večer přistál, odebrali jsme se do blízského 
kláštera františkánského a prosili o nocleh. Řeholnící poskytli 
nám jej s velikou srdečností. Večeřeli jsme s nimi v klášterním 
refektáři. Bylo jich asi 30. Děkovali jsme Pánu Bohu, že nám 
dopřál tak dobrého noclehu. Příštího dne pokračovali jsme opět 
v plavbě.

Konečně přistáli jsme v Zemuni proti srbskému Bělehradu. 
Potřebovali jsme z Prešpurka do Zemuně 5 dní, protože parník 
často zastavoval. Zemuů jest město dosti veliké, ležící v rovině. 
Nás vábil blízký pahorek, s něhož se otvíral krásný rozhled na 
Bělehrad. Jaká to pro nás podívaná, patřití na veliké město s 
četnými mešitami a věžemi — první turecké město,2) které se 
objevilo našim zrakům,

V Zemuni jsme vyhledali pana faráře a prosili o radu, jak 
zaříditi cestu Srbskem. Laskavý kněz vypravil do Bělehradu po
sla, by se na všecko vyptal. Cestování tam není tak snadné, nenít 
silnic, po nichž by bylo možno jeti vozem. Většinou lze nalézti 
pouze pěšiny pro karavany, velmi často také není naprosto 
žádných cest; cestující určí si v dáli cíl a hledí, aby se k němu 
dostal — cestou necestou.

Když se posel po několika hodinách vrátil, přinesl příznivou 
zprávu, že po třech dnech vypraví se z Bělehradu karavana 
— vlastně nastoupí zpáteční cestu k Cařibradu, odkud vyšla. 
Použili jsme té příležitosti a pan farář smluvil pro nás cenu, 
kterou nám bylo zaplatiti, bychom bylí do karavany přijati. Ka
ravana čítala 13 koní a 2 vůdce. Zaplatili jsme 800 piastrů (asi 
190 K), protože jsme potřebovali 8 koní pro zavazadla a 4 koně 
jízdecké pro sebe; naším vůdcům zbýval toliko jeden kůň.

Když bylo vše vyjednáno, přeplavili jsme se do Bělehradu. 
Lod potřebovala k přeplutí celé % hodiny. Nastalo loučení, nej
prve s milým panem farářem, který nám prokázal tolik dobrého,

Srbsko mělo sice tenkráte samosprávu, ale bylo poplatné Turecku, 
proto se počítalo ještě k turecké říši.
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potom s drahou vlastí; vždyt jsme nastupovali cestu do cizí, 
polovzděiané, neznámé země. Neubránili jsme se bolestným po
citům . . .

Lod přistála v Bělehradě. Obklopilo nás velké množství lidí. 
Jaký to pohled! Většinou Turci, černovousí, s obličejem žlutým, 
v červených šatech, s noži a pistolemi za pasem. Bylo to na prvý 
pohled hrozné, než přivítání nebylo nepřátelské a platilo spíše 
našim zavazadlům, o než se nosiči doslovně rvali. Báli jsme se, 
že se ve zmatku něco ziraíí, než přece jsme dopravili všecko 
šťastně do hostince, kde jsme se měli přidružili ke karavaně.

Chutě jsme se dali do práce, bychom vyprázdnili bedny a 
vaky, neboť všecky věcí měli jsme, dle návodu vůdců naložili na 
koně. Nebylo to maličkostí; mělif jsme zavazadel velmi mnoho. 
Byly to kalichy, obrazy, sochy, různé potřeby k bohoslužbě 
i pro domácnost.

- Nastala doba odjezdu. Vsedli jsme na koně. O jedné hodině 
po poledni vyjeli isme z Bělehradu a urazili tcho dne ještě 4 ho
diny cesty k prvnímu noclehu na půdě turecké. Ach, byl to 
nocleh! Doufali jsme, že dostaneme přece nějakou světnici, ne
boť bylo velmi chladno. Ale jaké zklamání! Na naši otázku, 
kde máme epáti, — mluvilo se ovšem jenom posuňky — ukázali 
nám chlév s trochou slámy; tof celé zařízení. Stěnyr, vysoké asi 
7—8 step, byly upleteny z vrbového proutí a vymazány hlínou; 
střecha slaměná napolo shnilá, s otvorem pro kouř uprostřed: 
pro zahřátí nám rozdělán ve chlévě oheň. Požili jsme k večeři 
něco chleba a vína a uložili se na slámu k nočnímu odpočinku. 
Usnouti nebylo tak snadno, neboť četnými skulinami a otvory 
fičel vítr, což nás ustavičně rušilo. To bvla první noc v Turecku.

Na další cestě bylo nám často přenocovati pod širým ne
bem, ježto naši vůdcové skoro úzkostlivě se vyhýbali místům 
obydleným.

Kdysi jsme zakusili i mnoho strachu, když bylo se nám bro
dili přes hlubokou a prudkou řeku. Koně sice byli tomu zvyklí, 
ale nás přece pojala úzkost při pohledu, jak oba naši vůdcové 
před námi ve vodě na chvílí úplně zmizeli. Každý z nás musil se 
takřka položití po délce na svého koně, a tak jsme se dostali 
šťastně, ovšem že trochu promočeni, na druhý břeh«.

Popis celé cesty vedl by nás příliš daleko. Proto opouštíme 
podrobné vypravování Fr. Jeneweina a obrátíme pozornost k 
věci hlavní, totiž k cílí této výpravy.

Téměř celé dva týdny trvala lopotná jízda, až konečně mi
sionáři dorazili slastně na stanoviště, —- do Plovdiva.

Plovdiv je velmi staré město, založené v letech 342—340 
př, Kr. P. od krále Filipa II., otce Alexandra Vel. Po něm i jméno 
Filippopclís, které sí zachoval po všecka století, po více než 
2200 let, až do dnešního dne.

Poloha Plovdiva jest zvláštní. Uprostřed roviny thrácké 
zvedá se na pravém břehu řeky Marice řada sedmi osamělých



18

skal syenitových. Na třech řece nej bližších vystavěno jest město 
Filipovo, které proto od Římanů nazýváno také Trimontium t. j. 
Trcjhoří. Tato poloha skýtá se všech stran malebný pohled: 
světlošedé stěny skalní vznášejí se nad zelenou plání, slunce 
se odráží v oknech bílých domků na skalách, kolem nás širá 
rovina, v dáli na obzoru všude modré hory a nad námi temno- 
inodrá obloha. Bulharský básník Vozov přirovnává Plovdiv ke 
třem bílým velbloudům odpočívajícím v širém poli.

I uvnitř jest Plovdiv dosti úhledný. Mile působí čistě obílené 
domky ze dřeva nebo nepálených cihel, o jednom poschodí s vel
kými okny, četnými balkony a arkýři.

Tof nové působiště našich misionářů, do něhož po třinácti- 
denní cestě z Bělehradu dorazili. Asi dvě hodiny cesty před 
město přijeli jim křesťané na koních naproti, aby je pozdravili 
a přivítali jménem duchovenstva a celé katolické osady. Ně
kteří z nich ihned se obrátili a ujížděli tryskem zpět oznámit 
příchod nových knězi. Když redemptoristé vjížděli do Plovdiva, 
bylo celé město vzhůru, Turci, Řekové, Arméni i Židé, vše chtělo 
vidčti »pavlikiánski popi«, jak tam nazývají katolické kněze 
Někteří ze zástupu uctivě smekali a kynuli přívětivě rukou na 
přivítanou. Byli to katolíci, kteří žili i rozptýleni po městě mezi 
Turky a Řeky a zabývali se většinou obchodem se železným 
zbožím.

Když byli naši misionáři projeli skoro celým městem po 
délce, dorazili konečně do jižní části města pod příkrými skalami 
prostředního vrchu. To byla čtvrt katolických Pavlikíánů.3)

Muži, ženy a děti tvořili uličku až k obydlí, které bylo určeno 
pro misionáře. Byli překvapeni láskou a důvěrností, s jakou je 
bulharští katolíci vítali; neboť již z daleka mávali bílými šátky, 
tleskali radostně rukama — dívali se na ně tak upřímně a vesele 
a zdravili tak laskavě, jako by misionáři bylí jejich dávnými zná
mými, kteří k nim po dlouhé nepřítomnosti zase zavítali. A 
přece nerozuměli řeči svých nových otcův.

Když přijeli misionáři ku kněžskému obydlí, otevřela se 
jim vrata. Vjeli na dvůr a tu již je čekal a vítal dosavadní apo

3) Plovdivští Pavlikiáni jsou potomci asijských Pavlikíánů. Již dávno 
přestali mluviti svým vlastním původním jazykem, at již byl syrský neb a r
ménský a úplně se pobulhařili. Byl to původně bojovný lid, který tam by
zantští císařové úmyslně usídlovali proti Bulharům tlačícím se do jejich 
říše. Tito osadníci byli stoupenci jedné z četných sekt, jež povstaly na vý
chodě v prvních stoletích po Kristu. Ve svém bludu setrvali po dlouhá sta 
letí, i když přijali řeč a mrav svého okolí. Teprve v roce 1581 přišel mezi ně 
první katolický misionář bosenský františkán Frá P etr z Tuzly, jenž byl od 
papeže Klimenta Vlil. jmenován sofijským biskupem. A tu zapustila u nich 
víra katolická hluboké kořeny. Hlásili se k ní pak neohroženě přes všeliká 
pronásledování a bouře vyvolané jejich rozkolnými krajany a Turky. Za 
válek na konci 17. stol. zůstaly osady pavlikiánské úplně bez kněží. Avšak 
víře katolické se nezpronevěřily. — Pavlikiány zvaly se též poslední zbytky 
bulharského bogomilství. Viz o nich učené pojednání v díle Frant. Snopka, 
Die Slavenapostel str. 140—162.
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štolský vikář gospodin Ondřej. Byl to ctihodný stařec. Vítal jc 
těž Jeho pomocník, kněz Don Rafael z kongregace passionislů. 
Stařeček Ondřej plakal radostí jako dítě a zvolal pohnutým hla
sem slova Simeonova: »Nyní propouštíš, Pane, služebníka svého 
v pokoji!«

Zatím co se zdravili misionáři s oběma kněžími po íatínsku, 
vrhli se Bulhaři na jejich zavazadla na koních a závodili o čest

pomáhali při vkládání. Divili se množství přivezených věcí. Když 
jim gospodin Ondřej vyložil, že je to většinou kostelní náčiní, 
vzrostla jejich zbožná zvědavost tou měrou, že se jim musilo vše 
ukázali.

Leč brzo sklesla radost našich otců. Přáli ú  především viděli 
kastel 5 pozdravili svého svátostného Spasitele. To však bylo 
marným přáním. Kostelem byla předsíň v obydlí gospodinově, 
prostora asi 12 m dlouhá a tolikéž široká. Dřevěný výstupek 
a zdi na jednom konci síně, obraženy dvěma prkny a pokrytý 
plátny, byl oltářem. Za ním byla stěna po tažena červenou látkou, 
ca níž visel obraz Bohorodičky. Svatostánek byl by tu zby

Pravosiavaý kněz, maje čisti epištolu při slavné bohoslužbě.
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tečným, neb se tu ncjsvětější Svátost nepřechovávala. Na dvou 
stranách této místnosti byly dvéře do příbytku kněží, vedle ol
táře vedly zasklené dvéře do kuchyně, která tak dostávala 
světlo z kostela. V jednom koutě byly padací dvéře do sklepa. 
Uprostřed kostela zvedalo se místo obložené koberci a po
duškami. Bylo to čestné místo pro Turky, kteří tam chodívali 
pít kávu a kouřit. Toť katolický kostel v Plovdivě! Jaká bolest 
zmocnila se horlivých srdcí našich misionářů, když pohledli na 
chudobu, zvláště když při svém příjezdu již z daleka viděli bo
haté turecké mešity s pyšnými minarety, jichž v městě bylo 
několik! To se dá snáze myslili než popsati.

Než na změnu věcí zatím nesměli mysliti ani z daleka. Pře
devším musili se učiti bulharštině a zvykati si novému způsobu 
života a novému podnebí. Když vstoupili do svého příbytku, 
by si po dlouhé cestě odpočali, bylo se jim posaditi po způ
sobu východním na hliněnou podlahu krytou rohožemi; nebot 
v celém dcmč gospodinovč nebylo ani stolu, ani židle. Také 
stiava byla neobvyklá. Musili sc živili stejně jako ostatní Plov- 
divané. Ráno požili něco málo pálenky, pak celý den ničeho až 
na večer, kdy byl vlastně oběd. Na štěstí nepotřebovali se o 
stravu příliš starali, ač jim z cesty zbylo pouze 90 piastrů. Dobří 
lidé v brzku je hojně zásobili rýží, vejci, drůbeží a vůbec vším, 
čeho jim bylo do kuchyně třeba, a byli čím dál tím štědřejší, 
I denní pořádek byl našim misionářům nezvyklý. Ve všední den 
sloužili mše svaté jiz za prvního svítání — o půl třetí hodině 
tanní pro pracující lid. Čas po mších sv. věnovali ostatním 
kněžským úkonům až asi do 10 hodin dopoledne. Tehda si ulehli 
někde do stínu, aby nahradili spánek, jehož se jim v noci nedo
stávalo. Odpočinek trval až do 3 hodin odpoledne, kdy za
čala zase piáce, jež trvala až pczdč do noci. O 10. hod. večerní 
přišli katolíci do kostela na společný růženec. Ve svátky a v 
zimě, kdy byli lidé ménč zaměstnáni, podobal se denní pořádek 
více našemu.

Bulharšlina nepůsobila novým misionářům příliš velkých 
obtíží, neboť jsouce Češi, lidu dešti dobře tozuměli; avšak jim 
lid nerozuměl. V celém Plovdivě nebylo ani jediného učitele 
bulharštiny, ba ani jediné bulharské mluvnice. S radostí podjal 
se tedy starý gospodin Ondřej a jeho pomocník tohoto úkolu a 
jejích žáci za krátkou dobu značně prospěli. Po několika mě
sících mohli již bez obtíží pracovali na spáse duší.

Gospcdin Ondřej odstěhoval se pak do sousední vesnice, 
kdež brzo zemřel. Jeho pomocník Don Rafael vrátil se do Říma 
a P. Fortner nastoupil úřad apoštolského vikáře.

Každá z venkovských chci náležejících k plovdivskému 
vikaiiátu mela svůj kostel a byt pro kněze. Kostelem byla kůl
na asi 3 m vysoká se slaměnou střechou. Vikariát měl 7000 
katolíků, z nichž žilo v Plovdivě 1300, ostatní v 7 osadách úplně 
katolických, a asi 800 jich žilo porůznu v obcích tureckých.



Ke správě těchto oveček byl P. Fortner, 2 jeho spolubratři a 
3 kněží rození Bulhaři, vychovaní v Římě. Tito poslední byli 
dosazeni na fary vikariátu. Byli tu ještě 2 jiní kněží, kteří však 
pro nemoc a stáří byli již neschopni práce. Obce, které neměly 
duchovní správce, vedli a spravovali misionáři tak, že do nich 
docházel jeden z nich a zůstal tam vždy po několik měsíců.

P. Fortner horlivostí, neobyčejnou vlídností a mírností byl 
pro tyto poměry jako stvořen. Hleděl především překaziti tu
recké hospodářství v domě Božím, ale tak, aby horkokrevných 
mohamedánů nepodráždil. Turčíni popíjejíce kávu a pokuřujíce 
přáli si zábavy a hovoru. Proto se pokoušeli po odchodu go- 
spcdinově navázali přátelství s našimi misionáři. Mluvili však 
vždy jen turecky, nebof bulharštinou pohrdali. Ale P. Fortner 
zakázal, aby žádný, ani kněží, ani bratr laik neučili se turecky, 
a měli vždy, kdykoli by byli od Turků osloveni, říci, že neroz
umějí. Tak byla Turkům v kostele dlouhá chvíle, přicházeli vždy 
řidčeji, až konečně od schůzek ustali docela. P. Fortner dal pak 
jejich koberce a polštáře ^dstraniti. Za to postavil tam oltář 
se svatostánkem a nejsv. Svátostí a chrám vyzdobil, jak jen nej
lépe uměl.

Sotva přišel P. Fortner do Plovdiva, byl rozhodnut, že vy
staví nový chrám. Podal tedy sultánovi žádost za povolení stav
by. Žádost byla však zamítnuta. Stejně pochodil i s druhou žá
dosti, Nedbaje však ničeho, dal lámati kámen a vše ke stavbě 
připraviti, jako by již povolení měl.

Zatím pracovali jeho poddaní kněží na stavbě živého chrá
mu Božího, na spáse svěřeného jim stádce. A byly to skutečně 
znamenité kvádry pro stavbu církve Boží. — Až na několik byli 
všichni bulharští katolíci plni víry, plni dětinné upřímnosti a 
přítulnosti ke knězi, jehož si ve všem vážili jako otce; i v zá
ležitostech hmotných utíkali se k němu o radu. V rozepřích a 
sporech rezhedoval kněz. Od přírody tvrdohlaví, používali Bul
haři této své vlastnosti ako přirozené obrany proti násilníctví 
tureckému; proto též dobra, jehož se jednou chopili, tím pev
něji se přidrželi.

P. Fortner získal si v brzku srdce všech a směl se dotkrmuti 
i slabých stránek Bulhaiů, aniž je urazil. Tak pronesli kdysi oba 
vu, že na vyhlédnutém místě nelze postavili základů kostela, 
leč s velikým nákladem. P. Fortner jim odpověděl: »Já dám 
základy vydláždit! samými bulharskými lebkami, a potom to 
bude jistě pevně držet«. Slova jeho kolovala hned celou osadou 
a líbila se lidem, jako by o nich nevím co krásného bylo prone
seno. —

Katechismus a své náboženství znali Bulhaři velmi dobře. 
Byl tam zvláštní zvyk, který se zachoval ještě z dob tureckého 
pronásledování. Každého rána v neděli šel muž s dlouhou holí 
dům od domu a udeřil jí třikráte na dvéře příbytků. To bylo 
znamením, že jesl čas jiti do kostela, Brzy potom bylo viděti,



jak se lidé ze všech katolických domů hrnou do chrámu Páně. 
Tam před službami Božími vystoupili před shromážděným lidem 
dva mužové a počali přísnč zkoušeti z náboženství

Z nedostatku škol uměli jen málokteří katolíci čisti a psáii, 
a ti se tomu naučili od gospodina Ondřeje a Dona Rafaele. P. 
Fortner staral se, by se naučili čisti a psátí pokud možno všichni. 
Proto je cvičil Fr. Jenewein, který se naučil za půl roku slušně 
bulharský, každodennč hodinu dopoledne a odpoledne ve čten; 
a psaní.

Tak se život náboženský a vzdělání lidu v Plovdivě utěšeně 
vzmáhalo. Leč bulharští kněží na venkově nesouhlasili ve všem

Pravoslavný klášter Mířen c (sv. Mořice) v Sučavě v Bukovině.

se smýšlením a úmysly svého nového vikáře. Vrátili se z Říma 
příliš mladí a nezkušení, než aby byli mohli své vzdělání při
způsobili potřebám své domoviny. P. Fortner byl nucen chápaíi 
se všech dovolených prostředků, aby zdolal odpor, s kterým vy
stupovali proti jeho šlechetným snahám. Proto obrátil se na 
Propagandu do Říma s prosbou za biskupskou visitaci svého 
víkariátu. Úloha ta svěřena biskupu nikcpclskému, Bellinimu. 
Dne 9. ledna 1836 přibyl do Plovdiva a konal s lidem 12denní 
duchovní cvičení s dvojím kázáním denně. Potom uděloval svaté 
biřmování. Též v obcích venkovských konal podobná duchovní 
cvičení a biřmoval. Visitace celého vikariátu trvala celkem 
45 dní a znamenitě přispěla ke blahu lidu. Biskup dorozuměv se 
s P. Fortnerem vydal 22 článků, které měly platnost pro celý 
vikariát. Nejdůležitější z nich byly asi tyto:

Všude bude zaveden gregorýínský kalendář. — Nejstv. 
Svátost oltářní bude přechovávána a vystavována i v obcích ven
kovských. — Věřícím má býti vštěpováno, aby nejenom o veli
konocích, ale též častěji v roce přistupovali k sv. svátostem: 
a to mužové, inožno-li každý měsíc, ženy každých 14 dní — jak 
je to zvykem v Nikopoli.
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Každého roku bude splnomocněný misionář konati s lidem 
duchovní cvičení, na něž se musí dostaviti i ostatní kněží, aby 
pomohli zpovídati. Duchovní cvičení se skončí společným sv. 
přijímáním. Kněží mohou v neděli sloužiti dvě mše sv. a ale
spoň při jedné budou vysvětlovati sv. evangelium.

V neděli večer bude se lid modliti v chrámu Páně bolestný 
růženec a v noci vítězný s litanií. Pobožnost ukončí se svátost
ným požehnáním.

Kde musí křesťané pracovati Turkům na rýžovištích, bude 
nad nimi bdíti spolehlivá osoba, aby křesťanské mravy nebyly 
nikdy v nebezpečí atd.

Jiná ustanovení týkala se výhradně kněží, jejich modlitby a 
jejich života.

Všecko to předložil biskup kongregaci římské de propa
ganda fide (sboru, jenž má na starosti šíření sv. víry) s prosbou 
2a potvrzení; jinak prý kněží bulharští neposlechnou ani jeho, 
ani P. Forlncra; jsou prý velmi tvrdohlaví a říkají, že chtějí po
slouchá ti jediné propagandy. P. Fortner má prý s některými 
veliký kříž a jest u nich neoblíben, protože není rodilý Bulhar.

Častější přijímání sv. svátostí bylo ve vikariátě brzo zave
deno, neboť lid je od přírody velmi nábožný. Hůře šlo to se 
zachováváním gregoríánského kalendáře. Až do té doby zacho
vávali katolíci všecky svátky v něm obsažené, ale kromě toho 
slavili ještě i jiné dny zasvěcené různým světcům jako sváteční 
a k tomu přibírali všecky svátky církve řecké, l  ak se stávalo, 
že se některý týden pracovalo jen jeden nebo dva dny. Tím se 
vzmáhala a bujela zahálka se všemi následky Ano zachovávali 
i sváteční a postní měsíc turecký ramadan. V ten čas přestal 
\ Plovdivě všechen řád a pořádek — i rozum.

Každého rána pří východu slunce oznamovaly salvy z děl, 
že začíná rnohamedánský svátý půst. Všichni Turci musili býti 
po celý den doma a nesměli ničeho požívaíi. Ba i kouřiti bylo 
jim zapovězeno. Krámy byly zavřeny. Spalo se po celý den. Jen 
řezníci pilně pracovali. Večer po západu slunce zahřměla opět 
děla na znamení, že se půst skončil Město se probudilo opět 
k novému životu. Ze všech domů spěchali lidé pro maso. Všude 
se vařilo, smažilo, peklo, hody střídaly sc s radovánkami; sbory 
hudebníků s píšťalami, cymbály a bubny procházely celou noc 
městem až do bílého rána, kdy děla znovu napomínala k postu. 
Takový byl »svátý« půst turecký.

Křesťané, kteří v tu dobu mívali málo práce, nepostili se 
sice s Turkv, ale mnozí mužové súča«tňovali se nočních vyra
žení v krčmách. Biskup tím, že zavedl gregoriánský kalendář, 
nejen žc zakázal katolíkům slavili turecké a řecké svátky, ale 
omezil i katolické na ty, jež se slavily na západě. Mužové se 
proti této změně rozhodně opřeli. Leč misionáři prosadili pozne
náhlu přece svou, začež jim později děkovali ti, kteří zakusili 
pokoje v rodině a — svědomí.
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P. Fortnercvi nebylo však souzeno dožiti se nového pořád
ku. Když se visitace chýlila ke konci, byl zachvácen nervovou 
horečkou, která v Bulharsku častěji řádívá. Katolíky velmi po
lekala zpráva o jeho nebezpečné nemoci. Běželi do kostela a 
modlili se tam po tři dny bez ustání za uzdravení svého dra
hého otce tak vroucně, že P. Fischer ve své zprávě P. Passe- 
ratovi se vyjádřil, že ještě nikdy neviděl nikoho tak zbožně se 
modliti. Mnozí měšťané nechtěli ani z pokoje nemocného odejiti 
a nemohli se vynadiviti jeho veselosti a klidu P. Fortner zemřel 
16. února 1836 o třetí hodině ráno, když jeho spolubratři a 
přečetní katolíci plovdivští klečeli kolem lůžka, modlíce se a 
plačíce. Bylo mu 36 let. Při pohřbu, k němuž se sešli skoro 
všichni katolíci vikariátu, bylí i mnozí rozkolní Řekové.

Biskup nikopolskjý prosil P. Passerala, aby neprodlený 
poslal do Bulharska dva kněze. Sluha Boží P. Passerat poslal 
tam P. Jana Ptáčka, kterého jmenoval apoštolským vikářem a 
superiorem misie, a P. Ignáce Krištofa, rozeného z Liban v Če
chách, ještě s jedním bratrem laikem. Do Plovdiva dorazili 
z jara 1836. Sotva že se obeznámili poněkud s bulharštinou, jali 
se horlivě pracovati v duchovní správě. Zvláště nový apoštolsky 
vikář rozvíjel činnost, které .v něm nikdo netušil. Brzo i on si 
získal vážnost a lásku všech dobrých, podráždil však svým roz
hodným prováděním oprav některé zlé, ccž bylo pak příčinou 
i konečného zániku misie. Všude, kde bylo třeba, pomáhal, roz
dával almužny chudým oběma rukama. Čím více se lc němu chu
dina hrnula, tím více byl zase podporován v tomto bohumilém 
díle rodinami zámožnějšími.

Nastal rok 1837, který P. Ptáčkovi i ostatním misionářům 
poskytoval hojnou příležitost, cvičiti se v hrdinné obětavosti a 
lásce k bližnímu. V červnu toho roku vypukl v Plovdivě hrozný 
mor. který tu několik měs-ců strašlivě řádil. Ve městě vládlo 
příšerné ticho. Nikdo nevycházel z domu pro strach, aby se 
stykem s jinými nenakazil. Nemoc zuřila v městě jíž 4 neděle, ale 
nestihla ani jednoho katolíka. Tu chtěl P. Gráf jednoho dne 
navštíviti některé katolíky. Za městem setkal se s ženou kato
ličkou, která na poli přebírala rýžová semena se svou láletou 
dcerou. »0 Otče«, volala na něho s pláčem matka, »jak jsem 
sklíčena! Moje dcera je nakažena morem, a již je to druhý den«. 
A kde je nemocná? — tázal se P. Gráf. »Zde jest«, odpověděla 
matka ukazujíc na dceru pracující vedle. Ubohé dítě bylo poseto 
ohnivě rudými boulemi. Obličej mělo silně červený, oči jako ze 
skla, a pohled ztrnulý. Byly to neklamné známky moru, který 
právě počal řáditi i v křesťanské čtvrti. Nákaza se šířila velmi 
rychle. Kdo přestál čtvrtý den nemoci, byl zachráněn. Většina 
nemocných podlehla.

Po několika dnech přišli sklíčení katoličtí Bulhaři k 0. vi
káři a tázali se ho, smějí-li Plovdiv cpustiti, dokud by morová 
rána nepřestala. Odpověď zněla: »Prchni, kdo můžeš!« Všichni,



kdo mohli utéci, — a bylo jich na 500 katolíku — sebrali všecko 
své movité jmění a po srdcelomném loučení s pozůstalými vy
dali se na cestu se svým dobytkem i náčiním. Co nemohli vžiti 
s sebou, zanesli před tím k O. vikáři, aby to opatroval. Jejich 
útočištěm byla nejbližší katolická vesnice Selo. Ves ta je asi 
5 mil vzdálena od Plovdiva. Tam bydleli ve slaměných stanech. 
Též bratr Jenewein odstěhoval se s nimi do Sela a bydlil u 
tamnějšího kněze.

Zatím zuřil mor mezi katolickými Flovdivany. S obětavostí 
a bez bázně před smrtí konali misionáři povinnosti těžkého po
volání a nikde nechyběli, kde jich bylo třeba. Za krátko však

Novodobý pravoslavný ukreinský chrám.

byl nemocí zachvácen P. Kryštof, u musil býti biatr Jenewein 
povolán do Plovdiva k velikému zármutku všech uprchlíků, 
kteří ho velice milovali. Když odcházel, prosili ho, aby šetřil 
nábytku a včci misionářů a užíval jen věcí jejich, které měli 
u O. vikáře uschovány, aby prý misionáři nepřišli o všecko. 
Věci totiž, kterých užívali nakažení morem, neb se jich jen do
tekli, musily býíi zničeny. Kdo užíval věcí, s nimiž přišel ne
mocný do styku, jistě se nakazil.

Netrvalo dlouho, a roznemohl se morem i Fr. Jenewein, 
rovněž P. Grál a P, Fischer. Jediný P. Ptáček, vikář, byl ušetřen, 
ač denně přisluhoval svátými svátostmi až 20 nemocným a 
zemřelé doprovázel ke hrobu. Moru podlehl toliko P. Kríštof 
dne 21. srpna. Ostatní tři se zase uzdravili. Dům misionářů byl 
též poslední, do něhož zavítal anděl smrti. Nákaza zanikla kon
cem srpna brzo po smrtí P. Krištofa. Z 800 křesťanů, kteří se 
nevystěhovaii, padlo jích za oběť moru 464.

Když se skončila tato doba hrůzy, ujal se P. Ptáček se vší 
opravdovostí stavby nového kostela. Podál po třetí sultánovi 
žádost za povolení stavby, tentokráte prostřednictvím francouz
ského vyslance. Brzo došel ferman, kterým byla stavba povo-
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léna, ale pod podmínkou, že bude ustanoven komisař, jenž by 
při ní dohlížel. To pro starožitnosti, jichž se v Plovdivě nachází 
veliké množství při kopání základů. Hned bylo povoláno z Dri
nopole 12 řeckých zedníků a na provedení plánu určena letní 
doba r. 1838. Mzda se vyplácela jen oněm 12 dělníkům; ostatní 
práci konali katolíci zdarma. Muži i ženy pomáhali s bezpří
kladnou horlivostí. Obavy Bulharů o pevnost základů se usku
tečnily; ač kopali velmi hluboko, pevné půdy se nedokopáli. 
Musili tedy vrážeti do země dubové jehly 5 metrů dlouhé ve 
dvou řadách, Na nich teprve se stavěly zdi. Dálo se to proto, 
že v té krajině bývá zemětřesení, a co nestojí na pevných zá
kladech, spadne.

Ještě nebyl nový chrám skončen a již se ubíral na věčnost 
P. Fischer. Zemřel dne 14. října 1838. Ačkoli jeho zevnější čin
nost misionářská v Bulharsku nerovnala se činnosti jeho bratří, 
přece svolával na jejich práce hojné požehnání Boží velikou 
zbožností a hlubokou pokorou. Ukázal Bulharům, že život činný 
a rozjímavv navzájem se vhodně doplňují. Líd brzo poznal,' že 
P. Fischer je světec a proto ho vroucně miloval. I spolubratři si 
ho velmi vážili. Jeho nebeský mír, klid a skromnost krotila pří
lišnou horlivost ohnivého P. Ptáčka a P. Gráfa. Tak síal se 
tento zbožný kněz pravou ozdobou bulharských misií.

Bohužel měl býti brzo odvolán na odpočinek. P, Fischer byl 
v srpnu Í838 zaměstnán duchovní správou v osadě Dobarlia, 
Dobří lidé přinesli mu darem hrozny, prvotiny svých vinic; mezi 
nimi byly též některé ještě nezralé, pravý jed. Umrtvený ře- 
isolník nedbal toho, pojedl hrozny, ať byly jakékoli. Avšak brzo 
byl zachvácen úplavicí, která ho ve dvou dnech úplně vysílila. 
Tak ponenáhlu odumíral Křesťané modlili se s pláčem za dra
hého nemocného a přenesli ho do Plovdiva, kdež mu bylo po
skytnuto pečlivějšího lékařského ošetření. Vše bylo mamo. P. 
Fischer vydechl šlechetnou duši dne 14 října o 6. hod. ranní. Ko
lem lůžka klečeli nejvážnější katolíci plovdivští a jeho spolu
bratři. V Pánu zesnulý byl pochován vedle bulharského kněze, 
který za svého života působil misionářům veliké obtíže a proto 
byl cd lidu nenáviděn. Kněz tento zemřel nedlouho před P. Fi
scherem beze sv. zpovědi, obdržev toliko sv. pomazání. Následu
jícího roku (1839) získali plovdivští katolíci nový hřbitov. Kosti 
ebou kněží byly na starém hřbitově vykopány a přeneseny na 
nový. Mezi lidem působilo podiv, že kosti P. Fischera byly bílé 
iako sníh a jedna ruka úplně zachována, jen jako by uschlá. A- 
však kostí onoho kněze byly černé a ošklivé.

Na místo P. Fischera posláni byli do Bulhar z jara 1839 
P. Jan Chmelař, rozený z Koválovic na Moravě, a P. František 
Pelikán z Tachova v Čechách. P. Pelikán naučil se za několik 
neděl plynně bulharský. Působil totiž před tím mezi Slovánci 
v Mariboru, a obě řeči jsou si podobny. Pracoval velmi čile,
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řídil stavbu kostela a misijní stanici Kalasklia. Tam upoutala ho 
na lůžko vražedná horečka. Těžce nemocen byl dopraven do 
Plovdiva, kde 16. řijna 1839 v Pánu tiše skonal jako čtvrtá a po
slední obět bulharské misie. P. Chmelař přišel do Bulharska 
takřka jen proto, aby byl svědkem zániku misie. Zánik tohoto 
spasného díla byl přiveden oněmi jemnými pletichami, v nichž 
se východan tak dobře vyzná. Příčinou pletich bylo několik ne
spokojenců, ne právě vzorných, jimž se nelíbilo rázné prová
dění oprav nařízených při visitaci. Misionáři byli, jak se zdá, 
očerněni a vypovězeni pomocí tureckých úřadů do 8 dnů. Jen 
tato krátká lhůta byla jim povolena, aby uspořádali své věci a 
připravili se na cestu.

Dobrý lid, jehož bolest při zprávě o brzkém odchodu misio
nářů neznala mezí, žádal, aby aspoň někteří misionáři zůstali 
v Bulharsku, než by o záležitostí pronesl úsudek vídeňský nun- 
tius. Avšak P. Ptáček rozhodl, aby odešli všichni. A tak se 
i stalo. Koncem roku 1840 vrátili se tedy P. Ptáček, P. Gráf a 
P. Chmelař s dvěma bratry laiky do Vídně.

Osiřelou misii převzali r. 184! 0 0 . kapucím, majíce v čele 
apoštolského prefekta Monsignora Kanovu.

Loučení redemptoristú s dobrým lidem bulharským bylo 
velmi bolestné — bolestné pro obě strany. Fr. Jenewein pravil, 
že nikdy neslyšel takového nářku, jako byl nářek ubohých Bul
harů při zprávě: »Otcové musejí odjeti«.

A kdo vypoví bolest a tesknost, jež naplňovala tehdy srdce 
misionářů . . ? Dlouho potom tesknili po oné zemi a onom mi
lém lidu, u něhož zažili tolik radostí, když milost Boží prová
zela patrně jejich apoštolské práce.

Tam na hřbitově plovdiskem odpočívají čtyři redempto- 
rislé: P, Fertner, P. Krištof, P. Fischer a P. Pelikán. Zrna pše 
ničná! Kéž je to nadějná setba, z níž by v našich časech vzešla 
a vyrostla nová misie duchovních synů sv. Alfonsa v Bulharsku!

Pisatel těchto řádků, dp. Václav Nekula, vroucí milovník 
Slovanstva, sám opravňoval ke krásné naději, že uvede nový 
nadšený zástup českých pracovníků do luhů jihoslovanských. 
Leč Bůh usoudil jinak. Tento vzorný kněz, po více než 31eté 
službě vojenského kuráta, ukončil mladý a nadějný život jako 
oběť svého povolání ve Vídemu, v horní Itálii. Byl několikráte 
vyznamenán, vážen od představených pro svědomitost, milován 
od poddaných pro milou a družnou povahu.

Af odpočívá v pokoji a prosí Boha za slovanské národy, 
jež tolik miloval!
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ROZMANITOSTI.

Památka 10501etá úmrtí sv. Cyilla. 14. února je lOSCHeté výročí úmrtí 
našeho apoštola sv. Cyrilla. Téhož dne zemřel se slovy k bratru Methodovi: 
»Neopouštěj', bratře, Moravanů dobrých!« Všeliké tisícileté památky na sv. 
apoštoly oslavovali jsme slavně — hlavně na posvátném Velehradě. Zajisté 
učiníme tak i tentokráte. Odložíme ovšem oslavu pro zimní počasí na 
pozdější dobu. Spojíme oslavu tu s mírovou slavností a pozveme na ni 
spolubratry své. Bude to slavnost »čeledi cyrillomethodějské«. — Ve výročni 
dny úmrtí světců našich, totiž 14. února a 6. dubna, rovněž na svátek jejich 
5. července jakož i na svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie 8. pro
since slouží se na posv. Velehradě, kde se chová též část ostatků sv. Cy
rilla, každoročně mše sv. za živé a zemřelé členy Apoštolátu sv. Cyrilla 
a Methoda a na úmysl spolku.

Pro zvelebu Velehradu, Velehrad připomíná nám dar všech darů ncj- 
vzácnější — svátou víru. Uvádí nám na mysl hlavní působiště našich po 
Bohu největších dobrodinců, sv. Cyrilla a Methoda. Přinesli nám kříž a 
s křížem první knihu. Vděčnými byli předkové naší za vše to. Vděčnost svou 
projevili roku 1863. V letech osmdesátých předešlého století nasbíráno na 
opravu chrámu velehradského přes 80.000 zlatých. Avšak nádherná svatyně 
potřebuje neustále oprav, po půlstoletí mnohdy i oprav větších. Mnoho, co 
předkové naší obětovali a zbudovali, vzalo zkázu. Nedopustíme však, aby 
upadal lesk této první svatyně naší. V mnohých sešlých věcech jest se nám 
o náhradu postarati. Čeho ie třeba k ozdobě nejvzácnější perly otčiny? Věci- 
a předměty, které by potřebovaly opravy, anebo které by zakoupeny a zjed
nány býti měly, jsou asi: 1. Jest třeba vysušiti zdi (vrtáním průduchů); 
2. odvésti vodu z krypty pod sakristi1; 3. upevniti okna a zvenčí zasaditi 
sítové mříže; 4. nahraditi oprýskané mramorování na zdech a zvláště oprý
skané sochy sádrové u oltářů (hlavně v kapli křížové); 5. opravili důkladně 
varhany a poříditi elektrický příhon pro měchy; 6. zvenčí olíčiti kostel a 
natříti plechové střechy; 7. zakoupili aspoň 10 misálů obyčejných, 5 pro 
rekviem, 10 bílých mešních rouch. 5 černých, jeden červený ornát, 2 velká 
ciboria s poklopem; 8. třeba vyzlatiti nynější kalichy a ciboria; 9. třeba pře
mnoho svíček a plachet na oltář hlavní a na boční oltáře. Mimo to měl by 
miti chrám, jako je velehradský, dostatečný základní kapitál, aby mohly 
běžné věci snadno býti opatřeny. Kéž by nebylo třeba čekati na dárky pout
níků o poutích! Třeba vyznati, že sotva přes tisíc korun všeho všudy ročně 
se sejde. Základního vlastního jmění má kostel jen 7.500 korun. Aby nasbíral 
nějaký potřebný peníz, rozeslal a rozesílá předseda spolků velehradských 
dr. Ant. C. Stojan na dobrodince a známě prosby, by něčím přispěli na 
zvýšení základního vlastního jmění a na zaopatření nutných věcí. Sejde-li se 
s dostatek příspěvků, bude za všechny dobrodince založena na posv.. Ve
lehradě zbožná památka. Dosud se sešlo asi 3500 K,

Cyrillomethodějská stolice při bohoslovských fakultách. V polovici září 
minulého roku konali jihoslovanští biskupové porady v Záhřebě o »Apošto
láte sv. Cyrilla a Melhcda«. Ustanovili, že se postarají, aby na bohoslov
ských účelištích bylo přednášeno též o východní církevní otázce. Na zá
hřebské universitě byla zřízena zvláštní stolice pro tu vědu, a profe
surou byl pověřen známý odborník v té otázce dr. Frant. Grívec. — I u nás 
již po léta jest tužba, aby bohoslovcům v tom oboru dostalo se důklad
nějšího vzdělání. Vloni byl podán návrh, aby přednášky o východní církevní 
otázce v olomouckém semináři nebo na fakultě začal prof. dr. Spáčil T. J., 
jenž byv určen pro římský východní institut dlel delší dobu na Velehradě, 
nemoha pro válečné poměry dostati se do Říma. Nyní ve školském výbore 
Národního shromáždění v Praze podal návrh dr. Stojan, aby bohoslovná fa 
kulta olomoucká byla pojmenována cyrillomethodějskou a při ní aby byla 
zřízena stolice pro srovnávací vědu náboženskou u Slovanů a pro dějiny



bohovčdné literatury slovanské. Jest to nutným požadavkem, má-li kněžstvo 
stáli na výši vzdělání a má-li zvláště míti zájem na náboženské otázce u 
Slovanu. Kdežto Němci již dávno měli odborníky v tom oboru a hleděli se 
uplatňovati na slovanském východě a předčili je v tom ohledu ještě Fran
couzi, u nás Slovanů málo dosud se pracovalo, abychom se seznali a pro
hloubili v náboženském a církevním životě, dějinách a literatuře. Mnoho tu 
vykonaly velehradské unionistické sjezdy a spisy Akademie Velehradské, 
ale přece kroužek těch, již hlouběji vnikli, byl jen úzký. Budou-li bohoslovci 
při svých studiích ebeznamováni s náboženskými a církevními otáz.kamí 
.) Slovanů, nabudou nových hledísk, nových nám tak potřebných zájmů o Slo
vany, a můžeme doufali, že učiníme vážný krok k toužebnému církevnímu 
sjednocení.

Vzkříšení polského duchovního řádu OO. Marianu. Zatím co u nás se
chystají zrušíti kláštery, v Polsku křísí k životu i staré zaniklé řády a oče
kávají od jejich činnosti posilu mravního života a uplatnění křesťanských 
zásad v národě, jako nejzdravější základ, na němž národ se rozvíjí. Tak 
povstává před námi Společnost OO. Marianu, jejíž vzkříšení dovolil sice 
již papež Pius X. r. 1-910, ale pro různé překážky carské vlády ruské k usku
tečnění dochází teprve nyní. Z papežského výnosu vyjímáme: Společnost 
kněží řádových pod názvem Neposkvrněného početí Panny Marie založená 
v XVII. věku byla potvrzena papeži Innocencem XI. a Innocencem XIII. 
Pius X. dovolil, aby členové její mohli skládali sliby slavné. Účelem Spo- 
lečnosti jest uctívali zvláštní pobožností Neposkvrněné početí P. Marie, 
pracovati na spáse bližních, vyučovali pravdám víry zvláště prosté a po
máhali skutky milosrdenství duším v očistci. Společnost se rozšířila široce 
v Polsku a i Portugalsku a všude působila záslužně pro sv. víru. Leč 
v XIX. věku pronásledováním tak byla ztenčena, že zůstal pouze jediný řá- 
dovnik, který byl i představeným generálním. Někteří kněží světští bolestně 
patřili na zánik díla a za účasti biskupů mohylevského, varšavského a sej- 
nčnského pracovali o vzkříšení Společnosti. Byla učiněna i změna ve sta
novách, aby totiž členové skládali sliby místo slavné toliko jednoduché a 
každodenní hodinky za zemřelé aby byly zaměněny za všeobecné skutky 
milosrdenství za ně. Tak byla Společnost znovu potvrzena. Noviciát byl z a 
ložen ve Frýburku ve Švýcařích, kde kněží konali i další bohoslovná stu
dia. Společnost rychle roste. Z Frýburku byl noviciát přeložen do Bilan u 
Varšavy, jiný zalezen byl v Chicagu severoamerickém a v Mariampolu. Do
savadní představený Jiří Matulewicz stal se zatím biskupem vilenským. 
Společnost zamýšlí objali do své činnosti všechna území polská, ale zvláště 
ílovanský východ.

Zničené náboženské památky za války v Polsku. Málo k terá země vy
značovala se tolika náboženskými památkami na vesnicích, u cest, v polích 
jako Polsko. Všude stály kříže, sochy, Boží muka, kapličky. Tyto památky 
nesmírně byly porouchány za války. V kaplích Tataři a Turci sami se hní
zdili nebo přechovávali tam své koně; dřevěné kříže zpravidla pálili, sochy 
svátých mívali za terč své zbraně. Tak vzalo za své mnoho pam átek nábo
ženských, v nichž žil a mocně se obrážel i náboženský duch polský. Želeti 
jest toho i z příčiny, že některé předměty prozrazovaly pěkný domácí vkus 
a byly dokladem a svědkem domácího umění. Polské země ztratily takto 
mnoho vzácných památek.

Otázka kněžského bezžensíví v sjednocené církví. Sjednocené kněž
stvo ukrainské jest asi z 97 procent ženaté. Dle siarého zvyku ve východní 
církvi vstupují ve stav manželský před vyššími svěceními. Po nich už ní- . 
komu není dovoleno ani svobodným ani ovdovělým sňatek manželský uza- 
vřííi. Tím se ovšem stává, že ženění jest v jistém smyslu nucené, a neže
natých kněží jest tak málo, že v duchovní správě vůbec nepůsobí, jsouce 
zaměstnáni jako kuráti, v semináři, konsistoři atd. Pokud vímé, již zvěčnělý 
kardinál Sílv, Sembratovič toužil, aby měl více duchovenstva neženatého, 
a nynější biskupové sjednocení všichni snaží se vychovati si co nejvíce 
kněží neženatých. Při dosavadním stavu pouhé mluvení ▼ semináři nepo
máhalo, proto odhodlal se metropolita Šepfickyj k prostředku rázréjšímu.
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Minulého roku vydal pastýřský list »o výchově bohoslovců a o radách evan
gelických«, v němž ustanovuje, že od nynějška na 12 let polovici míst boho- 
slovských ve Ivovském semináři má býti uchováno výlučně pro ony boho- 
slovce, kteří složí slib, že se neožení, V listě praví, že do semináře hlásí se 
také bohoslovci, kteří nemyslí zasvětiti se službě Boží, ale pouze vyhledá
vají bezplatného vydržování v semináři a na úřad kněžský hledí pouze jako 
na každé jiné zaměstnání po stránce, aby byli vhodně zaopatřeni. Takových, 
byt i bezúhonně žili a pilně studovali, nezamýšlí budoucně na kněze vy- 
svěcovati. »Mezi mnohými chybami mé biskupské práce před válkou — 
píše — byla ta, že oceňuje bohoslovce, spoléhal jsem na úsudek jiných, a 
proto jsem připouštěl ne jednou ku svěcením lidi, jichž jsem neměl připustiti. 
Nyní to pokládám za těžké provinění a chci se v té věci napraviti«. Světití 
chce jen ty, kteří ukazují pobožnost n dávají záruku svátého povclání. Ti, 
kteří by se štítili práce na vinici Páně a vyhledávali pohodlí, jsou škodliví. 
»Lépe jest lidu nemíti vůbec kněze, než míti lenivého, neboť nedostatek 
kněží pobízí lidi, aby po nich toužili a se o ně starali, kdežto lenivý, který
sám spí, uspává i celou o sa d u .------- Za války tak se rozmohlo hmotařství.
že některé lidí na dobro opanovalo, a tu  kněz musí býti čist jako slza; ne
boť kněz hrabivý více škody způsobí církvi, než všichni její úhlavní ne
přátelé. Dějinná chvíle v rozvoji naší církve uložila nám všem, celému du
chovenstvu uhrainskému, mravní úlohu, abychom vynaložili všechny síly 
pro dobro našeho národa v Haliči a abychom mohli dostátí svému posláni 
vůči bratřím svým. Abychom splnili tu dvojí úlohu, třeba přinésti největší 
možné oběti«. A tento misijní úkol hlavně přiměl metropolitu k závazku 
kněžského bezženství. Vskutku neodsuzuje manželství kněží svých, aniž mu 
co vytýká, nepopírá, že i kněz ženatý s četnou rodinou může býti pobožným 
a že dobře může pracovat! na vinici Páně, ale tvrdí, že kněží ženatí nejsou 
tak uzpůsobilí pro práce misijní. »Duchovensivu ženatému jest třeba pomoci 
neženatých. Tak jako armáda nemůže se skiádati pouze z pěchoty nebo ze 
samého dělostřelectva, tak i armáda církve Kristovy musí míti lehkou jízdu 
kněží neženatých. Jest u nás i nedostatek kněží řídící se radami evan
gelickými — řeholniků«. Z těchto důvodů odvážil se Šeptickyj zaváděli 
částečné bezženství kněžské. Ukrainská veřejnost — kněžská i laická — 
viděla v tom přímý útok na kněžská manželství, proto tiskem a osobním 
dožadováním u metropolity vymáhala zrušení metropolitova nařízení. Aby 
metropolita uchlácholil rozvášněnou mysl, vyjádřil se k poselství ducho
venstva: »Nechtě! bych spravovati díecese bez ženatého duchovenstva« a 
při jiné příležitosti řekl: »Do smrtí se nezřeknu výsady, vysvěcovati ženaté 
bohoslovce«. Jako kdysi staníslavovský kanovník dr. Ščepkovič hájil tiskem 
mínéní biskupa Chcmyšyna o bezženství kněžském, tak  ujal se nařízení me
tropolitova spirituál sjednoceného semináře ve Lvově, Leontij Kunickyj, ve 
spisku »Virmo Jemu!«, v němž pisatel jde střední cestou a vysvětluje po
žadavek metropolitův tím, že si chce opatřiti pro nynější vážnou dobu 
dobré síly misionářské, jichž chce upotřebit! na Ukrainč. Zavěsti bezženství 
kněží v Haliči mezi sjednocenými důsledně lalr, jak zavádějí francouzšti 
assumpcionísté mezi sjednoceným kněžstvem na Balkáně, neodváží se dnes 
žádný biskup, poněvadž lid i kněží s přítomným stavem se úplně sžili a na 
nepřekonatelné překážky by narazil, kdo by chtěl zrušili, na čem národ a 
kněžstvo již utkvělo.

Boj Poláků a Uliaínců v kostele. Nešťastná bratrovražedná válka, jež 
zachvátila Poláky a Ukraince ve východní Haliči, silně přešla i přes zdi chiá- 
mové do svatyň. V Haliči jsou národnosti a vyznání díe obřadu sice pevně 
vyhraněna, ale není tomu tek  na Podlesí a Ukrainč, kde vlna války vzbu
dila silnou ozvěnu. Na Pudiesí jest mnoho Ukraínců, již se dali v dřívějších 
letech (hlavně r. 1905} polatinštiti, a ty  by rádi polští kněží uchovali si pro 
mínění polské, proto působí v tom směru i v kostele. Lid ovšem národ
nostně se probouzí, neozývá se sice mocně ještě proti obřadu, ale ukrainis- 
mus hledí si uplatnili i v kostele, kde žádá vše ukraínské: biskupy, kněze, 
bohoslužbu, kázání atd. Za to si ztěžují zase polští kněží na Ukrainč do 
bratrů ukrainských, kterým propůjčili své kostely, aby mohli získávat! pro
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obřad sjednocený, jenž tam dosud nemá svatyň, že onino »misionářů! příliš 
politiky zanášej! do chrámu, tak  že se tím snižuje náboženství a uvolňuje ná
boženský život mezi lidem. Aby biskupové ušetřili se nemilého zasahování 
do tčchto záležitostí, požádali s obou stran sv. Stolici, aby ta zasáhla mocně 
a meze vyměřila oběma stranám. Ja k  se proslýchá, chce Řím skutečně ve 
prospěch náboženství účinně působiti na obé strany.

Katoličtí biskupi Jugoslávie. Sotva byla prohlášena samostatná J u 
goslávie, za niž nejvíce a nejpalčivéji bojovaly katolické strany vedené d a 
leko prozíravými biskupy Jegličem, Mahničem a Bauerem, ihned byli kato
ličtí biskupové při apoštolské práci, aby na prahu nové veliké doby byli 
spolehlivými vůdci lidu a upřímnými rádci kněží. Vydali vzácný společný 
pastýřský list, v němž děkují Prozřetelnosti Boží, že osvobodila národ char- 
vatský od jha cizího a popřála mu svobody. Vykládají lidu, jak má svobodě 
rozuměti a jí užívat! ve prospěch církve a blaho národa. Doufají, že se 
pm podaří na Sv. Stolici vymoci slovanský bohoslužebný jazyk. Napomí
nají všechny, aby se konečně považovali za bratry  jednoho jazyka a jedné 
krve, i když po víře jsou někteří pravoslavnými nebo mohamedány. Cizí 
ruka a cizí vláda dovedla z rozdílu víry mnoho protiv mezi né postp.viti. 
Když svrhli cizí moc se sebe, ať zapomenou i na to, co je dělilo a at vzá
jemnou láskou a modlitbou pracují k tomu, by všichni byli tak za jedno, 
jak byli, když přijali v.ru Kristovu. — Na společné biskupské konferenci 
v Záhřebu vyjádřili radost nad osvobozenou vlastí i sv. Otci, jemuž poslali 
vřelý pozdrav', tlumočili oddaný hold a lásku a přislibovall i  na dále osvěd
čenou již věky věrnost a stálost v nové osvobozené vlasti, pro niž vyprošovali 
si požehnání a modlitby náměstka Kristova —- Na tomtéž shromáždění uč i
nili biskupové významné usnesení, jímž vyjadřují postavení biskupů a  věřících 
vůči novému státu, vyslovují pak přání, čeho od státu vůči církvi katol. žá
dají, a podávají návrh, jak by přispěli na pomoc lidu rozdělením velkých 
statků církevních. — O slovanském jazyku při službách Božích ustanoveno 
toto: 1. Poprosili sv. Otce, aby právo, jež trvá od ncjstaršleh dob při 
užívání staroslovanského jazyka v bohoslužbě dle latinského obřadu, roz
šířilo se na celou eblasi územní nového státu. 2. Poprositi sv. Otce, aby 
dovolil přepis hlagoiicc písmenami latinskými, ježto ona jest těžko čitelná 
3. Poprositi sv. Otce, aby dovolil jazyk charvatský, vztažmo slovinský při 
obřadech v celé úzcmm oblasti nového státu. — 0  charvatském ústavě sv. 
Jarolim a v Římě usnesli se zasaditi se všemožně, aby ústav ten byl zachován 
národu charvatskčmu. — Shromáždění biskupové s povděkem uznalí činnost 
»Hrvatskcga katol. seniorata« (kněžských rad) pro katolickou věc a přáli 
si, aby společně a úspěšně i na dále pracovali pro církev a vlast. — Bi
skupové Jugoslávie pevně drží otěže katolického života a hnuti v rukou 
svých a vedou je zdárně v souhlase s lidem a kněžstvem k vítězství.

Nová osvětová hlediska v Jugoslávii. Časový, zajímavý a velmi poučný 
článek napsal dr. Grivec v I. čís.* letošího lublaňského »Času« o osvětových 
otázkách při politickém sdružení Slovincú, Charvátů a Srbů v jediný sa
mostatný stát jihoslovanský. Jihoslovanský stát jest zeměpisně a hospodář
sky tak  krásně zaokrouhlen, že tvoří přirozeně celek, jenž dosud po s ta 
letí toliko násilím byl a zůstal rozštěpen. Tento politický a hospodářský 
celek povede i k jednotě osvětové. Ovšem nesmí se díti nic násilně, nýbrž 
přirozeným vývojem. Hlavním prostředkem osvětové jednoty jest jazyk. 
Jsou sice v Jihoslavii tři národnosti, ale jazykově dvě jsou skoro stejný (Srbi 
a Chorvaté) a třetí (Slovinci) velmi podobná. Jedná sc o společný pouze 
knižní jazyk. Slovenská politická a osvětová rozštépenost jest především 
výsledkem rozštěpenosti politické. Mezi Srby ustálilo se východní cařeči 
(ekavština) jako spisovné, kdežto Charvaíé uvykli jižnímu nářečí (ijekav- 
štině), ale vzájemnou dohodou mohla by býti přijata i u Charvátů ekavština. 
když by Srbové za to přijali latinku místo dosavadní cyrilliky. Slovincům 
jest ekavština též bližší. Od nynějších slovinských spisovatelů, nemaJí-Ii 
býti přivedeni k umlčení, nemožno žádati, aby psali srbocharvatsky, ale, ano 
názvosloví ani ve slovenštině ani v srbocharvatštině není ještě ustáleno, 
mohou znamenitě ebohatiti ducha i jazyk soolcěné Jihoslavije. Společný spi



sovný jazyk jihoslovanský postupem času pří splynulí všech tří národnosti 
dá se přirozeným chodem vytvořiti. K uskutečnění společného jazyka by se 
nebránilo ani Bulharsko, jestli by přistoupilo k jihoslovanskčmu státu. Dosud 
Slovínci mnoho ssáli z německé vědy, vzdělanosti a písemnictví na úkor 
osvěty jinoslovanské, francouzské, anglické. V Jihoslavii musejí obzor roz
šířili a, co zameškali nebo dosud si málo všímali, dohoniti. Jednota ve 
chtění a v konání musí míti však společný jediný cíl. A tím pro Jihoslavii 
musí bý ti, aby byli mostem mezi osvětou západní a východní. Na jihoslovan- 
ském území stýká se osvěta východu i západu, křesfanství východní i zá
padní. Zápas mezi oběma vlivy tak hluboko zasáhl, že tamní Slované se 
rozštěpili na dvě národnosti, jazyky, víry. Svobodomyslní Jihoslované sou
hlasí většinou s jedním z největších Srbů, Stojanem Novakovičem (zemřel 
v Níší r. 1915), jenž praví, že minulost jihoslovanská po4ává Jihoslovanům 
toliko záporné naučení, a proto vybízí, aby se v budoucnosti oněch sla
bých stránek uvarovali. Praví, aby stvořili novou národnost, novou jednotu 
ne na středověkém podkladu víry, ale bez předsudků náboženských na pod
kladu zeměpisném a »široké tolerance*. Dr. Grivec tvrdí, že i katolické sta 
novisko se shoduje s hlediskem Novakovičovým, až na názor o víře. S tředo
věké pojetí křesfanství u Srbů bylo byzantské: bylo jednostranné, utkvělo 
na obřadě, jejž ztotožňovali s podstatou saraoii. Křesfanství ztotožňovali s 
národností a státem. A s tímto pojetím ovšem nemožno tvořiti jednoty. Ale 
křesťanství — praví dr. Grivec — jest náboženství bratrské lásky a bratrské 
jednoty. A na základě křesťanské lásky chceme Srby ne toliko trpěti, nýbrž 
cele mílovati, ne pouze milovati jako bratry rodem, ale i jako bratry dle 
víry. Z té bratrské lásky jim přejeme všeho dobra na poli víry, přejeme jim, 
aby víra mezi nimi kvetla a prospívala. S VI. Solovjevem jsme přesvědčeni, 
že rozkol u víře jest následek úpadku náboženského života, následek od
padu od Krista; proto si přejeme, aby mezi Srby i katolíky se provádělo 
praktické křesťanství. Neboť čím úžeji budeme^ v praktickém křesfanství 
sdruženi s Kristem, tím těsněji budeme vzájemně sjediněni. To je stano
visko katol. církve, kt :rá se modlí a přeje si, aby křesťané východní zaujali 
opětně ono místo v církvi, jaké kdysi měli. To je stanovisko novodobé ka
tolické kritiky a osvěty. A jménem té to  kritiky papež Benedikt XV. nás 
napomíná, abychom se varovali všeho, co by mohlo národy východní od 
nás odvrátiti. Dle toho nesmíme pro příště ztotožňovati srhství s pravosla
vím a charvatství s katolicismem. Stanovisko víry nás tedy nedvojí, nýbrž 
sdružuje. Je st třeba jen vzájemného poznání, ocenění a lásky, odstraňovati, 
co nás dvojí, ale i vyhledávat!, co nás jednotí. Pomocí milostí Boží při 
dobré vůli lidské ii na polí víry se najde jednota, jak přiznávají i pravoslavní. 
Třeba jen o tu jednotu pracovati vážně vědecky a lidově. Bylo by záhodno, 
aby Srbové měli na záhřebském všeuěelíšti i bohoslovnou fakultu. Svůj 
zrak budeme musetí obrátiti k východu, o němž poznání naše dosud jest 
«krevné. Čím více se poznáme, tím blíže budeme sjednocení.

Církevní sjednoceni Srbů. Jak Srbové dosud byli politicky rozděleni 
v několika říších, tak i církevně byli rozštěpeni: v království a na Černé 
Hoře byly ío církve autokefalní se sv. synodem, bosenskohercegovští a ve 
Starém Srbsku ještě do nedávná náleželi pod právomoc patriarchy caři
hradského, banátšlí měli svého patriarchu v Karlovcích a dalmatští p ři
padali metropolitu ěernovickému. Dries jeví se silné hnutí, aby všichni se 
spojili v jedinou autcfekální pravoslavnou církev srbskou. Není pochyby, že 
jest lo nesmírného významu pro pravoslaví v Jugoslávii, kde_ má již nyní 
převahu nad katolicismem, a ještě více by získalo, jestli by se připojilo i 
Bulharsko, kde dosud není rozhodnuto, zda exarchát má se znovu obsaditi 
čí církev má býti spravována pouze sv. synodem jak tomu bylo v ostatních 
pravoslavných zemích.

Nákladem vlastním •— Tiskem Jindřicha Slováka v Kroměříži.



Máme dosud na skladě: (Lze objednati: Apoštolát' v Kroměříži.)
Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda ročník I , II., IV.—VII.
Mše sv. podle obřadu východního 1 K.
Idea cyrillomethodějská a mariánská družina 30 h.
Ad. Jašek a J. Staněk, Msgr. dr. Ant. C, Stojan, životopis 50 n
Nádherné obrazy sv. Cyrilla a Methoda ve třech velikostech 

po 15-—, 4-50, 1-50 K.
Acta Academiae Velehradensis ročník 1L—IX. po 6 K.
Acta I., II., III. Cenventus Velehradensis po 8 K.
Msgr. Frant. Snopek, Konstantinus Cyrillus u. Methodius, die 

Slavenapostel 10 K.
Palmieri Aur., Dogmatica orthodoxa, Tomus I., 842 str., 20 K.

Nepřehledněte, dokud mám na skladě, objednejte sobě zavčas: Modli
tební knihy v obyčejné pevné vazbě: Následování Krista Pána — Bohumila
— Dvou sv. sester Gertrudy a Methildy modlitby — Kristus a Panna — 
Perla panenství — Panna Maria, útěcha světa — Maria matka dobré rady
— Misionárni knížka — Návštěvy nejsv. Svátosti — Královská hostina svá
tého přijímání — K B . Srdci Páně a P. Marie — Pod praporem královny 
nebes (pro mariánské družiny) — Malé hodinky ke cti blah. P. Marie — 
Sv. Antonín, divotvůrce Paduánský — Cesta do vlasti nebeské — Sláva na 
výsostech Bohu (nalý formát) — Plameny lásky k nejsv. srdcím Ježíše a 
Marie — Nebeská koruna hvězd — Cesta k věčné spáse (brněnský kancio- 
nálek) — olomoucké malé i velké kancionálky — Pannu Marii chci stále 
milovati (malý formát). — S velkým tiskem (pro staré lidi) doporučuji: Ú- 
técha pro stáří a duše v očistci — Pane zůstaň s námi —. Útěcha v modlit
bě — Otče, staň se vůle Tvá. — Malé modiitebni knížečky pro děti: Bůh 
touha má — K nebí spěchej, dítě moje — Andělíčku můj strážníčku — 
Chvála Boží Ježíš, božský přítel dítek — Zbožné dítko — Mešní knížka

Oblíbené poučné knihy: Život a utrpení P. Ježíše Krista (ozdob, obrázky), 
cena 14 K. — Nebeská brána, modlitební kniha, v níž jsou obsaženy evan
gelia a epištoly na všecky neděle a svátky církevního roku. Cena 12 K. — 
Ze zlatých dob Moravy (váz.) za 6 K. — Kalendáře poučné a zábavné, ka
pesní kalendáře, visací kalendáře s náboženským obrazem má na skladě:

Methoděj Melichárek na Velehradě (Morava).

—r Mnoho obtíží žaludečních
ušetři V ám  dom a i na oestáeh

VADEMECUM (Pojď se mnou)
aák. «h ra n ěn ý  dletet. b y lin n ý  vý ta žek . — O bdržetl lxe 
v  d rogerii R Y Č A f íO V É  v  KRO M ĚŘÍŽI nebo v  laboratoři 

„V a d em eo u m “  v  Dašloieh (Čeohy).



O dběratele „A p o što lá tu “
upozorňujeme, že pro neustálé zdražování jak papíru, tak i 
práce a všech potřeb jsme nuceni podobné, jako i ostatní 
časopisy učinily, /.vyšiti předplatné na »Apoštolát« a to na

K 3-40 ročně.
Poněvadž jsme nových složenek ještě nedostali, dáme je až 
do II. čísla, a prosíme P. T. odběratele, aby jimi předplatné 
zapravili. Pro území mimo československý stát platí ještě 
staré naše složenky pošt. spořitelny ve Vídni s čís. složních 
lístku č. 113.743. Totéž číslo máme i v pošt. spořitelně v Praze.

Nákladem Akademie Velehradské vyšlo z péra znamenitého známého 
ctitele cyrillomethodějského, Msgra Fr. Snopka, dílo Die Slavenapostel 
Obdržeti možno na adresu: Apoštolát r  Kroměříži.

Neměl by v žádném příbytku slovanském sehá- 
zeti obraz otců a prvoučitelů našich

sv. Cyrilla 
a IViethoda.
Malíř Neurhann znázornil, kterak sv. apoštolové 
hlásají evangelium Slovanům a jejich zástupcové 
ze všech kmenu v národních a dějinných krojích 
přicházejí vzdát jim hold za jejich apoštol, dílo. 
Obrazy za války byly rakouskými úřady zaba
veny. — Na skladě jest trojí velikost: největší 
68x 9 5  cm. v ceně 20 kor., prostřední 5 50 K, 
a malý 3 3 x 5 0  cm. v ceně 2 50 K. Možno objed- 

nati na adresu: »Apoštolát« v Kroměříži.

Nákladem vlastním. — Tiskem Jindřicha Slováka v Kroměříži.
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Pro úsporu vydáváme za války každý druhý mésíc 
dvojité číslo, jež jest označováno postupně řím- 

-  skými číslicemi.-----  . .1------------

Na 10 předplatitelů posíláme jeden výtisk zdarma.
Kdo čísla nedostane, af si pro né dopíše adresou: 

«Administrace Apoštolátu sv. Cyrílla a Methoda v Kroměříži
v nezalepeném dopise beze známky a na obálku napíše »reklamace«.

Předplatné se posílá na adresu: P. Ad. Jašek, katecheta, 
Kroměříž (Mor. > Celoroční předplatné 3 koruny 40 hal

Vlastní výroba kostelních paramentů 
—«♦ a církevního náčiní

Frant. Stadnik, Olomouc.
Zhotovuje veškeré předměty v obor ten spadající co nej
vkusněji a trvanlivě při cenách mírných.  — Vzorky 
a rozpočty zdarma. — Hotové předměty ku výběru bez 
závazku ke koupi franko obratem pošty. Mnoho pochvalných 
uznání. — F e l on y  ve všech provedeních co nejlevněji.

ŠICÍ STROJE
dodává a správky všeho druhu do

bře, levně a ryehle vyřizuje

JINDŘ. JANIŠ, NAPAJEDLA, m o r a v r

SOCHY, vlastní výroby ze dřeva u m ě l e c k y  
řezané, ol t ář e.  B o ž í  h r o b y ,  kříže 

________________ a veškeré kostelní práce zhotovuje

Josef Proseeký a Ferd. Rek,
sochařství a řezbářství v Brně (Morava), Eliščina tř. č. 1.

K
do nám

 získá tři nové odběratele »A
PO

ŠT
O

LÁ
T

U
« a poile za ně předplatné, obdrží velm

i vhodnou a
zajím

avou 
knížku zdarm

a a 
vyplaceně.



Číslo 2. Březen-Duben. Roh 1919.

Zakladatelé a pořadatelé:
Msgr. Dr. A. C. Stojan, kanovník a poslanec. Ad. Jašek, katecheta v Kroměříži.

Zahrádka Cyrillo-Methodějská.
(Podává Dr. Ant .  Cyr.  St o j an,  jednatel ústř. výboru »Apoštolátu *▼.

C. * M. pod ochranou bl. Panny Marie«.)

Sv, Cyrill a Method na cestě do Kozárska.
(Další číst.)

Připomenuto bylo posledně, že sv. Cyrill a Method mívali 
při sobě ostatky sv. Klementa, by se rozhojňovali a rozněcovali 
k lásce, kterou hořelo srdce jejich pro Pána, by měli útěchu 
v útrapách a povzbuzování byli, snášeti všeliké příkoří. Bez pří
koří není, koho Pán Bůh miluje. Jest pravdou: Koho Pán Bůh 
miluje, křížkem ho navštěvuje. Zdaž i nás vzpomínka na mu
čednictví mocně nepodněcuje, bychom vše, což s vyznáním víry 
souvisí, trpělivě snášeli za vzácným příkladem svátých mučed
níků? Snad nemusíme tělesných muk a tělesného mučení trpěti 
pro vyznání viry, ač i toho už nyní neschází. Avšak co tu ústrků 
a potup snášeti při vyznávání víry! Skracování na právech a 
různých výhodách, výsměchy, odstrkování v každém ohledu, 
stálé uštěpačné řeči a poznámky kousavé a štiplavé, tof zjevy 
každodenní. Že stále se to vše opakuje, nemalé mučednictví při
pravuje. Co tomuto mučednictví chybí na ctnosti, dodává a 
nahrazuje se stálým opakováním. A  věru není malou úlohou v 
takých poměrech žiti a povinnosti své náboženské plniti. Toť 
nesmírně život ztrpčuje. Tu třeba se czbrojiti trpělivostí, tu tře
ba před očima míti sv. mučedníky. I tu zloba lidská je vymy- 
šlivá a co jen dovede a vymyslí, tím trápí. Jako červ hryze a ne
ustává v hryzení, i tu lidé ryjí a hryzou a neustávají v hryzení. 
Sotva jedna zhraň otupí, nabrousí jinou. Mnohdy by člověka stá
lým takovým hryzením do zoufalství uvedli. Nebýti šlechetných 
vzorů mučedníků a posily od Pána, veta bylo by po všem, A 
kdyby i člověk se vynasnažoval dobrotou a láskou zlobu zmír- 
nití, tím horšími posměvači se stávají. Tak se sv. Ignáci mučed-

Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda
__ pod ochranou bl. Panny M a rie .
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níkovi vedlo. Čím dobrotivějším a laskavějším byl, tím horšími 
vojíni byli, kteří ho doprovázeli k mučednické smrti. Píšeť 
v epištole k Římanům: > 0d  Sýrie až do Říma bojuji se šelmami 
na moři i na zemi. Ve dne v noci jsem přivázán k desíti leopar
dům, to jest vojákům, kteří mne střeží a hlídají a kterým, i když 
dobře činíš, tím horšími se stávají«. Dodává však k tomu: »Je
jich zlomyslnost pro mne naučením jest«.

Ale zase jsou lidé, kteří ne výsměchy náboženskými nás 
pronásledují, ale jinak stále nás znepokojují svými urážkami a 
různým počínáním nám na nesmírnou obtíž jsou. I tu pravé mu
čednictví nám připravují. Aby takový život s nimi neminul se 
zásluh, třeba povzbuzení velikého, třeba tu vzorů vznešených, 
které rovněž nám poskytují mučedníci svati.

Sv. apoštol Pavel při nižných pronásledováních zmínku těž 
činí o bojích vnitřních. I ty připravují mnohdy pravé mučed
nictví. Neschází na těch, kteří tvrdí, že také mučednictví — růz
ná totiž pokušení — tím že stále na nás dorážejí svým trváním, 
převyšuje a vyváží mučednictví tělesné. Ve všech takových pří- 
padnostech zmužilostí a odhodlanosti ale také i vytrvalostí do- 
dejž nám úvaha o životě, utrpení a smrti, ale i o vítězství svá
tých mučedníků.

Když hrozný Atilla, jenž se sám nazýval »králem králů«, 
ale i »metlou Boží«, jako by říci chtěl, že ho Bůh používá ku po
trestání lidí, po různých vítězstvích se hnal k Římu a hrůzou vše 
naplňoval: tu papež Lev I. vydal se k němu a na Minciu u Man- 
tovy domluvou pohnul Atillu, že ustal od pustošení. Byl tu 
Lev I. záchranou pro Itálii. A  když opět Genserich, král Van
dalů, r. 455 Římu plenem a zkázou hrozil, tu opět papež Lev I. 
čili Veliký posvátnou výmluvností přemluvil Gensericha, by od 
záměru svého upustil.

Jako papež Lev Veliký stal se andělem strážcem Římu a 
Itálií, podobně i sv. naši bratři byli anděly strážci nedalekému 
městu u Korsuně čili Chersoně, jež jistý vévoda Kozarúv obléhal. 
Jaký smutný a hrozný konec očekával obležené obyvatele, nelze 
ani si domysliti. Vždyf víme, že vítěz se zemí srovnal také mě
sto. Ano i sůl byla seta na místech takových jako na znamení, 
že ntc tam nesmí povstati, ba že tam nic ani růsti nemá. Oby
vatelé, ušli-li smrti hnozné, pryč do ciziny byli odvedeni, vše
liké svazky rodinné byly rozvířeny a přervány. Stali se otroky 
a nevolníky. Totéž očekávalo obyvatele uvedeného města. S 
podivuhodnou odhodlaností dostavili se sv. bratři naši, když 
byli modlitbami Boha o milost poprosili, do tábora kozárského 
vévody. A Pán, jenž zkoumá, ale i řídí ledví a srdce, požehnal 
záměru jejich. On, jenž vzrůst dává, když se člověk přičiní, po
přál výmluvným slovům jejich váhy a důrazu. Vévoda ustal od 
počínání svého, zač mu odměnou byla poskytnuta milost křtu 
svátého.

A nyní ubírali se sv. bratři po moři Azorském do veliké říše 
Kozárské.
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Pro slovanskou bohovědu.
Poslance dr. Ani. C. Stojan podal Nár. shrom. v Praze tento 

návrh pro slov. bohovědu: Blahodárná byla činnost našich prvo- 
tíčitelú, sv. Cyrilla a Methoda. Řadu spisovatelů podle Palackého 
cói nejdůs tejně ji započali. Dlužno zajisté požehnanou památku 
jejích oslavovati. Národ český, žijící ve středu Evropy a vzdě
láním svým vynikající, má býtí touto svou polohou i osvětou 
spojovacím mostem mezi románským a německým západem a 
slovanským východem. Nárcd český jest poslán k tomu, aby 
vybíral osvětové prvky ze západu, sobě je přizpůsobil (assimi- 
Icrvatj a podával je dále na východ bratrům slovanským.

Podobně však re má seznamovat! s osvětou slovanskou, 
ssátí z ní, co mvi svědčí, vybírati z ní, co by vyvíjelo a upevňo
valo jeho slovanský svéráz, a co by jej vrátilo duchu slovanské
mu, ve kterém žili a půsebiii apoštolé slovanští, sv. Cyrill a. 
Method. Úkolem národa českého bude seznamovatí s tímto du
chem slovanským teoreticky i prakticky západ. Ježto základem 
slovanské osvěty bylo náboženství a jest jím namnoze dosud, 
přispívala by znamenitě k účelu výše uvedenému stolice boho- 
vědné literatury slovanské na státní fakultě v Olomouci. Stolíce 
tato by podrobně zasvěcovala posluchače do jazyka a literatury 
staroslovanské, učila by je znáti dílo sv. Cyrilla a Methoděje z 
původních pramenů. Z další literatury slovanské byla by po
sluchačům jasná věrouka, mravouka, církevní právo a organi- 
sace slovanská, kterou by pak bylo lze srovnávatí s naší dosa-. 
vadní organisací. Tato stolice by pestré kmeny slovanské se
znamovala, sbližovala. Učila by Slovany různých vyznání sná
šenlivostí náboženské a slovanskému bratrství. Doporučuje se 
zřfditi ji v Olomouci, která zeměpisně leží v srdci Republiky 
Československé, nemá daleko na Slovensko a je nejblíže Vele
hradu, působišti zakladatelů osvěty slovanské, sv. Cyrilla a Me
thoda.

Kulturní úroveň kněze jakožto občana, učitele lidu a 
duchovního správce, vyžaduje toho neméně, než u filosofů a 
právníků, aby se sociálními a národohospodářskými soustava
mi a otázkami byl obeznámen, bez kteréžto znalosti nelze mu 
mezí lidem na poli lidumilném a hospodářském účelně praco
vat!. I jeví se nutnost, zřídřti sociologickou stolici.

Školský výbor schválil návrh dra Sojana, jenž jej v Národ
ním shromáždění dne 11. března t. r. takto odůvodnil: »Rádi se 
řídíme výzvou Kolárovou »Slavně slavme slávu slavných Slávů«, 
a řadu těchto slavných Slávů zajisté nejdůstojněji zahájili věro
zvěstové naši, sv. Cyrill a Methoděj, o nichž tak krásné a vzácné 
písně zpíváme: »Hvězdy dvě se z východu berou v slavném prů
vodu k slovanskému národu«. Přinesli uám křiž a s křížem při
nesli také první knihu. Dle Palackého řadu spisovatelů co nej- 
důstojnějí započali. Položili základy literatuře, položili základy *

*



výtvarnému uměni, položili základy malířství, stavitelství. Vy
kouzlili nám dobu cyrillomethodějskou, za kterou následovala 
doba svatováclavská. My, co nám milé a drahé jest, nazýváme 
cyrillomethodějským, anebo svatováclavským. Sjednotili tito. 
dva svati věrozvěstové národy slovanské, nosili je v srdci, svém, 
a proto také i národ sjednocený nosil tyto věrozvěsty v srdci 
svém. Hlavně požehnaná byla činnost jejich v krajích, které za 
bíhají také do naší československé republiky, neboť jejích hlav
ním působištěm byla velkomoravská říše. Zde zase byl hlavním 
působištěm posvátný Velehrad. Jest zajisté důležito, abychom 
tuto památku požehnanou obnovovali a zase novou památkou 
povzbuzovali. Z té příčiny školský výber přijal návrh, aby bo
hoslovecká fakulta v Olomouci slula Cyrillomethodějskou boho
sloveckou fakultou. Čeleď cyrillomethcdějská, která byla získá
na od sv. věrozvěstů, rozestoupila se, ozývá se stále a stále sna
ha, aby zase jedenkráte sjednocení bylí všichni Slované. Šle
chetní podporovatelé této snahy radívalí se opětně a opětně, 
na jakém základě by toto spojení a sblížení národů slovanských 
se státí mělo, a zajisté všichni souhlasí s tím, že na náboženství 
pří tom ohled brán býti musí, a v tom zajisté směru také toto 
sblížení se státí má.

Nuže, my Čechové zajisté jsme právě k tomu povoláni jak 
svou kulturou, tak i svou polohou, abychom byli mostem, spo
jujícím západ a východ. My přijímáme prvky vědy, která (bonům 
commune) jest všeobecným dobrem, přijímáme prvky ze západu, 
assimilujeme je. Zároveň však musíme sáhati zase k literatuře 
slovanské z východu, abychom takto byli upevnění a posíleni 
v duchu, ve kterém působili sv. věrozvěstové naši, A v tomto 
duchu mají také působiti zase naši knčží. Mají pokračovaii v 
tomto díle cyrillcmethodějském. Aby to bylo umožněno, aby 
mohli v duchu cyrillomcthodejském působili, odporučuje se, aby 
zřízena byla stolice na bohoslovecké fakultě olomoucké. Ta by 
posluchače obeznamovaía se slovanskou literaturou. Stolice zmí
něná seznámila by je se všemi vymoženostmi východu, aby takto 
se sbližovali, aby nastal všeobecný zápol na poli vědeckém. 
Kmeny tyto rozštěpené snažily by se býti snášenlivými v nábo
ženském ohledu a bratrství slovanské víc a více by se upevňo
valo. K tomu cíií má směřovali ona stolíce, která, má býti zřízena 
na bohoslovecké fakultě olomoucké, jako fakulta, která jest 
nejblíže posvátnému Velehradu, hlavnímu působišti věrozvěstů 
našich. A kněz má býti vším, dle slov sv. apoštola Pavla. Krásně 
dí náš Sušil: 'Bun můj život jedna Boží chvála, slastí Kristus, 
tužbou ctnost i krása a mzdou lidu spása«. A proto zajisté mú 
býti kněžstvo uzpůsobeno pro své vzácné povolání cyrilíome- 
thodějské.

Jest třeba, aby také na poli dobročinném a národohospo
dářském obeznámeni byli se všemi možnými otázkami, aby 
co nejvíce lidem svým pomáhali, byli jím vůdcem a světlem. Z

36
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té příčiny navrhuje školský výbor, aby zřízena byla stolice so
ciologie na bohoslovecké fakultě a snad i na jiné.

Má prosba odnáší se k slavnému Národnímu shromáždění, 
aby vděčnost svou projevilo největším dobrodincům našim, sv. 
Cyriilu a Methoději, aby přijalo následující návrh:

»Vláda se žádá, aby bohoslovecké fakultě olomoucké pro
půjčeno bylo pojmenovánu Cyríllo-Methodějská fakulta boho
slovecká«.

Pak se žádá, aby vláda podle možnosti přišla vstříc návr
hům, které vyjdou od profesorského sboru bohoslovecké fakulty 
olomoucké co do zřízení nových stolic«.

Národní shromáždění přijalo návrh, aby bohoslovecká fa
kulta v Olomouci slula »Cyrillomethcdějskou fakultou« a aby 
na ní byly zřízeny navržené nové stolice.

Adolf Jašek:

Lužičtí Srbové.*)
Z mohutné větve Slovanů, kteří před, staletími seděli na 

středním a dolním Labi, zůstal dnes jen nepatrný hlouček Srbů 
v obou Lužicích, slovansky kmen Čechům zeměpisně a jazy
kově nejbližší. Sídla jejich rozkládají se po obcu březích Sprévy 
mezi městy Budyšínem a Chotěbuzí. O Horní Lužici dělilo se 
Sasko a Prusko, a Dolní Lužice přináležela k Prusku, a to 
k vládnímu odvodu frankfurtskému.

Celá Lužice (i s územím poněmčeným) měří asi 12.702 lan2 
a čítá 1,240.862 obyvatel. Na Horní Lužici připadá 5863 km' 
a na Dolní 6839 km2.

Lužičtí Srbové nejscu nám jazykem o mneho vzdálenější 
než naši vlastni Slováci. Za dob spojení Lužice s našimi ze
měmi byly si naše řeči tak blízky, že na př. .lan Blahoslav (1571) 
mluvil o srbšiině jako o českém nářečí. Ještě dnes po několika- 
staietém samostatném vývoji v písemnictví jest lužická srbština 
íozhodně bližší češtině než polštině — i jest k jazykové sku
pině československé v témž poměru jako slovinština k srbochar- 
vatštině. Dlouhé připojení Lužice ke koruně české (od r. 1319) 
pomáhslo tam udržovati jazyk slovanský a sbližovalo cba ja
zyky. Když r. 1635 v pražském míru byla země postoupena Sa
sům, počal srbský lid valeni upadatí, zejména v Dolní Lužici, až 
teprve osvětové obrození v 19. stol. přineslo opět oživeni a za
drželo pád.

Ukázkou spisovného jazyka budiž uveden »Otčenáš', dle 
jednotného pravopisu:

‘ i Bylo použito děl: Slovanstvo. Praha 1312. I.ub. Xiederie. Slovansky svět. 
Praha 1310. Ad.' Černý: Lužice a Lužičtí Srbové. Praha 1912. Týž. Lužická otázka. 
Plzeň ’ 918. I. G. Müller: Oberlausitzische Reformationsgeschichte. Görlitz 1801.
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Hornolužický otčenáš,
Wótěe naš, kiž sy w njebjcsach, swječene budž twoje 

mjeno; piíndž k nam twoje kralestwo; twoja wola so staň, 
jako na njebju, tak tež na zemí. Naš všědny khlěb daj nam 
džens a wodaj nam naše winy, jako tež my wodawamy našim 
winikam; a njewjedž nas do spy tov/anja, ale wumóž nas wot 
zlého, (Dodatek u evangelíků: Přetož twoje je kralestwo a 
móc a česč hač do wěčnosěe.) Amen, (Hamjeň.)

Dolnolužický otčenáš.
Wóšč naš, kenž sy na ňebju, huswěšone buži twojo mě; p¿iá 

k nam twojo kralejstwo; twoja wola se stáA, ako na ňebju, tak 
tež na zemí. Naš wšedny klěb daj nam áins a wodaj nam naše 
winy, ako my wodawamy našym winikam; a ňewež nas do spv- 
tovana, ale humož nas wót z lego. Pseto twojo jo kralestwo a 
móc a cesé do nimernoséi. Amen.

Úsilí několika vlastenců podařilo se pozvednouti u lidu vě
domí národní, obnoviti písemnictví, zavěsti jazyk aspoň pří ně
kterých předmětech do obecných škol a zjednatí u sousedních 
Němců jakýsi způsob spolužití.

Všech lužických Srbů čítá se dnes na 150,000 duší (dle úřed
ního sčítání jen 120.000).

Malý tento národ jest rozdělen nejen jazykově, nýbrž i ná
božensky na Srby katolické a evangelické (lutheránské), kteří se 
liší nápadně i po stránce národopisné, zvláště krojem. Také pra
vopisem liší se od sebe, a to v písemnictví lidovém tištěném šva
bachem. Knihy tištěné lidovým pravopisem evangelickým nečte 
katolík a naopak. Pouze »Srbské noviny« tištěné evangelickým 
pravopisem činí výjimku. Roztržka trvá hlavně vinou evange
líků, kteří se nechtějí zříci svého neslovanského pravopisu. Ve
liká většina Srbů jsou evangelíci, a to lutheráni. Jen na 15.000, 
t. j. asi desetina všech Srbů jsou katolíci. Tito bydlí hlavně v 
Sasku v Budyšíně a na severozápad Budyšína v 7 farních osa
dách především okolo ženského kláštera »Maryny Pívězdy« a 
mimo to i v Prusku v osadě Kulovské. Dohromady 62 vesnice a 
městečko Kulov.

Když německá knížata vnucujíce křesťanství, podnikala 
nájezdy proti Srbům, dali se Lužičané v ochranu říše Velkomo
ravské. Za tohoto spojení šířilo se teprve mezi nimi křesťanství 
vydatněji; jest nepochybno, že sv. Methoděj i této části svého 
arcibiskupství věnoval příslušnou péči, ač nemáme dějinných 
dokladů, že by tam byl sám pobyl. Vliv slovanských věr overt ú 
lze však doícžiti z lužickosrbských církevních výrazů, které se 
tvorbou podobají staročeským a síarobulharským, nikoli však 
německým (čisc =  očistec, křčíé, křcsěan, mša atd.). Zajímavo 
jest, že v poněmčeném okolí Zhořelce zachovala se pověst o sv. 
Cyril hi, jenž prý pobyl v tamním okolí v Konigshainu a Javor
níku. Spojení s říší Velkomoravskou netrvalo však dlouho; po



jejím ztroskotání r. 907 zůstaveni byli Srbové sobě v obraně proti 
západním sousedům.

Když polský Boleslav Chrabrý a Mečíslav II. zmocnili se 
Lužice (1018— 1032), kázali tam evangelium zajisté i knězi 
polští. V té době byla země mezi Šálou a Labem ještě úplně 
srbská, jen hrady na obou řekách drželi Němci. Ale vlivem du
chovni i světské německé vrchnosti počali se již tehdy zámož
nější zemané odnárodňovati. Ve XII. stol, němečtí páni, biskupo
vé a opati zvali vystěhovalce německé, slovanské vsi počaly při- 
jímatí německé právo a zakládány byly i rvze německé osady, 
tak že domácí obyvatelstvo bylo odstrkováno a poněmčováno.

Církevně náležela Lužice biskupství míšeňskému od r. 965. 
Biskup Bruno II. založil r. 1213 v Budyšíně kolegiátní kapitolu 
s 12 kanovníky a proboštem v čele, jímž byl vždy některý ka
novník z Míšně. Probošt budyšínský měl nad Lužicí biskupskou 
pravomoc, Biskup Bruno II. nařídil, aby duchovní znali srbskou 
řeč a lidu kázali v jazyce jemu srozumitelném«.

Když učení Lutherovo počalo se mocí tlačili do země 
a k němu odpadl i biskup míšeňský, byl zvolen r. 1559 děkanem 
budyšínským rodák olomucký Jan Tichoslap (Leisentrit), kte
rémuž byla svěřena církevní samospráva a biskupská pravo
moc nad Lužicí. R. 1567 potvrdil papež jeho úplnou nezávislost 
na biskupu míšeňském a samostatnost. Co v Lužici zůstalo ka
tolickým, jest děkovati Tíchošlapovi, který byl též kanovníkem 
olcmuckýrn a pražským u sv. Víta. Od onoho roku má Lužice 
církevní samosprávu. Kapitola budyšínská jest až na tři kanov- 
níky-katolíkv protestantská, ale její děkan jest apoštolským vi
kářem a biskupem v Sasku a tedy i nad Lužicí, pro niž má zvlášt
ní konsísteř. Kollegiátního chrámu užívají katolíci i protestante 
pro své bohoslužby střídavě. Chrám od r. 15S3 jest uvnitř roz
dělen mříží na dvě části: pro katolíky a evangelíky. Děkany  ̂bý
valí občas i Srbové.

Katolíci Horní pruské Lužice jsou podřízeni díecesi vrati
slavské,

Lužičtí Srbové evangeličtí náležejí jednak k zemské luther- 
ské církvi saské, jejíž správu vede zemská konsistoř dráždan- 
ská, jednak k evangelické církvi pruské, v jejíž čele stojí vrchní 
evangelická rada v Berlíně. Postavení evangelického ducho
venstva srbského je hodně závislé na duchu pruském i v ohledu 
národním.

Zajímavo jest zvčděti, jaký vliv měla katolická a evange
lická církev na národnost v dějinném vývoji.

»Po přijetí učení Lutherova — praví nejlepší přítomný zna
lec poměrů srbolužických Ad. Černý — pokračovalo poněm
čení kvapem, po 301eté válce, mizejí i poslední stopy Srbů mezi 
Šálou a Labem. Učení Lutherovo zdánlivě prospělo jazyku srb
skému, vyvolavši první počátky písemnictví, ale jinak nepochyb
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ně uspíšilo poněmčení. Časem tiše, nepozorovaně dokonalo se 
poněmčení dobré polovice srbského území v obou Lužicích« 
O dosavadním stavu praví: »Německá evangelická církev sou
stavně napomáhá vnikání němčiny i do chrámů, jsouc takto 
s německou školou nejvydatnějším nástrojem germanisace«. Za 
války byla tiše odstraněna i církevní evangelická visitace srb
ská a konala se jen německy,

»Katolické území — clí týž Černý — jest nejryzejší kraj 
srbský v saské Horní Lužici, což vyplývá i z úřední statistiky 
a názorně i z mapky statistického úřadu saského. Katolické vsi 
na západě tvoří ostrou hranici ryze srbského území (90—100% 
Srbů) proti území poněmčenému, i další severnější vsi vykazuji 
mnohem vyšší procento srbského obyvatelstva než sousední vsi 
evangelické. Ani úřední statistika nedovedla nikde v souvislém 
území katolických Srbů vykázati ústup srbského živlu, ba mnoh
de, zejména v důležitém místě pohraničním v Pančicích, ohro
žených německým klášterem »Mariinou Hvězdou« označila po
stup jeho. Statistika tedy — vedle projevů národního života — 
ukazuje určitě, že katoličtí Srbové mnohem lépe odolávají vli
vům ponémčovacím, než Srbové evangeličtí«.

Pro výchovu duchovních katolických byl zřízen již r. 1706 
lužícký seminář v Praze. Chovanci jeho navštěvovali německé 
gymnasium na Malé Straně a německé bohosloví. R. 1846 za
ložen byl v semináři spisovatelský kroužek »Serbcwka«, k ně
muž náleželi nejpřednější buditelé a spisovatelé srbští. Pečuje 
o vzdělání chovanců v mateřštině.

Příprava evangelických duchovních srbských děje se v do
tyčných učelištich německých, ale bohoslovci o prázdninách učí 
se u některého evangelického pastora předváděti lidu srbsky 
nauky a vědomosti, které si osvojili německy.

Vlastních škol Srbové lužičtí dosud neměli. V Prusku děti 
vyučovali většinou němečtí učitelé, kteří se k ním chovali hrubě 
a trestali je za každé srbské slovo. Ale ani srbští učitelé necítí 
v Prusku srbsky.

V Sasku školy byly sice také německé, ale srbštině bylo 
ponecháno aspoň tolik místa, aby se děli mohly naučíti čistí ze 
srbských čítanek. Ve vyšších třídách vyučuje se mládež srbská 
vesměs německy. Náboženství učí se srbsky jen tam, kde jsou 
srbské bohoslužby, ale i při tom se přihlíží, aby děti uměly také 
vše pověděli německy. V katolických školách pro srbské děti 
měli katechismy srbské, v evangelických srbskoněmecké.

Poněvadž národ lužickosrbský tvoří téměř výhradně lid sel
ský, jest duchovenstvo katolické a evangelické vedle učitelů 
jeho vůdčí třídou vzdělanou. Duchovní obojího vyznání stojí od 
počátku národního probuzení v čele duševního života národa 
lužickosrbského a z jeho řad pocházejí nejpřednější spisovatelé.

Katolíci jsou soustředěni v »Jednotě sv. Cyrílla a Metho- 
děje«, která vydává časopis »Katholski Posol«. Účelem jejím
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jest vydávali duchovní spisy pro lid. Srbové pruské Lužice méíi 
evangelický časopis »Wosadnik« a »Bramborskí serbskí časnik«, 
nyní za války zaniklé.

Líd je zdravý, vynikajících mravních vlastností, ku podivu 
veliké vnitřní síly národní, když za tak neslýchané nepříznivých 
poměrů vzdoruje odnárodnění, ač jest již cd 18. stol. ostrovem 
v cizím moři, vydal ze sebe znamenité buditele, pozoruhodné 
básníky a spisovatele, vynikající učence, kteří vytvořili vlastní 
písemnictví ne docela nepatrné, osvědčil tedy, že jest schopen 
vlastního osvětového života

Jako přední duševní vlastnost Srbů lužických německé 
prameny, zejména starší, vytýkají uzavřenost a nedůvěřivost 
k cizincům; novější spisovatelé němečtí sami vysvětlují, že 
tuto nedůvěřivost vypěstoval odvěký útlak německý. K ne
důvěřivosti vůči cizincům pojí se osc-bní hrdost, což obé jest 
Srbům štítem vůči Němcům i pánům, děvčatům štítem počest 
nosti. Jinak jest Srb přímý, bez falše a lsti. Vrchnosti duchovní 
i světské jest oddán neobmezenou věrností, loyálnost jest mu 
nezkazitelná; jest konservativní v celém životě. Jinak Srba vy
značuje hluboká nábožnost. Jediné větší hnutí vystěhoválecké 
kolem poloviny 19. stol. mělo příčiny náboženské. Jest zbožný až 
k pobežnůstkářství, ale náboženská nesnášelivost jest ho daleka. 
Vyznání náboženskému jest věren nezlomné, přestoupení k ji
nému vyznání nebo smíšený sňatek pokládá za největší neštěstí, 
ale při tom obě vyznání žijí vedle sebe v nejvzornější snášen
livosti a svornosti; přezdívek pro jinověrce v jazyce lidu srb
ského není, proklínání naprosto nezná. Jest hloubavý, duševně 
bystrý; písmáků a literátů samouků jsou četné příklady. V 18. 
stol. žil prostý sedlák Jan Gelanski (ý 1767), který se naučil 
sám (ovšem v různém stupni) 33 řečem. Všeobecná mravnost 
jest na vysokém stupni, o čemž svědčí nejtnenší počet zločinů. 
Na poměr obou pohlaví Srbové lužičtí pohlížejí mnohem volněji, 
než by bylo lze očekávali píi vlivu, jejž na ně mají náboženství 
a řády společenské. Počet dětí svobodných dívek jest poměrně 
vysoký, za to manželská nevěra jest naprosto neznámá. Srb jest 
krajně přičinlivý a v prácí vytrvalý. Žebráků mezi nimi takřka 
naprosto není. Ač základním založením duševním jest vážný, 
mnohdy až k hloubavosti, jest pří tom přece bodrý a veselý i 
družný. Miluje zpěv, hudbu a tanec, rád beseduje, má humor 
i vtip. Také pohostinství jest v Lužici domovem.

Bohužel že již několik let před válkou zemřeli nejstateč
nější a nejohnivější obránci národní myšlenky lužíckosrbské, 
Andricki (19C8) a Čišinskí (1909), a válka způsobila v řadách 
lužickosrbských spousty strašlivé. Zvláště jest nám želeli mla
dého, nadaného a obětavého kněze, horlivého národního pra
covníka J. Deleúka, jenž o jubilejních slavnostech cyriílometho- 
dějských r. 1913 přivedl na Velehrad celý zástup katol. lužických 
Srbů, »aby jim ukázal — jak sám děd — že se nerozlévá kolem
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nich jen německé, moře, nýbrž že mají i četné bratry slovanské 
na jihu i na rozlehlém východě«. Přivedl je, aby se národnostně 
rozehřáli, posílili, poohlédli a k Čechům přilnuli. Slíbil, že hlouč
ky srbolužické bude čas od času na Velehrad voditi. Žalujeme, 
že udáním českého člověka byl poslán na bojiště, kde dokonal 
nadějný svůj život.

Nadešlo nové jaro Srbům lužickým. Mají určitý slib od 
rozhodných činitelů, aby dostali samostatnost. V prohlášení pra
ví, že s Němci chtějí žiti ve shodě, ale budou pracovali, aby 
rodná půda dostala se dětem jejich, přejíce si žiti jako svobodní 
Srbové ve svobodném srbském státě. Víra je jim svátá, nevěry 
se bojí, která nevyléčitelně hubí národ. Chtějí všude osvědčo
vali křesťanskou víru, pro kterou jsou nadšeni.

Jako malý nárůdek slovanský uprostřed němectví budou 
se musíti opírati Srbové lužičtf o větší národ slovanský, a tím 
přirozeně budeme my. Radujeme se nesmírně ze vzkříšení jejich, 
zůstanou nám vzácným svědkem mohutné kdysi větve Slovanů 
polabských, a vítáme je srdečně ku společné práci na úrodné 
vinicí Pánč pod košatou lípou slovanskou.

Ludvik Grygera. „

Bulhaři a Řekové.*)
Dle různých pramenů podává Ludvík Grygera.

louhé věky jako těžké, dusivé mraky vlekly se nad zubo- 
f*flÉA ženým národem bulharským. Zdálo se, že již proň není 

naděje. Ale v radě Boží psáno bylo, že národ bulharský 
nemá zahynouti; bylo by škoda býva!o toho pracovitého a vytr
valého lidu a škoda též, aby v něm zaniklo posvátné dědictví 
cyrillomethodějské, které kdysi v nejherší chvíli právě u něh© 
našlo útulek a po mnohé časy od něho se zbožnou úctou bylo 
pěstováno.

Právě za cejtemnejšícb dob útisků a poroby začaly se uka
zovat! i první zásvity červánků, jež věstily lepší časy. Obrat 
k lepšímu souvisel s osudy říše turecké. Válečné události bušily 
na zchátralou říši mocnými údery a probouzely ponenáhlu dří
mající v ní národy k novému životu. Po porážce u Vídně r. 1683 
klesala moc turecká očividně. Rakouská vojska vnikala vítězně 
hluboko do balkánských krajů, markrabě Ludvík bádenský do
byl r. 1689 Nise a pevného Vidinu na Dunaji, hrabě Piccolomini 
obsadil Kosovo pole, ba pronikl i za Šar-planinu a položil po
sádku až do Skoplje. Výboje tyto sice po smrti Piccoíominih© 
(v Frištině 9. listop. 1689) byly ztraceny, a to neschopností jeho

*) Pokračování z minulého ročníku »Apoštolátu«.



nástupců, ale za nějaký čas způsobila vítězná vojska rakouská 
pod slavným Eugenem Savojským na Balkáně nové velké po
hnutí, Tehdy dokonce získalo Rakousko mírem požarevackým 
(171S) značnou část Srbska a část Rumunska až po řeku Alutu. 
Avšak po 21 letech, po smrtí Eugenově, opět všeho pozbylo 
nedbalostí a neobratností generálů. Mírem bělehradským (1739) 
stanoveny pak byly hranicemi mezi Rakouskem a Tureckem 
řeky Sáva, Dunaj a rumunské Karpaty, a při těchto hranicích 
se potom zůstalo po dlouhé časy až do 19, století.

Balkánské národy, které skládaly všecky své naděje v 
Rakousko, viděly se po těch událostech zklamány a opuštěny; 
ale naděje a touhy jednou probuzené už v nich nepotuchly. Od 
Rakouska obrátily své zraky v jinou stranu; od severu totiž 
vyvstával tehdy Turecku hrozný nepři lei, Rusko, které se tla
čilo vší silou k Černému moři a dolnímu Dunaji. Na Rusko tedy 
upjaly své naděje; cítily k němu také větší náklonnost, neboř 
jim bylo příbuzné rodem a k tomu ještě věrou, bylof jako ony 
víry pravoslavné, Ruska se pak držely po dlouhé časy až do 
nedávné doby, a ono si hrálo na jejich ochránce i vedlo pod 
tou záminkou s Tureckem též nejednu válku.

Nezůstalo však jen při nadějích na pomoc zvenčí; též uvnitř 
v lidu bulharském žačalo doutnali. Podnět k tomu vyšel, což 
s povděkem třeba uznalí, z posledních zbytků zapomenuté a 
odstrčené bulharské církve, totiž z národního duchovenstva, 
které vždy věrně se ztrápeným lidem žilo, cítilo a trpělo. Mnich, 
Pajsij jménem, vystoupil znenadání r, 1762 a předložil bulharské
mu lidu nevelkou sice, ale zajímavou knížku, kterou sám se
psal a která nesla nápis TstcrHa slaveno-bolgarska o narcdach 
i o carech i o svjatych bclgarskych . Tedy bulharské národní 
dějiny! Novinka na tu dobu neslýchané vzácná! Celá knížka by 
sice před soudem přísného dějepisec nikterak neobstála, ale 
byla psána tak vřele a důtkKvě, že působila velký rozruch, kam
koli jen pronikla. O starci však Pajsijovi samém se ani mnoho 
nevědělo; narodil prý se kdesi u Samokova, tedy v kraři ode
dávna ryze bulharském a v okolí staroslavného kláštera Rylské- 
ho, na posvátné hoře Athonské se stád mnichem kláštera Chilan- 
daru, později Zografu, a tam po delších přípravách, namáhavém 
cestování a sbírání pramenů sepsal svou knihu. Jakého ducha 
Pajsij byl a jaký měl úmysl, patrno již z počátku knihy, kdež 
takto volá: Nastojte, vy čtenáři a posluchači, lide bulharský, 
kdokoli horlíš a nadšen jsi pro národ svůj a vlast m u  bulhar
skou a kdokoli si přeješ rozuměli a věděli jasně o svém národě 
bulharském a o vašich otcích, praotcích, carech, patriarších a 
svátých, jak od počátku žili a následovali! Potřehno vám a 
užitečno, abyste dobře znali skutky otců svých, jakož i ostatní 
národové vědí o svých a mají své dějiny! A každý písem znalý 
i ví i vypravuje a chlubí se národem a jazykem svým. Tak jsem 
i já vám vypsal po pořádku jasně o vašem národu a jazyku. Čtěte
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a znejte, abyste od jiných národů nebyli vysmíváni a tupeni1 
Opisujte si tuto »istoriji«, plaťte, ať vám ji opisují, kdož psáti 
umějí, a chovejte jí, ať se neztratí!« Ohnivými pak slovy obrací 
se proti odrodilcům, kteří, nechtíce věděti o svém národe bul
harském, učí se čisti a mluviti řecký a stydí se nazývati Bulhary. 
;>Ó nerozumo a bláhovče! proč se hanbíš nazývati Bulharem a 
nečteš a nemluvíš svým jazykem? Což neměli Bulhaři své car- 
stvo a gospodarstvo? Tak dlouho carstvovali a próslaveni byli 
po celé zemi a mnohokráte od silných Římanů a od moudrých 
Řeků daň vybírali a císařové i králové dávali jim své dcery v 
manželství, aby měli mír a lásku s cary bulharskými. A ze 
všeho národa slovanského nejslavnější byli Bulhaři. První oni 
patriarchu měli, první se oni pokřestiii, nejlepší zemi oni sí 
osvojili a první svati slovanští z bulharského rodu vyšlí! . . . 
Ty, Bulhare, nencch se klamati, znej se k svému národu a ja
zyku a uč re svým jazykem!« — Knížka Pajsijova vykonala své 
poslání skvěle. Budiž však připomenuto, že nebyla ani tištěna 
a jen v četných opisech se šířila po všech krajích, budíc všude 
národní uvědomění a zapalujíc oheň nadšení.

Jeden opis Pajsijovy Istoric pořídil r. 1765 v Kotle známý 
nám již kněz Stojko a na »věčné uschování« jej uložil ve svém 
chrámě sv. Petra a Pavla. A  právě tento Stojko se též stal 
předním následovníkem Pajsijovým a druhým buditelem bul
harského lidu. Slovem, i písmem poučoval lid a zvláště, když 
jako vračanský biskup musel poslední dny života tráviti v Bu- 
kurešíi, s horlivou pílí si hleděl bulharského spisování. Napsal 
o sobě: »Pracuji ve dne v noci, abych napsal několik knih v na
šem bulharském jazyku, aby, když mně již není možno krajanům 
ústy svými vypravovali, oni nicméně ode mne hříšného uslyšeli 
nějaké užitečné poučení a pročetli spisy mé a měli z nich pro
spěch«. Mimo jiné spisy vydal tiskem v rumunském městě Rym- 
niku r. 1806 velikou knihu »Nedělník«, t. j. kázání na všecky 
neděle; byla to první kniha tištěná jazykem novobulharským. 
byla mnoho čítána a došla velké obliby.

Mezitím co mezí Bulhary samými rok co rok pomalu přibý
valo horlivých vlastenců, dověděl se o bulharském národě také 
širší svět, hlavně slovanský. Vyskytl se, jako s nebe poslán, ne
očekávaně mladý, učený muž, rodem ani ne Bulhar, nýbrž 
uherský Rusín, Jiří Venelin. Toho odedávna táhlo srdce do 
Ruska, a proto se vydal do Bensarabie, kdež byl vlídně přijat 
a ustanoven učitelem semináře v Kišiněvě. V Bcssarabů se pak 
seznámil s utečenci osadníky bulharskými a přilnul celým srd
cem k bulharskému národu. Po důkladných' studiích vydal 
r. 1829 ruský psanou knihu »Staří i nynější Bulhaři«. Kniha ta 
působila dojmem téměř jako objev Kolumbův; Bulhaři, do té 
doby tak chatrné známí, že je někteří pokládali jen za poslova- 
něné Tatary, byli v knize podie pravdy oceněni, jejich dějiny 
pěkně vyloženy a oni postaveni na roveň ostatním národům slo



45

vanským jako rovnoprávný jejich druh. Od té doby se také na 
ně se všech stran začalo hledéti zcela jinak a s velikou účastí. 
Ohromný účinek mel spis ovšem především na Bulhary samy, 
jak domácí, tak hojně usedlé v cizině, zvláště četné kupce, takže 
mnozí, kteří dotud o svou národnost pramálo dbalí, s nadšením 
se k ní začali hlásiti a národní snahy podporovati. Spisem Ve- 
nelinovým byl dán všem národním snahám pevný základ, na 
němž se mohlo směle stavětí dále. Bulhaři proto z plna srdce 
Venelinovx blahořečili, a když v Moskvě, bohužel, před časem 
umřel (í839), nenašed s ruské strany za své přičinění valného 
uznání, postavili mu tam na hrobě krásný pomník, na němž 
vřelými slovy vděčně oslavili jeho velikou zásluhu o národ. Do
sud pak jméno Vcnclinovo zná snad každé bulharské dílč.

Také války Rusů s Turky na probuzení Bulharů velmi pů
sobily. Jenže nutno pliznati, že z nich Bulhaři měli více škody 
než užitku. Tak po dlouhé válce ruskoturecké, která se skon
čila mírem v Jassech (1792), se stalo, že zdivočelé vojsko tu
recké nechtělo se všechno rozejiti domů a dalo se po celém 
Balkáně na loupežení. Ilrůzcvláda těchto Kirdžalijů, jak jim ří
kali, trvala plných 12 let a napáchali tolik ukrutností, haneb
ností a škod, že až srdce bolí a péro nemůže vypsati. Mnohá 
města z kořene vyvrátili, lid nemilosrdně odírali a pobíjeli, kam 
padli, všecko měnili v poušť. Tehdy tisíce bulharského lidu, aby 
unikly neslýchanému tyranství, opustily raději nebohou Mast 
a ušly pryč, nejvíce za Dunaj do Rumunska. Tímto stěhováním 
domácí živel bulharský valně seslábl. A po nemnohém čase, za 
druhé války, nebylo jinak. Válka ta trvala od r. 1806 a skončila 
se mírem bukurešťským r. 1812. Turci tehdy museli Rusům 
postoupiti celou Bessarabii až pc Prut a po Dunaj. Rusové však, 
ačkoli vzbudili v Bulharech mnoho nadějí, nepomohli jim; za
nechali po sobě jen mnoho žalosti, neboť vypálili a zničili množ
ství měst a vesnic mezi Balkánem a Dunajem a ponechali ko
nečně Bulhary (i Srby) Turkům na milost. Křesťanské obyva
telstvo prožívalo pak v následující léta pravé mučednické dny, 
zvláště když později ještě vypukle řecké povstání, v němž i 
Bulhaři pomáhali; tu se z Bulharska opět hrnuly proudy vystě- 
hovalců za Dunaj a nejvíc do Bessarabie. Po třetí válce rusko
turecké (1828—29) opakovalo se totéž, ba bylo snad ještě hůř. 
Ruské vojsko pod generálem Debičem proniklo až nedaleko 
k Cařihradu a 14. září 1829 uzavřen bvl pruským prostřednictvím 
mír v Drinopcli. Poněvadž bulharské čety pomáhaly ve válce 
Rusův, báli se Bulhaři pomsty od Turků a prosili Rusy c za
stání. Ale v mírových podmínkách bylo jen stanoveno, kdo není 
v Turecku spokojen, že jest mu volno do 18 měsíců statek pro- 
dati a odstěhovali se do Ruska. Když ruská vojska táhla zpět, 
bulharský lid div sí nezoufal; z vesnic i mést houfy táhly do 
Bessarabie pod panství ruské. Ve mnohých městech a osadách 
obyvatelstvo kleslo o čtvrtinu, ba až o polovici. Množství lidu
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se též vystěhovalo do Rumunska, takže na př. v městě Ploješti 
většina obyvatel byla bulharská; též v Krajové se usadili velmi 
mnozí, v Bukurešti pak měli silnou obec i svoji školu, ba na 
rumunském břehu Dunaje vzniklo i celé nové město bulharské, 
Alexandría. V Bessarabíí se počítalo Bulharů v 83 osadách na 
70.000 a střediskem jejich tam byl a dosud je Bolgrad. Všichni 
Bulhaři odstěhovali za Dunaj, kromě bessarabských, se poru- 
munštilL Kolik to bylo škody pro národ teprv se probouzející a 
bez toho ještě slabý!

Ale neobyčejná houževnatost bulharská všechny pohromy 
snesla vítězně a uvědomění národní rostlo. Knihou se probuzení 
začalo a v tom, co začala kniha, pokračovala pak úspěšně škola. 
Bulhaři jsou známi smyslem pro praktický život, vědí co zna
mená pro život vzdělání, a zvláště u nich, odkázaných jen na 
sebe; a proto hned v době probuzení obrátili pozornost na 
školství. Kolébkou jejich novodobého školství stalo se zvláštní 
náhodou podbalkánské městečko Gabrovo. Pocházel z něho bo
hatý kupec Aprilov, usedlý v Oděse. Jako všichni bulharští kupci 
v cizině, i on se napřed vydával za Řeka; ale dostala se mu do 
rukou Venelinova kniha o Bulharech a učinila z něho nadše
ného bulharského vlastence. On a pak ještě jiný kupec, Palau- 
zov, ukázali vlastenectví tím, že v rodišti Gabrově založili vzor
nou moderní školu a zavázali se, že ji sami budou wdrževati. 
Za učitele povolali Neofyta, mladého a snaživého mnicha ze 
slavného rylského kláštera, kde se duch národní po všecky 
časy pevně udržel. Neofyt složil i potřebné školní knihy, a škola 
byla slavně otevřena 2. ledna 1835. Tmovský metropolita Řek 
Hilarion (palič bulh. knih) byl sice proti ní, ale jeho odpor byl 
přemožen, vždyť zakladateli byli bohatí kupci a v metropolitovi 
samém také stářím řecká bojovnost již ochabla. Škola měla brzy 
na 120 žáků. Hned na druhý rok (1836) založil kupec Angelov 
právě takovou školu ve Svištově na Dunaji. Té škole zas velmi 
mnoho prospěl kněz mnich, slavný Neofyt Bozveli, rodilý z 
městečka Kotlů, jenž by! jednou z nejdůležitějších osobností za 
doby bulharského probuzení. Sestavil i důkladnou šestidílnou 
učebnici pro bulharské školy. Po té, r. 1837, otevřena byla zas 
taková škola v památné osadě Kcprívštíci a od té doby pak se 
školy množily každým rokem, takže za 10 let (1845) jich bylo již 
53. Mimo ně byly ovšem ještě i školy ze starší doby, avšak ne- 
četné a nedostatečné, zmíněné již kilijní, ve kterých se na
mnoze vyučovalo i řecký. Jak pečovali probuzení Bulhaři o roz
množení škol, vidéti z toho, že do roku 1835 měli škol všech 
všudy 189, a to zastaralých, nevhodných, kdežto r. 1878, za 
doby osvobození, již 1658, z čehož 73 v městech. Se .školami 
množil se i pečet čtenářů a přibývalo také bulharských knih, 
ba již r. 1842 objevil se i první časopis »Ltuboslovije«; zajímavo 
však je, že by) vydáván až ve Smyrně v Malé Asií od jistého 
Fotinova.
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Štěstím bylo, že probuzení bulharské ve druhé čtvrti 19 
století padlo na dobu, kdy si Tureckem razil cestu nový duch. 
Šířily se v celé říši snahy po opravách podle vzorů západní 
Evropy; modernímu pokroku se otvíraly dvéře. Z té příčiny 
Turci ani bulliarským školám a knihám nepřekáželi, a tak se 
stalo, že probuzení národa činilo velké pokroky, ba dělo se 
s rychlostí, jež vzbuzuje spravedlivý podiv. Neminul ani lidský 
věk, a bulharský národ byl vzkříšen a pln mladistvé síly stál před 
udiveným světem, hláse se o místo v řadě národů.

Kdo však z probuzení Bulharů neměl radosti, byli Řekové. 
Bylo jim jako člověku, který před sebou nenadále spatří mrtvého 
vstávati ze hrobu. Národ, jejž měli již za pohřbený a jejž sami 
tak úsllovně pohřbívati pomáhali, najednou jim vstává z mrt
vých a žádá zpět své dědictví, o které se mu již dělili! Jak mr
zuté to překvapení! Všecky jejich krásné sny a smělé národní 
plány na Balkáně se jim pojednou rozplývaly v dým! Nedivno 
proto, že podráždění fanarioté nikterak nemínili nechati si 
svůj lup vychvátití jen tak lacino, bez urputného boje. Ale Bul
haři dobře též věděli, co je čeká, a boje se nelekli. Nehodlali se 
též zastavili na poloviční cestě, neboť věděli, má-li jejich úspěch 
býti úplný, že po škole a knize musí dojiti na řeckou církev, 
jakožto hlavní příčinu všeho zla. Ta ponižující nadvláda řecká 
v církvi, která všecko bulharské dusila jak můra, musela pře
státí, musela býti zlomena! — Vzplanul tedy boj, církevně ná
rodní boj, a dlouhá léta byl veden s neobyčejnou vášnivostí a 
nešetmostí. Řekové, jako každá strana, která je v neprávu a 
hledí udržeti jen svou nadvládu, neváhali užívati všech možných 
zbraní proti nenáviděným Sklávům (Slovanům), kteří se opová
žili míti drzost, že se chtěli vymknouti z jejich moci. Tajné, zá
keřné umění fanariotské, odedávna osvědčené, konalo tu zase 
mistrovské kousky. Udavačství, vypovídání do vyhnanství, se
sazování s úřadů, klatby církevní, okovy a žaláře, otravy, vraždy, 
všecko muselo napomáhati zachraňovatí »svátou« národní věc 
řeckou a »velikou církev« cařihradskou! A příznati třeba, že 
úskočná a vychytralá politika fanariotská připravila Bulharům 
nejednou perné chvíle, takže se časem i zdálo, že všechny jejich 
snahy budou pochovány!

Ale Bulhaři se ukázali nadmíru vytrvalými. Po některé 
stránce měli boj proti řecké církvi, aspoň aa počátku, trochu 
ulehčen; neboť, jak již zmíněno, vál tehdy Tureckem nový duch, 
jenž přál novotám a opravám. Stalo se také, že sultán Abdul 
Medžid (1839—61) vydal r. 1839 návodem Re žida pašy nařízení, 
t. zv. hatti-šerif z paláce gylhanského, jímž postavil křesťany 
skoro na roven Mohamedánům a zaručoval jim bezpečnost cti, 
majetku, života, sliboval úlevy v daních a ještě jiné věci. Bylo 
patrno, že v Turecku nastává konec každému svévolnému uti
skování a utlačovaným svítala naděje, že se jim dostane zastání 
proti jakémukoli bezpráví. Sultánským hattišerifem dostalo po
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nástupců, ale za nějaký čas způsobila vítězná vojska rakouská 
pod slavným Eugenem Savojským na Balkáně nové velké po
hnutí. Tehdy dokonce získalo Rakousko mírem požarevackým 
(171S) značnou část Srbska a část Rumunska až po řeku Alutu. 
Avšak po 21 letech, po smrtí Eugenově, opět všeho pozbylo 
nedbalostí a neobratností generálů. Mírem bělehradským (1739) 
stanoveny pak byly hranicemi mezi Rakouskem a Tureckem 
řeky Sáva, Dunaj a rumunské Karpaty, a při těchto hranicích 
se potom zůstalo po dlouhé časy až do 19. století.

Balkánské národy, které skládaly všecky své naděje v 
Rakousko, viděly se po těch událostech zklamány a opuštěny; 
ale naděje a touhy jednou probuzené už v nich nepotuchly. Od 
Rakouska obrátily své zraky v jinou stranu; od severu totiž 
vyvstával tehdy Turecku hrozný nepřítel, Rusko, které se tla
čilo vší silou k Černému moři a dolnímu Dunaji. Na Rusko tedy 
upjaly své naděje; cítily k němu také větší náklonnost, neboť 
jim bylo příbuzné rodem a k tomu ještě věrou, bylof jako ony 
víry pravoslavné. Ruska se pak držely po dlouhé časy až do 
nedávné doby, a ono si hrálo na jejích ochránce i vedlo pod 
tou záminkou s Tureckem též nejednu válku.

Nezůstalo však jen p<ři nadějích na pomoc zvenčí; též uvnitř 
v lidu bulharském Začalo doutnatí. Podnět k tomu vyšel, což 
s povděkem třeba uznaíi, z posledních zbytků zapomenuté a 
odstrčené bulharské církve, totiž z národního duchovenstva, 
které vždy věrně se ztrápeným lidem žilo, cítilo a trpělo. Mnich, 
Pajsij jménem, vystoupil znenadání r. 1762 a předložil bulharské
mu lidu nevelkou sice, ale zajímavou knížku, kterou sám se
psal a která nesla nápis Jstori-a slaveno-bolgarska o narcdach 
i o carech i c svjatych bo)garskych<'. Tedy bulharské národní 
dějiny! Novinka na tu dobu neslýchané vzácná! Cela knížka by 
sice před soudem přísného dějepisec nikterak neobstála, ale 
byla psána tak vřele a důtklivě, že působila velký rozruch, kam
koli jen pronikla. O starci však Pajsijovi samém se ani mnoho 
nevědělo; narodil prý' se kdesi u Samokova, tedy v králi ode
dávna ryze bulharském a v okolí staroslavného kláštera Rylské- 
ho, na posvátné hoře Athonské se sta! mnichem kláštera Chilan- 
uaru, později Zografu, a tam po delších přípravách, namáhavém 
cestování a sbírání pramenů sepsal svou knihu. Jakého ducha 
Pajsij byl a jaký' měl úmysl, patrno již z počátku knihy, kdež 
takto volá: : Nastojte, vy čtenáři a posluchači, lide bulharský, 
kdokoli horlíš a nadšen jsi pro národ svůj a vlast svou bulhar
skou a kdokoli si přeješ rozumčti a věděti jasně o svém národě 
bulharském a o vašich otcích, praotcích, carech, patriarších a 
svátých, jak od počátku žili a následovali! Potřebno vám a 
užítečno, abyste dobře znali skutky otců svých, jakož i ostatní 
národové vědí o svých a mají své dějiny! A každý písem znalý 
i ví i vypravuje a chlubí se národem a jazykem svým. Tak jsem 
i já vám vypsal po pořádku jasné o vašem národu a jazyku. Čtěte
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vsak i Neofytu Bozvelimu něčeho dostalo, jmenoval ho patri
archa prolosyngelem u nového metropolity a slíbil mu, že ho 
brzy vysvětí na biskupa ve Yrace. — Tak byl první bulharský 
útok lehce cciražen. Mezi lidem pak se bizy polom roznášela 
pověsí, že se pahiaicha vůči tureckým ministrům vyjádřili,, 
jako prý podle tuieckého zákona se nemůže sí-átí cikán imamem 
(tur. knězem), tak podle církevního ani Bulhar biskupem. Ať 
již to bylo pravda čí nebylo, takové řečí lid dráždily a přilévalv 
clcje do ohne, který se pioti Řekům rozhoříval.

Netrvalo dlouho, a všichni Bulhaři, kteří patriarchovi věřili, 
co mluvil trnovským zástupcům, se přesvědčili, že to byly jen 
plane řeči a přetvářka. Marně čekali, kdy kde bude ustanoven 
biskupem nějaký Bulhar. Ba, místo co by bylí mezi Bulhary 
vyhledávání kandidáti biskupství, stalo se něco dGcela jiného; 
nový metropolita Neofyt jal se v trnovské diecesi pronásledovati 
a vyháněli čelnější archimandrity a igumeny (t. j. představené 
klášterů), z nichž právě bývali biskupové bráváni. Též prolo- 
syngeí Bczveli u něho špatné pochodil; r. 1842 poslal ho Neofyt 
do vězení na horu Athos. Prý ještě s jinými nespokojenci nají
mal hajduky, aby ho zabili; též prý v klášteře jakési podezřelé 
mnichy choval, ba i vojsko k povstání ze najímal! Takových 
klevet na něho nadělal! A aby se mu v dicccsi panovalo a lid 
odíralo zcela bez překážky, přivedi na svou stránku mnohé vá
ženější neuvědomělé Bulhary tím, že je obmyslil všelijakými 
prázdnými tituly a kostelními úřady, a s jejich pak pomocí dělal, 
co chtěl; zvláště když se někdo jen slovem zmínil o bulharském 
biskupu, hned ho zakřikovali a hrozili mu, že ho udají úřadům 
jako buřiče. Tc byla právě jedna z bolestných stránek, kterou 
Bulhaři při svém boji častěji trpce pociťovali, že jim i vlastní 
lidé činívali překážky. Bohatí i vážení čorbadžijové byli namnoze 
spokojeni se stavem věcí, jaký právě byl, a netoužili po nijakém 
boji s Řekv. Fohocllný život v pokoji iim byl milejší, než boj za 
národní práva, jenž ukládal obětí. A úlisní Rekové si je těž stále 
nadcházeli a navnazcvali, jak jen bylo možno, sliby, poctami, 
různými výhodami i penězi.

Trnovským vlastencům nezbývalo, leč trpělivě čekali, co 
přinese příznivější snad budoucnost, aby začali boj znova. A 
nečekali dlouho; neboť mezitím rychle přibývalo mezi lidem ná- 
redního uvědomění i touhy po lepších pořádcích, a tak již r. 1845 
mohli se dáti do díla zase. Tcho roku podalo Trnovo a s ním 
i Svištov, Leskovec a jiné osady Vysoké portě žalobu na metro
politu pro různé nezákonnitosii, zvláště vyděračství a uclavač- 
ství, a jménem celé dicccsc byla podána stížnost také patriar
chovi. Všichni též žádali, ab\ arebim. Neofyt byl ze žaláře pro
puštěn; k této žádosti se připojili také Bulhaři cařihradští, jichž 
bylo ve hlavním městě mnoho usedlých. Žádostí a stížnosti ne
byly nadarmo — aspoň sc podařilo Neofyta z vězení vysvobodíti.

4
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Neofyt, octnuv se na svobodě, pospíchal přímo do Cařihradu 
a tam se dal s přítelem Hilarionem Stojanovičem znova do 
práce. Aby měl ruce zcela volné, podepsali mu cařihradští Bul
haři plnou moc, že ho u vlády i patriarchy považují za svého 
zástupce. To se stalo 25. června 1845. Po té si s Hilarionem ob
cházel ministry a jiné mocné osobnosti, podával jim vysvětlení, 
stížnosti, radil se s nimi a hned v červenci oba předložili Vy
soké portě žádost, která obsahovala sedmero bulharských po
žadavků. Hlavní požadavky byly; Bulharům af se posílají bisku
pové Bulhaři, kteří by jim sloužili rodným jazykem; v patriar- 
chátním synodě af zasedají vedle řeckých biskupů také tři bul
harští; biskupové af se volí od lidu, světí od patriarchy a ne
překládají do jiné diecese, leč na přání lidu nebo na rozkaz vlá
dy; a konečně, ať se ustanoví 4 rodilí Bulhaři, kteří by v Caři- 
hradě u vlády zastávali bulharský národ bez řeckého prostřed
nictví. Mimo to žádáno též důtklivě o uspořádáni peněžních 
záležitostí patriarchových.

V týž čas podal Hílarion Stojanovič taká zvlášť ještě vel
kému vezíru Rešidu pašovi obšírný rozklad o stanovisku Řeků 
k Bulharům. Dokazoval mu tam; Řekové zamýšlejí bulhar. národ 
přepracovati a sliti v jedno s národem řeckým, aby tím zesílili 
a mohli se jednou, až nastane příznivý čas, směle postaviti 
proti Turkům a obnoviti starou říši. Z této a ne jiné příčiny je
jich biskupové tak horlivě zavádějí do bulharských chrámů a 
škol jazyk řecký, a kdo se jim proti tomu ozve, hledí ho umlčeti 
tím, že ho úřadům udávají za podezřelého člověka a dávají 
zavřití. Tak právě poslední dobou učinil v Trnově metropolita 
Neofyt třem archimandritům a jednomu knězi. A když před ne
dávném ve vidinské diecesi obyvatelé žádali zí\ biskupa rodilého 
Bulhara, jáhna Dionysia, a sama Porta jim vyhověti chtěla, stalo 
se, že Dionysij si šel do Cařihradu pro vysvěcení, a fanarioté 
ho tam otrávili. Taktéž v Bitolji byl otráven protosyngel Danail, 
že chtěl býti bulharským biskupem. Řečtí biskupové jsou vydě
rači, biskupství si kupují a nemyslí na nic jiného, leč jak by 
z lidu co nejvíce vydobyli peněz. A když se jich někdo zeptá, kam 
se všecky peníze dějí, odpovídají, že prý je musejí strkati ukrut
ným Turkům, aby neškodili křesťanské víře. Když sbírají peníze, 
neštítí se nijaké krutosti; bijí, zavírají chudáky a prodávají jim 
poslední majetek. Tak se stalo, že v jedné, osadě byl prodán 
chudé ženě s pěti dětmi měděný kotlík, jediný její majetek, 
právě když v něm vařila jídlo; jídlo jí vyhodili a kotlík prodali. 
Podle mínění Hilarionova bylo by nejlépe, kdyby vláda Řeky od 
Bulharů naprosto oddělila a překazila jim tak jejich politické 
plány. A to by se mohlo státi co nejdříve tím zůsohem, že by se 
Bulharům dali vlastní biskupové, v Cařihradě se jim povolilo 
postaviti si vlastní chrám, povolilo se jim tam též vydávati no
viny, na které by vláda měla vliv, a také by se jim mohlo pomoci 
zříditi co nejvíce škol, která by byly na Řecích úplně nezávislé.
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Mimo to se snažit Hilarion vezíra přesvědčili ještě i jinými dů
vody, že by splnění jeho návrhů bylo turecké říši samé jen na 
prospěch.

Ale snahy Hilarionovv a Neofytovy ukázaly se marnými. 
Tehdejší politické okolnosti jím nebyly příznivý; Řekové totiž 
měli velké ochránce a zastánce zvláště v Rusích. Rusko se pořád 
zabývalo svými starými plány, rozbiti tureckou říši, a ve spří
zněné církvi řecké a v jejím patriarchovi vidělo vítané spojence. 
Čím byla patriarchova církev v Turecku silnější, tím mocnější 
byla pomocnicí, a proto Rusové nelibě hleděli na hnutí bul
harské, které v církvi řecké působilo roztržky a ji seslabovaio. 
Řekové pak též sami hleděli si Rusy získati a dovedli to mno
hem lépe néž prostí a většinou chudí Bulhaři; byli vychytra
lejší, měli také jíž dávné známosti s ruskými diplomaty a kon- 
suly, a neposlední věcí bylo, že měli i peníze, které u ruských, 
úřadů, nízkých i vysokých, vždycky mnoho zmohly. Také ne
únavně Rusy proti Bulharům popouzeli, že prý jsou lidé nespo
lehliví; a okolnosti byly takové, že jím téměř dávaly za pravdu. 
V tu dobu totiž, kdy Neofyt s Hilarionem pracovali v Cařihradé 
pro bulharskou věc a sháněli st známosti a pomocníky, kde jen 
mohli, seznámili se také s některými Poláky vystěhovalými z 
Ruska. Jelikož však polští vystěhovale! v cizině nikdy nebyli 
přáteli Rusů a k tomu byli většinou i horlivými katolíky, lebko 
bylo Bulhary uvésti u Rusů lrncd ve dvojí podezření, že jsou 
jednali proti ním a že se i kloní k církvi katolické. Mimo to na
vázali Neofyt s Hilaricnem i styky s poturčeným Polákem Meh- 
medem Sadykem pašou, jenž se dal do vojenských služeb tu
reckých proti Rusku. Byl to polský spisovatel Michal Czajkow- 
ski, který potom r. 1886 v Kiievě skončil sebevraždou. Ačkoli 
s ním nezamýšleli nic jiného, leč aby jeiich snahy podporoval 
svou přímluvou, Řekové i toho použili proti nim, aby je u ruské
ho vyslance očernili. A  neméně jim přišlo vhod, že Neofyt často 
nocoval v katolickém klášteře San Benedctto na předměstí 
Galatě. Musel se totiž míti na pozoru, aby ho fanarioté nějak 
podle svého způsobu nesklidili se světa, neboť stále po něm 
pásli; do onoho kláštera se tedy pro jistotu uchylovával na noc. 
Z toho však nadělali řečí, že s katolickými mnichy kdo ví co 
tajného a nebezpečného umlouvá, ne-li snad dokonce sjednocení 
s papežem!

Pletichám řeckým za pomoci ruské podařilo se konečně 
vymoci na vládě ferman (rozkaz), aby Neofyt i Hilarion byli po
sláni do vězení. Když však iiž bylo všecko tajně připraveno 
k jejích zatčení, fanarioté přece se ještě obávali, že by jím snad 
i v poslední chvíli mohli nějak vyváznouíi. Měliť veliké známosti; 
Neofyt na oř. byl znám se sultánovým zetěm Mehmedem Ali 
pašou, Hilarion s vezírem Reíidem pašou, knížetem Štěpánem, 
Bogcridim a jinými. Proto bylo užito lsti: fanaoritá se k nim na 
oke chovali co nejlaskavěji; Neofytovi pod záminkou, aby prý
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paláci patriarchové, a liiiariona patriarcha často u sebc přijí
mal v audiencích se zvláštní blahosklonnosti. Jednoho dne \šak 
z čista jasna objevili se u nich v bytě patriarchovi policisté, celé 
udivené a překvapené zatkli a odvezli na nedaleký od Ca- 
iiluadu ostiov Prinkipos v Marmarském mcři; odtamtud je pak 
poslali na Sv. Horu (Athos), kdež Neofyt vržen do žaláře v 
žc-lezech.

Cařihradští Bulhaři chodili za ně prosit k tureckým mini
strům, podávány byly i žádostí za jejich propuštění, zvláště z 
diecesc trnovské, kdež měli nejvíce známých, ale všecko bvío 
mamo. Neoíyt z vězení již vůbec nevyšel, umřel tam r. 1848 
v temném, vlhkém žaláři věží chilandarských. ílilarion vysvo
bozen byl íeprte r. 1849, a to na přímluvu známého ruského 
cestovatele Á. Muravěva, jenž doprovázel velkoknížete Kon
stantina Nikolajeviče na jeho pouti na Sv. Horu. Neofyt si u 
Bulharů zůstavil velmi vděčnou památku; mimo činnost národně 
církevní proslavil se i spisy vychovatelskými, kterých se po
dnes s úctou vzpomíná. Po jeho smrti našel se mimo jiné věci, 
které v žaláří napsal, také spis ->Mati Bolgarija«, v němž vy
pisuje řádění fanariotské proti Bulharům a plamennými slevy 
je káře a odsuzuje.

Zatím co oba přední bojovníci za pošlapaná práva národní 
strádali v žaláři, bulharské hnutí sc sice trochu pozdrželo, ale 
neusnulo. Staral sc o to i Neofyt sám, jenž ani v žaláři neustával 
a posílal na všecky strany dopisy plné vlasteneckého horlení 
a rozněcoval jimi oheň i v nejchladnčjších srdcích. V ten čas, 
a to r. 1846, se stalo, že sultán Abdul .Medžid jezdil po Bul
harsku. Té příležitosti použili Tmovští, a když sultán přijel do 
jejich města, podali mu stížnost na svého metropolitu Neofyta, 
podepsancu od nejčelně jších mest i vesnic celé dieccse, a žádali, 
aby jim byl dán za metropolitu Bulhar. Sultán žádost přijal a 
Neoíyl byl skutečně z Trnová odvolán; ale místo něho byl po
slán Řek, jménem Athanasij. Tohoto Athanasija našli za 3 léta 
utopeného ve studni metropolitního domu.

V Cařihradě, hlavním ío působišti Neofytově a Hilarionově, 
jevilo se ovoce jejich úsilí nejvíce. Bydlelo tam mnoho Bulharů, 
kteří se zabývali kupectvím, zahradnictvím a různými řemesly, 
zvláště soukenictvím. Nejeden z nich byl běhat a požíval cti 
u Turků i Reků. Řemeslníci byli sdruženi v cechy čili esnafy 
a měli . é představené »prvomajstory-. Tito četní a po všech 
čtvrtích města roztroušení Bulhaři toužili po nějakém chrámě, 
jak Lo viděli u jiných národností, kde by sc mohli v nedělí a 
svátky sekázeti a býti přítomni liturgii (mši sv.) ve slovanském 
jazyku. Myšlenku tu vzbudili v nich už dříve Neofyt a Hilarion, 
ale r. 1847 obživla znova. Přidal se k ní také kníže Štěpán Bo- 
goridí a s jeho pomocí konečně r. 1849 vymohli kupci a předsta
vení cechů u patriarchy, aby se směl v hlavním městě posta-
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viti chrám pro Bulhary. Když také vláda povoleni udělala, 
daroval na ío kníže Bogoridi, jenž si přál, aby k dílu došlo co 
nejdříve, svůj prostranný dům ve čtvrti fanarské nedaleko pa
láce patriarchova. Vděční Bulhaři ustanovili, že chrám má býti 
zasvěcen sv. Štěpánu, patronu štědrého knížete příznivce. Ště
pán Bcgoririí byl knížetem řeckého ostrova Samu, jenž byl 
Turecku poplatný, a 'eho přízeň k Bulharům pocházela odtud, 
že po matce byl vnukem známého nám již biskupa vračanského 
Sofronija; naicdil se též v balkánském městečku Kotle. — 
Jelikož však na stavbu důstojného chrámu bylo třeba větších 
a delších příprav, zřízen byl na daiováném místě jen prozatímní 
kostelík. Po prve se v něm konaly služby Boží 9. rjna 1849 u 
přítomnosti knížete Bogoridiho a množství Bulharů, a sloužil je 
slavně biskup sozagatcpolský, jehož sám patriarcha na to vy
bral, penčvadž uměl dobře čisti slovansky. Po slavné liturgii měl 
nadšené kázání k lidu Neofyt Rylský, zvclcbovatel bulharských 
škol, jenž byl v len čas učitelem slovanského jazyka církevního 
v kněžském semináři patriarchálním, nedávno založeném, na 
ostrově Chalkídě nedaleko Cařihradu. Za čtrnáct dni nu to 
sloužil tam slavnou liturgii dokonce i člen patriaichátního sy
nodu, metropolita cesarejský, a kázal četnému lidu po turecky. 
Bulhaři byii rádi, a jelikož byle zvykem, že při každém význam
nějším chrámě v Cařihradě byl nějaký íitulární biskup, žádali 
patriarchu, aby pro jejich svatvni ¡-.stanovil také biskupa. Kníže 
Bogoridi vymohl u patriarchy i to a v srpnu 1851 vysvěcen "byl 
Štěpán Kovačcvič, rodem Srb, kterého si Bulhaři přáli. — Na
proti svátými postaven byl také ještě kamenný metoch, t. j 
pohostinský dům, který se stal vítaným střediskem jak Bulha
rům cařihradským, tak i příchozím.

Že Řekové Bulharům v Cařihradě aspoň v něčem vyhověli, 
nedivme se: nedali, co nemuseli, a vzpomeneme-lí Bogoridiho 
nebylo to jistě ani zadarmo. Ústupek byl ostatně malý a nijak jim 
neškodil; a nejvíce při něm padalo na váhu, že to bylo právě 
v Cařihradě, a tudíž všemu světu příliš na cčích. Tu jím sám 
prostý rozum kázal, aby v něčem popustili, neboť chtěli si na 
venek za chová ti dobré jméno, museli svět udržovali v domnění, 
”e se k Bulharům chovají spravedlivě a že jim vůbec nejde o ně
jaký národnostní boj, Podobné chytrosti použili nejednou i v 
pozdějším bo:i: nabízeli nebo vskutku činili Bulharům některé 
bezvýznamné ústupky, a když Bulhaři s nimi nemohli byli spo
kojeni, křičeli do světa, že oni, Řekové, jsou stranou, které se 
děje křivda, a Bulhaři že jsou drzý, nenasytný lid! Taliovým 
záludným jednáním hleděli Bulhary zostudili a lidi, pravého 
stavu věci neznalé, popudili proti nim; což se jim časem i po
dařilo.

Jinak než v Cařihradě bylo však zatím na venkově. Žaloba 
žalobu stíhala u vlády i patriarchy na řecké biskupy. Z Vbdinské 
diecese přišli si r. 1850 do Cařihradu stěžovat na svého biskupa
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pro nesnesitelné vydírání a jiné ještě zlořády; ba v květnu r_ 
1851 vypuklo z té příčiny na Vidinsku i strašné povstání, jež se 
rozšířilo i na okolní kraje a bylo utlumeno od vojska krutou řeží 
lidu a částečné vládními sliby. Tehdy navrhovali cařihradští 
Bulhaři vidinským vyslancům, aby žádali za biskupa Bulhara; 
avšak na to tehdy pro Vidin nejen že nebylo pomyšlení, ale 
byle také už i pozdě, neboť našel se zatím biskup Řek, kierý 
uměl trochu bulharský, ten si přispíšil, milé vyslance obloudil, 
podplatil, a oni si vyžádali jeho. — Také v plovdivské diecesi 
vřelo. V Plovdivě samém, jejž Řekové pokládali za svou národní 
baštu, zřízena byla r. 1850 bulharská škola; řídil ji básník Najdou 
Gerov a znamenitě prospívala, takže se Řekové užírali závistí 
a hněvem. A poněvadž se z Plovdiva národní uvědomění šířilo 
i jinde po diecesi, vložil se do toho metropolita Chrysant a 
v městě Chaskeji dal zavřití bulharskou dívčí školu, učitelku 
vyhnal a taktéž vyhnal jednoho kněze. V témž městě byl Řekům 
trnem v oku též bulharský mnich Athanáá Čolakov, výborný 
učitel chlapecké školy, v Rusku odborně vzdělaný; ten i bulhar
ský kázal a sloužil, v neděli chodíval po okolních vesnických 
školách, poučoval tam lid a cvičil učitele. Když pak o veliko
nočních prázdninách r. 1853 jacísi lupiči hc cestou do Staré Za
hory zavraždili, nemohli se Bulhaři ubrániti podezření, nebyli-li 
ío vlastně zakuklení Řekové, a velmi se proto jitřiji. V Tatar- 
Pazardžiku «loužívalo sc v chrámě až do té doby aspoň částečně 
ještě slovansky; Chrysant ío najednou zakázal, že sc tam nesmí 
víc ani slova slovanského slvšeti. Ale při té jeho řecké horlivosti 
šly na něho z celé tíiecese stále stížnosti, že nemilosrdně všecky 
odírá, a jeanou dokonce i turecké úřady to uznaly a odsoudily 
ho, íVv vrátil, co neprávem přebral. — V jiných diecesích bylo 
podobně: z Tt.nova se ozývaly nové a nové stížnosti; ze Silístrie 
žalovali, že jejich vladyka Dionysij zvýšil poplatky, že dovoluje 
nezákonitá manželství a zakazuje slovanský jazyk ve chrámě; 
ze Srědce, žě jejich biskup vylučuje lidi z církve pro zisk; z Dri
nopole, že zakazuje slovanskou bohoslužbu, bulharské učitele 
vyhání a Bulhary u úřadů pomlouvá, že jsou rušiteli občanského 
pokoje. Rozčilení ze stálých žalob na obou stranách, bulharské 
i řecké, nebralo konce, boje a hádky vedly se novinami, brožu
rami i letáky, které se rozšiřovaly mezí lid. Bulharskou věc hájil 
Carigradskij Věstník, týdeníček, jenž vycházel od r. 1848 a byl 
tehdy jedinými bulharskými novinami v Turecku. Mimo to i 
írancouzské noviny cařihradské Presse ďOrient rády Bulharům 
sloužilv v jejich boji.

(Pokračování.)
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Dr. Fr. Jebíícka.

Stav církve na Slovensku.
Nestačí: nový stát založit, lež třeba ho aj usporíadať. Naj- 
väčší mudrc, Aristoteles, hovoří, že jednou z podstat- 
ných složiek státu je náboženstvo. Musía sa teda v no

vota státe aj náboženské záležitosti znovu usporíadať.
K tomu cieíu svolaná bola do Žílíny velká porada sloven

ských kňazov, aby spolu s našou vládou, menovite so splno- 
mocneným ministrem dr. Šrobárom o tejto velkej věci rokovala. 
Na poradu svolaní boli kňazi nie jedného vidieku, nie jedného 
biskupstva, až z celého Slovenska, a to takí, ktorí i v minulosti 
národu slovenskému věrní bolí, zaň pracovali a trpěli, lebo vlá
da len v takovýchto možc mat dóveru.

Na tejto velkej poradě prečítal v prítomnstí pána ministra 
prol, Fráňo Jehlička memorandum fspis) slovenského kňazstva. 
O tomto memorandume predbe-žne celá kňazská rada pod před
sednictvem p. Andreja Hlinky dlho rokovala, a ho jednohlasné 
přijala.

V tomto prípise v mene slovenských katolíkov kňazstvo 
slovenské hlásá následovně pravdy a prednáša tlelo požiadavkv:

Štát a církev majú v priatelskom pomere nažívat a sa vzá
jemné podporovat'. V našom novom státe i katolička církev chce 
mať úplnú slobodu, čili samosprávu. Právo sebaurčenia, Irioré sa 
dnes po celom svete hlásá a oslavuje, i cirkev clíce mat. Preío 
cirkev katolička na Slovensku podržať si chce všetky doterajšie 
církevně majetky a spravovat ích chce v prospěch slovenského 
katolícizmu a na dobro ludu Preío cirkev otvori si autonomič- 
nú správu, ale tak, aby sa ona v ničom neprotivila platným zá- 
konom církve. Katolíci chcú si podržat všetky církevně školy 
a žíadajú pre učitelstvo svoje tíe státně podpory, kterých sa mu 

starom Uhorsku dostávalo.
Poneváč reholníci a reholnice sú podporou a ozdobou církve, 

žíadame si, aby maii i v našom státe všetky práva, alto v starej 
uherskej vlasti. Tcraz už nikdo ich nebude mítif, aby pomá
hali madarčít; účinkovat budu tak, že nielen cirkev, lež i štát 
bude s nimi spokojný.

Na čisto cirkevné ciele nežíadajú si slovenski katolíci od 
státu ničoho. Jediné, o čo štát prosia, je to, aby na prešporskej 
universitě aj bohoslovná fakulta sriadená bola, bez ktorej uni
versita nebola by celá,

V Žiline zvolený bol cirkevný autenomný sbor, ktorý má 
konat přípravné práce k uskutočneniu církevnej samosprávy. 
Sbor pozostáva zo 100 cleno v; vyvolení bolí naši najlepší svetskí 
ludia a kňazi. Zvolený bol aj výkonný výbor, ktorý má vypra
covat’ stanovy autonomie.
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Poměr medzi farái mi, kaplánmi a katechetami, dalej vyrov
náme farských dňchodkov, mčenie jednolnej štóly ponechané 
je diecezánnym sněmem, potažné sněmu provinciálnemu.

S r a d o s t  c u  d á v á  m e na vedomie, že vysoká vláda 
v týchto veciach nechcela pokračovat samovolné, lež chcela 
vysiyšať a všimni') f si mienky slovenského kňazstva, kterého 
sa tieto nové poriadky najbližšie týkajú. P. ininistet sa vyslovil, 
že zo svo:ej strany ochotné bude podporovat snahy sloven
ských kalolíkov, a že bude na tom, aby sa cirkevné pemery, 
ako i pemer medzi štátom a cirkvou čc najpra;nejšic a k uspo- 
kojeniu všetkých utvořily.

Máme leda tie najlepšíe nádeje, že věci prídu do dobrej 
kola:e: že církev v slobodnom štátě tíež slobodná móže vyvinut 
činnest, velmi blahodárná nieien ku věčnému spasení” duší, lež 
i k časnému blahu občanov.

Ad. Jašek.

Obrázky z misií v Turecku.
-v-

ádný národ tciik se neprovinil proti vzdělanosti, osvětě, 
^ťA-lidskosti a lásce jako Turci. Po dlouhé věky Turek křesťan . 
ducha všude deptal, kříž tupil, krev křesťanů žíznivě proléval, 
z práce a mozolů křesťanských tyl a lenivě žil. Kiše, které 
s Turky se spojovaly, neměly křesťanského ducha, a nezasluho
valy než osudu říše turecké, neboť té hanby nebyly by mohly 
před vzdělaným a křesťanským svčtem nikdy skxýti ani smýti. 
Jakému pronásledování byli vydáni katolíci v Turecku za války 
světové, pověděli jsme v loňském ročníku, ovšem pokud bylo 
možno vůbec nějaké zprávy odtamtud o jejich ukrutnostech 
dostali.

Když katoličtí misionáři ujímali se za války sirotků, opu
štěných a hlode vících dčtí a shromažďovali ;e ve svých dobro
činných a vzdělávacích ústavech, turecké úřady prošle nařídily, 
aby na všech chlapcích byla vykonána obřízka, a takto obře
zaní aby bylí počítáni za vyznavače islámu. Zvláště násilným 
způsobem zmocňovali se Turci dětí ubohých Arménů, a kte
rých neumučili, všechny polurčovali. Tak na př. v (azaristském 
klášteře v Antuře u Beirutu poturčili přes 1000 dčtí křesťanských.

V maloasijské Angoře bvdlelo vedle 28.000 mohaniedánů 
na 12.000 křesťanů Z rich 3C0 bylo zavražděno bez politické 
příčiny, nýbrž jen že byli křesťany, povětšinou Armény, ostatní 
byli posláni do vvhnan;! ví, ale úřady se postaraly, že velká vět
šina z oněch vyhnanců na cestě zahynula; jen nepatrná část 
jako by zázrakem se zachcvala. Většina vesnic arménských
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jest spálena, obyvatelstvo vyvražděno a rozmeteno od Turků.
Jaký hlad byl za války u tamního obyvatelstva, popisuje 

františkán P. Vojtěch Reisch, jenž byl polním knězem němec
kého vojska v Sýrii.

»Tak daleko to došlo v Sýrii, — praví v dopise — že skoro 
všichni křesťané hladem a bídou budou vyhubeni. Chudina vy
mřela skoro všechna hladem a nakažlivými nemocemi, zámož
nější, kteří za neslýchané vysoké- ceny aspoň něco potravin si 
nakoupili, živoří jak< žebráci. Tisíce jich už zemřelo. V syrském 
Alcppé na ulicích leží vyhladovělé a polonahé ženy a dítky a 
prosí o sousto chleba nebo o nějakou almužnu. Za zimních mě
síců ledna, února a března po stech umírali na ulicích. Pohled 
to by) hrozný. Ránc přijížděly vozy, vo:íní sbírali mrtvoly a 
kladli je na vozy na sebe, tak jak v zuboženém stavu venku 
zemřely, a pochovávali je na hřbitově ve společných hrobech. 
Někdy za jedinou noc i na sic osob zemřelo. A  jak bylo v Alcppé, 
bylo v celé Sýrií, v Homsu, Tripolise atd.

V dubnu přibyl jsem na úřední cestě do Beirutu. Tam byla 
bída ještě hroznější nežli v Aleppu. Na všech ulicích bylo viděli 
děti, ženy, starce polonahé, zhubenělé — poloviční mrtvoly. Se 
všech stran dotírají nrt každého slušněji oblečeného člověka, 
prosí, žebrají, vše přijímají, ovšem dostanou velmi málo. Ubo
žáci jsou skoro všichni křesťany z města, z okolí, z Libanonu. 
Představený tamních 0 0 . jesuitů navštívil katolické osady liba
nonské a pravil, že mnoho vesnic vymřelo úplně, jiné z poloviny, 
některé ze tří čtvrtin. Jen málo živých naše! v oněch osadách 
Tvrdil mi, že v snmém Beirute umírá denně 50—100 osob. Též 
několik katolických maronílských kněží zemřelo hladem. V Bei
rute někteří kněží žebrají jako jiní žebráci o sousto chleba. Ně
kteří prodali knihy, vůbec vše, co měli, třeba i za směšné nízkou 
cenu, jen aby si mohli koupili něco do úst. Školy, jak se samo 
sebou rozumí, jsou zavřeny.

Jistý muž, jenž přišel z přístavního města Tripolisu, ležícího 
severně na syrském pobřeží od Beirutu, vykládal, že tamní oby
vatelé vzali z ulice 15 chlapců a děvčat, doma je zabili a z hladu 
snědli. Neuvěřitelné, ale pravdivé«.

Za takových nesmírných běd a útiap oúsobili někteří misio
náři na tureckém území za války. Vyhořcl-K na př. kostel kře
sťanský, turecké úřady nedovolily, aby se směl znovu vybu
dovat.!. Turci ničeho nedbali, ničeho nešetřili, co neslo jméno 
křesťanské. Křesťané zápasili s válkou, bídou, hladem, ale i s 
vlastními pány Turky, kteří byli nepřítelem nejhroznějším, neboť 
vyhlásili křesťanům a prováděli na nich vyhlazovací boj. Spra
vedlností učiní se zadost nejpovinovanější, jestliže zmiz? nejen 
mcc, nýbrž každá stopa po nich na pudě evropské. Do souladu 
národů vzdělaných nepatří vůbec. Církev Kristovu tak ponížili 
a takové rány jí zasadili jen násilím iako nikdo jiný v celých 
dějinách světových.
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Zvěsti
Z Veíe hradu. (činnost jesuitů.) První jesuité přišli na Ve

lehrad 15. prosince 1890 a několik dní na to uvedení sem první 
čeští novicové. Na Velehradě nastal hned čilý život. Misie ko
nány byly po Moravě, v Čechách, na Slovensku i ve Slezsku. 
Takových výprav bylo dosud na 309. Ale činnost řádu račla se 
jeviti i duchovními cvičeními pro všechny stavy. Celkem dáváno 
na Velehradě v domě i mimo dům, jednotlivě i pro větší skupiny 
859 duchovních cvičení. A kdyby se duchovni cvičení umožnilo 
ještě většímu množství, pak by musil u nás též náboženský život 
zkvéstí, jak tomu je jinde, kde se ona duchovní cvičení horlivě 
konají. Nenalezne se mnoho tak účinných a všem přiměřených 
prostředků, jimiž by se cyrillo-methodějská myšlenka v našich 
zemích lépe a dříve dala uskutečniti, Ale Velehrad zdá se býti 
v první řadě místem poutním, liší se však od ostatních poutních 
míst sjezdy a velkolepými schůzemi konanými tam každoročně.
A  že ani strážcové Velehradu při tom nelenili, vídali účastnící 
na vlastní oči. Byli by snad mnozí si přáli je častěji vidětí na 
pódiu ve »slovanské dvoraně«, ale jim se zdálo lepším ve zpo
vědnici nebo v důvěrném hovoru v pokoji nehlučně sice, ale 
neméně účinně působiti. Unionistické snahy, jež jsou ideou cy- 
rillo-methodějskou v širším pojetí, vyvrcholily ve 3 unionistické 
sjezdy. Kdo nahlédl do seznamu přednášek a prostudoval trojí 
>Acía conventus Velehradensis«, komu jsou známy »Ličterae 
Slavorum theolojjicae« a »Acta Academiae Velehradensis«, ne
může upříti, jak velikých zásluh si řád o sjezdy ty a celou otáz
ku unícnistickou zjednal. A snaha vychovati misionáře pro toto 
velké dílo vedla k založení apoštolské školy slovanské na Vele
hradě. Aby žáci byli opravdu naplněni duchem cyríllo-metho- 
dějským a nabyli zájmu o památky a umění velehradské, jsou 
k tomu slovem, výběrem četby i skutkem vedeni. Drobnou pra- ' 
cí sběratelskou položen byl základ cyriUo-methodějského a slo
vanského musea misijního. Získány ostatky sv. Klimcnta. Začalo 
se se sbíráním obrazů mužů, o Velehrad zasloužilých. Snahy od
halili tajemnou minulost Velehradu neleží též úplně ladem. Že 
se Jesuité snažili Velehrad přizpúsobiti účelu, ukazují stavby a 
opravy za tu dobu podniknuté, zvláště vyniká mezi nimi »slo
vanská dvorana«, jež jest dílem drahého velehradského rektora 
P. Cibulky. Připočte-lí se k tomu farnost se 3000 duší, která byla 
též řádu svěřena, máme v hlavních rysech vylíčenu činnost To
varyšstva Ježíšova na Velehradě, za kterou se nemusejí obávat? 
soudu národa. Byia-li činnost ve směru národním ti nich tlu
mena, dálo se to následkem jha, které tížilo každého českého 
kněze. Klášter nemá bohatství. Jesuité mohou užívatí zahrady, 
28 měřic farního pole a dostávají roční příspěvek na výživu 
5000 K a na vnitřní opravy 800 K, Ale jiná je ještě příčina, proč 
činnost řádu se ztrácela s očí širší veřejnosti. Řád musel sá 
teprve vychovati svůj dorost, což trvá velmi dlouho. A poněvadž 
myslil, že nejlépe prospěje národu, když pomůže vychovati kato-
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iickou intelligcnci, poslal mladší své síly na pražskou universitu. 
Není proto divu, že zbylí pracovníci ke všemu nedostačovali. 
Již v krátké době však opustí vétší počet odborně vzdělaných 
mladých sil universitní siné a doplní prořídlé řady. Pak se bude 
mocí mnohé opuštěné stanoviště zaujmouti, ten neb onen s po
vzdechem odležený plán provésti. Podař í-li se řádu uprostřed 
nového ruchu získati pevnou půdu, ani Velehrad nebude stáli 
mimo dosah vln šířících se po naší vlasti. Exerciční dům, sjezdy, 
unionistické kongresy, apoštolská školu jsou důležité body, jež 
čekají svého uskutečnění a zdokonalení, A Velehrad tím, že je 
jejich středem, může nabyti lesku, o jakém snili naši kněži- 
buditelé.

Ze Záhřebu. (Čeho si přejí iihoslovanšií katolíci.) Protiná
boženský boj burácí ve všech státech, a nezůstane ho ušetřena 
patrně ani Jugoslávie, třeba že dosud ien v listech činí se k ně
mu přípravy a náběhy. A  proto katolíci musejí býíi na stráži, 
musejí míti určitý cíl, vypracovanou osnovu a pevnou základnu 
pro své požadavky. Své věci musejí si tak upravili, aby nepřá
telům nedali příležitosti, vytýkali jím něco nebo míchati se do 
jejich záležitostí. Církevně politické požadavky zahrnují jilio- 
slcvan.ští katolíci v těchto bodech: í. Přejí si, aby bylo zřízeno 
jednotné ústrojí katolické církve v celé Jugoslávii pod jejím pri
masem po případě patriarchou v Záhřebe. 2. A i všechna vyznání 
náboženská řídí se svou samosprávou, a tedy i církev katolická. 
Všechna aí jsou veřejněprávnými sbory (korporacemi), jimž by 
sc zajistila státní ochrana, 3. Chtějí co největší nezávislost církve 
od státu, a kde se stýkají oprávněnosti (kompetence) obou, lam 
aí jest vzájemná úmluva, pc případě konkordát. 4. Církevní 
vrchnost aí zruší práva patronátní, 5. Biskupy jmenuje sv. Sto
lice, Biskup postupuje samostatně při obsazování far a kanoni- 
kátů. 6. V každé farnosti budiž zřízena církevní školská obec, 
v níž bv laici pomáhali knězi při správě církevního jmění, u ve
dení náboženského školství a při všem, co vede k rozvoji 
mocného náboženského života národa. Volební právo do cfr- 
kevněškoiské obce af mají prozatím .jen plnoletí mužové, a to prá
vo volití (aktivní) všichni, kdež zjevným jednáním a životem ne- 
příči sc zásadám křesťanským a platí pravidelně církevní daň, 
nejsou-li jí sprostém. Právo volenu býti (pasivní) mají, kdož ži
votem i jednáním ukazují, že jsou katolíky. Volby potvrzuje bi
skup. 7. Církevněškolské obce mají právo zřizovati náboženské 
školy. Na vydržování oněch škol ať přispívá obec nebo stát dle 
belgického způsobu školského.*) 8. Církevněškolský obecní vý-

*)Belgický školský způsob jest dnes nejpřednější. Zřizovati školy dle 
zákonitých předpisů může, kdo chce. Všichni rodiče mohou dáti zapsali dítě, 
do které chtějí. Před zápisem do školy vyzvedne si otec pro dítě, jež pošle 
do obecné školy, od obecní rady stvrzenku (bon), již si podrží škola a žádá 
dle ní od obce na dítě příplatek. Nebof po zápisu ředitelstva škol odevzdá
vají stvrzenky obecnímu výboru, jenž určí za každou stvrzenku z obecní 
pokladny škole tolik příspěvků, kolik na jednotlivé dítě připadá.



bor může vypsali na vydržování církve, jich sluhů a školy s do
volením biskupovým daň, již jsou povinny vybírali státn ; ú řa 
dy. 9. Na urovnám společenských poměrů provede katolická 
cit ke v v Jugoslávii v lbů pozemků rak, uby svým služebníkům 
zajistila dostatečné vydržováni. ¡;!e toho v r rstali onen veliký 
rozdíl v příjmech u služebníku církve. 10. .Jednotné církevní 
ústrojí v celé Jugoslávii zmok v -.ni zcrdvy rez vru častými bi
skupskými poradam i a sněm v, k lerě naproti m :ň pečovali o ná- 
boženskovedecké povznesen; knO st .i a ' . ••.borenský ži
vot vířících. 11. Zadají náicdni jazyk v kosit te tne starých svých 
výsad. 12. Patřičné církevní kruhy a i se pošimrají o vetší počet 
katolických náboženských spolku, katolický tisk, zdravý k a 
tolický stav irický a dnešní době vyspělé kněžstvo. 13. fy  to 
požadavky chtějí piovésti v nenižším spe-ční ví svými biskupy, 
14. Vře, čeho si picli pro katr heknu církev jnko vyznění char- 
vatskéhc národa, v r-emž mají nejvíce členů, přiznávají každému 
zákonitě uznávanému náboženskému vyznám v Jugoslávií, jestli 
si toho přeje dotyčné vyznání. K^utčiv- c h tě j usilovné pracovat! 
s pravoslavnými bratry, ’ií  jsou téže krve a s nimiž mají mnoho 
společných a vážných zájmů.
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Návrh na Akademii Cyrillomcthodějskou. Spisovatel farář K. Dostái-
I.utinov jednaje o změnách v církví katolické, praví »Ročníkem pátým (stu
dia bohosloveckého) budiž akademie Cyrillomethodájská, jediný ústav pro 
vybrané bohoslovce z o všech sírvan mých seminářů, v ncm-.- by se p řed n á
šela bch o věda slovanská, srovnávací věda náboženská, státovédu, patrí- 
stika, sociologie, batol, .htcraUihi. světová s příslušnými vědeckými semináři«.

t  l)p. Mart-:«. Koli s Na praku «un  imruda. ¡-. a r ; : ú a i.; ■ nú něm 
živou-, a!:ú'V rnnme ¡al, v• ■;' , r.i ťna ' b\ ' ■■ ■. 1 ¡ rov, v i'."h prvaižil
a.a v i l  S ti  V : 1 i ¡ V ř ■ T ' n i ’ . V  O >" ' , .  n i  (V "  ' t -  ! ' 'c 1; n ;  n. . . ' . n i  SÍ OjS  P.a
čel; né sod;-, lak nt . 1- 1 a i m-boh ■ nr v Nédsši. i on
stál 11a ce lt' núu.va. Va 1. '( ' ' : e re Vy ■ > i ; , .1:. m • r ¡ovni; kého
kuleirnéhr. a po; ;u, ktoi o i o;'» ř'eni:o:., )■■■: •> v i ! < \ .  v  ml -v .  ̂ojtc. i '■ : d.
jaho sprae ovai-.im i ; , n. 1 -ó. i"ť- ■" ; i * v  y .  ■ uuV. i-.i i-tr-k
za  mnohé roky hol ín  i\;  - \ . mm : . \ . n  ■ i■ t:.i. o o o ’. ’k .  : n ; ly  na
snoí-éí. k‘'«'ó' ■ : ó ¡i n i  ř ’ ■ ' i o; ¡ ¡ o  ." 1 p : ■ tm" pří
lišné sah ivenom le ,  tato ;.r m K ..I na cm . lom : o!v v  a ! 'Ucl' u kt>\
p i i i iu o u  t 'ho. Že p.n K! ¡i I ' h Ti -i',. í. a i 'k O; ta! i n - ¡'V'
kl; o: ' o mu to ni1. ; a \ , 1 ¡a- na en,( k, po.-iu' oerae voe j i ■ Viastrcho
náz.uu  a ; ta:;o. i .! :■ 1 . , : : .i t e č n u  i' tu.i: horou]
krimi).- oij.jl t ■ . : a •" y,, . 'ai k ,1'U.al'i s' u o-)''o uii .áíh  \ ,‘iom možní*
pove.i  ir ťo !.■■'. !5o! . km um m l o w . i  ‘ v r '■ kaoc' ■ t. e >'’nav-
Skéh , IH  l ' V l l j  1 ' m  Um '.O SVOjiCi)
z i m ,  t-i k  u ■ ■]• : i a m i • > . ¡0 a . -m V rne s lú ž i l
a k o  k l l í ,  ftk.0 S V v ;  1 :: V  • i ' - o  : m a m  .1 . • i --, r.noii  ho
přijme na uúiau a n ...i mu b iJe i ■; i ;• o i u m-ui. Nj j Ii -  ¡ .mi .  v p--kojí!

Biskup Mabnič háji p ráva  proti italskému násilí. Kdo ¡.lednic některý 
jihoslovrnrhý denník, co chvíle docuu sc, ze italští vojíni dopustili se n ě 
jakého bezpráví a násilí na jíhoslcvanských knězích anebo spáchali nepři-

RO ZM AN ITOSTI.
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stojrcsîi a hanebnosti v jejich kostelich. Dobře totiž Italové vědí, že 
kněží tamní jsou ohniví obhájcové národnosti slovanská, nedají se zastrašit! 
ani hrozbami a uhnou jen násih, oreto vystupují proti nim v plném nepřá
telstvo Italský pock.rl ' , i na eedranském moři Umbrclo Cagni zaslal krč
skému biskupu liio y.aňm.eev» dopis, v né a,: žádá biskupa, aby zabránil 
knéžim jakékoli ;i . evy a poč na; , jez nenálež; k náboženství. Biskup 
Mahnič uj.uuo ÍC iuzn< . rozhodne svých křečí, líčí jejich apoštolskou 
horlivou ; i • nu t-ée.n piavi, ,v snad mi hl admirál vidčti něco
nezákonného, ttdyz k"v/i cbarv.tlit>' pozdrav ovalí francouzské lodě plující 
prděl dalmalskvçh estn u, >Oni ¡ řeži«, praví biskup, »ničeho neučinili 
kiomč tebe. . ■; cpiatih fiancou/ským důstojníkům návštěvy a doprovodili 
jich na jejich lodi Tím dali ".du přiklad uctivosti, čehož jako biskup nemohu 
jim zabránili. a íe hni mer.t, že se jedná o projev lusky a přátelství vůči 
licí- i k:ci; jsi it taxiez spojenci Italie- . Podadmírál žádal biskupa, aby 
m to. i siiv.'.v bc/.- v ja-.yee latinském o svátcích a aby mu dal soupis ko
stelu. lev >c c.r ; lc hosiuzba slovansky. Biskup mu na to odpovídá; :. Vaše 
l:xc..:>c;-. nic.: ..'ile abych p slul seznam 'Těch mé diccesi podřízených 
kostelů, v nich/ s dovolením papežského rozhodnutí ze dne 18. prosince 1006 
hlaholí při službách Bozích jazyk slovanský. Excellence odpust;, že neodpo
vím r.e teto přání, a to z důvodu, žc jako biskup neuznávám Vaší Excellence 
:a svého představeného, jemuž bych měl býti zodpověděn jako biskup ze 
svého icdním. Jist« tn se Vaše Excellence podivila, žádal-li bych, aby mi 
prcká/ala plnomcc, abych pcsoudil, zda se přidržujete nařízení, jakým Vás 
pověřila čtyřdehodn. Jedin • s.v. stolici uznávám za směrodatnou, aby ně
co pieúciscvala v bohoslužebných věcech«. Ujímá se pak rozhodně kněží 
obviněných, lič; nezos! řešené nespravedlivá počínání vojska italského a žádá 
rozhodně zadostučiném a nápravu. »’I ři moji kněží — praví dále hiskup — 
byli cdvederi jaí;o zajatci a nevím, kam, a přece jako jejich biskup musím 
vědětí, kde jsou, proč byli odvlečeni a co se s nimi smýšlí. Mám ještě 
mnohc žalob. Bostuo přeli dalmatským ostrovům, kde žije nejméně 85 pro
cent Charvátů, zasluhuje název pronásledování (persekuce). Nemíním křiv
dili Vaší Excellenci, která jistě nezná pravého stavu věci, ale bylo by žá- 
doucno v zájmu spravedlnosti a dobré pc.věsii Italie, aby Vaše Excellence 
poměry v cněch zemích spravedlivě upravila. Nezbývá nám než trpěli a 
mlčeli, ale dříve či později přijde dobo, kdy svět zv , co sc dělo a jak se 
trpělo. Mám v povaze, íe mluvím upřnině, a proto prosím promiňte! — 
Dr Ant. Mahnič«. — Následek tohoto dopisu byl, že neohrožený biskup byl 
střežen italským vojskem, ale přece neodvážili se sáhnoutí na něho za 
obranu svobouy církve a národnosti.

Dalmatšti františkáni a svobodná Jugoslávie. Dr. Lutič, provincial lal- 
matských františkánů, vydal ku svým bratřím list, v němž raduje se nej- 
éístši radosti nad svcbcdou Jugoslávie, praví: «Dějiny našeho národa jsou 
krvavé, mučednické; ale nemožno jich pséti, nenamoěí-lí se péro do krve, 
utrpení a smrti františkánů, do r.ašeho srdce, do naší duše, a na to jsme 
hrdi. Jsme hrdi. že člen našeho řádu to byl, dějepisec Kačič, který první 
budil národní svědomí a oslavoval iedinstvo tohoto írojmenného národa. 
Jsme hrdi. že jsme byli prvn mi, kteří jsme ve svých školách nařizovali, aby 
lam umlkl jazyk cizí a hlaholila lam mateřština — charvatština. První chor
vatské gymnavum v Dalmácií bylo Irantiškánské, a kdy mluvnici chorvatské 
jsme poceli itcilc nem pamětníka. Jsme hrdi, že první jiskra národního 
našeho píercdu v Dalmácii vyšlehla z našeho kláštera, zpod hrdého a želez
ného Sic ková a tak mocně šlehala z duše velikého našeho Pavlinoviěe, že 
zasáhla plodným žárem duši celého národa. Jsme hrdi, že bývaly časy, idy 
my františkáni chodili jsme při slavnostech navštěvovat pravoslavné ňinichy 
a cni nás za národn střelby a Jo pr ovaz ni vlajícími prapory a korouhvemi. 
Pro národ jsme žil , za národ trpěli i umírali. Nikdo nemá práva, aby se více 
radoval z jeho svobody, jako mv. a proto radujme se radosti nejčislíí z to
hoto největšího nebeskéhi o: vu . . 7.a • jedno, ’ -ý svobodný národ žijeme,
trpíme, hyneme i umíráme. Jako a/ dosud i nadále bude heslem naším: Sve 
za Krst časní {Křiž čestný) i slobodu žlutnu; . ve za vjeru i domovinu-.
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Nové chorvatské biskupství v Uhrách. Není dosud přesných dat, kolik 
Charvátů žije na bývalém uherském území, ale maďarské úrodní sčítání jlcli 
udává daleko přes čtvrt milionu. Byli podřízeni církevně maďarským bi
skupstvím. Poměry národnostní byly tam asi takové jako na Slovensku. 
Kněžstvo pod maďarskými biskupy cítilo většinou maďarský, škola odcho- 
vóvala maďarský a do kostela se též maďarština silně tlačila. Když nyní 
ono území připadlo Jugoslávii, chtějí katolíci tamní míti i biskupství nová, 
odpovídající duchu nových poměrů. Srbská vláda vyjednává už s římskou 
Stolicí o zřízení nového biskupství v Subotiei, v níž Charvátů žiie na 74J100. 
Charvaté tam žijící nazývají se Bunjevct a jsou dobrými katolíky. Tím i pro 
církev i pro národnost se mnoho získá, neboť kněžstvo pod novým bisku
pem charvatským zaiisté přimkne více k lidu a horlivěji bude pracovati 
na záchranu nejdraiších jeho statků.

Opravné hnutí kněžské v Jugoslávii Jako československé a maďarské 
kněžstvo nejhlasitěji volá po opravách v církevních zařízeních, tak činí i 
knčží jihoslovenští, Jen že ne s takovou rozhodností a účastí. V Lublani vy
chází čas od času kněžský list »Vzájemnost«, jenž jest věnován onomu o- 
pravnému hnutí. Minulého měsíce v Záhřebě mělo několik (25 z 58 pozva
ných) kněží předběžné porady, na nichž se usnesli provésti mezi jihoslo- 
vanským kněžstvem podobný čin, jak u nás učinil Bohumil Zahradník- 
Brodský. Dotazníkem, na němž sepsali své požadavky, chtějí výzvěde ti 
míněni kněžstva. Požadavky jsou obdobné se Zahradníkovými Na jihu jsou 
ovšem poměry mezi kněžími poněkud odlišné od našich. Biskupové Mahnič 
a Jeglič mají vzorné kněžstvo a požívají pro svou oduševnělost a práce 
nejen církevní, nýbrž celonárodní veliké vážnosti. Stojí tu bez výtky, na
opak s gloriolou pronásledování jeho velikáni národní. Tam též oba bisku
pové chápou se každého počinu mezi kněžstvem, mírni hned v zárodcích 
silný proud a hledí jej udržeti v mezích církevního práva na cestách dosud 
obvyklých, V Bosně, Hercegovině, Dalmácii a v Istrii hnutí to dosud ne- 
zapustilo kořenů. Kněžstvo to náleží k menším diecesím, a zdá se, že ani 
nedovede mítl ducha toužícího po opravách. Nejmocněji jeví se onen proud 
v arcidieccsi záhťebské. Povaha a život kněžstva v Charvatsku a Slavoníi 
přibližují se poměrům našim. Arcibiskup záhřebský dr. Ant. Bauer ihned 
zaujal stanovisko k těmto proudům a zvláštním listem vydaným ke kcěžím 
odsuzuje »nezdravé zjevy« a vytýká zvláště rozhodné stanovisko církve v 
otázce kněžského bezženství.

Sjednocení srbskopravoslavné církve. Ve srjemských Karlovcích ko
naly se porady všech srhskopravoslavných biskupů, na nichž se usnesli o 
významných změnách nejen pro život církve, nýbrž i pro srbský národ 
a celou Jih oslavil. Utvořili sjednocení celé srbskopravoslavné církve. Metro
pole karlovská, bělehradská, bosenskohercegovská a černohorská a epar- 
chijc dalmatská a macedonská sjednotí se ve velký pravoslavný patriarchát, 
jenž má objímati celý srbský národ jako kdysi patriarchát pečský. Do Čer- 
novíc vyslali poselstvo, aby oznámilo odloučení dalmatské církve od bu- 
kovineké. V Bělehradě bude zřízena duchovní akademie ku vzdělání vyš
šího duchovenstva. Mnoho se jednalo o způsobu, jakým zavěsti nového duelu, 
do života pravoslavné církve. Usnesli sc, že každého roku pošlou několik 
bohoslovců na anglikánská hohoslovná učeližtě a anglické profesory pozvou 
na 6vé ústavy. Tím by se poznávaly a sbližovaly obě církve. Co nejdříve 
bude se vydávati časopis věnovaný bohoslovným vědám a církevnímu životu.

Přísná dohlídka Říma na mísí® východní. I nejsvětějších věcí lidé zneu
žívali, a tak se stalo někde i s misiemi. Vedle misijního účelu sledovaly ně
kdy i účel politický. Že tc nebylo na prospěch církve katol., jest samozřej
mým. Aby zvláště nyní za nových poměrů úzkostlivě bylo pracováno jen 
ve prospěch církve katol. bez okatých účelů vedlejších, vydala kongregace 
pro východní církev důležitá nařízení pro území bývalého Turecka a Persic. 
Bez zvláštního dovolení sv. Stolice nesmi tam býti odeslán ani řeholník 
ani řeholnioe. Biskupové tamčjšf nesmějí dovolítí ani mše sv., ani misií, 
práce, usazení sc atd. jakýchkoli misionářů latinského obřadu bez zvláštního 
dovoleni Říma. Ba ani předválečné ústavy bez předchozího dovolení Říma
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nesmějí se nyní znova otvírali. Pro latinské misie oněch zemi bude sv. Sto
lka sestaven zvláštní plán.

Konec německých misií na východě. Jestliže již před světovou válkou 
hleděli misionáři z Německa a Rakouska (Němci též) se uplatnhi na východě 
a závodili o vliv a uplatnění s misionáři francouzskými, vrostlo ono úsilí za 
války měrou vydatnou. Kam vkroěil německý vojín, hleděl se zajistiti ně
mecký duch všemi prostředky a směry. I misie měly k tomu pomáhati. Tu
recká vláda na papíře sice byla shovívavá, b ! c  ve skutečnosti zůstávala 
důsledně nepřítelkyní všeho křesfanského, tak že nemohli se misionáři nikde 
potkali s úspěšným výsledkem své práce. Nyní však, když turecká říše se 
skroutila, byli vypovězeni dle podmínek příměří všichni příslušníci Ně
mecka a německého Rakouska. Týká se to i německých misionářů, kteří 
už opustili území bývalé turecké říše a odebrali se do svých domovů. Jejich 
misie jsou dosud bud opuštěny, bud je zaujímají misionáři románští s do
volením Říma.

Dějinný vývoj uměni na Ukraínč. Dlouhé véky zůstávalo umění na U- 
kraině pod vlivem vzdělanosti řecké, o čemž nejlépe svědčí vykopávky 
v dávnověku. Řecký vliv vidíme na ozdobách, vasách, korunkách, ozdobách 
ženských, a hlav dívčích. Později se potkáváme se sledy umění normanského 
a byzantského. V Kijevě na př. budují knížata skandinávští svatyně ve vý
chodním slohu s mosaikami na zlatém polí. Rovněž i mohamedánský prvek 
se uplatňoval, vytiskuje živel byzantský a sbližuje Ukrainu s Balkánem. Nej- 
pronikavéjší vliv však měla osvěta latinská. Počátky její možno sledovati 
od XI. věku — kníže Jaroslav I. znal latinsky. Úplně však nemohla vy tlačí ti 
vlivu umění byzantského, pod nímž rozvíjel se na Ukraině úplně zvláštní a 
význačný sloh ve stavitelství církevním. Všude — na dědinách i ve městech
— vidíme dřevěný nebo zděný chrám se třemi, pěti nebo i devíti kopulemi 
v podobí cibulové a malinkými dveřmi. Podivuhodný jest v Kijevě stolní 
ehrám sv. Žoíie a chrám sv. Michala s ěetnými pozlacenými kopulemi. 
Různost slohu stavby kostelů v Rusku a na Ukraině budila nepokoj v úřed
ních kruzích bývalého carství, a kterýsi biskup byl potrestán za to, že do
volil vystavěli chrám ve slohu ukrainském. Jinak potkáváme sc s málo 
zbytky ukrainského umění z dávných deb, nebot paláce hejtmanů ko- 
záckých málo se líšiiy od vesnických chat. Ozdoby a zařízení uvnitř mají 
čistě východní ráz. Stavitelé vybudovali vzácné nčkteré stavby v ukrainském 
slohu v Kijevě a na Poitavé. Umění církevního malířství pěstovali zvláště 
sjednccení ve starobylé kijevské lavře. Světské uměn! počalo se rezvíjeti 
teprve v posledním čtvrtstoletí. Městské museum v Kijevě chová mnoho 
vzácných starých památek z toho oboru.

Různé. Katolickým farářem v Bělehradě stal se Slovinec dr. Kulavič 
z Lublaně. — V Jugoslávii byl zaveden jednotný kalendář, jak se usnesly 
státní a církevní pravoslavné úřady. Dle toho po 14 lednu 1919 počítali pra
voslavní hned 28. ledna, a tak bez bojů zavedli řehořský kalendář. — Bo
senští Mohamedaná soustřeďují se i v politice na podkladě náboženském.
— Dževad Sulejman pašič napsal knížku, v níž tvrdí, že hlavni příčinou 
mohamedánské nevzdělanosti a zaostalosti jest zvyk, že mohamedánský žen
ský svět se zakrývá. Proti tomu mohutně se ohrazovali mohamedané v Sa- 
rajevě a knížku spálili, že prý tupí islám. — Vojenští zástupci dohody, franc. 
generál Tremier a angl. major pozdravili jménem dohody lublaňského bi
skupa dra Jegliče, pravíce, že za starého Rakouska vždy pohlížely kruhy 
dohody na Jegliče jako na jihoslovanského Merciera.

Vzkříšená diecese kamenecká. Není dějinných údajů, kdy byla zalo
žen«, ale pravdě jest podobné, že kolem r. 1375 péčí Ludvíka Uherského. 
Měla celkem 57 biskupů, z nichž posledním byl Anton Fijalkowski. Když 
byla úkazem carským r. 1866 zrušena a přívtělena diecesi luckožitomírské, 
čítala 176 kněží a 217.786 věřících. Sv. Otec ji nyní znovu vzkřísil a ustanovil 
za biskupa Petra Mankowského, známého to mladého kněze spisovatele ně
kolika knih obsahu rozjímavého a o církevních obřadech. V jakém zubože
lém stavu jest. nyní diecese po válce, popisuje očitý svědek, tamní kněz: 
Naše kostely zvláště ve větších střediskách až na malé výjimky, jsou čtyř-
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boké stavby s přilepenou k nim věží bez jakýchkoliv ozdob stavitelských, 
upomínajice spíše na sýpky než na chrámy Boži. Zevnějšku odpovídá oby
čejně i ubohost uvnitř: holé stěny, na mchž visí seno lamo prosté obrazy 
bez veškero umělecké ceny; oLařc jsou dřevěné bez ozdob, anebo holé 
kameny, pusté. smutné. chkadné; podlaha bývá zpravidla z desek, někdy 
z kamene nebo cihel Celek tak málo připomínající příbytek Nejvyššíbo ně
kde by ani nedč; ;l tak hrozného dojmu, kdyby aspoň budova a zevnějšek 
hyř v dobrém stavu. Ale bohužel toho zpravidla nebývá: omítko jest po
praskána a opadána, na mnohých místech zatéká, tak že dešťová voda zane
chává cšklivó rýhy, v podlaze a na stropě jsou viditelné diry, v koutech visí 
pavučiny, na lavic-cb. zpovědnic,cl’, římsách spočívá vrstva prachu, A co platí
0 zevním a vnitřním vzhledu kostela, platí i o jeho příslušenství bohoslu
žebném: ornáty jsou sešívány z několika různorodých kusů, látané nebo
1 potrhané, alby a komže umouněné, pokrčené, korouhve rozbité, kalichy, 
kříže a svícny s odřeným zlacením, misály s rozcuchanými listy atd. Ko
stelní zpěv snad nikde není tak v úpadku jako tam. O zpívaných mších sv, 
zpívá sám varhaník, jak umí a jak chce, 0  sboru zpěváčkem nikde ani zmin- 
1 y, a lid při hodinkách, růženci nebo jiných lidových pobožnostech pozpěvuje 
anebo modlí sc bez ladu a skladu, že mnohdy i nezpěvákovi to zaléhá v 
uších. Katolický lid a l.něží lak už zvykli tomu prasmutriému stavu a ne
znajíce, jak to jinde jest povznášející a pěkné, myslí, žc tomu už tak býti 
musí a že není odpomoci. Nic jich netrkají ladné ukrainské kostelíčky, 
čouhajíce z pěkné zeleně s majestátnými chorálovými zpěvy a úhledným 
vzhledem už z ulice. 1 věřící i kněží málo dbají o ozdobu domu Páně a 
nestarají se ani o příjmy, jichž jest nutně třeba na opravy starých a schátra- 
lých věcí a na zaopatřeni nových«.

Knihy zadané.
Naší miláčkové. Obrázkový život světců ctěných zvláště na Moravě, 

Vhodnými obrazy cpatřil a svým nákladem vydal ve prospěch Apoštolátu 
sv. Cyrilla a Methoděje P. Alois Pozbyl ve Vidci u Rožnov,, p. R. 1918, str. 
386. Cena na kříd. papíře 8 K. Obsahuje 83 životopisů světců, jichž jména 
tak často se opakují v ředinách našich. Výběr jest vhodný a bohatý. Živo
topisy jsou psány s opravdovou láskou k milým nám světcům, s pečlivě se
staveným obsahem a přečetnými vkusnými celostránkovými obrázky. Při 
výkladu životopisu světcova jsou vždy velmi vhodně přidána poučení pro 
život. V úhledné knížce s tak bohatým obsahem z nejrůznějšich věků, stavů 
a povolání najde každý něco vhodného i pro svůj život. Přečtouce si životo
pis světcův, rádi se pomodlíme i přidanou modlitbu, jež však má zvláště 
asi ten účel, aby nositelé jmen světců nejen znali jejich život, ale měli i 
vhodnou modlitbu, kterou by vzývali patrona svého. Kniha ta měla by zdo
mácnět! v každé kícsřrnské rodině, vždyt jsem jist, že po ní sáhnou malí 
i velicí, aby se poučili, zušlecbtili a náboženskou četbou vzdělali. Životopisy 
re .sou ct’i přilij dlouhé ani krátké a obsahem zaberou jistě mysl čtenářovu. 
Doporučujeme knihu všem. Hodí se i jako pěkný dárek.

Misi slavmj siovčns. im jezikomá (Mis-ac S"!cn:::es e nússaii slavonico) 
Jako nu . : j. ¡run u v i'.,l prof. dr. Vajs ¡kladem Akademie Vcíehi.uCké misál, 
hlaholsky ; íop any kumkeu »'bsahuje n imo všeobecné n,<šni části mše s\. na 
hod il. ¿i ván o 11:. . na ONe/.cní Pane, Zjevení Páně, Vzkříšeni, Nanebe- 
\ iipeni, hod i ví - iu X, sl- • ■ i rč p< čeť, Petra a Pavla, Cyrilla a
Me hoda, Nane! -■ i.’ i’, •.lva ' s--. Ducha do auv uu a zialušni.
časti zpívané j . Ki ■!.: r a piippěti k tun ti, aby
seznámila naše i ■ '■ m k> •• • t:.du ..i i adnilr . usi-
lujtcm pal: , : ta ■ tib- znu-t a pi měrně
v -řekou zru . ■ : !. VL-.i"' : ho >. i na m hě pec t po-

. ravena velmi pečlivě jako mešní mi-
. . i r,■ • i V. a jen u.‘ Cůk bývajících exemplářů ' 

bude é •••• i prodeje. .M . no objednali na adresu: Ad. Ja-ek, katecheta v Kro
mě i.,' .

Nákladem viasřuím. Tiskem Jindřicha Slováka v Kroměříži.



Máme dosud na skladě: {Lze objednati: Apoštolát v Kroměříži.)
Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda ročník I ., II., IV.—VII.
Mše sv. podle obřadu východního 1 K.
Idea cyrillomethodějská a mariánská družina 30 h.
Ad. Jašek a J. Staněk, Msgr. dr. Ant, C. Stojan, životopis 50 h.
Nádherné obrazy sv. Cyrilla a Methoda ve třech velikostech 

po 15-—, 4-50, 1*50 K.
Acta Acadcmiae Velehradensis ročník II.—IX. po 6 K.
Acta I., II., III. Cenventus Velehradensis po 8 K.
Msgr. Frant. Snopek, Konstantinus Cyríllus u. Methodius, die 

Siavenapostel 10 K.
Palmieri Aur.. Dogmatica orthodoxa, Tomus I., 842 str., 20 K.

Nepřehledněte, dokud mám na skladě, objednejte sobě zavčas: Modli
tební knihy v obyčejné pevné vazbě: Následováni Krista Pána — Bohumila
— Dvou sv. sester Gertrudy a Methildy modlitby — Kristus a Panna — 
Perla panenství — Panna Maria, útěcha světa — Maria matka dobré rady
— Misionární knížka — Návštěvy nejsv. Svátosti — Královská hostina svá
tého přijímáni — K B . Srdci Páně a P. Marie — Pod praporem královny 
nebes (pro mariánské družiny) — Malé hodinky ke cti blah. P. Marie — 
Sv. Antonín, divotvúrce Paduánský Cesta do vlasti nebeské — Sláva na 
výsostech Bohu (nalý formát) — Plameny láskv k nejsv. srdcím Ježíše a 
Marie — Nebeská koruna hvězd — Cesta k věčné spáse (brněnský kancio- 
nálek) — olomoucké malé i velké kancionálky — Pannu Marii chci stále 
miiovati (malý formát). — S velkým tiskem (pro staré lidi) doporučuji: 0 - 
těcha pro stáří a duše v očistci — Pane zůstaň s námi — Útěcha v modlit
bě — Otče. staň se vůle Tvá. — Malé modlitební knížečky pro děti: Bůh 
touha má — K nebi spěchej, ditě moje — Andělíčku můj strážníčku — 
Chvála Boži — Ježíš, božský přítel dítek — Zbožné dítko — Mešní knížka

Oblibené poučné knihy: Život a utrpení P. Ježíše Krista (ozdob, obrázky), 
cena 14 K. — Nebeská brána, modlitební kniha, v níž jsou obsaženy evan
gelia a epištoly na všecky neděle a svátky církevního roku. Cena 12 K. — 
Ze zlatých dob Moravy (váz.) za 6 K. — Kalendáře poučné a zábavné, ka
pesní kalendáře, visací kalendáře s náboženským obrazem má na skladě:

Methoděj Melichárek na Velehradě (Morava).

■ a r  M noho obtíží žaludečních  1
u š e t ř í  V á m  doma i n a  oestáoh 9

V A D E M E C U M  (P ojď  s e  m nou)
z á k .  o b r á n ě n ý  d i e t e t .  b y l i n n ý  v ý t a ž e k .  —  O b d r ž e t i  l z e  
v  d r o g e r i i  R Y C H N O V Ě  V  K R O M Ě Ř Í Ž I  n e b o  v  l a b o r a t o ř i  1  

„ V a d e m é c u m * *  v  D a š i e i o h  ( Ó e o h y ) .  ®



Dosud jsme nedostali nových složenek, [proto,' pokud nám 
staré stačí, přikládáme je do části nákladu a prosíme, aby nám 
jimi bylo předplatné zasláno. Činí letos

3 K 40 hal.
Kde složenky není, vložíme až do čísla III. —  Kdo změnil 
adresu, prosíme, aby to oznámil současně s udáním adresy  ̂
dřívější. Kdo sešit vrací, ponech adresu, abychom věděli, od 
koho je vrácen, a mohli jej vyškrtnouti ze seznamu odběratelů. 
Jinak jej dostane znova. Nová naše administrace pečlivě pře
hlíží nyní knihy.|

Nákladem Akademie Velehradské vyšlo z péra znamenitého známého 
ctitele cyrillomethodějského, Msgra Fr. Snopka, dílo Die Slavenapostel«. 
Obdržeti možno na adresu: Apoštolát v Kroměřiži.

Neměl by v žádném příbytku slovanském schá- 
zeti obraz otců a prvoučitelu našich

sv. C y r illa  
a M ethoda.
Malíř Neumann znázornil, kterak sv. apoštolově 
hlásají evangelium Slovanům a jejich zástupcové 
ze všech kmenu v národních a dějinných krojích 
přicházejí vzdát jim hold za jejich apoštol, dílo. 
Obrazy za války byly rakouskými úřady zaba
veny. — Na skladě jest trojí velikost: největší 
68X 95  cm. v ceně 20 kor., prostřední 5-50 K, 
a malý 3 3 x 5 0  cm. v ceně 2 50 K. Možno objed- 

nati na adresu: »Apoštolát« v Kroměříži.

Nákladem vlastním. — Tiskem Jindřicha Slováka v Kroměřiži.
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Pro úsporu vydáváme za války každý druhý měsíc 
dvojité číslo, jež jest označováno postupně řím- 

---------  ----------- - skými číslicemi.------------ -
Na 10 předplatitelů posíláme jeden výtisk zdarma.
Kdo čísla nedostane, at si pro ně dopíše adresou: 

»Administrace Apoštolátu sv. Cyrilla a Methoda v Kroměříži
v nezalepeném dopise beze známky a na obálku napíše »reklamace«.

Předplatné se posílá na adresu: P. Ad. Jašek, katecheta. 
Kroměříž (Mor.í Celoroční předplatné 3 koruny 40 hal.

Vlastni  v ý r o b a  kostelních parament ů 
— a církevního náčiní

Frant. Stadník, Olomouc.
Zhotovuje veškeré předměty v obor ten spadající co nej- 
vkusněji a trvanlivě při c enác h  mírných.  — Vzorky 
a rozpočty zdarma. — Hotové předměty ku výběru bez 
závazku ke koupi franko obratem pošty. Mnoho pochvalných 
uznání, — F e l o n y  ve všech provedeních co nejlevněji.

=r ■

SICI STROJE
dodává a správky všeho druhu do

bře, levně a ryehle vyřizuje

JINDŘ. JRNIŠ, NAPAJEDLA, m o r a v k

SOCHY, vlastní výroby ze dřeva u m ě l e c k y  
řezaně, ol t á ř e ,  B o ž í  h r o b y ,  kříže 

________________ a veškeré kostelní práce zhotovuje

Josef P ro s e e k y  a F e rd . P ek , 
sochařství a řezbářství v Brně (Morava), Eliščina tř. č. 1. 

] ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ !
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avoa knížka zdarm
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Číslo 3. Květen-Červen. Rok 1919.

Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda
pod ochranou bl. Panny jviarte.

Zakladatelé a pořadatelé:
Msfír. Dr. A. C. Stojan, kanovník a člen N. S.. Ad. Jašek, katecheta v KroměřížiZahrádka Gyrillo-Methodějská.
(Podává Dr. A n t .  Cyr. S t o j a n ,  jednatel ústř. vzhoru »Apoštolátu «v.

C. a M. pod ochranou bi. Panny Marie«.)

Sv, Cyrill a Method u Kozárů.
(Další část.)

Velká říše Kczárská rozprostírala se mezi Volgou, Azor- 
ským a Černým mořem. Patřilo k ní též 24 gubernií rus
kých. A tu již o velikosti její pojem si učiníme, když 

uvážíme, co nám naši zajatci ruští o velikosti gubernie vykládají. 
Do jedné gubernie pohodlně vleze Morava i s Čechy, a ještě 
dosti místa v ní jest.

V této veliké říši víru Kristovu začali hlásati naši sv. apošto
lé. Položili i tam základ »království Božího vůkol nás«, jakž se 
modlíme v prosbě otčenáše. »Těm, kteří ve stínu smrti seděli«, 
rozžali světlo Pána a Spasitele, jenž o sebě dí: »Já jsem světlo 
světa«. A nebyla to práce a úloha snadná. Byliť Kozáři napřed 
pohany. Pak jich hleděli získati židé pro své náboženství a mo- 
hamedáni pro islám. Hlavně pro poslední byli velmi nakloněni, 
vždyť jak už udáno a dovoženo, hově! islám jejich smyslnosti a 
vášním, jimž nemálo ve své polodivokcsti oddáni byli. Tu usa
dila se na srdci jejich rozsedlina, kterou odstraniti jest zrovna 
těžkpstí převelikou, ba u mnohých zarytců takřka nemožností. 
Jako umělec výtvarný z balvanu vytesati má sochu, třeba i tu 
obraz Boží obnoviti v duši lidské. Je-li divém hříšmka obrátiti, 
což teprve říci c získání takových pro Krista. Ty ovšem třeba 
ostrovtipu a důvtipu lidského. Vše by to pak neprospělo bez 
milosti Boží. A tu sv. věrověslové naši osvědčili opět horlivost, 
důvtip, avšak nezapomněli jako nikdy na Toho, jenž vzrůst dává. 
Po přípravě dokonalé porosili a zvlažili práci svou vroucími 
modlitbami. Tak k dílu přikročili, k boji se židy a mohamedány.

Žák sv. apoštolů, sv. Kliment, popisuje činnost tu. I stůjtež 
zde aspoň malé úryvky ze sličného tohoto popisu.
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Pravím úryvky, neb sv. Kliment praví, že misijní cestopis 
čerpal z knih od sv. Methoda sepsaných a dokládá: »Chce-li kdo 
úplných řečí těchto svátých hledati, najde je v knihách, které 
přeložil z kozárského jazyka na jazyk staroslovanský učitel náš 
i arcibiskup Method, bratr Konstantina filosofa, rozděliv je na 
osm slov, a tu uzříte sílu výmluvnou z Boží milosti, jako plamen 
plamenouti na protivníky«.

Napřed zmiňuje se o tom, kterak, uvítáni byli sv. apoštolé 
od vládce čili chagana Kozárů, a kterak jistý muž na uvítanou 
pozvaný se honosil, že bez knih svou přirozenou moudrostí pře
koná sv. Cyrilla.

»Vy křesťané«, dí sebevědomě, »knihy držíce v rukou čer
páte z nich všechna podobenství a všelikou moudrost svou, my 
ne tak, nýbrž čerpajíce všechnu moudrost ze svých prsou čili 
sami ze sebe a pohltivše jí, pronášíme její výroky, nechvástáme 
se písmem, jako vy«. Sv. Cyrill pravil: »Odpovídám ti k tomu: 
Potkáš-li muže nahého, an ti mluví, že mnohá roucha i zlato má, 

uvěříš-li mu, vida jej nahého?« I odpovídá protivník: »Neuvě
řím«. »Tak i já tobě pravím. Jestli jsi pohltil všecku moudrost, 
pověz nám, kolik pokolení lidského bylo od prvních rodičův až 
do Mojžíše a kolik let každé pokolení trvalo?« I zahanben byl 
protivník a cdpověděti nedovedl.

I započaly hádky, boj duchovní o nejsvčtější Trojici, vtělení 
Syna Božího v Panně Marii. Přítomní židé i mohamedáni vše 
popírali drze. Než sv. Cyrill důkazy z jejich knih, z Mojžíše, 
Isaiáše, Daniela připomněl jim, kterak vše předpověděli o Spa
siteli, kterak do podrobností vše o Vykupiteli objasnili, takže 
se zdá, ne jako by budoucí věci popisovali a uváděli, nýbrž jako 
by popisovali už minulé, co sé už stalo. I byli překonání a chagan 
se srdečnou nadšencstí a radostí, která z přesvědčivé víry vy
věrá dí: »Od Boha jsi sem poslán k poučení našemu. Všechny 
knihy znáš od něho, všechno jsi v pořádku mluvil, a do sytá 
jsi oblažil nás všemi slovy medové sladkosti svátého Písma. 
Ale my jsme neučení lidé a věříme, že vše to tak jest od Boha. 
Chceš-li ještě více upokojiti duše naše, všeliké poučení podo
benstvími vylož pc pořádku, jak se otážeme«.

Druhého dne bylo hájiti sv. Cyrill u víru křesťanskou proti 
islámu. Mohamedáni na výsost vychvalovali Mohameda, stavíce 
jej nad Krista a dokazujíce, že netřeba vykoupení. I bylo sv. 
Cyrillu dokázati, jak nedostatečná jest nauka mohamedánská, 
jak nemůže vykoupiti člověka, ana ho do chlípnosti a mrzkosti 
uvádí. I dí: »Je-li Mohamed prorok, jak máme pravému proroku 
starého zákona Danielovi věřiti? Vždyť tento řekl zřejmě a 
světle: »Do Krista všeliké vidění a proroctví přestane«. Moha
med pak, který teprv po Kristu se zjevil, kterak může prorokem 
býti? Nebo když toho prorokem nazveme, tedy Daniele opusť
me!« I řekli mnozí Kozárové: »Daniel což mluvil, Božím duchem 
mluvil. Mohamed pak, jak všichni víme, jest lhář a zhoubce spa
sení všech, kteří jsme uvěřili; nebo značnější bludy svoje vyvrhl
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na zlobu a nestydatost, uče lidi krutosti a mrzké chlípnosti«. 
Přední vůdce chaganův dí: »Boží pomocí host ten (svátý Cyrill) 
všechnu nadutost mohamedánskou k zemi svrhl, vaši však (na- 
dutost židovské víry) na onu stranu přehodil jakožto hanebnou. 
Jakož dal Bůh moc nade všemi národy císaři a moudrost doko
nalou, tak jim dal i dokonalou víru, a kromě ní nemůže nikdo 
životem věčným žiti. Bohu budiž sláva na věky«. I zvolal kníže 
a všichni radostně: »Amen! Staň se tak!« (Další část.)

Adolf Jašek:Kterak oslavovali Slované před půl stoletím tisíciletou památku úmrtí sv. Cyrilla.
Není dosud doceněn význam Velehradu nynějšího pro ná

boženský obrod a život a pro národní probuzení a slovanské vě
domí u lidu našeho. Odtamtud proudila do celého ústrojí nábo
ženského a národního myšlenka cyrillomethodějská, jež byla nej
mocnější vzpruhou a silou národa. Jaký vlastenecký duch zavál 
celou Moravou při oslavách tisísiletého výročí příchodu našich 
věrověstů na Moravu r. 1863! Oslavná vlna se silným nádechem 
národního a slovanského vědomí zalehla i do poslední chýže na 
odlehlých pasekách. Tehdy národ v mohutné svornosti národu* 
i náboženské velkolepě, důstojně a slavně konal významné osla
vy. A vlna ta sesílená šuměla za několik let, když r. 1869 Slo
vanstvo oslavovalo tisíciletou památku výročí úmrtí sv. Cyrilla.

Uplynulo půl století cd oné nadšené nábožensky a národně 
zanícené doby, tvářnost našeho národa se změnila, co tehda tí
žilo, dusilo, dnes padlo, zlatý sen stal se skutečností, nebude tedy 
od místa, uvedeme-li aspoň zkrátka oslavu cyrillskou z r. 1869. 
Ideálně nadšené tehdejší oslavovatele blažila aspoň myšlenka 
a vřelá touha po lepší, samostatnější budoucnosti národa, po 
sjednocení a povznesení Slovanstva.

Možno říci, že ke dni tisíciletého výročí úmrtí sv. Cyrilla 
oblekla se celá Morava v roucho sváteční, aby důstojným způ
sobem oslavila památný den úmrtí našeho prvního otce, biskupa 
a dobrodince jak ve směru náboženském tak i národním.

Po celé vlasti zaznívala ve chrámích, na poutích, slavno
stech i v rodinách velebná náboženská, vlastenecká a slovanská 
píseň známého kněze národního básníka Soukupa: »Přistup, 
Moravěnko, přistup blíže, viz, jak apoštol tvůj umírá . . .« vy
trysklá z jemné duše národa na oslavu velkého apoštola, našeho 
a jednoty Slovanstva. Píseň tu znal kde kdo i na odlehlých dě- 
dinkách.

Slavnosti konaly se již v únoru, ale byly rázu více méně 
soukromého, místního, ve chrámech, spolcích a školách jedno-
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tlivých obcí. Neobmezovaly se však pouze na Moravu, též v Če
chách, ba í na Slovensku byly konány. Služby Boží se děly co 
nejslavnostněji, ve škclách byl nádherně ozdoben obraz sv. bra
tří, před ním hořívaly svíce, děti přednášely básně, ve spolcích 
konány byly přednášky o sv. bratřích a našich slavných dějinách, 
jejich díle, významu a zásluhách o Slovanstvo; vlastenecké a ná
rodní písně se radostně rozlehaly, hudba vesele zvonila, hranice 
oslavné na kopcích plály, zvony slavnostně hlaholily, hmoždíře 
a národní děla střílela, nadšené promluvy vlévaly a šibly ná
rodní vědomí. *

Není možno uváděti všech míst, jak s velkou pílí sebral 
assessor Jan Vychodil ve velmi zajímavém spisku »Jubilejní rok 
sv. Cyrilla, Slovanův apoštola«, z něhož hlavně čerpáme, ale 
přece ukázkou uvádím aspoň, jak oslavoval Brušperk. Již 3. 
února zasvětili tam »památce úmrtí sv. Cyrilla« založení občan
ské záložny. Dne 13. února odpol. byla ve farním kostele litanie 
ku sv. apoštolům slovanským, o 6. hod. v oknách věžních byly 
osvětleny průsvity v barvách národních a tu zazářily dvě hvězdy 
krásné a slova: »Sv. Cyrille, oroduj za nás!« Na nejvyšším vrchu 
u sv. Marka blíže Brušperku zapálen byl oheň a vystřeleno ně
kolik ran z hmoždířů a národního děla. Před farním kostelem 
zapěl zpěvácký spolek píseň jubilejní »Přistup, Moravěnko«, a 
pak vyzvánělo se všemi zvony a střílelo se z hmoždířů a boucha- 
ronů. Druhého dne v neděli opět hřměly rány střelné, bylo slav
nostní kázání a stařičký ctihodný kmet, farář Frant. TMU, slou
žil slavnou mši svátou s assístencí . .

Z Olšan u Olomouce podávají zprávu: »V roce cyrillome- 
thodějského vzkříšení před 6 lety (1863) dali postaviti dva ob
čané olšanští bratřím scluňským pomník nákladný, zbudovavše 
sousoší cyrillomethodějské, jež od té doby zdobí a střeží Olšany. 
Když jsme dokázali již v r. 1863, že jsme procitli z nedůstojné za- 
mražencsti, bylo se nadíti do nás, že také letos vykonáme svou 
povinnost. Dne 13. února po polednách objevily se sochy obou 
apoštolů v ozdobeném chvojí a za hlaholu zvonů i rachotu hmo
ždířů hrnul se lid do chrámu Páně. Po litanii seřadily se zástupy 
jak o Božím Těle a šlo se průvodem k sousoší. S pochodněmi 
šlo více než 80 občanů v národním kroji. Tou dobou v obci se 
rozjasnila všecka okna, U sousoší veškeré množství lidu zapělo 
velebný chorál: »Přístup, Moravěnko . . .«, a tu začaly hořetí 
bengálské ohně barvy červeno-bílo-modré. Poctivše takto sv. 
apoštoly, vraceli se zase průvodem do chrámu Páně, kde skon
čili pobožnost chvalozpěvem: »Tebe, Boha, chválíme«. V neděli 
na to zpívalo se při ranní mši sv.: »Ejhle oltář Hospodinův září' 
a při slavné byla provedena figurální mše sv. se slovanským 
totem .«

Náboženskonárodní slavnost měli v Přerově, jak líčí dopi
sovatel »Olom. Novin«: »Síla, budoucnost, veškerý zdar podniků 
vlasteneckých a blahcbytných na Moravě a ve všech zemích 
českošlovanských zaručen jest vzájemnou prostoupeností ducha
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národního a náboženského. Shcda zájmů jak náboženských tak 
národních znázorněna a zosobněna jest v životě a smrtí sv. Cy- 
rílla. Proto nemohl a nesměl se Přerov opozdíti v poctě svato- 
cyrillské. Záhy po polednách (13. února) začalo městu a veške
rému okolí hřímání jako z děl zvěstovati, že se přibližuje veliký 
den, jehož význam vymáhá náležité přípravy. Ve svatvečer po 
celou hodinu bylo slavnostně vyzváněno. Ve chrámě skvěl se 
obraz představující dojemné úmrtí sv. Cyrílla ve svěžích a nád
herných ozdobách. Ráno bylo opět stříleno. Slavnostní kázání 
objasnilo důležitost a vznešenost památky. Při slavných služ
bách Božích zpíval spolek »Přerub« s nadšením milovděkou 
píseň »Přistup, Moravěnko, . . ,« K oslavě ve chrámu Páně do
stavili se sbor starších obce a celý výbor, chovanci hospodář
ské školy, okolní mládež veškerá a po celý den naplněn byl 
chrám Páně ctiteli slavného a svátého bojovníka za blaho ná
roda slovanského.«

Podobně se slavilo i v jiných městech a osadách po celé 
vlasti naší.

Oslavná památka konala se po celém světě slovanském 
nejen mezi katolíky, nýbrž i mezí pravoslavnými velmi okázale, 
důstojně a účinně v duchu náboženském a slovanském. V Mo
skvě známý spisovatel ruský M. P. Pogodin ve veřejné slavnostní 
schůzi, již navštívil vybraný svět ruský, oceňuje zásluhy sv. 
bratří, pravil: »Uplynulo tisíc roků od oné doby, co zemřel sv. 
Cyrill, vynálezce písma slovanského, jehož památka nikdy ne
vyhyne z paměti Slovanů. Bohoslužba v našem slovanském vše
obecně srozumitelném jazyku jest základní kámen našeho mrav
ního a duševního rozvoje a zároveň našeho politického vý
znamu.« S důrazem pak uvedl zásluhy jejích o národ ruský a do
ložil povýšeným hlasem: »Není cený, není míry, není váhy pro 
toto jejich věkověčné dobrodiní.« A dále pravil: »Při počátku 
slovanských dějin před tisící lety jakousi tajnou Prozřetelností 
se stalo, že jedny a tytéž ruce slovanských apoštolů rozesily 
símě posvátné po všech krajinách slovanských. Kéž by nyní po 
tisíci letech símě to, které po mnoho věků mrzlo v domácí půdě, 
vydalo plody své, kéž by se probudila jedna myšlenka a jeden 
cit u všech různě myslících bratří!«

V Petrohradě, Moskvě, Varšavě, Kíjevě, Bělehradě a jinde 
slavena byla 14. února svatocyrillská památka velmi okázale. 
Časopisy ruské provázely slavnost nadšenými, slovanským du
chem proniknutými články. V Petrohradě byla toho dne všechna 
učeliště zavřena, aby chovanci se mohli súčastniti slavnosti. Ve 
velkolepém hlavním chrámě sv. Izáka konaly se slavné služby 
Boží, při nichž byli přítomni členové slovanského výboru, zá
stupci vyšších kruhů vládních, písemnictví, umění a věd, jakož 
i nesčíslné množství obecenstva. Ředitel duchovní akademie 
Janyšev ukázal na postup slovanské myšlenky v Rusku v nad
šené chvalořeči na slovanské prvoučitele, Cyrilla a Methoda. 
Nával lidu byl tak veliký, že ohromné prostranství chrámu ne
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postačilo a že tisícové musili státi před chrámem na náměstí. 
Byly pak velkolepé slavnosti, založeno stipendium pro povzbu
zení mladých spisovatelů o slovanské otázce.

Pravoslavní Rusové pamatovali i na posv. Velehrad a po
slali ke dni 14. února na Velehrad zlatou lampu do hlavní sva 
týně a starožitný nejstarší v Rusku známý obraz sv. Cyrilla a 
Methoda pro kapli Cyriliku. Dar měl odevzdati kníže černo
horský, Mikuláš I., osobně. Byl však zdržen v Berlíně a k daru 
byl přiložen významný dopis toužící po duchovní vzájemnosti 
všeslovanské.

Cyrillomethodějský svátek (5. července) a oktáv jeho byl 
velkolepou oslavou našeho apoštola na Velehradě. Zvláštní vla
ky svážely poutníky z celé oblasti českomoravské. Byli mezi 
nimi vynikající a slavní mužové stojící v popředí národního hnutí, 
osvětové a náboženské práce jako kníže Salm, archivář Brarull, 
poslanci dr. Šrom, dr. Pražák, Wurm, Skopalík, mnoho šlechty, 
episkepát moravský, přední zástupcové biskupských kapitol. I 
Slovensko, Rusko a Polsko měly tam své zástupce.

Na choru předváděl církevní zpěv známý skladatel a refor
mátor církevního zpěvu u nás, Pavel Křížkovský. S takovým 
úspěchem podával vzácná díla prvotřídní, že »někteří, jíž do 
chrámu nepřicházejí, chodili na Velehrad i přes hodinu cesty, 
nemohouce se dosti nabažiti této církevní lahody; viděl jsem 
hosty vzdálené, kteří na čtyři, pět dní si najali byt na Velehradě, 
aby mohli poslechnouti neslýchané dosud, velebné zpěvy Kříž- 
kovského«, praví očitý svědek. 1

Bylo přítomno toho dne na 60—80.000 poutníků, A tak to 
chodilo na Velehradě každý den po celý slavnostní oktáv cyrillo
methodějský, neboť každý den přicházeli z jiných děkanátů pout
níci, jak bylo určeno pro celou Moravu. Poutníci přicházeli a od
cházeli, průvody se střídaly s přicházejícími a odcházejícími, stří
dala se posvátná radost i žalcst při odchodu a vše mocně jímalo,

A jako o památce úmrtního dne i o svátku rozezvučela se 
celá Morava, s ní jásaly Čechy, Slovensko a radost nadšenou • 
projevovalo i Rusko.

Velevýznamnou byla 19. srpna na Velehradě pouť kněží, 
k níž dostavili se obě církevní knížata, pražský i olomucký, 
přemnoho kněží a lidu ohromné zástupy. Zpravodaj »Mor. Orli
ce« píše o významu slavnosti: »Dějinnou událostí jestit mimo
řádná slavnost velehradská, pouť kněžská; pouť, kterou konali 
bratři Češi, Moravané a Slezáci, synové, jedné vlastí, království 
českého . . . Odešli jsme z Velehradu s předsevzetím, že svorně, 
jednomyslně a mužně budeme hájiti církev a vlast, víru a národ
nost. Cyrill s Methodem, toť mužové, kteří před tisíci lety spo
jili Slovanstvo, Cyrill s Methodem spojí nás i nyní. Za Cyrillem 
a Methodem jdeme všichni: Moravan, Čech, Slezák, Slovák, Po
lák, Bulhar, Srb, Rus, slovem každý Slovan. Cyrilla a Methoda, 
jejich víry se držme, tak jenom dosáhneme, po čem srdce naše
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touží, sjednocení všech Slovanů spojených pouty Svatopluko- 
výbí, a pak žádná, ani pekelná moc neodolá nám.«

Byla to slavnost duchovního sbratření a spojení opětného 
v duchu cyrillomethodějském po tisíci letech velké diecese Me- 
thodovy říše Svatoplukovy a Kocelovy.

Památka těchto velkolepých oslav zůstala požehnanou a 
trvalou. Náboženské a národní vědomí se silně probudilo, osvěr 
žilo a utužilo. Kazatelé rádi opakovali slova umírajícího apo
štola: »Bratře, neopouštěj Moravanů dobrých!« a mluvili o lásce 
k víře, kterou apoštol kázal, a o lásce k lidu (vlasti), jejž apoštol 
horoucně miloval.

Na památku onoho jubilea přistoupilo mnoho členů k dě
dictví cyrillomeíhodějskému, svatojanskému, kněží svatoprokop- 
skému, Matici moravské, dědictví maličkých, zakládány byly 
knihovny po osadách vzdělávací, poučné, hospodářské, čtenář
ské spolky a besedy, sbíráno na národní prapory, kupovány 
byly různé předměty pro kostely a školy, stavěny sochy svět
cův, budovány potravní spolky, a rolnické záložny.

Upřímnými, vroucími a opravdovými ctiteli našich věro- 
věstů jsou Slováci na Slovensku. Vlastenečtí kněží znajíce sílu 
národnostní a náboženskou plynoucí z úcty domácích světců, 
vštěpovali ji hluboce v srdce věřícího lidu slovenského, aby 
tato úcta byla hřejivým ohniskem vědomí národního. Vřelý vla
stenec Ig. Sasík, místoředitel semináře báňskobystřického chtěl 
uctiti památku sv. Cyrilla založením slovenského katol. gym
nasia, na něž sbíral. Slovenští bohoslovci vydali krásný alma
nach »Cyrillský památník«.

Ale i vědomí všeslovenské stouplo toho roku hlavně před
náškami a tiskem. Tisk využitkoval té příležitosti a hodně zla- 
dil ve struny všeslovanské.

Myšlenka sjednocení Slovanstva u víře mohutně vystou
pila do popředí a stala se lidovou. Většina kněžstva s ní sezna
movala na kazatelnách a v různých řečích a proslovech poslu
chače, listy o ní psaly, šířila se známost o Slomškovu bratrstvu 
sv. Cyrilla a Methoda majícího za cíl sjednocení všech Slovanů 
v církvi katolické.

»Poohledneme-li se v duchu — usuzuje pravdivě assessor 
Vychodil — na celý jubilejní rok cyrillomethodějský 1869 a po- 
vážíme-li vřelé účastenství a obecné nadšení při slavnostech ju
bilejních, pak ty tisíce a tisíce poutníků na posv. Velehradě, 
velkolepý cyrillomethodějský průvod v Praze, velevýznamnou 
společnou pouť Čechů a Moravanů na posv. Velehradě, obecný 
zájem pro sjednocení Slovanů: rádi uznáváme a z plna srdce 
řekneme, že jubilejní rok svatocyrillský byl rokem velepože- 
hnaným pro povzbuzení a oživení blahoplodného jak vědomí 
náboženského tak národního a slovanského«. —

Letos si připomínáme 10501etou památku úmrtí sv. Cyrilla 
a oslavíme ji nejen na Moravě, nýbrž i na Slovensku.
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Kéž zavane mezi nás ideální smýšlení a nadšení ctitelů a 
oslavovatelů před 50lety, kéž duch apoštolů našich oživuje nás 
vezdy, oživuje i Slovany všechny!

Ferd. Pokorný T. J.Z kroniky ústavu sv. Cyrilla a Methoděje na Velehradě.
Když na začátku letošního školního roku (1918— 19) schá
zeli se naši chovanci se všech stran, pozdravovaly po
svátné věže velehradské mezi nimi také mnohou ne

známou tvář. Téměř o polovici vzrostl jejich počet příchodem 
nových hošíků, kteří v I. třídě gymn. hodlali položiti základ vyš
šího vzdělání a připraviti se na povolání apoštolské. Největší jich 
část vzrostla v nížinách a pahorkatinách moravských, než i krá
lovské Čechy vyslaly k nám tentokráte svého syna. Úkaz pak 
zvláště potěšující jest, že také Slovensko jest v ústavě zastou
peno. Jaksi se tím, arci jen v drobných rozměrech prozatím, na
značuje, že celý národ československý má spolupracovat! na 
díle šíření svaté víry cyriílomethodějské především mezi svými 
odtrženými pobratimy. Přidejme přání: Vivant sequentes! Zdrávi 
budtež, kdož následovati budou jejich příkladu!

Slibně započal školní rok nyní již se třemi třídami. Ježto 
žáků přibylo, byly kromě dřívějších upraveny ještě jiné místnosti 
pro ně. O prázdninách si je prohlédl msgre Dr. Bonifác Segefa, 
tehdejší ředitel are. chlapeckého semináře v Kroměříži, a vyslo
vil se jak o prostranné, vzdušné ložnici, tak o úhledné studovně 
i o třídách velmi pochvalně.

Bůh neušetřil nás hned po několika týdnech těžké zkoušky. 
V oné době řádila všude zákeřná epidemie, španělská chřipka. 
Značné procento našich chovanců jí bylo zachváceno. Bdělé péči 
jejich ošetřovatelů se podařilo, že u všech měla nemoc příznivý 
průběh. Jenom mladičký žák I. tř. František Obdržálek z blíz
kého Jalubí, jsa příliš útlého těla jí bohužel podlehl. Všichni, kteří 
znali nevinné toto dítě, měli je rádi. Důkazem toho byla upřímná 
účast jeho jalubských rodáků i jeho učitelů a druhů o jeho 
pohřbu za krásného podzimního nedělního odpoledne, kdy jeho 
tělíčko kleslo do hrobu jako květinka v jeseni uvadlá.

Brzo na to přišly ony rušné, nezapomenutelné dny prohlá
šení české samostatnosti. Vlny všeobecného nadšení mocně se 
přelily také do srdcí velehradských studentů, kteří oddaně lnou 
k národu svátého Václava a tolika jiných slavných světců. Ra
dosti své nad jeho osvobozením dali výraz v slavnostní akademii
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8. listopadu 1918. Jak velebný to byl pocit, když bez tlaku lísni- 
vých ohledu svobodně směly tryskati z mladistvých hrdel vla
stenecké hymny a se rtů se řínouti slova našich již zesnulých 
národních básníků, tesklivě patřících do lepší budoucnosti. Nej
dojemněji všech přítomných se dotýkalo, když náš Slováček, 
Felix Mikula z I. tř., básní S. Chalúpky »Bolo i bude« tlumočil 
radost, že piavda, co dí píseň jeho vlasti:

Nebojte sa, bratia, . . .
Slováci ožijú!

Ovšem jakoby mráz ovanul jejich duše tak milující nebes
kou Matku, když došla zvěst o děsném činu nevědomých davů 
na Staroměstském náměstí. V zadostučinění zavěsili si tehdy 
na stěnu své studovny obraz Panny Marie staroboleslavské, 
palladium země české. Na blízku visí také fotografie rozbitého 
sloupu mariánského s odprosnou básní X. Dvořáka »My přísa
háme!«, aby si stále uváděli na paměť, že nepokvete ve vlastech 
našich pravé štěstí, dokud se nesuskuteční zase:

Milá byla Panna Maria Čechům, 
milí budou Čechové Marii Panně.

Přiblížily se vánoční svátky. Ježto nakažlivé nemoci stále 
ještě sužovaly rodné vísky našich chovanců, nejeli domů v kruh 
svých milých domácích, nýbrž zůstali v ústavě. Možno říci, že 
stesk jich příliš netrápil. Bylif mezi sebou dobří druhové, cítili, 
že jejich představení je mají rádi a hledí jim prázdniny všemož
ně zpříjemniti, nescházelo jim tedy radovánek a zábav. Na 
Štědrý večer vysoký vánoční stromek zaplál v nádheře ozdob a 
četných dárků, ze sluje betlémské se na ně usmívala věčně ji- 
mavá skupina svaté rodiny s pastýři, milé koledy zněly za 
zvuku houslí, flétny, basy, piana a harmonia. Pak půlnoční mše 
svátá, krásný betlém v kostele . . .  co tu líbezných dojmů pro 
dětská srdce! V ostatní dny se bavili buďto doma hrami a čet
bou nebo — a to bylo vždy veselo! — si vyšli se sáňkami někam 
na lesní svah. Což na tem, jestli někdo se vykutálel do závějú, 
aspoň bylo smíchu více!

S novým rokem občanským nastala nová práce, práce tuhá, 
ale užitečná. Všichni hoši dobře vědí, že práce jest hlavní účel 
jejích pobytu na Velehradě, a proto se vesměs snaží jako málo
kteří studenti na učelištích světských. Jest jejich nadání také 
rozdílné, ale výsledky jejich píle ku konci I. pololetí v únoru byly 
uspokojivé, V III. třídě bylo z 8 žáků 7 s vyznamenáním, v II. tř. 
z 8 žáků 6 s vyznamenáním, v I. tř. z 15 žáku prospělo výborně 
6. Nikdo nepropadl.

Mezitím se někteří z nich k tomu vybraní horlivě připra
vovali k prvému vystoupení na prknech, jež představuji svět: 
K divadelnímu představení. Správa ústavu měla při tom dvojí 
účel na zřeteli: předně chtěla dáti schopným hochům příležitost, 
cvičiti se v řádném řečnickém přednesu a v nenuceném, neostý- 
chavém pohybování před četným, neznámým obecenstvem; dále
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zamýšlela předstoupiti s nimi takto i před širší veřejnost a uká- 
zati, jak usiluje o jejich všestranné vzdělání; spolu ovšem měla 
i látka zvolených kusů působiti v dobrém smyslu na diváky.

Divadelní představení bylo uspořádáno v sobotu 1. března 
pro dům a v neděli na to pro veřejnost ve Slovanské dvoraně. 
Program byl tento:

1. Proslov (přednesl R. Daněk III. cř.).
2. Boj a vítězství sv. Stanislava, dramatický výstup V. Hrad

ského. Dojemný výjev ze života mladistvého světce Stan. Kostky 
znázorňuje boj, jejž podnikne před vstoupením do Tovaryšstva 
Ježíšova sám se sebou i se svody a hrozbami svého bratra Pavla 
a svého vychovatele až do vítězného rozhodnutí, že tajně prchne 
z Vídně dc Říma. Hoši dovedli se vžiti v dosti nesnadné úlohy 
a podati výkony uspokojivé. Pěkně se vyjímaly kroje, zapůj
čené zvláštní laskavostí vdp. P. Pospíšila z Uh. Hradiště.

Chovanci chtěli své mladičké síly vyzkoušeti nejen ve směru 
vážném, nýbrž i veselém. Další číslo proto bylo:

3. Vyléčení, žert o 1 jednání od A. Majera. Obecenstvo bylo 
jim znamenitě pobaveno, jak dokazoval častý hlučný smích. O 
to si největší zásluhu získali představitelé cbou nezbedů ves
nických a starého čeledína. Kus měl i poučnou tendenci, zvláště 
pro mládež, totiž ukázati škodlivost prolhanosti a mlsnosti.

Představení všeobecně uspokojilo. Možno se tedy nadíti, že 
ústav touto pěknou slavností dosáhl, co zamýšlel: podati malý 
důkaz, jak se snaží splníti naděje, jež v něj kladou jeho dobro
dinci a přátelé.

V minulém ročníku jsem čtenářům tchoto časopisu ob
šírně vyprávěl, jak se v ústavě našem pěstuje myšlenka cyrillo- 
methodějská. Mohu letos uvéstí další doklady, jak se v této 
činnosti důsledně pokračuje. Vychovatelé hledí ve svěřencích bu- 
diti a udržovati zájem především o Velehrad sám a jeho minulost. 
Jsou poučováni o záhadách, jež na jeho půdě ještě zbývá rozře- 
šiti, a prakticky naváděni k samostatnému zkoumání a přemý
šlení. Příležitost k tomu naskytla se, když bylo třeba kopati na 
různých místech v zahradě blíže kostela, poněvadž některé od- 
vodňovací rourky byly ucpány. Náhodou se kopalo i na nepra
vém místě až do hloubky 3 metrů. Tam byla již půda nedotčená 
rýčem za předešlého odvodňování. V hlíně odtamtud vysypané 
našli hoši celou řadu zajímavých věcí: mnoho tuhových (t. j. 
proniknutých slídovými vrstvami) střepů patrně z popelnic, za
jisté zbytky rozkopaných hrobů. Z rozbitých částic složili si re
nesanční kachli z krbu, jinou pak s gotickým nápisem, asi z bý
valé cisterciácké knihovny, spálené za války třicetileté. I mince 
nalezli; nejvíce upoutala jejich pozornost stříbrná, mající na 
jedné straně zeměkouli s křížkem, na druhé tři lilie s růžicí 
uprostřed.

Občas jsou jím vysvětlovány přístupnější oddíly z Píčova 
monumentálního spisu »Čechy na úsvitě dějin« s případnými 
částmi z »Vlastivědy moravské«. Tím se v nich zbytřuje smysl
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pro starožitnosti. Sami pak na obvyklých týdennich procházkách 
do lesa Rákose poukázali na zvláštní zvlnění půdy, prostoupené, 
jak se podobá, četnými mohylami, z nichž jedna jest zvláště 
obrovských rozměru. Některé nálezy, svědčící o tom, že jest tam 
pohřebiště pohanské, chová museum velehradské. Ale to byly 
nálezy náhodné. Žádoucí by bylo soustavné prozkoumáni.

Sbírky památných věcí, týkajících se úcty cyrillometho- 
dějské a pod., utěšeně vzrůstají, poněvadž neschází šlechetných 
dárců, kteří obohatí je občas cennou drobností. J. M. nejd. p. 
opat želivský Fr. S. Roubíček poslal pěknou fotografii Vosmí- 
kových soch sv. Cyrilla a Methoděje na schodišti před průčelím 
klášterního kostela. P. Daněk T. J. přinesl z Ukrainy, kterou 
procestoval jako polní kurát až k Černému moři, množství po
zoruhodných obrazů, knížek a j. Sbírky jsou rozděleny na odbory 
a jejich pořádání a třídění svěřeno jednotlivým hochům, jimž se 
takto rozšiřuje duševní cbzor.*)

Není bez významu, že Ústav velehradský jest jaksi spojen 
s orientální akademií (vysokou školou pro otázku církví vý
chodních) v Římě. Tamější profesor sporných nauk bohoslov- 
ných P. Boh. Spáčil T. J. dlel totiž až do nedávná ještě na Vele
hradě čekaje, až bude moci odebrati se po otevření hranic na 
nynější své působiště, a tu mnohdy také vypomáhal obětavě ve 
škole apoštolské. Naši hoši si zachovali na tohoto vlídného 
učence milou vzpomínku. I nyní jest s nimi v písemném styku a 
lecčím chystá se jim způsobití radost.

V době, kdy se peklo strojí vytrhnouti víru cyrillometho- 
dějskou národu ze srdce, sluší se, upirati zrak s obdivem na 
muže a ženy, jež nám tato víra vychovala. To jsou na prvém 
místě svati patronové čeští. Třeba dcznati, že jejich úcta v kon
viktů kvete. Povzbuzují je k tomu četná umělecká díla, jež byla 
v novější době získána. Nejvíce se zalíbí každému návštěvníku 
nově zřízený «Koutek svatováclavský« na výhodném místě 
chodby kollejní. Vylíčíme jej podrobněji na jiném místě, jak toho 
zasluhuje. Na památku 1050!etého výročí smrti sv. Cyrilla roz
vila se »růže svatojanská«, vkusně zhotovená z ozdobných lá
tek, s pěti lupeny, na nichž naznačeno pět ran Páně, pět částí 
sv. pokání, paterý druh mlčení, spojený se vzpomínkami na po
slední věci člověka. Uprostřed růžově stkví se podoba jazyka 
sv. Jana Nepcmuckého. Kdo jde z kostela do zahrady, toho mile

*) Rádi bychom z chodby u brány vytvořili jakousi representacni sin slávy 
galerii obrazu, představující muže o Velehrad zisloužilé. Mnohý má snad větší 
podobiznu některého z oněch příkladných pracovníků; z d e  by byla nejlépe 
umístěna. Kéž by laskavý čtenář tlumočil tužbu naši na takových místech a v 
oněch rodinách, kde třebas obrazv takové jako vzácnou zděděnou památku mají 
a rádi by je posv. Velehradu věnovali. Nelze pomýšleti na zakoupeni nových 
obrazů Strosmayera. kard. Kúrstenberga, Bauera, Stojana, Procházky, Vychodila, 
Vykydala, Soukopa. Bílého, Brandla, Nevěřila, Pospíšila, Křižkovského, Snopka, 
Schneidra a mnoha jiných. Prozatím však chtěli bychom ozdobiti onu chodbu 
souborem větších fotografii, jež by byly později spolehlivou předlohou pro vetší 
malby,
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zdraví sličně obnovená soška tohoto světce, darovaná přičině
ním vdp. faráře z okolí.

Smíme také prozraditi, že první pokusy veršovné oněch 
studentíků, kteří v sobě pocítili vznět básnický, se odnášejí 
většinou k svátým ochráncům zemí českých. Malý sborník 
svých skromných prací věnovali z vděčnosti svému předsta
venému F. Jarošovi v den jeho jmenin 19. března t. r. Za od
měnu smělí jiti téhož dne do krypty pod chrámem velehrad
ským, kde byli upozorněni na místa, na nichž by výzkumné 
kopání slibovalo zdar.

30. března počala na Velehradě sv. misie. Bylo jí vskutku 
zapotřebí po tolika letech válečných, plných útrap a zkoušek, 
kdy byla otřesena víra i mravnost mnohých. Konali ji dpp. mi
sionáři se Sv. Hostýna P. Ostrčilík a P. Rybák. Účastenství vě
řících nejen z farnosti, nýbrž i z celého okolí bylo hojné a po
žehnání Boží zřejmé. Přispěly k tomu zajisté i modlitby cho
vanců, kteří — jak sám dp. misionář s pohnutím lidu s kaza
telny vyprávěl — chtěli aspoň tímto způsobem cvičiti se v pů
sobnosti misionářské. Sami také bvli, pokud vyučování připou
štělo, horlivými posluchači pánů kazatelů, ač měli, již na za
čátku šk. roku třídenní exercicie řízené P. Perničkou T. J.

Co píši tyto řádky, dlí naši hoši doma na svátcích. Až se 
vrátí, zotaveni jsouce a osvěženi, nastane jim příprava na zá
věrečné zkoušky. Nebude to bez námahy a vzrušení, leč přece 
bude jejich život zde v zátiší, ve stínu svatyně velehradské, 
šťastnou idyllou, srovnáme-li jej s hrozivým vřením a kolctáním 
současného života veřejného. Dejž Bůh na přímluvu sv. věro
zvěstů slovanských, by záhubnými těmito víry nebylo zasaženo 
a rozmetáno dílo Ústavu apoštolského, nýbrž vzkvétalo a při
neslo církvi i vlastí užitek mnohonásobný!

Dr. Josef Matocha.Úryvky z knihy Solovjevovy.
»Qd té doby, kdy se křesťanský Východ po rozkolu od

loučil od katolického Západu, nenarodil se na Východě tak 
veliký hlasatel církevního sjednocení, jako je Vladimír Solov- 
jev . . . Každý, kdo chce studovati otázku církevní unie a pra- 
covatí na této veliké, ale nesnadné úloze, musí poznati život 
a dílo Solovjevovo«. Tak se píše v loňském březno-květnovém 
čísle »Vychovatelských Listů«.1) Údové »Apoštolátu« pracují 
mnozí přímo, mnozí nepřímo modlitbou a almužnou na velikém 
díle církevní unie. Proto tedy se zájmem a užitkem si přečtou 
některé úryvky z knihy onsho velikého hlasatele církevního 
sjednocení, Vladimíra Solovjeva. Kniha, ze které chceme úryvky

-1) Fr. Grivec: Vlád. Ser. Solovjev str. 151.



77

přinášeti, sluje »Rusko a všeobecná církev«*) a je dle .»Vychova- 
telských listů« dílo Solovjevovo nejkatoličtější.

Pro dnešek podáváme úryvek v první hlavy, v níž Solov- 
jev vykládá pěknou legendu o sv. Mikuláši a sv. Kassiánu. Na 
příběhu této legendy potom přirovnává Západní církev s Vý
chodní. Začíná takto: »Sv. Mikuláš a sv. Kassián, tak vykládá 
nám ruská národní legenda, byli jednou posláni, aby navštívili 
zem. Tu spatřili cestou nešťastného sedláka, jehož těžká fůra 
sena hluboko v blátivé cestě uvízla. Chudák sedlák se mamě 
namáhá, aby koně přiměl a vozem s místa pohnul.

»Pojďme, pomůžeme dobrému člověkovi«, pravil ihned sv. 
Mikuláš k svému soudruhu.

»Bůh mne chraň«, odpověděl sv. Kassián, »bojím se, abych 
si svůj hábit nezamazal«.

»Inu, tedy počkej na mne, nebo lépe jdi si beze mne svou 
cestou«, odpověděl na to sv. Mikuláš, i neohroženě se zabořiv 
do bláta, vydatně pomohl sedlákovi. Fůra vyjela z bezedných 
kolejí.

Když sv. Mikuláš, dokončiv tuto pomocnou práci, svého sou
druha zase dohnal, byl celičký od bláta a jeho umazaný a roztr
haný hábit připomínal cáry chuďasovy.

Veliký byl podiv sv, Petra, když ho tak dodělaného u bran 
nebeských spatřil.

»Ach! Kdo pak tě tak dodělal?« ptá se ho. Tu sv. Mikuláš 
vypravoval, jak se všecko přihodilo.

»Ale co je s tebou?«, ptá se na to sv. Petr sv. Kassiána, »či 
jsi s ním nebyl při tom potkání na zemi?«

»Jak by ne, ale já nemívám toho zvyku, míchati se do věcí, 
které se mne netýkají, a potom především jsem na to pomýšlel, 
abych si nezamazal skvoucí bělost svého habitu«.

»Tož tak!« praví na to sv. Petr. »Tebe, sv. Mikuláši, za to, 
že jsi, neboje se bláta, vytrhl bližního z bídy, budou lidé nyní 
dvakátc do roku oslavovat, a budeš v očích všech křesťanů 
na svaté Rusi po mně největším svátým. Ale ty, sv. Kassiáne, 
kochej se i dále neposkvrněnou bělostí svého habitu, ale oslavo
vat tě budou toliko v přestupných letech — jednou za čtvry 
roky. — « ~

Zajisté se může sv. Kassiánu odpustit jeho strach z tělesné 
práce a bláta rozjetých cest. Ale zcela jistě by nebyl v právu, 
kdyby se mu zachtělo odsoudit svého soudruha proto, že sobě 
jinak představuje povinnosti svátých vůči člověčenstvu.

Nám jest sice drahým a milým hábit sv. Kassiána, ale nvní 
náš celý povoz utonuvší stou v blátě, proto je nám nutným 
především sv. Mikuláš, tento neohrožený svátý, povždy na po
moc připravený, aby nám podal svou pomocnou ruku.

s) VI. Solovjev, Rusko a všeobecná církev. Moskva 1911. Z frančtiny 
zruštil G. A. Račinski. Vydáno nakladatelstvím »Putje«.



Západní církev, věrna svému apoštolskému povolání, ne
bála se nikdy sestoupit v bláto světového života. V minulosti 
dlouhých věků byla mnohdy sama jedinou záštitou mravního po
řádku, umění a osvěty mezi nevzdělanými národy evropskými. 
Tak byla přinucena převzít na sebe veškerou námahu hmot
ného zařízení a úprav k duchovní výchově národů, ducha nevá
zaného a mravů surových ve svých přirozených pudech.

Zasvětivše sebe této obtížné práci, pomýšleli papežové, ja
ko sv. Mikuláš v legendě, méně na svou viditelnou zevnější či
stotu, než na skutečné bídy člověčenstva.

Východní církev však ze své strany a ve svém samotář
ském asketismu a rozjímajícím mysticismu, ve svém vzdalování 
se od politiky a veškerých společenských úkolů, které hýbají 
člověčenstvem, žádala si přede vším, jak sv. Kassián, dosáhnouti 
nebe bez všeliké skvrny a poruchy na svém habitě.

Tam chtěli využít božských i lidských sil za všeobecnými 
cíly, tu veškerá starost spočívala jedině v tom, aby se zachránila 
zevnější čistota.

Tu tedy máme radikální různost i nejhlubší příčinu rozdě
lení mezi oběma církvemi.

Dle východního křesťanstva se již po tisíciletí náboženství 
uspokojuje jedině zbožností, a modlitba byla uznávána za je
diné náboženské dílo.

Západní církev, nepopírajíc důležitosti soukromé zbožnosti, 
jako jistého počátku každého náboženství, chce, aby tento po
čátek se rozvinul a přinesl plody u vespolní součinnosti, která 
směřuje k slávě Boží a všeobecnému blahu člověčenstva. Vý
chodní člověk se medií, západní se modlí i pracuje. Kdo má 
z nich'pravdu?

Ježíš Kristus založil svou církev nejen proto, aby rozjímala 
o nebi, nýbrž i proto, aby též pracovala a vešla v boj s bránami 
pekelnými Proto nevyslal svých apoštolů do pouští a samot, ný
brž do světa, aby hc vydobyli a podmanili svému království, 
které není z tohoto světa. I žádal od nich nejen holubicí čistoty, 
nýbrž i hadí chytrosti a cpatrnosti.

Kdyby veškerá úloha jen v tom spočívala, aby se zachránila 
čistota duše křesťanské, k čemu by byla veškerá všeobecná or- 
ganisace církevní, k čemu by byla ta nejvyšší, bezpodmíněná 
práva, kterými Kristus církev vybavil, zaopatřil, dav jí neodvo
latelnou moc, aby vázala i rozvazovala na zemi i na nebi?

Máme na Východě modlící se církev, kde však máme 
pracující církev, která by vystoupila plna duchovní síly, která 
by byla neodvislou od veškeré pezemské moci? Kde je na Vý
chodě církev, která by vystoupila plna duchovní síly, která by 
byla neodvislou od veškeré pozemské moci? Kde je na Východě 
církev živého Boha, církev dávající v každém období člově
čenstvu zákony, vysvětlující a rozvíjející formule věčné pravdy, 
aby je pak postavila, oproti veškerému poblouzení, které bez
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přestání svoji tvář mění? Kde je církev pracující na obrození 
společenského, sociálního života národů v souladu s křesťan
ským ideálem i vedouc je ke konečnému cíli tvorstva — svo
bodnému i dokonalému spojení se Tvůrcem?

Jestli tato velká církev, která v minulosti jedině pečovala, 
aby se modlila, nadarmo se nemodlila, tu je jí nutno, aby se uká
zala jako živoucí církev, která pracuje, bojuje, vítězí . . .

Tu nám dostačí, abychom vlili našemu náboženství kato
lický, čili všeobecný ráz, přiznávajíce sebe solidárnými s pracu
jící částí křesťanského světa, to jest, musíme býti za jedno 
s tím k práci soustředěným a organisovaným Západem, ovlá
dajícím, čeho se nám nedostává . . .

Potud velký Solovjev. Jeho přirovnání se právě za těchto 
smutných dob ukázalo pravdivým, kdy církev východní, ne
zvyklá sociální práci neví si rady a nezná, jak v bídě pomocí.

Jak sv. Petr, tak i jeho nástupce sv. Otec v Římě íád by na 
zubožení Ruska »neohrožené Mikuláše« vyslal, kteří by své síly 
obětovali a v bídě tonoucím pomocné ruky podali. Kéž by se 
našlo z ruské strany nelekajících se Kassiánů, kteří by důle
žitost a nutnost tohoto záchranného díla pochopili. Pak by se 
»ubohou fůrou« brzo pohnulo. Mikuláš — Kassíán, to jest církev 
západní a východní, musí nyní neohroženě do rozjetých cest, 
v bláto hrozných dějů, aby člověčenstvu trpícímu pomohli z be
zedné bídy.

V této spasitelné prácí a v žáru lásky k trpícímu člověčen
stvu by jistě též pracovními z obou stran brzo zapoměli na ne
patrné dělící je rozdíly a hravě by našli výchcdiště ze staletých 
různic a podali by si ruce na poli spásonosné práce, Pánu Bohu 
ku cti, člověčenstvu veškerému k časnému i věčnému blahu. 
Dejž to Bůh! (Příště zase něco.)

jzm šc
Ludvík Grygera. „Bulhaři a Rekové.

Do těchto rozbrojů byla nucena vložiti se veřejně i vláda. 
Když si Vidinští r. 1850 přišli stěžovat na svého vladyku, na
vrhli vládě, že by se aspoň u nich mohl učiniti konec haneb
nému vydírání fanaríotského tím způsobem, že by se o něco zvý
šily daně a jejich biskupu se ustanovil určitý roční plat, který 
by mu vyplácel stát. Vláda ochotně návrh přijala, ale byla by jej 
velmi ráda rozšířila na všecky biskupy vůbec; neboť sama také 
u státních úředníků již dříve zrušila zastaralý a nevhodný způ
sob, že si vybírali platy od lidu sami, a vyplácela jim služné jako 
v jiných řádných státech ze státní pokladny. Požádala tedy pí
semně patriarchu, aby věc se synodem uvážil a pak společně 
s ní projednal a uvedl ve skutek. Ale patriarcha na to mlčel a
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dlouho se jaksi nijak neměl k odpovědi Kdež pak! Vždyť to 
by byla bývala smrtelná rána pro všecky fanarioty! Z čeho by 
pak byli žili a tyli? Když však vláda byla již netrpělivá a stále 
na něho naléhala, svolal konečně synod. A synod rozhodl, jak 
se jinak ani nedalo očekávati, zcela po íanariotsku, že návrh 
vládní se musí zamítnouti, poněvadž prý je okolnostem nepřimě
řený! Ministru pak náboženských záležitostí zaslali takovouto 
odpověď: že prý je prastarým křesťanským obyčejem, v samém 
evangeliu odůvodněným, aby si věřící platili a vydržovali své 
duchovenstvo sami; nyní jsou ovšem poplatky značné, ale není 
to nic divného, neboť každý biskup má na vše strany mnoho 
povinností a placení, jako na př. patriarchovi, na školy, na ne
mocnice, na chudé atd. A také prý je obava, kdyby měli bisku
pové stálý plat od státu, co by se pak stalo s tak zvaným «dvor
ním« dluhem patriarchovým, který se páčí na 6,258.989 piastrů 
a který pomáhají patriarchovi úrokovatí i umořovati biskupové, 
platíce mu ročně spolu 1,833.289 piastrů! A co by se pak také 
stalo s různými církevními nebo vůbec obecně prospěšnými ná
rodními ústavy, školami atd.? Pro ty by to znamenalo přímou 
pohromu! Církev tedy, ačkoliv se jinak vždy velmi ráda pod- 
voluje všem sultánovým nařízeným, tohoto vládnjího návrhu 
přijmouti nemůže. V celých dějinách také prý není příkladu, že 
by se kdy co podobného bylo dělo!

Ten jejich strach o »národní« ústavy! Bylyť ony z velké 
části v Cařihradě a náležely vůbec národu, který se od pra
dávna úředně nazýval Rum ft. j. římský). Ačkoliv název ten 
v sebe zahrnoval všecko pravoslavné v říši, Řekové si jej oso
bovali jen pro sebe. Vybírali tedy řečtí biskupové po svých 
díecesích cd bulharského lidu bohaté příspěvky na ústavy, které 
sloužily jedině Řekům, jeho zavilým národním nepřátelům! To 
se Bulharům ovšem též nemálo příčilo! A ten patriarchův »dvor
ní« dluh! Bylo ho třeba při tolika příjmech a tolikém odírání 
lidu? Musel žít patriarcha jak turecký velmož?

Na opověď patriarchy a synodu ministerská rada se po
hněvala — vždyť všichni věděli, jak se věci vlastně mají — a 
vezír sám patriarchovi poslal odpověď ne právě lichotivou: po
vinností biskupů že jest, aby řídili duchovní záležitosti křesťanů 
a poučovali je o víře a mravech, cni však že místo toho a místo 
aby dobrým životem dávali lidu příklad, jen tím se zabývají, že 
sbírají peníze, a lid k nim proto pozbývá úcty! námitka pak, 
že by různé ústavy utrpělv škodu, nemá platnosti, protože se 
lehko může spočítati, kolík ročně spotřebují a také to se může 
křesťanskému obyvatelstvu zapcčítati do daně, takže naprosto 
není třeba, aby biskupové sami svévolně od lidu vybírali, kolik 
chtějí a jak chtějí. A na konec vezír patriarchovi důtklívě napo- 
ručil, aby věc se synodem a zástupci lidu znovu rozvážil.

Nebylo zbytí, patriarcha musel do kyselého jablka kous- 
nouti přece. Svolal tedy do svého paláce zase synod i zástupce
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lidu (v březnu 1851). A tam se rozhodlo, že se má vládě, když 
si toho lak přeje, vyhověti, a že se dědy návrh na placení bi
skupu ze slatní pokladny »v zásadě« přijímá. Tím by se však 
bylo bezpochyby všecko také skončilo; neboť další jednání po
lom zase vázlo. Ale vezír pozoroval, že páni věc protahují schvál
ně, a proto znovu udeřil na patriarchu, aby si pospíšil. Na jeho 
nejemnou pobídku sešel se synod zas a zvolena byla šťastně 
šestičlenná komise, aby otázku důkladně prozkoumala. Komise 
tedy potom zkoumala; ale zkoumala tak důkladně, že nemohla 
být nijak hotova. Zatím vládě nastaly jiné, naléhavější starosti 
politické, a komise nemajíc za sebou poháněče nad svou »pilnou« 
prací načisto usnula — ovšem velmi ráda. Tak byla stará fa- 
nariolská neplecha zachráněna a žíla pak zas, aspoň na čas, ve
sele dál.

Je jistě úkazem zajímavým a příznačným, že se do cír
kevních náležitosti křesťanských musela rázně vkládati i tu
recká vláda. A nebylo to po prvé! Stalo se tak na př. také za
čátkem r. 1849. Tehdy poslala Vysoká porta (vláda), a to na 
přímé poručení sultánovo, patriarchovi písemný rozkaz, tohoto 
obsahu: Vláda již nejednou patriarchátu doporučovala, aby za
mezil nepořádné hospodaření s penězi různých pokladen, jež 
má ve své správě a z nichž se vydržují nemocnice, školy a různé 
obecně prospěšné ústavy, jako též, aby již jednou přítrž učinil 
všelijakému bezpráví, jež činí biskupové svým věřícím; ale vše
cko upozorňování zůstalo marno. Je však nezbytně potřeba, aby 
se v té příčině něco již stalo, neboť je známo, že biskupové a 
kněží se mají starati o blaho lidu, jemuž jsou ustanoveni za pa
stýře a dávati mu příklad dobrými skutky, zatím však nejedni 
z nich tropí věci, jakých by si nedovolili ani nejhrubší a ne
vědomí lidé, čímž pak trpí vážnost duchovenstva i dobrý mrav. 
Protože duchovní úřad sám není s to, aby nepořádným lidem 
zamezil činíti zlo a také nehrubě dosud dbal, aby se k duchov
ním úřadům nepřipouštěli lidé nehodní, tedy nezbývá, než aby 
se připravila a v činnost uvedla jistá nařízení, která by dovedla 
lidí náchylríé k zlému na uzdě udrželi, jakož i konec učinili 
obyčeji, že se předávají duchovní úřady za peníze, poněvadž se 
to stává příčinou zlořádů a vydírání. Jsme přesvědčeni, že při 
své horlivé snaze o blaho lidu a za pomoci dobře smýšlejících 
biskupů a zástupců národa se oostaráte a učiníte, co třeba, 
abyste vyplnil císařské přání!

Člověk tu žasne. Podle této úřední výzvy můžeme se do
myslili, co se asi v řecké církvi dělo, když se již sami Turci, 
i pří příslovečném tureckém hospodářství , styděli za to, co se 
pod jejich vládou páše, a dútklivě naléhali na opravy! A jen si 
též představme! Turci musejí napomínali a zrovna nutili kře
sťanského patriarchu a jeho biskupy, aby byli dbalí pořádku a 
dobrého mravu ve své cíikvi! Věru, tenhle úřední dokument 
z r. 1849 zůstane dokumentem věčné hanb\ pro církev řecko-

2
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východní1 Zároveň pak Bulharům dává skvělé svědectví, že 
měli příčinu víc než dostatečnou, když nechtěli zvrhlé fanariot- 
ské vlády nad sebou trpěti a dali se s ní v nesmiřitelný boj.

Do církevního sporu bulharskořeckého vpadla náhle veliká 
událost, která oběma stranám na čas uložila klid. Byla to válka 
krymská, jež trvala od 4. listopadu 1853 a skončila se mírem pa
řížským 30. března 1856. Všecko napjatě čekalo, jak válka 
skončí; vždyť nešlo o nic menšího, než o rozbití Turecka! Rusko 
pro sebe žádalo právo ochrany nade všemi pravoslavnými kře
sťany v říši turecké a dohnalo Turky k válce. K Turkům se 
však přidala Anglie, Francie, později Sardinie i Rakousko, a 
tak se Rusku plány nezdařily, bylo poraženo, a Turecko za
chráněno.

Mučednictví unie na Podlesí.
Dle věrohodných pramenů P. J. K. z Podlesí přeložil Ad. Jašek.

Díl II.
Pronásledování sjednoceného lidu.

(Pokračování.)

Z biskupského města Janova odstranili napřed biskupa, pak 
řád dominikánský, které byly oporou sjednocení, a zařizovali 
je jako baštu, odkud by se šířilo pravoslaví na všechny strany. 
Vláda prodala starý sjednocený kostel a chrám dominikánský 
dala velmi dovedně přeměniti na cerkev pravoslavnou bez var
han, oltáře, lavic, zpovědnic, tak že lid ani nevěděl, jak na 
jednou v jeho středu pravoslaví vyrůstalo.

Ačkoli sjednocení měli hodného kněze, přece vedouce změ
ny, přešli všichni do chrámu latinského, přijímajíce tam též sv. 
svátosti.

Nadešel všude na Podlesí hrozný ukrutný rok 1874, kdy 
byly sbírány podpisy sjednocených, že dobrovolně přestupují na 
pravoslaví. I v Janově neobešlo se to bez žalařování. A aby pro
hlášení ubohých obětí bylo slavnostní, mělo se dítí veřejně na 
náměstí před svatyní, která byla svědkem jejich katolického 
křtu, katolické víry a života, která je krmila chlebem duchovním 
jako matka milované děti své. Byl vybrán k tomu národní stá
tek celého kraje, sv. apoštolů Šimona a Judy. Uvěznění byli 
přivedení z vězení a jiní k tomu sehnáni, postaveni na náměstí 
a vojáci šli hledat sjednocené ještě do kostela, kde byl lid již 
luistě shromážděn k slavnostním nešporám. Lid klečel jako kdysi 
na aréně římské před velebnou Svátostí, ale nikdo ani kněz ne
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mohl začítí nešporu, neboť celý kostel propukl v hlasitý, usedavý 
pláč. Zpěvné druhdy Davidovy žalmy tentokráte proměnily se 
v nářky a výkřiky bolesti a úzkosti a tímtéž bolem a pláčem 
jako protějšek choru odpovídali sjednocení seřazení již do šiku 
přede chrámem. Varhany tentokráte mlčely, jako by nechtěly 
mísiti svůj slavnostní hlas v dojemné nářky mučedníků za sv. 
víru. Strážníci vrazivší do chrámu byli svědky velebného výjevu

Chovanci misij. ústavu sv. Cyrilla a Methoda na Velehradě 1919.

Sjednocení leželi na tváři před oltářem, chtějíce tím dáli na jevo, 
že jscu hotovi k sebe větším obětem za sv. víru, a polské oby
vatelstvo je hustě obklíčilo, cítilo, hořekovalo a plakalo s nimi

Na sto občanů bylo vyvezeno do blízkých okresních vězení; 
tam byli nuceni zimou a hladem k podpisu na pravoslaví. Ale 
když za nic na světě jich k tomu dostati nemohli, spokojili se 
aspeň prohlášením, že nebudou náležeti do spolku proti carovi. 
Byli pak propuštěni na svobodu. V hloubí Rusi jich však několik 
i zemřelo.

Podobně jako v Biale chtěli i v Janově uspořádati velikou 
slavnost na památku »sjednocení s pravoslavím«. V živé paměti 
byla u všech ještě kromobyčejná slavnost, když se navrátii 
biskup Szymaňski z Říma r. 1859 a přinesl s sebou jako dar 
papeže Pia IX. kostelu janovskému ostatky sv, Viktora mučed
níka. Pravoslavní chtěli něco uspořádati, co by okázalostí pře
vyšovalo onu katolickou slavnost, co by tím pevněji utkvělo
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v mysli všech. Nešetřili ani peněz, vyhodivše na to přes 20 
tisíc rublu.

Slavnost bvla nazvána ruskou misií a konána c svátku 
Zvěstování P. Marie. Vše se melo díti co nejokázaleji. Město 
bylo vybíleno, ulice urovnány, upraveny a pískem posýpaný, 
náměstí bylo proměněno v umělý háj z mladého smrkoví a je
dloví, všude vlály ruské prapory. Všem se to líbilo, třeba že 
všichni též tvrdili, že jako ta zeleň nemá trvání, tak ho nebude 
mi ti ani strojené pravoslaví a íusicismus.

Uvítání vynikajících hostí byle přepýchové. Zvláštní kuchaři 
byli tu, nejvybiranější druhy ryb, jídel a vín byly dopraveny 
z velkoměst; v bývalém biskupském sále bylo prostřeno pro 
ICO velkých pánu a v sále konsistorním pro 150 osob. Ale nebylo 
zapomenuto ani na lid. Na ulicích stály kádě se slanečky a zá
kusky, jež byly dávány zdarma. Starostové doslali i po 100 
rublech, aby sebe a jiné počastovali«. Přibylo mnoho hodno- 
siářu, úředníku, deputaci spolku, studentstva a ra 60 pravoslav
ných knězi s arcibiskupem Jcaniciem. Přijely dvě vojenské ka
pely, silný sber zpěváků, všelijací kejklííi a ohňostrojci, fotograf 
a různé havěti celé desítky. Dvě stě vojáků a tři setniny ko
záku mělo udržovali pořádek a dělati parádu. Bohatá boho
služebná roucha a tisíce ikon (obrázků) jako památkv na podě
lování bylo uloženo v několika bednách.

V 7 hod. ráno íozezvučely se zvony býv. dominikánského 
chrámu, tak že lid slyše jejich velebný slavnostní hlas, vybíhal 
na ulice, nevěda, co se děje. ¡Již o 5. hodině ráno přijížděly po
vozy z celého okolí, tak že ckolo katedrály se jich tísnilo ně
kolik set. Všichni se tulili do zadu za zvonici, jedině kteří byli 
nemocni od kozáckých ran, zůstali na vozích. Doslavili se všichni 
z rozkazu, jehož nesplnění znamenalo vysokou pokutu. I za 
Buhem v pravoslavných vesnicích již dva týdny napřed byla 
slavnost a bezplatné pří ní pohoštění oznámeno a lid pozván. 
Dostavili se četně, přišli hojně i židé, kteří musili krámy své 
zavříti.

Za neustálého hukotu zvonů a jeku lidu hustě seřazeného 
cd biskupského paláce až do chrámu ubíralo se panstvo do 
cerkve. Fotograf se neukázal, ne-bof již včera tak se opil, že 
ležel v bezvědomí a onemocněl. Poněvadž ve vnitřku chrámu 
nebylo místa, zůstali sjednocení na hřbitově venku k velké své 
radosti. Arcibiskup měl krátkou, ale slusnou promluvu. Po 
něm mluvilo několik kněží velmi ostře proti Polákům a kato
líkům, lak že arcibiskup přerušil jejich kázání a přistoupil k - 
bohoslužbě. Byla skončena teprve kolem druhé hodiny po po- 
iedni. Když sjednocený lid nedal se pohnout:, aby složil hold 
arcibiskupu, odešel tento z chrámu a gubernater Gromeka mlu
vil k lidu, vyzývaje ho, aby popíjel a jedl, by dlouho pamatoval 
na slavnost. Filo, jedlo, hedevalo se všude, hudba hrála, nad
šené přípitky byly proslovovány, křik hurá sc rozléhal a do 
toho mísil se mohutný slavnostní hlas zvoně.



Arcibiskup znaje pozadí slavnosti, nebyl svůj. Sestoupil 
k lidu, aby ho pcdělil oblázky. Ale sjednoceni nechtěli ničeho 
přijati, tvrdíce, že jsou katolíky.

»Tak nechcete býti pravoslavnými?« tázal se vlídně arci
biskup.

Nechceme nikdy, 'en úřady naše nás k tomu nutí«, dostal 
v odpověď.

»Když ledy nechcete, nebudete, nikdo vás k tomu nemůže 
přinu ti ti. Vezměte 'i aspcň na pamá tku carský dárek a obrázek 
Matky Boží častochovské.

»Památku rádi přijmeme, katolíky zůstaneme a za vás i za 
cara se pomodlíme«. Vděčně políbili arcibiskupu ruku. Gromeka 
a náčelníci jsouce svědky toho, vztekali se zlostí, ale mušek’ 
mlčeli.

Arcibiskup nejsa s nastrojenou korneli spokojen, již neno
coval v Janově, ale odjel do Varšavy. Nyní holdování neznalo 
mezí. Ovšem že nescházely pozdravné, pochlebné telegramy 
carovi, carevně, sv. synodu a nadšené zprávy, pro noviny.

Na ulici hodovali všichni, kdo měli hrdlo. Vojsko, strážníci 
a četníci byli do němoty spiti. Na slané slanečky byla žízeň, 
a jisti a piti bylo co. Pravé crgie nastaly večer. Hudba, jak mohla, 
hrála, ohňostroje četné byly vypáleny, mládež ze zvědavosti 
plnila ulice a jsouc častována, zůstala. Kdo mohl, dal se do tance. 
Těžko vypsati, co se vše událo, když nastala čirá noc. Spiti 
kozáci uchylovali dívky a ženy, pláč a křik nešťastných se všude 
rozléhal. Čtyři spiti účastníci navracujíce se v noci domů,' 
spadlí do řeky Buhu a utopili se; celkem sedmnáct osob slav
nost tu odneslo smrtí.

Janovští vskutku dlouho pamatovali na »-ruské misie«, ale 
k jejich chvále budiž řečeno, že z katolického místního obyva
telstva jen málo se jích súčastnilo slavnostního hodován».

V obci Pratutíně, když okresní hejtman po dobrém ničeho 
nemohl svésti, předal roli plukovníkovi Steinovi, rodem Němci 
luteránu. Jal se dckazcvati lidu, že ze všech náboženství pra
voslavné jest nejlepší. Když se ho tázali, proč sám nepřijímá 
pravoslaví, veřejně se lidu vysmál, dal vojskem otočití hřbitov, 
na němž sjednocení byli shromážděni, hájíce chrámu svého, ká
zal nabiti na ostro, zatrcubiti k útoku a vojenskou mocí se do- 
stati do kostela přes mrtvoly nevinných věrných jeho obránců. 
K útoku byl dán povel. Věřící padají na tváře a zpívají nábožné 
písně Pod Tvou ochranu«, »»Před oči Tvoje, Pane«, všechny ty 
písně slévají se v jedinou modlitbu, v jeden chór, v jednu prosbu 
k Pánu Bohu. Všichni bylí hotovi skonali u kostela a krev svou 
proliti na svědectví sv. víry. »Jen po mrtvolách naších dostanete 
se dovnitř«, volali ze hřbitova otočeného pevnou zdi.

Plukovník vida neústupnost lidu, kázal vojsku odstoupili 
na 10 kroků, po druhé zatroubiti a vystřeliti. Padá první mučed
ník k zemi, věřící kupí se kolem něho, ale nezoufají, nýbrž obna-
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zují prsa a volají k vrahům; »Popřejte i nám takovou smrt!« 
Byli by stříleli zajisté dále, kdyby náhodou koule nebyla ranila 
vojína z protějška. Jakmile však viděli někoho klesati v řadách 
svých, bylo dáno znamení k ústupu. Na hřbitově leželo třináct 
mrtvých a několik desítek raněných.

Tu se jali vojíni sekerami bušiti do dveří, az povolily, a s 
bodákem v ruce řítili se na bezbranný lid. Týrali ho, bili, sekali, 
mrzačili a pak všechny svázali provazy a na noc odvedli do 
chlévů, prozatímních to vězení. Příštího dne raněné odevzdali 
jejich rodinám, poslali k nim lékaře, aby je léčili. Než ranění 
ukrývali rány své, chtěli trpěti jako mučedníci za víru, s obdivu
hodnou trpělivostí a odevzdaností do vůle Fíoží snášeli muko 
svá, až mnohé smrt vysvobodila.

Plukovník pak ^popem násilně otevřeli dvéře kostelní, za 
účasti vojska pohřbili mrtvé a srovnali rovy se zemí, jež udeptali, 
aby sjednocení mrtvol nevyzvedli a nepohřbili po katoličku.

Ostatními věrnými naplnila se blízká vězení, v obci byly 
zůstaveny tři seíniny kozáků živených na účet obyvatelstva. No
vá muka mu ještě plukovník připravil. Sám týral lidí, bil, kopal, 
vlasy z ubohých trhal, tak že někdy býval tak znaven, že vo
jíni ho museli naložíti na povoz a do Bíalé zavěsti. Měl-li kdo 
jméno Josafat, pokutoval jej nebo rodiče jeho. Ubožák chtěl se 
takto pomstiti na mučedníku, sv. Josafatovi. Zboží, dobytek, 
vše pošlo na vydržování vojska, denně byiy naporučovány bez
účelné roboty, jako sbírání sněhu a blata rukama s cesty, k ně
muž po celé dny byly naháněny i ženy a děti. Ve vězeních ně
kteří byli držáni i sedm let, mnozí posláni do hloubi Ruska, a 
kteří byli puštěni pak na svobodu, byly to hotové mrtvoly, 
cbláčené kosti v sešlou kůži lidskou, ale s čistou andělskou duší. 
Kromě všech ztrát bylo vynuceno na nich ješté pokuty na 
60.000 zlatých.

Ve farncsti Komici vyhnali za tuhé zimy obyvatelstvo do 
sněhu, tam je tloukli a nechávali mrznouti. O štědrém dni r. 1874 
je opět vyhnali na roboty sněhové a celou svátou noc nechali je 
za třeskuté zimy venku na poli bez přístřeší s obnaženou hlavou. 
Tam světili mučedníci jitřní. Na slavný den Božího nar zení 
předvolal si velitel některé občany a pravil jim: »Poněvadž 
chcete zůstati úpornými katolíky a Poláky, každému jnuži vy
platíme po 100 ranách nahajkami, ženám a dětem po 50, abyste 
pamatovali na ten svátek a měli i hojnou koledu«. Celý veliký 
den byly udíleny rány, tak že většina obyvatelstva silně krvá
cela. Rány dal opakovati po tři dny, a když zůstávali úpornými, 
čtvr tý den dal za kruté zimy venku na poli svléci ubohé oběti se 
šatů, muže i ženy, a dal je do krve opět bičovati. Sníh se červe
nal krví mučednickou, ale zůstali přes všechna ukrutenství věrni 
víře své. Pak kázal, aby každý hospodář přivedl vola a sám jej 
pro kozáky zabil. Mimo to různého dobytka, drůbeže a zboží 
bylo vybráno velmi mnoho. S koňmi byli vysíláni na bezúčelné
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formánky od dědiny k dědině, jen aby je sužovali, zatím co do
ma zůstalé ženy a děti byly bity od kozáků.

To vše ještě nestačilo; 27. ledna všichni od 16 do 80 let 
byli tázáni, zda přijímají pravoslaví. Všichni odpověděvše zá
porně, byli biti, a to 200—400 ranami. Omdlévající třeli kozáci 
sněhem a polévali vodou, ale bili dále, až tyrani sami zemdleni 
pozbývali síly. Někteří zbití skonali pod ranami na místě. Mnoho 
jich bylo nemocno ještě od ran utržených o vánocích. Leželi na 
lůžku bolestném. Když byli tázáni o změně víry, odpovídali, že 
na nic jiného již nemyslí, než aby skonali jako dobří katolíci a 
stanuli na soudě Božím. Když viděl, že by ie k smrti dobil, kázal 
před jejich očima nahajkami biti děti cd desíti let, z nichž 
některé ranám podlehly. Byli to malí mučedníci hodni rodičů 
svých.

Ve farností Mšané po všech možných ukrutnostech bez
výsledných přistoupili k nucenému pravoslavnému křtu dětí. 
Mužové byli odvedeni do vězení, a vojsko bylo rozesláno po 
domech, kde byly děti, aby je vyrvalo bezbranným samotným 
ženám.

Pop s ďáky byl pohotoven, a čekal s náčelníkem jen, až 
kozáci přinesou jim děti pokřtít. Než ukázalo se. že není věcí 
snadnou vyrvati děti z náručí matek. Matky zvěděvše to, zamkly 
se uvnitř domů. Bylo třeba sekerami odstraniti k dveřím přibité 
ploty a koly a dvéře otevřití násilím. Kozáci obcházeli stavení, 
a báli se malým okénkem nahlédnou ti dovnitř, aby jim sta
tečné ženy nevyklovaly očí. Užili lsti. Vzkřikli, že vesnice hoři 
na několika stranách, myslíce, že ze strachu matky s dětmi vy
běhnou. Než zmýlili se. Ženy byly ochotny raději státi se obětí 
plamenů, než připustiti pravoslavný křest svých dítek.

Náčelník čekal a s ním pop, a kozáci lupu nepřinášeli. 
Proto rozkázal jim užiti násilí. Dvéře byly sekyrami rozštípány, 
a kozáci vnikli dovnitř.

Ženy s dětmi byly bud' na peci schoulené, v komíně skryté, 
na půdách a v kurnících se tísnící, chrámce jako lvice pokladu 
svých. Kozáci je táhali za ruce, nohy, vlasy, uši, bili do krve 
nahajkami, ale matky bránily a děti se jich pevně držely.

Za tohoto boje udál se na ulici jiný výjev. Z vedlejší vsi 
vezli kozáci na vozích uloupené děti ke křtu. Za nimi s křikem 
ubíraly se plačící matky a starší děti, svolávajíce pomstu Boží 
na tyrany. Kozáci s vozu oháněli se nahajkami, bili matky, kdy
koli se přiblížily, aby lupičům odňaly miláčkv své. Mnohá matka 
i někelikokráte klesla cestou pod nemilosrdnou ranou, ale vždy 
našla ještě síly, aby se vzmužila a kráčela dále.

Konečně povozy a za nimi zástup žen plačících, rozerva
ných s rozcuchanými vlasy, politých krví stanul před náčelní
kem. Ihned pochopil stav věcí, proto kázal odaěliti ženy a sLře- 
žiti je kozáky. Byly jako lvice Drápaly, kousaly je, ale i hladily 
je po tváři, líbalv jim ruce a s usedavým pláčem volaly: »Můj
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sokolínku, můj pane, pusť mne k mému nebohému dítěti, k mé
mu věčnému sirotku, k mému andílku, abv rohatý ďábel nevzal 
dušičky jeho Jsem matka jeho«. Jiné statečné házely kamením 
blátem, dřevem do cken, kde pop chystal se ke křtu jejich nevi
ňátek. Křičel} : »Radtji zabijte nás i naše děti, než abychom mu
sili žiti pod takovými odpadlíky«.

Náčelník kázal svázati ženy, neboť se bál, že mu vybijí 
všechny světnice. Ale nastala tu nová, nepředvídaná těžkost, na 
kterou nemyslili ani náčelník ani pcp. Měli děti, měli popa, ale 
nebylo kmotrů, a to kmotrů ochotných, aby platně úřad ten 
zastávali. O kmotra ještě by nebylo bývalo potíže, byl tu ná
čelník, nebo kterýkoli kozák pro všechny to mohl učiniti, ale 
hůře o kmotřenku, byť i jen jedinou p-ro všechny a třeba i za 
velké peníze pro pravoslaví.

Kczáci se rozběhli po vesnici a za nimi náčelník sám, zvali 
pěknými slovy k té důstojností ženy, slibovali hojné odměny, ale 
dostali za odpověď, aby jich nepokoušeli, jako pokoušel láka
vými sliby ďábel Krista Pána

Konečně po marném běhání vešel rozlícený náčelník do 
domu Anastasíe Stefaninkové a přísně jí poroučel, aby úkol ten 
převzala. Když se zpěčovala, dal jí vyťati 100 ran nahajkami, 
ale nechtěla; znovu 100 ran přidáno a pak ještě 150, tak že 
zbrocena jsouc krví a těžce oddychujíc, když po přestálých 
mdlobách přišla opětně k sobě. jekotala: »Kdybyste mne každv 
den tak. mučili, pokud dýchati budu, vždy stejně vám budu od- 
povídati, že nepůjdu k pravoslavnému popu a nebudu kmotrou 
při pravoslavném křtuss.

Náčelník proklínaje vše odešel, soptě zlostí, že ztratil tolik 
času a ničeho nezískal.

Pop zatím několik dětí zemdlených tolika útrapami pokřtil 
rychle vodou z obavy, aby mu před očima neskonaly, a ostatní 
s proklínáním kázal náčelník odevzdati matkám jejich bez pra
voslavného křtu.

Kdo vypoví neskonalou radost statečných zmučených ma
tek? Jejich hrdinnest byla odměněna, dítky zůstaly bez pohany 
pravoslavného křtu. Byly již pokřtěnv všechny od kněze kato 
lického. Byly Pánu Bohu vděčny, že jim dal trpěli nejen za je
jich víru, nýbrž i za svatost jejich dětí.

Když náčelník a pop opustili farnost, pozdravivši se z ran 
Marie Czajkeva dovlekla se do Siediec, aby navštívila tam muže 
uvězněného pro úpornost, s ním se potěšila, zaplakala, jemu si 
postěžovala a s ním se rozloučila. Nejsouc stráží připuštěna, vy 
lezla na zeď, chtěla ji přeskočiti a tak se do vězení dostati. Ale 
stráž ji chytla, zbila, co muži nesla, odňala, uvrhla do vězení a 
tam ztýralou, nemocnou nechala o hladě po několik dni. Ko
nečně bvvši vypuštěna sotva domů se dovlekla a za týden na 
útrapy skonala, zanechavši dvě siroty a malinké hospodářství.



Policie dozvěděvši se o smrti její, ihned sdělila to uvězně
nému muži, žádajíc, abv podepsal, že přistupuje na pravoslaví, a 
bude propuštěn na svobodu k sirotám. Než bohatýrský mučed
ník odmítl toto satanské pokušení. Byv uveden do kanceláře, 
vypovídal, že ví již, jak žena jeho byla pobita strážníkem a že 
zemřela ze žalu a na utrpěné rány. Jest mučednicí u Pána Boha, 
proto on chce býti hodným ženy své a půjde v jejích šlépějích, 
aby též za víru jako mučedník skonal. > A děti, moje siroty , 
vzlýkal usedavě pláčem a bolestí a klekl na kolena, » těch 
ujmou se dobří sousedé a povědí jim, že >sou dětmi rodičů umu
čených za svátou víru, a doufám, že dítky mé též budou mu
čedníky «.

»Proklatá duše polská-, zasyčel úředník, jako by neměl 
ani radosti nad tolika čerstvými hroby svátých mučedníků a 
zakončil ten bolný, trapný výjev tím, že poslal Czajka do vnitra 
Rusi, kde brzy i skonal.

Úřady užívali různých prostředků, aby přinutily sjednocené 
k podpisu na pravoslaví. Všemožně jim znesnadňovaly a zabra
ňovaly přístup do katolických chrámů, kde chtěli plniti své ná
boženské povinnosti. Byla vigilie sv. Antonína, patrona fary 
huszlevské, kam docházeli. Na všech cestách a stezkách byla 
rozestavena stráž, kteráž vracela lid ’doučí na kostelní slavnost. 
Poněvadž ani přes louky a bahna nemohli se dostati, počkali 
noci, kdy za tmy přece se mohli připlížili a dostati až ke kostelu, 
jejž ráno již obtáčeli, konajíce pobožnosti své. Jakmile stráž to 
zpozorovala, pokud mohla, pochytala je, zapsala, aby mohla jim 
uložiti veliké pokuty, a uvrhla do vězení blízko kostela. Od
tamtud zavzněly o slavnesti jejich vroucí modlitby a nábožné 
zpěvy, tak že se zdálo, jako by Huszlev o svém posvícení měl 
dva chrámy, jež slučovala jednota vírv, modlitby a pláč. Zpěvy, 
žalmy, hodinky, litanie a růženec zazníval z obou míst.

Kněz napomenul stráž, abv zanechala takových pohoršli- 
vých výjevů, ale byl za to peněžitě pokutován a odstraněn z far
nosti, jako by škodil pravoslaví.

Ve farnosti Prochenkách užívali těchže prostředků násil
ných jako jinde. K většímu neštěstí odpadl ještě veřejně k pra
voslaví kněz tamější, jenž znaje velmi dobře místní poměry a 
jednotlivé osoby, velmi horlivě pomáhal kozákům v jejich sli- 
dičství a při všech pracích jejich. Pro neposlušnost bylo mnoho 
občanů uvězněno, všichni byli pokutování, 400 kozáků přišlo 
do vesnice a řádili, jak mohli. Po čtrnáct dní v zimě byli všichni 
občané denně svoláváni ke škole a na odpověď, že nepřistupují 
k pravoslaví, byli biti 100 ranami bez rozdílu věku a pohlaví; 
nic nedbáno, byli-li nemocni.

Úpornost jejich chtěl cbměkčiti okresní hejtman Klimenko 
tím, že všechny cd 15—80 let z 5 přifařených vesnic dal svo
lávat] a kázal jim s odkrytou hlavou naproti větru ve sněhu a 
v dešti státi za dědinou v otevřeném poli od úsvitu do noci. Za
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největších vánic a palčivých větrů stáli pod širým nebem, jedině 
kašlem a pláčem projevujíce známky mučednického života; 
v bohatýrském srdci jejich spočíval však klid a pokoj svědomí, 
neboť chtěli radostně trpěti a vytrvati v utrpeních až do smrti 
za sv. víru. Tak byli trápeni plné tři týdny i v neděle a svátky.

Zajímavý případ udál se ve farnosti Vitulíně. Když tamní 
kněz přestoupil na pravoslaví, dostavili se k němu občané, žá
dajíce ho, aby jim vydal klíče od katolického kostela, když 
přestal býti katolickým knězem. Z bázně a opatrnosti vydal je 
tamnímu učiteli pravoslavnému a starostovi cbce. Když učitel 
viděl zástup občanů jdoucích k němu pro klíče, tak se polekal, že 
utíkal do hospody, kde, jak obyčejné, častovali se četníci a stráž
níci, aby se dal pod jejích ochranu. Ale ženy pustily se za učite
lem, jenž vida, že jim neuteče, dříve než dosáhne hospody, utekl 
se ke kříží stojícímu u cesty, objímal jej a křičel o pomoc. Ženy 
jej obstoupily a měly velikou radost z obrázku, jak pravoslavný 
objímá katolický kříž.

»Holá zlosynu!« volaly na něho se smíchem ženy, »Vláda 
tvoje zabíjí lidi, od víry a od kříže nás odhání, a ty, vyzvědači, 
udáváš jí, že my se proti ní bouříme. Nyní, když na tebe přikva- 
pila bída a strach, vřeštíš při našem svátém kříži, objímáš jej 
a dovoláváš se jeho pomoci Dáme ti též nějakou památku«. Aby 
mu nahnaly ještě více strachu, žertem počaly odvazovali přepás- 
ky a skládaly je do důtek. V tom jel cestou kněz z blízké osady 
Adam Artychovič, známý přítel pravoslaví. Vida, co se doje, 
seskočil s kočáru a jal se osvobozovatí učitele. Ženy tohoto zane
chavše, neboť bez tak u paty kříže bv se ho nebyly ani dotkly, 
chopily se odpadlého kněze, jejž dobře znaly. Jedny důtkami ho 
šlehaly, jiné sýpaly mu písek s cesty do očí a za krk, jak jen 
mohly. Stěží kněz vyvázl a dostal se do kočáru, ale zachvělo se 
svědomí jeho hanbou a studem, že před ukřižovaným Spasitelem, 
jehož zradil a od víry odpadl, dostalo se mu veřejně zaslouže
ného trestu od sjednocených žen. Vzal si to tak k srdci, že ihned 
odvolal svůj podpis na pravoslaví, zřekl se ho, vzdal se fary a 
žil odloučeně v tichostí v gubernii siedlecké, často listně i písem
ně projevuje vůči svým přátelům a příbuzným, že iest od té doby 
nesmírně šťasten a že denně pří všech modlitbách pamatuje na 
ženy vitulínské a děkuje Pánu Bohu, že, jak zasloužil, jej poká
ral a pokořil, ale i pravoslaví zbavil.

Ve vsi nastalo pronásledování jako jinde. Byli biti, polo
nazí stáli na mráze a ve sněhu celé dny, byli pokutováni, věznění 
atd. Když po několika týdenních mučeních nic nespravili, část 
kozáků odešla do vedlejší vesnice Osovky; náčelník slavnostně 
tam pí ohlásil, že ve Vitulíně přijali všichni pravoslaví, a aby 
se o tom nemohli přesvědčili, otočil kozáky celou vesnici, tak 
že nikdo nesměl přejiti. Vesničané ovšem neuvěřili a tu byli mu
čeni jako v jiných vesnicích. Ve Vitulíně i v Osovcc na utrpěné 
rány z přestálé zimy několik jich zemřelo.
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Ve Svorách začali nuceným kilem dětí. Okresní hejtman 
da! napsali na dvéře každého domu, kolik dětí má býti ode
vzdáno ke křtu. Děti byly už všechny pokřtěny od kněze ka
tolického, ale pravoslavní kněží neuznávajíce to, neplatně a hříš
né křtili po druhé.

Strážníci přišli napřed do domu Michala Savčuka. Žena jeho 
zvěděvši, proč přicházejí, rychle vhodila na pec poleno, sekeru, 
nůž a hrnec hoiké vcdy a s děckem sama tam vlezla, jsouc 
hotova ku všeliké ’obraně. Muž beze všech okolků strážníka 
vyhodil za dvéře, jež za nim zamkl. Hned přiběhlo několik stráž
níků, dvéře násilím vylámali, okna vytloukli a dostali se do 
světnice. Na Savčuka se vrhli, spoutali jej, dc krve zbili a vzavše 
ho za nohy, vyhodili iej na dvůr svázaného. Nyní se pustili do 
ženy na peci, aby jí vyrvali děcko. Strážník přinesl zapálenou 
otýpku chvojí, aby kouřem a dýmem jako tchoře ji z její skrýše 
vypudil. Savčukova vodou oheň zalila, a co ji zbylo horké vody,' 
vylila na strážníka, který lezl na pec, aby ji odtamtud dostal.
I několik hrotku studené vody na ni vlili, jen abv ji dostali ven, 
ale statečná žena mužně se bránila jako podrážděná lvice tu 
nožem, tu sekerou, tu polenem. Nic nepořídili, ženu s dítětem 
nechali, ale muže svázaného odvlekli do vězení.

Podobný výjev odehrál se i v demě Aleksandra Verezy. 
Žena rovněž utekla na pec, muže svázali a vyhodili na dvůr. Ale 
zatím, co se natahali se ženou, dceruška otce odvázala, jenž 
s pomocí několika sousedu strážníky vyhodil ze světnice a sta
vení zamkl. Než sesílené hordy strážníků násilím domek ote
vřely, pět mužů svázaly a pustily se do ženy. Dostali jí za nohu, 
kterou do krve zbili, táhlí jí s pece, ale tak křičela i s děckem 
a hrozila, že je raději udus-', než jim vydá, tak že strážníci též 
s nepořízenou odešli.

Vojsko kozácké žilo v osadě několik let na účet jejích oby
vatelů. Vesnice byla konečně tak vydrancována, pokutami a 
vojskem zbídačena, že nebylo ani obilí, ani dobytka a drůbeže, 
ani peněz a kouska chleba, ba ani plotu, dokonce i některé 
střechy, nospedářská stavení a chaloupky kozáci spálili, tak že 
nastal veliký hlad, a vojsko se musilo živiti na státní útraty, ne
mohouc ani násilím ničeho dostati od obyvatelstva, protože ni
čeho nemělo.

Hmotně Svory byly úplně zničeny, ale duch, stálost ve 
víře, nepoddajnost vítězily, ba ocelily se den ode dne. Sjedno
cení podávali nezvratný důkaz, že nejenom jsouce v blahobytu, 
nýbrž i v největší chudcbě a bídě, dovedou snášetí s odevzda
ností do vůle Boží nejtěžší muka na oslavu a čest sv. nábožen
ství a k hanbě pravoslaví.

Na vojsko ruské působila statečnost a neohroženost sjedno
cených dle zpráv ruských důstojníků velmi nakažlivě. Neboť 
z biízka se přesvědčili na vlastní oči o opravdovostí a svatostí 
jejich života, o jejich určitých á vážných zásadách, tak že né-
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kteří vojíni sami počali se klonili ke katolicismu. Aby loto 
nebezpečí bylo odstraněno, měnili vojáky každého druhéhoi 
měsíce.

Důstojníci v rozmluvě s obyvatelstvem často se tázávah, 
není-li jim líto dobytka a peněz, které bezúčelně sami chtíce 
tratí. Odpovídali se slzou v očích, že jest jim všeho toho iíto, 
ale jakáž pomoc? »Už nejinak myslíme a utěšujeme se, že jest 
v tom vůle Boží, a že na dobytek sesílá Všemohoucí jakýsi mor 
a o ostatním myslíme, že nás stihá totéž, co stíhlo spravedlivého 
a trpělivého Joba. Třeba Pánu Bohu děkovati, že nás zacho
vává pří pravé víře, neboť bez víry člověk nemá ceny«.

Okresní hejtman přijížděl do Svor každý pálek a dával 
vojskem vybírati pokuty za každé nepokřtěné dítě 5 ziatých 
denně. Pokud mohli, obyvatelé platili, ale konečně peněz ne
bylo. Tu dal vybil ati týž obnos za týden, pak za měsíc. Ale 
konečně nebylo možno ani za ipěsíc pokuty sehnati, neboť obv- 
vatelé skutečně už neměli, byli položebrákv. Hejtman dával v ta
kových případech zabavovati nářadí, nábytek, šatstvo, zkrátka 
vše, co mohli vojíni odnésti, ba i doškové střechy strhovali a 
prodávali za směšnou cenu židům.

Nemožno vyLčiti všech strastí a běd, jež svorští trpělivě 
snášeli po několik let. Chudáci orali, síli, pole obdělávali, žab 
a domů úrodu sváželi pod vojenským dozorem, ba obdělávali 
nejen své, nýbrž i pro vojáky vše zdarma na vlastních pozem
cích. Bylo to otroctví ne jinaké iako za faraónův egyptských. 
Co jim pole lodílo a veškeru práci jejich spotřebovali kczáci.

Ve Svorech 80 hospodářů zaplatilo jen na pokutách 600.000 
zlatých.

Poněvadž neměli vlastního kněze a kostela, slavili svátky 
s katolíky latinskými. Za všeobecné bídy, nouze a hladu smilo
vali se tito nad nešťastnými bratrv svými a podarovali jim něco 
mouky, chleba a vůbec jídla na Štědrý den. by aspoň hod Boží 
vánoční mohli oslaviti. Sotva vojáci o tom zvěděli, ihned před 
štědrovečerní večeří obcházeli domy, se stolů a od úst rvali pla
čícím hladovým dětem chleb a vše, co od jídla našli.
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Posudky.
Jiří Sahula, Staročeská církev národní, Olomouc 1919. Str. 

141. Jest to jedna z nejpoučnéjšich a nejzajímavějších knih na
psaných v přehledu o církevních poměrech staročeských. Oce
ňuje po zásluze důmysl a věhlas našich sv. apoštolů a význam 
jejich nábožensko-církevně-národních snah, třebas nesouhlasí
me, že dle dějepisce Novotného ospravedlňuje protimethoděj- 
skou činnost Svatoplukovu. Podává vznik, vývoj a působení ze- 
měpanské a šlechtické c.rkve v Cechách a na Moravě, která ne
byla národní, odvislé postavení vyššího i nižšího duchovenstva 
7a knížeti a šiechte, odkudž vznikla jeho malá vzdělanost a 
nízká úroveň mravní. Pravomoc biskupova byla spoutána, ža 
to kláštery působily obrodně. Čeští světci jsouce nejoddanějšími 
přívrženci apoštolského stolce v Rimě, nepřímo působili k nej- 
mccnějšimu zaníceni vlasteneckého citu. Ukazuje, jak církev 
byla oporou státního soustředění českého státu a tím zabezpe
čovala náicdu budoucnost. Ciikev měla veliký význam pro celi
stvost země české, pro panovnický dvůr, povznesení mravní 
úrovně a vzdělanost. Zvláště dnes, kdv se upravuje u nás nový 
poměr církve a státu, jest záhodno znáti poměry ty v době cy- 
nllomeťhodějské a jak se pak vyvíjely u nás dějinně. Církev 
vychází s dějinného hlediska jako vítězná nositelka svobody, 
vzdělanosti, jeví se jako mocná záštita a podpora státu. Knihu 
odporučujeme cc nejvřeleji.

'*» _ •».V**

-«•- r o z m a n it o s t i.

Návrh pro eucharistický sjezd Slovanů na Velehradě podal v »Na
šinci« farář Ant. Březina. Mezi jiným praví: »Kolík bouří od posledního 
eucharistickeho sjezdu nad vlastí naší se sneslo? O život bylo nám zápasiti 
ve světovém boji. Mohutné sídlo Hohenzollernův i Habsburků již kleslo. Jen 
Velehrad náš rozkvétá vždy znova. 1050 let uplynulo, co na Velehradě 
cltář Hospodinův září, a to zásluhou našich věrověstů, apoštolů slovanských, 
sv. Cýrilla a Methoda. Pravdě hodno i spravedlivo i slušno by bylo, aby 
národové pekřesténí sv. Cyrillem a Mcthodem díky vzdali králi králů vlád
noucímu nad náiody, který jim nedal zahynouti a nyní jim propůjčil svobody. 
Které místo pro Slovany by se k tomuto účelu významněji hodilo jak náš 
posvátný Velehrad, kolébka křesťanství mezi Slovany? Který způsob tohoto 
dikučinění byl by vhodnější nad eucharistický sjezd?« Myšlenka zajisté 
krásná, velkolepá, úvahy hodná, letos jest naprosto neproveditelná pro 
dochvívající ještě otřesy válečné, a v nejbližších letech? Hlavní překážkou 
jest nedostatek místa ubytovacího. Již za nynějších větších poutí není kde 
umístiti poutníky, tím méně hodnostáře. Jak naléhavým jeví se provedení 
myšlenky dra. Slojana, postaviti tam poutní dům se všemi vymoženostmi. 
Sbírá naň již skoro čtvrtstoletí, vždy vdoviny groše, a doufejme, že sám dr. 
Stojan dokončí tam ještě své životní dílo.

Svátek sv. Cyrílla a Methoda jest prohlášen v Jugoslávii za svátek 
všenárodní. Myšlenka StrcssmajeroVa vítězí.
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Církevní samospráva katolíků na Slovensku. V minulém čísle »Apo
štolátu« přinesli jsme článek od člena N. S. dra. Frant. Jehličky, v němž líčí 
přípravy slovenských katolíků pro církevní samosprávu. Týž pisatel vypra
coval stanovy dožadované církevní samosprávy a předložil je církevnímu 
přípravnému stoglavu (sboru stočlennému), jenž stanovy schválil v Brati
slavě 8. dubna t. r. Podáváme je přehledně u výtahu. Majetkové záležitosti 
církevní spravuje zvláštní sbor složený z katol. knězi a laiků. Všechen do
savadní církevní majetek na Slovensku ať převezme ústřední výbor všech 
diecesí, utvoří z něho slovenskou náboženskou Matici a vyplácí z ní všechny 
církevní potřeby, platy kněží a podporuje záležitosti školské a lidumilné. 
Sporné věci s církví v Madarii uspořádá si ústřední výbor sám, a bude-lí 
třeba, požádá i vládu českosl. republiky. Právo patronátní se zrušuje a 
všechny církevní budovy se předávají farním obcím. Tyto tvoři všichni čle
nové římskokatol. vyznání obývající v obvodě farním. Farní obec stará se 
o hmotné a osvětové potřeby náboženské obce a spravuje církevní majetek 
farnosti, jejž tvoří církevní pozemky a kapitál, výkupné z patronátních zá
vazků, příspěvky z ústřední náboženské Matice a po případě daň uložená 
famikům. Správu farní obce vede místní výbor, jejž volí každý katolík 21- 
letý, manželé, učitelé a varhanící i méněletí. Z volby jsou vyloučeni z církve 
vyobcovaní a členové církví zakázaných společností, odsouzení pro zločin 
ještě do tří let po přestání trestu, rozvedení manželé a žijící v divokém 
manželství. Volení mohou býti jen mužové od 30 let. Výbor potvrzuje biskup, 
úřad jeho jest čestný a trvá pět let. Vede správu a soupis všeho církevního 
majetku obce, přijímá a vyplácí peníze, obstarává nákup potřebných věcí, 
sestavuje roční rozpočet vždy v říjnu a schodek rozvrhuje na církevní daň. 
Na jeho hospodářství dozírají děkani. Každé biskupství má výbor diecesni 
sestávající z 15 kněží volených tajným hlasováním od veškerého duchoven
stva a 15 laiků volených od farních obcí. Předsedou je biskup. Spravuje 
jmění připadající biskupství a stará se o biskupský chrám, residencí, se
minář, kancelář, školy, sirotčince a j. katol. budovy a ústavy dobročinné. 
Dohlíží na hospodářství farních obcí, schvaluje jejich rozpočty a řeší jejich 
sporné záležitosti. Ústřední výbor sestává z předsedů díecesních výborů, 
2 kněží od výborů těchto volených a 1 laika voleného od diecesního výboru. 
Předsedou jest arcibiskup. Spravuje všecek majetek ústřední náboženské 
Matice, vyplácí platy biskupům, jeho rádcům, Vysloužilým kanovníkům, 
platy a výslužné všemu duchovenstvu. Důchodu bratislavských kanovníků 
budou požívati universitní profesoři bohoslovné fakulty v Bratislavě. Ústřed
ní seminář bohoslovecký bude pro celé Slovensko jen jeden v Bratislavě. 
Na Slovensku má se zříditi šest biskupství: nitranské, bystřické, rožňavské, 
košické a bratislavské. Hranice jejich upraví Řím. Na Slovensku bude jeden 
arcibiskup. Biskupství se obsazují, že ústřední církevní výbor navrhne hodné 
kněze Římu, jenž z nich vybere biskupy. Faráře jmenuje biskup, slyšev o 
tom napřed své rádce a mínění patřičného farního výboru. Tak se obsazují 
též jiná místa v díecesi. Každý jiný dosavadní způsob bude neplatný. Děkany 
jmenuje biskup na 5 let z terna sestaveného od duchovenstva. Kapituly se 
zrušují, nynější kanovníci neschopní duchovní správy dostanou pensi. Pro
fesory bohoslovné fakulty bratislavské navrhuje fakulta a jmenuje vláda, 
slyševši o tom arcibiskupa. O pensiování kněží rozhoduje biskup se svými 
rádci. Členové všech výborů složí napřed přísahu, že nejsou členy některé 
společností zakázané církvi. .Jednací řečí v ústředním a diecesních výborech 
je slovenština, ve farním výboře mateřština většiny farníků. Provinciální 
sněm má právo po 3 letech stanovy ty poopraviti.

Volba nových biskupů na Slovensku. Poněvadž poměr církve a státu 
dosud není v naší republice upraven a na Slovensku kromě Kolbri-Fischcra 
není ani jediného biskupa, a přece poměry jsou vážné, že nutí všechny zod
povědné činitele, aby co nejdříve se postarali o obsazení biskupských stolců, 
vypracoval přípravný církevní sbor (stoglav) způsob, kterak by se měly ob- 
saditi poprvé biskupské stolice. Volbu provedli kněží ze stoglavu a 25 lai
kův a volbou navržené kněze odporučí president sv. Otci, aby prvního arci
biskupa a ostatní biskupy jmenoval. Nejvíce hlasů obdržel Andrej Hlinka.



Význam práce na polí náboženském v Jugoslávií. Charvát Iw. Andríč 
rozepisuje se o osvětové politickém životě katolíků v Jugoslávii a jejich 
úkolu v budoucnosti praví při stati o Srbech: »Katolických Srbů je pramálo. 
Jsou snad v Srbsku, ale počet jích není veliký. 0  nějakém katolickém hnutí 
srbském doposud nemohlo býti řeči. V řadách charvatského hnutí ozývá se 
přání, aby u Srbů bylo vyvoláno našemu (katol.) hnutí obdobné pravoslavné 
hnutí s osvětovou prací obdobné naší. Dnešní pravoslaví srbské je sídlem 
liberalismu, Kdyby však na podkladě pravoslavně náboženském vzniklo u 
Srbů národní hnutí, byly by naše styčné body v boji proti liberalismu vždy 
těsnější. Mimo to by náboženské uvědomění, které Srbům naprosto schází, 
sblížilo jejich duším ideu unie. A tak bychom se sešli nejen v tomtéž vlast
ním státu, nýbrž snad také v téže církvi.«

Italové vězní charvatského biskupa dra. Mahniče. Italská zuřivost 
vůči Jihoslovanům vybíjí se na všech vlastencích, kteří jsou v dosahu italské 
moci. Neohroženým zastancem národních práv charvatských jest krčský 
biskup dr. Mahnič. Poněvadž utvrzoval duchovenstvo i lid nejen u víře, ale 
i v lásce k vlasti, odstranili násilně a podvodně Italové biskupa z Jugoslávie 
a odvezli jej na neznámé nám místo. Francouzské listy píší o tom: Italské 
úřady měly v úmyslu biskupa Mahniče odvésti do Itálie. Na to však osobní 
biskupův lékař, Čech dr. Staněk, podal žádost, aby se z ohledů na vážně 
poškozené zdraví biskupovo od tak daleké cesty upustilo. Po dohodě s vo
jenským lékařem italským bylo ustanoveno, aby byl biskup odvezen z ostrova 
Krku pouze někam do bezprostřední jeho blízkosti. Biskup pak sám vyslovil 
přání, aby se tak stalo do sousedního města Senji na chorvatském pobřeží. 
14. dubna hlásil se o 6. hod. ráno u biskupa italský důstojník a sdělil mu 
zprávu admirála Cagni, podle níž byl pobyt v Senji biskupu přislíben. Záro
veň mu oznámil, že je pro něho připraven torpédoborec, aby jej tam pře
plavil. Na biskupovy prosby bylo mu dovoleno, aby jej dr. Staněk a Pater 
Řadič provázeli. Jakmile člun vyplul z přístavu, představil se biskupovi ka
pitán lodi a sdělil mu, že jej musí podle rozkazu jiskrové depeše dopraviti 
do Ancony do Itálie. Tak se též stalo. V Anconě byl biskup odloučen od 
svých průvodců a odvlečen dále do neznámého místa. P. Řadič a dr. Staněk 
byli ponecháni svému osudu.

Sjednocení Rusové do československé republiky. V celém Podkarpatí 
skoro od hranic bukovinsko-rumunských v hloubce do Uher až po Tisu, pak 
Munkač, Užhorod, Bardiov až i poněkud za tok Sánu obývají »uherští Ru- 
síni«, kteří sami se zovou »kresteny, Rusnaky, ruský ljudi«. Jsou to z části 
svérázní, zajímaví Huculové. Ač jsou osvětově velmi pozadu, znát z nich 
sotva 15% psát.i a čisti, přece před válkou zavanul mezi nimi odvážný proud 
protiukrajinský a cítili se za jedno s velkým národem ruským. Za vpádu 
ruského vojska do severovýchodních Uher byla u nich posilena myšlenka 
příslušnosti k mohutnému kmeni velkoruskému. Když vláda rakouská a 
uherská mocně podporovala rozmach ukrajinství na úkor živlu velkoruského, 
byli ochotni Ukrajinci z vděku za tyto služby dáti na pospas Madarům své 
soukmenovce v sev. Uhrách. Nyní hlásí se k československé republice, žá
dajíce samosprávu a přípojem' Lemkovštiny (částí jihových. Haliče), církevní 
samosprávu a vyučovací řeč na vyšších školách ruskou. Význam uskuteč
nění těchto požadavků pro sjednocení Slovanstva na osvětovém a nábo
ženském poli jest veliký a dalekosáhlý. Vymanili se z úzkoprsého pojmu 
ukraiinismu drobícího a seslabujícího Slovanstvo a mohou býti tmelem i 
jednoty církevní. V Uhrách, měli dosud sice východní obřad, ale v pře
veliké většině farností nikoli ve staroslovanštině, nýbrž v madarštině přes 
všechny zákazy z Říma. Část kněžstva byla maďaronská, kláštery (basilián- 
ské) dle staré uvolněné kázně, duch církevní nebyl tam dobrý, ač lid jest 
hluboce náboženský. Vítáme je jako bratry velkého národa ruského a pře
jeme jim samostatnosti, rozvoje a zmohutnění národního, náboženského a 
osvětového.

Sv. Stolice a bolševická vláda v Rusku. Z Polska proskočila zpráva do 
Říma, že mezi uvězněnými církevními hodnostáři jest i arcibiskup mohilev- 
ský Ropp. Proto se obrátil kardinál státní tajemník na Lenina telegraficky,
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aby vězně ihned přepustil. Lenin odvětil, že se stala mýlka ve jméně, neboť 
uvězněn byl vnuk arcibiskupův téhož jména. Brzy na to obrátila se na sv. 
Stolici správa ruskopravoslavné církve s podpisem arcibiskupu Silvestra 
c ruského a Benjamina sinibirského, kněze Vladimíra Sadovského a profe
sore Pisarevskéhc. Telegrafická zpráva zni: »Nejvyšší správni úřady pravo
slavné církve v osvobozených od bolševiku částech Ruska obracejí se na 
Vás, ctihodný Otče. s nejoddanější prosbou, abyste vzal toto na vědomí. 
Když r. 1917 bolševici zmocnili se vlády v Rusku, bylo snahou jejich, zničiti 
nejen vzdělané spclecenské třídy a díla umělecká, nýbrž i všechna nábo- 
zenství, jejich služebníky, svatyně a všechny náboženské památky. Chrámy 
na Kiemlu v Moskvě, v Jarcslavi a Simfcropolu jsou vyloupeny, kíjevský 
metropolita Vladimír, dvacet biskupů a sta kněží povražděno. Dřivé než 
bolševici tyto oběti usmrtili, mučili je, uřezávajíce jim za živa ruce a nohy 
a mnohé za živa zakopávajíce. Náboženské průvody četně navštívené lidem 
v Petrohradě, Tule, Charkově a Soligaliči byly strojními puškami rozptýleny 
a částečně zničeny. Kde vládnou bolševici, jest církev Kristova s největším 
ukrutenstvím pronásledována jako v prvých třech stoletích křesťanství. 
Klášterní sestry bývají znásilňovány. Hlásá se zásada, že ženy jsou společ
ným majetkem a nejnižší pudy a náruživosti jsou pěstěny. Všude zavládá 
smrt. zima, hlad, bída. Obyvatelstvo prodělává hrozné chvíle těžké zkoušky: 
jedni se očisťují, jiní podléhají. Jen na Sibiři, na jihu a v územích uralských, 
odkud jsou bolševici vypuzení, počínají si opět zákonitě chráníti občanský 
a náboženský život. S pocitem hluboké bolesti zpravujeme Vás, ctihodný 
Otče, o tomto neštěstí, pod nímž úpí miliony pravých Rusů. Pro lidskost a 
lásku bratrskou doufáme, že můžeme spolébati na Vaši soustrast jako zá
stupce církve Kristovy, abyste poučil své stádcc o tom, co se děje, a s ním 
neustále se modlil k Pánu nad životem a smrtí za ty, kteří na severovýchodě 
Evropy pro lásku ke Kristu ve dvacátém století stávají se mučedníky za 
svcu víru.« Sv. Otec poděkoval, ujistil podepsané vřelou účastí na jejich 
těžkém postaveni a zapřísahal Lenina, aby zakázal pronásledovati přísluš
níky kteréhokoli vyznání. Dostal však za odpověď nejhrubší sprostotu. Zbě
silost lidská, ukrutnost nespravedlivá a ohavná a nejnižší vášně nebyly 
v lidstvu nikdy tak rozpoutány, jako za bolševismu ruského.

Neuskutečněné návrhy. Na památku tisíciletého výročí úmrtí sv. Cy- 
íilla r. 1869 bylo podáno velmi mnoho návrhů, jak by se mělo jubileum trvale 
a důstojně oslavili. Na jiném místě podáváme, co se stalo, ale zajímavý je 
návrh z velehradského kraje: Doporučuje se vydávati v jazyku staroslo
vanském (?) »Velehrad t. j, veliký týdeník pro veškeré duchovenstvo cyrillo- 
methodějské, af žije mezi národem českoslovanským anebo na západu, na 
severu, východě a jihu široširé vlasti slovanské.* Jiný návrh zní: »Navrhu
jeme, aby při oslavě tisícileté památky úmrtí sv. Cyrilla do života byla po
volána všeslovanská literární jednota. A f má sedm skupin: českomoravskou 
i s lužickými Srby. slováckou, pctskoslezskou, slovinskou, charvatskosrbskou, 
ruskerusínskou a bulharskou. Každý člen platiž ročně 1 zi. a dostávejž ka
lendář mající slejný ohled na všechny kmeny a vyznáni a praktické knihy 
nejméně 10 archů silné. Výkonnou moc provozu)/ devítičlenný výbor.«

Katolický průvod v Bělehradě. Na Bílou sobotu letos po prve ubíral 
se ulicemi Bělehradu náboženský katolický průvod. Přítomni byli ministři 
Korošec, Alaupovič, admirál Foch, sibský pedplukovnik Dimitrijevič, ně
kolik srbskveh důstojníků, vojenská hudba a mnoho národa.

Dr. Frant. Grivec, horlivý pracovník jihcslcvanskv o spojení východní 
se západní církví, byl potvrzen bělehradským ministerstvem za řádného 
profesora na bohoslovnč fakultě v Záhřebu pro slovanskou církevní védu.

Ústav sv. Jarolima v Římě. Jako Češi, Poláci a Rusíni měli bohoslovné 
ústavy v Římě, kde studovali nadaní mladíci oněch národů bohoslovné vě
dy na papežských universitách, tak měli též Jihoslovanč ústav sv. Jarolima. 
jenž byl pýchou jejich v Římě. Nyní jmenoval italský ministr vnitra komisi 
pro onen ústav v úmyslu, že ústav zabere italská vláda.

Nákladem vlastním. — Tiskem Jindiicha Slováka v Kroměříži.



Na účely Apoštolátu sv. Cyrilla a Methoda zaslali dary koř.: 
Val. Koutná 5, C. Havlík, Bojanovice 5, Nejmenovaná z Kromě
říže 2, J. Podešva, Jarohňovice 4.30, Fr. Choleva, Bílovec 1.30, 
Bureš Frant., Klimkovice 6.60, A. Javůrkova, Plzeň 29, Hrubý, 
Jivavá 1.80, Sbírka z Veselíčka 25, J. Kuchař, Křelov 39.50, 
Fr. Štaffa, Pustějov 12, J. Novák, Praha 17.50, Fr. Kalužík, 
Hrušky 5, J. Vičánek, V. Meziříčí 14, Dvořák, Strahov 6.60, Fr. 
Hořák, Kroměříž 2.50, T. Spath, Kukus 6.90.

Na slovanské misie zaslali kor.: Kleveta Aug., Podivín 5, 
Dobrodinci prostř. Redempt. na Sv. Hoře 18, Fr. Kollator, Dou- 
scv 10, Prostř. děk. úřadu v Semilech 20 + 10, A. Odrážka, Ruda 
50, Pí. Ježková prostř. Redempt. na Sv. Hoře 10. Mar. Ci úžina 
studujících v arcib. seminářiv Kroměříži 20.—.

Na chléb sv, Methoděje (mše sv. a sv. přijímání studentů na 
úmysl dárcův a denní modlitby za ně) zaslali kor.: Nejmenovaná 
na mši sv. za f  AI. Jakubcovou 50, Šlechetní dobrodinci v Hrad- 
čovicich 50. — Za všechny dary volá upřímné »Pán Buh zaplať!« 
a prosí o další dr. Ant. C. Stojan, člen Národního Shromáždění.

Nepřehledněte, dokud mám na skladě, objednejte sobě zavčas: Modli
tební knihy v obyčejné pevné vazbě: Následování Krista Pána — Bohumila
— Dvou sv. sester Gertrudy a Mcthildy modlitby — Kristus a Panna — 
Perla panenství — Panna Maria, útěcha světa — Maria matka dobré rady
— Misionární knížka — Návštěvy nejsv. Svátosti — Královská hostina svá
tého přijímáni — K B . Srdci Páně a P. Maric -  Pod praporem královny 
nebes (pro mariánské družiny) — Malé hodinky ke cti blah. P. Marie — 
Sv. Antonín, divotvůrce Paduánský — Cesta do vlasti nebeské — Sláva na 
výsostech Bohu (nalý formát) — Plameny lásky k nejsv. srdcím Ježíše a 
Marie — Nebeská koruna hvězd — Cesta k věčné spáse (brněnský kancio- 
nálek) — olomoucké malé i velké kancionálky — Pannu Marii chci stále 
milovati (malý formát). S velkým tiskem (pro staré lidi) doporučuji: Ú- 
técha pro stáří a duše v očistci — Pane zůstaň s námi — Útěcha v modlit
bě — Otče, staň se vůle Tvá. — Malé modlitební knížečky pro děti: Bůh 
touha má — K nebi spěchej, dítě moje — Andělíčku můj strážníčku — 
Chvála Boží — Ježíš, božský přítel dítek — Zbožné dítko — Mešní knížka
— Oblíbené poučné knihy: Život a utrpení P. Ježíše Krista (ozdob, obrázky), 
cena 14 K. — Nebeská brána, modlitební kniha, v níž jsou obsaženy evan
gelia a epištoly na všecky neděle a svátky církevního roku. Cena 12 K. — 
Ze zlatých dob Moravy (váz.) za 6 K. — Kalendáře poučné a zábavné, ka
pesní kalendáře, visací kalendáře s náboženským obrazem má na skladě:

Methoděj Melichárek na Velehradě (Morava).

■ v  Mnoho obtíží žaludečních
u š e t ř i  V á m  d o m a  1 n a  e e s t á e h

VADEM ECUM  (Pojď se mnou)
z á k .  chráněný d l e t e t .  b y l i n n ý  v ý t a ž e k .  —  O b d r ž e t !  l z e  
v  d r o g e r i i  R Y Č A r i O V Ě  V  K R O t v i Ě ň i Ž l  n e b o  v  l a b o r a t o ř í  

„ V a d e m e e u m “  v  D a š i e i e h  ( Č e c h y ) .



Slavnosti Velehradské letos.
O svátku sv. Cyrilla a Methoda (5. července) oslavíme 1050- 

letou památku úmrtí sv. Cyrilla; bude při tom i děkovná mírová 
pobožnost a pobožnost za ochranu a zdar československé re
publiky. Zároveň to bude slavnost připojení Slovenska k nám. 
Přijedou Slováci ze Slovenska. Zároveň přijedou Orli u velikém 
počtu. Přibudou i Omladiny a vůbec katol. mládež českosloven
ská. V neděli na to 6. července vykonají pout vojínové, by díky 
vzdali za ochranu. Přijde spolek českoslov. rolnictva jakož i 
sdružení domkařů. 27. a 28. července bude slavnostní schůze 
Apoštolátu sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou bl. Panny Marie. 
28. a 29. července pout a akademie bohoslovců českosloven
ských. 29. a 30. sjezd katechetský. Pak budou na Velehradě 
duchovní cvičení pro kněze a studující. Zároveň má býti ob
noven sjezd tertiářský.

Cyrillomethodějské slavnosti na Slovensku budou se letos 
poprvé konali okázale v duchu náboženském a národním.

V Nitře: 5. července dopol. duchovní obnova a slavné 
služby Boží ve chrámě, odpoledne přednášky cyrillomethoděj
ské. 6. července polní služby Boží na Kalvárii a průvod na bi
skupský dóm. Pak výstava cyrillomethodějských předmětů na 
ostrůvku Sihutě. Odpoledne slavné požehnání, večer cyrillo- 
methodějská slavnost.

Na Skalce u Trenčína koná se veliká pout cyrillometho- 
dějská.

Složenky přikládáme do tohoto čísla Apoštolátu, kde ne
byly vloženy do čísla II. Prosíme, aby všichni b e z  o d k l a d u  
jimi zapravili doplatné a předplatné za časopis. Letoší ročník 
stanovili jsme na 3 kor. 40 hal., ač s tím sotva vystačíme při 
všeobecném značném zdražení, i když by nám všichni za časo
pis zaplatili. Stanovili jsme ze všech časopisů nejnižší cenu. Proto 
prosíme, aby každý vykonal svou povinnost a zabezpečil list, 
který koná veledůležité poslání náboženské a slovanské.

Co Amerika pro naši samostatnCst vykonala. Řeč Msgra 
Em. Boušky, člena americké misse. Cena 50 h, poštou 60 hal. 
Zasílá administrace »Hlasu lidu v 0. Budějovicích. Kdo objedná 
kalendář »Sv. Antonín« na rok 1919, cena 3 60 K, dostane řeč 
tuto nádavkem zdarma.

K svátku našich apoštolů sv. Cyrilla a Methoda doporuču
jeme nádherné obrazy těchto světců dýšící myšlenkou slovan
skou. Největší obraz za 20 K, prostřední 5 50 K, malý 2 50 K. 
Stačí objednávku adresovati: Apoštolát v Kroměříži.

Nákladem vlastním. — Tiskem Jindřicha Slováka v Kroměříži.
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Pro úsporu vydáváme za války každý druhý měsíc 
dvojité číslo, jež jest označováno postupně řím- 
—..............  -  skými číslicemi. -

Na 10 předplatitelů posíláme jeden výtisk zdarma.
Kdo čísla nedostane, af si pro ně dopíše adresou: 

»Administrace Apoštolátu sv. Cyrilla a Methoda v Kroměříži«-
v nezalepeném dopise beze známky a na obálku napíše »reklamace«.

Předplatné se posílá na adresu: P. Ad. Jašek, katecheta, 
Kroměříž (Mor.) Celoroční předplatné 3 koruny 40 hal.

Vlastní výroba kostelních paramentu 
— a církevního náčiní

Frant Stadnlk, Olomouc.
Zhotovuje veškeré předměty v obor ten spadající co nej
vkusněji a trvanlivě při c enác h  mírných.  — Vzorky 
a rozpočty zdarma. — Hotové předměty ku výběru bez 
závazku ke koupi franko obratem pošty. Mnoho pochvalných 
uznání. — F e l o n y  ve všech provedeních co nejlevněji.

SICI STROJE
dodává a správky všeho druhu do

bře, levně a ryehle vyřizuje

JINDŘ. JAN IŠ, N A PA JED LA , m o r h v k

SOCHY, vlastní výroby ze dřeva u m ě l e c k y  
řezané, oltáře. Bož í  hroby,  kříže 

___________________ a veškeré kostelní práce zhotovuje

Jo se f  P r o s e e k ý  a Ferd.  Rek,
sochařství a řezbářství v Brně (Morava), Eliščina tř. č. l.
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Číslo 4. Červenec-Srpen-Září. Rok 1919.

Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda
pod ochranou bl. Panny JVlarie

Zakladatelé a pořadatelé:
Msgr. Dr. A. C. Stojan, kanovník a Sien N. S., Ad. Jašek, katecheta v Kroměříži

Zahrádka Cyrillo-Methodějská.
(Podává Dr. A nt .  Cyr ,  S t o j a n ,  jednatel ústř. výboru »Apoítolátu *v.

C. a M. pod ochranou bl. Panny Marie«.)

Sv. Cyríll a Method u Kozárů.
(Dalši část.)

Radost knížete kozarského jakož i jeho lidu byla radostí 
převelikou pro sv, Cyrilla. Vždyť pravou radostí jest jiným 
radost způsobovati a jim k ní dopomáhati. I ronil, jakž dokládá 
sv. Kliment v misijním cestopisu, sv. Cyríll slze radosti a s něž
ností pronesl tato slova: «Bratři i otcové i přátelé i děti, hle! 
Bůh dal vám rozum ku poznání pravdy a odpověď hodnou. Je-li 
ještě někdo, kdož by se protivil, nechť přijde a překoná mne 
důvody svými. Vím však, že s boží pomocí mými důvody pře
možen bude. Kdo poslechne vše to, co jsem mluvil, nechť dá se 
pokřtíti ve jménu nejsv. Trojice. Kdož nechce, jsem prost všeli
kého hříchu i viny jeho, on však uzří a zkusí trest boží v den 
soudný, když sedne si na stolici soudnou soudce věkem starý, 
soudce nejvyšší, soudit všech národů«. I odpověděli Kozaři: 
»Nejsme sobě nepřátelé, nýbrž znenáhla, kdo může, chceme, 
ať se dá pokřtíti o své vůlí a sice od tohoto dne začínajíc«, I do
vršena radost apoštolů. Z velmožů kozarských dalo se pokřtíti 
dvě stě. Blahodárné dílo započalo od sv. apoštolů našich. Polo
žen takto základ víry u Kozarň a na tomto základě stavěno od 
nástupců, učenníků jejich. A tak umožněn převrat -— všech pře
vratů nejvzácnější a nejblahodárnější pro časnost a věčnost: po- 
křestěnění Kozarů.

Jakou vděčností a radostí háralo srdce kagana jakož í jeho 
poddaných poznali z toho, že při odchodě, na který se apoštolé 
po dokonalém díle strojili, bohaté je obdarovati chtěl. Než sv. 
apoštolé byli z těch, jenž při veškeré práci a po dokonaném 
díle se zanícenosti z vděčného srdce volají: Da animas, caetera 
tolle Tibi« — »Dejž mně, ó Bože, duše, vše ostatní vezmi sobě!«
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»Jen spásu duši vyhledávám. Za veškeru práci bud mou mzdou 
lidu spása!« A dovršili apoštolé nezištnost svou, když toliko žá
dali, by otroci Řekové jim propuštěni byli, čemuž s radostí od 
knížete vyhověno.

Při návratu svém do Cařihradu zdověděli se aspoštolé o 
pohanské pověře Titanů na Krimě, jenž uctívali dub sicstlý.se 
střešní a jejž nazývali »Alexander«. I nelenili vykonati k nim 
cestu a je získali Kristu. Poukázali na to, že Bůh milosrdný sná
šel ve své nekonečné shovívavosti časy také pověrčivosti. 
Když ale Synem božím založena církev svátá, jesti úlohou 
Aršech, uposlechnouti sluhy této církve, změniti svůj smysl o 
Bohu, slušněji Boha ctíti a slušněji také živi býti.

Přesvědčivými slovy poučil je o pověře zavržení hodné. 
Slovy milými vyvrátil doměnku, že by tak dobře činili za pří
kladem předků svých. A když byli políbili evangelium, ubírali 
se s hořícími svícemi se sv. Cyrillem k dubu, o němž bájili, že 
jim skýtá déšť úrodný. Sv. Cyrill 33krát ťal do dubu a pří
tomní dovršili dílo. I padl dub a spálen. A  dokládá se, že v nocí 
na to„ padl tichý úrdný déšť, což Filany důvěrou naplnilo k sv. 
apoštolům. S radostí pak oni pospíchali do Cařihradu.

Viděli jsme sv, apoštoly hájiti víru, viděli jsme, kterak sobe 
při tom počínali. Vstupme do zahrádky jejich, bychom opět 
sobě utrhnuli kvítko, osvojili sobě, jak i my sobě při hájení víry 
a námitek proti ní sobě počínati máme.

S bojem proti víře a proti různým námitkám setkáváme se 
nyní při každém kroku, i když se všeho straníme a všemu vy
hýbáme. Čím méně chtějí lidé věřiti, tím více o víře mluví. I to 
důkazem, že víry třeba. Uniknouti chtějí víře a opět o ní řeči 
zavádí. Co tu třeba činili? První pravidlo ovšem, bychom byli 
o víře dobře poučeni. Knih apologetických, spisů obranných 
dosti jest. Vizme .sv. apoštoly, jak po ruce mají všelijaké dů
kazy. Živá víra, která nás proniká, nápomocna bude k slovům 
vhodným. Než to nestačí. K důvtipu přidávali apoštolé modlitbu, 
neb i tu platí: »Nadarmo stavíme, nestaví-li Pán«. Třeba od 
Otce světel světla vyžadovati a pomoci od Toho, jenž osvěcuje 
jednoho každého přicházejícího na tento svět.

I když nedovedeme vše odrazíti, netřeba málomyslniti. Ví
ra nezakládá se na našem důvtipu. Protože my nevíme a neu
míme vše vyvrátit!, není víra naše planá. Vždyť kdyby spočí
vala toliko na naši vědomosti, spočívala by věru na slabém zá
kladě. Nadarmo jásá protivník, že nás přemohl a překonal. 
Nadarmo uspává svědomí své. Mé rozpaky nemohou mu býti 
omluvou. V tom ohledu dobře odpověděl student jistému pro
fesoru. Týž místo vyučování řečtině, vyzval studenty, by vše 
proti víře jiní známé vykládali. »No, co vy, katolíku«, dí potupně 
profesor ke studentovi, »na to říkáte?« »Že já dosud nedostu- 
dovaný na vše nedovedu odpověděli, není důkazem, že víra 
naše nepravá. Zeptati se třeba v těch věcech obrněného po
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třebnými vědomostmi náboženskými, a pak zajde chuť pošklebky 
si číniti z něčeho, čemu se nerozumí. Dím podobně jako vojá
ček, jehož si generál dobíral. »Mne si dovedete dobírati, ale 
dobírejte si věhlasného generála Moltkeho«.

Jako sv. apoštolé naši mírně si počínali při hádkách, po
dobně čiňme i my dle rady sv. Otce Lva XIII. »udatně u věci 
samé,, ale mírně ve způsobě«. Nedávejme se hněvem unášeti, 
neb hněv špatným rádcem. Vystříhejme se uštěpačných a urážli
vých slov. Nesesměšňujme protivníka. Jest to mnohdy velmi snad
no směšným učiniti protivníka, ba snad toho mnohdy i zasluhuje 
plnou měrou, ale věci samé to neprospívá. Laskavými slovy hle
děli věrověstové naši ledovou kůru na srdci protivníka pře- 
lomiti a laskavými slovy srdce obměkčiti a pro pravdu přístup
ným učiniti. Platí tu tudíž i nám slovo Spasitelovo: »Jdi a čiň 
podobně!« (Další část.)

Dr. Fr. Grivec:
Komu přičísti zásluhu o slovanskou 

bohoslužbu.
Před tisíci lety německá a církevní politika zabránila na

prostý úspěch činnosti sv. bratří Cyrilla a Methoda. Dnes na
dešla doba, která by napravila osudné dějinné chyby a která 
by podle možnosti oživila ducha našich sv. věrcvěstů.

Jihoslovanští biskupi v tom ohledu podnikli dva vážné 
kroky. První je prosba, aby slovanská bohoslužba se rozšířila 
mezi všemi Jihoslovany. Druhý krok jest letošní okružní list o 
sv. Cyrillu a Methodu, jenž doplňuje a tlumočí ještě výrazněji 
cnu prosbu za slovanskou bohoslužbu. Onoho vysvětlení bylo 
třeba nejen pro Jihoslovany, nýbrž i pro církevní kruhy v Římě, 
kde nebylí nejlépe poučeni o našich slovansko-církevních otáz
kách. —•

Činnost slovanských apoštolů jest nesmírné důležitosti ná
boženské, osvětové a politické. Slovanští dějepisci a filosofové 
napsali o tom již celou knihovnu a zbývá dosud mnoho otázek 
nerozřešených.

V činnosti sv. Cyrilla a Methoda zvláště se zdůrazňuje za
ložení slovanského písemnictví a slovanské bohoslužby. Pře
devším se staví do popředí založení slovanského písemnictví. 
Sám polsko-německý slavista, profesor dr. A. Brůckner, při
znává, že ono dílo Cyríllovo je asi největší filosofická tvorba ve 
středním věku.1)

Jiné samostatné dílo našich apoštolů jest slovanská boho
služba. Hlásání sv. víry v národním jazyku a založení slovan-

Die Wahrheit uber die Slavenapostel. Tiibíngen 1913, str. 125.
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ského písemnictví není spojeno se slovanskou bohoslužbou; 
vždyť i u jiných národů hlásala se křesťanská víra národním ja
zykem, ale bez národní bohoslužby.

Všeobecně se myslí, že v myšlence slovanské bohoslužby 
nejeví se zvláštní původní samostatnost sv, Cyrilla. Na onu my
šlenku — tak se tvrdí — mohl přijíti z prosby velkomoravského 
poselství nebo z obyčeje tehdejší východní církve. Ani prvé ani 
druhé není pravdou.

Panenská legenda o Konstantínu-Cyrillu vykládá, jako by 
moravské poselstvo v Cařihradu prosilo o slovanskou boho
službu. To však je nemožno. Poselstvo zvláště knížete Rozsti- 
slava nemělo ani ponětí o slovanské bohoslužbě, proto nemohlo 
o ni ani prošiti. Pravdě podobno je, že pisatel panonské legendy 
chtěl smýti »vinu« se sv. Cyrilla a Methoda a dokázati tedy, že 
oni nejsou »vinni«, že zavedli na Moravě a v Panonii bohoslužbu 
slovanskou a ne řeckou, jak jistě by si byli přáli Řekové.")

Ještě obyčejněji se tvrdí, že národní bohoslužba jest my
šlenkou východní církve v protivě s latinským církevním zápa
dem. Je pravda, že na východě se rozvinula syrská, chaldejská, 
koptská a arménská bohoslužba. Ale tu se nepočítá se zvlášt
ním obyčejem východní církve v protivě se západní. Ony boho
služby se vyvinuly v době, kdy ještě nebylo východní církve v 
byzantinském a nynějším smyslu. Jak se vyvinuly na východě 
národní bohoslužby, tak povstala i na západě latinská bohosluž
ba a vytlačila původní řecký jazyk v Římě. Na východě se vy
vinulo tedy více národních bohoslužeb než na západě a to proto,, 
poněvadž na východě bylo více starých národních kultur než 
na západě, kde kromě latinské národní kultury v první kře
sťanské době nebylo jiné význačné národní kultury.

Východní národní liturgie nerozvinuly se s dovolením nebo 
pod vlivem řecké (byzantské) církve, nýbrž právě naopak, vy
rostly jako plod národní samostatnosti, dokonce i jako výraz od
poru proti řeckému cařihradskému cesaropapismu. V oněch ze
mích, kde vznikly národní bohoslužby, měla vůbec latinská 
církev do 5. stol. více vlivu než řeckobyzantská, která teprve 
v polovině 5. stol. počala rozvíjetí svou moc na východě. Je 
známo, že na východě vůbec až do chalcedonského církevního 
sněmu (451) největší vliv měli aleksandrínští patriarchové, kteří 
byli rozhodnými protivníky cařihradských biskupů, a kteří ve 
spojení s Římem byli hlavními borci za pravověrnosc na vý
chodě. Má-li východní národní bohoslužby kromě dotyčných 
národů ještě jiná část katolické církve nějaké zásluhy, pak jich 
má církev západní, která sama prvotní řeckou bohoslužbu za
měnila za latinskou a která tehdy jediná měla moc na východě. 
Mimo to podporovaly šíření národních bohoslužeb i východní 
herese (nestorianísmus a monoficismus), které byly rovněž vý-

2) Golubínskij, Istorija russkoj cerkvi 1? Moskva 1904, str. 329.
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rázem národní autonomie a protivy vůči cařihradskému centra
lismu.

V 5. věku východní církev po odpadu monofisitů a nesto- 
rianů (Sýrové, Chaldeové, Kopti, Arméni) dostala úplně ve 
všem řecké vzezření. Již se netvořily zvláštní bohoslužby, aniž 
se zaváděly nové národní jazyky do stávajících. Do 9. věku 
byzantská říše tak se pořečtila, že již můžeme mluviti o řecké 
národní říši a církvi. Veliký státní a církevní politik Fotij, hlavní 
zástupce byzantské národní osvěty, největší učenec své doby, 
ani neznal latinského jazyka.

Slovanská bohoslužba není tedy založena na zvláštním zvy
ku tehdejší východní církve, nýbrž jest původní myšlenkou ve
likého ducha našeho skromného věrověsta, sv. Cyrilia. Mezi 
odborníky v otázce cyrillomethodějské jest málo důkladných cír
kevních historiků. Proto tak málo se činí zmínka o této původ
nosti sv. Cyrilia. Největší církevní historik, jenž jest rovněž i od
borníkem v naší otázce, jest ruský církevní historik E. Golubin- 
skij. A právě on rozhodně dokazuje, že slovanská bohoslužba 
i se stanoviska východní církve jest naprosto původní, neoby
čejná, mimořádná »novotářská, revoluční« myšlenka sv, Cy- 
rilla;:1) v této původní iniciativě vidí Golubínskij hlavní zásluhu 
sv. Cyrilia; že vynalezl slovanskou azbuku a přeložil knihy svaté 
do staroslovanštiny, zdá se mu (ovšem jednostranně soudí) po
měrně jen nepatrným.

Řecká církev nikterak nepřála slovanské bohoslužbě. Slo
vanská bohoslužba se rozvinula a uhájila proti řecké církvi a 
utkala se s ní v boji. Důkaz o onom boji koncem 9. a počátkem 
10. století jest spis černcrizca (mnicha) Chrabra o slovanských 
písmenech. Velmi bystře to dokazuje i Gclubinskij, potvrzují 
nám to i dějinné události.

Slovanská bohoslužba se nerozvinula v blízkosti Cařihradu, 
třeba že tam bylo mnoho křesťanských Slovanů. Balkánští Slo
vané, kteří přijali křesťanství před sv. Cyrillem a Methodem od 
Řeků, měli řeckou bohoslužbu.') Když pak se šířila slovanská bo
hoslužba jako hotová událost (fait accompli) v Srbsku a v Bul
harsku, utkala se v tuhém bojí s Řeky, Ani Rusové nepřijali slo
vanské bohoslužby z Cařihradu, nýbrž z Bulharska. Ruský ve
liký kníže Vladimír přijal řecké misionáře teprv tehdy, když 
napřed Řekům ukázal svou moc jako vítěz u Korsunu.

Pravdou je, že slovanská bohoslužba se udržela jen u vý
chodních Slovanů, a to proto, že oni Slované měli silné samo
statné říše. Kdyby bylo bývalo Srbsko, Bulharsko a Rusko tak 
slabo jako byla Morava a Panonie, kdyby byla bývala slovanská 
knížata na východě tak málo nakloněna slovanské bohoslužbě, 
jak málo jí přál Svatopluk, pak by byla slovanská bohoslužba 
všude zanikla. Němečtí dějezpytci (Schubert, Baumstark a j.) nc-

3) Golubínskij, Istorija russkoj cerkvi str. 327-30. 
■'j Golubínskij, Istorija russkoj csrkvi str. 327.
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popírají, že Němci zničili slovanskou bohoslužbu na Moravě a 
v Panonii. Nepopírají, že papežové byli nakloněni slovanské bo
hoslužbě. Jako Golubinskij tak i němečtí dějezpytcí tvrdí, že 
zvláště veliký papež Mikuláš í. proto schválil činnost sv, Cy- 
rilla a Methoda, poněvadž se nadíval, že takto všechny Slo
vany uvede do církve katolické a že jich upotřebí jako kato
lického universalismu proti německému a řeckému byzentísmu. 
Myšlenka všeobecné křesťanské jednoty byla vůdčí římskvm pa
pežům, kteří přáli slovanské bohoslužbě. Proto vidíme, že slc: 
vanské bohoslužbě přáli zvláště oni papežové, kteří měli široký 
rozhled a pracovali o cíikevní sjednocení.

Můžeme si mysliti, že i velikým našim věrověstům zářila 
tatáž myšlenka. Východní bohoslužba ke ctí sv. Cyrilla a .Metho
da velmi jasně prozrazuje myšlenku, že svati bratří přáli si 
sjednotíti všechny Slovany v jedné křesťanské rodině, která by 
představovala onu ideální křesťanskou jednotu prvních věků, 
proti níž hřešili Řekové a Němci. Duch křesťanské lásky a jed
noty dýše z celé činnosti sv. Cyrilla a Methoda.

Sv. Cyrilí a Method nejsou zastanci žalostné řecké jedno
strannosti, jež se zračí v řecké církvi po rozkolu, ani nejsou za
stanci západní úzkoprsesti, která účinkovala při rozkolu. Svatí 
naši věrevěstové jsou zastanci veliké křesťanské lásky a jednoty, 
která »kdysi tak krásně spojovala východní a západní církev a 
před celým světem v jasném světle se jevila iako jediná ohrom
ná církev Kristova«.’)

Slovanská bohoslužba a slovanské písemnictví není tedy 
darem byzantského Cařihradu, nýbrž jest výron všeobecné kře
sťanské lásky a pravého křesťanského ducha, jejž tak skvěle za
stupovali sv. Cyríll a Metlicd. Slovanská bohoslužba jest tedy 
původní dílo ducha našich velikých apoštolů. Slovanská boho
služba byla iiž v 9. stol. výrazem a prostředkem církevního sjed
nocení. Proto ať sloven- kbohoslužba i nyní povzbuzuje Slo
vany, aby zůstalí věrni duchu svých velikých věrověstů, věro- 
včstů do křesťanského pokoje, lásky a jednoty.

’) Okružní list jihoslov, biskupů.
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Papež Benedikt XV. přijímá Apoštolský 
ústav sv. Cyrilla a Methoda na Velehradě 
za svůj a uděluje mu název „apoštolský“

Milému synu
Vladimíru Ledóchovskému,

generálnímu představenému Tov. Jež.
Papež Benedikt XV.

Milý synu!
Pozdrav a apoštolské požehnání!
Jako vrchní pastýři církve, Naši předcnůdcové, chápali se 

všech vhodných příležitosti, jež jim skýtaly poměry časové, aby 
ovce, bloudící opodál stáda, pastýřskou starostlivostí přivedli 
zpět do ovčince, tak i My, nabyvše takovéto příležitosti, založili 
jsme nedávno v Římě Ústav orientální, v němž by se téměř před 
našima očima vzdělávali apoštolé schopní, aby národy obřadu 
východního dovedně a mírně přivedli opět k jednotě víry. — 
Ježto rozličné obřady jedné církve Kristovy nejsou ničím jiným 
než přeladncu onou rozmanitostí, jíž, jak praví královský pro
rok, oděna jest Královna v rouše skvícím se zlatém, jest zá- 
nodno, aby národové západní i východní, jakožto vlastní bratří 
v téže rodině, modlitbou, příkladem, slovem a pérem horlivě si 
navzájem pomáhali pro společné dobro, a to tím důkladněji, 
čím bližší jsou (sobě) místem i původem.

Proto s radostí v piavdě otcovskou přijali jsme zprávu, že 
kolej velehradská, založená Tovaryšstvem Ježíšovým a ležící 
u hlavního města bývalé říše slovanské, u hrobu sv. Methoda, 
apoštola týchž národů, jejž ctí i bratři bloudící, od počátku 
svého, pracovala s úspěchem k tomuto cíli a poskytovala pro 
roční shromáždění jak »Akademie slovanské«*) tak »Apoštolátu 
sv. Cyrilla a Methoda«, všeobecné sjezdy, pro knihovnu a dva 
časopisy dům, síly duševní a ochotnou, vytrvalou práci. Pohnuti 
jsouce těmito1 zásluhami o sjednocení a prosbami (tamních) uči
telů a jiných vlivných mužů, pokládali jsme onu kolej za hodnu, 
abychom jí věnovali Svou náklonnost a spojili ji těsnějším pou
tem s touto Svou apoštolskou Stolicí a se Svým Ústavem orien
tálním. Pročež rozhodli jsme se přijmouti kolej velehradskou 
za svou, odevzdali ji pod ochranu sv. Petra, knížete apoštolů, a 
sv. Cyrilla a Methoda a ustanoviti, aby napotom i byla i slula 
»papežskou«. A tak sdělujeme toto Své rozhodnutí Tobě, milý 
synu, a skrze Tebe všem Otcům Tov. Jež. a vybízíme je snažně, 
aby s dřívější horlivostí a novou důvěrou pokračovali na cestě 
štastně započaté a dále vychovávali naději slovanského národa, 
svěřenou jejich péči, k témuž význačně katolickému smýšlení

*) Jest míněna »Akademie Velehradská«, pak dále její knihovna a 
její publikace.
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pod vedením Ústavu orientálního. K tomu cíli udělujeme pře- 
laskavě v Pánu Tobě i jim apoštolské požehnání, předzvěst ne
beských darů a důkaz Naší blahovůle.

Dáno v Římě u sv. Petra dne 11. července roku 1919, v 5 
roce Našeho pontifikátu. Papež Benedikt XV.

Slavnosti Velehradské.
Národ československý oslavoval poprvé svobodnou svoji 

velehradskou pout za účasti tak obrovské, jako nikdy před tím.
Stotísíc účastníku dostavilo se přes všecky překážky i vá

lečný stav na Velehrad, aby vzdalo hold svobodě naší.
Po prvé ve svobodné republice sjel se náš lid, naši poslanci, 

kněžstvo, inteligence, přišli naši bratři ze Zámoří, zástupci katol. 
Sokola ze Spoj. států, deputace bratří Orlú-Slovinců na po
svátný Velehrad, by poděkovali Pánu Bohu za naší samostat
nost, by prosili o ochranu našeho lidu, by manifestovali pro 
katolické přesvědčení.

Slavnosti cyrillomethcdějské zahájeny byly v pátek dne 
4. července o 6. hodině večer nadšeným proslovem otce Vele
hradu, kanovníka dra. Stojana na nádvoří velehradském. Řeč
ník vzpomenul nesčíslných proseb, které z Velehradu vysílány 
byly k Bohu za mír a zdar našeho národa, který dnes je zase 
národem samostatným a vzýval nebesa, aby žehnala a pomáhala 
všem dobrým a šlechetným snahám našeho státu. Na to uděleno 
bylo účastníkům opatem Metodem Zavoralem, který vedl prů
vod do Cyrilky, svátostné požehnání.

Akademie Orla zahájena byla v pátek o 8. hod. večer ve 
Slovanském sále. Akademie hárala mladistvým ohněm nadšení 
a vědomím, že Orel se vzmáhá a roste a že musí býti první řa
dou bojovníků cyrillomethodějských. Pěvecký sbet omladiny v 
Němčících na Hané zpestřil program akademie zdařilými sbory.

V sobotu od nejčasnějšího rána valily se na Velehrad všemi 
cestami proudy lidí. Přijeli zvláštní vlaky z Místecká, Ostravska 
a z Hané, takže už ode tří hodin ráno hlaholila silnice k posv. 
Velehradu hudbou, orelskými fanf.rrrú a zpěvem. A když tito 
poutníci přišlí na velehradské nádvoří, r a lezli plné poutníku, 
stejně jako chrám, jehož prostory 1 ly nabity, U všech oltářů 
byly už slouženy mše sv., zpovědnice byly obleženy, sv. přijímání 
nestačili kněží ani podávati.

O 6. hodině byly v kostele i na nádvoří slouženy slavné 
bohoslužby ranní s kázáním. V 8. hod. pak byla cyrillomctoděj- 
ská akademie, kterou za účasti desetitisíců, naplnivších nádvoří 
z dobré polovice, a za účasti vzácných hostů z Ameriky (rnsgre. 
Bouška, rev. Zlámal, 4 dámy — Irčanky z amer. péče o česko-



slov. dítě), z Jugoslávie (8 Orlů z Lubalně), ze Slovenska (dr. 
Kmetko, dr. Jehlička atd.), z Čech fprelál dr. Burian, posl. dr. 
Mazanec, ínž. Pospíšil, dr. Hronek, sl, Schiuutzenova, P. Kaš, 
P. Málek ze St. Boleslavi a j.), zahájil kanovník dr. Stojan. Po
ukázav na nepohodlí poutníků, zdůraznil potřebu velkého pout- 
nického domu. Čestnými předsedy byli zvoleni Američané msgr. 
Bouška a rev. Zlámal, výkonným předsedou opat Zavoial ze 
Strahova. Po té následovala řada proslovů a pozdravů, které 
byly všechny hřímavým potleskem odměněny. Msgrc Bouška 
vyřídil pozdrav amerických katol, Čechů a vybízel účastníky, 
aby hájili své svobody, pracovali pro ducha v pravdě demokra
tického a ukázali se býlí vždy katolíky z přesvědčení. Po něm 
mluvil šéfredaktor Světlík z Olomouce o ovoci míru. Provolával 
slávu československé, křesťanské, sociální a cyrilometodějské 
republice. Dp. Málek ze St. Boleslavě přinesl na památku Vele
hradu kopii staroboleslavského paladia, obrazu Matky Boží, 
kterou odevzdává v ochranu dru. Stojanoví.

Po mnohých nadšených proslovech akademie skončena.
Po akademií kázal ve slovanském sále p. opat Zavoral a na 

nádvoří p. dr. Štancl z Kroměříže, načež sloužil ukrajinský kněz 
staroslovanský mši svátou.

Odpoledne po sv. požehnání seřadil se na nádvoří orelský 
průvod, v jehož čele šla říšská rada Orla, prapory a slovinská 
orelská deputace a pak dorost, královničky, Orlice a Orli, cel
kem 1000 osob. Průvod odebral se na louku za klášterní zahra
dou, kde bylo improvisováno cvičiště.

Po orelském cvičení na nádvoří měl nádhernou mužnou 
řeč rev. Oldřich Zlámal z Clevelandu, Nejdříve mluvil o pomě
rech v americkém lidu, pak o práci pro osvobození českého ná
roda a konečně kritisoval nezdravé poměry v naší mladé re
publice, — Účastníci byli energickými slovy řečníkovými nad
šeni a hluboce dojati. Po řeči provedena byla sbírka na pout- 
nický dům (Stojanov), která vynesla na 4000 K.

K večeru konala se v sále schůze domkařů za řízení posl. 
Kaderky. Promluvili zástupcové různých krajů. O 8. hodině ko
nala se v témže sále schůze rolnictva za řízení posl. Šamalíka. 
Promluvila celá řada řečníků, mezi nimiž poslanci Šrámek a Va- 
loušek. V touž dobu byla schůze dělnictva v zahradě u Heroldů, 
kdež promluvili posl. Čuřík, Bezděk a Sedláček, C. Landa, Švá- 
benský a j. — V téže místnosti konala se v sobotu v poledne 
schůze invalidů, na které promluvil J. Švábenský a mnozí jiní 
zástupci invalidů z různých krajů. Všecky tyto schůze konaly 
se za veliké účasti.

V neděli dopoledne byl Velehrad opět. naplněn poutníky 
ze soboty i novými příchozími. Od 8.— 10. konala se na nádvoří 
akademie rolnická, kterou řídil posl. Šamalík. Na návrh posl. 
Šamalíka odeslán byl sv. Otci holdovací telegram. Akademie 
skončena národní hymnou. Na to měl krásné kázání P. Reček 
a sloužena mše sv., po níž konán euchnristický průvod. Sv. po-
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žehnáním n chvalozpěvem Bože chválíme Tebe skončeny le
tošní památné slavnosti velehradské,
Schůze a pout Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě 

27. a 28, července.
Večer 27, července byl průvod za hojné účasti poutníků 

od Cyrilky do basiliky, kde mel krásné kázání P. Vine, Pernička, 
T. J., po něm pak sv. požehnán*.

Ráno bylo společné sv. přijímání při slavné mši sv. za živé 
a zemřelé členy Apoštolátu. Dojímavé vložky zapěli za řízení 
stih. sester sirotci z Lukova, kteří i mezi jednotlivými přednáš
kami svým pěkným zpěvem nás pobavili.

Schůzí zahájil neúnavný apoštol velehradský p. kanovník 
dr. Stojan, který podal jednatelskou zprávu. Zvláště vzpomenul 
jihoslovanských hostů z Baru, kteří původně měli studovati ve 
škole misijní, navštěvovali pak gymnasium v Kroměříži a nyní 
za doprovodu P, Ad. Jaška, katech, z Kroměříže, vrátili se do 
své domoviny na Černou Horu.

Jménem vldp. rektora, jako správce domu, pozdravil účast
níky P. Jaroš, který ve své vzletné řeči zvláště zdůraznil po
třebu misijní školy na Velehradě.

Po něm ujal se slova P. Daněk T. J. Mluvil o nábožen
ských poměrech v nynějším Rusku. Řeč jeho byla skutečně 
krásná jak formou, tak obsahem. Byl totiž řečník dlouho kurá
tem v Ukrajině, kde bedlivě studoval tamější náboženský život. 
Odtud ona opravdovost bohatého obsahu.

Místo zasloužilého pracovníka velehradského, nemocného 
p. assessora Vychodila, podal pečlivě sestavenou zprávu účetní 
p. prof. V. Horák z Litovle Panu assessoru vzdán dík za jeho 
neumdlévající starost i v nemoci o Velehrad a Apoštolát s přá
ním, aby Bůh ho sílil a dlouho ještě pro blaho a rozkvět Vele
hradu zachoval.

Nato přednášel o činností skupiny Apoštolátu strážce pal
ladia českého P. Fr. Horsák, redemptorista ze Sv. Hory, rodák 
z Kunovic.

Vystižnou jeho řeč, bohatou osobní zkušeností, jakož i řeč 
P. Danka vydá Apoštolát tiskem, aby byla přístupna širším 
vrstvám lidovým.

Slč. Zatloukalova z Vyškova vyřizuje pozdrav skupiny vy
škovské a přeje sebě, aby svátek sv. Cyrilla a Metoděje byl 
vedle u stávajících svátků 1. května a 28. října národním svát
kem celé naší republiky.

Unív. prof. dr, Vaís z Prahy ve své vřelé promluvě pouka
zuje, že sv. Ludmila byla vlastně prvním členem Apoštolátu 
svým svátým životem a aplikuje to na ženy přítomnosti.

Pozdravy vyřizují: P. Fr. Duda ze Šumberka, P. Hrubý za 
katolické studentstvo a katecheta Odstrčilík ze Slavkova.

Sv. požehnáním v basilice, uctěním ostatků sv. Cyrila a pro
hlídkou musea zdařilá pout skončena. (Pokračování.)
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Ludvik Grygera. v

Bulhaři a Rekové.
Ještě před ukončením války krymské vydal sultán velmi 

důležité nařízení, t, zv. hatti-humajun, dne 21, února 1856, Vy
dáno bylo na nátlak Anglie a Francie, aby byla Rusku po válce 
vzata možnost, míchati se do církevních záležitostí křesťanských 
v Turecku a bráti si z toho záminku k válce, Hattí humajun ob
sahoval důležitá pro křesťany ustanovení, dle nichž ve všech cír
kevních společnostech křesťanských v říši mělo dojiti k opravám, 
jakých vyžadovaly časové potřeby.

Toto sultánské nařízení nikomu nepřišlo tak vhod, jako 
Bulharům. Po válce zplanul jejich církevní-národní boj s Řeky 
nanovo a vstoupil v období, v němž nabyl rázu nadmíru ostrého. 
Bulharské požadavky se v tomto období stále stupňovaly a na
proti tomu řecký odpor stále byl stejně houževnatý, nenapra
vitelný, nenávistný. Turecká vláda pak dělávala mezi oběma 
stranami prostřednici a byla jednou při té, podruhé při oné 
straně, jak toho kdy právě žádal prospěch její politiky; nesvor
nost křesťanské ráje jí dělala velmi dobře.

Hned po válce, v letech 1856-57, zavdaly Bulharům příčinu 
k odboji proti řeckým biskupům tytéž fanariotské přehmaty 
jako před válkou, zvláště však neustávající svévolné vybírání 
různých poplatků. Začalo to ve Vidině. Vidinští svého metropo
litu Pajsija přímo nenáviděli i vypravili k sultánovi do Cařihradu 
poselstvo s prosbou, aby mu podle toho, jak nařizuje hatti-hu
majun, ustanoven byl pevný roční plat, aby jich neodíral. Sultán 
odevzdal prosbu patriarchu Cyrillcvi a nařídil mu, aby se s vy
slanci o metropolitův plat dorozuměl. Patriarcha však nechtěl 
slyšet o nějakém platě pro biskupy a pevně stál na tom, aby se 
zůstalo při starém způsobu vydržování biskupů vybíráním po
platků. Tím bylo dáno znamení k všeobecnému boji. Hned po 
Vidioských zdvihli se Trnovští se žalobami proti svému Neofy
tovi, Plovdivští proti Chrysantovi, pozdvihla se též jiná města a 
deputace nespokojených šla do Cařihradu, kdež podala vládě 
společnou prosbu, ve které na konec svých žalob přímo vyslo
vovala žádost, aby Bulharům místo řeckého vyššího duchoven
stva dáno bylo vlastní bulharské. Poněvadž pak v ten čas zá
roveň i s řecké strany se jevila nespokojenost s církevní vládou, 
rozkázala Porta patriarchovi v listopadě 1857, aby svolal sněm 
a na tom aby se upravily všecky záležitosti církevní podle po
žadavků hattihumajunu.

Patriarcha nerad svolával nařízený sněm, otálel s ním, ale 
nebylo vyhnutí. Sněrn zahájen až téměř za rok, a to v říjnu 1858 
v Cařihradé. Měl úřední jméno »národní sněm«, řecký ethnosy- 
neleusis, ale ne snad proto, že by v něm byly bývaly, jak slu
šelo, zastoupeny všecky pravoslavné národnosti turecké, nikoliv 
podle starých řeckých praktik měli v něm míti slovo zas jenom
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Řekové a mel to bytí j e j i c h  národní sněm, ačkoli šlo o otázky 
církevní. Podle toho se též vedlo všecko jednání v něm. Členy 
sněmu byli patriarcha se 7 biskupy svého synodu, 10 lidových 
zástupců z Cařilnadu a 28 zástupců mělo býtí z díecésí, z každé 
po jednom. Zástupcové byli voleni; ale tu se stalo, že řečtí bi
skupové v bulharských diecésích věřícím za zástupce chytře 
buď vnutili nějakého Řeka anebo jím namluvili, aby do Caří- 
hradu nikoho neposílali, že by to mnoho stálo, anebo zvoleného 
prostě nepotvrdili. Proto se Bulharů do sněmu dostalo všeho 
všudy jenom čtvero, a to z Vidina, Trnová, Sofie a Plovdiva. V 
prosinci podali tito čtyři patriarchovi jakožto předsedovi sněmu 
prohlášení, ve kterém kladli požadavek, aby se jednou pro vždy 
stanovilo pravidlem, že se do bulharských díecésí nemají po- 
sílati biskupové, kteří by dokonale nebyli znalí jazyka bulhar
ského jak lidového, tak staroslovanského, Sněmu se však nelíbilo 
ono slovíčko »dokonale«; skrývaloť se v něm. nebezpečí pro fa- 
nariotské biskupy, neboť ti se nemohli nikdy bulharský pořádné 
naučití a mohli tudíž přijití o chlebíček. Dána tedy zástupcům 
odpověď, kterou i tento jejích zajisté mírný a zcela spravedlivý 
požadavek byl zamítnut. Tři ze zástupců potom ze sněmu odešli 
a zůstal tam jenom jediný, a to trnovský hadži Nikola Minčooglu.

Sněmování se táhlo bezmála půl druhého roku a nešlo ni
kterak hladce; opravy v církvi byly zvláště biskupům proti 
mysli. Největším kamenem úrazu byl především známý starý 
požadavek vlády, aby byl biskupům stanoven určitý roční plat 
a lid aby na to platil poněkud zvýšenou daň. Když se o té věci 
jednalo, docházelo k mrzutým a bouřlivým výjevům a dohody 
nijak a nijak nebylo možno dosíci. Turecká vláda sí však ko
nečně pomohla rázným zpsobem: šesti biskupům přímo rozká
zala, aby ze sněmu odešli a vrátili se do svých díecésí, že prý 
je tam po delší době jíž jejich přítomnosti velmi potřeba; a te
prve když skutečně odešli, věc odhlasována a skoncována.

Mezitím co se v Caříhradě sněmovalo, děly se věci, které 
mezi rozvaděnými Bulhary a Řeky přilévaly oleje do ohně. Tak 
na př. v Plovdivě, kde sí Řekové vůči svým spoluobčanům bul
harským počínali čím dál nepřátelštěji. Tamější Bulhaři se Již 
po několikáté u patriarchy domáhali, aby jim bylo dovoleno 
aspoň v jednom ze sedmi plovdivských chrámů konati služby 
Boží po slovansky; chrámy ty byly beztoho postaveny i vydr
žovány většinou za bulharské peníze. Ale patriarcha jich ne
uznal za hodny vůbec nějaké odpovědí. Poněvadž však každá 
trpělivost má své meze, stalo se v jednu listopadovou nedělí 
r. 1859 ve chrámě P. Marie, že jeden žák bulharské školy začal 
čisti epištolu po slovansky, neboť ohromná většina farníkň byli 
Bulhaři. Jakmile však to zaslehlo několik přednějších Řeků, kteří 
tam také chodili, hned dali znamení k útoku, a na posvátném 
místě se rozpoutala nedůstojná vřava, ba docela sprostá rvačka; 
»nábožní« věřící se navzájem tloukli, kopali, za vlasy tahali a
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ven vyhazovali! Též na druhý den bylo ještě pokračováno, a-to 
nejen ve chrámě, nýbrž i na ulici. Rozčilení byle tak veliké, že 
se do toho musely vložiti turecké úřady, ba i ruský vyslanec, a 
domluvili patriarchovi, aby Bulharům vyhověl aspoň částečně. 
Ten si dal konečně říci a poslal plovdivskému metropolitu Chry- 
santovi rozkaz, aby se ve dvou chrámech sloužilo střídavě řecký 
a slovansky. Když se však tento rozkaz veřejně ohlašoval ve 
chrámě P. Marie (20, prosince v neděli), strhli Řekové ještě 
pustější vřavu než dříve. Obě strany se daly zas do sebe, co 
kdo měl právě po ruce, toho se chápal jako zbraně, a kostelní 
knihy, svícny, svíce i obrazy chrámem na všecky strany jen lí
taly! — Podobné ošklivé srážky mezi oběma národnostmi ve 
chrámech prý se děly také jinde.

Patriarcha v ten čas, místo abv pobouřené mysli uklidňoval, 
zřejmě ve všem nadržoval Řekům. Stížnosti na biskupy z různých 
krajů stále se množily, ale on jich nedbal a také v Cařihradě se 
stalo, že tamější Bulhary proti sobě popudil nerozvážným činem. 
Jednou v neděli našli Bulhaři, když šli na služby Boží, svou caři
hradskou svatyni zavřenu; zástupce patriarchův (protosyngel) 
dal kněze při ní sloužící do klatby za to, že pochovali jedno 
bulharské dítě a že sezdali mladého Bulhara bez opovědí u jeůch 
farního řeckého kněze. Toto ukvapené jednání vzbudilo u Bul
harů velkou nevoli, neboť i když se kněží snad provinili, mohli 
býti nějak potrestáni, ale neměl býti postihován všecek bulhar
ský lid, jenž se na nedělní služby Boží do svatyně scházíval až 
z nejvzdálenějších čtvrtí městských a takto musel odejiti s 
prázdnou! Případ budil rozruch a chopil se ho hned také časopis 
»Blgaríja«, jenž pracoval mezi Bulhary pro unii s Římem, a vy
bízel lid, aby se nenechal od patriarchy urážeti a od řecké církve 
odstoupil. Toho se patriarcha nřece jen zalekl a dovoHl kněžím 
konati službu zas iako dřív. Cařihradští se však nedali odbýti 
jen tak a předložili Portě prosbu, aby jim bylo dáno právo svo
body jako jiným křesťanským národnostem a aby bylo zrušeno 
prostřednictví patriarchovo mezi nimi a vládou. Ale patriarchovi 
se brzo potom naskytla pěkná příležitost, aby Bulharv poněkud 
umlčel a také světu aspoň na venek ukázal, že je k nim nc- 
předpojatý, ačkoliv s nimi doopravdy upřímně nesmýšlel.

Malá svatyně, kterou Bulhaři měli v Cařihradě, nestačo- 
vala ani jejich počtu ani jejich ctižádosti; chtěli tedy míti něco 
většího a důstojnějšího a o to právě tehdy pracovali. Biskupem 
při jejich dosavadní svatvni bvl v tu dobu známý nám Hilaríon 
Stojanovič. Stal se jím takto: lcdvž bvl r. 1849 puštěn ze žaláře 
na Sv. Hoře. stal se v Cařihradě svatoborským epitropem t. j. 
sběratelem almužen pro Athos a v úřadě tom si z:ednal díivěrv 
jak u mnichů svatoborských, tak i u patriarchy; a poněvadž byl 
též u cařihradských Bulharů stále u veliké vážnosti, vvžádalí si 
tito přičiněním knížete Štěpána Rofíoridího u patriarchy Cyrílla, 
aby jim ho vysvětil na uprázdněné místo biskupské při jehch
í  .V - 7  . . . .  V  . . .  ;  ,  *
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národní svatyni. Tak byl Hílarion vysvěcen 5. října 1858 a dostal 
jako titulární biskup jméno Makariopolský. Ochota patriarchova 
při jeho vysvěcení nebyla však právě veliká; před vysvěcením 
musil podepsati listinu, že se nikdy nebude ucházetí o některé 
skutečné biskupství. Z toho viděti, jak málo ještě tehdy Řekové 
na to mysleli, aby Bulharům povolili byt i jediného vlastního bi
skupa v kterékoli diccési! — Cařihradští sbírali horlivě příspěv
ky na svůj chrám a také patriarcha, aby se jim zavděčil, vyzval 
okružním listem, věřící k podpoře; scházely se ovšem podpory 
jen od bulharského lidu, od Řeků pramálo. Dne 25. října 1859 
konala se slavnost položení základního kamene. Sám patriarcha, 
Cyril vykonával při tom obřady a nemálého lesku a vážnosti do
dávala slavnosti též přítomnost tří patriarchů cizích, alexandrij
ského Kalliníka, antiochejsk.ého Híerothea a jerusalemského Cy- 
rilla, jakož i ruského vyslance knížete Lobanova a zástupce kní
žectví srbského Milana Petronijeviče. Základní kámen kladl kní
že Mikuláš Bogoridi, syn Štěpána Bogoridiho, jenž nedlouho před 
slavností zemřel. Slavnost byla krásná, zvlášť Bulhary oslňo
vala, ale byl to již jen poslední záblesk slunce před orudnou 
bouří; nikdo tehdy netušil, že již za půl roku dojde mezi Bulhary 
a Řeky k nesmiřitelné roztržce, a to právě na těch místech, kde 
se slavnost konala.

Dlouhé sněmování »národního« sněmu v Cařihradě chýlilo 
se zatím ke konci. Jediný bulharský zástupce na něm, zmíněný 
Minčooglu, po celý čas bystře a rázně hájil práv bulharských, 
pozvedal hlasu proti nespravedlivým, volbám zástupců do sněmu, 
proti odstrkování Bulharů z řad vyššího duchovenstva, proti 
vylučování bulharského jazyka ze škol a chrámů a žádal, aby 
biskupové voleni byli z duchovenstva diecése a nebyli posíláni 
cizinci kdo ví odkud až z daleka, kteří lidu ani neznají. Ale vše 
marno, řečtí zástupcové byli hluší a neoblomní. Dne 16. února 
1860 byl sněm zakončen. Závěrečnou řeč měl nejváženější řecký 
zástupce dr. Štěpán Karateodori a z té jeho řečí Bulhaři nade 
vší pochybnost poznali, co mohou od řecké církve očekávati. 
Všecky bulharské požadavky a stížnosti prostě odmítl, že jsou 
bezdůvodné; církev prý je nestranná a nezná duchovenstva ani 
řeckého ani bulharského, leč toliko pravoslavné; není dobře, 
když jsou biskupové voleni od lidu v diecési, vede to k svárům; 
není pravda, že měli Bulhaři kdysi svého patriarchu, neboť cír
kev zná v minulosti jen patero patriarchů a žádného bulhar
ského mezi nimi; jazyk slovanský nebyl od Řeků pronásledován, 
naopak, dva svati mužové, solunští Řekové Cyríll a Metod, 
přeložili Písmo sv. do slovanského jazyka; že se ve školách 
dává přednost řečtině, za to by měli Bulhaři být ještě vděčni, 
neboť řečtina je jazykem starobylým, nad jiné vzdělaným a po 

-všem světě váženým a taktéž ve chrámě musí zůstati, neboť je 
jazykem posvátným, v němž jsou psána i evandělia! — Tako
vými důvody Bulhaři odbyli, ba fanariotská nestydatost zašla
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dokonce tak daleko, že jim upřela i právo být na světě! Padla 
totiž ve sněmu i taková slova, že co prý jacísi ti Bulhaři pořád 
chtějí? Kdysi, ale tomu je již dávno, byl sice bulharský národ 
a měl i svou říši, ale nyní kde je? Ani zákon státní ani církevní 
nic o něm neví. Je tc tedy prostě drzost neb dětinství, když se 
někdo opovažuje jeho jménem s řeckou církví vyjednávat a ja
kýchsi práv jeho se dovolávat!

Tak tedy skončil pro Bulhary »národní« sněm, v nějž sklá
dány veliké naděje, že se stane důležitým hranečníkem v ději
nách církve řecko-východní. Na velkopanské odbytí od sněmu 
Bulhaři arci nemlčeli a dali vytísknouti proti Karateodorimu- 
v řeckém jazyku obranný spis, který byl i do bulharštiny přelo
žen a všude rozšířen. Po všech bulharských krajích bylo z toho 
náramné rozjitření. Koncem pak března obrátili se cařihradští 
Bulhaři přímo na Portu, stěžovali si na strannické a nesprave
dlivé jednání sněmu a jménem celého bulharského národa žá
dali, aby byli od řecké církve úplně odloučení.

Fanarioté posilováni byli ve své zpupnosti vůči Bulharům 
jednak ovšem známou právní povýšeností své církve v Turecku, 
jednak se spoléhali též na hrubé násilí, ale kromě toho byli 
podpichováni ještě i cd konsulů z řeckého království, kteří žili 
v různých tureckých městech a všude agitovali pro myšlenku 
velkořeckou. Přemrštění vlastenci hellénští jak v Řecku, tak 
v Turecku, nechtěli se nijak vzdáti svých snů c nadvládě řecké 
nade všemi pravoslavnými národnostmi, a zvláště Bulhaři jim 
stále nebyli ničím jiným, leč Řeky bulharský mluvícími, Hellénes 
bulgarefónoí, leč poslovaněnými odpadlíky od řeckého národa, 
jež nutno beze všech ohledů znova peřečtíti, anebo jim byli 
pouhou smečkou barbarů, kteří by měli býti ještě vděčnými za 
tu milost, že mohou býti účastni řecké vzdělanosti! Takovou 
řeč bylo tehdy slyšeti dokonce i v řecké sněmovně v Athénách 
a celé bulharské hnutí se tam vydávalo jenom za následek vše- 
slcvanských, panslavistických rejdů mezi Bulhary.

Protivy se přicstřovalv a brzy mělo dojiti k výbuchu. Lid 
byl rozčilen, novifcy podrážděně psaly, tiskem i řečmi se nepřá
telské strany potíraly, rozvášněnest rostla. Biskupové řečtí 
mezi Bulhary zlé zažívali chvíle od uraženého, nahněvaného 
lidu. V takové náladě přiblížily se svátky velikonoční r. 1860. 
V neděli velikonoční 3. dubna konal biskup Hilarion Makario- 
polský v bulharském chrámě cařihradském slavné služby Boží. 
Když před epištolou jáhen zanotil slavnostní mnoholetí »Jeho 
Svatosti Cyrillu, patriarchovi«, hned při prvních jeho slovech 
ozvalo se z lidu několik hlasů, ať se jméno patriarchovo ne
vzpomíná! K těmto hlasům se přidávaly jiné a jiné a konečně 
celý chrám. V liturgii se proto na chvíli ustalo a konala se krátká 
porada. Usneseno, aby se tedy jméno patriarchovo vynechalo 
a místo něho zazpíváno bylo mnoholetí — sultánovi! Stalo se 
a jáhen hned zpíval: »Mnohými lety obdařiž Hospodin Bůh nej- 
vyššího vládce našeho, mírumilovného a velectnostného císaře,
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sultána Abdul-Medžida! Hospodin zachovejž ho na mnohá léta1« 
Nato se bez překážky pokračovalo, až zase když po posvěcení 
darů (při obětování) Hilarion sám měl jakožto sloužící biskup 
nahlas prosloviti modlitbu za patriarchu, svého představeného, 
a při tom prchlásiti jeho titul a jméno. Tu se lid znovu do toho 
vložil a Hilarion místo za patriarchu proslovil modlitbu za »ve
škero biskupstvo pravoslavných« — užil tedy právě takových, 
slov, jako ti arcibiskupové, kteří jsou samostatní a na patriar
chovi nezávislí, — Tímto činem ve chrámě bulharském stala se 
věc dalekosáhlého významu; Hilarion s veškerým lidem bulhar
ským se veřejně prohlásili za odloučeny od patriarchy řeckého 
a v osobě Hilarionově znovu tu k životu vstávala samostatná 
bulharská církevní správa, po dlouhá staletí zašlapána v prach.

Třeba připomněti, že k onomu činu v chrámě nedošlo snad 
nějak jen nahodile a neočekávaně — byl přípraven a již napřed 
mezi bulharskými předáky tajně umluven. Také Hilarion o všem 
dobře věděl. Za zmínku též stojí, že velmi nápomocni při lom 
byli podporovatelé unie s Římem, o kterou se tehdy s jisté 
strany horlivě usilovalo; jejích právě hlasy se v chrámě proti pa
triarchovu jménem nejvíc ozývaly a strhly za sebou mnoho ji
ných. Jinak však čin Bulharů byl přece jen hrubým porušením 
církevního zákona i státem uznaných zvyklostí právních! Toho 
si byli bulharští předáci dobře vědomi a nebyli beze strachu, 
zvláště Hilarion. Byloť neslýchanou opovážlivostí, zvláště od 
podřízeného biskupa, vzepřili se patriarchovi v samém jeho 
sídle, u samých stupňů jeho trůnu — tomu patriarchovi, jehož 
moc utvrzena byla již od staletí tolika sultánskými fermanv a 
jehož pouhé slovo u vlády stačívalo, aby porušení povinné úcty 
k němu trestáno bylo velmi přísně jako zločin státní! To měli 
Bulhaři již pří předběžných tajných poradách před velikou nocí 
také na mysli a právě proto užili té chytrosti, že do liturgické 
modlitby místo jména pariarchova schválně vložili jméno sul
tánovo; tím chtěli ulomiti platným zákonům ostří proti sobě, 
neboť právem mohli čekati, že za oslavu sultána jich vláda jistě 
trestati nebude, ba spíše, že jí to zalichotí! Nikdy před tím 
se při bulharských bohoslužbách jméno sultánovo nevzpomí
nalo, až tentokráte poprvé! K tomu pak, aby si přízeň vlády za
jistili ještě víc, hned po liturgií rozestavili své chrámové zpě
váky na balkoně pohostinského domu při chrámě a ti museli po 
celou neděli zpívati oslavnou píseň na sultána, aby to bylo 
slyšeti po celém okolí. Píseň byla již předem připravena a slo
žena na způsob ruské hymny. Také si pospíšili přednésti svou 
věc přímo vládě. Poněvadž patriarcha i synodální biskupové 
měli k ministrům snadnější přístup, kdežto s Bulhary ministři 
jednávali jen odměřeně a pánovitě, hleděli předběhnouti Řeky, 
aby jejich věc nevylíčili v nepříznivém smyslu, a hned na druhý 
den vyslali k ministrům dva předáky, aby jim vypověděli všecko 
co a jak se v chrámě sběhlo. Když pak ti dva před ministry před-
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stoupili, div divoucí, ministři jejich zprávu blahosklonně vy
slechli a nejen že Bulharů nepokárali, ale ještě se ke všemu 
tomu usmívali! Z toho byla velká radost a Bulhaři se těšili na
dějí, že mají vyhráno, že vláda nebude proti nim a co jim ne
chtěli dát Řekové, že jim povolí snad ona, totiž samostatnost 
církevní.

Řekové byli zatím velice pobouřeni, rotili se po náměstích, 
běhali po vyslanectvích a štvali proti Bulharům.. Nedlouho nato 
též, 9. dubna, patriarcha svolal synod a Hilariona předvolal, aby 
se zodpovídal. Hilarion nepřišel, vymluvil se na nemoc. Když ho 
asi za tří dní předvolal po druhé, přišel a omlouval se, že se 
všechno stalo na bouřlivou žádost lidu, jenž je s duchovní vlá
dou řeckou nanejvýš nespokojen. Patriarcha mu nevěřil a po
slal na něho Portě žalobu pro neposlušnost, žádaje za jeho po
trestání. Jindy byl by Hilarion býval potrestán okamžitě a byl 
by putoval do věže některého vzdáleného kláštera, ale tento
krát vláda hrála jinou politiku a žádost patriarchova zůstala — 
nevyřízena.

Tímto jednáním vlády byli Bulhaři velmi povzbuzeni. Du
chovenstvo jejích chrámu si počínalo čím dál směleji; sezdávali 
a křtili beze všeho, nežádajíce za povelení — jak bylo v Caří- 
hradě obyčejem — ani u patriarchy, ani u řeckých kněží pří
slušné farnosti, kde žii ženich neb rodiče dítěte. Činili, jakoby 
byli s řeckou církví již úplně hotovi a jakoby ne patriarcha, ale 
Hilarion byl jejich jedinou duchovní hlavou.

Také Hilarion o patriarchu naprosto nedbal a ukázal to 
novým skutkem dne 24 dubna na sv. Jiří. Sloužil slavnou litur
gií, a nevyžádal si k tomu požehnání a povolení patriarchova; 
něco takového bylo neobyčejným přestupkem proti právu cír
kevnímu od kteréhokoli biskupa! Lid si však toho přál, nebo po 
velkonočním projevu v chrámě rád by byl zas Hilaricna viděl sa
mostatně jednajícího, i sešlo se ho též velá síla toho dne ze 
všech čtvrtí cařihradských. Patriarcha byl popuzen a poslal 
Portě opět žádost, aby byl Hilarion potrestán; ale Porta neu
dělala — zase nic.

Co se dělo v Cařihradě, nacházelo ochotného ohlasu mezi 
bulharským lidem také -jinde. Přestávali při liturgii vzpomínati 
patriarchy a vzpomínali sultána, Sofijský arcibiskup Gedeon byl 
první, který se prohlásil, že bude místo patriarchy uznávati 
Hilariona za svou duchovní hlavu. Byl to sice Řek, ale tím činem 
si chtěl u Bulharů zjedná ti lásky a udržeti se na místě. Podobně 
učinil též plovdivský metropolita Pa;sij, jenž pak Bulharům zů
stal věrným až do smrti.

Řekové v ten čas stále tvrdili, že odboj proti nim mezi 
Bulhary rozněcuje pouze nějakých šest štváčů, kdežto lid sám 
prý neví o ničem. Tvrzení jejich bylo vyvráceno skvěle. Když 
vláda turecká, chtějíc světu ukázati, že po míru pařížském míní 
doopravdy zaváděti lepší pořádky, vyslala vezíra Kybryzli pašu

2
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na prohlídku níšského kraje, kde bylo nejvíc nespokojenosti, 
celou cestu vezíra vítali deputace bulharské z měst i vesnic a 
mimo různé žádostí podávaly mu také hojné žaloby na řecké 
duchovenstvo, prosíce za osvobození od jeho nadvlády a při
znání vlastních biskupů. Tehdy množství hodnostářů všech stup
ňů bylo uvězněno a též zlotřilý biskup pirotský Anthim byl 
zatčen k velkému zděšení {anaríotů, To byle v květnu 1860. A 
v září téhož roku bulhařští kupci ze všech krajů, kde bulharský 
lid žil, podali sultánovi písemnou prosbu za zřízení národní 
církve s Hilarícnem v čele. Podpisů bylo 750, vesměs od váže
ných mužů, a k nim se ještě přidružilo 32 měst,

Hilarionovi posílány se všech stran projevy oddanosti. On 
pak, vida za sebou celý národ, osmělil se ještě víc a počínal si 
jako pravý bulharský náčelník církevní. Když ho Bulhaři z Bal- 
čiku, přímořského města v Dobrudži, prosili, aby jím vysvětlil 
kněze, vyhověl jim; svěcení vykonáno v bulharské svatyni caři
hradské a kněz odešel na své místo konat službu jako každý 
druhv. — Pokračování,

Mučednictví unie na Podlesí.
Dle věrohodných pramenů P. J. K. z Podlesí přeložil Ad. Jašek.

Díl II.
Pronásledování sjednoceného lidu,

(Pokračování.)

Jak chtěli katolíci zůstati čistými a neposkvrněnými od 
všeho pravoslavného a žádného společenství s ním nechtěli míti, 
nejlépe ukazuje tento případ.

Obyvatelé Svorů, jako všichni sjednocení vůbec, pocho
vávali svých zemřelých sami bez ríčasti pravoslavného kněze. 
Činili tak ponejvíce v noci, aby jim v tom nebránila policie 
která takové jednáni co nejpřísněji stihala a trestala. R. 1S80 
zemřelo v jednom stavení dítě, a strážníci o tom zvěděli. Ihned 
okolo domu postavili silnou hlídku a žádali, aby dítě mělo pra
voslavný pohřeb.

Rodiče zemřelého dítka vidouce, že mrtvoly nemohou již 
zatajíti a skrýti, šli ke starostovi obce, potom k okresnímu hejt
manovi s prosbou, aby dovolil pochovali dítě bez pravoslavné 
přísluhy, poněvadž dítě bylo pokřtěno po katlicku. Ne? hejt
man nejen zamítl prosbu, nýbrž nařídil starostovi a strážníkům, 
aby dbali o pravoslavný pohřeb dítěte a rodičům pohrozil vě
zením, jestliže by dítě nedali pohřbíti s popem.
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Strážnici splnili rczkaz, přivedli popa a zpěváky, pohřbu 
se súčastnili i četníci, vojsko a místní učitelé. Obyvatelé sami 
vykopali neobvykle hluboký a široký hrob. Na pohřeb šly pouze 
ženy, z mužů sjednocených nebyl nikdo.

Když pop odzpíval pohřební panichidu za zemřelé dítě a 
vykonal modlitby za carskou rodinu; když spouštěli rakev do 
hrobu, shrkly se ženy stojící u hrobu na popa a shodily ho v bo
hoslužebných rouchách do hrobu a rychle sypaly na něho hlínu 
a kamen . Strážníci měli pernou práci, aby ženy odstranili od 
hrobu a křičícímu popu přispěli na pomoc. Ženy odvolávaly se 
na rozkaz hejtmana, jenž jim velel »dítě pochovati s popem«. 
Braly tc doslovně.

Bylo sice vyšetřování, ale nevedlo k cíli, neboť jen ženy 
se súčastnily pohřbu a na těch mstíti se ostýchali a pokuty ulo- 
žiti už nemohli, neboť vesnice byla naproste již vydrancována.

Velice výmluvně a chytře řečnil k sjednoceným okresní 
hejtman Klimenko ve farnosti Lysově. Když na sjednocení na
kydal hany, jak jen uměl, pravoslaví nazval dávným obřadem 
sjednoceným, kdežto nynější unii, které se obyvatelé drželi, prý 
vymyslili Poláci, aby hloupý lid jako berany dostali do svých 
osidel. »Podívejte se na své svatyně«, v horlivosti chtěl je pře
svědčili, »panský chlév je vzhlednější než vaše c.erkev. Jak spa
nilé jsou kostely latinské! Všechny jsou zděné, čisté, bohaté, mají 
uvnitř zlacené oltáře,, nádherná roucha bohoslužebná, bohaté 
poklady, a vaše cerkve sjednocené padají, hnijí, stěny jsou zpu- 
chřelé, střecha děravá doškem krytá, oltáře blátem obhozené, 
roucha ošumělá, vetchá, horší než kalhoty pradědův . . . Mimo 
to vaši kněží odírají vás za náboženskou posluhu, za křty, 
svadby, pchřby, mše, které, ani nevím proč, slouží každodenně. 
Nyní však již tak nebude. Nejjasnější car náš bere do své ochra
ny vás i cerkve vaše. Nyní už nebudete platiti, kněží vaši vším 
vám budou zdarma posluhovati, církevní vrchnost vám dá po- 
staviti nové zděné chrámy, pěkné fary a pošle vám nové bo
haté a učené pastýře. Mluvíme vám tak ve jménu Nejjasnějšího 
Pána, vy pak se podpište, že z vděčností přijímáte jeho milost 
a jeho pravoslavnou víru. Nepodepíšete-li, pak to budu po- 
važevati za vzpouru proti vůli Nejjasnějšího Pána, a vidíte, za 
mnou stojí řada kozáků; jsou to poslušní apoštolově. Napřed vás 
vyženou z demů vašich a sami se tam uvelebí. Každý kozák má 
s sebou knížečku evangelia, ne milosrdenství, nýbrž zlosti, ne 
prosby, nýbrž přimusu a trestu nezměrného. Napřed zabijete 
vola a vepře a připravíte jim dobrý oběd. Až se posílí, pak vám 
poděkují z toho evangelia, ale tak, jak jste v životě ještě ne
zkusili, každý z vás bez rozdílu dostane nahajkami, že sotva dý- 
chati bude, krev z vás poteče, pak vás vyženou na robotu, 
abyste celý den sníh holýma rukama přesypávali, ba ani v nocí 
nebudete míti pokoje, neboť budete pracovati s koňmi svými.
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Jak koně vaše tak i vy budete držáni o hladu a budete kato
vání od kozáků. Na rozmyšlenou máte 7 hodin«.

»Mocný hejtmane! Kněz nám vždy vykládal, že toliko za 
starých dcb nevěřící mučili křesťany a prolévali krev jejich«, 
ozvala se smělá dívčina Teresie Midzická ze zástupu. Ale sotva 
pronesla těchto několik slov, vrhli se na ni kozáci, povalili ji 
do sněhu a tloukli nahajkami, Než nezastrašená dívka se země 
volala k nim: »Nevěřící pohané jen prolévali nevinnou krev kře
sťanů, mučili a zabíjeli je za víru jejich, a dnes činí křesťané na 
křesťanech«. »Máš-li tolik krve, pustíme ti ji; Vpřed kozáci!« 
Velel hejtman Klimenko.

Před celou farností roztáhli kozáci statečnou dívku na sně
hu a s nenasytnou vzteklostí bili ji, až krev ruměnila sníh a 
maso odpadlo od kostí jejích. Nedospělé děvče srdcelomně pla
kalo a křičelo, svíjejíc se pod těžkými ranami, až ji síly opustily 
a upadla do bezvědomí. Farníci litovali ubohé oběti, ale pomocí 
nemohli, zakrývali tvář svou a odvraceli se, nemohouce na to 
tyranstvo patřili, ale utrpení dívčino utvrzovalo ducha jejich 
ještě více. Ten křest krvi zocelil celou farnost. Když Klimenko 
viděl jejich nezdolnou vytrvalost, žádal jen, aby cdprosili přítom
ného pravoslavného duchovního, že ho nazývali popem a ne 
knězem. Nahajkami hnali občany ke knězovi, a to již stačilo, aby 
napsal úředně, že farnost Lvův odprosila dobrovolně kněze a 
přijala piaveslav'.

Zvláštní trest si vymyslili ve farnosti Drelově. Mimo peně
žité pokuty bylo zakázáno občanům, že nesmějí po celý týden 
vyháněli dobytku na pastvu, aniž pro něj opatřovali nějakou 
píci,, ba nesměli jej ani napájeli. Ryk nevinného nerozumného 
dobytka rozléhal se ve dne v noci, tak že byla to hrůza poslech
nout, a občané ani spáti nemohli. Sjednoceným bylo uloženo po 
celý měsíc domácí vězení, tak že nesměli domu svého opustiti, 
ba nebylo dovoleno ani, aby na poli pracovali. Jinak kdo byl 
chycen, ihned byl odvezen do vězení některého okresního města.

Stařičký, 701etý kněz se všemi se rozloučil od oltáře velmi 
dojemně Požehnal jejich polské knížky modlitební, růžence, od
poručil je ochraně Panny Marie a za vzlykolu a pláče ihned pří
mo z kostela po službách Božích byl zavezen do chelmského 
vězení, kde dc roku zemřel.

Nový kněz byl pravoslavný, proto lid se od něho odvrátil, 
zamlkl cerkev a klíče si podržel. Jak se dalo očekávatí, do
stavili se kozáci. Došlo mezi nimi a lidem k pravé bitce. Sjedno
cení stáli na hřbitově, střežíce vchod do cerkve před pravoslav
ným knězem, kterého kozáci s sebou přiváděli. Když fainíci ne
chtěli usloupiti a klíčů vydati, pustili se do nich kozáci, vytáhli 
nachystané provazy, počali je svazovati a vláčeti svážené na 
cestu. Lid se dal klidně svazovati, ale rozhodně se opřel, když 
jej počali kozáci odsunovati od cerkve. Na rozkaz hejtmanův 
vpadlo kozáctvo na sjednocená a tlouklo je, kam jen rána mohla
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dopadnouti, měříc nejvíce na hlavy hrubými nahajkami. Tu se 
lid vchopil k sebeobraně. Ženy vrhly se na kozáky, shazovaly 
je s jejich koníků a bránily mužův a synů svých. Muži uvolnili se 
z pout a pomáhali ženám. Kozáci vidouce přesilu, utíkali se 
hřbitova, a tu jim přispěla na pomoc pěchota, jež hlavněmi a 
palaškami bušila do lidu, nedbajíc, jak koho zraní. V nastalém 
zmatku, shonu, křiku a jeku spadlo několik kozáků s koní a 
dostalo se pod jejich kopyta. Tu kozáci s pěchotou se seřadili 
před hřbitovem a na povel zahájili palbu. Na štěstí, že mezi 
vojáky byle několik hodných katolických Poláků, kteří vystře
lili do vzduchu, tak že počet raněných a zabitých nebyl tak 
veliký. Lid padl na kolena a zanotil svaté písně: »Svatý Bože«, 
»Kdo se poioučí do ochrany Tvé, o Pane«, a j. Palba ustala, ale 
obraz hřbitova byl hrozný. Někteří dokonávali za nevýslovných- 
bolestí, jiní se svíjeli pod ranami a váleli se v krvi.

Hejtman vyzval zbylé, aby od cerkve odstoupili, sic jinak 
jim hrozil, že všechny je dá postříleti, anebo v okovech je pošle 
na Sibiř. I.id neuposlechl. V největší zimě vytrvali, oděv svůj 
dokonce svlékali a přikrývali raněné ležící na holém sněhu. 
Košile trhali a obvazovali jimi rány postřelených, již volali na 
vojsko: »Chceme i zemříti za víru svátou, jako zemřeli ti, kteří 
leží vedle nás. Do chalup už nepůjdeme, neboť tu jest dům Boží, 
tu naše sv. země, tu ať jest i společný hrob náš«.

Poněvadž pohled na oběti byl hrozný, pláč, nářek a stén 
je'ich ještě hroznější, ustoupilo kozáctvo, ale obstoupilo hřbitov, 
zabraňujíc s ostrou zbraní, aby lid si sám nepochoval mrtvých 
na hřbitově. Večer na novo bylo rozkázáno lidu, aby ustoupil od 
cerkve a se hřbitova, a když tento neposlechl, byl zabit dobytek 
ze vsi před očima jejich majitelů, vojáci rozdělali si ohně okolo 
hřbitova a připravovali si masitou teplou večeři, zatím co sjedno
cení o hladu a zimě setrvávali při nevinných obětech na posvě
ceném místě. Za nábožných zpěvů uplvnula noc ozařována od 
blízkých vojenských ohňů.

S rána přišel hejtman se podívat na své obětí. Věřící kle
číce právě dokončovali hodinky k Panně Marii. Poněvadž země 
vůkol bvla plna lidské krve nevinně prolité, styděl se za to a 
kázal vojínům, aby místa ta posýpali pískem. Než sjednocení 
nedovolili, aby zdeptána byla barbarskou stopou místa prosáklá 
krví mučednickou. Odehnali vojíny, seškrabali smíšenou krev 
se sněhem a hlínou a uložili do hrobu, jejž si vykopali u cerkve, 
za dojemných náboženských zpěvův a modliteb. Hejtman vida 
toto náboženské zanícení, vztekal se zlostí a hnal vojsko s na
hajkami na hřbitov, aby vvpudilo všechny sjednocené. Bylí biti 
bez milosrdenství. Ženy, děti, sesiáblí mužové padali na zemi, 
krev znova tekla. Pekelná zloba zuřila v těch lidech. Ukrutný 
římskv Ner o mučil křesťany v domněnce, že tak se líbí pohan
ským bohům, ale tu trýznil křesťan křesťana pod sochou Ukři
žovaného, že ti, kteří trpěli, byli lepší, zbožnější, než ti, kteří je
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mučili. Jistý pravoslavný důstojník patře na to, tak byl dojat vy
trvalostí a utrpením mučedníků, že odhlásil se pryč od takové 
katanské práce. Násilně byli sjednocení se hřbitova odstraněni. 
Nové peněžité pokuty bylyjim uloženy a mnoho jich bylo odve
deno do vězení. Mimo útraty na vydržování vojska přes dva 
měsíce musili obyvatelé zaplatiti pokuty na 250.000 zlatých.

Farníci Starého a Nového Meziříčí musili zaplatiti pokutv 
15.000 zlatých, že nechtěli vydati varhany z kostela. Když ne
chtěli pravoslavného popa přijati, ani do cerkve na jeho boho
služby docházeti, pravil k nim hejtman Kotov: »Vím, že všichni 
tak nesmýšlejí. Jsou mezi vámi buřiči, rušitelé pokoje a nepod
dajní vládě; znám je a zmocním se jich: zhnijí ve vězeních anebo 
bídně skonají na Sibiři za svůj odpor a zlou vůli. Dobří, pokojní 
ať se postaví po mé pravici, kozli, buřiči ať přijdou na mou le
vici!« Měl za to po tak vyhrožující řeči, že z bázně nebude ni
koho, kdo by se odvážil zůstati na jeho levici. Jak se však zhro
zil, když viděl, že všichni se hrnou na jeho levici a pravice zů
stala úplně prázdná. »Volíme býtí zatvrzelými kozly a nésti i 
těžký trest za sv. víru naši, abychom za to na soudě Božím sta
nuli po pravici Boží na straně vyvolených«, dostal neočekáva
nou ráznou odpověd.

V nezměrné zlosti telegraficky požádal o kozáky a pěchotu 
ze Siedlec, kteří ihned došli, lid bezbranný s rýči, lopatami, mo-* 
týkami, sekerami a vozy vyhnali na cestu, vyvedli ven z vesnice 
a kázali mu, aby rozebíral ujetou kamenitou a zmrzlou cestu, 
kopal na ní hluboké a široké jámy, opět je zahazoval a udupoval 
koly. Takové roboty neukládal ani farao Israelským v Egyptě. 
Zatím, co ubozí sjednocení do úmoru za kruté zimy bez jakého
koliv posilnění jídlem nebo nápojem přes celý den těžce musili 
pracovatí, jedni kozáci s nahajkami stáli nad nimi a jiní zabíjeli 
jejich drůbež, voly, vepře, sbírali z domů jejich, co se jim zlíbilo 
a shodilo, rozbíjeli ploty jejich, skládali ohně, ohřívali se, vařili 
si, dobře žili a pozpěvovali si písně oplzlé a posměšné na Poláky.

Když po lódenní robotě sednocení přece nejevili ochoty ku 
změně náboženství, nastoupily prácí nahajky a vybírána byla 
pokuta. (Dokončení.)

Zvěsti.

Zpráva o činnosti olomouckého diecésního odboru Apošto
látu Sv, Cyrílla a Methoda za správní rok 1917— 1918 (do 30. 
června). — V době, kdy vypukla světová válka 1914, právě vy
pršelo tříleté období posledně jmenovaného diecésního odboru
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olomouckého. Obnovení tohoto díecésního odboru stalo se v 
třetím, roce světové války, kdy rozhodnutím Jeho Eminence, 
pána kardinála, dle konsistorního přípisu ze dne 4. IX. 1917 jme
nováni byli do nového diecesníno výboru: Domský prelát strážce 
dr. František Ehrmann, assessor Josef Vyvlečka, vikář na domě, 
kcnsistorní rada Ferdinand Harna, farář ve Chvalkovicích, Vin
cenc Vaněk, farář ve Stříbrnicích, Dr. František Klobouk, ko- 
operátor v Moravské Ostravě. Náhradníky jmenováni byli: Dp. 
Ferdinand Chýlek, kooperator v Němčicích a dp. Albín Odrážka, 
kooperator v Horní Rudě. Nově jmenovaný výbor ustavil se na 
schůzi 17. září 1917 v Přerově a zvolil předsedou pana preláta 
Dr. Františka Ehrmanna, místopředsedou p. radu Ferdinanda 
Harnu, pokladníkem p. assessora Josefa Vyvlečku, jednatelem 
kooperatora Dr. Františka Klobouka. Bohužel však roznemohl 
se zvolený p. předseda, prelát dr, Fr. Ehrmann, a nemohl se již 
vůbec žádné práce pro Apoštolát súčastníti. Když pak 11. února 
1918 zemřel, zvolil výbor ze sebe na schůzí 21. února 1918 no
vého předsedu, p. kons. radu Ferdinanda Harnu. Příspěvky se
brané po dobu války od roku 1914 až do konce června 1917 
obnášely 5819 K 27 h. Z tohoto obnosu odvedl výbor polovici 
stanovami předepsanou (2909 K 63 h) Ústředí Apoštolátu, druhou 
pak polovici převzal do své správy a udělil se souhlasem Ordina- 
riátu olomouckého podporu 800 korun na potřeby katolické v 
arcidiecési. — V uplynulém správním roce až do 30. června 1918 
sebralo se v arcidiecésním odboru na příspěvcích 2636 K 85 h. 
Úroky ze jmění obnášely 211 K 84 h. Celkový tedy nový příjem 
obnášel 2848 K 69 hal. Správní útraty (§ 8 stanov) činily 301 kor. 
83 hal. Čistý příjem byl tedy 2546 K 86 h, z nichž polovice stano
vami předepsaná opět odevzdána byla obnosem 1273 K 43 h Ústř. 
Apoštolátu, druhá pak polovice se schválením Ordinariátu olo
mouckého byla rozdána na potřeby katolické v arcidiecési. Die- 
césní odbor předkládaje tuto zprávu s politováním vyslovuje též, 
že na mnohých místech apoštolát málo znám jest. O rozšíření 
této známosti snažil se odbor různými letáky a osměluje se vy
slovit! prosbu oproti Ústředí, aby snad v časopisu svém kro- 
měřížském »Apoštolát« uveřejnilo znovu mnohé duchovní mi
losti, které poskytují se členům Apoštolátu, zvláště kněžím.

RO ZM AN ITO STI.

Nynější stav sjednocených v Haliči. Dostalo se nám příležitosti slyšeti 
z povolaných, naprosto hodnověrných úst smutné zprávy o nynějším trud
ném postavení sjednocených v Haliči za polské nadvlády. Poláci majíce 
moc — vliv jejich sahá- až po Zbruč — udusili všecek národní život ukra- 
inský v Haliči. Nositeli, živiteli a udržovateli onoho ruchu byli tam hlavně 
kněží. Kněžstvo ukrainské příliš mnoho a horlivě snad věnovalo se po
litické činnosti i na úkor práce náboženské. Byly známy jeho vášnivé 
boje mezi jednotlivými stranami a proti Polákům před světovou válkou 
opravdové veliké úsilí metropolity Šeptického nebylo s to, aby politickou
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vášeň odstranilo, ba nedovedlo ji ani zmírniti. Zaplatili ji někteří životem 
nevinně od vojsk rakousko-německých (rusofilové) i ruských (ukrainci). 
Politická práce přecházela pak i na pole náboženskocírkevní a vedla k 
náboženské vlažnosti a někde i k církevnímu odpadu od sjednocení a pří
klonu k pravoslaví. Za války nastalo »čistění«. Kdo byl v podezření z ruso- 
Íilství (a velká část sjednoceného kněžstva i se svými přestaviteli byla aspoň 
v duchu rusoíilská), byl s místa odstraněn a při nejmenším bídně žalařován. 
Toto utrpení jest jedno z nejsmutnějších kapitol utrpení kněžstva sjedno
ceného vůbec. Zánikem německé a rakousko-madarské panovačnosti bohu
žel utrpení tomu není konce. Nastává doba pronásledování za vlády polské. 
Poláci jsouce pány až po Zbruč, potlačují veškeré ukrainské hnutí. Ne
přímo trpí tím mnoho i náboženství. Poláci zastavili Ukraincům všechny je
jich listy v Haliči — týdeník vychází ve Vídni. Veliká část veřejných vzdě
laných činitelů jest žalařována nebo střežena, tak že veřejná činnost jest 
jim zabráněna. Mnoho učitelů a kněží jest bud odstraněno s míst nebo ze 
strachu prchli. Zvláště na Podolí není skoro vůbec u.krainských učitelů a 
kněží — jsou odvlečeni většinou do Krakova a okolí. Tiskárny ukrainské 
jsou zabaveny, sklad knih a knihovna basiliánů v Žovkvě byly rozmetány 
na cesty a spáleny, škoda jim způsobená páčí se na 120.000 K; klášter jejich 
jest zabrán vojskem; politicky podezřelé osoby nežalařované mezi nimi i 
metropolita Šeptickyj a přemyšlský biskup Kocelovskyj a členové kapitol 
jsou vojensky střeženi. Ani jediného ukrainského kněžského semináře není 
otevřeno, tak že již nyní citelný nedostatek kněžstva způsobený válkou 
značně se stupňuje a v budoucnosti bude míti jistě smutné následky pro 
sjednocené v Haliči. Širá Ukraina ruská jest tímto zbavena naděje v pomoc 
z Haliče. Národnostní život ukraínský jest na veřejnosti naprosto potlačen 
a jest udržován jen v kostele s životem náboženským, V této těžké chvíli 
spojily se všechny politické strany k společné práci. Následkem onoho pro
následování jest o náboženský život v některých krajích méně postaráno 
než za vpádu pravoslavných Rusů.

Z basilianského kláštera z Žokvy bylo 44 osob odvlečeno. Kanovník 
Konstantin Bohačevskyj za to, že nechěl jinak než ukrainsky vyhotoviti 
výpis z matriky, byl odveden na pevnost Modlin. Astap Nizankovskyj byl 
zabít ve Stryji od polských vojínů a uloupeny mu byly peníze na 3 mil. 
korun, jež dostal od vlády ukrainské na podporu ukrainských Úředníků, 
kterých by Poláci zbavili místa. Pidlašeckyj, farář v Monastyryskách, byl 
prý také zabit. Počet vězněných kněží v D^bie u Krakova udával již v květ
nu krakovský list »Ilustr. Kurjer« na 200, dnes se jistě zdvojnásobnil. Není 
zprávy, jsou-li zdrávi vězni, neb, zemřel-li kdo z nich aneb vůbec jak 
věznění jejich jest upraveno. Vězni knězi ve Lvově jsou umístěni v jediné 
místnosti, spávají na tvrdé kamenné zemi, bez lůžek a pokrývek; mše sv. 
dovoluje se sloužili jen jednotlivcům každý druhý den. Když v minulém sto
letí přestáli sjednocení mučednictví od pravoslavných Rusů pro přesvěd
čení náboženské, nyní mučí je Poláci pro přesvědčení politické.

Naše snahy v Anglii, Vrátil se z Anglie vytrvalý pracovník náš unio- 
nistický P. Špaldák, jenž dlel za války mimo vlast, šířil všude slovem i pé
rem naše myšlenky velehradské. V Londýně měl přednášku o našich snahách 
a přípravách pro unii anglikánské církve s římskou před družinou kněží 
pod ochranou sv. Karla Boromejského. Byl mezi nimi i kněz z ěeské rodiny 
a znající česky P. Hrauda (=  Hrouda). Našel mezi nimi porozumění a slíbili 
pedperu snahám našim.

Úcta našich apoštolů v Anglii. Kardinál Bouřné v Londýně, jenž v 
Jihcslavii poznal naše velehradské snahy, pozval si známého anglického spi
sovatele unionístickéhc, faráře dra Fortescua, aby kázal v londýnské kathe- 
drálc o významu sv. Cyrilla a Methcda.

Nákladem vlastním. — Tiskem Jindřicha Slováka v Kroměříži.



Na účely »Apoštolátu« darovali:
Farníci zlínští 60, J. Kreml, V. Klobouky 10, M. Štěpánková 

Klokočov 2, C. Havlík Bojanovice 10, farní úíad Ml. Bříště 14, 
Fr. Fiala N. Město 40, Fr. Kalluzík Hrušky 4, V. Kytka, Vace- 
novice 6.60, V. Andrýsek, Hutisko 3.

Na chléb sv. Methoděje (mše sv. se sv. přijímáním na úmysl 
dárcův): Fr. Fiala 20 K.

Prosíme všechny odběratele, aby nám ihned zaplatili, ne
boť jinak nemůžeme časopisu zasílali. Ušetřte útrat nám i sobě!

Nepřehledněte, dokud mám na skladě, objednejte sobě zavčas: Modli
tební knihy v obyčejné pevné vazbě: Následování Krista Pána — Bohumila
— Dvou sv. sester Gertrudy a Methildy modlitby — Kristus a Panna — 
Perla panenství — Panna Maria, útěcha světa — Maria matka dobré rady
— Misionárni knížka — Návštěvy nejsv. Svátosti — Královská hostina svá
tého přijímání — K B . Srdci Páně a P. Marie — Pod praporem královny 
nebes (pro mariánské družiny) — Malé hodinky ke cti blah. P. Marie — 
Sv. Antonín, divotvůrce Paduánský — Cesta do vlasti nebeské — Sláva na 
výsostech Bohu (nalý formát) — Plameny lásky k nejsv. srdcím Ježíše a 
Marie — Nebeská koruna hvězd — Cesta k věčné spáse (brněnský kancio- 
nálek) — olomoucké malé i velké kancionálky — Pannu Marii chci stále 
milovati (malý formát). — S velkým tiskem (pro staré lidi) doporučuji: Ú- 
těcha pro stáří a duše v očistci — Pane zůstaň s námi — Útěcha v modlit
bě — Otče, staň se vůle Tvá. — Malé modlitební knížečky pro děti: Bůh 
touha má — K nebi spěchej, dítě moje — Andělíčku můj strážníčku — 
Chvála Boží — Ježíš, božský přítel dítek — Zbožné dítko — Mešní knížka
— Oblíbené poučné knihy: Život a utrpení P. Ježíše Krista (ozdob, obrázky), 
cena 14 K. — Nebeská brána, modlitební kniha, v níž jsou obsaženy evan
gelia a epištoly na všecky neděle a svátky církevního roku. Cena 12 K. — 
Ze zlatých dob Moravy (váz.) za 6 K. — Kalendáře poučné a zábavné, ka
pesní kalendáře, visací kalendáře s náboženským obrazem má na skladě:

Methoděj Melichárek na Velehradě (Morava).

Q
m t  M n o h o  o b t íž í  ža lu d e č n íc h  1

ušetří  V á m  d o m a  i na o es tá eh  ft

* *

V A Ů E M E C U M  (P ojď  s e  m nou)
zá k .  o b r á n ě n ý  dletet. b y l i n n ý  v ý t a ž e k .  — O bdržet! lae 5  
v  droger i i  RYČANOVĚ V  KROMĚŘÍŽI n e bo  v  labora toř i  I  

„ V a d e m e o u m “  v  D ašíoioh  (Č eohy) .  a



Všem, kdož se zajímají o náboženskou a církevní otázku 
slovanskou, doporučujeme:

Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda ročník L, II., IV.—VII.
Mše sv. podle obřadu východního 1 K.
Idea cyrillomethodějské a . riánská družina 30 h.
Ad. Jašek a J. Staněk, Msgr. dr. Ant. C. Stojan, životopis 

50 hal.
Nádherné obrazy sv. Cyrilla a Methoda ve třech velikostech 

po 15-—, 4-50, 1-50 K.
Acta Academiae Velebradensis ročník II.—IX. po 6 K. 
Acta I., II., III. Cenventus Velehradensís po 8 K.
Msgr. Frant. Snopek, Konstantinus Cyrillus u. Methodius, 

die Slavenapostel 10 K.
Máme dosud na skladě: (Lze objednati: Apoštolát« v Kroměříži.) 

Falmieri A., Dogmática orthodoxa. Tomus I., 842 str., 40 K.

Neměl by v žádném příbytku slovanském schá- 
zeti obraz otců a prvouěitelu našich

sv. Cyrilla  
a Methoda.
Malíř Neumann znázornil, kterak sv. apoštolově 
hlásají evangelium Slovanům a jejich zástupcové 
ze všech kmenů v národních a dějinných krojích 
přicházejí vzdát jim hold za jejich apoštol, dílo. 
Obrazy za války byly rakouskými úřady zaba
veny. — Na skladě jest trojí velikost: největší 
68x95 cm. v ceně 20 kor., prostřední 5"50 K, 
a malý 33X50 cm. v ceně 2 50 K. Možno objed

nati na adresu »Apoštolát« v Kroměříži.

Nákladem vlastním. — Tiskem Jindřicha Slováka v Kroměříži.
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« a poile za ně předplatné, obdrží velm

i vhodnou
zajím

avou 
knížku zdarm

a a vyplaceně.

Pro úsporu vydáváme za války každý druhý měsíc 
dvojité číslo, jež jest označováno postupně rím- 

' — skými číslicemi. — .—  ■ —
Na 10 předplatitelů posíláme jeden výtisk zdarma.
Kdo čísla nedostane, at si pro ně dopíše adresou: 

»Administrace Apoštolátu sv. Cyrilla a Methoda v Kroměříži
v nezalepeném dopise beze známky a na obálku napíše »reklamace«.

Předplatné se posílá na adresu: Apoštolát sv. Cyrilla a 
Methoda v Kroměříži (Mor.) Celoroční předplatné 3 Iv 40 hal

Vlastní výroba kostelních paramentu 
— a církevního náčiní

Frant. Stadnik, Olomouc.
Zhotovuje veškeré předměty v obor ten spadající co nej
vkusněji a trvanlivě při c e nác h  mí rných.  — Vzorky 
a rozpočty zdarma. — Hotové předměty ku výběru bez 
závazku ke koupi franko obratem pošty. Mnoho pochvalných 
uznání. — F e l o n y  ve všech provedeních co nejlevněji.

SICI STROJE
dodává a správky váeho druhu do

bře, levně a ryehle vyřizuje

J IN D Ř . J A N IŠ ,  N A P A J E D L A ,  m o r a v a

vlastní výroby ze dřeva u mě l e c k y  
řezané, oltáře, Bož í  hroby,  kříže 

__________________^_a veškeré kostelní práce zhotovuje

J o s e f  P r o s e e k ý  a F e r d .  R e k ,
sochařství a řezbářství v Brně (Morava), Eliščina tř. č. 1

SOCHY



Číslo 5. Říjen-listopad-prosinec. Rok 1919.

Zakladatelé a pořadatelé:
Msgr. Dr. A. C. Stojan, kanovník a clen N. S., Ad. Jašek, katecheta v Kroměříži

Zahrádka Cyrillo-Methodějská.
(Podává Dr. A n t .  C y r. S t o j a n ,  jednatel ústř. výboru »Apoštolátu *v.

C. a M. pod ochranou bl. Panny Marie«.)

O přípravě sv. Cyrilla a Methoda na cestu mezi Slovany.
(Další část.)

tÉlifledovali jsme dosud působení sv. apoštolu našich u Agar- 
¿MmjL janů, Saracenú, u Kozarů a Filanů. Radovali jsme se z 

jejich činnosti misijní. Srdce naše plesalo, když Pán, jenž 
vzrůst dává a poskytuje, vzrůstu práci a námaze jejich dával a 
když rosa požehnání Božího na díle jejích spočívala. Činili sv. 
věrověstové, což jejich bylo a Pán pak též činil, což jeho jest. 
Tužbě ušlechtilé dává Pán Bůh dojiti cíle. Zdárné tyto pokusy 
byly příčinou, že pozornost na věrověsty naše byla obrácena 
a že pak povoláni byli k dílu převelikému a předůležitému, ku 
převratu všech převratů nejdůležitějšímu: ku pokřestění národů 
slovanských.

Než se vydáme s nimi na tuto spásonosnou cestu, vždyť 
přeslavné jsou nohy a kroky zvěstujících pokoj, zvěstujících sv. 
evangelium, a než shlédneme, kam až rozezvučel se hlas jejich 
zvěstující spásu, poohlédněme se trochu na dobu a poměry, 
v nichž žili. Je to předůležité pro posvěcování života věrověstů 
našich, je to nutné pro vyvrácení různých námitek, jež se mnohdy 
s jejich životem spojují.

Bohužel, že co chvíli nyní slyšíme, že tam a tam obrazy 
byly zničeny, sochy rozstříleny, kříže zohaveny, poutnická mí
sta že svatokrádeží zneuctěna. Srdce by mohlo žalostí puk- 
ncuti nad mravní zkázou a spustlostí. Matka Boží svatohostýn- 
ská oloupena o korunku a perly. Vším právem můžeme se tá- 
zati, kolik perel a korun muselo, obrazně mluveno, v srdci těch 
zničeno a uloupeno býti, jenž rukou zločinnou zločin ten pro
vedli? A dovoleno jest se i íázati, co se muselo státi u toho ná
roda, z něhož pošli pachatelé tito?

Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda
pod ochranou bl. Panny Marie.
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Snad čtenář milý řekne, že krátce před působením sv. 
věrověstů ve vlasti jejich něco podobného ne-li horšího a větší 
měrou se provozovalo a páchalo než nyní. Jest tomu tak, hned 
jak uslyšíme. A přece díme, že tu ohromný rozdíl mezi obrazo- 
borci tehdejšími a mezi nynějšími.

Tehdejší obiazoboici odvolávali se na druhou knihu Moj
žíšovu, hlavu 20., verš 4.: »Neučiníš sobě rytiny ani žádného 
podobenství, kteréž jest na nebi svrchu! Nebudeš se jim klá- 
něti! « Mylně a rceme zlomyslné snad si vykládali slova ta. 
Vždyť nikdo se neklaněl tehda obrazům a sochám. Křesťané 
uctívali, jak děíepísec Eusebius dovozuje, muže svaté pro jejich 
lásku k Bohu. Věděli, že všeliká úcta, kterou obrazům svatveh 
projevují, se vztahuje na svaté samé, kteří se obrazem aneb 
sochcu znázorňují. Řekli bychom, že obrazoborci byli věřícími 
a že z ne dobře pojatého smyslu pustošení zavržení a odsouzení 
hodného tak činili, kdežto nyní na vyhlazení víry tak se děje. 
Děje se tak, aby památka a vzpomínka na víru vyhlazována 
byla. Už usnášejí se zastupitelstva obecní, že na majetku obec
ním nižádné znamení náboženské postaveno býti nesmí, ne snad 
na náklad obecní, ale ani ne na náklad soukromý a dobrovolný. 
Neschází bohužel těch, kteří by vše rádi vyhladili z povrchu 
zemského, což upomíná na náboženství.

Hrozným obrazobcrcem byl císař Lev 111,, hroznějším Kon
stantin Kopronymus, Lev IV. a Lev V. nazván »Armén«, Co 
tu přes celé století bylo zničeno soch a obrazů! Kolik, převzác
ných a v pravdě nenahraditelných děl, obrazů, socíi vzalo za 
své! Nejvzácnější děla umělecká byla zničena, k veliké škodě 
umění. A nejen bylo zuřeno surově proti obrazům a sochám, 
ale zběsilost slepá a vášnivá obrátila se také proti těm, kteří 
obrazy malovali a sochy zhotovovali. Jelikož hlavně mniši v 
klášteřích obrazy malovali, ukrutně s nimi zacházeno. Netoliko 
byla jejich díla ničena, ale í těla jejich umučena. Z doby té 
uctíváme sv. Jana Damascenského, tajemníka Kalifova. Týž na 
vyzvání papeže Řehoře III. slovem i písmem odporučoval úctu 
obrazů. I uťata byla mu ruka, kteráž na úpěnlivé vzývání Matky 
Boží mu opět srostla, Zázrakem tím pohnut, rozdal vše, co měl. 
I putoval po sv. zemi, načež se uchýlil do kláštera sv. Saby 
blíže Jei-usaléma.

Nescházelo i na jiných obhájcích uctívání obrazů iakož 
i podporovatelů úcty obrazů a soch, jako na př. císařovny Ireny 
a j. Konečné bohopustému řádění byl učiněn konec a prohlášena 
byla »orthodoxie«, pravověrnost na sněmu cařihradském, jako 
že dovoleno jest uctívati svaté obrazy a sochy.

To vše dělo se ve východní církvi, kdežto na západě úcta 
obrazů a soch se povznášela. Přesmutný následek tohoto roz
poru byl, že východní a západní církev se víc a více sobě od- 
cizovaly, až konečně mezí nimi k rozkolu došlo.
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Ač jako po nemoci těžké ještě slabota se dostavuje a 
ještě nás leccos pobolívá, tak i po »orthodoxii« záchvaty se 
někde dostavily. Sv. věrověstové naši byli netoliko převroucí 
ctitelé svátých a sv. ostatků, nýbrž i ctitelé obrazů a soch.

My za jejích příkladem rovněž uctíváme a uctívati chceme 
obrazy a svaté, vědouce, že všeliká pocta také spadá na svaté 
samé a že se k Bohu odnáší. Zahradník stojí v zahradě své 
před sochou vzácnou s vroucí pobožností. Posměváček jistý dí 
k němu: »Socha ta je kamenná.« »Ano«, dí zahradník na to, 
»ona ale jako i obraz napomáhá mé slabé fantasii a mne ku po
božnosti podněcuje.« Podobně i nám obrazy a sochy napomáhají 
k povznešení mysli, jsou knihou pro učence i neučence, připo
mínající ctnosti a skutky svátých a světic.

Slavnosti Velehradské.
Po pouti Apoštolátu následoval na Velehradě pracovní 

sjezd vzdělaného dorostu. Bývaly to překrásné a významné pouti 
bohoslovců, k nimž dostavovalo se kněžstvo a katolická inteli
gence ze zemí koruny svatováclavské i ze Slovenska. Tam 
tryskaly nové myšlenky, šlehaly nové plameny nadšení pro ide
ály křesťanské a slovanské. Z těchto poutí vytvořily se sjezdy 
unionistické, na nich seznamovali se mladí nadšenci ze všech 
větví slovanských a rýsovali tu nové směry idei cyrillometho- 
dějské.

Bchoslovci mívali vždy prvotřídní časové řečníky a formu 
sjezdu hleděli upravíti co nejslavnostněji a nejladněji. Podařilo 
se jim to i letos. Přiléhavě k dnešním poměrům zvláště na Slo
vensku mluvil P. O. Hlinka o povinnostech bohoslovců vzhledem 
k dnešním otázkám náboženským a politickým. Poslanec msgre 
J. Šrámek přednášek o otázce cyrillomeťhodějské a sociální po 
válqe. Vzorem a východiskem pro dnešní vědeckou a sociální 
práci musí nám býti idea cyrillomethodějská. Snahou sv. apo
štolů naších bylo rychlé a hluboké pokřesfanění národa česko
slovenského. Prováděli je pomocí otázky sociální i politické. 
Neměli na zřeteli jen dvůr knížecí, nýbrž i lid, a hluboce zasa
hovali do všech poměrů společenských i osvětových. Jejich po
litickým zájmem bylo uchování Veliké Moravy. Dnes boj proti 
křesťanství nabývá takové úpornosti, že ani doba husitská jí 
nezná. Má-li býti provedena myšlenka sv. věrověstú: pokřestění 
celého národa — nelze toho učiniti bez velkých sociálních re
forem a bez lásky k obětem. Do oněch opravných prací musíme 
vnésti ducha křesťanského, kterého iiné strany nemají. Bude

X



124

však třeba, abychom se dopracovali nového typu socialismu slo
vanského vedle typu románského, anglického, germánského, 
který straší dnes i u nás i na Rusi. Veliká tíže této práce čeká 
na kněžstvo, jež všestranným studiem, prací, obětavostí a láskou 
ku křesťanství a slovanství musí se postavi+i v řady prvních 
pracovníků. Lid, církev, národ čeká.

Sjezd jak účastí, tak obsahem byl velmi zdařilý.
Velehrad stává se určitě střediskem našich náboženských 

a osvětových snah. Proto též všechny spolky náboženskcosvěto- 
vé v našem národě aspoň jednou do roka konají tam porady 
o činnosti, postupu atd. a scházejí se tam načerpat nových posil 
a nadšení pro společnou práci. Tak letos po akademii boho- 
slovců měla valnou hromadu Společnost sv. Cyrilla a Methoděje 
a Akademie pedagogická; na to 29. a 30. července byl konán 
katechetský kurs, 30. odpol. a 31. července byl pracovní sjezd 
duchovenstva. Na všech těchto sjezdech byla přehlédnuta práce 
vykonaná a nastiňovány nové dráhy za změněných poměrů poli
tických.

Letos mimořádně konaly se valné hromady i tiskového 
spolku i »Velehradu« dříve nežli jiná léta, poněvadž na podzim 
byly určeny ještě jiné slavnosti, a to jak na Velehradě tak na 
Sv. Hostýně. Přes to, že byly svolány v dobu pilných prací ven
kovských na sobotu 23. a neděli 24. srpna, přece sešlo se několik 
set účastníků. Večer uvítal je předseda obou spclků ndp. ka
novník dr. Stojan, ráno jim kázal katech. Ad. Jašek.

O tiskovém spolku pojednali redaktor P. Lad. Zamykal 
a dr, Fr. Hrachovský z Olomouce, načež dr. Ant. C. -Stojan po
dal jednatelskou zprávu za družstvo »Velehrad« a katecheta 
Ad. Jašek místo pokladníka pokladniční zprávu, z níž vyjímáme: 

Příjem družstva »Velehrad« 1919: K
Počátkem roku b y l o ...............................................  5391T2

Nově přibyle:
Příspěvků . . . . . . . .  . . 3347-43
d a r ů ...................................................................................1816-95
úroků ze v k l a d ů ......................................................  279'70
za medaile a p o h le d n ic e ......................................... 553-38
za kovy, které se sešly na záchranu zvonů . . 2105-—
sbírky při slavnosti 5. července a násl.........................  5246-—
sbírky při slavnosti 27. července a násl........................  4146-40

Různé příjmy:
V klášteře na V e le h r a d ě ......................................... 1559-30
v klášteře zbytek z lo ň s k a ......................................... 1444-87
na pomník v o j í n ů ...................................................... _  317-20
na fundaci za zemřelé v o j í n y .................................. 52-—
na stavbu cyrillomethodějskcho kostelíka v Bosně . 35-—
na »S to ja n o v « ............................................................. 1309-—

Celkem 27746-28
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Vydání:
Daně a p o p l a t k y ......................................................  46 03
t i s k o p i s y .................................................................... 951’—
úroky z d l u h ů ............................................... ......  360'—
za poutní p í s n ě .............................................................1412'—
jednatelovo v y d á n í ......................................................  36975
e x p e d i c e ...................................................................  400"—
při slavnostech 5. července a násl............................... 1316"—
při slavnostech 27. července a násl...........................  2902-20
za čištění a p r á d lo ......................................................  1379-—
splaceno na dluh misií pro B a lk á n ...........................  1000-—
udělena podpora Papež, ústavu na Velehradě . . 1444-87
klášter vydal na různé opravy a potřeby . . 581-21
doplatek na akcii mor. slov. banky . . .  70-—
Vyplacené povinnosti z r. 1 9 1 7 .................................. 101-71

Celkem . . 12333-77
Rozvaha:

P ř í jm y .................................. ...........................  27.746-28
Vydání ...................................................................  12.333-77
Zbývá jmění ' ............................................... 15.412-51

Výkaz jmění:
Aktiva:

Cenné papíry . . . .  . . . .  700-—
vklady ve vídeňské pošt. spoř......................................  358-18
vklady v pražské pošt. spoř.   1937-76
vinkulováno v pražské spoř.........................................  786"—
v raifeisence v N apajedlích........................................  4481-50
akcie mor. slov. b a n k y .................................. . 800-—
h o t o v o s t ...................................................................  988-17
pohledávka u Akademie velehr.................................  5360-90

Celkem . . 15412-51
Passiva:

Dluhy u soukrom níků ...............................................  5000-—
Povinnosti:

Pro misie na B a l k á n ...............................................  3761-38
pro hledání hrobu sv. M e t h o d ě je ...........................  100-—
na zřízení pomníku zemř. v o jín ů m ...........................  1946-63
na cyrillometh. kostelík v Bosně . . .  . 35-—
na »Stojanov« .............................................................  1309-—

Celkem . . . 12152-01
Stav jmění:

Aktíva . . . .  ..................................15.412-51
Passiva ................................................................... 12.152-01
Zůstává jmění ke dni 1. červnu 1919 . . . .  3.260-50

Zpráva pokladniční byla schválena a s povděkem přijata 
na vědomí.
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Prof. dr. O. Tauber podal zprávu o velehr. museu: museum 
všeobecně se líbí, návštěva vzrostla neobyčejně — zvláště hro
madné návštěvy škol a poutí jsou četné a časté. Za minulého 
roku přibylo mnoho cenných věcí.

P, V. Pernička T. J. vysvětluje rozhodnutí sv. Otce o mi
sijním ústavě sv. Cyrilla a Methoda, že jej papež přijal za svůj. 
Jest to velevýznamné pro ústav sám a pro Velehrad zvláště. 
Ústav stává se takto majetkem sv. Otce, který jím vládne; v 
jeho službách stojí profesoři ústavu toho, sv. Otec drží ochran
nou ruku nad nim. Jest úzce spojen s římským ústavem vý
chodním, jenž zřetel obrací výhradně k církvím východním.

Katech. Ad. Jašek podal zprávu o náboženských a cír
kevních poměrech v Jugoslávií, jak byl poznal za cesty na 
Černou Horu. Zvláště zdůrazňoval nový všeslovanský církevní 
a náboženský význam Velehradu, založení slovanského řádu 
pro misijní činnost á náboženskou osvětu a zamýšlený mešní 
spolek Apoštolátu.

Slavnou mši sv. konal ndp, kanovník dr, Ant. C. Stojan.
Obě valné hromady byly skončeny za povznášející a nad

šené nálady.
Velkolepé, neobyčejně četně navštívené letoší pouti a slav

ností velehradské byly důstojně zakončeny slavností svato- 
vláclavskou pořádanou v sobotu a neděli 27. a 28. září. Ač pů
vodně byla zamýšlena jen slavnost okolní, přece vyvinula se 
v mohutnou křesťanskonárodní manifestaci pro křesťanskou o- 
světu naší republiky. Sjezd byl navštíven velmi četně, v zástup
cích aspoň skoro ze všech českých farností na Moravě a ve 
Slezsku. Večer ve chrámě vřele vítal všechny člen N. S. dr. Ant. 
C. Stojan, načež po pobožnostech ve chrámě měli účastníci 
zdařilou a nadšenou schůzi ve slovanském sále, kde se vystřídala 
celá řada řečníků.

Ráno přibyla ještě veliká procesí z okolí, tak že na nádvoří 
velehradském za nádherného vlažného počasí podzimního množ
ství se jen vlnilo. Po pobožnostech ve chrámě i venku, při nichž 
kázali P. Řehoř T, J., katecheta Leop. Reček a katech. Ad. 
Jašek, konala se na nádvoří velikolepá manifestace, při níž za 
častého souhlasu účastníků řečnili členové N. S. msgre Šrámek, 
dr. Hruban, Kadlčák a americký host P. Dostal. Odpoledne ko
naly se přednášky a porady na schůzích zemědělců, domkařů, 
matek, dělníků a studentů. Povzbuzeni a posíleni v křesťanských 
zásadách ubírali se účastníci do svých domovů, aby nadšení z 
Velehradu šířili po celé vlasti svobodné.

Pochopení pro cyrillomethodějskou osvětu v národě sílí, 
význam Velehradu roste. Přibývají též Slováci, kteří i za útlaku 
madarského měli vždy sklon k Velehradu. Tu se soustřeďují 
náboženské a osvětové snahy naše, k Velehradu sv. Cyrilla a 
Methoda navazujeme opět dějiny na prahu republiky.
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P. M. Daněk T. J.

Dnešní úkoly Apoštolátu sv. Cyrilla 
a Methoda.

Církev katolická je podle sv. Pavla tajemným tělem Kri
stovým. Tělo to stále vzrůstá a rozšiřuje se, dokud ne
dosáhne oné velikosti, kterou jí její zakladatel určil, totiž 

dokud, se nerozšíří po veškerém světě. Ale nejen že roste toto 
tajemné tělo a přibírá nové údy, ono je bohužel podrobeno i ne- 

mocem, zrovna jako tělo lidské, Některé jeho údy odlučují se 
od těla a brzo hynou nedostatkem životní síly, jiné údy jsou ne
mocny a bídně živoří.

Co živí tělo lidské, co působí, že tělo roste, co vylučuje 
z těla jedovatiny a hojí nemocné údy? Jest to krev, která stálým 
tlukotem srdce udržována jsouc v pohybu, krouží žilkami malými 
i velkými po celém těle. Tak je tomu v těle lidském.

Také v tajemném těle Kristově — v církvi — máme velmi 
pěknou a případnou toho obdobu. Čím vzrostla církev a roste 
až doposud? Čím se udržuje na životě? Zda to není božské učení 
Krista Pána, které nám od Otce přinesl, aby kdo v ně uvěří, 
měl život věčný? Tam, kde se káže čisté učení, tam je tělo 
církve zdrávo. Kam dosud neproniklo, tam je mrtvo, tam neznají 
lidé ještě církve. A v těch údech církve, kam přestala téci krev 
neporušeného učení Kristova z neomylného úřadu učitelského, 
tam není života, tam je živoření, tam jsou údy církve nemocné, 
nebo zcela odumřelé. — Kde jest ono srdce, které už od počátku 
po tisícletí tluče a pudí oživující a tvořící krev po světě? Jsou 
to, jak pravil jistý misionář, slova Krista Pána, jeho rozkaz, 
který dal apoštolům před nanebevstoupením: »Jdouce do ce
lého světa, učte všechny národy.«

Není slovo jako slovo. Některé zanikne bez ozvěny. Jiné 
se však uchytí v srdci lidském a vrozenou svou silou stále pů
sobí. I tento rozkaz Krista Pána, zrovna jako ostatní jeho bož
ská slova, o nichž jest psáno, i když nebe a země pominou, ona 
že nepominou, tato sleva Krista Pána zapadla v úrodnou půdu 
a přinášejí stále nový a nový užitek.

Kdyby nebylo těchto slov, kde by byla teď církev Kri
stova? Byla by se omezila na maličkou zemi palestýnskou, ne
boť i apoštolé bylí židy, domnívajícími se, že spása jest jen pro 
ně. Víme ze sv. evang., co dalo práce, než se přesvědčili, že 
Kristus přišel spasit celý svět.

Ale tento rozkaz byl apoštolům příliš jasný, oni se rozešli 
do světa, hlásat učení Kristovo. A po nich církev vždy si byla 
pamětliva této svaté vůle svého zakladatele, a vždy se nachá
zely horlivé, pro Boha nadšené duše, které opouštěly svůj do
mov a vydávaly se v daleké země, aby získaly Kristu Pánu 
nové duše.
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Také v srdci naších sv. apoštolů Cyr. a Methoděje vznítila 
tato slova svátý žár apoštolské horlivosti. Opouštějí otčinu a 
vydávají se v neznámé končiny k národům, které podle mínění 
vzdělaných Řeků jsou národy nevzdělanými a barbarskými. Sv. 
bratří však vidí jen nesmrtelné duše, které chtějí získati pro 
nebe; vidí jen slávu kříže Kristova, který má ovládnouti naše 
kraje.,—

Že je vedla jen čistá láska a apoštolská horlivost, vidíme 
z jejich díla. Nebylo bez obtíží. Se všech stran se jim činí pře
kážky, i od těch, kteří je měli podporovali. Ale oni vytrvají. A 
když Cyrill, jehož síly jsou námahami vyčerpány, leží r.a smr
telné posteli, tu jeho duši jímá strach ,že se bratr snad lekne 
nesmírné práce, která teď na něho samojedíného čeká a že snad 
opustí rozdělanou práci, a proto posledním ještě dechem prosí: 
»Neopouštěj, bratře, Moravanů dobrých!« — Nejsou-lí tato slova 
jen obměnou slov Krista Pána: »Jdouce, učte všechny národy?« 
Umírající Cyrill připomíná Methodějoví veliký cíl, k němuž do
posud oba mířili, aby vykonali rozkaz Páně. Methoděj zůstal a 
národům slovanským zaskvitlo pravé světlo pravdy, oni přičle
něni bylí k tajemnému tělu Kristovu, k. církvi sv.

Těmto slovům vděčíme také my všichni, že jsme se stali 
křesťany, jak slovům Krista Pána, tak i slovům našeho apoštola 
sv. Cyrilla, Važme si toho dobrodiní a hleďme si uchovati drahý 
poklad víry, který nám byl dán bez naší námahy, za to však 
mnohým potem a úsilovnou prací našich sv . věrověstů. Děkujme 
často P. Bohu za své povolání k pravé jeho církvi.

Ale na pouhých slovech nepřestávejme. Hleďme se i skut
kem odvděčovati. Každodenně se modlíme v Otčenáši: Přijď 
království tvé! Nuž přiložme také sami ruku k dílu, aby se krá
lovství Boží na zemi — církev sv. — šířila. Když mne někdo vy
táhne z vody, kde se topím, jistě nejlépe osvědčím svou vděčnost, 
když pomohu jinému, jenž je v témž nebezpečí. I my jsme bylí 
v nebezpečí záhuby a to záhuby věčné. Našli se šlechetní mu
žové, kteří nás z ní vytrhli; zda se nesluší, abychom i my po
máhali z ní druhým. Čí je to prostému křesťanu nemožno? Není 
ovšem každému dáno, aby se stal skutečným apoštolem, misi
onářem, ale pomáhati může každý křesťan aspoň nějakým způ
sobem na uskutečnění velikého díla siření sv. církve. Každý se 
může modliti, každý může přispěli nějakou almužnou, aby se 
umožnily misijní podniky. Obrácení duší je ovšem dílem milosti 
Boží, ale P. Bůh svou milost spojuje pravidelně s lidským přiči
něním. A nepodceňujme ani malé oběti. Kolikráte už dal P. Bůh 
větší milostí na modlitbu prostého člověka a za vdovin groš, 
jen když byly podány ze srdce upřímného a z čistého úmyslu, než 
na učené knihy a skvělá kázání, které byly výplodem lidské 
ješitnosti.
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Myšlenka, pomáhali duším lidským, ujala se i u nás před 
léty pod dojmem nadšených jubilejních slavností cyriilo-metho- 
dejskych a dala vznik Apoštolátu sv. Cyrilla a Methoděje. Volá 
všechny kiestany v našich zemích bez rozdílu stavu a věku, aby 
ciie možnosti puspeii modlitbou a almužnou ku pomoci našim 
rozkolným bratřím na východe. JNeboť to si vzal Apoštolát za 
svůj zvláštní úkol, pracovali o sjednoceni všech Slovanů v jedné 
pravé církvi Kristově. Veiiká část Slovanů neblahými okol
nostmi přervala posvátné svazky, které ji poutaly s viditelnou 
hlavou církv-e na zemi, se sv. Otcem. A  přece jen odtamtud 
proudí se oživující krev do těla církve. Proto také rozkolné 
církve východní nežijí životem plným, nýbrž jen živoří. A  kdo 
je více povolán pomoci jim a piivésti je zase do lůna pravé cír
kve, než my, pokrevní jejich bratří, kteří zvláštní milostí Boží 
uchránění jsme byli toho neblahého osudu? My jsme jim nej- 
blížší, my s nimi více cítíme, než jiní národové. — Než péče o 
rozšiřování církve by se neměla vázati národnostními rozdíly? 
Z pravidla ne. Ale i v řádé milosti zůstávají pokrevenské svazky, 
a za stejných okolností máme spíše přispěti příbuznému než 
cizímu. 1 sv. Pavel, ač jeho srdce hořelo touhou, veškeren svět 
získati Kristu, přece horoucně si přál, na prvním místě obrátití 
židy, —

A  také už z toho důvodu, že jiní národové vskutku méně 
se zajímají o rozkolné Slovany, je naší povinností obrátiti k nim 
veškeru pozornost a věnovati jim veškeru péčí.

Úkoly Apoštolátu jsou vznešené a veliké. Hledá »ztracené 
ovce« a chce je přivésti do ovčince Kristova. Jeho činnost obsa
hovala dosud veškeré rozkolné Slovany, jak na Rusku tak i na 
Balkáně, Bude tomu i v budoucnosti? Zdá se, že naši pobrati- 
mové Chorvati a Slovinci převezmou jeho práci na Balkáně, 
takže naše činnost bude se moci obrátiti výlučně Rusku, A  tu nás 
čeká nemalý kus práce. Máme naděje na nějaký kladný výsle
dek? Možno to poněkud. Neboť člověk pracuje s větší chutí, když 
vidí, že práce jeho ponese ovoce.

Myslím, že se nemýlím, tvrdím-li, že máme veliké naděje 
na výsledek. Světová válka přinesla světu nesmírné tělesné i 
duševní útrapy, zavinila také mnoho mravní a náboženské bídy, 
působila rozvratné v rodině i ve společnosti, ale i na ní se vy
plnilo staré slovo, že P. Bůh používá i zloby lidské, aby způsobil 
dobro a aby uskutečnil odvěké své úradky.

Největší překážkou sjednocení ruské církve s římskou byla 
vždy bez odporu státní moc ruská. Jí na tom záleželo, aby měla 
v církvi ochotnou služku a proto ji držela pevně ve svých spá
rech. Nuže tato moc padla, pouta ruské církve jsou uvolněna, 
dýchá zase svobodně. Tak je tomu teď. Zůstane to i v budouc
nosti? Jsou známky pro to. Že by byl vzkříšen v Rusku starý 
byrokratísmus a carísmus, ie více než pochybilo. Ať už nastane 
jakákoli nová státní forma — neboť že bolševismus se časem
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svou vlastní nemohoucností zničí, je jisto, — dá se čekati, že 
církev zůstane neodvíslá od státu. Aspoň pokud znám programy 
politických stran v Rusku, žádají všechny buď rozluku církve 
a státu, nebo aspoň hlásají úplnou svobodu náboženskou. Tím 
by se ovšem umožnila úsilovnější práce i nám na Rusi.

S jedné strany je církev ruská osvobozena nehodné poro
by, ale na druhé straně ubyla jí také mocná opora — státní po
moc, To sc brzo v církvi ruské pocítí. Jak to? Je vám snad zná
mo, že v Rusku bují různé bludy. Z jedné pravoslavné církve se 
během století odštěpilo množství církví a církviček, hlásajících 
nejroztodivnější bludy. Je tomu jako u protestantů, jenže pramen 
těchto bludů je různý. U protestantů jest dán počátek rozkladu 
v jejich zásadě volného zkoumání Písma. Jejich pastoři si dělají 
svou víru podle toho, co slyší 11a vysokých školách a co jím 
vnukne jejich pyšný rozum. Jsou to rozumáři.

Jinak u Rusů. Tam vznikají bludy v lidu a to většinou z nedo
statku nábožen, poučení. Nechci zde sice mluvití všeobecně o 
celém Rusku, ale za války jsem procestoval značný kus Ukrainy 
a ten dojem jsem si odtamtud odnesl. Říká se, že v Rusku není 
škol. Než v Ukraině jsem našel v každé vesnici školu pěkně za
řízenou, někde jich bylo i více. Žáci dostávají dokonce všechny 
školní potřeby zadarmo, ale nucená návštěva školy není, proto 
se do ní všichni nedostanou. I ti, kdož do školy chodí, spokojí se 
většinou jedním, dvěma roky, než se naučí čisti a psáti. Tam 
se také učí katechismu. Kolik se toho však naučí za krátkou 
dobu? A mimo to, jak jsem pravil, nechodí všichni do školy. Ti 
jsou tedy odkázáni jen na to, čemu je rodiče naučí. Toho ovšem 
mnoho není. Naučí se dělati kříž, a nějaké nejdůležitější pravdě 
náboženské a to je asi vše. Než což kázání? Toho bohužel v 
ruských kostelích není. Byl jsem často v jejich kostelích, ale ani 
jednou jsem neslyšel popy kázati. Za carské vlády prý kázali 
přece několikráte do roka, ale tu vždy jen o poslušnosti k ba- 
fuškovi carovi.

Rus však je nábožensky hluboce založen. Je nakloněn k 
hloubání, k mysticismu. Není divu, že mu někdy kmitne hlavou 
nějaká ztřeštěná náboženská myšlenka, té se chytne, a jak už 
Rusové jsou povídaví, řekne to druhým, vznikne nadšení pro my
šlenku a sekta je tu. Pop je bezmocný. A  jsou to podivné vskutku 
myšlenky. Na př., že kříž se smí dělati jen palcem, ukazováčkem 
a prostředním prstem, jinak je to těžký hřích. Nebo při modlitbě 
prý se musí člověk dívati dírkou v desce, kterou si drží před 
obličejem a p. Některé bludy jsou přímo nemravné, zavrhují 
manželství, za to však dovolují volnou lásku, jiní zavrhují svá
tosti, křest, kněžství atd. — Dobře se pamatujeme ještě na řá
dění mnicha Razputina, který vykonával ohromný vliv i na ro
dinu carovu a přece hlásal nejohavnější bludy. Tak Rusové pod
léhají vlivu význačných osobností. — A myslím, jak podléhají 
zlému vlivu, že by se dali uchvátiti i pravým nadšením pro živou 
pravdu.
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Za carské vlády postupovala násilně proti těmto sektan- 
tům, jak se jim v Rusku úředně říkalo, policie a nutila je chodili 
do pravoslavných kostelů. Teď ovšem této pomoci nebude, a 
pravoslavná církev musí pomáhati sama, neboť by byla odsou
zena k vyhynutí. Bude museti dbáti důkladného vzdělání kněž
stva, — poučovat! nábožensky lid, bude se museti odvolávati na 
svou učitelskou autoritu, samým Kristem prý jí svěřenou. Než 
bude k tomu dosti silná, aby vzala na sebe tento obrovský zá
pas? A zda nezatouží po vydatné pomoci po někom, na jehož 
učitelskou autoritu by mohla slovy Kristovými poukázati. »Ty 
jsi Petr, a na té skále vzdělám církev svou« a »Ty někdy obrátě 
se, potvrzuj bratří svých . . .?

Doufejme, že je Pán Bůh osvítí, a pracujme usilovně, aby
chom církev ruskou k tomu přivedli. To budou míti krásnou 
úlohu zase naše unionistícké sjezdy,Rusové se teď namnoze ještě 
bojí unie, neboť si myslí, že by byli římskou církví zotročeni. 
Tuto obavu dlužno z naší strany rozptylovati. Práce o sjedno
cení Rusů není prací jako u pohanů. — Bude to spíše zápas 
duchů; nutno získati vedoucí kruhy, biskupy a kněží — lid půjde 
za nimi, —

Ale naší usilovnou snahou musí býtí, dostati se do Ruska, 
abychom tam přímo působili slovem i příkladem. Příkladem pra
vím. Na potvrzenou toho budiž toto: Když vypukla revoluce, tu 
mnozí ruští mužíci obrátili se i proti svým popům, kteří je na 
mnoze hodně vyssávali, někde je zabili, jinde vyhnali. (Nestalo 
se to však všude.) Po čase se to mnohým rozleželo, že žijí jako 
zvířata bez Boha a bohoslužeb a povolali si kněze zpět. A tu 
v jisté vesnici v podolské gubernii, poblíž haličských hranic 
přišli milí Rusové k římsko-katol, faráři — Polákovi — a pro
sili ho, aby jím zaopatřil popa, ale ne jejich ruského, nýbrž ru- 
sínského, sjednoceného. Přeď nějakým časem byly konány y 
blízké rusínské vesnici, kde bydleli sjednoceni, misie, a ty se i 
pravoslavným tak líbily, že chtěli míti rusínského kněze. Tolik 
by zmohl příklad horlivých našich kněží.

Bylo by nutno pracovati slovem, kázáním. Rus rád řeční 
a rád si poslechne řeč. Kdyby snad nebylo možno hned konati 
veřejná kázání a misie, písmem, knihami náboženskými by se 
dalo jistě mnoho dobrého pňsobíti, zvláště mezi vzdělanci!

Rus je hluboce nábožensky založen. Â á úctu před nábo
ženským přesvědčením druhého, i když sám třeba je jiného pře
svědčení. Viděl jsem v přístavním městě Oděsse v hlavním 
chrámu při bohoslužbě skoro samé muže a chovali se velmi 
slušně. Bylo viděti, že mají víru. A nebyli to jen mužové prostí! 
A i když vzdělanec ztratí víru svých dětských let, pravil mi 
kdysi gymnasijní profesor, přece jen hledá stále Boha a ve stáří 
jej obyčejně nalézá. Mluvil jsem s ním tehdy delší dobu o růz
ných náboženských věcech a choval se velmi slušně a zdvořile, 
ač věděl, že jsem katol. kněz a sám nebyl, jak se mi přiznal,
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zrovna věřícím. Z hovoru 5. ním jsem poznal, jak chabé jsou jejich 
nabož. vědomostí. Nedivím se tomu. Na gymnasiu mají sice ná
boženství, ale tam proberou asi náš katechismus a něco církev
ních dějin. To ovšem jim nestačí. Náboženské populární písem
nictví ruské, jak jsem je poznal, je na mnoze toliko pro prostý 
lid. Knihy se hemží zjeveními a podivnými sny. To ovšem vzdě
lance odpuzuje. Bylo by třeba pro ně stvořiti literaturu odpo
vídající jejich duševní úrovni.

Z těchto jen letem načrtnutých rysů vidíme, že půda na 
Rusku není kamenitá, nýbrž je to půda výtečná, ale leží ladem, 
jen ji zorati a našiti do ní zdravého Kristova semene. K tomu 
však třeba rozsévačů. Proto bych za hlavní úkol Apoštolátu 
nyní považoval, aby se staral o vzdělání misionářů, kteří by 
naplněni apošt. duchem sv. Cyrilla a Methoděje a jejich čistou, 
láskou k duším snažili se všemi silami uskutečňovali proroctví 
Krista Pána: »Bude jeden ovčinec a jeden pastýř.«

Martin Bofiár.

Čeští osadníci v jižním Rusku.

Světová válka vedle mnohých stinných měla i některé světlé 
stránky. Z těchto považuji za velmi důležitou, že nás dů
kladně seznámila s poměry našich vystěhovalcii v Rusku. 

Mnozí zajatci Češi prožili roky dlouhého zajetí mezi českými 
vystěhovalci na Krymu a na Kavkazu a při svém návratu při
nesli nám velmi cenné zprávy.

Čechové v jihovýchodním Rusku usedlí vystěhovali se na 
Rus více než před 70 lety, většinou z Táborská v Čechách. Do
stali od carské vlády pozemky v Tauričejské gubernii a založili 
sí severně od známého Krymského Perekopu v tatarské stepi 
kvetoucí posud osadu Čechograd (nyní o 108 dvorcích). Poně
vadž v Rusku nebyla nouze o půdu, přepouštěli časem otcové 
nedělené dvorce nejstarším synům, a pro mladší zakládali další 
osady, na př. na Krymu Alexandrovku (30 dvorců), nazvanou 
tak z vděčnosti k iich dobrodincům carům Alexandrům II. a III., 
Bohémku (30 rodin) i některé osady na Uralu a Sibiři (u Omska) 
podle toho, jak jim kde vláda vykázala pozemky.

Jiný proud českých vystěhovaleů usazen byl carskou vlá
dou na Kavkazu, v krajích, z nichž Čerkesové s ruským poddan
stvím nespokojení odstěhovali se do Turecka. Zvláště v okolí 
Novorossuska dodělali se značného blahobytu, Toto město až 
do roku 1887 bezvýznamné dostalo tím rokem pro svůj zname
nitý přístav dvojkolejnou dráhou přímé spojení s Moskvou i s
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Asií a stalo se rychle prvním městem celého východního po
břeží černomořského. Pro nás je velevýznamné, že zámožní čeští 
vystěhovalci, jichž vesnice hustě obklopují Novorossijsk, vyko
návají v něm nemalý vliv, jakož i podél dráhy až po Jekatěri- 
nodar. V Novorossijsku jest přes 80 českých rodin, namnoze 
velmi zámožných průmyslníků, obchodníků, úředníků a měšťa
nů. Z českých osad v okolí uvádím Methodčjovku (30 dvorců), 
Kyrillovku (40 dvorců), Vladimírovku (36 dvorců), zvláště zá
možnou Glebovku (40 dvorců), Pavlovku (30 dvorců), Varva- 
rovku (40 dvorců), Tekos (20 dvorců), Tišeps (30 dvorců). Kro
mě toho jsou Čechové rozptýlení po všech městech a krajích 
Kubánská a Kavkazu, na př. v Krymskoje žije 70 čes. rodin, 
jinde je jích více, jinde méně.

Čeští osadníci zabývají se v Rusku na venkovských osa
dách rolnictvím, ve městech průmyslem, obchodem i řemesly. 
V tatarské stepi pěstují pšenici, mají stáda krásného hovězího 
dobytka a koní. V okolí Novorosijska hlavním výrobkem je ví
no a ovoce. Převážně ovocnářskou osadou je na př. česká Ana- 
stasijevka, vyvážející z přístavu Tuapse zvláště spousty výteč
ných sušených hrušek. Obilniny pěstují v Černoinorské gubernii 
jen v obmezeném množství, pro vlastní potřebu.

Všichni téměř čeští kolonisté, ač bez kněží, zachovali si 
katolickou víru. Ve všech osadách postavili si prostorné kaple, 
v nichž konávali společné pobožnosti. V Čechogradu měli velkou 
oporu v tamnějším českém učiteli Kopeckém, který zvelebil 
školu, vedl pobožnosti, kázal, náboženství vyučoval i děti křtil. 
Po jeho smrti zůstali opuštěni, až v době nynější světové války 
učitelé z Moravy v práci Kopeckého ve škole i v kostele po
kračovali k velké radosti našich krajanů, lidí zbožných, sta
rého rázu.

V Novorossijsku věnoval se poněkud našim lidem tamější 
horlivý katolický farář P. Alois Štank, Němec, narozený v Rusku, 
tuším v Saratově. Je znalý i jazyka ruského a polského, česky 
však mluví nedokonale. Tento vroucně prosí, aby pro české 
katolíky jeho farnosti byl poslán výpomocný kněz české ná
rodnosti a nabízí mu bratrsky rovný podíl na slastech i stra
stech misionářské vinice Novorossíjské. Zároveň píše (ruský):

Tímto splnomocňují českoslováckého státního občana a 
učitele Oldřicha Paseku obstarati a poslati do města Novorossíj- 
ska k prodeji mým farníkům, českým katolíkům, následující 
věci a knihy:

1. Modlitební knihy pro dospělé a mládež — 500 kusů, 
v pevné vazbě.

2. Malé obrázky 1000 kusů, křížků a medajlck též 1000
kusů.

3. Růženců 1000, pevných, dobrých.
4. 100 katechismů středních.
5. 100 slabikářů.
6. 100 biblických dějeprav.
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7. Pro mne slovník česko-německý a německo-český.
8. 200 kusů obrázků větších: Památka na 1. sv. přijímání.
9. 200 kusů pěkných obrazů svátých pro dům.
Prosím, aby byla označena cena. Peníze při první mož

nosti Novorossíjský římsko-katolický farní úřad vyplatí dle 
účtu doručitele. V těchto věcech čeští katolíci Novorossijské 
farnosti mají velký nedostatek. Vroucně a velice prosím, abv 
bylo splněno moje přání.

Gorod Novorossijsk rím.-kat. cerkve,
razítko ks. A. Štank.

Pan učitel O. Paseka z Domaželic dopisy i vzkazy ode
vzdal k vyřízení předsedovi Apoštolátu sv. Cyr. a Methoděje 
Dru Ant. C. Stojanovi, který potřebné zařídil, takže koncem 
října t. r. odjede do Novorossijska český výpomocný kněz opa
třený vším žádaným a potřebným.

Pán Bůh popřej zdaru dobré snaze a vzbudiž jí příznivců 
a dobrodinců!

Kdož se zasloužili o uskutečnění této apoštolské myšlenky 
vroucí: »Pán Bůh zaplať!«

Pozn. redakce: Ihned ujal se záležitosti ndp. kanovník dr. 
Ant. C. Stojan, jenž ohlásil to v listech a vyzval kněze, abv se 
tam hlásili za misionáře. Přihlásilo se celkem 10 kněží, z nichž 
někteří psali velmi vřele, nabízejíce všechny síly pro misijní čin
nost mezi krajany. Osud padl na dp. Mart. Bogára, t. č. faráře 
ve výsl. v Blatnici na Mor., jenž připraví snad cestu a půdu 
i dalším misionářům našim do Ruska.

Mučednictví unie na Podlesí.
Dle věrohodných pramenů P. J. K. z Podlesí přeložil Ad. Jašek.

Díl II.
Pronásledování sjednoceného lidu.

(Pokračování.)

U vetchého, 701etého stařečka Simeona Jozafacinka našli 
polskou píseň, kterou koupil na jarmaku od kramáře s obrázky. 
To jím stačilo za důvod, aby mu zabrali dobytek, zboží, hospo
dářské nářadí v ceně více než 6000 zlatých a stařečka odvlekli 
do Siedlec do vězení. Chtěli ho násilím odstraníti, poněvadž znali 
vliv jeho na ostatní souvěrce. Celý rok ho tam drželi. Když byl 
pak propuštěn domů, dal po katoličku pokřtíti vnuka a poslal 
syna oddat po katoličku za hranice, tak že znova musil platili 
pokutu několika tisíc zlatých.

Byl opět povolán k zodpovědnosti do Radzyne, ale poně
vadž úřady znaly již osvědčenou jeho nepoddajnost a záleželo
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jim na tom, aby ho přece přiměly na podpis k pravoslaví, začaly 
s počátku s ním vyjednávali velmi pěkně, slibovaly mu nejen 
náhradu za všechny pokuty a ztráty, nýbrž slibovaly mu ještě, 
mnoho peněz. Ale stařec stoje neochvějně při svém náboženském 
přesvědčení, vztáhl dobrácky mozolovité, kostnaté, upracované, 
vyschlé ruce své k přemlouvajícímu jej hejtmanovi a 'třesoucím 
hlasem pravil; »Vznešený Pane můj! Ty ruce pracovaly po celý 
věk můj nepřetržitě, každý den ráno a večer skládal jsem je 
k modlitbě k Pánu Bohu, ony vypěstovaly syny mé a nyní pěstují 
vnuky. Jak můžeš žádati po mně, abych je poskvrnil podpisem, 
že přijímám víru, které neznám, a dej, Bože, abych jí ani ne
poznal!«

Po těch vzácných slovech vrhl se jako lítá šelma hejtman 
na vetchého třesoucího se starce, tak že tento zavrávoval a 
klesl mu k nohám. Bil ho, kopal, udeřil do prsou a do hlavy, 
tak že krev mu vystřiklá z několika míst. Zavolal stráž, jejž 
slaboučké skoro bezduché tělo jeho svázala provazy a vedla 

% do vězení.
Když viděl z okna, jak strážníci na dvoře odvádějí spouta

ného třesoucího se slaboučkého stařečka, kázal jim, aby jej 
uvolnili a pustili domů. Místo stařečka sebrali koně jeho, jehož 
prodali »na útraty«. Nalezl se však milosrdný Samaritán, jenž 
stařečka naložil na vůz a domů odvezl. Tak však utrpěl na 
zdraví, že za nedlouho skonal.

Ve farnosti G^š čítající 2000 obyvatel musili zaplatiti za to, 
že schovali klíče od cerkve a nechtěli přijati popa 100.000 zla
tých kromě spousty dobytka, zboží, hospodářských předmětů 
atd. Roky 1874 a 1875 byly co do mučednictví tak ukrutné, že 
se podobaly prvým věkům křesťanství. Následkem tyranství ně
kolik osob, hlavně děti a ženy, zemřelo, a skoro všichni mučení 
byli poškozeni na zdraví. Nepřátelé počínali si velmi ukrutně, 
tak že postrach šel před nimi od vísky k vísce, od domu k domu.

Jestliže cbět v rukou katanů bolestí plakala a křičela, bylo 
to pro ně nadějné znamení, že bolestným křikem pohne k pod
dajnosti ty, kteří z úzkostí na tyranství patřili. Jestliže bitý bo
lestí zatínaje zuby dusil v sobě veškeren nářek a prosby, pak 
tyrani ve své zběsilosti neznali konce a míry. Mnozí bylí krví 
úplně zbroceni, sníh pod nimi se červenal, maso odpadalo od 
kosti, mnozí při neslýchaném krutém bičování upadali do mdlob. 
Takové brali za nohy, stavěli je na hlavu a třeli je sněhem, aby 
opětně přišli k životu. Když nešťastník přišel k sobě, zimou a 
bolestí sotva mohl jeketati zuby, ihned se tázali; »Přijímáš 
pravoslaví?«

Jedině člověk mravně hluboce pokleslý, beze svědomí a 
surovec mohl by takovým způsobem vynucovati něco proti svě
domí na nejsvědomitějších! Ale viděti i mravní sílu ducha ubo
hých katolíků, jimž bráno vše vezdejší, i zdraví, ba i život. Než 
tyrani nedočkali se žádané odpovědi z úst ubíjených. Jediné slo-
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vo, které snad vyšlo z úst jejích, byla prosba, aby jich už dobílí. 
Tu roznícená vzteklost tak řádila, že brali kozáci raněné, házeli 
je pod ploty do sněhu, >mby tam zdechli jako prašiví a neužiteční 
psí«, jak jim pravili.

Za dvě léta farnost G^š zaplatila pokuty hotových 200.000 
zlatých a upadla do takové bídy, že ze sousedních farností mu
sili jí vypomáhati dobytkem k práci, zrním na osení, nářadím 
a jiným.

Farnost Rudno r. 1867 tak sužovali a trestali kozáci za to, 
že bránila si polské písně, růžence, varhany a sjednocený obřad, 
že obyvatelé nemohouce ukrutenství toho déle snášeti, prchli 
raději do lesů a tam za kruté zimy po celý měsíc se skrývali. 
Zmrzly též dvě děti a dvě ženy.

Když pak roku 1875 nová muka statečně po několik měsíců 
přetrpělí, opět uteklí všichni do lesů, žijíce tam jako poustevníci 
a živíce se rostlinami, jahodami, houbami a různými lesními 
plody. Toho roku ani pole neobdělávali a neosévalí. Mnohdy ne
měli po týdny kousku chleba, někdy po celé dny nesehnali ani 
sousta do úst. Okolní katolíci byli pilně střežení, aby jim ničeho 
nedonášeli. V lesích šaty roztrhali, tak že hadry z nich opadá
valy, nouze a bída dotíraly se všech stran. Staří slábli, mladí tě
lesně hynuli, tak že plaše vybíhajíce z houštin a skrýší anebo 
ve skupinách pod stromy a na lučinách se modlíce a konajíce 
různé pobožnosti, vypadalí jako kostlivci. Šestnáct ubožáků, 
hlavně dětí, to zaplatilo smrtí následkem nedostatečné výživy 
a všeobecné bídy.

Ani Tataři a Turci nebyli by bývali tak vytrvalí a vynalé
zaví v prostředcích mučednictví jako pravoslavní tyrani, kteří 
si umínili, že za každou cenu zničí unií.

Vesnický lid velice přivykl k dobytku, jenž jest jeho bo
hatstvím a chloubou, ale i radostí života. Prostý člověk se s do
bytkem těší, s ním rozmlouvá, s ním snáší trudy života, a ho
spodář zajisté by nedopustil, aby někdo nevinně dobytek jeho 
týral, neboť sám by s ním cítil. Pochází to z prosté vrozené 
vděčnosti ke Tvůrci, jenž člověka obdařil příchylností ku všemu, 
co mu pomáhá v práci a pří výživě. Zvláště u dětí těší se něžné 
radosti a péči každé domácí zvířátko. Děti dobytek na poli 
pasou a s ním se laskají; celou rodinu trápí, jestliže domácí do
bytče se roznemůže, jeví bolest a teskní.

Když pravoslavní viděli, že bití a všelijaké sužování sjedno
cených ještě ducha jejich zatvrzuje, připadlí na myšlenku, že 
snad zlomí odpor jejich, když budou týrati dobytek jejich. Počí
tali, že nesnese duch jejich žalostného ryku domácího trpícího 
dobytka, a že uvolí pak podepsati změnu víry. Vyvedli tedy 
mnoho kusů dobytka na ulici, těsně za krky je přivázali k plo
tům, sjednocené sehnali, aby patřili na zdivočilou zvířeckost ko
záků, a nyní začalo mučednictví nevinných němých zvířat. Se
kerami mu uráželi rohy. Když dostali zápornou odpověď od 
sjednocených na otázku, zda přijímají pravoslaví, trýznili do
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bytek dále. Sekerami přeráželi ubohému dobytku přední nohy, 
tak že klesal k zemi a smáčel se ve vlastní krvi. Znovu přistou
pili k lidu a tázali se ho: »Přijímáte pravoslaví?« Odpověd zněla 
táž jako poprvé.

Tu zavzněl jako hrom třetí rozkaz, a kozáci se všech stran 
bili knutami, nahajkami, holemi a bičíky dobytek těsně přivá
zaný, jemuž přední nohy už byly zlámány. Nastal nepopsatelný 
ryk. Sjednocení musili na to tyranství patřiti, srdce lítostí jim 
pukalo, ale duch jejich ani na chvilku nezakclísal, stáli pevně, 
odhodláni jsouce sami i na smrt. V těžké této zkoušce zvítězili 
všichni. S pláčem vrhl se lid na kolena k modlitbě a volal: »Po
bijte i nás jako náš dobytek; neboť on skonávaje za nás, naučil 
nás, jak máme my trpěti za Krista a svátou víru jeho«.

Též v jiných osadách mučili zvířata podobně.
Do farnosti Dluhé přišel pravoslavný kněz a mluvil ku 

shromážděným sjednoceným velmi chytře. Vymlouval jim zvon- 
ky, přenos misálu a jiné změny, jež prý původní pravý obřad jen 
porušují. »Ostatně, co dnes platí«, pravil, »zítra možná v plat
nosti už nebude. Možná, že všechny obřady časem se změní«. 
Žádal jich, aby při bohoslužbě se nechovali výstředně, když 
chrám a oltář náležejí jen knězi a vládě.

Lid vyslechnuv řeč knězovu, padl na tvář na zemi, hoře
koval a plakal. Pop mysle, že tím jest vše ukončeno, přistoupil 
k oltáři a začal bohoslužbu. Než lid vzpamatovav se, hustě ob
stoupil oltář a hromovým hlasem zakřikl vetřelce: »Člověče, od
stup od oltáře Božího, odstup od svátého oltáře otců našich. To
bě sluší bývati v lese a nikoli mezi námi, ty jsi vlk a nikoliv 
pastýř náš. Vzdal se odsud po dobrém!« Polekaný pop vida hro
zivé postavení lidu přerušil bohoslužbu, svlekl se s bohoslužeb
ných rouch a utekl postranními dvírkami na faru, kde se zamkl. 
Příštího dne dostavili se občané k němu, žádajíce, aby jim vydal 
klíče od cerkve i fary, odevzdal jim všechny příslušné věci a 
faru opustil.

Nastalo pronásledování. Přibyli kozáci s 200 koní a pěchota, 
vypláceno každému až po 300 ran nahajkami, ukládány vše
možné pokutv, konečně mnoho jich bylo uvězněno a vyvezeno 
do pustin ruských.

Ve farnosti Holuble kozáci rozdělení po domech tak stra
šlivě řádili, že obyvatelé nemohli s nimi ani bydleti a bývali ve 
stájích a ve chlévcích i za krutých mrazů. Kozáci se opíjeli a 
v nepříčetností počínali si jako zdivočelí.

Po 19 týdnech utrpení přišel hejtman do dědiny, kázal sjed
noceným, aby se shromáždili za návsí u .kříže. Učinili tak. Tam 
u kříže poklekli, pocelovali jéj, modlili se vroucně a úzkostlivě 
jako před smrtí, neboť nevěděli, co na ně ještě čeká..

Přišedší hejtman tázal se lidu, zda přijímá zmpnu víry. 
»Kristus utvrdil víru na sv. Petře a jeho nástupcích«, odpověděli 
ukazujíce na sv. kříž, »proto od víry té neodstoupíme. Z tohoto
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kříže načerpali jsme opětně síly, abychom vše snášeli, co roz
kážeš. Víme, že můžeš naříditi kozákům, aby obložili nás dře
vem tak vysoko jako ten sv. kříž a hromadu zapálili, aby nás 
v plamenech utratili; ale neodstoupíme, ducha našeho nezlomíš, 
u tohoto sv. kříže jsme se znova zapřisáhali«.

Nastalo mučení. Někteří ve dvou dnech i 800 ran nahajkami 
dostali. Všechen dobytek ze vsi posbírali, tak že některé domy 
zůstaly prázdny jako po vyhoření. Na 19 hospodářích vynutili 
pokuty asi v 100.000 zlatých. Muži všichni byli uvězněni, ženy 
a děti posílány na roboty do lesů kácet a snášet dříví, aby ko
záci měli dosti topiva.

Nastal tu opět boj o pravoslavný křest děti. Apoloníi I.isovu 
zbili do krve, na sněhu ji nechali ležeti po celou noc a nedo
pustili, aby jí kdo přispěl ku pomoci. Byla z toho těžce nemoc
nou přes půl roku. Vyrvané jí násilím dítě z náručí bylo od popa 
pokřtěno, ale brzy i skonalo.

Ostatní ženy bránily se, jak mohly. Stavení bylo zamčeno, 
proto vojíni pokoušeli se dostati se dovnitř malými okny. Ale 
ženy byly pohotově. Sýpaly jim horký popel do, cčí a vřelou 
vodu lily do tváře, na hlavu a za krk. V chatě jsou dvě okénka, 
proto činí vojíni útok oběma na jednou. Ale slabá žena dosta
čuje sama, ahy zahnala nepřáíely z obou oken. Pomáhá si po
pelem, horkou vodou, nožem a sekerou. Vojíni stáli před cha
loupkami rozvztekleni, ale bez rady. Tu připadají na novou my
šlenku. Vylezli na střechu a komínem lili vodu, aby uhasili 
oheň. Podařilo se jím to. Než žena brání se sekerou a nožem 
ještě po několik hodin. Konečně únavou byla přemožena. Béře 
útočiště k poslednímu pokusu. Chytne dítě z kolébky a zalézái 
do pece chlebové. Vojíni strkají do ní, trhají za vlasy, táhají za 
ruce, lezou botami dovnitř, ale žena, jak může, v těsné peci 
brání se nožem, jímž boty jim rozřezala, ba i zranila. Několik 
vojáků nemůže sí poradíti se slabou ženou. Konečně vymýšlejí 
opět něco nového. Rozebírají shora pec, činí tak otvor, ale i od 
toho musili ustati, neboť vidí, že v kouři a prachu by se žena 
i dítě udusily. Přinášejí háky, jimiž při ohni strhovali střechy, 
a jimi zraňují ženu a konečně únavou skoro bezduchou vytahují 
z pece, svazují provazy a dítě odnášejí do cerkve na křest k 
pravoslavnému popu.

Tento strašný výjev se opakoval v několika domech.
Sousedky vběhly do domů nešťastných svázaných žen,i 

uvolnily je a houfem všechny se hnaly k cerkví, kde pop konal 
právě křest. Dvéře byly silně zamčeny. Dvě ženy před nimi 
omdlely. Ani po křtu strážníci neodevzdali dětí matkám, ale 
oknem házeli je do světnice.

Většina dětí zemřela, a zemřelo i mnoho matek následkem 
utržených ran, útrap, hladu, zimy a bídy všeho druhu. Ale i 
mužských z osady zemřelo smrtí mučednickou pět a 22 byli vy
vezení na Sibiř a na step ruskou. Tak byli strašně zbiti, že lé-



kaří je musili napřed léčiti, rozbitá ústa jim sešívati a hojiti hlu
boké rány jejich, po nichž po celý žvot zůstávaly výrazné jizvy.

V Čolomyjích byl velice hodný katolický kněz, který věr
ně stál při lidu svém, u víře ho utvrzoval a ne jednou veřejně pro
hlásil, že volí raději býti pasákem sviní na vsi nežli ruským 
popem. Že neušel trestu, jest jisto. Ale i na věřící bylo posláno 
200 kozáků, kteří za krutého mrazu kázali obyvatelům bez roz
dílu stáří a pohlaví postaviti se do řady, svléci se do košile a 
vyplatiti každému 400—500 ran nahajkami. Krev mučednická 
hojně tekla z četných ran.

Hospodáře Ignáce Klimčuka, jenž zvláště se zdál nepod
dajným a jiné k nepoddajnosti ještě vybízel a povzbuzoval, uza
vřeli do sklepu a nedovolili mu přinésti ani sousta jídla a nápoje. 
Židé se nad ním smilovali, dostali se jaksi k oknu sklepovému 
a vhodili mu tam kus chleba. Než tak byl již sesláblý, že nemohl 
se již ani pozvednouti a pojisti. Vyvedli ho konečně z vězení, 
ale druhého dne na to skonal.

Ve farnosti Rogově tak vztekle si počínali, že Kateřině 
Jaromčukově a Antonii Bartošukové polámali obě ruce i prsty 
na nich, poranili hlavu a zuby vytloukli. Obě ležely celý rok, 
lékař rovnal jim kosti, sešíval rány a léčil je. Sousedky se nad 
nimi smilovaly, živily je i malé děti jejich, poněvadž mužové obou 
byli vyvezeni na Sibiř.

Farnost Grodzisko trpěla hrozně již od r. 1867. Sjednocení 
byli od kozáků tak biti, že nemohli povstati se země, krev 
z otevřených ran na několika místech těla jejich tekla, půdu pod 
nimi barvila, kusy masa z těla jim opadaly, někteří ranám neslý
chaným podlehli. R. 1875 přišel okresní hejtman, pravě, že je. 
»ty staré psy« již dobře zná, že nepřichází již, aby je přemlou
val, ale aby z »nich kůži stáhl«. 400 kozáků s nasazenými jako 
les bodáky, se zbraní a s nahajkami za potupného a posměš
ného proti Polákům zpěvu vrazilo do dědiny. Občané byli svo
láni a jim položena otázka, zda přijímají pravoslaví. Když všichni 
jednohlasně odpověděli záporně, rozeslal hejtman kozáky po 
jednotlivých domech, kázal jím, aby pili kořalku dle libosti na 
účet »úporných«, odevzdal jim všechno jmění jejich a nařídil 
jim, aby »hospodařili tu jako mezi Turky nebo nevěřícími«. Sta
rosta i strážníci musili dohlížeti, ^by i koně měli ve všem pohodlí.

Za to koně vesničanů musili o hladu zbytečně robotovati, 
muži, ženy a děti byli vyhnáni na bezúčelnou práci, byli zapřa
háni do saní jako tažný dobytek, kozáci si na ně nasedali, popo
háněli a bili ubohé lidi, když umdlévali slabotou a klesali na 
neschůdné cestě. Jedni robotovali, jiní táhali pány kozáky a 
třetí byli kladeni na sníh a nahajkami do krve bičováni.

Ve vesnici Horodyšču vydal hejtman rozkaz a pcp jej lidu 
předčítal, aby sjednocení do půl hodiny přijali pravoslaví, jinak 
dá je všechny postříletí na poli. Líd všechen se sebral před farou, 
klekl na kolena, vzbudil lítost, jako přípravu na smrt, zpíval ná
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božné písně a žalmy, oddán jsa úplně do vůle Boží. Když hejt
man i pop viděli nepoddajnost lidu, kázali jej nahajkami roz- 
prášiti. Jindy nařídil hejtman lidu, aby přes noc vykopal na 
dvoře fary hlubokou studni a ráno mu z ní podali vody na umytí 
a k pití. Jako za nevole egyptské pracovali sjednocení při kmi
tajícím světélku pc celou noc, tak že vodu našli, studni ohradili 
a ráno, dokud tyrani ještě spali, přinesli jim čisté vody z nové 
studně k lůžku.

Farář Michal Horoševič z farnosti zberežské byl zbaven 
úřadu proto, že vzpíral se zavěsti pravoslaví ve farnosti své. 
Byl vězněn a v několika letech skonal. Před smrtí byl zaopatřen 
svátostmi umírajících, než policie nedovolila, aby byl pohřben 
po katoličku, ale sama mrtvolu jeho odstranila a pohřbila jako 
pohana na potupu katolicismu a polskosti.

V neveliké farnosti Ostrově, kde sebrali skoro všecek do
bytek na 500 kusů kráv a volů a peněz na 200.000 zlatých, vy
znamenal se kromě jiných obětí zaplativších svou stálost u víře 
žalářováním, vypovězením do hloubi Ruska, ba i smrtí, zvláště 
mučednickou statečností 70letý stařec Erazim Abramik. Tak byl 
zbit, že smáčel se ve vlastní krvi. Děti, vnuci a pravnuci s pláčem 
ho obstoupili a volali na katana: »Herode ukrutný, trest Boží tě 
stihne, že nešetříš ani stáří nevinného člověka«.

Než pláč a nářek lidu hejtmana jen utěšoval, že pravoslaví 
přece se ujímá v ostrovské farnosti. Zapáliv si potupně doutník, 
mluvil potměšile k Abramikcvi zbrocenému krví: »Staříku, je 
mně tebe líto, že na starost zasluhuješ ještě tak veliký trest za 
svou zatvrzelost a nepoddajnost. Což ti není líto těchto plačí
cích dětí?«

Abramik sotva dechu popadaje, šeptem se země odpovídal: 
»Neželím jich, neboť vím, že Pán Bůh se bude o ně starati . . . 
Oni budou zajisté věrně zachovávati jeho sv. víru . . . budou 
i vzpomínati, že děd jejich za víru zemřel . . .  I bez vašeho bití 
bych za nedlouho skonal . . . Jestliže uspíšíš mí smrt, Pán Bůh 
ti zaplať . . . dobrý boj jsem bojoval, víru jsem si zachoval, pří
klad dobrý já stařec mladým dal . . .«

»Proklatý polský dobytek!« Zasoptí! hejman a odskočil od 
starce, jehož dal znovu biti nahajkami. Byl odveden i do vězení 
ještě, ale za nedlouho jako mučedník skonal.

Nyní přišly na řadu ženy dělí, jichž krev byla prolévána 
bez milosrdenství. V židovských "domech dal připravit! pro ně 
nemocnice.

Ve farnosti kodeniecké čítající 1600 duší nadělali škody 
pokutami a zabavováním majetku na 800.000 zlatých, přes 100 
sjednocených poslali do hloubi Ruska, několik mučedníků zem
řelo ve vězení na utržené rány nahajkami, doma to odstonávali 
ostatní, ale na pravoslaví nepřešel ani jediný.



141

Nepodali jsme podrobného obrazu i s přesnými daty a jmény 
všech obětí, aby práce příliš nevzrostla a jednostejným opako
váním těchže trestů a ukrutných výjevů čtenáře neunanovala, 
ale sjednocení na přání katolických kněží dělali si přesné zá
znamy o všem a opatrovali je, aby je dochovali jako svaté svě
dectví o krutém mučednictví a stálé vytrvalosti u víře potom
kům svým. Jedině z posledně uvedené dědiny neznáme jmen 
obětí, poněvadž muž, jenž vše zaznamenával, skrýval papíry po
psané v duté holi, kterou s sebou vždy nosil. Byl však chycen 
a uvězněn, ale hůl včasně nepozorovaně odhodil, tak že zá
pisky se ztratily.

Z celého rozsáhlého kraje vybrali jsme za příklady jen ně
kolik farností, ač v celém kraji bylo soustavné pronásledování.

Kolik tu proteklo mučednické krve lidské! Potomci znají 
ta utrpení, ba žije dosud mnoho svědků onoho pronásledování, 
a nyní vracejí se k víře otců svých za nové doby náboženské 
svobody.

Sdružení říše Kristovy.
Jest svrchovaný čas, abychom učinili něco pro Rusko. Doba bídy a 

utrpení pomine asi rychle, budou se vraceti dny práce, znovubudování, a 
každý dobré vůle, upřímný a poctivý, kdo pomůže, bude vítán a zjedná 
si vděku velikého národa ruského. Kdo by přišel pozdě, snadno může sly- 
šeti: »Už Vás nepotřebujeme«.

Veliké dílo sjednocení církví záleží na tom, aby se získala pro církev 
katolickou láska, která by vypudila dosavadní nenávist nebo lhostejnost, a 
aby se vyvrátilo mínění, že lásky jejích nejsme hodni. Jakmile budou si 
řás vážiti a budou nás míti rádi, padnou za nových poměrů překážky pro 
sjednocení. Ne logikou, nýbrž psychologií dokáže se uskutečnění tohoto 
ideálu. -

Neběží získávati jednotlivce (proselyty) našeho vyznání. Tím by se 
získala pouze část a snad nepatrná bez důkladnějšího zlepšení nábožen
ského života, v ostatních by se jen zvětšila nenávist vůči vetřelcům okrá
dajícím cizí stádo a svádějícím nevědomé, blahodějná působnost celkově by 
se znesnadnila, sjednocení celé církve východní s naší by se znemožnilo.

Chceme získati lásky a přízně platnými službami —  skutky tělesného 
a duchovního milosrdenství. Jest to v potřebách tělesných dobročinnost, již 
prokážou zámožní podporou našich podniků hmotně, sestry řeholní ošetřo
váním nemocných, opatrováním sirotků, ujímáním se služebných, starců, pad
lých atá. atd., a v potřebách duchovních jest to rozšíření osvěty školami, 
prohloubení náboženského vzdělání misiemi, duchovními cvičeními, zvnitřnění 
kultu, vypěstění citu povinnosti a vykořenění bolševismu. Anglikáni vycho
vávali v Oxfortě za války srbský klérus exerciciemi a návodem pro misie. 
A  jak půso&í —  na újmu našich zájmů -— anglikáni a jiné sekty v Rusku 

‘dobročinností, jest známo.
Vhcdnou pomůckou jest svaz zvaný sdružením říše Kristovy utvořený 

již v Paříži pro náboženské znovuzřízení Ruska. I našim podnikům mohl by 
býtí nejen oporou a působištěm, nýbrž i hmotným podkladem.

Stanovy jeho přineseme v příštím ročníku »Apoštolátu«. Působí hlavně 
příkladem a získává prostředky odchodem a prací. Snad i u nás vedle cír
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kevních zřízení (třetích řádů atd.) osvědčilo by se takové sdružení výkvětu 
lidí nábožensky a poctivě smýšlejících.

Kdo by chtěl naznačeným způsobem působití, přihlas se sám, hledej 
jiných a snaž se je získati.

Přihlášky a podpory budtež adresovány na »Apoštolát« v Kroměříži.

R O Z M A N IT O S T I.

Pro jihcslovanské církevní mučedníky. Jednota kněží senjského bi
skupství vyzývá všechny jednoty kněžské v Jugoslávii, aby společně s celým 
episkcpátem žádali sv. Stolici a mírovou konferenci, by byl ihned propuštěn 
na svobodu veliký trpitel, neohrožený bojovník za církevní a národní práva, 
biskup Mahnič, a všichni ostatní kněží jihoslovanští, kteří úpí v italských 
žalářích. —  Biskup Mahnič jest držán v jistém nehostinném italském klá
sí eře a úplně odloučen od světa.

Sv. Stolice prodloužila výsady Apoštolátu opětně na tři léta pro všech
ny členy Apoštolátu a kněžím mimo obvyklé již výsady udělila i prá-vo, svě- 
titi a oblékati do škapulířů, kterážto výsada jest povolena na deset let. Co 
nejdříve vydáme pro kněze vhodnou příručku, kde vedle výsad bude i prak
tické jich upotřebení podrobně podáno.

Úsilí o nové biskupství polské. Biskupství vratislavskému bylo podří
zeno i Těšínsko a Pruské Slezsko, kde jsou kraje bud úplně, bud částečně 
polské. Poláci nyní usilují, aby polské území bylo od vratislavského bi
skupství odloučeno a utvořeno nové biskupství polské.

Desítiletí »Apoštolátu sv. Cyrílla a Methoda« u Slovínců. Úspěch pr
vého unionistického sjezdu velehradského mocně oživil myšlenku církev
ního sjednocení mezi Slovany, zvláště mezi Slovinci, kde již dříve byl nad
šeným průkopníkem jejím výtečný biskup Slomšek, Slovinci rozvinovali a 
uplatňovali v plném rozsahu u celého národa zásady katolické, a proto byla 
tam i dobrá půda pro náš Apoštolát. Neúnavným a horlivým pracovníkem 
na tom polí byl spolutvůrce dnešních unionistických snah, dr. Frant. Grivec, 
prcfesor v Lublani. Na jaře r. 1909 ustavil se v lublaňském biskupství pří
pravný odbor pro zavedení Apoštolátu mezi Jíhoslovany. 12. června 1909 
byly potvrzeny stanovy cd lublaňského biskupa dra. Jegliče a jmenován 
diecesní odbor. V  červenci se počali četněji členové hlásiti, do konce roku 
čítal odbor tia 3000 členů, do roku 10.000, pak 20.000 a r. 1914 měl jen lu
blaňský odbor 25.000 členů, Roku 1910 a 1911 rozšířil se Apoštolát z lu
blaňského biskupství do všech větších biskupství jíhoslovanských. tak že 
Slovinci a Charvaté jsou spojení v tom velikém misijním díle slovanském. 
Dosud dosáhl Apoštolát 50.000 členů v Jugoslávii, počet to, jakým se ne
může vykázati žádný jiný podobný spolek jihoslovanský. Pro sjednocení cír
kevní je potřebná především modlitba. Proto v lublaňském biskupství kromě 
členských modliteb Apoštolátu modlí se každoročně první neděli v čer
venci »hodinku modliteb« jménem Apoštolátu za sjednocení církví. Kněžstvo 
jihcslovanské, zvláště slovinské, ujalo se vřele Apoštolátu, všude jej zavá
dělo, rozšiřovalo a zájem pro něj budilo, tak že jihoslovanský odbor po 
všech deset let svého trvání vedl si velmi čile a podporoval účinně misijní 
dílo slovanské na Balkáně. Kněžstvo stálo v prvých řadách, šlo v čele ná
boženské myšlenky slovanské, jemu po bok postavily se různé spolky, 
zvláště mariánská družina, a tak spojenými silami vytvořily se pevné, dobře 
spořádané obětavé šiky misijní. I v menších místech mariánské družiny sbí
rají pro Apoštolát značné příspěvky a dary. Není zvláštností, odvede-li mar, 
družina z jednoho místa i na 3000 K. Tak se sešlo příspěvků a darů za mi
nulý rok jen u slovinského odboru 53.000 K. Jihoslovanské odbory nemají 
ještě svého časopisu pro Apoštolát, ale příštím rokem bude již patrně vy- 
cházeti. Vydali za to několik vhodných brožurek, v nichž šíří myšlenku 
misijní a apoštolátní zvláště. Mají též pro členy pěknou a případnou modli
tební knihu. Letos všichni biskupové katol. celé Jugoslávie zavedli Apo-
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štolát do svých diecesí. I na Černé Hoře jest zaveden. Epiákopát jíhoslovan- 
ský vydal i pěkný pastýřský list ve smyslu Apoštolátu. Stanovy jejich jsou 
upraveny dle velikého lyonského misijního spolku. Střediště zůstává na 
Velehradě, ale na jihu utvořil se samostatný jihoslovanský odbor se stře
diskem v Lublani pro Slovince a v Záhřebu pro Charváty a Srby. Dle no
vých pravidel platí řádní členové měsíčně 20 hal. čili ročně 2 K 40 hal.; 
doživotní členové platí jednou pro vždy 200 kor.; zakládající členové platí 
500 kor.; podporující (mimořádní) členové dávají libovolný dar. Všichni jsou 
účastni všech duchovních milostí. Tuto změnu stanov přijímá i náš severo- 
slovanský odbor a zahájí příštím rokem novou činnost. Letos o svátku sv. 
Cyrilla a Methoda sbírali katolíci po celé Jugoslávii dary na stavbu nového 
chrámu sv. Cyrilla a Methoda v Bělehradě, jenž má býti pomníkem národ
ního sjednocení a mostem ku sjednocení církevnímu. V Jihcslavii spěje 
Apoštolát za účinné podpory a vydatné součinnosti episkopálu k novému 
rozmachu. Má veliké plány pro sjednocení veškerého Slovanstva na poli 
církevním. Veškeré příspěvky dle stanov obětují jihoslovanské odbory mi
sijním potřebám. A . J.

Dílo rozšíření sv. víry. K největším misijním katolickým spolkům ná
leží »Dílo rozšíření sv. víry.« Vyrostlo ze zrna hořčičného v mohutný strom, 
jsouc rozšířeno po celém skoro katolickém světě a působíc dobročinností 
všude, kam zasahují misie církve katolické. Myšlenku, podporovati misie 
malými almužnami, pojala dcera průmyslníkova z Lyonu, Marie Jaricot (na
rozena 1799, zemřela 1862). Mezi dělníky a průmyslníky tkalcovskými u- 
tvořila spolek, jehož členové skládali dárky na podporu katol. misií. Tak 
vzniklo »Dílo rozšíření sv. víry.« Podporováno jsouc všemi papeži, počínajíc 
Piem VII., vzmáhalo se nejprve ve Francii a odtud přešlo i k jiným národům 
evropským a na půdu americkou. Ze Slovanů uvedeno bylo nejprve mezí Po
láky r. 1847 v díecesích hnězdenské a poznaňské. První rozmach časem 
lam oslabí, až arcibiskup Ledochowski spolek opětně vzkřísil. Nyní spolek 
vedou Jesuité v Krakově. Mezi Slovínci ujali se myšlenky Lazaristé. U nás, 
na Slovensku a Charvatsku nemáme účinné a soustavné práce pro spolek, 
ač pokusy se staly již. Členové platí měsíčně 20 hal. Celkem schází se’ 
ročně značné summy peněz. Tak roku 1914 přijal spolek 8,114.983 franky.

A . J.
Čeští misionáři na Ukrajinu. Tyto dny odebrali se dva redemptoristé. 

P. Dom. Trčka a Ston. Nekula na Ukrajinu, kde přijmou slov, obřad a vy
pomohou takto velikému tam nedostatku kněží, poněvadž za války nebylo 
přírůstku a smrt skosila jich mnoho.

Náboženská vyznání ve sv. Zemí. Podle sčítání z r. 1918 má Palestina 
na 7CG0.CG0 obyvatel; z nich jest 538 tisíc mohamedanů, 80 tisíc židů a 82 
tisíc křesťanů. Z těchto jest 40 řccko-pravoslavných, 2 tisíce Arménů, Sýrů 
a Koptů, 5 tisíc protestantů a 35 tisíc katolíků. ■—  Severně cd Jerusalema 
na Skopu byl položen základní kámen k hebrejské universitě.

Obsah ročníku X.
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Bogár Mart., Čeští csadnící v jižním R u s k u ............................................... 132
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Grygera Ludv., Bulhaři a Ř e k o v é ...............................................  42, 79, 107
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Lužíčtí S r b o v é .............................................................................. .......  , , 37
Obrázky z misií v T u r e c k u ...................................................................... 56
Kterak oslavovali Slované před půl stoletím tisíciletou památku

úmrtí sv. C y r i l l a ...................................................................... , , 67
Mučednictví unie na P o d l e s í .......................................................82, 114, 134
Slavnosti velehradské . . . . . . . . . .  104, 123

Jehlička Fr. dr., Stav církve na S l o v e n s k u ...............................................55
Matocha Jos. dr., Úryvky z knihy S o lo v je v o v y ....................................... 76
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Naši miláčkové.
e Obrázkový život světců ctěných zvláště na Moravě. 

Vydal a vhodnými obrazy opatřil P. AI. Pozbyl, farář 
ve Vidci u Rožnova p. R. Stran 386. Cena na křído
vém papíře 8 K. Ilodí se za pěkný a jistě milý dárek. 
Objednati možno u vydavatele nebo u »Apoštolátu«

v Kroměříži.

Nepřehledněte, dokud mám na skladě, objednejte sobě zavčas: Modli

tební knihy v obyčejné pevné vazbě: Následování Krista Pána —  Bohumila

— Dvou sv. sester Gertrudy a Mcthildy modlitby — Kristus a Panna — 

Perla panenství —  Panna Maria, útěcha světa —  Maria matka dobré rady

—  Misionárni knížka —  Návštěvy nejsv. Svátosti —  Královská hostina svá

tého přijímání —  K B . Srdci Páně a P. Marie —  Pod praporem královny 

nebes (pro mariánské družiny) — Malé hodinky ke cti blah. P. Marie — 
Sv. Antonín, di/otvůrce Paduánský —  Cesta do vlasti nebeské — Sláva na 
výsostech Bohu (nalý formát) —  Plameny láskv k nejsv. srdcím Ježíše a 

Marie —  Nebeská koruna hvězd —  Cesta k věčné spáse (brněnský kancio- 
nálek) —  olomoucké malé i velké kancionálky —  Pannu Marii chci stále 
milovati (malý formát). —  S velkým tiskem (pro staré lidi) doporučuji: Ů- 

těcha pro stáři a duše v očistci —  Pane zůstaň s námi —  Útěcha v modlit

bě —  Otče, staň se vůle Tvá. —  Malé modlitební knížečky pro děti: Bůh 

touha má —  K nebi spěchej, dítě moje —  Andělíčku můj strážníčku —  
Chvála Boží —  Ježíš, božský přítel dítek —  Zbožné dítko —  Mešní knížka

—  Oblíbené poučné knihy: Život a utrpení P. Ježíše Krista (ozdob, obrázky), 

cena 14 K. —  Nebeská brána, modlitební kniha, v níž jsou obsaženy evan

gelia a epištoly na všecky neděle a svátky církevního roku. Cena 12 K. —  

Ze zlatých dob Moravy (váz.) za 6 K. —  Kalendáře poučné a zábavné, ka

pesní kalendáře, visací kalendáře s náboženským obrazem má na skladě:«
Methoděj Melichárek na Velehradě (Morava).

V

Mnoho obtíží žaludečních
ušetři V á m  dom a 1 na eestáeh jí

V vVj V A D E M E C U M  (Pojď se mnou)
zák. ch rán ěný  dletet. by l in n ý  výtažek. — Obdržetl lze : 
v drogerii RYČANOVĚ V KROMĚŘÍŽI nebo v laboratoři

„V a d e m e o u m “  v Dašicich (Čechy).



Příznivcům „Apoštolátu“
Zakončujeme první desítiletí vydávání časopisu »Apošto

látu sv. Cyrilla a Methoda«. Ujal a zakotvil se nejen mezi lidem 
českým, nýbrž i na Slovensku, má čitatele v Jugoslávii a měl je 
i v haliči. Jak známo z nesčetných projevů, koná časopis dobře 
pcslání své, seznamuje s náboženským životem a církevní úpra
vou všech větví slovanských a všímaje si zvláště bedlivě hnuti 
unionistického na slovanském východě a jihu. Unionistické práce 
podporuje všestranně. Toto hnutí roste, zabírá pevné půdv i 
v pravoslaví. Jak důležitou jest náboženská otázka slovanská, 
poznati i z toho, že na našich a jihcslcvanských bohosl. iakultách 
byla pro ní zvláště zřizena jedna nebo i více nových stolic. Zdá 
se, že v dějinách Slovanstva otázka tato dospívá k řešení. Náš 
časopis jediný výhradně jest věnován náboženským otázkám 
slovanským. JeTtliže až dosud věrně p!n>l poslání své, slibuje, 
že i v novém desítiletí se zvýšenou péčí a se zkušenějším roz
hledem bude pokračovati na dráze započaté. Na všech stranách 
rašící nový, svobodný a uvědomělý náboženský ruch mezi Slo
vany poskytne nám hojně nové zajímavé látky pro budoucnost. 
Zakládáme mešní spolek Apoštolátu, jejž rozšíříme i na půdě 
americké a v anglických koloniích, a Apoštolát bude podrobně 
též o něm podávati zprávy.

Nový ročník, jehož první číslo vyjde před Vánocemi, ho
dláme přes všechny dosavadní obtíže vydávati opět měsíčně. 
I obrázkovou část opětně budeme pěstovati. Ovšem bude třeba 
zvýšití i předplatné. Právě přehlížíme knihy zápisné, a kde přes 
upomínku shledáme nedoplatky (kromě horlitelů), časopis v roč
níku XI. zastavíme.

Prosíme všech přátel myšlenky cyrillomethodějské, aby 
zájem o naše hnutí a náš časopis, který jej tlumočí, rozšiřovali 
a poslali nám adresy, jimž na ukázku nové číslo bychom mohli 
zaslati.

Všem, kdož se zajírr_r;í o náboženskou a církevní otázku 
slovanskou, doporučujeme:

Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda ročník I., II., IV.—VII.
Mše sv. podle obřadu východního 1 K.
Idea cyrillomethodějská a mariánská družina 50 h.

Ad. Jašek a J. Staněk, Msgr. dr. Ant. C. Stojan, životopis 
1 kor.

Nádherné obrazy sv. Cviilla a Methoda ve třech velikostech 
do  20.—, 4.50, 3 K.

Acta Academiae Vclehradensis ročník II.—IX. po 8 K. 
Acta I., II., III. Conventus Velehradensis po 11 K.

Msgr. Frant. Snopek, Konstantinus Cyrillus u. Methodius, 
die Slavenapostel Í0 K.

Msgr. dr. Frant. Snopek, Die Slaveanapostel 20 K.
Máme dosud na skladě: (Lze objednati: »Apoštolát« v Kroměříží.) 

Palmierí A., Dogmática orthodoxa. Tomus I., 842 str., 40 K.
Nákladem vlastním. —  Tiskem Jindřicha Slováka v Kroměříži.


