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díky vám, veledůstojný pane, i vašim 
osadníkům za veliký zájem o svaté dílo 
sjednocení. Plná stovka platících čte
nářů apoštolátniho časopisu ve vaši o- 
sadě i hojné rozšíření pěkné knihy dra 
Grivce „Slovanšti apoštolé" mluví jas
nou řečí. Vím, že je to dílo vaší lásky 
a obětavosti, vím z vašich nadšených 
i praktických článků v st. louiském 
„Hlasu", že byste chtěl to símě lásky 
apoštolátní rozesít na šíř a dál po celé 
krajanské oblasti Spojených států. Bůh 
vám to odplať Svým štědrým požehná
ním vaší kněžské i vlastenecké činnosti!

Šťastného Nového roku 1929 ze srdce 
vřeje vám i celé osadě oddaný redak
tor.

Milým krajanům americkým. Den ze 
dne jsem si sliboval, že aspoň k vánoč
ním svátkům nahradím zanedbanou ko
respondenci na tolik milých mně adres 
amerických. Bohužel, zůstalo jen při 
nejlepší vůli! Prosím tedy všechny přá
tele a vzácné horlitele a horlitelky a- 
poštolátní v Americe, aby touto ces
tou přijaly přání milostiplných svátků 
vánočních i požehnaného Nového roku. 
Za moře přijdou sice tyto řádky pozdě, 
ale nikoliv k Tomu, jenž upřímná přání 
jediný může splnit! Tisíceré pozdravy!



APOŠTOLÁT
sv. Cyrila a Metoda pod ochranou bl. Panny Marie.

Ročník XX. Leden 1929. Číslo 1.

Jos. V. Helich: Viděni v chrámě sv. Víta.
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Cyrilometodějský apoštolát sv. Václava.
V. Svatohor.

Jistě divně se čte spojení světců v tomto nadpise, ale má základ 
v samé věci.

Sjednocování a sjednocení u víře a zvláště Slovanstva jest po 
našem názoru věc více nebeská než pozemská. Ovšem jest i po
zemská, neboť má býti uskutečněna na zemi a to hlavně ve slovan
ských zemích, a jest i lidská, protože má býti provedena zde dole 
v lidech a lidmi a to přímo Slovany samými.

Avšak hledíme-li nepostranně a s očima nepřimhouřenýma na 
množství a velikost překážek v tom plemenných, dějinných, země
pisných a náboženských — a jsou to nebetyčné hory, nebo lépe po
věděno celá pohoří se spoustou nebetyčných vrchů — zdá se nám, 
že bez nebe, bez jeho nadzemských sil není možno toto nadlidské 
dílo vykonati. Proto jest tu třeba míti onu víru v moc nebes, o níž se 
čte, že hory přenáší: Mějte víru v Boha. Jestliže Boží moc pákou 
této víry nevyzdvihne skály odporů a hory překážek do moře ne- 
svrhne, není uvolněna cesta ke sjednocení.

Ale nejen na nej vyšší moc samého svrchovaného Boha jest věrou 
a modlitbou víry zaútočiti, také na všechny mocnosti, jemu v nebe
sích podřízené, na všecky síly nebešťanů, kolem Boha soustředěné, 
kteří jak v slávě tak v moci Boží mají účast, aby se pohnulo ve svých 
točnách, jak se před věky říkalo, celé nebeské empyreum.

Pro nás věřící nejsou snad nebesa modravým nějakým oparem, 
nejsou duhovou bublinou obraznosti, ale jsou opravdovou skuteč
ností. Jako jest tento svět hmoty, tak jest i svět ducha a duchů; ja
ko jest vesmír přírodních sil, tak trvá i oblast nadpřirozených du
chových sil, říše Ducha svátého, jenž otřásá všemocně, chce-li, zá
klady bytí a obnovuje tvář země. Nám jest Bůh skutečností nej vyš
ší, jako jeho „nebeské dvorstvo“ je skutečností vyšší než jsme tu 
my; našemu rozumovému pojetí není klamem rozjevené obrazo
tvornosti — jako nebyla našim praotcům — sloka svatováclavské 
Pisne’ Nebeské je dvorstvo krásné,

blaze tomu, kdož tam dojde, 
v život věčný, oheň jasný
Svatého Ducha. —

Přitom, chceme-li modlitbami víry způsobiti hnutí v nebi, může
me si vésti docela věcným postupem jako obři z báje, když dobý
vali nebeského Olympu: Klásti horu Pelion na Ossu. Bylo by docela 
dobré a doporučení hodno napřed na zemi hnouti kdečím, zpohoto- 
viti všechny síly a činitele lidského života pro myšlenku sjedno
cení, všecky tedy mocnosti tohoto světa: vzdělanost, vědu, umění, 
politiku, tisk, pak dalším postupem útočiti na svět svátých a na 
konec na moc všech mocností, na samého Boha. A při tomto nábo- 

ěin výboji zase nejvíce se vším náporem víry obraceti se na 
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světce, kteří z nás vyšli a jsou v nebi, kde udržují tisícileté spojení 
s naším plemenem a božstvem, a z těchto zase nejvíce na ty, kteří 
jsou tomuto dílu sjednocení ve víře již svým bývalým pozemským 
životem nejbližší. Jsou to slovanští světcové a z českoslovanských 
zvláště Cyril a Metod, Ludmila, Prokop — a ač zde položen po
slední, přec ne nej menší z nich — Václav.

Lebka svatého Václava.

Jest tu však otázka: Je věcně, dějinným životem svátého našeho 
dědice odůvodněno, obraceti se v díle sjednocování východních Slo
vanů ve víře i k němu? Nebyl snad on výlučným, strohým západní- 
kem, jak si ho představují naši nejbližší západní sousedé a jen 
proto — jinak proti Cyrilu a Metodu nevraživí — přijímají jej 
ve svých spisech na milost?

Máme z dobrých dějinných důvodů za to, že sv, Václav ve své 
veliké dějinné postavě je zjev, mající dobrý vztah zrovna tak k vý
chodu jako k západu a že by byl zrovna ideálním patronem sjedno- 
covaciho díla mezi oběma církevními větvemi, východní i západní.

Vyšel přece nábožensky od Cyrila a Metoda prostřednictvím 
klína Ludmilina, u jejíchž kolenou se učil staroslovanskému sváté
mu Písmu, zrovna jako později latinskému na Budči. Ale co více 
jest tu rozhodující, více než léta dětství, jsou léta dospělosti. Vidí
me přec neklamně, že právě za jeho vlády, kdy se dějinnými udá
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lostmi navazovaly vzdělanostní styky s latinským západem a kdy 
českému národu nezbývala než západní osvětová směrnice, protože 
východní byzantská byla Madarstvem přerušena — ještě tu v Če
chách Východ nábožensky žil a tak obojí náboženský směr, byzant
ský i římský, bez třenic ve svobodné svornosti jediné křesťanské 
všeobecné církve trval. Proto také jeho vladařský svátý život osla
vovaly svorně napřed staroslovanské východní a pak i latinské zá
padní legendy.

Nyní právě jest čas, by tento zcela skutečný a vědecky zdůvod-

Kostelík sv. Václava na Brůdku u Všerub,
který našel Fr. Palacký r. 1858 ve stavu velmi ubohém. Na prosbu 

„Otce národa“ vykonána sbírka na opravu památného kostelíka.

něný prvek v životě světcově měl býti silně zdůrazňován, a to čím 
dál na východ, tím více. Velká hradba Karpat ve světové válce 
padla, vyražena maďarská závora svatováclavské úcty na Sloven
sku i na Karpatské i další Zakarpatské Rusi. Tam tím směrem tedy 
a tím způsobem jest za cílem sjednocení šířiti a množiti úctu sv, 
Václava a zdvihali pozemské i nebeské sjednocovací hnutí.

Dějí se pohovory a konají rozbory o smyslu českoslovanských 
dějin. Myslitelé se nemohou ujednotiti, zda jest ten smysl nábožen
ský či nenáboženský a vůbec, jaký vlastně jest nebo má býti, — 
Myslíme, ať již byl ten smysl dějin kterýkoli, že si jej národ sám 
může stanovití i nyní: pro tu a tu velkou myšlenku chci pracovati a 
žiti. I když by mu to nebylo přímo dáno Prozřetelností dějinnou, 
může se jí sám k službám nabídnout!, Nejsi-li povolán, učiň se po
volaným — si non es vocatus, fac ut voceris, platí o jednotlivci! 
i o národu v celku.
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Dejme tomu, že konečně národ uzná, že husitská oprava kato
lické církve „aby byli jen lidé svati v zemi svaté“, byl utopistický 
krok česíkoslovanského národa — ,,un faux pas“. Zda se tu nena- 
skytá sama sebou myšlenka dáti jiný náboženský smysl dějstvu ma
lého národa, vytyčiti mu jiný, ovšem možný, náboženský cíl: praco- 
vati k sjednoceni Slovanstva na základě jedné křesťanské církve a 
to pod štítem plamenné orlice svatováclavské? A zdaž by tento nový 
správný smysl nepřijalo nebe a nespojilo jej se svým věčným: „aby 
všichni jedno byli“? Proč by nepřijalo, když dává rádo každé správ
né tužbě ušlechtilé — dojiti cíle?

Rádo jej přijme a tak se vyplní veliký sen básníkův:
Václavu, jenž po vražedném skonu na zemi přichází do nebes, 

do sboru českých světců Cyrila, Metoda, Ludmily, jako dědic české 
země a českého národa, praví na trůnu

Kristus:
Amen, amen, pravím tobě:
K dědictví nebes ponech si i pozemské dědictví otcův, 
zemi svou i národ jako dědic český, 
a slyšte, nebesa — já v své lásce 
přidám ti i všechny národy slávské.

I

Ludmila, Cyril a Metod:
Staň se! Staň!

Vánoce na ruské faře.
Píše O. Vasyl, CssR. vých. obř.

Měl jsem dvakrát příležitost prožiti vánoční svátky vysoko v ho
rách, až při hranici naší republiky. Zvláště r. 1925 zdržoval jsem 
se asi po 3 měsíce na ruské faře. Podávám z té doby několik dojmů, 
jež utkvěly v paměti.

Římskokatolický štědrý večer r. 1924 minul pro mne smutně. Ves
nička B .. ., kde jsem se zdržoval, je schována v lesích, nemá ani 
jediného římského katolíka. Chodil jsem po úbočí zasněžené hory 
a snažil jsem se vyvolati v duši vánoční náladu. Brzy se mně před
stavovaly ojíněné stromy jako vánoční stromky a doškové baráč
ky jako chlév betlémský, kde leží Ježíšek. Brodě se sněhem, „zpí
val“ jsem si vánoční písně, jak jsem dovedl. Plný vnitřní radosti 
vrátil jsem se domů. Na druhý den, 25. prosince, viděl jsem, že naši 
řekokatolíci nepracují. Táži se, proč? „Bo jest katolické Rožde- 
stvo!“ V kalendáři řeckokatolickém byl obyčejný postní den dlou
hého adventu!

Tím více těšil jsem se na ruské vánoce — které měly nastati za 
14 dní. — Advent! Roráty! Kolik to radostných vzpomínek budí 
se v srdci věřícího člověka. A zdel se mně to zdálo být jakési cizí, 
nové. Vzpomínal jsem, jak v mém rodišti skoro ráno spěchají lidé 
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s lucernami do kostela, jak nadšeně zpívají: „Ejhle, Hospodin 
přijde.”

Zde tou dobou — brodil jsem se sněhem do staré, dřevěné* cerkve 
sám. Jenom Vasyl — stříbrovlasý kmet — přisluhoval mi při službě 
Boží. Někdy přišly snad jedna, dvě ženy. Tak to bylo každý den 
až do „Roždestva“, Zato přípravou na vánoce je dlouhý půst po 
40 dní. Lid ho tu v horách zachovává velmi přísně. — Celých 40 dní 
nejí masa, ani vajec, ani mléčných pokrmů; brambory, zelí — omaš- 
těné olejem, slanečci — to je každodenní postní stravou zdejších 
horalů. Poslední dny před svátky pan farář denně zpovídal. Snad 
všichni věřící „očystyly svoju dušu“ k příchodu Ježíškově. Obřadní 
knihy řeckokatolické skýtají horlivému duchovnímu pastýři příle
žitost, přímo ideálně připravíti lid na důstojné slavení vánoc. Ale 
o tom nemíním dnes psáti.

Vzpomínám jen tehdejšího „Svatého“ večera, dne 24. prosince 
(6. ledna). — Hned večer oznamoval mi p. farář: „Zítra se budeme 
přísně postit — nemožno nic jisti ani piti, dokud se neobjeví první 
hvězdička.“

Ráno, jako obyčejně, o 6. hod, odsloužil jsem si mši svátou sv. 
Vasilia — po prvé v životě — trvala mně asi pět čtvrtí hodiny.

P. farář měl o 8. hod. tak zv. „Carski časy" (hodinky). Každý 
z nich se skládá ze tří žalmů, jednoho „čtení“ ze St, Zákona i z N. 
zákona, ze sv. evangelia a jiných zpěvů i modliteb, které se vesměs 
odnášejí k narození Páně. Potom sloužil mši sv, zpívanou sv. Vasi
lia V. s „Večirnejú“, t. j. Nešpory.

Opravdu mile působí, když zpívá lid na „Večerní“: „Čto tebi 
prynesem, Christe... Anhely pinije (zpěvy), nebesa zvizdu, volsvy 
(sv. tři mudrci) dary, pastyrie čudo (zázračné vidění), žemla ver- 
tep (jeskyni), pustyňa jasly — my že Matir Divu...“ Takové zpě
vy nadchnou člověka, že rád obětuje sebezapření postu, vzpomína
je, že Matička Boží a sv. Josef trpěli více.

O 3. hodině po polední přinesli mně šálek čaje a kousek chleba. 
Měli asi útrpnost s bývalým latiníkem. Tu jest pořekadlo: „Ruské 
mosty a latinské posty nemají ceny.“

Ostatně se p. farář pečlivě staral, aby mně nebylo teskno. Vy
pravoval, jak u nich v Haliči slaví vánoce, jak běhal dívat se na 
oblohu, zda se již neobjevila první hvězdička, jak doma stůl i po
dlahu pokrývali slámou, dva snopy postavili do kouta. Na večeři 
mívali prý 12 jídel. Hospodář lžící vrhá na strop „kuťu“ (národní 
jídlo nezbytné na vánoce, připravované z pšenice, medu, máku atd.). 
Zůstane-li z ní mnoho na stropě, „bude rok úrodný".

Konečně jsem se dočekal první hvězdičky. Pan farář jako hospo
dář zahájil svatvečerní večeři blahopřáním. Přinášeli jídla: „Boršč“, 
„kuťu“, „holubky“ (kaše z prosa, zavinutá v zelném listě). „Dvanáct 
chodů“ jsem sice nenapočítal, ale tolik jsem si jich ani nepřál. Po 
večeři zpívali jsme ukrajinské koledy, já ovšem spíše jen poslou
chal.

* Díky Bohu, nyní je v B. cerkev kamenná, právě do adventu ji přivedli pod střechu.
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V plné štědrovečerní náladě kladl jsem se k odpočinku. Zane
dlouho probudil mě však jasný hlas zvonů. Bylo asi 11 hod. Bude 
půlnoční? Ne! Ale „Velikoje Povečerie“, skládající se ze žalmů, 
modliteb, zpěvů vesměs kajících. Nejvíce se mně líbila píseň proro
ka Isaiáše, v níž se opakuje za každým veršem: „S namy Boh, ro- 
zumijte jazyci (národové) i pokarjajte sja, jako s namy Boh."

Pokání zajisté je nej lepší přípravou na Boží narození. Cesta do 
cerkvy byla tak poetická: Pod nohama chrupal zmrzlý sníh. Po 
stráních bylo viděti světla — to věřící z filiálek přicházeli na „Po
večerie". A naše „cerkev“, stará, dřevěná, schoulená mezi stromy, 
s rozbitým oknem je všechny vítala jak opravdový „Betlem", ty 
muže v bílých kožichách jak živé pastýře betlémské, jen ovečky 
chyběly, Jezulátko s anděly už čekalo v malém dřevěném svato
stánku, chudičké, jako kdysi v jesličkách, ale duchové nebeští jistě 
se mu i zde klaněli s nemenší vroucností jako v Betlemě, Lidé po
zdravovali se radostně: „Chrystos raždajetsja," i odpovídali: „Sla
víte jeho.“

Neradi jdou spát!...
Ráno na Boží hod o 7. hod. byla „Utrenja", t. j. jitřní hodinky, 

O 10. hod, služba Boží. Cerkev přeplněná. Jak radostně zpívali, či 
spíše křičeli po mši sv. koledu; „Chrystos rodyl sja, Boh voplotyl 
sja ... (vtělil se)". Ještě dosud vzpomínám na jednoho muže, s ja
kým nadšením zpíval.

Večer přišli kolednící z jesličkami. Mládenci, přestrojení za pas
týře, tři krále, Heroda — nesměl chyběti ani hrbatý Žid — který 
všechny bavil. Zpívali, deklamovali, bylo to hotové malé divadlo. 
Z fary šli do každého domu ve vesnici. Všude je obdarovali. Šli i do 
sousedních vesnic. Čistý výtěžek věnovali na čítárnu. Večer jsme 
znova zpívali koledy.

Druhý den vánoční slaví se v církvi řeckokatolické „Sobor (slav
nost) prečistojí Divy Mariji a sv. Josifa", Třetí den jest též zasvě
cený svátek — sv. Štěpána.

Zdejší chudobní horalé ovšem mají štědrovečerní večeři velmi 
chudou: brambory, zelí, ryby nachytané v potoku atd. Zato někde 
koupili na svátky mnoho pálenky. V kterési rodině prý dokonce 
6 litrů... Vlastní vánoční doba končí se už na Jordána (Zjevení 
Páně), Bohoslužby již mají úplně jiný ráz.

Na Boží hod při mši svaté čte se evangelium o příchodu svátých, 
tří 'králů.

Hamborn.
Alfons Glos. Mezi krajany v Porýní a Vestfalsku.

Smluvený program české misie v Hamborn byl šťastně zahájen. 
11. dubna o 6 hodinách odpoledne takřka přímo z vlaku na kazatel
nu! Ještě nevyprchaly živé dojmy z velikonočních radostí na Mo
ravě a s cesty sem, nebylo ani možno pozeptat se důkladně pana 
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faráře Heckmanna, jak prožil celý rok a co je v Hambornu nového 
— horníci, a slyšet již známé hlasy z ulice, hrnou se na faru po
zeptat se, kde je pan kaplan, že ho u nádraží marně vyhlíželi. Snad 
nepřijel. „Ale vždyť je již tu!“ potěšil je pan farář. Radostné stisky 
pravice, srdečné pohledy mluvily za uvítací řeč. „Přijel jsem z Duis- 
burgu autobusem.“ Hned mne zajali pro sebe. Pan Voláček je vůd
cem. „Pojďte, venku jsou ještě ženské a děti. Chtějí vás taky při
vítat. Hoši, nezdržujte velebného pána, je 6 hodin hnedle a pojďte 
raději do kostela poslechnout, co nám poví.“ Venku již čekal hlou-

Kostel sv. Norberta v Hambornu-Marxlohu ve Vestfalsku.

ček žen a dětí. Krátce jsme se přivítali. Jen letmo pozoruji, jak 
jsou ustaraní a jak dychtivě čekají na zprávy z vlasti,

Hamborn jest jedna z nejstarších českých kolonií. Je to vchod do 
uhelné pánve vestfálské směrem od západu na pravém břehu Rýna 
a ústí řeky Ruhr. Po Vestfálsku roztroušení čeští horníci vidí 
v Hambornu počátek svého vystěhovalectví, hambornské spolky je 
vedly a vlévaly sílu, zde pracoval dp. Voňavka před válkou nej in
tensivněji a vychoval spolu s bývalým kaplanem Theisselmannem 
vyhraněné a poctivé katolické dělníky, založiv pro ně spolek sv, 
Václava r. 1910. „Václaváci“ žijí podnes a dlouholetým předsedou 
je pan Václav Voláček. Starý dělník hrozivého vzezření. Válečník 
duchem a jazykem, ale srdce zlatého. Získá vás hned svým humo
rem a upřímností.

Na stáří této kolonie ukazují i staré domy dělnické. Podnikatelé 
nastavěli pro své dělnictvo vysoké činžáky. Jsou to jednotvárné 
krychle pro několik rodin. Dvůr je pro všechny tyto do velikého 
čtverce stavěné domy společný. Je to talkové malé náměstí, kde 
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se věší prádlo, kde jsou prádelny, sklípky, a kde mají zvláště děti 
své oblíbené, nerušené hřiště. Ulice jsou liduprázdné. Proto jest 
v Hamborn smutno. Z vysokých domů vane kasárnický vzduch a 
zakrslé stromy (topoly, lípy, jeřáby) namnoze ještě polámané, jsou 
důkazem, že v uhelných výparech nedaří se ani lidskému citu, ani 
přírodní kráse. Jak se jen trochu oteplí, vyjdou horníci ven do polí 
a na meze, aby pookřáli na čerstvém vzduchu. Snad je taky pudí 
ven i obava, že se jejich dům sesuje. Neboť v některých ulicích 
jsou domy staženy železnými obručemi. Kostel sv. Norberta má 
„rozjetou věži a uvnitř pod stropem lešení. Tato okolnost však ni
kým nehýbá. Horník viděl pod zemí horší věci než je nahnutý dům 
venku. Jen cizince překvapuje, nač domácí ani nemyslejí. Kostel 
je na příklad vždy plný a nikomu nenapadne, aby si všímal, že 
omítka se stropu padá. Citlivým starostem se tu nikdo neoddává. 
Podkopaná půda jiná nebude!

Hamborn bývá obyčejně první stanicí českého misionáře. To pro
to, že organisátor těchto misií, dp. Jindřich Theisselmann, který 
dobře mluví česky a je vlastně duší českého života v těchto krajích, 
již od doby předválečné bydlel v Hamborn, nato v nedalekém Duis- 
burgu a nyní opět nablízku ve Walsům je farářem, chce míti české
ho kněze vždy z první ruky. Ale český kněz-začátečník, procesto
vav celé Vestfálsko, pozná nedostatky své činnosti na prvním mís
tě a snaží se je opravit. Bude dle toho česká misie letos nejen u sv. 
Norberta, nýbrž ještě i u sv. Petra a u Božského Srdce Páně. Na 
to se zapomíná. Musí se poznat více rodin a zjednat více předpo
kladů dobrého výsledku české misie. Bude-li však stačiti 5 dní? 
Východištěm je farnost sv. Norberta v Obermarxloh (městská čtvrt 
čistě hornická). Základnou spolek svátého Václava.

Pan Voláček, Hocký a Mandilk mají dovolené. Nabídli se, že bu
dou chodit se mnou zvláště v Marxloh (Sv. Petr). „Velebný pane, 
my vás povedeme dobře. Kde půjdeme napřed, tam jsou dobří lidé; 
kde zůstaneme pozadu a postrčíme vás, tam je zle. Ale není to 
již zlé tak, jako za p. kaplana Voňavky. Na toho vytáhli i nůž .. .” 
Pan Voláček se zasmál a hrozivě zaryl holí do země. Žertoval. Jen 
kdyby toho sněhu, deště a zimy nebylo. Ve jménu Páně jsme za
čali chodit. Divil jsem se jen obětavosti těchto mužů. Nechodili 
ovšem všech pět dní se mnou, ale kdykoli — a to bylo zvláště v ne
děli celý den — se nabídli; chodili neúnavně a rádi.

Za 5 dní jsme našli 179 českých rodin! A ještě to nejsou všechny 
rodiny. Nebylo možno je nalézt nebo navštívit pro nedostatek času. 
Někdy muselo být kázání dvakrát za odpoledne vedle kázání ráno, 
jindy zas škola dětí na druhém konci Hamborn v Nemůhle (kostel 
Božského Srdce) a hned nato promluva jinde. Na štěstí zde všude 
jezdí pouliční dráhy. Nejkrásněji vypadá škola dětí. Sedí na scho
dech kostela, slunce je polévá jarní září a poslouchají dychtivě 
novou českou píseň. V Hamborn je česká soukromá škola. Děti jsou 
hodně česky uvědomělé. Paní Škvárová a pan Nosek, bývalý před
seda „Havlíčka", dovedou zapůsobit. Noskovy děti mluví výhradně 
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česky, U Voláčků jen česky, Grimmova Emilka z Mathildenstrasse 
hraje u sv, Václava česká divadla. Jest jí 8 let. Jdeme k Erbům ve 
Warbruckstrasse 52 a již na chodbě slyšíme zpívat „Jede, jede 
poštovský panáček ,. .“ Hromádka dětí za stolem, jsou samy doma 
a baví se českou písní. Nebo Žáčků schovanec (tatínek se utopil 
v Rýně) vám zazpívá a zapřednáší jedna radost. Kluk šestiletý. 
Taky u Kobzů v Rolandstrasse a u Pařížských v Prinz Regentstras- 
se se mluví jen česky. Že však zaniknou v záplavě němectví, jest 
jisté.

Potěší svorné soužití dvou českých spolků. „Havlíček“ je liberál
ní, „Sv, Václav“ katolický. Oba spolky si vypomáhají, členstvo se 
ctí, „Sv. Václav“ má asi 50 členů. Byl založen již r. 1910. Tehdejší 
pan kaplan si zajel do Prahy na studia češtiny, osvojil si ji tak dů
kladně, že dovede mluvit bez přípravy. Pořádal české schůze, di
vadla, pobožnosti, výlety, překládal listiny a pomáhal zvláště za 
války i jídlem jako jediný syn vestfálského statkáře. Naši horníci 
na něj nemohou zapomenout a navštěvují jej v různých potřebách 
ještě dnes. Letos pozval celý spolek k sobě a pohostiv byl s člen
stvem po službách Božích celý den na výletě u Rýna, bavil se 
srdečně a byl rád, že si zas povykládá česky. Nejraději slyší české 
písně. A „Václaváci“ jich jeho zásluhou znají hezkou řadu. Pak 
přijde oblíbená „Šumí Marica okrvavená" a to je vrchol nálady.

Spolek sv. Václava je u vlády naší málo znám. Nepodává výkazy 
o své činnosti. Pak by ovšem snad jak obyčejně následovalo po
chvalné uznání nebo podpora. To bývá namnoze hlavním důvodem 
činnosti mnohých, po válce vzniklých nebo vzkříšených, českých 
spolků. Ale „Svatý Václav“ pracuje tiše a nenáročně. Pozorovateli 
nemůže uniknout na př. jedna kladná stránka jeho působnosti. 
Členové jsou vždy v dobré náladě, neposuzují konsulátu a neodsu
zují jej, ctí vládu a její činy. Netáží se, kdo je právě u vesla, jim 
stačí, že vlast je „naše“. Tento moment spolkové výchovy jest 
zvláště v protistátním prostředí, po válce hesly zleva tolik 
rozvášněném a roztrpčeném, jistě velmi důležitý. V Hambornu 
byla hned po válce revoluce. Zde zahynula Róza Luxenburková, 
zde teklo mnoho krve a demolované pomníky jsou podnes svědky 
výbuchů hněvu mas. Nedivno, že i česká orientace jde hodně nale
vo. Jen málo jest odvážných (Nosek, Slavík, Mandik, Voláček, 
Hocký), kteří plují proti proudu.

V den svého příjezdu slyším, že zemřela Češka, paní Velíšková. 
Zanechala několik dítek, sirotků a manžela. Pan farář mi dovolil 
pochovat. Ještě nikdy nebyly na hřbitově sv. Norberta v Obermarx- 
loh české obřady, Otčenáš a řeč. Vezmi země, co tvého jest... 
Hudba hrála do bolestných výkřiků malých sirot. Jménem „Havlíč
ka“ rozloučil sé s členkou pan Nosek. Účast byla velmi veliká. 
A nato se všichni rychle rozešli, protože padal sníh a pršelo.

Celý týden po velikonocích mají vestfálští duchovní správcové 
j velmi mnoho starostí s prvním sv. přijímáním. Spolek svaté Alžběty 

již vykonal svou povinnost oblékací, když se totiž po celý rok sta-

10



Po prvním sv. přijímání. (Přiklad slušného oděvu dívky.)

ral, aby všechny dětí byly oblečeny úplně nově, bohaté za vlastní, 
chudé a to hlavně hornické za peníze ze sbírek. Škola (páni kaplani 
s farářem v čele) je s přípravou taky hotova, děti odebíraly a svě
domitě četly po celý rok časopis o prvním svátém přijímání, ovlá
dají potřebnou látku důkladně, těší se na neděli a nemohou se jí 
ani dočkat. Na velikonoce mají hlavní prázdniny, začíná nový škol
ní rok, děti postupují do vyšších tříd. Školní příprava je tedy taky 
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hotova. Nastává práce v kostele. Každý den po školní mši svaté 
(v prázdniny!) zůstanou v kostele jen primokomunikanti, to jest 
děti k prvnímu svátému přijímání a cvičí se pořad: nástup, poklek, 
odstup, díkůčinění. Farář jest velitelem. Divil jsem se velikému 
zájmu, horlivosti a důkladnosti. Ale ovšem později jsem se již 
nedivil, odkud ona takřka na krok vypočítaná přesnost jednotli
vých dítek i celku. Každé dítě ví, co má dělat, kam se otočit, kam 
jít. Celý, týden se to učí! Páni kaplani udržují pořádek a učí se 
od svého představeného vedení maličkých. V sobotu se kostel celý 
den vytápí. Hlavní oltář se strojí jak na Boži tělo, od kostela ke 
škole, odkud půjdou děti, je alej praporů, s věže vlaje velká pa
pežská vlajka, večer se slavnostně vyzvání všemi zvony. Ráno 
v 8 hodin jde kněžstvo ke škole a odvádí andílky. Všechny kato
lické prapory je doprovázejí. V kostele čeká sbor mužů ve fracích. 
Je to čestná stráž pořádku. Varhany zdraví maličké tichou melodií 
a kostelní sbor eucharistickou vložkou. Pan farář všechno vede. 
Vystoupí na kazatelnu a koná bližší přípravu na první svaté hody, 
zatím co k oltáři docela tiše přistoupil jeden z dp. kaplanů a slouží 
tichou mši svátou. Všechny děti jsou v lavicích. Staří stojí v bočních 
chodbách. Tělo Páně rozdává sám farář. Zde se krásně jeví jeho 
vznešený úřad pastýře.

Den svátého přijímání tohoto je svátkem celé rodiny. Ba ještě 
více, celého příbuzenstva. Hned první den v Hamborn zval mne pan 
Reinarc, abych nezapomněl na neděli a nikomu se nezadával, kdyby 
přišel s podobnou žádostí. „Naše Kateřina má první svaté přijímání. 
Zvu vás, důstojný pane, ten den na oběd.“ Výmluvy nepomohly. Te
dy půjdu. Scházejí se ještě jiní hosté. Stůl je prostřen jako na 
nějakou svatbu. Malá „Katrina“ vítá hosty. V bílých šatech, s pentlí 
na hlavě a na čele pěkný věneček. Ukazuje své dárky, které dostala: 
příbory, hrníčky, obrázky, knihy, kapesníky a jiné. Září štěstím. 
Před jídlem se sama nahlas modlí a zasedne v čele stolu. Všechen 
hovor se otáčí kolem tohoto miláčka dne. A zdá-li se vám toto vše 
býti neuvěřitelným, pak vězte, že primokomunikanti mají ještě od
poledne slavné společné díkůčinění, které opět vede pan farář, a po 
několik dní dalších mají právo nositi bílé šaty s věnečkem na hlavě 
i do školy a na ulici!!! Opatrnost na šaty má se přenášet na duši!! 
Věru, něco u nás nevídaného! P. Doss T. J. napsal ve svých „Myš
lenkách a radách“, že hodné svaté přijímání jest Bohu k veliké cti. 
Tito maličcí vzdali čest jistě důstojnou. Vždyť chodí ještě celý té
měř týden denně ke stolu Páně.

Nebylo možno jinak, než vyhovět přání hambornských dělníků a 
na konec misie zastavit se ještě u nich. Našel jsem je na výletě ve 
Walsům u přítele dp. faráře Theisselmanna. Bylo to po dvoumě
síčním putování Vestfálskem a Porýním mé první nedělní odpoled
ne volné. Vzdáleni od dolů a zabedněných domů, pohodlně na břehu 
Rýna rozloženi, dýchali velcí i malí zdravý vzduch. Tam jsme se 
taky loučili a slibovali, že na sebe nezapomenem. Že však ještě týž 
večer chci jít do nemocnice potlačit blížící se angínu, abych se ráno 
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mohl vydat na dalekou cestu do vlasti, s tím jsem se jim nepochlu- 
bil, V nadšení zapomínáme na sebe a radost plaší každý stín sta
rostí,

V Hambornu čeká ještě mnoho práce na příští rok. Spolek ,,Sv. 
Václav“ má členy většinou jen u sv. Norberta v Obermarxloh. Přes 
100 rodin bydlí ve farnostech Bož. Srdce v Neumúhle a u sv. Petra 
v Marxloh, I ty volá božský Pastýř a jest třeba na jeho volání 
upozornit, aby ovečky nezhynuly. ,,Vezmi slunci paprsky a nebude 
svítiti; odděl potok od pramenu a nebude téci; utni větev od stromu 
a uschne .,,“ (Sv. Petr Chrysolog.)

Bratři, zmíráte těžkou prací tělesně, odděleni jste národně, chtěli 
byste poslední můstek víry strhávat? Slibte, že ne! Tak jsme se 
loučili. Tak začneme narok.

Jako za doby Neronovy.
Poměrně málo určitých zpráv o stálém pronásledování katolíků 

i pravoslavných v Rusku dostane se přes hranice sovětské. Násilí 
a křivdy tam páchané jsou umlčovány, temnoty tyranie přikrývají 
nešťastnou zemi. Jenom někdy jako když blesk na okamžik roztrh
ne hlubokou tmu — a kulturní svět s úžasem zahlédne fakta, která 
připomínají doby Neronů a Diokleciánů, ale také doby staré slávy 
neohrožených mučedníků a vyznavačů Kristovy církve.

*

Do knihy katolického martyrologia na Rusi zapsáno nové, cti
hodné jméno. Jednoho z těch biskupů, které v r. 1926 tajně vysvě
til na Rusi msgre ďHerbígny, ředitel papežského východního ústa
vu římského: Boleslav Sloskan se jmenuje. Narodil se r. 1893 ve vsi 
Sternijany nedaleko města Řešíce v severovýchodním Rusku z ro
dičů rolnických. Studia svá konal v Petrohradě, kde byl také r. 1917 
vysvěcen na kněze. Působil v duchovní správě při kostele sv, Sta
nislava a sv. Kateřiny v Petrohradě velmi horlivě, takže ho nevá
hal msgre ďHerbigny, sotva třiatřicetiletého — vysvětit na biskupa 
(r, 1926). Stalo se to ovšem z pochopitelných důvodů ve vší tichosti. 
Za své sídlo vyvolil si mladý biskup město Mohilev. Odtud rozvíjel 
požehnanou činnost dobrého pastýře: staral se, aby věřící byli skry
tě poučováni o pravdách sv. víry, konal tajně visitační cesty, udě
loval sv, biřmování, těšil a posiloval za nej těžších poměrů své roz
troušené stádce. Při tom byl jeho dům pohostinně otevřen každé
mu věřícímu. Jako za prvních dob pronásledování křesťanů byl dům. 
biskupův xenodochium — útulkem pro pocestné bratry v Kristu, 
Ale právě této pohostinné lásky zneužila zloba nepřátel, V září 
r, 1927 byl biskup Sloskan na visitační cestě. Za jeho nepřítomnosti 
přišli kteréhosi večera do jeho domu dva cizinci, legitimovali se 
jako katolíci a prosili o nocleh. Dostali ho ovšem bez obtíží. Na 
druhý den odešli. Sotvaže se však biskup Sloskan vrátil s apoštol-
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Sibiřský vyhnanec biskup Boleslav Sloskan.

ské cesty domů, objevili se u něho- bolševičtí vojáci a dali se hned 
do domovní prohlídky. Mezi knihami našli v knihovně biskupově 
dopisy, založené tam jistě neznámými cizinci-nocležníky a ty usvěd
čovaly biskupa z vlastizrádných styků s cizinou.

Byl ihned zatčen a dopraven do Moskvy do žaláře. Jen stěží sta
čil s sebou vžiti nej potřebnější prádlo a šatstvo. Jeho nejbližší pří
buzní se teprve letos v březnu dověděli, co se stalo. Zatím byl biskup 
Sloskan převezen z Moskvy do Petrohradu. Několika věřícím, kteří 
byli přítomni jeho transportu s nádraží do žaláře, mohl jejich bis- 
kv~ aspoň daleka udělit své pastýřské požehnání. Krutá rána po
stihla biskupa Sloskana, Ale přečtěte, si jeho dopis, který ze žaláře 

14



posílá svým rodičům, a poznáte teprve hrdinu lásky Kristovy v jeho 
pravé podobě. Kněžna Anastasia Gruzínská dostala ho do rukou 
od sestry biskupovy a tak se ocitá ve veřejnosti toto krásné svě
dectví katolického heroismu, jenž v církvi Kristově ani dnes nevy- 
mřel.

Biskup Sloskan píše: „Drazí rodiče! Jistě jste se už dověděli 
z novin o mém zatčení. Po šesti měsících bylo mně konečně do
přáno Vám psátí. Vždycky jsem tak rád kázával o slovech našeho 
Pána Ježíše Krista: „Bez Boží vůle ani vlas nespadne s hlavy vaší" 
a „Nemůžeme svým veškerým úsilím učiniti ani jediného vlasu 
bílým nebo černým," Nyní však jsem se přesvědčil, že všechno, co 
Boží vůle činí nebo dopouští, jen k našemu spasení směřuje. V po
sledních 15 letech svého života nepřijal jsem tolik milostí, co za pět 
měsíců svého vězení. Žalář je to největší a nejkrásnější, co jsem 
zažil v nitru své duše, i když bolestně postrádám nekrvavou oběť 
(mši sv.). Drazí rodiče, modlete se za mne, ale beze starostí a zá
rmutku, A dejte vyrůst veliké lásce ve svých srdcích. Jsem tak 
šťasten proto, že jsem se nyní naučil milovat všechny lidi. Všechny 
bez výjimky, i ty, kteří zdánlivě nezasluhují žádné lásky. Ti jsou 
však nejubožší. Prosím Vás, nedejte jenom vzplanout žádnému hně
vu a žádné trpkosti ve svých srdcích. Kdybychom si něco takového 
dovolili, jsme náboženskými fanatiky (vášnívci), nikoli však křesťa
ny, — Jsem nyní od 26, února do 7. března v Lenínhradě (Petro
hradě) v druhé městské trestnici. Potom půjdu do Kemu* a na jaře 
pak na Solovky, do někdejšího soloveckého kláštera. Jsem odsou
zen na 3 léta. Ještě jednou, modlete se a požehnání všemohoucího 
Boha, Otce, Syna a Ducha sv, sestoupiž na Vás a budiž s Vámi 
vždycky. Váš syn

f Boleslav, biskup.
Duch katakomb vane z těchto řádků a modlitby milionů křesťan

ských vzpomíná jejich pisatele. Spasiteli světa, spas Rusko!
Pozn. red. Zprávu o biskupu Sloskanovi přinesl vídeňský unio- 

nistický měsíčník „Der eucharistische Volkerbund“ (roč, IX., č. 1.) 
založený známým hlasatelem sjednocení lidstva v Kristu P. Ant. 
Puntigamem, S. J.

K jubileu knížete svatého Václava.
Josef Vašica.

I.
Světecké fysiognomii svátého Václava dodává zvláštního půvabu 

jeho mládí. Jinoch sotva dvacetiletý dovedl naplniti svůj krátký
Kem je stanice na nové murmanské dráze a přístav u Bílého moře. Odtamtud 

není daleko po moři na Solovecké ostrovy, kam už bolševici poslali řadu kněží a 
biskupů katolických i pravoslavných. 
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život jak rekovnými činy a projevy vladařského věhlasu, tak i hero
ickou láskou k bližnímu a tvrdou sebekázní, jež tolik naháněla stra
chu jeho slabošskému okolí. Mnich benediktinského kláštera na 
Mentě Cassino, Vavřinec, který asi šedesát let po zločinném za
vraždění sv, Václava sepisoval vzletnou latinou, protkanou hojnými 
citáty z Písma i římských klasiků, jeho děje na žádost některých 
jeho ctitelů, dovedl ku podivu správně odhadnouti neobyčejnost zje
vu českého mučedníka. Jako syn slunné Itálie představoval si arci 
jeho vlast, „Slavonii s hlavním městem Prahou“, až někde u se

verní točny, v zemi sice bohaté, ale nehostinné, s muži divými a 
zdatnými v boji, kde krutá zima panuje nejen v přírodě, ale i v srd
cích, neboť lid tam posud nepoznal hřejivé moci Kristovy víry. 
Proto tím více žasl nad vznešenou postavou knížete, jenž „nedávno 
z těchto mrazivých světů severního kraje vyvstal jako nějaký nový 
Titan a zaplašil všecek chlad zhoubné netečnosti“. Snad právě 
místní oddáienost poskytla vlašskému benediktinu žádoucí perspek
tivu, v níž světská i duchovní velikost Václavova nabyla olbřímích 
rozměrů; nám po tisíci letech, když se zahlížíme nazpět přes vše
chna vítězství, poblouzení, ztráty a naděje až ke kořenům našeho 
národního bytu, nelze o sv, Václavu říci nic vhodnějšího a lepšího. 
Jeho jméno mělo by planouti na našem duchovním obzoru jako 
hvězda první velikosti. Jest příliš vznešené, než aby mohlo býti 
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strženo do vřavy všedních zápasů, a zneužívati ho k označení věcí 
pochybné ceny, nebylo by daleko rouhání.

V kultu svatováclavském se tají zdroj velké duchovní síly. Sá.m 
příklad světcův může zanítiti k následování. Třeba jen čisti a rozjí- 
mati zprávy o něm zachované. Kromě toho jeho pobyt v nebesích, 
u zdrojů milostí, z nichž může rozdávati těm, kdo jej vzývají, dá
vá nám všem, ještě putujícím ve stínu smrti, záruku živého a účin
ného obcování s ním. On, dědic české země, po všechna staletí sle
doval osudy svého lidu, jemuž byl za svého pozemského žití tak

Kostel sv. Václava v Dunkan, Jowa v Americe, 
postavený roku 1900; jedna z 45 svatyní posvěcených sv. Václavu 

ve Spojených státech.

slavným knížetem. Setba jeho krví zavlažená vzklíčila mocně, ná
rod těžkým úsilím vybředl z temnot pohanství a povznesl se na vy
soký stupeň křesťanské osvěty, a nesnadno dnes určití, kam byl by 
dospěl na této vzestupné dráze, kdyby se nebyl stal obětí bludu, 
jenž na dlouhý čas podlomil jeho síly. Musel ztratili samostatnost, 
aby byl navrácen víře svých otců. Okřál v ní, zpíval si při práci, 
v radostech i žalu. Zesílil i početně. Když pak věštcové národního 
obrození počali dobývati českému jazyku práv ve veřejnosti, mohli 
se opříti o lid sice porobený, ale v jádře zdravý, s duší plnou hlu
bokého poznání a žhavého citu, s nastřádanou energií mravní, z níž 
těžil všecek náš novodobý rozvoj. Teprve asi od sedmdesátých let 
minulého století počala katolicismus rozhlodávati vnitřní krise, 
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která se po převrate projevila hromadnými odpady, rozhojněním 
sektářství a úžasným počtem lidí bez vyznání. Vrcholem jubilejních 
oslav má býti dokončení velechrámu sv, Víta, k němuž položil zá
klad sám sv. Václav, Zmíněný shora mnich Vavřinec vypráví, že 
již za jeho doby byl tento chrám, zasvěcený sv, Vítu, skoro ode 
všech zván „asylem sv. Václava“, ježto v něm bylo pochováno jeho 
tělo. Kdo však býval svědkem poslední dobou, kterak tato svatyně, 
posvěcená jak hořící keř přítomností Nej vyššího, stává se cílem tu
pých zvědavců, kteří ani nepokleknou, ba ani na okamžik se v mysli 
nezkruší v blízkosti ostatků Václavových, nabyl spíše dojmu něja
kého tržiště, než tichého útulku, kam přicházejí duše hledat posily. 
Jistě toužíme všichni po chvíli, kdy svatovítský dóm zjeví svou 
nádheru v plném rozvití, avšak něčím neskonale důležitějším v du
chovém řádu jest zbudování chrámu z živých kamenů, aby se stal 
národ tím, čím má býti, rodem vyvoleným, lidem Božím, Připravili 
tuto renaissanci katolicismu stupňováním vlastního úsilí po křes
ťanské dokonalosti, budiž nám příkazem lásky k světci, jehož va- 
saly býti jest naší dávnou ctí. Až bude dokonáno dílo obnovy a 
všecek národ bude opět „choditi ve světle přikázání Kristových“, 
jedinečný symbol tisícileté minulosti, pnoucí se do oblačných výší 
na chlumu Hradčan, bude míti svůj plný smysl,

Sibiř.
Kraj věčného sněhu a ledu. Rozlehlý žalář vyhnanců, jehož ni

kdy nedovedla zaplnit svými obětmi ani sebevětší ukrutnost carská. 
Bylo vždycky dost místa pro všechny. Pláč zněl tam bez ohlasu a 
slzí tok zastavovaly jen sibiřské bílé mrazy, Sibiř! Poslední stanice 
zapadlých životních cest! Tak smutně utkvělo to jméno v paměti 
lidské. A nadarmo snímaly později s něho kletbu té tradice manifes
ty cara Alexandra II., přinášející vyhnancům úlevy, nadarmo byl 
i poslední manifest cara Alexandra III. (ze 27. května 1883), jímž 
měl být úplně likvidován trest sibiřského vyhnanství. Přišli bol
ševici, a sibiřské pláně ožily znova — stíny smrti. Ale také vzpo
mínkami na legie dávných mučedníků, apoštolů a misionářů.

*

První slovanský kněz, který, dle svědectví dějin navštívil dale
ký kraj sibiřský a podal o něm zprávu, byl mnich Benedikt* Bylo 
to ve století třináctém. Tehdy obrovské hordy mongolské, utvořiv
še v Asii mocnou říši, vydaly se ze svých asijských sídel na vítěz
ný pochod k západu. Chtěly se zmocnit Evropy, Hrozivě stanuly 
až na pomezí Slezska, Na „Dobrém poli“ pod Lehnicí svedl Jind
řich Pobožný dne 9. dubna 1241 s Mongoly (Tatary) hlavní bitvu, 
v níž padl. Odtud rozlily se tlupy tatarské po sousední Moravě 
(porážka Tatarů u Olomouce a. pod sv. Hostýnem), V této nebez-

* Viz dílo Michala Janiika: „Dzieje Polaków lna Syberji." Kralków 1928. 
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pečné době rozhodl se papež Inocenc IV. poslat poselstvo k vládci 
mongolskému. Zajímavo je, že průvodcem a tlumočníkem papež
ského vyslance, františkána Jana de Piano Carpino, byl mnich Be
nedikt, který také popsal tuto svoji cestu na daleký východ. Cestu 
konali tak zvanou tatarskou poštou. Jeli přes Don, Volhu, Jaik, 
kiigizské stepi, pak přišli do hornaté krajiny (uralské), shlédli i ve
liké jezero (Bajkalské), až konečně se dostali dne 22, července ro
ku 1245 do země tatarské. Do Kyjeva se však vrátili teprve v po
lovici června 1247. Už ta dlouhá doba cesty podala svědectví o roz
lehlosti sibiřských polí.

Velký příliv vyhnanců na Sibiř nastal po barské konfederaci,“ 
kdy carevna Kateřina II. (roku 1768) odsuzuje zajaté konfederáty 
do vyhnanství sibiřského. Bylo jích tam na deset tisíc. Duchovní 
jejich správy ujal se tehdy kapucín Eliseus Glenbocki z Ušciloga. 
Nějaký čas předtím byl farářem katolické kolonie v Moskvě. Když 
pak se dověděl, že na různých místech v Sibiři žije mnoho katolíků, 
zvláště když slyšel, že v mučírnách nerčinských touží trestanci po 
upřímném pokání, „rozhodl se obětovat život svůj na vykoupení 
bližních“. Zhotovil si malou skřínku, do které uložil všechny oltář- 
ní potřeby, naložil ji na sáňky a s povolením úřadů vydal se pěšky 
na cestu do Sibiře, táhna za sebou své sáňky a nemaje žádných 
jiných prostředků, kromě naděje v Boží Prozřetelnost a v milosr
denství soucitných lidí,

V duchovních službě sibiřských katolíků ztrávil skoro 40 roků, 
procházeje neúnavně opět a opět nekonečné pláně sibiřské, Vyslou
žil si za to krásné jméno „Otce těšitele“. Dožil se téměř 90 let a 
zemřel roku 1798 v Tobolsku, Zůstala po něm toliko skříňka s ol- 
tářními potřebami a breviář stářím zetlelý.

*

Za pronásledování unie Kateřinou II. zemřel cestou do sibiřské
ho vyhnanství farář Michal Wierzbickí a týž osud potkal i sjedno
ceného faráře Michala Skaržyňského. Dle kronikáře Sabiňskiho 
hostil (roku 1846) zejména kraj Minusiňský na Sibiři nemálo kněží 
a množství lidí světských, kteří byli pokutováni vyhnanstvím pro 
svoji věrnost katolické víře. V dějinách okresu nikolajevského čas
to je vzpomínáno jméno řehoiníka (marianity) Kryštofa Szwernic- 
kého. Byl nejprve žalářován v pevnosti varšavské po 7 let za pře
nášení katolických knížek z Prus; ze žaláře byl poslán na Sibiř do 
vyhnanství. Po čase dostal dovolení, aby vedl duchovní správu ka
tolického kostela v Irkutsku. Věnoval se jí s velikou horlivostí. Ro-

’* Polský 'král Stanislav II. August podléhal ruskému vlivu, a když dal roz- 
kolníkům rovnoprávnost s katolíky, sjednotila se 29. února 1768 šlechta v barské 
konfederaci proti němu, sesadila ho s trůnu a zavezla do Varšavy. Králi při
spělo na pomoc Rusko, zdolalo konfederaci šlechty tak, že r, 1772 se rozešla. 
Zajaté konfederáty stihl trest vyhnanství. 
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ku 1857 ze základů obnovil a rozšířil farní kostel. Se svolením ge
nerálního gubernátora Muravjeva Amurského podnikl i misijní 
cestu po Sibiři, ale zkušenosti, kterých nabyl jako misionář, byly 
smutné: Viděl, jak děti katolické postrádají náboženské výchovy 
a jak i starší lidé podléhají zlému vlivu okolí. Proto založil v Ir- 
kutsku opatrovnu pro 7 dětí. V těžkých poměrech a malými pro
středky vykonala apoštolská obětavost P. Szwiernického na Sibiři 
mnoho dobrého pro spásu duší.

*

Nejžalostněji a nejčetněji zalidnilo Sibiřské pláně polské po
vstání roku 1863, kdy na 250.000 polských vlastenců putovalo tam 
do vyhnanství, Ze 300 odsouzených kněží bylo tehdy vyhnanstvím 
sibiřským potrestáno na 200. Za pobyt byla jim vykázána zvláště 
Junka na jihu jezera Bajkalského v kotlině hor sajaňských, V A- 
katvi bylo na 70 kněží a kleriků. V Irkutsku dostali vyhnanci v kněž
ském šatě lOfundové řetězy a tak zabezpečeni museli pěšky puto
vat s etapy na etapu.

Útrapy nehostinného kraje snášeli mnozí kněží opravdu hrdinně. 
Zůstali dělníky Božími i na pustinách sibiřských, věnujíce všechny 
své síly obtížné duchovní správě. Někdejší profesor bohosloví ve 
Varšavě, Josef S. Dawidowicz, píše: „Chceme raději ztratit vlast 
časnou, nežli věčnou.“ A když ho přemluvili jeho přátelé, aby se 
pokusil o vlastní záchranu, odpovídal klidně, že je to „nejmenší 
věcí, zdali přes Žmudž, či přes Sibiř se dostane do nebe" (t, j, 
z vlasti či z vyhnanství). Také pozdější bosý karmelita Josef Ka- 
linowski těšil se na Sibiři veliké vážnosti a úctě, Gubernátor Murav- 
jev odsoudil ho k trestu smrti provazem. Před šibenicí změnil mu 
trest smrti na 10 let těžké práce na pevnosti, v trestanecké skupině 
omské, po níž ho čekalo doživotní vyhnanství na Sibiři a ztráta 
všech občanských práv. P. Kalinowsfci přijal a nesl bez reptání 
hrozný ten úděl a vyplnil svůj život tolikerými skutky milosrdné 
lásky, obětavého sebezáporu a upřímné zbožnosti, že ho druhové 
ctili jako světce a do litanie vyhnanců zařadili také prosbu: „Na 
přímluvu P. Kalinowskiho — vysvoboď nás, Pane!“ Zemřel roku 
1907 v pověstí svatosti jako bosý karmelita.

*

Zapadlé sibiřské rovy, jichž z doby carské málo se zdálo být 
hrůzovládě bezbožníků, a proto k vám dávným přidala tisíce no
vých, vy mlčenliví svědkové nejtěžších obětí katolíků i bratří roz
kolných, buďte tím Východem, z něhož světlo vzejde na cestu sva
té jednoty — ex Oriente lux! —a.
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Záhřeb.
Lad. Zamykal. — Dokončeni.

Potřeba misií pro Čechy v Jugoslavii.

Cílem mé cesty do Jugoslávie nebyla pouze a výhradně účast na 
jubilejní oslavě Družstva sv. Jeronýma. Ještě něco jiného mi leželo 
na srdci. V Jugoslávii, ve všech jejích končinách, žije mnoho Čechů. 
Někde tvoří celé osady, jinde větší nebo menší kolonie. A tito naši 
krajané potřebují pomoci po stránce duchovní, ježto propadají po
zvolna náboženskému indiíerentismu. Většinou žijí v prostředí pra
voslavném (v Srbsku), nebo i mohamedánském (v Bosně) a protes
tantském (v Banátě), ale i tam, kde jsou v prostředí katolickém, 
(v Chorvátsku nebo ve Slovinsku) je jim cizí jazyk v kostele přece 
jenom překážkou na cestě k Pánu Bohu. Snad i chodí do kostela, 
kde je katolický, ale slova Božího neposlouchají a k svátostem ješ
tě méně přistupují, „Nemohu se česky zpovídati, není tu kněze, kte
rý by mojí české zpovědi rozuměl,“ bývá obvyklou, ať už předstíra
nou nebo opravdovou omluvou a výmluvou. Nezbude tedy, než aby 
čeští kněží od nás, apoštolátní misionáři, tyto naše krajany v Ju
goslávii čas od času vyhledávali a poskytli jim aspoň to nej hlav
nější a nej důležitější, co tu přichází v první řadě v úvahu, totiž, pří
ležitost k sv. zpovědi, aby pohaslé náboženské vědomosti, využíva
jíce krajanského vlivu, v nich probudili a tak je vytrhli z nebezpeč
né duchovní letargie. Formálně naši krajané v jihoslovanské emi
graci zůstávají z valné většiny katolíky, nosí děti ke křtu do kato
lických kostelů, dávají se před katolickým knězem oddati, ale jinak 
jsou nábožensky skoro mrtvi. I je nutno vykonati všecko, co se za 
daných poměrů vykonati dá. Každá troška, kterou se přispěje ke 
zlepšení situace po této stránce, je přece jenom úspěch. Nelze tako
vému misionáři konati divý, ale nikdy nikdo neví, kde všude může 
zapadlé zrnečko vzklíčiti a přinéstí hojnost plodů. Každá zachrá
něná duše je velké ceny před tváří Boží.

Jugoslávie ležela dosud stranou od cest našich apoštolátních 
misionářů, kteří jezdí do Francie, Belgie, Holandska, Německa, Pol
ska a Rumunska. Ale tak to nemůže déle trvati. Bude nezbytně 
nutno i Jugoslávii pojati do misionářského programu. Volání po 
českém knězi katolickém, jenž by krajany v zemích jugoslávských 
objel a konal pro ně misie aspoň tam, kde jich sedí na jednom 
místě více pohromadě, není ode dneška ani od včerejška. Opakuje 
se už po několik let. Proto jsem chtěl zjistiti předpoklady tako
vého misionářského zájezdu o Jugoslávie a nabýti informací o ro- 
zesazení našich českých lidí po království SHS, Navštívil jsem roz
hodující místa světská i církevní. Byl jsem ujištěn, že našemu 
českému misionáři by se dostalo nejen všech potřebných zpráv, ale 
též žádoucích doporučení a všemožné podpory. V jednom úřadě se 
mne však dotazovali, zda snad nebude chtít náš misionář také 
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získávat pravoslavné ke katolicismu. Ujistil jsem je s veškerou 
opravdovostí, že něco podobného by apoštolátní vyslanec vůbec ne
měl v programu. Za prvé jede na pastoraci mezi Čechy a nikoli 
mézi Srby nebo Chorváty a za druhé zase jen mezi katolické Čechy. 
Nikdo z nás nechce činiti to, co jsme tak těžce nesli a proti čemu 
jsme s veškerým rozhořčeným důrazem protestovali, když jezdil 
po našich vlastech nišský pravoslavný biskup Dositej. Tazatel po
chopil pak úplně, oč nám jde, a slíbil z úřadu svého akci, až k ní 
dojde, vžiti pod svou záštitu.

Jak hodně je v Jugoslávii Čechů a kde jsou v kompaktnějších 
celcích usídleni, poznáme nejlépe ze statistiky našich škol. Do le
tošních prázdnin vyučovalo v království SHS celkem 33 českých a 
92 slovenských učitelů, Slováci z 95 procent nepřicházejí pro naše 
chystané podnikání v úvahu, poněvadž jsou evangelického vyznání. 
Jestli přes to budeme i o nich uváděli čísla, tož pro zajímavost. 
Českých škol v Jugoslávii bylo do prázdnin 26 (slovenských 35] se 
47 třídami (123 tříd) a 1099 žáky (slovenských žáků bylo 5931). 
V Srbsku byly české školy v Bělehradě (náboženství tu vyučoval 
nejdříve msgre dr. Magjerec, pak jeden chorvátský františkán), 
v Čupriji, kde je velký cukrovar, českým kapitálem (nemýlím-li 
se Pražskou úvěrní bankou) založený, a v Paračině, kde je ve 
sklárnách mnoho českého dělnictva. Ovšem, české kolonie jsou na 
mnohem více místech, než jsou tato třu Dokud byl msgre Ferd. 
Hrdý katolickým farářem v Niši, měl svou klientelu českou skoro 
po celém Srbsku, Byl nejen duchovním pastýřem našich českých 
lidí, ale i jejich „konsulem“ ve věcech pracovních a jiných. V Bá
ňáte jsou české školy v Kruščici, ve Vel, Središti a ve Fabijanu, 
v Báčce v Července (je tam cukrovar), ve Slavonii v Hercegovci, 
ve Vel, Zdeňcích, v Bjelovaru, ve V. Ludině, v Záhřebu a Pakraci 
(ve Slavonii byly zřízeny letos ještě na jiných místech české ško
ly), v Bosně jsou české školy v Usoře a v Sarajevě, ve Slovinsku 
■v Lublani a Mariboru. Podrobný přehled českých osad a kolonií 
v Jugoslávii lze nalézti v „Našem zahraničí“, kde je vypočítává 
a charakterisuje red. Režný, jenž patrně všechny navštívil. Nej
zajímavější jsou čeští usedlíci v Bosně. Přišli tam z Ruska! Za 
carské vlády nutili tyto české vystěhovalce, aby přijali pravoslaví. 
Neposlechli, odepřeli! Nastala persekuce. Ale ani ta jimi nepohla. 
Raději naložili svůj majetek, pokud bylo možno s sebou jej vžiti, a 
přestěhovali se do — Bosny. To, zač by byli tolik vděčni, nedostali 
—- totiž českého kněze. Slyšel jsem, že sem tam se o ně stará polský 
kněz, ježto v Bosně jsou i polské osady.

Už tento neúplný a nedokonalý výpočet a přehled dává tušili, 
jaké rozsáhlé a vděčné pole působnosti by český misionář v Ju
goslávii našel. Jsem jist, že i neméně vděčné ovečky by tu shledal. 
Práce by ovšem bylo hodně, těžké a klopotné, poněvadž zde by 
namnoze nebylo k disposici různých kulturních vymožeností, jako 
třeba v Německu, Belgii, Holandsku atd., ale výsledky by misionáře 
stonásobně za tu námahu odškodnily. Náš misionář by musil míli 
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ovšem s sebou dostatečnou zásobu modlitebních knížek, katechis
mů a biblických dějeprav, aby po jeho odchodu mohla dále půso- 
biti a jeho dílo udržovati kniha. Častější písemný styk s předáky 
českých katolických emigrantů rovněž by mnoho napomáhal, aby 
probuzené náboženské povědomí příliš rychle opět neuhaslo. Že 
by český misionář co největší pozornost věnoval českým školním 
dětem, je na bíle dni.

Jaká obrovská viníce prostírá se před Apoštolátem, v první řadě 
povolaným vyslati na ni dělníky! Za dnešního nedostatku ducho
venstva u nás nebude snad vůbec možno ani minimální program 
misionářský provésti. Ale s očí úkolu, jenž především připadá nám, 
nesmíme spouštěti za žádnou cenu. Snad přece jenom nastane ona 
krásná a šťastná chvíle, kdy náš Apoštolát bude míti stále ve 
svých službách 3 nebo 4 horlivé kněze, kteří intensivně se budou 
moci věnovati duchovní péči o naše krajany v cizině a zejména na 
slovanském jihu. Nebožtík arcibiskup dr. Stojan vždycky po ně
čem podobném toužil. Snad vyprosí nám za přímluvy našich apoš
tolských vzorů, sv. Cyrila a Metoděje, abychom i po této stránce 
mohli cíle brzy dojiti. My, všichni členové a horlitelé Apoštolátu 
pak si musíme býti neustále toho vědomi, kolika bratřím v cizině 
musí býti podána pomocná ruka, aby duše jejich nezahynula, mu
síme bez přestání se modliti, aby mohlo býti k realisaci všech těch 
naléhavostí přikročeno, a musíme i finančně přispívati k praktic
kému provedení teoretických zatím plánů. Bůh tomu chce, a Bůh 
nám tu práci přímo do rukou klade. Neodstrkujme ji, ale dle sil 
se do ní pouštějme!

Mosty a můstky.
Překlenout široké propasti, spojit vzdálené břehy oblastí od sebe 

•dloučených mohou jen veliké, obezřetně stavěné mosty. Stavba 
jejích jest nákladná a namáhavá a vyžaduje moudrých hlav i tisíců 
dělných rukou a trvá dlouho. Je-li tomu tak v řádu hmotném, fy
sickém, pak tím více to platí v oboru duchovním, na poli nábožen
ském. Proto je tak nesnadno vybudovati most sv. díla sjednocení, 
unii.

Přes domácí potůčky se už snáze položí lávka, a postavit můstek 
přes příkop od „našeho k vašemu“ jest jistě také dílem dobrým, 
i když jen místním a drobným. Zdá se mně, že se o něco takového 
pokusila naše redakce, o můstek mezí „našim a vašim“. Při tom ne
jedná se tu o nějaký pyšný „pluralis majestaticus“ (množné číslo 
Veličenstva), jímž mluvívají vladaří, nýbrž jen o skromnou obec 
všech přispívatelů apoštolátního časopisu na jedné straně a o soubor 
čtenářstva jeho na straně druhé. Jak se dostat spolu do rozhovoru?

Redakce „Apoštolátu“ vyzvala své čtenáře, aby jí sdělili svůj 
úsudek o časopisu a svoje přání. Výzva došla ohlasu. Upřímný
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přítel sjednocení církví i ruského národa, laik, napsal tónem parla
mentní interpelace celou řadu zajímavých námětů. Redakce po
slala tuto „interpelaci“ svému ruskému spolupracovníku, dr. Vilin- 
skému, který na ni podal krátké vysvětlení. Budou jistě zajímat 
naše čtenáře jak otázky, tak i odpovědi, proto je uveřejňujeme 
vedle sebe:

Otázky:
1. Nečtu nikde, že by některý 

římskokatolický misionář odešel 
do bolševického Ruska hlásat 
evangelium. Není Rusko zemí 
misionářskou, nebo se tam nikdo 
neodváží, že by jeho činnost by
la úplně znemožněna?

2. Jak je možno, že tolik mili
onů pravoslavných Rusů od doby 
rozkolu zůstalo bez uspokojivé 
odpovědi své církve o pravé cír
kvi Kristově v církvi své pravo
slavné? Nezáleželo na této otáz
ce nikomu, nebo je možno, že ti, 
jimž by bylo nepřijemno hnouti 
touto otázkou, dovedli opatrně 
odvésti pozornost nespokojenců 
jiným směrem?

Odpovědi:
K 1. Odpovědí nej lepší je člá

nek tohoto čísla o katol. biskupu 
Sloskanovi, (red.)

3. Proč ruské studentstvo před 
válkou, pokud jsem četl, raději 
vyhledávalo university v Berlí
ně, Paříži, Londýně, kde vládl 
jistě protikatolický, protikřesťan
ský duch, a málo navštěvovalo 
(protože jsem o tom nikde ne-

K 2. Jest nepochybno, že se 
některé skupiny pravoslavných 
Rusů všemožně vynasnažily, aby 
daly správnou odpověď, že pra
vou církví je církev katolická. 
Učinili tak: metropolita Isidor, 
Petr Němčin, částečně Maxim 
Grek, Križanič, Solovjev a řada 
ruských konvertitů. Avšak pra
voslavná církev onu odpověď vě
řícím odpírala, jelikož se nachá
zela zprvu pod vlivem řeckým, 
později přijala a hlásala názor: 
„Moskva — třetí Řím“, pak pro
padla cesaropapismu (v područí 
carismu) a dnes octla se pod vli
vem protestantským. Nepřehá
ním, řeknu-li, že i dnes chtějí 
některé skupiny pravoslavných 
„mlčenlivým spiknutím“ znemož
nit jednání o sjednocení. Jsou 
skupiny pravoslavných, které u- 
silují „odstřelit“ každého, kdo 
se pokouší vzbudit zájem o tyto 
otázky. (Skupina Kartašova, Flo- 
rovského a j.)

K 3. Před válkou navštěvovali 
někteří ruští studenti katolické 
university, ale bylo jich poměrně 
málo. Studenti raději vyhledá
vali ony university, kde vládl 
duch Hegelův, Kantův a Mar
xův. Že ruští bohoslovci odchá-
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četl, se tak domnívám) universi
ty katolické? Bylo to vědomé, 
byl to promyšlený postup vůdců?

4. Nebylo by dobře čtenáře 
„Apoštolátu“ seznámit se živo
tem pravoslavné církve a její 
organisací, zmínit se o jejích 
svátcích, obřadech, dějinách, o- 
sobnostech a při tom ostře roz- 
hraničit rozdíly podstatné a po
družné?

5. Nemohl by, třebas P. Aug. 
Vrzal, napsat článek o ruském 
písemnictví, byť jen krátký, jak 
se obrazila v něm ruská zbožnost 
(mám dojem, že se náboženským 
motivům vyhýbalo), co se na 
Rusi hodně četlo a co tudíž vy
chovávalo lid?

zeli studovat na protestantské 
fakulty bohovědné, mělo dvě pří
činy: a) Představení se báli, aby 
se bohoslovci na katolické uni
versitě „nenakazili" katolictvím, 
proto je od návštěv katolických 
universit zrazovali, b) Studení! 
ruští sami dávali pak přednost 
universitám protestantským také 
proto, že na nich bez překážky 
mohli získat doktorát bohosloví, 
kdežto na fakultě katolické ho 
dosáhnout nemohli,

K 4, Správné přání, už proto, 
že souhlasí s přáním svátého 
Otce Pia XI., vyzývajícího kato
lický Západ, aby se snažil co 
nejvíce poznati křesťanský Vý
chod. Tím však nesmí být myš
leno nekritické zbožňování pra
voslaví.

K 5, Vdp. Aug. Vrzal je ne
mocen. Avšak jestliže jen trochu 
bude mu to možno, jistě rád vy
hoví. Přeložil už celou řadu po
vídek ze života ruského ducho
venstva (Potapenka, Lesková a 
j.). Bylo by dobře vydati sbírku 
podobných překladů. Není správ- 
no mysliti, že se ruská literatura 
vyhýbala náboženským motivům. 
Naopak, téměř u každého ruské
ho spisovatele najdete hojně ná
mětů náboženských, neuvádíme- 
li už ani zvláště mistra na tomto 
poli, Dostojevského. Koho zají
mají tyto otázky, ať si přečte 
mou knihu „Ruský národ a sjed
nocení církví". (Vydal Apoštolát 
sv. Cyrila a Metoděje.)

Dr. V. Vilinský.

Nový příspěvek k otázce cyrilometodějské.
O žádné staroslověnské památce nebylo napsáno tolik studii a 

vysloveno tolik rozmanitých dohadů, jako o tak zvaných „K i j e v - 
ských listech“. Jest to sedm neúhledných lístků malého for-
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mátu, nepatrná část ze ztracené staroslovanské mešní knihy obřadu 
západně-řimského, psané písmem hlaholským. Našel je ruský archi- 
mandrita Antonín někde na východě, snad na Athose nebo v Pa
lestině, a z Jerusalema je poslal do Kijeva, kde jsou uschovány 
v Knihovně Duchovni Akademie. Dvě věci dávaly Kijevským listům 
zvláštní místo mezi ostatními památkami: jednak jejich obsah, 
mešní modlitby podle římského obřadu, a jednak jejich jazyk, který 
je velmi starobylý, době sv. Cyrila a Metoděje velmi blízký, nicmé
ně v jistém ohledu zasažen českým vlivem. Zásluhou nového vydáni 
Kijevských listů, jež pořídil roku 1890 V. J a g i č (ve spisech Ví
deňské Akademie), připojiv k staroslověnskému tekstu překlad la
tinský, bylo umožněno i těm badatelům na poli liturgie, kteří ne
znali slovansky, zabývati se touto vzácnou památkou. Jedním z nich 
byl benediktin K u nib e r t Mohlberg, který právě vydal o Ki
jevských listech spis v Aktech Papežské římské Akademie archeo
logické (Atti della Pontiiicia Accademia Romana di Archeologia, 
serie 111, Memorie, vol. 2, anno 1928) s názvem „II Messale glagoli- 
tico di Kiew" (Kijevský hlaholský misál). V jedné prastaré mešní 
knize, t. zv. sakramentariu sv. Řehoře Velikého, v kapitulní knihovně 
v Padově nalezl totiž Mohlberg latinský originál některých modliteb 
z Kijevských listů, pro něž doposud nebylo dokladu v žádném ji
ném latinském misálu. Tím Kijevské listy, jejichž místo napsáni 
bylo hledáno v Čechách, Pannonii, Chorvátsku, ano i v Polsku (A. 
J. Sobolevským), ocitají se v okruhu liturgických tradic papežského 
Říma, kde sakramentář sv. Řehoře byl v úředním užíváni, a Mohl
berg nerozpakuje se tvrditi, že originál mešní knihy, z niž se nám 
dochovalo těch sedm lístků, byl přeložen z latiny na slovanský ja
zyk samým sv. Cyril em-Konstantinem, v Římě, krátce před jeho 
smrti, v letech 868—869. Tím by se tedy v Kijevských listech obje
vil nový důkaz pro přátelský poměr slovanských apoštolů k apoš
tolské Stolici římské a jejímu obřadu. J. V.

Z přednášek misionáře P. J. Zakopala.
Sděluje posluchač bohoslovec.

Východní liturgie je velmi blízká původní liturgii starokřesfanské. 
Kněz stále se modlí s lidem. Zpívají dohromady. Jak krásně je 
▼ liturgii na př. označeno tajemství víry! „Velkými tajemstvími je 
zahalena naše víra katolická.“ naznačuje „vozduch", rouška s ka
licha, zakrývající na chvilku oltář před očima knězovýma, „ale 
Duch sv. působí v nás, abychom si snáze vysvětlili tajemství víry“ 
— to znázorňuje kněz, když pohybuje „vozduchem“ a říká při tom 
„Věřím v Boha“. A jiné a jiné krásy skýtá liturgie východní jako 
i každá liturgie, jen jí musí člověk rozumět a ji milovat. A lid pod- 
karpatoruský ji miluje. Miluje ji až vášnivě. Nadšený zpěv jeho při 
liturgii je toho důkazem. Až dojímá člověka, jak celá „ceťkev" při 
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liturgii zrovna hřmí nadšeným zpěvem — ani varhan není třeba, 
ty by stejně ve zpěvu zanikly.

Radostné jsou na Východě lidové misie, Lid neměl o nich, a ještě 
i někde dosud nemá správného pojmu. Na mnohých místech „cer- 
kev“ stála i 300 roků, ale misie tam ještě neměli ani jednou. Není 
proto divu, že neumějí mnohdy ani misionáře pojmenovat. Těžko je 
proniknout do srdce lidu, získat si jeho důvěry. Zvláště v horách, 
kde vlivem těžkého zápasu o kousek chleba se lid stává uzavřeným 
a nepřístupným, K tomu přistupuje obava, aby nepřišli misionáři 
snad latinisovat. Za války byli k latinisaci nuceni násilím, a teď po
dezřívají: Násilím se to nepodařilo, kdož ví, zda nejdou teď na nás 
s dobrou, ale za týmž účelem, totiž chtějíce nás latinisovat. Před 
tím mají velký strach: vždyť by ztratili svou liturgii a oni ji mají 
tak rádi, — Teď však již čím dále, tím více neporozumění ustu
puje. Mají dobré srdce, a když se o věci přesvědčí, že je dobrá, tak 
si ji zamilují a těžko je od ní odloučit.

To se jeví na jejich věrnosti k víře. Udává se rok, kdy řekoka- 
tolíci přijali unii, ale možno říci, že ten dobrý lid vlastně nikdy ne
odpadl. On nerozuměl theologickým sporům o „Filioque“ a šel věr
ně za svými kněžími. Mnoho bojů se přehnalo přes jejich hlavy, 
mnoho museli opustit, mnoho ztratili, ale jednoho se pevně drželi: 
víry Svatých Otců Cyrila a Metoděje, Raději všechno ztratili, než 
aby od víry odpadli.

Aby se mohli redemptoristé východního obřadu plně věnovat 
misijní práci, musejí mít klášter, svůj klášter „sv. Cyrila a Meto
děje“ východního obřadu, aby tak úplně získali důvěru lidu. Vždyť 
mu přece někdy napadne, pozoruje-li, jak ti misionáři slouží jeden 
latinsky a druhý staroslověnsky, zda to vše není jen léčkou latinis- 
mu. Mimo to také potřebují místo pro výchovu dorostu, bez něhož 
se neobejdou. Ovšem je velmi těžko shánět prostředky, Chudoba 
lidu podkarpatského je nepopsatelná. Oni dají, co mohou, ale kdy
by i všechno dali, nestačí to na tak nákladnou stavbu zvláště za na
šich poměrů. Nepříjde-li pomoc odjinud, jak zvláště ji čekají od 
nás Moravanů, nepomohou si sami. Avšak doufají, že ten obětavý 
lid moravský neobrátí se k nim zády, až přijdou s žádostí o nějakou 
menší podporu. Je jim třeba pevné bašty, poněvadž čeká na ně 
mnoho úkolů.

Mezi prvními velkými úkoly je hlavně vyprostit lid rusínský z ru
kou Židů. Ti žijí a bohatnou z chudoby ubohého lidu. Ti jim do
nesli zhoubnou „palunku“. A že ji rusínský člověk rád pije, tomu 
není se co divit. Pivo je mizerné, vína tam také není. Zbývá tedy 
pálenka. Mimo to zneužívá chytrý prodavač alkoholu i církevního 
postu. Ty jsou mnohem přísnější než u nás. Někdy padne půst 
i v čas žní. Tu nejen maso, ale i vejce, mléko a jiné věci jsou zaká
zány — takže mnohý ubožák nemá k jídlu než suchý chléb. Aby 
mu lépe chutnal, nabízí mu Žid pálenku a mužík podléhá svodu a 
pije. Darmo by pracoval kněz, aby to zlomil. Již se pokoušelo o to 
Hěkolik nadšenců, ale pokusy byly marné. Hospodští nešetří pro
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středky. Ba v jednom případě zapálili školu, „cerkev" a vyhrožo
vali zapálením i fary, jestli kněz nepřestane ve své činnosti. Když 
stát tu neposkytne pomoci, pak nepomůže nic,

A lid podkarpatský je rozdvojen bojem rozkolníků, I když je nyní 
zdánlivý klid, nelze oddá váti se bezstarostnosti, Rozkolníci poslali 
30 mladíků do Srbska na vychování ke stavu kněžskému. Až ti se 
jednou vrátí, sotva upevní pokoj! Lid řeckokatolický se sice pomalu 
uvědomuje, ale toto uvědomování musí být soustavné a je proto 
potřeba hodně a horlivých pracovníků. I spolupracovníků modlit
bou a almužnou!

Slované v Argentině.
Slovinský farář Antonín Mrkun z Honíce u Radomlje, vrátiv se 

s misijní cesty, kterou konal v Argentině (v Jižní Americe j od 
7. prosince 1927 do 16. června 1928, podal jugoslávskému episko- 
pátu o tamějších nábožensko-mravních poměrech zajímavé memo
randum. Týká se ovšem především vystěhovalců jugoslávských, ale 
jejich bolesti jsou i bolesti našich krajanů,

Argentina je svojí rozlohou tak veliká jako Evropa bez předvá
lečného Ruska. Ale n<a- této obrovské prostoře žije asi jen 10 milionů 
lidí. Sotva jedna desetina argentinské půdy je jakž takž obdělána. 
Vystěhovalecký proud ze slovanských zemí obrátil se do Argentiny 
zvláště silně od té doby, co oímezen byl počet vystěhovalců do Spo
jených států severoamerických, A vláda argentinská ochotně otevírá 
bránu novým pracovním silám do země, která může uživili ještě de
satero, ba dvacateronásobný počet obyvatelstva.

Bohužel mravně-náboženské ovzduší, které obklíčí slovanského 
přistěhovalce v Argentině, je krajně nezdravé, smutné, a to netoliko 
ve městech, ale i na venkově. Ze státních škol je vyučování nábo
ženství vyloučeno, domácích kněží je nedostatek, farní osady jsou 
nesmírně veliké — fara v Buenos Aires čítá na př. 200.000 duší — 
návštěva bohoslužeb a účast na sv. svátostech velmi slabá, civilní 
sňatek je závazný, dětí mnoho zůstává nepokřtěných a převážná 
většina obyvatel umírá bez Boha, ják bez Něho byla živa. K tomu 
všemu bují v Argentině pijáctví. Deset milionů Argentinců, praví 
P. Mrkun, více vypije francouzského šampaňského vína, než 40 mi
lionů Francouzů v Evropě. Úpadek mravnosti dokazuje hrozné roz
šíření pohlavních nemocí a veřejné prostituce, která zvláště v Bue
nos Aires nabyla rozměrů, jako nikde prý na světě. Připooteme-li 
k tomu bezohledný shon po bohatství na jedné straně a bídu vyko
řisťovaného dělníka na druhé straně, nedivme se úsudku misionáře 
P. Mrkuna, že za takových okolností slovanští vystěhovalci vracejí 
se prakticky k životu pohanskému.

Hlavní neštěstí vidí ovšem P. Mrkun v nedostatku slovanských 
kněží v Argentině. Italové (mají své duchovní správce, německých 
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knězi je tam skoro celé sto, dokonce i katoličtí Maronité asijští těší 
se vzorné duchovní správě, jenom Slované jsou zcela opuštěni,

A přece je v Argentině okolo 76 tisíc katolických Chorvátů a Slo- 
vinců, na 40 tisíc Čechoslováků, 80 tisíc Poláků a 30 tisíc Ukrajinců. 
Všech slovanských katolíků je tedy skoro čtvrt milionu, a ti všichni 
nemají ani jediného pastýře, který by byl určen trvale vést jejich 
duchovní správu. Polský kněz P, Zakroszewski v Buenos Aires stará 
se jen o Poláky, a to ještě ve volné chvíli, Češi zůstali po odchodu 
P. Luskače opuštěni a chorvátský kněz P. Milič z diecése dubrov- 
nické má ještě jeden rok dovolenou a je kaplanem při katedrále 
v Cordobě. Tam je několik tisíc Slovanů a P. Milič může se jim 
věnovat jen potud, pokud mu to dovoluje jeho úřad a zdraví.

Poznav tak smutný stav slovanských vystěhovalců v Argentině, 
pokusil se P, Mrkun za půlročního svého pobytu mezi nimi odpo
moci jejích duchovní bídě co nejvíce a nejrychleji. Vyžádal si ze 
splitské provincie františkánské aspoň jednoho misionáře (O. Rus- 
baviče), kterého přijmou jeho řádoví spolubratři do kláštera San 
Lorenzo u Rosaria v provincii Santa Fé, kde je asi středisko slo
vanských kolonií. V Rosariu zřídí se zvláštní družstvo, které by 
bylo organisačním a kulturním centrem pro celou provincii Santa 
Fé; povede je P. Carič z diecése hvárské, který už je v Argentině 
a má k této práci potřebné schopnosti.

P. Mrkun požádal také salesiánského provinciála v Buenos Aires 
i ústředí salesiánské v Turině, aby slovinské kněze, kteří v Argen
tině pracují, přeložili do slovanských kolonií k pastoraci vystěhoval
ců slovanských. Františkánský provinciál v Buenos Aires je ocho
ten přijat bezplatně do svého kláštera slovinského nebo chorvátské
ho kněze jejich řádu, který by se věnoval duchovní správě svých 
krajanů. Á našel by jich v samém městě Buenos Aires na 9 tisíc 
Chorvátů a 5 tisíc Slovinců. Stejně volají po svém katolickém knězi 
jugoslávští vystěhovalci i v jiných městech: v Beryesu u La Plate 
(2000 katolických vystěhovalců jugoslov.), v Mar de Plata (2000), 
v Cordobě (přes 2000), ve Villi Maguetti (přes 3000) atd. Výchovu 
katolických dětí jsou ochotny převzít Milosrdné sestry záhřebské. 
Prozatímní útulek, než by poznaly školské poměry argentinské a 
naučily se Španělsky, poskytly by jim též bezplatně sestry sv. 
Ducha v Buenos Aires,..

Půl roku misijní práce na takovém náboženském úhoru v Argen
tině ovšem zdaleka nestačilo, aby mohl P. Mrkun vyhověti všem 
potřebám slovanských vystěhovalců, ale aspoň pohnul touto palči
vou otázkou a naznačil cesty budoucí záslužné práci misijní. Naděje 
lepší budoucnosti pro naše argentinské vystěhovalce československé 
vyrůstá jedině z malého hloučku našich salesiánů, kteří se už v jižní 

' Americe připravují. —a.
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Rozhledy po náboženském životě.
Doma.

Otázka velehradská. Zabýval se jí 
několika kritickými články mladý his
torik, profesor arcibiskupského gym
nasia kroměřížsikého dr. Robenek v 
brněnské „Hlídce". („Morava — me
tropole svátého Metoděje.") Nové své 
mínění založil na rozboru dějinných 
pramenů a zpráv starověkých cestova
telů. Ve své letos vydané knize „Slo
vané na Moravě a říše velkomoravská" 
(Brno, 1928), dotkl se též otázky ve
lehradské, ale neklidně a jízlivě, zná
mý odpůrce nynějšího Velehradu, dr. 
J. L. Červenka, archeolog. Na adresy 
těchto i jiných autorů píše ve „Zprá
vách velehradských" P, Josef Habeš 
T, J., rozvážné slovo: „V zájmu vědec
ké pravdy litovati dlužno, že mnozí 
spisovatelé doby starší i novější z dů
vodů a mentality mimovědecké pouš
tějí se do-řešení této otázky složité a 
obsáhlé s úžasnou lehkomyslností. Ne
jsou to jen někteří nadšenci národní 
a náboženští, kteří mlčení pramenů a 
vykopávek doplňují tvorbami své bo
haté (či chorobné) fantasie. Je prav
dou i opak, Idololatrie (zbožňování) 
jednotlivé z věd, jimž společně patří 
řešiti topografickou otázku, vede rov
něž k závěrům nesprávným, jimž prav
dy nedodá žurnalisticky štvavá termi
nologie (názvosloví) a pohrdlivě krče
ní nosem nad „uměle vybájenou slávou 
posvátného Velehradu" a nad „přítěží 
tendenčně vybásněných bajek pod hes
lem slávy cyrilometodějské". Idolola- 
trie „rýče“ vede k závěrům právě tak 
jednostranným, a tudíž možnost korek
tury z jiného zdroje poznání historic
kého nevylučujícím, jako bystrá jinak 
analyse pramenných zpráv více méně 
časově blízkých událostem, ale nižád
ný ohled neberoucí na dosavadní vý
zkumy, hypothese a závěry, ani na dů
vody, jimiž tyto závěry a hypothese by
ly podepřeny . . . Bylo by též možno 
položití tu metodologickou otázku, zda 
zprávy cizích starých cestovatelů nebo 
geografů nutno bráti vždy s takovou a- 
kribií, hledíme-li k tomu, že cestova
telé psali, čerpajíce ze vzpomínek ně
kdy hodně vybledlých a nepřesných, 
ježto se týkaly ty vzpomínky věcí, kte
ré byly na periferii zájmů, jež vedly 
jejich kroky dálnými kraji, a geogra

fové, nečerpající z autopsie, vystaveni 
byli právě tím omylům ještě více."

Výborová schůze díecésního ACM. 
konala se za předsednictví pana kanov
níka Světlika dne 12. prosince 1928. 
Jednatelská zpráva podala stručný ob
raz činnosti ACM. v poslední době. 
Ovocem spolupráce na eucharistickém 
sjezdu olomuckém bylo 18.000 svátých 
přijímání ve dvou dnech sjezdových. 
Pro příští rok je proponován krajin
ský sjezd v Moravské Ostravě, kde 
jednatel na schůzi kněžské skupiny 
podával 21. listopadu informiape na 
základě olomuckých zkušeností, V 
rámci apoštolátním pořádá na Mora
vě od polovice listopadu až do Nové
ho roku misionář P. Jan Zakopal CssR. 
vých. obřadu ze StropkoVa přednášky 
o náboženských a kulturních poměrech 
na Podkarpatské Rusi. ACM, vydal 
svým nákladem zajímavou knihu dra 
Vilinského, „Ruský národ a sjednocení 
církvi". Své exponáty, pokud je žádal 
výstavní výbor brněnský, ponechal 
ACM. pro školní museum v Brně. Pro 
pěstění zájmu o duchovní cvičeni bude 
míti časopis apoštolátní přílohu „Obro
zení“, společnou s „Hlasy svatohostýn- 
skými". Pokladní zpráva konstatovala 
tentokrát větší vydání, poněvadž bylo 
nutno pořídit nové členské obrázky v 
počtu 100.000, které však vystačí na 
delší dobu. Minule sdělené vydání za 
eucharistické plakáty od mistra Koeh- 
lera zahrnovalo náklad za všechny pla
káty rozeslané, tedy nikoliv jen pro 
sjezd uhersko-hradišfský. Xe volných 
návrzích přijat byl program hnutí e- 
xercičního navržený písemně diecésním 
referentem P, J. Vraštilem, T. J„ su
periorem ze svátého Hostýna. K jeho 
uskutečnění bude ovšem třeba přede
vším obětavé součinnosti všeho kněž
stva, ACM, připraví o letošních váno
cích pro naše bratry řeckokatolické bo
hoslužby v jejich obřadě a poskytne 
jim příležitost k svátým svátostem. Ka- 
techetským spolkem navrhované zříze
ní katechetského musea v Olomouci bu
de ACM. podporovat.

ČECHY
V „Naší řeči“ (toč. XII., str, 18), zmi

ňuje se článek profesora Valeria Po-
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gorělova, uveřejněný v časopisu bra
tislavské Učené společnosti Šafaříkovy 
(„Bratislava“, sv. II.), kde se autor 
snaží dokázat, že svati apoštolově Cy
ril a Metoděj byli rodem Slované — 
Bulhaři. Staroslovanský jejich překlad 
evangelií svědčí o dokonalé znalosti 
všech hlásek i mluvnických tvarů slo
vanských a jejich významu; písmo sva
té Cyrilem vynalezené vystihuje nej
jemnější rozdíly hlásek, překlad za
chovává přesně dvojné číslo (duál), je
hož nezná biblická řečtina, zachovává 
i čistě slovanské rozdíly minulých ča
sů atd. ... z toho soudí profesor Pogo- 
rělov, že slovanština musela býti ma
teřštinou svátých bratří. Také jejich 
plná důvěra k Římu jako záštitě jejich 
apoštolského díla prý tomu nasvědču
je. Vliv latinské vulgáty na slovanský 
překlad evangelií je prý potom též sná
ze vysvětlitelný. Stanovisko „Naší ře
či“ není zcela odmítavé, ba připouští 
jakousi celkovou přesvědčivost mínění 
prof. Pogorělova,

SLOVENSKO

Otázka katolických gymnasií na Slo
vensku je akutní otázkou slovenského 
katolicismu z mnoha příčin. Nedosta
tek kněžstva je bolestně pociťován i na 
Slovensku, V nitranské diecési na pří
klad ze 78 kaplanských míst není ani 
polovice obsazena (jen 31), ba ně
kde už i fary zůstávají neobsazeny. 
V některých místech má jediný kněz 
na starosti 3000—4000 duši (v cizozem
sku 800—1000), Kněží ubývá, zatím co 
kněžské práce přibývá jak rozvojem 
školství, tak i obtížnějšími poměry so
ciálními, Pod přemírou práce mnoho 
kněží stává se pak předčasně neschop
nými aktivní služby. Výchova nyněj
ších světských středních škol nejen ne
podporuje, nýbrž spíše ubíjí povolání 
k duchovnímu stavu (učebnice, smýšle
ní a vliv profesorů, koedukace atd,).

Jako kněží potřebuje katolické Slo
vensko i upřímných katolických inte
ligentů, kteří vyjdou zase jen z ka
tolických gymnasií. Ačkoliv tyto důvo
dy volají v každé diecési po obnoveni 
katolických gymnasii, pokud stát je 
hluchý k právu katolického Slovenska, 
nutno sáhnout ke svépomoci aspoň tam, 
kde jest jí nejvíce třeba a dát se ihned 
do díla. První začíná tedy obezřetný 
a energický nitranský biskup dr. Kmet- 
ko. Má ve svém městě Nitře v malém 
semináři, v konvikte a v internátě asi 
160 kleriků a chovanců, v novém mi
sijním domě je dosud 145 chovanců — 
a jejich počet se ještě zvýší — už pro 
tento dorost je nevyhnutelně nutným 
katolické gymnasium. Bohužel, budova 
bývalého katolického gymnasia, která 
je majetkem piaristů, je pronajata pro 
státní reálné gymnasium. Nezbývá te
dy nic jiného, než postavit budovu no
vou, Pro dobro církve a vlasti je nut
no přinést i oběti. Biskup dr. Kmetko 
spolu s biskupem trnavským drem Jan- 
tauschem, užhorodským P. Gebejem a 
prešovskýim P. Gojdičem prosí za ně 
katolíky slovenské.

PODKARPATSKÁ RUS

V klášteře maloberežňanském na 
Podkarpatské Rusi otevřeli OO. basi- 
liáni školu pro svůj řádový dorost. 
Profesory jsou mladí doktoři bohoslo
ví: Nikolaj Dudáš a Josef Martinec. 
Nový ústav děkuje za své zřízení ne
únavnému a energickému O. Sř. Reše- 
tylovi, generálnímu protektoru řádu 
basiliánského, který s velikým úsi
lím provedl všechny nutné opravy v 
klášteře předtím hodně zešlém. Sprá
vu ústavu povede od vánoc O, Bur- 
dák, bývalý igumen v Lavrově. Kéž je 
monastýr maloberežňanský novým o- 
hniskem duchovní obrody na Podkar
patské Rusi!

Za hranicemi.
Z ŘÍMA A ITÁLIE

Svatý Otec přijal v audienci ukrajin
ské kněze a bohoslovce studující v Ří
mě a měl k nim velmi srdečnou pro
mluvu. Přál jim splnění všech horou
cích tužeb ku blahu církve a jejich ná
roda a vyzýval je k pilnému studiu a 
pěstění ctnostného života. Audienci 

byli spolupřítomni metropolita Šeptic- 
kij, biskup Njaradi a rektor ukrajin
ské papežské koleje O. Goloveckij, — 
Svatá Stolice stanovila, aby chovanci 
ukrajinské koleje římské studovali ny
ní na mezinárodní universitě domini
kánské, zvané „Angelicum“. Dosud na
vštěvovali universitu „Propagandy". 
Kanadský biskup řeckokatolický Bud
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ka dlí nyní v Římě, Je vážně nemo
cen, takže se do Kanady nevrátí.

Na oslavu zlatého kněžského jubilea 
sv. Otce Pia XI, (20, prosince 1928) bu
dují v Miláně největší seminář evrop
ský, Bude míti místa pro 1000 chovan
ců. Na přání svátého Otce bude v no
vém semináři zřízena též moderní sta
nice pro observatoř. Už k zahájení ju
bilejního roku otevřen bude nový lom
bardský seminář bohoslovný při basi
lice Panny Marie Sněžné v Římě, Pros
tý oltář, u něhož v národní svatyni mi
lánská (u svátého Karla Boromej ského) 
sloužil svátý Otec svoji první mši svá
tou, nahradí zbožné bratrstvo lombard
ské krásným oltářem mramorovým, U 
vědomí velikých zásluh svátého Otce 
Pia XI. o myšlenku aipoštolátní a u- 
nionistickou, pozdravujeme den jeho 
zlatého jubilea vroucím přáním i mod
litbou: Bože, Pia XI. žehnej a nám za
chovej I

ZE SOVĚTSKÉHO RUSKA

Ruský metropolita Agafangel zemřel 
koncem října 1928. V dějinách proná
sledované pravoslavné církve ruské zů
stane jeho jméno zapsáno čestně. Stal 
se obětí bezcharakterních zakladatelů 
živé církve, která nepřipustila, aby 
převzal místo patriarchy Tichona jeho 
úřad, ač to bylo výslovným přáním 
patriarchovým. Piklům nepřátel se po
dařilo nepohodlného a nekompromis
ního metropolitu Agafangela dostat do 
sibiřského vyhnanství už počátkem ro
ku 1923. Po třech letech vyhnanství 
vrátil se do Jaroslavě a zůstal pro
tivníkem církevní politiky metropoli
ty Sergia, s nímž teprve krátce před 
svou smrtí se smířil.

Jubileum. Ruský spisovatel a filosof 
Čaadajev dokazoval ve svých „Filoso
fických listech", že Rusko potřebuje 
západní katolické vzdělanosti. R. 1928 
bylo tomu právě sto let, co vyšel jeho 
první „list". A zrovna o stém tom
to výročí objeveno bylo opět nových je
ho „listů", dosud úplně neznámých. 
Vydá je ruská vědecká akademie.

Zprávy z Vladívostoku sdělují, že 
tam všechny pravoslavné kostely byly 
vydány bolševické „živé církvi". Pří
vrženci starého pravoslaví, kteří jsou 
ve většině, mají služby Boží v soukro
mých domech nebo v nouzových kos- 
teiích. Praví, že došli do „duchovních 
katakomb". Velmi mnozí však z nich 

navštěvují kostel staroobřadců, kteří 
kdysi opustili úřední pravoslavnou cír
kev. Jejich kostel byl jim dosud po
nechán.

Pátý světový sjezd komunistické mlá
deže konal se nedávno v Moskvě. Zá
kladním tónem všech řečí a debat byla 
snaha ovládnout mládež, poněvadž v 
jejích rukou leží budoucnost. Jenomže 
komunisté dávají těm slovům zcela re- 
elní význam: Mládež proto má v ru
kou budoucnost, poněvadž rozhodne 
budoucí vojnu, ioi jejíž nevyhnutelnosti 
jsou vůdcové internacionály plně pře
svědčeni, Dosud nepodařilo se KIM. 
(komunistické internacionále mládeže) 
vyvolat světového hnutí komunistické
ho. „Buržoasní" organisace mládeže o- 
vládají prý dosud ještě 65 procent pro- 
letářské mládeže. Úkolem KIM. bude 
nejenom co nejvíce mládeže získat do 
svých řad, ale rozkladně působit v or- 
ganisacích mládeže buržoasní. Účel svě
tí bolševikům prostředky!

Z POLSKA

Šťastné Polsko, Do poznaňského se
mináře přihlásilo se letos 106 abituri- 
entů s maturitním vysvědčením, přija
to jich však mohlo být pouze 80, O- 
statní věnuijí se kněžskému povolání 
v různých řeholích, jejichž rozvoj v 
obnovené Polsce jde netušeným tem
pem vpřed. — Ve Varšavě byly letoš
ní studentské exercicie tak četně na
vštíveny, že společného svátého přijí
mání se zúčastnilo přes tři tisíce aka
demiků. Tedy i v laickém dorostu ka
tolické inteligence vyrůstá radostná 
naděje lepší budoucnosti v bratrské 
Polsce. — Biskupské konference ve 
Hnězdně započaly zvláštními exerci- 
ciemi, které polskému episkopátu dá
val stařičký redemptorista Lubieňski.

Ukrajinci vzpomínali 8, prosince 1928 
šedesátého výročí založení předního 
kulturního spolku zvaného „Prosvitá" 
(t. j, osvěta). Jako všude jinde, stál 
i u kolébky „Prosvity" řeckokatolický 
kněz O. St. Kačala. Ve svém provolání 
uveřejněném r. 1868 v časopise „Slo
vo", vytkl za úkol „Prosvity“: „podpo- 
rovati národní osvětu ve směru mrav
ním, hmotném i politickém vydáváním 
praktických knížek, brožur a pod. v té 
řeči, kterou mluví lid", A tento úkol 
plnila „Prosvitá“ po 60 let, vydávajíc 
nejen populární literaturu, kalendáře, 
časopisy, ale i školní příručky a vědec
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ké knihy. Řeckokatolické kněžstvo pod
porovalo pak „Prosvitu“ drobnou pra
cí mezi lidem s nadšením a obětavostí, 
o níž nejlépe svědčí fakt, že mezi čest
nými členy „Prosvity“ je celá řada 
katolických kněží. Bohužel, zase jako 
jinde, zatlačují se dnes i mezi Ukra
jinci tyto zásluhy katolického kněž
stva o šíření osvěty v národě do po
zadí a zapomíná se na ně. Je proto 
záhodno aspoň o šedesátiletém jubileu 
vzpomnět dějinné pravdy!

Z JUGOSLAVIE

Apoštolátní věstník slovinský, Kral- 
jestvo Božje, vyšel v novém rouše ja
ko měsíčník (dosud byl obměsíčník). 
Obálka je ozdobena starobylým obra
zem Matky Boží, řeckého původu, u- 
ctívaným v římském kostele P. Ma
rie Sněžné, před nímž jistě častěji se 
modlili svátý Cyril a Metoděj, když 
roku 868 dleli v Římě nedaleko chrá
mu Panny Marie Sněžné. Proto má ti
tulní obraz i podobu svátých bratří. 
V bohatém obsahu prvého sešitu mile 
překvapí českého čtenáře článek a 
obrázek svaté Ludmily, české kněžny, 
od dra Fr. Jakliče (obr, A. Vlčka) a 
v rozhledu po katolickém světě původ
ní referát o náboženském životě čes
kém od Fr. Jemelky, Obohacením no
vého ročníku jsou črty ze života svá
tých Otců a výňatky z hluboké moud
rosti jejich literárního odkazu. Okruh 
nadšených spolupracovníků pro myš
lenku apoštolátní u bratří Slovinců na
dšeně vzrůstá!

Z FRANCIE

Ruská pravoslavná emigrace přidr
žuje se přes všechny spory, které zne
pokojují pravoslavnou církev doma i 
za hranicemi, nynější hlavy patriar
chální církve, metropolity Sergia. Je
ho povolnost vůči sovětům jednak o- 
mlouvají vládním násilím, jednak vy
světlují upřímnou snahou zachránit za 
těžkých poměrů náboženských v Rus
ku, co se zachránit dá. Aspoň hlavní 
náboženský časopis ruských emigran
tů, pařížská „Puť" úplně schvaluje po
čínání metropolity Sergija a jejich de
ník „Vozroždenie“, roviněž v Paříži vy
cházející, řadou článků dokazoval, že 
zahraniční pravoslaví musí zůstat ve 
spojení s metropolitou Sergiem a jeho 
stoupenci v Rusku. Vítězí tedy na zá

padě evropském směr metropolity Eu- 
logia proti karlovické skupině metro
polity Antonia.

Modlitby a oběti za křesťanský 
Východ! ve Francii. Zbožný francouzský 
laik, František Paris, přednáší s veli
kým nadšením po Francii a Belgii o 
křesťanském Východě a myšlence sjed
nocení. Zajímavý jsou jeho původní 
zprávy o úspěchu tohoto díla. Tak na 
příklad za jediný rok 1924 obětováno 
bylo ve Francii na úmysl sjednocení 
církví 16 milionů svátých přijímání a 
několik tisíc mší svátých. V některých 
klášteřích si tak rozdělili své modlit
by, že se po, celý rok denně plných 
24 hodin nepřetržitě modlili za křes
ťanský Východ, Řeholníci, řeholnice i 
světské ošetřovatelky v nemocnicích o- 
bětují na ten úmysl své probdělé no
ci. Ctitelé nejsvětější Svátosti v koste
le Božského Srdce na Mointmartre v 
Paříži věnovali zase po každé svou a- 
doraci od půlnoci do dvou hodin rá
no, jakožto nejobtížnější část své po
božnosti. V církevních ústavech přijí
má .mládež každý měsíc svaté přijímá
ní za sjednocení. Mnozí kněží, řehol
níci i řeholnice modlí se část breviáře 
za dílo svaté jednoty, zvláště terci, 
hodinku svátého Ducha. Veliké oběti a 
modlitby přinášejí na oltář myšlenky 
sjednocení francouzští a belgičtí misi
onáři v pohanských misiích! — Au 
nás?

Z ANGLIE

Na rozcestí ocitá se anglikánská cír
kev v Anglií, Poslední biskupská kon
ference hledala východisko z trudné si
tuace, vzniklé zamítnutím „prayer-iboo- 
ku“ (modlitební knížky) parlamentem. 
Zrevidovaný jeho tekst přes odmítnutí 
parlamentem měl nadále zůstat závaz
ným dotud, pokud se nenajde cesta 
smíru. Konference anglikánských bis
kupů vyhnula se sporné otázce vysta
vováni nejsvětější Svátosti, které se 
stalo už zvykem v mnohých diecésích 
anglických. Věděli biskupové dobře, že 
právě různost mínění v otázce eucha
ristické je vlastní příčinou rozporu v 
anglikánské církvi. Odkladem rozhod
nutí však sporů inevyléčili. Duchoven
stvo londýnské na svém synodu, kte
rého se zúčastnilo 1300 kněží angli
kánských, odsoudilo takovou „politiku 
mlčeni“ a odmítlo většinou hlasů usne
sení biskupské konference. Nerozhod
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nost anglikánských biskupů vytvořila 
tedy takovouto situaci: duchovenstvo 
směru radikálně protestantského a vol- 
nomyšlenkářského zazlívá biskupům, že 
nezabránili kategoricky vystavování 
nejsvětější Svátosti. Kněží smýšlení 
anglo-katolického viděli zase v jedná
ni biskupské konference „zbabělost". 
Domáhají se totiž práva vystavovat 
nejsvětější Svátost bez ohledu na par
lament, který něco takového pokládá 
za „přibližováni se obyčejům římskoka
tolickým“ a proto hlavně odmítl nově 
upravený tekst „prayer-booku" i v je
ho formě fakultativní. Nerozhodnost je 
osudná i pro život jednotlivce, natož 
v duchovním vedení celé náboženské 
společnosti.

Z Anglie, Kde sa všade rozpráva o 
unionizme. V srpnu t. r. vydržiavala 
„Pax Romana" (spolok sdružujúci ka
tolické Studentstvo a inteligenciu celé
ho světa za účelom světového mieru) 
svoj VIII. kongres v anglických mes- 
tách Cambridge, Oxforde a Londýne, 
na ktorý přišli zástupci nielen europ- 
ských národov, ale aj zástupci z Ja
ponska, Číny a Ameriky, aby pojedná
vali o spósobe sbliženia anglického 
národa s cirkvou katolickou. Kongres 
sa konal pod heslom „Zlámané mosty“ 
ktoré polámal Jindřich VIII. medzi 
Anglickom a Rímom. Terajšia generá- 
cia usiluje o ich vybudovanie, k óomu 
sa už stavajú piliere a tými sú kon- 
verzie vysokopostavených osob, kto- 
rých počet so dňa na deň vzrastá, — 
Na spomenutom kongrese věnovalo sa 
jedno zasedanie otázke unionistíckej, o 
ktorej prehovorila vedecky a dokladné 
naša známa srbská apoštolka unioniz- 
mu Miss Christičova. — Poneváč slo
vanských delegátův bola asi jedna 
štvrtina zo všetkých účastníkův kon
gresu, těšili sme sa tejto prednáške a 
agitovali sme aj cudzie národy, aby 
sa jej zúčastnily. Aula cambridgskej 
university bola plná. Miss Christičova 
sa ujala slova a vo svojej vedeckej ú- 
vahe Oi možnostiach unie v dnešnom 
čase představila nám obraz bolševické
ho Ruska tažké podmienky pre unio- 
nistické hnutie, ktoré bolsevizm úplné 
potlačuje. Rudý terror priviedol rus
ký duševný život na pokraj záhuby a 
k ůplnej anomálii. Nielen, že duševný 
svět ruský pozbyl základov pádoim ca- 
rizmu a s ním spojenom pravoslaví 
ale Rusko sa ocitlo aj před hospodář
ským bankrotem a zavítal strašný host

— hlad. Pomocné akcie europských štá- 
tov, ale menovite pápežská akcia ma- 
la zmiernif tento citelný úder, ktorý 
zalahnul na Rusko, A podařilo sa im 
to — ruský národ bol vdačný Europe 
za poskytnutá pomoc, podakoval sa aj 
Římu, ale náboženské poučovanie řím
ským vyslancom vláda nepovolila. Jed
nako však sa ruské obyvatelstvo obe
známilo s katolickými ideami a oibTú- 
ibilo si štědrého svojhoi otea, pápeža 
Pia IX. Tátoi velkolepá akcia imala te
da aspoň tento nepatrný výsledok, — 
Nakolko Vatikán neuznává Rusko, je 
vylúčená jakákoTvek práca v prospěch 
unionizmu vo vlastnom Rusku. Unii 
dosiaf nesvitly radostné červánky, ja
koby předzvěst k úspešnej práci uni- 
onístickej, ktorá sa dnes zváčša ob- 
medzuje na učinkoivanie medzi emi- 
giantami. — Mimo toho uviedla Miss 
Christičova podmienky a pokyny, jako 
by sa dalo s Ruskem vyjednávat o u- 
niu. Dotkla sa aj dogmatických roz- 
diefoiv, čo vyvolalo medzi přítomnými 
živú debatu, menovite v otázke o svia- 
tostiach pravoslavnej církve. — Před
náška Christičovej obeznámila meno
vite zástupcov cudzích národov o na
šich úkoloch na poli unionismu. Ona 
vlastně hýbe celý vzdělaný svět, aby 
sa zaujímal o túto otázku. Znaju na
šil horlivú pobratimku už všetci dele
gáti, má velký vliv na anglických kon- 
vertitov svojou nevšednou horlivosfou, 
je chlubená v diplomatických kruhoch 
a pri tom všetkom je vzorná katolička, 
žijúca z viery a z nadšenia za velkú 
ideu unionizmu, „aby všetci jedno bo- 
li". — Po prednáške rozdala přítom
ným pěkné obrázky sv. Cyrila a Me- 
thoda s anglickým textem a s vlastno- 
ručným podpisom, aby aj takto šířila 
záujem a porozumenie o unionizmus.
— Teda aj na světových fórumoch sa 
rozpráva a pojednává o významném u- 
nionistickom hnutí, čo nás móže po
vzbudit len k horlivejšej práci na jeho 
uskutečnění.

Jste-lí unaveni duševní anebo fysic
kou prací, vykonejte řádnou masáž tě
la Nejúčinnější masáž těla jest rozře
děnou francovkou „Alpou“. Touto ma
sáží zlepší se oběh krve, zesílí svaly a 
vzpruží nervy. Poraďte se se svým lé
kařem a on vám jistě masáž „Alpou“ 
doporučí. Francovku „Alpu“ lze kou- 
piti za nepatrný peníz všude.
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KNĚŽSKÉ ODĚVY zhotovuje za nejlevnější ceny

František. Spunda, seminární krejčí v Olomouci
(naproti semináře).

Stále na skladě: plátěné a celuloidové kolary, birety, náprsenky
za nejlevnější výrobní ceny.

Lidové knikupectví Jgnác Tíofírek,
Oťomouc, ^Wilsonovo nám. 18.

Dodá: Veškeré literární novinky, zvláště knihy zábavné, poučné, náboženské 
(misály, brevíře, codex atd,, vše nejnovější vyd.), divadla, hudebniny. — Je

diné lidové knihkupectví v olomoucké diecési 1 Poznačte sobě adresu 1

Nejlevnější a 
nej vkusnější 

tiskopisy 
dodává

knihtiskárna 
„SNAHA“ 
Fr. Olšovský 
v Hranících.

Doporučujeme bezkonku
renční závod

ŽKarel Murla
V OLOMOUCI, Anglická 29.

Bohatý sklad klenotů, zlatého a stří
brného zboží, hodiny od nejlaci
nějších do prvotřídních. Vše pod 
písemnou zárukou. Odborná dílna 

pro veškeré správky.
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Založeno 1890.

Konstantin Sloupovec, pozlacovač v Krásně 
nabízí se veledůstojnému duchovenstvu, že provádí veškeré opravy pozlacovač- 

ské práce, kostelní oltáře, sochy atd.

Spolkové odznaky 
kovové, emailované a slavnostní k sjezdům, sletům a j. slavnostem 

dodá nejlevněji firma 

Alois Louda, Železný Brod 356 (Čechy). 
Žádejte vzorky a rozpočty.

Levné a dobré ošacení 
dnes každého denní otázkou. Chcete-li býti spokojeni se svým nákupem, 
obraťte se s důvěrou jedině na první a nejstarší chvalně světoznámou firmu 
František Tušla, textilní podniky, velkovýrobna oděvů a prádla, Benátky, 
p. Jimramov, Morava. Dosavadní ohromný odbyt našich výrobků, který je 
podporován našimi váženými odběrateli v celé ČSR. i v cizině, umožnil nám 
opětné snížení cen. Dnes se nám žádný podnik tohoto druhu vyrovnati ne
může. Naše zboží je všude pro prvotřídní jakost a levnou cenu oblíbeno a ku
pováno. Objednejte a přesvědčte se sami. Učiňte tak ještě dnes. Nabízíme 
Vám Kalhoty pánské pracovní štruksové Kč 16’—, 18—. S hedvábnými 
štráfky Eternials Kč 22 —, 26'—. Z pěkných módních zimních látek zvláště 
silné Kč 26'—, 29'—, 32’—. Jagwardové pracovní Kč 29'—, nezničitelné Kč 
46’—. Jelenice, čertova kůže Satans k neroztrhání Kč 26—, 35—, nejlepší 
druh hodící se i pro svátek Kč 49'—, 59'—, 65'-. Z mamutí kůže Kč 39’—, 
44'—. Kordové silné Kč 26'—, 32'—, nejlepší druh Kč 39'—, 45'—. Kam- 
gárnové sváteční tmavé proužkové Kč 49 , 59'—, nejlepší Kč 69 —. Man-
chestrové (sametky) kus Kč 48 —, 59’—. Rajtky od Kč 28—35. Sváteční velmi 
pěkně zhotovené z nejlepších jezdeckých kordů Kč 49'—, 59 —. Jelenicové 
rajtky Kč 32'—, 39—. Udejte, délku a šířku v pasu. Zhotovujeme z našich 
látek též kalhoty a obleky všeho druhu dle zaslaných nám mír. Naše výrobky 
jsou zhotoveny prvotřídními mistry-odborníky a vynikají zvláště trvanlivostí 
a elegantním vkusem. Sukně vrchní neušité polovlněné, zvláště pevné, krás
ných módních druhů Kč 10—, 12’—, 15'—. Sváteční, hedvábím protkávané 
Kč 16'—. 17’—. Vlněné módní Kč 30'—, 39—, 55 —. Košile panské s hed
vábnou náprsenkou Kč 14-—, 16—. Flanelové Kč 16 , 19'—. Chiffonové
bílé sváteční Kč 18'—, 22'—. Spodky z vojen, kalika Kč 11'—, grádlové bílé 
Kč 14—, 17-—, z modrého barchetu Kč 14 —, 16 —. Dámské košile chiffon 
Kč 9'—, 11'—. Nádherně vyšívané Kč 15 —, 17—. Flanelové nejlepší Kč 16'—. 
Tucet jemných kapesníků Kč 12 —. Nejlepší zajištění proti zimě pro pány 
a dámy jsou krásné vlněné módní vestv, všech velikostí, s rukávy, reklamní 
cena Kč 35'—, 45—. Oblečky chlapecké od 3 do 14 let štofcajkové od 
Kč 23 — do 49 —. Vlněné prvotřídně provedené Kč 55'—, 65'—, 99'—, dle 
velikosti. Pánské obleky vlněné, elegantní od Kč 190-—. Látky pánské: po 
3 m štofcajk celonítěnný, módní druh 120 cm šíře Kč 75—. Struk silný 
Kč 45’—, 55'—. Anglické látky 140 cm šíře Kč 59’—, 79'—, 96'—, 118—. 
Sukno na sváteční šaty černé neb modré, též 3 m jen Kč 99'—. — Za pečlivé 
vyřízení všech objednávek plně ručí jméno našeho podniku a tisíce pochval
ných dopisů od našich odběratelů. 2°/oní daň a balné nečítáme. — Doporučte 
a dejte čisti všem známým. Objednejte společně. Sběratel objednávek jest zvláště 
odměněn. Při objednávce nejméně za Kč 230'— přikládáme z důvodů reklamních 
1 pár polobotek zdarma.— Tuto firmu doporučujeme co nejvřeleji svým čtenářům.
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Máte již

„Životopis 
svatého

Cyrila a 
 Metoděje“?

PIANA, PIANINA 
firmy JOSEF KAŠPAR, továrna 
pian v HRADCI KRÁLOVÉ, jsou 
prvotřídní a nejlevnější! Vyznamenány 
Grand Prix se zlatou medalií a zásluž
ným křížem v Paříži 1927. Zastoupení 

a sklad má firma

JOSEF DOPITA
v Olomouci, Denisova 35.

Prapory, 
korouhve, baldachýny, plu- 

viály, antipendia, kasule 
vyrábí odborný závod

M. Nedomová a sp. 
v Olomouci.

Opravy paramentů, zlacení kalichů pro
vádí, modlitební knihy, kříže, obrázky 

ve velkém výběru.

Založen 1865.

Podporujte katolický módní závod

Richter & SKill, 
                Olomouc,

při nákupu koberců, pokrývek, záclon, nábytko
vých látek, brokátů.

Zvláštní oddělení pro vnitřní dekoraci.
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Vyobrazené elektr. osvětlení basiliky na Velehradě provedla fma 

„Transforma“ , společnost sr. o. v Olomouci II, 
u hlavního nádraží. — Telefon číslo 469.

Též provádí: elektrický pohon varhan, elektrický pohon zvonů.
Kromě toho zařídila elektr. osvětlení ve více kostelích a farách na 
Moravě i na Slovensku. V záležitostech elektrisačních všeho druhu, 
každého rozsahu a napětí obraťte se s důvěrou na dotyčnou firmu, 

která Vás vždy obslouží odborně, levně, rychle a se zárukou.



Co svět ještě neviděl!
Sensace! Hrozný úžas! Sensace!
Dv,a miliony kalhot, 2 miliony sukní a prádla chceme mezi čtenáře a občany 
republiky československé rozprodati za tuto zimu kromě velikého odbytu 
zahraničního. Nabízíme zboží jedině zánikové, v nejlepší jakosti a za nej
levnější ceny a tím umožňujeme, že každý si může v dnešní době zboží 
nakoupili, Aby každá rodina poznala naše zboží, rozhodlo se vrchní vedení 

našich podniků ke snížení cen, a to tak, že skutečně každý uzná, že 
naše láce jest světová.

Náš předvánoční výběr zboží:
Kalhoty dlolbře šité v každé velikosti pro dospělé muže; 13, 14, 16, 18 Kč. 
—■ Kalhoty „Jagvards mongous“ kus 33, 39, 49 Kč. — Kalhoty z nejsilnějších 
látek, ,,tygři kůže“, které ani čtyři lvi neroztrhají, 39, 49 Kč. — Kalhoty 
„Katthágo“, novinka, obdiv světa, kus 35, 40 Kč. Tyto doporučujeme zejména 
pro kovodělníky! — Kalhoty „Lovčen“, pro obuvníky, kus 37, 42 Kč. — Ne
zničitelné kalhoty „Trója“ pro dělnictvo,, kus 45, 50 Kč. — Kalhoty sváteční 
dle kvality, kus 19, 23, 28 , 35, 40, 59, dle kvality. —■ Kalhoty kangárnové, 

kus 33, 35, — Kalhoty ,.mamutí kůže“, kus 29, 35 Kč.
Sukně dámské, elegantní barvy, Ima vzory a jakosti, polovlněné, neušité, kus 
7, 8 Kč. — Nejsilnější sukně „Nil ', kterou neroztrhá ani krokodil, kus 10, 
12 Kč. —• Sukně „Denice“ sluší každé paničce, kus 13, 16 Kč, — Sukně 
„Jiřina“,, 18, 20 Kč. — Sukně vlněné dle kvality, kus 35, 40 Kč. — Látky 
dámské, „Čínské hedvábí“, 3 m na celé šaty 70, 90 a 110 Kč. — Popelín na 
celé šaty, moderní vzory a barvy, 3 m 90. 110 a 130 Kč, — Látky pánské 
„Trója“, 120 cm šíře, 3 m 80. 90 Kč. — Doporučujeme zejména tuto látku 

„Karthágo".

Novinka! Obdiv světa!
120 cm šíře, 3 m, jako podrážka silná, nezničitelná. 90, 110, 115 Kč. — Látka 
„Lovčen", 120 cm. šíře, 3 m 70, 80 Kč. — Látka „mamutí kůže", 120 cm šíře, 
3 m, 80, 90 Kč. —■ Pro dělnictvo doporučujeme tyto: Košile pánské 12. 13, 
15 K. Bílé s hedvábnou náprsenkou, 19, 20, 23 Kč, Spodky pánské silných 

vzorů, 12, 15, 19 Kč.
Kdo by si nemohli objednati zboží více druhů, objednejte si alespoň jeden 
kus, neb nesmí býti vesničky, kdež by naše zboží nepoznali. — Veškeré 

zboží na dobírku zasílá:

První šitbořický vývoz textilních výrobků 

R.M. MATÝSEK, 
Sitbořice, p. Téšany u Brna.

Tento podnik zvláště doporučujeme. Při objednávkách se vždy odvolejte na 
časopis „Apoštolát“! Obdržíte slevu!
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Varujte 
se nastuzení! 
Náhlým ochlazením těla vznikají 

různé choroby.

Nemocem 
předejdete, 

když na výslovné lékařovo dopo
ručení provedete masáž těla 

pravou mentholovou francovkou 

ALPOU
Po masáži „Alpou“ nastane mírný 
chlad, ale za chvíli se dostaví po

cit příjemného tepla. 
Kupujte jen „Alpu“ a odmítejte 

padělky!
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áře) a kdykoliv se z nich budeš mod
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rozkvět hnutí exercičního u nás!



APOŠTOLÁT
sv.Cyrila a Metoda pod ochranou bl. Panny Marie.

Ročník XX. Únor 1929. Číslo 2.

Aby všichni jedno byli.
Ty modlil jsi se vroucně, nebes Králi, 
když trpět měls a kříž na bedra brát, 
by všichni ve tvůj ovčinec se brali, 
neb za všechny jsi chvátal umírat.

Ty božským okem zřel jsi, jak rod lidský 
jen tápe v tmách a tone v moři zla;
Ty chtěls jej míti celý katolický, 
i tam, kde víra jeho poklesla.

Ó, pohleď, Kriste, v šíř jen ruské říše, 
co oveček tam bloudí úskalím, 
jež z bezbožectví musejí pít číše 
a na pospas jsou vlkům hltavým.

Jich nemá kdo na dobrou pastvu vodit, 
ni k studánkám ku živé vodě hnát, 
jak smutnou pouští musejí jen chodit 
a v nejistotě duše umírat.

Ó, pošli, Pane, pastýře tam svoje,
ať vedou stádce v dobré pastvy lán
pak bude zníti chválou jméno tvoje 
všech Slávů řečí, že Tys jejich Pán!

Meth. K. Bystřický.
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K jubileu knížete svatého Václava.
Dr. Josef Vašica.

II.
Zázraky, jimiž Bůh oslavil sv, Václava, rozhlásily pověst o něm 

po všem křesťanském světě. Úcta a láska si žádaly vypsání jeho ži
vota. Zachovala se nám řada latinských legend, které vznikly mi
mo území české a měly především sloužiti potřebám ctitelů Václa
vových v cizině. Všimněme si jen těch nej starších. Někdy v polovici 
10. století složil neznámý mnich, jak se zdá, v Bavořích stručné a

Medaile k mileniu svatováclavskému.

prosté vypravování o životě a o mučednické smrti sv. Václava, jež 
se počíná slovy „Crescente fide Christiana“, (Když se rozmáhala 
křesťanská víra,1) Jeho práce došla velké obliby a byla mnoho roz
šířena. Stala se také jediným podkladem nového sepsání o životě 
sv. Václava, jehož se na rožkaz císaře Otty II. (973—983) podjal 
mantuanský biskup Gumpold2 kolem roku 980. Jeho práce jest jen 
jakýmsi slohovým cvičením, střízlivé zprávy z „Crescente lide 
christ.“ se odívají do honosného a těžkého dekoru vět, leckterá ná-

1 Je otištěna v Pramenech děj. čes. I. 183—190 s českým překladem. 2 Přidržuji 
se tu, jakož i jinde ve výkladu o povaze a chronologii svatováclavských legend 
profesora J. Pekaře, hlavně jeho stěžejního spisu: Die Wenzels- und Ludmila-Le- 
genden (Praha 1906).
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poveď se rozvádí neb vykládá nesprávně, takže celkový obraz 
světcův je poněkud skreslen. Nej starší opis legendy Gumpoldovy 
se nám zachoval v jednom rukopise, patřícím nyní knihovně ve 
Wolfenbůttelu (v Brunšvicku), ale psaném a ilustrovaném v Če
chách kolem roíku 1000, pro choť knížete Boleslava II. Hemmu, kte
rá si jej dala svým nákladem poříditi „jako lék pro svou duši“.

Největší drahocenností této památky jsou tři miniatury (drob- 
nomalby), na nichž je zobrazen sv, Václav; je to předně titulní 
obraz, kde kněžna Herníma se vrhá na tvář v hluboké pokoře před 
sv. Václavem, líbajíc jeho nohy, dále dva výjevy z života mučední
kova, přípitek sv. Michalu v předvečer smrti na hostině v bratrově 
paláci, a jeho zavraždění u vrat chrámových.3 Jsou to, pokud známo, 
nej starší ukázky svatováclavské ikonografie, a tudíž zasluhují 
zvláštního povšimnutí. Sv. Václav se tu představuje s plnovousem, 
špičatě sestřiženým; očividně šlo umělci o to, aby jej vyznačil jako 
staršího bratra na rozdíl od Boleslava, který je bezvousý.

3 Obrazy ty jsou reprodukovány světlotiskem v obšírné studii, kterou napsal 
Ant. Friedl: Iluminace Gumpoldovy legendy o sv. Václavu ve Wolfenbůttelu (s 55 
■obrazy). Vyšlo nákl. Filos. fakulty Karlovy univ. (Praha, 1926.) 4 Pekař (o. c. 44)
mysli, že v Itálii. 5 Po prvé byla otištěna od J. Pekaře v citovém díle (Die Wenz. 
u. Ludm. Leg.) str. 359—408.

Gumpoldovy legendy použil později, buď koncem 10. nebo po
čátkem 11. století, nějaký anonym, neznámo kde,4 pro své nové 
zpracování života Václavova, zvané podle začátečních slov „Opor- 
tet nos fratres“ (Sluší nám, bratři), jež sepsal „s vroucností a 
s láskou ke každé podrobnosti“, slohem jinak prostým až na to, že 
svou prózu protkal hojnými rýmy. Tím bohatě rozčleněná souvětí 
této legendy dojímají zvláštní melancholickou hudebností.

Všechny tyto legendy latinské, jež byly sepsány za hranicemi 
Čech, a ovšem později i v českých zemích zdomácněly, mají jeden 
společný rys, totiž, že křivdí matce Václavově, Drahomíře, před
stavujíce ji jako pohanku a vášnivou odpůrkyni křesťanství. Jediný 
Vavřinec, mnich montekassinský, o němž byla svrchu již zmínka, 
ač psal po Gumpoldovi, byl lépe zpraven od svých českých přátel, 
takže se nerozpakuje nazvati Drahomíru ženou „bohulibou“.

Svatební obřady v pravoslavné církvi ruské.
Přeložil T. B.

Velká většina Rusů uzavírala sňatky církevní, civilní sňatky byly 
v Rusku sensací a velikou vzácností. Za režimu bolševického je 
ovšem jinak. Chceme své čtenáře seznámit s obřady svátosti stavu 
manželského, jak se konají v pravoslavné církvi ruské.

Když se chce Rus oženiti, oznámí to ústně nebo písemně faráři své 
farnosti. A jako u nás, tak i v Rusku, mají snoubenci po tři neděle 
nebo svátky ohlášky. Pak vyhotoví kněz listinu zákonitosti sňatku 
a jeho povolení,
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Snoubenci připravují se ik sňatku přijetím sv, svátostí, V den od- 
davek, nežli odejdou z rodného domu, pokleknou děti před svými 
rodiči, a ti pak, nebo také poručník, požehnají jim svátým obrazem 
Spasitele a Marie Panny, Obrazy tyto přecházejí s pokolení do po
kolení. V úctě jsou chovány jako nej dražší poklad nové rodiny. 
Umístěny na čestném místě domu jsou stálými vzpomínkami na za
čátek společné pouti života. Těmito „ikonami“ kvítím ověnčenými 
žehnají rodiče svým dětem naposled ■—■ před svou smrtí, odkazují
ce jim je jako svaté reliquie. Obrazy ty jsou proto dětem tak milé, 
poněvadž jsou jim stálou vzpomínkou na rodiče, jsou to, abych tak 
řekl, jejich duše!

Svatební obřad.

Do kostela vede nevěstu jeden z přátel ženichových, ženich čeká, 
na ně již v kostele. Kostelní zpěváci vyjdou jim vstříc a zpívají: 
„Pojď, pojď, ó holubičko!“ Za zpěvu začínají svoji pout životem, 
radostí a zpěvem má býti a zníti celý jejich život, A pak začíná 
v l as tm obr a d, ] ciiz sbladá sc zc dvou cs.sti: ctSxlub cv jpGZ ehnánL

Zásnuby.

Kněz vyjde ze sakristie s dvěma akolyty, kteří nesou kaditclnici 
a dvě rozžaté svíce, kněz sám nese kříž a evangelium. Vyšed po
loží kněz kříž a svátou knihu na pult na znamení, že Ježíš Kristus 
jest svědkem tohoto posvátného úkonu. Asistent nese pro nastávají
cí manžely prsteny, jež leží po dobu obřadu na oltáři, aby, posvě
ceny tímto dotykem, přenesly také tuto svatost na ty, kteří je bu
dou nositi, Oba snoubenci musí se nyní položití na koberec přeď 
pultem, muž na pravou, dívka na levou stranu. O tom koluje dosti 
divná pověra. Kdo ze snoubenců dříve se položí, ten bude prý pá
nem v domě, ale také .dříve — zemře. Z toho vznikají dosti často 
hádky nejen mezi pověrčivými manžely, ale i mezi příbuznými.

Ale kněz už začíná posvátný obřad.
Podá snoubencům po rozžaté svíci a žehná je třikrát sv, křížem a 

pak je okuřuje kadidlem. Svíčky jsou odznakem čistoty a nedávají 
se těm, kteří se žení po druhé.

Nato vyprošuje kněz v modlitbách na Bohu všechna dobra, ctnos
ti a požehnání nebes, vyměňuje jim prsteny se slovy: „Služebník 
Boží N........zasnubuje se se služebnicí Boží N.,,. ve jménu Otce
i Syna i Ducha sv.“, a podá prsten ženichovi. Tutéž formulku opa
kuje u nevěsty, podávaje jí druhý prsten, ale stříbrný. Ženich ob
drží prsten zlatý. Jakmile obdrží oba dva prsteny, tu jeden člen ro
diny nebo jeden z příbuzných vymění jim je třikráte navzájem na 
znamení shody, která má neustále mezi nimi vládnouti. Prsteny 
mají na vnější i na vnitřní straně vyryta jména snoubenců, V ukon
čení zásnub modlí se kněz modlitbu za snoubence.
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Požehnáni.

Za zpěvu žalmu 127. (Blahoslaveni všichni, kdož se bojí Pána ...) 
vede kněz snoubence v průvodu chrámem a pak jim káže sednouti 
si na koberec před pultem, V krátké řeči vysvětlí jim význam celé
ho posvátného úkonu pro jejich budoucnost a táže se pak, zdali oba 
ke sňatku svolují. Po kladné odpovědi modlí >se nad nimi tři modlit
by. Pak vezme korunky, jež mu přinesou ze sakristie, požehná je a 
vsadí je na hlavy snoubenců na znamení panování v domě, vlády 
nad potomstvem, nad všemi poddanými. Tyto korunky z drahého 
kovu a vyzdobené drahokamy náležejí k farnímu pokladu.

Kněz požehná ženicha a korunku a opakuje onu formuli; „Slu
žebník Boží N ... béře si služebnici Boží N . ..". Taktéž učiní 
u nevěsty. Pak je oba dva požehná a praví: „Ó Pane, Bože náš, dej 
své požehnání skrze svou slávu a poctu."

Po přečtení epištoly k Efeským (V. 30—33) a evangelia o svatbě 
v Káni Galilejské zpívají zpěváci; „Otče nás ...“ Epištolu a evan
gelium musí čisti ženich i nevěsta.

Pak dá jim kněz po třikrát piti z kalicha vína k tomu účelu po
svěceného na znamení, že od tohoto okamžiku po celý život mají pi
ti z jedné číše radost i bolest. Spojiv ruce novomanželů, obtočí je 
štolou na znamení, že to vše se děje ve jménu církve, od níž manžel 
dostává svou manželku. Pak je vede třikrát kolem pultu za slav
nostního zpěvu, jímž se oslavuje vtělení Syna Božího, svati, mučed
nici jáko vzor odvahy a mocní ochráncové obou manželů; hymnus 
třetí opěvá radost a věrnost. Dvojí obcházení kolem pultu jest sym
bolem nerozlučitelnosti manželské a věčnosti dober církevních. Pak 
odejme jim kněz korunky modle se modlitbu, aby manžel byl ctěn 
jak Abraham, požehnán jak Izák, aby rod jeho vzrostl, jako rod Ja
kobův. Manželce přeje radostí Sáry, Rebeky a Ráchel ve vzrůstu a 
počtu dítek.

Obřad jest ukončen. Novomanželé nřistouní k ikonostasu, políbí 
posvátné obrazy. Potom přijímají blahopřání a dary příbuzných a 
přátel, přítomných při tomto slavnostním okamžiku svého života. —

Sofia.
Čeští krajané v Bulharsku. — Ladislav Zamykal.

Záležitosti, které jsem měl v Bělehradě vy řídi ti, podařilo se mi 
dáti do pořádku dříve, než jsem původně myslil. Viděl jsem, že 
mohu disponovati dvěma volnými dny. A tu jsem si vzpomněl na 
důtklivou prosbu tajemníka Apoštolátu P, Fr. Jemelky: „Budeš-li 
jenom trochu moci, zaskoč do Sofie. Píší tam odtud o českého mi
sionáře. Zjistí tedy pravý stav věcí.“ Bez dlouhého uvažování jsem 
si tedy řekl; Pojedu a vyzkoumám to tam. Však jsem dosud v Bul
harsku nebyl, třebas v cestovních plánech jsem je měl vždycky.

Na našem bělehradském vyslanectví za odpoledne mi vypravili 
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z bulharského vyslanectví pasové visum a zjednali také tak zv. 
„kontrolní lístek“, bez něhož prý se do Bulharska nelze dostatL
V cestovní kanceláři jisem isi koupil jízdní lístek až do Sofie a byl 
jsem po našemu řečeno „maršbereit“. Větší zavazadlo jsem nechal 
v hotelu a s sebou vzal jsem toliko napěchovanou aktovku, deku, 
kterou mi v Záhřebu přímo vnutil milý přítel p. Ante Šimčík (s tím. 
že si pro ni, až budu na zpáteční cestě projížděti Záhřebem, na ná
draží přijde) a jako proviant 2 kg hroznů.

Abych ušetřil času, volil jisem noční jízdu, Vsedal jsem do rych
líku po 23, hodině. 0 místo byla ovšem nouze veliká. Konečně 
jsem je našel ve vagonu, který měl označení „Paříž—Cařihrad“.
V kupe, obsazeném rodinou, jež se vracela z kterýchsi německých 
lázní do Sofie, vybojoval mi můj bělehradský přítel půl lavice. Byl 
bych si rád lehl, ale ta půlka byla na mne příliš krátká a do klu
bíčka stočiti svých 100 kg jsem za žádnou cenu nemohl. Nerozmýš
lel jsem se dlouho. Šimčíkovu deku (jak jsem nyní blahořečil jeho 
rozumnému naléhání) jsem prostřel na zemi mezi lávky, aktovku 
dal pod hlavu, klerikou, již jsem též vzal s sebou, jsem se přikryl 
a lože bylo hotovo, I když to tlačilo, aspoň jsem se mohl pohodlně 
natáhnouti, a to také za něco stálo.

Kdyby nás nebyly rušily samé prohlídky, mohl jsem se králov
sky vyspati, ale tak, když jsem byl v nejlepším, mne před Niší vy
burcovali, abych jako ukázal pas. Za Niší zase přišli prohlížet! za
vazadla a v Caribrodu nastoupili k novým prohlídkám Bulhaři. 
Brali to nesmírně přísně a důkladně. Velmi mnozí musili z vagonu 
na celnici. Vlak byl s obou stran obklopen vojáky. Napětí bul- 
harsko-srbské se projevuje zde na hranicích nejnázorněji. Nevěří 
si navzájem.

Z kraje, kterým jsem projel, mnoho jsem neviděl. Ostatně trat 
z Bělehradu do Nise mi nebyla neznáma, poněvadž už před 4 lety 
jsem si ji prohlédl, V Bulharsku pak nebylo se příliš na co dívali. 
Úzké pruhy obdělané půdy, ale Bůh ví jak úrodné, v údolí podél 
trati a pak samá skála, nic jiného než skála, k tomu všemu úplně 
holá, bez lesů. I tam, kde mohlo býti trochu zeleně, bylo pusto, po
něvadž za dlouhotrvajících veder bez deště slunce všecko spálilo na 
tabák.

Kolem poledne blížili jsme se, jsouce asi hodinu zpožděni, 
k bulharskému residenčnímu městu Sofii. Od hranic je vzdáleno 
sotva 4 hodiny rychlíkové jízdy. Prospekt jeho z okna vlakového 
neudělal na mne nižádného dojmu. Město je rozloženo na rovině a 
tudíž splývá úplně. Pouze hora Vitoš mu dělá pěkné pozadí.

Ve vlaku jsem se hlavy spolucestující rodiny p, Leona Rafaela 
vyptal, jak se dostanu z nádraží do města. Ujistil mne, že nemohu 
zblouditi, poněvadž tam vede jediná trat pouliční elektrické drá
hy, kterou mohu jeti. Já však zapomenul, že nemám ani troníku 
bulharských peněz, což jsem si uvědomil, až jsem stál před nádra
žím. Proto jsem volil raději pochod pěší, věda, co to za svízel bývá 
platiti cizími penězi nějakému komisnímu konduktérovi. Sáhodlou
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hé řeči, těžké domlouvání, všeobecná sensace ve voze — raději se 
po 12hodinové jízdě projdu a hned si prohlédnu město. Dvě mou
chy budou zabity jednou ranou!

A tak jsem loudal se pozvolna podle trati elektrické tramwaye.. 
Šel jsem kamsi do neznáma. Rozházená, špinavá, nepořádná, ne- 
zametená a nevydlážděiná, vykotlaná cesta předměstskou ulicí dě
lala na mne hodně skličující dojem. Nízké, přízemní domky nebyly 
o nic lepší. Nevím proč, ale vzpomenul jsem si na polský Kovel 
s rozbitými baráky, plnými pejžatých Židů, kde jsem před 3 lety 
také tak šlapal po dřevěných trotoirech.

Ale když jsem přešel most nad jakousi vyschlou řekou, situace 
se silně změnila. Už to město vyhlíželo k světu. Nálada se tudíž 
také zlepšila. Bylo ovšem i na co koulkati. Na policajty, na Židy 
všech možných positur, na živý ruch pouliční, na roztodivné a jina
čí výklad ce, na malé směnárničky (však jisem pak v jedné velmi vý
hodně směnil peníze), na hromady ovoce, zejména hroznů, které 
mne lákaly nejvíce. Leč nebylo možno se zdržovati, bylo nutno 
najiti cíl cesty; klášter otců kapucínů v ulici Lavele, němž působí 
naši přátelé a známí z Velehradu P. Damian Ďulov a P. Josafat 
Markou.

Došel jsem až na křižovatku před velkou pobořenou budovu, ob
stavěnou lešením, na němž se pilně pracovalo (tehdy jsem ještě 
nevěděl, že stojím před pravoslavnou katedrálou sv. Neděle, po
bořenou při atentátu) a rozhlížel jsem se, koho se otázat, kde 
ta ulice Lavele je. Oči mé padly na skupinu železničářů. To bývají 
zpravidla zdvořilí a ochotní lidé. Spustil jsem na ně po ahorvatsku. 
Porozuměli a jeden z nich se hned nabídl, že mne do hledané ulice 
dovede. Ostatně nebyl jsem daleko od ní. Lavele ústí do jedné 
z hlavních tříd, na jichž křižovatce jsem se octl. Poměrně úzká ne
vábná ulice svažuje se od svého vyústění dolů, V druhé její polo
vici vyčnívala věž kostela. Ten mi označil železničář za hledanou 
římskokatolickou katedrálu, při níž je kapucínský klášter s farou.

Pustil jsem se dolů ulicí. Brzy jsem byl u kostela. Ale celé jeho 
okolí působilo na mne nějak cize, nekapucínsky. Stavitelský styl 
kapucínský je totiž skoro všude stejný. Pohledl jsem na vršek kos
tela. Nebylo tam dvojramenného kříže, což mne zase trochu utvr
dilo, že jsem přece u kapucínů. Tož jsem se pustil do budovy při 
kostele. Nijak se to nepodobalo katol, klášteru. Všecko dokořán 
otevřené. Ale povídal jsem si; Jiná země, jiné mravy i u kapucí
nů. Vlezu do chodby a ina prvních dveřích vidím nápis: „Světnice 
pro duchovní.“ Zase se mi zazdálo, že to nějak nejde dohromady. 
Ale už jsem klepal. Jakýsi mladík vyskočil od oběda, jako když do 
něho střelí. Spustil jsem, že hledám otce Josafata. Vyvalil na mne 
oči. Nezná ho, není ho tu. Vzpomínám na otce Damiana, Tentýž 
výsledek. „No, jsem přece u kapucínů,“ ptám se konečně. „Ale, kdéi 
pak! Zde je pravoslavný kostel. Katolická katedrála jest ještě 
kousek níže, až na samém konci ulice.“ Chasník mi to jde ukazos- 
vat, ale není toho zapotřebí, vidím už sám věže dalšího kostela.

47



Za chvíli stojím před hledaným kostelem i klášterem. Ovane 
mne cosi jako „vůně domova“. Je to všecko tak známé, tak naše, 
Mlčelivý starý frátr mně otevírá a bez dlouhých okolků mne vede 
do refektáře, kde jsou ještě všichni otcové kapucíni pohromadě. 
Vítám se s otcem Josafatem, jenž se omlouvá, že mně nepřišel na
proti, poněvadž můj lístek zaslaný 3 dny napřed z Bělehradu, do
stal teď teprve, v samé poledne.

Mezi jídlem vysvětluji otci kvardiánovi, bodrému Němci z Tyrol, 
proč jsem přijel, I usneseno bez dlouhých okolků, že v neděli budu 
míti hrubou mši sv, s českým kázáním, že se dá na kostel o mém 
příjezdu i o mých bohoslužbách vyhláška, že pan biskup Vincenc 
Pejev, jenž bydlí v klášteře, bude požádán o udělení jurisdikce, 
abych mohl zpovídat, že hned odpoledne (přijel jsem v patek) vydá 
se P. Josafat se mnou po českých rodinách, aby byly pozvány a 
pozvaly i jiné, že půjdeme do československého domu, kde je čes
ká škola a že bohoslužby oznámíme i dětem. Než jsem byl s obě
dem hotov, už byl celý plán hotov.

Maličko jsem si odpočinuli a hned jsme se vydali na apoštol
skou cestu. První stanice je u švadleny sl, Maršounové, horlivé 
katoličky, industriální učitelky na české škole. S pozorností naslou
chá mému referátu a slibuje ochotně pomoc. Tam a tam vzkáže. 
Slečny z její dílny, Češky, zprávu také roznesou. Slečna vypráví 
o svém smutném životě na Balkáně za války. Utrpěla velké hmotné 
ztráty. Dosud ise nevzpamatovala z finančních ran a proto r. 1929 
nemůže do Prahy na svatováclavské slavnosti, ač by tak ráda!

Od sl, Maršounové, rodačky ze severovýchodních Čech, jedeme 
na vyslanectví v ulici cara Ferdinanda, Bohužel nezaslali jsme ni
koho, ale aspoň vrátný pan Prokop byl informován, oč jde. Z vy
slanectví do Čsl, domu je kousek. Přijímá nás přívětivě p. účetní 
Bíža. Hned klepe na stroji vyhlášky o českém kázání v neděli. Uka
zuje nám celý dům, kde je umístěna čsl. bulharská obchodní komo
ra, v suterénu restaurační místnosti, v jednom křídle česká škola 
(právě vyučuje pan učitel Kulendík, mladý Slezan, děti němčině) a 
pak česká beseda s knihovnou. Setkáváme se tu s majitelem stolař
ského závodu p. Stříbrným, který nás vede, když jsme tu své věci 
vyřídili, do českého pivovaru Proškova, I zde mladému šéfovi panu 
Práškoví a sládkovi Keclíkovi sdělujeme, proč jsem přijel. Pak při 
sklénce domácího výrobku (nasládlého a temné barvy, poněvadž 
Bulhaři nemilují pivo hořké a světlé), mluvíme o krisi pivovarnictví 
v Bulharsku (z 250.000 hl klesl výstav piva na 50.000 hl a ze 17 pi
vovarů pracuje pouze pět, poněvadž lidé šetří a pijí raději laciné 
víno) a všelijakých jiných věcech. Prohlednuvše si ještě pivovar, 
který působí velmi pěkným dojmem, odcházíme. Pan Stříbrný už 
nás nepouští z rukou a vede nás k sobě, kde vystnojuje paní jeho 
ihned večeři. Vzpomínáme, vykládáme, až je čas vstáti, aby v kláš
teře tuláků nepohřešovali. Jdu ihned spát. 10 hodin gpánku jako 
když mne do vody hodí vynahražuje roztrhanou noc ve vlaku a 
krátké noci bělehradské ,.,
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V sobotu po mši svaté a po absolvování brevíře jdeme s P, Josa- 
fátem znovu na obchůzku, V malé židovské směnárničce isi vyměňu
ji velmi výhodně peníze. Vtáhla mne tam zvědavost, jak to tam ma
jí zařízeno. Tak primitivně, že jsem si to primitivněji nemohl ani 
představiti. Odtud míříme do nádherného paláce Pražské úvěrní 
banky, kde ohlašujeme úřednictvu, většinou českému, nedělní bo
hoslužby a skládáme návštěvu řediteli Kupkovi, jenž měl před 
201ety v Olomouci bratra. Cestou z baníky na vyslanectví prohlížím 
si velkolepý pravoslavný kostel sv, Alexandra Něvského. Jsem mi
le překvapen vzornou čistotou, dokonale uměleckým vnitřním zaří-

Chrám svatého Alexandra Něvského v Sofii (v Bulharsku) 
— pohled se strany západní.

zením a vybavením, s velkou radostí na třech místech setkávám se 
s obrazy naších slovanských apoštolů sv, Cyrila a Metoděje, Jeden 
obraz je hned u hlavního vchodu, druhý na hlavním pilíři v lodi ja
ko protějšek sv. Borise a třetí na jednom ze tří oltářů. Stěny koste
la jsou bohatě vyzdobeny obrazy patriarchů, apoštolů, evangelistů 
a výjevy z obou Zákonů.

Na vyslanectví přijímá nás můj starý známý z Bělehradu p. vy- 
slanecký tajemník dr. Černý, který přivolává ještě druhého vysla- 
neckého tajemníka p. dr. Charouse. Smlouváme si na večer schůz
ku do bulharské národní restaurace „Alkazaru“, kde mám okusit 
domácích specialit v jídle. A pak si vyžaduji řadu informací, ..

*
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Čechů a Slováků v Bulharsku je přes 2000. Největší kolonie je 
v Sofii, čítající asi 600 duší. Obecnou a měšťanskou školu českou 
v Sofii navštěvuje 52 dětí. Do české 3třídní školy (budova patří čsl. 
ministerstvu školství) v Gorne Metropoliji chodí 70—80 dětí. Z čes
kých a slovenských kolonií přichází v úvahu především Vojvodo- 
vo, kde však čeští kolonisté nejsou katolíky, nýbrž baptisty a metho- 
disty. Oba tyto tábory náboženské se stále mezi sebou hryžou a

Východní portál chrámu sv. Alexandra Něv- 
ského v Sofii (v Bulharsku).

žijí ve stálém sváru. Jedny vede duchovní Harman, Maďar, česky 
cítící a smýšlející, druhé duchovní Koval, jenž dělá Němce, ač je 
slovanského původu. Anomálie tedy veliká. Podle toho národní 
i náboženský život mezi Čechy ve Vojvodovu vyhlíží. Slovenská ko
lonie je v Gorne Mitropoliji. Kolonisté jsou povětšině protestanté. 
Téhož vyznání jsou slovenské kolonie v Mrtvici a Brašlanici. Všecky 
čtyry vyjmenované kolonie tvoří obyvatelstvo zemědělské. České 
dělnictvo je usedlé v Gorne Orechovici, kde je cukrovar, založený 
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a udržovány českým kapitálem. Je tu česká škola obecná a měšťan
ská. Budova patří cukrovaru. Čeští řemeslníci ve větším počtu jsou 
v Ruščuku, kde je česká doplňovací škola, český spolek „Havlíček“ 
a čsl. konsulát. Malá kolonie českých řemeslníků je také ve Varně, 
kde je náš honorární konsulát. Rovněž v Plovdivě je dosti českých 
řemeslníků, a v Kajaly-Burgasu, kde je cukrovar, českých dělníků.

Český kněz misionář, jenž by do Bulharska jel, neměl by práci 
příliš nesnadnou. Kolonie, o něž jde, jsou všechny při dráze. Naše 
zastupitelské úřady by mu šly velmi ochotně na ruku, zaopatřily by 
mu se své strany vše, co by potřeboval, I správy závodů, hlavně 
cukrovarů, by jej, jak jsem byl ujištěn, všemožně též podporovaly. 
Kapucíni a ostatní ka-tol, duchovní, jak se už samo sebou rozumí, 
stáli by našemu misionáři po boku radou i činnou pomocí. Krajané 
sami by z většiny kněze českého uvítali velmi přátelsky a srdečně. 
Jak jsem měl příležitost přesvědčili se v Sofii, touží po něm. Jejich 
přáním by bylo, aby jej mohli míti stále mezi sebou. Ujišťovali mne, 
že jejich vnitřní, náboženský život by hned jinak vyhlížel, že děti 
a mládež by tak nelhostejněly a že čilý ruch náboženský by býl 
i nej účinnější podporou svorného, bratrského soužití národního. 
P. Josafat v Sofii snaží se všemožně, ale ještě neovládá češtiny tak, 
aby mohl na české duše intensivně působiti. Český kněz mezi našimi 
krajany v Bulharsku nebyl už dlouhá léta. O Čechy v Sofii starával 
se před časy český kapucín, ale jeho úmrtím duchovní péče pře
stala. Po převratu počal se o Čechy-katolíky zajímali horlivý 
P. Damián a nyní, když musil následkem ohroženého zdraví odjetí 
do Itálie (bulharští kapucíni patří provincií svou do Itálie), pokra
čuje v jeho díle dle sil a možností svých už zmíněný P. Josafat.

Českých kolonistů v Bulharsku nepřibývá, spíše ubývá. Kdo se 
může vrátiti do vlasti, činí tak. Zejména pozemková reforma umož
nila mnohým, že mohli Bulharsko- opustili a doma se uchytiti exis
tenčně. V Bulharsku jsou výdělkové poměry zlé. Není to divu. Po
ražená země, zmítaná stále ještě vnitropolitickým neklidem, ob
klopená sousedy, kteří na ni nehledí příliš přátelsky. Také nízká 
životní úroveň žene Čechy odtud.

Ale přesto je nutno po stránce náboženské Čechů bulharských 
si všímati a věnovati jim potřebnou péči. Že je k -tomu -náš Apoštolát 
v první řadě povolán, nepotřebuji snad už ani zvláště dovozovali. 
A já opravdu co nejvroucněji za katolické Čechy v Bulharsku pro
sím a oroduji. Pokračování.

Katolická církev na Černé Hoře,
(Píše msgre dr. N. Dobrečič, arcibiskup barský, primas srbský.)

Arcidiecése banská byla založena už za časů apoštolských. Pů
vodní sídlo biskupské bylo r. 1067 papežem Alexandrem II, pový
šeno na arcibiskupství s hodností primase na místo Dioklee, která 
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byla pobořena od Bulharů, Arcidiecése barská se v dějinách velmi 
proslavila. Jesuita P, Parlati věnoval jí tři knihy v „lllyricum Sa- 
crum", „Po několik století,“ píše o ní, „kvetla arcidiecése barská ve
likou slávou. Pod její pritmaskou pravomoc patřilo 12 arcibiskup
ství a ještě více biskupství. V ohledu hmotném slynula — vedle O- 
lomouce — největším bohatstvím v katolickém světě. Politicky hrá
la významnou roli a po stránce církevní těšila se autonomii. Jejích 
30 kanovníků mělo právo volit biskupa, papež jenom volbu potvrzo
val. Arcidiecése barská byla po několik stol, pod panstvím srbským 
(Zeta), pak se dostala pod moc Benátčanů. Město Bar (Antivari) 
bylo vždy věrně katolické. Ještě dnes možno nalézti ve zříceninách 
benátského slohu latinské nápisy a různé sochy, na příklad lva 
sv. Marka a pod. Město Bar mělo tehdy 24 kostely a mnoho kaplí."

Roku 1571 zmocnili se Baru Turci, a „kde turecká noha stane, 
tam ani tráva neroste“. Turci počínali si tehdy velmi fanaticky a 
jali se pronásledovati katolíky. Mnozí věřící zemřeli smrtí mučed
nickou, jiní uprchli do Benátek, Arcibiskupa Turci zajali a donutili 
konat nej nižší služebné práce na lodi (nosit uhlí), kde ho také za 
bitvy u Lepanta dali stát. Po dlouhou dobu nesměl se potom žádný 
katolický kněz nikde ani ukázat. Všechny kostely proměnili Turci 
v mošeje (mohamedánské modlitebny) a zabrali všechen majetek 
církevní. Když po nějakém čase byl jmenován nový biskup, ne
směl byd letí v městě Baru. Skoro celá tři století skrývali se bisku
pové na různých malých farách v horách a jenom s největší náma
hou a za největší výkupné, odváděné turedkým místodržitelům, smě
li navštěvovati své věřící. V Baru nezůstalo jediného kostela. Jen na 
jednom kopci v zákoutí města bylo vidět stříšku nad zemí, pod kte
rou — jako kdysi v katakombách — sloužena byla mše sv. Ale sú- 
častnit se jí, bylo dosti nebezpečným, neboť se častěji stávalo, že 
za bohoslužby celým deštěm kamení zasypali Turci ubohé přístře
ší katolíků. Konečně přece dovolili arcibiskupu nastěhovat se do 
města Baru. Obydlím jeho byl malý, od Turků koupený domek.

Lepších dnů dočkala se chudá arcidiecése barská teprve r, 1840, 
Tehdy byl jmenován arcibiskupem-primasem německý odchovanec 
římské Propagandy Karel Pooten, rodák z Bonnu u Kolína n. R, 
Pro diecési vykonal mnoho dobrého. Největším však jeho dílem je 
nynější katedrála Neposkvrněného Početí. Nový arcibiskup byl to
tiž dobře znám s rakouskou císařskou rodinou. Když se císař Maxi
milián mexický zastavil ina své cestě po Východě také v městě Baru, 
kde jej arcibiskup pohostinně přijal, na své oči viděl bídu tamějších 
katolíků, kteří ani kostela neměli, ani slušného domu pro svého ar
cibiskupa, I nabídl císař Maximilián arcibiskupovi Pootenovi peně
žitý obnos, aby mohl postaviti kostel. To však ještě nestačilo. Turci 
stavby kostela nedovolili, až teprve císař Maximilián, dostav se na 
své cestě do Cařihradu, od samého sultána si vyprosil potřebný 
„ferman“ (písemní svolení), aby se mohl kostel v Baru stavět. Císař 
pak nejenom daroval vše potřebné ke stavbě kostela, nýbrž i k vy
držování bohoslužeb v něm. Arcibiskup Pooten přeložil později své 
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sídlo do města Scutari, odkud spravoval obě diecése, Zemřel roku 
1886, a je dodnes jeho památka v úctě u věřících obojí diecése.

Roku 1878 dobyli Baru Černohorci a na kongresu berlínském při
padlo město i s přilehlým mořským pobřežím Černé Hoře. Tehdejší 
kníže Nikita byl dosti tolerantním a nebyl nijak zaujat proti kato
lické církvi, R, 1886 uzavřel dokonce se sv. Stolicí konkordát, který 
byl pro katolíky velmi příznivý. Přesto však nemohl ničím pomoci 
katolické církvi, poněvadž je Černá Hora, jak všeobecně je známo, 
zemí velmi chudou. Také katolíci tamější jsou velmi chudobní a ne
mohou ani v nejmenším svému biskupovi pomoci, když ise jedná 
o stavbu kostelů nebo far. Tak se stala nyní katolická církev na Čer
né Hoře nejubožší misií na světě.

Nynější arcibiskupství barské objímá celou Černou Horu a čítá asi 
40.000 katolíků roztroušených po horách. Kostelů a kaplí je tam asi 
30, Nynější arcibiskup vystavěl nový kostel v Cetinji a novou svaty
ni Božského Srdce Páně v Podgorici, opravil též více kostelů a mi
sijních domů. Smutným dědictvím po světové válce jsou přečetní 
sirotci, kteří na chudé Černé Hoře jsou tím ubožejší. Arcibiskup za
ložil pro ně sirotčinec, věnovav proň potřebnou místnost, zřídil i si
rotčí fond pozůstávající z pozemků a peněz; správu převezmou 
Milosrdné sestry. Při tom ovšem zůstává ještě mnoho a důležitých 
úkolů nesplněno.

Pro chudobu diecése nemá arcibiskup ani svého semináře ke 
vzdělání a výchově kněžstva, nýbrž posílá své bohoslovce do jiných 
seminářů, kde platí za jejich vydržování. Některé kostely, zvláště 
na venkově, volají velmi důrazně po opravách.

Pastorační návštěvy vyžadují všude nadlidské námahy. Většina 
far leží v takových nepřístupných horách, že tam není možno ani 
koňmo se dostat, nýbrž nutno jít pěšky mnoho hodin cesty přes vy
soké a neschůdné hory.

Po připojení Černé Hory k Jugoslávii zůstalo mnoho albánských 
vesnic pod vládou jugoslávskou, Z politických důvodů nemohou je
jich duchovní správu vést biskupové albánští. Proto je připojila sv. 
Stolice jako apoštolskou administraturu arcibiskupu banskému. Zde 
teprve, kde povodeň válečná a pozdější nepokoje a revoluce vše
chno zničily, je bída nejsmutnější nejen u obyvatelstva, ale i co se 
týká kostelů a misijních domů, které buď byly úplně zničeny, ane
bo strašně poškozeny. Kdo pomůže ubohým těm katolíkům v oboji 
jejich bídě, tělesné i duchovní, vykoná jistě skutek bohumilý!

Minulost a budoucnost ruského unionismu.
Dr. V. Vilinskij.

Abychom si mohli ujasnili budoucnost ruského filokatolictví (t. j. 
hnutí příznivého katol. církvi), nutno především co nej důkladněji 
poznali jeho minulost. Jen touto cestou dovedeme náležitě ocenili 
spojitost tohoto nového zjevu s národní psychou (== duší) ruskou. 
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Je-li s mí skutečně spjat už v minulosti, pak se dá předpokládati, 
že bude schopným života i v budoucnosti.

Ovšem i kdyby dnešní ruští unionisté byli pouze prvními průkop
níky myšlenky spojení, byly by jejich práce a námahy úctyhodné, 
avšak nebylo by možno přikládati jim takového významu, jaký chtě
jí míti.

Dříve, než krátce vyložíme dějiny ruského filokatolictví, je zapo
třebí, zmíniti se několika islovy o svérázných rysech pravoslaví. Či
níme tak proto, aby se čtenář mohl snadněji orientovati ve spleti 
různých psychologických činitelů, kteří často tomu překáželi, aby 
se v ruském národě mohlo rozšířiti všeobecné uvědomění, že sblíže
ní a sjednoceni s Římem je nutným.

Je třeba, abychom isi uvědomili, že v ruském církevním životě má 
dost veliký význam laický živel. To se dá vysvětliti celou řadou pří
čin, netoliko zvláštní církevní organísací, nýbrž hlavně tím, že rus
ký klérus není tak vzdělán, jak to vidíme u katolického duchoven
stva. Proto nemůže také působiti tak blahodárně na veřejný život. 
Tvůrčí myšlenky v ruské církvi více representuje živel laický (na př. 
Chomjakov) nežli kněžský, ovšem rozhodující úloha náležela vždy 
duchovenstvu, Z toho důvodu vznikla během posledních 150 let roz
tržka mezi laickým a kněžským živlem. Oficielní církev byla tak ne
hybnou a konservativní, že celý vnitřní duchovní život inteligence a 
lidu proudil vlastně mimo hranice církve. Církev a náboženský ži
vot —■ to byly dva pojmy, které se navzájem od sebe dělily.

Ruská inteligence stále hledala správnou odpověď na otázku 
o pravosti jedné církve Kristovy, avšak hierarchie nebyla schopna 
dáti jí náležitého a uspokojivého vysvětlení. Bylo to nemožné již 
proto, že v církvi pravoslavné nebylo a do dnešní doby není jednot
ného neomylného učitelského úřadu, který by mohl býti považován 
za hlas rozhodný pro celou církev, Z toho plyne, že nemůže býti ani 
jednotné věrouky, nýbrž pouze názory jednotlivých biskupů. Ovšem 
tyto názory jsou často protichůdné a navzájem si odporující a ne
jsou proto takovým učením, na něž by mohl věřící bez pochybností 
spolehnouti. Pravoslavný věřící není si jist, zda to, co se mu nabízí 
jako výrok církve, skutečně takovou cenu má a tak mu nezbývá nic 
jiného, než aby pravdu Boží hledal sám. Někdy sice božská Pro
zřetelnost přivede jej na správnou cestu, avšak kolik se stalo přípa
dů, že ve víru a zmatku nauky věřící lid upadl do bludu jen právě 
proto, že v pravoslaví nenašel zákonitého a neomylného učitelského 
úřaduI

Majíce na zřeteli tyto rysy ruského církevního života, všimněme 
si nyní, v jakém poměru bylo pravoslavné Rusko k západnímu světu 
v minulosti.

Kyjevská Rus až do období mongolského byla jedním z největ
ších a nejkulturnějších států východní Evropy. Kyjev v XI, století 
byl stejným střediskem vzdělanosti jako tehdejší Paříž, Kyjevem 
vedly dvě hlavní obchodní magistrály (cesty), ze severu na jih a od 
západu na východ. Obchodníci z Norska a Švédská ubírali se přes 
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Kyjev do Cařihradu. Benátčané, chtěli-li udržovati obchodní styky 
s rozsáhlou říší Chazarů a s jinými národy východními, také muse
li jiti kyjevskou Rusí. Dnešní archeologické nálezy úplně dosvěd
čují toto tvrzení. Obyvatelé Kyjeva, representanti tehdejší vzděla
nosti, udržovali čilé kulturní styky jak se Západem, tak i s Výcho
dem. Nejnovější badání*  poukazují na to, že většina sňatků mezi 
členy dynastie Rurikovců byla uzavírána právě s panujícími dvory 
západními. Tak na příklad 83 sňatky spojovaly ruskou dynastii se 
západními evropskými dvory. Z těch 13 sňatků pojí Rusko s Anglií 
a Skandinávií, 13 s Německem, 2 s Francií, 15 s Maďarskem, 8 s Če
chy a Moravou atd. Naproti tomu připadá nepoměrně méně sňatků 
na říši východní — celkem 39, z nichž pouze 12 připadá na Byzan
ci, — Ruské kněžny, které se provdávaly na Západ, obyčejně zůstá
valy při svém obřadě. Tak asi západní princezny, ženy ruských kní
žat, nebyly manžely nuceny, aby přestupovaly z obřadu latinského 
k řeckému. Již z tohoto vidíme, že Rusové dobře a správně chápali 
svoji spojitost s katolickými bratry, a nehledíce k různosti obřadů, 
domnívali se, že církev Kristova je všude — na Východě i Západě, 
jedna a táž.

* N. de Baumgarten, Généalogies et mariages occidentaux de Ruriquides russe 
du Xe—XIII-e siěcle. „Orientalia Christiana“, vol. IX.-l. Roma.

** Baron Taube, „Katoličeskij Vrěmennik“, II. str. 168—169.

Je celá řada důkazů, že pravoslavní Rusové věnovali i větší milo
dary katolickým řádům a podporovali kostely a kláštery v různých, 
hlavně německých městech. Zvláště po této stránce vynikala kníža
ta volyňská a haličská.**

Také byli z Říma vysíláni vyslanci do Kyjeva a odtud zase do Ří
ma, Ba Rusové uctívali i ryze katolické svátky, jako sv. Václava, 
Víta, Olafa, Botulfa atd. Dokonce v roce 888 (nebo 989) přinesla 
zvláštní papežská mise na Rus ostatky svátých. Aby ještě lépe byl 
potvrzen čilý styk Ruska s Římem — uvedu z celé řady důkazů 
aspoň dva. Prvním důkazem je cesta knížete Petra-Jaropolka (roku 
1075) „ad limina apostolorum“ (= k prahům apoštolským, t. j. do 
Říma) s prohlášením, že celá ruská země uznává světskou nadvládu 
papežovu. Druhý případ je zájezd kněžny Paraskevy Polocké do 
Říma, která tam zůstala po 7 let, tam také zemřela a roku 1273 byla 
prohlášena za svátou a je věřícími na Rusi velmi uctívána.

Vidíme, že starobylá Rus cítila svoji spřízněnost se světem kato
lickým. Naproti tomu s Byzancí ji poutala jen nečetná pojítka, která 
byla hlavně rázu obchodního. Rusové nelibě nesli, že Kyjev byl pro 
Byzanci jen pouhou 61. diecésí cařihradského patriarchátu! Proto 
usilovně hleděli se osvoboditi od kanonické podřízenosti Rekům, až 
konečně dosáhli po těžké námaze tohoto svého' dávno vytouženého 
cíle. Když došlo ke zřízení nového metropolitního stolce v Kyjevě, 
stal se poměr mezi Rusy a Cařihradem velmi napjatým a proto ky- 
jevská knížata hledala sobě v osobě římského papeže mocného pří
tele a ochránce.

Když r, 1054 Cařihrad drze přerušil styky s Římem, Rusové ne
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přijali ihned řecké stanovisko, nýbrž udržovali stálé spojení s kato
líky, ba dokonce hájili primát sv. Stolice proti řeckým útokům.

Ják opravdově hájili papežského primátu, osvětluje nám nejstarší 
slovanský překlad řeckého „Nomokanonu “***,  Nacházíme tam 
zvláštní doplňky a poznámky proti 28. kánonu Chalcedonského sně
mu a komentář vysvětlující, že papežův primát nezakládá se na té 
okolnosti, že Řím býval sídlem císařským, nýbrž jedině na ustano
vení božském. Vidíme tudíž, že Rusové se dívali velmi kriticky na 
řecký výklad otázky rozkolu. Měli své samostatné hledisko a to se 
docela shodovalo se stanoviskem Říma. Starobylá Rus nebyla sice 
podle obřadu latinskou, ale byla katolickou, a to v pravém slova 
smyslu, neboť věřila všemu, co učili nástupcové sv. Petra, jejichž 
prvenství uznávala. Nebýt tatarského vpádu, pravděpodobně až do
sud by bylo zůstalo Rusko zemí katolickou.

Ale Bůh dopustil jinak,
Tataři zvítězili nad Ruskem, které ztratilo svoji samostatnost a 

stalo se na delší dobu pouze částí veliké říše mongolské. Bylo roz
trženo na tři části — severovýchodní, mongolskou a jihozápadní. 
Každá část tvořila samostatný celek. Tím přerušena byla většina 
obchodních i kulturních styků se Západem. K tomu přistupuje nej
horší okolnost, že západní katoličtí panovníci chtěli využiti smut
ného postavení Rusů, Úpicích pod vládou Tatarů, a podnikali vpády 
do Ruska. Švédové, Dánové a Němci se tří stran napadli Rusko a tak 
nezbývalo mu nic jiného, než s mečem v ruce brániti se tomuto vpá
du cizinců. Během času byl ztotožňován pojem „cizinec“ s pojmem 
„katolík“ a onen odpor, který Rusové oprávněně měli vůči cizím ve
třelcům, byl přenesen i na katolíky.

V roce 1212 vypudil lid ze Pskova knížete Vladimíra Michajloviče 
jen proto, že provdal svou dceru za bratra biskupa města Rigy, 
Alberta. V roce 1233 zase kyjevský kníže vypudil ze své země řád 
dominikánský. Tak nastal smutný obrat se stycích Ruska se Zápa
dem. Stalo se tak vinou západních národů, kteří chtěli využitkovati 
ruského neštěstí. Ovšem katolická církev neměla na tom vůbec po
dílu, ale onen odpor, který vznikl proti cizincům, byl mimoděk pře
nášen i na církev, ke které oni cizinci náleželi.

Než ani tehdy nevymizely úplně sympatie k Římu. Byly sice za
tlačeny do pozadí vlivem politických událostí, avšak žily a čekaly 
jen na vhodný okamžik, aby se znovu probudily. Rus těžce se při
způsobovala tatarské nadvládě. Zájmy kulturního i politického od
boje proti Tatarům nutily Rusy, aby nezavrhovali žádný prostředek, 
jenž by jim dopomohl k záchraně národního uvědomění. Bylo nutno 
pěstovali všechno, co bylo původně ruského, čím se odlišovali od 
Tatarů. Jelikož Tataři nebyli křesťany, stala se přirozeně pravá víra 
křesťanská — pravoslaví — brzy pramenem jejich uvědomění.

Pravoslaví bylo považováno za symbol Ruska a do víry byl zahr
nut i obřad, národní zvyky — zkrátka vše, co jakýmkoliv způsobem 
patřilo k náboženskému životu, pojímáno jako dogma, jako ne-

*** Prof. A. Pavlov, „Vizantijskij Vrěmennik“, 1897, str. 143 a další. 
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dotknutelná a nezměnitelná věroučná soustava. Výsledkem tohoto 
vývoje nábožensko-kulturního uvědomění bylo, že lid přilnul k pra
voslaví, že v ně skládal všechny své naděje, aby zachránil Rusko. 
To byl světlý líc ruského pravoslaví. Byl tu však i smutný rub: Rus
ké pravoslaví se totiž zkalilo, protože věřící dostatečně nerozlišo
vali věcí vedlejších od věcí nábožensky podstatných.

Stálý styk s Tatary a dlouholetá odluka od Západu nezůstaly bez 
v*livu  na smýšlení vzdělaných tříd tehdejší společnosti. Následky 
toho bylo právě nejvíce cítit v době svržení tatarského jha. Obvyklé 
demokratické cítění ruského národa utrpělo značný otřes. Moskev
ská knížata zbavena pout zahájila centralisaci vlády násilím a sjed
nocovala jednotlivé samostatné země. Jejich postup se ničím nelišil 
od jednání tatarských chánů, byl dokonce často horší. Právě v té 
době se počaly v Rusku tvořit dva protichůdné směry ruského du
chovenstva: Jeden směr se jmenoval „hnutí závolžských starců“ 
čili vnitřně mystický, druhý dle svého zakladatele obvykle se nazý
vá směrem „josiflanským“.

„Závolžští starcové“ byli representanty staré šlechty a ztrace
ných trůnů knížecích domů. Zklamáni osudem, uchylovali se do sa
moty, kde se oddávali myšlenkám o marnivosti a pomíjejícnosti vše
ho pozemského, pěstovali mystiku, zakládali kláštery s přísnou ře
holí a žili svůj život v jakési oposici k moskevskému carovi. Jejich 
snahou bylo, obroditi pravoslaví a očistiti je od všeho, co bylo ča
sem k němu připojeno. Právě v tomto ovzduší rostly živé sympatie 
k idei „sjednocení“ církví.

Druhý směr zv, „josiflané“ byl jakousi třídou lidí, holdujících 
jen Moskvě a carovi. Vděčili se za své rychlé zbohatnutí a postup. 
Proto byli činní politicky, podporovali Moskvu v jejich touhách po 
sjednocení celé Rusi. Pravoslaví chápali jen formálně a obřadně, 
sympatisovali s Řeky a byli odpůrci Západu a katolictví. Když padl 
Cařihrad pod náporem tureckým, ochotně přijímali byzantské kné- 
ze-emigranty a tak řecký vliv se zvětšil. Tato okolnost, že po pádu 
Cařihradu byla Moskva jedinou pravoslavnou říší, která vedla „jo- 
siflany“ k závěru, že sám Bůh vyvolil ruský národ za nositele své 
pravdy. „První dva Římy padly proto, že nedbaly odkazů sv. Otců 
a nedostatečně chránily pravoslaví, Moskva jest nyní třetím Římem, 
a čtvrtým již nikdy nebude." Tak myslili „josiflané“. Je-li Moskva 
městem vyvoleným Bohem, „třetím Římem", pak moskevský car 
připadal jim nejen obráncem pravoslaví, ale jeho zosobněním. Cír
kev, která byla pod vedením „josiflanů", dobrovolně se postavila 
do služby carovy a podporovala jeho politiku.

Pomník slovanské vzájemností.
V. Žižková.

Každý, kdo na své cestě po Balkáně přijde do Sofie, hlavního 
města Bulharska, s obdivem zahledí se na nádherný chrám svátého 
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Alexandra Něvského. Chrám tento, který jest pýchou Sofie, byl dle 
rozhodnutí ústavodárného shromáždění r. 1879 vybudován jako po
mník na paměť osvobození bulharského národa z tureckého otroctví. 
Na důkaz vděčnosti vůči ruskému caru, který pomohl dosáhnouti 
Bulharům samostatnosti a svobody, pojmenován jest chrám tento 
chrámem sv. Alexandra Něvského, carova patrona.

Návrh na tento velkolepý chrám vypracovali ruští architekti Bo- 
gomolov a Pomerancev, kteří nemohli svůj úkol lépe provésti. Stav

Ježíš Kristus, obraz v kos
tele sv. Alexandra Něvské
ho v Sofii, od ruského malíře 

V. M. Vasněcova.

Sv. Alexandr Něvski, obraz 
petrohradského prof. V. E. 
Savinského v kostele svět

cově v Sofii.
ba trvala od r. 1904 až do r, 1913 a náklad její byl uhražen celo
národní sbírkou. Chrám je vybudován ve východně pravoslavném, 
rusko-bulharsko-byzantském slohu a to tak, že každá jeho strana 
vypadá jinak. Vnitřek chrámu rozdělen na 5 lodí, z nichž každá jest 
bohatě ozdobena mramorem, mosaikou a malbami na zdi. Nebesa 
nad oltářem podepřena jsou 32 sloupky ze zeleného onyxu. ,,Ikono- 
stas“ jest vybudován z bílo-žlutého a červeného mramoru a ozdoben 
sv. obrazy, práce to známého ruského malíře V, Vasněcova. Arci
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biskupský a carský trůn postaveny jsou proti sobě, vybudovány 
z mramoru tmavo-zeleného, bílo-žlutého a světle červeného.

Kůr podepřen 2 velkými sloupy a 2 polosloupy; zábradlí na kůru 
připevněno pak na 54 malých sloupcích. Odtud je pěkný pohled na 
malebné postavy prvních apoštolů slovanských.

V chrámě jest dostatek místa pro 5000 lidí. Zvonice jest 50 metrů 
vysoká a má 12 zvonů, vážících celkem 11.758 kg. Hlavní kopule 
chrámová jest 45 m vysoká.

Na severní straně chrámové jsou schody z kararského mramoru, 
které vedou do čestné hrobky, ve které jest místa pro 99 hrobů a 
kde mají býti pochováni vynikající lidé bulharští.

Celkový pohled na hlavní oltář v chrámě sv. Alexandra 
Něvského v Sofii (v Bulharsku).

Za vlády Stambolijského, který nebyl přítelem Ruska, vyskytl se 
návrh na přejmenování chrámu. Narazil však na protest celého ná
roda, neboť se příčil jeho cítění. Přáním Bulharů vždy bylo, aby 
chrám byl vysvěcen v přítomnosti ruského cara, Z toho důvodu ne
došlo k jeho svěcení ani během války, až teprve v r, 1925 se tak 
stalo.

Chrám sv. Alexandra Něvského jest jednou z nej vzácnějších sta
vitelských památek na Balkáně a důkazem náboženské horlivosti 
bulharského národa. Jest pomníkem bratrské pomoci a lásky, kterou 
prokázali Bulharům Rusové v době jejich utrpení a proto symbolem 
slovanské vzájemnosti. Jest drahý každému srdci bulharskému a 
zůstane drahým každému Slovanu. Diváku, jenž uzřel tento pomník 
bratrské lásky, zvláště v záři zapadajícího slunce, odrážejícího se 
-od četných zlatých kopulí, nikdy obraz tento nevymizí z paměti.
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Co praví katoličtí misionáři o vlivu pravo-
slaví na Číňany.

(Dle časop. mis. Fr. Všetečka.)

Z končin Mandžurska, kde se stýká při sibiřské dráze živel ruský 
s živlem čínským a kde se nalézají na jedné straně trati osady rus
ké, na druhé pak osady čínské, a kde je také za dnů našich usazeno 
hojně ruských uprchlíků za hranicemi Činy, nalézám v misijním lis
tě*  následující zprávu, pochodici z péra švýcarského misionáře; 
tamní misie jsou přiděleny totiž misijnímu ústavu švýcarskému

„Ve svém vyšším poslání, zprostředkován Číňanům kulturu dušev
ní a duchovni, Rusko úplně zklamalo. Bylo by to popřední 
úlohou ruské církve. Ta však bud nemá misijního rozkazu vůbec, 
anebo není dosti životnou, by ho uskutečňovala. A opravdu; pokud 
mělo Rusko nejvyšší hlavou cara, byl by býval každý pokus o misij
ní působení již předem podnikem bezvýsledným, pováži-li se, že 
všude tam se setkávají misie vůbec s nezdarem, kde se misionáři 
sníží k tomu, aby byli průkopníky politických snah některé moc
nosti ,aneb kde jejich jednáni budí alespoň zdání takového průkop- 
nictví.

Bylo tedy štěstím, že se ruská církev zde omezila na péči o usaze
né tu Rusy. Ruští popové — od Číňanů „lama“ zvaní — konají svoje 
ruské bohoslužby, žehnají sňatkům, doprovázejí pohřby, což se děje 
mnohdy s velkou nádherou; ale o nějakém pronikáni lidu čínského 
kvasem křesťanských zásad se nedá mluviti.

Tak si zůstali oba národové v hloubi svého srdcn vždy cizími a 
chybí jim naprosto oria piskl, již katolická církev světová pojí 
nejrůznější národy v jednu rodinu Boži.“

1 jiné zprávy jsou v článku citovaném zajímavé. Na příklad, že 
Číňané nazývají Rusy „Stará čepice“, asi dle velkých, huňatých če
pic zimních, jakých Rusové užívají, a že přijímají do svého čínského 
nářečí ruská slova, ovšem zkomolená, an Číňan nedovede některých 
souhlásek, jako „r“, vysloviti. Čínské dítky volají na cizince (každé
ho cizince máji za Rusa) „lieba“, t. j. „chlieba“ — neboť ruský chléb 
jim chutná lépe než čínský.

* Die Kathol. Miss.,^1918.-12. — P. Hugentobter.
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Rozhledy po náboženském životě.
Doma.

Na výborové schůzi ústředního A. 
C, M-, konané v Olomoucí idlne 19. pro
since 1928, schválena byla širší akce 
k rozšíření zájmu o světovou oktávu 
modliteb za sjednoceni církvi. Náklad 
na tiskovou propagandu věnovala bel
gická řeholnice, žijící v naší republice. 
Z referátu tajemníkova vyznívala opět 
a opět touha po českých misionářích 
pro zahraniční krajany (prosby bisk. 
Chaptala z Paříže, krajanů z Jugoslá
vie, Bulharska a j.). Prozatímní výpo
moc děje se aspoň zasíláním českých 
knih a časopisů. Navázané kulturní 
styky s ruskou emigrací mají za účel 
vzájemné poznání a sblížení. Tajemník 
zúčastní se osobně dalšího jednání o 
sjezd pro studia východní v Praze.

Noví zakládající členové ÚACM. 
Vdp. rada P. Alois Pavlíček, farář z 
Plumlova, věnoval Apoštolátu svátého 
Cyrila a Metoděje kromě dříve daro
vaných akcií ještě plný obnos 1000 
korun, — Pan dr. Hynek Dostál ze 
Sf. Louisu, Mo., poslal zakl. členský 
příspěvek 25 dol. od Národ. Svazu čes. 
katolíků z Chicaga, a 5 dolarů od p. 
Bochníčka z Nebrasky (vedle 130 dol. 
předplatného a za knihy dra Grivce 
od Rev. AI. Mergla z Chicaga). ■— 
Mrs. Postavová z New. Yorku poslala 
30 dol., a to 25 dol. zakl. členský pří
spěvek za živou a zemřelou rod. Jura 
a Marie Chorvát z New. Yorku, a 5 do
larů od pí Julie Štora. — Ndp. biskup 
dr. Karel Kmetko z Nitry poukázal 
příspěvky ze své diecése nitranské pro 
ÚACM, v obnosu 1380 Kč, — Všem 
obětavým horlitelům i dárcům a pod
porovatelům díla apoštolátního srdeč
né „Pán Bůh zaplať!".

Každoroční světová oktáva modli
teb za sjednocení církví konala se od 
18, ledna (svátek Stolce sv. Petra) do 
25 ledna (svátek obrácení sv. Pavla). 
Přiložili jsme k minulému číslu lístek 
s odpustkovou modlitbou za sjednoce
ní církví i s naznačením denních ú- 
myslů a kromě toho rozeslali na ce
lou řadu adres doma i za hranice, tak
že nám z celkového nákladu 20.000 e- 
xemplářů zbylo jen asi 3000. Kéž Pán 
Bůh vyslyší modlitby za sjednocení!

Příloha „Obrození“ je zdarma. Pro
síme proto, získávejte nám nové čte
náře-předplatitele !

ČECHY

Pražský odbor ACM. vydal ruský 
knihu Val. Vilinského „Čerty ideologii 
russko-katoličeskago dviženija" (Myš
lenkové obrysy rusko-katolického hnu
tí) která vzbudila živý zájem na růz
ných stranách. Vilenský populárně 
náboženský ruský časopis „Christia- 
nin“ (čís. 6., str. 23), uznává obsaho
vou hutnost knihy i důležitost otázek 
v ní řešených — jsou vesměs povahy 
unionistické — ale nesouhlasí s odmí
tavým stanoviskem dra Vilinského k 
otázce konvertitů. Pokud blíže známe 
názory dra Vilinského, myslíme, že ne
ní tu zásadního rozporu, nýbrž spíše 
jen rozdíl metodologický. A hnutí rus- 
ko-katolickému jen prospěje výměna 
názorů s různých stran, jde o hnutí, 
nikoliv o nějakou definitivní organi- 
saci!

Do rámce jubilejních oslav svatovác
lavských zařazuje pražský odibor ACM. 
konání sjezdu, věnovaného studiím vý
chodním (cursus orientalis). Prozatím
ní jeho datum je od 1.—5. července 
r. 1929. Pan opat Vykoukal nabídl o- 
chotně jejich emauzský klášter k po
řádání sjezdovému. Za řečníky jsou 
pozváni odborníci v otázkách východ
ního bohosloví (P, Spáčil, dr. Vajs, 
dr. Vašica, dr. Dvomífc, dr. Grivec, P. 
de Meester, P, Beauduin a j.) Hlavní 
téma vědeckých přednášek bude: o cír
kvi. Kromě toho jsou na pořadí také 
přednášky populární a informační o o- 
tázkách unionistických a svatováclav
ských.

SLOVENSKO

Činnost misionářův Božieho Slova na 
Slovensku. Společnost Božieho Slova 
(S. V. D., Societas Verbi Dívini), zalo
žená ctihod. služobníkom Božím P. 
Arnoldem Jansenom, našla podmienky 
k úspěšnému učinkovaniu na Sloven
sku v Nitře, takže už nepatříme medzi 
tle zeme, v ktorých neni ani jedinej 
čisté misijnej společnosti. — Ked sa 
S. V. D. usadila u nás, nebola už Slo- 
vákom neznáma. Vo velkom dome tej- 
to společnosti v Módlingu pri Viedni 
památalo sa aj pa potřeby Slovákov, 
pretio už r. 1913 vydala pre nich mi-
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sijný kalendář s bohatým a zaujímavým 
obsahem. Počiatky apoštolškej práce 
boly nesnadné. Lud přijímal novů vec 
s nedověrou, lebo neznal jej póvodcov, 
ale prvý náklad sa predsa rozpredal, 
lébo nebole konkurencie. Roku 1915 
přišlo sa na Slovensku už i s imisijným 
časopisem, ktorý inašiel pěkný počet 
odberateíov, pre svoju zaujímavosf a 
ja drnů 1’udovú reč, ktorú komolily vše- 
iiaké publikáoie peštianské, vydávaně 
v řeči slovenskéj, ale v duchu madar- 
skom, — STubný začiatok a růžové ná- 
deje zmařila světová vojna, která pod
lomila knižný priemysel všeolbecne. 
Avšak misionáři nespustili Slovensko 
so zřetelu, ba aj v tých majtažších ča
sech si uhájili iposície, — Po světověj 
vojně sa činnost miisijná vzpružila a 
zdvojnásobila, ba z dolbroprajností ini- 
trianského p. biskupa Dr. K. Kmefka 
usadila sa S, V, D. r. 1922 v biskup- 
skom kaštieli v Močonku pri Nitře, 
čím sa tažisko mis, činnosti prenieslo 
na slovenská pádu, Odvtedy sa datuje 
intenzivnější misijný ruch na Sloven
sku. R. 1923 usadila sa společnost v 
samotnej Nitře na Kalvárii, kde jej 
nitr, pán biskup usipósobil dočasné 
sídlo, kde si mohla vychovávat svoj 
dorast a posielať ho na reálné gymná
zium na štúdia. Značný počet chovan- 
cov věští společnosti slubnú budúcnosf. 
— Do r. 1928 sa spoiločnosť tak vzmoh

la. že si postavila monumentálny, vel
ký misijný dom, ktorý nitr. p. biskup 
dňa 4. nov, posvátil, Teraz uiž májů 
zodpovědný dom, móžu sa oddat' i dó- 
kladnejšej misijnej činnosti, Neobmed- 
zujú sa však len na Nitru, ale majú 
už svoj menši dom vo Vidině, ktorý 
má byt semenišťom a východískom u- 
nionistických snáh, kterým sa chce S. 
V D. věnovat. — Dnes vydávajú ini- 
trianskí misionáři svoj obsažný mesač- 
ník „Hlasy z katol. misií", ktoré sú 
rozšířené aj v Ameriike, potom „Misi
onářsky Kalendář" a „Malý Misionář" 
pre děti. Úprava, obsah a zaujímavosf 
priviedla týmto ediciam viac tisícový 
náklad. Společnost zamýšla rozšířit 
svoju činnost aj na Moravě a v Če
chách a možno, že v krátkej době ob
jeví sa misijný časopis i v jazyku čes
kem. Povinnosťou našou je Všemožné 
podporovat' túto šTachetnú snahu a do- 
pomócf mis, spoločnosti k úspěchu a 
rozvojů. Ponozumenie pre misijnú tlač 
budú šířit medzi ludom menovite bo- 
hoslovci olomuckého seminára, ktorí 
už viac roikov odobierajú mesaičník 
„Hlasy z katol. misií" a medzi ktorý- 
mi sa rozpredaloi 112 toho ročiných ka- 
lendárov. Lásku a horlivost' za misijnú 
vec načerpaná v semináři roznietia tým 
úspěšně jšie — dúfam — v duchovné j 
správě, ako horliví šíritelia kráíov- 
stva Kristovho. —ap.—

Za hranicemi.

Z ŘÍMA A ITALIE

Starodávné mosaiky v basilice Pan
ny Marie Sněžné v Římě byly ohro
ženy drobením se zdí, jež zdobily, S 
počátku doufali odborníci, že se dá ne
bezpečí odstranit pomocí cementu, ale 
brzo se ukázalo, že to nepomůže. 
Zvláště šlo o mosaiky v oblouku vel
kého oltáře. Aby nebyly zničeny, mu
sely býti pod dozorem odborníků o- 
patrně sňaty se stěn zdí, uloženy na 
tvrdém, pevném podkladě a zabaleny 
do velkých pláten. Nejtěžší úlohou o- 
všem bude, až budou zdi chrámové 
zpevněny, znova na nich umístit vzác
né mosaiky. Chrám Panny Marie Vět
ší na Eskvilině je zapsán v dějinách 
slovanských našich apoštolů tklivými 
vzpomínkami na jejich slovanskou bo
hoslužbu, kterou tam také konali. Ně
kteří životopisciové svátých bratří do
konce mají za to, že svátý Metoděj 

své kněžské prvotiny slavil právě u 
Panny Marie Větší, tedy před těmitéž 
mosaikovými obrazy, o jejichž zacho
vání se dnes jedná.

ZE SOVĚTSKÉHO RUSKA

Katolický biskup Sloskan, o němž 
jsme psali v minulém čísle, zakouší ve 
vyhnanství na soloveckých ostrovech 
v Bílém moři nesnesitelné útrapy. 
Je odsouzen k nucené práci v dolech, 
příbytkem jeho je neotápěný barák 
a stravou suchý chléb a ryby (tres
ky). Proti sibiřské zimě chrání ho je
nom nejnutnější šat, který však musí 
po práci vysvléci jako každý jiný vě
zeň. V takových poměrech je ovšem 
ieho zdraví už nyní podlomeno. Ná
sledkem zimy a hladu vypovídá mu 
službu zrak i sluch. Nepodaří-li se lo
tyšské vládě zavčas vysvobodili bisku- 
pa-mučedníka z krutého vyhnanství. 
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zaplatí to během tří let ne-li životem, 
tož jistě svým zdravím!

Ruský bolševický časopis „Bezbož
ník“ ze dne 28, října 1928 povšiml si 
také papežské encykliky „Rerum o- 
rientalium“, plné lásky k odloučenému 
Východu, k jehož lepšímu poznání a 
studiu vyzývá svátý Otec Pius XI. ce
lý katolický svět. Nevěcné stanovisko, 
jaké zaujal „Bezbožník“, je patrno už 
z nadpisu jeho lokálky „Chuf jesuitu. 
Velké myšlenky papežské encykliky 
nechává prostě stranou, jemu je ve
dlejší význam ruského vědeckého ú- 
-s-tavu v Římě, všude vidí — a bolše
vický strach má opravdu veliké oči — 
jen nepřátelství na všech stranách: 
Církev katolická chce prý opanovat 
celý svět, východní ústav římský je 
namířen výhradně proti Rusku, má 
připravovat kněze k práci proti sově
tům atd. Tak je ovšem možno psát 
jen tam, kde vládne hrůzovláda sovět
ského tisku a kam nemá přístup — 
pravda.

Trestní zákoník v sovětském Rusku 
je radikálním pokusem změnit dosud 
platný mravní a společenský řád lid
ský. Na první pohled zdá -se býti plný 
neobyčejné humanity (lidskosti), vždyť 
odstraňuje i to jméno „zločin“ a zná 
jenom „společensky nebezpečné činy“. 
Také slovu „trest“ se bolševický zá
koník vyhýbá, a místo něhol mluví jen 
o „opatřeních společenské ochrany“ a 
ještě i toto zasahování obléká většinou 
do módního roucha „lékařsko-výchov- 
ného“ účelu. Ani starší zákoník siovět- 
ský z rc|ku 1922, ani nový z roku 1927 
nečiní zmínky o „trestu smrti“, nýbrž 
jen o „nejvyšším opatřeni společenské 
ochrany“, které má -pouze mimořádně 
docházet platnosti v životní prak-si. A 
zatím hrozná skutečnost nejen za ko
munistické revoluce, ale i -po- ní na
pořád praktikovaná -strhuje masku hu
manity s toh-o-tc- sovětského zákoníku 
a ukazuje celému svě-t-u nesčetné a ne
vinné oběti, na něž vztáhla krvavé své 
ruce „nejvyšši společenská ochrana“ 
sovětské spravedlnosti. Bolševici si ji 
učinili služkou svých plánů. Odstra
nili pojem zločinu, jehož podstatou na 
celém kulturním světě je vina a od
povědnost, aby mohli p-o-d -široký a ne
určitý pojem „společensky nebezpeč
ného činu“ libovolně zařadit jednání 
každého so-bě nepohodlného občana, 
jenž by se jim a jejich zájmům zdál 
stati v cestě. Tím ovšem objektivní 
„trestní zákoník“, jak ho znají všichni 

kulturní národové, nahradili bolševici 
„policejní hrůzovládou“. Kdo by se 
blíže zajímal o právní stránku sovět
ského Ruska, tomu doporučujeme kni
hu dra R. Mauracha, „Systém des Rus- 
sischen Stralrechts“, vydanou „Výcho
doevropským ústavem ve Vratislavě. 
(Berlin, H, Sa-ck, 1928, -s-t-r, 207.)

Sektářství na Rusí bujelo už za -vlá
dy carské. Rozvrat oficielního pravo
slaví za režimu bolše-vické-hoi rozvo-j 
sektářství jen podporuje, zvláště když 
sověty v něm vidí jeden z prostředků, 
jímž m-oho-u zlomit vliv pravoslavné 
církve na věřící lid, a tudíž mu ne
pokrytě přejí. Jsou to zvláště ame
rické sekty, vládnoucí bohatými pro
středky finančními, které mezi ruským 
lidem nabývají půdy. Tak zvaní „štun- 
dobaptisté“ získali v posledních letech 
na 3—4 miliony přívrženců. Našli pů
du připravenou sektou ruských „štun- 
distů“, kteří v poslední čtvrti století 
XIX. -se rozšířili v počtu asi 2 milionů 
v jižním Rusku. Vyrostli vlastně z ně
meckého pietismu (planého polbožnůst- 
kář-s-tví), jehož náboženský život pozů
stával hlavně v návštěvě tak zvaných 
„vzdělávacích hodin“ (Erbauu-ngstun- 
den), odtud také jejich jméno- „štun- 
-disté“. Tím, že uznávali jen křest do
spělých, našli k nim snadno most ame
ričtí baptisté. Jak se nyní dovídáme 
ze zajímavé knížečky ruského štundo- 
bapti-sty B. Har dera (Die Religion in 
Rot Russland, Zu-r religió-sen Lage in 
der heutige-n Sowjet-Uníoin, Verlag 
„Licht im Osten“, Wernigerode a. 
Harz 1928), pokládají tito sektáři ny
nější do-bu v Rus-k-u z-a vhodný -oka
mžik ku -probuzení „evangelického 
hnutí“. Za tím účelem snaží se obléci 
na -se-be roucho beránčí: dobrého-, cito
vě založeného ruského lidu nemůže prý 
uspokojit ani „Petrovo“ křesťanství 
vtělené v římském katolicismu, ani 
„Pavlovo“ křesťanství protestantismu, 
nýbrž jen křesťanství „Janovo“, -se 
kterým jako spasitelé konečně přichá
zejí „štundobaptisté“. Prc-stý lid, ná
božensky v minulosti hrozně zanedba
ný nezpozoruje -ovšem, že -tito sektáři 
trhají cínkev Kristovu už v době a- 
poštolské, stavějíce -proti sobě apošto
ly -svátého Petra, svátého Pavla a svá
tého Jana. Zdánlivý pmois-pěch, že štun
dobaptisté uchrání své -stoupence od 
-bolševické nevěry je pouze přechod
ný, je to delší oklika k nevěře přes 
lidský blud a náboženskou lhostejnost!
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O ruském caru Ivanu VI., synu vé
vody Antonína Oldřicha z Braun- 
schweigu-Wolfenbůttelu, kterého a- 
doptovala jeho teta Anna I., vypra
vují dějiny, že byl jako dvouměsíční 
dítě nastolen na trůn. Ale už po roce 
byl (r, 1741) trůnu zbaven od Alžbě
ty I. a držán pak v zajetí, až na roz
kaz Kateřiny II byl v Schlůsselburgu 
roku 1764 zavražděn, poněvadž prý se 
pokusil o útěk. Ředitel východoevrop
ského semináře, který je součástkou 
berlínské university, profesor Karel 
Stahlin, vydal v „Pramenech k rus
kým dějinám" (Berlin, 1927) zajíma
vou kritiku dějinného dokumentu, kte
rý se týká právě sesazeného cara Iva
na VI. Je to listina německy usáná, 
vyhotovená dne 23. prosince 1742 v 
Rize, opatřená pěti podpisy a pěti pe
četěmi, která dosvědčuje, že gardový 
poručík v. v, Hieronym.us Werner z 
Heusinger-ů unesl ruského prince Iva
na a místo něho podstrčil jakési švéd
ské dítě. Prof. Stahlin snaží se s vel
kou pravděpodobností dokázat, že lis
tinu skutečně napsal poručík z Heu- 
singerů, že pečetě jsou sice podezřelé, 
ale dva (snad i' tři) podpisy že jsou 
pravé. Konečný svůj úsudek o důležité 
listině pronáší pak profesor Stahlin v 
těchto slovech: „Pro svou osobu měl 
bych za to, vždy s něco větší prav
děpodobností, že ona listina je pravá 
a že se tudíž podařilo zachránit cara 
Ivana VI.“ Byl by tedy býval v Schlůs
selburgu r. 1764 zavražděn ne sesaze
ný car Ivan VI., nýbrž neznámý člo
věk švédského původu. — (Orientalia 
Christiana.)

Z P O L S K A

Do Vílna přibyli v listopadu 1928 
dva jesuité východního obřadu, O. Pa
vel Boh, Macewicz a O, de Regis, Fran
couz, a chtějí se věnovat práci unio
nistické. P. Macewicz zůstal ve Vilně 
v domě svých řeholních bratří, O, de 
Regis odebral se do Albertýna studo
vat nejen jazyk, ale i náboženské po
měry toho kraje.

Nový katolický chrám pro věřící vý
chodně slovanského obřadu postaven 
byl a posvěcen koncem října 1928 v 
obci Dokudově na Podlesí. Je to jedna 
z těch obcí, která po zničení unie ro
ku 1875 donucena byla přijat pravo
slaví, ale v níž nikdy neutuchla touha 
po návratu k víře otců. Ve světové vál
ce byl do základů spálen dokudoivský 

kostel, dříve uniatsiký, tehdy už pra
voslavný, a celá obec připadla pod 
pravoslavnou farnost kobyl janskou, 
vzdálenou 30 km. Po vojně vrátili se 
dokudovští k církvi katolické a posta
vili si nový dřevěný kastel, který slav
nostně posvětil obřadem východně 
slovanským protoierej Arkadij Nikol- 
skij za veliké účasti nejen katolíků 
obojího obřadu, ale i pravoslavných.

Katolickou Polsku čeká asi ještě 
„kulturní boj". Kromě revolučních sek
tářských útoků proti katolické církvi 
— a jsiclu to zvláště stoupenci „národ
ní církve" Hodurovců, kteří se pokou
šejí o násilné zabrání katolického kos
tela (Borowica, powiat chelmski) — 
vystupují liberáli a socialisté nejen a- 
gitačně, ale i ve sněmu útočně proti- 
katolicky, V rozpočtové komisi dán 
byl návrh, aby byl škrtnut celý oddíl 
„náboženská vyznání“. Když předseda
jící prohlásil to za nemožné, poněvadž 
tu jde o práva žalobou vymahatelná, 
podán nový demonstrační návrh při 
paragrafu „vyznáni katolické". A když 
i tento návrh propadl, neustali nepřá
telé církve katolické a při novém ná
vrhu získali už většinu 14 hlasů proti 
13. Postavení peských katolíků v boji 
proti nepřátelům víry je znesnadněno 
nevyřešenou otázkou národnostní, za
tím co tábor útočících je svorný přes 
všechny rozdíly jazykové!

Primas polský kardinál Hlond při
vezl s poslední své návštěvy římské 
domů vzácnou památku na velikého a- 
pcštola katolické Polsky, našeho mu
čedníka svátého Vojtěcha. Jsou to o- 
statky světcovy, které r. 1000 němec
ký císař Oto III. z Hnězdna s sebou 
byl vzal do Říma, kde na ostrově ti- 
berském vystavěl kostel ke cti sváté
ho Vojtěcha a tam ostatky uložil. Bě
hem staletí byl tento koistel změněn v 
chrám svátého Bartoloměje, ale ostat
ky svátého Vojtěcha (jeho rámě) zů
staly neporušeně uchovány v oltáři za
svěceném svátému mučedníkovi. Tepr
ve v minulém století části těchto o- 
statků dostalo se polským a uherským 
biskupům. Zbylou část svátých ostat
ků, která jest ze všech největší, vyžá
dal si nyní za posledního pobytu v 
Římě p. kardinál Hlond a s příslušný
mi doklady odevzdal ji katedrále 
hnězdněnské, odkud byla před 928 le
ty odvezena. Kéž s návratem ostatků 
svátého Vojtěcha vrátí se bratrské 
Polsce i svátý odkaz jeho apoštolské
ho ducha víry a obětavé lásky.
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Z JUGOSLAVIE

Pravoslavná církev srbská hájí se 
vši rozhodností svá práva na církevní 
majetek i na náboižensko-mravní vý
chovu ve školách, jak jí je zaručuje 
státní ústavní zákon. Brání se proti 
záboru církevního majetku agrární re
formou, poněvadž to není majetek jed
notlivců, nýbrž samosprávných těles 
(osad). V případě vyvlastnění žádá 
plnou náhradu. Proti vládnímu zámě
ru zrušit konfesijní pravoslavné školy 
a nahradit je školami státními, z nichž 
by se náboženská výuka odstranila neb 
omezila, pravoslavná církev srbská co 
nejrozhodněji protestuje, V novém 
školském zákonu chce mít zabezpečenu 
nábožensko-mravní výchovu tím, že 
bude ustanovovat učitele náboženství, 
schvalovat a předpisovat učebnou o- 
snovu náboženskou i příslušné učeb
nice; ministr je pouze potvrdí na ná
vrh nejvyšši církevní správy. Pravo
slavná církev se domáhá též práva ur- 
čovati sváteční dny pnoi svoji školní 
mládež, dozírati na nábožensfco-mrav- 
ní výchovu její ve visech státních ško
lách, navrhovati jmenování nebo i pro
pouštění učitelů náboženství, V míst
ních školních výborech dožaduje se 
virilního zastoupení pro náboženská 
vyznání, která mají v místě značný 
počet věřících. Je potěšitelným pro 
náboženské poměry v Jugoslávii, že 
tam církev pravoslavná zaujala v dů
ležitých otázkách školy a majetku cír
kevního totéž stanovisko jako církev 
katolická. Společným úsilím spíše u- 
hájí veliké náboženské zájmy, o něž 
tu jde.

Z RAKOUSKA

Velké lidové pobožnosti misijní, ko
nané vloni ve Vídni ve dvou obdobích, 
a to od 4,—18. listopadu a od 24. lis
topadu do 9. prosince, byly svým roz
sahem i významem mimořádné důleži
tosti, Přes 200 misionářů z nejrůzněj
ších řádů (dominikáni, redemptoristé, 
jesuiti, salvatoriáni, františkáni, kapu
cíni, paulisti, těšitelé a j.) po 14 dní 
kázalo a zpovídalo ve 116 kostelích 
vídeňských, které ani nestačily pojat 
množství věřícího lidu. Misie byly o- 
všem napřed dobře připraveny: podle 
jednotného plánu postupovali všichni 
kazatelé; věřící byli nejen v kostelích 
k pobožnostem pozváni, nýbrž i získá
váni pro myšlenku misijní letáky roz

nášenými dům od domu. Po dobu mi
sií byl vydáván a v ohromném nákla
du rozšiřován zvláštní osmistránkový 
misijní list „Die Leuchte". Zkušenosti 
této duchovní výpravy proti velko
městské nevěře a nemravnosti ukáza
ly, že Vídeň, má-li býti křesťanskou, 
potřebuje nutně řadu nových kostelů, 
byf sebeprostšich, že musí býti pro ka
tolíky postaráno o dobrou lidovou čet
bu co nejrozšiřenějši a že bez častěj
šího (aspoň měsíčního) svátého přijí
mání není udržitelný náboženský život 
katolíka v moderním velkoměstě. Ví
deňské zkušenosti platí i pro naše čes
ké poměry náboženské. Jenom že by 
snad taková duchovní výprava v naší 
Praze, propadající modernímu pohan
ství, setkala se s těžšími překážkami 
a s menším zdarem než výprava ví
deňská.

Z ALBANIE

Pravoslavná církev v Albánií touží 
po jednotě s církví katolickou. Odtud 
vznikly zprávy, jako by albánské kněž
stvo pravoslavné mělo v nejbližší do
bě přestoupit hromadně ke katolictví. 
Je to pochopitelno! Pravoslaví octlo 
se v nepokojné Albánii v těžké situaci. 
Poklesla jeho kázeň i náboženské 
vzdělání lidu a tím ovšem poklesl i 
vliv kněžstva na věřící. Nadarmo bylo 
voláno po sněmování synodu, který bv 
zavedl opět pořádek do nynějších 
smutných poměrů. Také hospodářské 
postavení pravoslavných kněží je bíd
né. Snad i nynější vládní režim ne
vidí pro pravoslavné jiné pomocí, než 
v jejich sblížení s církví katolickou, 
s níž ostatně žijí v nejpřátelštějším 
poměru. Katoličtí misionáři a zvláště 
apoštolský delegát činí cesty žádoucí 
jednoty jenom schůdnějšími svojí obě
tavou činností.

Z NĚMECKA

Konce svobodomyslných pastorů pro
testantských — nevěra. Hamburský 
pastor Hintze, který vydává zednářský 
časopis a je členem zednářské lóže, 
napsal článek o „nesmrtelnosti" lid
ské, kterým se postavil úplně na sta
novisko nevěreckého materialismu. Ne
smrtelnost vidí pouze v nezničitelnosti 
hmoty, v působení člověka na pokole
ní příští a v trvání jeho v potomstvu. 
Pochybuje o božském původu křesťan
ského zjevení, nevěří v panenské zro
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zení Pána Ježíše, ani v jeho zmrtvých
vstání a iproto ze svých kázání a z po
učení konfirmačního odstranil Apoš
tolské vyznání víry. A když si věřící 
protestante proto stěžovali u církevní 
rady, bylí odmítnuti, poněvadž prý 
pastor Hintze neútočí na autoritu bib
le a nesmrtelnost Ježíšovu. Stejného 
smýšlení je též jiný hamburský pastor 
Hennecke, který odmítá učení o nej- 
světější Trojici i božství Kristově, a 
který v bibli nachází jen „hustý sple
titý keř bohoslovných soustav myšlen
kových“. Na stížnost věřících pastorů 
proti šíření takového učení odpověděl 
„biskup" církve hamburského kraje, že 
to vyžaduje zájem jejich církve, aby 
byla kněžím zabezpečena co největší 
svoboda v otázkách bohoslovných.

Z FRANCIE

Ruský pravoslavný bohoslovný ústav 
založen byl roku 1924 v Paříži metro
politou Eulogiem. Zakoupen byl k to
mu účelu pozemek a budova bývalého 
luteránského kostela pařížského ze 
sbírky uspořádané mezi ruskou emi
grací, která vynesla 300.000 fr. Ústav 
má vychovávat a vzdělávat pravoslav
né kněžstvo v duchu staré tradice rus
ké, teoreticky i prakticky. Má nyní 
celkem 35 chovanců ve třech ročnících 
(v prvním 10, ve druhém 14 a ve tře

tím 11), Většina z nich jest nemajet
ná a je vydržována ústavem zdarma. 
Roční náklad činí 20,000 dolarů a hra
dí se sbírkami mezi emigrací, ale hlav
ně dary anglikánských kruhů církev
ních z Anglie a Ameriky, Odtud je ta
ké vysvětlitelný sklon části pravoslav
né emigrace k anglikánům.

Z MAĎARSKA

V diecési hajdudorožské je maďar
ština bohoslužebným jazykem. Věřící 
této diecése jsou vlastně pomadarště- 
ní Rusíni a Rumuni východního obřa
du. Když se před nějakými dvacíti ro
ky jednalo o zřízení samostatné die
cése hajdudorožské východního obřa
du, chtěla svátá Stolice pro ni zavést 
bohoslužebný jazyk řečtinu. Ale pro 
nebezpečí pravoslavné propagandy při
pustila pak zavedení lidové řeči ma
ďarské do bohoslužby.

Ideálem ženy jest krásná plet. Po
užívejte při omývání obličeje pravé men- 
tholové francovky „Alpy“. Stačí několik 
kapek do vody! Výsledek Vás miie pře
kvapí: mastný lesk zmizí, zamezí se tvo
ření uhru, pleť nabude svěžesti a půvab
ného zabarvení. _— „Alpu“ trancovku 
obdržíte všude. Žádejte originální lahve 
s plombou.

Lidové závody 
tiskařské a nakladatelské spol. s r. o.

v Olomouci
vytisknou Vám každý tiskopis od nejjednoduššího 

až po nejvýpravnější dílo svědomitě v bezvadné 

typografické úpravě za přiměřenou cenu. Tisky, 
které z našich dílen vyšly, Vás o tom přesvědčí 

v plné míře. Návrhy a rozpočty zdarma.
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KNĚŽSKÉ ODĚVY zhotovuje za nejlevnější ceny

František cSpunda, seminární krejčí v Olomouci
(naproti semináře).

Stále na skladě: plátěné a celuloidové kolary, birety, náprsepky
za nejlevnější výrobní ceny.

Lidové knihkupectví Ignác Hofírek,
Olomouc, Wilsonovo nám. 18.

Dodá: Veškeré literární novinky, zvláště knihy zábavné, poučné, náboženské 
(misály, brevíře, codex atd., vše nejnovější vyd.), divadla, hudebniny. — Je

diné lidové knihkupectví v olomoucké diecési! Poznačte sobě adresu!

Nejlevnější a 
ne j vkusnější 

tiskopisy
dodává

knihtiskárna 
„SNAHA“ 
Fr. Olšovský 
v Hranicích.

Doporučujeme bezkonku
renční závod

Karel íMurla
V OLOMOUCI, Anglická 29.

Bohatý sklad klenotů, zlatého a stří
brného zboží, hodiny od nejlaci
nějších do prvotřídních. Vše pod 
písemnou zárukou. Odborná dílna 

pro veškeré správky.
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Založeno 1890.

Konstantin Sloupovec, pozlacovač v Krásně 
nabízí se veledůstojnému duchovenstvu, že provádí veškeré opravy pozlacovač- 

ské práce, kostelní oltáře, sochy atd.

Spolkové odznaky 
kovové, emailované a slavnostní k sjezdům, sletům a j. slavnostem 

dodá nejlevněji firma 
Alois £ouda, Železný Brod 356 (Čechy), 

Žádejte vzorky a rozpočty.

Levné a dobré ošacení
dnes každého denní otázkou. Chcete li býti spokojeni se svým nákupem, 
obraťte se s důvěrou jedině na první a nejstarší chvalně světoznámou firmu 
František Tušla, textilní podniky, velkovýrobna oděvů a prádla, Benátky, 
p. Jimramov, Morava. Dosavadní ohromný odbyt našich výrobků, který je 
podporován našimi váženými odběrateli v celé ČSR. i v cizině, umožn 1 nám 
opětné snížení cen. Dnes se nám žádný podnik tohoto druhu vyrovnati ne
může. Naše zboží je všu 1e pro prvotřídní jakost a levnou cenu oblíbeno a ku
pováno. Objednejte a přesvědčte se sami, učiňte tak ještě dnes. Nabízíme 
Vám Kalhoty pánské pracovní štruksové Kč 16—, 18 —. S hedvábnými 
štráfky Ehrnials Kč 22 26'—. Z pěkných módních zimních látek zvláště
silné Kč 26 —, 29 —, 32-—. Jagwardové pracovní Kč 29'—, nezničitelné Kč 
46’—. Jelenice, čertova kůže Satans k neroztrhání Kč 26—, 35—, nejlepší 
druh hodící se i pro svátek Kč 49'—, 59 — 65‘ . Z mamutí kůže Kč 39'—, 
44’—. Kordové silné Kč 26—, 32 —, nejlepší druh Kč 39'—, 45'—. Kam- 
gárnové sváteční tmavé proužkové Kč 49 —, 59'—, nejlepší Kč 69 —. Man- 
chestrové (sametky) kus Kč 48 —, 59— Rajtky od Kč 28—35. Sváteční velmi 
pěkně zhotovené z nejlepších jezdeckých kordů Kč 49—, 59 —. Jelenicové 
rajtky Kč 32'—, 39'—. Udejte dél»u a šířku v pasu. Zhotovujeme z našich 
látek též kalhoty a obleky všeho druhu dle zaslaných nám mír. Naše výrobky 
jsou zhotoveny prvotřídními mistry-odborníky a vynikají zvláště trvanlivostí 
a elegantním vkusem. Sukně vrchní neušité polovlněné, zvláště pevné, krás
ných módních druhů Kč 10—, 12'—, 15'- . Sváteční, hedvábím protkávané 
Kč 16’—. 17’—. Vlněné módní Kč 30'—, 39 —,55'—. Košile panské s hed
vábnou náprsenkou Kč 14-—, 16—. Flanelové Kč 16 , 19'—. Chiffonové
bílé sváteční Kč 18 —, 22-— Spodky z vojen, kalika Kč 11'—, grádlové bílé 
Kč 14—, 17'—, z modrého barchetu Kč 14—, 16—. Dámské košile chiffon 
Kč 9 —, 11'— Nádherně vyšívané Kč 15 —, 17 —■. Flanelové nejiepší Kč 16'—. 
Tucet jemných kapesníků Kč 12—. Nejlepší zajištění proti zimě pro pány 
a dámy jsou krásné vlněné módní vestv, všech velikosti, s rukávy, reklamní 
cena Kč 35 —, 45—. Oblečky chlapecké od 3 do 14 let štofcajkové od 
Kč 23 — do 49 —. Vlněné prvotřídně provedené Kč 55 —, 65 —, 99'—, dle 
velikosti. Pánské obleky vlněné, elegantní od Kč 190'— Látky pánské: po 
3 m štofcajk celonítěnný, módní druh 120 cm šíře Kč 75—. Struk silný 
K 45’—, 55 —. Anglické látky 140 cm šíře Kč 59'—, 79 —, 96'—, 118—. 
Sukno na sváteční šaty černé neb modré, též 3 m jen Kč 99-—. — Za pečlivé 
vyřízení všech objednávek plně ručí jméno našeho podniku a tisíce pochval
ných dopisů od našich odběratelů. 2°/oní daň a balné nečítáme. — Doporučte 
a dejte čisti všem známým. Objednejte společně. Sběratel objednávek jest zvláště 
odměněn. Při objednávce nejméně za Kč 230-— přikládáme z důvodů reklamních 
1 pár polobotek zdarma.— Tuto firmu doporučujeme co nejvřeleji svým čtenářům.
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Máte již

„Životopis

Svatého
Cyrila a

Metoděje“?

PIANA, PIANINA 
firmy JOSEF KAŠPAR, továrna 
pian v HRADCI KRÁLOVÉ, jsou 
prvotřídní a nejlevnější! Vyznamenány 
Grand Prix se zlatou medalií a zásluž
ným křížem v Paříži 1927. Zastoupení 

a sklad má firma

JOSEF DOPITA
v Olomouci, Denisova 35.

Korouhve 
prapory — paramenta 

baldachýny 
vyrábí odborný závod

M. Nedomová a sp.
v Olomouci.

Kalichy, ciboria, svícny i všechny cír
kevní věci ve velkém výběru 

na skladě.

Založen. 1865.

Podporujte katolický módní závod

Richter & Hill,
Olomouc,

Pámské látky, dámská konfekce, ko
berce, záclony, pokrývky

v největším výběru a za nejlevnější pevné ceny.
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70

Vyobrazené elektr. osvétlení basiliky na Velehradě provedla tma 

„Transforma", spom<nMth"r.»" v Olomouci II. 
u hlavního nádraží, — Telefon Cisto 469.

Též provádí: elektrický pohon varhan, elektrický pohon zvonii.
Kromě toho zařídila elektr. osvětlení ve více kostelích a farách na 
Moravě i na Slovensku. V záležitostech elektrisačních všeho druhu, 
každého rozsahu a napětí obraťte se s důvěrou na dotyčnou firmu, 

která Vás vždy obslouží odborně, levně, rychle a se zárukou.



Co svět ještě neviděl!
Sensace! Hrozný úžas! Sensace!
Dva miliony kalhot, 2 miliony sukní a prádla chceme mezi čtenáře a občany 
republiky československé rozprodati za tuto zimu kromě velikého odbytu 
zahraničního. Nabízíme zboží jedině zámkové, v nejlepší jakosti a za nej
levnější ceny a tím umožňujeme, že každý si může v dnešní době zboží 
nakoupili. Aby každá rodina poznala naše zboží, rozhodlo se vrchní vedení 

naších podniků ke snížení cen, a to tak, že skutečně každý uzná, že 
naše láce jest světová.

Náš předvánoční výběr zboží:
Kalhoty dobře šité v každé velikosti pro dospělé muže: 13, 14, 16, 18 Kč, 
— Kalhoty „Jagvards mongous ‘ kus 33, 39, 49 Kč. — Kalhoty z nejsilnějších 
látek, „tygří kůže", které ani čtyři lví neroztrhají, 39, 49 Kč. — Kalhoty 
„Katthágo", novinka, obdiv světa, kus 35, 40 Kč. Tyto doporučujeme zejména 
pro kovodělníky! — Kalhoty „Lovčen", pro obuvníky, kus 37, 42 Kč. — Ne
zničitelné kalhoty „Trója" pro dělnictvo, kus 45, 50 Kč. — Kalhoty sváteční 
dle kvality, kus 19, 23, 28, 35, 40, 59, dle kvality. — Kalhoty kangárnové, 

kus 33, 35, — Kalhoty „mamutí kůže", kus 29, 35 Kč.
Sukně dámské, elegantní barvy, Ima vzory a jakosti, polovlněné. neušité, kus 
7, 8 Kč. — Nejsilnější sukně „Nil kterou neroztrhá ani krokodil, kus 10, 
12 Kč. — Sukně „Denice" sluší každé paničce, kus 13, 16 Kč. — Sukně 
„Jiřina", 18, 20 Kč. — Sukně vlněné dle kvality, kus 35. 40 Kč. — Látky 
dámské, „Čínské hedvábí", 3 m na celé šaty 70, 90 a 110 Kč, — Popelín na 
celé šaty, moderní vzory a barvy, 3 m 90 110 a 130 Kč. — Látky pánské 
„Trója", 120 cm šíře, 3 m 80. 90 Kč. — Doporučujeme zejména tuto látku 

„Kartihágo".

Novinka! Obdiv světa!
120 cm šíře, 3 m, jako podrážka silná, nezničitelná 90, 110, 115 Kč. — Látka 
„Lovčen", 120 cm šíře,, 3 m 70, 80 Kč, — Látka „mamutí kůže", 120 cm šíře, 
3 m, 80, 90 Kč. — Pro dělnictvo doporučujeme tyto: Košile pánské 12 13, 
15 K. Bílé s hedvábnou náprsenkou, 19. 20, 23 Kč. Spodky pánské silných 

vzorů, 12, 15, 19 Kč.
Kdo by si nemohli objednat! zboží více druhů, objednejte si alespoň jeden 
kus, neb nesmí býti vesničky, kdež by naše zboží nepoznali. — Veškeré 

zboží na dobírku zasílá:

První šitbořický vývoz textilních výrobků 

R. M. MATÝSEK, 
Sitbořice, p. Těšany u Brna.

Tento podnik zvláště doporučujeme. Při objednávkách se vždy odvolejte na 
časopis „Apoštolát"! Obdržíte slevu!
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Varujte 
se nastuzení!
Náhlým ochlazením těla vznikají 

různé choroby,

Nemocem 
předejdete, 

když na výslovné lékařovo dopo
ručení provedete masáž těla 

pravou mentholovou francovkou 

ALPOU 
Po masáží „Alpou“ nastane mírný 
chlad, ale za chvíli se dostaví po

cit příjemného tepla, 
Kupujte jen „Alpu“ a odmítejte 

padělky !
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TOVARYŠSTVO JEŽÍŠOVO A EXERCICIE V NĚMECKU. 
(Dle P. Rud. Ledera S. j. podává P P)

EMECTI jesuité ve spojení 
se všemi rády a kongre
gacemi považovali vždy za 
svou svátou povinnost dílo 
exercičaí. Synům sv. 

Ignáce a bratřím sv. Petra Kanisia, 
prvního německého jesuity a zakladatele 
německé řádové provincie musí býti 
duchovní cvičení jedno z nejdražších 
vymožeností. Vždyť nedávno se staly 
dílem celé církve Boží a sv. Ignác 
•ochráncem všech duchovních cvi
čeni; proto tím více chtějí i nadále 
na díle tak vzácném se účastnili. Vždyť 
jejich touhou vždy bylo a bude dáti 
německému národu štěstí hluboké ob
novy, jednotu ve víře a pravé pospo
litosti životní. Ačkoli 50 let až do roku 
1917 nesměli jesuité vkročiti do Ně
mecka, přece tím neutuchla jejich láska 
k duším nesmrtelným, jimž pro ne-, 
spravedlivý zákon státní nemohli při
spět! ku pomoci.

Téměř 50 let v cizině — to je dlouhá 
doba! Širý svět byl otevřen německým 
jesuitům — Severní a Jižní Amerika. 
Indie a Japonsko a v dálné Jižní Africe 
viděla Zambezijská země jejich práci 
na spáse nesmrtelných duší. Ale přece 
mnozí zůstali též blízko své vlasti. 
V pohostinném Holandsku nalezla ně
mecká řádová provincie velmi milé 
přijetí, tam mohla vychovávati svůj 
řádový dorost, odtamtud působiti slo

vt m a písmem, odtud dokonce srdečně 
zvati k duchovním cvičením německé 
sousedy. Tehdy vznikly domy exerciční 
v Blijenbeeku, Exatenu, Wijnandsradu, 
Sittardu, Valkenburgu a naposled Boni- 
faciův dům u Emmerichu. Tisíce mužů 
a mladých lidí tam brzy proudilo a na 
všechna místa odtud vycházeli exerci- 
tátoři. Tak od r. 1894 do r, 1919 se 
dávalo z kolleje sv. Ignáce ve Valken
burgu částečně v domě, částečně mimo 
dům 2575 kursů exercičních asi pro 
130.000 osob všech stavů. Podobně 
pracoval tichý dům spisovatelů v Lu- 
xemburku.

Piedevším nabyl většího významu 
nádherně položený dům v Tisis u Feld- 
kirchu ve Forarlberku. Od r. 1896 až 
do 1921 jej navštívilo 35.185 mužů - 
exercitantů. A třikrát tam byl mezi 
německými kněžími milánský prelát, 
jejž táhly hory a klid duchovních cvi
čení :— náš nynější sv. Otec, papež 
Pius XI.

Tak ani vypovězení z vlasti nepřeš 
trhalo spojení s ní a nezadrželo prací 
exerciční - tím méně ji mohlo zničiti. 
- Ponenáldu še, probudil také zájem 
lidu o exercicie. Z Feldkirchu při
nesl statečný venkovan a otec desíti 
dětí nadšení pro dílo duchovních cvi
čení do své vlasti, ke svým krajanům. 
Byl to Josef Geser z Reichenhofenu 
u Leutkirchu, který tam založil r. 1900



proslulý spolek mužů sv. Ignáce. S po
čátku jich bylo 100, r. 1922 již 4128; 
na jeho popud vykonalo duchovní cvi
čení celkem 12.063 mužů. Hle, co 
zmůže jediný nadšený člověk. A byl to 
rolník, který takové zástupy rolnické 
svým slovem a příkladem získal pro 
exercicie. Kdo to v naší Moravěnce 
dokáže? Vzhůru do práce! —

Důležitější úkol čekal exercicie v 
Německu mezi dělnictvem. Tam jich 
bylo zvláště třeba, tam měly hojit, sílit, 
povzbuzovat a „obnovovat vše v Kristu“. 
Této práce se chopil jesuita P. Julius 
Seiler a napsal r. 1900 knížečku: „Krok 
kupředu na cestě k sociální otázce.“. 
„Dělnické apoštoly!“ to bylo jeho 
heslem. A duchovní cvičí ní cestou, jíž 
by je splnil'

Dlouho stál dosti osamocen se svými 
odvážnými plány. Dva šlechetné přá- 
tely a pomocníky nalezl v biskupu 
Dingelstedtovi a dómskému prelátu 
Růpingovi — a brzy stál v Můnsteru 
ve Westfálsku první dělnický dům 
exerciční. Byl to odvážný začátek a 
často pochvbné a méně potěšitelné 
úspěchy. Ale s pomocí Boží stal se 
kolébkou exercičního hnutí mezi děl
nictvem. Od r. 1902 do r. 1913 se 
v něm vystřídalo 29.152 účastníků 
exercicií.

Hnuti se mocně ujalo; také děl
nické exercicie se staly věcí lidu. 
Kardinál Fischer pravil r. 1907 v Me
tách: „Mohu si jen přáti, aby v naší 
době, kdy sociální otázka je vždy pal
čivější a zvláště dělnická otázka, aby 
v katolických střediscích se otevíralo 
vždy více takových domů.“

Brzy potom vzniklo dílo zcela po
dobného druhu; r. 1905 pozval P. 
Petr Runkl poprvé rekruty do domu 
sv. Remigia ve Viersenu. Jeho práce 
měla podivuhodný úspěch. R. 1913 
již 13 procent odvedených mladíků se 
sílilo exerciciemi před nebezpečími 
života vojenského — asi 12.397 v 60 
exercičních domech v Německu. A 
všechny řeholní domy a společnosti 
byly nadšeny pro toto svaté závodění 
v hnutí exercičriím, Přes největší obtíže 
— neboť r. 1913 bylo s těmito exer- 
cíciemi spojeno vydání asi 260.000 

rnarek, které musely být splaceny za 
půl třetího měsíce — téměř hravě se 
peníze sebraly. Lid a dobrodinci rádi 
dali — bylo to pro jejich drahé no
váčky, pro jejich duševní záchranu. 
Již bylo usneseno zajistiti započaté 
dílo spolky exercičními v garnisonách 
a korunovali vše exerciciemi pro zá
ložníky. Tu však vypukla válka a zni
čila všechny plány. Ale přece až do 
r. 1916 vykonalo 44.966 nováčků exer
cicie. Před válkou bylo dílo exerciční 
tak daleko, že již již se mělo stát záj
mem veškerého německého lidu. Vždyť 
r. 1913 bylo přes 80 domů exercičních 
a jistě ročně chodilo 10.000 až 15.000 
mužů na duchovní cvičení! Jaké krásné 
výsledky! Jaké naděje! —

Tu však přišla světová válka, s ní 
nouze a bída. Hlad a jiné starosti 
přinesly dílu exercičnímu hrozící zá
hubu. Holandské domy německých 
jesuitů nebyly přístupné, protože byly 
uzavřeny hranice a marka ztratila cenu. 
Teprve v poslední době začala práce 
znovu. Doma z mnohých exercičních 
domů byly učiněny nemocnice. Jenom 
Můnster se skvěle udržel. Na exercicie 
tam přišlo 12.240 vojínů, z těch 1056 
z ročníku 1898, 3359 z ročníku 1899 
a 3.213 z ročníku 1900.

Nesnáze doby stvořily nový druh 
duchovních cvičení: polouzavřené do
mácí exercicie, o něž se zvláště mnoho 
zasloužil jesuita P. Hubert Hartmann. 
Dnes nalézají stále větší ohlas. A jim 
často jest děkovati, že přijdou na exer
cicie mnozí, kteří nemají žádného 
exercičního domu. Tak v Hourbournu 
vykonalo v ústavě Mariánském exer
cicie 54 mužů, 73 jinochů, 83 paní, 
79 dívek většinou z téže farnosti.----

Podobně jako v Německu pracovalo 
a pracuje Tovaryšstvo Ježíšovo čili 
jesuité též v naší vlasti. Na posvátném 
Velehradě zapustilo hnutí exerciční 
své kořeny. Exercicie rolnické a děl
nické, učitelské a studentské konané 
od r. 1907 (ony prvé dvoje) — tyto 
od r. 1893 (1894) jsou pádným dokla
dem. Měli ovšem jesuité zdatného po
mocníka v tatíčkovi Stojanoví, který 
pro exercicie zrovna hořel a nešetřil 

— 6 —



času ani peněz, když šlo o velehrad
ské exercicie. Aby jiné povzbudil, dal 
na př. natisknouti „Památky na duchovní 
cvičení velehradská“ a na první stránku 
krásná slova:

„Ted k Velehradu národe 
směr obrat svojich kroků.

Tam západe a východe, 
lej vody svojich toků.
Tam čiňte lásky obnovu, 
tam stavte míru budovu.“

A náš národ uposlechl—jde k Ve
lehradu a proto nezůstává vzadu za 
sousedem německým.

EXERCIČNÍ HLÍDKA.
Vánoční kursy v exercičním domě 

v Hluěíně. Dne 22. prosince byl uspo
řádán kurs pro dívky nemající domova. 
Ačkoliv tento kurs nebyl ohlášen, přece 
bylo dosti účastnic, zejména z obcí Vršovic, 
Raduně, Frýdku a okolí.

Na štědrý večer po uvítání Ježíška v kapli 
měl dp. P. exerciíálor u připraveného 
vánočního stromku krátkou promluvu, po 
niž byla zazpívána na poč-st novorozeného 
Ježíška píseň, „Narodil se Kristus Pán“ 
a jiné koledy. Při štědrovečerní večeři 
se exercitantky mile pobavily.

Po povzbuzujících přednáškách dp. P. 
Daňhy rozjížděly se exer< itantky plny 
nadšení s pevným předsevzetím, účastniti 
se na rok opět exercicií a pracovati pro 
exerciční hnutí na Hiučínsku.

Na sv. Jana byl zahájen kurs pro české 
muže, který byl hojně zastoupen mládenci 
kobeřickými. Také mnoho účastníků bylo 
z farnosti Komárova a Polanky. Mužové 
povzbuzovali zvláště svým příkladným cho
váním, zejména svědomitým zachováváním 
mlčení. Po dobře vykonaných exerciciích 
s novou chutí pro své povinnosti vrátili 
se k svým rodinám.

Hojný počet členek III. ř. sjel se na 
první kurs v novém roce, zejména z Kozlovic, 
Hlučína, Třebovic, Frýdku a okolí. Kurs 
konaný od 1.-5. ledna připadl na první 
patek v měsíci. Ženy použily této příle
žitosti a obětovaly hodinu nočního odpo
činku na sv. hodinu, konanou od 11.-12. hod.

Hlubokým dojmem působila denní smír
ná pobožnost před vystavenou Velebnou 
Svátostí „Ve šlépějích sv. Václava“ sesta
vená ke cti tisícího výročí smrti sv. Václava. 
Dej Bůh, aby horlivost a nadšení, jež 
načerpaly v duch, cvičeních, sílila je 
v přinášení denních obětí!

Exerciční dům v Hluěíně ve Slezsku 
uspořádá v únoru exerciční kurs — pro 
české panny od 4. do 8. února — pro 

české muže od 9. do 13. února — pro 
německé muže od 13. do 17. února a 
pro české panny (Orlice) od 26. února 
do 2. března. — Pro polskou Mariánskou 
družinu bude kurs ve dnech od 17. do 
21. února. — Od 21. do 25. února bude 
uspořádán' liturgický kurs pro české ženy 
a panny. — Za pobyt a stravu se platí 
70 Kč (60 Kč).

Stojanov. Zimní období začalo letos 
exerciciemi pro ženy z venkova, 12.-16. 
listopadu, 48 účastnic, druhý turnus 26.- 
30. list., 92 úč. Co znamená ve Stojanově 
„zimní období“? Vy, kteří konáte u nás 
exercicie o prázdninách, sotva si to dove
dete představit. V létě okna i dvéře kaple 
otevřené, a ještě bývá dost horko. V zimě 
ventilace uzavřené, okna pečlive ucpaná, 
kamna u dveří kaple obležená. Zvláště 
při ženských exerciciích mnohé účastnice 
se s kaple nehnou celý den; modlitby, 
zpytování svědomí, čtení, vše konají ve 
vytopené kapli. Když je venku sněhová 
vánice, pak je pobyt v exercičním domě 
skoro idylický.

Dívky z venkova, 19.-23. listopadu, 
většinou členky Orla ze župy Šilingrovy, 
velkým dílem dívky mladšího věku. Ne
proniknou snad exerciční pravdy tak hlu
boce jako dospělí, ale pochopí mnoho, 
a je docela rozumné, když matky posílají 
své dcery na exercicie v útlejším věku, 
dříve než na jejich duši sáhne svět svýma 
špinavýma rukama. Mladá duše musí být 
předem upozorněna na nebezpečí, aby 
byla na ně připravena a stála na stráži. 
Vzpomínám na výrok učeného kardinála 
Bony; mluví o ctnosti andělské a o 6. 
přikázání a podotýká: „V této věci mno
hý trpí škodu dříve než si je vůbec ne
bezpečí vědom.“ Kdesi na konci misií 
řekl otec: „Kdybych byl takovouhle věe 
(t. misii) prodělal za svých mladých let, 
byl bych se uvaroval mnohé hlouposti.“ 
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Soudím, že by se totéž a ještě větším 
právem mohlo říci o exerciciích — vždyť 
mi to doznal už nejeden a nejedna. „Byla 
jsem hloupé děvče neměla nikoho, kdo 
by mne upozornil, varoval, chránil . . a 
tak se stalo, že jsem se zapletla, sama ne
vím jak.“ Účastnic bylo 77. Na nepatrné 
vyjímky konaly exercicie poprvé!

Účastnice snad odstrašila okolnost, že 
před rokem zakoušely trochu zimy — 
letos se topilo důkladně, v kapli i v pokojích.

Jinoši z venkova. 10.-14. prosince. 
59 účastníků. Z Čejkovic se jich přihnala 
celá kumpanie. „Kde se vás letos tolik 
vzalo ?“ „Důstojný pán měl k nám pro
mluvu o exerciciích a vybídl nás, proto 
se nás tolik přihlásilo.“ Podobně mluvili 
exercitanli z Bludova. Nelze popírat, že 
veliký pódií na zdaru exercicií má místní 
duchovní správa. Stačí promluvit několik 
slov s kazatelny nebo ve spolku, a hoši 
si dají říci. Krom toho vykazovaly Velké 
Těšanv větší počet účastníků.

Druhý turnus od 17. do 21. prosince, 
39 jinochů; z Kněždubu přišel tentokráte 
větší počet. Tento turnus byl poslední 
letošního roku, exercicie se zvláště líbily, 
a při některých rozjímáních nespustili 
s exercitátora očí celou hodinu.

Tímto turnem uzavíráme rok 1928. 
Toho roku konáno ve Stojanově 28 exer
cicií, v klášterní budově 2, celkem 
30 turnů — největší číslo, jehož dosud 
bylo dosaženo. Polovina turnů mužských, 
polovina ženských. Nejhojněji byly navští
veny exercicie studentské a dívčí. Mlá
dež se tedy letos držela nejlépe. Dej Bůh, 
aby i příští rok byl v tom ohledu pože
hnaný. Kteří jste exercicie již prodělali, 
apoštolujte! Promluvte, domluvte, pošlete 
jiné!

V Tupesích učiněn pokus konati duch, cvičení 
doma a zdařil se znamenitě. Konány od sv. Stepána 
do Nového roku, při čemž bylo možno věnovati 
každému stavu dva dni. Pro přednášky vhodně zvo
leno místo ve škole, kde nebylo tak zima, jak by 
bylo bývalo v kapli. Poutavému způsobu přednášek 
dp. exercitaíora z Velehradu se podařilo přivábiti 
téměř všechny občany na přednášky i ke sv. sváto
stem, takže opravdu celá obec je nyní nábožensky 
obrozena. Tento způsob exercicií jest ovšem 
jen náhražkou uzavřených duch, cvičení v exercičních 

ídomech. Ale dokud nebude exerciční hnutí u nás 
dostatečným způsobem finančně organisováno (aby 
širším masám umožněn přistup k nim), bude, myslím, 
dlouho odporučení hodno tohoto způsobu (exercicií 
doma) používati. T. V.

Moje první exercicie: Jsem delší dobu odbě
ratelem Hlasů, v nichž je také Exerciční hlídka. 
Když začala vycházet, ani jsem se do ní nepodíval, 
nezajímalo mne to. Ale časem jsem do ní přece 
nahlédl a konečně jsem ji čítal vždy nejdříve. V 
listopadovém čísle byly oznámeny exercicie pro 
jinochy na Velehradě od 10. do 14. prosince. Řekl 
jsem si : , Franto, to je pro tebe, už toho hodně 
potřebuješ.“ Neříkal jsem nikomu nic, až 9. pro
since ohlásil j-em našim, že pojedu na Velehrad 
na duchovní cvičení. Vypravil jsem se a 10. o půl 
třetí ráno jsem vyšel. Tma bylo jak v p\t’i, ale 
měl jsem baterku a svítil jsem si na cestu. Za dě
dinou uřízl jsem si pořádnou palici, bláto pod no
hama pěkně pleskalo a já Šel vesele. Na nádraží 
v Bohuslavicích ani živé duše, dívám se na hodiny
— pět — ještě hodinu musím čekat. Po dlouhé 
době otevře se pokladna, koupil jsem si lístek do 
Kunovic a jel jsem. V Kunovicích ptám se zřízence, 
jak se dostanu na Velehrad „ To sedněte jen 
tady do toho vlaku a za hodinu budete ve Starém 
Městě. ‘ Ve Starém Městě ptám se jakéhosi strýčka, 
kde je nejkratší cesta na Velehrad. Ochotně mi 
ukázal chodník podél dráhy, „Tam u těch závor 
na levo, a jděte podél tóhoto elektrického vedeni
— to jde až na Velehrad“ — Poděkoval jsem a 
za 8/4 hodiny jsem byl u cíle. Co jsem spatřil, velmi 
mne překvapilo. Překrásný chrám, sochy, klášter, 
nádvoří. — Sel jsem na chvíli do basiliky a pak 
jsem hledal Sfojanov. Prijda na silnici již jsem 
viděl nápis Stojanov, stál jsem před krásnou pa
mátkou, kterou nám pan arcibiskup S'ojan zanechal. - 
Co tak obhlížím krásný dům a chodím kolem do
kola, potkám dva mládence. Pozdravíme se a oni se 
hned ptají, zda jsem také přišel na duchovní cvičení. 
„Také.“ Dali jsme se do řeči, byli z Dambořic od Ky
jova. „A vy odkud ?“ ..No já z Drnovic od Valašských 
Klobouk.’ Spřátelili jsme se a za veselého hovoru 
čas nám ubíhal. Odpoledne jsme byli ubytováni ve 
Stojanově, dostal jsem se do světnice č. 81, kde 
bylo místo pro tři. Jeden byl z Halenková a druhý 
ze Střiteže od Hranic. Představili jsme se navzájem 
a hned jsme uzavřeli to nejlepŠi přátelství. Brzy 
volal hlas zvonku do kaple. Tam bylo sv. požehnání 
a pak nám byly dány pokyny, jak se máme chovat 
a nastalo mlčení. Každý den ráno byla mše sv., 
pak rozjímání, různé pobožnosti, duchovní čtení. 
Velmi nás těšil zpěv; bylo nás 59 a když jsme 
zanotili, ne&lo se to Stojanovém jako když hřmí. 
Je těžko vypsati všechny dojmy, které jsme zažili 
po ty dny. Těžká byla chvíle loučení se Stoja
novém, v němž se nám tolik milostí a ponaučení 
k dalšímu životu dostalo. — Srdečné diký důst. 
pánu exercitátorovi, srdečné díky sestřičkám, které 
se o nás tak dobře staraly. — Co ještě říci ? Jen 
to jedno. Jinoši a dívky, vzhůru z temnot, 
vzhůru k světlu, vzhůru k pravé velikosti, vzhů
ru k Velehradu! Rodiče, kteří máte dcery a 
syny, pošlete je na duchovní cvičení! Nenamítejte, 
náš nebo naše to nepotřebují, jsou hodní. Právě 
proto, že jsou hodní potřebují duchovních cvičení, 
aby se zdokonalili a na cestě životem neklesli. Ne
říkejte náš nebo naše jsou již zkaženi, těm to ne
pomůže. Právě naopak. Vaše děti poznají své chyby 
a budou je hledět napravit. Kéž co nejvíce jinochů 
a děvčat vykoná duchovní cvičení !

Frant. Stužka, Drnovice, p. Val, Klobouky.



Literatura.

Knihovna časopisu „Apoštolátu sv. 
Cyrila a Metoděje“ má na skladě ty
to své knihy: — 1, IPozdrav kra
janům, od msgra Jana Kalana. ze 
slovinštiny upravil misigr. Rafael Ko
zák, str. 102, cena 2,50 Kč. Vhodný 
dárek zvláště zahraničním krajanům 
jako vroucí, katolický pozdrav z rod
ného kraje. Svým Časovými nábožen
ským obsahem zaujme ai povzbudí ta
to knížka i domácího čtenáře. Při hro
madné objednávce sleva, — 2. Sva
tý Cyril v české poesii mo
derní. Výbor básní opěvujících naše 
slovanské apoštoly; sestavil Vilém Bit- 
nar. Zastoupeni jsou ve sbírce naši 
nejlepší básníci: Čech, Vrchlický, Jab
lonský, Sušil. Šťastný, Lutinov, Sou
kup a Střížovský (tento pěknou dra
matickou scénou: Smrt světce Cyrila). 
Pořadatelé spolkových slavností, aka
demií, večírků a pod. najdou v Bitna- 
rcvě sbírce spolehlivého rádce a po
mocníka. Cena i s poštovným 4 Kč, 
str, 42. — 3. Dr. Fr. Grivec: Slo
vanští apoštolé svati Cyril 
a Metoděj, přeložil Fr. Jemelka, 
str. 176, se 46 obrázky, cena 16 Kč, 
pro odběratele časopisu apoštolátního 
14 Kč. Kniha odborného znalce celé
ho oboru otázek cyrilometodějských 
byla také přijata odbornou kritikou 
velmi pochvalně; u nás ji doporučil 
universitní profesor dr. Fr. Pastrnek, 
který sám svého času napsal životopis 
svátých bratří Cyrila a Metoděje. V 
Jugoslávii přijata byla i do školních 
knihoven pravoslavných pro svoji vě
deckou pravdu a nestrannost. — 4. Dr. 
Valerii S. Vilinskij: Ruský národ 
a sjednocení církví. Str, 68, 
cena 7 Kč. Sborník 9 článků osvětlu
jících s ruského stanoviska otázku u- 
nionis tichou. Prof. východního ústavu 
římského, dr. B. Spáčil, obšírněji oce
nil knihu v 49. čísle odborného časo
pisu ,,0’rien talia Christiana“ (str. 335), 
a nazývá dra Vilinského pojetí myš
lenky unionistické plně spravedlivým 
a dokonale katolickým („trěs juste et 
perfaitement catholique“). K poznání 
myšlenkového ovzduší, zvláště v rus
ké emigraci, přináší kniha Vilinského 
spolehlivé a zajímavé informace.

Nákladem Akademie velehradské 
vydané knihy: Samostatné zprávy o 

5 dosavad konaných sjezdech unionis- 
tických na Velehradě, ták zvaná „A c t a 
conv, velehrad.": I. 10 Kč, II. 10 
Kč, III. 15 Kč, IV. 40 Kč. V. 50 Kč.

Mezi „Opera Academiae Velehra- 
densis“ vyšla tato díla: Sv. II.: Kon
stant inus-Cyr i Hus und M e - 
thodius, Die S 1 a v e n a p o s t e 1, 
od dra Fr. Snopka, Kroměříž 1911, ce
na 30 Kč. — Sv. V. Die Slaven- 
a po stel, Kritiscihe Studien von dr. 
Fr. Snopek, Kroměříž 1918, 30 Kč. — 
Sv, VI,: Trudy (ruské zprávy o II. a 
III. sjezdu unionistickém), 10 Kč. — 
Sv. VII.: Pop o v, Katechismus 
(německy), 5 Kč. — Sv, VIII,: Vla
dimír S. S o 1 o v j e v, j e h o život 
a působení od K. Jindřicha, 5 Kč.
— Sv. IX.: Dr. Fr. Grivec, Pravo
slaví, ze slovin. rukopisu přeložil 
Martin Chudoba, Kroměříž 1921, 5 Kč.
— Sv. X.: Byzantské pojímá
ní církevního prvenství s 
dodatkem o prav o věrnosti 
svátého Cyrila a Metoděje 
od dra Fr, Grivce, přel. M. Chudoba 
(rozebráno). — Sv. XII.: Dr. Grivec, 
Die hl. Slavenapostel Cyril- 
lus und iM,e t ho di u s. V komisi 
má Matthias-Grunewald-Verlag, Mainz.
— Sv, XIII.: Dr. Bonifác Segeťa, Cír
kev východní a západní, Z 
jazyka řeckého přeloženo tu důkladné 
dílo katolického kněze Maxima Ma- 
latakise, jímž odpověděl na okružní 
list pravoslav. patriarchy a synodu 
církve cařihradské o věroučných roz
dílech, dělících církev pravoslavnou a 
katolickou. Překladatel si dal ohrom
nou práci a všechny citáty starokřes- 
ťanské literatury zjistil a upravil >dle 
originálu. Tím nabývá kniha ceny 
přísně vědecké a stává se spo
lehlivým. vůdcem věroučným 
o poměru církve východní a západní. 
Citace starokřesťanské literatury po
skytne i kazatelům a řečníkům boha
tý pramen bezpečného poučení i po 
stránce apologetické. Vřele ji. dopo
ručujeme našemu kněžstvu i katolic
ké inteligenci. Cena 25 Kč, pro členy 
Akademie velehradské jen 16 Kč.

Všechny zde uvedené knihy možno 
objednati v sekretariátě Apoštolátu 
svátého Cyrila a Metoděje v Olomou
ci, Salesianum,



Členské příspěvky za rok 1928: 
Diec ésní Apoš tolát. Farní úřady: 
Hlučín 220.50 Kč, Mistřín 128 Kč, 
Koryčany 130.15, Bernartice 44.25, Vře- 
sovice 30. Zděchov 107, Třebovice u 
Svinova 150, Výšovice 35, Odbor A. 
C. M., Těšetice, 468.20, P. F. Ga- 
ja. Vsetín, 20, P. T. Minář, M. Ostra
vice, 101, P. F. Duda, Šumperk, 118 
korun. — Celkem 1552.15 korun, — 
Farní úřady: Laškov 690 korun, 
Cotkytle 30, Lobodice 115. Bedihošt 
56, Biskupice u Jevíčka 100, Napajedr 
la 74, Svébohov 61.80, Prusinovice 130, 
Štramberk 44.90, Dol. Životice 120, Do- 
maželice 220, Biskupice u Prostějova 
250, Hvozdná 89, Třebětice 200, Ku- 
želov ’ 140, Roble 23, Hulenkovice 
92.95. p. J. David, Frýdlant, 6, A. 
Marková, Tovačov, 6, M. Bartík, Kro
měříž, 8, odkaz zemřelého P. J. Mu
chy. 200, odbor ACM., Těšetice, 11.50, 
odbor ACM.. Přerov, 400, odbor A. 
C. M., Hluk, 20 Kč. — Celkem 3088.10 
korun.

Zahraniční misie r, 1928: A. Bouř
ková. Mař. Hory, 50 Kč; P. Bochníček, 
Nebraska, 168; A, Balcařík, Cholina, 
100; Rev. O. Zlámal, Cleveland, Ohio, 
3631.60; Rev. J. Berger, Tábor, USA., 
1649 korun. — Celkem 5598.60 Kč.

Zakládající členství: Národní svaz 
československých katolíků v Chica
gu 825 Kč.

Členské příspěvky za r. 1929. Farní 
úřady: Kopřivnice 20 Kč. Frýdlant 40. 
Brodek u Nezamyslic 202.50, Cotkytle 
20, Vel. Karlovice 10, Osek nad Beč
vou 10, Nezamysiice 100, Hoštice-He- 
roltice 10, Svébohov 30, Říkovice 146, 
Stará Ves 60.20. Albrechticky 50, Mě- 
rovice 15, Štěpánov 60, Želecbovice 
nad Dřevnicí 70, Štěpánkovice 110.25, 
Výšovice 10, Kojetín 50, Konice 80, 
Mohelnice 10. Domanín 150, Vnorovy 
112.70, Polanka nad Odrou 15, Syro- 
vin 25, Bratřejov 1:2.50, Bojkovice 
23.90, Roštín 10, Olbramovice 10, Bo- 
rotín 7.50, Podvice 28, Čehovice 30. 
Jakulbovice 5, Porubá u Svinova 85.20, 
Dolní Bečva 20, Hruška 50, Bernartice 

u Nov. Jičína 55.15, Kokory 70, Hoš- 
ťálovice nad Odrou 20, Rychaltice 25, 
Penčice 20. Starý Jičín 8, Hoštice 65, 
Strážnice u P. Marie 40, Postřelmov 
40, Tovačov 60, Cetechovice 50, Mok
ré Lazce 110, Zvole 200, Hrabůvka 
214, Černotín 235, Měrotín 340.30. Hlu
čín 625, Drahany 22, Roble 157.60, O- 
lomouc-Kl. Hradisko 30, Šumíce 33, I- 
vanovice na Hané 45, Prostějov 50, 
Cholina 55, Střílky 67, Krumsín 71, 
Kněždub 100. Ludslavice 152, Chval- 
nov 177.25, Senice na Hané 280, Po- 
povice 50, Střítěž 50, Bojkovice 25, 
Příbor 180, Šumvald 25, Stará Bělá 
150, Předmostí 60. Nová Lhota 32, Ci- 
tov 20, Želč 169.25, Těšetice 11, Mo- 
-ravičany 20, Petřvald! 123.50, Morko- 
vice 70, Zlámanka 15, Bzenec 30. Ští
pa 25, Horní Moštěnice 50.85, Studni
ce 10, Koryčany 65.60, Olomouc, u sv. 
Václava, 20, Stará Ves u Jistebníku 
100, Bludov 150, Litultovice 10, Reno- 
ty 20, Bílá 30.80, Vranovice 30, Prusi- 
nqvice 50, Hradisko u Kroměříže 20, 
Rymice 102.50, Kuželov 40, Hlavnice 
50, Trnava, Morava, 20, Hulín 30, Bře
zová 40. Straní 41, Val. Meziříčí 300, 
Vitonice 26.50 Kč. Bohoslovci, Olo
mouc, 40.60; P. M. Schreier, Opava, 
5; pí B. Bínková, Brno, 500; ndp. ar
cibiskup Prečan 38.40; Štěp. Sedlák, 
rol., Dol. Újezd 35 Kč, — Oelkem 
6988.05 Kč.

Milodary na ACM.: Dp. J. Blacha, 
Prague, Nébr.. 25 dol.; sl. A. Dude- 
rova, Nebr., 25, pí A. M. Materová, 
Kans., 1 dol., a sl. A. Materová 50 c.. 
celkem 1.50 dol.; p. V. Hanek. N. D. 
0.25; pí G. Molitorová, 111., 2; p. T. 
Konopa, Kans., 1; zásilkou dp. Jos. 
Janečka, Mích., z kostelní pokladnič
ky u sv. Jana Nepom., Detroit, Mích., 
25; sl. C. Slamháková, N. Y., 1; N. N. 
Winamac, Ind.. 1; pí A. Pektorová, N. 
Y., na její dobrý úmysl, pro kolej na 
Velehradě, 1. — Celkem 82.75 dol., to 
jest 2.730 Kč. — Všem těmto šlechet
ným dárcům srdečné „Zaplaf Pán 
Bůh!".
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Svatý Václav — apoštol.
P. Jos. Rybák T. J. na Velehradě.

Snad na první pohled připadá tento nadpis někomu podivným! 
A přece svátý Václav byl a do jisté míry ještě jest v krásném slova 
smyslu apoštolem. Posuďte sami!

1. Koho jmenujeme apoštolem? Věrozvěsta, čili hlasatele nauky 
Kristovy mezi nekřesťany, aby se obrátili. Svatí apoštolově poslušní 
příkazu svého Mistra rozešli se mezi pohanské národy, učili je víru 
Kristovu znát a nabádali je i k životu podle ní. Ovšem, co hlásali, 
doporučovali a přikazovali, tím i sami se řídili: Hlásali tudíž Krista 
nejen slovem, nýbrž i životem. Pro Krista a jeho učení byli tak 
nadšeni, že byli hotovi i život za něho položití. Co dělá apoštola 
pravým apoštolem, není tedy jen jeho kázání, nýbrž zejména jeho 
vlastní život a příklad. I sám božský Mistr, čemu učil, též svým ži
votem dotvrzoval. Učil-li na příklad, že ve všem sluší se podrobiti 
vůli Boží — „Buď vůle tvá!" — i sám se jí ve všem řídil a spra
voval. „Ne, jak já chci, ale jak ty chceš,“ dodal ke své úpěnlivé 
prosbě v zahradě Getsemanské. Proto také na prvém místě zdůraz
nil u hlasatele předpisů starozákonních činy: „Kdo by činil a učil, 
ten bude velikým slouti v království nebeském.“ Mat. 5, 19. Kdo 
však jen hlásá slovo pravdy, ale sám se podle ní neřídí, ubírá pravdě 
síly, působí pohoršení, ba, co slovy vystaví, činy svými zboří. Tako
vými byli podle svědectví Spasitelova zákonici a farizeové, neboť 
vyjádřil se o nich k zástupům: „Na stolici Mojžíšovu zasedli záko
nici a farizeové: Všecko tedy, co vám řeknou, zachovávejte a čiňte, 
ale podle skutků jejich nečiňte, neboť mluví, ale nečiní.“

Jakým apoštolem byl svátý Václav? Do jisté míry i slovem, ale 
po výtce svým životem, svým příkladem. Životopisci vypravují, že 
již jako hoch vyučoval dítky pohanské. A čteme-li o našem svátém 
patronu, jak pečoval o chudé, jak navštěvoval nemocné a jak těšil 
zarmoucené, snadno se domyslíme, že, jsa prodchnut věrou Kristo
vou, promlouval i k nim slova zbožná, plná víry a lásky ke Kristu. 
To však bylo jen namátkou. Aby se byl celý život věnoval hlásání 
víry Kristovy, nebylo jeho životním povoláním, jako je tomu u kněží. 
Zato však svým životem a příkladem byl znamenitým hlasatelem 
Kristovým. Se svátým Pavlem mohl říci ke všem, kteří ho znali: 
„Buďte následovníky mými, jako já jsem Kristovým."
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Několik rysů z apoštolátu svátého Václava příkladem: Nevyhnu
telnou podmínkou pro apoštolát vůbec jsou božské ctnosti víry, na
děje a lásky. Apoštol bez víry nedá se dobře mysliti; neméně i apoš
tol bez naděje, neřku-li bez lásky. Václav však byl pln víry. O tom 
svědčí každý den jeho svátého života. Byl mužem naděje, neboť 
v těžkých chvílích spoléhal jediné na Boha. A také Boha nade vše 
miloval: proto neváhal pro něho i proliti svou krev.

Celý život jeho je vpravdě apoštolský.
Svatý Václav jest apoštolem maličkých. Byl sice jako dítě tak 

šťasten, že měl znamenitou vychovatelku ve svaté Ludmile; ale co 
by to bylo pomohlo, kdyby jí nebyl ochotně poslouchal a pokynů 
jejích si nevážil? Právě jeho poslušnost a úcta k svaté Ludmile 
volá ke každému českému dítěti: Dítě, chceš-li býti hodným synem 
nebo dcerou národa svatováclavského, cti a poslouchej svých dob
rých rodičů a jejích zástupců!

Náš svátý vévoda jest apoštolem mládeže dospívající. Vážil-li si 
tolik panictví, že měl v úmyslu vstoupiti do řehole, zdaž to není 
výzvou pro českou mládež? Ctíš-li opravdu svátého Václava, ne
váhej se jemu podobati, a proto zůstaň čistou a počestnou!

Svatý kníže náš jest apoštolem dospělých. Při všech starostech a 
pracích nezapomíná zájmů vyšších, týkajících se duše a věčnosti.

Právě jako kníže vskutku apoštolské je vzorem všem panovníkům 
křesťanským, neboť, aby zajistil víru, trvání a blaho svého mladého 
státu, dbá především, aby lid jeho celým srdcem přilnul ke křes
ťanství. Proto volá do země své hlasatele Kristovy ze všech zemí 
sousedních, staví svatyně a dává zákony čelící proti pohanským 
neřestem.

Ačkoli je životem svým apoštolem každé ctnosti křesťanské, jest 
jím zejména v trojím ohledu.

Předně co se týká úcty a lásky k Eucharistii. Kde v celém sboru 
Svatých a světic najde se takový ctitel velebné Svátosti, jako svátý 
Václav ve svém úboru knížecím? Nejsou jeho noční návštěvy svá
tostného Krista, jeho pokorné obstarávání darů obětních k oběti 
nejsvětější, hostií a vína, jeho uctivé přisluhování u oltáře skvělým 
kázáním o víře, úctě a lásce k velebné Svátosti?

Za druhé i v úctě Bohorodičky sluší býti zván apoštolem; vždyť 
všechny zkazky dávnověku svědčí o jeho vřelé úctě a důvěře k ní.

A konečně, co máme říci o jeho lásce k bližnímu, a to po stránce 
nejtěžší, to jest o lásce k nepřátelům? Nezpodobil se tu co nejvíce 
se samým božským Spasitelem, když umíraje pod ranami bratro- 
vraha, volal a prosil: „To ti, bratře, odpusť Bůh!“?

Koho by příklad Václavův nedojal, nevzdělal, neposílil? To jest 
ovoce apoštolátu příkladem, životem.

V Praze na vyšehradském hřbitově je t. zv. Slavín, to jest čestný 
společný hrob českých velikánů, a na něm nápis: „Ač zemřeli, přece 
mluví.“ Mluví svými pracemi, svými spisy, svým životem. Neplatí 
to i o našem svátém patronu? Ačkoli již před tisíci lety rozžehnal 
se s tímto světem, přece mluví a apoštoluje svým příkladem, svým
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Smrt sv. Václava.
Obraz od H. Zatzka z r. 1888 v klášterním refektáři

na Velehradě.

životem. Každá zkazka z jeho života jest vzdělávající, příkladnou, 
apoštolskou. Každý obraz, každá socha znázorňující kterýkoli rys 
jeho povahy jest názornou naukou ctnosti pro každého křesťana, 
tím více Čecha — katolíka. Tak učí, tak apoštoluje již přes tisíc let. 
Není tedy vskutku velikým apoštolem? (Pokračování.)
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Peščerskaja lavra.

Charkovský bolševický list „Komunisť“ oznámil v čís. 8. ze dne 
10, ledna 1929 stručně, že ve velikém kostele Peščerské lavry v Ky
jevě nesmějí se nadále konat služby Boží. Bude — jako řada jiných 
— i tato svatyně proměněna v museum, a bolševici se postarají, aby 
ani v ostatních chrámech tohoto nej památnějšího kláštera ruského 
nebyly konány bohoslužby. Zpráva cynicky klidná, jako cynicky 
bezbožný čin sám, ale co tu sověty ničí a trhají, je kus nejslavnější 
křesťanské tradice ruské.

Čím byla Rusku kyjevská peščerská lavra? Odpověď jasnou dá
vají dějiny dávné minulosti i dnů, jež utkvěly v paměti dnešní 
generace.

Už v XI. století usadil se na vysokém břehu Dněpru v místech, 
kde nyní Peščerská lavra vévodí nad městem Kyjevem, mnich Ila- 
rion. Za příbytek vykopal si jeskyni, ruský peščera; odtud později 
dostal název celý klášter. K otci Ilarionovi přidružil se pak mnich 
se svaté hory Athonské, jménem Antonij. Tak vznikl nej proslulejší 
ruský klášter, peščerská lavra, ve které žil otec ruského dějepisu 
mnich Nestor, odkud vyšla řada ruských biskupů, kde vychováno 
bylo mnoho ruských světců a kde bylo sídlo prvního co do hodnosti 
ruského metropolity.

Pod klášterem je starobylé pohřebiště dávných mnichů, jakési 
ruské katakomby, v nichž odpočívá na 125 těl ruských světců a bla- 
hoslavenců. Jejich těla jsou jako mumie zabalena do drahocenných 
látek a vystavena v rakvích. Můžete procházet tím podzemím, chod
bičkami ovšem tak úzkými, že sotva jednotlivě projdete.

Peščerská lavra na hoře byla vlastně celým městem. Měla 16 
chrámů a množství budov pro mnichy a poutníky, jichž tam každo
ročně putovávalo až na čtvrt milionu. Se zvonice svatopeščerské 
naskýtal se diváku krásný rozhled po nížinách Dněpru až do dálky 
50 kilometrů.

Klášterní mnichové vítali vždy pohostinně tisíce poutníků. Ve 
veliké čajovně připravili pro ně samovar obrovské velikosti — jako 
ohromný kotel — v němž po dobu poutí voda neustávala vřít, a 
poutníci přicházeli a používajíce přečetných kohoutků, napouštěli si 
dle libosti vařící vody do svých čajníků. Nádobky, čaj i cukr při
nášeli si ruští poutníci s sebou.

Hlavní sezóna poutní v Peščerské lavře trvala asi od polovice 
července do polovice srpna. V té době ožilo zvláštním ruchem celé 
to klášterní město. Na uvítanou poutníků rozhlaholily se přečetné 
zvony na všech zvonicích lavry, a už vidíte, jak do nádvoří se valí 
spousty lidí, před svatyněmi padají na tváře, zástup hrne se za 
zástupem. U bran klášterních křičí a naříkají žebráci, slepci a mrzáci 
všeho druhu, a u nich jejich průvodci, hoši, kteří s nimi putují usta
vičně od kláštera ke klášteru. Nejvíce dojímají vás tu smutné po
stavy slepců: dlouhé, nepřistřižené vlasy cuchá jim vítr na obnažené 
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hlavě, ježatá, nepěstěná brada splývá jim až k prsám, a z opále
ného a bezvýrazného obličeje upírají k vám své slepé, vyhaslé oči. 
Opravdu vtělená bída, jež budí soustrast!

Mezi poutníky najdete lidi z celého široširého Ruska: evropského 
i asijského; od břehů Bílého moře, ale také až z daleké Kamčatky. 
Přicházívají pěšky, často bosi, vyzbrojeni jen poutničkou holí a 
chudým uzlíkem nebo ranečkem. Přicházejí však chudí i bohatí.

Někteří z nich putují po celý život. A vrátivše se na konec života 
domů, jsou ve svém rodišti cizinci; jejich příbuzní a známí zemřeli 
a nové pokolení jich nezná.

Taková typicky ruská pout v peščerské lavře kyjevské nutila při
rozeně katolúkého účastníka k bezděčnému srovnávání. Ani zvěč
nělý P. Adolf Jašek, jistě nadšený milovník slovanské Rusi, ne
ubránil se ve svých cestopisných poznámkách o pouti svatopeščerské 
kritickému povzdechu:

„Nenajdeš tam ovšem, jako u nás, poutníků seřazených v zástu
pech s korouhvemi a kněžími, nýbrž připadají spíše jako rozptýlené 
stádo bez pastýřů. Neslyší tu slova útěchy, nepřistupují ke stolu 
Páně, nýbrž obcují nábožně, obyčejně okázalým, ale zároveň dlou
hým a unavujícím bohoslužbám, pilně se žehnají a činí poklony až 
k zemi, líbají uctivě svaté ikony a ostatky svátých „ugodníků“ (sluhů 
Božích), rozsvěcují před nimi svíce, podivují se kráse a leposti 
svatyň, ale tím jest vyčerpána po výtce všechna jejich zbožnost a 
omezena jejich duševní obnova.“

A dnes místo prohloubení náboženského vlivu a významu peščer
ské lavry pro duchovní život Ruska sovětská vláda ji odsuzuje 
k smrti. Mrtvým inuseem má býti věkovité ohnisko křesťanské kultury 
ruské na vysokém břehu Dněpru! Hospodi, pomiluj!

O. Vasilij na Velehradě,
I. L.

Od dob svatého Metoděje nebyla na Velehradě konána trvale 
slovanská bohoslužba. O slavnostech a sjezdech k bohoslužbě latin
ské se obyčejně pojí i bohoslužba slovanská a závodí s ní svojí 
nádherou, hloubkou a bohatostí. Účastníkům velehradských sjezdů 
asi nikdy nevymizí z paměti velebné postavy metropolity Septické- 
ho, biskupa Šanova a Njaradiho, když rozvinuli před lidem krásy 
východní bohoslužby a mohutné „Gospodi pomiluj“ v různých ob
měnách a „Mnogaja ljeta“ neslo se chrámem a nádvořím.

Není proto divu, že se rozezvučela v srdcích mnohých touha, aby 
slovanská bohoslužba byla konána na Velehradě častěji, ba mož- 
no-li, trvale. Užívá se též pilně papežského dovolení, aby v někte
rých svátcích v roce byla sloužena mše svátá římského obřadu sta
roslovanským jazykem, ale to se zdá býti ještě málo.

V bohoslužbě je zosobněna křesťanská víra a zbožnost. Mše svátá 
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je živý katechismus, jemuž věřící netoliko se učí, nýbrž se jej i pro
modlí, a tím jejich víra, jsouc založena ve zbožnosti, snáze se udrží 
a projevuje životem.

Oddáleni od bohoslužby, jak se u nás namnoze stalo, že věřící při 
mši svaté se zabývají soukromou pobožností a sotva dovedou sledo- 
vati kněze a málo rozumějí tomu, co se děje u oltáře, bylo jistě 
jednou z příčin, proč víra v srdci a tím i v životě ochabla, Koná-li 
se východní liturgie správně, žádá spojení kněze s lidem, který knězi 
odpovídá a s ním zpívá po celou mši svátou. Bohoslužba zůstala

O. Vasilij (P. Bourgeois S. J.).

Výchoďanům téměř jediným prostředkem k zachování víry po celá 
století, a proto k ní lnou a za nic by se jí nevzdali, Rozuměti a vážiti 
si východní bohoslužby znamená porozuměti lépe východní duši, 
která byla bohoslužbou odkojena.

Je tedy více než potěšitelno, že Velehrad získal kněze východního 
obřadu v P. Bourgeoisovi T. J. (O, Vasilij ho nazývají Rusové), 
jenž přijal východní obřad, aby mohl účinněji pracovati pro unii.

Kaple Cyrilka, jež sice není stavěna ve východním slohu, ale 
chová dary pravoslavných Rusů a dobře se dá upraviti pro vý
chodní obřad, má se stá ti jeho střediskem na Velehradě,

Bude snad možno s přispěním dobrodinců poříditi ikonostas, to 
jest stěnu s obrazy svátých před oltářem, aby Výchoďané, přišedše 
na Velehrad, ani svých milých svátých nepostrádali, k nimž mají 
příslovečnou úctu. Není to bez významu též pro ústav svátého Cyrila 
a Metoděje. Jeho chovanci častěji se budou moci zúčastniti mše 
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svaté ve východním obřadu, jí porozuměti a ji si zamilovati, a tím 
i zamilovati si práci pro Východ.

O. Vasilovi se stal Velehrad nejen skutečnou, nýbrž i ideovou zá
kladnou pro zajížďky nia Podkarpatskou Rus, Je to úsek Východu 
s jeho přednostmi i stíny. Národ je sice sjednocen s Římem, ale 
této jednoty není si všude ani plně vědom, takže silný náraz roz
kolných biskupů a kněží s národními a sociálními hesly mocně za
chvěl jeho věrou. Ruští baťuškové snadno si získali popularitu svojí 
stejnou úrovní s lidem, čistou ruskou bohoslužbou bez latinských 
příměsků, bojem proti latinismu a zdánlivou beznáročností, Šíření 
rozkolu je sice zatím zastaveno, a na Podkarpatské Rusi je klid, 
jenž však znalcům zdá se býti klidem před bouří. Rozkol se zatím 
vnitřně posiluje a organisuje, aby v příhodnou dobu začal zase 
ofensivu.

Rozkol nemá tam práva na existenci od té doby, co národ přešel 
k sjednocení s Římem, a proto trpěti, ba dokonce jej podporovati 
pod záminkou snášenlivosti, je vlastně nesnášenlivost, jež národ 
uvede do nekonečných bojů, sporů a rozvratu a utvoří tak sopečnou 
půdu nebezpečnou celistvosti státu.

Je proto třeba v zájmu jak církve, tak i státu, všemi silami pod
porovati unii u podkarpatských Rusů, Ta však nezáleží v tom, že 
se vnese do jejich obřadu co nejvíce latinských pobožností, slov a 
zvyků, nýbrž že se proniknou pravým katolickým duchem, jenž je
dině jest v církvi spojené s nástupcem Petrovým, římským papežem.

Tato církev má pravou víru a pravou zbožnost, ať již je její ze
vnější forma latinská neb východní. Obě formy mají stejnou opráv
něnost a v obou lze zůstati jtravým katolickým křesťanem. Římští 
papežové vždy hájili nedotknutelnost východního obřadu a zkušení 
unionisté chovají se k tomuto drahému odkazu předků s největší 
úctou. Jen tak se odstraní předsudky Východňanů proti kněžím 
přicházejícím ze Západu, a apoštolská práce bude se moci dařiti.

Tyto cíle vedou 0, Vasilija na Podkarpatskou Rus a Velehrad 
má mu v tom býti záštitou, posilou a pramenem nových podnětů.

Má cesta.
Vzpomínky ruské konvertitky.

Před nedávném vstoupila v Berlíně pravoslavná baronka Ale
xandra Vladimirovna z Oettíngenů do lůna církve katolické. Je to 
známá lídumilka berlínské mládeže, zvláště dětské. Svůj duchovní 
přerod vylíčila v knížce pod nadpisem „Moj puť“ („Má cesta“), vy
dané v Paříži 1928, Alexandra Vladimirovna doznává tu, že už od 
svého mládí cítila žízeň po pravdě. Od vychovatelky své sestry 
dostala knihu „Následování Krista“, jež ji provázela po celý život. 
Vdala se za protestanta a žila s ním v klidném manželství až do 
roku 1917, kdy na Rusi vypukla revoluce. Tehdy musila uprchnouti 
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a dostala se po dlouhých útrapách do Baden-Badenu, kde se usadila 
se svým mužem.

Tam zasvitlo jí světlo pravdy, neboť nemohouc se zúčastnit pra
voslavných bohoslužeb, ježto tam nebylo pravoslavného kostela, 
chodila na katolické bohoslužby, Sama o tom píše:

„Již na svých cestách chodila jsem do katolických chrámů, ale 
modlila jsem se naše ruské modlitby, přizpůsobujíc je chodu liturgie. 
Teď jsem si však koupila katolickou modlitební knihu, abych lépe 
porozuměla bohoslužbě. Zarazila mne shoda liturgie a zvláště mne 
potěšily modlitby a pozdravy shodné s našimi. Přiblížily se veliko
noce. Myslila jsem na Rusko a všechny své chudé, zvláště na děti. 
V Badenu jsem neznala chudých; ale slavit svátek svátků a nikoho 
nepotěšit? Rozhodla jsem se zajiti k představenému chrámu a po- 
prositi jej, aby odevzdal mou almužnu chudým. Přijal mne velmi 
laskavě. Mluvili jsme o nešťastném Rusku, ale o něm jsem ne
mohla mluviti bez slzí! Pak jsem mu řekla, že chodím do jeho kos
tela a naříkala, že nemám duchovní četby. On mi dovolil prohlédnout 
si jeho knihovnu a pro začátek mi doporučil díla Hettinger-ova. 
S těmi knihami j sem šla domů.

Katolické knihy mne velmi zaujaly. Zvláště na mne tehda zapů
sobil výklad učení o vycházení Ducha svátého z Otce a Syna. V rus
kých bohoslovných knihách jsem nejednou četla o vycházení Ducha 
svátého z Otce. Nemohla jsem toho pochopit a myslila jsem si: 
Církev tak učí, já jí věřím, to znamená, že tomu tak i jest. Zde jsem 
pochopila myšlenku, že Duch svátý jest ona láska, která pojí Otce 
a Syna a proto je zřejmo, že On vychází z Otce i Syna! A nemohla 
jsem již jinak věřit.

Po Hettingrovi vzala jsem obšírné církevní dějiny a uviděla jsem 
mnohé věci v jiném světle, než jak nás učili. Poznala jsem, že od je
diné všeobecné církve odpadl Východ, odpadl z politických důvodů.“

S velikou horlivostí a láskou věnovala se mimo studium též mod
litbě. Modlila se za osvícení, aby poznala, která je pravá církev. 
Bůh vyslyšel konečně její prosby, poslal jí kněze, který ji měl vyučit 
v pravdách naší svaté víry.

Přesídlila s mužem do Berlína, kde „konečně našla toho, jehož 
dávno hledala“. Byl to stařičký kněz, který ji s láskou přijal, uvolil 
se ji vyučit v katolickém náboženství a též ji přijal do lůna církve 
katolické.

Dobročinnost její získala jí milost pravé víry a žízeň duše její 
po pravdě konečně uhašena.

Dotlouklo upřímné slovanské srdce.
Znali ho všichni přátelé cyrilometodějského Apoštolátu i horlitelé 

unionistíčtí. Bílá postava premonstráta P. Gilberta Křikavy nechy
běla na žádné manifestační pouti či schůzi velehradské, vroucí láska 
k velikým snahám unionistickým přivábila jej na každý kongres 
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nejen na Velehřad, ale i do Lublaně, do Chicaga, a vloni i na první 
českou pout k bratřím rusínským na Černěckou horu u Mukačeva, 
Tehdy však už bylo na něm vidět, že churaví. Dlouhá cesta unavo-

P. Gilbert Křikava, O. Praem. a jeho neteře
(S. M. Anunciata, O. S. D.)

vala jeho tělesné síly, ač duch jeho stále ještě hořel mladistvým 
nadšením pro ideály jednotné světové církve a v ní sjednoceného 
Slovanstva. V půli února přišla nečekaná zpráva, že P, Gilbert 
Křikava zemřel. Z řad apoštolátních pracovníků odchází duše ušlech
tilá, hluboká a pokorně skromná!
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P. Gilbert Cyril Křikava narodil se dne 30. června rokli 1870 
v Olšanech na Moravě u Nové Říše, studoval na gymnasiu v Třebíči, 
kde byl v první oktávě, která tam maturovala. Již na gymnasiu, 
které absolvoval s vyznamenáním, zajímal se o slovanskou otázku 
a učil se polštině a ruštině. Jako klerik se v těchto řečích dále 
vzdělával. Na theologické fakultě v Innomostí, kam byl jako pre
monstrátský klerik ze Želiva poslán, stýkal se s mnohými theology 
z Polska i Ruska, kteří tam studovali, a tak se seznamoval s ná
boženskými poměry v těchto zemích. Při studiu theologie zajímal 
se o hnutí unionistické a zúčastnil se o prázdninách již jako klerik 
a tím více jako kněz unionistických schůzí.

Pro svoji chorobu — neurasthenii —- býval častěji ve Wórishofenu 
u faráře Kneipa, a tam rovněž vyhledával příležitost pracovati 
v otázce unionistické. Odtud jeho až překvapující vědomosti o po
měrech katolíků a pravoslavných.

Roku 1900 stal se farářem v Mladých Bříštich a se zájmem šířil 
apoštolát cyrilometodějský ve své farnosti — oase v celé diecési — 
i v přečetných přednáškách, jež míval při schůzích vikariátního du
chovenstva.

Ač stále trpěl neurasthenii, rád zajížděl i do zahraničí na schůze 
milého mu hnutí a nelitoval při tom obětí na zdraví, ani na peně
zích. Pro své zamilované ideály rád chápal se P. Gilbert i pera. 
V olomuckém „Našinci" zasáhl do otázky starého Velehradu- a uve
řejnil řadu článků ze slovanského dávnověku. Od něho pocházel 
i návrh, aby knížeti Marobudovi byl u nás postaven důstojný po
mník, poněvadž v něm viděl velikého a slavného panovníka slovan
ského. Řadu těchto článků však už P, Gilbert nedokončil!

V létě r. 1928 pocítil nevolnost následkem žlučové choroby a lékař 
posílal ho do Karlových Varů na léčení. Vypravil se tam, až když 
nemoc se zhoršila, a dne 15. února 1929 zemřel proděravěním žluč
níku. Pro nepříznivé poměry dopravní nemohl býti převezen po 
smrti do Želiva a proto byl pohřben v premonstrátském klášteře 
v Teplé.

Ten, který se u kláštera v Nové Říši narodil, v klášteře v Želivě 
působil, odpočívá mezi premonstráty v Teplé. Řádu svému byl od
dán co nej věrněji a zastupoval svůj klášter často na generálních 
i provinciálních kapitulách řádových, kde byl vážen jako znatel jak 
předpisů, tak i dějin řádu i jako horlivý pracovník v intencích řá
dových.

Ač stále churavěl, vynikal ve své působnosti jako farář zvláště 
ve škole. Při biskupské visitaci prohlásil kdysi veřejně biskup 
Doubrava: „Tak krásnou katechesi jsem ještě neslyšel."

Po mnohých záslužných pracích odpočívej v pokoji!
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Církevní kázeň.
Jako pohádku z dávno zašlých časů čte moderní člověk o staré 

a přísné církevní kázni. Pohrdlivým úsměvem provází snad příklady 
heroického sebezáporu těch, kteří neváhali veřejným pokáním smýti 
svá provinění. Bylo to ovšem v době, kdy křesťanská víra pronikala 
ledví i srdce lidská, kdy ovzduší společnosti nebylo ještě nakaženo

Dům české kolonie v Sofii (v Bulharsku).

bohorovnou pýchou nezdravého individualismu, kdy zorný úhel věč
nosti nebyl jen filosofickou floskulí, ale životní praksí křesťanskou. 
Tehdy bylo možno, co čteme v životě svátého Ambrože, velikého 
biskupa milánského, že přiměl i císaře Theodosia Velikého k veřej
nému pokání za soluňské krveprolévání.

Takové křesťanské ponížení povyšovalo Boži zákon za neúprosnou 
normu života. Usmiřovalo jednoduchým řízením, nač dnešní právní 
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řád světský potřebuje velikého aparátu soudního, od vyšetřování a 
zatýkání provinilce, až do jeho střežení a vydržování v žaláři. Mrtvá 
litera zákona při tom něho jí a neuzdravuje rány společnosti zasa
zené, to dovede jen živý duch zákona Božího! Křesťanská sprave
dlnost vykonávaná církevní kázní má i pro společnost krásný cíl: 
duchovní obrození trestaného jednotlivce.

Z minulosti znají dějiny katolické církve takových dokladů dosti. 
Ale jsou ještě i v naší době kraje, kde živá víra v lidu dosud 
umožňuje přísnou církevní kázní napravovati porušený řád spra
vedlnosti. Přítel našeho časopisu sdělil nám tuto událost z Pod
karpatské Rusi:

V obci N., okres Hanušovce, uhodil jistý člověk nějakého parobka 
(mládence) při hádce. Parobek utajil svůj hněv; ale příští neděli 
vzal si do kostela olovjanku, hůl zatíženou olovem. Po službách 
Božích v tlačenici u dveří zahlédl onoho člověka a vzrušen pomstou 
přetáhl jej olovjankou po hlavě tak, že se skácel omráčený k zemi. 
Odnesli jej a těžko se asi vystoná. Mstivý parobek je z rodiny čest
né a vážené. Jeho čin však vzbudil veliké rozhořčení. Tamější pan 
farář, rázný duchovní správce, svolal věřící a promluvil o té pří
hodě asi v tomto smyslu: Stala se veliká urážka Pánu Bohu, způ
sobena byla veliká hanba svaté církvi a zneuctěna byla naše farní 
osada, teprve nedávno posvěcená svátou misií. I vyhlásil na parobka 
i na celou jeho rodinu interdikt, to jest, nikdo z nich nesměl vstou- 
piti do chrámu a též žádný z věřících se s tou rodinou nesměl stý- 
kati. Hned po promluvě zvonilo se všemi zvony pět minut na zna
mení smutku ve farnosti. Věřící poslechli rozkazu duchovního, nikdo 
nepustil oněch lidí do domu, nikdo s nimi slovíčka nepromluvil. Po
stižení rozjímali o jednání duchovního správce, uznali vinu svého 
člena a v duchu pravé kajícnosti hledali odpuštění. Pan farář pro
bral s nimi nemilou příhodu laskavě i přísně, a ocenil nabízené 
pokání. Parobek třikráte přes celé služby Boží klečel na kolenou 
před hlavním oltářem. A tamní služba Boží se protáhne obyčejně 
na půl třetí hodiny. Mimo závazky k poraněnému složil 100 Kč na 
opravu chrámu Páně. Smířil se s poškozeným a společně s celou 
rodinou přistoupil pak ke svaté zpovědi. Pan farář ohlásil věřícím 
ovoce svého zakročení, dal zase zvoniti pět minut na znamení smíru 
a podal celé rodině vinníkově i jemu svaté přijímání. (Stalo se 
v lednu 1929.) Olovjanka odpočívá ve farním archivu.

*
Nezní to jako neuvěřitelný anachronismus do našich odkřesťaně- 

ných poměrů společenských? Je možný u nás takový případ staré 
církevní kázně? Představte si, jak by se asi zachovala jen naše po
kroková žurnalistika k takovému duchovnímu správci — zpátečníku 
— a poznáte, jak jsme pokročili, vlastně se vzdálili od ducha Kris
tova učení. Jsou ještě zlatodoly křesťanské opravdovosti na slo
vanském Východě, jen více Božích dělníků tam třeba místo poli
tických farizeů, hospodářských keťasů a sociálních otroků. Pak 
vzejde ex Oriente lux!
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Sofia.
Čeští krajané v Bulharsku. — Ladislav Zamykal. 

(Pokračování.)

V sobotu odpoledne udělal jsem si osnovu kázání a pak jsem šel 
do kostela na požehnání, Usedl jsem v oratoří, vedle které je lóže 
vyhrazená pro diplomaty. Naproti, na straně epištolní, je oratoř 
dvorní a královská. Před požehnáním modlila se mládež z batol, 
ústavu sv, růženec. Po Sláva Otci bylo vždycky bulharský udáno

Děti české školy v Sofii se svým katechetou P. Josafatem Markovém 
a s učitelským sborem.

tajemství a pák se modlily Zdrávasy už bez tajemství a to latin
sky. I zpěv při sv. požehnání byl latinský.

Vpředvečer šel jsem se opět projiti městem. Koupil jsem si hroz
nů, které v našich penězích byly velmi laciné, totiž 1 kg za 3—5 Kč. 
A jaké, pane! Město tentokráte udělalo na mne mnohem příznivější 
a veselejší dojem než první den. Za 1 Kč dal jsem si vyčiistiti i boty. 
Obdivoval jsem se té proceduře, které čistič mou obuv podrobil. 
Však se pak leskla jako zrcadlo. Večer jsem ztrávil v příjemné spo
lečnosti pánů z vyslanectví, kteří mne doprovodili až ke klášteru.

Neděle. Sleduji bohoslužby. Jedna mše isv, je pro italskou kolonii, 
jiná pro francouzskou. Též německé bohoslužby se kopávají. Hrubá 
měla býti s bulharským kázáním, které však ustoupilo mému čes
kému. Kostel je hustě obsazen. Bulhaři napjatě a pozorně poslou
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chají a já snažím se mluviti pomalu a vyslovovati co nejzřetelněji. 
Mluvím o svátém Václavu a spojuji to též s jubileem našeho státu. 
Kde jsou Češi, uhaduji podle toho, že vidím utírati si mnohé ženy 
oči. Spatřuji tu i své včerejší známosti a vzadu hladí si bradu P. Jo- 
safat, jenž mi slíbil, že poví mně obsah kázání na doklad, kolik a 
jak mnoho česky rozumí, I otec Leopold, Slovinec, přišel si mé ká
zání poslechnout, stejně jako frátři — Bulhaři.

Po mši svaté přichází hlouček Čechů do kláštera. Děkují mi a 
prosí, abych brzy zase přijel, ale oznámil svůj příjezd zavčas, aby 
mohli provésti v kolonii řádnou agitaci. Některé ženy chtějí také ke 
zpovědi. Všichni jsou patrně dojati, vzpomínka na vlast je roztesk- 
niila... Bože, kdyby českého kněze mohli míti stále! Hned by jim 
bylo lépe a veseleji ...

Po obědě zasedáme všichni v zahrádce, vlastně na malém dvorku 
s několika chatrnými stromy. Otec Albert, představený kláštera 
(u nás říkáme kvardián, tam superior) a současně farář, rodák 
z jižních Tyrol, odpovídá na četné mé otázky.

Kněží v klášteře sofijském je 7, z toho on Němec, 2 Slovinci 
(otec Leopold a otec Václav) a 4 Bulhaři (otec Ambrož, Josafat, 
Cyril a Augustin). Klášter patří do jihotyrolské, dnes ted^ italské 
provincie. Otcové kapucíni kážou bulharský, italsky, německy, 
francouzský a P. Josafat zkouší to i po česku. Náboženství vyučují 
na různých školách těmitéž jazyky, ba od loňska i po maďarsku 
(škola maďarská má 20 dětí).

Katolické školství v Sofii a vůbec v celém Bulharsku požívá úplné 
svobody. Bulharské vládě nijak nepřekáží vysloveně katolický 
duch církevních škol. Naopak, dává těmto školám právo veřejnosti 
velmi ochotně, poněvadž oceňuje vysokou jejich hodnotu a jejich 
dokonalou loyálnost. Podle počtu dětí stojí v Sofii mezi katolickými 
školami na prvém místě ústav francouzských školských sester (ma- 
teřinec v Marseilli, sester v Sofii 19), které mají francouzskou obec
nou školu a progymnasium.*

Loni otevřely gymnasium. Žaček měly přes 900. Vedle nich 
stojí francouzští školští bratři svátého Josefa (dvacet bratří), 
kteří mají francouzskou obecnou školu, progymnasium a rovněž loni 
otevřeli gymnasium. Žáků je na ústavě přes 700, Vedle francouz
ských sester působí v Sofii ještě Milosrdné sestry sv. Kříže (mate- 
řinec v Ingelbornu) z chorvátské djakovačské provincie. Začaly se 
sirotčincem, nyní mají obecnou školu a progymnasium. Každý před
mět vyučují bulharský a německy. Žákyň mají přes 300, Bulharské 
ministerstvo školství je se setrami sv. Kříže velmi spokojeno. Vedle 
škol mají tyto řeholnice nemocnici s 80 lůžky. V nemocnici působí

Bulharské školství je organisováno takto: Od 7, do 12. roku svého věku na
vštěvuje mládež obecnou školu, od 13. dio 16. roku progymnasium, které bychom 
mohli nazvati naší měšťankou, ač má ve svých 3 třídách úplně ráz našeho 
gymnasia, ovšem bez latiny. Z progymnasía vstupuje se hned na pětitřídní 
gymnasium. Reálné gymnasium má zavedenu jen franštinu, gymnasium latinu 
bez řečtiny, ale s franštinou.
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16 sester (11 Chorvátek a 5 Slovínek). Všech sester sv. Kříže je 
v Sofii 35.

Do katolických škol sofijských chodí přes 1900 žáků a žákyň, 
třebas katolíků všech národností je v Sofii pouze asi 5000, Většina 
žactva je tedy pravoslavná. Ve všech katolických, byť i cizojazyč-

Katolický kostel sv. Josefa v Sofii.

ných školách pěstuje se pilně bulharština, přednáší bulharská lite
ratura, dějepis a zeměpis. Pro vyučování náboženské je katolický 
katechismus a biblická dějeprava v bulharském jazyku.

Vedle zmíněných sester působí v Sofii ještě katolické řeholnice 
východního slovanského obřadu, eucharistiánky, které dříve praco
valy záslužně v Macedonii. V Sofii mají sirotčinec a jsou v soukro
mém sanatoriu pro tuberkulosní.

Katolické řeholnice vykonávají nejen v Sofii, ale i jinde v Bulhar
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sku velký kus misionářské práce. Dokladem jsou četné konverse 
v sofijské nemocnici sester sv. Kříže. Prostřednictvím dětí působí 
sestry blahodárně i na náboženský život v rodinách. Francouzská 
kolonie sofijská může hlavně zásluhou sester a za pomoci otců ka
pucínů žiti úplně svým životem náboženským; ničeho jí nechybí. 
Chorváté a Slovinci, pokud jsou jací v Sofii, mohou se nábožensky 
i národně opříti o své djakovačské sestry.

Když jsem to tak viděl, zatoužil jsem z plna srdce, aby i naše 
české ženské řeholní a kongregačni provincie přistoupily k takové 
zahraniční misionářské práci, zejména tam, kde máme větší české 
kolonie. Klášterní škola, nemocnice, sirotčinec — co by se na těchto 
místech v cizině mohlo vykonati pro spásu duší našich emigrantů. 
Dva české řády už postavily československé hospice v Římě, nuže, 
milé sestřičky, pusťte se i na slovanský jih! Nebožtík dr. Stojan tak 
po realisaci této myšlenky prahl, on by vašemu podnikání jistě 
z nebe žehnal a vyprošoval mu hojnost Božích milostí-!

Katolíků, jak jsem už řekl, je v Sofii asi 5000, římských 4000, 
gréko-katolíků kolem 1000. Latinským biskupem je apoštolský ad
ministrátor, kapucín msgr. Vincenc Pejev, grékokatolickým msgr. 
Cyril Kurtev. Oba jsou Bulhaři, Středem římskokatolického živcřta 
v Sofii je kapucínský kostel sv. Josefa s klášterem v ulici Lavele, 
kde jsem byl právě hostem. Kostelu se také říká „katolická katedrá
la“. Do Bulharska přišli kapucíni už r, 1841. V Sofii konají duchovní 
správu. Je to práce obtížná, poněvadž těch 4000 katolíků je rozho
zeno po celém městě, čítajícím 230.000 duší. Grékokatolíci mají 
svůj kostel s farou, které jim vystavěl ipapež Benedikt XV. Jsou to 
emigranti z Macedonie ia Thrácie, Grékokiatolidkýóh kněží je tu 8, 
ale několik jich nesmí zpovídati a kázati, poněvadž je soluňský bis
kup Šanov vysvětil, ač neměli než obecnou školu. Vedle kostela 
sv. Josefa jest ve čtvrti Podueni katolický kostel sv. Františka. 
Klášterní kaple mají sestry sv. Kříže v nemocnici a ve své škole.

Z katolických spolků sofijských nutno uvésti mužský spolek sv, 
Cecilie (70 členů), který má též pěvecký sbor; ženský spolek sv. 
Antonína, sledující charitativní cíle, spolek sv. Stanislava pro muž
skou mládež; Mariánskou družinu pro dívky (šíří dobrý tisk, navště
vuje nemocné a pečuje o výzdobu kostela) a III, řád sv, Františka, 
Grékokatolíci mají spolek sv, Cyrila a Metoděje, Členové všech 
těchto spolků jsou praktičtí, opravdoví katolíci.

Na veřejnost se representují katolíci sofijští a bulharští vůbec 
týdeníkem „Istina“. Redakce je v kapucínském klášteře. Vedle otce 
Ambroža v ní pracují pp. dr, Dragov a Čaplikov, mladí, horliví 
laici. Zde vychází také kalendář svátého Cyrila a Metoděje, Velmi 
velký důraz klade redakce „Istiny“ na apologetické články. Na po
měry bulharské je „Istina“ list veliký a dobře redigovaný. Dále vy
chází v Sofii pro členy spolku sv. Cecilie malý časopis „Pregled". 
V Plovdivu vydávají OO, asumpcionisté měsíčník „Poklonik" (Pout
ník),

*
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Informacemi o těchto a jiných pro mne zajímavých věcech byl 
vyplněn náš rozhovor při siestě po nedělním obědě na klášterním 
dvorku. Pokračováno v něm bylo ještě v kanceláři P. superiora. Po 
požehnání mne zavezl otec Josafat do výletního’ předměstí Knjaže- 
va. Všecko tam bylo dlouhotrvajícím suchem vypráhlé. Po' návratu 
bylo nutno se chystati k odjezdu. Otec Josafat a otec Leopold mne 
doprovodili na nádraží, kde už čekal pan Stříbrný. Vlak byl zase

Vnitřek farního kostela sv. Josefa v Sofii.

nabitý až běda. Dostal jsem se do plného už kupe, které se však 
v Dragomanu, poslední stanici bulharské, úplně vyprázdnilo. Zůstal 
jsem sám s dvěma německými studenty z Lipska, kteří se vraceli 
z Cařihradu, Jeden z nich lehl isi nahoru do zavazadlové příhrady, 
my dva na lávky a tak jsme aspoň kus noci, až do Niše, mohli v kli-« 
du, pokud nebyl rušen prohlídkami, prospati, Spal jsem zase dobře, 
ačkoliv vyhláška ve vagoně „Umolivaju sa putnici, da, ako přimete 
u kolima stenice, dostave konduktéru“, čili jinými slow řečeno: 
„Zmerčíte-li ve vagoně štenice, hlaste konduktérovi", nebyla příliš 
povzbudivá. Ale my jsme nic nezmerčili a tedy nemusíli nic chytat 
ani nic hlásit.

Tím byl absolvován můj zájezd „na skok“ do Sofie. Byl první, ale 
ne poslední. S přátelí sofijskými udržuji stálé styky a ti zvou 
důtklivě: „Přijeďte zase a brzy!“
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Neštěstí velkého národa.
Obrázky z Ruska. — Sebral dr. Jan Michalský.

V poslední době objevily se v četných časopisech články popi
sující ruské poměry tak, že se v člověku při čtení tajil dech hrůzou 
nad tím, kam tato země a její lid spěje.

Tak psal o Rusku v berlínském „Vorwárts“ Petr Garwy, ,,L'Osser- 
vatore Rótaiano“ přinesl celou řadu článků, ve „Figaro" opětovně 
psal G, Goyan, v „Revue des Deux Mondes“ hrabě Kokoucov, 
v „Neues Wiener Journal“ dr, Edmund Wengraf (Der Kampf ge- 
gen die Religion, In Moskau und in Wien),

Z těchto různých článků vybral jsem jen to, co nejvíc zaráželo, 
aby si čtenáři mohli učiniti alespoň nějaký obraz o děsných pomě
rech ruských,

*

1. Jak mělo býti zabráněno účasti na loňských velikonočních 
bohoslužbách?

Teprve nedávno ukončen před moskevským lidovým soudem pro
ces o loňském velikonočním divadelním představení.

Byla totiž loni vyzvána všechna divadla, aby uspořádala noční 
divadelní představení, a aby všechny vstupenky dala k disposici 
sovětům (radě) dělníků za patřičnou odměnu. Uzavírány různé 
smlouvy, K dohodě došlo též mezi Velkou operou a dvěma sověty 
potravinářských skladišť a závodů státních. Správa divadla se zavá
zala, že bude dávati Musorgského operu „Boris Godunov“ za od
měnu 2000 rublů. Představení mělo začíti o 9. hod, večer a nemělo 
skončiti před jednou hodinou v noci, aby účastníkům bylo znemož
něno súčastniti se půlnočních bohoslužeb ve chrámech. — Ale vše
chno dopadlo jinak. Hlavní operní pěvec onemocněl, a protože ne
bylo za něho náhrady, rozhodla se divadelní správa dávati „Knížete 
Igora“; kus je mnohem kratší a k tomu přestávky byly tak zkrá
ceny, že o půl 11. hod. bylo již po divadle. Herci i diváci mohli bez 
obtíží do chrámů.

Potom se však zdráhaly sověty zaplatiti smluvený obnos, protože 
nebylo dosaženo protináboženského účelu představení. Došlo to až 
k soudu, A „lidový soud“ odsoudil soudruhy bezbožce, aby zapla
tili smluvený obnos 2000 rublů.

2. Rozšířeni trestu smrti.

Žaláře ruské jsou přeplněny vězni. Na Solovkách je na příklad 
obyčejně 27.000 vězňů, v Kemu 18.000 i více. Jak by tomu mohlo 
býti odpomoženo, napadlo Krylenkovi, který navrhl, aby trest smrti 
byl co nejvíce rozšířen, aby se žaláře uvolnily.
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3, Těžký život kněži.

Počátkem září vešly v platnost nové předpisy o nájemném; v nich 
se rozlišuje mezi „prvkem pracujícím“ a „prvkem nepracujícím“, 
mezi který je počítáno kněžstvo, poněvadž bolševici neuznávají 
duševní práce. Pro nepracující může býti nájemné libovolně zvýše
no, Chce-li kněz dostati byt, musí platiti až o 400 procent více, a

Biskup sjednocených Bulharů Cyril Kurtěv.
i kdyby ty peníze měl, neschválí nakonec sovětský úřad smlouvy 
a kněžím nezbývá, než aby jako podnájemníci platili až 88 rublů 
za čtvereční metr bytu měsíčně ,.. Vedle biskupa msgra Sloskana, 
který v bažinách soloveckých úplně ochroml a ztrácí zrak i sluch, 
jsou ještě jiné oběti. Tak byl do hlubokého žaláře uvržen pravo
slavný biskup, stoupenec Tychonův, kterému na posměch dali pouze 
hebrejskou bibli: „Neumí-li jí luštiti, ať se snaží, by to Bohu zpro
středkoval jeho prelát,“
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Děkan katedrály mohylevské Bělogolový byl odsouzen do vy
hnanství na ostrovy Solověcké, ale podařilo se mu uprchnouti. Byl 
odsouzen proto, že prý buď v Polsku anebo v Berlíně přijal svěcení 
na biskupa. Veřejnosti bylo hlášeno, že byl propuštěn. Ale od té 
doby zmizela jakákoliv stopa po něm.

Nyní se to vysvětlilo! Mohylevský děkan byl ponejprv osvobozen 
pro svazky, které poutaly jeho otce k rodině soudruha Kalinina, 
potom však byl poznovu zatčen a potají utracen.

4. Bůh neumírá!

„Věčný“ — píše Goyan ve „Figaro“ — „má život tuhý, tužší, než 
se domníval zemřelý Lenin." Po desíti letech jsou ještě v Rusku 
věřící, kteří houževnatě a hrdinsky drží se své víry.

Sověty přeměnily v Moskvě chrám Vykupitelův v museum; ale 
mnoho věřících chodí i dále do musea, aby se tam pomodlili; klekají 
před křížem a obrazy, a líbají zemi jako v kostele.

Statisíce poutníků putuje do Peščerské lavry1 v Kyjevě; dostá
vají úředního sovětského průvodce, který vysvětluje přirozenými 
vlivy, proč se mrtvoly svátých mnichů v katakombách klášterních 
nerozpadly; jedni naslouchají, druzí nikoliv, ale všichni se tiše modlí.

Sověty se domýšlely, že snad v krátkém čase budou opuštěny 
zázračné mariánské obrazy, kterých v r. 1907 napočítal úředně 
svátý synod 612. Než právě obrazy zachovávají ono zbožné ovzduší, 
ono lidové podání a starobylost, které táhnou k sobě neodolatelně 
i osoby zpracovávané sovětskou filosofií. Ba stává se, chceme-li 
věřiti tomu, co píše Brian-Chaninov ve svém díle „La chiesa russa“ 
(„Církev ruská“), že obraz Matky Boží splývá v duších ruských 
ctitelů v jedno s pojmem matušky ■— ruské země, která je živí.

Hrubý a povrchní sovětský materialismus (hmotařství) naráží na 
podvědomý náboženský cit, který nahražoval v ruském lidu znalost 
víry,

„Duchovenstvo málo poučuje a lid špatně chápe," tak tento zjev 
před čtvrt stoletím vysvětloval Pobědonoscev. A přece ve všech 
těch Zachovalých duších jako u starých Athéňanů je zbudován oltář 
„neznámému Bohu“ a oni svěřují svůj život Prozřetelnosti jako 
skutečnosti.“

Z ruských duší nevymizela touha býti „nositelkami Boha“, hle
dači Boha", touha závidě jící oněm věčným poutníkům, kteří putovali 
z kláštera do kláštera, hledajíce pravdu, milost a Boha.

Berďajev, který se domnívá, že Východ je bližší Bohu než Západ, 
napsal: „Všichni myslitelé, všichni ruští spisovatelé jsou poutníky, 
hledajícími božskou pravdu.“

Na cestách sovětského Ruska potkávají se ještě mystičtí poutní
ci.,, putují ke končinám obzoru; ti jsou solí této země, kterou se 
snaží sověty zničiti,

Mohamedánští Tataři, vidouce jednoho dne přicházeti mladé ko-
* Než byla ovšem zavřena, jak poslední zpráva hlásí. 
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munisty, kteří chtěli rušiti jejich bohoslužby, pustili se s nimi do 
zuřivého boje a 13 z nich pobili, A když o tom vypravoval starý 
Tatar P. ďHerbignymu, pravil: „Od-té doby nikdo nerušil nám 
obřadu. Jsme skoro všichni komunisty, komunismus však je pro 
lidi a mezi lidmi. Pokud jde o Boha, je vždycky Bohem, Mistrem, to 
je samozřejmé,“

Proti tomuto vnitřnímu světlu je sovětská dialektika bezmocná! 
I mládež odporuje!

„Proč se zabývati starci a stařenami,“ praví soudružka Katan- 
skaja, „Ti jsou na odchodu, zabývejme se mládeží!"

Jiní však namítají, že ti starci nikdy nepřestanou umírati a že 
mají ještě čas, než se promění v prach, aby „poskvrnili nábožností 
dětské mozečky“, není-li snah obrátiti i je k jinému způsobu života, 
k bezbožectví. Mezi mládeží též možno často zaznamenati náhlé 
projevy odporu; není to snad ani tak odbojná vůle, jako spíše trpná 
houževnatost starobylých tradic; a tento odboj, protože velmi dlouho 
již trvá a vymyká se pronásledování, působí největší znepokojení 
Sovětů, (Pokračování.)

Minulost a budoucnost ruského unionismu.
Dr. Valerij Vilinskij.

Když se metropolita moskevský Isidor vrátil se sněmu florent
ského, byl vypuzen, a ti, kteří smýšleli stejně s ním, byli deporto
váni do dálných končin a tam těžce trestáni. Než, z kruhů „závolž- 
ských starců“ stále bylo slyšeti hlasy ve prospěch sjednocení. Pří
znivě o katolictví psal Maxim Grek a Mikuláš Němčin uveřejnil své 
vynikající dílo, ve kterém hájí totožnost víry pravoslavné a kato
lické, Mnohem později, když přišel do Ruska geniální Križanič 
s myšlenkou sjednocení církví, byl s jásotem uvítán právě dědici 
kulturního odkazu „závolžských starců“. „Starcové“ překáželi „jo- 
siflanům“ nejen svou propagandou pro sjednocení církví, nýbrž 
i tím, že ostře kritisovali jejích činnost, směřující k tomu, aby církev 
soustředila ve svých rukách ohromné bohatství, zvláště orné půdy. 
Bylo třeba zahájiti boj a podnět k tomu boji se naskytl, když „star
cové" jali se opravovati staré bohoslužebné knihy. V liturgických 
knihách bylo totiž mnoho chyb a nesprávných překladů z řečtiny, 
„Starcové“ tedy ve skutečnosti jednali docela správně, ale přece 
byli odsuzováni, posíláni do vzdálených klášterů a těžce trestáni. 
Vítězství „josiflanů“ se zdálo býti úplným — ideologie: „Moskva 
— třetí Řím“ -— stala se oficielním heslem. Avšak netrvalo to dlouho.

V druhé polovici XVII. století moskevský patriarcha Nikon se 
rozhodl opraviti staré bohoslužebné knihy. „Josiflané“, kteří až 
doposud všemožně podporovali vládu, nyní ve své konservativní 
předpojatosti proti všemu novému rozhodně se postavili proti re
formě, Hlavním sporným bodem byl způsob, jak se má dělati zna
mení Svatého kříže, zda dvěma, či třemi prsty. V roce 1666 anti- 
ochijský patriarcha Makarij přijel na pozvání Nikonovo do Moskvy 
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a v přítomnosti cara zakázal pod trestem exkomunikace dělati kříž 
jen dvěma prsty. Stoupenci „josif lánského“ směru zorganisovali 
proti tomu rozkol, a byli z# to pronásledováni. V rozhořčení nad 
tím hlásali, že Nikon je antikristem a že i „třetí Řím", Moskva, v do
hledné době padne, poněvadž zradila staré pravoslaví. Tak se stalo, 
že bývalí přísní pronásledovatelé „závolžských starců" trpěli nyní 
sami pronásledování, a jejich heslo „Moskva je třetí Řím“, které 
svého času zvítězilo nad opravdovým křesťanským smýšlením, bylo 
nyní potíráno státem. Rozkol strhl za sebou množství ruského ná
roda, takže v dnešní době čítá asi 20 milionů přívrženců.

Právě tou dobou počaly se šířiti myšlenky Križaniče, který dů
razně hlásal nutnost sblížení všech slovanských národů a nutnost 
sjednocení církví, Križanič spatřoval v osobě ruského cara jediného 
činitele, který byl s to, aby nejen osvobodil ujařmené slovanské 
kmeny, nýbrž také obrodil pravoslaví a se přičinil o sjednocení 
církví. Spis Križaničův byl znám carovi Alexejovi a Foedorovi a 
část myšlenek v něm obsažených byla uskutečněna Petrem I. Zde 
právě vidíme, jak krásně rozkvétaly na ruské půdě myšlenky ka
tolické a jaké hojné užitky někdy přinášely.

Petr I. dobře to myslil s pravoslavím. Avšak konservativní smýš
lení duchovenstva a lidu, kteří jistě zůstávali pod dojmem rozkolu 
a v každém novém počínání viděli jen „ruku antikristovu“, překá
želo Petrovi I, v zamýšlené reformě. Zájmy státu vyžadovaly přís
ného a rychlého jednání a proto i postup Petrův byl bezohledný. 
Stolice patriarchy moskevského byla zrušena a místo ní byl organi- 
sován synod, který řídil ober-prokuror, úředník-laik, Tak spoutána 
byla organisace ruské církve, aby nemohla revoltovati proti vládě, a 
právě tato nehybnost církevní organisace byla překážkou, že v cír
kevní smýšlení nemohla proniknout nějaká nová myšlenka, aniž byla 
kontrolována a schválena státem. Utvoření synodu překáželo nejen 
extremním sektářským hnutím, nýbrž také myšlence sjednocení. Tak 
po více než 70 let nemohla myšlenka spojení církví náležitě zakot- 
viti v ruské veřejnosti. Za nástupců Petrových, hlavně za Pavla I. 
znovu vidíme obrození idee unionistické. Pavel sám byl konvertitou- 
katolikem, byl mužem hluboké víry a jeho sympatie ke katolictví 
šly tak daleko, že dokonce přijal i úřad velmistra řádu křižovnic- 
kého. Jest málo známo, ačkoliv je to nepopiratelnou historickou 
pravdou, že car Pavel byl zavražděn právě v nocí před tím dnem, 
kdy měl podepsat rozkaz, aby bylo zahájeno vyjednávání s Římem 
o sjednocení církví. Jeho syn Alexander zabýval se v mládí sektář
ským mysticismem a byl velmi blízkým zednářským skupinám petro
hradským. Později však před smrtí se obrátil ke katolictví a zemřel 
jako skutečný katolík.

Reforma Petra I. zavinila onu roztržku mezi oficielní církví a 
náboženskou veřejností ruskou, o které jsem se zmiňoval na po
čátku této stati. Církev nemohla dáti věřícím odpověď na řadu otá
zek, které jí byly předkládány. Ruská církev postrádala jednotného 
centra, které by bylo mělo dost autority, aby určitě rozřešilo palčivé 
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problémy. Nezbývalo nic jiného, než zůstávati v tom stavu, ve kterém 
byla církev před reformou, a tak mnoho z toho, co zajímalo nábo
ženskou myslící veřejnost, bylo církví ignorováno. Vliv carské vlády 
tu převládal; církev vlastně nebyla ničím jiným, než jedním z ne
sčetných státních úřadů. Dokonce ani vynikající pravoslavní mysti
kové XIX, století nemohli míti silnějšího vlivu na aparát oficielní 
církve; vedli tedy život více kontemplativní, ač mohli býti nejen 
ozdobou a pýchou pravoslaví, nýbrž snad i zachrániti je od blížícího 
se úpadku.

Veřejnost, která se zajímala o sjednocení, nemohouc najiti uspo
kojivé odpovědi ve své církvi, hledala ji mimo ni. Tak vzešla řada 
ruských konvertitů a myslitelů katolického směru. Jména Svěčinové, 
Gagarina, Šuvalova j sou dosti známa, není tedy třeba o nich podrob
něji se zmiňovati. Někteří z nich sjednocovali se s církví římskou, 
jiní zůstávali sice pravoslavnými, ale hlásali ve své církvi svobodně 
ideu sjednocení. Konečně přišel geniální Solovjev, jehož myšlenky 
ještě dlouho zůstanou nepřekonatelné. Působení konvertitů trvalo 
více než století a mělo za následek, že po revolucí celé osady (na 
příklad Bogdanovka v charkovské gubernii a j.) přestoupily ke ka
tolictví. Dnes pak četní inteligenti ruští zajímají se o sjednocení, a 
jakmile pominou nepříznivé okolnosti dnešní doby, budou jistě pů- 
sobiti na ruský národ, aby ho přivedli k ideálu církevní jednoty 
v Kristu.

Po revoluci roku 1917 padla carská vláda, která uměle udržovala 
ruské pravoslaví pohromadě. Během 200 let synodálního období 
vzniklo však v ruské církvi nenápadně takové množství protichůd
ných, navzájem se potírajících názorů, že jich další setrvání v jed
notném rámci pravoslaví stalo se nemožným, A tak vidíme, že se 
hned po revoluci tvořily různé sekty, od pravoslaví se odštěpovaly 
nové „církve“, zbožný ruský lid náhle upadá do nevěry. Nejsou to 
jen nahodilé zjevy, nýbrž je nutno s nimi počitati. Dostavily se jen 
následky toho, že se ruská hierarchie odcizila národu a na nábo
ženský život lidu se dívala čistě úředně. Národ hledal pravdy Boží 
a bez pomoci pastýřů na svých cestách zabloudil. Jelikož tu nebylo 
neomylného učitelského úřadu církevního, vnikly do pravoslaví 
snadno různé protestantské a jiné názory. Carská vláda jakž takž 
ještě udržovala zevnitřní jednotu pravoslaví, ale po jejím pádu počalo 
pravoslaví se rozkládati. Je nesporno, že dnešní ruské pravoslaví již 
není jednotný ideový a náboženský celek. Rozpadává se několika 
směry. Jsou to především směr agnostický, nevěrecký a sektářský. 
Určité skupiny uvolněného pravoslaví splynou asi s protestantstvím. 
Zůstane však tu jádro skutečně pravoslavných věřících, kteří budou 
se snažiti o obrození původního pravoslaví. Tyto snahy je přivedou 
blíže ke katolictví, Budou-li chtít býti důslednými, nezbude jim nic 
jiného, než aby se sjednotili s církví římskou. Jenom tak najdou 
ztracenou čistou a nezkalenou pravdu Boží. A to je také logický 
závěr celého přehledu církevních dějin ruských, k němuž dojde 
každý nezaujatý a nestranný pozorovatel.
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Dnešní ruské filokatolické hnuti vlastně není nic jiného, než určité 
skupiny onoho skutečně pravoslavného jádra ruského. Hlásí se k ně
mu ti, kteří již nyní pochopili, kam spěje rozvoj dějinných událostí. 
Promyslili celý problém až do konce a přišli k těm závěrům, ke 
kterým dříve něho později přijde každý, jehož pravoslavná menta
lita zůstala neporušenou.

Sjednocení církví není tak vzdáleno, jak snad někteří myslí, jest 
připravováno i s ruské strany. Ruské filokatolické hnutí chce býti 
dědicem starých ruských tradic, a skutečně hledati prospěch pra
voslaví i těžce zkoušené vlasti. Shrnuje v sobě všechno, co jest 
v ruském národě nej lepšího, a až Rusko nabude svobody, právě toto 
hnutí může rozkvésti a rozšířiti se neočekávaně a býti nejen důle
žitou složkou, nýbrž základem a podstatou budoucího náboženského 
obrození veliké říše slovanské. Zahynout by mohlo jen tehdy, kdyby 
úplně zahynula svátá Rus, anebo kdyby vymřela u ruského národa 
křesťanská víra. To se však nikdy nestane!

Ze svatopostního času ve Stropkově.

Na církevním sněmu v Nicei 325 bylo ustanoveno, že velikonoce 
mají se slaviti v neděli po prvním jarním úplňku a jestliže na ten 
den připadnou židovské velikonoce, tedy neděli následující. Zároveň 
bylo usneseno, že za první jarní den má se počítat 21, březen. Ka
lendář východní církve jest o 13 dní pozadu. Máme proto letos veli
konoce hodně později, až 5. května. Bude to letos vůbec zajímavé 
v našem stropkovském klášteříku. Církev římskokatolická bude sla
viti vzkříšení a slavnostně ozdobeným kostelíčkem ponesou se slav
nostní velikonoční písně „Vstalí Kristus, nad smrfu zviťazitel“, a 
církev řeckokatolická bude ještě oděna kajícím rouchám „v tverdém 
posti". V takových dobách živěji cítíme, že nemáme samostatného 
svého ruského kláštera .., Než pryč s ponurými myšlenkami! Při
pravuj eme-li se na velikonoce, třeba s Kristem trpěti.

Církev svátá našeho řeckokatolického obřadu stará se výtečně 
o to, aby její věřící byli hodni slaviti veliký den vzkříšení Spasite
lova, Jen jednoho jest potřebí: proniknouti se duchem, jaký vane 
ze všech liturgických výkonů této svaté doby. Deset neděl jest pří
pravou na velikonoce. Jejich řadu počíná neděle o publikánu a fa
rizeovi, „Pýcha jest hlavní překážkou každého dobrého díla, proto 
právě v této době svátá církev ráda by z kořene vytrhala nebezpečné 
to býlí.“

Církevní zpěvy toho týdne jsou plny napomenutí k pokoře. „Ne 
molymsja farisejsky, bratie, ubo voznosjaj sebe smyrytsja; smyrym 
sebe před Bohom ...“ (Postný triod, to jest bohoslužebná kniha, 
obsahující modlitby a zpěvy zvláštní pro postní dobu; řekli bychom 
asi latinsky „Proprium de tempore". Poznamenati sluší, že lid s kně
zem zpívá každou neděli „Utrenju", „Večernju“.)
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Dvě následující neděle mají za účel vzbuditi u věřících ducha ka
jícnosti. První neděle poukazem na milosrdenství Boží (neděle mar
notratného syna): „Vrátiv se k dobrému Otci, prosím s pláčem: 
Přijmi mne jako nájemníka utíkajícího se k tvé vlídnosti, i spas 
mne.“ Podobným duchem nesou se zpěvy celého týdne, V neděli na 
utrenji zpívá se žalm „Na řekách babylonských“. Téhož cíle má 
dosíci druhá neděle (masopustná) poukazem na Boží spravedlnost 
V církevních písních toho týdne předvádí se druhý příchod Krista 
Pána. Sobota před touto nedělí, jakož i 2,, 3. a 4. sobota velikého 
postu jsou tak zvané „soboty zádusní“ (jakýsi den dušiček ve vý
chodním obřadě). Právě v postě církev svátá připomíná věřícím duše 
v očistci, aby, konajíce v této době nejvíce dobrých skutků, oběto
vali je ve prospěch duší v očistci. V „cerkvách“ jest zpívaná mše sv. 
za zemřelé, panychida a pod. Předčítají se z „hramot“ jména všech 
zemřelých v osadě, což trvá někdy hodně dlouho. Kde možno, koná 
se tato slavnost na hřbitově. Někde ozdobují hroby na Boží hod ve
likonoční. Týden po masopustní neděli jest „preludium“ postu, za
kázaný čas, dříve bylo zakázáno celý týden jisti maso.

Následující sobotu koná se církevní památka všech těch, kteří se 
proslavili postem, aby se jejich příkladem věřící povzbudili k ná
sledování.

Přichází neděle „Syropustna“, protože již v pondělí začíná velký 
půst, kdy není dovoleno požívati ani mléčných pokrmů ani vajec. 
Pravda, církev svátá poskytuje nyní dosti značné úlevy, takový 
přísný půst omezila jen na šest dní celého postu, dovoluje požívati 
masa v neděli, úterý, čtvrtek a sobotu, ale lid, zvláště na vesnicích 
drží se houževnatě staré přísnosti. Mnozí duchovní správcové měli 
nemalou obtíž, jak oznámiti věřícím úlevu, a to tím více, že baťuš- 
kové pravoslavní využívají všeho, tedy i takové úlevy, k nesvědo- 
mité agitaci.

V postní čas mnozí naši lidé v pondělí, středy a pátky vůbec ne
vaří, jen brambory upekou, syrové zelí a chléb s česnekem jest jejich 
poživou. Pokrmy mastí olejem z konopných a lněných semen, které 
doma tlukou a nosí lisovat do některého městečka. U nás ve Strop
kově potkáváme tou dobou hloučky lidí, kteří si jdou obstarat liso
váním olej. Ve svátém týdnu někteří nejedí ničeho od Zeleného 
čtvrtku neb Velikého pátku až do vzkříšení. Sám znám některé ta
kové horlivé věřící. Na čest našich lidí musím říci, že i jinak velcí 
píjané zdržují se v ten čas „pálenky“. „To by byl hřích piti pálenku 
v postě,“ říkají. Některý to ovšem nevydrží.

Po dobu postní jsou u nás zakázána nejen hlučná veselí a tance, 
ale i zpěv světských písní. Prvních 5 neděl postních slouží se služba 
Boží sv, Vasyla Vel., a každou středu a pátek jest tak zvaná mše 
svátá předposvěcených darů. Po každé „Utrenji“ i „Večernji" kněz 
s lidem „bjuť poklony“, to jest čelem dotýkají se země a líbají ji.

Ještě krátce nastíním obsah vlastní svatopostní doby.
V prvním týdnu líčí církev sv. ve zpěvích pád našich prarodičů 

a jeho smutné následky. Ve druhém týdnu nám připomíná, jak těžko 
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a často jsme vlastními hříchy urazili Boha, a proto ozývají se při 
bohoslužbách slova srdečné, hluboké lítosti nad hříchy.

Aby věřící nepolevili v horlivosti, vystavuje se třetí neděli slav
nostně svátý kříž. V sobotu na „večerní“ zpívá se mezi jiným: „Ži- 
votonosný kříži, buď zdráv, tvé nehynoucí dřevo nám vypučelo 
sladkost věčné slávy, tebou obrací se na útěk pluky běsů, tebou 
radují se andělé, v tobě plesají zástupy věřících. Zbrani nepřemoži
telná, sílo nezdolná, vítězi nad cary, slávo kněží, dej, abychom se 
i my nyní dočekali času utrpení Kristova i velikého milosrdenství."

Kříž zůstává vystavený v cerkvi až do pátku. Před každým bo
hoslužebným úkonem kněz s lidem kloní se před ním po třikráte.

V písních čtvrtého týdne přirovnává se duše kajícníkova k člo
věku, který upadl mezi lotry, jemuž nepomohl ani kněz, ani levita, 
proto ho církev svátá odkazuje k Bohu křížem a jinými obrazy 
z Písma Svatého, aby činil ovoce pokání: „Pojďte na práci do du
chovní vinice, přinášejte v ní ovoce pokání, nezabývejte se jídlem a 
pitím, v modlitbách i postech cvičte se ve ctnostech" atd.

Pozdě večer ve středu pátého týdne zpívá se „utrenja“ s 250 tro- 
pary, krátkými to písněmi plnými vroucích proseb lítosti: Na př.: 
„Následuje ženu kananejskou, volám: Synu Davidův, smiluj se 
nade mnou. Dotýkám se kraje tvého roucha jako žena s krvotokem, 
pláču jak Maria a Marta nad Lazarem." — Po každém troparu 
zpívá se: „Slava tebi, Bože náš, slava tebi" i „bjuť poklon" (velyke 
metanije). — V sobotu téhož týdne zpívá se „Akafist" k Panně 
Marii (sobota akafistová).

Na V. neděli postní připadá evangelium o boháči i Lazarovi, vě
řící vybízejí se ke konání dobrých skutků. Následující týden jest již 
bližší přípravou na utrpení Páně.

O bohoslužbách svátého týdne (strastnaja sedmyca) bylo by zá- 
hodno zmíniti se ve zvláštním článku, snad někdy později.

Bohužel, v našem Stropkově můžeme jen část těchto nádherných 
obřadů uskutečniti. V městě jest málo uvědomělých řekokatolíků, 
nemáme své cerkve. Konáme, co v daných okolnostech jest možno, 
Doma je práce nyní v postě dosti, zvláště když několik sousedních 
far jest bez kněží. Také svátých misií máme ohlášeno do našich 
velikonoc 11. A přece by se dalo mnohem více pracovati, kdyby
chom měli vlastní klášter a blíže dráhy.

Obracíme se k české katolické veřejnosti s prosbou o podporu 
tohoto českého misijního díla mezi rusínskými bratry. Zdejší lid 
toho zasluhuje, přes svoje chyby, má mnoho dobrých vlastností, jež 
vzbuzují nejkrásnější naděje. Na příklad ten heroismus v postech! 
Lid, aspoň venkovský, jest úplně prostý náboženské skepse (po
chybo vačnosti), slovo Boží přijímají jako děti. Stačí zmíniti se 
o utrpení Pána Ježíše, o Panně Marii, a lid dává se do pláče. Po- 
zoruhodno jest, že i muži a mládenci chtějí čisti jen pobožné knihy 
(Písmo svaté, životopisy svátých a pod.).

Prostý způsob hlásání slova Božího, jak toho žádal svátý Alfons, 
jest přímo jako stvořený pro zdejší lid. Důkazem toho jest stále 
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stoupající počet misií stropkovských redemptoristů, Kdežto r. 1922 
konali jen 5 svátých misií a 1 renovaci s malým počtem svátých 
přijímání, v roce 1928 bylo už svátých misií 13, obnov 14 a svátých 
přijímání asi 30.000.

Misijní dílo mezi řeckokatolickými Rusíny zasluhuje od českých 
katolíků pomoci. Vždyť český národ právem honosí se, že jest no
sitelem ideje cyrilometodějské a mostem k Východu. Mnoho v té 
věci již vykonal, ale pohleďme na cizí národy, jak podporují své 
misionáře mezi Slovany. Belgičtí redemptoristé řeckokatolického 
obřadu za vydatné pomoci své vlasti postavili v Haliči tři veliké 
kláštery a veliký juvenát. Zajisté, že čeští katolíci nedají se jimi 
zahanbiti, zvláště v jubilejním roce svatováclavském. Prosíme ještě 
jednou, podporujte české misijní dílo mezi Rusíny, každý jak může, 
morálně i modlitbou — té jest nejvíce potřebí — třeba i horlivých 
nových misionářů, třeba i hmotné pomoci!

Ruský monastýr, postavený za pomoci českých katolíků, byl by 
jistě důstojnou a trvalou památkou tisícího výročí úmrtí sv. Václava, 
knížete, vychovaného též v obřadě slovanském.

Rozhledy po náboženském životě.
Doma.

Význam poutních míst pro nábožen
skou obrodu našeho národa. Strážcové 
posvátného Hostýna uveřejňují zají
mavou statistiku o náboženském ruchu 
na tomto předním poutním místě mo
ravském. V roce 1928 navštívilo svátý 
Hostýn okrouhle 250.000 poutníků (ro
ku 1927 198.000), sv. přijímání bylo 
80,270, (72.414), mší sv, bylo slouženo 
2611, (2362), z toho zpívaných 267, 
(250), cizích kněží se zapsalo dol knihy 
v sakristii 645, (716), sňatků bylo uza
vřeno 105, průvodů přišlo 310, (289), 
z nichž bylo podle přání uvítáno 142, 
(134), skupin mládeže bylo 73, (70) s 
počtem dětí 2852, (2977), kázání a pro
mluv bylo 191, r, 1927 164, S velikým 
potěšením nutno poznamenat!, že po
čet všech tuto uvedených dat až na 
nepatrné zmenšení počtu cizích kněží 
a dětí došlých na pout, v minulém roce 
stoupl. Kdo pováží, kolik ještě jiných 
náboženských slavností, manifestací a 
poutí konáno bylo současně na jiných 
místech moravských — vzpomínáme 
jen řadu velmi zdařilých sjezdů eu- 
charistických — ten s radostí a vděč
ností se zadívá ke svátému Hoistýnu, 
jakožto ke strážné hoře cyrilometoděj
ského dědictví.

Nepřesná informace překvapila nás 
v 1. čísle letošního ročníku jinak vý
borně redigované brněnské „Hlídky" 
(str. 25). Kdo si přečte její zprávu o 
„catholica unio“, německém misijním 
sdružení pro Rusko, má dojem, jako 
by jeho dílem byly všechny kláštery 
a semináře, sloužící myšlence sjedno
cení, tedy Amay v Belgii, římské „Rus- 
sicum", ústavy v Lilie ve Francii i Al- 
bertýn v Polsku. Zatím je pravdou, že 
benediktinský klášter i řád mnichů u- 
nie v Amay s. M. vznikl ina přímý po
pud svátého Otce, římské „Russicum“ 
buduje též papež Pius XI., ruský se
minář svátého Basila v Lilie založili 
francouzští dominikáni za štědré pod
pory svaté Stolice a francouzských ka
tolíků, a zakladatelem polského Alber- 
týnu je východní větev řádu jesuit
ského, Nesluší se zajisté, aby si při
vlastňoval, třebas i misi jní spolek, cizí 
zásluhy — vinou nejasné stylisace ča
sopisecké. Při této příležitosti nemů
žeme však potlačiti jedné naší bolesti. 
Po celá desítiletí koná Ústřední ACM. 
zahraniční misie krajanské, na Vele
hradě už po, více než desítiletí připra
vuje náš papežský ústav misijní bu
doucí misionáře slovanské, máme svůj 
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misijní spolek slovanský — Apoštolát 
svátého Cyrila a Metoděje — je roz
šířen u nás, na Slovensku, Podkarpat
ské Rusi, v Jugoslávii, Americe, máme 
tu kněžský „Apoštolát jednoty" — ale 
jak málo pozornosti věnují těmto na
šim misijním záležitostem naše i kato
lické časopisy a noviny, i když mají 
rubriku misijní! Nemáme-li sami ke 
svému dílu úctu, jak ji čekáme od ci
zích?

Valná hromada diecésního ACM, ko
nala se v sobotu, dine 16, února 1929 
o 5. hodině odpoledne v oilomuckém 
Salesianu za předsednictví p. poslance 
a kanovníka P. Fr. Světlíka. Obšírná 
zpráva jednatele P. Fr. Jemelky po
dala přehled celoroční činnosti ACM,, 
jíž jako zlatá niť se vine péče o roz
voj ruchu exercičního a eucharistic- 
kéno, Diecésní ACM, převzal od loň
ského roku povinnost dle svýcih sil hra
dit deficit velehradských duchovních 
cvičení, aby i méně zámožným byla 
dáma příležitost ik duchovnímu obro
zení v zátiší Stojanová, Diecésní re
ferent exerciční vdp, P. superior J. 
Vraštil ze svátého Hostýna byl fcoop- 
tován do výboru ACM,, a orgán hnutí 
exercičního, „Obrozeni" stal se též pří
lohou časopisu apoštoilátního, ACM, ú- 
častnil se ruchu eucharistického zvláš
tě poi stránce duchovní, vydal pro eu- 
charistické sjezdy krajinské umělecké 
plakáty Koehlerovy, spolupřipravoval 
jubilejní oslavu sedmistého výročí po
svěcení velehradské basiliky, zúčastnil 
se výstavy v Brně a v Kolíně nad Rý
nem, podporoval v diecési přednáško
vou kampaň P. Jana Zakopala, CssR. 
východního obřadu ze Stnopkova, a 
svým nákladem umožnil vydání unio- 
nistického sborníku dr\a Vilinského 
„Ruský národ a sjednocení církví". 
Kancelář ACM, vypomáhala expedič
ně též Akademii velehradské a po
skytovala i útulek diecésní KA, Agen
da sekretariátu ACM, vykazuje za rok 
1928 2850 protokolních čísel. Jednatel 
ACM. konal v uplynulém správním ro
ce 1928 kromě misijní cesty (5. května 
až 10, června) 12 triduí, 22 přednášky 
a 50 kázání v 21 farnostech. Poklad
niční zpráva dra Foltynovského vyka
zovala opětný vzrůst příspěvků. Uve
řejníme ji příště. Také zpráva časopi
secká vyzněla příznivě. Předseda po
děkoval všem funkcionářům ACM. a 
přál další činnosti nového rozkvětu.

ČECHY
Náhlý sklon dra Jana Theodora 

Strotman/a, duchovního1 správce ruské 
misie u svátého Kříže v Praze, pře
kvapil všechny, kdož ho znali. Ještě 
poslední večer před svou smrtí měl 
u sebe návštěvou ruského emigranta, 
s nímž dne 4. února dlouho diol noci 
rozprávěl o aktuálních otázkách. Po 
jeho odchodu si zatopil, což se mu 
stalo osudným, nébof byl až 6. února 
nalezen mrtev. Jako příčina smrti byla 
pitvou zjištěna otrava uhelnými plyny 
ucházejícími z kamen. Zemřel v mla
dém věku 29 let, a byl 12, února po 
zádušních bohoslužbách, sloužených O. 
Trofimem Siemiackým u svátého Kří
že odvezen k pohřbení do svého ro
diště Leydenu v Holandsku. Byl z 8 
dětí německé rodiny usedlé v Leyde
nu, a sám byl již naturalisovaným Ho
lanďanem, Bohoslovecká studia začal 
v latinském obřadu a později teprve 
oblíbil sobě východní obřad, k němuž 
s církevním dovolením přešel. Studia 
bohoslovecká dokonal pak na Orien
tálním ústavě v Římě, odkudž byl po
tom východní kongregací poslán do 
Prahy, aby tu vedl tak zvanou ruskou 
misi. Působil zde 3 léta a 2 měsíce, 
stýkaje se pilně s ruskou společností, 
aby se tak připravil na svůj odchod na 
Rus, k němuž mělo dojiti, až by tam 
jednou nastaly klidnější poměry. Od
tud také zajel si shlédnout i Podkar
patskou Rus a Halič, a v r. 1927 zú
častnil se též velehradského kongresu. 
O nabytých zkušenostech informoval 
holandskou katolickou veřejnost velmi 
často. Vynikl i v malířství a chystal se 
i k činnosti literární. Byl to muž úcty
hodných znalostí jazykových; ovládali 
více než 6 moderních řečí vedle latiny, 
řečtiny a staroslovenštiny. Pro jeho 
erudici a schopnosti bylo od něho v 
budoucnosti mnohými mnoho očekává
no. Jen dlužno litovali, že pro nezna
lost českého jazyka české společnosti 
zůstával vzdálen, nemohl vykonali ví
ce. Bůh však milosrdný, před něhož 
že snad brzo vstoupí, jako by byl ně
jak v poslední době téměř tušil, a 
jenž nehledí na dosažené výsledky, ný
brž na úmysly, jistě na věčnosti vyna
hradí mu, co na světě dobrého, zvláště 
ve snažení unionistickém vykonati a- 
spoň chtěl. Budiž mu „věčnaja pam- 
jať“! Mnohému slovanskému knězi ani 
zdaleka nedostává se tolik svátého 
nadšení pro svátou věc církevní unie
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Slovanů, jako tomuto v Pánu zesnulé
mu cizinci, F, P.

Nový řeckokatolický kněz v Praze. 
Dne 23. února nastoupil zde svou těž
kou povinnost dp, O. Vasil Hopko, no- 
vosvěcenec z prešovské eparchie, a to 
po tříměsíční pause, která nastala od
chodem z Prahy dřívějšího duchovního 
0. Eman. Mydlíka. Nového duchovní
ho správce čeká zde hojně práce, těž
ké sice, ale i vděčné a jak pro církev, 
talk i pro' rusínský národ neobyčejně 
záslužné. Z celé duše mu přejeme, aby 
se tu dodělal mnohých žádoucích ú- 
spěchů a dožil i mnoho duchovní ra
dosti,

Conventus pro studiis orientalíbus v 
Praze. Alby byla dokumentována ne
rozlučná spojitost mezi myšlenkou sva
továclavskou a cyrilometodějskou, roz
hodl se ACM. uspořádat! v Praze v 
rámci jubilejních milení ových slavností 
svatováclavských též t, zv. Conventus 
pro studiiis orientalíbus, jak už bylo 
v minulém čísle redakcí tohoto listu 
naznačeno. Ze závažných důvodů bylo 
nutno1 upustit! od původně zamýšlené
ho data počátkem července a přeložiti 
jej hlavně pa přání zahraničních ú- 
častníků na vhodnější dobu, a to de
finitivně na dny od 11, do 15, srpna. 
Vědecké dopolední přednášky budou 
konány na historické půdě slovanské
ho kláštera v Emauzích a populárně 
informativní přednášky lidové ve vhod
ných místnostech mimo klášter, — Na 
sjezd podle daného už slibu přijede a 
přednášeli bude mimo jiné zvláště 
nejdůstojnější pan biskup ďHerbigny, 

důvěrník svátého Otce v otázkách, tý
kajících se odloučeného křesťanského 
Východu. Mimo něj slíbili už aktivní 
účast z cizích hostů profesor dr, Spá
čil z orientálního papežského ústavu 
v Římě, odkudž přijede i P. de Bellog, 
který bude míti zvláště časovou před
nášku o Piu XI. jako šiřiteli pohan
ských misií a myšlenky unionistické. 
Přednášeli budou i známí odborníci P. 
De Meester a P. Beauduin o otázkách 
liturgických. Dicljde též i známý zde 
P. Bourgeois S. J, Z Jihoslovanů za
sloužilý propagátor myšlenky unionis
tické prelát dr, Grivec z Lublaně a dr. 
Šimrak ze Záhřebu. O bulharských ná
boženských poměrech promluví dva 
tamní pracovníci. Odpovědi od pozva
ných zástupců jiných slovanských i 
neslovanských osvědčených pracovní
ků se ještě očekávají. Z domácích od
borníků zajištěna jest aktivní účast 
prozatím universitního profesora msgr, 
dra Vajse, dra Vašíci, ndp. opata Vy
koukala; s druhými se vyjednává. —- 
Při sjezdu bude slavná archijerejská 
bohoslužba u svátého Kříže, jako za
hájení, a pak slavná pontifikální mše 
svátá u hrobu svátého Václava a pak 
v Emauzích. Upozorňujíce zde pře
dem na rámec chystanéhoi orientálního 
kursu, připomínáme, že další podrob
nosti budou vždy postupně hlášeny jak 
v apoštoilátním časopise, tak i v praž
ském denním, hlavně katolickém tisku. 
Náš klérus i členstvo ACM. už ted 
zveme k hojné účasti a prosíme o šíře
ní zájmu O1 sjezd v kruzích jejich zná
mých.

Za hranicemi.
Z ŘÍMA A ITALIE

Obnovení papežského státu zabrané
ho roku 1870 Itálií jest jistě událostí 
světového významu. Svědčí o tom ne
jen okázalé církevní i státní slavnosti, 
které nebývalým nadšením naplnily 
Řím, když dne 11. února 1929 byla 
podepsána smlouva, zaručující papeži 
jeho suverenitu na území asi 44 ha, 
ale svědčí o tom i jednomyslný sou
hlas světového tisku. Co nás zvláště 
zajímá, byly úsudky pravoslavného tá
bora ruské emigrace. Zněly celkem 
vážně, ba příznivě. Pařížský týdeník 
„Rossia i Slavjanstvo" (red. K. I. Zaj- 
cev, spolupracovník P, Struve) ze dne 
16. února 1929 píše: „Smír papeže se 

státní mocí italskou jest zjev ohrom
ného významu, který musí upoutat i 
pozornost celého slovanskéhoi světa. A 
to nejen proto, že velká část Slovan
stva vyznává víru katolickou, nýbrž i 
proto, že smír dne 11, února uzavřený, 
znova staví a řeší v konkrétní formě 
otázku o poměru státu a církve vů
bec ,.. Stát vrací se k církvi. Takový 
je prostý a jasný smysl dokonané u- 
dálosti... Papežská Stolice uchránila 
své právo na státní svrchovanost nad 
určitým územím. Pravda, bylo toto ú- 
zemí redukováno na minimum, a každá 
právnická úvaha o čtverečním kilo
metru papežského státu způsobí do
jem čehosi symbolického, ne-li fiktiv
ního, Papež ocitá se mimo poddanství 
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jakéhokoliv způsobu a kterékoliv svět
ské vlády. V tom je vskuitiku jediný 
reálný smysl této svrchovanosti, vý
znamný ovšem .pro mezinárodní roili 
papežství. Papež sám překrásně po
rozuměl, že jeho vliv a váha nezávisí 
nijak na rozměrech územní základny 
jeho státu,“

Průkopník filokatolíckého hnutí mezi 
pravoslavnou emigrací dr. V. Vilinskij 
osvětlil ipěkným článkem v „Lidových 
listech“ ze dne 22. února 1929 význam 
obnovené státní svrchovanosti papež
ské pro dílo sjednoceni církvi. Pouká
zal zvláště na důsledky této události 
pro smýšlení odloučených Východňa- 
nů: Neobstojí nyní jejich dosavadní fa
lešný názor na církev katolickou jako 
na západní jakýsi jen patriarchát, když 
nyní před očima světa je potvrzen me
zinárodní význam papežství. Také 
smysl tak zvaného „vatikánského vě
zeni" objeví se nyní Východňanům v 
pravém světle. Nebylo to zoufalé vzpí
rání se vítězné světské moci, nýbrž dů
sledné hájení duchovní svobody světo
vé církve, která ukázala nyní takovou 
schopnost k životu. Nepatrné území ob
noveného státu papežského znemožňu
je úplně podezřívání papežů z chou
tek po světovládě. Věřící Východňané 
budou se nyní tázat, jak to přijde, že 
jejich rozdrobené národní církve hy
nou nebo sotva živoří pod útlakem stá
tu, kdežto světová církev katolická ani 
nej horšími boji nic neztrácí na své ži
votní síle. A tu poznají, že církev o- 
becná nemůže býti ztotožňována se 
zájmy žádného státu a toto poznání u- 
káže jim cestu k pravé církvi kato
lické.

ZE SOVĚTSKÉHO RUSKA

„Národní komisař spravedlnosti“ v 
Rusku vydal, ija-k bolševická „Pravda" 
sděluje, přísný rozkaz ke všem soud
cům ruských sovětských republik, aby 
odsuzovali k nucené práci od nynějška 
všechny ty, kteří by měli dostat trest 
žaláře až do výše jednoho roku. A pří
čina? Sovětské žaláře jsou přeplněny, 
na dva miliony má bolševické Rusko 
vězňů. A přece carismus nastavěl ve
likých žalářů dost! Netušil, že přijde 
po něm věk svobody, rovnosti a bra
trství, kterému nebude stačit žalářů!

Svatební obřady v pravoslavné církví 
ruské. Velice nás potěšil živý zájem, 
který nachází náš časopis mezi mladou 

generací ruské emigrace u nás. Přiro
zeně sledují naši ruští přátelé s veli
kou pozorností zvláště ty statě, jimiž 
se snažíme u českých katolíků rozšířit 
znalost náboženského života ruského. 
Z toho důvodu uveřejnili jsme také v 
předešlém čísle (2., str, 43—45) článek 
„Svatební obřady v pravoslavné církvi 
ruské". Byl to překlad z francouzské
ho časopisu „Irénikon“, I. roč, čís, 9., 
str. 379—380, jejž vydávají mnichové 
unie v Amay s./M. v Belgii, Autorem 
článku byl P. Arsene. Po jeho uve
řejnění v „Apoštolátě“ poslal nám mla
dý akademik ruský A, V. toto upozor
nění: „Originál, ze kterého překládal 
váš spolupracovník článek o „Svateb
ních obřadech v pravoslavné církvi 
ruské“, není úplně správný. V ruské 
pravoslavné církvi nebylo zvykem, 
„aby se snoubenci položili na koberec 
před pultem". To je omyl. Nikde jsem 
takového podivného zvyku neviděl. 
Pak ženich i nevěsta dostávají prsteny 
ze stejného kovu, -bud zlaté nebo stří
brné. Epištolu a evangelium čte kněz 
nebo jáhen a nikoliv snoubenci. Evan
gelium zvláště nemůže čisti v kostele 
žádný laik. Promiňte mé upozornění, 
ale znám to jako Rus z autopsie.“ — 
Srovnali jsme překlad s originálem a 
zjistili jsme, že první dvě výtky platí 
francouzskému autorovi, třetí našemu 
překladateli. Správný překlad měl zní- 
ti: „Po přečtení epištoly -k Efe-ským 
(V. 30—33) — o vzájemných povin
nostech manžela a manželky — a po 
přečtení evangelia o svatbě v Káni Ga
lilejské zpívají zpěváci „Otčenáš“.“ 
Překladatel tu parenthesi o vzájemné 
povinnosti vztahoval nesprávně na čte
ní epištoly a evangelia! Jinak však 
překládal přesně. Rádi uveřejňujeme 
toto upozornění ruského čtenáře naše
ho časopisu, poněvadž chceme ve všem 
podávat správné informace!

Z POLSKA

Pravoslavná církev v Polsku těší se 
od pěti let úplné samostatnosti. V je
jím čele stojí arcibiskup varšavský s 
titulem metropolity. Cařihradský pa
triarcha dal mu nedávno titul „ma- 
kariotes“, to jest Jeho Blaženstvo = 
Beatitudo, jaký patří vlastně jen pa
triarchům. V polském překladu mu 
však ještě i tento titul zvýšili, nazý
vajíce ho „Jeho Svatostí". Podle úze
mí je rozdělena celá pravoslavná cír-
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kev na pět diecésí: Metropolita var
šavský Diani-sij Valedynskij je záro
veň biskupem volyňským. Dále jsou 
biskupové: ve Vilné arcibiskup Teodo- 
sij Fjedosějev, v Grodně Alexij Gro- 
madkij, v Piňsku Alexandr Inoziem- 
cov. Kromě nich jest ještě pravoslav
ný biskup Symon, sufragán biskupa v-o- 
lyňského -s titulem biskupa křeměněc- 
kého a pensista biskup lubels-ký Anto
ni] Marcenko. Všech farnosti i filiálek 
pravoslavných v Polsku napočítává 
pravoslavný kalendář 1435.

Z JUGOSLÁVIE

Katolíci chorvátští po Dětiletýdh roz
sáhlých přípravách přistoupili koneč
ně k vydávání katolického deníku „Na- 
rodna Politika", Předsedou výkonné
ho výboru družstva je světicí biskup 
záhřebský dr. Dominik Premuš, a se
kretářem universitní profesor a kanov
ník dr. Janko Šimrak. Stálé odbory na 
podporu katolického deníku utvořili 
vynikající kněží i laikové po celé ob
lasti Jugoslávie a také se zahraničím 
(Londýn, Řím, Spojené státy) navázá
ny byly styky, takže je zdar tohoto 
důležitého kroku finančně i novinářsky 
zajištěn. Kéž je nový deník páskou 
jednotící všechny katolíky chorvátské 
v práci pro veliké ideály církve a 
vlasti!

Hrvatska Bogoslovska Akademia v 
Záhřebe vydá letos na základě původ
ních pramenů knihu o činnosti zemře
lého biskupa djakovského Strossmaje- 
ra na církevním sněmu vatikánském. 
Budou v ní uveřejněny ony promluvy 
a debaty velikého hrvátského biskupa, 
-které budily evropskou sensaci a jichž 
také nepřátelé církve zneužívali na ú- 
kor dějinné pravdy. Církev katolic
ká nepotřebuje nic zatajovat, ani v 
tomto případě. Osobní velikost Stross- 
majerova jako myslitele i jako kato
líka ve světle pravdy jen tím více vy
nikne. Knihu vydá dr. A. Spiletak.

Deset let úspěšné práce na katolic
ké líše dovršil letos horlivý farář bě
lehradský msgr. dr. A. Wagner. Jeho 
zásluhou vzrostl z trudných počátků 
nynější radostný rozvoj katolicismu v 
híavním městě jugoslávském, kde jsou 
už zřízeny tři farnosti (Krista Krále 
pod správou dra Wagnera, svátého 
Antonína, františkánská, a Panny Ma
rie pod správou francouzských as- 
sumptionístů), K bělehradskému dě

kanství, jehož správu vede dr. Wag
ner, patří ještě farnost v Šapci. Druhý 
děkanát v katolické atrcidiecési běle
hradské tvoří farnosti v Niši, Kragu- 
jevci, Smeděrevě a Baru, Děkanem je 
O, A. Kudrič.

Biskupem v Dubrovníku jmenován 
byl svátým Otcem Slovinec dr, Josef 
Srebrnič, dosavadní biskup na Krku 
(Veglia). Pochází rodem ze Solkana u 
Gorice a byl dříve profesorem dějin 
řecko-slovanské církve a starořímské 
literatury na universitě v Lublani a 
spolu též redaktorem vědeckého časo
pisu „Čas“. Má teprve 53 roky. Mno- 
gaja ljeta!

Chorváté horlivě se starají o du
chovní -blaho svých vystěhovalců, Do 
Kanady -odejel františkán z Hercegovi
ny, O. Z. Mandurič, a pastoraci chor
vátských vystěhovalců v Argentině 
převezmou taktéž františkáni O. L. 
Ruskovič z Dalmácie a O, P. Marti- 
na-c z Hercegoviny. V dějinách severo
amerických misií -byla činnost františ
kánů požehnaná, -kéž je požehnáním i 
jižní Americe!

V Bačce v Jugoslávii žijí -okolo- měs
ta Keresturu Rusíni, kteří tam tvoří 
zajímavý ostrůvek národnostní i ná
boženský. Jsou obřadu východního 
(řeckokatolického), ale jazykově mají 
svůj dialekt odlišný-od rusínštíny. Jazv- 
k-o-zpytci nejsou ve svém názoru o ná
rodnostní příslušnosti bačvianských Ru- 
sínů shodni. Dr. Fr. Tichý ve „Slovan
ském přehledu“ z r, 1928, čís. 1„ od
volává se na učené slavisty dr. Pastrn- 
ka, S-obolevského a Olafa Brocha, a má 
za to, že bačvanští Rusíni jsou vlastně 
Slováky. Naproti tomu pokládá je dr. 
Kostelník („Ruski kalendar", r. 1929) 
za Ukrajince nejenom proto, že tak 
tomu chce jejich tradiční sebevědomí 
a obřad, ale i také jejich národní cha
rakter a řeč, která sice nese nátěr u- 
kraiinskojpolsko-slovenský, ale zákla
dem jejím jest ukrajinština. O zacho
vání národnostní a kulturní individua
lity tohoto ostrůvku pečuje horlivě 
„Ruské -národně prosvitne (osvětové) 
družtvo", které vydává týdeník „Ruski 
Novini“ (vycházejí už 6. rok v Novém 
Sadu) a „Ruski kalendar" (letos po 
deváté).

Z BULHARSKA

Z Plovdivu v Bulharsku. Důstojný 
pane tajemníku! Přede dvěma lety 
jsem měj čest seznámiti se s Vámi u 
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pana profesora Pechušky v Praze, Ny
ní jsem už po tři měsíce projížděl 
Bulharsko a studoval kulturní a ná
boženské poměry v této bratrské zemi. 
Myšlenka sjednocení má v Bulharsku 
velmi příznivé vyhlídky. Píšu to po 
tom, co jsem navštívil všechny důle
žitější katolické osady a ústavy a kri
tickýma očima všímal si náboženských 
poměrů bulharských. Byl jsem až v 
Málko Trnovu na turecké hranici, 98 
km od železniční stanice, kde velmi ú- 
spěšně působí 00. resurektionisté vý
chodního obřadu a záhřebské „milo- 
srdnice" (Milosrdné sestry, 4 Bulhar- 
ky a 1 Charvátka). Obojí zasluhují vy
datné podpory. Napíšu o tom více ve 
slovinském časopise „Kraljestvo Bo- 
žie“ a v záhřebské „Národní politice ', 
Bohužel, nemají zde kněží latinského 
obřadu většinou porozumění pro myš
lenku sjednocení, ba poškozují ji svojí 
neláskou k východnímu obřadu. V ce
lé latinské diecési sofijsko-plovdivské, 
čítající na 30.000 katolíků, sjednotilo 
le vloni pouze 38 odloučených křesťa
nů s katolickou církví, a tu ještě byl 
pohnutkou sňatek, uzavíraný s kato
lickou strajnoiu. Kdežto malá poměrně 
obec východního obřadu, čítající 800 
věřících, zaznamenává 52 sjednocení. 
Jsou zde v činnosti tajné spolky na 
ochranu pravoslaví před bludařstvím, 
založené svátým synodem a jím také 
podporované, jak vím z úst samého 
předsedy svátého Synodu, vratčanské- 
ho metropolity Klimenta. ■— Slyšel 
jsem, že hodlá Apoštolát svátého Cy
rila a Metoděje poslat do Bulharska 
českého kněze pro české vystěhovalce. 
Setkal jsem se s nimi všude v Bul
harsku, na příklad i v Burgasu jsem 
jich našel asi 37. Nejlépe by ovšem 
bylo, aby se tu trvale usadili čeští ře- 
holníci, třeba redemptoristé východní
ho obřadu, kteří by se svolením svaté 
Stolice mohli dle potřeby pastorovati 
i katolíky latinského obřadu, jak to 
dělají resurectionisté ve Staré Zagoře 
— Dnes jsem už po druhé návštěvou 
u sester „milosrdnic“ v Plovdivě, kte
ré loňským zemětřesením utrpěly veli
ké neštěstí, jak jste i vy psali ve svém 
časopise. Vděčně vzpomínaly štědré 
podpory z olomucké arcidiecése fsto 
tisíc lvů), pražského ACM. (prof. Fe- 
chušky 20.000 lvů) i československého 
vyslanectví v Sofii (5000 lvů). Bude 
vás jistě zajímat, že první dárek na 
stavbu plovdivské nemocnice došel 

svého času od zemřelého arcibiskupa 
dra Stojana, jehož jméno je také po
značeno na základním kameni. — Řád 
sester ,^milosrdnic“ má filiálku :> So
fii, kde budou muset rozšířit své gy
mnasium o další třídy 5.—8. Kromě 
toho vydržují tyto sestry lidovou ško
lu a projgymnasium v Málko Trnovu, 
v Orešu pak 4 sestry vyučují katolic
kému náboženství na státní škole pra
voslavné. Všude však trpí velikým ne
dostatkem, Plovdivské „milosrdnice“ 
mají ještě přes 1,800.000 lvů dluhu. 
Nezazlíte snad proto, že pro ně vypro
šuji obětavou přízeň českých bratří a 
sester. —- J, Š,

Z FRANCIE

Dopis z Paříže. Pařížští katolíci z 
Čechoslovenska četli s pohnutím v čís
le 12, vašeho časopisu, sir. 372, prosbu 
J. M. msgr a Chaptala, biskupa v Pa
říži, o kněze do Francie. — Děkujeme 
Vám jménem Svazu katolíků z Čecho
slovenska ve Francii a zvláště jménem 
nás v Paříži za vzácnou dobrotivost, 
se kterou jste list nejdůst. p. arcipas- 
týře pařížského otiskli a tak i naší ka
tolické veřejnosti v Čechoslovensku u- 
kázali, že je nám ve Francii třeba 
kněží, znalých našeho rodného jazyka.
— Naše postavení tu ve Francii — tře
bas zemi přátelské — není právě snad
né! Jenom málo z nás ovládá jazyk 
francouzský dokonale, zvláště těžko 
postrádáme možnost, při nejvnitřněj
ších záležitostech srdce svého vyjádřiti 
se v řeči mateřské; též ovzduší román
ské je nám cizí, jalko zcela odlišné od 
našeho slovanského. To jsou důvody, 
proč potřebujeme kněží, znalých naše
ho jazyka, kteří jsou nám tu nejen du
chovními správci, nýbrž našimi jediný
mi pravými přáteli, kteří promlouvají 
k nám jazykem rodným, kteří jsou je
diným poutem, pojícím nás k národu, 
vlasti, k Čechoslovensku, kteří jedině 
jsou schopni za přívalu a zátopy ne
věry a lhostejnosti utvrzovati nás v 
naší zděděné víře cyrilometodějské!
— Zvláště nyní, když se blíží čas ve
likonoční, potřebujeme tu kněží něko
lik! Jak dí nejdůstojnější pan biskup 
Chaptal, při počtu 50.000 příslušníků 
československých, většinou katolíků, 
roztroušených po všech krajích roz
sáhlé země francouzské, není možno, 
aby stačil jeden jediný kněz z Če
choslovenska pro nás všechny, i při 
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největší námaze a největší ekonomii ča
sem, Prosíme proto, aby byl sem na 
výpomoc v době velikonoční vyslán 
alespoň ještě jeden kněz. Ovšem je k 
tomu třeba nemalého nákladu, poně
vadž katolíci z Čechoslovenska ve 
Francii, jsouce chudými dělníky nebo 
služebnými, nemohou nákladu toho 
nésti, -— Děkujíce Vám za projevenou 
přízeň, prosíme, abyste i nadále na nás 
opuštěné a zapomenuté katolíky z Če
choslovenska ve Francii pamatovali, 
naši uctivou prosbu laskavě neoslyše- 
li. Nechceme býti mrtvou větví na cy
rilometodějském stromu našeho náro
da, a prosíme Vás, abyste nám v této 
naší snaze byli vysláním misionářů 
nápomocni. — Jménem všech katolíků 
z Čechoslovenska, zvláště podepsaní. 
Následuje 29 krajanských podpisů.

Francouzští kněží, kteří pracují v du
chovní správě, dostali od svátého Otce 
dovolení sloužit i tři mše svaté, kde to
ho žádá naprostý nedostatek kněžstva. 
V tom případě smějí mezi druhou a 
třetí mší svátou přijati nějaké tekuté 
občerstvení (mléko a pod.), aby neu
trpěli úhony na svém zdraví. U nás 
binace, ve Francii tři mše svaté — 
znamení, že práce kněží se dnes zdvoj
násobila, ztroj násobila.

Z NĚMECKA

Z Brém. ((Dopis.) Důstojný pane! 
Členové Jednoty svátého Václava teší 
se velíce, že k nám zase tento rok za
vítáte na svaté misie. Jejich dobrodiní 
pochopí jen ten, kdo sám v cizině zku
sil, co to je postrádat duchovního po
učení a útěchy v mateřské řeči, — Čes
kou svoji pobožnost konáme na vaši 
radu vždy v poslední neděli v měsíci 
a musím Vám sdělit, že náš dp, farář 
dr. Lange se už s námi česky modlí. 
Velice ho potěšilo poděkování vašeho 
pana arcibiskupa, ukazoval ten list p. 
biskupovi z Osnabrůcku, když byl u 
nás před vánočními svátky biřmovat. 
A ten si opis poděkování vyžádal pro 
svůj biskupský archiv. Z toho vidno, 
že je to oba velice potěšilo! Poslední 
vánoce jsme oslavili svojí českou slav
ností v tělocvičně Mariánské školy. 
Členové jednoty sv. Václava a naše dít
ky sehrály krásný vánoční děj, Dp, fa
ráři i p. kaplanovi, kteří naši slavnost 
navštívili, všechno se to velmi líbilo. 
Posílám také příspěvky na Apoštolát, 
a prosím, abyste nám zasílali váš ča

sopis. — Se srdečným pozdravem ode 
všech rodáků, zvláště od Jednoty svá
tého Václava, váš upřímný přítel Jan 
Krátký.

Z ŘECKA

Řecký rozkolný arcibiskup Chrisos- 
tomos Papadopulos v Athénách poško
dil svoji vědeckou i mravní autoritu 
bojovnými proj evy protikatolickými, 
jež přinesly řecké časopisy ,,Život" 
(„Zoe") a „Anaplasis". Jeho veřejné 
nepřátelství protikatolické datuje se 
asi od května roku 1928, kdy mezi 
nešťastnými uprchlíky z Turecka při
byli do Athén také řečtí katolíci. Roz
kolný metropolita neostýchal se na
psali úplně lživě vymyšlené nepravdy 
o počínání římské Stolice vůči křes
ťanům pronásledovaným Turky v Ma
lé Asii, V časopise „Život" ze dne 13. 
listopadu r. 1928 podepsal svým jmé
nem také toto nepravdivé tvrzení: „Ja
ké protikřesťanské manifestace byly to 
v Římě, kdy Vatikán dával přednost 
půlměsíci na chrámu Boží Moudrosti 
před řeckým křížem. A o něco později, 
když množství křesťanů bylo vypuzeno 
z Malé Asie, v téže chvíli, kdy pla
meny ničily město Smyrnu, byly vy
měněny blahopřejné telegramy o této 
katastrofě mezi Eminencí kardinálem 
Gasparrim ve jménu Vatikánu — pa
peže — a mezi Turkem Mustafou Ke- 
malem!" A přece je opak pravdou! Sv. 
Stolice za tureckého pronásledování 
křesťanů v Malé Asii učinila vše, aby 
krveprolití zabránila, anebo aspoň 
zmírnila krutý osud pronásledovaných 
katolíků i rozkolníků! Zástupce Vati
kánu msgr. J. Vallega za pohromy 
sám neohroženě vydával i svůj život v 
nebezpečí, aby je zachránil, A pokud 
se římských telegramů týče, prozra
zuje msgr, ďHerbigny („Orientalia 
Christiana“) jejich stručný obsah: Sv. 
Stolice žádala na Turecku: 1, Aby 
přísnými rozkazy bylo zastaveno jaké
koliv prolévání (krve; 2. aby nebylo 
znemožňováno křesťanům zůstali ve 
Smyrně.“ Hlava katolické církve, když 
nemohla zachránit Smyrnu, zachránila 
svou akcí aspoň tisíce křesťanů, větši
nou nekatolíků, jak to poctiví Řekové, 
inteligence i lid is dojemnou vděčností 
dosvědčili. Zaujatost rozkolného me
tropolity athénského proti katolíkům 
nakazila i redakce časopisů podléhají
cích jeho vlivu. Jenom tak si možno 
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vysvětliti na př. fantastickou zprávu 
časopisu „Anaplasis“ ze dne 1. listo
padu 1928, citovanou ,prý z Legrando- 
vy „Bibliografie helénské ze XVII. sto
letí", že prý „jesuité křtili nejen sjed
nocené křesťany, ale i kosti jednoho 
pravoslavného“. Ovšem, že v celém Le- 
grandovi nic takového nenajdete! Při 

této animositě rozkolného metropolity 
athénského proti katolíkům nepřekvapí 
pak ani jeho odmítavé stanovisko k 
poslední encyklice sv. Otce Pia XI. 
„Rerum oirientalium". Posuizuje ji a 
odsuzuje ve své zatrpiklé zaujatosti. 
Tyto ledy může roztavit jen slunko 
milosti Boží! Modleme se!

Literatura.
,,Z vězení“ se jimienuije nová brožur

ka, kterou právě vydal exerciční dům 
v Hhučíně ve Slezsku ve své sbírce 
„Životem", Tato knížečka vzbudí jistě 
všeobecný zájem. Vlažné i pochybující 
duše najdou v ní sebe i své pochyb
nosti, své těžkosti i odpověď na ně. 
Brožurka mluví pravdu podle skuteč
ného života, proto vnikne hluboko do 
duše čtenářů. „Tak musí dnes psáti, 
kdo chce, aby jeho dílo bylo čteno," 
praví veliký misionář P, Elpidius. Ob
jednávky vyřizuje Exerciční dům v 
Hlučíně, Slezsko. Račte si opatřiti též 
dříve vyšlá čísla sbírky „Životem“, 
Jsou v nich vzácné věci, bylo by ško
da nemíti je. Každá série sbírky „Ži

votem" má 24 čísel (I. série 1.—24., 
II. série 25.—48. atd.J. Předplatné na 
celou sérii činí jen 13 Kč.

Nákaze chřipkou podlehne vždy mé
ně otužilý organismus. Otuižujte sou
stavně tělo masážemi. Chřipce zabrá
níte, když na doporučení lékaře bude
te prováděti pravidelné masáže Alpou. 
Řádnou desinfekcí úst, nosních dutin 
a dýchacích ústrojí čelíte také nákaze. 
Kloktejte a vyplachujte ústa zředěnou 
Alpou, Rozetřete na dlani trochu Alpy 
a pak vdechujte. Desinfikuijte vzduch 
rozprašováním Alpy v obývacích míst
nostech!

Lidové závody 
tiskařské a nakladatelské spol. s r. o.

v Olomouci
vytisknou Vám každý tiskopis od nejjednoduššího 

až po nejvýpravnější dílo svědomitě v bezvadné 

typografické úpravě za přiměřenou cenu. Tisky, 

které z našich dílen vyšly, Vás o tom přesvědčí 

v plné míře. Návrhy a rozpočty zdarma.
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KNĚŽSKÉ ODĚVY zhotovuje za nejlevnější ceny

František Spuncla, seminární krejčí v Olomoučí
(naproti semináře).

Stále na skladě: plátěné a celuloidové kolary, birety, náprsenky
za nejlevnější výrobní ceny.

Bidové knihkupectví Jgnác Ttofírek,
Oťomouc, ctÚilsonovo nám. 18.

Dodá: Veškeré literární novinky, zvláště knihy zábavné, poučné, náboženské 
(misály, brevíře, codex atd., vše nejnovější vyd.), divadla, hudebniny. — Je

diné lidové knihkupectví v olomoucké diecési! Poznačte sobě adresu 1

Nejlevnější a 
nej vkusnější 

tiskopisy 
dodává

knihtiskárna 
„SNAHA“ 
Fr.Olšovský 
v Hranicích.

Doporučujeme bezkonku
renční závod

Karel Murla
V OLOMOUCI, Anglická 29.

Bohatý sklad klenotů, zlatého a stří
brného zboží, hodiny od nejlaci
nějších do prvotřídních. Vše pod 
písemnou zárukou. Odborná dílna 

pro veškeré správky.
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Založeno 1890.

^Konstantin (Ďoupovec, pozlacovač v ZKrásně 
nabízí se veledůstojnému duchovenstvu, že provádí veškeré opravy pozlacovač- 

ské práce, kostelní oltáře, sochy atd.

Spolkové odznaky 
kovové, emailované a slavnostní k sjezdům, sletům a j. slavnostem 

dodá nejlevněji firma 
Zllois £ouda, Železný SSrod 356 (Čechy). 

Žádejte vzorky a rozpočty.

Levné a dobré ošacení 
dnes každého denní otázkou. Chcete-li býti spokojeni se svým nákupem, 
obraťte se s důvěrou jedině na první a nejstarší chvalně světoznámou firmu 
František Tušla, textilní podniky, velkovýrobna oděvů a prádla, Benátky, 
p. Jimramov, Morava. Dosavadní ohromný odbyt našich výrobků, který je 
podporován našimi váženými odběrateli v celé ČSR. i v cizině, umožnil nám 
opětné snížení cen. Dnes se nám žádný podnik tohoto druhu vyrovnati ne
může. Naše zboží je všude pro prvotřídní jakost a levnou cenu oblíbeno a ku
pováno. Objednejte a přesvědčte se sami, učiňte tak ještě dnes. Nabízíme 
Vám Kalhoty pánské pracovní štruksové Kč 16'—, 18—. S hedvábnými 
štráfky Etrrnials Kč 22 -, 26 —. Z pěkných módních zimních látek zvláště 
silné Kč 26’—, 29-—, 32-—. Jagwardové pracovní Kč 29'—, nezničitelné Kč 
46'—. Jelenice, čertova kůže Satans k neroztrhání Kč 26—, 35—, nejlepši 
druh hodíc! se i pro svátek Kč 49-—, 59'—, 65' . Z mamutí kůže Kč 39"—,
44'—. Kordové silné Kč 26 —, 32-—, nejlepší druh Kč 39’—, 45’—. Kam 
gárnové sváteční tmavé proužkové Kč 49 —, 59'—, nejlepší Kč 69 —. Man- 
chestrové (sametky) kus Kč 48 —, 59'—. Rajtky od Kč 28—35. Svátečni velmi 
pěkně zhotovené z nejlepších jezdeckých kordů Kč 49'—, 59 —. Jelenicové 
rajtky Kč 32'—, 39'—. Udejte délku a šířku v pasu. Zhotovujeme z našich 
látek též kalhoty a obleky všeho druhu dle zaslaných nám mír. Naše výrobky 
jsou zhotoveny prvotřídními mistry-odborníky a vynikají zvláště trvanlivostí 
a elegantním vkusem. Sukně vrchní neušité polovlněné, zvláště pevné, krás
ných módních druhů Kč 10—, 12’—, 15'-. Sváteční, hedvábím protkávané 
Kč 16’—, 17'—. Vlněné módní Kč 30'—, 39—,55 —. Košile panské s hed
vábnou náprsenkou Kč 14'—, 16—. Flanelové Kč 16 , 19'—. Chiffonové
bílé sváteční Kč 18’—, 22-— Spodky z vojen, kalika Kč II-—, grádlové bílé 
Kč 14—, 17'—, z modrého barchetu Kč 14—, 16—. Dámské košile chiffon 
Kč 9'—, 11'—. Nádherně vyšívané Kč 15-—, 17'—. Flanelové nejlepší Kč 16'—. 
Tucet jemných kapesníků Kč 12 —. Nejlepší zajištění proti zimě pro pány 
a dámy jsou krásné vlněné módní vestv, všech velikostí, s rukávy, reklamní 
cena Kč 35’—, 45—. Oblečky chlapecké od 3 do 14 let štofcajkové od 
Kč 23 — do 49 —. Vlněné prvotřídně provedené Kč 55'—, 65'—, 99'—, dle 
velikosti. Pánské obleky vlněné, elegantní od Kč 190-—. Látky pánské: po 
3 m štofcajk celonítěnný, módní druh 120 cm šíře Kč 75'—. Struk silný 
K 45'—, 55"—. Anglické látky 140 cm šíře Kč 59"—, 79'—, 96'—, 118—. 
Sukno na sváteční šaty černé neb modré, též 3 m jen Kč 99'—. — Za pečlivé 
vyřízení všech objednávek plně ručí jméno našeho podniku a tisíce pochval
ných dopisů od našich odběratelů. 2°/0ní daň a balné nečítáme. — Doporučte 
a dejte čisti všem známým. Objednejte společně. Sběratel objednávek jest zvláště 
odměněn Při objednávce nejméně za Kč 230-— přikládáme z důvodů reklamních 
1 pár polobotek zdarma.— Tuto firmu doporučujeme co nejvřeleji svým čtenářům.
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Máte již 
„Životopis 

svatého 
Cyrila a 

Metoděje“?

PIANA, PIANINA 
firmy JOSEF KAŠPAR, továrna 
pian v HRADCI KRÁLOVÉ, jsou 
prvotřídní a nejlevnější! Vyznamenány 
Grand Prix se zlatou medalií a zásluž
ným křížem v Paříži 1927. Zastoupení 

a sklad má firma

JOSEF DOPITA 
v Olomouci, Denisova 35.

Korouhve 
prapory — paramenta 

baldachýny 
vyrábí odborný závod

M. Nedomová a sp.
v Olomouci.

Kalichy, ciboria, svícny i všechny cír
kevní věci ve velkém výběru 

na skladě.

Založen 1865.

Podporujte katolický módní závod

Richter & Hill, 

Olomouc.
Pámské látky, dámská konfekce, ko

berce, záclony, pokrývky
v největším výběru a za nejlevnějši pevné ceny.
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Vyobrazené elektr. osvětlení basiliky na Velehradě provedla fma 

„Transforma", společnost s r. o. v Olomouci II, 
u hlavního nádraží. — Telefon číslo 469.

Též provádí: elektrický pohon varhan, elektrický pohon zvonů.
Kromě toho zařídila elektr. osvětlení ve více kostelích a farách na 
Moravě i na Slovensku. V záležitostech elektrisačních všeho druhu, 
každého rozsahu a napětí obraťte se s důvěrou na dotyčnou firmu, 

která Vás vždy obslouží odborně, levně, rychle a se zárukou.
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Co svět ještě neviděl!
Sensace! Hrozný úžas! Sensace!
Dva miliony kalhot, 2 miliony sttkní a prádla chceme mezi čtenáře a občany 
republiky československé rozprodati za tuto zimu kromě velikého' odbytu 
zahraničního. Nabízíme zboží jedině zárukové, v nejlepší jakosti a za nej
levnější ceny a tím umožňujeme, že každý si může v dnešní době zboží 
nakoupili. Aby každá rodina poznala naše zboží, rozhodlo se vrchní vedení 

našich podniků ke snížení cen, a to tak, že skutečně každý uzná, že 
naše láce jest světová.

Náš výběr zboží:
Kalhoty dobře šité v každé velikosti pro dospělé muže: 13, 14, 16, 18 Kč. 
— Kalhoty „Jagvards mong-ous" kus 33, 39, 49 Kč. — Kalhoty z nejsilnějších 
látek, ,,tygří kůže“, které ani čtyři lvi neroztrhají, 39 , 49 Kč. — Kalhoty 
„Kaitthágo“, novinka, -obdiv světa, kus 35, 40 Kč. Tyto- doporučujeme zejména 
pro kovodělníky! — Kalhoty ,,Lovčen“, pro obuvníky, kus 37, 42 Kč. — Ne
zničitelné kalhoty ,,Trója“ pro dělnictvo, kus 45, 50 Kč. — Kalhoty sváteční 
dle kvality, kus 19, 23, 28, 35, 40, 59, dle kvality. — Kalhoty kangárnové, 

kus 33, 35. — Kalhoty ,.mamutí kůže“, kus 29, 35 Kč.
Sukně dámské, elegantní barvy, Im-a vzory a jakosti, polovlněné, neušité, kus 
7, 8 Kč. — Nejsilnější sukně ,,Nil ", kterou neroztrhá ani krokodil, kus 10, 
12 Kč. — Sukně „Denice“ sluší každé paničce, kus 13, 16 Kč. — Sukně 
„Jiřina", 18, 20 Kč. — Sukně vlněné dle kvality, kus 35. 40 Kč. — Látky 
dámské, „Čínské hedvábí“, 3 m na celé šaty 70 , 90 a 110 Kč. — Popelín na 
celé šaty, moderní vzory a barvy, 3 m 90. 110 a 130 Kč. — Látky pánské 
„Trója", 120 cm šíře, 3 m 80. 90 Kč. — Doporučujeme zejména tuto látku 

„Karthágo".

Novinka! Obdiv světa!
120 cm šíře, 3 m, jako podrážka silná, nezničitelná. 90, 110, 115 Kč. — Látka 
„L-ovčen“, 120 cm šíře,, 3 -m 70, 80 Kč. — Látka „mamutí kůže“, 120 cm šíře, 
3 m, 80, 90 Kč. — Pro dělnictvo doporučujeme tyto: Košile pánské 12. 13, 
15 K, Bílé s hedvábnou náprsenkou, 19. 20, 23 Kč, Spoidky pánské silných 

vzorů, 12, 15, 19 Kč.
Kdo by si nemohli oibjeidnati zboží více druhů, objednejte si alespoň jeden 
kus, neb nesmí býti vesničky, kdež by naše zboží nepoznali. — Veškeré 

zboží na -dobírku zasílá:

Prvni šitbořický vývoz textilních výrobků 

R. M. MATÝSEK, 
Šitbořice, p. Těšany u Brna.

Tento podnik zvláště doporučujeme. Při objednávkách se vždy odvolejte na 
časopis „Apoštolát"! Obdržíte slevu!
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Boj 
proti chřipce!

Nejlépe čelíte nákaze chřipkou řád
nou desinfekcí úst, nosních dutin, 

nosohltanu a dýchacích ústrojí 
francovkou

ALPOU
Kloktejte často a vyplakujte ústa zře
děnou francovkou „ALPOU“! Stačí 
několik kapek do sklenice vody. Ta
ké velmi dobře působí vdechování 
nezředěné „ALPY“. Rozprašujte 
„ALPU“ v pokoji a společenských 

místnostech, čímž zdesinfikujete 
vzduch.

Žádejte původní láhve „ALPY“ 
s plombou.
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Karel Sudbrack S. J. VÝHEŇ KATOLICKÉ AKCE
Apoštolové exercicií do prvních řad!

xercicic se skončily. Tiše do
znívala poslední slova, která 
zpíval domácí sbor hostům na 
rozloučenou. Vstoupil jsem do 
jídelny. Čerstvé květiny stály

íia stole mezi příbory na kávu, pečivem a 
ovocem, Exercitanti, upracovaní muži, za
sedli za stůl a stírali si slzy z hustě oK 
irostlých víček. Jeden z nich podal mi mo- 
zolovitou pravici a pravil hlubokým hla
sem: „Důstojný pane, dnes jsem lakšlastný, 
jako jsem byl před mnoha lety v den 
prvního sv. přijímání. Jen ještě jedna věc mi 
chybí k plnému štěstí: Kéž by cli zemřel 
v takovém duševním stavu, v jakém se 
dnes nacházím. Nikdy již nebudu tak dobře 
připraven na věčnost jako dnes.“ Mnoho 
šedivých mužů přikyvovalo hlavou potvr
zujíce slova řečníkova. Tak smýšleli všichni 
exercitanti, když jim bylo dovoleno na konci 
exercicií mluvili.

Pan X, začal: „V exerciciích se vytváří 
katolický duch, duch lásky k Bohu a k bliž
nímu, .duch katolické akce.“ Tovární děl
ník posvědčoval■ „Musíme všude zasaditi 
kořeny statečných mužů a žen, kteří by .doma 
i při práci, ve spolcích a ve veřejném životě 
hájili práv Božích a opovrhovali bázní a po
směchem lidským.“ „Žijme dle zásad sv. víry“, 
zvolal učitel, „a v B. učiníme počátek. Exerci- 
cie musí býti výhní katol. akce.“ Bylo pro
mluveno rozhodné slovo : katol. akce má 
míli základ v akci exerciční!

Musím se přiznati: usnesli jsme se a 
provedli jsme mnoho návrhů. Ale nemá 

tento svaty oheň, který exereicie samy se- 
bou zapalují, hořeti v každém spolku, 
v každé farnosti? Rozmlouval jsem s mno
hými exercitanly a exercitantkami a do
věděl jsem se od nich mnoho dobrého. 
Tyto dobré rady chci vypsati v následují
cích řádcích. Kéž by exerciční nadšení 
povzbudilo i jiné muže a ženy, aby ko
nali duchovní cvičení a pak pracovali v u- 
myslech katolické akce. Tyto úvahy mají 
pov/buditi ku katolické akci muže a ženy nad
šené duchovními cvičeními. Podávají roz
manité návrhy, jejichž výběr, provedení 
a opravy se přenechával Duchu, jenž vše 
oživuje. Vysvětlují, jak se katolická akce 
připravuje, takřka jako ve výhni kuje —- 
v duchovních cvičeních. Jeich heslo jest: 
Apoštolé, kteří jste vykonali duchovní cvičení 
do prvních řad katolické akce!

Co praví papežové ?
Nejdůležitější otázkou při každé akci jest, 

co praví o ní apoštolská stolice. Papežové 
často a často odporoučeli duchovní cvičení 
a hojné odpustky jim udělovali.

Papež Lev XIII., státník širokého roz
hledu, jenž uvedl v pohyb nynější exer
ciční hnuti, takto se o něm vyslovil: „Jak 
velký užitek přinášejí duchovní cvičení sv. 
Ignáce pro spásu duší, jest vyzkoušeno 
třistaletým jejich konáním a dotvrzeno 
svědectvím oněch mužů, kteří vynikali zna
lostí duchovního života . . . Plně uznáváme 
onu chvalitebnou snahu a neustaneme svo- 
lávati na ni z hloubi srdce nejhojnější po



žehnání Boží, aby se co nejvíce rozšířila 
mezi ostatními národy a to s tak dobrým 
výsledkem, jaký se ukázal ve Francii a 
v Belgii.“ Apoštolský list 8. pros. 1902.

Pius X., velký reformátor vytkl význam 
exercicií pro obnovu života těmito slovy: 
„Vždycky jsme si velice vážili obyčeje ko- 
nati duchovní cvičení, zvláště taková, která 
sv. Ignác božským vnuknutím zavedl. Ne
boť v nich spočívá podivuhodná síla pro 
změnu života a pro obnovu křesťanského 
ducha . . . Opravdu nemohli jste lepší cesty 
zvoliti chtíce pomoci pracujícímu lidu, který 
jest dnes ze všech stran ohrožen tolika 
nebezpečími.“ List 8. pros. 1904.

Papež Benedikt XV., muž míru nařídil, 
aby všichni řeholníci a kněží konali každý 
rok, po případě každý třetí rok duchovní 
cvičení. Měl úmysl v obšírném listě od- 
poručiti laické exercicie, ale smrt mu vzala 
péro z ruky.

Papež Pius X., papež katolické akce, 
přeje si tak velké hnutí exerciční; že by 
zachvátilo všecky stavy a roznítilo obeň 
lásky Boží v celém křesťanstvu. „Snažně 
si přejeme, aby tyto exercicie se více a 
více šířily, a aby povstávaly nové exer
ciční domy, odborné to školy dokonalého 
života, a co nejvíce rozkvétaly, kde by věřící 
celý měsíc, nebo osm dní, a není-li to možno, 
alespoň kratší dobu v samotě rozjímali.“ 
Apošt. konstituce 25. července 1922.

Proto Apoštolově, kteří jste konali již 
exercicie, do prvních řad!

Co praví biskupové.
Biskupové jsou vůdci katolické akce. 

Duchovní cvičení jsou doporučena celým 
episkopátem.

Vratislavský kardinál Bertram píše : „Co 
chybí katolickému lidu v dnešní době plné 
bojů ? Ona pevnost a radost z víry, ona 
náboženská vroucnost, ona pevnost povahy, 
ona skálopevná důvěra v Boha, ona kato
lická láska, která nejvíce rozkvétá v hnutí 
exercičním. Hlas Svatého Otce a biskupů 
víc a více odporoučí věřícím, aby se po
kud možno v největším počtu súčastnili 
duchovních cvičení. Kéž by tedy pravi
delně chodili z každé osady na exercicie 
mužové a ženy, mládenci i panny.“

Mnichovský kardinál Faulhaber kázal 
v kostele sv. Michala v Mnichově takto : 
„Nyní jest Holandsko vzorem pro duchovní 

cvičení. Možno doufati, že si katolíci ně
mečtí na nich vezmou vzor. Katoličtí mu
žové, mládenci, zkuste to jednou a zajeďte: 
si na duchovní cvičení. Zanechejte na tří 
a půl dne světských starosti a zaměstnání: 
a otevřte oči pro jedno potřebné. Nebudete 
toho litovati. Exercicie jsou školou, kde 
se učíme, jak máme zachovávati sebranost 
mysli a kde pečujeme o vnitřní život. 
Obojího jest velice třeba v dnešní, roz - 
štvanosti.“

Vídeňský kardinál Piffl chválil laický- 
apoštolát.: „Dobré exercicie jsou nejlepší 
školou laického apoštolátu, kterého nutně 
potřebuje nynější náboženská nevědomost, 
a mravní nevázanost. Pevnost ve víře a 
radost z víry, tyto dvě nezbytné podmín
ky plodného apoštolátu, jsou jistým ovo
cem dobrých exercicií.“ Pastýřský list 29. 
ledna 1925.

Kolínský kardinál Schulte prohlašuje: 
„Proti nevěře a nemravnosti, která bují o- 
kolo nás a proti hnusné kultuře těla, která 
se velice rozmáhá, musíme víc a více pra- 
covati na nábožensko - mravní kultuře 
ducha a na vyškolení vůle, což se právě 
děje exerciciemi. Duchovními cvičeními 
si musíme utvořiti jádro vojska, které by 
svým bezúhoným životem zušlechťovalo celé 
okolí a v němž by opět oživl hrdinský duch 
prvních křesťanů.“ Postní past, list 1925.

Biskup baselský Josef Ambiihl volá ku 
švýcarské mládeži: „Požehnání dobrých 
exercicií jest nesmírně velké. Proto jest 
velice žádóucno, aby mládež co ml více 
tohoto požehnání dostala.“ Výroční zpráva 
Ignác, svazu mužů za rok 1927.

Proto apoštolově, kteří jste konali exer
cicie, do prvních řad!

Co praví svati?
V této otázce jsou svati nejlepšími od

borníky. V poslední době skoro každý svě
tec prošel školou duchovních cvičení.

Sv. Ignác z Loyolv, jenž založil Tova
ryšstvo Ježíšovo a sepsal knihu duchovních 
cvičeni, praví zcela jednoduše: „Třiceti
denní exercicie je to nejlepší, co si jen 
člověk v tomto životě může dopřáti, aby 
zí-kal co nejhojnějších milostí, jak pro 
své vlastní posvěcení, tak i pro posvěcení 
svých bližtii' h.“ List P. Man. Mionovi 1536.

Svatý učit, 1 církevní Petr Kanisius po
ložil základ k apoštolskému působení ve- 
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xerciciích sv. Ignáce, které konal za ve
dení bl. Petra Fabra. Píše o nich: „Stěží 
mohu vypsati, jak blahodárný účinek měly 
na můj duchovní i smyslový život. Má 
duše byla ozářena nebeskými paprsky mi
losti. Cítím v sobě novou životní sílu, jako 
by plnost Boží milosti se také vylila na 
tělo, jako by posílila celý můj život a jako 
bych se proměnil v zcela jiného člověka.“ 
List příteli 1543.

Sv. Vincenc z Pauly, nedostižný apoštol 
lásky praví zásadně: Jest sice pravda, že 
výlohy exercičních domů jsou velké, ale 
peníze nemohou býti na jiný účel lépe vy
naloženy.“

Sv. Alfons z Liguori, zakladatel řádu a 
učitel církevní odporoučí všem, kteří touží 
po dokonalosti, konati duchovní cvičení 
8 nebo 10 dní; a aby se jen s Bohem 
mohli zabývati ať se straní všelikého 
styku s lidmi. Homo apostolicus.

Hlas lidu.
Katolíci sami si velice váží exercicií. 

Každé chvíle to mohou potvrditi ti, kteří 
exercicie dávají.

Tovaryš se přiznal: „Nejkrásnějšími dny 
z celého života byly ty, kdy jsme konali 
duchovní cvičení. Modlitbou jsem se po
lepšil a v srdci jsem pocítil velkou spo
kojenost.“

Dělník napsal na lístku, který nechal 
v pokoji: „Kéž bych mohl ustavičně byd- 
liti v exercičním domě . . . Všudy budu 
odporoučeti duchovní cvičení.“

Vojín činí následující návrh, který by 
každý, kdo dává exercicie, rád podepsal: 
„Kdybych měl velký vliv, pak by musil 
býti do zákona přijat paragraf: Každý ka
tolický vojín ať koná rok co rok třídenní 
exercicie.“

Nižší úředník vypravuje upřímně: . „Jen 
duchovní cvičení jsou příčinou mého o- 
brácení. Byl jsem pevně spoután náruži- 
vostmi a nemohl jsem se z nich vymaniti. 
Udělal jsem exercicie a dostal jsem novou 
sílu. Od té doby jest tomu již několik let. 
Překonal jsem hříšné náklonosti a jsem 
opět veselý a šťastný jako za mladých let. 
Jako magnet mne táhne Bůh.“

Manžel je šťastný při vzpomínce na e- 
xercicie, které byly základem jeho man
želského štěstí: „Jsem šťasten, spokojen 
v manželství. Vzal jsem si řádnou a hod

nou ženu. Zásluhu o to mají po Bohu 
exercicie.“.

Vzdělaný pán ' přeje exercicie celému 
světu: „Tak požehnány byly tyto licí é ho
diny. že b>. ch živě uvítal, kdyby všichni 
katolíci zvláštním přikázáním církevním 
byli zavázáni jiti aspoň jednou v živ oiě na 
exercicie.“

Majitel továrny a velkoobchodník [trávil: 
„Nikdy jsem se nezoiavil ani v moř-kých 
lázních, ako v exercieiích. Žádný telegram, 
žádný telefon, žádný dopis jsem ne ostal, 
podivuhodný klid mě také na těle p. sílil; 
především samota ve mi dobře působila 
na mou duši, takže se chci věnovati s no
vou chutí a s novou silou pracím jak 
v soukromém tak i ve veřejném životě. 
Všude se chci uplatnili lako katolík.“

Svobodné děvče píše: „Klidně tvrdím, 
že exercicie jsou uejkrásněj.-imi dny mého 
života. Byly sluncem v temných hodinách 
životních. Ó těchto dní u Ježíše, tak mu 
blízko, skrytá ve stínu a ochraně jeho 
svatyně! O iak byly krásné! Tak byly 
krásné, že od té doby mám jedinou touhu 
jemu se zcela zasvětili! '

Děvče z vesnice napsalo: „Kdy bv všech
ny dívky konaly exercicie, jistě bv usta
novili novou překážku manželství: ode 
dneška si nevezmu žádného mládence, 
který nedělal exercicie.“

Jiné děvče na smrtelné posteli pohlíželo 
na svůj život a pravilo: „Pokaždé když 
jsem byla na taneční zábavě, byla jsem 
druhého dne rozmrzelá. To nemohu říci 
o exercieiích. To je to jediné dobré, co si 
mohu vžiti na věčnost. O, jak se n i umí
rání ulehčilo!“

Děvče, které chtělo vstoupiti do kláš
tera, našlo v exercieiích své povolání: 
„Konečně jsem nalezla jistotu o svém po
volání. Budoucího měsíce vstoupím k se
strám a jsem velice šťastná, že sé mohu 
zasvětili službě Boží.“

Matka pronáší takto svou radost: „Za
žila jsem mnoho radostí v životě. Již ně
kolik mých dítek přistoupilo k prvnímu 
sv. přijímání. Ale všechny radosti života 
se nedají srovnati s onou, kterou jsem za
žila v exercieiích:“

Žena dělníka děkovala Bohu: „Jak mno
ho se v naší rodině změnilo od té doby, co 
muž konal exercicie! Nebyla bych se nikdy 
tolik naplakala, kdyby je byl dříve dělal !“
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Mu i a ženy, kteří' konaly exercicie 
potvrzují: Z exercicií si každý pro sebe 
může vžili, co se pro něho hodí, jak muži, 

tak ženy, jak mládenci tak panny.
Proto apoštolově, kteří jste konali exer

cicie, do prvních řad!

EXERCIČNÍ HLÍDKA.
Sl<Janov. Svatováclavský rok začal mužskými 

exerciciemi, 7.-11. ledna 66 účastníků, 14.-18. ledna 
85 účastníků Když se před čtyřmi roky konaly ve 
Stojanově mužské exercicie poprvé, byly začátky 
velmi málo slibné, všeho všudy 14 mužů. R. 1926 
bylo jich však již 87, za rok potom 81 (nepočítaje 
v to terciářské exercicie se 6 terciáři a 14 neter- 
ciáři, tedy 20 účastníků), loni 80, letos 155 — 
dosaženo tedy nejvyššího čísla. Nejhojněji byly za
stoupeny Dolní Bojanovice, Bludov, Hroznová Lhota 
a rozumí se, že Vnorovy odtamtud přijdou ú- 
častn ci na každý turnus, mužský i ženský, takže po 
letech nebude snad v celé farnosti ani jednoho, 
jenž by nemohi říci, že aspoň jednou v životě exer
cicie nekonal. „Být celí mužové, polovičatost se 
protiví Bohu i lidem“, připomínal exercitátor v roz
jímáni o Kristu Králi. Jeden z velkých papežů po
slední doby — pokud vím, byl to Pius X. — pro
hlásil, že nejvíce nám škodí nevzdělaní katolíci — 
tedy více, než sami nepřátelé. A je na tom mnoho 
pravdy. Mužové, často inteligentní, kteří se hlásí 
ke Kristu a jeho církvi, a snad i veřejně pro kato
licko) věc pracují, a nejsou s dostatek obeznámeni 
s pravdami sv. víry, nedovedou se ozvat, promluvit, 
odpovědět na nějakou otřepanou námitku nebo frási, 
nedovedou odbýt nějakého mluvku, nepoškozují takoví 
katolíci věc Kristovu, jak to onen papež pověděl? 
Exercitátor pak dodal: Právě tak mužové, kteří se 
ke Kristu a jeho víře hlásí a podle ní nežijí — na 
ty můžeme též obrátit slova velkého Pia X., po
škozují naši věc daleko více než nevěrec ve hříchu 
sestaralý. Exercicie nejsou vzdělávací kurs, aby se 
zde probíraly a vyvracely námitky proti sv. víře — 
to patří jinam, to si musíte opatřit pilným čtením 
katolického tisku nebo ve spolkových přednáškách 
— za to však učí nás exercicie podle víry žít, 
abychom nebyli katolíky jen podle jména, a životem 
Kristu a jeho církvi k haně, jedním slovem, abychom 
nebyli katolíky polovičatými, nýbrž celými, katol. 
muži „od hlavy až k patě“, víru znali a podle ní 
život zařídili až do posledních důsledků*. -•

Svaz katolických žen a dívek měl exercicie 
od 28. ledna do 1. února (ženy) 115 účastnic. 
Nedaly se odstrašit sněhovými závějemi ani mrazy, 
přišlo jích třikrát více než jsme čekali. Největší 
počet vykazuje Vracov, pak Jalubí, Traplice, Bludov, 
Kněždub, Zdounky, Vnorovy. Některé měly doma 
dosti daleko na nádraží, přinesly tedy značnou oběf, 
když si sněhem musily klestit cestu. Za to na Vele- 
hr< d se dostali snadno a ve Stojanově nebylo ani 
jediné, ež by byla litovalo oběti, kterou přinesla.

Exerciční dojmy jakých zde duše lidská zažije, 
nelze ani vypsati. Mrzí mne jen, že z naší farnosti 
tak málo na ně chodí. Měli-by všude aspoň du
chovní správcové farností je věřícím oznámiti a je 
doporučiti. Z. M. C.

Vzpomínka z exercicií studentek na Velehradě 
roku 1928.; O, vy požehnané chvíle, v nichž tolik 
lásky Ježíš rozséval, v nichž duše zbavená vší ma-

láínosti nesla se výš a výše k blankytu, nesla se k 
slunci, k záři třpytných hvězd, tam - v nekonečno . . 
Jaká to slast jak chvěla se, milá exercitantko, tvá 
duše touhou, když dp. exercitátor tam — k Němu 
obracel tvůj zrak, jak prahla ústa tvá po hymnu 
andělů ! — Tužba tvá splněna, ret tvůj vyzpíval nej
krásnější chvalozpěvy, struny srdce tvého vyloudily 
čarné zvuky ve vůni lilií, fial a růží, když zavítal 
k tobě Ten, jehož slávy neobsáhnou nebesa, ni 
země . . . Vzpomínáš dále . . . Zdá se ti, že jsi 
v té milé kapličce, že vidíš, jak svafá Panna mile 
se na tě usmívá, vidíš i obraz sv. Pěstouna a ze 
svatostánku volá tě nejsvěíější Srdce . . . Slyšíš jed
notlivé úvahy, jež hluboko zapadly ti v duši. — Hle, 
nyní úvaha o patronce naších exercicií ! V duchu 
představuješ si sv. Anežku s beránkem a mečem. 
Jak následovala ona dívka příkladu svaté Panny, 
jak věrna byla své víře! Prosilas světici, aby její 
přímluvou dostalo se ti tolik vzácných ctností, abys 
jako ona byla beránkem, jejž dobrý Pastýř vysvo
bodil z trní hříchů, tys prosila, aby i tobě skýtal 
Pán takovou sílu, že pro Něho bys i trpěla 
A sv. ochránkyně našich duchovních cvičení prosila 
Marii, jejiž prosby Ježíš neoslyšel. — Duší nese 
se mír a svátý klid. O, přimlouvej se i dáte za nás, 
svátá Anežko! —eur— Vyškov.

Z Hlučína — exerciční hnutí. Mezi prvními, 
kdo použili volné doby v exercičním kalendáři hlu- 
čínském, byly ženy z farnosti kateřinské. Mnohé 
z těch, které se chtěly zúčastnili kursu, odstrašila 
krutá zima, jež právě nastala. V budově exercič
ního domu, jest i v zimě příjemné teplo při ústřed
ním topení. 15 účastnic se neleklo nepohody. Rády 
obětovaly pohodlí, nelitovaly obětí. Pán Bůh se 
nedá předstihnouti. Odměnil jejich snahu hojnými 
milostmi, opouštěly exerciční dům plny nadšení a 
horlivosti. —

Moravská Mariánská družina z Hlučína má již 
nyní zamluvena svůj samostatný exerciční kurs v září 
tohoto svatováclavského roku. Chtějí památný rok 
oslaviti tím, že celá družina vykoná exercicie, aby se 
obnovila a prohloubila v duchu sv. Václava.

Na lednových exercičních kursech pro mládence 
a panny bylo nejvíce účastníků a účastnic z farnosti 
štěpánkovické na Hlučínsku. Kéž povzbudí svým 
příkladem mnoho jiných, aby také užili času milosti 
Boží, dokud se jim nabízí!

Všem dobrodincům z Hlučínska, Frýdku a Kate
řinek, kteří přispěli peněžitými dary nebo potravi
nami pro exerciční dům, vzdává Správa exercičního 
domu v Hlučíně srdečné „Zaplaf Pán Bůh !“

V exercičním domě v Hlučíně se budou konat! 
duchovní cvičení v tomto pořádku: Od 2. do 6. 
března pro české mládence (Orlí). — Od 7. do 
11. března pro český III. řád mužů. — Od 17. do 
21. března pro české ženy. — Od 22. do 26. 
března pro české mládence. — Od 26. do 50. 
března pro německé panny. -- Za pobyt a stravu 
se platí 70 Kč (60 Kč.)



Literatura.

Knihovna časopisu „Apoštolátu sv. 
Cyrila a Metoděje“ má na skladě ty
to své knihv: — 1. Pozdrav kra
janů m, od msgra Jana Kalana. ze 
slovinštiny upravil msgr. Rafael Ko
zák, str. 102. cena 2.50 Kč. Vhodný 
dárek zvláště zahraničním krajanům 
jako vroucí, katolický pozdrav z rod
ného kraje. Svým časovým nábožen
ským obsahem, zaujme a povzbudí ta
to .knížka i domácího čtenáře. Při hro
madné objednávce sleva. — 2. Sva
tí Cyril v české poesii mo
derní. Výbor básní opěvujících naše 
slovanské apoštoly; sestavil Vilém Bit- 
nar. Zastoupeni jsou ve sbírce na'.. 
nejlepší básníci: Čech, Vrchlický, Jab
lonský, Sušil. Šťastný, Lutinov, Sou
kolí a Střížovský (tento pěknou dra
matickou scénou: Smrt světce Cyrila) 
Pořadatelé spolkových slavností, aka
demií, večírků a ppd. najdou v Bitna- 
rcvě sbírce spolehlivého rádce a po
mocníka. Cena i s poštovným 4 Kč, 
str. 42. — 3. Dr. Fr, Grivec: Slo
vanští apoštolé svati Cyril 
" Metoděj, přeložil Ir. Jemelka, 
str.. 176, se 46 obrázky, cena 16 Kč, 
pro odběratele časopisu apošfolátního 
14 Kč. Kniha odborného znalce celé
ho oboru otázek cyrilometodějských 
byla také přijata odbornou kritikou 
velmi pochvalně; u nás ji doporučil 
universitní profesor dr, Fr. Pastrnek, 
který sám svého času napsal životopis 
svátých bratří Cyrila a .Metoděje. V 
Jugoslávii přijata byla i do školních 
knihoven pravoslavných pro svoji vě
deckou pravdu a nestrannost. — 4. Dr. 
Valerii S. Vilinskij-. Ruský národ 
a sjednocení církví. Str. 68, 
cena 7 Kč. Sborník 9 článků osvětlu
jících s ruského stanoviska otázku u- 
nionistiíckou. Prof. východního ústavu 
římského, dr. B. Spáčil, obšírněji oce
nil knihu v 49. čísle odborného časo
pisu „Orientalia Christiana“ (str, 3351. 
a nazývá dra Vilinského pojetí myš
lenky unionistické plně spravedlivým 
a dokonale katolickým, („trěs juste et 
perfaitement catholique"). K poznání 
myšlenkového ovzduší, zvláště v rus
ké emigraci, přináší kniha Vilinského 
spolehlivé a zajímavé informace.

Nákladem Akademie velehradské 
vydané knihy: Samostatné zprávy o 

5 dosavad konaných sjezdech uniotiis- 
tických na Velehradě, tak zvaná ,,A c t a 
co nv, velehrad.": I. 10 Kč, II. 10 
Kč, III. 15 Kč, IV. 40 Kč. V. 50 Kč.

Mezi „Opera Academíae Velehra- 
densis“ vyšla tato díla: Sv. II.: K o n- 
stantinus-Cyrillus und M e - 
thodius, Die S 1 a v e n a p o s t e 1, 
od dra Fr. Snopka, Kroměříž 1911, ce
na 30 Kč. — Sv. V. Die Slaven- 
a p o s t e 1, Kritische Studien von dr. 
Fr. Snopek, Kroměříž 1918, 30 Kč. —■ 
Sv. VI.: Trudy (ruské zprávy o II. a 
III. sjezdu unionistickém), 10 Kč, — 
Sv. VII.: P o p o v, Katechismus 
(německy), 5 Kč. — Sv. VIII.: Vla
dimír S. S o 1 o v j e v, jeho život 
a působení od K. Jindřicha, 5 Kč.
— Sv. IX.: Dr. Fr. Grivec, Pravo
slav í, ze slovin. rukopisu přeložil 
Martin Chudoba, Kroměříž 1921, 5 Kč.
— Sv. X.: Byzantské pojímá
ní církevního prvenství s 
dodatkem o prav o věrnosti 
svátého Cyrila a Metoděje 
od dra Fr. Grivce, přel. M. Chudoba 
(rozebráno). — Sv. XII.: Dr. Grivec, 
Die hl. Slavenapostel Cyril- 
lus und Methodius. V komisi 
má Matthias-Grůnewald-Verlag, Maínz.
— Sv. XIII.: Dr. Bonifác Segefa, Cír
kev východní a západní. Z 
jazyka řeckého přeloženo tu důkladné 
dílo katolického kněze Maxima Ma- 
latakise, jímž odpověděl na okružní 
list pravoslav, patriarchy a synodu 
církve cařihradské o věroučných roz
dílech, dělících církev pravoslavnou a 
katolickou. Překladatel si dal ohrom
nou práci a všechny citáty starokřes- 
ťanské literatury zjistil a upravil dle 
originálu. Tím nabývá kniha ceny 
přísně vědecké a stává se spo
lehlivým vůdcem věroučným 
o poměru církve východní a západní. 
Citace starokřesťanské literatury po
skytne i kazatelům a řečníkům boha
tý pramen bezpečného poučení i po 
stránce apologetické. Vřele ti dopo
ručujeme našemu kněžstvu i katolic
ké inteligenci. Cena 25 Kč, pro členy 
Akademie velehradské jen 16 Kč.

Všechny zde uvedené knihy možno 
objednat! v sekretariátě Apoštolátu 
svátého Cyrila a Metoděje v Olomou
ci. Salesianum,



Známky pro misie. S mnoha, stran 
byli jsme žádáni o informace, jak 
možnjoi co nejvíce prospět slovanským 
misiím sbíráním přetištěným známek 
poštovních, čeho třeba tpři tom dbáti, 
jak posuzovati cenu jednotlivých zná
mek atd, Z Velehradu, kam pro mi
sijní ústav papežský všechny své sbír
ky posíláme, dostali jsme článeček, 
který dá uspokojivou odpověď na vše
chny dotazy našich čtenářů, a proto 
neváháme jej uveřejniti jak pro po
učení, tak i k povzbuzení k tím větší 
podpoře našich slovanských misií. — 
Upotřebených poštovních známek lze 
využiti na podporu díla misijního. Lze 
je ještě zpeněžiti. Prodávají se buď 
doma, anebo v cizině, kde jsou dražší, 
poněvadž vzácnější. Čím je tedy kde 
známka vzácnější, tím i dražší, a vzác
nější bude tam, kam se nejnesnadněji 
doistane, kde není v oběhu a kde přece 
se pořizují sbírky, A ty se pořizují 
všude. Dle toho tedy dlužno, i u nás 
upotřebené známky sbírati a rozlišo- 
vati. Obyčejné známky, které jsou ne
bo byly déle v oběhu, se prodávají na 
váhu. Tedy známky po 1 Kč a nižší 
se neodlepují, nýbrž ustřihují se asi. 
s 2mm okrajem. Známky musí býti 
neporušené, celé, čisté. I takové, které 
jsou příliš začerněné od přetisknutí, 
jsioiu bezcenné. Známky nad 1 Kč se 
prodávají po kuse. Ty tedy dávat 
zvlášť. Musí zůstat! neporušené na líci 
na rubu, mají-li na rubu akvarel, i ten 
musí zůstat neporušený. Jinak jsou 
bezcenné. Známky které byly v oběhu 
jen .po jistou dobu, jako naše jubilej
ní, se sbírají všechny zvlášť. Sem patří 
také všechny známky přetištěné na ji
né, jako naše popřevratové (rakouské 
s československým přetištěním), do- 
platkové, totiž známky poštovní, listo
vé, které se přetisknou na doplatkové 
a pod. I naše novinářské známky jsou 
v cizině vzácné, rovněž známky pošty 
letecké, telegrafní a pod. Ty .se tedy 
budou sbírat zvlášť. Známky přetištěné 
v jisté význačné dni zvláštní barvou 
(červeně ze dne 28, října 1928) se ne
odlepují ani neodstřihují, nýbrž zů
stanou Zachovalé s obálkou neb aspoň 
s celým razítkem. Rovněž s pohlednic 

je lépe známek neodlepovat. Také kaž
dá tisková chyba na známce mnohdy 
cenu její zvyšuje. Čím dříve po vydá
ní se dostanou známky ven, tím lépe 
se uplatní a více vynesou. — P. Svo
boda Jan, T. J.

Členské příspěvky. Farní úřady: Ho
lešov 114, Lipník nad Bečvou 130, 
Dlouhomilov 43, Dol. Životice 268.60, 
Senice na Hané 670, Záhlinice 212.50, 
Zábřeh 355.40, Pavlovice u Přerova 
1330, Velký Týnec 280, Zborovice 93, 
Čeladná 180, Hradčovice 140.50, Sla- 
vonín 70, M. Procházková z Kroměří
že 6, Anna a Jiří Javůrkovi 6, B. Tref
ná z Plzně 57, A, Zatloukalová z Olo
mouce 5, Odbor ACM. v Huku 100 Kč. 
— Celkem 4061.— Kč,

Zahraniční misie. A. Tikalová z Víd
ně 20 Kč. Farní úřady: Újezdec u Lu
hačovic 12, Přerov 500, Liibhošť 10, 
Boršice 118.95, Zbarovice 115, Raškov 
45, Dlouhomilov 55.50, Košťálová 20, 
Bilavsko 40, Soběchleby 20, Stínavá 
35, Čeladná 70, Vrácov 140, Slušovice 
32, Domaželice 100, Hustopeč nad Beč
vou 30, Pačlavice 80, Starý Hrozen
kov 54,60, Hněvosice 10, Jasenné 8, 
nejmenovaná z Přerova 100, Rev. Bau
er, Nebraska 70 Kč, — Celkem 1684.05 
korun.

Ndp. kapitulní děkan dr. Jan Kubí
ček, prelát v Olomouci, daroval ve 
prospěch snah Apoštolátu svátého Cy
rila a Metoděje 1000 Kč. Šlechetnému 
dárci voláme vroucí a srdečné „Pán 
Bůh zaplať!“.

Na prosbu našeho ACM., uveřejně
nou v 41. čísle t. r. „Našince", daro
vali pro nemocné a trpící v našich ú- 
stavech charitativních pěkné nábožen
ské knihy, časopisy i devotionalie tito 
šlechetní dárcové: p. I. Hofírek, Olo
mouc, 15 knih; cth, sestry řádu sváté
ho Dominika v Řepčíně 31 knih; paní 
Vychodilová, Chválkovice, 14 knih; pí 
J. Rudolfová, Holice, 6 knih; nejmeno
vaná 14 knih;.farní úřad Dolní Bečva 
40 knih; konvent OO. dominikánů, O- 
lomouc, 9 knih a velkou zásobu ne
úplných ročníků náboženských časopi
sů. Všem šlechetným dárcům „Zaplať 
Pán Bůh!".



Používání známek novinových pro Apoštolát sv. Cyrila a Metoda povoleno ředitelstvím 
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Redakce a administrace Apoštolátu je nyní v Olomouci, Žerotínovo 
nám., Salesianum. Tam adresujte literární příspěvky i případné reklamace, 

nebo změnu adresy.

Časopis vychází každý měsíc po prvním, tedy ročně 12 sešitů. Roční před
platné je 12 Kč, při hromadném odebírání 10 Kč. Za 5 nově získaných 
platících odběratelů, jeden exemplář zdarma 1 Pro Ameriku se předplácí 

ročně 1 dolar, při větším počtu se také poskytuje sleva.

Zakladatelé časopisu v Pánu zesnuli: Arcibiskup olomucký dr. 
Antonín Cyril Stojan a P. Adolf Jašek, katecheta kroměřížský. Re
daktor: František Jemelka, tajemník UACM, za spolupracovnictvi 
ThDra Josefa Matochy, profesora filosofie, a PhDra Josefa Vašíci, pro

fesora na Cyrilometodějské fakultě v Olomouci.
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Co soudíte o tomto návrhu 
z kruhů čtenářů? Pan F. H. z 
Frýdlantu nám píše: — „Ve 12. čísle 
roč. 1928, str, 369, vašeho časopisu, líčí 
P. Lad. Zamykal smutný stav „Dědic
tví cyrilometodějského“ v Brně a zá
roveň se přimlouvá za jeho podporu se 
strany čtenářů apolštolátního časopisu. 
Dovoluji si jako dlouholetý odběratel 
„Apoštolátu“ učiniti skromný návrh, 
jímž by se aspoň částečně mohlo po
moci Dědictví cyrilometodějskému. 
Věnujte v některém čísle vašeho „A- 
poštalátu“ zase několik řádek brněn
skému Dědictví cyrilometodějskému a 
připojte prosbu o podporu, kterou by

každý čtenář ihned mohl zaslati slo
ženkou, kterou k tomu číslu přiložíte. 
Za peníze takto nasbírané nakoupil by 
pak „Apoštolát“ knih, vydaných Dě
dictvím a poslal by je darem zahranič
ním krajanům. Tak by se částečně po
mohlo Dědictví a zároveň by se roz
šířila dobrá četba, tedy dvojí dobrý 
skutek byl by vykonán. Jsem přesvěd
čen, že každý odběratel „Apoštolátu“ 
by na takový účel něco daroval, a tak 
by se přece sešel slušnější obnois!" — 
Tolik frýdlantský náš čtenář! Co tomu 
říkají ostatní naši přátelé zdravé čet
by? Vyprošujeme si odpovědi na re
dakci ÁCM„ Olomouc, Salesianum,



APOŠTOLÁT
sv.Cyrila a Metoda pod ochranou bl. Panny Marie.

Ročník XX. Duben 1929. Číslo 4.

Místopředseda Ústředního ACM., 
J. M. světicí biskup msgr. Jan Stavěl 

z Olomouce šedesátníkem.
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Světicí biskup olomucký msgr. Jan Stavěl 
šedesátníkem.

Dne 13. dubna letošního roku dožívá se místopředseda Ústředního 
Apoštolátu svátého Cyrila a Metoděje svých šedesátin. Nikdo by 
mu jich nehádal. A nebýt loňského ochuravění, jímž zdravý dosud 
organismus zaprotestoval si proti přílišnému břemenu prací a sta
rostí, snad ani sám by necítil příchodu šedesátky. Zastihuje ho 
v činnosti neumdlévající a mnohostranné, jak mnohé a odpovědné 
jsou funkce a povinnosti, jež s láskou na sebe vzal a s láskou a 
obětavostí svědomitě plní.

Životní šedesátka p. světícího biskupa msgra Jana Stavěla dává 
příležitost k rekapitulaci jeho činnosti na různých polích kněžského 
i veřejného působení. Neopustil sice ani jako biskup své původní 
role katechetské, jsa v tomto oboru dnes ústředním konsistorním 
referentem; přece však zdůrazní jen a zjasní i šedesátka charakte
ristický profil jeho jakožto dlouholetého pracovníka, organisátora 
a vůdce katolického charitativního podnikáni u nás.

Náš Ústřední Apoštolát nikdy nezapomene svému místopředse
dovi, že on to byl, který pomáhal, ač zahrnut tolikerými jinými 
starostmi, zachovat kontinuitu velikého díla Stojanová.

Roku 1923 přichází do Ústředního výboru Apoštolátu sv. Cyrila 
a Metoděje; tedy v době, kdy náš Apoštolát stihly nej těžší rány 
úmrtím prvního tajemníka P. Adolfa Jaška, a brzo potom i úmrtím 
zakladatele arcib. dra Stojana. Tehdy našel nástupce Stojanův a 
pokračovatel v jeho myšlence cyrilometodějské, nynější pan arci
biskup olomucký, pravou ruku v novém metropolitním kanovníku 
P. Stavělovi. Ten jako místopředseda ACM. brzo poznal nutnost 
ústředního sekretariátu a o jeho zřízení se také neustále zasazoval.

Snahy unionistické přirostly mu opravdu k srdci. A tak vidíme 
nového místopředsedu ACM. v plné práci na IV. sjezdě uni- 
onistickém na Velehradě roku 1924. Rok nato účastní se českého 
zájezdu do Lublaně na kurs pro studium východního bohosloví; 
v zastoupení předsedy ACM. p. arcibiskupa dra Prečana, podniká 
r. 1926 i dalekou cestu do Chicaga na světový sjezd eucharistický, 
k němuž na přání svátého Otce připojena byla též sekce orientální, 
to jest unionistická. A nebylo tehdy jediného projevu kanovníka 
Stavěla mezi našimi krajany v Americe, aby nebyl prohřát jeho 
láskou k našemu Apoštolátu a snahou získat mu i za mořem co 
nejvíce přátel a příznivců. Po pět let už sdílí pan biskup Stavěl 
radosti a starosti s Ústředním Apoštolátem svátého Cyrila a Me
toděje jako jeho místopředseda. Kéž dobrotivý Bůh prodlouží mu 
ve zdraví a sile tělesné i duševní radost z práce pro království Boží 
na zemi na mnohá ještě léta i po dokonané šedesátce! —a.
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Svaté přijímání u Rusů.
Západní Evropa často se diví, jak zřídka přistupují pravoslavní 

ke stolu Páně. Zapomíná ovšem na podobný, dlouhotrvající stav 
i u nás. Není to dávno, co zavedeno u nás časté svaté přijímání.

Pravoslavné Rusko prodělává tatáž období jako katolický Západ. 
Avšak již v minulém století bojoval otec Kronštadský spolu s ně
kterými kněžími o častější svaté přijímání; a nyní ujímá se v Rusku 
časté, ba někde i denní svaté přijímání.

Hromadně přijímají věřící jednou nebo i čtyřikrát v roce, a to

Obraz petrohradského prof. M. Sudokovského: 
Kristus se svými apoštoly v kostele sv. Alexandra 

Něvského v Sofii v Bulharsku.

vždy v dobu největšího postu. Mnozí činí tak i ve svátek svého 
patrona. Starci a lidé oddaní životu duchovnímu přijímají častěji, 
děti už před první svátou zpovědí, ano i nemluvňata přijímají dle 
toho, jak jsou jejich rodiče zbožní a jak často je do kostela donesou. 

Jak si vysvětliti, že Rusové zřídkakdy přistupují k sv. přijímání? 
Jednak tím, že na venkově kněží podávají tělo Páně jen v neděli 

a ve svátek, a že také jen tehdy slouží mši svátou. V městech ovšem 
slouží se mše svátá denně.

Zjev ten vysvětlíme si také opravdovým a hlubokým pocitem 
vlastní nehodností a posvátnou úctou ke „svátým, tajemným, ne
smrtelným a nebeským tajemstvím“, již celá východní liturgie vtis- 
kuje eucharistickou obětí do duše. Tento pocit nehodnosti jeví se 
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u věřícího nejvíce v jeho dlouhé a upřímné přípravě ke svátému 
příjímání.

Obyčejně přistupují věřící ke stolu Páně v prvním a čtvrtém 
týdnu velikého postu a ve svátý týden. A podobně vyvolí si během 
roku vždy jeden den z ostatních tří postů.

Den Svatého přijímání jest významným dnem celého roku, je mě
řítkem náboženského života jednotlivcova. Každý si vzpomíná přesně 
na ten den, na chrám, na kněze, zkrátka na všechny podrobnosti.

Věřící připravují se na svaté přijímání velmi svědomitě. Kdo chce 
jiti ke Svatému přijímání, musí se sedm dnů postiti, modliti se doma 
nebo v kostele, uctívati a klaněti se nej světější Svátosti, pěstovati 
duchovní četbu, býti přítomen dvěma bohoslužebným úkonům a ve 
svátý týden všem.

Ačkoliv zpověď není povinná, přesto málokdo se jí vyhne, poně
vadž by to bylo hanbou. Mimo to jest zvykem žádati odpuštění 
přátel a příbuzných, na ulicích oslovují se navzájem: „Odpusťte mi 
ve Jménu Ježíše Krista“, a odpoví: „Kéž Ježíš Kristus ti odpustí“.

Po svaté zpovědi od 6, a 7. hodiny večerní zdržují se veškerého 
pokrmu či nápoje, vyjma starců a dětí, u nichž hranice tato odsu
nuta jest až k půlnoci.

Bývá zvykem, že věřící posílá před svátým přijímáním knězi bo
chánek kvašeného chleba zároveň s úmyslem napsaným na lístku. 
A zatím, co kněz připravuje oběť, ulomí z chleba částku a čta úmysl 
dárcův, klade částku na patenu a zbytek chleba vrátí věřícímu. Má 
to svůj význam. Věřící účastní se tak co nejúžeji oběti mše svaté 
tou částečkou chleba, která se mu pak vrací zpět, ovšem posvěcená 
ve svátém přijímání.

Při kněžském přijímání čte lektor dlouhé modlitby přípravné.
Když kněz od prahu hlavních dveří vybídl lid slovy: „Přistupte 

k Bohu s bázní, věrou a láskou,“ lid se klaní a zpívá: „Požehnán 
budiž, jenž přichází ve jménu Páně, Bůh jest náš pán a nám se 
zjevil.“ V mnohých krajích věřící očisťuje si dříve rty líbaje svaté 
ikony. Učiniv pak hlubokou poklonu, přistupuje ke stolu Páně, řekne 
šeptem knězi své příjmení, jež pak kněz opakuje ve formulce: „Slu
žebník Boží N... přijímá skutečné a svaté tělo Pána našeho Boha 
a Ježíše Krista, Spasitele našeho v odpuštění hříchu a pro život 
věčný.“ A pak podává kněz každému na zlaté lžičce jednu z pro
měněných částek chleba, jež jsou zároveň s vínem v kalichu. Dva 
přisluhující drží pod kalichem a ústy přijímajícího velkou roušku 
z drahé látky, jíž si každý utře rty.

Než věřící odstoupí, políbí kalich, požehná se a políbí ještě ikony. 
Vedle posvátných dveří leží na stolku chléb a víno, jímž si každý 
věřící očistí ústa, poživ z každého trochu.

Když se vrátí na své místo, všichni ostatní, kdož nebyli u svátého 
přijímání, ho objímají. Doma jest malá domácí slavnost, kde mu 
blahopřejí a kde jest oslavován.

Tak jeví se úcta k nejsvětější Eucharistii na Rusi! F. B.
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U Otců Těšitelů ve Vídni.
Ladislav Zamykal.

Ze Sofie přes Lublaň a Maribor do Vídně.

Na zpáteční cestě ze Sofie zastavil jsem se znovu ještě na den 
v Bělehradě, Přemluvil mne k tomu náš vyslanec p. ministr Šeba. 
V ten den byla totiž v jugoslávské residenci veliká vojenská paráda. 
Oslavovali 10. výročí prolomení soluňské fronty a tož na vojenském 
rozlehlém cvičišti Baníci za Bělehradem byla prohlídka vojska a 
defilé před králem. Pan vyslanec mi poslal do hotelu pozvánku a 
legitimaci a já se připojil k české vojenské a legionářské delegaci, 
která do Bělehradu za vedení generála Hněvkovského ke slavnosti 
zvláště přijela. Oblekl jsem si kleriku, opásal se cingulem, hodil na 
záda t. zv. „abbé", a jel. Vyjímal jsem se v delegaci trochu divně, 
ale to neškodilo! Paráda byla opravdu velkolepá. Vyrukovalo přes 
10.000 vojáků, královská garda se všemi svými zbraněmi, vojenští 
akademici, pěchota, sapéři, sanita, dělostřelectvo a kavalerie. Byl tu 
král, královna, francouzský maršálek, cizí diplomaté, generalita a 
národa davy nepřehledné z celé Jugoslávie. Oči při té podívané 
přecházely. Nechyběla ani letadla, jichž bzučelo ve vzduchu asi 100.

Ovšem tuto pastvu pro oči jsem draho zaplatil. Noční rychlík, 
jímž jsem před 23, hod. vyjel, míře přímo do Lublaně, byl tak pře
cpán, že jsem si sotva na chodbičce místo vybojoval. A nota bene, 
v kaluži vody, která vytekla z prasklého reservoiru. Co mi pomohlo, 
že jsem měl žurnalistickou jízdenku I, třídy! Členové všelijakých 
nacionalistických organisací (Srnao, Hanav, Orjana), kteří měli na 
ten den volnou jízdu do Bělehradu, nedělali rozdílu ve třídách a 
obsadili všecko, co se dalo. Konduktér byl bezmocný, což teprve já, 
cizinec. Ale za Rumou přece se mi podařilo dostatí se do kupé a 
mohl jsem až do Záhřebu sedět. V Záhřebu se všecko vyprázdnilo 
a tak až do Lublaně jsem jel sám, mohl se natáhnout, trochu se 
prospat, umýt se atd. Však jsem toho potřeboval a toužil po troše 
odpočinku jako jelen po prameni vody.

Do Lublaně jsem se dostal po lOhodinové jízdě okolo 9, hodiny 
ráno. Na nádraží mne už čekal horlivý pracovník ve slovinském 
Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje profesor dr, Snoj. Doprovodil mě 
do hotelu Union a pak zavedl k prof, dru Fr. Grivcovi, který o mém 
příjezdu měl už zprávu. Dopoledne ztrávili jsme v hovoru a poradách 
o věcech týkajících se Apoštolátu a programu unionistického kursu 
v Praze o svatováclavských slavnostech. Taj, P, Jemelkovi jistě mu
silo zníti tehdy v uších, co jsme se o něm namluvili. Několik stránek 
svého zápisníku jsem popsal vzkazy a pokyny dra Grivce pro něho.

Odpoledne navštívili jsme všichni tři nový kostel podle návrhů 
architekta Plečnika, postavený v lublaňském předměstí Šišce, Slyšel 
jsem o tomto chrámu mnoho mluviti a proto jsem byl velmi zvědav. 
Byl jsem však trochu zklamán. Neodpovídalo to mým představám. 
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Nu, snad se mýlím, snad také působilo, že z nedostatku peněz není 
ještě všecko hotovo, jak by mělo býti. Jednotlivosti mne zaujaly, ale 
celek dojmem žádoucím na mne nezapůsobil. Při kostele mají fran
tiškáni faru.

Ze Šišky jsme autobusem zajeli do Št. Vidu, kde je chlapecký 
seminář biskupský s gymnasiem. Se zájmem jsem prošel celou bu
dovou, nakoukl sem a tam a v duchu srovnával se starou kroměříž- 
skou seminárkou, která mi byla 8 let domovem. Št, Vid to v tom 
srovnávání vyhrál. Příjemnou a veselou hodinku jsme tu ztrávili ve 
společnosti profesora zpěvu a hudby, kněze P, Vojtěcha Hybáška, 
rodáka z Moravy od Brna, pak profesora kreslení, akademického 
malíře kněze P. Porenty a dra Jeré, filologa, jenž spolu s drem 
Snojem vydává slovinský překlad Bible. Víno bylo dobré a řeč se 
nám také šikovala. P, Hybášek vzpomínal na vlast, P, Porenta na 
Prahu, kde studoval na výtvarné akademii, a já vykládal, jaké je 
to u nás ted za samostatnosti.

Večer jsem ztrávil opět v útulném domku dra Grívce. Dal mi 
přichystati kraňské klobásy, dobře věda, jaký jsem jejich ctitel, ve- 
lebitel a — hubitel. A vínem různých druhů mne napájeli, až mně 
z toho bylo mdlo. Šel jsem proto zavčas spát, poněvadž bylo co 
dohánět za ty dvě noci, protrmácené za sebou ve vlaku.

Ráno po mši svaté osobní vlak se mnou rozvážně a opatrně ujížděl 
s větrem o závod do Mariboru, Tam mi na nádraží přišla naproti 
učitelka na české doplňovací škole v Mariboru pí A. M. Švecová- 
Šimčíková. Ubytoval jsem se hned naproti nádraží v příjemném ho
telu patriarchálního měšťanského vzhledu. A pak bylo třeba absol- 
vovati četné návštěvy: u ředitele dra Mirta v chlapeckém semináři, 
u kanovníka dra Cukaly, rektora alumnátu, kteří oba jsou čilí a 
nadšení činovníci apoštolátní, u ředitele mariborské knihovny M. 
Žunkoviče, jemuž jsem před lety vydal v „Evě“ knihu o rukopisech, 
a českou školu, kde jsem měl dětem něco pověděti o svátém Václa
vu. K panu radovi Knoppovi, českému předáku místnímu, jsem se 
už ani nedostal. Ale zaskočil jsem si aspoň ke hrobu Slomšekovu na 
starý hřbitov a prohlédl si důkladně katedrálu.

Vínem mne moji hostitelé zase trápili tak, že, třebas bylo velmi 
dobré, ba skvostné, počal jsem s velkou dychtivostí mysleti na osvě
žující doušek našeho piva... No, však už jsem po 14denním bez- 
pivním putování neměl k němu daleko. Na druhý den ve 4 hodiny 
ráno jsem sedal na rychlík, jenž před polednem vyklopil mne ve 
Vídni na jižním nádraží. Byl jsem u posledního cíle své cesty. Ne
mínil jsem prohlížeti Vídně, ale šel, respektive jel jsem objeviti Otce 
Těšitele na Rennwegu.

Autotaxová archa, dosti obstarožní, s bručavým a zhlídajícím šo
férem dovezla mne před číslo 63. na Rennwegu. Úzká fasáda kostela, 
vklíněná do starosvětské fronty dvoupatrového domu. Před kostelem 
jakoby zahrádka. Vyskočil mi na mysl sofijský kostel sv, Josefa. 
Nevím, v čem jsem shledal podobu mezi tímto a oním domem Božím. 
Česká panímáma zametající před kostelními vraty, potvrdila mi, že
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do kláštera k Otcům Těšitelům vedou ty levé dveře. Zacinkám a za 
dveřmi jako by mne už čekal generální superior P. Litomiský. Tak 
se na mě přívětivě, přátelsky, ale to je málo, bratrsky, usmívá, tak 
mne srdečně a upřímně vítá, jako bychom se znali odjakživa. A zatím 
jsem ho viděl jen asi dvakráte, a to pouze letmo, tak na půl oka.

Český kostel ve Vídni (na Rennwegu) 
s klášterem Otců Těšitelů.

Představy jsem o něm neměl žádné. Ale nyní se mi zalíbil a ve
mluvil do srdce rázem. Kdyby nebyl generální superior, zakladatel 
řehole, muž, před nímž třeba míti úctu a vážnost, tak bych jej byl 
samou radostí popleskal po ducaté, pečlivě vyholené tváři, z níž 
hledí dvě jasné, bystré, pronikavé oči, okna do duše ...

I p. gen. superior se zřejmě z mého příchodu radoval. A tož jsem 
se necítil jako vetřelec a neodbytný vandrovní. Byl jsem vyveden 
nahoru do poschodí, do pohostinky, kterou chudáci Těšitelé předsta
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vují jako klenot celého svého kláštera, ježto všechny ostatní obývací 
místností jsou, tak říkajíc, mizerné díry, kde je příležitosti k sebe- 
záporu víc než dost. Však i okna z tohoto klenotu jsou zalepena 
barevným průsvitným papírem, aby ošidila dojem hostův a zakryla 
výhled do „promenádní“ klášterní zahrady v šířce asi 2 metrů mezi 
nevlídnými, odrabanými zdmi. Ovšem to nijak neubralo na mém 
pocitu úplné bezpečnosti a spokojenosti, jaký mne naplňoval pod 
hostinnou střechou 00, Těšitelů. Ovšem já se tu sádlil jen na den, 
oni sami, chudáci, tu musejí tráviti v tom, skoro bych řekl, vězeňském 
milieu všecky doby roční a rok za rokem, No, ale k tomu se ještě 
vrátím.

Před obědem zaběhl jsem ještě na československé vyslanectví, kde 
jsem měl u tiskového atašé dra Nebeského nějáké řízení, a pak jsem 
už byl celý v moci svých hostitelů. Odpoledne prohlédl jsem si 
budovu, abych na vlastní oči viděl, z jakého bídného hnízda rodí 
se nová řehole, a kostel, který je ovšem v nejpečlivějším a nej
vzornějším pořádku. Všecko se stkví čistotou a všude viděti pra
covitou ruku bratří, kteří jistě všichni mohou o sobě říci: Pane, mi
lujeme ozdobu domu tvého. Nahlédl jsem do nemocnice, do stolařské 
dílny, prošel temným refektářem, k němuž použito chodby, a strčil 
nos i do kuchyně. Když jsem viděl celý zevnějšek, tož přirozeně 
jsem chtěl nahlédnouti i do nitra, a tak P. Litomiskému nezbývalo, 
než aby se dal vyslýchati a aby trpělivě na všechny zvědavé a 
všetečné dotazy odpovídal. Rozhovořil se, tu a tam srdce dokořán 
otevřel, a já nedutaje poslouchal, úkradkem dělaje si poznámky 
do bloku.

Optina Pustyň.
A. V.

Duchovní život ruského národa se zvláště silně projevil v klášte
rech, Kláštery se vždycky jevily středisky náboženského života na 
"Rusi, tam se scházel lid se všech konců za duchovním poučením a 
pomocí. Velcí světcové ruští, jako Sergij Radoněžský, Antonij a 
Theodosij Pečerští, sv. Serafim Sarovský, Tichon Zadonský a mnozí 
jiní zakládali kláštery a sami tam v rozjímání trávili alespoň část 
života, pomáhajíce tamodtud poučením a ulehčujíce duchovně kaž
dému, kdo si k nim přicházel o pomoc, V klášterech se vychovávala 
celá pokolení ruských hierarchů, kteří se potom stali vůdci církev
ního života na Rusi, Současně byly kláštery středisky, odkud se 
šířila vzdělanost po Rusi, byly i mohutnou hradbou jejího národního 
života a uvědomění ve chvíli těžkých zkoušek, jež stihly ruskou říši. 
Proto vzpomíná každý Rus s láskou na kláštery, kde se nepozoro
váno a skryto před světem tvořilo Kristovo dílo. Bolševici dobře 
pochopili význam ruského kláštera v duchovním životě národa a 
ne nadarmo začali rušiti kláštery a vypuzovati z nich mnichy, sna
žíce se pozhášeti tato světla ruského ducha. Mnoho bylo na Rusi 
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klášterů a všechny se těšily národní lásce, ale zvláště byly známy: 
Trojicko-Sergijevská Lavra, založená sv. Sergiem Radoněžským ne
daleko Moskvy, Sarovská pustyň, kde se zachránil sv. Serafim, So- 
lovecký klášter v Bílém moři, Kijevo-Pečerská Lavra a Optina 
Pustyň, 0 této chci také mluviti.

Optina Pustyň leží nedaleko města Kozelska v kalužské gubernii 
na břehu neširoké, avšak plnovodé řeky Žizdry, Klášter stojí na 
pokraji ohromného, věkovitého lesa borového. Bílá stavení a stěny

Svěcení praporu sv. Václava v ruských legiích.

klášterní, světlemodré kopule se zlatými kříži krásně a vznešeně 
vystupují na zeleném pozadí jedlí a sosen. Okolo vládlo ticho, pře
rývané jenom pěním modliteb nebo křikem ptáků. Do kláštera se 
možno dostati jen tak, že se přeplavíme přes řeku po prámě podle 
lana. Mnohokráte radili klášteru, aby pro pohodlí poutníků zamě
nili tento prám mostem. Ale mnichové úporně si chránili svou staro
žitnost, jako by se báli zničiti přehradu, dělící klášter od světa. 
Obydlí bylo zasvěceno Matce Boží a její přečistý obraz stál na kláš
terním břehu. Na celém obydlí ležela pečeť prostoty a skromnosti. 
Zvolna, uctivě a vážně se konaly služby Boží. Hlavní chrám kláš
terní byl zasvěcen Očišťování přesvaté Matky Boží, ostatní ku poctě 
obrazu Vladimírské Matky Boží a Marii Egyptské, Celý klášter byl 
obklopen bílou zdí. Při klášteře byla nemocnice pro nuzné a cizince. 
Nedaleko kláštera v lese byla poustevna (skit) na počest Stětí Jana 
Předchůdce Páně, v němž kvetlo tak zvané starčestvo (sbor starců). 
Tuto poustevnu podrobně popsal znamenitý ruský spisovatel Dosto- 
jevskij v románě „Bratří Karamazovi“, Před revolucí čítal klášter 
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na 300 mnichů. Bratří se dělili na čekatele (kteří byli ve zkušebním 
období), na novice, oděné mnišským šatem,1 a na profesy;2 poslední 
dvě skupiny se lišily stupněm slibů. Byli tam i schimníci3 (vyšší 
stupeň mnišských slibů). Každý mnich měl oddělenou celu, kde se 
mohl bez rušení oddávati modlitbě, čtení slova Božího a práci. Denní 
pořádek byl určen hodinami služeb. Den počínal hodinu po půlnoci, 
kdy se mnichové scházeli k modlitbě. Během dne se ještě pětkráte 
scházeli ke službám Božím. Každodenně se dvakráte sloužila mše 
svátá. Na bohoslužbu chodili všichni bratří volní od mnišských prací, 
uložených z poslušnosti. Obcování službám Božím nebylo formální 
a zevně vynucéné, neboť každému bylo soudcem v této věci jeho 
mnišské svědomí, vychované jeho mnišskými sliby a veškerým řá
dem a zvyky mnišského života. Veškeré potřeby domácí, jak boho
služebné, tak hospodářské se obstarávaly vlastními silami, aniž se 
kdo najímal. Obdělání lesa, rybolov, práce polní, pokryvačské, ma
lířské i tesařské — všechno konali bratří. Podnikali také zvláštní 
práce, jako budování chrámů, léčení nemocných, jelikož byli mezi 
bratřími bývalí lékaři a inženýři. ,,

Optina Pustyň vznikla v první polovici XVI. století. Podle podání 
založil ji kající zbojník Optá,4 který přijal mnišství. Car Míchají 
Theodorovič Romanov si velice klášter oblíbil a daroval mu pozem
ky. Zvláštní rozkvět kláštera počal koncem XVIII. věku, když me
tropolita Platon Moskevský mu postavil v čelo archimandrítu 
Avraamija, žáka znamenitého moldavského starce Pajsija Velič- 
kovského. Pod jeho vedením se klášter rychle rozšiřoval a zároveň 
rostla jeho pověst. Roku 1821 byl založen nedaleko něho skit (pou
stevna) pro mnichy, kteří si stanovili cílem ještě strožší, odlouče
nější a v modlitbu pohrouženéjší život než sám klášterní řád. Mni
chové, kteří vstoupili do „skitu“, vynikali větší duchovní zkušeností 
a proto se přirozeně stali vůdci Ostatních bratří na cestě duchovního 
zdokonalování. Tak byl dán základ optinskému „starčestvu“, této 
jedinečné zvláštnosti Optiny Pustyně. Starci založili slávu kláštera, 
Pustyň se stává od této doby duchovní ozdravovnou duší hříchem 
znetvořených, jež ztratily nebo nenašly smyslu života, útočištěm 
všech hledajících vedení a útěchy. Značná část optinských bratří 
sem přišla vábena tímto duchovním „kormidelnictvím“. Ale ne
uchylují se tam jenom bratří a čekatelé, nýbrž i poutníci, hledající 
útěchy v modlitbě i rozřešení pochybností a nejistot a někdy i těž
kých životních dramat z úst moudrých starců skrze jejich modlitbu 
a poučení. V Starčestvu, sboru starců, se zjevila tvářnost Optiny 
Pustyně, lásky milostivé a dobročinné, a v tom právě byl také její 
význam pro duše hledající spásy. Proto není divu, že u jejích zdí

1 t. zv. rjasofornyj, rjasonosnyj monach, mnich nosící „rjasu“, t. j. oděv mnišský 
kutnu a klobouk, avšak ještě bez slibů.

2 t. zv. manatejnyj monach, mnich po slibech, nosící roucho zvané mantija nebo 
mantaja.

3 Schimník, od řeckého slova 'Ty/jU.a = schima, t. j. vyšší, přísnější stupeň mniš
ských slibů.

4 Česky bychom tedy řekli správněji: Optova Pustyň.
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vyrostla celá obec vesničanů ženatých i svobodných, jimž se stalo 
životní potřebou poslouchati optinské bohoslužby a přijímati poučení 
a požehnání optinských starců. (Pokračování.)

Misijní obrázek z Podkarpatské Rusi.
Tohoto roku konají na Podkarpatské Rusi stropkovští 00. re- 

demptoristé řadu svátých misií. Naše čtenáře budou snad zajímat 
prosté črty z první takové misijní cesty.

Dne 8, února ráno vyjeli naši misionáři na primitivních sáňkách

Svěceni praporu sv. Václava v ruských legiích.

do Mezi-Laborce, připraveni jako na severní točnu; však bylo se 
čeho obávati! Dne 7. února klesla teplota na —29 stupňů C a do 
Laborce je daleko 32 km, „Nepřevrhnete nás?“ ptal se kdosi žertem 
kočího. „Saňka-ciganka, sanka-prevertanka,“ zněla krátká odpověď. 
„Me naj Hospod’ Boh toho zavarujet,“ dodal. Asi po půlhodinové 
jízdě sjely úzké sáňky po šikmé cestě — a už se všichni pasažéři 
kutáleli ve sněhu i s kufry. Na štěstí zakončila se episoda vesele, 
bez úrazu.

V Havaji, polovině cesty, kočí krmil koně a misionáři se museli 
uchýliti do špinavé židovské hospody.

V Laborci bylo třeba znova čekati asi hodinu na nádraží, Tamější 
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hoteliér — Čech — jest sekretářem „pravoslavné" obce laborecké. 
Pravoslavní rozvinují tam silnou agitací. Mají v blízkém Krásném 
Brodě budovat svůj monastýr, ale nedaří se jim, ják by chtěli. Ne
malou zásluhu o to má místní římskokatolický O, paroch (farář), 
který již žádal o sv. misii pro svou osadu, Z Laborce jeli misionáři 
hodinu vlakem do Humenného, a zase 2 a půl hodinové čekání na 
motorový vůz, který by je zavezl do Stákčina, střediska schismatiků 
i komunistů. Zde zřídil si před časem centrálu pro okolí bratr ko
munistického poslance Šafránka. V Stakčíně vypukl rozkol r. 1925. 
Roku 1926 přišel tam horlivý děkan O. Ed. Vladimír. O jeho pů
sobení svědčí tato data: Při svém příchodu zastal jen jedinou rodinu 
věrnou víře řeckokatolické. Nyní jich má 90 (všech rodin čítá se 
115). R, 1926 měl 1 sňatek řeckokatolický, 1928 měl jich 14, Na 
katechisaci má 99 dětí •— rozkolné nechodí. Neuvěřitelné jest, co 
tento horlivý kněz musí vytrpěti. Dvakráte ho pobili kamením. Jed
nomu výrostkovi, který ho udeřil kamenem, zmrtvěla ruka. O. děkan 
se mu pomstil tím, že ho vyléčil elektrisováním a tím vyléčil i jeho 
duši.

Do Stakčína přijeli naši misionáři v 8 hod. večer, kde jich čekal 
na nádraží O. děkan a zavezl do své fary, aby teprve druhého dne 
odjeli na saních do Ruské, kde měli konati sv. misii. Ruská leží 
27 km od Stakčína na samých hranicích pod Beskydem. Obyvatel 
má asi 620. Už delší čas přicházely poplašné zprávy, že tam hrozí 
rozkol. V Telepovcích (okres sninský) ztrácí baťuška půdu, proto 
hledá nové působiště, a našel úrodné pole v Ruské. Komunisté otra
vovali dlouho tamější horaly, O. paroch, 79 roků starý, již tam pů
sobí 49 roků, a je i nemocen.

Misionáři neměli velikých nadějí, ale sv. misii nebylo možno od
ložit, protože snad o několik týdnů později nebylo by komu kázat. 
Několik rodin odpadlo a mnozí se silně viklali, čekali, co učiní 
„staršina“.

Dne 9, února trapné čekání na povozku z Ruské. Misionáři obá
vali se, že agitátoři příliš pobouřili lid, že sv. misie nebude možnou. 
Až před polednem přijel rolník na sáňkách pro Otce, Cesta byla 
obtížná. Od Byskyda vál prudký, ledový vítr, vozka lehce oděný 
nemohl vydržeti, koně ochabovali pro závěje, zima 25 stupňů C! 
Misionáři byli rádi, že celkem zdrávi dojeli do Ruské. Na cestě 
stala se malá příhoda. Při prudké zatáčce vypadl jeden z misionářů, 
aniž toho druhý hned zpozoroval.

Fara skýtala smutný pohled: Dům na spadnutí, vnějších oken 
nebylo; nahražovaly je desky, plech nebo vycpána byla senem, aby 
se ubránili proti zimě. Stařičký O. paroch přijal misionáře velmi 
srdečně. Těšil je, že sv. misie půjde dobře, jen velké mrazy budou 
na překážku, „Ještě takových nepamatuji,“ řekl. Děti přestaly cho
dit do školy. Lidé brali si na noc do světnice všechnu domácí zví
řenu — svůj hlavní majetek,

V neděli ráno začala sv. misie. Přišlo asi 60 lidí, klepali nohama, 
třásli se zimou, ale vytrvali aspoň na kázání. Večer přišlo jich více. 
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Vydrželi, ale natrpěli se dosti. Teploměr ukazoval —28 stupňů C, 
meluzina skučela. V pondělí ráno bylo zimy —30 stupňů C; lidí se 
sešlo jako v neděli. Po poledni cvičení dětí ve škole. Bylo jich málo, 
jen 11. Ubožátka, neměla se do čeho obléci a mrazu stále přibývalo. 
Proto i ve škole připravili provisorní oltář. Cvičení stavů i večerní 
pobožnosti byly od toho dne v místnostech řeckokatolické školy. 
Žen při společném svátém přijímání bylo málo, ačkoliv byl zasvě
cený svátek „Třech svatytelov“ (sv. Vasylya, Hryhoria, Joana Zl.). 
Toho dne teploměr klesl nejhlouběji, —33 stupňů C. V pondělí i ve

„Nepomucenum“, nový ústav pro vyšší studia 
českých bohoslovců v Římě.

škole děti se třásly zimou. Misionář poslal chlapce pro pilu a po
máhal řezati dříví. Tu je zvyk, že si každé dítě přinese do školy 
polínko. Toho dne přineseno dřevo dlouhé a syrové.

Účast věřících rostla. Mužů bylo druhého dne 42, Začali přicházet 
takoví, kteří zjevně se hlásili k rozkolu. Nakonec se vyzpovídali 
všichni, až na několik mužů, kteří nijak nechodili. Ke svaté zpovědi 
přistoupilo 660 lidí, k svátému přijímání 880, brala totiž horlivě 
účast sousední vesnice Velká Polana, kde byla sv. misie před 2 roky.

V neděli 17. února po slavnosti misijního kříže lid slavnostně ob
novil křestní slib a s pozdviženými třemi prsty sliboval věrnost svaté 
církvi grekokatolické.

Velmi mnoho pomáhal 00. misionářům tamější horlivý greko- 
katolický učitel — slovem i příkladem. Takových učitelů je v re
publice málo! Velkou zásluhu o úspěch svaté misie má i bratrstvo 
živého Svatého růžence. Ruščané naučili se mu při sv. misie ve Velké 
Polané a utvořili si hned 4 růže. Všech bylo 10 mužů a 50 žen. — 
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„To nás ještě drží, jinak by naše vesnice byla ztracena,“ říkali 
sami misionářům. Bratrstvo vedou dva mladí muži. Jeden z nich 
byl dlouhý čas v zajetí v Rusku, Čítají rádi též životopisy svátých.

Když na svátek „Stritenia“ (hromnic) 15. února misionář vykládal 
lidu svátý růženec, jak se modlí v duchu grekokatolického obřadu, 
sešla se téměř celá vesnice. Kéž by jim Matička Boží vyprosila 
milost setrvání!

Dne 18. února v pondělí misionáři vraceli se s radostí přes Velkou 
Polánu a Starinu do Stakčína a domů do Stropkova. V Starině je 
horká půda. Že tam nevypukl rozkol, o to mají zásluhu O. Vladimír, 
který ji nějaký čas administroval, a nynější horlivý O. paroch Josef 
Petraševič, ale též sv. misie, konaná r, 1926 stropkovskými redemp- 
toristy. Obyvatel čítá 950. Vyzpovídalo se 500, ke svátému přijí
mání přistoupilo 700 osob. Snad i v Stakčíně bude toho roku svátá 
misie, Misionární knížky koupili si zde i mnozí rozkolníci,

Lid hladoví po slově Božím, ale jest málo dobrých dělníků. Mod
leme se, aby Pán Bůh poslal naším Rusínům mnoho horlivých kněží!

Poslal jsi už OO. redemptoristům do Stropkova nějaký dárek na 
zřízeni jejich monastýru, či jsi odložil složenku z minulého čísla 
„Apoštolátu“ stranou — k zapomenuti na obětavé průkopníky svaté 
viry katolické? Na dobrý skutek není ani nyní pozdě! Pomoz dle 
možnosti! Redakce.

Neštěstí velkého národa.
Obrázky z Ruska. — Sebral dr. Jan Michalský.

(Dokončení,)

V jedné z moskevských čtvrtí dotázal se po náboženském smýš
lení „Svaz bezbožců“ 615 dětí — hochů i děvčat — které chodí do 
středních škol. 42 proč, z nich prohlásilo, že věří v Boha, 34 proč, 
se přiznalo, že se modlí; 31 proč, koná dokonce tyto modlitby ve 
chrámě. Soudruh Tararev, který tyto číslice doprovází svými po
známkami, je nad nimi zcela bez sebe. Že více než polovice prole- 
tářských dívek nechce ničeho věděti o bezbožectví, je pro něho věcí 
bezútěšnou!

V přítomnosti jmenované již soudružky Katanskaje odvážily se 
některé z řad dívek říci učitelce:

„Proč zavřeli klášter a zahnali mnichy? Ti navždy jsou násle
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dovníky Kristovými, který byl též socialistou, ale lepším, než jste 
vy. Vy neděláte nic jiného, než že rozséváte rozbroje. Neuzavřeli 
jste klášterů dle zákonů a netázali jste se lidu.“

V sovětském domově dětí je hoch nucen, aby zpíval rouhavou 
píseň: ,,Ó Bože, proč se stavíš jako Bůh? Proč jsi nezůstal seděti 
v nebi a nepracuješ?“ A hoch vypravuje druhého dne, že večer 
ubíraje se ke spánku, myslel u sebe: „Posmívám se Bohu; jestli 
skutečně je, bude to něco hrozného!“

Zarianov vypravuje ve své knize: „Propaganda protináboženská“ 
o jednom dítěti, jemuž se nikdy rodiče nezmínili o Bohu, ale které 
jednoho dne ve věku čtyř let uslyšelo pronésti toto tajemné slovo. 
Maličký uchovával slůvko v koutečku své paměti; slůvko začalo 
nabývat jasnosti, když přišel do Moskvy a spatřil chrámy, obrazy 
a modlící se lid, — „Cítil se,“ praví Zarianov, „zcela obrácen, a 
stále více byl přesvědčen o jsoucnosti Boží, A tu domlouvá mu otec 
i já a předkládáme mu stále více námitek proti jsoucnosti Boží, 
Naslouchal se skloněnou hlavou, sotva odpovídal, ale od té doby 
bylo skoro nemožno ho rozveseliti.“

5. Překážka bezbožectví.

„Bezbožník" píše v čísle ze 4, listopadu: „Vstupujeme do tohoto 
dvanáctého revolučního roku s pevným přesvědčením, že není da
leko doba, ve které věřící a doufající v Boha budou považováni za 
zbytek starých časů,“ — Tak se psalo! — Ale najednou bolševická 
filosofie napomíná pánovitě sovětské hospodářství: „Proč nemáme 
sdostatek papíru? Čím je zaviněn ten nedostatek? Nedostatek pa
píru slouží jen věci Boží!“

Miliony lidí zemřely hladem, houfy dětí bloudí ulicemi, loupí 
i vraždí, ale toho bolševismus nedbal! Jakmile však nemohou všeho 
tiskem uveřejňovati — jaká katastrofa! Zůstávají ležet rukopisy 
sepsané protináboženskými kroužky a jednotlivci, rukopisy určené, 
aby bojovaly proti náboženství,

Organisovaných bezbožců bylo minulého roku 250,000, nyní je 
jich 300.000, Sověty však tvrdí, že jich musí býti desetkrát, anebo 
stokrát tolik, aby byl náboženský boj vítězně ukončen,

„Bezbožník“ uvažuje, že na protináboženskou propagandu bylo 
by čtvrtletně zapotřebí 50.000 kg papíru, zatím co sověty v posled
ním čase nemohly sehnati více než 25.000 kg.

Potřebují papíru, aby z vojny odcházející vojáci, které tam při
pravili o křížky, po svém návratu doma byli udržováni v bezbožec- 
kém smýšlení. — Od 20. ledna do 26. února 1929 stanoveny pro 
vybrané studenty bezbožecké kursy, ale k čemu prý to bude, ne- 
budou-li dostává ti brožur a spisů protináboženských? Sověty mají 
jenom jedno přání: „Více papíru!“ — i když bude nedostatek chleba.
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6. Dělník a venkov.

Aby se znovu rozveselili, žádají dle „Izvěstija“ a „Pravdy“ děl
níci a dělnice, aby byly vráceny obrazy do jejich pracovních síní; 
nejsou vzácné případy, že si sami postaví kapličky po boku svých 
továren.

O posledním svátém týdnu nadarmo změnila správa pracovní ho
diny, aby zamezila účast na bohoslužbách. Množství dělníků sazemi 
učerněných, pošpiněných olejem, běželo přímo z dílny do chrámu, 
aby poklekli u Božího hrobu anebo aby si ráno zazpívali: „Kristus 
vstal z mrtvých!“.

Sovětské hmotařství ještě naráží na venkově na tradiční po
svátnost manželství. Venkované postavili se proti návrhu zákona, 
kterým chtěly sověty volně urovnati vztahy mezi soudruhy a sou
družkami, Ačkoliv 70 procent manželství v roce 1927 bylo uzavřeno 
bez kněze, venkovský lid není ještě zralý pro volnou mravouku po
hlavní, kterou má býti proniknuto zákonodárství sovětské, Lid se 
diví, nedůvěřuje a bouří se.

Zpovzdáli sledují ruští vystěhovalci pohnutým zrakem tyto zá
chvěvy svědomí ve vlasti, a jeden z nich, houževnatý optimista, 
věrný učedník pronásledovaného pravoslaví setrvává v naději, že 
tato síla náboženská může vítězně disputovati s komunismem mi
lionů duší,

7. Děti bloudící.

První případy opuštěných a bloudících dětí byly za občanské 
války, která následovala po revoluci Leninově, Tehdy byly sověty 
nuceny brániti se na všechny strany, rodiny utíkaly s veškerým 
urychlením a ve zmatku často se děti ztratily.

Na druhé straně sovětští agenti terorisovali takovým způsobem 
lid, že obyvatelstvo nemyslelo na nic jiného, než aby se ukrylo a 
neupadlo v masách do žalářů kontrarevolucionářů.

Pro nedostatek bezpečnosti uvolňovaly se rodiny denně víc a 
více, a tisíce sirotků zůstalo na ulici. Zlo toto bylo by se snad dalo 
ovládnouti, kdyby životní podmínky byly bývaly se vrátily do sta
rých kolejí.

Ale jak je známo, znacionalisováním a zmonopolisováním obchodu 
a průmyslu přivodily sověty takovou hospodářskou krisi, že se z ní 
dosud Rusko nevzpamatovalo. Roku 1921 nastává hrozný nedosta
tek, který si vyžádal skoro tři miliony obětí. Dělníci a rolníci umírají 
hladem, zimou a bídou, Hladovících se počítalo 15—20 milionů,

V r. 1922 zjišťují sověty počet toulajících se dětí a chtějí něja
kým prostředkem tomu zabrániti. Počet hladovících klesá na 8 mi
lionů, aby v roce 1925 opět stoupl na 10 milionů. Byly to děsné 
výjevy mezi hladovícími, které se místy stupňovaly až v kanibalis
mus (lidojedství). Odpovědnost sovětů za tyto hrůzy jest ještě 
zřejmější, všimneme-li si jejich zákonodárství, které zcela ničí ro
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dinu, neváží si žádného přirozeného práva a potlačuje všechna 
tradiční zřízení.

„Musíme“ — prohlásila soudružka Zinověvova — „zbaviti děti 
nebezpečného vlivu rodiny. Řekněme jen to slovo: musíme je na- 
cionalisovati. Není snad láska rodičů láskou dětem škodlivou? Ro
dina je individualistická, sobecká a dítě v ní vyrostlé je jakoby vždy 
protisocialistické a proniknuto touhami sobeckými. Proto má býti 
dítě vzato svým rodičům.“

Evropské listy hrozily se tragického osudu tolikerých dětí. Sověty 
hned se vrhly na statistiku, aby zastřely pravdu. Tak v roce 1927 
klesl počet na 450.000. Byla to statistika úřední, která činí zmínky 
jen o dětech zapsaných v úředních rejstřících. A těch byla nepatrná 
menšina.

Daleko větší část dávala přednost svobodě před uzavřením ve 
hnusných místnostech a ohavnou míchanicí.

Chcete vědět, jak žijí tisíce toulavých dětí? Ve dne žebrají, loupí, 
co a kde se dá, tvoří tlupy a podnikají útoky na skladiště s potra
vinami, rozsévají na svých taženích hrůzu a nezřídka i smrt.

V noci spí — nazdařbůh pod portály paláců, pod pytly od písku, 
pod kotly, v nichž se vaří asfalt pro cesty, ve veřejných záchodech, 
v nádobách na smetí.

Ve dne i v noci jsou schopni a hotovi ke každému zločinu. Sta
tistika tvrdí, že je jich 78 procent z třídy dělnické a rolnické; 67 pro
cent nemá otce ani matky, 15 procent stojí ve věku 3—7 let, 57 pro
cent ve věku 8—13 let.

Za rok 1928 bylo dle sovětů od toulavých dětí spácháno 29.527 zlo
činů. Velmi mnohé z nich jsou nakaženy nej hroznějšími nemocemi.

Nebylo málo velkomyslných lidí, kteří chtěli proti tomuto zlu 
boj ováti, ale sověty všechno v zárodku zmařily, že prý samy se 
o ně postarají! A vskutku, zřídily ústavy, ale pero se zpěčuje po- 
psati je; jsou to místa, kde se daří nejhroznějším neřestem.

Svatý Václav — apoštol,
P. Jos. Rybák T. J. na Velehradě.

(Dokončení.)

2. Než náš svátý dědic jest apoštolem ještě v jiném slova smyslu.
Sluší-li dnes každého horlivého kněze zváti apoštolem, zaslouží 

si tohoto čestného názvu hlavně ti, kdo pracují mezi pohany jako 
misionáři. Mnohý křesťan rád by se zúčastnil tohoto díla apoštol
ského, i když není knězem, A to lze. Jak? Když nemůže jinak dílo 
a práci misijní podporová ti, má se aspoň za zdar jeho modliti. To 
je též apoštolát, a jak důležitý!
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Sv, Pavel krásně to vysvětluje, an píše Korintským (I, 3, 6,—7,): 
„Já jsem sázel, Apollo zaléval, ale Bůh dal vzrůst. Proto není ničím 
ani ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst." To 
znamená: Věrozvěstové a apoštolově ve svém poměru k Bohu, jenž 
jedině může dáti a dává vzrůst, jsou ničím, A věru, co prospěje 
símě sázet a zalévat, když Bůh nedá vzrůstu! Tohoto však nelze 
vynutiti, nýbrž jen vyprositi, „Proste, a bude vám dáno.“

Obrátíme to již na činnost apoštolskou! Věrozvěst čili apoštol, 
jenž zasévá símě víry do srdcí, nebo jenž zaseté slovem svým svla
žuje a kypří, jsou milosti vnější pro obrácení posluchačů nevěřících. 
Tyto však nepostačí. Dlužno, aby přistoupily ještě milosti vnitřní, 
totiž osvícení rozumu a posila vůle (illustratio S. Spiritus), které 
srdce nakloňují, aby slovo Boží ochotně přijalo a jím se též řídilo. 
Bez těchto milostí byla by všechna práce věrozvěstů a misionářů 
(apoštolů) nedostatečnou, ba marnou. Z tohoto důvodu dí též Kris
tus Pán: „Beze mne nemůžete nic činiti.“ O tyto milostí však potřebí 
prošiti. Kdo tak činí, jest apoštolem modlitby. V jak krásném světle 
jeví se nám tudíž apoštolát modlitby!

Tento apoštolát konala i Matka Boží, Když svati apoštolově víru 
Kristovu hlásali, ona v tiché kobce své trvala na modlitbách, vypro
šujíc dílu jejich požehnání Boží, to jest milosti vnitřní, aby poslu
chači jejich srdce svá pravdě hlásané otevřeli a k ní přilnuli. I po 
této stránce zaslouží si Panna Maria zvána býti královnou apoštolů, 
neboť svou modlitbou, Bohu zajisté nej příjemnější, vyprosila dílu 
apoštolů milosti co nejhojnější. Ba, co více: I sám Spasitel náš, jenž 
byl prvním rozsévačem svaté pravdy a mistrem apoštolů, vykonával 
tento apoštolát modlitby, když po vykonaném denním díle svém 
v noci odcházel v samotu a dlel na modlitbách, V tomto, smíme-li 
říci, apoštolátů modlitby dokonce ještě nyní jako člověk pokračuje 
tam v nebesích před trůnem Otce svého nebeského, přimlouvaje se 
též za všechny hlasatele své a vyprošuje jim zdaru a požehnání. 
Tak alespoň svědčí svátý Pavel (k Žid. 7, 25.): „Tento (Ježíš) však 
má kněžství nepomíjející, poněvadž zůstává na věky; proto také 
může spasiti ty, kteří přistupují k Bohu skrze něho, jsa vždycky 
živ, aby za ně orodoval,“

A nyní obraťme již zřetel svůj na svátého našeho vévodu a vizme, 
jak v nocí s věrným služebníkem svým navštěvuje svatyně a před 
Ježíšem svátostným se vroucně modlí. Zač asi se modlí, zač prosí? 
Snadno se domyslíme, když víme, jak svátému Václavovi nade vše 
záleželo na upřímném pokřesťanění svého národa. Modlil se tedy 
za požehnání Boží pro práci kněží, jež odevšad povolal, aby lid jeho 
seznámili s Kristem, modlí se o milost nebes pro srdce tvrdá a ne
přístupná, aby se obměkčila a obrátila. Zdaž tedy nebyl též horli
vým apoštolem modlitby? A v tomto apoštolování jistě neustal po 
celých tisíc let, co povolán byl do slávy věčné, a v této činnosti, 
tak doufáme, jistě pokračovati bude i nadále, až na konec věků. Že 
přes všechny pohromy, které stihly naši milou vlast, válkami husit
skými počínajíc, až do sveřepých útoků moderní nevěry v době po
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slední, že se dosud víra svátá v našich vlastech zachovala, děkujeme 
jistě i přímluvě jeho. A toto jeho orodování právě jest a zůstane 
nezničitelnou kotvou naší naděje, že i v budoucnu, i v příštím tisí
ciletí přispěje svátý Václav k zachování svátého dědictví svého 
v celém národě našem.

Pokud bude svět stát, bude třeba apoštolů a věrozvěstů pravých, 
to jest apoštolů pravdy, poněvadž vždy povstávati budou Ižiapoš- 
tolové čili apoštolově bludu; bude třeba apoštolů dobra a ctnosti, 
poněvadž vždy se budou pozdvihovati proti nim apoštolově zla a 
hříchu. A tak bude stálý boj na této zemi. Než vítězství konečné 
nepřipadne lži ani hříchu, nýbrž jediné pravdě a ctnosti. A právě, že 
i náš svátý Václav jest apoštolem pravdy a ctnosti v národě našem, 
vede nás k vítězství!

Celý katolický svět jest nyní podle přání hlavy své, nynějšího 
svátého Otce Pia XI. pilně zaměstnán tak zvanou Katolickou akcí. 
Co to znamená? To není nic jiného, než apoštolát nebo apoštolování 
pro víru a církev Kristovu. Má býti však katolickým neboli vše
obecným, to jest nejen kněží, nýbrž i laikové mají apoštolovati, 
Kněží zejména živým slovem, laikové pak modlitbou a almužnou; 
všichni však svým příkladem, svým životem. Jak krásným vzorem 
jest nám tu svátý patron náš, svátý Václav, apoštol příkladem a 
apoštol přímluvou, modlitbou! Jeho tedy následujme, kněží i lai
kové, a pak se bude Katolické akci ve vlastech našich dařiti dobře 
ke cti Boží a k blahu našeho svatováclavského a cyrilometodějského 
národa.

V jámě lví.
Apoštolský administrátor v Rusku, katolický biskup Pius Eugen 

Neveu, který byl vysvěcen roku 1926 od msgra d‘Herbignyho spolu 
s biskupem Bolesl. Sloskanem, strádajícím nyní ve vyhnanství na 
ostrovech soloveckých, poslal nedávno svému světiteli do Říma první 
dopis, osvětlující smutné poměry ruského katolicismu. Uveřejnil ho 
celý francouzský list „La Croix“. V úvodě omlouvá se biskup Neveu, 
že už mnohokráte bral pero do ruky, aby podal msgru d'Herbig- 
nymu pravdivé zprávy z Ruska, ale vždy zase raději o všem po
mlčel — z pochopitelných důvodů, poněvadž by musel psát jen 
o věcech smutných. Kolikráte také zatoužil odejet do Francie a 
navštívit ještě jednou svého stařičkého, 831etého otce, kterého ne
viděl už 17 let, kolikráte si přál poradit se ve vlasti s lékaři o svém 
srdečním neduhu, ale sovětská vláda mu rozhodně prohlásila, že 
vícekráte se nesmí do Ruska navrátit, jestliže je jednou opustí.

Poměry, ve kterých biskup Neveu žije, jsou strašné. Dostal pro
najat z celého domu jen dva malé pokojíčky, za které platil do září 
12 rublů měsíčně, od září však 67 rublů (zvýšení tedy o 500 proč.). 
Povážíme-li, že biskup Neveu má všeho všudy měsíčního platu 150 
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rublů, můžeme snadno usoudit, v jakém nedostatku a bídě musí 
strádat apoštolský administrátor Moskvy, A jak to vypadá teprve 
s nižším duchovenstvem! Ostatní místnosti v domě, kde bydlí biskup 
Neveu, jsou zúmyslně pronajaty Židům, Jedni z nich se zabývají 
obchodními spekulacemi, z čehož vznikají různice a návštěvy mi
lice (voj ska); Židovka bydlící vedle biskupa, živí se dokonce prosti
tucí. Křiky a klení a špína tvoří tu skutečné peklo! „Ačkoliv jsem 
nebyl nikdy antisemitou,“ píše biskup Neveu ve svém listě, „roz
umím nyní těm, kteří patří k nepřátelům Židovstva.“

V dalším líčí msgr. Neveu hrozné poměry, v jakých žijí v sovět
ském Rusku vzdělanci a učenci. Přes nesnesitelné podmínky životní 
a přes ústrky se strany sovětské vlády, která s nimi zachází jako 
s obyvateli nej nižší třídy, pracují tito lidé všemožně pro vědu, 
obětují nejednou své životy, podnikajíce daleké výzkumné výpravy 
vědecké. Biskup Neveu uvádí mnoho takových příkladů a jmen ta
kových obětí vědy, s kterými spolupracoval a kterým pomáhal, jak 
niohl.

Ke konci svého listu pak píše; „Jsme v rukou Božích. Nic se nám 
nestane, čeho Bůh nechce, a co bude chtít, bude jistě pro nás dob
rem. Celý svět se chystá důstojně uctít padesátileté kněžství svátého 
Otce, my zdaleka budeme se spoluradovat, nemohouce se zúčastnit 
poutí římských. Prosím o modlitby k Pánu Bohu za sílu, vytrvalost 
a trpělivost, ducha stálostí v práci, abychom dobře činili, kteří nám 
chtějí zlé, a přesto všechno abychom je milovali."

Modleme se, aby ukráceni byli dnové tak těžké zkoušky na slo
vanském Východě! —a.

Rozhledy po náboženském životě.
Doma.

Zahraniční misie mezi našimi vy- 
siěhovalci. Když jsme v našem časopi
se uveřejnili prosbu pařížského světí
cího biskupa msgra Chapíala o české 
kněze-misionáře pro naše krajany ve 
Francii, a když jsme sami pak dostali 
stejnou prosbu, podepsanou 29 paříž
skými Čechy, bylo nám smutno. Prosby 
zněly tak úpěnlivě, pan biskup Chaptal 
žádal pět českých knězi — a u nás 
nová a nová kněžská úmrtí zvyšovala 
j©n beztak už citelný nedostatek dělní
ků na vinici Páně, Než přece nezůsta
nou ani v letošním velkonočním čase 
naši krajané zahraniční opuštěni. Na 
prosbu ACM. rozhodli se obětoívat své 
velikonoční prázdniny k misijnímu zá
jezdu za hranice dva universitní pro

fesoři naší cyrilometodějské fakulty 
bohoslovné v Olomouci, vdpp, msgr. dr. 
Josef Foltynovský a dr. Bartoloměj 
Kutal. Hned po skončení přednášek na 
fakultě vydali se na Květnou neděli na 
cestu. Msgr. dr. Foltynovský odejel do 
Hcerlenu do Holandska, odkud navštíví 
paše krajany, bydlící v obojím Limbur- 
ku, holandském i belgickém. Jemu na 
výpomoc do Belgie přihlásil se mladý 
jesuita, dlící na vyšších studiích bo- 
hoslovných v Lovani, Antonín Lepká. 
Dr. Bartoloměj Kutal převzal misijní 
pobožnosti v Paříži. Tím bude aspoň 
trochu a na čas uvolněn ředitel kra
janské duchovní péče ve Francii, msgr, 
dr. Rudolf Zháněl, k”misijní práci mi
mo Paříž, hlavně v Dijionu, Slováků ve. 
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Francii ujal se opětně P. Alois Jar- 
mer S. V. D. z Nitry, který od počátku 
února koná misie v největším jejich 
středisku v Argentenilu u Paříže; na
vštěvuje odtud i jiné slovenské kolo
nie francouzské. Z brněnské diecése o- 
dejel na české misie do Marseillu a o- 
kolí dóimský vikář z Brna, P. Jakub 
Richter. Pracují tedy letos na misijní 
líše krajanské ve Francii čtyři naši 
knězi. Na Volyň a do Rumunska chystá 
se opětně letos na misie vdp. dr. Žůrek, 
na Porýní P. Alfons Glos z Prostějo
va, Také krajany na Balkáně navštíví 
později český misionář P, AI, Lazec- 
ký ze Společnosti Božího slova ve Vi
dině u Lučence, Prosíme naše čtenáře, 
aby práci misionářů mezi zahraničními 
krajany provázeli svojí modlitbou, a 
kterým je to možno, i štědrou almuž
nou pro ACM,

Výborová schůze Ústředního AGM, 
konána v Olomouci dne 20, března t, 
r. za účasti 12 členů výboru. Předse
dal p. světící biskup Stavěl. V presidi- 
álním sdělení vřele pozdravil a ocenil 
zřízení samostatného papežského stá
tu, vzpomněl blízkého svěcení papež
ské české koleje v Římě; vzpomněl též 
letošního 401etého kněžského jubilea p. 
arcibiskupa dra Prečana a oznámil 
radostnou zprávu o jmenování praž
ského apoštolátního pracovníka p. dra 
Švece metropolitním kanovníkem u sv. 
Vita. Věnoval také pietní vzpomínku 
zemřelým horlitelům apoštolátním a 
unionistiokým, premomstrátu P. Gil
bertu Křikavovi a dru F. Strotmanovi. 
Po příznivé zprávě pokladníkově u- 
sneseino, aby se ÚACM. stal zakládají
cím členem československého ústavu 
zahraničního. Referát tajemníkův kvito
val nejprve vděčně nové příspěvky, 
zvláště amerických krajanů, kteří ne- 
umdlévají ve své obětavosti pro náš 
ACM. Zmínil propagační činnost před
náškovou i tiskovou (u P, Tyškieviče 
v Paříži vyjde ruské pojednání o A- 
poštoilátu svátého Cyrila a Metoděje) 
sdělil dosavadní program „orientální
ho kursu" pražského ve dnech 11. až 
15. srpna, přesídlení O. Vasila na Ve
lehrad a zřízení ikonostasu v tamější 
Cyrilce. Podal také vysvětlení o knize 
dra N. Beskida i(,,Karpatoťuskaja drev- 
nost"), která neprávem je přičítána na 
vrub společnosti jména „Duchnovičo- 
va“. Zajímavý byl též dále referát za
hraniční o poměrech v Bulharsku, na 
Volyni, v Ámay, o americké akci ve 

prospěch biskupa Sloskana, strádající
ho ve vyhnanství na soloveokých o- 
strovech. Pro krajanské misie podařilo 
se letos opětně získat obětavé kněze, 
takže aspoň nejnaléhavějším duchov
ním potřebám vystěhovalců může býti 
vyhověno. Styky ACM. s mladou inte
ligenci ruskou v emigraci vedeny jsou 
upřímnou snahou po vzájemném po
znání. Podpora povolena: papežské ko
leji nia Velehradě (část obvyklé splát
ky), literární činnosti unionistické 
časopisu ,,Christianiina" ve Vilně a na 
ikonostas ve velehradské Cyrilce, Ke 
konci schůze gratuloval pan prelát dr. 
Hej čil ip. biskupu Stavělovi jménem 
ACM, k jeho šedesátinám.

Sté výročí smrti patriarchy sla- 
vistiky Josefa Dobrovského, vzpomí
náno u nás nejen tiskem, ale i Veřej
nými oslavami, hlavně v Praze a v 
Brně, kde Dobrovský zemřel. Praha 
holdovala zemřelému učenci u jeho po
mníku v parku Vrchlického dne 5, led
na, Přednášel universitní profesor dr. 
Josef Zubatý o významu Dobrovského 
pro českou a slovanskou vědu a pro 
kulturní vzkříšení našeho národa, V 
Brně byla dne 6. ledna odhalena Dob
rovskému pamětní deska v klášteře 
Milosrdných bratří, kde před 100 lety 
zemřel, O životním díle učeného exje- 
snity mluvil profesor dr. Arne Novák- 
Pietní slavnosti se zúčastnili příbuzní 
Dobrovského, zástupci Královské uče
né Společnosti, České akademie, uni
versity pražské i bratislavské, Slovan
ského ústavu pražského — i zástupce 
zednářských lóží čsl. (jdr, Gutwirtl). 
Pod protektorátem presidenta republi
ky uspořádala Česká akademie umění 
a Učená Společnost v pantheoně Ná
rodního musea v Praze manifestační o- 
slavu Dobrovského dne 12. ledna, na 
níž byl hlavním referentem profesor 
Miloš Weingart. Mluvil o světovém vý
znamu patriarchy slavistiky, ik němuž 
se dopracoval svojí láskou k pravdě, 
svojí kritičností, neobyčejnou silou du
cha a encyklopedickou téměř všestran
ností. Také naše ruská emigrace Uctila 
památku Dobrovského jakoi jednoho Z 
předních hlasatelů a pěstitelů vzájem
nosti slovanské, uspořádavši dne 19. 
ledna v Praze slavnostní schůzi, na níž 
ruský nakreslil jeho slavjanofilský 
profil profesor dr. V. A. Francev. Vy
vrcholením jubilejního vzpomínání na 
zakladatele slovanského jazykozpytu 
má býti první sjezd slovanských filo
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logů, ohlášený na dny 6, až 13. září 
1929 v Praže, V Olomouci je se jmé
nem Dobrovského spjat bývalý gene
rální seminář bohoslovecký na Klášter
ním Hradisku, kde „modrý abbé“, jak 
byl tehdy nazýván, jako rektor půso
bil!

ČECHY

Svěcení „Nepomucena“, papežské 
české koleje v Římě, stanoveno na den 
23. dubna roku 1929. Zúčastní se ho 
celý československý episkopát a pout
níci z naší republiky, kteří pod vede
ním Lurdského spolku pražského' v 
ten čas dlíti budou v Římě, Papežská 
česká kolej byla založena papežem 
Lvem XIII. roku 1884, Nemajíc vlast
ního domu, byla s počátku odkázána 
na dobrotivé pohostinství jiných řím
ských ústavů („Animy" a lombardské 
koleje). Naléháním Lva XIII. a také 
jeho přispěním (daroval 80.000 lir) byl 
zakoupen za 300.000 lir pro českou ko
lej bývalý klášter triinitářů ve Via Sis- 
tina s kostelíkem svaté Františky řím
ské, Polohou svojí uprostřed města, 
blízko školy a městských sadů (Pincio), 
v ulici poměrně tiché vyhovovala sice 
nová budova účelům české koleje dob
ře, ale její stísněnost dávala místo 
pouze pro 28 chovanců. Za války u- 
chránila českou kolej a její majetek od 
státní sekvestrace italské jedině láska 

svátého Otce, který iji prohlásil za svůj 
majetek. Původně konali v české ko
leji římské vyšší studia bohoslovná 
pouze bohoslovci ze čtyř českých die- 
cesi (za 40 let jejího trvání bylo jich 
celkem 257). Teprve zvěčnělý kardinál 
olomucký dr. Fr. Bauer vyžádal si od 
svátého Otce Pia X,, aby také Morava 
mohla posílat své bohoslovce na stu
die doi české koleje římské, a sebral k 
tomu účelu fond asi 165.000 Kč, které 
odevzdal zemřelý arcibiskup dr. Stojan 
do správy koleje. Nyní jich použito ke 
stavbě „Nepomucena“. Á poněvadž ta
ké katolické Slovensko svými biskupy 
prohlásilo se pro českou kolej řím
skou, nedalo se déle odkládali s no
vostavbou, Umožnila ji zase veliká 
štědrost nynějšího sv. Otce Pia XI., mi
lionovým darem, a obětavost českoslo
venských katolíků a zvláště našich kra
janů amerických. Chovanci české ko
leje navštěvují vysoké učení bohoslov- 
né na „Propagandě“ a podle výslovné
ho nařízení papeže Benedikta XV. trva
jí jejich studia po 6 let (2 léta filosofie 
a 4 bohosloví). — Přinášejíce v tomto 
čísle obrázek „Něpomucena“ (viz část 
textovou), nemáme jiného přání k pa
mátnému dni jeho svěcení, než aby z 
nové české koleje římské vycházeli 
mladí kněží, plni svaté moudrosti Cy
rilovy i apoštolské lásky Metodějovy 
k požehnané práci pro rozkvět česko
slovenského katolicismu.

Za hranicemi.
Z ŘÍMA A ITALIE

Změna katolického obřadu podle po
sledního dekretu kongregace pro vý
chodní církev. Od 1. ledna 1929 mění 
se částečně zevnější postup, nikoli však 
zásadní stanovisko svaté Stolice v o- 
tázce přechodu z jednoho obřadu ka
tolického do druhéhoi. Dosud bylo to 
výhradním právem apoštolské Stolice 
římské, že jediné s jejím svolením by
la možná změna obřadu {kodex církev, 
práva, can, 98, .paragraf 3), Poněvadž 
se však v posledních dobách počet 
takových žádostí zvýšil a rychlý po
stup jednání pro velikou vzdálenost 
Říma byl značně ztížen, vydala posv. 
kongregace pro východní církev dekret 
ze dne 6. prosince 1928, podle něhož 
se dostává zástupcům svátého Otce v 
jednotlivých krajích {papežským legá- 
tům, nunciům, internunciům, apoštol

ským delegátům) právo, aby sami u- 
děiovali povolení k přechodu od ritu 
jednoho ke druhému. Toliko v přípa
dě, že o změnu obřadu žádá kněz, 
ponechala si rozhodnuti sv[atá Stolice 
sama. Zároveň vydala kongregace pro 
východní církev pro) všechny zástupce 
svátého Otce v zahraničí vhodné in
strukce, které kanonické důvody jsou 
spravedlivé a dostatečné při žádosti o 
změnu obřadu; rozhodujícím zůstává 
ohled na spásu dulší. Jinak se na do
savadním řádě nic nemění. Zástupci 
svaté Stolice mají pak povinnost po
dávat jí roční výkazy udělených povo
lení změny obřadu, ať východního na 
latinský, ať naopak.

Itálie se chystá oslavit letos 1400. 
výročí založení nejstaršího kláštera na 
Západě, kolébky řádu benediktinské
ho, v Monte Cassino, se stejnou okáza
lostí a účastí státu, jako tomu bylo při 
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jubileu svátého Františka z Assiisi, Zá
jem vládního -premiéra Mussoliniho je 
i osobně podložen, křestním jménem 
Benitto, t. j. Benedikt Mussolini. Slav
nosti připravuje národní výbor, jehož 
předsedou je senátor Fedele, bývalý 
ministr osvěty, a jehož členy jsou: mi
nistři osvěty a veřejných prací, před
seda sněmovny, předseda nejvyššího 
soudu, opat kláštera montekassinské- 
ho, prefekt ambrosiánské knihovny, 
předseda Sdružení pro domácí dějiny 
vedle řady ještě jiných hodnostářů cír
kevních i světských. Slavnostní boho
služba v Monte Cassino bude se konat 
podle předpisů staré liturgie benedik
tinské. Letošní montekassinské jubile
um připomene celé kulturní Evropě, 
jak velikými díky je zavázána svátému 
Benediktu a jeho duchovním synům za 
to, že jako první misionáři roznesli z 
Monte Cassina nejen světlo evangelia, 
ale i křesťanskou vzdělanost do Fran
cie, Španělska, Německa, Anglie a o- 
statních zemí. I naše vlast je spiata 
ve svých dějinách mnohými vzpomín
kami s Monte Cassinem už od dioby sv. 
Vojtěcha, a byla by to jistě vděčná stu
die, která by posbírala a soustavně vy
líčila české styky s tímto nej starším 
klášterem západní Evropy!

ZE SOVĚTSKÉHO RUSKA

Obrovské rozměry slovanského Rus
ka naznačují číslice: Celková plocha 
obnáší 21,342.872 čtver, km, z čehož 
na evropské Rusko připadá 4 miliony 
353.431 čtver. km, na Asii 16,989.441 
čtver. km, čili asijské Rusko je čtyři
krát tak veliké jako evropské. Pokud 
se však obyvatelstva týká, je to zase 
naopak. V evropském Rusku bydlí 
113,429.961 lidí, kdežto na obrovských 
prostorách asijské Rusi žije toliko 33 
miliopů 559.509 obyvatel. Celkem čítá 
Rusko 146,989.470 obyvatel. Měst s o- 
byvatelstvem nad 50.000 má nynější 
Rusko 91 v tomto pořadí: Moskva, Le
ningrad, Kyjev, Baku, Oděsá, Char
kov, Taškent, Rostov n./D, Tyflis, Dně- 
propetrovsk atd., poslední je Mohylev.

„Komsomolskaja Pravda“ hrozí se 
činnosti náboženského tisku v Rusku. 
Celkem vychází 25 náboženských pub
likací s přibližným počtem 100.000 e- 
xemplářů, Bible vytištěna ve 140.000 
exemplářích. Modlitební knížky dočka
ly se roku 1928 trojíhol vydání. Komu
nistický list doporučuje proto, aby so

větská vláda zabránila dodávání papí
ru náboženským časopisům.

Sekta baptistů je v Rusku nejvíce 
rozšířena na severním Kavkazu, Urálu 
a mezi donskými kozáky, V Roštově 
nad Donem je sídlo baptistického sdru
žení pro jižní Rus. Poněvadž sověty 
potřebují technických odborníků, sna
žila se organisace baptistů propašovat 
své kazatele pod rouškou takovýchto 
odborníků technických. Manévr byl 
však odhalen. Baptisté studují vážně 
učení marxistické, aby je potírali. Pro
to jsou pokládáni za nepřátele komu
nismu.

Z POLSKA

Kněžský časopis polský „Gazeta 
košcielna“ trpce si stěžuje v čís. 9. na 
počínání tisku pokládaného za kato
lický, Tak varšavský deník „Reczpo- 
spolita“ i jeho odnož „Slowo Kujaw- 
skie“ doporučuje za rodinnou četbu 
knihy katolíkům zapovězené (indexo
vané), jako jsou překlady románů Du
ma sových a Sueových, ba připojují do
konce i kupone, za něž čtenáři mohou 
zadarmo obdržet úplné vydání tako
vých zakázaných knih. Jindy zase při
nesla „Reczpospoliita" doporučení du- 
chařsikého a hadiačského časopisu 
„Swit“, kde svým „tajemným věděním“ 
za dva zloty obsluhuje dotazující se 
pověrčivé publikum grafolog Szyller- 
Szkolnik a pověstné medium M-lle E- 
vigny-Rara svým horoskopem. Protesty 
katolického kněžstva proti takové kul
tuře denního tisku zdánlivě katolické
ho vyzněly naprázdno. Jde tu patrně 
oi dobře placenou inserci, čili O' dvojí 
morálku: v textu chce býti takový list 
katolickým, aby iho četli katolíci pol
ští, z části insertní je však toto stano
visko už vyloučeno, tam morálku na- 
hražuje obchod. Ale pak nutně dochází 
k takovým směšnostem, že se na pří
klad konservativní „Glois Národu" roz
hořčuje nad úpadkem katolického ob
chodnictva v Krakově, kde za posled
ních sedm měsíců 35 realit v ceně asi 
3 milionů dolarů přešlo do rukou ži
dovských, zatím co celá řada katolic
kých firem na „Rynku Glównym“ likvi
dovala, ale při tom klidně a soustav
ně na význačném místě uveřejňuje in- 
seráty židovských firem. Bylo by to 
směšné, kdyby to nebylo tak smutné 
— takový polokatolicismus a polovlas- 
tenectví!
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Národní církev polská, založená Ks, 
Hodurou, nepřestává se drobit. Nejprve 
přešel Ks, Huszno se sivými přívrženci 
ke schismatikům, po něm Ks. Ptaszek 
v Krakově přidal se ke starokatolíkům 
a nyní sám „administrátor národní cír
kve" polské, Ks, Faroin, v Jamošci za
kládá proti oficielnímu orgánu „národní 
církve" svůj časopis „Glos Polski Odro- 
dzenej". Je za svou revoltu pohnán 
před synodální soud. V polštině zna
mená sice „Polska odrodzena" obroze
nou Polsku, ale pro sektářství polské 
je případnější české pojímání těch slov 
jako1 Polsky odrodilé!

Národnostní snahy mezi pravoslav
nými Ukrajinci zasahují též na pole 
•náboženské. Usilují zavést živý jazyk 
dnešní do bohoslužby místo staroslo- 
venštiny. Tím ovšem vzniká nebezpečí 
pro řekokatolíky, že budou sváděni do 
rozkolu novou pravoslavnou agitací ná- 
rodně-náboženskou. Tomu asi chce pře
dejít redaktor lvovského kněžského 
listu „Nivy", dr. G. Kostelník, a s ve
likým zápalem propaguje myšlenku a 
přání, aby živá řeč ukrajinská nahra
dila i v řeckokatolické bohoslužbě do
savadní staroslovenštinu. Proti němu 
vystoupil basilián dr. T. Haluščinsky, 
profesor Duchovní akademie lvovské, 
v dvojtýdeníku „Nova Zorja“. Tím se 
ocitá otázka církevní kázně, jakou je 
právě záležitost bohoslužebné řeči, na 
kolbišti časopiseckých polemik, z nichž 
se, bohužel, rodí tolik trpkostí na obou 
stranách. Řekokatolíci v Polsku mají 
ovšem těžkou situaci. Na jedné straně 
tísní je pravoslavní Ukrajinci svým ná
rodnostním hnutím, které se chce ve 
všem, tedy i v náboženském ohle
du osamostatnit a odloučit od Mosk
vy; na druhé straně iboijí se silné
ho vlivu katolických Poláků, jemuž 
tu a tam podléhají slabší povahy u- 
krajinaké a přecházejí s dbřadu řec
kokatolického na latinský, opouštějíce 
tak i svoji národnost. Děje se tak i po 
vydání příslušného dekretu východní 
kongregace římské ze dne 20. červen
ce 1928, i přes jasná rozhodnutí pa
pežská, jalk si v „Nivě“ stěžuje řecko
katolický farář O. Mích. Mosora. Pře
ce však myslíme, že nejlepším zabez
pečením řeckíoi-katoiických bratří, aby 
věrni zůstalí svému obřadu i víře, bude 
vždycky jen prohloubeni náboženského 
života i vzděláni co nejširších vrstev 
národa. Zajeďte na hlubinu, v tom 
slově Páně je veliký progralm i záruka 

úspěchů opravdového křesťanství v 
každém národě.

Památky svatováclavské v Polsku. 
Politické oddělení polského minister
stva zahraničního vydalo výzvu ke ka
tolickému kněžstvu polskému, aby mu 
byly oznámeny všechny památky po 
sv. Václavu, knížeti českém, jež se na
cházejí v Polsku. Jde tu o kostely, 
oltáře a zvony zasvěcené sv. Václavu, 
dále o jeho obrazy, sochy, rytiny, lite
rární a umělecké památky a pod. Mi
nisterstvo žádá zaslání příslušných fo
tografií, jež budou vystaveny na jubi
lejní výstavě svatováclavské v Praze. 
Podle nabytých informací pokusí se 
pak pražský islavpiostní výbor svato
václavský prostřednictvím polské vlá
dy získat významné památky po .svá
tém knížeti trvale.

Kolébkou křesťanské kultury v Pol
sku byl benediktinský klášter svátého 
Kříže na Lysé hoře v diecési siando- 
měřsiké ve vojvodství kieleckém, v němž 
byla přechovávána značná částka kří
že Spasitelova. Založen byl brzo po za
vedení křesťanské víry v Polsce Mie- 
čislavem I.; posvěcen byl mučednictvím 
svých řeholníků za tatarského vpádu, 
proslaven četnými návštěvami králů 
polských, opěván a! vzpomínán v lite
ratuře a přece neušel smutnému osudu. 
Roku .1820 bylo opatství svátého Kříže 
zrušeno a jeho majetek zkonfiskován. 
Za světové války zničila hned r. 1914 
rakouská vojska překrásný opatský 
chrám a v přilehlém klášteře zůstává 
i po válce státní vězení polské, jak 
tomu bylo dříve. Roku 1920 — tedy 
po stoleté přestávce — vrátili se sice 
benediktini do osvobozené Polsky (O. 
Klement Dombrowsiki z opatství e- 
mauzského v Praize), ale na Lysé hoře 
nezůstali. Převzali prozatím někdejší 
opatství benediktinské, nynější faru v 
Lubiniu, okres Košcian. Ale jak biskup 
•sandoměřský, tak i zvláštní výbor hor
livě se stará, aby ik tisícímu výročí po- 
křesťanění Polsky v nové kráse vstal 
•také nej starší klášter svátého Kříže na 
Lysé hoře, polské „Maňte Cassíno“,

Z JUGOSLAVIE

Jugoslávský katolický episkopát vy
dal k zlatému jubileu svátého Otce 
Pia XI, společný pastýřský list. Zdů
razňují v něm veliké dílo papežovo pro 
Kristův mír v království Kristově, jeho 
úsilí o sjednocení církví a Katolickou 
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akci. V záhřebské diecési započala o- 
slava papežského jubilea v neděli, dne 
17, února. Byl v kostelích předčítán 
společný pastýřský list biskupský a 
konány sbírky pro svatopetrský haléř. 
Jubilejní pout chorvátská do Říma ko
ná se od 12.—21. května. Poutníci uctí 
též hrob svátého Cyrila v basilice sva- 
toklementské.

Arcibiskup záhřebský dr. Antonín 
Bauer slaví dne 27. července pade
sáté výročí svého kněžství. Diecése 
oslaví toto významné jubileum svého 
arcipastýře sbírkou, jejíž výnos bude 
věnován na nový chlapecký seminář, 
jím založený. Seminář má úplné gym
nasium a internát pro 400 chovanců. 
Arcibiskup dr. Bauer je velikým pří
telem našeho Velehradu a myšlenky 
unionistické,

LUŽIČTÍ SRBOVÉ

Nejmenší národ slovanský, lužičtí 
Srbové, vzpomínali letos desítiletého 
výročí .svých nadějí na .svobodu a sa
mostatnost. Po světové válce, v níž 
ztratili nia 6000 mladých mužů — mezi 
nimi i svého vlasteneckého buditele 
budyšínského kaplana a redaktora P. 
Delenka, upírali lužičtí Srbové své tou
žebné zraky k pařížské konferenci mí
rové. Jako zástupce a tlumočníky 
svých národních požadavků poslali do 
Paříže poslance Barta a katolického 
profesora gymnasijního Jana Bryla, 
známého i u nás z posledního vele
hradského sjezdu unionistického. De
legace >tato vezla s sebou do Paříže re- 
soluci opatřenou více než 36.000 pod
pisů, jež nasbíral „Srbský národní 'vý
bor“ („Serbski Narodny Wubjerk") bě
hem několika týdnů ve prospěch ná
rodní samostatnosti. Bohužel, naděje 
skládané v mezinárodní mírovou kon
ferenci v Paříži se nesplnily, ba místo 
svobody dostalo se předákům lužickým 
— žaláře, ba poslanec Bart byl po svém 
návratu z Paříže uvězněn a odsouzen 
pro zrádu na 3 léta pevnostního ža
láře. Trest odpykal .si v pevnosti Goll- 
nov u Štětina, Bez užitku však přece 
nepřešly ani ty dni zklamaných nadějí 
a čekání svobody. Probudily v širších 
vrstvách národní vědomí, sjednotily 
maličký národ organisačně (jv Srbském 
národním Výboru), hospodářsky zalo
žením „Srbské lidové banky“ v Budy- 
šíně, i kulturně utvořením jednotného 
svazu všech spolků zpěváckých, vý

chovných, obranných a jiných v ústře
dí, zvaném „Domovina“, a vybudová
ním budyšínského týdeníku „Serbske 
Nowiny“ na deník o pravidelném ná- 
kladě 5000 exemplářů. Nové nebezpečí 
ohrožuje v poslední době jednotu lu- 
žických Srbů: veliký příliv německého 
dělnictva, přivoděný zvýšeným prů
myslem uhelným právě na úzké hra
nici mezi Horní a Dolní Lužicí.

Z FRANCIE
Msgr. P. Battifiol, zemřelý počátkem 

letošního roku v Toulousu, byl vyni
kajícím učencem a kritikem, jehož 
jméno proslulo nejen mezi katolíky, 
ale i mezi protestanty a anglikány. 
Jako dlouholetý rektor Katolického' ú- 
stavu v Toulousu (od r. 1890—1907), 
pracoval pilně vědecky, bojuje v první 
řadě proti bludům modernismu. A když 
sám ve svém díle o inejsvětější Eucha
ristii pobloudil, podrobil se rozsudku 
církevní autority a po nových dlou
hých studiích vydal opravené vydání 
svého díla. Od roku 1907 .působil v 
koleji svaté Barbory v Paříži. S uče
ným kardinálem Mercierem zúčastnil 
se msgr. Battiffol též známých konfe
renci malínských, kde byly projedná
vány otázky sjednocení anglikánů s 
katolickou církví. Pro své vědecké zá
sluhy byl zvěčnělý .učenec jmenován 
čestným profesorem římského ústavu 
pro křesťanskou archeologii.

Z MAĎARSKA

Katolicismus v hlavním městě ma
ďarském po válce utěšeně vzrůstá. Ro
ku 1918 bylo v Budapešti 27 farniolstí, 
od té doby přibyly tři nové farnosti a 
bylo postaveno sedm svatyň. Na je
jich stavbu přispívala městská obec po 
100.000 pengó {jeden pengó jest 5.89 
Kč), na vybudování basiliky ve far
nosti „Regnum Marianum“ .pak 600.000 
pengó. Aby bylo vyhověno dalším du
chovním potřebám lidu, bude posta
veno ještě osm nových katolických 
kostelů za pomoci městské obce. Tak 
se stará Budapešť o svou periferii. U 
nás? Abychom se styděli před cizinou 
v této souvislosti vzpomenout třebas 
jen Prahy! Ale Budapešť nejen staví 
kostely, ale připravuje si pro ně i slu
žebníky oltáře. Z loňských abiturientů 
pešťských vyvolilo si 87 povolání kněž
ské. Jistě také dobré vysvědčení pro 
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katolickou výchovu maďarských škol 
středních!

Z RUMUNSKA

Změna starého kalendáře. Zatím;, co
v Jugoslávii úmysl králův, zavěsti gre- 
goriánský kalendář, narazil na odpor 
všech srbských biskupů pravoslavných, 
budou v Rumunsku už letos pravoslav
ní slavit po prvé velikonoce podle no
vého kalendáře, tedy 31. března. Stalo 
se tak z rozhodnutí pravoslavného sy
nodu rumunského. Je zajímavoi, že při
jetím nového kalendáře opouští pravo
slavná církev rumunská ustanovení 
prvního církevního sněmu nicejského 
(r, 325), jehož se dosud držela, že totiž 
nemají se slavit křesťanské velikonoce 
před „Pasekou“, t. j. velkonocemi ži
dovskými, které letos připadají na 25. 
duben.

SYRIE

Nedávno zemřelý pravoslavný patri
archa antiochenský Řehoř byl rodá
kem ze Sýrie a ne Řekem, jako větši
na z jeho předchůdců. Ve věku 47 let 

stal sě noku 1907 po smrti patriarchy 
Meletía z metropolity laodicejšikého je
ho nástupcem. Jeho postavení pod vlá
dou tureckou bylo velmi obtížné. Dbal 
o vzdělání kněžstva, založil dva se
mináře v Beyrutu a Belemontě, a za 
přispění ruského pravoslaví postavil 
četné školy farní a hospice. Mezi rus
kými vystěhovalci byl velmi oblíben, 
poněvadž z vlastní zkušenosti znal 
Rusko a mluvil ruský. Byl však zá
sadním nepřítelem nového, kalendáře. 
Když ještě na lednové synodě syrské
ho kněžstva a episkopátu v Suk el 
Harfou jednáno bylo také o reformě ka
lendářové, zakončil patriarcha Řehoř 
dlouhou debatu rozhodným prohláše
ním: „Počkejte aspoň, až umru. Potom 
učiňte, co chcete!“ A následujícího dne 
ranila ho mrtvice!

Rekonvalescent po chřipce pociťuje 
všeobecnou slabost a únavu. Vykonej
te na výslovné lékařovo doporučení 
masáž francovkou „Alplou“, Touto, ma
sáží ,se krev rozproudí, svaly opětně 
zesílí, nervy osvěží a dostaví se bujará 
nálada. Kupujte „ALPU" jen v origi
nálních lahvích is plombou!

Lidové závody 
tiskařské a nakladatelské spol. s n o.

v Olomouci
vytisknou Vám každý tiskopis od nej jednoduššího 

až po nejvýpravnější dílo svědomitě v bezvadné 

typografické úpravě za přiměřenou cenu. Tisky, 

které z našich dílen vyšly, Vás o tom přesvědčí 

v plné míře. Návrhy a rozpočty zdarma.
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KNEZSKE ODĚVY zhotovuje za nejlevnější ceny

František Spunda, seminární krejčí v 0lomouci
(naproti semináře).

Stále na skladě: plátěné a celuloidové kolary, birety, náprsenky 
za nejlevnější výrobní ceny.

Bičové knihkupectví Jgnác Tíofirek,
Ofomouc, ^Wilsonovo nám. 18.

Dodá: Veškeré literární novinky, zvláště knihy zábavné, poučné, náboženské 
(misály, brevíře, codex atd., vše nejnovější vyd.), divadla, hudebniny. — Je

diné lidové knihkupectví v olomoucké díecési I Poznačte sobě adresu!

Nejlevnější a 
nejvkusnější 

tiskopisy
dodává

knihtiskárna 
„SNAHA“ 
Fr.Olšovský 
v Hranicích.

Doporučujeme bezkonku
renční závod

Karel Murla
V OLOMOUCI, Anglická 29.

Bohatý sklad klenotů, zlatého a stří
brného zboží, hodiny od nejlaci
nějších do prvotřídních. Vše pod 
písemnou zárukou. Odborná dílna 

pro veškeré správky.
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Založeno 1890.

Konstantin Doupovec, pozlacovač v Krásně 
nabízí se veledůstojnému duchovenstvu, že provádí veškeré opravy pozlacovač- 

ské práce, kostelní oltáře, sochy atd.

Spolkové odznaky 
kovové, emailované a slavnostní k sjezdům, sletům a j. slavnostem 

dodá nejlevněji firma 
Aois £ouda, Železný  Brod 356 (Čechy). 

Žádejte vzorky a rozpočty.

Levné a dobré ošacení
dnes každého denní otázkou. Chcete-li býti spokojeni se svým nákupem, 
obraťte se s důvěrou jedině na první a nejstarší chvalně světoznámou firmu 
František Tušia. textilní podniky, velkovýrobna oděvů a prádla, Benátky, 
p. Jimramov, Morava. Dosavadní ohromný odbyt našich výrobků, který je 
podporován našimi váženými odběrateli v celé ČSR. i v cizině, umožnil nám 
opětné snížení cen. Dnes se nám žádný podnik tohoto druhu vyrovnati ne
může. Naše zboží je všude pro prvotřídní jakost a levnou cenu oblíbeno a ku
pováno. Objednejte a přesvědčte se sami, učiňte tak ještě dnes. Nabízíme 
Vám Kalhoty pánské pracovní štruksové Kč 16’—, 18—. S hedvábnými 
štráfky Eternials Kč 22 —, 26 —. Z pikných módních zimních látek zvláště 
silné Kč 26'—, 29-—, 32’—. Jagwardové pracovní Kč 29'—, nezničitelné Kč 
46'—. Jelenice, čertova kůže Satans k neroztrhání Kč 26—, 35—, nejlepší 
druh hodící se i pro svátek Kč 49'—, 59'—, 65' . Z mamutí kůže Kč 39"—, 
44'—. Kordové silné Kč 26—, 32'—, nejlepší druh Kč 39'—, 45’—. Kam- 
gárnové sváteční tmavé proužkové Kč 49-—, 59 —, nejlepší Kč 69 —. Man- 
chestrové (sametky) kus Kč 48 —, 59-—. Rajtky od Kč 28—35. Svátečni velmi 
pěkně zhotovené z nejlepších jezdeckých kordů Kč 49 —, 59 —. Jelenicové 
rajtky Kč 32-—, 39'—. Udejte délku a šířku v pasu. Zhotovujeme z našich 
látek též kalhoty a obleky všeho druhu dle zaslaných nám mír. Naše výrobky 
jsou zhotoveny prvotřídními mistry-odborníky a vynikají zvláště trvanlivostí 
a elegantním vkusem. Sukně vrchní neušité polovlněné, zvláště pevné, krás
ných módních druhů Kč 10—, 12'—, 15’—. Sváteční, hedvábím protkávané 
Kč 16’—. 17‘—. Vlněné módní Kč 30'—, 39—, 55’—. Košile panské s hed
vábnou náprsenkou Kč 14'—, 16 —. Flanelové Kč 16 , 19’—. Chiffonové
bílé sváteční Kč 18 —, 22-—. Spodky z vojen, kalika Kč ll’-—, grádlové bílé 
Kč 14'—, 17’—, z modrého barchetu Kč 14'—, 16—. Dámské košile chiffon 
Kč 9'—, ll-—. Nádherně vyšívané Kč 15-—, 17'—. Flanelové nejlepší Kč 16'—. 
Tucet jemných kapesníků Kč 12 —. Nejlepší zajištění proti zimě pro pány 
a dámy jsou krásné vlněné módní vesty, všech velikostí, s rukávy, reklamní 
cena Kč 35’—, 45—. Oblečky chlapecké od 3 do 14 let štofcajkové od 
Kč 23 — do 49 —. Vlněné prvotřídně provedené Kč 55'—, 65'—, 99'—, dle 
velikosti. Pánské obleky vlněné, elegantní od Kč 190-—. Látky pánské: po 
3 m štofcajk celonítěnný, módní druh 120 cm šíře Kč 75 —. Struk silný 
Kč 45’—, 55'—. Anglické látky 140 cm šíře Kč 59’—, 79'—, 96’—, 118'—. 
Sukno na sváteční šaty černé neb modré, též 3 m jen Kč 99'—. — Za pečlivé 
vyřízení všech objednávek plně ručí jméno našeho podniku a tisíce pochval
ných dopisů od našich odběratelů. 2°/0ní daň a balné nečítáme. — Doporučte 
a dejte čisti všem známým. Objednejte společně. Sběratel objednávek jest zvláště 
odměněn. Při objednávce nejméně za Kč 230-— přikládáme z důvodů reklamních 
1 pár polobotek zdarma.— Tuto firmu doporučujeme co nejvřeleji svým čtenářům.
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Máte již
„Životopis

Svatého
Cyrila a

Metoděje“?

PIANA, PIANINA 
firmy JOSEF KAŠ PA R, továrna 
pian v HRADCI KRÁLOVÉ, jsou 
prvotřídní a nejlevnější! Vyznamenány 
Grand Prix se zlatou medalií a zásluž
ným křížem v Paříži 1927. Zastoupení 

a sklad má firma

JOSEF DOPITA
v Olomouci, Denisova 35.

Korouhve 
prapory — paramenta 

baldachýny 
vyrábí odborný závod

M. Nedomová a sp.
v Olomouci.

Kalichy, ciboria, svícny i všechny cír
kevní věci ve velkém výběru 

na skladě.

Založen 1865.

Podporujte katolický módní závod

Richter & Hill,
Olomouc,

Pámské látky, dámská konfekce, ko
berce, záclony, pokrývky

v největším výběru a za nejlevnější pevné ceny.
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Vyobrazené elektr. osvětlení basiliky na Velehradě provedla fma 

"Transforma". elektrotechnická  společnost s r. o. v Olomouci II. 
u hlavního nádraží, — Telefon číslo 469.

Též provádí: elektrický pohon varhan, elektrický pohon zvonů.
Kromě toho zařídila elektr. osvětlení ve více kostelích a farách na 
Moravě i na Slovensku. V záležitostech elektrisačních všeho druhu, 
každého rozsahu a napětí obraťte se s důvěrou na dotyčnou firmu, 

která Vás vždy obslouží odborně, levně, rychle a se zárukou.
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Co svět ještě neviděl!
Sensace! Hrozný úžas! Sensace!
Dva miliony kalhot, 2 miliony sukní a prádla chceme mezi čtenáře a občany 
republiky československé rozprodati za tuto zimu kromě velikého odbytu 
zahraničního. Nabízíme zboží jedině zánikové, v nejlepší jakosti a za nej
levnější ceny a tím umožňujeme, že každý si může v dnešní době zboží 
nakoupili, Aby každá rodina poznala naše zboží, rozhodlo se vrchní vedení 

našich podniků ke snížení cen, a to tak, že skutečně každý uzná, že 
naše láce jest světová.

Náš výběr zboží:
Kalhoty dobře šité v každé velikosti pro dospělé muže: 13, 14, 16, 18 Kč. 
— Kalhoty „Jagvards mongous" kus 33, 39, 49 Kč. — Kalhoty z nejsilnějších 
látek, „tygří kůže", které ani čtyři lvi neroztrhají, 39, 49 Kč. — Kalhoty 
„Katthágo", novinka, obdiv světa, kus 35, 40 Kč. Tyto' doporučujeme zejména 
pro kovodělníky! ■— Kalhoty „Lovčen“, pro obuvníky, kus 37, 42 Kč. — Ne
zničitelné kalhoty „,Trója" pro, dělnictvo, kus 45, 50 Kč. — Kalhoty sváteční 
dle kvality, kus 19, 23, 28, 35, 40, 59, dle kvality, — Kalhoty kangárnové, 

kus 33, 35. — Kalhoty „mamutí kůže", kus 29, 35 Kč.
Sukně dámské, elegantní barvy, Ima vzory a jakosti, polovlněné, neušité, kus 
7í, 8 Kč, — Nejsilnější sukně „Nil", kterou neroztrhá ani krokodil, kus 10, 
12 Kč, — Sukně „Denice" sluší každé paničce, kus 13, 16 Kč. — Sukně 
„Jiřina “, 18, 20 Kč. — Sukně vlněné dle kvality, kus 35, 40 Kč. — Látky 
dámské, „Čínské hedvábí“, 3 m na celé šaty 70, 90 a 110 Kč. — Popelín na 
celé šaty, moderní vzory a barvy, 3 m 90, 110 a 130 Kč. — Látky pánské 
„Trója", 120 cm šíře, 3 m 80, 90 Kč. — Doporučujeme zejména tuto látku 

„Karthágo“.

Novinka! Obdiv světa!
120 cm šíře, 3 m, jako podrážka silná, nezničitelná. 90, 110, 115 Kč. — Látka 
„Lovčen". 1201 cim šíře,, 3 m 70 , 80 Kč. — Látka „mamutí kůže“, 120 cm šíře, 
3 m, 80,, 90 Kč. — Pro dělnictvo doporučujeme tyto: Košile pánské 12. 13, 
15 K, Bílé s hedvábnou náprsenkou, 19, 20, 23 Kč, Spoidky pánské silných 

vzorů, 12, 15„ 19 Kč.
Kdo by si nemohli objednat! zboží více druhů, objednejte si alespoň jeden 
kus, neb nesmí býti vesničky, kdež by naše zboží nepoznali. — Veškeré 

zboží na dobírku zasílá:

První šitbořický vývoz textilních výrobků 

R. M. MATÝSEK, 
Šitbořice, p. Těšany u Brna.

Tento podnik zvláště doporučujeme. Při objednávkách se vždy odvolejte na 
časopis „Apoštolát"! Obdržíte slevu!
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Rekonvalescent 
po chřipce 

pociťuje všeobecnou slabost a úna
vu ; svaly jsou ochablé a nervy otu
pělé. Vykonávejte, na lékařovo 

doporučení, masáž francovkou

ALPOU
Masáží „Alpou“ se krev dokonale 
rozproudí, svaly opětně zesílí, nervy 

ku podivu osvěží a dostaví se 
bujará nálada.

Rozprašujte „Alpu“ v pokoji a spo
lečenských místnostech, čímž 

zdesinfikujete vzduch.

Kupujte „Alpu“ jen v originálních 
lahvích.
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Karel Sudbrack S. J.        VÝHEŇ KATOLICKÉ AKCE.
Modlitba za exercicie.

Modli se!
rvni a nejdůležitější almužnou, 
kterou můžeš dáti exercičnímu 
hnuií, jest almužna modlitby. 
Exerciční hnutí jest po výtce 

. dílem milosti a modlitby.
Potřebujeme ustavičně mnoho mocných, 

účinných milostí, milostí pro biskupy, du
chovní správce, pro ty, kdo dávají du
chovní cvičení, pro apoštoly, kteří ono 
hnutí šíří, pro ty, kdo exercice konají, a 
kteří se chtějí stati apoštoly tohoto hnutí.

Proto tu podáváme několik návrhů, jež 
možno přezkoušeti.

Vy«'ol si některý libovolný den v týdnu 
k modlitbě a k obětem. Není třeba žádné 
nové modlitby, ale modli se toho dne 
dobře. Nemusíš si nové oběti ukládali, 
ale plň dobře své povinnosti a snášej tr
pělivě křížky od Boha ti seslané a přine
seš Bohu mnoho dobrých obětí. Chceš-li 
více konati, tím lépe. Všeobecně řečeno, 
nezavazuje takové předsevzetí pod hříchem.

Doporučujeme dále devítidenní pobož
nost k sv. Ignáci (22.—31. července.) Sv. 
Ignác z Loyoly jest patronem hnutí, exer- 
cičního (Pius XI.) Kdo jej tedy uctívá, 
obdrží od něho zvláštní milosti. Odporu- 
čovali bychom dvojí devítidenní pobožnost:

a) soukromou. Pomodli se každého dne 
k tomuto velkému a mocnému světci asi 
takto: Bože, Ty jsi ustanovil sv. Ignáce 
za učitele a ochránce exercicií. Pro jeho 

horlivost o Tvoji větší čest a slávu prosí
me Tě, uděl nám pravého pochopení a 
horlivosti pro toto svaté dílo, abychom v ti
chých dnech samoty přemýšleli o pravém 
svém povolání, katolickou akci podporo
vali a si vyvolili Krista, svého krále za 
vládce nad vlastním srdcem, nad rodinami 
a státy. Amen. Připoj k této modlitbě 
malou obět, malé přemáhání ke cti sv. 
Ignáce. Každý ať uváží, že ve všech du
chovních cvičeních potud bude činiti po
kroky, pokud se zřekne samolásky, své 
vůle, zkrátka sama sebe. Tak sv, Ignác 
v Duchovních cvičeních.

b) veřejnou devítidenní pobožnost, kde 
se ovšem koná. Hlouček mužů bez za
městnání právě dokončil ex r icie. Na o- 
tázku, kdo by z nich chtěl kra i veřejnou 
devítidenní pobožnost ve farním chrámu 
Páně od 22. do 31. července hlásili se 
všichni nedbajíce na lidský výsměch. Dva
náct jich vědělo, že budou bili a tupeni 
od svých kamarádů. Všichni ujistili, že po 
devět dní budou choditi na mši sv. a o- 
bětovati sv. přijímání na ten úmy.-l, aby 
se exercicie ve farnosti co nejvíce šířily. 
Kdyby měli býti terčem vtipů a výsměchu, 
že bude jeden za všechny a všichni za 
jednoho. Co si umínili, provedli. Na konci 
pobožnosti poslali potvrzení. V jednom ku 
př. stálo : „Posílám potvrzení, že jsem slib 
vyplnil, a doufám, že s pomocí Boží zů
stanu i na dále věren svým předsevzetím.“ 



Novena působila víc než znamenité ká
zaní. Hnutí přišlo do proudu a rostlo 
jako lavina.

Jiní mužové poněkud změnili novenu. 
Konali ji před svátkem Krista Krále na 
úmysl, aby se exercicie šířily ve farnosti 
a v diecesi.

Apoštolát sv. Cyrila a Metboda vydal 
následující modlitbu za šíření se exercič- 
ního hnutí:

Bože Duchu svátý, jediný zdroji světla, 
síly a lásky 1 Nemá-Ii duše tebe, jest pouhé 
nic. je slepá, bezmocná a náchylná k zlé
mu. Své dary rozdáváš se zálibou v tichu 
a v samotě. Pravíš mi; „Mlč, a naučím 
tě moudrosti!“ Daleko od rušných starostí 
a roztržitostí mluvíváš zvláště mnoho a 
jasně k srdcím. Proto prosím tě, Duchu 
věčného Otce a Syna, požehnej milostivě 
usilovným snahám o to, aby lidé v svých 
útrapách a nebezpečích byli přiváděni k tobě, 
abys v nich vládl svou milostí! Požehnej, 
Duše sv., exercičnímu hnutí v tvé Církvi! 
Požehnej jeho vůdcům, ředitelům a horli- 

teíům F Tvá jemná moc ať přivádí všechny 
věřící, zvláště ohroženou mládež do osvě
žujícího a blahodárného proudu sv. exercicií l 
Probud ve všech duších zase víru, lásku; 
k oběti a pravou touhu po spáse! Rozněť 
v nás ve všech oheň své svaté lásky l 
Všechny, kdo již okusili milostí exercič- 
ních, zachovej v prvotní horlivosti I Bože 
Duše sv., kéž je exerciční hnutí skrze tvou; 
milost tím, čím si je přeje míti Církev 
tebou řízená: hrází proti nevěře a proti 
nemravnosti naší doby a školou horlivých 
apoštolů Ježíše Krista! Amen.

Snoubenko Ducha sv., Matko dobré rady, 
učitelko apoštolů a vzore vnitřního života, 
slavná Panno a Matko Boží Maria, přijmi 
exerciční hnutí pod svou zvláštní ochranu a 
vypros mu od Ducha sv. zdaru a rozkvětu 
pro blaho a spásu četných duší. Amen.

Sv. Ignáci, tebe církev sv. zvolila za 
patrona exercicií, oroduj za nás nyní a 
vždycky Amen.

Imprimatur, Olomouc 9. listopadu 1928 
č. 18.410. Jos. Vyvlečka.

O APOŠTOLÁTĚ.
fíuď apoštolem. Modli se a pracuj! 

Modli se a apoštoluj, napomíná tě exer
ciční hnutí.

Apoštol, který chce něčeho dosáhnouti, 
musí sám napřed dobré exercicie vykonali.

Jak může apoštol pro něco horliti, co 
nezná? Proto ať vykoná sám dobře exer
cicie ' Pak může získávat nové členy. 
Mluv se všemi, kteří tě chtějí poslouchatí, 
se svou manželkou, s mužem, s dítkami! 
Mluv s otcem, matkou, s bratrem, sestrou, 
se strýcem, s tetou ! Mluv s přáteli, zná
mými, příbuznými i s neznámými. Prostě 
vypravuj, cos viděl, slyšel, zažil. Vypravuj 
o duchovní útěše, o pokoji duše, o neo
cenitelných milostech, o dobrodiních e- 
xercicií.

Odporoučej exercicie každému, některým 
však zvláště.

Komu zvláště při nějaké příležitosti? 
Těm, kteří se chtějí vážně polepšiti. Exer
cicie jsou školou, v nichž se nejlépe po
vaha zdokonaluje.

Kdo se zasnoubí, má konati co nejdříve 
exercicie, aby se zavčas zkoumal. Kdo 

chce Bohu v řádě sloužit, kdo chce jako 
kněz k oltáři přistoupili, ať zkouší v e- 
xerciciích své povolání.

Odporoučej je každému laickému apo
štolu. Exercicie jsou nejlepší přípravou 
pro katolickou akci. Doporoučej je všem, 
kdo chtějí ve víru světa věrně plníti své 
povinnosti, a zvláště těm, kdo touží po 
dokonalosti. Takový ať raději koná pět, 
osm neb i více dní exercicie, a. pak ať je 
každý rokopakuie. Vždyť sv. Ignácvýsiovně 
připomíná, že exercicie se proto konají, 
abv se člověk přemáhal a svůj život uvedl 
do pořádku a nemá se při tom dáti vésti 
žádnou nezřízenou náklonností.

Odporoučej je těm, kteří se pravděpo
dobně nechají získati. Kdo je to? Ohlížej 
se v kruhu svých příbuzných, známých. 
Vyber si některého, mluv s ním opět a 
opět, až ho získáš. Je třeba utvořiti ve 
všech spolcích, ve všech farnostech jádro 
obě' vých křesťanů, kteří jsou ochotni bo- 
ov < i pro Krista a dáti vsázku za jeho 

vůť - v čest, majetek, ba i vlastní krev, 
mají být apoštolé katolické akce, 

zvolna, z vnitřku se musí rozvíjeti.
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Každý se nedá získali na první pozvání. Nej
snáze se to podaří u těch, kdo žijí ve 
světě zbožně a mají smysl pro nadpřiro
zený život. Připrav se tedy na odpor. Nikdy 
nesmí apoštol zmalomyslněti, zvláště ne 
při prvním neúspěchu. Pak se modli, u- 
važuj, uváděj nové důvody snad v pří
hodnější době. Změň způsob jednání, a 
vracej se opět a opět k exerciciim a stále 
doléhej. Žádný učený snebe nespadl. Často 
začíná veliký zdar nezdarem.

Vytrvej! Pomni, o co se jedná! Jak 
často má exerciciemi býti špatný návyk 
překonán, těžce zkoušené rodině má býti 
vrácen pečlivý otec, dobrá matka, zbožná 
dcera, hodný syn! Mladí lidé si mají zaji- 
stiti pravé štěstí jak tu na světě tak na 
věčnosti, kteří mají povolání, mají se státi 
kněžími, řeholníky atd. Takový apoštolát 
hledíc nadpřirozeně se vyplatí.

Exerciční hnuti záleží hlavně na apošto
láte dobrých laiků.

Mnohý duchovní správce horlil pto e- 
xercicie a přece velmi málo neb i nic ne
dosáhl. Najednou se vše změní. Najde se 
odvážný laický apoštol. Tento chodí od 
jednoho k druhému. Snad vyzní jeho slova 
na prázdno, ale přece nepopustí. Nedá se 
zastrašiti překážkami, je povznesen nad 
úšklebky. Srdce, které bije, pro dobrou 
věc, dodá ústům výmluvnosti a slovům 
přesvědčivosti a síly. Jen přímo dále! Tři 
vlastnosti vyznačují pravého apoštola: 1) 
nezištnost, 2) pracuje sám osobně, 3) pouští 
se s odvahou do díla. Jak si ty počínáš 
při apoštolátě?

Proto: Apoštolově exercicií do prvních 
řad! —

EXERCIČNÍ HLÍDKA.
Stojanov. Únorové turny stihla pohroma. Byly 

ohlášeny dvoje exercicie dívčí, ale asi tři dny před 
začátkem přišla ze Stojanová do kláštera Jobova 
zvěst: velkými mrazy popraskaly roury a zamrzla 
voda, bude nutno exercicie odvolat. První turnus 
odvolat nebylo již možno, ale druhý musil odpad
nout. Na popeleční středu odpoledne za kruté zimy 
se účastnice pomalu scházely, ale nejednu mráz 
odstrašil, ze 130 přihlášených přišlo něco přes 80. 
Autobusové spojení s nádražím už dva týdny bylo 
přerušeno, skoro všechny musily tudíž jít pěšky, 
brodit se po kolena sněhem. Myslím, že ještě žádný 
turnus nepřinesl takových obětí jako tenlo. Ale ve 
vytopené jídelně brzo zapoměly na všechny útrapy 
cesty, a celé exercicie vypadaly jako vánoční idyla. 
První den bys byl na chodbě nezahlédl živé duše, niko
mu se nechtělo z tepla do mrazu. Teprve druhého dne 
se ukazovaly na chodbách známky života. Obava, že 
budeme druhého nebo třetího dne exercicie končit, 
se však nesplnila; andělé strážní, k nimž jsme se 
po celé íriduum modlili, chránili celý dům, a v ne
děli se všechny rozcházely zdrávy a spokojeny ; 
zima už značně polevila, takže na nádraží se do
staly bez obtíží. Největší počet vyslala farnost vra- 
covská.

Mezi přihláškami došel dopis z .... ve kterém 
pisatelka píše: „Od nás už se zúčastnil exercicií 
větší počet jinošské i dívčí mládeže. Pan farář na 
to už věnoval 500, Kč. Z pokladny Svazu žen a dívek 
jsme věnovaly . . . Kč; chudobnějším, které by se 
jinak na exercicie nedostaly, byly hrazeny výlohy 
z větší nebo menší části. Ale nelitujeme té finanční 
oběti ani my ani pan farář. Málo plátno ve spolku 
pracovat, neustále na schůzích mluvit a do nich chodit 
nestojí-li naše práce na podkladě náboženském a 
nečerpá-li životní síly ze sv. víry. A to jest, co 
hledáme v duch, cvičeních. Ne pěkná slova ve 

spolkových schůzích, nýbrž životem dávat celé osadě 
vzor a příklad, a tak získávat duše pro Krista. 
Nezištnou obětavost, svátou neohn žeuo.-.t a svaté 
nadšení chceme z exercicií přinést do ových spolků. 
Přála bych si, aby každý aspoň jednou prodělal 
exercicie a zakusil na sobě blaho a štěstí, jež plyne 
z opravdové viry v Boha, a poznal zároveň, jak 
krásná a vznešená je ta sv. víra, k níž se hrdě 
hlásíme a pro kterou nemají leč jen pohrdavý 
úsměšek ti, kteří ji neznají. Letos si zřídíme u nás 
exerciční pokladnu ; v létě budeme si do n ukládat, 
aby se nás ještě více mohlo zúčastnit duch, cvičení; 
jen aby Pán Bůh žehnal této naší apoštolské my
šlence . . .“

Nezkoumal jsem při exerciciích, kdo pisatelkou 
dcpisu jest, ale pomyslil jsem si: „Jak pak jí 
asi trefilo do noty rozjímání o království Kristově?“ 
Byly tam totiž podobné myšlenky: práce v katol. 
spolcích nebo v katol. straně jest planá, nemá-li 
kořeny ve víře a nečerpá-li životní sílu ze sv. víry. 
Napřed musím dát ve své osobě Kristu charakter, 
než se pokouším získávat jiné.

Dne 18. února přišly dvě dívky, které nevěděly, 
že exercicie jsou odloženy. Sly pěšky skoro 50 km, 
ve sněhu a mrazu — nezbývalo, leč za jejich oběť 
jím dát aspoň jednodenní exercicie.

Porad exercicií v jarním období :
1. Od 6. do 10. května členky Mar, družiny,
2, Od 15. do 17. května dívky z měst i venkova 

— na tento týden odkládáme odvolaný turnus 
únorový.

5. Od 21. do 25. května paní z měst.
4. Od 5. do 9. června zaměstnanci železniční.
5. Od 19. do 25. června terciářky.
Poplatek za ubytování 60 Kč, chudší 50 Kč.
Prosíme důst. farní úřady, aby věřící byli s ka

zatelny na duch, cvičeni upozorněni.

— 15 -



Slezský Stojanov — Hlučín. Pochopení pro 
exercicie se začíná probouzeli. Toho dokladem 
jsou poněkud četněji navštěvované exerciční kursy, 
zvláště kursy pro ženy a pro panny. Od 4. do 8. 
února zúčastnilo se kursu 33 služebných dívek. 
Použily zimního období, kdy mají více volna, aby 
načerpaly nových duševních sil pro svá zaměstnání. 
Některé konaly exercicie po prvé, proto přišly 
s jakousi obavou, ale přesvědčily se, že se neměly 
čeho báti, ba dokonce se vyslovily, že se jim 
opravdu z exercičního domu nechce odejiti. Svědo
mitě zachovávaly mlčení a denní pořádek. Kristus 
Pán jistě odměnil jejich horlivost mnoha milostmi 
a bude i dále žehnali jejich pracím, takže exercicie 
budou požehnáním nejen pro ně samé, nýbrž i pro 
jejich zaměstnavatele, kteří jim ochotně poskytli do
volenou.

V poslední dny masopusfní, kdy svět se oddává 
radovánkám a zábavám, účastnilo se duchovních 
cvičení několik obětavých mužů slezských a morav
ských. Podle přihlášek se očekávalo, že bude kurs 
ve dny masopustní velmi slabě navštíven. Ale mu
žové exercitanti, kteří již konali exercicie minulého 
roku, získali nové účastníky, takže počet jejich 
vzrostl na 19. Jakou radost mají, získají-li někoho 
pro exercicie, jest patrno ze slov jistého horlivého 
exercitanta, který se vyjádřil při svém příchodu do 
exercičního domu: Letos nejedu sám, ale přivedl 
jsem si ještě jiné dva!“

Kdyby každý exercitanf získal ve svém okolí jen 
jednoho člověka pro exercicie, za několik let by 
se nenašlo ani jednoho slezského a moravského 
města ani vesnice z nichž by se nebyl ještě nikdo 
účastnil duchovních hodů.

Přijeďte a získávejte pro exercicie právě v tomto 
roce svatováclavském !

Mé první exercicie. Jsem odběratelem Hlasů 
svatohosíýnských a dočetl jsem se v exerciční hlídce, 
že se budou konati duchovní cvičení na Velehradě 
pro jinochy od 17. do 21. prosince. Když jsem se 
to dověděl, ozvala se v mém srdci neobyčejná touha 
po těchto exeřciciích. V ustanovený den vydal jsem 
se na cestu. Jel jsem vlakem do Líh. Hradiště a 
pěšky polní cestou jsem pospíchal s děíinnou úctou 
ku staroslavnému nám tak milému Velehradu. Když 
jsem dospěl čile, nejdříve jsem še šel poklonit 
svátostnému Spasiteli. Po krátké pobožnosti opustil 
jsem chrám a šel jsem si prohlédnout okolí Vele
hradské. U Stojanová spatřím síáti mládence, po- 
zc^ravím jej a on se mne táže, zdali jsem přišel 
na duchovní cvičen ? Odpověděl jsem mu : „Ovšem 
že taky “ Dali jsme se do řeči a mezi jiným se 
ho táži, odkud je? ,.Z Kvačíc“ „a odkud ty?“ „já 
z Valašska z Hovězí od . Vsetína.“ Za veselého 
hovoru čas nám ubíhal. Odpoledne ke 2. hodině 
přicházely celé zástupy, hochů na duchovní cvičeni 
a opravdu sjeli jsme se ze všech koutů Moravy 
bylo ná^ 39 byli jsme ubytováni ve Stojanově. Brzy 
volal nás hlas zvonku do kaple. Nastalo mlčení a 
obvyklý pořádek. Je těžko vypsali všechny ty dojmy, 
které jsme zažili po ty tri dny. Tam člověk pozná 
jak Pán Bůh všecko řídí prozřetelností svou. Žádná 
jiná pobožnost, žádná jiná pout nenahradí duchovní 
cvičení. Tam prožívá člověk city jaké by marně 
kde jinde hledal. Opravdu nemohlo býlí vznešenější 
a ušlechtilejší myšlenky od nejdůstojnějšího pana 

arcibiskupa Stojana nad tuto ; vybudování nádherného 
Stojanová 1 Zajisté jej Pán Bůh odměnil za toto 
tak velkolepé dílo kéž by v hojném počtu scházeli 
se katolíci na duchovní cvičení by čerpali mohli 
z této studnice milosti Boží. Jako ve snu uběhla 
nám doba milého pobytu ve Stojanově. Nastala 
nám těžká doba rozloučili se s tak dobrým a mi
lým Stojanovém. Ale duše naše nemůže se odpou
tali od místa nám tak drahého ! Zdá se nám jako 
by srdce naše bylo v nebi, odcházíme se slzami 
v očích do boje s tělem a se svůdným světem, po
silněni jsouce milostí Boží. Musím vzdáti srdečné 
díky vdp. panu exercitatorovi za jeho obětavost a 
lásku a taktéž sestřičkám, které se o nás tak peč
livě staraly. Proto katoličtí rodičové kladu vám na 
srdce, je-li vám možno, pošlete své dítky a hleďte 
se taky sami súčasíniti duchovních cvičení. Nebudete 
těch malých obětí nikdy litovat, ale budete Pánu 
Bohu děkovat že vás ráčil Duchem svátým osvítit 
a přivésti na pravou cestu. Jaké sladkosti tam za
kusíte, to je těžko vypsat. Našim heslem budiž: 
Vše pro duši! Pojďme na exercicie. Pojďme do Sto
janová. Tak pominuly ty krásné chvíle na které nikdy 
v životě nezapomenu. Na zpáteční cestě jsem navštívil 
sv. Hostýn s jedním kamarádem. Byl z Cech. Velice se 
mu na sv. Hostýně líbilo, tak že se těžko loučil. Dopo
ručil jsem mu jakožto krásnou památku Hlasy svato- 
hosíýnské slíbil mi, že příští rok je bude jistě 
odebírat. Ještě volám ty korunovaná Rodičko Boží 
svaíohosíýnská, žehnej naší vlasti žehnej exerciciím.

Cotek Jan, Hovězí.
Mé první exercicie. „Bylo by už na čase, abys 

vykonal jednou také duchovní cvičení“, spustil na 
mne na konci školního roku katecheta. Byl jsem 
kdesi v 7. nebo 6. třídě gymnasijní. Což o chtění 
by u mne tehdy nebylo, ale doma ! Tam nechtěli 
o tom ani slyšet. Kdosi jim namluvil, že exercicie 
jsou továrna na vyrábění kandidátů pro stav du
chovní nebo dokonce - ó hrůzo! - ^pro klášter, a
z toho měli rodiče vítr. — Proto na mou žádost 
dali krátkou a určitou odpověď: „Liž ani slova
o tom.“ Ale já měl a mám dosud tyto zásady:

1. Člověk se nesmí bát — sic nikdy nic pořád
ného neprovede;

2. nesmí ztrácet dobrou mysl — s chutí a vesele 
do toho, půl díla hotovo;

3. musí se hnout a přiložit ruku k dílu — pečení 
holubi nikomu do úst nevlefí, ani v demokra
tickém 20. století, třeba že četné výjimky exi
stují i dnes. Mnohý to k ničemu nepřivede 
jen proto, že se nedovedl rozkývat.

S těmi zásadami jsem se pustil do díla. Řekl 
jsem katechetovi co a jak, a aby mi pověděl, kde 
se budou jaké studentské exercicie konali 
kromě Velehradu, na který nesmím ani pomyslit, 
už z toho důvodu ne, že někteří z našeho městečka 
tam pojedou, a pak by bylo těžko šidlo v pytli utajit. 
Tu byla dobrá rada drahá. Tehdy na Moravě se dá
valy studentské exercicie jen na Velehradě’ Co teď? 
..Tedy nějaké nesíudentské“, pravím; „ale ať to 
v první polovině srpna.“ “Proč právě tu dobu?“ 
„Protože mám tenhle plán: s několika kolegy si 
udělám cestu po Moravě, pak se od nich odloučím 
a na tři dny zmizím v duchovních cvičeních,“

„Půjde to tak snadno?
„Půjde; dotyční nejsou z naši osady.

(Pokračování.)



Literatura.

Knihovna časopisu „Apoštolátu sv. 
Cyrila a Metoděje“ má na skladě ty
to své kníhv: — 1. Pozdrav kra
janům, od msgra Jana Kalana. ze 
slovinštiny upravil msgr. Rafael Ko
zák, str. 102. cena 2.50 Kč. Vhodný 
dárek zvláště zahraničním krajanům 
jako vroucí, katolický pozdrav z rod
ného kraje. Svým časovým nábožen
ským obsahem zaujme a povzbudí ta
to knížka i domácího čtenáře. Při hro
madné objednávce sleva. — 2. Sva
tý Cyril v české poesií mo
derní. Výbor básní opěvujících naše 
slovanské apoštoly; sestavil Vilém Bit- 
nar. Zastoupeni jsou ve sbírce ne 
nejlepší básníci: Čech, Vrchlický, Jab
lonský, Sušil, Šťastný, Lutinov, Sou
kolí a Střížovský (tento pěknou dra
matickou scénou: Smrt světce Cyrila) 
Pořadatelé spolkových slavností, aka
demií, večírků a pod. najdou v Bitna- 
rově sbírce spolehlivého rádce a po
mocníka. Cena i s poštovným 4 Kč, 
str. 42. — 3. Dr. Fr. Grivec: Slo
vanští apoštolé svati Cyril 
- Metoděj, přeložil hr. Jemelka, 
str 176, se 46 obrázky, cena 16 Kč, 
pro odběratele časopisu apoštolátníh-o 
14 Kč. Kniha odborného znalce celé
ho oboru otázek cyrilometodějských 
byla také přijata odbornou kritikou 
velmi pochvalně; u nás ji doporučil 
universitní profesor dr. Fr. Pastrnek, 
který sám svého času napsal životopis 
svátých bratří Cyrila a Metoděje. V 
Jugoslávii přijata byla i do školních 
knihoven pravoslavných pro svoji vě
deckou pravdu a nestrannost. — 4. Dr. 
Valerii S. Vilinskij-. Ruský národ 
a sjednocení církví. Str. 68, 
cena 7 Kč. Sborník 9 článků osvětlu
jících s ruského stanoviska otázku u- 
nionistickou. Prof. východního ústavu 
římského, dr. B. Spáčil, obšírněji oce
nil knihu v 49. čísle odborného časo
pisu „Orientaliá Christiana“ (str. 3351. 
a nazývá dra Vilinského pojetí myš
lenky unionistické plně spravedlivým 
a dokonale katolickým („trěs juste et 
perfaitement catholique"). K poznání 
myšlenkového ovzduší, zvláště v rus
ké emigraci, přináší kniha Vilinského 
spolehlivé a zajímavé informace.

Nákladem Akademie velehradské 
vydané knihy: Samostatné zprávy o 

5 dosavad konaných sjezdech unionis- 
tických na Velehradě, tak zvaná ,,A c t a 
c o n v. Velehrad.”: I. 10 Kč, II. 10 
Kč, III. 15 Kč, IV. 40 Kč. V. 50 Kč.

Mezi „Opera Academiae Velehra- 
densis“ vyšla tato díla: Sv. II.: K o n- 
stantinus-Cyrillus un d Me- 
thodius, Die Slavena postel, 
od dra Fr. Snopka, Kroměříž 1911, ce
na 30 Kč. — Sv. V. Die Slaven- 
a p o s t e 1, Kritische Studien von dr. 
Fr. Snopek, Kroměříž 1918, 30 Kč. — 
Sv. VI.: Trudy (ruské zprávy o II. a 
III. sjezdu uni-onistickém), 10 Kč. — 
Sv. VII.; Po po v, Katechismus 
(německy), 5 Kč. — Sv. VIII.: Vla
dimír S. S o 1 o v j e v, jeho život 
a působení -od K. Jindřicha, 5 Kč.
— Sv. IX.: Dr. Fr. Grivec, Pravo
slaví, ze slovin. rukopisu přeložil 
Martin Chudoba, Kroměříž 1921, 5 Kč.
— Sv. X.: Byzantské pojímá
ní církevního prvenství s 
dodatkem o pravověrnosti 
svátého Cyrila a Metoděje 
o-d -dra Fr. Grivce, přel. M. Chudoba 
(rozebráno). — Sv. XII.: Dr. Grivec, 
Die h 1. Slavenapostel Cyril- 
lus und Methodius. V komisi 
má Matthias-Grůnewald-Verlag, Maínz.
— Sv. XIII.: Dr. Bonifác Segefa, Cír
kev východní a západní, Z 
jazyka řeckého přeloženo tu -důkladné 
dílo katolického kněze Maxima Ma- 
latakise, jímž odpověděl na okružní 
list pravoslav. patriarchy a synodu 
církve cařihradské o věroučných roz
dílech, dělících církev pravoslavnou a 
katolickou. Překladatel si dal ohrom
nou práci a všechny citáty starokřes- 
fanské literatury zjistil -a upravil dle 
originálu. Tím nabývá kniha ceny 
přísně vědecké a stává se spo
lehlivým vůdcem věroučným 
o poměru církve východní a západní. 
Citace starokřesfanské literatury po
skytne i kazatelům a řečníkům boha
tý pramen bezpečného poučení i po 
stránce apologetické. Vřele ji dopo
ručujeme našemu kněžstvu i katolic
ké inteligenci. Cena- 25 Kč, pro členy 
Akademie velehradské jen 16 Kč.

Všechny zde uvedené knihy možno 
objednati v sekretariátě Apoštolátu 
svátého Cyrila a Metoděje v Olomou
ci Salesianum.



Biskup o Terezií z Konnersreulu. 
Cyrilometodějské knihkupectví Gustav 
Franci v Praze I., 531,, vydalo v zna
menitém překladu dra Ferd. B, Čer- 
ncvského církevně schválený spisek 
biskupa dra Z. Waltze: „Poselství z 
Konnersreutu“. Úhledná knížečka o 48 
stránkách stojí poštou 3.80 Kč, a pro 
tuto nízkou cenu a vážný obsah hodí 
se k hromadnému rozšíření.

České jubilejní obrázky k I. svátému 
přijimání. Totéž knihkupectví Franclo- 
vo vydalo k letoším jubileím krásné 
obrázky dle originálů F. B. Doubka, a 
to: „Svatý Václav přijímá po prvé Tělo 
Páně" a „Svatý Jan Nepomucký po
dává Tělo Páně královně“. Provedení 
obrázků jest dokonalé a vyrovná se ú- 
plně výrobkům cizím, lácí pak je da
leko předčí. Obrázky vydány byly ve 
třech velikostech. Normální velikost 
stojí 1 Kč, v poloviční velikosti 60 ha
léřů, a pak zcela malé obrázky pamětní 
po 20 hal. Obrázky mají obvyklý text 
jako památky na I. svaté přijímání, 
část pak vydána byla bez textu, takže 

lze obrázků užiti i pro dospělé osoby, 
které v letošním jubilejním roce při
stoupí k .svaitému přijímání. Doporuču
jeme veledtl stojnému duchovenstvu ty
to české obrázky.

Pod ochranu tvou se utíkáme. III. 
cyklus májový o 32 promluvách. Na
psal Josef Rybák, T. J. V Praze 1929. 
Nákladem Cyrilometodějského knihku- 
puctví G. Francia v Praze. 8°, str. 170. 
Cena 16 Kč včetně porta. — Oblíbený 
kazatel-misioinář P. Rybák, T, J,, tře
tím již cyklem májových promluv ve
lice se zavděčuje duchovenstvu, neboť 
koncipoval svoje promluvy prakticky a 
k memorování snadně, V řadě 32 před
nášek se dotýká všech akutních du
chovních otázek dneška pod jednotným 
titulem „Pod ochranu tvou se utíkáme". 
Pro svůj upřímný zápal vlastenecký, 
který se úzce snoubí s nejvyšším du
chovním zájmem, zvláště se hodí tyto 
promluvy pro letoší máj v době mile- 
niových oslav svatováclavských. Kniha 
ve vkusné úpravě jest opravdu levná.

Americké dary pro ACM. Pan dr. 
Hynek Dostál 61 dol,, to jest 2000 Kč, 
a to: Zásilkou dp. Frant. Kopeckého, 
Britt, Ia. z vánoční sbírky, k níž na 
zasílání časopisu „Apoštolátu svátého 
Cyrila a Metoděje“ polovici sám při
spěl, 50 dol.; p. P. Soukup, Mich., 2; 
p. F. H, Hanuš, Cal„ 1; p. P, Kocourek, 
Kans, 1; pí M, Kunová, St. Louis, 1; 
pí R. Kavanová, 111., 5; pí R. Wagne- 
rová, S. D„ 1 dol. — Celkem 61 dol. 
— Miss Pištěková z Nov. Yorku 60 do
larů, a to: Zakládající členství rodiny 
zemř, Josefa a Anny Fajtových 25 dol.; 
Marie Bártek 5; Árnoštka Luiniak 3; 
Johanna Nanoc 2; předplatné na časo
pis 25 dol. — Z Brém (zaslal ,p. Krát- 
kk): 68 Kč. — Z Nitry (zaslal p. biskup 

dr. Kmefko jako diecésní kvótu ACM.) 
2942.50 Kč, — Všem obětavým dárcům 
a horlitelům apoštolátním upřímné 
Pán Bůh zaplaf!

Členské příspěvky, (Pokračování.) 
Farní úřady: Kunovice 42.60 Kč; Bis- 
kupice 100 Kč; Zdounky 70 Kč; Dol
ní Bečva 25 Kč; Štěpánov 52 Kč; Před
mostí 580 Kč; Nový Jičín 350 Kč; Hra- 
dečná 1003 Kč, — Celkem 2222.60 Kč.

Zahraniční misie. Farní úřady: Tě- 
šetice 10 Kč; Rozstání 2; Zděchov 10; 
Osvětimany 100; Korytná 20. Dr. H. 
Dostál, USA., 2000 korun. — Celkem 
2142 Kč.

Nový zakládající člen ACM.: Pan 
Josef Dostál, řed. pedag. v. v., Brno, 
1000 Kč.

Přispívající členové Apoštolátu svátého Cyrila a Metoděje modlí 
se denně: „Otčenáš“ a „Zdrávas" a prosbu: Svatá Panno Maria, 
oroduj za nás, svátý Cyrile a Metoději, orodujte za nás! — Měsíční 
příspěvek 30 haléřů!
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Hovorna redakční.

Dp. Jos. Žívotek, Mohelnice! Upřímné 
díky Vám i Vašim pilným sběratelům 
známek a staniolu ipro naše misie. Je 
to spolupráce na dobrém díle ACM. a 
tou se stáváte účastni i duchovních 
milostí, udělených sv. Otcem ACM. 
Srdečný pozdrav!

Poněvadž redaktor odjíždí na za
hraniční krajanskou misii, vydává toto 
dvojčíslo. Příští číslo červencové vyjde 
už koncem června.

Upozornění admínistračni. Rekla
mujte nedošlé číslo aspoň během mě
síce. Reklamacím za uplynulá léta ne
ní už možno vyhovět, poněvadž ne-

můžeme tisknout — do zásoby! Rekla
mace jsou prosty poštovného!

Některá nedorozumění v zasílání 
předplatného vznikla tím, že bylo po
užito nesprávné složenky, i ( Je třeba 
rozlišovat Apoštolát a Matici cyrilo
metodějskou!)

Staly se případy, že starým našim 
a horlivým odběratelům časopisu 
apoštolátního bylo další jeho zasílání 
zastaveno, poněvadž zaslaná čísla byla 
poslána zpět s poznámkou: „nepřijí
má“. Nebudeme ovšem trpět taková 
anonymní „přátelství“ vůči svému 
časopisu, ale prosíme F. T. odběratele 
o včasnou reklamaci!



APOŠTOLÁT
sv.Cyrila a Metoda pod ochranou bl. Panny Marie.

Ročník XX. Květen - Červen 1929. Číslo 5.—6.

Z listu sv. Otce Pia XI. o sv. Václavu.
K letošnímu miléniu svatováclavskému přispěchal radovat se s ra

dujícím naším národem i vznešený Velekněz římský, sv. Otec Pius XI. 
Dne 4. dubna t. r. poslal katolickému episkopátu naší republiky list 
o sv. Václavu, při jehož čtení z každého téměř řádku cítíte opravdu 
otcovskou lásku velikého papeže k národu, který už před tisíci lety dal 
obecné církvi takového světce a mučedníka za pravdu Kristovu. Sv. 
Otec vzpomíná ve svém listě nejprve svátého života knížete Václava, 
pak líčí úctu jeho nejen ve vlasti, ale i za hranicemi, zvláště ve věč
ném městě Římě, kde je téměř jediným svátým králem, který má v ba
silice sv. Petra zbudován oltář.

Všecku slávu sv. Václava odvozuje sv. Otec z jeho svátého života. 
Po tisíc let svítil sv. kníže zářným příkladem nejlepším synům a dcerám 
českým. V jeho šlépějích jest i dnes dána cesta k nové slávě naši vlasti. 
V životě sv. Václava najde každý stav skvělý vzor k následování a celý 
národ jeho duchem obrozen budovat si bude lepší budoucnost.

A nebyl by to papež — nadšený horlitel o sjednoceni církve Kristovy — 
kdyby i v tomto svém listě nevzpomenul své zamilované myšlenky 
unionistické a našeho úkolu v ní. Píše doslovně Pius XI. ke konci své
ho listu.

„Kněžstvo takto počtem i ctnosti vzrostlé netoliko se bude snažiti, aby 
pěstovalo a utvrzovalo viru u vás, nýbrž také v apoštolském zaníceni a 
kráčejíc ve šlépějích svátých Metoděje a Vojtěcha, bude se všelikým způ
sobem přičiňovati, aby se rozkolní Slované sousedních krajů navrátili, 
jakož srdečně žádoucno jest, k jednotě matky církve. Víme pak, že po této 
stránce již mnoho a pilně jste pracovali jednak skrze vhodné sjezdy, jed
nak skrze sdružení nazvané Apoštolát svátých Cyrila a Metoděje, jednak 
konečně skrze Velehradský ústav sv. Cyrila a Metoděje a nitranský se
minář pro výchovu misionářů. Nepřestávejte tedy horlivě pracovati o tak 
spasitelném díle; aby však se štástně dařilo, jest potřebí, aby náboženství 
katolické u vás tak kvetlo, aby rozkolní křestané také u vás spatřovali a 
a rozpoznávali ony naprosto spolehlivé známky, které ukazují pravou cír
kev Kristovu: podivuhodnou totiž jednotu, horlivost v šíření viry katolické 
po celém světě, vynikající svatost a co nejiěsnější spojeni s Apoštolskou 
Stolici.“

O, kéž je naše jubilejní odpověd na celý papežský list, ale zvláště 
na jeho přání unionistická: Amen, amen! Staň se !
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Myšlenka cyrilometodějská a 
svatováclavská.

Dr. František Grivec, Lublaň.

Milénium svatováclavské obrací letos pozornost celého našeho 
národa a zvláště českých katolíků k pramení naší slávy a veli
kosti dějinné, k době svatováclavské. O její úzké souvislosti s do
bou cyrilometodějskou bylo už v tomto časopise psáno (viz na př. 
článek Svatohorův v 1. čísle letošním!) Dnes přinášíme úsudek 
jednoho z nejlepších znalců doby cyrilometodějské, lublaňského 
universitního profesora dra Fr. Grivce, autora životopisu slovan
ských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje, který s vědeckého stano
viska osvětluje poměr sv. Cyrila a Metoděje k svátému knížeti 
Václavovi, Poněvadž ani mezi českými katolíky — bohužel — 
není všude jasno v této otázce, nebude snad zbytečno slyšeti hlas 
povolaného odborníka a upřímného přítele našeho' národa, jak 
dr. Grivec vpravdě se osvědčil celým svým dosavadním dílem.

Když jsme r. 1927 katoličtí Slovinci a Chorváté putovali na Ve
lehrad, do Prahy a do Staré Boleslave oslavit 1100. výročí narozenin 
sv. Cyrila, znova a znova opakovaly české pozdravné proslovy 
v Praize i ve Staré Boleslave jednu myšlenku: „V Praze a ve Staré 
Boleslavě uvidíte památky náboženského života, který vzklíčil ze 
setby našich společných apoštolů, sv. Cyrila a Metoděje. „O naši 
návštěvě ve Staré Boleslavě napsal pak tamější dopisovatel v „Praž
ském večerníku“:* „V jubilejním roce svatováclavskémpřijděte opět 
< nám, abyste společně s celým českým národem oslavili našeho ve
likého světce, kterého nám zrodilo požehnané dílo našich i vašich 
apoštolů, sv. Cyrila a Metoděje.“

Tak je správně vyjádřena souvislost myšlenky cyrilometodějské 
a svatováclavské.

Sv, Václavu dostalo se účasti na blahozvěsti sv. Cyrila a Meto
děje prostřednictvím jeho babičky sv. Ludmily. Ona ho dala vyučiti 
ve slovanských knihách cyrilometodějských a tím ho učinila účast
na i kulturního díla sv. bratří. Svým náboženským vychováním na
čerpal pak z onoho žáru víry, který zanítili sv, Cyril a Metoděj. Po 
příkladu slovanských apoštolů miloval i svátý Václav prostý lid, 
osvobozoval otroky, pomáhal a těšil všechny ponížené a pronásle
dované, Jako v celé působnosti sv. Cyrila a Metoděje, tak zračí se 
jasně i ve zbožnosti sv, Václava lidumilná láska Kristova a křes
ťansky prostá demokratičnost.

Svatý Václav vyrostl z duchovní setby slovanských apoštolů. Vy
rostl na české půdě v době, kdy myšlenka cyrilometodějská ne
mohla se rozvijeti v plném svélm obsahu. Proto je svátý Václav 
místní český projev obecné (universální) cyrilometodějské myšlen
ky náboženské. Svatý Václav je český květ všeslovanské a meziná
rodně obecné myšlenky cyrilometodějské; český květ ve svátém slá- 
vověnci společných slovanských apoštolů sv, Cyrila a Metoděje.

Víz číslo z 18. srpna 1927.
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Tyto vůdčí myšlenky českých pozdravných projevů z roku 1927 
plně se shodují s novějšími výsledky vědeckého badání i s apoštol
ským listem papeže Pia XI,, vydaným k 1100, narozeninám svá
tého Cyrila, i s posledním jeho listem k miléniu svatováclavskému,

V českých katolických časopisech opakovalo se však vícekrát po
někud jiné vysvětlování myšlenky cyrilometodějské a svatováclav
ské, Myšlenka cyrilometodějská byla chápána jako východní křes-

Obraz sv. Cyrila a Metoděje v kostele sv. Alexandra 
Něvského v Sofii (Bulharsko) od prof. A. Mitova.

tanská a kulturní idea, svatováclavská pak jako myšlenka sjedno
cení s latinským západním křest'ánstvim a s latinskou západní kul
turou. Toto po jímání opírá se o starší povrchní (diletantské) chápání 
apoštolského díla sv, Cyrila a Metoděje, Podle tohoto jednostran
ného a nesprávného názoru byli by slovanští apoštolé jen zástupci 
východního křesťanství, východního obřadu a východní kultury. 
A přezírá se tu skutečnost, že sv, Cyril a Metoděj byli pro svou 
dobu úplně mimořádný původní zjev, praví prostředníci mezi Vý
chodem a Západem, praví zastánci křesťanské obecnosti a jednoty 
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z oné doby, kdy ještě nebylo rozkolu mezi východním a západním 
křesťanstvím. V tomto duchu je oslavuje apoštolský list Pia XL 
(1927): ,,Sv. Cyril a Metoděj, synové Východu, domovem Byzantin- 
ci, rodem Řekové, posláním Římané, apoštolskou prací Slované, 
stali se všechněm vším, áby všechny získali pro jednotu katolické 
církve."

Vědecky je dokázáno, že už sv, Cyril a Metoděj zavedli pro pa- 
nonsko-moravské Slovany římský obřad v řeči slovanské a že si též 
vážili jazyka latinského. Svatý Metoděj proto doporučil Gorazda 
za svého nástupce, poněvadž byl „dobře vyučen v latinských kni
hách“. Nad hrobem Metodějovým vykonali jeho žáci bohoslužebné 
modlitby v jazyku slovanském, latinském a řeckém. To je zřejmý 
výraz katolické universálnosti (obecnosti) cyrilometodějské,

Svatí bratři stali se po příkladu apoštola Pavla „všechněm vše
cko", aby všechny získali Kristu. V Panonii a na Moravě konali 
služby Boží podle západního, římského obřadu, zároveň však pěsto
vali též řecký obřad v jazyku slovanském, aby se mohlo křesťan
ství šířiti mezi macedonskými a východními Slovany, Panenské a 
moravské Slovany chtěli bezprostředně (bez německého prostřed
nictví) spojití s Římem. Kdyby se bylo mohlo jejich dílo pokojně 
rozvij eti mezi panonskými, moravskými a českými Slovany, nebylo- 
by z toho nikterak následovalo, že by tito Slované byli přišli pod 
výlučný kulturní a náboženský vliv Byzance, Kněží jimi v Panonii 
a na Moravě vychovaní byli většinou západního (římského) obřadu..

Působení sv. Cyrila a Metoděje vskutku je universální. Spojovali 
křesťanskou kulturu východní a západní a pěstili samostatnou slo
vanskou, křesťanskou osvětu, aby se Slované stali mostem mezi by
zantským Východem a římským Západem. Správné je mínění ně
meckých učenců Baumslarka a Schnůrera,* že dílo Cyrila a Meto
děje podporovalo pokojné spojení a smír mezi byzantským Výcho
dem a římským Západem, mezi východní a západní křesťanskou 
kulturou.

Spravedlivé je tudíž uvádět sv. Václava ve spojení s myšlenkou 
cyrilometodějskou. Spiata se sv, Cyrilem a Metodějem a v souvis
lost uváděna s všeslovanskou a imezinárodně-obecnou myšlenkou 
cyrilometodějškou stane se úcta sv, Václava více všeslovanskou a 
mezinárodní. Idea cyrilometodějská je už tak rozšířena, že pro me
zinárodní a slovanské stýky katolických Čechů je velmi záhodno^ 
aby zvláště letos s praporem sv. Václava zároveň vysoko zvedali 
též prapor sv. Cyrila a Metoděje. Sv. Ludmila, sv, Václav, sv. Pro
kop se slovanskou bohoslužbou na Sázavě a Karel IV, se slovan
skými Emauzy stkvěle vyjadřují cyrilometodějský směr českých 
náboženských i kulturních dějin.

Viz moji knihu „Sv, Cyril a Metoděj" (Olomouc 1927), sir, 168.
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U Otců Těšitelů ve Vídni.
Ladislav Zamykal.

Vnitřní zřízení a poslání kongregace 00. Těšitelů.

Kongregace Těšitelů Božského Srdce z Gethsemane je zbrusu 
nová řehole. Trvá teprve od jara r, 1922. Je to kongregace slovan
ská (zatím česká a slovenská), třebas vznikla na půdě německé Víd
ně. Zakladatelem jejím je kněz pražské diecése P. Josef Jan Lito- 
miský. V říjnu r. 1928, kdy jsem byl ve Vídni, čítala 4 kněze, 8 kle 
riků, 5 laiků bratří, 10 kleriků noviců, 4 laiky bratry novice a 14 
kandidátů, celkem stádečko 45 duší.

Kolegium, zatím jákési ústřední, mateřské, je při kostele nejsv 
Vykupitele ve Vídni III., na Rennwegu č. 63. Kostel i s klášterní 
budovou je majetkem Jednoty sv, Metoděje. Jsou tedy 00, Těši
telé vlastně v cizím. Ve Vídni jest jeden kněz (gein, superior P. Li- 
tomiský) a kněz oblát P. Václav Henžl, 3 klerici a 2 bratři-laici.

Noviciát zřízen byl v Unter Tullnerbachu, poněvadž ve Vídni na 
něj není vůbec místa a nepříznivé zdravotní prostředí by jej tam 
snad úplně ohrozilo. Noviciát tullnerbašslký vede řádový kněz 
P. Pius. Vedle něho jsou tam 2 laici bratři, kleriků noviců 10 a brat
ři laici novicové 4.

V Mariatále u Bratislavy, kde faru po odchodu msgra Čajkov- 
ského na kanonikát odevzdal pan biskup dr. Jantausch 00. Těši
telům, jsou 2 kněží, 5 kleriků, 1 laik bratr a 14 kandidátů. Maríatál- 
skou kolonii spravuje mladý kněz, Slovák P. Jan, který současně 
vede farní úřad a duchovní správu toho oblíbeného poutního místa. 
Studium začíná v Mariatále 1. listopadem, kdy je skončena poutní 
sezóna.

Denní pořádek u 00, Těšitelů je tento: Vstává se o půl 5. hodině 
ranní. Následují ranní modlitby a rozjímání do 6 hod. Pak je prima 
a terce (částky z kněžského breviáře), mše sv, se sv, přijímáním, 
snídaně a po ní sexta a nona, Od 8. hod. do %12. hod. je zaměst
nání (práce, studium, těšitelské návštěvy u nemocných atd.), pak 
zpytování svědomí a adorace. Ve 12 hod, je oběd, po něm litanie 
k sv. Josefu, Od půl 1, hod, do půl 2. hod. je rekreace (v neděli a 
ve svátek o půl hodiny delší). Následuje sv. růženec a duchovní 
četba, pak hodinová obligatorní procházka, po ní práce, studium a 
jiné řeholní povinnosti. O půl 6. hod, nešpory a kompletář. Pák ve
čeře. Zatím jeden z (bratří modlí se v kostele s lidem sv, růženec a 
litanie k Panně Marii Ustavičné Pomoci. Po večeři jsou společné 
modlitby za živé a (mrtvé dobrodince, za rodiče atd. a sv. požehná
ní. Nato chvíle volného individuálního zaměstnání; především se 
pěstuje hudba a zpěv. Ve zpěvu se mají vyznati všichni Těšitelé co 
nejlépe, poněvadž v budoucnu bude zaveden společný choř a slavné 
bohoslužby. O 8, hod. večerní se modlí soukromě matutinum a lau- 
des. Ve %9. hod. j de se spát — v domě nastává noční klid.
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Z vypočítaného denního pořádku je zřejmo, že 00. Těšitelé stří
dají modlitbu a kontemplaci, při nichž především snaží se usmířiti 
a utěšiiti trpící Srdce B. Spasitele, s prací misionářskou, při níž jde 
zase o potěšení a získání zraněných, nemocných a zatvrzelých srdcí 
lidských. Kážou, zpovídají, vyhledávají nemocné a pomoci duchov
ní potřebné, zaopatřují, šíří úctu k B, Srdci, modlí se za umírající a 
— nabízejí se P. Ježíši dobrovolně jáko oběti smíru. Podstatnou 
součástkou jejich duchovního života a duchovní činnosti je adorace 
nejsv. Svátosti. Každý člen kongregace každou hodinu aspoň chvi
lenku a každý den celou 1 hodinu adoruje. Až budou kláštery 00, 
Těšitelů dostatečné obsazeny, bude v jejich kostelích ustavičně, 
dnem i nocí, vystavena velebná Svátost a členové kongregace dnem 
i nocí také budou se střídati v adoraci, ke které se zavazují při sv. 
slibech. Dnes už je zavedena každý čtvrtek v noci od 11.—12, hod. 
(chvíle smrtelné úzkosti Spasitelovy a krvavého potu v zahradě 
getsemanské) společná adorace všech členů kongregace. 00 Těši
telé budou při celodenním výstavu nejsv. Svátosti oltářní praco
vali k tomu, aby i lid co nejhojněji adorace se súčastňoval. Zatím je 
zavedena společná adorace pro muže vždy ve čtvrtek před prvním 
pátkem v měsíci od 8. do 9. hod, večer. Sv. Václav, adorátor, je tu 
příkladem a vzorem. V jeho, šlépějích mají kráčeti i slovanští kato
ličtí mužové. Pro ženy a dívky je adorace vždy každý první pátek 
v měsíci od 7. do 8. hod, večerní. Má se itu jiti zase za sv. Ludmilou.

Konteimplativní stránka řehole je u 00. Těšitelů zdůrazněna tím, 
že celý den je silentium (mlčení), vyjímajíc rekreaci. V pátek je 
mlčení celý den, při obědě se nečte, rekreace odpadá. V době postní 
jest rekreace pouze v neděli a mlčení je celodenní. Každý rok vši
chni členové konají 9denní exercicie, profesové sami, ostatní spo
lečně.

Všechny modlitby, všechny adorace, všechny mše sv, konají se na 
úmysl umírajících, aby jim Pán Bůh byl milostiv a oni zemřeli 
šťastnou smrtí pro věčnost.

Při modlitbách užívá se češtiny, slovenštiny a latiny.
Zásadou u 00, Těšitelů je, všechno, čeho je pro dům zapotřebí,, 

pokud to jenom trochu jde, udělat si sami. Proto i při stavbě novici
átu v Tullnerbachu všichni ochotně pomáhali (viz obrázek) při zed
nické robotě. I profesové bez rozdílu pracují.

Pokud oděvu se týká, nosí Těšitelé černý babit, přepásaný řeme
nem, na němž je zavěšen 5desátkový růženec. Přes ramena mají bílý 
pláštík s kapucí, vzadu do špice vybíhající, V choru 'budou užívati 
bílého pláště, který bude sahati až po kotníky. Těch plášťů ještě ne
mají, poněvadž na ně není peněz. Na prsou má každý profes zavě
šenu medalii trpícího Spasitele v zahradě getsemanské. Na druhé 
straně je Matka Boží Bolestná, přimlouvající se u B. Srdce Páně za 
umírající, Medalie je dílo umělecké. Originál medalie (tedy mati
ce) je majetkem panujícího knížete Liechtensteina, který dává svo
lení k reprodukci. Dosud bylo dovoleno udělati 50 reprodukcí, 
Brněnské sestry Tešitelky mají tutéž medalii.
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Každý profes má mítí svcxu prostě zařízenou celu. Prozatím o- 
všem není možno ustanovení to přesně dodržeti pro stísněnost stá
vajících budov,

0 cíli kongregace jsem už se zmínil. Jest především: trpící Srdce 
B. Spasitele v Getsemane těšiti, jak jej těšil anděl z nebe sesla
ný, Středem, k němuž vše tíhne u Těšitelů, je tedy toto trpící Srdce 
Ježíšovo, Hlavními patrony kongregace jsou: Panna Maria Bolest
ná, sv. Josef, orodovník za umírající, sv. Cyril a Metoděj, slovanští 
apoštolé, sv. Klement Maria Hofbauer, v jehož díle péčí o krajany

Otcové Těšitelé ve Vídni se svým zakladatelem P. Litomiským 
uprostřed.

chtějí Těšitelé vědomě pokračovati, sv. Markéta Alaicoque, poně
vadž všecko, co od ní Božské Srdce Ježíšovo žádalo, snaží se Těši
telé uskutečňovali ve své kongregací, sv, Františka Římská, která 
byla patronkou matky zakladatelovy, anděl Těšitel v Getsemaně a 
posléze svátý Jan Nepomucký.

Soukromě vzdávají Těšitelé po příkladu svého zakladatele velkou 
úctu Panně Marii Staroboleslavské, jejíž obraz stojí v sakristii na 
oltáři a ve svátky mariánské bývá přenesen na zvláštní oltář v kos
tele. Na hlavním oltáři svého kostela mají Těšitelé obraz P. Marie 
vždy trvající pomoci, dědictví po redemptoristech. Členové kongre
gace, Slováci, lnou upřímnou úctou k P, Marii Tálenské (Mariatál).

V kostele jsou všichni čeští sv, patronové, I ostatky bl. Jana Sar- 
kandra jsou tu. Tohoto našeho olomuckého světce má rád zejména 
P. superior. Ukazoval mi krásnou kovovou sošku jeho, tutéž, jíž se 
mi lom chlubil ve Stropkově též otec Metoděj Trčka, gr.-katol. re- 
demptorista. Že nechybí ani socha sv, Terezie Ježíškovy, netřeba 
dodávali.
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Praktická práce Otců Těšitelů mimo klášter spočívá především 
v navštěvování chudých nemocných, v poskytování duchovní útěchy 
těmto opuštěným lidem, v zaopatřování sv. svátostmi a ve hmotné 
pomoci.

Těšitelé jsou chudobní jako kostelní myši, vezdejších statků ne
mají, své živobití stloukají den ze dne, žijí opravdu z ruky do úst, 
ale mají přesto stále otevřenou dlaň a vždycky je na ní něco pro 
chudé, nuzné a potřebné.

Dále pracují Těšitelé v nemocnicích. Ve Vídni dělí se o tuto prá
ci s kamiliány. Starají se především o Slovany, o Čechy a Slováky.

Třetím úkolem jejich jsou misie. Zatím, pokud mají pouze 4 kně
ze, divů na tomto poli dělali nemohou, ale už získali si jméno přes to 
a jsou vyhledáváni. V budoucnu budou dávali také exercicie pro 
kněze.

Zakladateli 00, Těšitelů P. Litomiskému jde o to, aby vytvořil ře
holi plně a dokonale slovanskou. Dle jeho vlastních slov má míti 
kongregace „péči o Slovany, kteří žiji mimo svou vlqst“. To zname
ná, že vedle Vídně, kde budou moci 00. Těšitelé tomuto svému po
slání dostáli všestranně, poněvadž mají tu pole působnosti přede
vším mezi Čechy a Slováky, ale ne pouze mezi nimi, nýbrž i mezi 
ChoTváty a Slovinci, kteří nemají toho štěstí, aby tu měli svůj kos
tel, jako na příklad Poláci. Půjdou i dále. Snem P. Litomiského je, 
zřídili klášter v Paříži, který by se stal centrem duchovní péče 
o české a slovenské emigranty nejen v tomto Babylonu nad Seinou, 
nýbrž dle možností a sil po celé Francii. Že by přišla na řadu Belgie, 
Holandsko a sousedící německé Poruří, je na snadě. Kéž by Pán 
Bůh milý dal, aby sen P. Litomiského co nejdříve stal se skutkem. 
Jiným směrem chce se zakladatel těšitelské kongregace pustiti, až 
přijde vhodná chvíle, do Jugoslávie. První stanicí by měl rád v Lub
lani. Velké, krásné, skvělé a Bohu milé má plány! Srdce mi radostí 
usedalo^, když se mi s nimi svěřoval. Bože, to všecko táhlo mi často 
hlavou, když jsem doma nebo na cestách za dlouhých jízd, kdy se 
nechtělo koukat oknem do krajiny, přemýšlíval o poslání našeho 
Apoštolátu sv. C. a M. a maloval si v mysli, co všechno' by bylo mož
no podniknouti, kdyby Apoštolát měl trvale k disposici pět, šest 
kněží-misionářů. Hle, stejné plány měl a má P. Litomiský, jenže 
je na tom potud lépe, že je pomalu sice, ále krok za krokem začíná 
prováděli.

V díle P. Litomiského vidím (jsem o tom skálopevně přesvědčen), 
projev samé Prozřetelnosti Boží. Tak jsem si stále v duchu říkal: 
Ach, kdyby nebožtík arcibiskup dr. Stojan byl na světě a viděl dneš
ní stav kongregace 00. Těšitelů, jak by se radoval, jak by jim přál, 
jak by jim pomáhal, jak by je opatroval! Zde se přece uskutečňují, 
realisují jeho dávné a tak horoucí tužby. Mohl sice sledovati první 
počátky tohoto svátého díla, ale ty začátky byly příliš trudné a ne
patrné (když byl zakládán 7, dubna 1922 první klášter nové řehol
ní společnosti a konána byla první obláčka, byli tu pouze tři členo
vé), takže tehdy nebylo opravdu ani času, myslili na nějaké daleko
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sáhlé úkoly a snovali bohonadšené plány. Dnes tu sedět on vedle 
P. Litolmiského místo mne, jak by hořel, ják by Bohu děkoval a jej 
za jeho pomoc a požehnání velebil. Jistě že nyní z nebe vykonavate
lům svých myšlenek a tajných přání vroucně žehná a že je stálým a 
vytrvalým orodovníkem za 00. Těšitele.

Stavba noviciátu 00. Těšitelů v Unter-Tullnerbachu.

Vy všichni, kteří jste arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana ctili a 
milovali, kteří jste s ním byli nadšeni pro misijní činnost mezi Slo
vany, kteří s utajeným dechem naslouchávali jste jeho horování a 
volání po cyrilometodějských slovanských řeholích, jež by vzaly za 
svůj prográm jeho Apoštolátu a intensivně, důsledně, horlivě jej na
plňovaly — nemůžete nevšimnouti se vídeňských 00. Těšitelů, ne
můžete nezamilovati si je, nešířit známost o nich, nemůžete je nedo
poručovat >a všemožně nepodporovat! — Byl 'bych ze srdce rád, kdy
by tato má slova nevyzněla naplano!
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A nyní aspoň několik >slov o zakladateli těšitelské řehole. P. Lito
miský mi sice přísně zakazoval, abych se vůbec zmiňoval o jeho 
osobnosti. Také mi nedovolil, abych si co z toho, co mně o sobě úryv- 
kovitě pověděl, zapsal. Ale redaktoři nepíší vždy jen do svých po
známkových bloků, ale i do paměti. Redaktorská parnět dlouhým 
cvikem bývá spolehlivá, I tentokráte povím, co jsem si zapamatoval.

P, Litomiský je rodák z Táborská, Letos je mu 45 let. Narodil se 
z rodiny, která je polského původu, což lze ostatně poznati už i na 
jménu (chybně jej ovšem písávají Litomyšský nebo Litomyšlský). 
Otec jeho byl zahradníkem. Chlapecká léta ztrávil P, Litomiský 
v Bukovině, kde chodil do polské a rumunské školy, Pák se vrátil 
zase do Čech a byl dán ve St, Boleslavě do učení na krejčovinu, Tři- 
čtvrtě roku byl krejčovským učedníkem, Pak se mu podařilo překo- 
nati odpor rodičů a dostal se na studia. Gymnasium vychodil v ML 
Boleslavě a v Jičíně. Vysvěcen byl v Praze r. 1914, Kaplanoval v Já
chymově, Kněževsi a v Petrovicích. Arcibiskup Pavel Huyn poslal 
jej r. 1917 na vyšší studia do vídeňského Frintanea, Ve Vídni se 
s dr. Dokulilem dali hned k disposici nebožtíkovi P. Blahovi, du
chovnímu otci českých katolíků vídeňských. Pracoval horlivě v čes
kém kostele na Rennwegu. Vedle toho s dovolením svého1 biskupa 
přihlásil se u vojenské duchovní správy a dostal dovolení navštěvo
vali, zpovídati a těšiti opuštěné raněné vojíny slovanské. Při této 
práci poznal P. Litomiský, že mnohé zatvrzelé a nepřístupné srdce 
nikdy nezakusilo milosrdenství a dobroty Srdce Páně. V nemocni
cích cvičil se pro své budoucí povolání. Dávná, ale tajená myšlenka, 
k potěše Srdce Páně a k potřebě chudých, opuštěných nemocných 
založiti řeholní společnost, jejíž členové by jako misionáři působili 
mezi Slovany v cizině a zachraňovali tak duše od zahynutí, vždy 
více zaujímala jeho celé nitro. Posléze myšlenka uzrála ve skutek.

Nový arcibiskup pražský dr, Kordač chtěl v prvém roce popře- 
vratovém poslali P, Litomiského do Říma. Ale na prosby P, Bláhy 
ponechal jej ještě rok ve Vídni, Rok 1920 byl začátkem řehole, 
tehdy ovšem ještě neschválené, K P. Litomískému přidružil se na 
podzim toho roku dnešní sekretář P. Klement; v prosinci P. Jan, 
oba tehdy laici. Dva roky trapné nejistoty a plné útrap přešly, nežli 
došlo z Říma dovolení, že smí býti při kostele nejsv. Vykupitele na 
Rennwegu založena kongregace 00. Těšitelů. Byí nej vyšší čas, ne
boť bída dostupovala vrcholu. Dne 7. dubna 1922 pan kardinál Piffl 
v českém kostele založení kongregace prohlásil a prvé tři členy 
oblekl do řeholního roucha. V týž den byl P. Josef Jan Litomiský 
jmenován generálním superiorem kongregace, 9. prosince 1922 byl 
P, Litomiský přijat v audienci sv. Otcem Piem XI., který o kongre
gaci projevil nej živější zájem. Po zkušebním roce složili první tři 
členové sv. sliby.

Do 5 let vzrostl počet všech členů (hotových i připravujících se) 
na 45. Není to číslo veliké, ale přesto je jím vyjádřeno nesmírné 
množství Božího požehnání a nebeské pomoci, stejně jáko lidského 
úsilí, nadšení, trpělivosti, pokory a vytrvalosti. Velkého příznivce 
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má slovanská kongregace 00. Těšitelů v kard. dr. Pifflovi, který 
se postavil celou svou váhou za dílo P. Litomiského, seznav, že dílo 
to je vůlí Boží, a který je hrdý na to, že takového něco vzniklo v je
ho, německé diecési,

*

V německém prostředí vznikla slovanská kongregace. Němec stal 
se protektorem českých a slovenských misionářů. Ty okolnosti nás 
zavazují, abychom i my, čeští katolíci, vykonali vůči 00. Těšitelům 
svou povinnost. Bohužel velká část naší české katolické veřejnosti 
o vídeňských 00. Těšitelích skoro ničeho neví. Proto píšu tento člá
nek, aby se o nich dověděla a pák dále už sama se o ně zajímala.

Náš Apoštolát v první řadě je povolán, aby známost o* kongregaci 
00. Těšitelů šířil, aby jí přátele a příznivce získával. Volám proto 
jménem Apoštolátu: Pomáhejte dílu P. Litomiského! Tážete se* 
jak?

Hle, zde řada způsobů pomoci:
1. Modlete se na úmysl nové kongregace, za její vzrůst, za zdar 

jejích úkolů. Tuto duchovní almužnu můžete dáti 00. Těšitelům 
všichni bez výjimky.

2. Podporujte je finančně. 00, Těšitelé žijí „z ruky do huby“, ode 
dine ke dni. Někdy nemají v pokladně šilingu a krků hladových je 
tolik. Chudým a nuzným také chtějí kromě toho ještě idáti. Musili 
si v Tullnerbachu koupiti domek (za 255 mil. rak. korun), který loni 
zvětšovali, aby měli útulek pro noviciát. Peníze na stavbu i do hos
podářství si vypůjčili; z dluhu platí 14 a 15 proč.; To je co táhnout! 
Proto vy, kdo máte, neskrblete a pamatujte na 00, Těšitele. Dary 
můžete poslati do Apoštolátu, Budeme je kvitovali a odvedeme na 
své místo.

3. 00. Těšitelé potřebují nutně bohoslovecké knihovny. Zde by 
zase mohli pomoci kněží. Poi smrtí nás kněží velmi často naše kni
hovny přijdou v nic, Z knih, našich miláčků, které jsme kupovali, 
uskrovňujíce se v jiném, stává se makulatura. Je lépe proto už za 
života cenné věci darovati. V našem případě 00, Těšitelům,

4. Do kongregace 00. Těšitelů přijímají se za kleriky jinoši s při
měřeným vzděláním nebo mladíci se zvláštním nadáním a zbož
ností, kteří se v klášteře studiem k přijetí připraví. Za bratry po
mocné přijímají se řemeslníci všech druhů. Vy katoličtí studenti 
čeští, kteří cítíte povolání ik stavu řeholnímu a misionářskému, pa
matujte, že ve slovanské kongregaci 00, Těšitelů na vás čeká neob
sáhlé pole práce a působení. Vstupujte k nim. I vy jinoši-řemeslníci, 
kteří toužíte po klášterním životě. Duchovenstvo naše je často žá
dáno o radu. Prosím je: Nezapomínejte na 00, Těšitele, Oni sami 
ve Vídni nemají tolik možnosti, získati dostatek dorostu,

5. Všichni, kdož navštívíte Vídeň, zajděte na Rennweg 63, po
klekněte v útulném kostelíku a podívejte se do kláštera. Stěžoval 
si mi P, Litomiský, že tolik českých kněží projede Vídní a o český 
kostel na Rennwegu nezavadí. Přijedou různí hodnostáři, a číslo 63. 
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na Rennwegu úplně pominou. Jiné národy vždyčky vyhledávají své 
národní kostely v cizině. My, zdá se, ne!

Jakou útěchou a posilou bude zase pro 00, Těšitele, když budou 
si vědomi toho, že ve vlasti o nich víme, na ně myslíme, za ně se 

modlíme a pracujeme k tomu, aby Pán Bůh na přímluvu sv, Cyrila 
a Metoděje a sv, knížete Václava nedal zahynouti ani jim, stojícím 
tu jako útlý, slabý stromek, ani budoucím, kteří budou povoláni 
k tomu, aby nám rozdávali štědře bohaté ovoce svého požehnaného 
duchovního působení.

*

Vídní skončilo se mé loňské podzimní putování, při kterém jsem 
nasbíral tolik vzácných zkušeností a bohatých poznatků. Považoval 
jsem za nutné, aspoň něco z nich sděiiti se čtenáři Apoštolátu sv, 
Cyrila a Metoděje. Že jsem nepsal nadarmo, je svědectvím to, že na 
příklad mé úvahy o našich dědictvích u příležitosti líčení jubilea 
záhřebského Družstva sv. Jeronýma vyvolaly ve čtenářích živý 
ohlas. Volání po misionářích pro Čechy v Bulharsku nevyznělo' ta
ké naplano. Kněz z řádu Božského Slova P, Lazecký přihlásil se, 
že by v prázdniny do Bulharska mezi Čechy zajel. Proto troufám a 
naději se, že ani řádky o vídeňských 00. Těšitelích nezůstanou ne
povšimnuty. Já sám míním se letos podívati znovu do Vídně, pak do 
Tullnerbachu, a snad i do Mariatálu, abych ještě lépe poznal „milé 
bratry“ i jejich „milého otce“ P. Litomiského, Pak se zase přihlá
sím se svou troškou. Nejvíce radosti bych ovšem měl, kdybych 
v prázdniny našel u Těšitelů už někoho, kdo pohnut tímto článkem, 
dal průchod svému vnitřnímu hlasu povolání a dal se mezi ně, Dejž 
to Pán Bůh nebeský!

Neštěstí velkého národa.
Obrázky ze sovětského Ruska. — Sebral dr. Jan Michalský.

8. Problém bytový.

Exekutiva komunistické internacionály ještě v květnu 1928 slibo
vala proletariátu celého světa, že rozřeší otázku bytovou tím, že za
bere nemovitosti a dělníky dosadí do občanských bytů.

Jaký byl výsledek těchto opatření v Rusku? Bytová kříse dospěla 
k nejzazším hranicím. Tisíce dělníků, obzvláště ve velkých průmys
lových místech nevědí, kam by se měly utéci. („Trud“, 2. června 
1928.) V Moskvě neví >70.000 lidí, kde se vyspí, 410 domů se roz
padá.

Komisariát veřejného zdravotnictví stanovil jako nejmenší poža
davek obytné plochy 16 aršínů (— 8 m2). V roce 1926 byl tento nej
menší požadavek v Moskvě snížen na 5.2 m2. („Izvěstia“ 1927, číslo 
164.) W Leningradě je totéž! Stačí čisti „Komsomolskaju Pravdu“ 
ze 14, ledna 1928 o přístřeší několika dělnic: „Tyto hluboké, ledové 
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díry s vytlučenými okny připomínají první doby křesťanské^ 
v nichž se museli věřící skrývali pod zemí. Zde bydlí 30 dívek, děl
nic z továrny „Kujd“. Ale ještě za celého svého života neviděl jsem 
nic tak ubohého a dojímavého. Není odtud vůbec možno odebrati se 
k počestné práci, k nějaké lidské radosti. Děvčata v těchto temných, 
nezdravých dírách spí jedno vedle druhého na zemi.

Dělnice tři měsíce nemocná, leží na lůžku z hader pod starou 
koňskou pokrývkou, je hladová a pomalu umírá před očima jiných.“

Na Urálu u Jekatěrinburku je 17 nebo 18 dělníků umístěno v bytě 
na ploše 9 m2. Na jednom a témž lůžku vystřídají se za 24 hodin 
tři dělníci. („Trud“, 19. ledna 1928.)

V mořských přístavech je bytový problém ještě horší. „Z 2500 ná
mořníků, kteří vystupují na suchou zemí, nachází pouze 125 přístře
ší. Očekávají práci 'jakoi almužnu a zachází se s nimi jáko se zvířa
ty.“ („ Komsomol skaj a Pravda", 14. ledna 1928.)

9. Školy.

Není možno svěřili děti sovětským školám, protože ty naprosto’ 
nedostačují. „Jsme povinni zavřití 20 procent svých škol“ — pro
hlásil Lunačarský jako komisař veřejného vyučování, „Žádný nevě
ří, že se může něčemu nlaučiti v našich školách, tak jsou ubohé.“

Mluvíc o obecné škole v Penze (městě 83.000 obyvatel) vdova 
Leninová sdělovala minulého roku XIII. červenému komunistické
mu kongresu, že „žáci seděli na zemi a uhlím psali po stěnách, A ne
ní to jediný případ. Dobrá škola je v dnešním Rusku výjimkou.“

Pochopí se to snadno, povážíme-li, že učitelé mají hladový plat„ 
asi polovici onoho, který pobírali před revolucí.

Školskému nedostatku chce odpomoci Krupskaja návrhem na roz
množení počtu dětských asylů. S jakým to bude užitkem? V jednom 
asylu v Saratově, umístěnéím ve velkolepém šlechtickém sídle, „zů
staly děti po celou zimu bosy, v nejnutnějších šatech. Žijí uzavření 
v komůrkách a dva nebo tři mají jedno lůžko ..."

Záchody nahrazují na chodbách nádrže bez pokličky, je přes ně: 
hozen někde ručník na utření. Děti se nekoupou a umývají se v těch 
nádobách, které mají na jídlo.

Mezi 352 dětmi bylo tam v šesti měsících 3096 dnů nemoci. Stiže
né tuberkulosou (je jich 12 proč.) nejsou odděleny od jiných. Není 
tam lékařů, Děti jsou smutné a zkormoucené." („Pravda komunis
tické mládeže“ 1926, číslo 149.)

10. Nejhroznějši zločin.

Lid podporován vládou používá jediného radikálního prostředku:. 
Omezení porodů. Přerušení počínajícího mateřství je uznáváno ja
ko všeobecně užitečné a úředně používané.

Úředně zhotoveny byly „filmy", aby naučily těmto nemravným 
praktikám. Vítězství poživačného a hmotařského života, obtíže ná- 
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rodóhospodářské činí tento zločin čím dále tím více obecným ve 
všech třídách společenských. Komise, jimž předsedá lékař, v nichž 
zasedá žena za sdružení žen a dělník jako zástupce rady dělníků, 
rozhodují o žádostech. To je jediné omezení, pokud možno mluviti 
o omezení, kdyžtě pouze v nemocnicích Leningradu v prvním polo
letí 1927 bylo podáno 14.186 žádostí a z nich bylo poskytnuto 11.732 
povolení, („Gazeta červená“, 10. listopadu 1927.)

A zločin jeden plodí zločiny další. Se záplavou nemravné módy a 
slepé vášně šíří se nejhroznější choroby. Úmrtnost mladých žen a 
dívek vzrostla, vraždy dětí se nepočítají.

Zdravotní opatření jsou nedostatečná. Nestačí dnes počet lůžek 
v nemocnicích a pro každé lůžko se vynakládá 51 procent z toho, co 
se vynakládalo za války. Také počet lékařů daleko nedostačuje. Je
jich služba odpovídá 37.3 proč, služby předv, („Vague Rouge“, ří
jen 1928, Paříž.)

11. Alkoholismus.

Druhou ranou lidu ruského je alkohol. Vláda všemožně podporuje 
spotřebu lihovin, protože je jedním z nej vydatnějších pramenů ne
přímých daní. Daň z alkoholu obnáší 640 milionů rublů. (Econ. 
Gisn.", 12, dubna 1928.) Výroba „vudky“ denně vzrůstá ve státních 
destilateriích. Stoupla s 43 mil. litrů v roce 1924-25 na 456 mili
onů v letech 1927-28.

Pan Brusčianov, komisař financí, posledně navrhl, aby výroba al
koholu byla zvýšena, aby byl rozmnožen zisk z prodeje vudky. K to
mu účelu vypracoval návrh, aby byla zřízena celá řada státních des- 
tílaterií a zároveň též celá řada skladišť, ták aby každá sebe menší 
dědinka měla své skladiště,

„Gosplan“ rozvíjí návrh, dle něhož v r, 1931 spotřeba „vodky“ má 
dosáhnouti 68 mil. věder, nebo 9,5 lahví na hlavu, proti 0.6 lahve 
spotřebovaným v roce 1924,

Vliv alkoholismu na národní hospodářství, zdraví a mravnost ná
roda je zřejmý.

Policejní statistika na příklad je dosti příznačná: V roce 1928 na 
ulicích velkých průmyslových měst, vyjímaje hostince a nálevny, 
bylo sebráno více než dva miliony opilých, („Ofinor“, Ženeva.) 
Alkoholismem stoupla úmrtnost v Leningradě s 1.7 úmrtí na 100,000 
obyvatel, na 10.9. („Gosplan“, Moskva, září 1927.) V moskevských 
nemocnicích počet mozkových nemocí, které jsou připisovány zne
užívání alkoholu, stoupl s 25 v roce 1921 na 1279 v roce 1926.

12. Sebevraždy.

Jiným následkem hospodářského neštěstí, volnosti v oděvu, zne
užívání lihovin a především uvolnění každého náboženského pouta 
jsou — sebevraždy.

Komunistické listy, obzvláště pro mládež, jsou nuceny uznati zá
važnost samovražedné epidemie a nedostatečnost každého proti
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opatření. V Moskvě a Leningradě počítá se denně 10—20 sebevražd.
Úřední sovětské výpočty udávají vzestup sebevražd se 4265 v ro

ce 1923 na 6417 v roce 1927. Nejvíce stoupá procento mezi mládeži 
od 16 do 24 let.

Slavný kriminalista, profesor moskevské university, pověřený stu
diem zjevu píše: „Ve hlavním městě, ve městech, v osadách mohli 
jsme zjistiti, že sklon k sebevraždám se jeví mezi mládeží obojího 
pohlaví od 20 do 24 let a potom od 16 do 19, 25 a 29 let. (Zločiny 
a sebevraždy, Hernett — Moskva, 1928, str. 224.)

Autoři sovětští sdělují, že mnozí (sebevrazi, v listech, které zane
chávají, zřejmě žalují na komunistickou stranu a nynější stav věcí, 
že je přiměly k tomuto poslednímu kroku.

Jsou to snad ti „noví lidé“, které sovětská vláda umínila si vy
tvoří ti?

Krajanská misie v pruském Fürstenbergu.
(Dr. Kl. Žůrek.)

Fúrstenberg! V hlavách nás starších se vynoří vzpomínka na olo- 
muckého kardinála Fúrstenberga. Zde se však jedná o někdejší 
sídlo bývalých cisterciáckých knížat-opatů z Neuzelle. Teď je 
Fúrstenberg evangelický, jen v nádražní ulici stojí dva domy vedle 
sebe oddělené písčitým dvorem — střediště 900 katolíků mezi 9000 
evangelíky. Jeden z těch domů je katolickou školou a zároveň ka
tolickou kaplí, druhý je katolickou farou a sídlem katolického fa
ráře, jímž byl až do konce dubna t. r. P. Josef Christian. Ten mne 
letos na příkaz vratislavského kardinála Bertrama pozval na misie 
pro své [arniky, z nichž dvě třetiny (tvoří čeští a moravští „skláři" 
a jednu třetinu Němci.

Vyjel jsem na Zelený čtvrtek o 15 hodinách berlínským rychlíkem 
z Vratislavě a o 8. hod. 30 min. mne vítal už pan farář na nádraží 
v Gubernu, aby mne osobním vlakem, poněvadž „bleskovlák“ ve 
Furstenbergu nestaví, doprovodil do své chudičké residence. Velký 
pátek je tam z příkazu evangelidké pruské vlády zasvěceným svát
kem, I hutě stály. Kaple byla plná. Měl jsem (dle úmluvy kázání 
německé a po něm české a pak konány velkopáteční obřady. Na 
3 hodiny odpoledne jsem si pozval Čechy. Musel jsem je napřed 
učit zpívat křížovou cestu a potom měli opět kázání a křížovou ces
tu, Večer o 6. hodině bylo opět německé a české kázání. V sobotu 
po ranních bohoslužbách jsem šel zaopatřovat. Jak je to v evange
lických krajích církví stanoveno, jsem šel zahalen v havelok, bez 
jakéhokoliv zevnější známky. Vedl mne hoch s čepicí na hlavě. 
Prošli jsme kolonie dělnické. Byl jsem na pěti místech. Obydlí děl
níků byla čistá, pěkně upravena a prostranná. Zaopatřil jsem též 
otce známého jesuity P, Eisnera, ctihodného 821etého kmeta. Odpo
ledne začalo zpovídání, jež trvalo hodně dlouho do noci. Ještě po- 
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žehnanéjší žeň byla ráno v neděli. Pan farář měl — jak s úsměvem 
prohodil — „svátky“. Měl ranní mši svátou bez kázání, poněvadž 
též pilně zpovídal, mně přenechal velkou mši svátou s německým 
a českým kázáním. Odpoledne jsem měl opět kázání v obou jazy
cích, Nedělních bohoslužeb účastnil se i spolumajitel hutí, p. Gott- 
lob Králík s celou rodinou. Je to bratranec známého německého ka
tolického básníka a spisovatele vídeňského, Richarda Králíka, Po 
požehnání nastalo opět zpovídání, ve kterém se v pondělí pokračo
valo, a opět byla ráno a odpol, něm, i česká kázání, V hutích se ani

Fürstenberg na Odře v rrusku.

v pondělí nepracovalo. Ovšem pece byly udržovány v žáru. Povodil 
nás po huti, vše ukázal a vysvětlil dozorce pan Neumayer, jenž při
šel do Furstenbergu se svými rodiči právě před 48 lety jako' malý 
hoch, neznalý němčiny, ze Svaté Sidonie u Brumova na Vláře.

Po ukončené práci v kostele vodil mne pan farář po zajímavém 
okolí fúrstenbergském. Pravím-li „zajímavém“, myslím to v jiném 
slova smyslu, než se obyčejně užívá. Okolí Furstenbergu je písčitá 
jednotvárná poušť. Po celou dobu desítiletého pobytu pana faráře 
ve Furstenbergu, nebylo tam ani jedné bouře. Vzduch plný jetainého 
písku. Pole při vší píli obyvatelstva rodilo tak bídně, že raději ne- 
chfali je ladem, prázdné stodoly podpálili,, ibyly však k nemalé 
mrzutosti majitelů od přehorlivých fůrstenbergškých hasičů uháje
ny, Obyvatelstvo je teď úplně zaměstnáno v průmyslových závo
dech, jež rostou ve Fůrstenberku pro jeho příznivou polohu. Odrou 
se dopravuje ruda ze Švédská a Norska, křemenitý písek z Kladska, 
uhlí z Horního Slezska. Výrobky průmyslové i zemědělské, ruda 
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a uhlí se dopravují Sprévským kanálem z Fůrstenberga do Berlína, 
Na kanálech panuje stále ruch, O velikonocích kotvilo ve Fůrsten- 
bergu 500 lodic s nákladem. Prohlédli jslme sobě ohromné zdýmadlo 
spojující starý průplav s novým a loděnice. Potom jsme se pustili 
k zrušenému nádhernému opatství v Neuizelle, z něhož pruská vláda 
udělala evangelický seminář. Překrásný klášterní kostel zůstal 
však katolíkům a na Boží tělo scházejí se tam prý i evangelíci z ce
lého okolí.

Vůbec chová se evangelické obyvatelstvo ke katolíkům snášen
livě, Divil jsem se, jak pěkně referovaly o* mých misiích místní 
evangelické noviny, podotýkajíce při tom, že „umím též český“,

Optina Pustyň.
A. V.

(Dokončení.)

Prvými starci Optinské Pustyně byli Moisej a Antonij, kteří byli 
dříve mnichy v poustevnách Roslavských, Na pozvání metropolity 
Filareta Kijevského přibyli do Optiny Pustyně, vyhledali místo 
v hustém borovém lese, začali káceti stromy, vytrhávati pařezy a 
postavili kostel, cely a ohradu nového „skitu“, Otec Moisej pocházel 
z bohaté kupecké rodiny. Od dětství vynikal zbožností; když dospěl, 
opustil svět a uchýlil se do Roslavského kláštera. Mnoho let ztrávil 
v modlitbě a cestou zkušebnou se učil „moudrému jednání“, to jest 
vnitřní pozornosti a umění vypořádati se se svými vášněmi. Tam 
v klášteře přijal postřižiny, a roku 1824 byl ustanoven představeným 
Optiny Pustyně, kdežto O, Antonij se stal představeným skitu. 
Tehdy již se usídlil v klášteře znamenitý stařec O, Leonid, V mládí 
se zabýval obchodem, ale pocítiv celou prázdnotu svého povolání, 
odešel do kláštera. Tam vynikal úžasnou pokorou, a když byl zvolen 
představeným, odmítl a usadil se v pustém lese v osamělé cele 
s dvěma jinými mnichy. Pověst o pokorných mniších se roznesla 
daleko široko, a lid začal k nim přicházet o radu. Starci vidouce, že 
jim tam nelze už zůstati, když jejich samota byla odhalena, odešli 
daleko na sever do kláštera Valaamského. Po smrti svých druhů 
se O. Leonid usadil v Optině Pustyni. Od svého příchodu do kláš
tera se stal O, Leonid střediskem duchovního života klášterního. 
Vynikal neobyčejnou živostí a prudkostí vnitřního života, ale své 
dary se snažil skrýti jakýmsi zdáním šílenství. Stařec byl vysokého 
vzrůstu, pronikavých očí, dlouhých, hustých, vlnitých vlasů a živé, 
řízné, přímé, prostonárodní řeči. Nebylo v něm nic dělaného, na
učeného, formálního, Lid ho miloval a cela jeho vždycky byla plna 
poutníků. Ke všem byl O. Leonid laskav, jedny poučoval, jiným 
udílel rady, směrnice, úkony kajícné, některé dokonce uzdravil, 
modle se nad nimi a pomazávaje olejem z obrazu Vladimírské Boží 
Máteře, Mnozí mnichové se divili jeho důvěře, ale stařec vždy od
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povídal, že se to děje modlitbami Bohorodičky, nikoli z něho. Svou 
moudrostí, duchem prozíravým a darem uzdravování si získal stařec 
všeobecnou lásku a hlubokou úctu. Přicházeli k němu lidé všech tříd 
a stavů: sedláci, měšťané, dvořané, duchovenstvo, nemluvě ani o mni
ších a jeptiškách. Láska lidu k němu byla tak veliká, že, když biskup 
zakázal příjímati návštěvníky — rušilo se tím mlčení v klášteře a 
do života mnišského se vnášely světské proudy — tu se lid nero
zešel a čekal celé dni, až stařec vyjde. Tehdy převedli starce v jiný 
klášter, ale lid šel za ním. Brzo přišlo rozhodnutí, aby se opět začalo 
přijímání poutníků. O. Leonid zemřel roku 1841. Po něm vzal na 
sebe úkol starce kněz-mnich schimník* O. Makarij, který pocházel 
z dvořanstva, byl velmi vzdělán, dobrý a soucitný. Břímě toto nesl 
po 19 let a zemřel roku 1860. Za něho se sblížily s Optinou Pustyní 
široké kruhy ruské veřejnosti a velcí ruští mužové byli častými 
hosty a posluchači O, Makaría. Jeho žáky byli M, V. Kirejevskij, 
známý ruský filosof a publicista, znamenitý spisovatel N. V. Gogol, 
profesor moskevské university Ševyrev a známý historik Golubinskij, 
Celá řada klášterů v Kaluže, Vjazmě, Kursku a v jiných městech 
byla pod vlivem O. Makaria. Velká svatost života, láska k lidem, 
citlivost a zároveň pokora táhly k němu lidi. Po jeho smrti vzal na 
sebe úkol starce jeho pomocník O. Amvrosij, Pocházel z rodiny du
chovenské, Učil se výborně, a po ukončení semináře ho představení 
ustanovili v Duchovní akademii. On však odmítl a cítě sklon ke stavu 
mnišskému, po několikaleté přípravě přijal postřižiny v Optině Pus- 
tyni. Pracoval mnoho nad děly církevních Otců, ale jeho duše tou
žila po živém styku s lidmi potřebujícími pomoci, a brzo se stal 
i on jako předchozí starci milovaným učitelem a vůdcem pout
níků. Otec Amvrosij měl neobyčejně živý, bystrý a pronikavý 
rozum, osvícený a prohloubený stálou, soustředěnou modlitbou. Mi
lostí Boží přecházela jeho prozíravost v ducha prorockého. Hluboko 
vnikal do duše a četl v ní jako v otevřené knize. Přicházeli k němu 
jako k O, Makariovi nejen lidé jednoduší a prostincí, přijížděli 
k němu i velcí spisovatelé ruští, jako Dostojevskij, V. Solovjev a 
hr. Lev Tolstoj. Starcové byli neuhasitelnou pochodní v Optině 
Pustyni pod ochranou Bohorodičky, věrní sluhové její, jeden po 
druhém sloužili bližním a padlé zachraňovali ke spáse. 0. Amvrosija 
znala celá Rus, kdo jen ho navštívil v klášteře. Celý svůj život po
světil poutníkům, Vstával ve čtyři hodiny ráno, po modlitbě se dával 
do práce, odpovídal sám na dopisy z celé Rusi a v devět hodin při
jímal návštěvníky. Každého vyslechl a každému hleděl pomoci. Ve 
své pokoře se obíral každou věcí, ať byla sěbe nicotnější.

Jednou se k němu obrátila vesničanka, se slzami ho prosíc, aby ji 
naučil krmiti hospodářovy krůty tak, aby nezdechaly. Stařec se jí 
podrobně vyptal a dal jí radu. Když mu dokazovali, že zbytečně maří 
čas, odpověděl: „Vždyť v těch krůtách je celý její život!“ Pro starce 
nebylo bezvýznamné žádné lidské hoře. Každého vyslechl a k ni-

t zv. ieroischimonach, t. j. mnich vyššího stupně, zachovávající přísnější ře
holi, zvanou schima.
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komu se nezachoval lhostejné. To bylo také všem milé a vábilo 
k němu lidi. Návštěvníky přijímal do desíti hodin večer a potom se 
modlil hluboko do noci. Zvlášť něžnou lásku choval stařec k Matce 
Boží, Pout k divotvorným obrazům pokládal za svátky. Líce jeho 
se proměnilo, zářilo, z očí tekly slzy ... O. Amvrosij založil 12 verst 
od kláštera ženský klášter Šamordino, jemuž předal svou něžnou 
lásku ke Královně nebeské. Tento klášter přivábil k sobě ženy ze 
všech konců Rusi a počet sester stoupl záhy na tisíc. Navštívení 
kláštera zázračným obrazem Vladimírskě Boží Máteře po každé 
byl sestrám svátkem. Vůbec, vztah ruského lidu k ikonám měl vždy
cky čistě duchovní ráz. Skrze ikonu vidí lid živou tvář Spasitelovu, 
Boží Matky, Mikuláše Divotvorce a jiných svátých. Když vidí obraz 
Matky Boží, velebně se šinoucí nad zástupem, tu nepraví „nesou 
obraz“, nýbrž „Přečistá jde“. Tak i v Šamordině radostně vítala 
dívotvorný obraz celá obec řeholnic, klečíc na kolenou u vrat kláš
terních. Za slavnostního hlaholu zvonů při zvučném zpěvu modliteb 
nesli přečistý obraz do chrámu a sloužili před ním mši svátou. Po 
bohoslužbě začínali zpívati modlitby děkovné a svátý obraz slav
nostně putoval’z cely clo cely, z budovy do budovy po celém klášteře 
celý den a noc. Byla to takřka druhá velikonoční noc. Temnotou 
jasně plály svíce v rukou sester i lidu, provázejících Přečistou, 
která šla dále v průvodě z kláštera do okolních vesnic a teprve 
k ránu se vracela do chrámu, kde se pokračovalo v modlitbách dě
kovných až do mše svaté.

V šamordinském klášteře také skonal O. Amvrosij roku 1892. Ne
sčetný zástup ho provázel do Optiny Pustyně ... Po jeho smrti pře
vzali úkol starců na sebe jeho žáci O, Josíf a O. Anatolij. Tradiční 
instituce starců pokračovala v Óptině Pustyni až do jejího zrušení 
od bolševiků. Poslední optinský stařec O. Anatolij zemřel roku 1922. 
Avšak přesto, že klášter je zavřen, přichází lid posavad k jeho 
zdem, aby se pomodlil opodál velikých optinských starců za těžce 
zkoušenou ruskou zem.

Z těžkých zápasů o spásu duší na východě 
republiky.

Blízko Michalovec je osada silnicí rozříznutá na dvě obce: Kraška 
i Rebriny, Lid dobrý, ale „nepřítel člověk nasel“ koukolu pýchy, 
ze které při veliké nevědomosti vyrostly sváry, hádky až i odpady, 
rozkol. Majitel dvora v R, popichoval občany asi takto: „Farní osa
da se má jmenovali dle naší obce, je nás tu nyní více a jsme bo
hatší. Farní a kostelní pozemky mají se též většinou , připsali na 
naši obec a tak dále," Jiskra zanítila plamének, A nějaký zbohatlý 
Amerikán dmýchal dále. Ozvali se tedy i občané v K, „Cerkpv 
(= kostel) i fara je naša a konec!“ — Po převratu začal kdosi ru- 
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šiti i bohoslužbu a vyibízeti k odpadu od Říma. Na faru přilepil ta
bulku: „Neslobodno vzpomínat římského Otca v liturgii." Příslušná, 
konsistoř snažila se mírniti horké hlavy, povolila i úřední razítko 
„fara K—R“, ale peníze americké a bolševická agentura dokončily 
rozvrat. Na podzim r. 1928 zavolali si do R. 'pravoslavného baťušku,, 
postavili „barák“ a začali soupis odpadlíků. Mužských z R, dosta-

Svatá Bohorodička,
obraz od prof. J. Mrkvičky (Čecha) v kostele 
sv. Alexandra Něvského v Sofii (Bulharsko).

li brzy celou řadu, z K. odpadli asi čtyři lidé. Pan farář, uštvaný tou 
pošetilou sprostotou, těžce onemocněl. To byl vrchol vítězné slávy. 
Zbalamutíli i některé římokatolílky, ano i členy Živého růžence a 
bratrstva Božského Srdce. A peníze americké přetáhly leckoho ješ
tě dále: „Nechceme ani farára, ani baťku a budeme šalvisty!“ Zde 
totiž salvisté* svými dolary mnoho Jidášů nakoupili.

Ale i Pán Bůh má své cesty. Horlivý kněz v sousední farnosti na
psal do Stropkova prosbu o misii. Řízením Božím vypadla jedna 
misie „na Verchovině" pro strašné sněhy a mrazy. Odpovědělo se 
telegraficky, a již P. Zakopal a P. Kliment brali se na saních obtíž-

* Salvisté, t. j. přívrženci americké „Armády spásy“. 
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nou cestou přes Mezilaborec do Michalovec a Krašky-Rebrin. Po
lekaný baťuška volal ihned pravoslavného jepisikopa na pomoc, ale 
ten nepřišel. Svatá misie začala obvyklým pořadem. Baťušku to 
mrzelo, že ho nikdo neprovokuje, proto vzkázal misionářům: „I kdy
by vás deset přišlo, mně už nevypudíte!“ Ve zlosti začal se vysmí- 
vati i odpadlíkům: „Jděte za misionáři! Oni mají bílé límečky na 
krku a já jsem jen usmolený chlap,“ Ale dostal od svých oveček 
ráznou odpověď: „Jak nedáte misionářům pokoj, všichni vám ute
čeme.“ Tím začala jeho porážka a nyní musí ustupovati před vlast
ním stádem. Jako pravoslavný brojil dříve proti růženci a úctě Bož
ského Srdce. Nyní ho donutili, aby členy bratrstev každého měsíce 
zpovídal a v „baráku“ se odpadlé ovečky modlí společně růženec. 
Misie zatím pokračovala úspěšně. Zvláště kázání o jednotě církve 
Kristovy mnohým otevřelo oči, V pátek, dne. 15, března ukončena 
misie průvodem se svátým křížem. Krásný průvod zamířil z Krašky 
do Rebrin. Na silnici stál baťuška S kolpakem na hlavě a zlatým, kří
žem na prsou, obklopen zástupem kalvinek, cikánek a „zarytých“ 
mužů. Za hlaholu zvonů a písní dospěl průvod zase do kostela a 
baťuška vešel za ostatními též. Vyslechl celou „propoviď“ o vý
znamu svátého kříže a nakonec viděl, jak celý les vztažených ru
kou zvedá se k přísaze věrnosti Kristu ukřižovanému a jeho zástup
ci, svátému Otci v Římě.

„Utvrď, ó Bože, co jsi způsobil v nich! Přiveď, ó Maria Panno, 
zbloudilé opět k Bohu!“ A vy, čtenáři Apoštolátu, „proste Pána 
žní", aby poslal věrné kněze lidu ubohému a zdatné pomocníky sla
bým misionářům řeckokatolickým!

Do Krašky jsme pozváni ještě jednou, vyslechnout velikonoční 
zpověď věřících a smiřovat zbloudilých.

*
N. B. Začalo se sbírat na „památník padlým Rusům pravoslav

ným“. Je to všák jen sbírka na rozkolnou cerkev v Užhorodě!

Českoslovenští katolíci v Paříži.
Dr. Bartol. Kutal.

V Paříží a na periferii pařížské žije asi 10.000 Čechoslováků. 
V celé Francii se jich čítá asi 40.000—50.000, Rekrutují se ponejví
ce ze služebných, dělníků, řemeslníků, soukromých zřízenců a úřední
ků, Na 16 různých místech Francie utvořili poněkud početnější sou
vislé kolonie vystěhovalecké.

Letos slavili čsl. pařížští katolíci své velikonoce okázale. Po před
chozí dvoudenní duchovní přípravě přistoupili v neděli velikonoč
ní, 31. března, ke společnému sv, přijímání. Velebně rozléhaly se 
tu neděli pod mohutnými klenbami prostorného cizineckého chrámu 
„ťéglise diocésaine des étrangers“ na „rue de Sěvres“ české ve
likonoční mešní zpěvy. Po mši sv. a krátké velikonoční promluvě za
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pěli přítomní nadšeně čsl. státní! hymny. Přítomný duchovní správ
ce 'cizineckého koistela, bodrý Francouz, mě po mši sv, v sakristií 
ujišťoval, že byl hluboce dojat majestátními nápěvy našich stát
ních hymen. Při mši sv, mi přisluhovali slovenští, na bohosl, fakul
tě v Štrasburku studující bohoslovci. — Přijelo jich šest na veliko
noce do Paříže, áby si prohlédli město. Slovenští bohoslovci byli 
po bohoslužbách upřímně a mile uvítáni ve spolkové místnosti čsl. 
pařížských katolíků.

Nyní mají čsl. pařížští katolíci každou neděli o půl 9. hodině ve 
vzpomenutém již kostele „L’égliise des étrangers“ své bohoslužby 
spojené s českým kázáním. Jest si jenom přáti, aby čsl, pařížští ka
tolíci hojnou účastí a živým zájmem tyto své bohoslužby si i na
příště udrželi a ještě povznesli. Ty krátké chvíle prožité při čes
kých bohoslužbách vykouzlí jim vždy domácí rodinné teplo vzdále
né vlasti, budou jim jakousi „oasou“ po celotýdenní namáhavé 
cestě,

V domě sousedícím s cizineckým kostelem mají čsl. pařížští ka
tolíci svou spolkovou místnost. Děkují za ni velké imuinificenci pa
řížského světícího biskupa msgra Chaptala, Budiž zde veřejně a 
vděčně konstatováno, že pan biskup Chaptal podporuje velkomysl
ně všechny duchovní potřeby čsl. pařížských katolíků. Dobrý pas
týř duší! Ve spolkové místnosti jest zbudováno’ malé jeviště, na je
hož prknech bývají dávány domácí české divadelní hry. Jest tu 
dále hojně používaná česká knihovna, o- niž se zasloužili zesnulý 
hradčanský kanovník dr. Hanuš a prof, dr. Dvorník. Duší a hýb
nou pákou spolkového života čsl. pařížských katolíků jest neúnav
ný spolkový sekretář pan Choutka, Každou středu a neděli konají 
se ve spolkové místnosti přátelské schůzky, porady, přednášky.

Velkých zásluh o- náboženský život čsl, katolíků ve Francii si zís
kal msgre dr. Rudolf Zháněl. Podařilo se mu zříditi v Paříži na 
,,rue Monsieur 20“ jakousi centrálu katolických misií proi Čecho
slováky ve Francii. Organisoval a organísuje náboženský život stá
vajících 16 větších vystěhovaleckých kolonií československých ve 
Francii, Ve svých ideálních snahách jest podporován msgre Zháněl 
řeholním knězem P. Jarmerem, rodákem z Třeibářova na Moravě, 
poslaným do Francie panem biskupem drem Kmeťkem z Nitry, a 
P. Richtrem, knězem diecése brněnské, dlícím nyní v Marseille, 
Mnoho bylo vykonáno, ale ještě více zbývá výkonati. Vím, že mon
signore Zháněl chová v nejtajnějším koutku svého srdce horoucí 
přání vybudovali pro čsl, katolíky v Paříži velký spolkový dům a 
hospic zároveň, než to vše jest prozatím hudba daleké budoucnosti. 
Co však možno uskutečniti, jest toto; Častější návštěva kněží-krajanů 
v čsl, vystěhovaleckých koloniích francouzských. Maďaři, Poláci, 
Italové, Španělé a jiní národové mají takové návštěvy svých knězi 
velmi účelně organisovány; vystěhovalci těchto národů, dlící za pra
cí ve Francii, mají dostatek sivých kiněží, kteří své krajany pravi
delně navštěvují, jim přednášky, bohoslužby a vše, čeho třeba, po
řádají.
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Čsl. katolíci francouzští chystají se letos radostně k hromadné 
návštěvě své vlasti ve dnech svatováclavských oslav. Budou radost
ně a vřele uvítáni.

Ruské sektářství.
Profesor dr. Vasilij V. Zěnkovskij, předseda „Ruského křestdn- 

ského hnuti studentského“, zabývá se v dubnovém čísle spolkového 
orgánu „Věstníku“ (str, 16—18) palčivou otázkou ruského sektář- 
ství. Pokládá je za veliký skok v duchovní chudobu (minimalismus). 
Sektáři zříkají se věroučné hlubiny myšlenkového fondu cítťkve, 
ztrácejí svaté svátosti, přetrihávají své svazky s církví, anebo, je činí 
ták slabými, že místo, tajemného, (mystického) života v církví jakož
to těle Kristově obyčejně zdůrazňují potřebu lidské pospolitosti, 
potřebu života v sektě jakožto ve spojení sociál ně-duše vním , Ze 
všeho toho, co nám přinesl Kristus Pán, béře si sektářstvo, — z ja
kési tajemné oddanosti k Němu—jen Jeho mravní učení a úplně od
mítá Jeho dílo, církev Jím založenou. Říkají tím sektáři, že od té 
doby, co žil Kristus na světě, nic po něm nenásledovalo, že dnes sto
jíme před Kristem tak, jako před Ním stáli jeho součastníci. Pro 
sektáře neexistují dějiny v Kristu a s Kristem, celá staletí jim ne
ukazují v životě křesťanů nic svátého, nic užitečného. Církev Kris
tovu nahrazují sektáři prostým společenstvím věřících v modlitbě.

Je to právě dle Zěnkovského ten přehluboký náboženský rozklad 
(atomismus), který vyvolává v sektářství potřebu lidského, styku 
náboženského, potřebu společné modlitby, při níž se pak objevuje 
vzrušení, napětí, vzplanutí ducha. Psychologicky je to vysvětlitel- 
no. Ale všechno je tak mělké a vnější, není tu skrytých hlubin du
chovního, života, není tu tiché pOhříženosti v opravdovou blízkost 
Boží, je tu jen vypjatá, skoro nepokojná touha a potřeba vše proje
vit, vše sdělit druhým, převésti duchovní záchvat ihned ve skutek. 
Odtud pochází u sektářů neobyčejně bující touha jen po vnější krá
se života (nekouřit, nepít atd.), touha po vlastním projevu v modli
tebním shromáždění, potěšení, že tu může každý svobodně vystou
pit s promluvou nebo novou modlitbou,

Sektářství není návratem k prvotnímu křesťanství, které bylo 
prosyceno věroukou, třebas ještě ani neznalo formální dogmatiky, 
které žilo v nepřetržitém obcování s Kristem skrze svátou Eucha
ristii, ač liturgie (v nynějším rozsahu) ještě nemělo. Sektářství jest 
vítězství nejimenšíůh požadavků náboženských. Jeho láska ke Kristu 
uměle odlučuje se od církve, která z ní historicky vyrostla.

Jako hlavni a základní příčinu nesporného vzrůstu sektářství na 
Rusi uvádí prof, Zěnkovskij neuspokoj enost širokých vrstev pravo
slavného lidu v duchovních otázkách a tužbách. Positivních vědo
mostí náboženských má lid ruský příliš málo a jeho náboženská vý
chova církevní bohoslužbou nestačí, poněvadž srozumitelnost její 
Staroslovanštiny už dávno pominuta. Ale neprospěje tu ani pouhé 
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zavedení živé ruštiny do bohoslužby. Za velmi užitečné pokládal by 
prof. Zěnkovskij, vydat k lepšímu porozumění bohoslužbě nej důle
žitější její texty vedle staroslovansky též ruský,*

Svými kořeny tkví však ruské sektářství ve smutném, ale obec
ném zjevu dnešní doby, která vyhloubila propast mezi denním živo
tem a církví a nyní trpí bídou a nedostatkem praktického křesťan
ství. Pravda života i pravda křesťanská touží u věřícího lidu i v in
teligenci po harmonickém splynutí. Dokonale a plně splynou spolu 
Obě ovšem teprve ve věčném království Božím. Zde zůstává věřícímu 
člověku snaha a touha žít podle víry. A tu přichází sektářství a sli
buje upokojit tuto touhu způsobem sice hodně chudobným, ale přece 
prakticky: bere z křesťanství jen jeho mravní stránku, ale snaží se 
ji rozehřát horoucí láskou ke Kristu a přivést pak k praktickému 
projevování víry v životě. Úkol a potřebu dnešní doby sektářství tím 
zúžuje a příliš zjednodušuje, a to jak svým stanoviskem, tak i řeše
ním, ale přece přináší jakési řešení.

Co proti tomu činit? Místo hádek, sporů a bojů se sektáři uvést 
v praktický život plnou bohatost křesťanství. To bylo sice úkolem 
církve od jejího počátku, mnohotvárnost však moderního života 
úkol ten velmi ztížila, ale neodstranila. Je dnes jenom palčivější a 
naléhavější, ják právě dokazuje vzrůst nového sektářství nejen na 
Rusi, ale i u nás.

Profesor Zěnkovskij správně rozpoznává chorobu dnešní doby 
i předpisuje správný lék; katolicky byl vyjádřen slovy římského 
Velekněze: „Vše obnoviti v Kristu“ a užívání léku má provádět „Ka
tolická akce“. Tak učený pravoslavný autor plně se shoduje se sta
noviskem katolickým v bolestné otázce sektářství, —a.

Brémy — Heerlen — Genk.
(Několik obrázků s misijní cesty podává Fr. Jemelka.)

Dokonané krajanské pobožnosti v Brémách připadaly mi jako 
úvod a příprava k další misijní cestě do Holandska a Belgie. Byl 
jsem sám v pohodlném kupé nočního rychlíku, který mne odvážel 
z Brém k hranicím holandským. Proto jsem se mohl oddat klidné 
svým myšlenkám: Brémy jsem už dříve znal ze dvojí návštěvy, znal 
jsem náboženskou i krajanskou situaci tamější, znal jsem i mnohé 
krajany a jejich horlivého duchovního správce dra Langa, proto mi 
před týdnem cesta do Brém nepřipadala ani jako cesta do ciziny. 
Ale nyní ? Těch několik opěrných bodů na neznámém území holand
ského Limburku, které mi nahonem daly informace P, Bartoní- 
ka T. J., připadaly mně nyní v mé samotě jako těch několik světel, 
jež tu a tam jsem zahlédl z okna vlaku v noční temnotě, Sittard, 
Heerlen, Sittard------ Ani v informačním byró velkého brémského
nádraží nemohl to rutinovaný zřízenec tak snadno najít a poradil,

* Víiz „Apoštolátu“ ročník XIX,, str. 251—256, 300—302, 327—332. 
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vzít lístek jen do Miinchen-Gladbachu, a tam přesednout na osobní 
vlak do Herzogenrathu, poslední německé stanice. A pak už přijde 
Sittard, holandština, rozházené kolonie všech národností světa, mezí 
nimi naši krajané; jací? Venku tma! —Ale vždyť sittardské sestry 
karmelitky loni tolik pomáhaly P. Bartonífcovi v misijní práci! — Do 
zatmělého kupé zasvitla lucerna průvodčího' vlaku. Jsem rád, že bu
du mít odbytu tuto návštěvu a pak si dám kufr pod hlavu a zdřím
nu, dokud zde volno. ,,Do Můnchen-Gladbachu jede jiný, přímý vůz, 
z tohoto byste musel přesedat,“ upozorňuje mne ochotný konduktér a

Katolický kostel v Heerlerheidu v Holandsku.

hned také mně pomáhá stěhovat se do přímého vozu. Tam panuje 
noční klid. Na štěstí našel jsem i tam jednu lavici prázdnou, na níž 
jsem si snadno a rychle ustlal ke sípaní. Z iprotějška vítalo mne 
mužné sólo podvědomé hudby, či zpěvu? Netrápil jsem se dlouho 
luštěním té otázky — a učinil totéž.

Probudil jsem se až na Rýně. Široký jeho proud, jarními dešti 
ještě zmohutnělý, konal svoji starou práci: čile rozvážel bohatství 
německého průmyslu a obchodu po vodě i proti ní, a na obojím 
břehu netrpělivě držel lodice a parníky, než složí nebo naloží svůj 
náklad v přístavištích. Pátravě vyhlížím z okna vlaku: nevidět už 
nápadných uniforem okupačních vojáků, kteří tu dlouho po válce 
hlídali břeh Rýna a posádkami leželi až v Můnchen-Gladbachu, zmi
zely též veliké holandské a francouzské nápisy ve stanicích, nad ni
miž se r. 1922 tolik pohoršovali domácí Němci. „Uitgang“ — zdálo 
se mi jen, že ještě čtu — pod vlivem vzpomínek — nad iperonním 
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východem v Můnchen-Gladbachu, když jsem opouštěl brémský 
rychlík a šel si kupovat novou 'jízdenku do Herzogenrathu.

Takové pyšné jméno má ta pohraniční německá stanice, ale po
malu bych tam nebyl ani sehnal známku na svatojanské gratulace 
do vlasti, ,,S této strany jistě nevede hlavní brána do Holandska,“ 
myslel jsem si, když jsem po hodinovém asi čekání vstupoval do 
malého holandského vláčku s primitivním zařízením, Celní a paso
vá prohlídka prošla krátce. První setkání s limburským publikem ve 
vlaku ukázalo mi, že přijíždím do země vášnivých kuřáků. Živě 
jsem si představoval českého' otce nebo matku, jak by asi u nás jistě 
jinak „posloužili“ takovému nejvýše dvanáctiletému klukovi, jaký 
seděl proti mně, kdyby si před nimi doutník zapaloval, anebo, je do
konce o pomoc při tom žádal!

Od první holandské stanice Kerkrade pozdravují vás už s Obou 
stran dělnické kolonie bohaté uhelné pánve limburské. Míjíme pro
zatím Heerlert a když konečně vystupuji na nádraží sittardském, 
zjišťuji, že hodiny tu jdou o 40 minut později. Aspoň nepřijdu pří
liš pozdě do kláštera sester karmelitek „am Collenberg“. To byl 
můj první „opěrný“ bod. Zapotil jsem se důkladně, než jsem tam 
celým městem dovlelkl svůj misijní kufr. Z ulice, kudy jsem přichá
zel, nemohl jsem ani poznat rozsáhlé klášterní budovy, jak mně 
podle fotografie utkvěla v mysli. Teprve po bližší prohlídce uká
zala se její pravá podoba se strany zahradní. V sittarském mateřin- 
ci bylo tehdy asi 140 sester a kandidátek nejrůznějších národností, 
Také dvě Češky mezi nimi! Nebyly právě doma, ale připravily mně 
už předem obsáhlý adresář krajanů, jak je samy vyhledaly na svých 
pastoračních obchůzkách. Spolupracují totiž sittardské sestry kar
melitky s těžkou duchovní správou dělnických kolonií tím, že pra
videlně navštěvují, podporují a těší zvláště takové rodiny přistěho- 
valecké, kterým neznalost řeči dává trpčeji pociťovat chladnost ci
ziny, I naši nevěrci rádi je viděli. Dovedou ty duchovní sestry svaté 
Terezie Ježíškovy odzbrojovat svoji dobrotou a láskou a rodným 
slovem i tvrdá srdce nenávístníků katolické církve. Doma, v klášteře 
svém, vychovávají sittardské karmelitky přes 100 dětí-sirotků, a to 
už od nejútlejšího věku. Jejich oddělení batolat a nemluvňat dojme 
vás jistě svým duchovním mateřstvím, jež v takové něze a kráse 
tu rozkvétá na panenském štípení církve Kristovy,

Po obědě vydávám se ihned na první stanici misijní do Lutterade. 
České sestry ohlásily už krajanům v celém heerlenském okolí pří
chod českého kněze, ano i jakýsi program pobožností; třeba tedy po
spíchat. Nabízely mně dokonce i své kolo k rychlejšímu objíždění 
kolonií, ale s díky jsem odmítl jejich starostlivou pozornost. Jednak 
pro svoji fysickou „vážnost“, pro niž jejich elegantní kolo nebylo 
děláno, jednak jsem, nechtěl po více než dvaceti letech „nohy už ne- 
cvičné pokoušeli ipro pochvalu skrovnou“, jak praví básník o umění 
méně nebezpečném, nežli jest jízda na kole, A pak tu jezdí pohodl
nější autobusy všemi směry! Aspoň tedy průvodce mi dávají ses
třičky, svého hospodáře, aby se mnou zajel do Lutterade na faru. 
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Bylo však vidět, že se v těchto stranách za Sittardem mnoho nevy
zná! Proto jsem ho dlouho- neobtěžoval, zvláště když před zavřenou 
farou lutteradskou zůstal stejně bezradně stát jako já. Vrátil jsem 
ho domů, v klidném přesvědčení, že jsem tu u pramene dalších in
formací. Bohužel nebralo- čekání před zavřenou farou konce. Abych 
bezúčelně s se-bou nevláčel těžkého- kufru, zanesl jsem ho do kostela 
a bezpečně uložil do- úkrytu zpovědnice — a nyní šel hledat do osa
dy pana faráře. Místo něho našel jsem nedaleko školy byt jeho kap
lana.* A tu jsem se teprve dověděl, že naši krajané patří nyní vět
šinou do nové farní osady Lindenheuvelu, která si právě postavila

Důlní neštěstí, které postihlo velkými ztrátami lidských životů 
belgickou kolonu ve Watterschei zrovna před příchodem našeho 

misionáře o letošních velikonocích. Pohřeb obětí katastrofy.

faru a buduje velký kostel -na -druhé straně obrovské šachty. A hned, 
se mně pan kaplan nabídl, že mne tam doprovodí. Nebylo také 
snadno -se vyzrát na polních cestách, kde mezi obilím téměř vyrůs
taly celé bloky nových dělnických domů, a kde budoucí ulici nazna
čovaly teprve vyryté postranní příkopy a mezi nimi štěrkem zavá
žené cesty. Také proti nové faře linden-heuvelské vlnil -se ještě říd
ký ječmen a její zahrada neměla dosud pevného oplocení. Zato 
vnitřek fary, pokud byla zařízena, svědčil o vkusu a lásce k domácí 
tradici a holandskému svérázu. Pan pastor Schoenmaecker nebyl 
právě doma. Pohoistiná jeho hospodyně, jejíž holandštině bylo 
těžko rozumět, přivedla mně ke svačině bytovou i-nspektorku, která 
právě konala v Lindenheuvelu svoji pochůzku a mohla -hned 
můj krajanský seznam doplnit z bohaté svojí zkušenosti nejenom

V holandském Limb-urku nebydlí pomocní knězi na faře, nýbrž samo-statně. 
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jmény, ale i jinými důležitými informacemi. Nežli přišel pan pastor 
ze školy domů, měl jsem už pro své putování v jeho osadě dosti 
'pevnou půdu pod nohama. Přesto však jsem ještě požádal o přesné 
zprávy „bytového ředitele", praktického katolíka, jehož jsme večer 
šli navštívit. Přiznávám se, že bych byl — unavený — mnohem ra
ději šel spát, ale nelitoval jsem té návštěvy, zvláště, když jsem po
zději mohl z ní těžiti na prospěch našich krajanů.

Ačkoliv si osada Lindenheuvel teprve stavěla svůj prostranný 
farní chrám Páně, měla už v sousedství vybudovánu krásnou kato
lickou školu. Její podkroví si upravili za prozatímní svatyni. Tam 
jsme konali i my svoje české pobožnosti. Zval jsem na ně nejenom 
naše krajany, ale i Poláky, Slovince a Chorváty, kteří tam jsou silně 
zastoupeni. Ale hned po prvních návštěvách jsem viděl, že tu nijak 
nevystačím s časem, který byl pro Lindenheuvel navržen v misij
ním rozvrhu sittardských sester. Nezbylo' tedy nic jiného, než telefo
novat zavčas panu děkanu do Heerlenu, že jejich pobožnost krajan
ská bude o něco později.

Nebylo tu přece možno nepomoci ke smíru s rodnou církví těm 
krajanským rodinám, které doma — ve staré vlasti — podlehly vý- 
bojným svodům sektářským nebo dokonce i existenčnímu teroru a 
odpadly a nyní toužily po praktickém životě katolickém, vidouce 
dobrý příklad domácího obyvatelstva holandského. Bylo třeba při
pravit 7 návratů do církve, 4 křty odrůstajících dětí a sanaci civilní
ho sňatku. Až mně bylo úzko, když jsem v těch rodinách slyšel vy- 
právěti smutná fakta, ják se tehdy u nás lovily duše pro novou 
sektu, K 'staré nemocné babičce, na příklad, která měla daleko do 
katolického kostela, vetřel se k zaopatřování sektářský duchovní, 
namluvil jí, že on to všechno dělá jako u katolíků, jenom že česky, 
a hned po zaopatřování, sepsal všechny příslušníky rodiny a při
hlásil je za stoupence nové sekty. Dávno už na to v Holandsku za
pomněli, až když žádali „papíry“ (úřední rodinné doklady) ze staré 
vlasti, viděli na nich, že nejsou katolíky. Kterýsi večer hodně dlou
ho do noci jsme sestavovali s panem farářem žádost o> potřebné plné 
moci k biskupskému ordinariátu. Až do jdou, vrátím se z Heerlen do 
Lindenheuvelu zpět — k radostnému dni smíření.

Dlouho jsem v nové kolonii lindenheuvelské nemohl přijít na chuť 
podivným jménům jejích ulic. Byla dvojího druhu: Tulpenlaan, Li- 
liensingelstraat, Hyacintenlaan, Tato pojmenování dala jim zřejmě 
láska obyvatel k vonným liliím, tulipánům, hyacintům atd., jimiž 
zdobili své zahrádky před (domy. Ale nad druhou sortou jsem krou
til hlavou: Curacaostraat, Borneostraat, Samatrastraat.. . Jak se 
tato jména dalekých ostrovů jihoamerických a východoindických 
dostala do odlehlé osady holandské na rohy ulic? Velká mapa ho
landských zámořských kolonií v katolické škole mně hádanku roz
luštila: Jsou to všechna jména ostrovů, jež patří ke království ho
landskému. Aby si je děti i dospělí snadno zapamatovali a lehčeji 
se učili vlasteneckému zeměpisu, pojmenovali jimi své ulice. Meto
da jistě velmi praktická!
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Denně chodíval jsem z fary na krajanské návštěvy podle obcho
du smíšeným zbožím. Poněvadž holandští kněží nosí i mimo kostel 
kleriku přepásanou řasnatým cingulem, snadno si v obchodě po
všimli neznámého kněze s kolárkem sice, ale jen ve fraku, nápad- " 
ného kromě toho i svým blahobytným vzezřením. Když nad tím po
sledním v obchodě vyslovovali podiv našim krajanům,, dali jim 
opravdu vlastenecké vysvětlení: ,,To je náš kněz, ze staré vlasti. 
Podívejte se na něho, jak katoličtí Čechové u nás mají své kněze 
rádi! Chcete ještě lepší důkaz?“

Dělnické byty v Lindenheuvelu, jakož i jinde v Holandsku, jsou 
sice dosti drahé, ale pěkné a zdravé. Každá rodina je pro sebe, 
musí složit zálohu, že bude byt udržovati v čistotě a pořádku. 
K domku patří malá zahrádka, která dává takové kolonii hned 
jinačí vzezření. Správa kolonie přísně dbá i o mravní stránku děl
nického přebývání. Netrpí smutného zříizení tak zv. strávníků, ba 
jak mně vyprávěli krajané, i vlastní bratr anebo sestra musí se pro
kázali listinami, aby mohli návštěvou zůstat u pokrevných.

Svobodní dělníci bydlí jednak v hotelích, jednak v tak zv. „Ge- 
zellenhuis-ich“. Zakladatelem jejich je známý sociální pracovník 
holandský msgre Poels (čti Puls). Jeho „Het Qoede Kosthuis“ měl 
poskytovati svobodným dělníkům nejen dobrou stravu, jak jméno 
praví, nýbrž také měl je ohrániti před mravním nebezpečím doby, 
měl jím býti jakousi náhradou rodinného krbu, pokračovací školou 
životní. V uhelné pánvi limburské vybudoval msgre Poels osm tako
vých moderně zařízených „Gezellenhuisů“ (v těchto místech: Heer
len, Hoensbroek, Brunssum, Kerkrade, Merkelbeck, Eijgelhoven,, 
Nuth a Lutterade), Důkladněji jsem si prohlédl útulnu v Lutteradě.. 
Bydlilo v ní tehdy 114 strávníků, kteří denně platili půldruhého hol., 
zlatého (to jest asi 20 Kč) za byt a stravu bez prádla. Správu domu 
vedou katolické sestry se služebným personálem a technickým ře
ditelem provozu, který přijímá strávníky a dohlíží na zachování do
mácího řádu. Na cizince působí ruch tákového „Gezellenhuisu“ do
jmem jakési přílišné volnosti. Je to tím, že dělníci přicházejí domů 
a odcházejí odtud nikoliv současně, nýbrž podle svých důlních 
směn, tedy i v noci, a že mají k disposici v domě nejen tichou čí
tárnu, ale i místnosti hostinské, zábavní (s kulečníky a jinými spo
lečenskými hrami) a prostranné hřiště, takže tu není nouze o zpěv 
hudbu a veselý rozhovor. Ale „Gezellenhuis“ má také domácí kapli 
a duchovního správce (v Lutterade byl rektorem lazarista), denní 
mši sv,, častější sv. přijímání a nedělní exhorty. Účast na úkonech 
náboženských není, pokud vím, předepsána, ale celá pastorace du
chovního správce, jeho volný, nenápadný styk s nejrůznějšími stráv
níky je k tomu dobrou cestou, poněvadž buduje na svobodné vůli 
jednotlivcově.

Byl jsem jist, že i v lutteradském „Gezellenhuisu“ najdu osamě
lé krajany. Za skleněnou tabulí vystavuje správce domu došlou ko- 
respodenci. Československé známky dopisů a lístků už zdaleka pro
zrazovaly krajany. Našel jsem jich tam 7, stejný počet Jihoslovanů 
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a 23 Poláků, Právě když jsem byl tiž na odchodu, vidím u brány 
nového příchozího. Chudák, nemohl se s domovníkem nijak domlu
vit, Ná první pohled poznávám bratra Slováka, Vysvobozuji oba 
z nesnází, dělám jím tlumočníka. Ach, jak se radostně rozzářily 
zesmutnělé oči krajana od Ružomberka, jak se vyjasnila jeho usta
raná tvář! Odměnou za to slíbil přijít na naši pobožnost, (Pokráč.)

Naše účast na sjednocení církví.
0. V asyl.

Pohroma, vzniklá odloučením východních církví, se týká nás 
všech, Přijde-li ik lékaři nemocný na léčení, lékař ho prohlédne a 
zjistí, že některá část těla je bolavá, Chce-li nemocného uzdravili, 
nebude ošetřovati jen jednotlivé porušené buňky, aby je ponenáhlu 
obrodil — ví, že by snad ubožák zatím zemřel, než by se dvě nebo' tři 
buňky uvedly do pořádku. Život jednotlivých částí závisí na životě 
celého těla,, a proto si dobrý lékař počíná jinak. Snaží se obnoviti a 
povzbuditi v chorém těle životní činnost, urychliti proudění krve, 
podporovali výkony nervové, hledí, aby ise nemocnému dostalo' kli
du, jenž by ustálil tělesné úkony a osvěžil organickou rovnováhu, 
bez níž nelze pomýšleli na zdraví celého těla, K uzdravení ochořelé- 
ho údu musí přispěli celé tělo, neboť jednotlivé jeho části jsou tak 
těsně spolu spjaty, že nelze vy jmou li jedné a nepostihnouti částí 
ostatních.

Co platí o léčení těla, platí i o duchovním obnovení církevní 
jednoty.

Omylem je, domníváme-li se, že nejsme nijak postiženi zlem roz
kolu, že tato pohroma nijak neškodí našemu vnitřnímu náboženské
mu životu. Myslíme, že pouze rozkolníci mají vinu na tom, že tak 
dlouho trvá rozdělení církví; zapomínáme však, jaký podíl má na 
tom i naše vlažnost.

Není ovšem pochybnosti, že oni první východní patriarchové, kte
ří odepřeli papeži poslušnost, byli příčinou odloučeni. Teď však 
jedná se o trvání této pohromy. Což smíme snad z pohodlnosti na
vyknout zlu jako jednoruký, jenž Časem zapomíná svého velkého 
neštěstí! Jsme přece částí velikého, mystického těla, v němž žije 
Kristus Bohočlověk,

Budeme-li živě cítili zlo, pocházející z rozkolu, uvědomíme si 
snad, že potření jeho záleží též na každém z nás,

Rusové často říkají: „Necítím náklonnosti k církvi katolické. Vi
dím, jak žijí mnozí z jejích věřících. Nejsou o nic lepší než jiní.“ 
A mohli bychom se otázali svého svědomí, zda jsme světlem na svíc
nu postaveným, aby svítilo všem, kdož jsou v domě, a alby nikdo ne
mohl neviděli jeho jasu. Jsme takovými, aby každý, kdož vidí naše 
skutky, ihned v nich poznal pečeť a znak pravé církve? V plnosti 
náboženského života každého z nás spočívá zdraví tajemného těla 
Kristova na zemi, ale i síla uzdravovací pro údy choré.
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Je přece mezi námi a odloučenými bratry veliké pojítko: Přesvatá 
oběf novozákonní a sv. svátosti. Jiná forma téhož milostiplného od
kazu Kristova nesmí nás k nevážnosti svádět k starobylému východ
nímu obřadu bohoslužebnímu. Snažíme se porozumět tomu, co nás 
spojuje s odloučenými bratry!

Je v jejich liturgii uloženo, co kdysi celé křesťanské generace v ti
chosti tvořily, co prožívaly a čeho okoušely ve své vroucí víře, ne
dotčené ještě zlem rozkolu. Setkáváme se v ní se smýšlením svá
tých Otců církevních ve věcech víry, ne vměstnané do vyschlých 
knižních blan, nýbrž projevované zbožnými pohyby bohoslužebnými a 
sladkými zpěvy. Vrací se nám tu živí ohlas jejich svátých duší, kdy 
z plnosti srdce přetékala úista oslavující nadšeně za doby křesťan
ské mladosti Stvořitele taje!mině přítomného na oltáři. Východní ob
řad i katolickou církví tolik chráněný, spojuje nás s podivuhodnou 
zbožnosti odloučených bratří. Jak bychom ho neměli mít v úctě? 
Ba jak bychom neměli se snažit proniknout v jeho hlubokou krásu a 
zbožnou starobylost ?

Je podivuhodné, jak veliká je ve východním obřadu účast lidu při 
úkonech bohoslužebných!

Viděl-li někdo obřady řecké nebo staroslovanské, zdálo se mu, ja
ko by mše svátá, nešpory, jitřní hodinky a udělování svátostí byly 
neustálým dialogem mezi jáhnem, knězém a věřícími. Myšlenka 
účasti lidu na bohoslužbě je východním křesťanům tak hluboce 
vštípena, že téměř nechápou, jak by mohl kněz sloužiti mši svátou 
bez přítomnosti věřících,1

Požehnání plynoucí z bohoslužby snaží se východní obřad rozšířit 
co nejvíce. Na příklad v proskomodii (= obětování, jež je na po
čátku bohoslužby), jisou přesně jmenováni nejen svati, počínajíc 
Pannou Marií, nýbrž i patriarchové a biskupové kraje i různí vlád
cové lidu. Někteří z nich jsou zvláště ještě připomínání při velkélm 
vchodu a na konci obřadu, kdy se jim provolává: Na mnohá léta! 
Knězi dána je také možnost, aby sám podle své vůle přidal v ektenii 
(= litanii) některé přímluvy,2 o něž mohou i věřící požádati. Vždy 
o žních, za času hladu, špatného počasí atd. přidávají se ve mši sva
té zvláštní prosby.

Východní obřad bohoslužebný je velmi povznášející, plný hlubo
kých, bohovědných pravd, a při tom dopřávající místa i všem potře
bám lidu. Jako by ho provázel ve všech jeho strastech a nesnázích. 
Pro všechny životní okolnosti má připravenu případnou modlitbu 
církve posvěcenou ctihodnou tradicí i důvěrným používáním kněze 
i lidu.

To nejsou modlitby uzavřené jen v obřadní knize bohoslužebné, 
ale živé v paměti věřícího lidu, živé věrou oddaných duší, živé pře- 
častým opakováním.

v 1 Ovšem i v naší latinské bohoslužbě předpokládá celý obřad přítomnost vě
řících, které zastupuje aspoň ministrant. Viz stupňové modlitby při mši sv,, pre
faci, slova knězova: Pán s vámi, modleme se atd,

2 V latinské liturgii jsou též vzpomínky živých i mrtvých.
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Ve svůj požehnaný okruh zabírá východní liturgie v krásné sym
bolice i celou přírodu. Uvedu alespoň dva příklady. Téměř ke všem 
východním obřadům, hlavně však ke mši svaté a k modlitbám za 
zemřelé přinášejí věřící dary z plodů zemských, aby ukázali, že 
chtějí chváliti Boha nejen způsobem duchovním, neviditelným, ale 
i viditelným. I bezduchá příroda má mítí na chvále Boží podíl, poně
vadž byla znovu posvěcena a obnovena vtělením Syna Božího a bu
de kdysi účastna slávy proměnění a obnovení všeho stvoření.

Druhý doklad podává východní liturgie o svátku Zjevení Páně, 
kdy se vlastně slaví na Východě příchod Spasitele na svět, jak to
mu bylo v prvotní církvi i v latinském obřadu. Proto má .tento svá
tek též oktávu privilegovanou. Příchod Vykupitele je tu pojímán 
spíše jako požehnané tajemství vtělení Syna Božího, jež přineslo 
obnovení celé přírody, živé i neživé. Proto je vedle vzpomín
ky na sv, tři krále a na první zázrak v Káně galilejské — význač
ným obřadem toho dne svěceni vody v řece, která křtem Páně v Jor
dáně byla posvěcena a přijala oživující moc i pro život duchovni. 
Tak stávají se liturgicky účastni zjevení Krista novorozeného nejen 
lidé svými zpěvy, svou chválou a svou láskou, nýbrž též — ovšem 
svým způsobem — věci stvořené, které mají takový význam v na
šem životě. Posvěcením jako by přestalo jejich nepřátelství k člo
věku — v jakém byli k němu po hříchu prvotním.

Významné, obřady východní chtějí naznačit, jak je vše, cokoliv 
nás obkličuje, již nyní takřka prosyceno požehnáním, vzešlým 
z Kristova vtělení, V očích východního křesťana se lákovými obřa
dy pěkně popularisuje smysl božských tajemství, áby tím hlouběji 
pronikly zbožnou duší a istaly se jí dědictvím nezadatelným. Kdo blíže 
pozná východní obřad křesťanský, najde jasnou odpověď na otáz
ku, proč výcthodňané s tákovou nedůtklivostí ulpěli na svém cti

hodném obřadu.

Rozhledy po náboženském životě.
Doma.

V brněnském semináři kněžském za
veden byl od 13, dubna t. r. bezplatný 
kurs ruštiny. Vyučovat se uvolil zná
mý pracovník v hnutí filokatolickém, 
dr, "Valerij Vilinskij. Do kursu se při
hlásilo hned s počátku 30 bohoslovců, 
kteří každou sobotu od 5—7 hodiny 
večerní se scházejí k praktické pří
pravě unionistické. Znalost ruštiny ne
smí vymizet z našich kněžských řad, 
i když prozatím její široširá vlast je 
od nás oddělena novou sovětskou čín
skou zdí. Zůstává ruština jazykem nej
většího národa slovanského!

„K boji o unií.“ článkem pod tímto 
titulkem vyjádřil zřetelně své smýšlení 

a názory o myšlence sjednocení olo- 
mucký pravoslavný časopis „Za prav
dou“. Naprosté nepochopení nejvážněj
šího odkazu Spasitelova, jeho modlit
by za jednotu církve Boží, Naprosté 
nepochopení cest lásky, pokojného po
znávání, vzájemné úcty a vroucích 
modliteb, na jakých římští Veleknězi 
a zvláště nynější papež unionista, 
Pius XI„, snaží se připravit a obnovit 
jednotu obecné církve. To není „je
suitský", „lstivý" „boj o unii“, nýbrž 
upřímná prosba katolíků i pravoslav
ných k Jedinému Pastýři duší za jed
notu stádce jeho. Je přirozená, že 
těchto snah sjednocovacích nemiluje 
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člověk, který nedávno teprve svoji 
jednotu s obecnou církví zrušil. A je 
také ipřiroze-no, že nepochopí úzké sek
tářství hnuti filokatolického mezi pra
voslavnými Rusy. Komickým ovšem je, 
k-dyž takový český pravoslavný „od 
včerejšku“ (snad bývalý ikatol. kněz) 
chce mistrovat ruského inteligenta, 
který v pravoslaví se narodil, byl vy
chován a zůstává a právě proto, že 
miluje svou rodnou církev a vidí hroz
né dnešní její rány nevěrou a sektář- 
stvím jí zasazované, touží a pracuje 
pro obnovení její cyrilometodějské 
jednoty s církví obecnou. Dr. Vilinskij, 
kterého pravoslavný časopis „Za prav
dou" napadl a hrozí denuncovat u jeiho 
souvěrců, nepodniká nic tajného. Vše
cko, co- v růiziných jazycích napsal o 
myšlence svaté jednoty církve i -o hnu
tí filokatolicikém mezi Rusy, podepsal 
svým jménem. Není tudíž křesťanským 
obviňo-vati ho z „je-sui-tismu" a „lsti". 
0 „i-mprimatur“ své české knihy „Rus
ký národ a sjednocení církví" nežádal 
pravoslavný autor, nýbrž katolický vy
davatel. Poslední stať této knihy, o 
pravoslavném světci Sergeji Radoněž- 
ském, jež prostě podává ukázku živo
topisu světce v církvi pravoslavné uctí
vaného a pravoslavným autorem psa- 
néhq, jest jenom důkazem širokého 
srdce a poctivé snahy katolického unio- 
ni-smu poznat křesťanský Východ po 
stránce náboženské důkladně a bez
prostředně. Nepřed-pojatý čtenář jistě 
také tak tuto stať přijímá a nikoliv 
jako katol, kanonisaci pravoslavného 
světce. Sektářská nenávist hledá vždy 
jen, co rozdvojuje, proto je neschopna 
milovat unii a pracovat pro ni, jí zbý
vá toliko „boj o unii“.

Básník Otakar Březina a dr. Ant. C. 
Stojan. Osobní přítel velikého básníka 
0. Březiny (zemř. 25, III. 1929), katol. 
kněz Jakub Demel, prozradil po jeho 
smrti básníkův výrok, který dává na
hlédnout do nitra jeho duše, O. Bře
zina žil v ústraní od hluku a vášní 
veřejného života své vlasti, ale měl 
otevřené oči pro jeho opravdové hod
noty, Nezůstal mu tedy utajen ani 
tak mimořádný zjev a životni dílo 
apoštolsky horlivého kněze dra Ant. 
C, Stojana. Svému příteli P, Děmlovi 
řekl kdysi ve sdílné chvilce: „Kdybych 
se ještě jednou narodil; chtěl bych 
býti katolickým knězem, takovým, ja
ko byl dr. Stojan.“ Bylo už mnoho 
radostné chvály napsáno a promluve

no o velikém zakladateli našeho Apoš
tolátu, dru Stojanoví, úsudek O. Bře
ziny je však jedním z nej cennějších a 
nejradostnějších. Je zároveň i výmluv
nou apologií našeho kněžstva cyrilo
metodějského, odchovaného duchem 
Stojanovým!

ČECHY

Nový duchovní správce řeckokato
lických Rusínů v Praze, O. Vasilij Kop
ko, obrací se v „Dušpa.styru“ v -č. 4. na 
své -spolubratry obou podkarpatských 
diecésí řeckokatolických, aby mu sdě
lili adresy řeckokatolických studentů, 
vojáků i vystěhovalou jak v Praize 
bydlících, tak i po- Čechách a Moravě 
roztroušených. Zároveň pak a-by všude 
je upozorňovali na řeckokatolické bo
hoslužby v pražském kostele svátého 
Kříže na Příkopech, které každou ne
děli a -svátek -se konají -o půl 10. ho
dině, ve všední dni -o 7, hod. Duchovní 
správa řeckokatolická má zvláště pro 
rusínské studentstvo- pražské veliký 
význam. Proto- právem -usiluje nový 
duchovní správce O. Vasilij Ho-pk-o s 
pražským ACM., aby v Praze byla zří
zena řeckokatolická fara definitivně! 
Jednatel pražského ACM., profesor 
Pechuška, prohlašovali od počátku ten
to záměr z.á nezbytný a obětavě pra
coval pro jeho uskutečnění. Kéž se 
dočká -splnění svých tužeb!

Památné jubileum montecassínské 
-oživuje i v naší vlasti vzpomínky na 
zasloužilou činnost řádu sv. Benedikta. 
Do českých zemí -byla uvedena řehole 
benediktinská na sklonku X. století -sv. 
Vojtěchem do Břevnova a došla ve 
-století následujícím veliké' obliby. Za 
knížete Oldřicha (1032) vzniká slovan
ská Sázava se -sva-tým Prokopem a 
n-a Moravě zakládá vévoda Břetislav 
památný Rajhrad, Mnich břevnov- 
ský Jan stává -se prvním biskupem 
n Olomouci roku 1063. Ve -století XII. 
zatlačují u nás benediktiny už jiné 
řehole, zvláště premonstrá-ti a cis- 
terciáci, kterýmžto posledním mar
krabě Vladislav zakládá r. 1198 kláš
ter n-a Velehradě. Z -po-zvolného úpad
ku pozvedá později benediktiny král Ka
rel IV. Se svolením papeže Klimen- 
ta VI. uvádí do -Prahy benediktiny 
hlaholského obřadu z jiných zemí 
slovanských, kdež prý pro války jejich 
kláštery ležely pobořeny. R. 1347 za
kládá zbožný král v Praze na Skalce
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klášter zasvěcený ke cti sv, Jeronýma, 
Cyrila a Metoděje, Vojtěcha a Proko- 
ipa, Říkaili mu „na Slovanech“. Při 
klášteře zřízena snad i slovanská ško
la a ustanoven písař, který měl pro 
mnichy opisovati legendy a bohoslu- 
-žebné knihy slovanské. Karel IV. vy
mohl opatu nového kláštera benedik
tinského i právo pontifikálií a daroval 
klášteru vzácné evangelium, psané cy- 
rilsky, o němž se věřilo, že je ipsal 
vlastní rukou sv, Prokop. Rukopis ten
to, dopsaný potom v klášteře „na Slo
vanech“ hlaholsky, dostal se po husit
ských válkách až do Cařihradu a od
tud paik do Remeše (ve Francii), kde 
králové francouzšti při své korunovaci 
na toto slovanské evangelium přísahali. 
-Klášterní chrám Panny Marie Nainebe- 
vzaté na Slovanech ‘byl slavnostně po
svěcen dine 29. března 1372 v pondělí 
velikonoční, kdy se čte evangelium o 
učednících jdoucích do Emauz, Odtud 
Tfpak lid izačal tomuto klášteru říkali 
také „Emauzy“. Emauzští hlaholáři za
ložili r, 1390 slovanský klášter s koste
lem sv. Kříže na Klepařich v Krakově, 
kde se slovanská liturgie udržela asi 
do r, 1480. Kostel stál tam až do ro
ku 1877. Nyní jen ,/ulica Slawianská“ 
■připomíná někdejší slovanský klášter 
benediktinský. Války husitské, které 
tolik starých klášterů u nás zničily, 
staly se strašlivou pohromou i řeholi 
benediktinské. Pokud které jejich kláš
tery přečkaly bouře husitské, zamkly 
buď za náboženských nepokojů století 
následujícího (XVI.), anebo byly zru
šeny za režimu Josefínského ve století 
XVIII, V Čechách Břevnov — Broumov 
a Emauzy, na Moravě Rajhrad — toť 
jsou jediné dnes kláštery benediktin
ského řádu, který zaujímal vždy vý
znamné postavení v náboženských, so
ciálních a kulturních dějinách českých 
.zemí a získal si v každém ohledu ne
hynoucích zásluh. Z řádu benediktin
ského povoláno bylo prvních šest bis
kupů pražských, první biskup olomuc- 
ký a první biskup královéhradecký, 
kromě toho (ještě později dva bisku
pové (Meinhard a Silvestr) a jeden 
arcibiskup pražský (Matheus Ferdi
nand Zoubek). (Pax.)

MISIJNÍ ZPRÁVY

Zpráva o misií Apoštolátu sv, Cy
rila a Metoda v Holandsku a v Belgií, 
V Holandsku konal jsem misii mezi 

čeiskoslov, vystěhovalci po 2 týdny, od 
25. března do 7. dubina 1929. Za stře
disko misie v prvém týdnu zvolen 
Heerlen, v druhém týdnu Linden
heuvel n Limibuirce.

Prvním cílem bylo upozorniti české 
a slovenské vystěhovalce na misii a 
pozvali je k sv, zpovědi a na služby 
Boží. Proto obešel jsem ve svátém 
■týdnu, pokud bylo možno zjedinati si 
vědomost, české a slovenské rodiny v 
okolí Heerlenu. Navštívil jsem asi 55 
rodin, bydlících v 17 osadách, některé 
dle potřeby i vícekrát. Svatá zpověď 
■a společné služby Boží stanoveny byly 
na neděli velikonoční ve farním chrá
mu Páně v Schaesbergu u Heerlenu, v 
pondělí velikonoční v Heerlerheide. 
(Viz obraz kostela v tekstu.) Pří
lišná vzdálenost mnohých osad a 
malé dítky v četných rodinách způso
bily, že účast byla poměrně slabší: 
Sv, zpovědí bylo vykonáno celkem asi 
30, na obojích službách Božích bylo 
dohromady asi 40—45 věřících. Před 
obojími službami Božími bylo též čes
ké kázání. Do jedné kolonie nesl jsem 
nemocné sv, přijímání.

V druhém středisku Lindenheuvelu 
bydlí vystěhovalci již více pohromadě. 
Zde navštívil jsem 35 rodin v 5 osa
dách. Sv. svátosti přijalo 20 věřících, 
služeb Božích v neděli 7. dubna zúčast
nilo se asi 35 věřících. Kázání bylo 
dvakráte: v sobotu večer a v neděli po 
mši svaté. Zde byli do církve přijati 2 
odpadlíci, 2 manželství byla konvali- 
dována, 1 pětileté dítě pokřtěno.

V Belgii konal jsem misii pouze 4 
dny, a to ve Waterschei a Winter- 
schlagu. Ve Waterschei je náboženský 
život mezi českými vystěhovalci velmi 
slabý. Navštívil jsem tam všecky čes
koslovenské rodiny, počtem 70, Na ká
zání a požehnání přišlo 30 věřících, 
sv. svátosti přijalo pouze 7.

Ve Winterslagu bydlí mnoho čes
kých rodin, z nichž asi 37 jsem navští
vil, Náboženský život je tu ještě ubo
žejší než ve Waterschei.

Číselně vyjádřený obraz letošní mi
sie v Holandsku a v Belgii jeví se asi 
takový:

Navštívil jsem za lSdenní misie asi 
197 rodin ve 24 osadách. Sv. svátosti 
přijalo 57 katolíků, vesměs dospělých 
Kázání bylo 5 za účasti asi 108 kato
líků. Dva mužové vrátili se do církve 
katolické, dvě manželství byla konva- 
lidována, 1 pětileté dítě pokřtěno.
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Náboženský život československých 
vystěhovalců je v Holandsku mnohem 
lepší než v Belgii, Hlavní příčinu vi
dím v tom, že v Holandsku všichni 
čtou katolické noviny „Limburger 
Dagblat" a „Limburger Coerier", V 
Belgii nečtou nic katolického, zato je 
tam spousta nevěreckého tisku české
ho, — I když výsledek misie není na 
pohled skvělý, přece mám za to, že 
už návštěva katolického kněze v rodi
ně vykoná mnoho a udržuje ještě ja
kési spojení vystěhovalců s katolickou 
církví a s vlastí. Dr. Jos. Foltynovský.

Rev. Vilém Skoček, duchovní správ
ce katolické osady české v Caldvell v 
Texasu (v Americe) zemřel. V břez
nu t. r. došla z Ameriky smutná zprá
va, že zase jeden český kněz v Americe 
odešel na věčnost. Je to Rev. Vilém 
Skoček, rodák z Poličné u Valašského 
Meziříčí!. Byl mezi prvními českými 
kněžími, kteří měli odvahu odejet za 
.moře, aby v Americe pracovali mezi 
svými rodáky. Tenkrát to byla práce 
tak svízelná, že o ní nemohou, míti 
žádného ponětí ani nynější kněží v 
Americe, itím méně si ji dovedeme 
představit my v naší vlasti.------ Osad
níci byli roztroušeni na sta mil daleko 
od sebe, cest nebylo bud žádných, ne
bo takové, že i při slabším dešti se 
stávaly prohlubněmi bláta, kterým ne
jen vůz, ale i jezdecký kůň se prodíral 
s největší obtíží. Vždyť i dnes lze v Te
xasu dosti často viděti .auto vězící v 
blátě cesty, kterým se nedovedlo pro
drat. — Ale Rev, Vilém Skoček se 
nebál práce, nelekal se námahy, a svojí 
nelíčenou, opravdu skromnou dobrotou 
•získával každého, takže — sám jsem 
se O' tom přesvědčil — i nejurputnější 
nepřátelé každého náboženství — a by
lo jich i v jeho osadě dosti ■—■ právě 
pro jeho milou povahu zanechávali ne
přátelství, aby ho nezarmoutili. — My 
■pak s P. Františkem Jemelkou jistě ne
zapomeneme po, celý život milého, dob
rého Rev. Viléma Skočka. Jistě mohu 
i jménem P. Františka z celé duše na
psat: „Pán Bůh vám, pane faráři Skoč- 
ku, zaplať, co jste udělal pro Apošto
lát sv, Cyrila a Metoda a co jste udě
lal i pro nás, jeho delegáty, osobně, 
když nás potkaly chvíle tak trapné, 
že jsme si rady nevěděli," Nestydím 
se přiznali, že mi při této vzpomínce 
slzy řinou z očí, — Posledního půl ro
ku byl Rev. Skoček úplně slepý. Nejd. 
pan biskup z Galvestonu, na kterého

rovněž delegáti ACM rádi vzpomíná
me, a který si svých českých kněží 
pro jejich horlivost opravdu váží, na
vštívil Rev. Skočka a chtěl, aby pro 
lepší ošetření šel do nemocnice. I jeho 
spolubratři mu to radili. Šel do Austi- 
nu a těšil se, že po operaci opět nabude 
zraku a pak pojede domů, na Moravu, 
Šel domů, ale na věčnost, jak doufám, 
k svému Otci, k Bohu. Nejdp. biskup 
vykonal pohřební obřady, sloužil re- 
quiem a v promluvě projevil lítost nad 
ztrátou tak zbožného, horlivého, vyni
kajícího kněze. Rev, Pelnář krásně vy
líčil jeho život v českém kázání, a 
anglicky velmi pěkně promluvil Rev. 
Gleisner. Kněží na pohřeb se sjelo' 33. 
Dovedu si představit, jak smutno bylo 
v duších českých kněží-krajanů, když 
hroudy těžce padaly na rakev jejich 
milého druha Rev. Viléma Skočka. Kéž 
Bůh svojí milostí je všechny sílí, aby 
i dále, až do1 konce svého života do
vedli pracovat pro spásu duší a pro 
dobré jméno svého národa s takovou 
horlivostí a nadšením, jak to dosud 
vždy činili a jak si dosud vždy za
slouží uznání a lásky svého dobrého 
biskupa, (P. Lev Pospíšil.)

Rev. O. Zlámal, duchovní správce 
české katolické osady P. Marie Lurd- 
ské v americkém Clevelandu (Ohio), 
oslavil 4, dubna t. r. své padesátiny. 
Jméno energického a vlasteneckého 
kněze, moravského rodáka z Kokor, 
je zapsáno' význačným písmem v ději
nách zahraničního boje za naši státní 
svobodu a za neboj ácnost českého ka
tolicismu v osvobozené vlasti. Byl z 
prvních našinců za mořem, kteří po
chopili historickou chvíli světového 
zápolení pro milovaný národ i církev 
a bez váhání soustředili síly ducha 
svého v tomto ohnisku své lásky, Rev, 
Zlámal plně porozuměl apoštolátnim 
snahám Stojanovým a byl proto z nej
obětavějších amerických horlitelů A- 
poštolátu sv, C. a M, U něho také k 
smrti doapoštoloval zemř. P. Adolf 
Jašek a osada Rev. Zlámala mu vy
strojila pohřeb důstojný životní oběti 
prvního tajemníka ACM, V osadě P. 
Marie Lurdské v Clevelandě má náš 
ACM, dosud řadu obětavých členů. 
Jako nový důkaz své lásky k českému 
katolicismu chystá se Rev. Zlámal vy
psat velikou cenu (1000 dol.) literární 
na nejlepší knihu „Životů svátých“ 
Chce tím jako kněz a vlastenec pro- 
spěti své církvi i vlasti v jubilejním 
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roce svatováclavském. Těšíme se, že 
mezi přečetnými americkými přáteli, 
kteří spolu s námi oslavovat přijedou 
milénium svatováclavské, přivítáme i 
jubilan-ta Rev, Zlámala, stiskneme u

přímně jeho ráznou pravici s tím vrou
cím přáním, aby ho dobrotivý Pán Bůh 
zachoval co nejdéle ve zdraví těla i 
duše a jeho dalším pracím udílel štěd
ře svého požehnání.

Za hranicemi.
Z ŘÍMA A ITALIE

Láskou sv. Otce Pia XI, k českému 
národu a sv. apoštolům slovanským 
Cyrilu a Metoději (dýchala jeho do
jemná (promluva při audienci poutníků 
z ČSR, Na projev oddanosti, předne
sený pražským arcibiskupem drem 
Kordačem, odpověděl svátý Otec, že 
pozdravuje a vítá všecky přítomné, 
jako by je posílali do Říma oni velicí 
apoštolově (sv. Cyril a sv. Metoděj), 
z nichž jeden odpočívá zde v Římě, a 
kteří byli jako první dva zlaté kroužky 
toho zlatého řetězu, který tolik věků 
pojil a také budoucně bude pojiti lid 
československé republiky s tímto svá
tým katolickým stolcem, s touto řím
skou církví, matkou všech církví.

Blahoslavení jsou opravdu ti syno
vé, kteří, vedeni jsouce svými horlivý
mi pastýři, přišli (jako zbožní poutníci 
získat si poklady milostivého léta na 
těchto místech, posvěcených krví tolika 
mučedníků a osvícených takovou září 
víry; přišli jako hodní synové, aby 
se radovali se svým otcem z jeho 
kněžského jubilea a z velikých udá
lostí, jejichž nástroje si Boží Prozře
telnost a Dobrota připravila a uvedla 
v činnost, pročež i tito poutníci přišli, 
aby byli účastni radosti svátého Otce 
a vděčnosti jeho Bohu i jeho nadějí 
v časy ještě lepší.

Blahoslaveni jsou tito poutníci, kteří 
přišli také na památku velikých a 
vzácných oslav svátého Václava a též 
za příčinou dvoustého výročí toho dne, 
kdy zde v Římě byl slavnostně prohlá
šen za svátého onen svátý kněz a -mu
čedník důstojnosti kněžské a kněž
ských povinností, svátý Jan -Nepomuc- 
ký, jehož jméno bude jako dobrá 
předzvěst a bezpečná ochrana zdobit! 
nový seminář Nepomucen-ský, jehož 
zasvěcení bude ještě slavnější přítom
ností pastýřů a poutníků českosloven
ských,

Svatý Otec připojil ke -slovům při
vítání a potěšení své -důvěřivé očeká
vání, že tato zbožná pout bude všem 
účastníkům hojným pokladem duchov

ních milostí, tak a-by se vrátili do 
svých domovů bohatě j-ší, ačkoli již z 
domova vycházeli s pokladem víry a 
zbožnosti. Ale vzpomínka na -tyto po
svátné dny, na tolik svátých a veli
kých věcí, které tu viděli -a ještě u- 
vidí, nechť vždycky -přináší jejich 
duším nový a nový prospěch. Ostatně 
k tomuto účelu, k duchovnímu pros
pívání -svému, mají výborné prostřed
ky: své pastýře, biskupy a duchovní 
představené, a mají především velko
lepé vzory sv-atých apoštolů svých 
Cyrila a Metoděje. Kněží mají příklad 
věrnosti ve všech kněžských povinnos
tech na sv. Ja-nu -Nepomu-ckém, .knězi 
a mučedníkovi, jehož jménem se za- 
stkvívá seminář, kde se připravují a 
budou připravovati na -své povolání 
kněží, určení -pro kraje českosloven
ské, a kéž Bůh dá, aby vždycky byli 
proniknuti a vedeni duchem tak veli
kého světce.

Věřící, laikové zase mají příklady 
života na sv, Václavu, vznešeném kní
žeti a panovníkovi, který je bezpečným 
vzorem také velkým a mocným -tohoto- 
světa, neboť stal se s chudými chu
dým, is pokornými pokorným, s malič
kými prostým.

S takovými úmysly a s takovým 
smýšlením, pravil na -konec sv. Otec, 
že uděluje z celého srdce všem pří
tomným apoštolské požehnání; pře
devším -biskupům a kněžím, plným 
horlivosti v posvěcování jak své vlast
ní, tak -těch duší, které jim js-ou svě
řeny, potom všem -poutníkům a -pout
nicím, všem jejich milým, jejich -rodi
nám, jejich příbuzným a známým, 
podle těch úmyslů a přání, které sami 
chovají v -srdcích.

Zvláštní požehnání poslal svátý Otec 
těm československým sdružením a dí
lům-, která mají za účel posvěcování 
duší, zcela obzvláště pak Katolické 
akci a jejím pracím, -dále všem, -kteří 
pečují -o výchovu mládeže, tolik drahé 
našemu Spasiteli a drahé tudíž -také 
jeho pozemskému ináměstk-ovi, který 
-s-i ip-řeje, aby všichni přítomní -byli 
jako hlasateli- jeho -požehnání, a to- 
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zcela obzvláště svým dítkám, svým 
nemocným, protože první, jakožto ma
tičtí, zvláště milí Srdci Páně, a druzí 
jakožto trpící mají :nad jiné veliké 
právo na apoštolské požehnání svátého 
Otce a takového požehnání zvláště po
třebují."

Otevření a posvěcení římské koleje 
české, .jNepomucena“, na svátek sv. 
Vojtěcha (23. IV.) stalo1 se významnou 
událostí, která velmi posloužila před 
očima světa prestiži českého katolicis
mu i národa. Posvěcení vykonal za 
přítomnosti čsl, episkopátu pražský 
primas, arcibiskup dr. Fr. Kordač. Už 
den před svěcením pořádané velkolepé 
recepce na čsl. vyslanectví u Vatiká
nu súčastnilo se pět kardinálů, řím
ská šlechta, preláti, všichni čeští bis
kupové a zástupci poutníků, kteří do
jeli do Říma k slavnosti svěcení. Ještě 
manifestačněji se utvářilo v den svě
cení odpolední otevření koleje za pří
tomnosti 9 kardinálů a celého kultur
ního Říma. První Akademie českých 
alumnů přednesla v nové budově vedle 
krásného programu též naše státní 
hymny. Zase má český katolicismus z 
lásky svátého Otce nové okénko do 
světa!

Svatý Otec Pius XI. nařídil v kostele 
sv, Terezičky v Lisieux denní modlitby 
za nešťastné Rusko, aby se zmenšila 
mravní bída ve východní Evropě a se
verní Asii, „Všichni,“ tak se praví v 
papežské modlitbě, „kteří talm chtějí 
si zachovat svoji křesťanskou víru, jsou 
denně vydáni nejtěžšímu pronásledo
vání, Soustavně je činí oběťmi hladu, 
strašných nemocí a - dlouhých muk, u- 
prostřed mlhy a ledu, uprostřed ne
konečných trestů v temných žalářích." 
Úřední sovětský tisk „Izvěstija" ne
stydí se při tom psát o „vítězstvích" 
na protináboženské frontě: že r. 1928 
a v prvních 3 měsících r. 1929 zavřely 
sověty 354 kostelů, 63 klášterů, 73 ži
dovských synagog, přes 50 mohame- 
dánsikých mešit a 43 chrámy katolické. 
Zavírat kostely a otevírat žaláře a ne
mocnice — to je Pyrhovo vítězství.

Papežská komise pro Rusko, zřízená 
při Kongregaci pro Východní církev, 
nařídila, (Ácta Apost, Sedíš, t. 21., 
1928 str, 94.), aby budto jí, nebo zá
stupci sv. Stolice v příslušném kraji 
byl hlášen každý případ, kdyby chtěl 
pravoslavný Rus stát se katolíkem. 
Netřeba ho odmítat, nýbrž zatím pe
čovat o jeho poučení ve víře katolické 

a zkoumat svědomitě čistotu jeho ú- 
myslů.

Zakladatel salesiánů Don Bosko 
(1815—1888) blahoslavencem. Na svá
tek svátého Josefa byl vydán na roz
kaz svátého Otce dekret uznávající 
zázraky, na jejichž základě může být 
proveden proces beatifikační. Při té 
příležitosti vzpomněl sv. Otec Pius XI,, 
jak sám před 46 roky byl svědkem 
požehnané činnosti Don Boská, Je 
podivuhodným, kde nabral Don Bosko 
času, aby při své obsáhlé sociální a 
pastorační činnosti mohl napsat tolik 
pěkných knih (70) z oboru dějin a 
výchovy.

ZE SOVĚTSKÉHO RUSKA

Chystaný „obecný“ sněm pravoslav
ných církví má se zabývat změnou do
savadního kalendáře, kterou se už ně
kde (na př. v Rum-unsku) pokusili pra
voslavní zavést, ale která pořád zůstá
vá těžkým oříškem pro velikou kon- 
servativnost lidu; dále bude musit sněm 
řešit též otázku zrušeni bezženství (ce
libátu) biskupů pravoslavných. Dosud 
není stanovena ani doba, ani místo 
sněmu, jehož se súčaistní patriarchové 
cařihradský, jerusalemský, antiochén- 
ský a alexandrijský vedle zástupců 
jiných národních církví pravoslavných. 
Zajímavým bude stanovisko, jaké za
ujme k sněmu roztříštěné pravoslaví 
ruské ze sovětů i ze zahraničí.

Spolek „bezbožníků“ konal nedávno 
v Moskvě konferenci, na které se ra
dili vůdcové protináboženské propa
gandy, jak by docílili lepších úspě
chů než dosavad. Ostře si stěžovali 
na ruské spisovatele a básníky, kteří 
odmítli podporovat protináboženskou 
kampaň „bezbožníků". Celá řada váž
ných literátů odůvodnila své odmítavé 
stanovisko jednak tím, že jim nejsou 
jasny cíle „bezbožníků“, jednak také 
tím, že nemohou pochopit, jak může 
sovětská vláda podporovat protinábo
ženskou propagandu „bezbožníků", 
kdyžtě přece sama byla potvrdila de
kretem z r. 1927 církevní zřízení a 
spolky. Jako prostředek k úspěšnější 
činnosti protináboženské navrhovali ně
kteří referenti tak zvané „administra
tivní nuceni“, t. j„ aby všichni sovětští 
úředníci a dělníci, kteří nesympatisují 
s nevěreckým hnutím, byli zbaveni 
chleba. Proti tomuto radikálnímu ná
vrhu povstala však vdova Krupskaja- 
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Leninova a zcela otevřeně prohlásila: 
„Není to tak dávno, co jsme v daleko
sáhlé míře použili této metody „admi
nistrativního nucení“ a přiměli jednot
livé závody a státní ústavy k tomu, 
aby propustily z práce a úřadů své ná
božensky založené dělníky a úředníky. 
Také stavovské svazy dělnické a míst
ní „buňky“ komunistické strany byly 
požádány, aby ze svéhoí středil vyloučily 
všechny členy cítící nábožensky. Na 
poradě stavovských svazů dělnických 
odmítl však zcela továryš Tomský naši 
žádost s tím odůvodněním, že by sta
vovské svazy dělnické přestaly být 
schopny života, kdyby měly vyloučit 
všechno nábožensky smýšlející člen
stvo. Ti pak, kteří byli stranou vylou
čeni pro náboženské smýšlení, stali se 
našimi nejzatnpklejšími nepřáteli. Oby
vatelstvo je považuje za mučedníky 
víry a chová k nim veliké sympatie. 
Kdybychom měli všechny nábožensky 
založené dělníky a zaměstnance z na
šich závodů a úředníky státních ústavů 
z jejich odborů jenom proto vyhnati, 
že jsou nábožensky založeni, pak by 
nám vskutku nic jiného nezbývalo, než 
abychom zavřeli naše závody a ústavy. 
Je to veřejné tajemství, jestliže sděluji 
této konferenci, že většina našeho děl
nictva a úřednictva přece jenom tkví 
na základech náboženských . .. Použi
tím metody „administrativního nucení" 
rozmnožili bychom jen zástupy těchto 
mučedníků za víru a nenávisti lidu 
dodali bychom nových podnětů. Násil
nou cestou nikdy neodvedeme národ, 
jako je ruský, od jeho náboženského 
přesvědčení, nejméně pak, jestliže po
vedeme boj tak brutálními zbraněmi, 
jak jej dosud vedlo hnutí svazu ,,Bez
božník“, Myšlenky nemožno zdolati a 
vyhubili brutální silou, nýbrž jen myš
lenkou opačnou. Lid musí přijít k du
ševnímu přesvědčení.“ Tak mluvila ko
munistka Krupskaja k továryšům. Žije 
dosud síla víry, která nutí k blahoře
čení i ústa, jež měla zlořečit. A bez
děčně vzpomínáte biblického Baalama!

Anglický ministr financí Churchil 
vydal nedávno v Londýně knížku o 
bolševismu s velmi bohatým obsahem. 
Snaží se podat na základě zjištěných 
fakt děsnou statistiku smrti, jak řádila 
ve službách bolševických tyranů. Po
dle toho usmrtili bolševici dosud 28 
biskupů, 1219 kněží, 6000 profesorů a 
učitelů, 9000 lékařů, 2950 umělců, 54 
tisíc důstojníků, 70.000 policistů, 139 

tisíc dělníků, 260 tisíc vojínů, 355.000 
inteligentů a 815.000 prostých lidí, je
nom na soloveckých ostrovech zahynu
lo loini hladem 3.214 vyhnanců. Žádná 
vojna, ani žádný mor není v dějinách 
lidstva zvěčněn tolikerými oběťmi lid
ských životů, jako éra komunismu v 
Rusku I

Americké sekty baptistů, adventístů, 
evangelistů a modrého kříže (abstinen
tů) zapouštějí široké kořeny v Moskvě. 
Dopisovatel sovětského listu „Raboča- 
ja Moskva“ (pracující, dělnická Mos
kva), popisuje jedno takové středisko 
sektářské agitace: „Opravdový palác 
postavili si sektáři na „Veliké Jachi- 
movce“ (v Moskvě) čís. 26, Je to šesti- 
poschoďová stavba z kvádrů budovaná.. 
Za modlitebnu slouží tam dva obrov
ské sály, které zabírají vždy celé po
schodí. V ostatních místnostech jsou 
čítárny, knihovny, pisárny, posluchár
ny a různé dílny. V dílnách se pravi
delně vyučuje praktickým předmětům,, 
v posluchárnách konají se dvakrát tý
dně vzdělávací večírky. Podniky sek
tářů jsou horlivě navštěvovány od děl
níků, dělnic i mládeže. Třikrát za mě
síc hraje tam kino a divadlo a vždy 
jsou sály naplněny až do posledního 
místa. Dělníci a dělnice raději zane
dbávají své kluby a podniky, dávajíce 
přednost podnikům sektářským před 
komunistickými, takže je vážná obava, 
aby naše kluby a stavovské spolky se 
neobjevily brzy prázdné a opuštěné.“ 
— „Býti sektářem,“ tak končí bolše
vický dopisovatel svou zprávu, „zna
mená býti zrádcem na díle proleta- 
riátu." —

Na dalekém Východě byl z Vládi- 
vostoku vypovězen biskup ms-gr. Sli- 
wowski, kterému nedávno předtím 
projevil svátý Otec své uznání za jeho 
úspěšnou apoštolskou činnost. Zámin
kou vypovězení katolického biskupa, 
bylo prý sovětům podezření, že má 
msgre Sliwowski protibolševické zá
měry. Pro sovětskou „spravedlnost“ 
takový důvod stačí! —

V Moskvě zřídili bolševici tři di
vadla pro děti, aby ijimi vychovávali 
už od útlého věku mládež pro své ná
zory, Nejstarším z nich je „Moskevské 
divadlo pro děti“. Vyvíjí svou činnost 
v úzkém spojení s výchovnými organi- 
sacemí přiměřeně dětskému věku a. 
rozvoji. Ve svém repertoáru má na př. 
kus „Fryc Bauer“, v němž se líčí „he
roická vojna německého proletariátu'“ 
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způsobem ovšem přístupným dětskému 
chápání, nebo jiný kus „Altajšti Ro
binsoni", kde se zase vysvětlují úkoly 
sovětské .organisace. .Druhé dětské di
vadlo moskevské má název „Státní di
vadlo výchovné (pedagogické)“. Jeho 
účelem je obeznam.ovat děti s dějinami 
písemnictví ■— ovšem že ve smyslu 
bolševickém. Předvádí tudíž divadelní 
kusy jako na př. „Bajky Krylovy", 
nebo Gogolovo „Manželství" a pod. 
Třetí dětská scéna moskevská, „Divad
lo mladistvých diváků", nemá stálého 
sídla, nýbrž kočuje po školách, hostin
cích v městě i v předměstích. Tak za
přahují bolševici do svých služeb vše
chno, co zdravá kultura dává do služeb 
pravdy, dobra a krásy!

Z P O L S K A

Mariavitská sekta v Polsku nezmoud
řela ani posledními soudními procesy, 
které odkryly tolik mravních spoust. 
Na Zelený čtvrtek vysvětil pověstný 
Kowalski, hlava mariavitské sekty, 12 
sester mariaivitských na kněze a svou 
ženu Wiluckou na biskupa v mariavit
ské svatyni v Plocku. Obřad vykonal 
Kowalski iza značné asistence policie, 
poněvadž mnohým přívržencům mari- 
avitským se toto nové jeho' vystoupení 
málo zamlouvalo. Při „svěcení" použí
val dokonce římského rituálu v pol
ském překladu, Wilucké byla na hlavu 
vložena místo biskupské mitry koruna 
se závojem, V prvý den velkonočních 
svátků slavila wilucká své „biskupské 
prvotiny". Oblečena v albu a ornát 
římského střihu, na hlavě majíc fan
tasticky zavázaný závoj, s berlou v ru
ce a za přísluhy čtyř „sester-lkněží" a 
nezbytného Kowalskiho odvážila se 
nápodobit mši sv. Po „krédo“ (věřím) 
vystoupila dokonce i na kazatelnu a 
pronesla „kázání“ pilné blouznivých 
frází a nesmyslů, jakými traktuje Ko- 
wallski své „věrné“ luž bd počátku!. 
Polská katolická veřejnost s hrůzou a 
ošklivostí sleduje tyto zprávy, jež ob
šírně ohlašuje mariavitský orgán „Kró- 
lestwo Bože na ziemi". Právem vidí 
v bláznivém počínání mariavitů potupu 
katolické víry a jejích sv. tajemství.

Dosavadní ředitel KAP, (Katolické 
agence tiskové) ve Varšavě, prelát J. 
Gawlína, upřímný přítel našeho Vele
hradu, stal se radou biskupské kurie 
v Katovicích. Tisková komise polských 

biskupů jmenovala ho na znamení 
vděčnosti za jeho velké zásluhy o vy
budování tiskové kanceláře stálým svo- 
jím poradcem. Nástupcem preláta Gaw- 
líny ve vedení KAP. stal se mladý 
prelát Zygmunt Kaczinski,

Ukrajinské museum ve Lvově do
máhá se vrácení všech cenných před
mětů, které r. 1915 na svém ústupu z 
Haliče vzala s sebou carská armáda. 
Část těchto předmětů byla uschována 
v Leninhradě (Petrohradě), část v Roš
tově a ostatní na Ukrajině. Ředitel 
lvovského „Ukrajinského musea“ dr. 
J. Sviencicki vyjednával v Charkově 
se .sovětskou vládou v této záležitosti. 
Sověty jsou ochotny odvezené věci 
vrátit pod .podmínkou, že budou ode
vzdány ruským ústavům, které jsou 
přístupny širokým vrstvám dělnickým. 
To znamená: ústavům ovládaným bol
ševiky!

Katolická universita polská v Lubli
ně nabyla v poslední době od vlády 
velkého uznání. Dostalo se jí moci 
právní osobnosti, potvrzení stanov i 
úředního schválení fakulty pro studia 
humanitní a hospodářského oddělení 
(sekce) fakulty právnické, ale hlavně 
uznání štědré fundace hr. Potulické, 
která ji finančně nejvíce podepřela. K 
dalšímu rozvoji zahajuje universitní 
rektor Kruszynski ,za .souhlasu (pol
ského episkopátu akci, která má co 
nejvíce rozšířit zájem o katol, vysoké 
školství jak mezi kněžími, tak i mezi 
lidem, V každé diecési má být jeden 
kněz .pověřen touto propagandou. Za- 
kládaft se mají t. zv. ,„Kola .přátel 
katol. university lublínské", která by 
jí zabezpečila pravidelnou podporu 
finanční. Jednou do roka má být „uni
versitní neděle", kdy ve všech koste- 
lích bude se kázáním, plakáty i katol. 
tiskem připravovat vydatná sbírka pro 
katol. universitu. Zabezpečení finanční 
je základem dalšího rozvoje tak velké
ho kulturního činitele, jako je katol. 
universita. Katol, Poláci pracují syste
maticky na všech úsecích katolického 
života!

Volyňská pravoslavná eparchie (die- 
cése, byla roku 1923 spojena s var
šavskou pod společnou správou vla- 
dýky Dionysia. Nyní se však domáhají 
pravoslavní Ukrajinci na Volyni cír
kevní samostatnosti, žádají zřízení 
volyňské diecése a ustanovení biskupa- 
Ukrajince. Polské ministerstvo kultu 
podporuje tuto jejich žádost a vyzvalo 
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pravoslavný synod, aby určil nového 
ukrajinského biskupa pro Volyň. Na 
osobnosti tohoto biskupa bude záviset 
osud volyňského pravoslaví!

Kongregací redemptoristů východní
ho obřadu se dostalo od Papežské ko
mise pro Rusko čestné výzvy, aby 
snažně podporovala jinochy, kteří jeví 
povolání pro působnost, jež časem jis
tě nastane v Rusku. Takoví čekatel 
mají kromě ruské řeči a důkladné 
znalosti dějin i zeměpisu Ruska osvo- 
jiti si dobře východní obřad. Kteří z 
nich, po řeholním noviciáte řecko-ka- 
tolickém, budou vybráni, nastoupí pak 
studium v Římě, aby se dokonale vzdě
lali ve filosofii a bohosloví. Za tím 
účelem při Papežském ústavu východ
ním zřizuje svátý Otec „seminář ruský 
sv. Terezičky“, do něhož budou míti 
přístup východní i západní klerikové, 
řeholní i světští. Kéž i Slované našeho 
státu zaujmou čestná místa v úloze 
tak vznešené!

Z Polska: Viceprovincie redempto
ristů vých. obřadu slibně se rozvíjí. 
Tvoří ji čtyři kláštery: 1. Holosko u 
Lvova, sídlo iprovinciála P. Jos. Schry- 
versa a zároveň noviciát kleriků. 2. 
Zboiska u Lvova, kde je šestitřídní 
juvenát a noviciát bratří laiků. Kněží 
tamní zabývají se skoro jen výchovou 
dorostu a konáním duchovních cvičení. 
Pravidelnou činnost misijní ve všech 
třech diecésích haličských rozvinuje 
třetí klášter ve Stanislavě. Roku 1927 
konáno odtud 30 misií. Dům mezi pra
voslavnými ve volyňském Kostopoiu 
byl založen 19, října 1926, brzy však 
opuštěn ,a založen jiný (1. října 1927) 
na Volyni, v Kovelu. Toto město má 
velmi příznivou polohu jako uzel sed
mi železničních tratí, V kraji tom, za 
ruské vlády násilně odkát oličeném, 
nemožno konali misie již proto, že tu 
neiní katolických chrámů. Nicméně prá
če misionářů má velký význam. Usi
lují zatím, aby katolíci vých, obřadu, 
rozptýlení mezi pravoslavnými, zacho
vali se ve víře a sorganisovali v řád
ných farnostech. Také mnoho svazků 
manželských, neplatně v chrámu pra
voslavném uzavřených, se napraví. Pro
tože i odloučení rádi přicházejí, koná- 
li se někde katolická bohoslužba, má 
kazatel často příležitost i k nim ne
přímo' promlouvati, aby je získal pro 
sjednocení. Roku 1927 sjednotili se 
takto 2 kněží a 5000 laiků s katolic
kou církví. Počátkem roku 1929 bylo 

v Polsku 28 kněží-redemptoristů vých. 
obř., z toho 19 Belgičanů a 9 Ukrajin
ců, 12 bohoslovců. 25 bratří laiků, 19 
noviců (z toho 7 kleriků) a 84 juve- 
nistů.

První sjezd slovanské katolické mlá
deže akademické svolal polský katol. 
spolek akadem. „Odrodzenie“ (Obro
zení) na den 12. dubna t. r. do Kra
kova, Súčastnili se ho katol. studenti 
čeští, slovenští, slovinští, chorvátští, 
rusínští, ruští i lužičtí Srbové. Jedná
no bylo o duševní spolupráci všech 
slovanských katolických akademiků, o 
společné organisaci k lepšímu uplat
nění slovanského katolicismu na fó
rech mezinárodních (jako jsou na př. 
sjezdy „Pax Romana“). Základnou 
nejlepší je slovanskému katolickému 
studentstvu idea cyrilometodějská. 
Praktickým důsledkem krakovského 
sjezdu má být hromadná účast katol. 
akademiků slovanských na letošních 
oslavách svatováclavských.

Nestor polského episkopátu, vilen- 
ský arcibiskup Karel Hryniewícki ze
mřel po několikaměsíční chorobě ve 
Lvově letos dne 14. dubna ve vyso
kém věku 88 roků. Pocházel ze šlech
tického rodu z Podlesí a stal se hned 
po svém vysvěcení r. 1867 profesorem 
Duchovni akademie petrohradské, na 
níž byl vystudoval, R, 1876 byl jme
nován mohylevským kanovníkem a 
krátce nato rektorem metropolitního 
semináře v Petrohradě. Veliké naděje 
v lidu i kněžstvu vzbudilo jeho jme
nování biskupem vilenským r. 1883. 
Ale už po půl druhém roce (1885) 
odstranila ho z Vilna carská vláda, 
jejímž volným nástrojem nechtěl býti 
ve svém úřadě, a poslala ho do' Jaro- 
slavi nad Volhou, kde po 5 let zůstá
val ve vyhnanství. Teprve v r. 1890 
směl opustit Rusko, Uchýlil se do Ha
liče, povýšen byv papežem Lvem XIII. 
za titulárního arcibiskupa a přijal fa
ru v Tuchově a později ikanonikát ve 
Lvově. Značnou část roku trávíval 
v Zazulách u Zločova, kde svým ná
kladem zřídil samostatnou duchovní 
správu. V letech 1921—1922 předsedal 
jakožto věkem nej starší sněmu země 
vilenské. Se zvláštní zálibou navštěvo
val Svatou zemi, vykonav za svého ži
vota čtrnáctkráte pout na tato svátá 
místa. Na poslední pouti postižen led
vinovou chorobou musil se vrátit do 
Lvova, kde zbožně zemřel.
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Z JUGOSLAVIE

Srbský pravoslavný synod bělehrad
ský snaží se v dorozuměni s vládou 
provést centralisaci (soustředění) cír
kevního života pravoslavného v celé 
Jugoslávii. Tím ovšem naráží na odpor 
pravoslavných obcí v Bosně a Hercego
vině i ve Voijvodině, které se nechtějí 
za žádnou cenu vzdát své starobylé 
samostatnosti. Jedná se tu (především 
o samosprávu církevního majetku těch
to obcí, jejich škol, volbu domácího 
kněžstva, vesměs to dávná práva, kte
rých se jim nedotkly nikdy ani ně
kdejší úřady rakouisko-uherské. Tím se 
ovšem jenom zveličuje rozpor mezi 
Staro a Novosrby!

Pomocným biskupem (koadjutorem) 
stařičkého biskupa lublaňského, dra 
Ant, Bonaventury Jegiliče, s právem 
následnictví jmenoval svátý Otec uni
versitního iprofesioira dra Řehoře Rož- 
mana z Lublaně. Nový biskup je rodá
kem ze Šmihelu u Pliberiku v Koru
tanech a je stár 46 roků. Na kněze byl 
vysvěcen r. 1907, Po roce kaplanování 
v Bonovlích odebral se na vyšší boho- 
slovná studia do Vídně, kde byl ro
ku 1912 promován za doktora bohoslo
ví. Vrátiv se z Vídně', byl nejprve 
prefektem v „.Mariánském ústavě“ v 
Celovci a pak i docentem a profesorem 
mravouky a církevního práva. Po ne
šťastném plebiscitu r. 1920, uchýlil se 
dr. Rožman do Lublaně a tam se stal 
suplentem a r. 1924 profesorem kano
nického' práva na nově zřízené univer
sitě. Slovinští katolíci vítají v něm 
horlivého pomocníka v apoštolském 
díle zasloužilého, ale už stářím znave
ného biskupa Jegliče. Na mnogaja 
i jeta!

Novým biskupem dubrovnickým byl 
jmenován svátým Otcem splitský ka
novník a farář dr. Josef Carevič. Po
chází z Metkoviče v Dalmácii, kde se 
narodil r. 1883. Po vykonaných studi
ích ve Síplitu a v Římě (na Gregoriánu) 
nabyl mnohých zkušeností v biskupské 
kurii, v úřadě katechety, vikáře, spi- 
rituála v biskupském semináři, vojen
ského kuráta a od r. 1924 jako kapi
tulní kanovník a farář ve Splitu. Pra
coval vědecky, vydal dvousvaizkové 
dílo o hypnotismu, dějepisnou mono
grafii o Konstantinu Vel., byl spolu
pracovníkem časopisu „Bogioslovska 
Smotra“. Ale byl také prakticky čin
ným v Mariánské družině, v Charitě, 

v odborové organisaci dělnické, založil 
Katolický dům, vedl Katolickou akci 
atd. Přináší si tedy nový biskup do 
svého odpovědného úřadu vysoké vzdě
lání, bohatou praksi kněžskou, milou 
povahu a nadšení pro roizvoj katolic
kého života svého národa. Iskreno 
čestitamo!

Z ANGLIE

Anglikánský biskup John Greig z
Buickfordu u Londýna navštívil po
čátkem letošního dulbna jugoslávský 
Šibeník, aby se zúčastnil nastolení ta- 
mějšího pravoslaviného' biskupa. Po 
svém příchodu zdůraznil v rozhovoru 
s novináři vroucí touhu anglikánské 
církve po sjednocení všech křesťanů. 
Jejich církev (anglikánská) není prý 
výlučně jen národní církví. Neboť mezi 
350 biskupy anglikánskými jsou i pří
slušníci jiných národů. Méně šťastná 
byla však zmínka Johna Greiga, jako 
by hlava katolické církve nebyla dala 
odpověď na volání anglikánů po jed
notě církve. Jsou přece všeobecně zná
my zásadní a otevřené projevy nyněj
šího svátého Otce o otázce sjednoce
ní, jež právě jemu tolik leží (na srdci. 
Biskup John Greig je pokládán za 
znalce poměrů balkánských a těší se 
přízni nynějšího předsedy anglické 
vlády Baldwina, jemuž je rádcem v 
otázce balkánské (politiky, V tomto o- 
světlení by ovšem jeho láska k pra
voslavnému biskupu šibenickému i je
ho unionistický projev vypadal trochu 
jinače! Méně irenicky!

Angličtí katolíci zahájili ve všech ka
tolických chrámech 8. dubna osmiden
ní slavnosti ina památku stého vý
ročí -své svobody. V katedrále west- 
miinsterské v Londýně měl děkovné 
služby Boží kardinál Bouřné a po nich 
„Te Deum“. V anglickém tisku objevily 
se zprávy, že sv. Stolice má v úmyslu 
k tomuto jubileu jmenovat ještě dru
hého anglického kardinála. Jako kan
didát je uváděn arcibiskup liverpool- 
ský msgre Downey. V jeho sídle pořá
dají angličtí katolíci výstavu památ
ných předmětů z dob svého pronásle
dování, ornátů, kalichů, listů psaných 
mučedníky za víru a pod. Dnes už 
radostné vzpomínky!-----------

Dějiny anglického katolicismu vy
pravují o třistaletém krutém pronásle
dování, kdy vláda usilovala ve své 
oblasti vyhladit jméno katolické. Te
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hdy plnila se Kanada a jiné země 
americké anglickými katolickými vy- 
stěhovalci, Ale přece dočkali se svo
body. Letos 13. dubna bylo tomu sto 
let. Jaké to vzpomínání! R. 1585 ze
mřel v Římě poslední katolický biskup 
anglický Tomáš Goldwell. Správa ka
tolické církve spočinula potom v ru
kou jednoho kněze, který r, 1613 umírá 
v žaláři. Po 10 letech teprve byl pro 
katolíky anglické jmenován vikář s 
mocí biskupskou, r. 1688 byli už čtyři, 
r. 1840 bylo jich osm, až konečně pa
pež Pius IX. obnovil r. 1850 v Anglii 
katolickou hierarchii. A dnes mají dva 
miliony anglických katolíků 4 arcibis
kupy (ve Westminsteru, Birminghamu, 
Cardiififu a Liverpoolu) a 14 biskupů. 
Církev je oddělena od státu, katolíci 
si sami vydržují nejen kněze a kostely, 
ale i své katolické školy, semináře, 
církevní ústavy, sirotčince atd. Kato
líci angličtí milují svou církev. Pozo
rujte je jenom, jak zbožně vstupují do 
chrámu, jak se tam uctivě chovají. 
Před vystavenou nejsvětější Svátostí 
neuvidíte katolíka, který by se jí ne
klaněl na! obou kolenou. Londýnská 
katedrála je na př. otevřena až do 
10 hodin večer, a vždycky tam najdete 
hodně lidí, kteří se vroucně modlí před 
svatostánkem. I přes den přicházejí 
věřící do chrámu pomodlit se křížovou 
cestu. V kostele sv. Anny v ulici Or- 
chard (v Londýně) bývá noční ado
race mezi první sobotou a nedělí v mě
síci, Pobožnost klanění začíná o 11. ho
dině v noci a o půl 5. hod, se slouží 
první mše sv. Súčastňují se jí lidé všech 
stavů a každého věku a ráno je vidíš jít 
z kostela přímo do práce nebo úřadu. 
Duchovní cvičení pro laiky jsou velmi 
rozšířena, všechny kláštery rády pro 
ně propůjčují své domy. Dělníci a 
trhovci konají je aspoň od soboty ve
čera přes neděli. Živou svoji víru ang
ličtí katolíci také nebojácně vyznávají, 
Tak na příklad za londýnské výstavy 
r. 1924 a 1925 postavili katolíci i na 
výstavě kostel, v němž byla přechová
vána nejsvětější Svátost a tisíce a tisí
ce návštěvníků přicházelo tam na mši 
svátou i Ik sv. svátostem. Dojemný byl 
zvláště obrázek při denním večerním 
sv, požehnání, kdy vedle sebe ve vý
stavním chrámě klečeli Angličan, Ja
ponec, Číňan, Egypťan nebo katolík 
brasilský a všichni zpívali jako jedně
mi ústy „Tantum ergo sacramentum". 
Angličan-katolík nijak se netají se 

svojím horoucím přáním: přivést celý 
národ opět k jednotě katolické církve. 
Káží o tom veřejně katol. biskupové 
s kazatelen, mluví o tom řečníci na 
katolických sjezdech, píší o tom ote
vřeně katolické noviny. Angličan zná 
katolickou modlitbu: ,,Jesus! Convert 
England! Háve Mercy on this Coun- 
try! („Ježíši, obrat Anglii, smiluj se 
nad touto zemí!") Katoličtí kněží i lid 
v Anglii modlí se aspoň jednou mě
síčně před vystavenou nejsvětější Svá
tostí za obrácení své vlasti, která v 16. 
století opustila matku, církev katol. 
To pokládají také za svoji vlastenec
kou povinnost, protože všichni milují 
svůj národ!

Počátkem letošního dubna (4, dub
na) zemřelý kardinál Gasquet byl 
dlouhá léta prvním opatem anglické 
provincie benediktinské a přispěl mno
ho k rozkvětu své řehole. Vynikal ja
ko učený znalec církevních dějin a 
účastnil se přípravných prací ke kri
tickému vydání „Vulgáty“ {'Písma sv.). 
Také v kongregaci pro východní cír
kev byl činným, O. v p.!

Z FRANCIE

Katolická misie pro Čechoslováky 
v Paříži poslala našemu Apoštolátu 
tento připiš: Msgre! Děkujeme Vám 
mnohokráte, že jste nám poslal na 
velikonoce českého kněze, který pů
sobil mezí námi tak obětavě a nezišt
ně. Vdp. univ, profesor dr. Bartoloměj 
Kutal měl pro nás nejenom nedělní 
kázání, nýbrž i velkonoční duchovní 
cvičení a soubor vědecko-populárních 
přednášek, za něž jsme mu velikou 
vděčností zavázáni. Kromě toho byl 
nám trpělivým zpovědníkem, takže 
všichni jsme měli příležitost vykonali 
svou velikonoční povinnost, jak o ně
jaké misii. Vzdáváme proto P. T. Apoš
tolátu upřímné „Zaplať Pán Bůh“ a 
prosíme, byste i nadále na nás neza
pomínali. S přáním, aby požehnání 
Boží spočívalo na všech záslužných 
pracích Apoštolátu, znamenáme jmé
nem všech katolíků z ČSR. v Paříži 
a ve Francii: Msgre dr. Rudolf Zhá- 
něl, superior misie a předseda Svazu 
katol. z ČSR. — Následuje 26 krajan
ských podpisů.

Úřední orgán pařížského arcibiskup, 
ordinariátu, „Semaine religieuse de 
Paris" (z 13. IV. str. 537), přinesl tuto 
pochvalnou zprávu: „Čtyři misionáři 
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z ČSR. projížděli města a venkov 
francouzský v letošní době velikonoční. 
Hlavní střediska jejich činnosti byla: 
Paříž, Marseille, Dijon a Argenteuil. 
Navštívili tyto diecése: Versailles, 
Angers, Bourdeaux, Bourges, Orleans, 
La Rochelle, Nancy, Bayeux, Nevers, 
Evreux, Meaux, Ďijoin, Marseille a 
Paříž, Svatá přijímání byla hojná. Je 
to nepochybně dobré ovoce i nynější 
práce, ale též výsledek stálé apoštol
ské činnosti československé misie pa
řížské. Superior této misie, msgre dr. 
Rud. Zháněl, prosí naše kněze, kteří 
na svých cestách jedou Paříží anebo 
vůbec do Francie, aby mu to ozná
mili a věnovali laskavě některou ne
děli nebo i jiný volný čas, pokud jim 
to jejich cestovní program připouští, 
našim krajanům, rozptýleným po Fran
cii. Tím by prospěli nejen naším kra
janům, často trpce pociťujícím svoji 
odloučenost od domova, ale i vlasti, 
národu, ČSR, i našemu prestiži ve 
Francii. Sami pak by si odvezli z 
Francie leckteré zkušenosti pastorační 
a blahé vzpomínky dobrého skutku 
blíženské lásky,

Z MAĎARSKA

Podle nedávno vydaného „Katolic
kého almanachu uherského“ činí cel
kový počet obyvatelstva uherského 
7,945.878. Z toho jest 65.1 proč, ka
tolíků, 27,5 proč, protestantů, a to ze 
tří čtvrtí vyznání kalvínského, 6,2 proč. 
Židů a Ostatek (1,2 proč.) uniti. Počtem 
však katolíci rostou. Kdežto mezi oby
vatelstvem nad 60 let jslotu katolíci za
stoupeni jen 61.5 proč., je katolických 
dětí do 6 let 69.7 proč. Rodiny kato
lické, a zvláště řeckokatolické převy
šují počtem dětí ostatní vyznání.

Z RUMUNSKA

Sjednocení katolíci rumunského ob
řadu starají se horlivě o prohloubení 
svého náboženského života. Dobrým 
příkladem předchází jim zvláště uni
versitní město Cluj sivými četnými ná
boženskými konferencemi (přednáška
mi), Unitě v Rumunsku, počtem asi 
1,800,000, mají ve sněmovně i senátě 
dobré zástupce. Ministerský předseda 
Maniu je praktickým sjednoceným ka
tolíkem, v senátě vedle metropolity 
Vasila Suciu a tří biskupů zasedají 
ještě čtyři sjednocení katolíci rumunští.

Z ARMENIE

Armefaský katolický patriarcha Pa
vel Petr XIII. Terzian opustil letos v 
lednu dosavadní své sídlo v Cařihradě 
a přestěhoval se na Libanon, do Beiru
tu. Tak to bylo usneseno loni v Římě 
na poradě arménských biskupů a 
schváleno také svátým Otcem, Úřady' 
beirutské uvítaly patriarchu velmi 
slavně. Kéž změna sídla patriaršího' 
přinese také lepší budoucnost těžce 
zkoušeným katolíkům arménským!

Z AMERIKY

Z Kanady. Letos 11. října bude tomu 
30 roků, co z Belgie do Brandoinu 
(Prov, Manitoba) přišel P. Achilles 
Delaere C, ss. R., aby pečoval o vystě- 
hovalce z Polska. Brzy naskytla se 
mu příležitost pracovati též pro kato
lické Ukrajince, kteří rádi navštěvo
vali jeho kázání a bohoslužby. Když 
roku 1902 odpadlý mnich Serafim za
kládal pomocí presbyteriánů „autoke- 
fální" (nezávislou) církev, a byla oba
va, že strhne všechny kanadské uni
aty do rozkolu, pojal P, Delaere 
úmysl, přestoupili na obřad východní, 
aby snáze mohl čelili zhoubnému vlivu1 
nové církve. 21. srpna 1906 pomocí 
arcibiskupa Langevina ze Sv. Bonifáce 
dostalo se jemu a jeho druhům z Ří
ma dovolení k trvalému přestupu. V 
klášteře redemptoristů v Yorktonu od 
té doby svorně působili kněží obojího 
obřadu. 1913 založil si východní svůj' 
zvláštní klášter.

Dnes dílo P. Delaera soustředěno- 
je do dvou klášterů. Jsou to 1. York- 
ton (provincie Saskatchewan). V měs
tečku s 5000 obyv. a v širém okolí 
vedou kněží duch, správu Ukrajinců- 
Jaká pestrost vyznání je v městě, 
vidno odtud, že tu kromě katolíků a 
protestantů anglických žije 13 rodin 
polských, které rády docházejí do- 
chrámu sjednocených, dále 132 rodin 
rusínských, z nichž je 70 uniatských,. 
13 schismatických z Bukoviny, 14 ná
leží k „Serafimovcům“, 35 k protes
tantům. V duchovní správě pomáhají 
Školští bratři a Sestry Neposkvrněné
ho Početí (východ, obřadu), se školou 
dívčí. Život při chrámu Matky usta
vičné pomoci je čilý, ročně podá se 
20.000 sv. přijímání. „Vidpust“ (pout
ní slavnost) shromáždila vloni na 3000 
účastníků do Yorktonu, na 300 aut 

187



stálo u kostela. Měsíčně objíždějí kně
ží také 20 stanic okolních, kde v kos- 
telích slouží se služby Boží, udělují 
svátosti a vyučuje lid ve víře často 
od časného rána do pozdního odpo
ledne.

litina (prov, Sask.), druhý klášter 
obř, vých., založen 1919, Odtud do
jíždějí kněží do 9 stanic, více méně 
vzdálených, v létě autem, v zimě sa
němi. Před několika lety dak (zpěvák 
chrámový) pobouřil osadu a lid sve
dený div misionáře nevyhnal. Dnes, 
jsa vyobcován od biskupa, pozbyl vlivu 
v osadě.

Tři léta působili redemptoristé také 
v Komárně (prov. Manitoba). Měli na 
starosti 25 stanic v dáli 10—200 mil 
Kraj tento, neúrodný a chladný, obý
vají jen Ukrajinci (asi 6000 obyv.). 

Později předána byla tato farnost 
knězi světskému.

Celkem působí letos v Kanadě 3 
kněží-,redemptoristé z Belgie, 4 Ukra
jinci, 6 bratří laiků, bohosloví studuje 
6 kleriků, juvenisté v ústavě BroCkvil- 
le 4. Zároveň odděleno toto území od 
mateřské provincie belgické a přidě
leno francouzské provincii v Kanadě.

Sychravým, chladným a proměnli
vým počasím nastávají rheumatikům 
krutá muka. Masáží imentholovou fran- 
covkou „Alpot£ docílíte velké úlevy, 
krev se dokonale rozproudí, poskytne 
náležitou výživu tělu, tím posílí svaly 
a působí blahodárně na nervy. Poraďte 
se s lékařem, jakým způsobem má býti 
masáž provedena. Francovku „Alpu“ 
v původních lahvích obdržíte všude!

Tajemník Apoš
tolátu sv. Cyrila a 
Metoděje, redak
tor tohoto listu, P. 
František Jemelka 
byl v měsíci únoru 
jmenován svátým 
Otcem papežským 
komořím, monsig
norem. Vyzname
naný zamlčel to svým čtenářům. 
I nezbývá, než abych za jeho zády 
vyznamenání jeho celé široké obci 
apoštolátní oznámil. Nebylo vhod
nější osoby, která by před 3 lety 
po odchodu dr. Fr. Hrachovského 
byla se ujala práce v Apoštolátě 
nad P. Frant. Jemelku, kaplana ve 
Val. Meziříčí. Otázkou cyrilometo
dějskou zabýval se intensivně od 
let bohosloveckých, znal slovanské 
řeči, byl plný tradice sušilovské, 
wurmovské a stojanovské, dávný 
spolupracovník f P.Adolfa Jaška a 
proto p. arcibiskup dr. L. Prečan 
nerozpakoval se dlouho a povolal

P. Františka do O- 
lomouce. Co práce 
za tu krátkou dobu 
P. Frant. Jemelka 
v kanceláři, v orga- 
ganisační činnosti, 
v časopise,na schů
zích, na triduích a 
vůbec na kazatel
ně, pak v zahranič

ních misiích vykonal, nemohu po
drobně vyličovati. Ale práce bylo 
tolik a tak byla požehnaná, že p. 
arcibiskup vyhověl prosbě tlumo
čené z ciziny a požádal sv. Otce, 
aby P. Františka vyznamenal. Sta
lo se. Práce a zásluha byla oceně
na, prestiž Apoštolátu vyzname
náním tajemníkovým pozdvižen. 
Radujeme se z toho všichni, kdož 
stojíme vedle nového monsignora, 
a radovati se s námi bude zajisté 
celá desítitisícová obec apoštolát
ní. Kéž Pán Bůh i nadále houžev
naté práci monsignora Fr.Jemelky 
žehná co nejvíce.
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KNĚŽSKÉ ODĚVY zhotovuje za nejlevnější ceny

František Spunda, seminární krejčí v Olomoucí
(naproti semináře).

Stále na skladě: plátěné a celuloidové kolary, birety, náprsenky
za nejlevnější výrobní ceny.

Lidové knihkupectví Ignác Hofírek,
Olomouc,Wilsonovo nám. 18.

Dodá: Veškeré literární novinky, zvláště knihy zábavné, poučné, náboženské 
(misály, brevíře, codex atd , vše nejnovější vyd.), divadla, hudebniny. — Je

diné lidové knihkupectví v olomoucké diecési! Poznačte sobě adresu!

Nejlevnější a 
nejvkusnější 

tiskopisy
dodává

knihtiskárna 
„S N A H A“ 
F r. Olšovský 
v Hranicích.

Doporučujeme bezkonku
renční závod

Karel Murla
V OLOMOUCI, Anglická 29.

Bohatý sklad klenotů, zlatého a stří
brného zboží, hodiny od nejlaci
nějších do prvotřídních. Vše pod 
písemnou zárukou. Odborná dílna 

pro veškeré správky.
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Založeno 1890.

Konstantin Doupovec, 
pozlacovač v Krásně 
nabízí se veledůst. duchovenstvu, že 
provádí veškeré opravy pozíacovačské 

práce, kostelní oltáře, sochy atd.

PIANA, PIANINA 
firmy JOSEF KAŠPAR, továrna 
pian v HRADCI KRÁLOVÉ, jsou 
prvotřídní a nejlevnější! Vyznamenány 
Grand Prix se zlatou medalii a zásluž
ným křížem v Paříži 1927. Zastoupení 

a sklad má firma

JOSEF DOPITA
v Olomouci, Denisova 35.

(Spolkové odznaky 
kovové, emailované a slavnostní 
k sjezdům, sletům a j. slavnostem 

dodá nejlevněji firma

ALOIS LOUDA, 
ŽELEZNÝ BROD 356 

(ČECHY).
Žádejte vzorky a rozpočty.

Korouhve 
prapory — paramenta 

baldachýny 
vyrábí odborný závod

M. Nedomová a sp.
v Olomouci.

Kalichy, ciboria, svícny i všechny cír
kevní věci ve velkém výběru 

na skladě.

Založen 1865.

Podporujte katolický módní závod

Richter & Hill,
Olomouc.

Pámské látky, dámská konfekce, ko
berce, záclony, pokrývky

v největším výběru a za nejlevnější pevné ceny.
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Vyobrazené elektr. osvětlení basiliky na Velehradě provedla fma

„Transforma“, elektrotechnická společnost s r.o. v Olomouci II,
u hlavního nádraží. — Telefon číslo 469.

Též provádí: elektrický pohon varhan, elektrický pohon zvonů.
Kromě toho zařídila elektr. osvětlení ve více kostelích a farách na 
Moravě i na Slovensku. V záležitostech elektrisačních všeho druhu, 
každého rozsahu a napětí obraťte se s důvěrou na dotyčnou firmu, 

která Vás vždy obslouží odborně, levně, rychle a se zárukou.
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Jezdec na koni 
pociťuje po vyjížďkách a tre- 

ningu únavu a proto 

natírá 
bederní, obratlové, břišní, ste

henní a lýtkové 

svaly 
mentholovou francovkou 

ALPOU
Masáží „Alpou“ svaly zesílí, 

nervy osvěží a dostaví se 
bujará nálada.
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Kdo agituje pro exercicie, uslyší různé 
námitky. Na příklad:

To není pro mne; to jest jen pro 
zbožné duše.

Dle svědectví papežů, znalců duchovního 
života a exercitantů jsou exercicie pro 
každého: něco je v nich pro hříšníky, něco 
pro obyčejné lidi, něco pro zbožné. Snad 
i ty náležíš k jedné z těchto skupin. Ostatně 
kdo jest spravedliv, ospravedlňuj se ještě!

Já nepotřebuji exercicií.
Ale papežové a biskupové je všem od

poroučejí. Myslíš si, že se nepotřebuješ 
polepšiti? Kdo tak smýšlí, tomu je právě 
třeba vnitřní obnovy.

Nemám času.

Nemáš ani prázdnin, ani dovolené na dva 
svátky po sobě? Nemáš volné dva, tři dny 
v-365 dnech pro tak důležitou duševní 
potřebu? Duchovní cvičení se rozdělují na 
celý rok, na léto i na zimu. Vyber si jen 
vhodný čas.

Mnohá matka má ovšem obtíže s malými 
dětmi. Ale i tu se najdou obětavé dívky 
a paní, které několik dní vypomohou v do
mácnosti, aby se matka mohla věnovati 
spáse své duše. Jak vděčné jsou právě 
matky, které jsou ustavičně připoutány 
k děiem, kdežto rnuž má prázdniny, do
volenou, které ovšem zasluhuje. Nezaslouží 
si toho též matka?

P. P. nechtěl dělati exercicie, ač byl 
k nim často od přátel vybízen. Neměl nikdy 
času. Najednou onemocněl. 4 — 6 týdnů 
musil odpočívati. Nyní najednou měl čas, 
čas k ozdravení. Příteli, nejsi ty oním 
P. P.? Ne tvé tělo, ale duše jest nemocna, 
trpí těžkým hříchem ze zvyku, kdo ví jak 
dlouho. Víš to; již ti to oznámil lékař tvé 
duše. Hle exercicie jsou záchraným lékem 
pro tebe, tím, čím je pro tělo pobyt na 
venkově, v mořských lázních. Vymlouváš 
se, že nemáš času ! Nemáš času ani tehdy, 
když je u vás zábava, posvícení, pouť? Ne- 
máš-li času udělej si ho. Sotva kdy vy
užiješ lépe času než při duchovních cvi
čeních.

Nemám peněz.

Leckdo je chudý; tomu se musí pomoci. 
Šetři již napřed na potřebné výlohy. Je-li 
u vás exerciční pokladna, přistup za člena. 
Tak se mnohým usnadní účast na exerci- 
ciích. Snad přidá něco duchovní správce 
neb spolek. Ale stává se často, jako v jedné 
farnosti, kde pravil farář: U nás by mohl 
každý konat exercicie, jen kdyby chtěl. 
Napřed se vymlouvali: Nemám peněz. Za
ložili jsme exerciční pokladnu. Dáváme 
podporu; peníze máme. Nyní však mají 
jinou výmluvu. Byl nedostatek peněz pravou 
příčinou, že nešli na exercicie?

Nemáš opravdu peněz na třídenní du
chovní cvičení? Odkud bereš peníze na 
výlety, nejnovější mody, spoit, kino, vý. 

Karel Sudbrack S. J.        VÝHEŇ KATOLICKÉ AKCE.
Liché námitky.



roční trhy? Mnohý utratí za měsíc, týden 
neb i několik dní více, než by platil za 
tři dny v exercičním domě. Proč? Necení 
více tělo než duši?

Je to móda dělati exercicie.
Je to divná móda. Exercicie jsou vlastně 

cvičení v samotě. Již Kristus Pán a apo
štolově se uchylovali do samoty. Tak jak 
se nyní konají, sepsal je před 400 roky 
sv. Ignác. Je to tedy již stará móda.

Ale móda sem, móda tam. Otázka zní: 
Prospívají ti exercicie? Svatá Stolice je 
odporučuje všem bez výjimky, tedy i tobě. 
Exercicie jsou moderní, moderní doba jich 
požaduje. Ovšem není to žádné lehké mo
derní zboží.

Proč pořád něco nového.
Exercicie nejsou něčím novým. Již po 

několik století provádějí obnovu k blahu 
církve a nesčetných duší. Ostatně netřeba 
každou novou věcí hned opovrhovati. Ještě 
před nedávném jsme neměli aut, radia, 
létadel, vzducholodí a přece to vše pro
spívá lidem. Také i křesťanství bylo kdysi 
nové. Před 1900 lety se objevilo na světě. 
Bylo tenkráte k ničemu? Jsou také exer
cicie zbytečnou věcí, která není k ničemu ? 
Rozvážní lidé tvrdí, že exercicie by se mu
sely znova sestaviti, kdybychom jich ne
měli.

Exercicie přec nic nepomáhají.
Ovšem někdo z nich nemá užitku. Ale 

ostatní účastníci tvrdí opak. Kdo se v exer- 
ciciích nemodlí, neuvažuje, nezachovává ml
čení a pořádek, ba snad i ostatní ruší, 
u toho není divu, že nemá z nich uži ku. 
Kdo nemá chuti opravdu dělati exercicie, 
ať je raději nekoná.

Ale kdo všeobecně tvrdí, že z exercicií 
není žádného užitku, nemá pravdy, neboť 
skutečnost potvrzuje opak. Papež Pius XI 
praví zkrátka a jasně: Kdyby mnoho vě
řících pečlivě užívalo těchto prostředků 

k svatostí, mohli bychom doufati, že v krátké’: 
době se zastaví nevázanost, že se obnoví 
svědomí a plnění povinností a že konečně 
dosáhne lidstvo kýženého pokoje. Cí slova: 
platí v této věci více: tvoje, či papežova. ?

Odkud vyvěrají prameny odporu?
Tři studánky dodávají tuto kalnou vodu: 

nevědomost, lidská bázeň a strach, že by 
se mohl člověk obrátiti.

Když je to neznalost, pak jednoduše 
musíš změniti svůj úsudek. Papež, svati, 
miliony exercitantů a exercitantek jistě ne
budou odporučovati něco špatného.

Bázeň lidská.
Na tom nezáleží, co si lidé o tobě myslí, 

nebo mluví, půjdeš-li na exercicie. Žádný 
z nich tě nebude zastupovati, až se objevíš 
před soudnou stolicí Boží. Ovšem na tom 
bude záležeti, co o tobě soudí božský Spa
sitel : Kdo mne vyzná před lidmi, toho 
i já vyznám před Otcem svým nebeským.

Strach před obrácením?
Tento strach brzy zmizí, jakmile vnikne 

do duše tichý pokoj duševní, klid z do
brého svědomí. Právě tento tak velice roz
šířený strach, že v duchovních cvičeních 
se musí zanechali hříchu i příležitosti ku 
hříchu, že se musejí špatné náklonno.-ti 
potlačovati a ctnostný život začíti je nej
lepším jejich doporučením: daleko lepším, 
než nejlepší kázání.

Výsledek.
Apoštol musí přihlížeti, odkud prýští 

kalné prameny a podle toho zařídí své 
jednání. Když najdeš někoho, jenž by do
cela dobře mohl konati exercicie, ba do
konce by je měl dělati, ale přece se vše
lijak vymlouvá, pak se za takového mnoho 
modlívej, konávej za něho umrtvování a ka
jící skutky. Opatrně někdy opakuj prosbu; 
později bude ti za to vděčným, jak ukazuji 
dva příklady v následujícím pojednání. 
Proto apoštolé exercicií do prvních řad!

EXERCIČNÍ HLÍDKA.
Exercicie na Sv. Hostýne. Od 21, května večer 

do 25. května ráno duchovní cvičení pro paní. Po
řádá tyto exercicie Mař. družina dam od sv. Ignáce 
v Praze, mohou se však hlásit také účastnice so- 
dálky i nesodálky z Moravy.

Bližší v denním tisku.

Kněžské exercicie na Sv. Hostýně budou letos 
paterý. První koncem června hlavně pro důst. pány 
pensisíy a pro ty kněze, kteří by v prázdninách ne
měli času. Další furny budou pak v červenci a dva 
v srpnu.



Hlučin. Duchovní cvičení české mládeže v exer- 
cičním domě v Hlučíně ve Slezsku.

Ve dnech 22. — 26. března t. r. konala se česká 
duchovní cvičení pro mužskou mládež. Účastnili se 
jich většinou Orli, dále členové katolické Omladiny 
a jiní mladíci. Celkem bylo 23 exercitaníů. Exercicie 
řídil dp. P. Ferd. Nesrovnal T. J. z Prahy. Účastníci 
byly v exercičním domě mile přijati a nebudou dní 
v ústavě ztrávených nikdy želeti. Jaké nadšení vzbu
dily krásné promluvy o cestě k duchovnímu životu, 
svědčí to, že téměř všichni účastníci se přihlásili do 
říšské Eucharistické akce a 25. března složili čestný 
slib. Všichni, kteří jsme se těchto duchovních cvi
čeních účastnili, srdečně děkujeme dp. exercitátorovi 
za nezapomenutelné chvíle, které nám připravil svými 
nadšenými výklady o duchovním životě a ctihodným 
sestrám za laskavé přijetí a za všecku péči nám 
prokázanou.

Katolické mládeži našeho kraje vřele doporuču
jeme, aby použila nejbližší příležitosti a okusila 
vzácných dobrodiní exercicií. Účastníci.

V měsíci květnu se konají v exercičním domě 
v Hlučíně duchovní cvičení v tomto pořádku :

Německé: pro panny od 8. — 12. května — 
pro ženy od 13. — 17. května _— pro muže od 
17. května — 21. května. — České: pro panny 
(Mar. druž.) od 24. — 28. května — pro muže 
od 29. do 2. června. — 1. května jsou tamtéž 
první duchovní cvičení pro školní děti. Začínají 
v úterý 30. dubna večer a končí ve středu 1, května 
k večeru. Připadnou-li takováto jednodenní duchovní 
cvičení školních dětí na neděli, začínají v sobotu 
večer a končí v neděli k večeru. Řídí je jejich ka
techeta nebo si obstará sám jiného kněze. Jinak se 
o děti postarají sestry exercičního domu Za uby
tování a za stravu se platí 15 Kč za každé dítě.

Rozvoj exercičního hnutí v CSR Velehrad se 
Stojanovém v popředí. — Vlaštovka exercičního 
hnulí 1929: exercicie veřejných pracovníků na 
Velehradě 25. — 28 března 1929. Exerciční hnutí 
u nás nabylo rychlé rozšíření. Z několika ohnisek 
\ elehrad, Hlučin, Praha, Hájek, sv. Hostýn rozchází 
se po několik let nově obnovené duše, třídenními 
exerciciemi utvrzené, obmyté s novým nadšením a 
ohnivější vírou a přejí si vždy, aby příštího roku 
mohly opětně účastnili se exercicií, aby toto hnutí 
nalézalo nové a četné stoupence.

Nejproslulejším středem exercičním je Stojanov 
na Velehradě, v němž dlí stále duch velkého jeho 
zakladatele, tatíčka Stojana, pokorného kněze a věr
ného syna svého lidu. Šlechetným darem dr. Anto
nína Cyrila Stojana, arcibiskupa olomouckého, bylo 
umožněno provedení základního kamene rekatolisace, 
utvrzení našeho náboženského života. Na Velehradě, 
v Stojanově, vedou exerciční správu Otcové Tova
ryšstva Ježíšova, kteří pořádají duchovní cvičení pro 
jednotlivé stavy.

Duchovní jaro letošního roku ve Stojanově za
hájily duchovní exercicié pro veřejné pracovníky 
z Cech a Moravy. Potěšitelným zjevem byla účast 
Slovenska, naznačující slibné možnosti duchovního 
sjednocení.

Tři dny osamocení v celách Stojanová, vyplněny 
modlitbou, zpěvem, rozjímáním a duchovními pro
mluvami, vedenými dp. provinciálem T. J. drem Ři

hákem. Samota a mlčení, naprosté odloučeni od 
světa, čtyři úzké bílé stěny pokojíka, četba nábo
ženských, apologetických knih, sborový zpěv a mod
litba, mystické příšeří kaple, promluvy exerďátora, 
jdoucí přímo k podstatě bez citového zabarvení, 
rozumově, nekompromisně obnovily duši účaslníků, 
kteří přistoupili ve čtvrtek 28, III. společně ke Stolu 
Páně. Silentium, připusťme, že pro veřejné pracov
níky : politiky, tajemníky, a redaktory v poněkud 
tíživé, bylo prolomeno ve čtvrtek po sv. přijímání 
při snídaní v refektáři pěkným poděkováním dp. dr, 
Řihákovi, exercitátorovi, d kem sestřičkám za mo
ravské pohostinství.

Účastníci měli možnost shlédnouíi celý Velehrad, 
prohlédnouti vykopávky ve Starém Městě a nálezy 
v úh. Hradišti.

Za rok se opětně navrátíme 1!
Exercicie pravidelně konané v roční přestávce 

stávají se pro náš náboženský život jedním 
a velkým potřebným.

Pražský Večerník 30/3 1929.
Z Traplic. Abychom mohly pracovali dle stanov 

svazových, k tomu potřebujeme peníze a tyto si opa
třujeme jednak hraním divadelních představení, jednak 
sbírkami. Pokladnu spolkovou máme stále prázdnou, 
neshromažďujeme kapitálu, ale přispíváme na po
třeby našeho chrámu Páně, na ošacení místních 
chudých, na katechismy pro chudé žáky, na vánoční 
nadílku školních dítek, na charitativní účely a v po
slední době se naše členky skládají na stavbu 
exercičního domu v Brně. Nejvě'ši radott však 
máme z toho, že během 3 měsíců 19 žen a dívek 
od nás súčastnilo se duchovních cvičeni na posv. 
Velehradě. A přály bychom Vám, milé čtenářky, 
vidět ty šťastné a spokojené ženy a dívky, které du
ševně osvěženy domů z duchovních cvičení se na
vrátí. Jen to Vám můžeme pověděti, že tolik oprav
dové vnitrní radosti, klidu a síly ducha nenajdete 
nikde jinde, jenom na duchovních cvičeních, která 
zanechávají v duši člověka trvalou vzpomínku až do 
smrti Každá účastnice domů se vrátivší řekne: „To 
se nedá vypovědět, to se nedá zaplatit!“ každá při
pojuje: „Budu-li živa půjdu zase!“ I naše mladé 
dívky po duchovních cvičeních pravily: „Budeme si 
šetřit a půjdeme za rok zase. Na tak dojímavé 
chvíle nezapomeneme nikdy“. Všem Vám, milé čte
nářky, které jste na duchovních cvičeních ještě ne
byly, z plna srdce přejeme, by i Vám bylo jednou 
dopřáno okusiti těchto duševních hodů. Plně chápeme 
význam exercičního domu, který bude stavětí náš 
Svaz v Brně, a jsme šťastni, dočteme Ji se v „Kře
sťanské Ženě“, že darů na nový exerciční dům (nyní 
má název kulturní a sociální ústav) přibývá. — 
Zeny a dívky z Traplic.

Reimmichl: Alpská květina. (Úryvek románu). 
Doktorova sestra se již dávno k těmto náboženským 
cvičením přihlásila. Ale když se čas nyní přiblížil, 
zaváhala, má-li bratra nechati v tak smutném stavu. 
Doktor to pozoroval a proto naléhal na ni, aby 
jenom jela, že o něho nemusí mít strach, že se mu 
nic nestane. Jisti že bude v hostinci „Ú anděla“ 
a doma že mu bude poklízeti stará učitelova Wabi. 
Poněvadž prý se již na exercicie tak dlouho těšila, 
nemá jich za žádnou cenu tedy promeškali. Též 
s návratem domů že nemusí tak pospíchat. Na 
každý způsob se má zastaviti u rodičů a sourozenců 



ve Waldausu a několik dní se tam zdržeti. Způsobí 
jim ' ■ likou radost. Po dlouhém domlouvání Cilka 
svolí a a připravila se na cesiu. Přece se však cestou 
nezbavila starostí. Ale v Inšpruku zažila Cilka ra
dosti .é překvapení. Jak opustila vlak a šla k vý
chodu, zaslechla s pravé strany najednou jasný hlas 
a hned byla chycena měkkou a teplou ručkou:

„Pozdrav vás Bůh. slečno Cilko I“
„Co. vy? Vy, slečno Hillerová?“ zvolala Cilka 

velice překvapena. „Pozdrav vás Bůh. Jste již na
zpět ze Švýcar?“

„Ano, včera jsme přijely do Inšpruku a Direk- 
trecie dnes již odcestovala do Vídně. Je to stará 
paní a n< slouží ji nikde tak dobře jako doma. Ne
může se zbaviti starostí o svůj ústav a najednou 
spěchala domů. Ale co je nového v Langenau? Jak 
se d. rí panu doktorovi ?

„Dosti dobře. Jest jen velmi unaven a přepra
cován. Z jara se přemohl a íed se objevují teprve 
násle ky.

„Ach. ubožák! Není snad nemocen?“
„Ne, ne. nemocen vůbec ne, Až přijde více práce, 

bude zase jako ptáček. Je to tak vždy.“
„Doufejme. Ale nyní pojďte, slečno Čili, musíme 

si mnoho povídali“.
„Bohužel, čas nestačí. Musím hned do ústavu 

Margaretek hledali si místo.“
„Pak máme společnou cestu. Bydlím též v Mar

garet nu.
„Vy? Jak to!“
„Náležím k vám, hihihi, účastním se ,(éž exercicií 

pro dívky.“.
„Cože? Jse na exerciciích skutečně? Je to 

možné ?“
„Proč pak ne? Líčila jste takové osvěžení velice 

vábivé, proto se též podvolím takové léčbě.“
„Nebude Vám to za těžko? Je to trochu mnoho 

najednou. Pomyslete, tři dny ani slovíčka nepromlu
vili a zabývati se jen vážnými věcmi!“

„Budé-li mi to těžké, budete tak laskava a po
můžeš mi.“

„Rádá, jen bude-li to možno. Ale . . uvidíme,“
Za hovoru došly do města. Po večeři poslechly 

krátké kázáni o náboženských cvičeních kterých se 
súčastnilo na třicet dívek A tu se stalo něco ob
divuhodného : slečna Čili tentokráte nebyla pozornou 
při exerciciích, byla roztržitá a stále se dívala po 
Vídeňačce. S touto se děly zvláštní věci.

Prvního rána smála1 se slečna Hillerová trochu 
tomu neustálému mlčení, které bylo všemi úzkostlivě 
zachováváno, ale statečně mlčela. Během dne byla 
vážnější. Věčné pravdy, které po prvé slyšela před
nášeny jasně a přesvědčivě od starého kněze-jesuiíy, 
který řídil cvičení a který byl od světa sice odloučen, 
ale světa zkušený, činily na ni nepopsatelný dojem. 
Při večerní pobožnosti vydral se z jejího hrdla vzdeh 
a zůstala déle v kapli, než ostatní. Příštího dne 
pozorovala Cilka zvláštní nepokoj v celém jejím 
jednání. Jak se spolu setkaly, tázala si ji šeptem 
dok‘orova dcera ;

„Jak se daři slečně Hitlerové?“
„Nevím, nevím* šeptala druhá. „Mnohé jest mi 

nové a všelicos vůbec nesrozumitelné“.
..Jdete ke knězi, který vede cvičení, a žádejte ho 

o \y vět ení.“

„Nebude míti kdy.",
„Samozřejmo, že má čas. Nebudete jediná, která 

mu přednese svoje pochyby a u něho hledá duševní 
úlevu. Rád vám pomůže.“

Po čtvrt hodince již klepala Vídeňačka na dvéře 
pana jesuity. Přijal ji velmi laskavě. Brzy poznal, 
že je málo obeznalá v náboženství a má slabé před
sevzetí, ale při tom že má zvláště dobrou vůli. 
5 otcovskou něhou rozptýlil její převrácené názory, 
sdělil jí krátce základní znalosti náboženské, ukázal 
jí několik lehkých kapitol ku čtení a požádal ji, 
bude-li míti pochyb, jen af opět přijde. Najednou 
se osvětlila její mysl a chápala pak mnohem lépe. 
Na večer opět si zašla ku knězi, který jí vysvětlil 
podstatu zpovědi a že jí přispěje dobře se na zpo
věď připravili. Pojala ku knězi velikou důvěru a ne
odešla, až mu krátce vypověděla svůj život. Byla 
však velmi překvapena, neboť nenalezla ani známky 
opovržení nebo překvapení. Byl zcela klidný a mluvil 
ještě přátelštěji o ochraně Boha, jimž je vedena a 
před každou bolestí chráněna. Později zase klečeia 
dlouho v kapli a plakala. Ale tyto slzy nebyly již 
trpké, nýbrž utišující. Před sv. zpovědí měla ještě 
jakýsi strach. Následující- poledne, když byla před 
tím nejfěžš m, přece vše šlo lehce a hladce, že tomu 
ani věřiti nechtěla. Kněz jí pomohl několika jasnými 
otázkami, a dříve, než se nadála, dal jí rozhřešení 
a bylo po zpovědi. Po vyzpovídání se cítila takovou 
radost a klid, že si nemohla vzpomenouti, měla-li 
kdy v životě tak veselou, klidnou a příjemnou ná
ladu. Nyní najednou jí byla jasná slova doktorova, 
že nic nečiní tak veselým a šťastným člověka, jako 
pevné náboženství. Nejraději by zpívala. Ale to ne
bylo dovoleno, proto si klekla v kapli a děkovala 
Bohu, plačíc. Tentokráte to byly nejčistší slzy ra
dosti. Při generálním přijímání příštího rána zářil 
obličej Vídeňačky čistotou a něhou, že sestra do
ktorova byla jí cele zaujata. Tak zvláště krásná 
nebyla její př telkyně nikdy.

Když po službách Božích přestalo mlčení a jazyky 
se rozvázaly, ozývalo se na všech stranách povídáni. 
Na všech dívčích obličejích se rozprostřela jasná 
radost a jedna druhé měla tolik co vyprávěli.

Z Kelče na Velehrad Loni se vypravilo na 
Velehrad z kelečské farnosti několik žen. Když 
přijely, musily každému vykládat, co jsou to ty exer
cicie, co se při nich dělá a padlo i mnoho naivních 
otázek. A ony mluvily a nadšení své přelévaly do 
srdci svých sousedek. To byly jiskry, které měly vy
volali oheň. A letos? Jeli na Velehrad i mužové, - 
bylo jich sedm. Když se vrátili, vyprávěli druhým, 
že ženy nepřeháněly ani trošku — ba naopak, ne- 
řekly ani vše. A nakonec každému řekli: „Na rok 
musíte s námi“. V tyto dny dlí na Velehradě jede
náct žen. Už ani dočkat se nemohly. A nejely jen 
bohatší, ale i chudobné. Sehnaly si -nějakou pod
poru a ostatní rády doplatily tím, že si utrhly od 
úst. Takým obětím jistě Bůh požehná.

Čtenářka Selky z Komárovic v č. 9 popisuje 
své dojmy ve Stojanově: Ty chvíle, jež jsme po tři 
dny prožívaly, se nedají vypsali. Tak nám ty dny 
uběhly jako voda. Při poslední písni ve verši: „Vracím 
se v ten zlý svět, do strastí, zlob a běd“, všem se 
nám oči zábly slzami a mnohé se odtud nechtělo. 
Tam se otevře zrcadlo, v němž uvidíme život od 
nejútlejšího mládí. I v tom’nejlajnějŠím záhybu svého 
srdce najdeme skvrnu.



Literatura unionístická.
Alexandra, baronka z Oettingenů. 

„Petruša" str. 31. Rusko-katolická edi
ce „Christianin“, Wilno.

Známá berlínská lidumilka —- ruská 
konvertitka — Alexandra baronka z 
Oettingenů, prostými a dojímavými slo
vy líčí v této knížce osud malého Pet- 
ruši, který, ač velmi mlád, byl apoš
tolem sv. přijímání. Celá knížečka jest 
napsána ve formě dopisů, jež píše tento 
mladý ctitel nejsvětější Svátosti svému 
„duchovnímu otci“ — knězi —■ jehož 
poznal na misiích. Líčí svoji radost z 
toho, že stále více a více dětí vstupuje 
do „Ligy" a činí slib přistupovali často 
ke stolu Páně. Avšak život tohoto ma
lého apoštola nebyl bez obtíží. Rodi
čové jeho myslí, že není nutno, aby 
jejich syn byl tak nábožensky exalto
vaný a snaží se zmírnili 'jeho horlivost. 
Nejvíce trápí Petrušu to, že jeho otec 
jest nevěřícím. Modlí se za obrácení 
jeho a Pán Bůh vyslyší konečně svého 
apoštola, Petruša umírá, ale tato smrt 
přivodí obrácení jeho otce, který se 
stává upřímným katolíkem.

Knížečka baronky z Oettingenů uka
zuje ruskému čtenáři krásu katolictví, 
kterou vidí každé idosud inezkažené 
srdce. Přejeme jí hojného rozšíření a 
nepochybujeme o tom, že (ukáže se 
nejednomu pravoslavnému katolictví 
vpravdě takovým, jakým jest, a tak 
splní své poslání. V. Žižková.

„Govorí Strossmayera na vatikán- 
skom koncilu“. Hrvatsky napsal dr. 
Janko Oberški, profesor v Záhřebě. 
Objednali možno u „Národně Prosvje- 
te“, Zagreb, Kaptol, 27., nebo do konce 
května též u autora za cenu sníženou. 
Adresa autora: Zagreb, Kaptol 29. 
Kniha má 128 stran 8° formátu a v 
knihkupeckém prodeji stojí brož. 60 
dinárů, vázaná 70 dinárů.

Tentýž autor, dr. J. Oberški, vydal 
v Záhřebě (Nadb, tiskaira) samostatný 
otisk své unionistické práce z časopisu 
„Bogoslovna Smotra“, „Atos i crkveno 
jedinstvo“ (Hora Athos a církevní 
jednota). Cena 20 dinárů, str. 64, for
mát 8°.

Orientalia Christiana, Římský pa
pežský ústav východní vydává už od 

r. 1923 pod tímto titulem vědecké prá
ce týkající se náboženských otázek 
Východu. Jednotlivé svazky vycházejí 
ve volných lhůtách a obsáhnou ročně 

. nejméně 320 stran. Nejnovější práce 
msgra ďHeribignyho „O Mohamedovi 
a jeho díle“ je už 51. sešitem sbírky 
„Orientalia Christiana". Vedle latiny 
jsou tyto práce psány v hlavních ře
čech evropských, franštině, italštině, 
němčině a angličtině. Jedním z nej pil
nějších přispívatelů sbírky je náš kra
jan P. Boh. Spáčil, T. J., profesor vý
chodního ústavu a výborný znalec 
věrouky východních křesťanů. V „Ori
entalia Christiana" vydal důkladná 
pojednání o církvi, o učení odloučené
ho Východu, o svátosti křtu a zvláště 
obsáhlé o „nejsvětější Eucharistii“. 
Práce profesora Spáčila vynikají do
konalou znalostí východní literatury 
a jasným podáním i nej jemně jších 
otázek bohoslovných, „Orientalia 
Christiana" možno objednat pod adre
sou: Roma (128), Piazza di S. Maria 
Maggiore 7.

Dr. Otakar Tauber, Otázky cyrilo
metodějské, díl III. Velehrad, jeho vý
znam a jeho buditelé. Nákladem „No
vého národa“, Přerov, 1928.

Ve sbírce „Husitství ve světle prav
dy“, vydávané pražskou Tiskovou li
gou vyšel jako XXII.—XXIII. ročník 
obšírný (historický příspěvek k nej- 
starším dobám československým od 
Ant. Rokyty pod názvem: „O význa
mu nábožensko-politických snah sv. 
Václava v rámci světových dějin", 
Prahla 1928—29. Knížka má celkem 
341 stran. O náboženských snahách 
svátého Václava začíná však spisova
tel psát teprve na 305. stránce, takže 
ten obrázek svatováclavský je minia
tura v neúměrně velikém rámci světo
vých dějin začínajících ještě dřív než 
od Adama, totiž otázkou o stáří zem
ské planety. V nejstarších dějinách 
naší vlasti cyrilometodějských a sva
továclavských snaží se autor stopovat 
vliv bludu mariánského, jehož mučed
nickou obětí prohlašuje také svátého 
Václava!

Literatura.
„K Panně neposkvrněné národ 

český“. S tímto názvem vydal Karel 
Kolísek obšírný popis jubilejní pouti 

do Lurd r, 1928. Na 20 kázání a pro
mluv proslulých kazatelů zaručují 
trvalou cenu tělo knihy, ozdobené 20 



pěknými původními obrázky na kříd, 
papíře. Cena jen 17 Kč. Prvé vydání 
bylo hned rozebráno, takže bylo poří
zeno II. vydání. Lze objednali v ad
ministraci „Růže lurdské" v Brně, 
Falke-nsteine-ro-va 42.

Jubileum Monte-Cassína, Redakce 
benediktinské revue ,,Pax" (Praha II- 
320 Emauzy.) vydala k jubileu slavné 
kolébky benediktinského řádu zvláštní 
číslo, které je vyzdobeno mnohými 
ilustracemi a zvláštní přílohou na sé
piovém papíře. Čtenář se zde dozvídá 
nej důležitější věci o benediktinském 
řádu, jemuž evropská kultura tolik 
vděčí. České čtenáře bude zvláště zají
mali článek o nynějších i zaniklých 
klášteřích na území našeho státu. — 
Číslo tvoří celek pro sebe a bude trva
lou ceninou ozdobou každé knihovny. 
Cena pouze 5 Kč.

Papež Pius XI. Napsal Jos. Hronek. 

V Praze 1929. Nákladem Cyrilometo
dějského knihkupectví Gustav Franci 
v Praze, 8, str. 64 -s 5 vyobrazeními. 
Cena včetně porta Kč 5.50. První čes
ká jubilejní publikace -o svátém Otci 
Piu XI. přibližuje československému 
lidu osobnost a dílo současného vele
kněze. Jako na zavolanou vychází v 
tomto roce, kdy oslaví svátý Otec své 
501eté kněžské jubileum, kdy zvláště 
jsme vázáni vděčností synovskou za 
dobrodiní nám prokázané vystavěním 
v Římě české koleje „Nep-omucenum“. 
Knížka jest -pěkně upravena a ozdo
bena nejnovějším obrazem sv. Otce, 
stát, sekretáře kardinála Gasparriho, 
nuncia pražského -msgra P. Ciriaci-h-o, 
sekretáře msgra X, Rittera a zdařilým 
snímkem vatikánského města. Jsme 
pevně přesvědčeni, že každý katolík 
rád po této knížce sáhne, takže prvé 
její vydání bude záhy rozebráno.

Zakládající členský příspěvek ACM 
30 dol. poslala nám naše valašská kra
janka, si. B. Žlebkova z New Yorku, a 
míní si diplom sama vyzvednout při 
návštěvě staré vlasti. Děkujíce jí už 
nyní srdečným ,,Pán Bůh zaplať', 
ujišťujeme milou krajanku, že se na 
její návštěvu upřímné těšíme a na 
cestu do vlasti jí přejeme ochrany 
Boží.

Členské příspěvky; Odbor ACM., 
Napajedla Kč 38.70; odbor ACM., Ma
lé Prosenice 30. Farní úřady: Paršo- 
více 270, Domaželice 100, Tvarožná 48, 
Šternberk 150, Podhradní Lhota 100, 
Uni-čov 30, Přívoz 120, Zvole 46, Mil. 
-sestry, Jevíčko 110; Mar. družina žen 
a dívek, Červenka 55; V, iHubinský, 
Smolenice 10; F. Petrášová, Mysl-o-č-o- 
vice 40; V. Bahatčík, Bukovany 3; B. 
Janišova, Hrachovec Kč 30. — Celkem 
Kč 1200.70,

Vnitřní misie; Farní úřad, Kyjov 
Kč 250; Pí V. Pavelka, Domažlice, 
Čechy 50; P. C, Havlík, Bojanovice 
100; nejmenovaná z Malenovic Kč 50. 
— Celkem Kč 450,

Zahraniční misie; Farní úřad, Lošti- 
ce Kč 10; farní úřad, Lesná Kč 65. — 
Celkem Kč 75.

Dary z Ameriky pro Velehrad. R. 
K. Pištěková 10 dol. a p. Jan Horák, 
New York, Amerika, 1 dol. basilice 
velehradské. Pán Bůh zaplať!

Na monastýr východních redempto- 
ristů věnovali do konce března své 
příspěvky tito P. T. dobrodinci: 1 Kč:

Far. úřad, Otrokovice; K. Vítek, Zhoř,
— 2 Kč: A. Marek, Penčice; A. Kout
ný, V. Újezd; dr. Beran, Praha. — 
3 Kč: J. Procházka, Kroměříž; K. 
Adam, Kroměříž; F. Řezníček, Rataje.
— 4 Kč: A. So-piúch, Bra-třejov; K. 
Zetek, Kroměříž. — 5 Kč: Far, úřad, 
Hlinsko; N. H-rone-š, Bohuslavice; A. 
Tuček, Boskovice; F. Břeský, Bizenec; 
A. Marek, Otnice; Far. úřad, Štěpánov; 
V. Kubíček, Loštice; J. Brabec, Hra
dec Kr., B. Beneš, Bělohrad; J. Bará- 
nek, Val. Klobůky; A. Novák, Dobře- 
nice; A. Hekela, Těšetice; F. Čermák, 
Č. Budějovice; J. Sládek, St. Boleslav; 
F. Šířek, Ivanovice; J, Slavíček, Lib- 
ho-šť; K. Hudec, Roudnice; A. Roháč- 
k-ová, Třéšť; J. Něníček, Výš-ovice; 
Sestry S. K. Zábřeh; J. Daněček, Břev
nov; A. Sýkora, Vážany; A. Bezděk, 
Staměři-ce; J. Schneidr, Žižkov; A. 
Klásek, By-str-ovany; F. Naxera, V. 
Chvojno; F. Hála, Kobeřice; A. Doč
kal, Ptení; D, Kulač, Kolín; K. Štýb- 
rová, Vyško-viíce; H. Válka, Žaro-šice; 
T. Balík, Žižkov; Farní úřad, Nové 
Město; F. Keppert, Lípov; Á. Sig-1, 
Mříčná; M. Jeřábkové, Želechiovice; 
V. Ludvík, Písek; Š. Kunš-tátsiký, Ždě- 
tín; F, Josefík, Újezdec; J. Bechný, 
Kr-hová; M. Závodná, N. Zámky; V. 
Hubinský, Smolenice. — 5.50 Kč: Far. 
úřad, Luštěnice. — 6 Kč: J. Vyhlídal, 
Vyškov; Far. úřad St. Ves; B, Dórner, 
Praha. — 7 Kč: J. Odstrčil, Slavkov; 
K. Fablová, Těžkovice, Pokrač.
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Hovorna redakční.

P. T. K. Berkanówna'. Poznaň. Díky 
za laskavé informace! Že jsme vašeho 
bohatého materiálu misijního nepouži
li, má dvojí příčinu: předně v lidovém 
časopisu, jakým je náš „Apoštolát", 
nemůžeme uveřejňovat obsáhlého, sta
tistického soupisu misijní literatury a 
ústavů, a pak také nemůžeme opustit 
své platformy jako časopis věnovaný 
myšlence sjednocení. Pohanské misie 
mají svůj orgán. Jinak však sledujeme 
bedlivě u vás hnutí pro náboženské 
obrození i dílo sjednocení Pozdrav.

Kdo můžeš postrádat posledjií dvoj
číslo 5.—6. našeho časopisu apoštolát- 
ního, rač nám je laskavě zaslat za při

měřenou náhradu! Nedopatřením ex
pedice byla vyčerpána nutná admini- 
strační záloha. Adresujte: Apoštolát, 
Salesianum, Olomouc,

Drahé krajany americké, kteří hro
madně i jednotlivě přijeli s námi slavit 
památné milénium svatováclavské, ví
táme do staré vlasti co nejsrdečněji a 
zveme je všechny též ke společné 
pouti na posv. Velehrad ke kolébce 
našeho křesťanství.

Uctěte památku sv. Cyrila a Me
toděje modlitbou i almužnou na účely 
Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje, 
obětujte na jeho úmysl sv. přijímání, 
kněží pak aspoň jednu mši sv. Přilo
žených složenek použijte laskavě k 
zaslání svých darů a příspěvků!



APOŠTOLÁT
sv. Cyrila a Metoda pod ochranou bl. Panny Marie.

Ročník XX. Červenec 1929. Číslo 7.

Moudrý Veleknězi!
K 40. výročí kněžské ordinace Jeho arcib. Milosti dra 

Leop. Prečana.

František Střižovský.

Moudrý Veleknězi, jubilea tvého 
s>e slzou dnes mnozí, mnozí vzpomínají, 
neb tvou velkou lásku srdce otcovského 
k dílu sjednoceni ze skutků tvých znají!

Nad posvátným ohněm, jenž v tvé hoři hrudi, 
vděčnost naplňuje duši k překypěni, 
neboř jeho žár zas teplo v hrudi budí, 
jeho světlo srázy v schůdnou cestu mění.

Svatý cíl, jenž jasně na mysli Ti tane, 
zdá se v zamlžené, nekonečné dáli, — 
přece však se kdysi jistě skutkem stane. 
Blahoslaveni, kdož den ten uchystali!

Ó, jak odměněna bude svátá pile 
těch, kdož nešetřili sil a chvil a statků, 
až si bratři do náručí padnou oné chvíle 
od dob vykoupení největšího svátku!

Jak se zaraduji mrtvých legiony, 
kteří touživali den ten uviděti, 
jejich přímluvy až dozraje sad vonný 
v plod, jejž česat budou příštích věků děti. —-

Všemocný Tě posil, jasný Veleknězi!
Z kvádrů let stav oltář, Boži krásy dvojí, 
na němž Oběť lásky bez hrázi a mezí 
Východ se Západem na vše věky spoji.
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Ruská duše.
MUC. A. S. Vissarionov.

Nejdeme za módou, která tak ráda dělá těsné škatulky pro 
mnohotvárný duchovní život národa. V minulosti hledá podle 
své chuti ,,smysl dějin" toho kterého národa, v přítomnosti fi
losofuje a píše o „duši" národa. A té záhadné ruské „duši" ná
rodní chce rozumět tolik lidí!? Přinášíme věcný příspěvek k ná
boženské podobě ruské „duše" od ruského autora. Zachycuje tu 
ovšem jen některé zajímavé rysy této podoby, ale jsou to rysy 
opravdu charakteristické! Redakce.

Jako každý jednotlivec, tak celý národ žije životem vskutku dů
stojným, je-li veden nějakou vyšší myšlenkou, je-li ve službách vzne
šených, nesmrtelných ideálů. V duchovním životě ruského národa 
možno rozeznávati dvoje období. První tvoří ona století, kdy celý 
národ proniknut byl pevným vědomím, že nad ním vládne vyšší 
Pravda, a že nad ním bdí Boží ochrana. To je období živého nábo
ženského uvědomění i praxe. Pro národ znamená opravdovou jed
notu. Hluboké vědomí odpovědnosti před Bohem dalo celému sou
kromému i veřejnému životu ruskému zvláštní křesťanský ráz.

Časem se však tato duchovní jednota uvolnila a tu počalo období 
druhé.

Nastalo třídění mezi duchovním a světským proudem života. 
Světským proudem životním nemíníme tu ovšem nové a veliké po
kroky ve vědě, umění, technice, hospodářství anebo v životě spo
lečenském, nýbrž ztrátu vědomí odpovědnosti před nej vyšším Ře
ditelem osudů lidských, před Bohem. Tento nový směr ukázal se 
nejprve v třídě vyšší, pomalu však pronikal do všech vrstev ruského 
národa. Někdejší upřímnost a prostota víry, která plnila duši a ži
vot ruského člověka, někdejší náboženské proniknutí každodenního 
života počalo vyprchávati a na jeho místo nastoupila náboženská 
lhostejnost. Z evropského západu pronikly do Ruska nové myšlen
ky a směry, které se zrodily a vyvinuly za zcela jiných podmínek 
a v úplně jiných poměrech a ovládly pozvolna mladé generace ruské 
tak, že se odcizily křesťanskému názoru na svět. Duchovní jednota 
ruského národa byla roztříštěna. A v zápětí dostavily se různice, 
vzájemná nevážnost, neláska, ba i nenávist a nakonec duchovní úpa
dek! Národ, vzdáliv se vlivu pravdy Kristovy, propadal více a více 
velkému neštěstí, Rus zůstávala svátou, ale jen podle jména a podle 
tradice — ne však ve skutečnosti — a v tom tkví kořeny ruského 
zla.

Za naší strašné doby, kdy se vzbouřily proti křesťanství na Rusi 
všechny pekelné živly, prožívá ruský národ přes všechnu záplavu 
nevěry přece též dobu svého duchovního obrození. V těžkých utrpe
ních, v žalářích, v bídě a vyhnanství počíná chápat, že jen jedno 
jméno jej může zachránit, obrodit a sjednotit — jméno Kristovo. 
V pokoře před Hospodinem opět cítí nad sebou ochranu Všemo
houcího a kráčí za ním po příkladu svých zbožných předků. Jiné 
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cesty není. Proto každý myslící Rus, v němž neumřela ještě láska 
k pravdě, obrací se k Bohu a učí se pokorně milovat i bližního své
ho. A čím více řádí nevěra a bezbožnost po Rusi, tím více vzmáhá 
se i touha po návratu k Bohu. Je to pochopitelno! Ruský národ ni
kdy nepojal křesťanství jen jako nadsmyslnou pravdu a suchou 
mravouku, nýbrž skláněl se vždy v hluboké úctě a víře před živou 
osobností Ježíše Krista. V lásce k Němu a v následování Jeho pří
kladu viděl ruský národ podstatu své víry. Proto není správným 
tvrzení, že revoluční skutky a sklony Rusů znehodnotily zbožnost 
celého národa. Revoluční doba je cosi mimořádného. Dovedla na
mnoze otrávit i ruskou duši, znavenou nekonečnou válkou, dovedla 
probudit v ní leckde i temné a hrozné pudy a vášně. Ale kdo chce 
jí správně porozuměti, musí býti bystrým a nezaujatým pozoro
vatelem a neposuzovati jí jenom podle stinných stránek ruského 
života. I za děsných dob světové a občanské války zrodilo Rusko 
nesčetně mnoho zářících příkladů sebeobětování, lásky a vysokého 
náboženského nadšení. K spravedlivému posouzení náboženské po
vahy ruské duše podávají nám dějiny ruské zajímavé doklady. 
Chceme z nich dnes uvést aspoň některé na Západě méně známe. 
Ruské dějiny je uvádějí pod těmito jmény: „Podvižiničestvo, star- 
čestvo, jurodstvo, straničestvo.“

Podvižiničestvo (horlivci). Koncem desátého století za svátého 
Vladimíra byla Rus pokřtěna. Světlo křesťanství zasvitlo sice Ru
sům již v V. století, ale byla to jen malá jiskra, která zase po
hasla, Národ zůstával pohanským, ač byl upřímně ochoten poznat 
a přijat pravdu Boží, A také hned od počátku pokřesťanění ruský 
národ odpověděl na kázání evangelia velikými skutky víry. Tak 
víme na př., že sv, Vladimír, před křtem sv, vášnivý a surový po
han, po něm se úplně změnil, stav se zdrželivým a vzorným křesťa
nem, a ještě neproniklo Kristovo evangelium ani do všech měst, 
když z Lubeče vyšel svátý Antonín, plný ohnivého nadšení pro 
Krista. Na úsvitě ruského křesťanství stává se zakladatelem mniš- 
ského života na Rusi. Kolem něho sdružila se v kyjevských horách 
duchovní rodina prvních ruských „podvižiniků“ (t. j. horlivců). 
Z nich nejvíce vynikl sv. Theodosij, který ve svém mládí musel sná- 
šeti mnoho utrpení a bití od vlastní matky za to, že věrně násle
doval Krista. Matka mu bránila odejít do kláštera. Theodosij však 
zvítězil a našel pokoj duše v mnišské cele sv. Antonína. Jiný ruský 
světec — sv. Varlaam — opustil z lásky ke Kristu vše, rodinu i bo
hatství, a odešel do kláštera. Milejším mu byl kousek suchého chle
ba a jednoduchá „vlasenica“,* nežli život ve světském bohatství. 
Jeskyně a cely kyjevsko-pečerské lavry mluví jasně o náboženské 
síle a horlivosti tehdejších mnichů, kteří v podzemních temnotách 
se modlili po celé dny a noci za rodnou Rus i za celý svět. Jenom 
upřímná, veliká a nadšená víra a láska k Bohu dodávala jim do
statečnou sílu k takovému sebeobětování. Byly to vpravdě skutky

* Vlasenica = dlouhá košile z koňských žíní, kterou „podvižníči“ oblékali na holé 
tělo. Ustavičně si tak chtěli působit bolest. 
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tak heroické, že si o nich vyprávěla a jim se podivovala celá poz
dější pokolení. Kristus byl těmto mnichům živým a opravdovým 
vzorem, Jej milovali a Jemu se kořili v lásce a úctě bezměrné. Srdce 
jejich znalo jen jedno přání, žiti pro Boha, kráčet cestou Ježíšovou. 
To byla cesta apoštolů, mučedníků a světců, to byla cesta chudoby, 
utrpení, práce, slz a modlitby. Ve jménu Ježíše Krista přemohli své 
sobecké zvyky a přání, žili v chudobě, uskrovňovali se v jídle á 
spaní, zato však se dlouho modlívali, nosili na těle železné řetězy — 
„vezigi“ — okovy — milovali samotu a dobrovolné mlčení. Vše to 
činili ne snad z nějakého pochybeného fanatismu, nýbrž jen proto, 
aby přemohli hřích a dokonale ovládli své vášně. Při svém strohém 
způsobu života nedívali se přece na svět jako na něco skrz na skrz 
špatného, hodného zavržení, naopak jejich světový názor byl ra
dostný, všude viděli obdivuhodné dílo Stvořitele-Boha. Odešli do 
pouště, aby opustili hřích, který vládl světem. Nechtěli žiti ve světě 
„široko a dobře", kdyžtě Pán Ježíš žil na zemi ve „skorbě“ (v hoři) 
a neměl ani, kam by hlavu sklonil. Pečerští „podvižiníci" razili cestu 
ruské, nábožensky založené duši. Tou cestou šli potom i Sergej Ra- 
doněžský a Serafím Sarovský. Stali se strhujícím příkladem pro 
celou věřící Rus, že snil o něm každý, od cara až k poslednímu pa
sákovi. V jednotě svého náboženského ideálu a svým hlubokým 
přesvědčením křesťanským odolalo Rusko vítězně všem náporům 
nebezpečných nepřátel i životním těžkým pohromám a neštěstím a 
zkouškám. Křesťanská láska a víra byla mu mohutným a čistým 
zdrojem mravní síly a všenárodní jednoty.

Z tohoto kořene vyrostl druhý zvláštní zjev ruského církevně-ná- 
rodního života — tak zv. „ruské starčestvo" (t. j. starcové), o němž 
jsme již psali v č. 4.—6. „Apoštolátu“. Podle učení světců je život 
v Kristu „zkušeností umění všech umění“ a „věda všech věd“.

Člověk nikdy se nestane dobrým křesťanem, neprožije-li křesťan
ství ve svém nitru. Kdo sám se horoucně modlí, pokorně kaje, skut
ky sebezapírání osvědčuje, svoji lásku k Bohu a skutky tělesného 
i duchovního milosrdenství pěstuje lásku k bližnímu, ten bude dob
rým učitelem opravdového křesťanství i pro druhé. Neboť křes
ťanství nechce být jen bezkrevnou teorií, nýbrž plnou životní praxí. 
A takový ideál praktického křesťanství ukázali světu optinští 
starci,* kteří celý svůj život věnovali obětavě službě lidu.

Sami napřed prošli tvrdou školou křesťanského života, sami ze 
své zkušenosti poznali, jak je těžký boj a vítězství nad hříchem, a 
proto dovedli také porozuměti každé jednotlivé utýrané duši, která 
u nich hledala rady a útěchy. Proto získávali „starci“ tolik důvěry 
v lidu, proto se stali jeho hledanými duchovními vůdci. Neměli sice 
žádné hierarchické hodnosti, nebyli stanoveni žádným církevním 
úřadem, ani nebyli od lidu snad vyvoleni, sám život povolal je 
k blahodárné činnosti.

Hlavní zásady „starčestva“ byly: pokora, duševní klid, upřímná 
láska k lidu, pramenící v lásce k Bohu. Pomáhali rádi všem, kdož

* Viz „Apoštolát" čís. 4—6.
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k nim přicházeli, nikoli však útěchou nebo radou všeobecnou, nýbrž 
tak, jak toho každá sklíčená duše potřebovala. Pokračování.

Poučné vyznání.
Světové písemnictví má celou řadu knih, v nichž jsou upřímně 

vypsány tajemné cesty duší hledajících Boží pravdy. Jsou to jímavé 
obrázky z dílny Ducha sv. Vypravují o bojích nitra, o těžkém roz
hodování a velkých obětech, než pokoj Kristův se stal sladkou od
měnou konvertitovou.

Ale myslím, že nejzajímavějším a také nejpoučnějším v dějinách 
konvertitů je sledovat v duších jejich první závany Ducha sv,, první 
záblesky osvícení, vzklíčení veliké milosti Boží. Zajímavý jsou ty 
počátky obrácení, poněvadž jsou zároveň i kritikou slabého lidské
ho díla, jakým je každá církev nekatolická. A jsou i velmi poučný, 
protože bezděčně odhalují a zjevují krásu církve katolické.

Pohnutky, které vedly konvertity z protestantismu ke katol. církvi 
v Dánsku, pokusil se zjistit redaktor katol. časopisu „Nordisk Uge- 
blad fer katholske Kristne“ Niels Hausen, bývalý evangelický farář 
Dánští konvertité měli zodpovědět tyto 4 otázky: 1. Můžete něco 
určitého označit v protenstantské církvi, co se vám stalo kamenem 
úrazu? 2. Můžete něco určitého označit v církvi katolické, co vás při
mělo zabývat se náboženstvím katolickým? 3. Mělo na vaší konversi 
(obrácení) zvláštní vliv čteni knih a kterých? 4. Přicházelo vám 
něco obtížným v nauce anebo praxi katolické církve? Redaktoru 
Níelsoví dostalo se na 60 ochotných a upřímných odpovědí konvertitů. 

Srovnal je sám v zajímavý článek svého listu.
K 1. otázce odpověděla většina konvertitů, že ve své víře zako

lísali pro ustavičný boj jednotlivých směrů v protestantismu, pro 
nedostatečnou důslednost v nauce víry a pro naprostý nedostatek 
jakékoliv autority v církvi protestantské. Stejně nemohla se většina 
konvertitů smířiti s osobností Lutherovou a jeho podivným počíná
ním. Sedm konvertitů pokládalo to za nesrovnatelné s N. Zákonem, 
že rozloučení manželé znova smějí uzavřití manželství. Šest odpo
vědí tlumočilo nespokojenost nad tím, že protestantské kostely mi
mo čas bohoslužby stále byly zavřeny. Jiným konečně zdál se býti 
nesprávným vždy dále a dále zacházející racionalismus (rozumář
ství) protestantský,

K druhé otázce skoro polovice odpovídajících přiznávala, že je 
pohnulo zabývat se katol. církví zbožné chováni katolíků v kostele 
a při bohoslužbě. U přemnohých vzbudila obdiv jednota, jasnost a 
autorita (vážnost), s kterými se setkali v katolickém náboženství. 
Šest konvertitů přiměla k návratu ke katol. církvi sv. zpověď a ji
ných šest zase úcta mariánská. U několika z dotázaných působila 
prvním hlubokým dojmem modlitba za zemřelé.

3. Jako četba největším vlivem působily na konvertity především 
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knihy konvertity Jana JórQensena (v 12 případech). Jiné (10) 
získal obyčejný katechismus pro katol. církev, jiné (8) Nový zákon 
a opět jiné krásná kniha kard. Gibbona „Víra našich otců“, která 
také v Anglii osvědčila svůj požehnaný vliv na většinu konvertitů.

4. Počáteční obtíže působily obráceným ke katol, církvi odpustky, 
sv. zpověď a úcta Matky Boží, ale tyto obtíže, jak radostně hned 
podotýkají všechny odpovědi, brzy zmizely pod vlivem tepla a 
světla, jež našli konvertité v katolické církvi.

*

My, kteří jsme dědictvím přijali („haereditate accepimus“) víru 
katolickou, kteří jsme byli ušetřeni pochybností, nepokojů, otřesů a 
bolestí náboženského přerodu konvertitů, učme se od nich po prav
dě cenit vítězné hodnoty katolicismu: posvátnost naší bohoslužby, 
autoritu jednotné církve štědře rozdávající dary Kristových milostí 
a kult mariánský. Naše radostná vnitřní účast na těchto pokladech 
církve kéž je též zevnějším apoštolátem dobrého příkladu. Tako
vých rozsévačů potřebuje v každé době dílo svaté jednoty. —a.

Blahoslavená Hosanna, Cernohorka-Koto- 
ranka z řádu dominikánského.

Pavao Butorac. — Z hrv. přel. O. Ivan.

Svatý Otec Pius XI. schválil dne 21. prosince 1927 veřejnou a 
církevní úctu blah. Hosanny, Černohorky-Kotoranky. Veliká a ra
dostná událost. Předně pro biskupství kotorské, které dalo ani ne 
ve čtyřiceti letech církvi svaté dva blahoslavence. Dále pro řád sv. 
Dominika; bylať blah. Hosanna sestrou jeho III, řádu. Pro celý ná
rod, poněvadž je první Jihoslovankou, která byla povýšena k úctě 
na oltáři. Je chloubou Černé Hory, kde spatřila světlo Boží. Světice 
významná pro veškeren svět křesťanský, neboť, zrodivši se v církvi 
východní, pospíšila v náruč svaté církve katolické a dospěla v ní 
k nové slávě a svatosti.

Život.

Blahoslavená Hosanna narodila se z pravoslavné rodiny Kosičovy 
v černohorské vesnici Komane mezi Podgoricou a Danilovým Gra
dem dne 25. listopadu léta Páně 1493. Na křtu sv. obdržela jméno 
sv. Kateřiny.

Prostomyslnou pasačku táhne od dětství milost Boží k nebi. Ob- 
dařuje ji nadpřirozenými viděními. Zjevuje se jí Ježíšek. Živě touží 
odebrati se do Kotoru, aby tam dokonaleji, jak myslila, viděla Pána 
Boha. Rodiče ji také dovedli do toho města. Když spatřila Ukřižo
vaného venku na zdi kolegiátního kostela Panny Marie, zvolala: 
„Toť veliký Pán, který mě zve, abych mu sloužila po všechny dni 
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života svého.“ Vstupuje do služby u přední městské rodiny. Tu se 
lépe seznamuje s pobožností i věrou katolickou.

Když kdysi slyšela kázati o umučení Páně, rozhodla se dobro
volně, puzena jsouc milostí Boží, žiti kajícně. S dovolením bisku
povým ukryla se v jakési ohradě, schválně zbudované mezi měst
skými zdmi, vedle někdejšího kostela sv. Bartoloměje.1 Tam pro-

Blahoslavená Hosanna,
Černohorka-Kotoranka z řádu dominikánského.

žila blahoslavená Hosanna sedm roků. Bylo jí dvacet let, když se 
oddala životu kajícnému v samotě a vstoupila do III. řádu sv. Do
minika, v němž přijala jméno Hosanna, ke ctí blah. Hosanny z Man- 
tovy, která nedávno předtím v Pánu zesnula v pověsti svatosti.

Jednou se jí ukázal svátý apoštol Pavel a potěšil ji. Z vnuknutí 
Božího přestěhovala se do jiné podobné ohrady na úpatí hory sv.

1 Úctu sv. Bartoloměje připomíná krásný obraz toho světce v kostele sv. Jo-, 
sefa; je malován realisticky od Jarolíma di Santa Croce — ze Sv. Kříže —- 
(XVI.), který podle dějepisce Lubiče pocházel ze Splitu.
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Jana nalevo od kostela sv. Pavla. Tam ztrávila v mimořádně přísné 
kázni 44 roky až do své smrti. Tak dovedla dívka neobyčejně krásná 
pohrdnouti světem, a to s myslí dokonale radostnou!

Týdně přistupovala ke stolu Páně a připravovala se předchozím 
postem. Kromě Panny Marie uctívala obzvláště sv. Vincence Fe- 
rerského. Rozšířila také pobožnost k němu. Kostel sv, Vincence je 
však z doby novější.

Nikdy nežebrala. Lidé jí rádi přinášeli jídlo. A ona z něho každo
denně k večeru rozdávala ubožákům, přidávajíc slova milé útěchy. 
Uměla nebesky moudře promluvit i k městským předákům a byla 
proto velmi vážená. Brzy po celé Dalmácii se rozhlásila svatost je
jího života. Už v mládí ošetřovala nemocné a těšila je.

Mnoho se modlila a pracovala. Dosud se chová v katedrále sv. 
Tryfona korporale, které sama dovedně vyšila.

Mrtvila se mimořádně přísně. Masa nikdy nepožívala, spokojujíc 
se často jenom chlebem. Okolo beder nosila železný pás. Bičovala 
se do krve. V prsa se bila kamenem po příkladu sv. Jarolíma. Její 
postel tvořilo pět křížem přeložených desek — ke cti pěti ran Krista 
Pána. Pod hlavu si kladla kámen. V kostele sv. Tryfona mezi ostatky 
svátých dosud je uschováno její roucho z kozí srsti. Měla dar pro- 
nikati i cizí svědomí.

Prošla všemi stupni mystického života. Zvláště těžkou byla její 
mystická noc. Vítězně bojovala těžký boj se zlými duchy. Viditelně 
v cele na ni útočili. Pokušitel, představuje se jí časem jako anděl 
světla, aby ji snáze svedl k domýšlivosti a marnivosti. Co o tom 
čteme v jejím životě, připomíná utrpení starých poustevníků z prvé
ho věku křesťanského, zvláště zápasy sv. Antonína, poustevníka. 
Kongregace posvátných obřadů uznala těžké boje blahoslavené Ho- 
sanny za pravdivé.

Za to ji Pán Bůh milostivě těšil anděly a nebeskými viděními. 
Pán Ježíš se jí často zjevoval a opojoval duši její rajskou blaže
ností. Někdy ho viděla jako Děťátko; tak kdysi na Štědrý den. Jindy 
rozpjatého na kříži, což ji mocně dojímalo, neboť umučení Páně 
vtisklo se jí zvláště hluboce v duši. Byla to také její hlavní po
božnost, takže ji možno nazvat světicí umučení Páně. Ukázal se 
jí také Pán, kterak vstává z mrtvých, nebo jak vstupuje na nebesa. 
Viděla i duše v očistci. Podle toho, jaké bylo zjevení, cítila bolest, 
soucit, radost a zvláště vroucí lásku.

Posvátná kongregace obřadů zdůrazňuje též prorockého ducha 
světice: co předpověděla, všechno se splnilo.

Když turecká moc dosáhla vrcholu, předpověděla blahoslavená 
Hosanna, že Turci nedobudou Malty. Ohlásila napřed i vítězství 
u Lepán ta r. 1571 a pád tureckého panství. Předvídala veliké ze
mětřesení v Kotoru. A vskutku r. 1564 bylo zničeno v městě straš
ným zemětřesením 180 domů, mezi nimi i palác městského starosty. 
Předpověděla též, že budou zbořeny i tři kláštery. To se stalo, když 
roku 1537 turecký vojevůdce Hajredin Rudovous ohrozil město 
loďstvem. Tehdy byl rozbořen klášter svátého Mikuláše za městem 
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u Rijeky, zbudovaný r. 1344 pro dominikány. Zanikly i dva kláš
tery františkánské na druhé straně města, neboť všechny tři roz
valili Kotorané, aby se v nich neopevnily čety Haj ředinový. Když 
městští předáci, bojíce se vyhrůžek Haj ředinových, utekli se k bla
hoslavené Hosanně a prosili ji o přímluvu, pravila jim: „Nebojte 
se! Nesmí vám člověk ten uškodití. Zítra uvidíte!“ A nazejtří — 
bylo to v polovici srpna — vskutku přestal Rudovous obléhati Kotor.

Modlitbou odvrátila od města mor, který tři roky pustošil Dubrov- 
ník a všechen onen kraj, obzvláště r. 1526. Modlitbou vysvobodila 
z velikého nebezpečí v bouři Kotorana Tryfona Buču. Vracel se 
na své lodi z Póly. Ve chvíli největšího nebezpečenství vyzvala bla
hoslavená Hosanna z vnuknutí Božího jeho bratra O. Evžena, do- 
minikána, k modlitbě, po níž mu sdělila, že loď šťastně byla za
hnána k dalmatským ostrovům. Proto později námořníci bosi pu- 
továvali k ostatkům blahoslaveného Hosanny, aby ji uctili a vzývali.

Předpověděla, že Jan Bisanti šťastně se vrátí z Cařihradu z tu
reckého otroctví. A rovněž i městskému starostovi Marinu Pisani- 
mu předem oznámila, že jej čekají v Benátkách nepříjemnosti, jak 
jí skutečnost také dala za pravdu!

Když Dominikáni roku 1550 opustili svůj klášter u sv. Pavla,2 
ponechali jej sestrám svého III. řádu. Tyto z různých stavů shro
máždila tam blahoslavená Hosanna a šťastně je vedla k dokonalej
šímu životu. Dominikáni přestěhovali se do kláštera sv. Mikuláše 
v městě, vedle františkánského sv. Kláry, kde zůstali až do doby 
francouzské.3

2 Kostel posvěcený památce obrácení sv. Pavla, zbudoval svým náíkladem 
městský šlechtic Pavel Bari a jeho manželka Dobrá za vlády srbského krále 
Štěpána Uroše I. (1243—1276) ve slohu románském s polokruhovou apsidou. Re- 
naissanční okrasa nad pobočním vchodem 'je z pozdější doby. Románským por
tálem vchází Se ještě nyní do nádvoří bývalého kostela a kláštera sv. Pavla.

3 Tento klášter byl zničen požárem roku 1896. A rovněž tak klášterní kostel 
sv. Mikuláše, kdež zhoubný živel strávil mnohé obrazy známých umělců ital
ských. Francouzská vláda odevzdala tento kostel pravoslavným. Byl vystavěn 
pro dominikány roku 1545.

S největší trpělivostí snášela blahoslavená Hosanna svojí poslední 
nemoc. Dva dni před smrtí nařídil jí zpovědník, aby vyjevila jméno 
osoby, o jejíchž bojích se zlými duchy nebo mimořádných milostech 
vždy hovořila v třetí osobě. Plačíc vyznala, že to byla ona sama!

Kdekdo toužil pak spatřiti v Pánu zesnulou. Vystřídalo se celé 
město a žaslo nad jasem a svěžestí zvěčnělé. Všichni, staří i mladí, 
zúčastnili se jejího slavného pohřbu.

V 72. roce života odebrala se její svátá duše k Tvůrci svému. Bylo 
to roku 1565, dne 27. nebo 28, dubna. Pokračování.

201



Brémy — Heerlen — Genk.
Několik obrázků z misijní cesty podává Fr. Jemelka.

Pracovní a výdělečné poměry mezi dělníky v nové kolonii linden- 
heuvelské slyšíte i od krajanů různě posuzovat. Příznivě i nepříz
nivě. Takový pracovitý a skromný Slovák Magušin si Holandsko 
chválí! Dovede šetřit a těžit ze silnější valuty tamější. Ví dobře, že 
se kupní cena „guldenu“ nerovná zdaleka našim 13 Kč, které zaň 
dostane. Proto se uskrovňuje on i jeho hovorná žena. Mají tam ně
kde pod Tatrami už koupený domek a zahradu; nyní by rádi ještě 
našetřili na pár měřiček pole a pak se vrátí domů a budou spokojeně 
hospodařit na svém.

Hůře je ovšem, kde obyčejný dělník v dolech s minimálním pla
tem (4.5 guld.J, má živit četnou rodinu. Tu musí napnout všechny 
síly, aby se na svém místě zapracoval a dostal se brzo k lepší práci, 
to jest k práci lépe honorované. Často je to ovšem práce také více 
nebezpečná, jako na příklad podepírání vyhloubaných šachet, a ne
jeden krajan vám vypráví o kritických okamžicích v podzemí, kde 
zasypán žil dlouhé hodiny odloučen jsa od ostatního světa a nevěda, 
zda se dočká vysvobození. Nejhůře jsou na tom však ti krajané, 
kteří se s celou rodinou neustále stěhují s místa na místo. Lehko
myslně se dávají zlákat planými sliby agentů anebo přehnaným 
líčením kamarádů. Co snad si někde uspořili, to utratí, stěhujíce se 
z Německa do Francie, odtud do Belgie, pak do Holandska a odtud 
jich zase odloudí nějaká agentura do Alžíru nebo až do holandské 
Indie. Ale spokojenosti nenajdou! Všude se setkávají s něčím, co se 
jim zamlouvá (ve Francii je to větší volnost, v Holandsku vyšší va
luta, jinde zase pěknější bývání), ale také s ledačím, co se jim nelíbí 
(Francie nemá sociálního cítění s dělníkem, Holandsko a Belgie ne
trpí bolševismu, mravní nevázanosti atd.).

Chtěl jsem na konci Bůrg. Lemmenstr, vyléčit takového toulavého 
krajana z jeho klamných snů a stěhovací horečky. Denně jsem se 
u něho stavoval, střízlivě rozebíral agentovy letáky, malující kra
janovi před očima ráj tam kdesi za mořem, varoval ho smutnými 
doklady před nerozumným dobrodružstvím — zdálo se při loučení, 
že zvítězily v krajanovi rozum a rozvaha. Ale když jsem pak po 
čase vyřizoval doma jeho švagrovi v Přerově pozdravy z Linden- 
heuvelu, dověděl jsem se, že agent přece zvítězil nad snivou po
vahou valašského krajana. Teď s pokraje Sahary píše příbuzným 
lamentace.

Ve svátek Nanebevstoupení Páně jsem se loučil prozatím s Lin- 
denheuvelem, katolickou osadou i kolonií „im Werden“ (vznikající), 
maje v úmyslu okolo svatodušních svátků dokonat zde započaté dílo 
v několika rodinách krajanských.

Cesta elektrickou drahou do Heerlenu vedla sice polem, ale byla 
zároveň i pojítkem jednotlivých „miju“ (dolů), jež hned s té, hned 
s oné strany se hlásily svými nápisy. „Gemeente“ (Gemeinde, t. j. 
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osada) Heerlen tvoří v rozlehlé limburské pánvi uhelné jakési cen
trum. Pro misijní práci naši stalo se toto město ještě více střediskem 
velikým porozuměním svého děkana, P. J. Nicolaije, pro duchovní 
potřeby našich krajanů. Jest jejich jakýmsi generálním vikářem pro 
celé okolí. Hned první setkání s ním naplňuje radostnou důvěrou, 
že v té spleti kolonií pod jeho vedením nezabloudí ani nováček. 
Štíhlá jeho postava s hlavou už bílou, ale s mohutným, jako uhel 
černým obočím, jeho pozvolná a rozvážná řeč, milý úsměv, i ty bílé 
proužky kolářové, jež po způsobu francouzských abbé v neděli pod 
krkem nosívá, vše splývá před vámi v osobnost neobyčejně sympa-

„Gezellenhuis" v Lindenheuvelu v Holandsku.

tickou ještě dříve, nežli jste poznali jeho bohaté zkušenosti pasto
rační, jeho široký rozhled, vzdělání a jeho bratrsky teplou pohos
tinnost. ,.Dveře mého domu jsou vám vždycky, ve dne i v noci, ote
vřeny“ — to není v ústech heerlenského pana děkana prázdnou, 
zdvořilostní frází, nýbrž upřímným uvítáním k práci, s níž někdy 
i pozdě v noci se vracívá domů. Je to balzám připravený předem 
pro budoucí trpkosti misijního putování. Neboť ani v katolickém 
Limbursku nenajdete všude taková apoštolsky široká srdce, jako 
má heerlenský pan „deeken“.

Svátečního odpoledne bylo však třeba co nejvíce využít. Proto 
jsme smluvili narychlo celkový program pobožností a už jsem se 
ubíral s tajemníkem pana děkana, který má na starosti farní kar
totéku a úřední písemnosti, na první stanici krajanskou, do Schaes- 
bergu. Za misijní shromaždiště kolonií s této strany Heerlenu zvo
len kostelíček Naší Milé Pani s hory Karmelu u samého vchodu 
do Schaesbergu. Na návrší nad ním rozhlíží se do kraje mariánská 
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kaplička, památná z osvobozovacích bojů holandských a tehdy — 
v květnu — zvláště hojně navštěvovaná ctiteli Královny máje. Du
chovní správu vedou tam řeholníci N. M. Paní Karmelské, misionáři 
sice znalí dalekého světa — jejich P. rektor byl dlouhá léta v Ka
nadě — ale nějakého Čechoslovenska úplně nepovědomí. Ochotný 
P. rektor nabídl se, že mne dovede aspoň k hospodáři krajanského 
katolického spolku „Říp“, k p. Šlapákovi. Měl jsem jeho adresu, 
znal i číslo domu, ale posloupnost domovních čísel a přístupnost 
jednotlivých ulic není tak průhledná, rád jsem se tedy svěřil jeho 
vedení. „Tady to asi někde bude,“ praví po chvíli, když konec ulice 
přerušil pořadí čísel a bylo třeba hledat jeho další pokračování. 
Zastavili jsme se. Vtom slyším z nedalekého domu harmoniku v do
provodu houslí, klarinetu a zpěvu. Česká muzika a česká píseň! Bez 
dlouhého rozmýšlení jdu po jejich zvuku, a než se P. rektor nadál, 
octli jsme se v rodině p. Šlapákově, kde právě několik krajanů dlelo 
návštěvou a „po našemu“ užívali svátečního odpočinku.

Krajané nemohli se nějak českého misionáře dočkat. Podle ohlá
šení sittardských sester měl tu už být. Nevědouce o změně progra
mu, vynucené Lindenheuvelem, rozjeli se někteří ze spolku na ko
lech toho dne dopoledne pro informace až do Sittardu, Abych za
bránil nedorozumění nebo zmatku, musil jsem za nimi do Niewen- 
hagenu. U Vaňousů na Kampstraatě jsem je na štěstí ještě zastihl 
pohromadě, jak přijeli ze Sittardu. (Mají tam spolkovou knihovnu a 
v ní také zásoby nejznámějších českých písní náboženských. Vy
brali jsme hned, co jsme chtěli o nedělní pobožnosti zpívat při své 
mši svaté i při odpolední „pouti“ u kapličky Panny Marie Karmel
ské. Na zachmuřeném nebi krajanských myslí, trápených dosud 
nejistotou, vyšlo slunečko upřímné radosti. Úlohy se rozdělily. Kaž
dý z krajanů vzal si na starost pracovat pro misie na své „mijně“; 
mojí pak povinností bylo použít pátku a soboty k osobní návštěvě 
českých rodin v těchto stranách Heerlénu. U kapličky Naší Milé 
Paní Karmelské vládlo už večerní ticho, když jsem se vracel do 
města na noc k starostlivému p. děkanovi, který naši českou pobož
nost ohlásil také v katolických novinách holandských.

(Pokračování.)

Nepomucenum, nová budova české koleje 
v Římě,

Dr. Tomáš Hudec.

Dne 23. dubna tohoto roku na svátek českého patrona svátého 
Vojtěcha bylo slavnostně posvěceno Nepomucenum, nová budova 
české koleje v Římě.

Po válce, která pro Itálii vítězně skončila, Řím mohutně vzrůstá 
na vše strany. Stavební ruch je tu obrovský. Město překročilo už 
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dávno staré středověké hradby. Nové ulice a nové čtvrti vnikají 
dále a dále do mírně zvlněné, melancholické římské Kampaně,

A v takové nové části, na samém okraji rostoucího veleměsta, ne
daleko za hradbami u brány svátého Jana — porta San Giovanni 
— stojí také Nepomucenum,

Byla to zvláštní a nezvyklá podívaná, když řečeného dne sem, 
skoro ještě do polovičního venkova, směřovaly dlouhé řady poutní-

Heerlenský děkan J. Nicolaije.

ků z Čechoslovenska, když auta sem po silnici sotva upravené při
vážela biskupy, kardinály, vyslance a jiné hodnostáře: všichni sem 
přicházeli súčastnit se úkonu tak významného a památného, jakým 
bylo posvěcení a otevření nové budovy české koleje,

0 svěcení přinesly naše listy (i náš časopis) podrobné referáty a 
jejich zprávy jsou jistě ještě v paměti čtenářů.

Méně známo však jest asi, že česká kolej v Římě má svou histo
rii, a to historii zajímavou i památnou. A právě s touto historií chtějí 
čtenáře tyto řádky seznámiti.

*
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Počátky české koleje sahají vlastně až do doby Otce vlasti 
Karla IV! Karel IV. podal nový doklad svého světového rozhledu 
a své lásky k české vlasti, když roku 1368 zakoupil v Římě dům a 
tento zařídil jako poutní dům pro poutníky z Čech, kteří přicházeli 
do věčného města ke hrobům apoštolských knížat sv. Petra a Pavla.

Než husitské války, které brzy poté vypukly a které u nás tolik 
kulturních památek zničily, měly i ten smutný následek, že český 
hospic v Římě více a více upadal, že ke konci šestnáctého století 
téměř úplně klesl v zapomenutí.

Teprve v padesátých letech minulého století počali čeští bisku
pové uplatňovati nárok na bývalý český hospic v Římě. A to s vý
sledkem, neboť už roku 1871 bylo tehdejšímu kardinálu pražskému 
Schwarzenbergovi vyplaceno 345 dukátů jako důchod z českého 
hospice. Následujícího roku 1872 byl celý hospic navrácen v maje
tek českého episkopátu.

Bylo dávným přáním českých biskupů, aby někteří kandidáii 
kněžství mohli býti posíláni na studia do Říma, střediska křesťan
ství. Po navrácení poutního domu v Římě stala se tato otázka aktu- 
elní.

Byl to veliký papež Lev XIII., který svým naléháním a svou pod
porou dosáhl toho, že myšlenka samostatné české koleje v Římě se 
stala skutkem. Už v roce 1882 byli posláni do Říma tři alumni 
z arcidiecése pražské, kteří bydleli a studovali v koleji Propagan
dy. Náklad na jejich vydržování byl hrazen z výnosu starého čes
kého hospice. Novému budějovickému biskupovi Schónbornovi 
Lev XIII. projevil své výslovné přání, aby samostatná česká kolej 
byla co nejdříve zřízena.

Než byly při tom nemalé obtíže. Budova českého hospice se za 
kolej nehodila, protože byla nehygienická a pak vnitřek její ne
odpovídal požadavkům koleje. Přestavba by byla bývala příliš ná
kladnou a její výsledek byl pochybný.

Rektorem německého hospice Anima byl tehdy kněz pražské 
arcidiecése msgre Jánig, který se o zřízení české koleje zajímal a 
který vlastně její zřízení umožnil tím, že dal k disposici vrchní po
schodí Animy, jež bylo pro českou kolej upraveno. Císař František 
Josef I. povolil, aby na vydržování každého alumna nové koleje byl 
vyplácen roční příspěvek 230 zlatých, čímž byla existence mate- 
rielně zajištěna. A tak 4. listopadu 1884 na svátek svátého Karla 
Boromejského a v den 300. výročí jeho úmrtí byla česká kolej v 
budově Animy slavnostně otevřena. Je zajímavo, že při této slav
nosti vedle tehdejšího biskupa budějovického Schónborna, msgr. 
Jániga, známého filosofa a pozdějšího kardinála Lorenzelliho, msgr. 
Zapletala a j. byl otevření koleje přítomen také msgr. Sarto, po
tomní papež Pius X.

Na památku této události byla ražena pamětní mince s obrazem 
svátého Karla Boromejského a s tímto nápisem:

206



A . M . D . CCCLXXXIV
PRID . NON . NOVEMBRES . COLLEGIUM . BOHEMIS 

PATVIT . IN . VRBĚ . APVD . B . VIRGINEM . AB
ANIMA . EXIMIE . CULTAM . A . S . CAROLO 

BORROMAEO . CVIVS . AB , EXITU , TERCENTESIMUS 
ANNVS , EST.*

Jako všechny počátky bývají těžké, tak tomu bylo i u nové ko
leje. Zásluhu o to, že kolej počáteční obtíže překonala, má vedle 
kardinála Schónborna a msgra Jániga papež Lev XIII., který na 
vydržování koleje určil celý výnos sbírek petrského haléře z Čech.

Památná kaplička nad kostelem Naší Milé Pani s hory Karmelu 
u Schaesberdu v Holandsku.

Než už roku 1887 opustih-Řím msgre Jánig, hlavní opora české 
koleje. Jeho odchodem z Říma nastala pro kolej těžká krise, neboť 
nová správa Animy už za měsíc po odchodu Jánigově dala české 
koleji z budovy Animy výpovědi Mladé koleji hrozilo nebezpečí, 
že úplně se rozpadne, a to by asi také se bývalo stalo, kdyby papež 
Lev XIII. nebyl naléhal, aby kolej za každou cenu byla zachována.

Nalezlo se východisko z nesnází. Lombardská kolej sv. Karla al 
Corso, v níž studoval i nynější svátý Otec Pius XI., odstěhovala se 
do nové budovy a její dosavadní místnost se tím uvolnila. Protože 
tu nebylo ničeho lepšího, bylo rozhodnuto najati starou lombard
skou kolej pro české alumny. Místa tam bylo dostatek a také Pro-

* Česky: R. 1884 dne 4, listopadu kolej Čechům otevřena v Městě (t. j. v Ří
mě) u Bl. Panny v Anímě nesmírně uctívané od sv, Karla Boromejského, od je
hož smrti uplynulo 300 let. 
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paganda, kde čeští alumni studovali, byla nedaleko. Ovšem kolej 
tu nebyla ve vlastním domě, ale jenom v nájmu, a značné nájemné 
působilo správě koleje nemalé nesnáze.

Proto tehdejší rektor české koleje Lorenzelli byl Lvem XIII. po
věřen, aby pro kolej hledal nový vlastní dům. A to se také poda
řilo. Už v březnu 1888 byl za 300.000 lir zakoupen dům č. 128 na 
Via Sistina. Byl to bývalý klášter s přiléhajícím kostelem svaté 
Františky. Bylo tam místa pro 20 chovanců, Propaganda byla je
nom 3 minuty daleko, blízko byl i Monte Pincio se svými nádher
nými procházkami; vše to se výborně hodilo pro českou kolej. 
Lev XIII. daroval na zakoupení domu 80.000 lir. Téhož roku 1888 
opět o svátku svátého Karla Boromejského msgre Satolli, tehdy 
profesor Propagandy, dům české koleje slavnostně posvětil, — Tak 
se dostalo české koleji, třeba skromného, ale přece jen vlastního 
domova!

Když nově jmenovaný pražský arcibiskup Schónborn, vždy na
dšený přítel a podporovatel české koleje, dlel v Římě, kam si přijel 
pro kardinálský klobouk, tu Lev XIII. dne 1. ledna 1890 vydal bre- 
ve, kterým byla česká kolej kanonicky zřízena a ustavena.

Až do letošního roku, tedy přes čtyřicet let, dům na Via Sistina 
byl útulkem české koleje ve věčném městě. Byla to česká oasa v 
Římě, kde se synové české půdy vzdělávali ve vědě bohoslovné, aby 
pak po návratu do vlasti působili na vinici Páně. Alumnů bývalo 
okolo dvacíti, a to výhradně ze čtyř diecésí českých. Kandidáti 
kněžství z Moravy do koleje přijímáni nebyli. Z dlouhé řady kněží, 
kteří v české koleji vystudovali, přemnozí zaujímají dnes přední 
místa v církevním životě naší vlasti, nej lepší to důkaz, jak blaho 
dárně česká kolej působila.

Chovanci české koleje zůstávali v Římě i přes prázdniny. Bylo 
proto potřebí nějakého místa, kde by se o prázdninách zotavili po 
namáhavém celoročním studiu a kde by se napravil vliv římského 
ne právě zdravého podnebí. Většina římských kolejí má pro své 
chovance taková letoviska. Velikou službu tu prokázal české koleji 
královéhradecký biskup Hais, který hned v prvních letech koleje 
zakoupil pro chovance její vhodnou budovu v umbrijském městě 
Trevi. Lepšího místa pro zotavení alumnů než v Trevech nelze si 
ani představiti.

Trevi, prastaré římské město, leží na okraji umbrijské roviny na 
příkrém návrší jako opravdová ,civitas supra montem posita*.* Zatím, 
co v Římě v letních měsících vládnou dusná parna s malarií, v Tre
vech vane s blízkých temen Apenin osvěžující horský vánek, nebol 
Trevi je skoro 400 metrů vysoko nad hladinou moře, Monte Pětino, 
tyčící se nad Trevami do výšky půl druhého tisíce metrů, stojí tu 
jako věrný strážce města, které se uchýlilo pod jeho ochranu. Ze 
zahrady české koleje vidět tam jako z ptačí perspektivy celou 
Umbrii. Mohutný řetěz hor obklopuje snivou umbrijskou rovinu, po
krytou šedězelenými olivovými sady. Uprostřed těchto hájů vine se

* Město, ležící na hoře.
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klikatý tok starověkého Klitumna. Na každém návrší rozkládá se 
některé z památných umbrijských měst, tak proslavených v ději
nách umění: vidět odtud nedaleké Foligno, Spoleto, vidět Assisi svá
tého Františka, ba i dalekou Perugii. Co tu krásných vycházek do 
hor, do roviny i do měst, a to vycházek tím zajímavějších, protože 
na každém kroku se tu setkáváme s bezpočetnými památkami z do
by klasické i středověké!

Nová budova české koleje v Trevech byl starý šlechtický palác, 
ozdobený vzácnými freskami Zuccariho ze 17. století. Přístavbou 
byla budova rozšířena a pro letní pobyt alumnů adaptována. Po
loha na okraji města je zdravá, krásná a dosti rozsáhlá zahrada 
k ní patřící pobyt v domě činí tím příjemnějším. Obyvatelstvo 
trevské rádo přijalo českou kolej do svého středu. Poměr mezi 
alumny a mezi domácími brzy se utvářil co nej srdečněji.

Lze si myslit, s jakou radostí alumni po každé po skončení škol
ního roku a po těžkých zkouškách chvátali do Trev. Tříměsíční po
byt o prázdninách v Trevech přinesl každému z nich tělesné i du
ševní osvěžení, takže po ukončení prázdnin opět s novou chutí 
k práci se vraceli do Říma. — Před odjezdem se zvláště slavnostně 
konal svátek českého patrona svátého Václava. Zástupci města se 
súčastnili těchto slavností a trevský lid se už dlouho před svátkem 
těšil na ohňostroj, který byl vypalován ke zvýšení slavnostního rázu 
tohoto dne. Zanedlouho po svátém Václavu byly pro alumny osmi
denní exercicie a po nich následovalo loučení s Trevami a — ná
vrat do Říma. — Pobyt v Trevech patří jistě k nej milejším vzpo
mínkám, které si bývalí chovanci české koleje s sebou do vlasti při
nesli!

*
Do klidného a idylického života české koleje náhle a nečekaně 

zazněla polnice světové války! Když i Itálie vstoupila do války, mu
sili chovanci české koleje opustit Řím a vrátit se do vlasti. Bylo to 
7, května 1915, kdy odešli z domu na Via Sistina. Dům stál prázdný 
až do roku 1919, kdy po skončené válce opět česká kolej v Římě 
vrátila se do svého opuštěného domova.

Všechno se změnilo. Alumni do české koleje přišli z osvobozené 
vlasti, z nového československého státu. Bylo cítiti, že nový stát a 
katolická církev v tomto novém státě musí se representovati kolejí, 
která by významu nového státu odpovídala. A bylo samozřejmým, 
že česká kolej se nemůže už omezovati na chovance z pouhých díe- 
césí českých, nýbrž že tam musejí míti přístup alumni z celého státu 
a ze všech jeho diecésí. Budova na Via Sistina byla nejen nedosta
tečná rozměry k tomu účelu, ale také svým vnitřním zařízením ne- 
vyhovala. Nové domy, které kolem ní rostly do výše několika po
schodí, zdálo se, jako by chtěly nepatrný dvouposchoďový dům č. 
128 vytlačit ze svého středu, aby udělal místo nové, modernější 
budově.

Už před válkou se pomýšlelo na stavbu nové, větší budovy pro 
českou kolej, a už tehdy byly zakoupeny některé sousední domy, 

209



aby svým časem zde mohla býti vybudována kolej nová. Ba byly 
už zhotoveny plány pro novostavbu.

Po válce stala se stavba nové koleje nutností. Ale proti původ
nímu plánu, postavit totiž kolej na dosavadním místě, vznikly různé 
překážky. Jednak se nepodařilo zakoupit jeden sousední dům, 
nutný pro místo nové koleje, jednak Propaganda, na které čeští 
alumni studovali, přesídlila do nové budovy na vzdáleném Janikulu.

Pius XI., který se o českou kolej podobně zajímal jako dříve 
Lev XIII., otázku rozřešil tím, že sám za obnos 1 milion lir zakoupil 
pro českou kolej stavební místo v nové římské čtvrti za branou svá
tého Jana, nedaleko lateránské basiliky! To se stalo v roce 1926.

Nyní vše rychle postupovalo. Plány nové koleje vypracoval z roz
kazu Pia XI. inženýr Momo, provedení bylo svěřeno milánské firmě 
Castelli, která už vystavěla několik seminářů v Itálii a v Římě sa- 
mém tři papežské koleje. Dne 31. května 1928 kardinál Gasparri za 
přítomnosti 9 kardinálů posvětil a položil základní kámen. Za nece
lý rok, t. j. 23. dubna 1929, byla nová kolej dokončena a posvěcena.

Stavba sama byla obtížnou. Dole se nepřišlo na pevný terén a 
bylo proto třeba zapustiti do půdy asi osm metrů dlouhé kamenné 
sloupy, místo základů, na kterých se teprve mohlo stavět dále. Celá 
stavba je provedena ze železobetonu. Vše je tu moderní, účelné a 
praktické. Vedle bytů pro představené a hosty je tu osmdesát svět
nic pro chovance a každá z nich má svůj vodovod, ústřední topeni 
— v Římě veliká zvláštnost — a úhledný nábytek. Všude vidět zře
tel na požadavky moderní hygieny. Nepomucenum je rozhodně jed
nou z nej lepších a také nej krásnějších kolejí římských! Tři verandy 
na domě a zahrada, prostírající se na přední i zadní straně, po
skytují chovancům dostatek osvěžení a zdravého vzduchu.

Důležitou a jistě šťastnou novotou v nové budově jest, že vedeni 
kuchyně v Nepomucenu převzaly sestry sv. Karla Boromejského 
z Prahy. V bezprostřední blízkosti budovy mají svůj zvláštní dům 
pro sebe. Dosavadní stížnosti na italskou stravu, na kterou si mno
hý z alumnů nemohl zvyknouti, nyní jistě přestanou.

Při koleji je také, jak se rozumí samo sebou, prostranná kaple. 
Na oltáři je socha patrona koleje svátého Jana Nepomuckého, kte
rá byla už v kostele koleje staré a která jako vzácný poklad byla 
přenesena do budovy nové.

Náklad na vystavění Nepomucena, jak si lze mysliti, byl veliký. 
Dle italských druhotních poměrů budova stála skoro dvakráte tolik, 
než by tomu bylo u nás. Celkové vydání činí na deset milionů lir! 
Vedle toho, co se strží z prodeje staré koleje na Via Sistina, musí 
býti vše hrazeno z milodarů dobrodinců. Mezi těmito na prvním 
místě stojí milionovými obnosy arcibiskupové olomucký a pražský. 
Také američtí katolíci, zásluhou redaktora Hynka Dostála a pře
vora P. Prokopa Neužila O. S. B., přispěli ke stavbě Nepomucena 
štědrými dary.

Každý nový podnik a každá nová věc bývá kritisována. A tak 
i Nepomucenum. Že budova je zdravá, účelná a krásná, to musejí 
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přípustiti všichni. Namítá se však, že je Nepomucenum příliš daleko 
od středu města. Na to lze odpovědět, že je to právě předností nové 
budovy! Klid a ticho, jaké tu na periferii města vládne, je jistě pří-

Sv. Václav v Mistřině u Kyjova, 
svěcený 23. června 1929.

jemnější a pro studium příznivější než hukot automobilů a velko
městský ruch, jaký proudí ulicemi vnitřního Říma. Kdyby nová 
kolej byla stála opět na Via Sistina, jak se původně zamýšlelo, tu 
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byla by právě na jedné z nej živějších ulic římských, mezi jaké patři 
Via Sistina, Vedle klidu jaký krásný rozhled otevírá se od Nepo- 
mucena! Na jižní straně vidět albánské a sabinské pohoří s antický
mi městy Frascati, Albano, Rocca di Papa atd. Na druhé straně 
zase se vypíná za městskými hradbami Laterán uprostřed moře do
mů nového Říma ,.,

Jen jediná výtka má pro sebe jakýsi důvod, totiž to, že chovanci 
nemohou navštěvovat přednášky ani na Propagandě, ani na univer
sitě Gregoriáně, kteréžto dva ústavy platí právem za dvě přední 
sídla bohoslovné vědy v Římě. Oba tyto ústavy jsou příliš daleko a 
z praktických příčin musejí alumni Nepomucena chodit do před
nášek na nedalekou universitu lateránskou, — Než, jak se zdá, je 
úmyslem svátého Otce tuto universitu, která je učilištěm římského 
kléru, povznésti dle možnosti brzy na vyšší úroveň vědeckou tak, 
aby mohla závodit s oběma dříve jmenovanými ústavy. Proto, aby 
počet posluchačů byl větší, přikázal vedle koleje irské i alumnům 
Nepomucena, aby studovali na této universitě.

❖

Nepomucenum budí nej lepší naděje do budoucnosti. Má se státi 
opravdovým semeništěm kléru, který by se vzdělal ve světovém 
středisku katolického křesťanství a který by pak ve vlasti pracoval 
na náboženské obrodě našeho národa. Kéž tyto naděje — na pří
mluvu patrona nové koleje svátého Jana Nepomuckého se usku
teční v míře nejhojnější! Povinností naší zatím jest modliti se, aby 
Bůh vzbudil hojná kněžská povolání v naší mládeži a tak aby z Ne
pomucena vycházeli hojní a zdatní dělníci na vinici Páně!

Když Duch Boží zavane...
Z galerie apoštolů unionismu. M. Smolová.

Ježíš Kristus založil svojí církev, aby v ní žil a skrze ni obrodil 
celý svět. Je tedy církev katolická vlastně dále žijícím Kristem, 
který v ní působí a skrze ni vylévá své milosti do celého světa, skrze 
ni uskutečňuje též svoji velkou myšlenku a svůj smělý plán: sjed- 
notiti ve svém království lidstvo celé, rozšířiti toto království po 
všem světě.

Od svého založení až po naše časy církev Kristova měla, má a 
bude vždycky míti své apoštoly. Měla a má jich mnoho. Kromě 
prvních svátých apoštolů a evangelistů jsou jimi miliony mučed
níků, nesčetné množství vyznavačů á nepřehledné zástupy svátých 
a světic Božích. Mnozí z nich se zrodili v jiných církvích, hledali 
však pravdu a nalezli ji v katolické církvi.

Poznali jsme již z několika obrázků, uveřejněných v našem ča
sopise, jak vzácná byla činnost ruských konvertitů, kteří velmi dob
ře pochopili, kam směřuje a v čem vrcholí obsáhlá myšlenka Kris
tova a dovedli pro ni také apoštolovat a trpět.
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Konvertité ruští pracovali velmi horlivé o sjednocení své církve 
s Římem, Jejich názor o potřebě svaté jednoty proklestil si cestu 
a stává se poznenáhla názorem světovým, I jejich touhy po jednotě 
uchovaly se po celá staletí v duši ruského národa a z jejich hlubo
kých myšlenek a zkušeností může těžit i dnešní hnutí unionistické.

Jedním z největších apoštolů unionismu na Rusi byl P. Gagarin.
K výhni apoštolské lásky ubíral se ovšem pozvolna a namáhavě. 

Břímě pochmurných, dusných dnů vlády cara Mikuláše mu ne
smírně ztěžovalo cestu. Car Mikuláš byl nepřítelem sjednocení vů
bec. Nenáviděl Řím a bojoval proti němu tak dlouho, až donutil asi 
tři miliony katolíků v bývalých polských provinciích a na Bílé Rusi 
k přestoupení do církve státní. Na paměť svého násilného činu dal 
razili mince s ironickým nápisem; ,,Co svár rozdělil, láska spojila!" 
Ano, láska, o níž vyprávělo 300—400 knězi vyhnanců na sněhových 
pláních Sibiře a vězňů v ruských klášteřích, množství pronásledo
vaných řeholníků a řeholnic i laiků obého pohlaví. Všichni trpěli jen 
proto, že zůstali věrni své rodné víře. Dějiny podávají o tom dosti 
dokladů.

Z nich se dovídáme, že na př. představená řádu basiliánek ze
mřela na své cestě do Sibiře, kam musela jiti pěšky spoutaná ře
tězy. Leč ani ona, ani jejích 245 sester nezapřelo své lásky k církvi 
katolické.

Podobný osud stihl mučednici Makrinu Měčislavskou, jež ze
mřela v Římě roku 1869, Její zprávy, podané papežské vyšetřující 
komisi, upomínají silně na mučednická akta z doby Deciovy a Dio- 
kleciánovy.1

A v této zlé době (roku 1842) stává se P. Gagarin katolíkem.
Bylo to vlastně už jen dokonání úplné vnitřní proměny, k níž jej 

přivedlo správné poznání katolicismu. Seznámil se s ním v Paříži, 
kam přišel roku 1839 jako sekretář ruského vyslanectví. Byl tehdy 
stár 25 let, a jak jej líčí přítel Šuvalov, pln života a radosti a pře
kypující ohnivým nadšením pro pravdu.

Před svým příchodem do Paříže měl Gagarin vždycky za to, že 
církev katolická jenom živoří. Považoval takřka za jisté, že už do
hrála svoji někdejší velkou úlohu, a myslel, že se k ní hlásí už jen 
malý počet zaostalých duší, Paříž přesvědčila ho však o pravém 
opaku.

Tam totiž nalezl paní Svěčinovou, kterou jako vzdálenější pří
buznou znal již od svého dětství. Její vzorný život a široce rozvět
vená apoštolská činnost dala mu poznati, jak velice se klame. Sty
kem s ní a jinými vzdělanci seznal k svému nemalému překvapeni, 
že katolicismus je stále pln života a že jej dobrovolně a s láskou 
přijímají duše, jež nijak nelze zváti nízkými nebo zaostalými. Badal 
tedy sám dále po příčině.

Salon paní Svěčinové poskytl mu k tomu vhodnou příležitost. Při 
četných návštěvách vyměněno tam tolik názorů, a přece panoval na

Makrina Mieczyslawska, Ábtissin des Basil. Klosters von Minsk. Freiburg 
Herder, 1864.
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všech stranách stále vzácný soulad, jakého Gagarin předtím vůbec 
nepoznal. Tento soulad zpříjemňoval mu pobyt v učené společností, 
činil mu ji čím dále milejší a její zábavy živější a ušlechtilejší. Byly 
také opravdu ušlechtilé. Vždyť ať se rozhovor dotýkal událostí po
litických, či nové knihy, či důležitého nějakého procesu, nebo novi
nářských článků, vždy vládla tam i přes různost mínění vzácná 
shoda. Vyrůstala ze společného základu katolické víry, která tu 
svorně spojovala osoby různící se stářím i povoláním.

Gagarin pozoroval také soukromý život těchto lidí a musel uznaíi, 
že dobrovolně přijatá víra ovládá nejen síly ducha, ale i jejich vůli 
a že řídí řeč i činy, aby odpovídaly slovům. Paní Svěčinová sama 
byla vzorem.

Od té doby počal zcela jinak pohlížeti na církev katolickou. Počal 
v ní poznávat! vládkyni, jež svojí mocí dovede uchvátiti i duchy 
velmi osvícené a vládnouti všem, kteří si svobody umějí vážiti. Změna 
názorů o katol. církvi přivedla Gagarina posléze k takové lásce k ní, 
že se stal katolíkem. Slavný P. Ravignan byl mu ovšem spolehlivým 
vůdcem. S jakou vážností a opravdovostí přijal P, Gagarin katolic
kou víru, patrno z toho, že se za 16 měsíců potom rozhodl vstoupili 
do řádu jesuitského.

Neočekávaný ten krok naplnil některé jeho ruské přátele v Pa
říži velkými obavami. Měliť za to, že P. Gagarin svým jednáním 
popudí proti sobě cara Mikuláše. Paní Svěčinovou však více sou
žily obavy o rodiče Gagarinovy, zejména o otce, ruského dvorního 
radu, který ve svého syna skládal velké naděje a nemálo si za
kládal na jeho nadání. Proto sdělila P. Ravignanovi své obavy a 
prosila ho snažně, aby P. Gagarina upozornil na všechny překážky 
a nebezpečí jeho záměru.

P. Ravignan dával tehdy Gagarinovi právě duchovní cvičení. Po
užil jich tedy, aby zkoušel opravdovost jeho úmyslů. A P. Gagarin 
šťastně obstál v přísné zkoušce a své neochvějné rozhodnutí, že 
chce být jesuitou, ohlásil a odůvodnil písemně.

Bylo to také ovoce uzrálé za dnů samoty, modliteb a rozjímání 
ve dnech duchovních cvičení, kdy uchvácen žárem lásky Boži za
hořel tím pevněji a úžeji se přivinouti ke Kristu a jeho církvi a vy- 
znati Jemu jako kdysi Petr slovem i činem: Pane, Ty víš, že Tě 
miluji,., Pokračování.

Rozhledy po náboženském životě.
Doma.

Měřítkem katolického života u růz
ných národů jest poměr počtu kněží 
k počtu věřícího lidu, čili jinými slo
vy, kolik duší je průměrně svěřeno 
jednomu knězi. V Belgii a Německu 
jest tento poměr skoro stejný: jedem 
kněz připadá v Belgii na 1.210 v Ně

mecku na 1.192 věřících, v Polsku na 
1500, ve Francii na 1.026, v Anglii na 
771, ve Spojených státech severoame
rických na 764, v Holandsku na 500, 
ve Španělsku na 420, U nás je poměr 
v různých diecésích různý. Tak v olo- 
mucké diecési připadá jeden kněz na 
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1081 věřících, v brněnské na 1160, v 
litoměřické na 1446 a v pražské do
konce až na 1593. Nej smutnější jsou 
tyto číslice statistické tam, ikde není 
aspoň v brzké době naděje na jejich 
zlepšení, kde není dorostu kněžského. 
Proto svátý Otec Pius XI, ve svém 
posledním listě k jubileu svatováclav
skému vyzývá tak starostlivě katolické 
rodiny československé, aby dobrou vý
chovou připravovaly vzrůst povolání, 
kněžských. To by byla jistě oslava 
důstojná světce Václava, tolik pečují
cího o dobré kněze pro svůj lid!

Pro důstojnou východní bohoslužbu 
upravena byla na Velehradě známá 
kaple Cyrilka. Zřízen v ní nákladem 
ACM. a štědrostí pana arcib. olornuc- 
kého ikonostas. Obrazy na něm jsou 
malovány podle nej význačnější ruské 
umělecké školy novgorodské ze XIV. 
století.

P. Josef Habeš, T. J, jehož klasické 
úvodní kázání z posledního sjezdu u- 
nionistického na Velehradě jistě u- 
tkvělo všem účastníkům v milé pamě
ti, studoval po dvě léta v Římě na Gre- 
gorianum s výborným prospěchem vyš
ší kurs filosofický a byl nyní po zá
věrečné zkoušce prohlášen „docitor 
aggregatus“. Je to 2. Čech, který tak 
vysoké vědecké kvalifikace v Římě do
sáhl. Blahopřejeme.

ČECHY

Královéhradecký biskup dr. Kašpar 
navštívil stigmatisovanou Terezii Neu
mannovu v bavorském Koninersreuthu a 
v rozmluvě tázal se jí na některé zá
hady našich českých dějin. Poněvadž 
možno předpokládali, že prostá ven
kovská dívka bavorská sotva někdy 
obšírněji se zabývala našimi dějinami 
a jejich problémy, udivují tím více 
její určité odpovědi. Biskup dr. Kaš
par se jí nejprve tázal na hrob blaho
slavené Anežky České. Stigmatísovaná 
Terezie Neumannová odpověděla: „Man 
wird es schon finden, bis die Zeit 
kommt. Man wird ein Schriftstíick 
finden. Dort ist alles enthalten — aber 
du wirst es nicht erleben." (On (hrob) 
se už najde, až přijde čas. Bude nale
zen písemný doklad. Tam bude vše ob
saženo •—- ale ty se toho nedožiješ!) 
Pák se jí tázal biskup na hrob svátého 
Cyrila v Římě. Odpověděla: „Es ist 
ziemlich ieicht zu finden!“ Dosti snad
no možno ho nalézti. Vpravo u dveří“ 

(kde se dříve za to mělo a podnes prý 
je to mínění archeologa preláta Wil- 
perta — a ne v kapli, která dnes sluje 
sv. Cyrila). Badatelé našich dějin a 
starožitností ověří teprve novou vědec
kou prací výroky Terezie Neumanno
vé. Poutníci velehradští vždycky se 
modlívali za. tu milost, aby nám Pán 
Bůh dal najít hroby našich svátých 
apoštolů slovanských. A ty modlitby 
nediktovala povrchní zvědavost, nýbrž 
vděčnost a láska k sv, Cyrilu a Meto
dějovi,

Nová kongregace sv. Míchala, zalo
žená před osmi roky, staví v Bilině, v 
severozápadních Čechách, tiskový dům. 
Mladá kongregace jde tu za svým cí
lem, pro nějž vlastně byla založena, 
sloužit katolicismu dobrým tiskem, vy
dávali a išířiti katol. knihy a časopisy, 
zakládati k tomu účelu vhodné tiskár
ny a tak připravovati v katol. knize 
moderního spolupracovníka i pro, dílo 
misijní. Veliký kus práce vykonala na 
tomto moderním poli tiskového apoš
tolátu Společnost Božského slova. Je
jich tiskové a vydavatelské podniky v 
St. Gabrielu u Módlingu (v Rakou- 
sích) anebo v Techny u Chicaga v 
Americe jsou co nejmoderněji vypra
veny a tvoří kulturní základnu jejich 
požehnané činnosti. Stejně češti bene
diktini v Chicagu mají velkou řádovou 
tiskárnu a jenom tak mohou udržet 
katol. deník „Národ“ pro naše zámoř
ské krajany,

SLOVENSKO

P, Alois Jarmer, misionář ze Společ
ností Božského Slova, z Vidiny na Slo
vensku, dlel od února ve Francii, ko
naje misijní pobožnosti, zvláště mezi 
slovenskými vystěhovalci. V jednom 
svém dopise píše: „Musím aj rozličné 
vzdialené stanice navštívit', ktoré sice 
nemajú mnoho Slovákov, ale sú to 
predsa nesmrtelné duše, a já im chcem 
dat příležitost', aby zase svojej velko- 
nočnej povinností zadost učinili. Před 
niekolko dňaimi zabilo auto jednoho 
Slováka, otca 5 dětí. Včera bol pohrab. 
Velmi mnoho Slovákov sa súčastnilo 
tohoto pohrabu. Velkonočných spovedí 
mal som 200, primerane viac ako fran- 
cúzske duchovenstvo. Je tu aj jedou 
taliansky kňaz, lebo je tu asi 3000 Ta- 
lianov. Z týchto, boihužial, sotva 300 
koná svOiju velkonočnú povinnost. Vó- 
bec vidím v tomto vyisťahování aj velké 
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nebezpečenstvo pre našich milých Slo- 
vákov. Ked tito india ,sa vrátia jednúc 
domov, celkom presiaknutí indiferen- 
tizmom a komunizmom, tak aj nenávis- 
ťou proti kňazoni a náboženstvu, stanů 
sa příšernými pochodníkmi v domovi
ně, Avšak milý Pán Boh eště žije!“

Rozvoj hlavního města Slovenska po 
stránce náboženské mohl by být cha- 

rakterisován chystanými stavbami čtyř 
nových kostelů, katolického, evangelic
kého, pravoslavného a českosloven
ského a snad i židovské synagogy, 
kdyby o stavbě rozhodovaly vždy jen 
zájmy náboženské. Ostatně přistěhova
lectvím rychle rostoucí periferie vel
koměstská nebude ani na Slovensku 
lepší, než jinde!

Za hranicemi.
Z ŘÍMA A ITALIE

K šílenství téměř stupňuje se proti
křesťanská nenávist bolševiků zvláště 
o svátcích. Organisace „bezbožníků“ 
pořádá tehdy kolem chrámů bláznivé 
průvody, aby zabránila účast věřících 
na bohoslužbách, koná současně rou
havé přednášky a divadla k zesměš
nění křesťanských svátků, ba i nuce
nou prací v továrnách a kancelářích 
znemožňuje svěcení dne svátečního. 
Velikonoční zpověď je označována za 
činnost protirevoluční, poněvadž prý 
překáží vzrůstu organisací bezbožec- 
kých, — Přes toto nepřátelské stano
visko ke katol. církvi pouštějí chytře 
sověty čas od času zprávy do světa, ja
ko by chystaly dohodu se sv. Stolici. 
Chtějí tím jenom kalit vody veřejného 
mínění. Sv. Otec, znaje dobře nábo
ženské poměry v Rusku, čeká jedinou 
pomoc pro trpící křesťany ruské — 
s nebe. Proto nařídil v Lisieux u hro
bu sv. Terezičky denní modlitby za 
nešťastné Rusko, proto také znova a 
znova žehná i snahám Apoštolátu sv. 
Cyrila a Metoděje; který k denní mod
litbě na týž úmysl zavazuje své člen
stvo!

ZE SOVĚTSKÉHO RUSKA

Ve středním Rusku je malá obec Tal- 
javo. Tam vznikla nová sekta „chres- 
tonosci“, t, j. nositelé kříže. Jejím za
kladatelem je bývalý mnich Fjodor Ri- 
balkin. Přívrženci sekty chodí bosi i v 
největší zimě a bez pokrývek hlavy. 
Nepijí, nekouří, neplatí dobrovolně da
ní, neposílají dětí do sovět, škol, neú
častní se veřejného života, ale rozšiřují 
mezi rudou armádou letáky a provolá
ní, aby jejich vojenští bratří v Kristu 
zaměnili rudou hvězdu za modrý ne
bo bílý kříž. Neboť prý se brzo objeví 
bílí rytíři s ohnivým mečem a zahubí 
všechny bezbožníky a ctitele Antikris

tovy. Sama Črezvyčajka je nucena při
znat, že „ohrestonosci" velmi rychle 
rostou počtem a že v jejich čele stojí 
„kontrarevolucionáři". Zevnějším zna
mením nosí sektáři na prsou vyšitý 
kříž, a to mužové černý, ženy modrý 
a dívky bílý.

Poslední dekret sovětské vlády do
voluje osobám duchovním konat kněž
ský úřad jen na jednom a témž místě. 
Tím znemožněn bude úplně dosavadní 
způsob misijní činnosti, zvláště kato
lické. Katolíci i sjednocení žijí namno
ze roztroušeni >po širých krajích rus
kých. Misionáři vyhledávali je v tom 
roztroušení, navštěvovali jednotlivé ro
diny a sloužívali paik i v soukromých 
domech mši sv. a udíleli sv. svátosti. 
To nyní nebude možno. Sověty naří
dily dále náboženským obcím soupis 
všech jejich členů od 20, roku života 
a každý z nich musí příslušet k urči
tému kostelu nebo kapli a jenom tam 
smí se zúčastniti bohoslužby, kde je 
zapsán. Užívání náboženských obrazů, 
knih, rouch, ostatků atd. je povoleno 
jen uvnitř kostelů, kde kromě boho
služby nic jiného nesmí se konat. An
glické listy právem nazývají poslední 
sovětský dekret „frontálním útokem" 
proti křesťanství.

Po smrti patriarchy Tichona nastalo 
v Rusku drobení pravoslavné církve v 
různé nové církve. Bolševická vláda 
ráda viděla toto zeslabení nej mocněj
šího svého protivníka, ták zv, církve 
patriarchální, a podporovala hnutí od- 
padlické. Tak zmohutněly nové cír
kve: živá, obrozená a j. Ale vlny re
voluční opadly, a nyní pozbývají zase 
odpadlické církve svých přívrženců. 
Tak církev „obrození“ ztratila od pod
zimku roku 1925 do nynějška na 3 ti
síce farností. Také „církev Lipkovské- 
ho“ na Ukrajině, která svého času tak 
náhle zmohutněla, nyní upadá. Zato 
roste patriarchální církev (Tichono- 
va) a její vliv u lidu. V Moskvě umí
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rá denně mnoho lidí, ale vládní kre
matorium tamější nemá koho spalo
vat. Koinservativnost ruského pravosla
ví nedá se tak lehce zdolat násilím.

Vyhnanství 80letého vladivoslockého 
biskupa Ant. Šlíwowskiho, o němž 
jsme minule referovali, bylo zaviněno 
hlavně neprozřetelným jednáním pol
ské vlády, která ho vyznamenala Ko- 
mandér-ským křížem řádu „Obrozené 
Polsky”. Moskevský časopis „Komu
nista Polski“, psaný polský, chopil se 
této věci a dovozoval neslučitelnost 
takového vyznamenání .s občanstvím 
sovětských republik, A výsledek se 
dostavil — biskup ztrestán vyhnan
stvím. — Polské katolické časopisy 
(l„Przegl, kato-L“, „Mišje -katol.") kárají 
takovou -neprozřetelnost vlády, kterou 
byla diecése zbavena svého biskupa a 
věřící svého pastýře. A jistě kárají 
právem.

Na posměch svobodě, právu a lid
skosti. Je-li nepřátelství sovětského 
režimu v Rusku zavilým oproti jinak 
smýšlejícím, je rafinované, vynaléza
vé proti křesťanské víře a jejím hla
satelům. K jejich vyhubení je každý 
prostředek dobrý. Městská rada v 
Moskvě přišla nedávno s návrhem, 
který žádal vypuzení všech kněží 
křesťanských vyznání z města, poně
vadž je prý nedostatek bytů. A jenom 
zásluhou židovských a mohamedán- 
ských moskevských radních se stalo, 
že drakonický -ten návrh byl prozatím 
zadržen. Na jak dlouho? Katanské 
služby dělá sovětským násilníkům bol
ševický tisk. Běda knězi, kterému za
čnou věnovat „pozopnost“ komunistic
ké noviny. Nic nepomůže -sebe pocti
vější obrana, sebe jasnější důkazy, že 
nemá s politikou co činit, že není 
„kontrarevolucionář". Odpověď bolše
vického listu prostě zní: „Kdybyste 
byl stoupencem sovětské vlády, dávno 
byste byl už přestal být katolickým 
knězem. Nepotřebujeme žádných o- 
sobních dokladů vaší kontrarevoluč- 
nosti, protože katolické kněžstvo ve
směs, počínajíc papežem a končíc oby
čejným farářem, bylo a jest licoměrné 
(pokrytecké) a protirevoluční. Ne- 
ohcete-li platit v očích sovětského mí
nění za protirevolucionáře, přestaňte 
být knězem, přetrhejte jakékoliv svaz
ky s tou mezinárodní organis-ací pod
vodníků a vykořisťovatelů. Pokud to
ho neučiníte, všichni dělníci musejí a 
budou s vámi jednat jako s priotire- 

volucionáře-m a budou vás co nej ostře
ji potírat.“ Byl by div, kdyby v ta
kovém ovzduší nenávisti některý slu
žebník církve zakolísal? Tím většího 
obdivu zasluhuje proto ta hrstka věr
ných kněží katol. i pravoslavných, kte
ří dioisud odolávají nejhroznějšímu ná
silí!

Profesor S. V. Troickíj, odbor, práv
ní poradce biskupského sboru srbské
ho patriarchátu, zasáhl do -sporu mezi 
pravoslavným metropolitou Antoniem 
a .mezi pařížským -pravoslavným me
tropolitou Eulogiem a americkým me
tropolitou Platonem. Zjišťuje tato fak
ta: Řízením ruských pravoslavných
církví na evropském západě byl 14. 
října 1920 pověřen arcibiskup Eulogij 
od Vyšší církevní správy jih-oruské a v 
lednu r, 1921 -bylo to-tioi pověření po
tvrzeno zahraniční správou. Tato Vyšší 
zahraniční správa církevní ustanovila 
také metropolitu Platona -pro Ameriku. 
Profesor Troickíj -odůvodňuje oboje 
ustanovení „právem přeneseným“ (iu-re 
devolutiionis), které však bylo doplně
no později řádným potvrzením nej vyš
ší pravoslavné instance ruské, totiž 
Moskevské vyšší církevní správy (me
tropolita Eulogij 5, března 1921, me
tropolita Platon 27. dubna 1922). —
S právnického -stanoviska má tedy 
prof, Troickíj za to, že pravoslavný 
sněm karl-oivac-ký neměl pravomoci nad 
žádným z obo-u metropolitů, -ani Eu-lo- 
giem, ani Platonem, poněvadž podlé
hají bezprostředně nejvyšší instanci 
pravoslavné církve, moskevskému ú- 
středí. Potom ovše-m právně neplatný 
jsou i exkomunikace obo-u pravoslav
ných biskupů -na sněmu -karlioivackém 
odhlasované. Budoucnost ukáže, při
spěj e-li rozhodnutí -právního odborní
ka ke smíru v pravoslavné církvi, čili 
nic.

Z POLSKA

Smírčí katolická konference polsko- 
německá konala se v Berlíně -od 21. 
do 24. května v klášteře dominikánek 
n-a -předměstí Hermisdorfě, Původcem 
myšlenky byl d-o-minikán P. Fr. Strat- 
mann, předseda Svazu německých ka
tolických -pacifistů. Smířlivé ovzduší 
připravovala první přednáška dra 
Schdfera z P-otsdamu o- „dějinné vzá
jemnosti Polska a Německa se zvlášt
ním vzhledem ke katolicismu“. Nato 
podány souběžné referáty „o stavu ka
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tolicismu v - Polsku" (prelát Stanislav 
Mašliňski) a v Německu (P. Konst. 
Noppel, T, J, z Mnichova). Za debaty 
bylo možno pozorovat na německé 
straně dva proudy: přívržence bezo
hledného pacifismu {smířlivosti), kte
rý se nelekal žádné obětí národnostní 
a který se nebál ani co nejoistřeji kri- 
tisovat německý postup vládní i veřej
né mínění: a pak stoupence umírněné
ho pacifismu, opatrněji postupu jícího a 
pozvolna se sebe střádajícího diktát 
národnostních předsudků. Konference 
berlínská nevyhýbala se ani palčivým 
sporným otázkám polsko-německýim 
(koridor, Slezsko, národní menšiny 
atd.). Referovali o nich s polské stra
ny dr. Henryk Dembiňski, který pro
hlásil smlouvu versaillskou za nezměni
telný základ polského práva na moře, 
a s německé strany někdejší redaktor 
„Germanie" dr. Rich. Kuenzer. V o- 
tázce menšinové, která bývá němec
kým tiskem nespravedlivě posuzována, 
podal přesná statistická data i fakta 
prelát Jos. Gawlina, do nedávná re
daktor KAP. (Katolické agence tisko
vé). Mezi praktickými výsledky berlín
ské smiřovací konference byl přijat 
návrh, který na posledním unionistic- 
kém sjezde na Velehradě došel takové
ho ohlasu (návřh dra Grivce), aby to
tiž sjednocení bylo připravováno nad
přirozenými prostředky modlitby a 
svátostí. I ve prospěch smíru polsko- 
němedkého zavázalo se tisíce němec
kých katolíků obětovat měsíční svaté 
přijímání na úmysl Polska, a s polské 
strany stejnou akci zahájily Marián
ské družiny polské. Smír a jednota ka
tolických národů mezi sebou je pod
mínkou opravdové jednoty světové cír
kve obecné!

Z JUGOSLAVIE

Nový světicí biskup lublaňský dr, 
Gr. Rožman bude posvěcen na biskupa 
v neděli, dne 14. července, na svátek 
sv. Bonaventury. Světitelem bude kní- 
že-biskup dr. Jedlic, spolusvětiteli la- 
vantský biskup dr. A. Karlin a bis
kup celovecký dr. A. Hefter, z jehož 
diecése dr. Rožman pochází. Stařičký 
biskup dr. Jeglič napsal svému nové
mu pomocníku mezi jiným na pozdrav 
tato upřímná slova: „Den posvěcení 
bude pro mne, pro mé duchovni spo
lubratry, pro všechny naše věřící, ano, 
pro celou naši diecési mimořádně ra

dostný den . . , Jak se raduji, že dosta
nu na svoje stará léta tak dobrého a 
moudrého rádce! Prosím co nej srdeč
něji, aby se všichni knězi i věřící také 
za nového biskupa modlili a jemu pro
střednictvím Panny Marie od nejsv. 
Srdce Ježíšova vyprosili ve veliké mí
ře všechnu onu moudrost, které bude 
potřebovati při správě krásné a roz
sáhlé diecése lublaňské." -— Dobrý o- 
tec předává pozvolna milému synu Bo
ží hospodářství, které apoštolskou hor
livostí tak velice byl zvelebil!

Starokatolická církev chorvátská 
rozštěpila se ve dvě části na „sněmu“, 
konaném 27. května v starokatolic
kém kostele v Záhřebu, Biskupu Ka- 
lod jeroví se podařilo oklestiti počet 
hlasů oposice. Proto přednesli oposič- 
níci jen obsáhlé prohlášení proti Ka- 
lodjeroví a pak demonstrativině opusti
li „sabor“ (sněm). Jaká nálada tam 
panovala, je nejlépe vidět z toho, že 
přítomný zástupce policie dr. Babic 
několikrát musil použít svého práva a 
moci, aby utišil výbuchy hněvu a vzá
jemného nepřátelství. Oposice zamýšlí 
zřídit samostatnou diecési a připojiti 
se k utrechtské unii a před její radu 
vznésiti žaloby proti Kalodjeroví.

Z BELGIE

Svaz křesťanského učitelstva v Belgii 
konal nedávno svůj hlavní sjezd v Bru
selu. Deset tisíc katolických učitelů se 
při té příležitosti zasvětilo Božskému 
Srdci Ježíšovu a pak s jeho obrazem 
v slavném průvodu po městě manifes
tovalo svoji úctu a oddanost k tomu
to prameni největší lásky Boha-člově- 
ka. Šťastná země, šťastné rodiny, kte
ré takovým vychovatelům mohou svě
řit svůj největší poklad — dítě!

Z FRANCIE

Katolická Francie vzpomínala vý
znamných jubileí, V dubnu minulo le
tos 50 let od smrti lurdské pastičky 
Bernardky, která po těžkém utrpení ve 
věku 35 let zemřela jako Milosrdná 
sestra. Před svojí smrtí ještě jednou 
pod přísahou potvrdila, že je všecko 
pravda, co vyprávěla o zjeveních ne
poskvrněné Panny v Lurdech. Její tě
lo po 10 letech našli neporušené. V ju
bilejním roce 1925 byla šťastná pasač- 
ka lurdská připočtena mezi blahosla
vené. — Celonárodní slavností Francie 
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stalo se pětisetleté výročí osvobozo
vacích bojů Panny O-rleánské, Johan
ky z Arku, Právě před 500 lety, kon
cem května r. 1429 vystoupila 171etá 
dívka z vesničky Doimremy, blízko hra
nic alsaských, na záchranu města Or- 
leánu, poslušná nadpřirozeného vnuk
nutí, a stala se pak -oisvoboditelko-u své 
vlasti z moci anglické. Sama ovšem by
la po dvou letech od Angličanů zaja
ta, odsouzena k -smrti a upálena. Cír
kev povýšila ji roku 1909 mezi blaho- 
slavené a r. 1920 mezi svaté. Její rod
ný domek do-su-d se zachoval. Hlavní 
město Paříž, kde -statečná a zbožná Jo
han lva byla při obléhání raněna, zvlášt
ním turnajem oslavuje národní hrdin
ku. Jméno -svaté Johanky sjednocuje 
celou Francii. Jubilejní -oslavy pak po
silují myšlenku katolickou v nej širších 
vrstvách národa!'

Z AMERIKY

V New Yorku zemřela dne 18. dub
na všem americkým vystěhovalcům 
dobře známá sociální pracovnice paní 
Rosalie Kaváno-vá, rodačka z Kutné 
Hory. Byla úřednicí Národního svazu 
českých katolíků -při Národní kat-o-1. 
blahiobytné radě (National Cathoiic 
Welfare Conference) v New Yorku a 
po -léta denně dojížděla do- -přístavu a 
d-o vystěhovalecké stanice na ostrově 
Ellis Island, jejž vystěhovale! nazývají 
právem ostrovem slzí. Tam jsou totiž 
zadržováni všichni přibyli cestující, 
-kteří nemají své dokumenty — aspoň 
p-odle úsudku amerických úřadů — v 
-pořádku. Představte si takového kra
jana, -který pro neznalost řeči ani přes
ně -neví, -proč ho zadržují na přístav
ním ostrově, neví, co ho v budouc
nosti čeká, kdy -přijde vysvobozeni; 
kol dokola je -obklíčen mezinárodním 
obecenstvem, stejně postiženým jako 
on. Socha svobody v přístave zdá se 
mu být trp-kou ironií v jeho zajetí, 
mrakodrapy Manhattanu (N. Yorku) 
zaslíbenou zemí, do níž nesmí vstou
pili. K tomu ještě bývá v kapse kraja
nově dolarový support tak -bedně sla
bý, úzkostlivě už -předem r-o-zpočténý 
na další cestu, třebas až někam dale
ko, -do N. Dakoty, do Texasu, Jak 
nyní naň sáhnout beze starostí, co po
tom? A do této tmy úzkosti, nejistoty 
a tesknoty zasvitne pojedno-u paprsek 
radosti a naděje, -zazní vlídné, soucit
né a pomocné -slovo pí Kavanové. Její 

zkušenost a energie rázem osvobozo
valy -nešťastného vyhnaince na Ellis 
Islandě ze smutného, někdy až zoufa
lého postavení. Uměla v -tom chodit. 
Osobně -známá -se všemi, kteří měli v 
rukou osud krajana-vystěhovalce, do
vedla se lho ujímat, dovedla zaň prosit 
a pomáhat mu materielně i morálně. 
A tuto- službu lásky konala zemřelá pí 
Kavá-nová už po let-a tiše a nezištně, 
denně, lna Ellis Islandě i v přístavišti. 
Vzpomínám vděčně vlastní zkušenosti: 
po nečekané -smrti P. Adolfa 
Jaška v Clevelandu r. 1923 žádal Rev. 
Zlámal kabelogramem, abych nastou
pil -na místo v Pánu -zesnulého tajem
níka ACM na pomo-c osamělému de
legátu apoišt-o-látnímiu P. Lvu Pospíši
lovi, Na přípravy -k daleké cestě ne
bylo mnoho času. Při smutném loučení 
o velikonočním -pondělí ujišťoval mne 
těžce už tehdy nemocný p. arcibiskup 
dr. Stojan, že mně v New Yorku při
jdou krajané naproti, abych byl tedy 
beze starosti, Z o-p-atrnosti nepohrdl 
jsem však v Brémách u P, Prachaře 
odznakem s adresou spolkového do
mu německého „Leohausu“ v New 
Yorku, kdybych -se s krajany s-nad mi
nul. Tak jsem -no-sil i na lodi z-a klo
boukem modrý lístek s adresou „Leo- 
hau.su". Když však jsme -se blížili New 
Yorku, připravil mne oň veselý Bavo
rák, -který -po celou cestu na lodi vše
chny bavil svým zpěvem a hrou na ky
taru, -ale -nyní tváří -v tvář Novému svě
tu velmi zvážněl starostí, -kam se obrá
tit v neznámém velkoměstě. Němec-ký 
„Leohaus“, jehož adresu četl za mým 
kloboukem, zdál se -mu být jedinou 
nadějí. Já pak, spoléhaje na setkání 
-s krajany, jsem s tímto útočištěm pře
stal počítat a klidně da-1 jsem lístek 
Bavorákovi. Když zastavila 1-od, po
slal jsem krajana Prchala, který se 
mnou na lodi jel a naše krajany z 61. 
ulice -newyorské prý znal, ohlédnout 
situaci na americké pevnině. Vrátil se 
zklamán. Neviděl žádného známého. 
Teď jsem počal litovat, že jsem si 
aspoň ineiop-sal adresy ,,Leohausu“ a 
s podivnými pocity vlekl po můstku 
své kufry pod obrovskou střechu cel
nice, Myšlenky se mi honily v hlavě 
víc a rušněji, než ohlušující ruch a 
-sh-o-n v tom lidském mraveništi přísta
vu, Neohlížel jsem se napravo ani na
levo, kde jako zeď namačkáni podle 
můstku čekali známí své známé-pří- 
chozí. Vtom zaslechnu své jméno. „Re
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verend Jemelka?“ Znělo sice jako o- 
iázka, ale pro mne rázem změnilo se v 
odpověď, v naději, v radost... To paní 
Kavánová vyhlídala můj příjezd, za
tím co méně zkušení krajané z 61, uli
ce — ve fracích a s pukétou — zpo
zdivše se, kdesi mne marně hledali — 
a našli teprve po' svačině u pí Posta
vové na 61. ulici, kam nás udivené za
chráněné (mne i krajana Prchala) 
autem, podzemní drahou a tramwayí 
dopravila pí Kavánová, Kolik tako
vých radostí rozžehla v zkormouce
ných srdcích našich přistěhovalců v 
bráně Nového světa zvěčnělá krajan
ka? Kdo spočítá všechny ty skutky 
tělesného a duchovního milosrdenství, 
jež tak ráda po řadu let byla prokazo
vala? Už je spočítal, zvážil a jistě od
měnil nejvýš milosrdný Pán, „jehož 
jest země a plnost její, okrsek země 
a všichni, kdož bydlí na něm", (Žalm 
23.) Paní Kavánová chystala se k 
svatováclavskému zájezdu do vlasti. 
Už nepřijede, lodička jejího obětavé
ho života, věrného Bohu i vlasti, při
stála bohdá v přístave Nového světa 
věčnosti. O, v p.!

Z celkového počtu 20,112.000 kato
líků ve Spojených státech severoame
rických je východního obřadu (řeko
katolíků) 553.164, Jsou rozděleni ve 
dvě diecése, Jak poslední dekret Vý
chodní kongregace římské z 1. března 
1929 určuje, jest základem rozhrani- 
čení obou diecésí řeckokatolických zá
sada, stanovená už r. 1924; rozhoduje 
tu původ přistěhovalců. Přistěhovalci 
z Haliče jsou podřízeni biskupu ve Fi
ladelfii (Pa). Biskup řekokatolíků, 
pocházejících z Podkarpatské Rusi a 
Jugoslávie má sídlit v Homestead (Pa). 
V nejbližší době mají se postarat o 
zřízení vlastního semináře. Podle no

vého dekretu Východní kongregace bu
dou připuštěni ze staré vlasti do ame
rické duchovní správy v budoucnosti 
pouze neženatí kněží sjednocení. Kdy
by někde nebylo možno zřídit pro 
malý počet řekokatolíků farní osady, 
ani „misie“, mají biskupové východní
ho obřadu svěřit je pravomoci kněze 
obřadu latinského. Snoubenci různého 
obřadu uzavírají manželství podle ob
řadu nevěsty a zásad „Ne temere“. Dě
ti — af hoch či děvče — vždycky ná
sledují Obřad otce. (Acta A, S. 1929, 
sir. 152—159.)

Novým řeckokatolickým biskupem v 
Kanadě v Americe! byl jmenován 
O. Vasil Ladika, misionář řádu basi- 
liánského. Rodem pochází z Haliče, 
kde se narodil dne 2. srpna 1882. Gym
nasium studoval v Drohobiči, řeholní- 
kem se stal roku 1903. Brzo po slav
ných slibech odstěhoval se do Kanady 
a tam ukončil svá studia bohoslovná 
v ústředním katolickém semináři v 
Montreálu. Vysvěcen byv na kněze, 
pracoval obětavě jako misionář mezi 
svými rodáky na území tak rozsáhlém, 
jako jest Evropa. Získal si tak dů
kladnou znalost náboženských poměrů 
v Kanadě, a může jí nyní jako biskup 
použít k duchovnímu prospěchu svých 
rodáků, Želajemo novomu Vladíci vi- 
trevalioisti i uspichu na jogo važnim 
šljachu!

Turista v horách po namáhavé chů
zi a vystupováním do výšin mívá na
možené nohy a ochablé nervy. Chce- 
te-li snáze dospěti vytčeného sportov
ního cíle, natírejte nožní svalstvo před 
i po partii francovkou Alpou, Masáži 
Alpou svaly opětní zesílí, nervy osvě
ží a dostaví se bujará nálada

Prvotřídní mešní vína 
dodává veledůstojnému duchovenstvu firma 

ALOIS ČÍŽEK, 
přisežný dodavatel mešních vín, 

Ivanovice na Hané.
Majitel vinařského závodu v Humpolci. 

Vzorky na požádání ochotně se zašlou.

Viský rýzlink . . Kč 8 50
Klášterní rýzlink .Kč 9 50 
Biskupský výběrek Kč 10’50

Alžírská vína:
Blanc sec surfin . Kč 11— 
Blanc surchoix

demi-doux . . Kč 11'50 
Muscat demi-doux

naturel . .  Kč 13'50 
»Faenza« Kč 8'—, Šatovské Kč 
7'50 za litr, jemně nakyslé chuti.
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KNĚŽSKÉ ODĚVY zhotovuje za nejlevnější ceny

František Spunda, seminární krejčí v Olomouci
(naproti semináře).

Stále na skladě: plátěné a celuloidové kolary, birety, náprsenky
za nejlevnější výrobní ceny.

Lidové knihkupectví Ignác Hofírek,
Ofomouc, Wilsonovo nám. 18.

Dodá: Veškeré literární novinky, zvláště knihy zábavné, poučné, náboženské 
(misály, breviře, codex atd., vše nejnovější vyd.), divadla, hudebniny. — Je

diné lidové knihkupectví v olomoucké diecési! Poznačte sobě adresu !

Nejlevnější a 
nej vkusnější 

tiskopisy
dodává

knihtiskárna 
„SNAHA“ 
Fr. Olšovský 
v Hranicích.

Doporučujeme bezkonku
renční závod

Karel Murla
V OLOMOUCI, Anglická 29.

Bohatý sklad klenotů, zlatého a stří
brného zboží, hodiny od nejlaci
nějších do prvotřídních. Vše pod 
písemnou zárukou. Odborná dílna 

pro veškeré správky.
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Založeno 1890.

Konstantin Doupovec, 
pozlacovač v Krásně 
nabízí se veledůst. duchovenstvu, že 
provádí veškeré opravy pozlacovačské 

práce, kostelní oltáře, sochy atd.

PIANA, PIANINA 
firmy JOSEF KAŠPAR, továrna 
pian v HRADCI KRÁLOVÉ, jsou 
prvotřídní a nejlevnější! Vyznamenány 
Grand Prix se zlatou medalií a zásluž
ným křížem v Paříži 1927. Zastoupení 

a sklad má firma

JOSEF DOPITA
v Olomouci, Denisova 35.

Spolkové odznaky 
kovové, emailované a slavnostní 
k sjezdům, sletům a j. slavnostem 

dodá nejlevněji firma

ALOIS LOUDA, 
ŽELEZNÝ BROD 356 

(ČECHY).
Žádejte vzorky a rozpočty.

Korouhve 
prapory — paramenta

 baldachýny
vyrábí odborný závod

M. Nedomová a sp. 
v Olomouci.

Kalichy, ciboria, svícny i všechny cír
kevní věci ve velkém výběru 

na skladě.

Založen 1865.

Podporujte katolický módní závod

Piichter & SKill, 
Olomouc.

Dámské látky, dámská konfekce, ko
berce, záclony, pokrývky

v největším výběru a za nejlevnější pevné ceny.
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Vyobrazené elektr. osvětlení basiliky na Velehradě provedla fma

„Transforma", elektrotechnická společnost s r. o. v Olomouci II,
u hlavního nádraží, — Telefon číslo 469.

Těž provádí: elektrický pohon varhan, elektrický pohon zvonů.
Kromě toho zařídila elektr. osvětlení ve více kostelích a farách na 
Moravě i na Slovensku. V záležitostech elektrisačních všeho druhu, 
každého rozsahu a napětí obraťte se s důvěrou na dotyčnou firmu, 

která Vás vždy obslouží odborně, levně, rychle a se zárukou.
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MIGRÉNA
jest časová indisposice, 

Trpíte-li jí, pak natírejte 

čelo a spánky 

mentholovou francovkou 

ALPOU
Také dobře působí obkladky 

„Alpou“ zředěnou na polovici 

mírně studenou vodou.

224



SV. OTEC PIUS XI. O EXERCICIÍCH SV. IGNÁCE.
Ve velikonočním týdnu tohoto roku se konal v jesuitské koleji ve Versailles 

sjezd duchovenstva, jednající o způsobech, zásadách a užiti exercicií sv. Ignáce. Sjezdu 
súčastnilo se 350 duchovních z deseti různých národů.

Sv. Otec zaslal předsedovi sjezdu, pařížskému arcibiskupovi, kardinálu Dubois 
krásný dopis, v němž jasně vystihuje přednosti exercicií a uděluje účastníkům sjezdu 
své požehnání.

Dopis zní takto:
Milovanému bratru Ludvíku Arnoštu kardinálu Dubois.

Milovaný bratře!
K velikému svému potěšení jsme se dozvěděli, že se bude za Vašeho předsednictví 

konali v Paříži právě ve velikonočním týdnu sjezd, jednající o duchovních cvičeních.
Radujeme se ze zbožné horlivosti, s kterou vždy usilovně podporujete vše, cokoli 

může přispěli k duchovnímu pokroku a k posvěcení jak kněžstva, tak lidu.
A zajisté, jak již naši předchůdcové od Pavla III. opět a opět připomínali, mezi 

pomůckami k svatosti, jimiž Prozřetelnost skrze Ducha svátého Církev obdařila, z nej
cennějších byl tento způsob a praxe duchovních Cvičení, jejichž výbornost tolik světců 
okusilo a skutkem' osvědčilo. Oni, kteří vlastní zkušeností poznali duchovní život, 
přičítají exerciciím plodnost své činnosti apoštolské, účinnost zvláštních prostředků, 
které z nich vyvodili pro různé vrstvy svých žáků a kajícníků.

Na exerciciích sv. Ignáce zasluhuje totiž nejvyšší chvály, vedle naprosto kato
lického ducha, vedoucího ke službě Bohu, Pánu našemu, a Církvi, i moudrost, 
Duchem svátým vštípená, kterou jsou duše uváděny na nejvyšší vrcholky modlitby 
a lásky k Bohu, aniž jsou při tom v nebezpečí, že podlehnou pýše a záludným pře
ludům, jimiž upadají do záhuby ti, kteří pohrdají cestami utrpení, jimiž kráčeli svati, 
či spíše cestou trpícího Krista a chtějí dosáhnouti slastí, plynoucích ze sjednocení 
s Bohem, nezdolavše napřed svých vášní.

A proto se s Vaším otcovským požehnáním rozhodli pořadatelé tohoto týdne 
exercicií společnou modlitbou a vědeckým bádáním prohloubili poznání principů a užití 
této svaté metody duchovních Cvičení, jíž se dostalo od našich předchůdců tolikrát 
požehnání.

My pak sami, jak ve spisech sv. Karla Boromejského, tak vlastním užitím svátého 
zřízení, jsme se přesvědčili o podivuhodné účinnosti těchto svátých exercicií při snaze 
o duchovní pokrok.



Exercicie pomáhají duším uskutečniti program Božského Spasitele, totiž zapírání 
sebe sama a věrné, každodenní následování Jeho na cestě křížové. Vedou je netoliko 
na výšiny Tábora, nýbrž především na vrchol Kalvárie, kde se důkaz o lásce Boho- 
člověka k duším dovršuje.

Se zvláštní radostí tedy posíláme všem členům kongresu a vůbec všem, kteří 
přislíbili svou účast na tomto bohumilém podniku, své požehnání. Jsouť, jak jsme se 
s potěšením dozvěděli, jak z kněžstva světského, tak z četných rodin řeholních.

Vyprošujeme pro jejich práce mateřskou ochranu nejsvětější Panny a všech 
svátých a vyvolených Božích, kteří nejen v Tovaryšstvu Ježíšově, nýbrž též, a to 
mnohem více, mimo ně, dosáhli konáním duchovních Cvičení hlubšího poznání našeho 
Spasitele, vroucnější lásky k Němu, jakož i neúnavné horlivosti v Jeho následování.

Vám pak, milovaný bratře, ukládáme, abyste toto apoštolské požehnání, jako 
záruku naší otcovské lásky, všem účastníkům a spolupracovníkům kongresu udělil.

Ve Vatikáně, dne 28. března 1929. Pius XI.

Karel Sudbrack   S.J.                VÝHEŇ KATOLICKÉ AKCE.
Peněžní otázka.

Peníze, peníze a zase peníze.
Exerciční dům není žádným hotelovým 

podnikem.
Stavěli jej dobrodinci a věnovali jej pro 

spásu duší. Když se takový dům sám vy
držuje, hospodaří skvěle. Žádný soukromník 
nemůže laciněji pracovati. Exercilanti rádi 
zaplatí za stravu, obydlí, posluhu atd. Ale 
pro mnohé je přece i nízká cena vysokou. 
Aby se tedy i chudší exercitanti ve velkém 
počtu zúčastniti, musí se hledali výpomoc.

Proto osobně podporuj exerciční hnutí.
Proč by nemohlo dostati podporu dítko, 

věrný sluha, pilný dělník a to bud částe
čnou nebo celou? Jedna matka po exer- 
ciciích, kieré dobře vykonala, učinila roz
hodnutí: Každé moje dítko, když dovrší 
18 let, dostane peníze na exercicie. Exer
cicie v 18 letech mohou zachrániti mládež 
od zkaženého světa. V některých diecesích 
jsou ustanoveny exerciční neděle, t. j. 
neděle, na nichž bývá kázání o důležitosti 
exercicií a pořádá se sbírka pro nemajetné, 
aby je mohli konati, anebo pro exerciční 
hnutí vůbec. Almužna daná pro exerciční 
hnutí jest skutkem tělesného i duchovního 
milosrdenství. „Co jste učinili jednomu 
z těchto nejntenších, mně jste učinili“. 
Mat. 25, 40.

Přistup za člena exerciční pokladny.
Často bývá pokladna při farní obci neb 

katolickém spolku. Uvažuj tedy o tom, zda 
bys nemohl sám sbírati neb aspoň při- 
spívati. Vždyť jsou to dary pro rozšíření 
království Božího na zemi.

Důvěrníci mají velmi těžkou úlohu. Musí 
pravidelně, při dobrém i špatném počasí, 
někdy i unaveni dům od domu, od rodiny 
k rodině choditi a sbírati malé příspěvky 
a dary. Aby neměli práce až příliš mnoho, 
jest dobře, když jích bude okolo desíti, 
ne příliš málo a ne příliš mnoho, takže 
by vždycky s radostí vybírali příspěvky. 
Ovšem kde má spolek kasu, jest sbírání 
mnohem jednodušší.

Všude se exerciční pokladna dobře 
osvědčila. Má býti zřízena ve všech far
nostech a mají míti tolik peněz, aby mohl 
říci o nich duchovní správce’ Exercicie 
pro každého exercitanta budou tolik stati, 
kolik může každý sám zaplatiti. Zbytek 
zaplatí pokladna. Toto se může snadno 
provésti. Kdyby každý rok nasbírala po
kladna 500 neb 1000 Kč, vypočítej si, 
kolika potřebným by mohla na exercicie 
doplatiti. Za tyto peníze se postaví, udržuji 
a obnovují živé chrámy Ducha Sv.

Podporuj exerciční domy.

Jen s velkými obtížemi byly skoro 
všechny exerciční domy postaveny. Zřídili 
je nadšení mužové a ženy, kteří měli sice 
velkou důvěru v Boba, ale málo peněz. 
Již dlouho se osvědčují jako pevnosti kato
lického hnutí a nyní se mají státi hrad
bami katolické akce. Kdo by tedy učinil 
nadaci na několik volných míst, kdo by 
domu něco daroval, na něj v poslední 
závěti pamatoval, konal by dobrý skutek 
moderního milosrdenství. Čím větší jest 



nepokoj a shon životní, tím jsou potřeb
nější tiché útulky k nabytí pokoje. Čím 
více jest ohrožen duch modlitby, čím více 
vzrůstají lidské náruživosti, tím nutnější 
jest úkryt v exercičním domě. Dle našeho 
přesvědčení, praví papež Pius XI., spočívá 
základ dnešního zla v tom, že málo kdo 
se sám nad sebou zamyslí. (Konstituce 
o exerciciich.)

Proto exerciční apoštolově do prvních 
řad!

Jak se mohou sbírati peníze?
Kdo by chtěl sbírati peníze pro exer

ciční hnutí, ať se dorozumí se svým 
duchovním správcem.

Obyčejná venkovská žena píše: Již nyní 
začínám agitovati pro exercicie. Každá 

terciářka mi musí týdně dáti několik 
desetníků. Nikdo to necítí. Jsem přesvěd
čena, že se peníze sejdou a že jich mnoho 
půjde na exercicie.

Obyčejný horník si počíná prakticky.
Chci býti prakticky činným s apoštolskou 

horlivostí. Chci přivésti duše k Ježíši a 
pomoci Ježíši zachrániti duše. Jest to velké 
pole působnosti pro nás laiky. Když jsem 
se vrátil v pondělí z exercicií, první moje 
cesta vedla k faráři, abych si přinesl pože
hnání pro svou práci. Založil jsem v kato
lickém spolku exerciční odbor, zřídili jsme 
si pokladnu, do níž každý dá měsíčně korunu, 
aby se exercicie mohly snadno konati.

(Pokračování).

EXERCIČNÍ HLÍDKA.

Nový exerciční dům povstává v Rajhradě v klá
šteře Sester — Těšitelek B. Srdce Ježíšova. Ve 
dnech 25. — 29. května t. r, konaly se zde první 
třídenní duch, cvičení pro paní a dívky z Vel. Brna 
a okolí. Přihlásilo se jich — dík agitaci zejména 
brněnského vdp. P. spirituala, P. AI. Kopala — 
105; připuštěny vsak byly i s těmi, které byly z Raj
hradu a spaly doma, 72. Ctihodné sestry daly k tomu 
účelu jeden trakt svého rozsáhlého mateřince v němž 
je veliká kaple s bílým, prostým, ale vkusně ozdo
beným oltářem B. Srdce, před nimž Sestry konají 
každodenně adorační smírčí hodinu před vystavenou 
Velebnou svátostí. Velikou výhodou pro exercicie 
jest velká přednášková síň, kde se konaly přednášky 
a duch, čtení, a rozsáhlá zahrada, v níž se prochá
zející účastnice téměř ztratily. Dům má svůj vodovod 
a elektrické osvětlení. Poněvadž jídelna určená pro 
exercitantky pro všechny nestačila, část (15) měla 
oběd a večeři v klášterním parku před domem. 
I zde konala se stolní četba a zachovávalo mlčení. 
O přesné zachovávání denního pořádku pečovala 
svědomitě sl. Rubrová, předsedkyně Zdislavy v Brně. 
Některé účastnice měly zvláštní pokojík, jiné byly 
v pokojíku po dvou, jiné po pěti a po sedmi, ale 
každé lůžko bylo od druhého odděleno španělskou 
stěnou, a v každé kibině bylo umývadlo, llklid míst
ností byl obstarán iázem. poněvadž k dílu přiložila 
ruce celá řada kláŠteri ích členek a čekatelek. Či
stota všude neobyčejná. Velebná matka se postarala, 
aby účastnice měly vše, by zcela nerušeně mohly 
se věnovali cvičbám duchovním. Vděčné zmínky za
sluhuje, že vážený pan iídící - pensista z Rajhradu, 
bývalý častý účastník učitelských exercicií velehrad
ských, velmi krásně hrál na harmonium při mši sv. 
Za takových okolností co divu, že se mnohým účast
nicím odtud nechtělo. — V nejbližší době budou 
zde duchovní cvičení pro studentky a dívky, česká 
i německá. Doufejme, že ctih. Sestry, které jsou 
Těšitelkami a milosrdnými sestrami obého pohlaví, 
otevrou bránu svého domu i mužům a jinochům. 
Začátek se tedy již stal a byl v plné míře zdařilý. 

Doufejme, že s pomocí Boží bylo to zrno hořčičné, 
které se ujalo a bude klíčit a vzroste tak, že při
nese užitek netušený.

Exercitátorovi napsala jedna z účastnic dopis, 
který zde téměř doslova uveřejňujeme:

„Jsem 15 let vdovou. V patnáctém roce můj muž 
rukoval a za 8 měsíců padl v Rusku. Byla jsem 
6 let vdaná. Můj nezapomenutelný muž byl velice 
zbožný a ctnostný. Od té doby jsem s mými 4 dít- 
kami opravdu zázračně živa. Milý Pán Bůh na mě 
utrpení dopustil, abych jemu byla hodně blízko, ale 
neopustil mě. Děvče nejstarší studuje na Slovensku 
u Sester. Diky milému Pánu Bohu studuje s dobrým 
prospěchem. 12. srpna bude mít obláčku v klášteře. 
O, Bože, prosím pokorně, žehnej mému dítěti! Dítě 
druhé, hoch je šestý rok v semináři a studuje také 
s dobrým prospěchem. Milý Bože, prosím pokorně, 
rač i jemu dát horlivost v modlitbě, vytrvalost a 
hojně milosti posvěcující. Třetí dítě, děvče, je též 
v klášteře jako první a studuje díky milému Pánu 
Bohu s dobrým prospěchem. Nejmladší konečně, 
15l/s roku.starý, je též v semináři druhý rok. Na 
hochy platím 500 Kč měsíčně stravné. Děvčata jsem 
dala na revers. Sáty a boty sama kupuji. Pole ne
mám, jenom malý domek a zadlužený. Byla jsem ze < 
zámožné rodiny. Měla jsem se u rodičů dobře, měli 
jsme pěkný obchod se smíšeným zbožím. Můj muž 
byl v továrně mistrem, já jsem při něm měla bla
hobyt. Dobrý Bůh mě dal poznali dobro, ale tecT 
i bídu. Jsem však milému Pánu Bohu za to vděčna, 
že mě ukázal, jak je život těžký, jsem šťastna i v těch 
starostech. Teď mám obchod podomní. Je to pro 
mě veliké pokoření, i za ně děkuji milému Pánu 
Bohu — Snažně prosím o mši sv.

Toto Vám píši ne pro chloubu, ale ke cti a chvále 
Boží, chci dáti důkaz, jak se dobrý Bůh stará 
o nás. Věru nejsme tolika milosti hodni.“

Tak smýšlí, tak doufá, tak se o své děti stará 
v pravdě křesťanská matka - vdova.

Na Velehradě v červnu. P. R.



Exerciční dům — Hlučín. V měsíci červenci 
budou se pořádali tyto exerciční kursy ■

pro české kněze od 15. do 19. července, 
pro německé kněze od 9. do 15, července, 
pro německé studenty od 4. do 8. července. 
Od 25. do 30. července bude 8 denní exerciční 

kurs pro německé panny.
Kurs pro české kněze, označený v exercičním 

kalendáři od 14. do 18. července, bude se konati 
od 15. do 19. července.

Exerciční dům v Hlučíně vydává sbírku „Životem“, 
jejímž účelem jest, šířiti správné náboženské zásady. 
Již statisíce jest jich rozšířeno v naší republice. 
Jak blahodárně působí tyto prosté brožurky na srdce 
čtenářů, ukazují dopisy zaslané exercičnímu domu 
v Hlučíně.

Podáváme dopis jednoho čtenáře sbírky „Životem“.
„Jsem jen prostý dělník a ani nevím, jak bych 

Vám vyjádřil svoji vděčnost, že se mi dostalo do 
rukou několik čísel Vaší sbírky „Životem“. Jsem 
nesmírně nadšen, mé duši se jimi dostalo důklad
ného poučení. Sám na sobě jsem nejlépe poznal, 
co zmůže v dnešních rozvrácených poměrech dobrý 
katolický tisk

Již jako mladík jsem měl pro to plné pochopení 
a to mě udržovalo na pravé cestě. Nyní, když jsem 
již muženi a otcem, přímo zaplavuji svou rodinu 
výhradně katolickou četbou. A ovoce? Jest opravdu 
sladké. Chci býti apoštolem dobrého tioku. A přál 
bych si, aby náš dobrý tisk proudil všemi katolic
kými rodinami, jako proudí v našich žilách krev. 
Budu se na ten úmysl též vroucně a hodně modliti.

Kéž by mnoho duši pochopilo veliký význam do
brého katolického tisku v našich rodinách.!

Stojanov. V měsíci máji jsme měli tři furny: 
členky Mař. družin, 80; dívky z měst i venkova. 
65: paní z měst 55. Sodálek přišlo nejvíce z Olo
mouce, Přerova a Hodonína, na druhý turnus vy
slalo největší počet účastnic Velké Brno a Dlouhá 
Třebová (v Cechách), na třetím tornu měly paní 
z Přerova více než polovici.

V každém turnu krom starých známých bylo vidět 
celou řadu nových účastnic, namnoze získaných od 
těch, které již exercicie konaly, Často maminky, jež 
zakusí blahé působení duchovní samoty, pošlou své 
domácí, jednoho nebo druhého. Ale stalo se také, 
že první to přišel „zkusit“ hoch na jinošské exer
cicie, a pak poslal nejprve tatínka, načež oba dva 
společně vypravili maminku. Konečně na tom nezá
leží, v jakém pořádku přišli; jen když přišli! Je 
opravdu potěšitelné vidět, jak někdy celá rodina, 
jeden za druhým, duchovní cvičení vykonají.

Jenom neodcházet s prázdnýma rukama! Kdosi 
mi řekl, že ho z domova provázeli slovy: „Čtrnáct 
dní to bude trvat, než se z exercicií vzpamatuješ“. 
Na to bych odpověděl: Nálada exerciční (nebo 
chceš-li, povznesená nebo posvátná anebo si ji po
jmenuj, jak se ti líbí) jest ovšem pomíjející a exer
cicie nejsou k tomu, abychom ztrávili několik, dní 
v povznesené náladě. Jejich cíl jest poznat sebe, 
zrevidovat důkladně své nitro a napravit, co napravit 
třeba — a toto ovoce duchovních cvičení musí být 
trvalé, nesmí se rozplynout za 14 dni jako mlha. 
„Nikdy jsem nebyl Bohu tak blízký jako tyto dny“, 
řekl mi kdosi. Jistě, že Bůh je duši v těchto svá
tých dnech tak blízký jako nikdy jindy, ale povinnost 

naše jest, abychom nenechali ty dny uplynout bez 
užitku. „Koho exercicie neobrátí, toho neobrátí ani 
peklo“, řekl jeden zkušený kněz našeho řádu, a já 
mu dávám docela za pravdu.

Na konec ještě malou episodu z jedněch student
ských exercicií — rozmluva s exercitátorem na konci 
duchovních cvičení. „Velebný pane, ale ti jesuité 
nejsou tak strašní, jak jsem si je představoval.“ 
„A jak jste si je vlastně představoval? „Inu, náš 
profesor při dějepise . . . “ „No dobře, už ro
zumím. A vy jste si je představoval snad jako stra
šidla s čertovým kopytem, ne?“ „To zrovna ne, ale 
řekl jsem si: Zajedeš si na exercicie . . “ , Abych 
viděl jednou za živa ži/oucí o jesuitu? To jest 
povedené. A to jste ho viděl tentokrát poprvé?“ 
„Prosím ano“. „Tak vidíte k čemu nejsou exercicie 
také dobré“.

Kněžské exercicie na Sv. Hostýne. V červenci 
a v srpnu budou na 5v. Hostýně tyto kněžské exer
cicie. Od 9/7—15/7, od 22/7-26/7, od 1/8—10/8 
osmidenní exercicie s kursem pro soustavné vedení 
duší, účastníci af přinesou ssebou Písmo Sv. No
vého Zákona a exerciční knížku — od 26/8—50/8.

Mé první exercicie. (Pokračování ze 6. čísla.) 
Několik týdnů po prázdninách mi řekl katecheta, 
když jsem zase jakýsi kousek provedl, že prý na 
mně není mnoho vidět, že jsem exercicie dělal. 5 tím 
bych plně nesouhlasil. Naopak, mohu říci, že zvláště 
rozjímání o hříchu pozůstavilo v mé duši dojem ne
smazatelný. Co vlastně o hříchu víme? Známou 
definici z katechismu: „Hřích je přestoupeni zákona 
Božího“, a nemyslíme při tom zhola nic, nanejvýš, 
že za hřích nás čeká věčné zavržení. A když někdy 
při kázání hřímá kazatel proti hříchu, ve/me se to 
na vědomí a jde se. Ale zde, v samotě exercicií, 
to působí docela jinak. Zde se nekáže, nýbrž roz
jímá, zde není možno nechat exercitátoru mluvit a 
sám zůstat pasivní, zde musíš na sebe obracet 
přednesené pravdy, i kdybys nechtěl. Zde si' věřící 
duše snad poprvé v ž votě jasně uvědomí, co jest 
hřích. Tak nenápadně nás k tomu exercicie přivedly. 
Řekl bych, že začaly docela nevinně úvahou o cíli 
a životním úkolu člověka, o ceně a spáse jeho ne
smrtelné duše, a každý, kdo je dobré vůle, musí 
na to říci: „Ano, je tomu tak*. Proniknut tím pře
svědčením jdeš večer do kaple, a ted ten překva
puj cí obrat; „Jak to dopadne s tím, jenž nechce 
rozumět naší první exerciční pravdě? Hle, padlí 
andělé jsou nám dokladem.“ To rozjímání mne skoro 
ohromilo, a myslím, že jiné též. Od té doby totiž 
nebyla kaple nikdy prázdná jako první den — když 
jsem byl na chóru skryt, vždy jsem tam viděl řadu 
sodálek pohřížených v modlitbu. O andělích exer- 
citátor mluvil, a na nás to padalo. Druhý den ráno 
nám to skutečně pověděl: „Tys onen muž . . . 
pohled na sebe a na své viny“. Hrot rozjímání se 
obrátil proti nám. A další úvahy, ráz na ráz . . 
mně bylo tehdy skoro jako Šavlovi u Damašku, 
tolik netušeného světla vnesla tato rozjímání do mé 
duše. Když pak exercitátor končil exercicie napo
menutím: „Jen žádný těžký hřich — nikdy, za nic 
na světě se nedopustit těžkého hříchu — jestliže 
toto skálopevné předsevzetí při exerciciích neučiníte, 
pak vyzněla ta duchovni cvičení na piano a vy od
cházíte s prázdnýma rukama“ — myslím, že nikdo 
nebyl o pravdivosti jeho slov tak přesvědčen, jako 
studios, jenž se skiomně krčil na chóru za harmoniem.,
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Jak se agituje pro exercicie.

Úředník vypravuje:

V naší farnosti byly ohlášeny dvoje 
exercicie pro muže bez zaměstnání. Měl 
jsem je vyhledávati a získávati pro exer
cicie. Byl jsem s tím srozuměn, ale jak 
do toho ?

Byl jsem na mši sv. a také jsem se 
pomodlil několik růženců na ten úmysl. 
Ve volných chvílích jsem přemýšlel, kde 
a jak začíti. První pokusy se nezdařily, 
takže jsem začal klesati na mysli. Na štěstí 
jsem si hned uvědomil svou malomyslnost 
a pravil jsem si: „Strach nepomůže nic.“ 
Řekl jsem si: „Začni znovu! Učiň někde 
pokus! Jdi do domu, do příbytku podle 
řady, ať znáš muže, nebo neznáš. Od cíle 
neodstupuj ani krok!“ To je jediný správný 
způsob agitace.

Šel jsem tedy k rodině Otáhalově. Tázal 
jsem se: „Paní Otáhalová, bydlí ve vašem 
domě muži bez zaměstnání?“ „Ano,“ od
pověděla. „Směl bych věděti kteří?“ „V 
prvním poschodí Navrátil, na dvoře Ku
čera, v druhém poschodí Král.“ Jmeno
vala ještě dva muže, kteří bydleli v ko
můrce. „Pěkně děkuji,“ paní Otáhalová. 
Již jsem věděl, co mám dělati.

Sel jsem tedy k Navrátilovým a zaklepal 
jsem na dvéře. „Dále,“ ozval se ve Svět
nici hlas. „Dobrý den! jsem tu u Navrá
tilů?“ „Ovšem,“ zněla odpověď. „Jste ka
tolíkem?“ vyzvídal jsem dále. Tiše, opatrně 

a váhavě vyšlo ze rtů slovo „Ano“. Pan 
Navrátil nevěděl, co zamýšlím. A proto 
se tázal; „Proč?“ Nyní nastal rozhodný 
okamžik. Začal jsem; „Pane Navrátile, jste 
bez zaměstnání a jste katolíkem, pjoto se 
Vás dovoluji otázali, zda byste nemohl po 
tři dny konati exercicie?“ „Co to je?“ 
tázal se a zdlouhavě ze sebe slova vyrážel. 
Neměl ani ponětí o exerciciích. Exercicie? 
Co je to? Prostě, jak jsem to dovedl, jsem 
vysvětloval, co jsou exercicie, jak se ko
nají, jaký mají užitek, mluvil jsem o zají
mavých přednáškách, o dobrém zaopatření 
a podobných věcech a dodal jsem: „Tři 
dni jsou pro Vás duchovní radostí, dny 
milostí, jakých jste zažil při prvním sv. 
přijímání, v den vašeho sňatku. Obrátil 
jsem se- na jeho ženu: a žertovně jsem 
dodal: „Paní Navrátilová, v těchto třech 
dnech Vás nebude pan Navrátil zlobí ti 
a trápiti a ujišťuji Vás, že se vrátí daleko 
lepším a spokojenějším“. Pan Navrátil slíbil. 
Poděkoval jsem Bohu, odvaha rostla.

Chodil jsem vzhůru, dolů od jednoho 
k druhému. Mnohá žena mne s radostí 
uvítala, tušila velké štěstí, kterého se mělo 
dostati muži. Mnohá trpitelka přála si lep
šího muže, starostlivějšího otce atd. Když 
mi některý přislíbil účast, musil mi po
dali ruku a dáti čestné slovo, že se jistě 
dostaví.

Co to bylo někdy třeba výkladů, než 
přisvědčil. Všechny předsudky přišly na 



přetřes. Ani jsem nemohl všecky otázky 
zodpovídat. Některé otázky byly rozumné, 
některé přímo dětinské. Exerciční dům si 
představovali jako polepšovnu, jiní myslili, 
že tam budou musili tři dny a tři noci 
ustavičně na kolenou klečeli a modliti se. 
O exerciciich neměli ani tušení. Byly to 
cesty apoštolské. Mnohdy jsem žasl nad 
duševní bídou, jakou jsem shledal při ná
vštěvách. Ani jsem netušil, jak jest život 
strastiplný. Přece pocházím z obyčejné ro
diny, žil jsem mezi obyčejnými lidmi, pro
žil jsem světovou válku! Katolické akce 
jest nyní nezbytně třeba!

Obchůzky přinesly ovoce. Mnozí slíbili. 
Ještě den před odjezdem, ba některé ještě 
hodinu před odjezdem jsem musil navští- 
viti! Také kněží mnohého povzbudili. Vý
sledek byl přece pěkný: 60 se jich při
hlásilo, ale přišlo jich jen 30. I k druhým 
exerciciím se jich mnoho přihlásilo a do
stavilo se jich 40. Nestálost a bázeň před 
lidmi jest velmi rozšířena i mezi katolic
kými muži.

Konečně nastala doba odjezdu. Dostalo 
se to na veřejnost a na nádraží se objevilo 
mnoho komunistů, aby poznali, zda snad 
i někteří z jejich strany nejedou na exer
cicie.

Konečně jsme se dostali do exercičního 
domu. Všichni byli s radostí uvítáni a 
zvolna uváděni do náboženského života. 
První modlitba u stolu byla nesrozumi
telným mumláním, protože mnozí již ne
uměli ani Otčenáš ani Zdrávas Maria. 
V tichých dnech opět oživl smysl pro ná
boženství a katolické srdce začalo biti. 
Utrápené tváře se vyjasnily, čím .dále se 
stávaly veselejšími a na konci zářily ra
dostí. To jim ani ve snách nenapadlo, že 
je exercicie učiní šťastnějšími a všichni 
litovali, že je tak brzy konec. Mnozí by 
konali exercicie ne několik dní, ale týdnů. 
Když se loučili, byli všichni smutní. Účinky 
byly hluboké. Již ve vlaku někteří z nich 
získávali nové návštěvníky.

První exercicie se uskutečnily jen velkou 
agitací. Sotva, že druhé byly ohlášené, 
hned se jich přihlásilo 15. Ostatní byli 
získáni opět agitací neb osobní návštěvou; 
ale přihlásilo se také několik komunistů, 
kteří při prvních exerciciich na nádraží 
vyzvídali, zda nejedou také jejich stoupenci.

Tenkráte se mi stalo zřejmým: kdyby 
v každém městě neb osadě se několik mužů 
tak zasadilo o exercicie, jak to činí pro 
politiku, neb občanské spolky, pak by exer
ciční domy nemohly pojati všechny účast
níky.

Jednatelka ženského dělnického 
spolku líčí své zkušenosti.

Ve velkém městě se měly konati du
chovní cvičení pro dělnice několika to
váren. Všemi silami jsem se zasadila, aby 
se vydařily. Nenašla jsem nikde pocho
pení, ani na povolaných místech. Ustavičně 
jsem musila, slyšet) odpověd: „Co pořád 
chcete s exerciciemi pro dělnice ?“ Ale 
konečně přece jsem dostala povolení. Úmysl 
byl schválen.

Jednalo se o provedení. To znamenalo: 
napřed třeba vymoci dělnicím prázdno. 
Nebylo to snadné, ale konečně se i to 
podařilo. Hromadily se nové otázky: třeba 
najiti vhodnou místnost. Našla se. Všechny 
přípravy stran exercicií byly skončeny. Chy
běli jen exercitantky. Jak je přivésti? Pro
sila jsem kněze, předsedy spolků, aby je 
odporučili. S radostí to slíbili. Ve 20 ko- 
stelích se tak stalo. Ale všechno bylo 
marné — nikdo se nepřihlásil. Sklamání 
bylo velké. Měla jsem zoufati? Ne. Volila 
jsem jinou cestu. Dala jsem natisknouti le 
táky, v nichž jsem pozvala dělnice. Ale 
ani tak se žádná nepřihlásila. Měla jsem 
se vzdáti svého úmyslu? Akorát ne! Dala 
jsem se na osobní agitaci. Obrátila jsem 
se na šest mladších a na šest starších zku
šených dělnic a prosila jsem je, aby mi 
v tom pomáhaly. A konály jsme devíti
denní pobožnost k sv. Josefovi za zdar 
exercicií. Dala jsem se do práce a dařila 
se mi. Za 14 dní se přihlásilo 50 a brzy 
na to 70. To bylo radosti! Čas se blížil. 
Dala jsem natisknouti brožurky o účelu, 
způsobu a výhodách exercicií, které děl
nice bedlivě pročetly, a o nich v továrnách 
mnoho rozmlouvaly. Devět dní před exer
ciciemi jsme konaly druhou novenu. Pak 
jsme vkročily do místnosti pro přednášky. 
Ty nás rozehřály a srdce vzhůru povznesly.

Od té doby uplynuly čtyři měsíce. Exer
citantky se mnohému naučily, hlavně žiti 
dle víry. Jen je třeba je povzbuditi, hned 
se hlásí k apoštolské práci: k péči o chudé, 
o kostely a pod. V továrnách se tolik 



mluvilo o duchovních cvičeních, že se 
k druhým přihlásilo hned 120 účastnic. 
Ledy se prolomily. Chtěla bych všem vo

latí: Do práce! Získávejte tovární dělnice 
pro exercicie! Do předu s katolickou akcí 
a to exerciciemi.

Velké výsledky.

Jak si mám tedy počínali?

Josef Geser byl obyčejným sedlákem 
a otcem desíti dětí a přece náleží mezi 
největší apoštoly exercicií. Roku 1900 za
ložil v Reichenhofenu u Leutkirchen ve 
Wurtenbersku, severovýchodně od Bodam
ského jezera, spolek mužů pod ochranou 
sv. Ignáce. Je to volné sdružení mužů, 
které za 25 let přivedlo na exercicie 
16.000—17.000 mužů. Josef Geser zemřel 
za války. Všudy, na poli, na trhu, na cestě, 
v důvěrném rozhovoru, ve veřejných shro
mážděních, horlil pro exercicie.

Robert Regout je podobným mužem. 
Byl v Holandsku ministrem spravedlnosti 
a založil s přispěním jiných šlechetných 
duší ve své vlasti u města Venlo první 
exerciční dům, zvaný Manresa, jenž se stal 
kolébkou velkého exercičního hnutí v celé 
zemi. V domě tom, jenž byl založen roku 
1908, se dávaly mužům a mládencům do 
našich dnů tisíckrát exercicie a to 70.000 
mužům a mládencům. 10. června 1906 
začaly vypuzené francouzské řeholnice první 
exercicie pro ženy. Již do 1. února 1923 
konalo v holandských exercičních domech 
duchovní cvičení 172.190 mužů a 134.090 
žen, dohromady 306.280. Dnes má 2 1/2 
milionu holandských katolíků 13 exercič
ních domů, kde průměrně ročně koná 
exercicie 17.000-18.000 mužů, a 11.000 
12.000 žen. Všech exercitantů můžeme čí- 
tati na 450.000. Robert Regout v exerci- 
ciich dostal nadšení pro exerciční apoštolát. 
Jediný volný den, který mu zbýval v týdnu, 
věnoval pro agitaci exercicií. Žil a zemřel 
pro' toto bohumilé dílo.

Sestra Maria Antonia od sv. Josefa byla 
skromnou řeholnicí a velkou organisator- 
kou, která v 26 letech 1773-99 přivedla 
přes 10.000 mužů a žen na 6-—10 denní 
exercicie; při tom neměla ani peněz ani 
politického vlivu. Měla něco, co má větší 
cenu než vědomosti, výmluvnost, světský 
vliv: široké, apoštolské srdce, které bilo 
pro Krista a pro církev. Shledala v exer
ciciích sv. Ignáce pravý prostředek, pravou 

záchranu v bídách tehdejší doby. S od
vahou a rozvahou najala místnosti pro exer
cicie, starala se o živobytí, svolávala exer- 
citanty a exercitantky, zvala kněze na 
přednášky a na zpovídání a postavila velký, 
do dneška stojící exerciční dům v Buenos 
Aires. Nepopřávajíc si oddechu, nedbajíc 
největších překážek provedla, že až do 
dnešní doby se dávají laikům 8—10 denní 
exercicie. Jen sláva Boží a spása duší byla 
hvězdou jejího života.

Kdy se objeví druhá Maria Antonia, 
která roznítí exerciční oheň mezi lidmi?

Kéž by ji apoštolská Stolice brzy pro
hlásila za apoštolku exercičního hnutí, 
abychom se k ní směli modliti: Blahosla
vená Maria Antonia oroduj za nás a za 
exerciční hnutí.

Proto apoštolé exercicií do prvních řad.
* **

Apoštole, pusť se konečně jednou do 
toho! Získej jednoho a to takového, jenž 
by mohl býti opět apoštolem. Pošli ho na 
exercicie! Po nich ať opět získá nového a 
tento třetího atd. Neochabuj v horlivosti 
pro spásu duší ! Tak bude hnutí dále po- 
kračovati neviditelně a přece viditelně. 
Zvolna roste zrnko, ale přece roste. Tiše 
vam- vítr, ale přece vane. Mocný žár za
hřívá vše.

Nikdo se nesmí zdráhati. Dobré si samo 
razí cestu. Ze zrnka roste strom. Z malých 
počátků povstaly mocné strany, celé svě
tové říše. S dvanácti neučenými, chudými 
rybáři založil Kristus Pán světovou církev 
čítající 300 milionů křesťanů, katolíků. Dal 
jí přislíbení: Brány pekelné ji nepřemohou. 
Mat. 16, 18. Dal jí však také rozkaz: 
Jděte a učte všechny národy a učte je za- 
cbovávati všecko, cokoliv jsem přikázal 
vám. To znamená: Učiňte z pohanů, ka
cířů pravé křesťany, udělejte z matrikových 
katolíků pravé katolíky. Já jsem s vámi 
po všechny dny až do skonání světa. Mat. 
28, 19-20. To jest misijní rozkaz Kristů, 
zakládající listina katolické církve.



Již jest nejvyšší čas pro apoštolát! Ši
roký, tmavý proud valí se celou zemí a 
prolomil již mnoho hrází. Na vlastní oči 
vidíme, jak velký počet lidstva se topí 
v kalných vlnách a šíří se na ostatní mi
liony lidstva. Kdo pomůže? Strašný mor 
přepadl státy. Nákaza bezbožnosti, nevěry 
a strašné nemravnosti. Přiznejme se: Ztratili 
jsme, ba skoro máme proti sobě veřejné 
mínění co se týká mravopočestnosti, ne- 
rozlučitelnosti manželství a rodiny s mno
hými dítkami. Miliony rodin vymírají, staré, 
pyšné kulturní národy hynou, a to svou 
vlastní vinou. Musí býti zřízená a dobře 
vyzbrojená záchranná akce. Lékaři, ošetřo
vatelé, ošetřovatelky pomozte zachraňovati. 
ošetřovati, uzdravovati! Povstal strašný 
vichor, který rozviklal na celém světě zá

klady lidského života, podvrátil rodinu i 
stát. Půda pod námi se boří. A přece, jak 
praví zástupce křesťanstva na zemi, není 
jiného léku pro tak smutný stav lidstva 
než poslušnost vůči Bohu a jeho svaté vůli. 
Ta musí býti všudy obnovena. Vzhůru 
k záchranné práci! Katolická akce do 
předu!

Také i ty malý, osamocený a opuštěný 
apoštole musíš spolupůsobili! Či chceš če
kali, až horlivý apoštol tě poprosí o pomoc? 
Nikoliv, ale ihned s chutí do práce! Když 
vypukne požár, nikdo nečeká na prošení, 
ale každý spěchá hasiti a poslouchá vůdce.

Proto apoštolé exercicií do prvních řad: 
získávejte jiné a tito ať pokračují dále 
v agitaci!

EXERCIČNÍ HLÍDKA.
Hlučín ve Slezsku. V exercičním domě v Hlučíně 

se bude pořádali exerciční kurs pro české ženy od 
5. do 7. června, pro německé ženy od 17. do 21. 
června, pro německé muže od 22. do 26. června.
— Dne 16. června je tamtéž německá duchovní 
obnova.

Kurs pro české studenty, který je označen v exer
cičním kalendáři od 27. června do 1. července, bude 
přeložen na dobu od 15. do 19. srpna.

Správa exercičního domu v Hlučíně uctivě prosí, 
aby ti, kteří se chtějí exercičních kursů účastnili, 
vždy napřed se lístkem ohlásili, neboť kurs je za
jištěn jen tehdy, je-li dostatečný počet přihlášek. 
Adresujte: Exerciční dům - Hlučín.

Exercicie ve Stojanově o prázdninách 1929. 
Červenec: 1. Od 15. večer do 19. ráno pro kněze. 
Poplatek 80 Kč. — 2. Od 22. večer do 26. ráno 
pro studenty 7. a 8. třídy vzhledem k volbě povo
lání. Poplatek 40 Kč. — 5. Od 29. června večer 
do 2. srpna ráno pro studentky a akademicky. 
Poplatek 40 Kč, akadeiničky 50 Kč. — 
Srpen: 4. Od 5. večer do 9. ráno pro akademiky 
a inteligenty. Poplatek 60 Kč, akademikové 50 Kč.
— 5. Od 5. večer do 9. ráno pro studenty středo
školské od 5. třídy počínaje v budově klášterní. 
Poplatek 50 Kč. — 6. Od 21. večer do 25. ráno 
učitelky. Poplatek 60 Kč. — 7. Od 26. večer do 
50. ráno kněží pracující v Orlu s plenární schůzí 
vzdělavatelů orelských dne 51. srpna. —
Září: 8. Od 2, večer do 6. ráno paní a dívky z 
měst. Poplatek 60 Kč, chudší 50 Kč. — 9. Od 
11. večer do 15. ráno pro paní a dívky z Olo
mouce. Poplatek 60 (50) Kč.

Mé první exercicie. (Pokračování . ze 4. čísla).
„Ale bez vědomí rodičů! Nehne se v tobě sy

novské svědomí?“
Přiznávám, že poslušnost nebývala nikdy má hlavní 

ctnost, a zvláště teď — když šlo o „dobrou věc“, 
jak jsem byl přesvědčen. Proto jsem odpověděl jako 
Rebeka Jakubovi, když chtěla spolu s ním ošidit 

Isáka, že tu zodpovědnost beru na sebe — jen aby 
mi pověděl o nějakých exerciciích.

„Vím náhodou, že v bude tu dobu mít exer
cicie jistá Mař. družina paní a dívek v jednom pen- 
sionátě. Ale přec bys nechtěl na exercicie s děv
čaty?“

„Proč by ne — jen mi dejte doporučení.“
Katecheta váhal, přemýšlel, uvažoval, ale já jsem 

stál na svém.
„Když to tedy musí být“, pravil na konec, a za 

deset minut jsem odcházel se zalepenou obálkou 
v kapse.

Své cestování vám nebudu líčit. Jak jsem se 
kamarádům na konci naší cesty vymluvil, už nevím. 
Dopadlo to prostě tak, že oni jeli v právo, domů, 
a já v levo, do */. Klášter jsem brzo našel, se
střičkám vyložil své toužebné přání, a ty hned s 
ochotou mi vyšly vstříc, opatřily pokojík kdesi na 
blízku v městě, abych měl kde spát. Hůře to bylo 
s exercitátorem. Odevzdal jsem mu doporučení svého 
katechety, přečetl, a kroutil hlavou — nechtělo se 
mu do toho, třeba že katechetu dobře znal, jak sám 
doznal, už prý ze studijních let. Konečně přivolil, 
ale pod těmito podmínkami: 1. Nesměl jsem být 
přítomen odpoledním úvahám. „Ty jsou jen pro 
sodálky“. „Já jsem, prosím, také sodál“. „Sodál 
a sodálka je dvojí!“ 2. Musil jsem při rozjímáních 
být schován na chóru za harmoniem. 5. Ctění a po
božnosti jsem musil konat soukromě ve svém pokoji. 
4. „Hleďte, af se tu na chodbách mnoho neukazu
jete a neděláte svým zjevem rozruch.“

Stalo se. Vzpomínám na ty exercicie ještě’dnes, 
a myslím, že můj případ je unikum, aby totiž stu
dent dělal exercicie, a sice své první exercicie, 
s paními a dívkami. Doma sice na mne hučeli, jaký 
je to pořádek, celý týden neposlat z cest ani lístku, 
sestra přiložila také polínko — kdo ví, co jsem prý 
ten poslední týden tropil, že jsem měl asi nedobré 
svědomí. Já jsem však zůstal při všech těch po
známkách flegmatický jako Angličan. Pokračování.



Na monastýr východních redempto- 
ristů věnovali do konce března své 
příspěvky tito dobrodinci: Pokrač. 8 
Kč: A. Slováček, Sobůlky. — 10 Kč: L. 
Blacha, M, Ostrava; Prov. M. Br,, Pra
ha; J. Kanpfinger, Praha; Děk. úřad, 
Tábor; F. Všetečka, Střížov; L, Pokor
ná, Kyjov; J. Veselý, Penčice; Farní 
úřad, Říkovice; F. Motáček, Bradlné; 
J. Smejkal, Veselíčko; dr. Šebesta, 
Milevsko; M, Vašta, Kmetiněvesl A. 
Soukup, Sp, Poříčí; J. Konopík, K. 
Vinohrady; F. Zámrský, Svébohov; 
Farní úřad, Ludslavice; F. Polák, Telč; 
F. Pochylý, Všemín; J. Mazal, Uh, 
Brod; St. Prudík, M. Prusy; Jos. 
Ošťádal, Želeč; J. Limpouch, Plzeň; 
J. Bureš, Staříč; K. Stella, St. Bole
slav; T. Loprais, Halenkovice; V. 
Kroupa, Štěipánovice; J. Forman, N. 
Brod; T. Petrášová, Mysločovice; F. 
Kohout, Čáslav; J. Vnuk, Hranice; J. 
Ticháčková, Troubky; J, Černý, Neza- 
myslice; Š. Janoušek, Žeravice; F. Je
línek, Kostelec; A, Pijáček, 0. Nová 
Ves; Farní úřad, Třebětice; F. Melka, 
Č Bělá; F. Honzů, Přepychy; B. Spi- 
sar, Frýdlant; Farní úřad, St. Hrozen
kov; J. Vičánek, Sípytihněv; F. Pra
žák, Třebivlice; Farní úřad, Bernarti- 
ce; F. Raška, Bučovice; Farní úřad, 
Pyšelo; F, Prostějovský, Majetní; P. 
Orlický, Bzenec; M. Dlasková, Písek; 
R. Skácel, Protivanov; J. Macháč, 
Hošťálkov; C, Kučera Jalubi; F. Do- 
vntěl, M, Ostrava; A. Horák, Bolera- 
dice. — 12 Kč: F. Zábelka, Bzenec; 
J. Rosa, Klenovice; P. Vavrečka, Ji
hlava; B. Volný, M. Lazce; F, Macháč, 
D. Královice; F, Vysoký, Křinec; J. 
Fridrich, Pozlovice; J. Kočí. Bzenec; 
J. Rek, Blansko; Provine. Frant., 
Praha; A. Vaculík, Roštění; V. Kotrch, 
Roudnice; F. Včlánková, Jaroměř; J. 
Kocman, Okříšky; Jednota bohoslov- 
ců v Hradci Král.; K. Doupovec, Krás
no; J. Přikryl, Skaštice; Farní úřad, 
Vel. Bielice; A, Zapletal, Medlov; J. 
Juřina, Drysice; F. Rychmach, Bzenec; 
F, Fiala, Brušperk; T. Sochorek, Tě- 
šetice; A. Ondrušek, H. Újezd; F. 
Hrachovec, Janovice; M. Turková, D. 
Bojanovice; F. Ošťádal, Smržíce; P. 
Konečný, M. Žižkov; M. Čiháčková, 
Brno; B. Vykydal, Brno. — 15 Kč: 
P. Váchal, Úhoníce; J. Elitzer, Mora- 

šice; J. Pospíšil, Petrovice; J. Mareš, 
Dašice; J. Mrázek, Třešf; V. Janás, 
Lomnice; J. Widemann. Kroměříž; 
Farní úřad S. Havla. Praha. — 20 Kč: 
Dr. Mikan, Li.bohavy; D, S. S. Václava, 
Hulín; Farní úřad, Albrechticky; Far. 
úřad, Zdounky; J. Skopec, Praha; 
Děk. úřad, Budeč-Kováry; Farní úřad, 
Zborovice; Farní úřad, Vítkovice; F. 
Tvrdý, Jičín; F. Martínek. Kobylí; 
Far. úřad, Malenice; E, Hrubý, Dlou- 
homiilov; V, Soldánová, Otonovice; F. 
Hrušatová, Ždárec; P. Vaculíková, 
Vlkoš; K. Kostka, Uh. Ostroh; M. 
Šimčíková, Val. Meziříčí; B. Bayer, 
Dohaličky; V. Kytka, Bzenec; J. So
botka, Chrudim; A, Haldová, Rožnov; 
M, Majxner, Olšany; F. Janáčová, 
Stařec; dr. Borovička, Praha; J. Vičá
nek, Opava. — 25 Kč: V. Dostál, Ku
novice; prelát dr. Dvořák, Č. Krum
lov; R. Kovářová, Plzeň; J. Skácel, 
Újezdec; msgr. Hrdlička, Příbram. —• 
30 Kč: Jos, Novák, Šternberk; M. 
Šoupalová, Vyškov; F. Světlík, Olo
mouc; dr. J. Kupka, Brno. — 40 Kč: 
Ďurkáň Bindas, Libějovice; L. Nekula, 
St. Hobzí, — 50 Kč: J. Stratil, Pd. 
Lhota; Děk. úř., Č. Brod; Prem., Nová 
Říše; V. Češkuita, Vémyslice; F. Kašti- 
lová, Kostelec; dr. Píchá, Praha; P. F, 
Mléčka, Napajedla; redempt., Červen
ka; B. Zahradní, Plzeň; M. Váňová, 
Brno; F. Šíp, Č. Kostelec; J. Juránek, 
Krásonice; M, Homolová, m. Stráže, ■—- 
60 Kč: A. Slámečka, Místek. — 
100 Kč: A. Staňková, Choryně; F. Je- 
melková, Olomouc; dr. J. Sedlák, Pra
ha; eucharistiáni, Brno; chovanky v 
Řepčíně; M. Merlíčková, Brno. — 
288.40 Kč: věřící v Č. Skalici u Jaro
měře. — 382 Kč: Farní úřad, Ostrož- 
ská Nová Ves. — 1000 Kč: B, Bloko
vá, řed. měšf, škol v Brně. — „Vsím 
naj Hospod Boh otplatit!" Zvláště 
děkujeme slavné redakci „Apoštolátu“ 
za rozeslání složenek a otištění této 
prvé stvrzenky. Pán Bůh vám zaplať! 
Ve Stropkově na Slovensku, dne 5. IV. 
1929, redemptoristé rusínští.

Rev. Viktor Mlejnek, farář v Abie. 
Nebraska, zaslal 10 dolarů na basiliku 
velehradskou a Rev. Edv. Čepuran od 
sv. Václava v Ornaze 15 dolarů na mše 
sv. Pán Bůh zaplať a naspoř.



Conventus pro studiis orientalibus 
v Praze 11.—14. srpna.

V neděli 11. srpna o 9. hod do
polední u sv. kříže: Slavnou archijerej- 
skou liturgii slouží ndp. biskup Kocy- 
lóvskyj z Přemyslu a zpívá při ní vel
ký. ukrajinský chrámový sbor, — Od
poledne společná prohlídka Prahy a 
jejích památek; výklad. Večer o 8. ho
dině ve velkém sále na Slovanském 
ostrově: Zahájení sjezdu spojené s a- 
fcademií a pozdravy hostí.

V p o n d ě 1 í 12, srpna o 9, hod. do
polední v hudebním sále v Emauzích: 
1. .Myšlenka katolická a život modlit
by. Msgre ďHerbigny z Říma. 2. 0 
východním pojímání církve. Přel. dr. 
Grivec z Lublaně. 3 O sv. Václavu v 
pramenech staroslovanských. Prof. dr. 
Vašica z Olomouce. — 0 3. hod. od
polední v přednáškovém sále dr. Slad
kovského v Obecním domě u Prašné 
brány: 1. Pravoslaví a princip jednoty 
církevní. Prof, dr. Spáčil z Říma. 2. 
Vztahy mezi Bulhary a sv. Stolicí. P. 
dr. Dam. Giulov O. Cap. ze Sofie. — 
O 8. hod. večer v Obecním domě: 
Přednáška se světelnými obrazy pro 
účastníky sjezdu: O sv. Václavu. Ndp. 
biskup dr. Podlaha.

V úterý 13. srpna o 9. hod, dopni, 
v Emauzích: li. O unii břestské. Prof. 
dr. Vajs z Prahy. 2. O filosofickém zá
kladu bohovědy u odloučených vý- 
chodňanů. Prof. dr. Cichovski z Pol-, 
ska, 3. O spolusloužení mše sv. na Zá
padě a na Východě. P. Lamb. Beau- 
duin O. S. B. z Belgie. — 0 3. hod. 
odpol. v Obecním domě: 1. O způso
bech a obřadech, jimiž se žehnají a 
světí osoby a věci v církvi obřadu by
zantského. P. Plac. De Meester O. S. 
B. z Říma, 2, O tradici cyrilometoděj
ské v Čechách. Ndp. op. P. Arn, Vy

koukal O. S B. z Prahy — O 8. hod. 
večer v Obecním domě: Pius XI. a 
návrat Orientu ke katolické jednotě 
se světelnými obrazy a s českým pře
kladem. — P. de iBelloy S. J. z Říma.

Ve s tředu 14. srpna o 9, hod. do
polední v Emauzích: 1. O uniatství. 
Prof. dr. Slipyj, 2. Zvýchodnění by
zantské církve (s4 cl. 7—9.), první pří
čina neshody mezi Římem a Byzan
cí. Prof. dr, Dvorník z Prahy. 3. O 
některých psychologických postřezích 
Rusů vůči pravosl. církvi. P, Ch. Bour- 
geois S. J. z Velehradu. — 0 3. hod. 
odpol. v Obecním domě: Referáty o 
činnosti Apoštolátu sv. C. a M. v ze
mích a diecésích, kde jest zaveden. 
Referáty o činnosti unionisti-cké v růz
ných státech a u jednotlivých národů. 
V řeči české a jiných moderních. — 
O půl 6. hod odpol. v Emauzích: Ne
špory a Te Deum. — O 8, hod. večer 
v Obecním, domě: Přednáška se svě
telnými obrazy dr. V. Vilinského: O 
církevně-náboženském životě v Rus
ku.

N. B. Téhož dne podle okolností o 
půl 8. hod. ranní slavná pontifikální 
mše sv, ke ctí sv. Václava bud u sv. 
Víta neb v Emauzích. V neděli odpo
ledne a ve středu odpoledne porady 
odborníků. Debata a odpovědi na do
tazy z řad posluchačů vždy po odpol. 
přednáškách. Denně modlitby za sjed
nocení církve.

Ve čtvrtek 15. srpna ve St. Bo
leslavi odeberou se účastníci na sva
továclavské eucharistické slavnosti, 
při nichž pontifikální mši sv. slouží 
ndp. arcibiskup dr, Prečan a při pro
cesí nejsv. Svátost nese ndp. biskup 
ďHerbigny.
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Hovorna redakční.

Fr. K., Štítina. Výkaz darů na mo
nastýr východních redemptoristů ve 
Stropkově nebyl ukončen. Má i v tom
to čísle pokračování. Tam najdete 
splněno své přání. Pozdrav!

Do Vídně: Ctitelce zemřelého arci
biskupa dra Cyrila Stojana. Srdečné 
díky za zásilku. Vzpomeneme též na 
modlitbách. Račte nám podat zprávu.

Administrace prosí každého, komu 
nedošlo číslo našeho časopisu, aby je 
prostě nefrankovaným lístkem rekla
moval ihned.

Ohlášenou v minulém čísle složenku 
ACM. přikládáme k tomuto číslu, a 
prosíme, aby jí bylo laskavě použito 
k zaslání apoštolátních příspěvků, sbí
rek i darů. Předem všem horlitelům 
srdečné „Pán Bůh zaplat!“.

Své přátele uctivě žádáme, aby nám 
pomáhali rozšířit náš časopis 
mezi svými známými. Jest jediným u- 
nionistickým časopisem českým, přiná
šejícím pravidelné zprávy o misiích a- 
poštolátních a náboženském životě 
Slovanstva. Získávejte nám nové od
běratele!



APOŠTOLÁT
sv. Cyrila a Metoda pod ochranou bl. Panny Marie.

Ročník XX. Srpen 1929. Číslo 8.

Svaté Rusi.
(K pražskému sjezdu pro studium východního bohosloví.) 

František Střižovský.
Svatá Rusi, krvavým se potem potící, 
trním korunovaná a s potup slinou na líci, 
s těžkým křížem potácíš se na Golgotu svou 
davem vřeštícím a luzou vášní šílenou. 
Pod břemenem padáš vysílena, štvána, 
hrůzami muk duše udolána.
Čekáš na Šimona. Kde as dlí? — 
Nepustí ho k tobě vrazi zlí! 
Ani Veronika s rouškou nesmi k tobě, — 
sama, sama jdeš v plen dána pekla zlobě. —

Ale, věz, 
v dáli kdes

nespočetná srdce v ústrety ti tlukou. 
Bratři, rozbolněni přehořkou tvou mukou, 
za Urál zrak zarosený slzou upírají, 
s tebou doufají a s tebou k nebi lkají. 
Neodolá božské srdce Slitovníka: 
proseb hlas — šíp za šípem — doň vniká: 
Přimlouvá se svata duše Stojanová, 
neochabuje ni láska Prečanova, 
ústy Petrovými z města Vatikánu 
výkřik milionů vystupuje k Pánu:

Bože náš!
v moci máš 

přetajemné dráhy světel vesmírných, 
řídíš cesty národů dle svátých plánů svých, 
přetavuješ srdce v lásky nástroj poddajný, 
spočteny máš i svých děti utrpěni dny: 
nedopusf, by brány pekelné se vychloubaly: 
„Kde je Bůh váš?“ rouhavě se mučedníků ptaly, 
jitřence dej vyjit z noci na obloze mraků tmou, 
vyslyš prosby milionů za Rus ubohou, 
království své nevydávej odvěkému Draku v plen, 
po Velikém pátku vzkříšení zjev triumfální den!
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Blahoslavená Hosanna, Černohorka- 
Kotoranka z řádu dominikánského.

Pavao Butorac. — Z hrv. přel. O. Ivan. 
(Pokračování.)

Po dvou měsících, když líbá vůně vyznačovala hrobku blahosla
vené Hosanny, byla při pohřbu jiné řeholnice na přání kotorského 
biskupa i občanův otevřena. Tělo bylo z hrobu vyzdviženo a pře
neseno' do dominikánského kostela sv. Mikuláše, později opět k sv. 
Pavlu, Tam byl zbudován nad ním krásný oltář ke cti obrácení sv. 
Pavla. Když byl rozbořen klášter sv. Pavla ve válkách francouz
ských roku 1807, přenesli tělo1 i oltář do- kolegiátního kostela Pan/ny 
Marie (Collegiata), kde podnes odpočívá.

Kostel Panny Marie byl vystavěn na počátku XIII. věku, ve slohu 
románském, s kopulí uprostřed a s románskou ornamentikou, Polo
kruhová apsida má dvojité okno; vnitřek prozrazuje někde i stopy 
gotiky. Starý kostel Panny Marie na jeho místě pocházel ze VII. vě
ku a pro chatrnost byl zbořen, V boční lodi, zbudované pravděpo
dobně roku 1330 a osvětlené v průčelí gotickým oknem, je oltář sv, 
Pavla s tělem blah. Hosanny. Vedle oltáře je hrob kotorského ba- 
sníka-humanisty Bernarda Pime, který žil počátkem XVI. století. 
V téže lodi je také oltář Královny sv. růžence s krásným obrazem 
Panny Marie od nějakého Tryfona z Kotoru (koncem XI, věku). 
Vkusnou jest okrasa na oknech zvonice, dostavěné roku 1791.

Na hlavním oltáři, jednoduše a jemně rýsovaném, se dvěma slou
py z drahocenného černého' mramoru, vyniká starobylý dřevěný 
kříž s Ukřižovaným, Tělo Kristovo je částečně obloženo tenkou 
vrstvou plátna a barvy pomíchané se sádrou. Vlas konopný, barvou 
prosáklý. Trnová koruna spletená z rostlého' trní. Dílo1 mistrovské 
a veliké umělecké ceny,1 Neobyčejný je výraz tváře Spasitelovy — 
velebná vážnost přes všechnu bolest. Dnes tvoří v tomto asi duchu 
mistr Mestrovič.2

Tělo blahoslavené Hosanny shledáno bylo neporušeno roku 1815 
za biskupa Gregoriny a opět později roku 1856 za biskupa Kaludje- 
ry, ačkoli odpočívalo ve vlhku. Před 20 lety, když se konal proces 
o schválení církevní úcty, bylo zase ohledáno komisí, ve které byl 
i městský lékař dr. Adam Verona. Ruce blahoslavené dívky jsou 
až dosud ohebný, klouby nerozvázány. Zjev zajisté podivuhodný, 
uvážíme-li, že tělo leželo na místě vlhkém po několik století! Pán 
Bůh tím chtěl patrně oslavit její panenství a velikou kajícnost,

Blah. Hosanna byla velmi uctívána po' celou tu dlouhou dobu až 
dodnes. Nazývali ji vždy blahoslavenou i svátou. Obrazy její, starší 
i novější, zdobí svatozář okolo hlavy. Její jméno se vzpomíná v ka-

1 Podobný kříž je v kostele S. Maria Novella ve Flioreincii od Brunelleschi-ho 
(Ť 1446).

2 Jihoslovamský sochař.
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lendářích í martyrologiích, t. j. v seznamech mučedníků a svátých. 
V den jejího úmrtí, 27. dubna, ale také jindy, bývaly obětovány 
mše sv. každoroční před její rakví. Její jméno dáváno na křtu svá
tém.

Uctívali ji též pravoslavní, zvláště z Černé Hory, Mnozí si na 
tom zakládali, že pocházejí z jejího příbuzenství. Její přímluvě při
pisovali vítězství v bojích s Turky i urovnání vzájemných třenic.

Obraz sv. Borise v kostele sv. Alexandra Něvského v Sofii od prof. 
A. Mitova.

Černohorci z její rodné vesnice Komane přinášely obětiny voskové, 
svíce, peníze i dávali sloužit mše sv, před její rakví.

Úctu blahosl. Hosanny přirovnává Faucher uctívání sv. Jenovéfy 
v Paříži a sv. Januara v Neapoli.

V novější době ovšem úcta ta u Černohorců poněkud ochabla. Ne
pochybně proto, že v polovici minulého století byly přerušeny úplně 
náboženské styky mezi vyznavači církve západní a východní v Boce 
Kotorské, Některé zvyky při různých slavnostech připomínají ještě 
dřívější dobu.
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Hned po smrtí blah. Hosanny započalo se svolením sv. Stolice 
šetření o jejím životě i zázracích. Ale spisy se ztratily. Nebude se 
tomu diviti, kdo ví, v jakých nesnázích se octl později Kotor. Roku 
1628 požádali kotorští měšťané sv. Stolici, aby směli tělo své rodač
ky slavnostně přenésti na místo přiměřenější. Sv. Stolice nekladla 
překážek. Vystavili je tedy k veřejné úótě dne 25, ledna, 27. dubna 
a na svátek sv, Tryfona. A tak činí dosud. Dříve o prosebných dnech 
duchovenstvo i lid v průvodě chodívali do kostela sv. Pavla a pěli 
tam u hrobu blahoslavené zvláštní antifoňU a modlitbu. Roku 1665 
vyvolila si městská obec i duchovenstvo- blahoslavenou Hosannu za 
patronku města i diecése za biskupa Jana Ant. Sborovazzo. Také 
ve Francii jevil se svým časem veliký zájem o blahoslavenou. Její 
přímluvě připisovali tam uzavření konkordátu mezi černohorským 
vladařem Mikulášem Petrovičem a sv. Stolicí, Vydáno- několik je
jích francouzských životopisů, zvláště v knize „Année Dominicaine" 
od 0. Ivana de Rechac. Rovněž Itálie, Španělsko, Portugalsko a 
Německo mohou se pochlubit životopisem blahosl. Kotoranky,

Nejstarší životopis blahosl. Hosanny je od nejmenovaného1 jejího 
současníka z Kotoru, Z italštiny do latiny jej přeložil O, Červa 
(Grijevič), dominikán z Dubrovníku, roku 1735. Znamenitý je také 
životopis od 0, Račiča. Tento- kázal v Kotoru roku 1589 a slyšel 
o životě blahosl. Hosanny od očitých svědků a klášterních sester, 
které s ní žily. Italsky popsal její život i perastský opat dr. Andlrija 
Balovič v XVIII. věku a v době novější chorvátsky prof, Ivo Matko- 
vič, rodák z Perastu.

1 Papež Urban VIJI, zakázal církevní úctu svátých, kteří nebyli prohlášeni za 
blahoslavené. Ale blah. Hosanna byla stále uctívána od blažené smrti i za doby 
papeže Urbana (1623—1644) až dodnes. To je výjimečný případ, předvídaný v na
řízeních papeže Urbana,

Řádný proces o úctě blahosl. Hosanny započal v Kotoru roku 
1905 a skončil roku 1907.1

O proces se mnoho staral nyní již v Pánu zesnulý O. Angjeo Ma
ria Miškov, dominikánský provinciál v Dalmácii, Procesu se súčast- 
nil, ano jej řídil, francouzský dominikán O. Xaver Faucher, odbor
ník v otázkách hagiografických (v životopisech svátých) a znalec 
kanonisačního řízení.

Věhlas svatosti, podnes živě zachovaný, a nepřetržitá od věků 
úcta i v cizozemsku konečně zvítězily nad některými technickými 
obtížemi procesu. Po přemnohých prosbách biskupů kotorských, ji
ných hodnostářů církevních i ostatních společenských vrstev, zvláš
tě z Dalmácie, předložil kardinál Ondř, Frůhwirth, z řádu sv. Do
minika, otázku tu před řádné sezení sv. Kongregace obřadů dne 20. 
prosince 1927 ke konečnému rozhodnutí. Tam projeven souhlas 
s církevní úctou blahosl. Hosanny. A hned nazejtří schválil a po
tvrdil toto rozhodnutí sv. Otec Pius XI., který se ve své lásce a péči 
o jednotu církevní velmi zajímal právě o beatifikační proces slovan
ské dívky, zrozené v církvi východní.

Tak povýšena k úctě na oltáři skromná pasačka černohorská,
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Sestry Nejsv. Svátosti (bulharský ústav slov. obřadu). Řídí v Sofii 
katol. sirotčinec „Eudokia“.
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prostá služka a řeholnice, která uprostřed městského ruchu a hluku 
uměla k obdivu všech dlouhý život, od svého 20. až do 72. roku, pro
žiti v samotě a v úžasném sebezapírání, (Dokončení.)

Jak působí Apoštolát.
(Z dopisu bývalé žačky, nyní u příbuzných v Gorné Orechovici v Bulharsku.)

Apoštolát poslal počátkem letošních prázdnin P. Lazecké- 
ho, V. D., na misie do Bulharska a Srbska k našim krajanům 
vystěhovalcům. Ohlas misie podává dopis, psaný českou dív
kou z Bulharska.

Patnáctiletá Marie P. ze Žarošic, nyní už přes rok dlící v G or n é 
Orechovici v Bulharsku píše:

„Dnes (23. července) právě odjížděl odtud český kněz. Jel z Var
ny, tak se zde stavil. Byl zde 3 dny. V neděli, v pondělí a dnes. Byla 
jsem u něho u sv. zpovědi a u sv. přijímání. Včera jsem byla u sv. 
zpovědi přede mši sv., a u sv. přijímání jsem byla včera i dnes. Bylo 
mně dnes až do pláče, když jsem se s ním loučila. Rodákem je ze 
Slezska a teď je v klášteře na Slovensku. Co dělal zde v Bulharsku, 
nevím. V neděli, když měl kázání, tak mně to připadalo, jako bych 
byla doma v kostele. U sv. zpovědi a u sv. přijímání jsme byly v pon
dělí 4. Jeden dědeček, dvě moje kamarádky a já. Ta mladší (13letá) 
ještě vůbec nebyla u sv. zpovědi. Když se jí neděli velebný pán 
pial, zdali by chtěla jit, odpověděla, že ano. Ale nejhorší bylo, že, 
on ji neměl času připraviti. Ptal se mne, zdali si pamatuji ze školy, 
jak nás vždycky velebný pán připravoval? Já, že ano. Tedy mně 
řikal, abych ji připravila. V neděli odpoledne jsem ji připravovala 
a na druhý den ráno šla se mnou ke sv. zpovědi a ke sv. přijímáni. 
Po sv. zpovědi mi povídal ten kněz, že jsem ji velice dobře připravi
la. Mám z toho radost, že se mně zde podařilo rozšířit aspoň malým 
skutkem naši víru — viru Kristovu! Dostala od něhot růženeček a já 
obrázek Panny Marie Lurdské. Mnohé se zde neumějí ani modlit, a 
všechny se obracejí na mne, abych je naučila. Řikal nám, když jsme 
se s nim po mši sv. loučily, že bude prosit o to, aby nám sem byl 
dán český kněz.“

Ruská duše.
v. † V.

(Pokračování.)

Straničestvo — Poutnici.

Na Rusi nebylo zvykem navštěvovati poutní místa jako na zápa
dě ve velkých procesích s hudbou a knězem. Obyčejně pout vyko
návali jednotlivci, ponejvíce lidé starší, kteří nemohli už svou prací 
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pomáhat v hospodářství a byli svým bližním více na obtíž než pod
porou.

Starý mužík, sedlák, proživ hezkou řadu le't ve své vesnici a té
měř nikam z ní se nevzdáliv, pocítil pojednou, že ho Pán Bůh již 
brzy asi povolá na věčnost. Zaopatřil tedy své děti a pak se rozhodl, 
že příštím rokem na jaře, jak jenom trochu uschnou cesty, vydá se 
na pout. Jeho příbuzní nachystali mu čisté prádlo a nový oblek, 
nasušili sucharů z obyčejného černého' chleba, obstarali čajník a 
koflík na vodu. Poutník pak sám zašel si do lesa uřezat dobrou hůl, 
která mu měla býti podporou na dalekých a často neschůdných ces
tách, a připravil si lýko aspoň na tři páry „lapfů“1 — t. j. boty ple
tené z lípového lýka. Ostatní vesničané jej navštěvovali a skoro 
každý měl k němu nějakou prosbu, hlavně aby na ně nezapomněl 
ve svých modlitbách, až dojde na posvátná poutní místa. Často dá
vali mu i peníze na milodary a svíčky.1 2

1 Od slov, loupali.
2 V Rusku jest zvykem, před nejvíce ctěnými obrazy svátých rozsivěcovati 

svíce, a obyčejný lid věří, že 'teplo svíce roizeihřívá srdce světcovo, a tím je činí 
shovívavějším ke hříšnému člověku, a 'přístupnějším jeho' prosbám.

V napjatém očekávání a četných přípravách mine dlouhá krutá 
ruská zima. Slunko začne tepleji hřát, příroda probouzí se k nové
mu životu a k blankytu nebes zase vznáší se zpívající skřivánek, 
jaká by už volal poutníka na cestu. A tak v neděli neboi ve svátek 
vidíte ho naposled ubírati se do rodného kostela. Oblékl si už celou 
svoji poutničkou výzbroj: v čistém prádle a obleku, jejž tvoří bílá 
lněná košile, sahající až po kolena, a bílé nebo páskované kalhoty, 
v lapfách a s holí v ruce jde, maje hlavu obyčejně nepokrytou, ne
boť „vesmír jest chrám Boží a choditi v něm s pokrytou hlavou jest 
hříchem".

Po mši svaté rozloučí se poutník s knězem a obdržev od něho po
žehnání vrací se do svého stavení, u něhož se shromáždí celá ves. 
Začíná dlouhé loučení. Navzájem se odprošují, líbají se a klanějí 
jeden druhému až „v nohi“ — t. j. klečíce na kolenou dotýkají se 
čelem země. Ženy hlasitě pláčí a naříkají jako na nějakém pohřbu. 
Konečně se už poutník na cestu posilnil, dal poučení svým nejbliž- 
ším a známým a rozloučil se také s veškerým hospodářstvím i do
bytkem. Celá vesnice ho doprovází. Za posledním stavením se ještě 
ohlédne na kostel a rodnou obec, pokřižuje se a pak už se ubírá 
v dál k svátým místům, aby se tam modlil za sebe i vesničany a vy
prosil od Boha hojné milosti.

Někdy trvala taková pout několik let a poutník vracel se domů 
úplně vysílen a stár, aby své kosti složil na hřbitově rodné vesnice. 
Často však se vůbec nevrátil, zemřel vzdálen několik set, ba tisíc 
verst od svého domova.

Když se rozloučili vesničané s poutníkem, žehnali mu na dalekou 
cestu a doprovázely ho zrakem, až se jim úplně ztratil s dohledu; 
pak se rozcházeli smutni, jako by s pohřbu, neboť skutečně nevědě
li, zdali se ještě s ním kdy uvidí,

231



Ale poutník kráčel s veselou myslí a prozářenou tváří, jako ně
jaký starozákonní prorok, podoben jemu svým dlouhým vlajícím 
vlasem a plnovousem. Tichou písní chválil Boha a celá jeho duše 
dlela už cestou někde tam v dáli na onom posvátném poutním místě, 
o němž slyšel tak mnoho vypravovat doma od ctihodných „stran- 
níků“ (poutníků). Což se on stará, zná-li tam cestu? Boží lidé mu 
ji ukážou, jenom co přijde na „bolšoju dorogu“, t. j. na státní sil
nici. Tam jistě potká lidi, kteří — jako on — chodí „po svátým“ již

Mariánská družina v Sofii.

několik let. A skutečně za několik dní putuje už společně s Božím 
lidem po nekonečných pláních velkého Ruska. A jak se změnil za 
toho putování. Jeho tvář je úplně jiná, nějak jasnější, blažená. Je
ho řeč tichá, zbožná a jeho myšlenky u Pána Boha. Již přestal býti 
Ivanem nebo Petrem, jakým byl doma, stal se z něho — „Božij 
čelověk“.

A takových „Božích lidí“ bylo na Rusi tisíce a tisíce. Jejich po
svátné písně pojily se v jeden veliký hymnus chvály a díků Bohu 
za jeho milosrdenství, kterým obdařil drahou jejich vlast. Kráčeli 
cestami „Matušky Rusi“, spali pod širým nebem, nebo pod pohos
tinným krovem zbožných lidí, pro které návštěva poutníka byla ne
všední událostí; neboť od něho mohli se dovědět tolik zajímavého 
o velkých městech a životě v nich, o zázračných ikonách a místech, 
o životě svátých pracovníků Božích, o sv. Mikuláši, o svátých Anto

232



nínu a Feodosi, o zakladatelích kievsko-pečerské lavry, o patronech 
sedláků sv. Kosmovi a Damiánu, a mnohých jiných světcích, tak 
vroucně uctívaných v Rusku, Poutníkovy rady a poučení bývaly při
jímány s vděčností i v rodinných sporech. Příklady jejich táhly, a 
tak se šířila a množila t. zv. „chodící zbožnost“. Ruské „Strani- 
čestvo“ se líbilo snivé a zbožné duši prostého' věřícího lidu. Je mož
no říci, že někdy takový obyčejný poutník vykonal svým životem 
více pro povzbuzení lidové zbožnosti, než mnohý kněz svými málo 
srozumitelnými kázáními. Ovšem často stávaly se též případy, že 
právě z řad „poutníků“ vzešli neblazí zakladatelé přečetných rus
kých sekt.

Vzpomínám na slova biskupa kurského Teoíana, zavražděného 
komunisty v roce 1918, když sloužil pontifikální mši sv. u Kurské 
Matky Boží, velmi ctěné věřícími širokého okolí. Ve své řeči k pout
níkům mezi jiným pravil, že jako před sv. obrazem hoří tisíce svící 
svědčících o zbožnosti ruského lidu, tak také tisíce hořících svící po
hybuje se celým Ruskem. A těmi svícemi jsou prý „poutníci“, „lidé 
Boží“, kteří svým příkladem rozžehují zbožnost u jiných.

Samozřejmo, že ne každý z nich byl takovým poutníkem-apoštolem. 
Některý již na podzim vrátil se domů a ve vzpomínkách na svátá 
místa dožíval konec svého života. Mnozí však teprve po letech vy
hledali své rodiště, anebo zemřeli na své pouti.

Návrat býval obyčejné neočekávaný a proto radost z něho byla 
tím upřímnější a srdečnější. Okamžitě se o něm dověděla celá ves. 
A tu zase jako při loučení všichni jej přišli přivítat. Obklopen dětmi 
a dospělými vypravuje poutník o prožitých dojmech, o všem, co 
může zajímat! jeho posluchače, A ty věru zajímá skoro každé slovo, 
neboť ruská ves byla odříznuta od světa. Zvou ho na návštěvy, aby 
jim vše podrobněji vylíčil, zve ho1 kněz a statkář, a všude pozorovat 
velikou úctu k šedivému starci, který svým putováním vykonal 
dobrý skutek pro spásu svou i bližních.

Poutníci bývali chloubou vesnic, pověst o nich šla daleko široko. 
Všude byli vítáni, všude hoštěni a obdarováváni. Až na sklonku 
svých dnů navštěvovali vesnice a tam z lásky k Bohu plnili své 
zbožné poslání. Byli také poutníci, kteří zavítali na krátký čas do
mů, odpočinuli si a znovu se pak vydali na pout k novým svátým 
místům.

Poutníků používaly kláštery a dobročinné spolky jako sběratelů 
milodarů na venkově. Opatřili ho plechovou pokladničkou, na jejíž 
vnější straně byl namalován nějaký svátý obraz a napsán církevně- 
slovanskými literami účel sbírky.

Tak vybírali peníze na budování nových kostelů a klášterů, na 
zvelebení chrámů, na sirotky, slepce, invalidy a nejvíce na pohořelé. 
Pokladničku měl poutník zavěšenou na krku, takže spočívala na 
prsou, a stařeček s ní chodil od stavení ke stavení a prosil o milo
dary. Takové sbírání bylo někdy spojeno i s nebezpečím života, je
likož obsah pokladničky lákal zlé lidi i ke zločinům.

Mezi poutníky mohli jste potkati nejenom starce, nýbrž také mla
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dé a zdravé sedláky. Přivedlo je na tu cestu nějaké životní drama 
nebo tragedie. Slíbili Bohu, že vykonají pout na určitá místa, nebo, 
že budou chodit určitou dobu ,,po svátým“. Slib činili za prokázanou 
milost Boží, nebo prosili o milost v budoucnosti a takovým kajícím 
životem chtěli se jí státi hodnějšími.

Pamatuji se na jednoho bohatého a velmi snaživého sedláka, kte
rý, udeřiv v rozčilení svého šestiletého synka, zabil ho. Soudem byl 
osvobozen, ale vlastním svědomím byl odsouzen k velkému pokání. 
Odevzdav statek staršímu synu a ženě, vydal se na pout. Odcházel 
zdráv a sílen s bohatým plnovousem. Vrátil se za dvacet let, stár 

již přes šedesát roků, do své rodné vesnice jako sněhobílý stařec 
s dlouhým vlasem a dožil se v plné úctě a všeobecné vážnosti upro
střed rodiny 108 roků. A měl pak stáří klidné, neboť si byl vyprosil 
odpuštění od Boha.

V ruském písemnictví popsal zajímavý zjev „stranníků“ jeden 
z nej slavnějších ruských spisovatelů, Nekrasov, ve své básni „V/ors". 
Bohatým obchodníkem, který bezcitně uměl kořistit z bídy chudého 
lidu, byl Nekrasovův hrdina Vlas. Surovost jeho znala celá dědina, 
ale nejvíce jí zakusila jeho vlastní žena. Svým trýzněním přivedl ji 
do hrobu. Ale tu se stalo, že Vlas těžce onemocněl, V dlouhých ho-) 
dinách nemoci začal rozjímat svůj život. Připadal mu jako jediný, 
dlouhý a těžký hřích. Zhrozil se ho, při vzpomínce na poslední soud. 
Musí začít jiný život. Musí usmířit svá těžká provinění. Rozdal tedy 
chudým, co měl. Ponechal si jen staré ošumělé šaty a bos vydal se 
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na cestu pokání. S měděnou ikonou Spasitele na prsou a obtížen 
„vezigy" (okovy) jde sbírat na stavbu chrámů Božích od Něvy až 
k moři Kaspickému, zkrušen bolem nad svými hříchy. Teprve smrt 
činí konec tomuto kajícímu putování.

Kolik takových poutníků, Vlasů, žilo a žije snad doposud na Rusí! 
Moderní člověk hledá svého osvěžení v lázních, sportu, turistice a 
cestování a pod., ruský člověk toužil alespoň na čas opustit všední 
život, jeho starosti a malichernosti, odejít z ovzduší duchovního 
zneklidnění v zátiší pokoje a míru, jehož nemůže dát svět. Za těžké 
fysické útrapy vykupoval si „poutník“ duchovní radost.

Ale i po jiné stránce byly „bogomolje" poutníkům prospěšný. 
Náboženský cit nic tolik nedojímá, jako bezprostřední styk s příro
dou, jež byla poutníkovi stálým domovem na jeho putování. Tu 
vnímavá ruská duše cítila se blízko svému Spasiteli a šťastna jako 
dítě v náručí svého Boha. Návštěva slavných klášterů, modlitba, 
před divotvornými obrazy svátých, úcta hrobů a ostatků světců, 
rozmluva se „starci" — to vše zanechávalo hluboké dojmy v duších 
poutníků, že jako znovuzrozeni se vraceli pak domů. Tak stali se 
poutníci živým pojítkem mezi náboženskou kulturou ruských kláš
terů a rozlehlým ruským venkovem, seznamovali i negramotný lid 
se slavnými místy poutními a s jejich dějinami a posláním nábožen
ským v přítomnosti. „Stranníkům" doživotním jistě tanul na mysli 
vzor životního sebezapírání, sv. Alexej, „člověk Boži“, jenž pro 
Krista všechno opustil a v pokoře a ponížení jemu až do smrti 
sloužil.

Pro upevnění křesťanského názoru v lidové duši ruské má „stra- 
ničestvo“ požehnaný význam. (Pokračování.)

Dětská odpověď.
V kraji nábožensky smíšeném připravoval katolický duchovni 

správce malé děti k prvnímu sv. přijímání. Jedno z nich potkalo se 
cestou domů s jinověrcem, kterému bylo katolické učení o nejsvě- 
tějši Svátosti bludem modloslužebným. Začal se proto hned dotazo
vat dítěte: „Odkudpak jdeš, hochu?“

„Z našeho kostela.“
„A cos tam dělal, v kostele?“
„Poslouchal našeho velebného pána; připravuje nás k I. svátému 

přijímání.“
„A ty chceš také přijímat?“
„Ovšem, s pomoci Boží!“
„A těšíš se na to?“
„Jak by ne! Už dávno jsem se těšil na ten slavný den a nyní se 

rád připravuji, jak jenom nejlépe dávedu. Vždyf \to přijde ke mně 
sám P. Ježíš!“

„Ach, jak jsi prostoduchý! Ty tedy věříš, že v posvěcené hostii je 
ukryt pravý Bůh?“

235



„Pravda, že věřím, tak jsme se to učili u velebného pána!“
„Ubohý hochu, jak tě klame váš kněz! Znáš-li pak Otčenáš?“ 
„Znám!“
„Modli se ho!“
„Otče náš, jenž jsi na nebesích...“
„Dosti! Víš-li pak, co to znamená?“
„Vím! Že Pán Bůh bývá v nebi!“
„Tož vidíš! Jak může být P. Bůh v hostii, když je přece na nebe

sích?“
Hoch se na chvilku zarazil, ale v tom už se ptá neznámého prů

vodce:
„A vy umíte se modlit „Věřím v Boha?“
„Jak by ne.“
„Modlete se je!“
„Věřím v Boha, Otce všemohoucího ...“
„Dosti,“ praví zase hoch. „Víte, co znamená slovo všemo

houcí ?“
„Že Bůh může učiniti vše, co chce.“
A plný radosti nad šťastnou myšlenkou uzavírá hoch svůj úsudek 

a zároveň i soud nad útočníkem proti své dětsky upřímné víře v Pá
na Ježíše svátostného a praví: „Může-li Bůh učiniti, co chce, není 
mu nijak nemožno, aby byl současně na nebesích i ve svaté hostii!“

Bůh si vyvoluje, co je slabé a nepatrné, aby zahanbil mocné a 
pyšné! —a.

Brémy — Heerlen — Genk.
Několik obrázků s misijní cesty podává Fr. Jemelka. 

(Pokračování.)

Uhelná pánev heerlenská je sice protkána bohatou sítí elektric
kých drah i linek autobusových, ale i při plném jich používání zbude 
misionáři, který chce navštívit všechny krajany, roztroušené po ko
loniích, více než dosti namáhavého a únavného' putování pěšího. Mi
sijní pobožnost v okresu heerlenském neměla být soustředěna na 
jedno místo. Dobrý znalec poměrů, pan děkan Nicolaije, rozdělil ji 
a předem také dal ohlásiti do( pěti okolních chrámů. V klášterním 
kostelíčku pod svahem Schaesbergu (Leenhof IV.) stanoven počá
tek na nej bližší neděli květnovou. Bylo třeba pozvati krajany z těch
to kolonií: Waubach, Eijgelshoven, Schevermont, Niewenhagen, Nie- 
wenhagerheide, Schaesberg (Leenhof), Vrankstraat, Hůskens, Beers- 
dal a Meesenbroeck. Pršelo, když jsme v pátek ráno s p, Šlapákem 
vystoupili ve Wauibachu z autobusu a vydali se na cestu k nejbližší 
krajanské rodině p. Burdy. Bydlí na Reewegu. Připadalo mně to ja
ko zátiší americké prérie. Po stranách dobré silnice většinou nové 
domky. Uchycují se tam asi začátečníci. Poznáte na první pohled ty 
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jejich primitivní dřevěné domky! Až zapustí hlouběji existenční 
kořeny v tom kraji, postaví si pevnější příbytek zděný a přestanou 
se pak dělit o dřevěné bývání s kravkou, kozou či drůbeží.

Rodina p, Burdova má už na Reewegu krásně zařízené hospodář
ství, Zastihli jsme ji v zahradě. Otec i syn Frantík krmili v té nepo
hodě včely, matka poklízela. Nechali hned všeho a šli uvést hosty 
do svého nového, prakticky postaveného příbytku. Na stěnách oblí
bené obrazy svátých a na stole — česká postila! Zvědavě sáhám po 
té knize. Na dvou místech má založené značky. A paní Burdová po
dává hned vysvětlení: „Starý už postilu přečetl. Nyní jsem se zase 
pustila do ní já s Frantíkem. Abychom si to nezamýlili, vložili jsme 
si do knihy každý svoji značku, Je to opravdu moc pěkné čtení!“ 
Postila nebyla ovšem jedinou českou knihou v tomto domě, a proto 
také neztvrdla česká mluva ani v ústech rodičů, ani na jazyku jejich 
syna. Vedle holandštiny a němčiny dokonale ovládal i Frantík, 
v cizině vychovaný, sladkou mateřštinu. Zůstala jim drahou, stejně 
jako jejich katolická víra! Tu nebylo třeba mnoho přemlouvání a 
zvaní na nedělní krajanskou pobožnost.

Můj průvodce se zatím obratně domluvil, že Frantík převezme 
jeho úlohu. Vyzná prý se také lépe v těch stranách. A byl toho dne 
volný.

Ale brzy jsme se oba přesvědčili, že nestačí znát jenom cesty a 
ulice, které se nemění! Po dlouhém hledání, klepáni, někde i bou
řeni, slyšeli jsme nejednou odpověď: „Ach, ti už tu nebývají, odstě
hovali se — jinam!“ Kam — obyčejně nevěděli jejich sousedé ani 
bytoví nástupci!

S malou přestávkou v poledne — v kterémsi „Gezellenhuisu“ jsme 
vypili kávu se zákuskem obloženého chleba — za holand, gulden — 
putovali jsme s Frantíkem ulicemi kolonií a polními stezkami po 
krajanech až k večeru. Kde nebyli doma, aspoň misijní pozvánku, 
či obrázek vpustili jsme do poštovní schránky, nebo vložili mezi 
dveře. Náš český rozhovor leckdy též na potkání objevoval krajany, 
když se vraceli z práce domů. Zastavili se — v Holandsku jezdí se 
všude na kolech — pohovořili, přijali pozvání a hned je také roz
šiřovali mezi známými, aspoň ti, kteří zůstali praktickými katolíky.

Kdesi na křižovatce ulic sešla se nás celá skupina. Na svém kra
janském soupisu měl jsem ještě několik adres, kterých jsme nemohli 
najít. Ukazuji je krajanům a jejich rady a vysvětlivky hned si po- 
značuji. Vtom zahlédnu v protější ulici katolickou sestřičku, jak nás 
pozoruje ostřížím zrakem. Už jsme ji několikrát potkali. Vždycky 
si nás jaksi nedůvěřivě prohlížela. A nyní zase, když jsme se rozchá
zeli v doprovodu krajanů, jako by nás stopovala. Nedovedl jsem si 
to vysvětlit. Ptám se tedy svých průvodců. A tu jeden z nich nepo
zorovaně zůstal pozadu, až ho sestřička dohonila a hned se s ním 
dala do řeči. Měla, chudák, strach, že tu nějaký protestantský agi
tátor „loví" duše mezi katolíky. Nepoznala ve mně — obcházejícím 
kolonie jen ve fraku a kolárku — katolického kněze! U nich chodí 
kněží vesměs v klerice přepásané cingulem. Tak prý si oddechla, 
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když jí krajan vyložil, oč jde. Dojala mne ta bdělost holandského 
katolicismu nad stádcem Kristovým, ta horlivá spolupráce laického 
apoštolátu s duchovní správou. Nezapomíná ani na fluktující ci
zojazyčné dělnictvo- uhelných ,,mijn".

A znovu jsem se zamyslel nad hlubokým projevem lidové zbož
nosti holandské — o něco dále, v téže ulici kolonie. U dveří domu 
vidím stát o stěnu opřený pohřební kříž, s něhož vlají stuhy černého 
flóru. První myšlenka, s kterou se také svěřuji svému průvodci, byla, 
že tu bude asi pohřeb. Neboť připisovati to nedbalosti či zapomětli- 
vosti ministrantů, nedovolovala mně jejich dobrá pověst a přísná 
disciplina. Zatím však tu šlo o zbožný lidový obyčej, jak mne poučil 
průvodce. Jakmile zemře někde katolík, přinášejí z kostela k domu 
smutku takový pohřební kříž, postaví ho zvenčí u domovních dveří, 
a tam ho nechají až do dne pohřbu. Je symbolickým znamením, že 
v tom domě navštívení bylí „křížem Páně", A všechny mimojdoucí 
jáko by prosil ten černý kříž o vzpomínku modlitby za zemřelého 
bratra nebo sestru v Kristu ukřižovaném.

Ač unaven celodenním putováním, chtěl jsem i po rozloučení s 
Frantíkem vyčerpat svůj adresář návštěv pro- ten den úplně. Zbýval 
Leenhof, je blízko města, a večer byl po bouřlivém a parném májo
vém dni tak vlahý a příjemný! Krajané buď pracovali ještě v malých 
zahrádkách u svých domků, anebo při otevřených dveřích večeřeli. 
Kdybych nebyl měl už zkušeností z jiných krajanských misií, byl 
bych jistě pokládal cestou domů ten klášterní kostelík leenhof ský 
za příliš malý pro- naši nedělní pobožnost. Tolik vlídných -příslibů 
účasti jsem si odnášel od krajanů na noc do Heerlen!

V sobotu ráno- přišel nový průvodce. Malý hoch z kolonie Hiis- 
kens. Opěrný bod jsme si zajistili na radu pana děkana v klášteře 
františkánů na Sittarderweéu. A zase byl začátek návštěv slibný. 
Na Vrankstraatu našel jsem hodnou rodinu krajanky z Kyjova F’.. 
provdané za katolického Poláka, Čekala právě toho dne příchod 
matky a bratra z Moravy, -Muž byl jim už naproti na nádraží. Vy
právěla mně, že měli sice katoličtí Poláci už minulé neděle svoji 
misijní slavnost, ale že do Leenhof přece přijdou. Bohužel, takových 
rodin katolických jsem za celou sobotu našel málo!

(Pokračování.)

Zvláštní případ náboženské vroucnosti.
(Z duchovní správy. )

V neděli sloužil jsem mši sv. za zemřelou matku jednoho našeho 
rolníka. Celá jeho rodina přistoupila přede mši sv. ke sv. zpovědi a 
při mši sv. přiklekla ke sv. přijímání. Byl to opravdu pohled pro 
anděly, když u stolu Páně klečeli: Otec, matka, láletý syn a 3 dcer- 
ky-školačky. Ale s maminkou přišla ještě malá čtyřletá dceruška 
Josefka, vystrojená jako ostatní 3 její sestřičky, a přes bráněni ma
minčino přikleká s ni ke stupni oltáře ve chvíli, kdy od oltáře zní 
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slovo: „Ejhle, Beránek Boži...“ Čisté, nevinné očko malé Josefky 
upřeně hledí na Ježíška svátostného a v její maličké dušince jistě 
se ozývá stesk po božském Příteli dítek a malá dětská otázka, proč 
ona jedinká z celé rodiny má býti dnes bez sv. přijímání? Však 
v tom již přicházím s Kristem svátostným k její mamince, která se 
chystá zbožně přijati Tělo Páně, a vedle niž s rukama sepjatýma a 
s očkama zbožně zanícenými klečí malá Josef ka. Jak je nyní možno 
zarmoutiti tuto malou dušičku Kristovu, jak je možno brániti prů
chodu jejího nejlepšiho Přítele? Chvíli váhám, však tu již neovlá
dám vůle své sám, ale zaujal ji cele sám Kristus eucharistický! Ru
ka láme svátou Hostii, větší její část podávám matce, menší pak 
malé Josefce! Matka ještě v domnění, že jsem se zmýlil, učiní rukou 
pohyb, bych Josefce nepodal, ta však již zbožně otvírá nevinná svá 
ústečka a přijímá! A podivno! Co to dá práce ve škole, než naučíte 
maličké k 1. sv. přijímání, jak se mají chovati, jak přijímati a pod., 
a tato maličká, kterou si sám Ježíš v několika vteřinách připravil, 
přijímá tak vzorně, že by mohla býti vzorem mnohému, kdo již mno
hokráte přijímal!

Apoštolskou láskou k šíření království 
Kristova.

(P. Gagarin. — M. Smolova.)

Pravá apoštolská láska musí se projeviti apoštolskými činy. Kon
vertita Gagarin odhodlal se k nim, když dne 12. srpna 1843 na
stoupil svůj řeholní noviciát v St, Acheuí. Byl to šťastný úvod k po
zdější horlivé apoštolské práci, plný klidu a pravé vnitřní radosti, 
kterou radost přenášel i na jiné, zejména na své nejbližší přátele 
P. Ravignana a paní Svěčinovou,

Avšak ani rodiče Gagarinovi nebyli nějak zvlášť zarmouceni nebo 
rozhněváni. Gagarin dovedl je upokojiti svým správným jednáním 
a pevností svého* charakteru, jíž všude vzbuzoval úctu. Když jej 
otec po několika letech navštívil, řekl jemu při loučení neobyčejně 
laskavě: ,,Já vidím, není již naděje, abychom tě spatřili v našem 
středu a proto provázej tě Bůh na cestě, kterou jsi započal,“ Po
žehnání otcovo Gagarina také skutečně provázelo, na něm stavěl 
úspěšně své životní dílo!

Po noviciátě přijal Gagarin kněžská svěcení, A od té doby počal 
se věnovat! záležitostem své vlasti: jejímu sjednocení s Římem. Po
čal ihned vydávati menší brožury, pojednávající o tomto předmětu, 
a napsal také mnoho různých pojednání v časopise „Atmi de la réli- 
gion“ a j. Později proslavil se svým spisem „La Russie sera-t-elle 
catholique“1 (Paříž, 1856). Spis tento získal mnoho na ceně tím, že 
P. Gagarin jej psal se svolením generála řádu, a tedy jistě též se 
souhlasem sv. Stolice,

1 „Bude-li Rusko katolickým?“
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Nesměl se ovšem objeviti za cara Mikuláše, ale měl vyčkávafí 
lepších poměrů, A zdálo se také, že skutečně nastanou za vlády Mi
kulášova syna Alexandra II. Mírumilovný manifest carův při na
stoupení vlády toto mínění potvrzoval a opravňoval také katolíky 
k nejlepším nadějím. Nový panovník sliboval své říši pokoj a mír, 
sliboval vládnouti spravedlivě a vlídně, aby ve shodě se svými pod
danými povznesl Rusko nábožensky a mravně.

Tento program Alexandrův zastihl P, Gagarina v cizině. Toužil 
tam horoucně po vlasti, neboť ji vřele miloval a přál si ji viděti moc
nou a slavnou. Při tom ovšem byl si dobře vědom, že všecka moc a 
sláva prýští z pravdy Kristovy, hlásané církví katolickou. Proto 
chtěl, aby jeho vlast tuto pravdu poznala, proto hledal cesty svaté 
jednoty.

Ušlechtilá slova carského, manifestu oživila v něm myšlenky, ji
miž se zabýval od svého mládí a jimž také zůstal věren po celý ži
vot. Čím více doufal v jejich uskutečnění, tím zdály se mu krásněj
šími a milejšími.

Naděje P. Gagarina rostly. Na stolci Petrově seděl tehdy papež, 
upřímný přítel křesťanského Východu, Na Rusi samé počali se bis
kupové hlasitě ozývati proti rostoucímu vlivu protestantskému, a 
zdálo se, že snad přece obrátí svoji pozornost k Římu. A mladému 
panovníku nechybělo schopností k rozhodnutí dalekosáhlému! Při
šla opravdu doba vhodná k dílu sjednocení?

Ta otázka nedávala pokoje P. Gagarinovi, probouzela jeho na
dšení a energii k apoštolátu svaté jednoty. Bohužel brzo se dožil 
trpkého zklamání.

Vláda Alexandrova započala s reformami všeho, druhu i nábožen
skými, které však zemi neprospěly. P. Gagarin s bolestí pozoroval, 
kam jeho národ spěje. Pozoroval, že v jeho, vlasti usídlila se trvale 
nevěra, jež tam počala bujeti již za časů Kateřiny II., a živena ně
meckou filosofií, zejména Hegelovou, rostla do netušených rozměrů 
a hrozila rozšířením po celé zemi.

S nevěrou ruku v ruce kráčela nenávist ke všemu katolickému. 
Projevovala se veřejně pronásledováním všeho, co s katolicismem 
souviselo, za tichého souhlasu Alexandra II.2 Že tím nijak neprospě
lo se k zlepšení náboženských a sociálních poměrů ve státě, je na 
bíledni.

2 Oběti tohoto pronásledování umíraly však rády a statečně. Tak na př. čtrnác
tiletý obecní pastýř Sohon v obci Pozorovu volal krátce před svým skonem k cko- 
lostojícím katanům: „A sedřete-li mí kůži a maso z těla, pak ještě moje kosti 
budou volatí, že jsem katolíkem.“ Podobných případů událo se ve zmíněné době 
mnoho.

3 Viz Russische Studien zur Theologie und Geschichte. Přel, od dra Bríihla, 
sv. 1, Miinster, 1857,

Z protikatolického boje nejvíc těžil protestantismus, s jehož roz
šířením přicházel rozvrat do země. Vida rostoucí nebezpečí P. Ga
garin odvážil se pověděti svému národu pravdu. Učinil tak ve 
zvláštním pojednání,3 kde dokázal, že protestantismus stal se 

240



v Rusku skutečně mocí, která je povede k jisté záhubě. Rusku ne
zbývá nic jiného, než volití buď katolicismus nebo revoluci.

Také sektářství, jež se začalo v Rusku hojně šířiti, stalo se P. Ga- 
garinovi pohnutkou k práci o sjednocení. Spatřoval v sektářství jed
no z největších nebezpečí své rodné země a soudil, že tu může zjed- 
nati odpomoc jedině katolický klérus.

Nepřátelé P. Gagarina pokoušeli se ničiti jeho dobré snahy a po
čínali si při tom velmi obratně. Dali na příklad v listopadu 1867 
otisknouti v katolickém časopise anglickém ,,The Rambler“ článek 
jistého ruského' diplomata, namířený ostře proti sjednocení s Ří
mem, Článek ten byl původně určen pro časopis ,,Le Nord“, vydržo
vaný toho' času ruskými penězi, a měl vyjiti pod názvem „Řím a 
Petrohrad, klidná odpověď k dílu P. Gagarina: Bude Rusko kato
lickým?"

Než přes všechnu obratnost setkala se celá akce s nezdarem. Jed
nání Gagarinových odpůrců dalo zejména inteligenci ruské podnět 
k vážnému přemýšlení o sjednocení a jeho významu pro národ rus
ký. Vznikla diskuse, jíž vzrostl ještě zájem o otázky sjednocení. 
Rozptýleno' mnoho* předsudků proti Římu a připraveny nové kon- 
verse,

P. Gagarin mohl tedy býti s výsledky své apoštolské práce spo
kojen. Ale brzo došlo* k novému utkání. Ruští vyslanci v Paříži 
chtěli sjednotiti ruskou carovládu náboženskou s napoleonskou, a 
zdá se, že i sám vládce na Seině měl na tom velký zájem. Počali 
proto vydávati časopis ,,L‘unton chrétienne“. Jeho redakcí byli po
věřeni ruští popové, dlící toho času v Paříží jako* vyslanci, a jeden 
z francouzsko-jansenistických duchovních.

Časopis „Lunion chrětienne" vystoupil hned proti P, Gagarinovi 
a snažil se dokázali, že jedině pravou a katolickou je církev vý
chodní, která nikdy neuznávala sv, Petra knížetem apoštolů. Petr 
a Pavel byli sice nejpřednějšími apoštoly, ale jinak prý nevynikali 
nad ostatní žádnou zvláštní mocí. P. Gagarin odpověděl k této ne
pravdě brožurku „Reponsé ďun Russe dun Russe“ (t, j. Odpověď 
Rusova Rusovi), v níž uvedl přesvědčivé důkazy právě z církevních 
Otců na Východě nejvíce uctívaných, zejména sv, Chrysostoma a 
Theodora Studily.

V témže roce uveřejnil P. Gagarin ještě malý, ale velmi zajímavý 
spis „T endertces catholiques dans la societě russe“ (Paříž, 1860).4 
Poukázal v něm na katolické smýšlení mnohých společensky vysoce 
postavených Rusů předešlé generace, kteří vstoupili do církve ka
tolické. Čerpal pří tom jednak z rukopisů, jednak z knih vydaných' 
v cizině.

Odhalení P. Gagarinovo způsobilo ve veřejnosti opět značný roz
ruch, a to hlavně proto, že autor počítal ke konvertitům z polovice 
také cara Alexandra I. Všem, kdož po jednotě toužili a uznávali 
její potřebu, dodal tím novou útěchu a důvěru ve šťastnou budouc
nost myšlenky sjednocení.

4 Katolické tendence v ruské společnosti.
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Sám v ní tkvěl všemi kořeny své šlechetné bytosti. Jako by byl 
z vlastní duše mu vytryskl věhlasný výrok Lamoriciérův, tak se mu 
líbil: „Křesťanství není náboženstvím civilisovaného světa, ono je 
zásadou a životem veškeré civilisace; papežství je svorníkem křes
ťanství a všichni křesťanští národové přítomné doby zdají se býti 
vědomí oněch velkých pravd, z nichž naše víra pochází.“

Proto také psal na konci svého výše zmíněného spisu: „Rusko 
patří :k oněm národům, o nichž mluví generál Lamoriciér. Nevěří 
sice dosud, že papežství je svorníkem křesťanství, nerozumí tomu, 
avšak počíná se mu již svítati a v jeho klíně roste počet duchů, 
kteří tuto pravdu poznávají, jsou jí zanícení a dávají jí svou věrou 
nejlepší naděje,"

P. Gagarin patřil k nim na prvém místě. Jeho víra byla živá, čino
rodá, Vyrůstala z ní ona apoštolská horlivost, která ani při své ob
tížné misionářské práci v Sýrii nikdy nespouští se zřetele dílo sv. 
jednoty a podniká i tam za tím účelem studia různých orientálních 
církví. Proto také jeho literární příspěvky byly ochotně přijímány 
i ve vědeckých časopisech,5

Je tedy vzorem apoštolské činnosti, A podle jeho příkladu jedna
li i mnozí z jeho bratří a sester. Jakmile poznali pravdu katolické 
víry, dovedli jí obětovati všecko, dovedli býti jejími apoštoly a do
kázali, že v nitru jejich národa skrývají se poklady, jež mají pro 
království Kristovo nesmírnou cenu, a jež je třeba vyloviti,

P. Gagarin zemřel 19. července 1882 v Paříži, Byl mužem vzác
ných schopností a při tom každým coulem Rus, který, jako jeho 
ostatní bratři-konvertité, nesl velmi těžce své vyhnanství z vlasti. 
Vláda Alexandra II. zklamala trpce jeho naděje. Leč to vše nedo
vedlo překaziti jeho vzácnou apoštolskou horlivost, s níž tento kon
vertita tak mnoho vykonal pro věc Kristovu, Nedočkal se sice u- 
skutečnění svých myšlenek a plánů, ale doufáme, že se přimluví 
jistě u trůnu Božího za sjednocení a rozšíření království Kristova 
u Slovanů,

5 Viz na př.: „Etudes réligieuses, historiques et litéraíres.“ Některé velimi za
jímavé články: „O církvi rumunské", „0 sjednocení církve anglikánské a východ
ní“ nalézají se v něm. překladu v čas. „Katholische Studien". (Regensburg 1865.)

Rozhledy po náboženském životě.
Doma.

Redaktor náboženského časopisu 
„Hlasu malého Petříka", boskovický 
kaplan P. Fr. Strnad, zasvětil zvláště 
letošní ročník usilovné propagandě 
raného a častého sv, přijímání dětí. 
Chce tak nejlépe uctít jednak zlaté 
jubileum nynějšího sv. Otce Pia XI., 
jednak oslavit též milénium eucharis- 
tického knížete sv. Václava. Podniká 

se svým redakčním kruhem — stejně 
nadšeným pro myšlenku eucharistickou
— přímé tažení — tiskové i sjezdové
— aby získali co nejvíce spolupracov
níků. Latinským provoláním obracejí se 
dokonce i na světové fórum katolické, 
zvláště tiskové. Každá dobrá myšlenka 
musí se probíjet lhostejností, pohrdá
ním a podceňováním, nežli zvítězil A 
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tu častého sv. příjímání dětí jde o ví
tězství Krista Krále. V Něm je síla 
i útěcha!

Svatováclavské dní Orelstva čsl. v 
Praze pozvedly doma i před očima ci

ziny prestiž katolicismu. I časopisy 
katolíkům nepříznivé musely jim vy
dat nejkrásnější svědectví, když psaly 
o zbožnosti, s kterou naši lidé plnili 
pražské chrámy, o jejich ukázněnosti, 
jež odolala všem svodům velkoměsta, 
a o jejich šetrnosti, která se vyhýba
la marnotratnému utrácení peněz. Čes
ký katolicismus manifestoval v Praze 
i svoji solidaritu s katolíky jiných 
národů, zvláště slovanskými, kteří ve 
velkém počtu přijeli na slavnosti sva
továclavské. Poláky vedl jejich pri
mas kardinál Hlond, Charváty arcib. 
záhřebský dr. Bauer a Slovince biskup 
Jeglič, který cestou do Prahy měl v 
Olomouci zádušní bohoslužby za padlé 
vojíny jugoslávské, u nás pochované. 
Zájezdy tak vzácných hostí k nám — 
z Londýna přijel též kardinál Bouřné, 
z Paříže biskup Chaptal a i. — při
nesou jistě prospěch naší myšlence 
katolické i národní.

Američtí krajané, kteří v tak velikém 
počtu (1600) připutovali k oslavám 
svatováclavským, rozjeli se z Prahy 
jednak ke svým příbuzným ve staré 
vlasti, jednak podnikli ještě několik 
menších společných zájezdů — jako 
do Hradce Králové — ale hlavně do 
Říma, kde byli přijati od sv. Otce ve 
zvláštní audienci. Po návratu z Říma 
navštívili Moravu. Vedle mariánských 
poutních míst byl to náš Velehrad, 
který na ně působil nejmocněji. Tam 
mluvila k nim tisíciletá sláva našich 
dějin, tam oživla v jich srdcích i 
vděčná láska k apoštolům Slovanstva. 
A mnozí z amerických poutníků už 
jenom z ústního podání svých rodičů, 
dědů a babiček znali náš Velehrad. 
V slovanském sále velehradském měli 
též „stojanovskou“ akademii, na níž 
vedle mnohých řečníků také tajem
ník ACM referoval o nynějším stavu 
unionistických snah a o díle apošto- 
látním a děkoval české katolické A- 
.rnerice za její porozumění a lásku k 
ACM. Velehradské dojmy našich kra
janů nejkrásněji vystihl mladý profe
sor katolické university chicagské dr. 
Kuchyňka, který veřejně vyznal při 
.akademii, že hrdostí vyptal na Vele
hradě prsa, jsa šťasten, že se zrodil 
.z českých rodičů. Američtí přátelé 

ACM vrátí se domů za moře posílení 
ve své víře i lásce k vlasti.

Výborová schůze Ústředního ACM. 
konána dne 1. července 1929 v zase
dací síni arcib. konsistoře v Olomouci 
za účasti 10 členů. Presidiálni sdělení 
p. biskupa Stavěla vzpomnělo slavnost
ního svěcení římského Nepomucena, 
šlechetného daru amerického (drem 
Dostálem ze St. Louisu poslaného) 
pro msgra Sloskana, žijícího v ruském 
vyhnanství, dále posvěcení nového iko- 
nostasu na Velehradě, pořízeného hlav
ně štědrostí p. arcibiskupa dra Leop. 
Prečana, a chystaného orientálního 
kursu v Praze. Řediteli krajan, misii 
francouzských, msgru dru Rud, Zhá- 
nělovi v Paříži, usneseno blahopřáti k 
papežskému vyznamenání. Výbor jed
nomyslně pozdravuje ve staré vlasti 
americké krajany. P. Zamykal přečetl 
zaslanou pokladní zprávu. Referát ta
jemníkův: Noví zakládající a přispíva
jící členové ACM, (jejich příspěvky 
jsou s díky kvitovány v jiné zprávě). 
Slovenský překlad knihy dra Grivce 
,.Slovanšti apoštolé“ nevyjde, zato vy
jde kniha v polském překladu kanov. 
dra Korzonkiewicze z Krakova. Z vele
hradské školy misijní odejde letos 
první český student do Albertýna 
(během prázdnin přihlásil se ještě je
den), aby se připravil na úkol slovan
ského misionáře východ, obřadu. Do 
římského ústavu „Russicum" možno se 
přihlásit prostřednictvím nunciatury. 
„Korespondence", vydávaná týdně Čsl. 
ústavem zahraničním, přináší i pro nás 
mnoho informačních článků o vystěho
valectví. Rev. Fr. Tománek po krátké 
činnosti v čsl, zahraničním ústavě vrá
til se do Kanady. Tajemník zaslal P. 
Zischekovi pro „Unio catholica" ně
mecký referát o lOleté činnosti ACM, 
v čsl. republice, zúčastnil se paschální 
slavnosti řekokatolíků v Praze, pouti 
katolické mládeže české v Nepomuku 
a uvítání jubilejní výpravy amerických 
krajanů v Bremenhavenu (tam dopro
vázel ho> též člen výboru ACM., P. 
Lev Pospíšil z Valašského Meziříčí). 
Zahraniční krajanské misie byly letos 
už absolvovány v Belgii, Holandsku, 
Francii, Brémách, Dehnenhorstě, Fůr- 
stenbergu (v Prusku). Počátkem prázd
nin odjede P. A, Lazecký, V. D. do 
Bulharska a Jugoslávie, P. Alfons 
Glos na Porýní a dr. Žůrek na Volyň 
a do Rumunska. Sekretariát AC.M. 
vede kartotéku misijní (z Porýní, Ho
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landska, Belgie, Brém a Delmenhor- 
stu). České knihy zaslány do Linden- 
henoclu (Holandsko) a do Břemen. 
Státní nakladatelství v Brně darovalo 
pro tuto zásilku 10 „Studánek“ (dět
ských čítanek) a Spolok sv. Vojtěcha 
n Trnavě 15 modlitebních knih sloven
ských. Ústředí ACM. ujalo se ruských 
studentů, jimž byla zastavena státní 
podpora na prázdniny. Pro ruské e- 
migranty žádali někteří duchov. správ
cové ruské modlitební knihy a četbu. 
Pokud možno, sekretariát vyhověl k 
veliké radosti emigrantů, K slovinské
mu sjezdu ACM. pri sv. Joště poslal 
tajemník referát. Bohoslovcům olomuc- 
ikým udělena studijní podpora na řím
skou pouit (1000 Kč). P. rektor Kubí
ček z Velehradu sděluje, že na papež
ském jejich ústavě bylo letos 69 žáků, 
z nich 27 s vyznamenáním,

ČECHY

Dr. František Dvorník, profesor the
ologické fakulty Karlovy university v 
Praze, zvolil si za předmět svého stu
dia obor u nás málo známý a pěstěný, 
t. zv. byzantologii. Zabýval se jí po 
čas svého pobytu v Paříži, konal tam 
všechny vědecky-odborné přípravy, 
aby mohl vnésti více světla do temno
ty dějin IX. stol., pro nás tak důle
žitého právě přijetím křesťanství z By
zance. Ovocem pařížských studií dra 
Dvorníka byly dvě knihy vědecké: 
„Slované, Byzanc a Řím v IX. stol." 
(Les Slaves, Byzance et Rome au IX. 
s,, Paris 1926) a „Život sv. Řehoře De- 
kapolity a Slované macedonští v IX. 
stol.“ (La Vie de Saint Grégoire le 
Décapolite et les Slaves macédoniens 
au IX. síěcle, Paris 1926), jež odborná 
kritika přijala s velikým uznáním. Na 
tomto poli byzantologie pracuje nyní 
dr. Dvorník dále. Nedávno se mu po
dařilo rozluštit dva staré nápisy, na
lezené při vykopávkách ve Philippi, 
ve zříceninách staré basiliky. Rozluš
těním nápisů řeší se některé otázky 
z dějin jižních Slovanů v sousedství 
Soluně, rodného města svátých našich 
apoštolů Cyrila a Metoděje. Také na 
letošním kursu pro studium nábožen
ských otázek křesťanského Východu 
(v Praze 11.—15. srpna) převzal dr. 
Dvorník vědeckou přednášku z dějin 
církve byzantské. Dosavadní své prá
ce byzantoloigické uveřejnil dr. Dvor
ník francouzský, proto unikají zná

mosti široké obci českého čtenářstva. 
Francouzská vláda jmenovala ho rytí
řem čestné legie. K vysokému a za
slouženému vyznamenání upřímně gra
tuluj eme.

SLOVENSKO

Církev Československa ráda by zří
dila i na Slovensku biskupství. Za tím 
účelem konal už počátkem letošního 
května patriarcha její dr. Procházka 
s posl. Práškem v Bratislavě porady s 
delegáty čísl, náboženských obcí slo
venských. Střediskem sektářské agi
tace jsou zvláště Košice, odkud míří 
dále do Trebišova a Michalovic. čsl. 
duchovnímu pomáhají v propagandě 
„nové" víry ženy české kolonie a pak 
ředitel měšťanské školy v Michalov- 
cích Skála, který ochotně působí i ja
ko varhaník při čsl. bohoslužbě. Pak 
se divte, že Slováci nenávidějí Čechy, 
když se tak okatě stavějí do řad váš
nivých nepřátel jejich katolické víry.

Otázka sídla příštího arcibiskupa 
slovenského, která pilně zaměstnávala 
noviny, přešla i do lidových časopisů 
náboženských. Ve „Svate rodině“ za
bývá se jí dr. L. Zachar (viz čís. 6. až 
7., rolč. XXI.) a chce ji řešit historic
ky, t. j. v souvislostí s někdejším síd
lem prvního arcibiskupa Velké Mora
vy. sv. Metoděje. Netvrdí sice, že sv. 
Metoděj měl na Děvině svoje arcibis
kupské .sídlo, ale přece tam klade 
hlavní a sídelní město velkomoravské, 
které prý slúžilo ako bydlisko sv. Me- 
tiodovi. Uvádí dokonce svědectví — i 
našeho známého Pluskala ■—■ o tom, že 
v Děvině bylo už ve IV. století arci
biskupství!!! Poněvadž je však dnes. 
Děvín nepatrnou vsí, přeje si dr. Za
char Bratislavu za sídlo nového slo
venského arcibiskupství. Mezi jiným 
také prý z toho důvodu, že slovanští 
apoštolově u „Prešporku přešli přes. 
Dunaj", jak píše Zavadil ve své knize: 
„Velehrady, Děvín a Nitra." Na štěstí: 
nebudou snad rozhodovat o sídle příš
tího slovenského arcibiskupa jen dů
vody „historické“, poněvadž by se o 
něm různé české a maďarské kapaci
ty v dějinách a archeologii sotva kdy 
shodly!

PODKARPATSKÁ RUS

Ovocem protikatolícké agitace na 
Podkarpatské Rusi je zesurovění mravů 
i úpadek náboženského života pravo-

244



slavných. V disciplinárním vyšetřová
ní, které se konalo nedávno v Ladomi- 
rově proti odpadlému řeckokatolické
mu učiteli církevnímu, vyšly najevo 
všechny nezpůsoby, pomluvy a uráž
ky, jež po tři léta měly získávat řec- 
kokatolíky pro rozkol. Rozhovory ná
boženské zavlečeny i do krčem, A tu 
došlo i k tak rouhavým výjevům, že 
pravoslavný fanatik nápodobil večeři 
Páně, používaje chleba a kořalky. Cír
kevní učitel Íadomíriorvslký sice uznal 
své poblouznění, odprosil urážky řec
kokatolického faráře, ale kdo napraví 
pohoršení daná ve vášni agitace?

Užhorodským bohoslovcům dával le
tos duchovní cvičení ruský francouz

ský jesuita východního obřadu P. K. 
Bour^eois z Velehradu. )— O slav
nostních bohoslužbách bývá zvykem 
ve východním ohradě zpívati evange
lium nejen staroslovansky, nýbrž i v 
jiných moderních řečech. Tak v Pra
ze u sv. Kříže zpíváno bylo evange
lium při velkonoiční liturgii staroslo
vansky, řecký, latinsky, česky, ukra
jinsky a ruský. V Užhorodě na Pod
karpatské Rusi kromě toho ještě také 
hebrejsky, česky, maďarský, německy, 
francouzský, italsky, anglicky a ru
munský, tedy celkem ve 12 jazycích. 
Má tím býti zdůrazněn příkaz Spasi
telův, daný hlasatelům evangelia: 
„Jděte a učte všechny národy!“

Za hranicemi.
Z ŘÍMA A ITALIE

Nábožensko-národopisný týden svo
lává ředitel lateránského etnologické- 
ho musea v Římě univ. prof, P. W. 
S c h ,m i d t, S. V. D., na dny od 16. 
do 22. září t. r. do L ux e mb u r k u. 
První dva dny budou věnovány vše
obecným otázkám n á b o ž e n- 
ským, jako jsou; náboženství a soci
ální rozvoj, náboženská psychopatolo- 
gie, náboženský folklór, náboženství v 
prehistorii atd. Druhou část týdne 
(4 dny) vyplní přes 20 referátů o té- 
matě: „Rodina ve svém vztahu k ná
boženství.“ Přihlášky na sjezd přijímá 
administrace časopisu „Anthropos", 
Missionshaus St, Gabriel, Módling u 
Vídně.

Pouti katolických bohoslovců z ce
lého Světa do Říma zúčastnili se v 
hojném počtu i čeští bohosllovci — 
jenom z Olomouce na 70. Sjeli se ze 
všech ikatol. zemí do věčného města 
blahopřát svátému Otci k jeho kněž
skému zlatému jubileu a stali se svěd
ky historickéhoi okamžiku, kdy po 
prvé papež opustil Vatikán.

Jubilejním darem poctili sv. Otce 
Pia XI. čeští katolíci; poslali mu do 
Říma drahocennou vázu z křišťálového 
skla k zlatému jubileu kněžskému a 
zároveň i na památku svatováclavské
ho milénia. Váza je 56 cm vysoká 
(s podstavcem 67 cm) a váží asi 7 kg. 
Zevně je ozdobena uměleckými rytina
mi, představujícími obrazy ze života 
svátého Václava. Uměleckou práci 
provedl český umělec prof. Drahanov- 
ský.

ZE SOVĚTSKÉHO RUSKA

„O současném stavu ruské církve.“ 
(„Sovremennoe položenie russkoj Cer- 
kvi", Vilnol, 1929) napsal známý pravo
slavný horlitel unionistický V. Morav- 
skij (pseudonym) 34stránkovou kní
žečku, kterou vydalo „Bratrstvo sv. 
Cyrila a Metoděje“ ve Vilně v kni
hovničce ruského katolického časopi
su „Christianina“. Podávaje obraz o 
různých proudech v náboženském ži
votě dnešního Ruska, věnuje Morav- 
skij zvláštní pozornost církvi patri
archální (Tichonově), ve které jedině 
zachovala se dosud posloupnost úřadu 
kněžského. Píše o ní: „V lůně patri
archální církve vzniká ostrý boj růz
ných proudů. Pokud se stupňuje ná
boženské pronásledování se strany 
bezbožné vlády, spojují se tyto prou
dy ke vzájemné ochraně i odporu. 
Jakmile však pronásledování povolu
je, přiostřuje se vnitřní boj. Největší 
část věřících i kněžstva tvoří konser- 
vaitivní jádro, které se chová s nedů
věrou ke všem „novotám“, a tudíž ta
ké nekriticky béře v ochranu všechno 
staré, někdy i zřejmě odpírající tradi
ci ruského náboženského života, tou
žíc obrodit pravoslaví posílením nábo
ženského cítění národa. Kromě tohoto 
konseryativního centra jsou tu ještě 
dva samostatné směry, třebas ne příliš 
zřejmě rozličné, ale přece už plně po
ciťované, které možno charakterisovat 
jako směr filoprotestantský (přející 
protestantismu) a filokatolický (pří
znivý katolicismu) čili unionistický. 
Oba tyto isměry vskutku bojují ne pro
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ti základnímu jádru patriarchální cír
kve, nýbrž mezi sebou. Zápas tento 
nepřichází jako něco neznámého a no
vého, nepokrytě je veden z dob Chom- 
jakova a Solovjeva, t. j, od druhé polo
vice devatenáctého století. Nyní roz
vinuje se ideologický (myšlenkový) 
boj čím dále tím úporněji a ostřeji... 
Většina ruských bohoslovců v emigra
ci náleží výslovně ke křídlu filopro- 
testantskému. Je to patrno z prací C. 
S. Bulgakova, který systematicky boří 
tradiční ruské učení o církvi, je to vi
dět z činnosti bohoislovného ústavu v 
Paříži atd. Naopak zase hlavní kádr 
filokatolického kněžstva žije přede
vším v Rusku — jsou to loni kněží 
skromní, upřímní a poctiví k sobě i 
Bohu-, kteří pochopili, že včasné sjed
noceni ruské církve s církví obecnou 
bylo by odvrátilo, anebo aspoň ulehči
lo nynější utrpení ruského národa. 
Hlavní úloha, kterou si stanovil směr 
filoprotestantský, záleží v tom, aby se 
stanoviska dogmatického odmítl učení 
o prvenství papežově a dokázal, že 
církev nemá míti viditelné hlavy. Kro
mě toho kněží tohoto názoru všemož
ně usilují, aby psychologicky rozdvo
jili Východ a Západ a ták znemožnili 
praktické uskutečnění myšlenky sjed
nocení církví. Filokatoliďký směr za
stává zcela opačný názor. . . Ruský 
unionismus měl už řadu slavných stou
penců mezi (pravoslavnými učenci a 
bohoslovci, Uvádíme jen velikého rus
kého myslitele Vladimíra Solovjeva a 
profesora Světlova. Částečně tentýž 
směr nacházíme i u kněze Malceva, 
který žije za hranicemi, mnoho psal 
o těchto věcech, a hlavně se zabýval 
otázkami liturgickými. Sem patří též 
O. V. Geken, Bolotov a jiní. Přeosví- 
cený ruský biskup Ondřej Ufimskij, i 
když nemůže býti nazván filokatolí- 
Ikem, přece velmi blahovolně chová se 
k myšlence sjednocení církví a spra
vedlivě postihuje její obrovský vý
znam pro celý křesťanský svět."

Sovětské Rusko. Mnoho se o něm 
mluví a píše, často věci přímo sobě 
odporující. V časopise „Českosloven
ská emigrace", který vydává Ústav pro 
hospodářské styky emigrační a kolo- 
nisační při Masarykově akademií prá
ce v Praze, jsou uveřejněny o pomě
rech v dnešním Rusku dva referáty. 
První podává (obsah přednášky prof. 
dra Veleminského, který studoval v 
Rusku 6 neděl hlavně tamní poměry 

kulturní a školské. Jeho úsudek je 
celkem střízlivý a příznivý. V drulhém 
referátě je zhuštěn obsah přednášky 
Vladimíra Čermáka o jeho zkušenos
tech ze 47letého pobytu v Rusku, kde 
byl též důvěrníkem naší pomocné akce 
hladovícím v Rusku. A jeho úsudek 
o sovětech je vesměs zdrcující. Jak si 
to vysvětlíme? Je pravda, že každý 
úsudek má především kořeny v osob
ních názorech a přesvědčení polsuzo- 
vatelově. Ale i když předpokládáme 
naprostou lásku k pravdě a nestranné 
její podání, záleží mnoho na tom, jak 
dalece je možno pozorovateli pravdu 
a skutečné poměry zjistit a poznat. 
A tu nám odhaluje Josef Douillet, bý
valý belgický konsul v Roštově nad 
Donem a delegát mise Nansenovy, a- 
merické i papežské, ve své knize 
„Moskva bez záclon“ (Moscou sans. 
voi-les), jak umí bolševická vláda pří
chozím cizincům výborně zalepovat, 
oči Každou takovou návštěvu ze za
hraničí doprovázejí průvodci přiděle
ní jí komisařem věcí zahraničních a 
ještě častěji pověstným G. P. U. (t. j. 
„Goisudarstvennoe Političeskoe Uprav- 
lenie"). A ti je vodí jen po oásách 
bolševické kultury, takže pravého sta
vu věcí vůbec neshlédinou. Nezřídka 
však se i stává, že bolševici přímo o- 
.klamou takovou zahraniční návštěvu. 
Douillet uvádí zajímavé doklady. Ně
jaká dělnická delegace chtěla navští
vit uhelnou pánev donskou. Setkal se 
s ní na stanici železniční, kde měl 
vlak zastavit pouze na .pět minut. Za
tím se Však zdržel vlak na stanici ce
lou hodinu. Proč? Nedaleko stanice 
jsou průmyslové továrny, které už od 
několika let nečinně stojí. Mezi tím te
dy, co vlak se zahraniční delegací na 
oné stanici čekal, svážena byla z okol
ních vesnic na rozkaz sovětů do tová
ren sláma, kterou pak pod vysokými 
komíny pálili, když zahraniční dele
gace jela mimo nich. Husté mraky 
kouře měly cizím pozorovatelům lhát, 
že průmysl sovětský je v plném prou
du! A jiný případ: Zahraniční návště
va chtěla se podívat do velkých želez
ničních dílen v Roštově. Místní sovět, 
aby zabránil přímému a pravdivému 
informování cizinců od těch, kteří ne
jsou slepými obdivovateli bolševické
ho režimu, dal všem „nespolehlivým" 
dělníkům jednodenní dovolenou. Mís
to nich nahnal pak G. P. U. do továr
ny své oddané dělníky-statisty. Podle 
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toho ovšem dopadla také informace! 
Nad každým cizincem příchozím do 
Ruska bdí velmi starostlivě G. P, U. 
Kdo ze sovětských obyvatel by se opo
vážil vejít v bezprostřední styk s ci
zincem, upadá ihned do podezření ja
ko nepřítel sovětů a při nejbližší pří
ležitosti stihne jej odstrašující trest. 
Odtud si vysvětlíme onu jakousi ne
důvěru místního obyvatelstva vůči ci
zincům.

Ústřední protináboženské museum 
zařídili bolševici v Moskvě v místnos
tech bývalého ,,Strastnoho monastyra“ 
(kláštera). Ilustrovaný Jejich týdeník 
„Krasnaja Niva“ (čís. 26,, červen 
1929) přináší některé obrázky před
mětů uložených v tomto museu: po
kladnici z Trojické lavry, která prý 
měla ročního důchodu 1,369.000 rublů, 
(korunu s ikony Krista Krále, (jako 
prý carskou korunu, ostatky vilen- 
ských „ugodnikoiv“ (svátých) Antoni- 
ja a Evsitafia v úplně otevřené skříni, 
potupné plalkáty batušky a věřícího 
lidu („Pavouci a mouchy“) atd. V člán
ku „Razoblačennyje bogi“ („Vysvleče
ní bohové“) pochvaluje si bolševický 
časopis zřízení protináboženského mu
sea jako nej účinnější prostředek ne- 
věrecké propagandy a jako doklad 
zmiňuje šedesátiletého starce, který 
návštěvou musea byl prý odvrácen od 
svého dosavadního života víry a získán 
nevěře. Dojat děkoval prý průvodci 
za toto štěstí, až se mu šedivá brada 
třásla. Jinde zřizují musea z lásky k 
národní minulostí, bolševici jím chtějí 
potupit a zoškilivět ruskou nábožen
skou minulost a rozvrátit základy ví
ry v Boha, bez níž žádný národ ne
obstojí. Proto na posměch vystavují 
v protináboženském museu také text 
dřívějšího zákona, který přísně trestal 
veřejné roluhače křesťanské víry nebo 
tupitele Písma sv. Dnes ovšem přišla 
svoboda, ale jen pro nej rafinovanější 
rouhače protikřesťanské. Až se za
chvějete ošklivostí nad takovým ob
rázkem „Trojice" i nad „básnickým“ 
doprovodem k němu. To už není lid
ská surovost, ale ďábelská!

Z POLSKA

Prvním redaktorem řeckokatolické 
Bohoslovné Akademie ve Lvově jme
noval metropolita Šeptiokij učeného, 
profesora dra Josefa Slipoho (Slipyj), 
upřímného přítele unionismu. V letoš

ním letním semestru studuje na lvov- 
ské Bohosl. akademie 164 řádných a 5 
mimo řád. posluchačů. Na jednotlivé 
ročníky připadá tento počet poslucha
čů: I. — 39, II.—46, III..—38, IV.— 
46. Kromě dvou posluchačů pocházejí 
všichni z Haliče.

Ve Vilně posvětil ruský metropolita 
arcib. Ropp v tamější basilice pomník 
mučedlníka za víru, zemřelého arcib. 
Cieplaka, jehož tělesné pozůstatky 
byly roku 1926 do vlasti převezeny z 
Ameriky, kde následkem misijních ná
mah byl zemřel. Slavnosti svěcení by
li přítomni zástupcové ministerstva, 
státních úřadů i vojska, university i 
mnoho biskupů, kněží a lidu. Po1 od
halení pomníku sloužil zádušní boho
služby arcib. Ropp, a nadšeným kázá
ním uctil památku hrdinného1 arci- 
pastýře prelát Gawronski. I američtí 
Poláci byli na slavjniolsti zastoupení fa
rářem Kruczekem, který jménem pol
ské Ameriky vroucně vzpomínal veli
kých zásluh zemřelého arcib. Ciepla
ka.

Spory v polské pravoslavné církvi. 
Polská vláda usiluje co nejvíce, aby 
odvrátila a uchránila pravoslavnou 
církev v Polsku od vlivu ruské církve. 
Proto povolala z Cařihradu řeckého 
(thráckého) arcibiskupa'A/exímdra,. da- 
la mu profesuru na pravoslavné boho
slovecké fakultě a ustanovila ho čle
nem synodu, který spravuje pravoslav
nou církev. Proti totenu však protesto
val varšavský pravoslavný metropoli
ta Dionysij. Polské zahraniční minis
terstvo bylo se už dohodlo v té věci 
s cařihradským patriarchátem proto, 
aby naklonilo polskou pravoslavnou 
církev více směrem k Cařihradu a od
vrátilo od Moskvy, Ale nepočítalo 
patrně s resolutním odporem metropo
lity Dionysia. Spor byl konečně urov
nán tím způsobem, že řecký arcibiskup 
Alexander zůstane profesorem, ale ne
bude členem synodu!

Z JUGOSLAVIE

Veřejný projev chorvátského Katol. 
národního svazu pro nábožensko- 
mravní výchovu školní mládeže a pro 
svobodnou katol. školu našel ohlas i v 
táboře evangelíků chorvátských. Bis- 
skupský administrátor dr. Filip 
P o p p a laický předseda církevního 
distriktu evangelického A. V. v Jugo
slávii dr. V. Roth podepsali podobné 
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memorandum v otázce školské jako 
katolíci a poslali je králi. Poněvadž i 
pravoslavní stojí na stejném stanovis
ku náboženského vychování mládeže, 
možno očekávat příznivého řešení 
školské otázky v SHS.

Slovinský ACM, má při své činnosti 
zvláštní „bosenský odbor“, který se 
velmi pečlivě stará o chudobné katolí
ky v Bosně a v jižním Srbsku. Na Ko
sově poli opatřil „Bosenský odbor“ 
nový kostel sv. Antonína v Prištině, se 
všemi potřebami bohoslužebnými, tak
že mohl být letos slavně posvěcen bis
kupem Guidovcem.

Dnešní stav Čechoslováků v Jugosla
vii. Po Rakousku a Maďarsku je v Ev
ropě největší čsl. menšina v Jugoslávii. 
Čítá na 150.000 příslušníků, z toho více 
než polovina připadá na Slováky, Naši 
krajané obývají hlavně severovýchod 
Jugoslávie, při čemž Slováci jsou v 
Báčce, Bianátě a Srjemu a Češi převáž
eně ve východním Chorvatsku, západní 
Slavonii a ve velkých městech S. H. S, 
Střediskem Slováků je Petrovec v Báč
ce, kde vychází také jediný slovenský 
list „Národná Jednota“, jako týdeník, 
a střediskem Čechů lázeňské město 
Daruvar ve Slavonii, kde se vy
dává jediný český týdeník „Jugo
slávští Čechoslováci“. Češi jsou skoro 
vesměs katolíci, kdežto Slováci větši
nou evangelíci. Hlavním zaměstnáním 
našich krajanů je zemědělství, poměr
ně málo obchod, různé živnosti a svo
bodná povolání. Vyznačují ,se pokroči
lým hospodářstvím, takže byli a jsou 
velmi často vzorem okolnímu obyva
telstvu, Po světové válce vidíme vzrůst 
hospodářského i kulturního života naší 
menšiny, tak jako i v jiných státech.

Z RAKOUSKA

Hrob sv. Josafata, mučedníka unie, 
•opatruje ve Vídni při kostele sv, Bar
bory dr. Miron Gornikievič, farář vý
chodního obřadu, už po pět let. Ostat
ky světcovy byly tam převezeny z Bí
lé, v gubernii sedlecké, dine 17. červen
ce 1916. Úřední jejich ohledání bylo 
vykonáno však teprve po návratu me
tropolity Šeptického z ruského zajetí 
•dne 26. srpna 1917. V květnu r. 1921 
byla obětavostí O. Žana a jeho rodiny 
tz Ameriký pořízena lnová umělecká 
•rakev (obnosem skoro 400 dol.) a do 
ní vloženy ostatky sv. mučedníka, 
které při té příležitosti přioděny rou

chem biskupským, V jubilejním roce 
1923 byla rakev světcova přenesena 
ve slavnostním průvodu do chrámu sv. 
Štěpána na celý týden, kde před ní 
konány slavné bohoslužby. Od hrobu 
mučedníka za svátou jednotu církve 
v kastele sv. Barbory šířil se pak zá
jem nejen o krásu východní liturgie, 
nýbrž byly konány v sousedním kláš
teře OO. dominikánů také liturgické 
přednášky se světelnými obrazy, roz
hovory o otázce sjednocení církví, o 
východních obřadech a národech, je
jich dějinách atd. Zájem tento byl pak 
silně živen rozvojem t. zv. liturgické
ho hnuti ve Vídni a v celém Rakousku 
a Německu. Ačkoliv řeckokatolická 
farnost u sv, Barbory ve Vídni čítá 
jen asi 200 rodin, většinou chudob
ných, přece láska ik sv. mučedníkovi 
Josiafatovi umožnila nejen důkladnou 
obnovu a uměleckou výzdobu kostela 
sv. Barbory, ale i postavení nové kap
le pro hrobku světcovu (1928). Ke 
sbírce potřebného obnosu přispěl štěd
ře (celý řeckokatolický episkopát a 
lid haličský. Neboť hrob sv. Josafata 
ve Vídni je místem drahým a svátým 
především sjednocené církvi řeckoka
tolické.

O počátcích liturgického hnutí v Ra
kousku sděluje nejpřednější jeho pěsti
tel dr. Pius Parsch, profesor liturgie 
v Klosterneuburgu u Vídně, že se 
vlastně zrodilo na půdě slovanské U- 
krajiny. Jako jvojenský kněz měl totiž 
dr. Parsch příležitost poznat v Haliči 
a na Ukrajině východ, obřad bohoslu
žebný. Zaujal ho zcela ten obvyklý na 
Východě způsob živé účasti lidu na 
bohoslužbě, Lid zpívající a modlící se 
spolu s knězem byl čímsi novým, 
zvláště jeho německému obyčeji, dle 
něhož kopá si účastník bohoslužby 
isám, tichou ia soukromou pobožniolst 
•při ní. Ba mnohdy jeho modlitby, ano 
i zpěvy ani nesouvisejí s posvátným 
dějem u oltáře. V Kijevě setkal se dr. 
Parsch se známým ethnologem dr. W. 
Schmidtem ze St. Gabrielu, tehdy in
spektorem vojenských stanovišť ra
kouských. Vodil ho po krásných fci- 
jevských kostelích a řeč přišla pak na 
katolickou bohoslužbu. Dr. Sohmiidt 
projevil tehdy úmysl, že začne poi vál
ce vydávat bohoslužebné texty, aby 
sblížil ve vroucí zbožnosti kněze a lid 
při bohoslužbě. „A tato rozmluva pod 
sv. Sofii v Kijevě,“ přiznává dr. 
Parsch, „přivedla mne na myšlenku 
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liturgického apoštolátu, jemuž jsem se 
zcela zasvětil." (Viz: Klosterneubur- 
ger Liturgíe-Kalender v, d. J, 1924, 
Unsere Liturgiegemeinden.) Z malé 
hrstky několika zbožných lidí v Klo- 
■sterneulburgu vyrostla neúmornou pé
čí dra Parschia celá řada lituřgických 
kroužků ve vídeňských a rakouských 
farnostech. Nyní mají už svoji tiskár
nu, v níž tisknou svůj odborný časo
pis „Bíbel und Liturgie" (bible a po
svátné obřady), kalendáře, 70.000 li
turgických textů měsíčně. A první 
knížka, kterou v této tiskárně vytisk
li, je nové vydání překladu řeckoka
tolické liturgie s přepisem slovanské
ho textu. A také první bohoslužba ve 
východním obřadě konala se minulého 
roku za II. sjezdu liturgického v Klo- 
sterneuburgu a při ní vydaná příručka 
staroslovanského textu byla v rukou 
přečetných účastníků sjezdových, u- 
možňovala jim proniknout v hlubokou 
krásu starobylé liturgie slovanské, ba 
někde je strhla k činné účasti na mod
litbě a zpěvech 'východního obřadu. 
Vídeňáci učili se je znát a milovat u 
hrobu sv, Josafata v kostele sv. Bar
bory. Těžko si odepřít otázku: Kolik 
z našich českých katolíků (bioijím se 
napsat kněží) má takovou příručku 
slovanské liturgie, na příklad ik pouti 
velehradské? Kolik z nás je zasvěce
no v hluboké myšlenky bohoslužebné
ho textu staroslovanského? V Bré
mách se mně mladý německý kaplan 
pochlubil nejen pěkně vázanou kní
žečkou východní liturgie, nýbrž i zna
lostí překrásných jejích modliteb. 
Zrovna prý nutí k meditaci! Nás ne?

Z NĚMECKA

Papežské pomocné dílo pro Rusy 
v Německu podává ve svých „Zprá
vách“ celoroční obraz své činnosti. 
(„Mitteilungen", č. 2., duben 1929, Ber
lín.) Za uplynulý rok 1928 vydalo cel
kem 54,976.05 říšských marek (i. j. 
450.000 Kč), obnos jistě značný nasbí
raný z milodarů, k nimž nejvíce při
spěl P. Walsh T. J., předseda „Dob
ročinné .společnosti pro blízký Vý
chod“ (Near East Welfare Ássoci- 
ation) z New Yorku. Dobročinnost 
„Papežského pomocného díla“ nesla se 
dvojím směrem: Jednak spolupraco
valo s četnými ruskými pomocnými 
organizacemi, jichž v roce 1925 bylo v 
Berlíně 55, jednak pomáhalo samo

statně, Pro nemocné ruské vystěho- 
valce zřídil r. 1920 Ruský Červený kříž 
lékařské „Ambulatorium". Papežské 
dílo spolupracovalo s Ambulatoriem 
tím, že opatřovalo chudobným nemoc
ným bezplatně léky a jiné potřeby 
(obvazy, brejle atd.). Pro výchova 
svých dětí má ruská emigrace v Ber
líně dvě vyšší školy (vyšší ruská sou
kromá škola v Berlíně a vyšší ruská 
škola sv. Jiří). Papežské dílo jednak 
podporuje žáky těchto škol, jednak 
pomáhá udržet internát při soukromé 
škole pravidelným měsíčním příspěv
kem. Samostatná péče Papežského dí
la Ujímala se chudiny, zjišťujíc do
movními návštěvami skutečnou potře
bu podpory, zprostředkovávala neza
městnaným práci, usnadňovala zaklá
dání samostatných existencí, opatřo
vala úřední listiny, platila činži, vy
pomáhala šatstvem a potravinami, ský
tala útulku jsoucím bez přístřeší, u- 
miožňovala dětem zotavenou a nemoc
ným pobyt v sanatoriu. Zvláště pečo
valo Papežské dílo o děti a studenty: 
37 dětí a 94 studentů umístilo v růz
ných ústavech Německa, Belgie, Ho
landska (Sittard) a Francie (Bourges).

Z Porýní, (Píše P. Alfons Glos.) Po 
dvacetihodinové cestě rychlíkem ko
nečně jsem dne 7. července přijel do 
kraje dýmu a čmoudu. Dolní Rýn a 
nedaleko jsou belgické a holandské 
hranice. První schůzka s krajany bude 
ve Valsum u dp. Jindřicha Theissel- 
manna. Spolek sv. Václava bude čekat 
i s praporem. V Hambornu jsem vzal 
p. faráře Heckmanna a jeli jsme au
tem do Valsum. Cestou svěřil jsem se 
mu, jaká bude ve Valsum slavnost. 
„Vždyť si toho zasluhuje, nebýti 
Theisselmanna, nebude v Hambornu 
ani sv. Václav.“ Shodli jsme se oba a 
těšili, jak bude P. Theisselmann pře
kvapen.

Shledání s krajany bylo velmi 
srdečné. Předseda spolku „Sv. Václa
va“ marně udržoval disciplinu. Sám 
povolil své náladě a s pohnutým hla
sem a slzami v očích dával pokyny. 
Děti obklopily auto, obsadily východ 
a držely za obě ruce, ženy měknou 
a tvrdší mužové zpívají „Kde domov 
můj". Theisselmann vítá českého kně
ze s obvyklou srdečností. Tak jsme se 
dostali konečně do sálu Katolického 
domu ve Valsum a s počátku poněkud 
porušený program se rozvířil nyní 
správně. Promluvil ještě předseda 
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„Sv. Václava" pan V-oláček, po něm 
s kyticí v ruce malá Pavlínka Štu-mp- 
fová, dp, Theísselmann česky, dp. 
Heclkmann německy a konečně po 
všem uvítání a děkování promluvil 
jsem sám. Děti přisedaly blíž a blíže. 
„To je ináš P. Alfons," předseda Vc- 
láček udílel nenápadné rozkazy pra
porečníkovi a jeho dvěma poboční
kům. Ostatní poslouchali napjatě zprá
vy o domovině. Jubileum sv. Václava! 
Lid by poslouchal do noci a snad do 
-rána. „A protože o svatováclavskou 
víru vaši po léta tak obětavě a nezišt
ně st-ará -se váš duchovní vůdce p. fa
rář Theísselmann, který z lásky k na
šemu národu naučil se české řeči, po 
kládal jsem za velmi vhodno sejiti se 
-dnes v jubilejním -roce svatováclav
ském ve Valsum u něho •— praporeč
ník vztyčil prapor. Vyslovuji vám, p. 
-rado, upřímný a otcovský pozdrav na
šeho: arciipastýře dra Leopolda Předa
ná, arcibiskupa olomuckého, který zá
roveň podeps-al děko-v-ací listinu Apoš
tolátu sv. Cyrila a Metoděje, jíž vám 
tento posílá pamětní svatováclavskou 
medalii. Mám radost, že -mioihu vám, 
milý a vzácný příteli -našich vystěho- 
valců, odevzdali tyto důkazy uznání a 
vděčnosti a projevili první své upřím
né blahopřání." Další slova zanikají v 
bouřlivém fortissimu nadšených hlasů 
písně „Bože, co-s ráčil. . ." Teprve po 
sloce miolhl překvapený a dojatý p. fa
rář Theísselmann odpověděli: „Nepo
kládám se za hodna tohoto vyzname
nání, ale chci radostně konstatovali, 
že je to vyznamenání celého našeho 
is-polku „Sv. Václava" v Ha-mbornu. 
Budu si ho vždy vážili, ale až zemru, 
-dám tuto medalii do spolkového mu
sea.“ V tom již zaznívá isálem Theis- 
selmannova oblíbená píseň „Šumí Ma
rica“, gratuluje se a rozvíjí se vese
lá a srdečná zábava. Děti předvádějí 
nacvičené tanečky, zpívají „Mn-ogaja 
Ijeta" — staří se baví živým hovorem. 
Tak jisme se pozdravili a pobavili při 
-prv-ní schůzce ve Valsum. Večer ode
jeli naši vlhkem do Ha-mbornu, pan 
farář Heckm-ann s nimi — a mne p. 
rada Theísselmann pustil teprve před 
10. hod, v noci. Chlad z blízkého Rýnu 
mnou zalomcoval, když jsem sedal do 
vytopeného (!) vozu tramvaje, a pla
meny šlehající z Vysokých peci doj 
tmavé noci vyvolaly mi v duši před
stavu horníka, k němuž jsem poslán 
a jejž mám rád.

Znamenané tváře modrými pruhy,, 
smutné oči, bledé líce — abych vám 
dobře rozuměl, chci na vše jiné i na 
sebe zapomenouti. Zítra, bratři!

Z ŘECKA

V Řecku žije větší počet katolíků 
obojího obřadů, západního i východní
ho. Jen v Athénách je usazeno na 10 
ti-síc katolíků. Mají tam památný me
tropolitní chrám sv, Diviše (Dionysia) 
Arcopagity, stojící na význačném mís
tě, Letos -konali -athénští katolíci ve
řejně slavnost Božího těla. Arcibiskup 
msgre Filipuzzi vedl průvod hlavními 
ulicemi athénskými a katolické spolky 
i věřící -súč-astnili se procesí ve velikém 
počtu. Také zástupci města a vojska, 
šli v průvodu. Katolické -slavnosti v 
katedrálním chrámu navštěvují vůbec, 
velmi často i pravoslavní -věřící, po
slouchajíce rádi také katol. kázání.

Z AMERIKY

Co dovede upřímná láska k Apošto
látu i v Americe? Duchovní správ-ce- 
česko-katolické o-sady Panny Marie 
Lurdské v Chicagu, Rev. Alois Mergl, 
je nejen výborným znalcem i prakti
kem církevního zpěvu, ale též nadše
ným horlitelem pro myšlenku sjednoce
ni církvi a pro náš časopis apoštolátni. 
V S-t. louiss-kém „Hlase" prozrazuje 
způsob, jak možno i v -poměrech nej
těžších mnoho vykonat -pro- d-obro-u 
věc. Rev. Mergl píše: „Od několika 
let dostává naše osada 100 výtisků a- 
poštolátniho časopisu cyrilometoděj
ského z Olomouce, platíme za to 100 
dol,, to jest ti osadníci, kteří jednou 
za rok při sbírce na „misie" pamatují 
také na -tyto naše! Cizina chce naše 
peníze na slovanský apoštolát svůj — 
a mnoho -se nás neptá, chceme-li, čili 
nic. Proč -bychom svého nedbalí — 
třebas všichni ti „bohatí sedláci" za 
mořem na Moravě nedělali zrovna, 
sv-o-u povinnost: nedělá-li ji někdo- ji
ný, to nás neomlouvá. Časopis tento- 
dochází měsíčně, někdy ovšem je též 
i dvoijité čísl-o za 2 měsíce, a sešity 
jsou vzadu v kostele vyloženy, aby si 
je vzal, kdo chce. Ale i tak -se neroz- 
prchn-ou příliš náhle, je jich dost — 
jedno s-to! Lid potřebuje povzbudit ho, 
občas, vysvětlit to ono, upozornit na 
obrázek (na př. P, Marie Kazaňské^
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který má papež Pius XI,, sám odborný stolkem), na krátký článek, aby se 
znalec malířské krasovědy, nad svým čtenáři lip a hned vyznali. To působí."

Literatura.

Knihovna časopisu „Apoštolátu sv. 
Cyrila a Metoděje" má na skladě ty
to své knihv: — 1. Pozdrav kra
janům, od msgra Jana Kalana, ze 
slovinštiny upravil msgr. Rafael Ko
zák, str. 102. cena 2.50 Kč, Vhodný 
dárek zvláště zahraničním krajanům 
jako vroucí, katolický pozdrav z rod
ného kraje. Svým časovým nábožen
ským obsahem zaujme a povzbudí ta
to knížka i domácího čtenáře. Při hro
madné objednávce sleva, — 2. Sva
tý Cyril v české poesii mo
derní. Výbor básní opěvujících naše 
slovanské apoštoly; sestavil Vilém Bit- 
nar. Zastoupeni jsou ve sbírce naíi 
nejlepší básníci: Čech, Vrchlický, Jab
lonský, Sušil, Šťastný, Lutinov, Sou- 
kop a Střížovský (tento pěknou dra
matickou scénou: Smrt světce Cyrila) 
Pořadatelé spolkových slavností, aka
demií, večírků a pod. najdou v Bitna- 
rově sbírce spolehlivého rádce a po
mocníka. Cena i s poštovným 4 Kč, 
str, 42. — 3. Dr. Fr, Grivec: Slo
vanští apoštolé svati Cyril 
a Metoděj, přeložil Fr. Jemelka, 
str. 176, se 46 obrázky, cena 16 Kč, 
pro odběratele časopisu apoštolátniho 
14 Kč. Kniha odborného znalce celé
ho oboru otázek cyrilometodějských 
byla také přijata odbornou kritikou 
velmi pochvalně; u nás ji doporučil 
universitní profesor dr. Fr. Pastrnek, 
který sám svého času napsal životopis 
svátých bratří Cyrila a Metoděje. V 
Jugoslávii přijata byla i do školních 
knihoven pravoslavných pro svoji vě
deckou pravdu a nestrannost. — 4. Dr. 
Valerii S. Vilinskij-. Ruský národ 
a sjednocení církví, Str. 68, 
cena 7 Kč. Sborník 9 článků osvětlu
jících s ruského stanoviska otázku u- 
nionístickou. Prof. východního ústavu 
římského, dr. B, Spáčil, obšírněji oce
nil knihu v 49, čísle odborného časo
pisu „Orientalia Christiana“ (str. 3351. 
a nazývá dra Vilinskélho pojetí myš
lenky unionistické plně spravedlivým 
a dokonale katolickým! (,,trěs juste et 
perfaitement catholique"), K poznání 
myšlenkového ovzduší, zvláště v rus

ké emigraci, přináší kniha Vilinského 
spolehlivé a zajímavé informace.

Nákladem Akademie velehradské 
vydané knihy: Samostatné zprávy o 
5 dosavad konaných sjezdech unionis- 
tických na Velehradě, tak zvaná „A c t a 
conv, velehrad,“: I. 10 Kč, II. 10 
Kč, III. 15 Kč, IV. 40 Kč. V. 50 Kč.

Mezi „Opera Academíae Velehra- 
densis“ vyšla tato díla: Sv. II.: Kon- 
stantinus-Cyrillus und M e - 
thodius, Die Slavenapostel, 
od dra Fr. Snopka, Kroměříž 1911, ce
na 30 Kč. — Sv. V. Die Slaven- 
a p o s t e 1, Kritische Studien von dr. 
Fr. Snopek, Kroměříž 1918, 30 Kč. — 
Sv. VI.: Trudy (ruské zprávy o II. a 
III. sjezdu unionistické,m), 10 Kč. — 
Sv. VII.: Pop o v, Katechismus 
(německy), 5 Kč. — Sv. VIII.: Vla
dimír S. S o 1 o v j e v, jeho život 
a působení od K. Jindřicha, 5 Kč.
— Sv. IX.: Dr. Fr. Grivec, Pravo
slaví, ze slovin. rukopisu přeložil 
Martin Chudoba, Kroměříž 1921, 5 Kč.
— Sv. X.: Byzantské pojímá
ní církevního prvenství s 
dodatkem o prav o věrnosti 
svátého Cyrila a Metoděje 
od dra Fr. Grivce, přel. M. Chudoba 
(rozebráno). — Sv. XII.: Dr. Grivec, 
Die hl. Slavenapostel Cyril- 
1 us und M ethodius, V komisi 
má Matthias-Grůnewald-Verlag, Mainz.
— Sv. XIII.: Dr. Bonifác Segefa, Cír
kev východní a západní. Z 
jazyka řeckého přeloženo tu důkladné 
dílo katolického kněze Maxima Ma- 
latakise, jímž odpověděl na okružní 
list pravoslav. patriarchy a synodu 
církve cařihradské o věroučných roz
dílech, dělících církev pravoslavnou a 
katolickou. Překladatel si dal ohrom
nou práci a všechny citáty starokřes- 
fanské literatury zjistil a upravil dle 
originálu. Tím nabývá kniha ceny 
přísně vědecké a stává se spo
lehlivým vůdcem věroučným 
o poměru církve východní a západní. 
Citace starokřesťanské literatury po
skytne i kazatelům a řečníkům boha
tý pramen bezpečného poučení i po 
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stránce apologetické, Vřele ií dopo
ručujeme našemu kněžstvu i katolic
ké inteligenci. Cena 25 Kč, pro členy 
Akademie velehradské ijen 16 Kč,

Všechny zde uvedené knihy možno 
objednali v sekretariátě Apoštolátu 
svátého Cyrila a Metoděje v Olomou
ci. Salesianum,

Edice Smíru, Přerov, Šířava 7., vy
dala: Květy nej světě jší Svá
tosti, dvanáct původních povídek 
euicharistických za 8 Kč, —- Bílé 
k v ě t y, šest povídek oslavujících an
dělskou ctnost čistoty, cena 5,50 Kč, 

■— Pán Bůh na návštěvě, roz
tomilý příběh hošíka z doby jeho první 
svaté zpovědi a prvního svátého přijí
mání, cena 4,50 Kč,

Jste-li unavení duševní anebo fy
sickou prací, vykonejte řádnou masáž 
těla. Nejúčinnější masáž jest nezře- 
děnoiu francovkou „ALPOU", Touto 
masáží zlepší se oběh krve, zesílí sva
ly a vzpruží nervy. Poraďte se se 
svým lékařem a on vám jistě masáž 
„ALPOU" doporučí.

Lidové závody 
tiskařské a nakladatelské spol. s r. o.

v Olomouci
vytisknou Vám každý tiskopis od nejjednoduššího 

až po nejvýpravnější dílo svědomitě v bezvadné 

typografické úpravě za přiměřenou cenu. Tisky, 

které z našich dílen vyšly, Vás o tom přesvědčí 

v plné míře. Návrhy a rozpočty zdarma.

Prvotřídní mešní vína 
dodává veledůstojnému duchovenstvu firma 

ALOIS ČÍŽEK, 
přísežný dodavatel mešních vín, 

Ivanovice na Hané. 
Majitel vinařského závodu v Humpolci. 

Vzorky na požádání ochotně se zašlou.

Viský rýzlink . . Kč 8 50
Klášterní rýzlink . Kč 9 50 
Biskupský výběrek Kč 10'50 

Alžírská vína:
Blanc sec surfin . Kč 11'— 
Blanc surchoix

demi-doux . . Kč 11'50
Muscat demi-doux

naturel . . . Kč 13'50 
»Faenza« Kč 8'—, Šatovské Kč 
7'50 za litr, jemně nakyslé chuti.
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KNĚŽSKÉ ODĚVY zhotovuje za nejlevnější ceny

František ejpunda, seminární krejčí v Olomouci
(naproti semináře).

Stále na skladě: plátěné a celuloidové kolary, birety, náprsenky
za nejlevnější výrobní ceny.

Lidové knihkupectví Ignác Hofírek,
Olomouc, Wilsonovo nám. 18.

Dodá: Veškeré literární novinky, zvláště knihy zábavné, poučné, náboženské 
(misály, brevíře, codex atd., vše nejnovější vyd.), divadla, hudebniny. — Je

diné lidové knihkupectví v olomoucké diecési! Poznačte sobě adresu!

Nejlevnější a 
nejvkusnější 

tiskopisy
dodává

knihtiskárna 
„SNAHA“ 
Fr. Olšovský 
v Hranicích.

Doporučujeme bezkonku
renční závod

Karel Murla
V OLOMOUCI, Anglická 29.

Bohatý sklad klenotů, zlatého a stří
brného zboží, hodiny od nejlaci
nějších do prvotřídních. Vše pod 
písemnou zárukou. Odborná dílna 

pro veškeré správky.

253



Založeno 1890.

Konstantin Sloupovec, 
pozlacovač v Krásně 
nabízí se veledůst. duchovenstvu, že 
provádí veškeré opravy pozlacovačské 

práce, kostelní oltáře, sochy atd.

PIANA, PIANINA 
firmy JOSEF KAŠPAR, továrna 
pian v HRADCI KRÁLOVÉ, jsou 
prvotřídní a nejlevnější! Vyznamenány 
Grand Prix se zlatou medalií a zásluž
ným křížem v Paříži 1927. Zastoupení 

a sklad má firma

JOSEF DOPITA
v Olomouci, Denisova 35.

Spolkové odznaky 
kovové, emailované a slavnostní 
k sjezdům, sletům a j. slavnostem 

dodá nejlevněji firma

ALOIS LOUDA, 
ŽELEZNÝ BROD 356 

(ČECHY).
Žádejte vzorky a rozpočty.

Korouhve 
prapory — paramenta 

baldachýny 
vyrábí odborný závod

M. Nedomová a sp.
v Olomouci.

Kalichy, ciboria, svícny i všechny cír
kevní věci ve velkém výběru 

na skladě.

Založen 1865.

Podporujte katolický módní závod

Richter & Hill,
Olomouc.

Pánské látky, dámská konfekce, ko
berce, záclony, pokrývky

v největším výběru a za nejlevnější pevné ceny.
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Vyobrazené elektr. osvětlení basiliky na Velehradě provedla fma

„Transforma" elektrotechnická společnostu s r.o. v Olomouci II.
u hlavního nádraží, — Telefon žislo 469.

Též provádí: elektrický pohon varhan, elektrický pohon zvonů.
Kromě toho zařídila elektr. osvětlení ve více kostelích a farách na 
Moravě i na Slovensku. V záležitostech elektrisačních všeho druhu, 
každého rozsahu a napětí obraťte se s důvěrou na dotyčnou firmu, 

která Vás vždy obslouží odborně, levně, rychle a se zárukou.
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Jste unavení
duševní anebo 
fysickou prací?

Provádějte
na radu svého 
lékaře řádnou

masáž těla
mentholovou francovkouALPOU
Zlepší se Vám oběh krve, ze

sílí svaly a vzpruží nervy.
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Karel Sudbrack S.J.     VÝHEŇ KATOLICKÉ AKCE.
Peněžní otázka.

Spolek katolických žen podporuje 
exercicie.

Každá katolická žena a panna se stane 
členem, když se zaváže, že každé tři roky 
bude konali exercicie, a že bude modlitbou, 
slovem i skutkem podporovali exerciční 
hnutí, a zaplatí roční příspěvek 10 Kč; 
přispívající členkou se může státi každá 
katolička, která ročně zaplatí na týž účel 
10 Kč. Duchovní správce má právo vě- 
novati polovici peněz na další šíření hnutí 
a usnadnili jiným ženám účast na exerci- 
ciích. O druhé polovici rozhodne svaz žen 
sám.

Jak organisuje dělnický tajemník 
exercicie ?

Exerciční otázka jest hlavně pro dělníka 
otázkou peněžní. Ač jsem horlivě agitoval, 
přece jen málokdo šel na exercicie. Proto 
jsme si zařídili v okresním svazu všech 
dělnických spolků exerciční pokladnu, do 
níž každý dělník platí měsíčně 20 h a tak 
jsme ročně nasbírali na 10.000 Kč. Mohli 
jsme dáti každému účastníku na cestu 
50 Kč. Ročně mohlo konati exercicie 200 
mužů. Výsledek nás překvapil. Pod heslem: 
„Okres zaplatí pobyt na exerciciích“ agito
vali jsme pro exercicie kněží i laikové 
a to s takovým výsledkem, že pokladníkovi 
bylo při tom horko. V prvních šesti mě
sících se hlásili na exercicie. Na druhý 
půlrok jest opět přihlášeno přes sto, takže 
jest rozpočet značně překročen.

Abychom exercičního hnutí nedusili, mu
síme se ohlížeti po dalších prostředcích. 
Bude-li to tak dále pokračovati, doufáme, 
že v 10 letech všech 8000 dělníků našeho 
okresu udělá exercicie.

Farní pokladna vypravuje.

Máme v obci exerciční kasu. Několik 
apoštolů sbírá každý měsíc koruny a halíře, 
které dostanou. Nasbírané peníze si sami 
opatrujeme a pan faiář je vydává k exer- 
cičním účelům. Kdo chce konat exercicie, 
ohlásí se u něho a mezi čtyřma očima 
vyjedná, kolik sám si může zaplatili: bud 
celé zaopatření, neb polovici, neb čtvrtinu. 
Ostatek doplatí kasa. Ze zásady musí každý 
aspoň něco dáti. Jen výjimečně platí kasa 
celou sumu. Před společným odjezdem 
vezme jeden účastník peníze od faráře za 
všechny. Nikdo se nedozví kolik dostal ten 
neb onen podpory.

Farní pokladny se zvláště osvědčují 
v Holandsku. Skoro všichni katolíci v osadě 
jsou členy. Sotva který dům činí výjimku. 
Zbožné duše pravidelně konají sbírky po 
domech. Všude jest pokladna pod dozorem 
faráře neb jiného duchovního správce, míst
ního ředitele exercicií. Ostatní práce mají 
na starosti laikové. Každý člen platí týdně 
několik halířů (10-20). Od 15 let se při
jímají členové, kteří ovšem hned nekonají 
exercicií. Každý člen po určité době má 
právo na příplatky exerciční a nemusí žá- 
dati o podporu. Někteří užívají práva, ně



kteří se ho vzdávají ve prospěch nemajet
ných. Za každého zemřelého člena bývá 
sloužena jedna mše sv. Členové mohou 
získati plnomocné odpustky v den přijetí 
do spolku, na sv. Ignáce, neb jeho oktávu 
a v hodince smrti.

V některých zemích jsou oblíbeny znám
kové sešitky, které lze dostati u duchovní 
správy. Každá strana sešitku je rozdělená 
na čtverečky, na něž se přilepí zvláštní 
známka korunová neb půlkorunová. Tyto 
známky lze dostati u duchovní správy, neb 
představených mariánských družin, neb 
u jiných spolehlivých osob. Kdo polepí 
celý sešit známkami, má právo jiti na exer- 
cicie. Ba můžeš polepili i druhý sešit a pak 
jej darovati chudé osobě, která by také 
ráda konala exercicie. Tento způsob se 
velmi osvědčuje v Německu.

Dívčí škola sbírá.
Máte důstojný pane pravdu, když vše

obecně odporoučíte exercicie 16-17 letým. 
Ale hrozné nebezpečenství, které čeká dítě, 
sotvaže ze školy vyjde, ba často i mnohem 
dříve — rodinné poměry u rodičů komu
nistů, socialistů, v kancelářích — dokazují, 
že je třeba pořádati exercicie pro mládež 
škole odrostlou. Kdyby se odložily exercicie 
na pozdější dobu, mnozí by na ně nikdy 
nepřišli. Zařídili jsme si tedy erxercicie 
pro ty, kteří školu opouštějí. Celá třída 
měla šetřiti na exerciční výlohy. S důvěrou 
v pomoc Boží jsem začala sbírati. Třídenní 
exercicie pro děti jsou přece lacinější než 
pro dospělé. Nenasbírám-li potřebného ob
nosu, doplním ostatek ze svého.

Dívky musily míti napřed zájem o exer
cicie a pro sběratelskou činnost. Bez zájmu 
by to ovšem nebylo šlo. Každé děvče do
stalo spořitelní knížečku, kterou vydal die- 

césní sekretariát. Korunové známky si mu
sily dítky samy koupiti a přilepiti. Prodá- 
vání známek jsem sama převzala. Pak byly 
dítky upozorněny na různé prameny pe
něžní. Rodiče sami také rádi přispívají ně
jakým obnosem na svátky a některé všední 
dny. Také strýci, tety, dědečkové a jiní, 
jimž dítky prokázaly nějakou službu. Za 
všechny příjmy byly kupovány známky. Také 
učitel náboženství daroval něco dítkám při 
vhodných příležitostech, jako na Mikuláše, 
na vánoce, na jmeniny. I někteří dobro
dinci se našli. Dle mého soudu také čistý 
výtěžek ze školní slavnosti by se mohl 
dáti na týž účel. Zkrátka všech pramenů 
příjmů lze využitkovati.

Výsledek byl dobrý. Dítky měly radost, 
že zase něco ušetřily — zvláště když při
lepovaly známky. Tím byly také naváděny 
k šetření. Celá třída velmi mnoho získala 
těmito exerciciemi. Sama ze svého jsem 
přidala velice málo Ovšem kdybychom — 
místo několik měsíců — sbírali celý rok, 
sebrali bychom snadno potřebný obnos.

Úředník rozdává známky.

Když jsem v posledních letech všechno 
možné zkoušel a neměl jsem žádného vý
sledku, agituji od jedné osoby k druhé 
a hned rozdávám prázdné sešitky rozhod
ným i nerozhodným. Protože vím ze zku
šenosti, že si lidé známek rádi sami od 
sebe nekupují, našel jsem si starého pen- 
sistu, jinak čilého pána, jenž časem ob
chází kandidáty a známky do sešitů jim 
prodává.

Až budou podobné známky v našich 
krajinách zavedeny, jistě se najdou horliví 
rozprodávači.

Proto apoštolově exercicií do prvních řad!

PŘED SVÁTKEM MATIČKY.
V Mariánské družině to bylo. Tam jako 

studentka zasvětila srdce Neposkvrněné 
Panně, tam před jejím oltářem slíbila jí 
svatosvatě, že vždy podrží nepokálenou 
lilii panenské čistoty, tam se jí naskytla 
i příležitost vykonat exercicie; a bylo toho 
věru zapotřebí: brzo opustila místo svých 
studií, a osud ji zavál kamsi daleko, do 
kanceláře velkého závodu, a tam poznala 

na vlastní oči, že pravdu měl ředitel její 
družiny, když při exerciciích mluvil o bahně 
ve světě, v němž tak mnohá dívčí duše 
utonula . . .

Bránila se statečně. Uplynul už rok, co 
na svém působišti plula proti proudu. Úcta 
mariánská, modlitba, časté sv. přijímání, 
to ji drželo. Ale bohužel, i o ní platilo 
jako o mnohých jiných: Zemdlely na cestě, 



nevytrvaly. Svůdcové v kanceláři, svůdcové 
v domě, kde bydlela, svůdcové venku, 
svůdcové doma . . . „Ženu statečnou kdo 
nalezne?“, ptá se Šalomoun (Přísl. 31). I ona 
patřila k těm nesčetným něžným kvítkům, 
které zlomeny nešetrnou rukou špinavého 
světa.

Ani ona neskočila naráz oběma nohama 
do močálu. Šlo to pomalu, krok za krokem, 
ale jistým tempem dolů po nakloněné ro
vině. Neustálé lichocení dělá jí dobře, nemá 
rozhodnosti, aby mluvky odbyla, nemá roz
hledu, aby je prohlédla, nedá pozor na 
srdce, a už to máš. Mezi ni a Boha se 
postaví jako mrak bytost stvořená, slunce 
Boží lásky na duši působit nemůže, mo
dlitba a sv. přijímání netěší, stává ss lho
stejnou, opomíjí sv. svátosti, pak i nedělní 
mši sv., pak i modlitbu, a pak . . Tak 
se zapletla; ona. Ale v duši při tom pusto, 
prázdno. Často večer, když přišla domů, 
styděla se sama před sebou: „Sodálka, 
dítko Mariánské, tak se zahazuje“. Tak 
vypadalo to štěstí které, lichotivě nabízel 
svět! A ne se vyplést z tenat, do kterých 
se nerozvážně zapletla! Jen láska k sv. 
Panně ještě v srdci doutnala, hořela třebaže 
slabě, velmi slabě, a to bylo její štěstí 
ve vší bídě. Úcta a láska k nebeské krá
lovně, jako dvě věže čnějící uprostřed trosek 
bývalé velikosti. Ano, trosky zbyly z toho, 
co kdysi bylo: čistota, zbožnost, horlivost 
ve službě Boží. Když někdy klekla k mo
dlitbě, když se zahleděla na obraz nejčistší 
Panny, když si zavěšovala sodálskou medalii 
na šíji, tu se někdy ozvalo svědomí, ale 
vždy slaběji a slaběji.

Tak minul měsíc za měsícem, svátek za 
svátkem. Jak bývalo dříve! To by nebyl 
ani svátek Marie Panny, kdyby nebyla šla 
k sv. přijímání. Ted? Ráno vstává, uvě
domí si: „Dnes je svátek mariánský“, za
letí v mysli do vzdálené kaple, kde dnes 
její družky oslavují nebeskou Matičku spo
lečným sv. přijímáním, kde po mši sv. re
citují : „Modleme se za sestry naše nepří
tomné . . “ Jest-li pak některá tuší . . ? 
S tichým povzdechem jako když matka 
vzpomíná na zesnulé dítko, zavěšuje si 
medalii družinskou . . . vzpomíná na po
hřbenou čistotu, minulá léta, šťastná léta, 
která trávila ve službě Mariině.

Neposkvrněné Početí, Vánoce, Očišťo
vání, Zvěstování, a ted máj — čarokrásný

máj, jak jej tráví družky v »*»? Už skoro 
dva roky tomu, co je zde, v kanceláři, 
v tom Babylóně, v tom bahnisku. Víc než 
půl roku tomu, co byla naposled u sv. svá
tostí. Ale ted se začalo v ní svědomí hýbat. 
Jak uplynul máj, byla vždy smutnější a 
smutnější. Proč? Protože se blížil pomalu 
svátek Nanebevzaté Panny, tajemství, jemuž 
zasvěcena jejich družina, tedy jmeniny jejich 
družiny! Vzpomíná: před tím dnem rok 
co rok koná družina duchovní cvičení, toho 
dne před lety přišla po prvé do družiny, 
toho dne se stala čekatelkou a za rok 
potom sodálkou, toho dne se loučila s dru
žinskou kaplí a slibovala před odchodem: 
„Až do smrti věrna Tobě, Královno“. Ten 
den byl jí vždy drahý, svátý; ještě loni 
toho dne poslala družině záslibnou mo
dlitbu a byla u sv. přijímání . . naposled!
Byla už na kraji propasti . . . a za ně
kolik týdnů potom ... na jednom výletě 
se to stalo . . .

Co letos? Letos bez svátého přijímání? 
Bez lásky Mariiny? Po prvé? Zůstane 
tedy v těžkém hříchu ? Znesvětí ten svátý 
den? Teskné myšlenky, teskné vzpomínky. 
Vzala do rukou své poznámky z exercicií, 
probírá je volně, a čte: „Spíš zachráníš 
tonoucího než srdce, které se dá ovládnout 
vášní . . . dívkou, která je vášní zasle
pena, nehne ani láska Mariina . . chraň 
se prvního pádu, prvního hříchu, první 
příležitosti, sic bude konec . . . “ Jak se 
1o vše na ní vyplnilo! Jak bude letos slavit 
svátek Mariin? Slavit? Ve hříchu? Jak 
to vydrží toho dne? Jakoby se svatokrá
deže dopouštěla, kdyby chtěla zůstat ve 
hříchu. Nastal boj, boj mezi láskou k Ma
tičce a mezi vášní. — Srpen byl už zde, 
začala novena před milým svátkem, co 
dělat? Konečně zvítězila láska, a sice čistá 
láska k sv. Panně, ne hříšná, která ji ve 
spárech držela. Měla právě dovolenou, roz
hodla se: po dvou letech zase do , na 
exercicie, a tam dá vše do pořádku.

Tedy zase po dlouhé době v čistém 
ovzduší, kde místo všelijakých řečí slyší 
opět milou píseň: „Bud matkou mou . . “ 
Další líčit nebudu. Jen tolik ti ještě mohu 
sdělit: řekla mi, že u zpovědnice jí bylo, 
jako by byla Magdalenou mezi samými 
čistými Mariemi, jako by tam nepatřila 
mezi ty čisté duše, které nepotřebují leč 
se oprášit, aby mohly zítra opakovat před 



oltářem: „Volím si tě dnes znovu za Krá
lovnu, Paní a Matku svou“. Bála se sv. 
zpovědi, ale nedopadlo to prý tak zle. Jen 
jeden pokyn dostala: „Proě jsi nepřišla na 
exercicie loni ? Byly by tě zachytily a mohla 
jsi ušetřit sobě tolik trpkých chvil a Ma
tičce zármutek nad zbloudilým dítkem“. 
Slíbila svatosvatě, že nezapomene, a neza

pomněla již. Byla zase jako v nebi onoho 
dne, ve svátek Nanebevzaté Královny, a 
řekla mi po letech: „Nebýt onoho svátku, 
byla bych jistě ztracena. A nebýt exercicií, 
sotva bych našla tolik síly, abych učinila 
rázem všemu konec. Od té doby neuplyne 
ani jediný rok bez duchovních cvičení.“

EXERCIČNÍ HLÍDKA.
Exerciční kursy v měsíci srpnu v Hlučíně ve 

Slezsku.
Pro české kněze od 27. do 31. srpna, 
pro české učitele od 23. do 27. srpna, 
pro české studenty od 15. do 19. srpna, 
pro německé kněze od 19. do 23. srpna, 
pro německé panny (far. hospodyně) od 3. do 

23. srpna.
Od 8. do 15. srpna bude 8denní exerciční kurs 

pro české panny. Za pobyt a stravu 70 Kč, studenti 
51 Kč.

Od 30, června do 4. července byl zvláštní kurs 
pro tovární dělnice z Frýdku. Od 30. července do 
3. srpna bude druhý zvláštní kurs pro ženy a panny 
z Karvinné ve Slezsku.

Stojanov. Od 5. do 9. června byly exercicie pro 
železniční zaměstnance; 88 se jich sešlo ze všech 
částí republiky. Nevadilo nám, že stále pršelo, ve 
Stojanově bylo nám dobře.

Za několik dní potom došel na Velehrad dopis 
z Břeclavě: „Konám smutnou povinnost, oznamuje 
Vám, že právě na věčnost se odebral Josef Dratva, 
jinoch 21 letý. Pocházel z řádné katolické rodiny a 
na smrt byl dobře připraven exerciciemi železničářů, 
z nichž se před málo dny vrátil . . . Pamatuji 
se na něho dobře; byl nejmladší ze všech účast
níků, a konal exercicie vzorně. Nikdo nic nepozo
roval a netušil; soudím, že ani on sám. Byly to 
jeho první (a poslední) exercicie; řekl jen, že je 
vděčen rodičům, že ho sem poslali, a že rozjímavé 
pravdy na něho mocně působí. Neustále se jimi prý 
obíral, a docela kliden a spokojen opouštěl Sto- 
janov. „Nevíte dne ani hodiny“ (slova Páně).

Za velikého vedra konaly exercicie terciářky od 
19. do 23. června; 106 účastnic naplnilo kapli do
cela. Pro některé nebyly exercicie nic nového, asi 
polovina je konala po prvé. Nutné práce v poli zne
možnily účast některým, které se na ně velice těšily. 
No, snad dá Pán Bůh, že po druhé bude lépe.

Stojanov. Exercicie pro paní a dívky z měst se 
překládají z 2. září na konec měsíce.

Exercicie sv. Ignáce v misiích. Zrušením Tova
ryšstva Ježíšova, francouzskou revolucí a osvícen
stvím nastala pro katolické misie doba úpadku. 
Nový pokrok nastal teprve, když generál nově zří
zeného Tovaryšstva, P. Roothaan, uvedl opět v život 
exercicie sv. Ignáce. Toto dílo, jež zakladatel To
varyšstva Ježíšova složil vnuknutím Ducha sv. v je
skyni manreské, našlo i v misiích veliké působiště 
a stalo se nejmocnějším prostředkem, jímž noví kře
sťané nabývají důkladného poznání základních pravd 

křesťanských a dostávají pevné směrnice pro sku
tečně křesťanský život.

Jimi rozdmýchávají v sobě znovu a znovu oheň 
apoštolské lásky sami misionáři, jimi působí se však 
i na nejširší vrstvy lidové.

Čínští sedláci, evropsky vzdělaní studenti japonští, 
přístavní dělníci z Beirutu i medikové tamní univer
sity, hodnostáři nejvyšších kast i nejchudší páriové 
z Indie, severoameričtí Indiáni i ostrované z jižních 
moří, ti všichni dělají za vedení misionářova exercicie.

Exercitanti jsou lidé nejrůznějšího stáří a nejrůz
nějších stavů: úředníci, dělníci, rolníci, rybáři, staří 
i mladí, muži i ženy. Jsou též kursy pro otce a 
zvláště pro matky. V klášteře sestřiček v Tuticorinu 
(v Indii) se takové exercicie pro matky konají něko
likrát za rok. Kojenci zůstávají v té době pod do
hledem nějaké přítelkyně, která je třikrát za den 
přináší k exercičnímu domu, aby je matka nakrmila. 
Při jednom exercičním kursu v Kisantu (belgické 
Kongo) přivedla každá matka s sebou mimo dítě též 
nerozlučnou chůvu, takže kromě 200 exercitantek 
musil býti zaopatřen též přiměřený počet „hostí“.

Exercicie jsou pro věřící křesťany, avšak na Ma
dagaskaru byli připuštěni též protestanté, pohané 
a odpadlíci.

Také protestanté snaží se exercicie nějak napo
dobili. Tak na př. na Madagaskaru uspořádali du
chovní cvičení, která sestávala z dvoudenního ho
dování.

Bez exercičních domů se nemůže exerciční hnutí 
trvale dařiti. Zvláštním úkolem církve v misiích jest 
tedy založení takových domů. Nyní máme 3 exer
ciční domy na Ceyloně, 2 v Indii, 1 v Číně, 6 na 
Madagaskaru, 1 v Austrálii, 1 v Egyptě. Domy tyto 
náležejí Tovaryšstvu Ježíšovu. Mimo to však je ve
liký počet pomocných exercičních domů, které se 
dají při' prostotě a malých požadavcích obyvatelstva 
snadno zříditi.

Učebny a ložnice misijních kolejí, rozsáhlé kolny 
a Školní baráky dají se snadno přeměnili v exerciční 
domy, v nichž tatáž místnost slouží jak za přednáš
kový sál tak za jídelnu a ložnici.

Ve Vaéa (Samoa) nabídli vesničané své domky 
pro exercicie katechistů a pro sebe si vystavěli za 
vsí lehká letní přístřeší. V Tuticorinu a na jiných 
místech misie indické byl dvůr před kostelem roz
dělen palmovými listy a rohožkami v malé cely, takže 
každý exercitant měl vlastní místnost k rozjímání a 
k přespání. Takové zařízení se Indům velice líbí.

Pokračování.



Literatura.

Nákladem Tiskové Ligy v Praze. 
Arn. Oliva; Kněz a lid, cena 3.20 
Kč. časové pojednání sbírky „Obra
na víry“.

Z nakladatelství Jos. Birnbauma v 
Brtnici, Poslední vzpomínky na Víta 
de Fontgalle, z francouzštiny přeložil 
J. Rozmahel. 96 stran, pouze 3.50 Kč. 
Vzorná matka sv. dítěte probírala ve 
své pamětí vzpomínky na svého mi
láčka a připojila dopisy (jest jich nej
méně 50!), jež jí se všech koutů světa 
docházejí. Naplnila se prorocká slova 
velkého papeže Pia X.: „Budou svati 
mezi dětmi...“ Takovou dokonalost 
najdete u Víta, dítěte sotva jedenácti- 
letého. (Spis doporučujeme k hojnému 
rozšíření. — J. Gross: Svatý Václave, 
nedej zahynouti nám ni budoucím. Li
dového divadla svazek 58. 3 jednání. 
Osoby: 3 dámy, 9 pánů. Cena 5 Kč. 
I. jednání pokoj, II. rakouský záKop 
zpustošený, III. jako I. Hra hodí se 
dobře k oslavám milénia svatováclav
ského. — Rouhač, lidová hra o 4 
jednáních. Cena 6 Kč. Upravila Jirso- 
vá. Výprava jednoduchá, všude lze 
krátil 7 dámských, 10 pánských úloh.

Ar. Oliva: Kněz a lid. Stran 28, Ce
na 3.20 Kč. Vydalo Družstvo Vlast. 

Krátce tu pojednáno o kněžství ve 
staré době, velekněžství Ježíše Krista 
a kněžství v katolické církvi; jak se 
chovati ke kněžím; o společných zá
jmech kněze a lidu. Rozšiřujte hro
madně mezi lidem, který knězem 
mnohdy pohrdá jen proto, že neví, 
kdoi kněz je a jaká duchovní dobra mu 
skytá. Při větších objednávkách po
skytne administrace slevu. Administra
ce Družstva Vlast, Praha II., Žitná 26n.

Cyrilometodějské knihkupectví Gus
tava Francia v Praze vydalo zname
nitou příručku pro farní duchovenstvo 
,,Pobožnosti k nejsvětějšimu Srdci Pá
na Ježíše“, kterou sestavil známý 
praktik a arciděkan velké osady smí
chovské prelát Jan Pauly. Z obsahu 
uvádíme: I. Pastorační návod, kterak 
možno na farnostech zakládali, pěsto
vali a šířilti úctu nejsv. Srdce Pána 
Ježíše. II. Devět rozjímání pro farní 
novénu. III. Litanie, zpěvy a modlit
by pro měsíční pobožnost. IV. Dítky 
Božského Srdce Páně. V. Zasvěcení 
farnosti. VI. Zasvěcení rodiny. VII. 
Odpustková modlitba sv. Otce. Knížka 
stojí 3.50 Kč (včetně poštovného) a 
bude jistě duchovenstvem hojně vy
hledávána.

Na monastýr východních redempto- 
ristů věnovali: (Pokrač.)

V měsíci dubnu 1929 : 2 Kč: F. Ma- 
laůa, Olomouc; F, úř, Bítov; N. Vaněk, 
Těšany. — 3 Kč: J. Jelínek, H. Be
nešov; A. Diviš, Šternberk, -— 4 Kč: B. 
Prosiková, Štramberk. — 5 Kč: F. Ši- 
ler, Kateřinky; V. Kučera, Uh, Brod; 
J. Zuzánek, Jilemnice; F, úř. Hoštice! 
V. Nečas, Čebín; J, Kubíček, Mohel
nice; far. úř. Jílové; F. Hrubíš, Kun- 
čice; H. Honnyš, Lukavice; A. Vice- 
ník, Klášterec; A, Zatloukal, Kojetín; 
F. Svoibda, Třebíč; J. Tichovský, Bo- 
rek; K. Bureš, Uh, Brod; M. Lefnero- 
vá, Letonice; J. Dvořák, Chudčice; J. 
Hanka, Heřmanov; J. Mlčák, Kelč; F. 
Janků, Zborov; A, Žouželka, Zastáv
ka; F. Ambro®, Svitavy; M. Pryč, Dra- 
hanovice. — 6 Kč: A. Záhonek, Kos- 
telany. — 10 Kč: F. Solnička, Jaro
měř; F. Vantuich, N. Jičín, F. Kocian, 
Štítina; F. Navrátil, Olomouc; f. úř. 
Dnešice Č.; J. Baran, Vratimov; J. Mo
tal, Kroměříž; F. Trpík, Švábenice; F. 
Hůrský, Č. Budějovice; J, Jančík, 

Brno; J. Váňa, Přerov; J. Píro, Hole
šov; V. Drábek, Ružomberok; K. Zou
falá, Horákov; A, Pirochtová, Příbram; 
J. Kuba, Mistek; F. Přikrylová, Du- 
bany; C. Stojan, Přerov; J. Hartmann, 
Beroun; J. Malý, Zavlekov; J. Štefek, 
Hrabůvka; J. Mildner, M. Hranice; F. 
Šverdík, Mošnov; f. úř. na Bílé; F. Ti- 
cháček, Troubky; V. Tichý, Poříčí; Jan 
Bezdíkuj, Kr. Pole; K. Loško, Č. Bu
dějovice; O. Jindra. Měřín; F. Stratil, 
Pačlavice; V. Koníček, Mělník; f. úř 
v Budči; J. Lunga, Skoronice; B. Ju
řicová, Poličná; N. Šumbera, Lukova- 
ny; f. úř. Radnice; J. Minarčík, Re
nety; J. Vařeka, Luběnice; E. Sedlá
řové, Obědkovice; J. Ležatka, Havřice; 
f. úř, H. Cerekev; J. Řezníček, Č, Kos
telec; J. Žižka, Bludov, f. úř. Litohoř; 
M. Páleníčková, Kroměříž; A, Mazal, 
Ladin; f, úř. Líšeň, — 12 Kč: P. Kure, 
Votice; J. Schovanec, Jičín; A. Klem- 
pa, Brno; A. Poštulková, Přerov; R. 
Stračka, Koryčany; B. Straňáková, 
Nivnice; J. Večeřa, Březí; F. Teska, 
Hněvkovice; M. Červinek, Vacenovíce. 



15 Kč: D. Verbík, Jalubí; J. Kristen, 
Trnava; A. F. S. C. O. v Heřmani- 
cích, C. Vojtek, Sušice; R. Čelechov- 
ský, Čechy; R. Tkáč, Karvinná. — 20 
Kč: F, Chramosta, Zhoř; A, Žižka, 
Brno; L, Koncer, Čechovice; F. Glo- 
gar, Prusinovice; dr. Černík, Olomouc; 
F. Pazdera, Unihošť; V. Šrom, Hranice; 
N. N. Přerov; M. Doleželová, Luka- 
vice; sl. Ličmanovy, Třebíč; M. Krati
nová, Brno; K. Prádlová, Praha; R, 
Třískala, Hovězí; R. Nečesaný, Ry- 
chaltice; J. Chorý, Zábřeh; Š. Janko- 
vič, Šintava; J. Šrámek, Brloh; V. Ze
man, Tábor; J. Beznekr, Rokycany; 
í. úř. Rovečné; F. Vyskočil, Zdárná.
— 25 Kč: F. Novotná, Heroltice; A. 
Slouiková, Ždánice. — 30 Kč: J. Raus, 
Rousinovec; F. Hradil, Šternberk. — 
40 Kč: f. úř. Rataje; F. Chytilová, 
Třebětice. — 50 Kč: f, úř. Domaželice; 
A Navrátil, Kojetín; J. Hořká, Brno.
— 100 Kč: A. Webrová, Vinohrady; f. 
úř. Vracov. — Některé jméno jsme 
snad přehlédli. I těm všem voláme 
„Pán Bůh zaplať a vynahraď“!

V měsíci květnu 1929: 5 Kč: F, Vi- 
tásek, Vel. Karlovice; M. Fleková, 
Ostrov; M. Baštoridvá, Rácovice; M. 
Smíštíková, Veselí; Č. Novák, Mostkd- 
vice; J. Hulva, Podhoří; M. Ryčková, 
Loudilka; J, Fabiánek, Kr. Pole; A. 
Štěpánové, Leštíce. — 10 Kč: F. Ka- 
teřinková, Krásnoi; V. Cihlář, Hosto- 
mice; far. úř, Šitbořice; far. úř. Doma- 
nín; C. Lochmann, Pivín; A. Kartšov- 
ský, Praha; M. Zatloukalová, Troub- 
ky; J, Lacko, Berežnička XX.; M. Tie- 
fenbacihová, Uničov; O. Hála, Bříství.

— 20 Kč: A. V. Bárta, Proseč, F. S, 
Hošek, Praha; B. Licbabová, Praha; 
M. Sovová, Tršice; J, Krč, Doloplazy.
— 30 Kč: F, Kreplová, Prostějov, — 
40 Kč: P. Pošmourný, Most, — 50 Kč: 
J, Novák, Bflno; M. K. Brno. — 100 
Kč: Jos. Sypal, prof, v, v„ Čes. Bu
dějovice. — 200 Kč: Jos. Soldát, Le
tmý. — 310 Kč: J. Horky, Brno. Pán 
Bůh zaplať!

Výkaz příspěvků a darů pro ACM. 
Rev. O. Zlámal, Cleveland, O. sbírku 
3.300 Kč; dr. H. Dostál, St. Louis, Mo. 
61 dolarů, Miss Piště ková z New. 
Yorku 60 dal. (zaklád. členství zemř, 
Josefa a Anny Fojtových 25 dol., Ma
rie Bártek 5 dol., Árnoštka Luiniak 
3 dol., Joihanna Nanoc 2 dol. — před
platné na časopis 25 dol.) Rev. Bauer 
2 dol., p. Krátký z Brém 68 Kč. Z 
Nitry p. biskup dr. K. Kmefko diecés- 
ní kvótu 2.942.50 Kč. Pan Josef Vese
lý, ředitel pedagogia v Brně 1000 Kč, 
Miss Betty Žlebek z New. Yorku 30 
dol., Rev. Jos. Fr. Bauer z Bruno Ne- 
braska zaklád. členský příspěvek od 
rodiny Terezie Malý z Bruno (za ži
vou i zemřelou rodinu), p. kanovník 
Kubíček k uctění památky svého1 zemř. 
bratra, kapitulního děkana dra Jana 
Kubíčka 1000 Kč., nejmenovaný kníž
ku zálož. na 25.000 Kč, Ústřední jed
nota v Brně k uctění zemř. msgra Bul
ly 500 Kč, dr. H, Dostál, St. Louis, 
Mo., 5.470 Kč (sbírku) a 1050 Kč pro 
vyhnance biskupa msgra Sloskana, p. 
děkan Felgenhauer 400 Kč, odkaz zemř. 
sl. Bromníkových. Všem šlechetným 
dárcům; „Pán Bůh zaplať!“
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Redakce a administrace Apoštolátu je nyní v Olomouci, Žerotínovo 
nám., Salesianum. Tam adresujte literární příspěvky i případné reklamace, 

nebo změnu adresy.

Časopis vychází každý měsíc po prvním, tedy ročně 12 sešitů. Roční před
platné je 12 Kč, při hromadném odebírání 10 Kč. Za 5 nově získaných 
platících odběratelů, jeden exemplář zdarma! Pro Ameriku se předplácí 

ročně 1 dolar, při větším počtu se také poskytuje sleva.

Zakladatelé časopisu v Pánu zesnulí: Arcibiskup olomucký dr. 
Antonín Cyril Stojan a P. Adolf Jašek, katecheta kroměřižský. Re
daktor: František Jemelka, tajemník UACM, za spolupracovnictví 
ThDra Josefa Matochy, profesora filosofie, a PhDra Josefa Vašíci, pro

fesora na Cyrilometodějské fakultě v Olomouci.

Hovorna redakční.

K. Z., Mor. Bránice. Děkujeme vám 
upřímně za váš zájem i snahy o rozší
ření našeho časopisu. Snad na novém 
místě potkáte se s lepším výsledkem. 
Pozdrav!

P. J. Valeš, Velešín. Vaše myšlenka 
byla už často předmětem porad ACM. 
Dokonce i FV. sjezd1 unionistický na 
Velehradě přijal resolu-ci, aby byly vy
dány aspoň monografie předních svět
ců ruských. Budeme na váš návrh pa
matovat, až dojde k realisaci podob
ného úmyslu Rev. Zlámala z Clevelan-

du, který především odstraňuje největ
ší překážku, totiž starosti finanční. 
Salvě!

Prosíme své P. T. odběratele, aby 
při placení předplatného použí
vali příslušné složenky č. 14.289. Jinak 
může nastat omyl. Někteří odběratelé 
se pohoršovali, ba dokonce i vypoví
dali náš časopis, protože prý byli ne
správně upomínáni. iMěli třeba posled
ní dva ročníky zaplaceny, ale nikoliv 
r. 1927. I administrace se může zmýlit, 
prosíme, aby jí nebyla však podkládá
na zlá vůle a aby proto netrpěl časo
pis.
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Svatý Václave, nedej zahynouti nám, ni budoucím!



Koruna svatováclavská a korunovační 
klenoty.
Ant. Šorm.

Koruna svatováclavská je od 22, do 29, září 1929 vystavena 
s korunovačními klenoty ve velechrámu svatovítském. Její důstoj
nost je mimořádná. Původem, právním významem i symbolickou 
představou, jak vznikla v cítění českého lidu. Dal ji zhotovili císař 
Karel IV. ještě v době, kdy byl markrabím moravským a pro svůj 
krok vyžádal si souhlas papeže Klementa VI, Výslovně prohlásil, že 
zhotovení provedl „ze zbožné úcty k svátému Václavu“, že na jeho 
hlavě má být ukládána a užita jen při korunovacích, a to v Praze, 
neb pražských předměstích. Karel sám stanovil za místo její úscho
vy toliko chrám svatovítský; Karlštejn dal vystavěti pro- střežení 
a úschovu korunovačních klenotů říše římské a vznešených ostatků 
svátých. Také za života Karlova nikdy se z dómu svatovítského ne
dostala. Byla spjata podle jeho vůle s kaplí svatováclavskou, která 
měla své vznešené poslání i při korunovačních obřadech. Blízkost 
světcova těla a vznešeného klenotu byla jednou z podmínek činu 
Karlova, když vlasti dal tento posvátný klenot.

Vpravdě posvátný! Vždyť-ve vrcholném křížku jejím je safírový 
křížek, jeho nápis hlásá, že v něm ukryt jest trn z koruny Kristovy, 
pravděpodobně týž, který obdržel Přemysl Otakar II. od krále Fran
couzů; v Saint Chapelle byla Kristova koruna (získaná v roce 1204 
na křižácké výpravě), pečlivě střežena od roku 1239, Již svatovác
lavská koruna spojuje nás s bohatýrskou Francií, její liliové motiýy 
připomínají francouzskou korunu sv. Ludvíka, jehož matkou byla 
královna Blanka, po níž nazývána i pravnučka Blanka, první choť 
Karla IV. A v dobách jejích soužití vznikla naše koruna. Nejen list 
papežův, nýbrž i nápis na koženém obalu pro korunu tuto dobu 
přesně určuje.

Vyspělé umění spojilo se při koruně se znamenitými hodnotami. 
Velmi jemné zlaté části vykrášleny jsou 91 drahokamy a 20 perlami. 
Uměledké tvoření na koruně sleduje stopy francouzské, podstatně 
se odchylujíc od známých tehdy tvarů starších korun: lombardské, 
římské a svatoštěpánské,

Z názvu našeho nejivyššího státního předmětu — koruny — vytvo
řil se právní subjekt, jenž byl nad králem! a stavy, jenž směřoval v ur
čitém smyslu k tomu, co později se jmenovalo stát. Ale už v dobách 
Karlových „koruna království českého" bylo víc než moc králova 
a stavů, víc než území státní. A ták i na viditelné označení této 
státní vrchnosti a mocnosti díval se i český lid, a viděl-li, že panov
ník znehodnocuje význam svatováclavské koruny, byl pobouřen. 
Svatováclavská koruna nebyla nikdy předmětem, s nímž by mohl 
toliko král disponovat. Když ji císař Zikmund vyvezl ze země, jed
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notně mu to vyčítá čáslavský sněm v roce 1421: „Korunu českého 
království k veliké hanbě a potupě českého království — beze všeho 
povolení obecného, panského, města pražského, rytířského, panoš- 
ského i jiné vší obce české vyvezl z 'království proti všemu řádu a 
milmo svů j slib.“ Na sněmu čáslavském byli i protihusité a obě strany 
chtěly tímto sněmem zavěsti řád a pořádek v zemi.

Za Václava IV, byla svatováclavská koruna většinou ukrývána na 
Karlštejně, kde k ostříhání svátých pozůstatků byla založena kapi
tula, a kde korunu a klenoty střežila celá, správně vybudovaná orga- 
nisace obranná. Když odtud ke korunovaci králově nebo k pohřbu 
byla koruna převezena do Prahy, byla uložena v domě svatovítském, 

v kapli svatováclavské, ve smyslu vůle Karlovy, a po tu dobu mano
vé karlštejnští kapli hlídali. Potom zpět vrácena byla na Karlštejn 
a troje dveře do kaple byly zapečetěny. I před přehlížením klenotů, 
jež bývalo řídké, dostavoval se do kaple sv. Kříže arcibiskup praž
ský a před aktem sloužil mši svátou.

Tedy vždy jen největší pocta prokazována svatováclavské koruně 
a klenotům; nebyly to předměty pro zvědavé oči; v tajemnu, jímž 
byly obklíčeny, byla vždy obsažena úcta, kterou naplněny české 
mysli a srdce, jež se chvěla úzkostlivě pro vše, co je národu draho 
a sváto.

Z nejstarších klenotů, jež spjaty byly s obřady, vždy důstojné 
místo zaujímal meč sv, Václava s křišťálovým knoflíkem a proseka
ným křížkem v čepeli. Mívával pochvu zlatou, vyzdobenou perlami 
a drahokamy. Dnes uschován jest se třemi pochvami z pozdější do
by v pokladu svatovítském. Tu je i nádherný zlatý korunovační ‘kříž 
s kamejemi, v němž je dřevo sv. kříže a pozůstatky svátých. Jed
notlivé detaily této převzácné památky umělecko-historické jsou 
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až ze IV. stol. tpo Kr, až do doby Karlovy, To byl kříž, jenž dal 
základ ke kapli sv, Kříže na Karlštejně, Při svatováclavské koruně 
jest uschováno žezlo, zlaté, částečně emailované, s drahokamy, jež 
se původem klade do doby Rudolfa II.; mnohé jeho*  drahokamy a 
perly připouštějí však soud, že jsou převzaty z prvotního žezla Kar
lova; říšské jablko*,  zlaté, s drahokamy a perlami, má umělecké re
liéfy z biblického života a klade se původem před rok 1600. Z roucha 
korunovačního, jež jest ze XVI. až XVIII. stol,, jest zachován plášť, 
štola a pás ve svatovítském pokladu a heťmelín v zemském archivu..

Vyskytl se podnět v pražské městské radě, aby korunovační kle
noty byly uschovány v zemském museu. Návrh vychází z nepocho
pení významu klenotů a z podivného citového převratu, jenž sotva 
je sdílen českým lidem. Korunovační klenoty nejsou žádný pouhý 
museální předmět a nelze je srovná váti ani s klenoty cizích států. 
Francouzská koruna je dílo doby napoleonské, anglická je mladší; 
starší konkurentky naší koruně jsou buď v komorní pokladnici ve 
Vídni (římská), nebo svatoštěpánská, rovněž na místě národu nej
důstojnějším.

Pro svatováclavskou korunu nej důstojnějším rámcem dobovým, 
nejskvělejší schránkou, odpovídající vůli tvůrcově a obřadnosti, jež: 
je v historii vlasti sloučila, je chrám svatovítský. Jinde si je české 
srdce nemůže představiti, aby nebyl poraněn český cit. Tu, v blíz
kosti velikého Karla a jeho nástupců, jejichž hlavy okrašlovala, 
musí i nadále dlíti vznešená naše koruna, jež čas od času bude uká
zána na místě důstojném a přenesena rukama odpovědnýma veliké 
naší historii, českému lidu. Koruna svatováclavská je kusem srdce 
našeho lidu, jehož mluvčím byl Jaroslav Vrchlický, když vroucné 
k ní zvolal básnickými slovy:

„Tvá sláva jak tvá krása nezestárla, 
tvé drahokamy stejnou hrají září, 
jak pečlivou kdy tváří

Tys Grál náš, odkud spásy zdroj se roní, 
Tys perla pevná v těžké naší pouti 
a láskou mocní, silni věrou v sobě 
s důvěrou zříme k Tobě, 
nám i budoucím nedáš zahynouti!“

Je jistě mezi námi málo těch, kdo by se mohli pochlubiti, že viděli: 
české korunovační klenoty. Lid náš zná je však dobře z barevných 
obrázků, které ještě dnes možno spaitřiti v rámečku na stěnách ven
kovských světniček. Je to barvotisk, který vydal svého času dr. 
Skrejšovslký jako prémii „Světozora“, Autorem jeho byl český malíř 
Josef Scheiwi, jenž obdržel v r, 1857 svolení, aby směl klenoty ma
lovat pro německé dílo o uměleckých památkách v Rakousku, Mladý 
tehdy umělec musil si dát ušít černé slavnostní šaty, vžiti si růka- 
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vičky, poněvadž klenoty nesměl brát do holých rukou a druhého dne 
jel s ředitelem malířské akademie Enghartem, jenž jej doporučil, 
v kočáře na Hradčany, Tam špalírem vojska a lidu, za vyzvánění 
zvonů, přenesl kardinál Schwarzenberg svatováclavskou korunu na 
polštáři z červeného aksamitu, z dómu Vladislavským sálem do 
staré sněmovní síně. Zde dal se mistr Scheiwl do práce. Ruka se mu 
chvěla, když seděl po prvé před skvoucí korunou, již dala ik žádosti 
Karla IV. zhotoviti královna Blanka, žezlem a jablkem z doby Ru
dolfovy.

Mistr Scheiwl měl malovali od 9. do 12. hod., odpoledne od 2. do 
5. hod. a v deseti dnech měl býti se svojí prací hotov. Bylo mu kla
deno na srdce, že jsou to klenoty královské, aby se jich dotýkal jen 
v rukavičkách a s veškerou pietou. Každý den po skončení práce, jíž 
přítomen byl vždy jeden z místodržitelských radů, uložena koruna 
do pouzdra a komisí sepsán protokol. Pátého dne přišel se na práci 
umělcovu podívat sám císař a král Ferdinand. Dílo bylo v deseti 
dnech hotovo a Scheiwlovi dostalo se ještě téhož roku úkolu, aby 
namaloval obrazy z Karlova Týna.

Malíř Scheiwl, jenž zemřel před několika lety v Praze, rád o této 
episodě svého života vypravoval, když s ním o koruně svatováclav
ské někdo rozmlouval, vstoupily mu do očí slzy, S jakými asi pocity 
budeme se na ni dívali my?

Ruská duše.
A. Vissarionov.
(Dokončení.)

„Jurodstvo ve Kristu“.
Velice svérázným rysem ruského náboženského života je tak zva

né „jurodstvo ve Kristu". O tomto zjevu je Západ velmi málo infor
mován. Vlád. Serg. Solovjev nazývá ve své knize „Tři rozhovory" 
jurodstvo „irregulárním mníšstvem". Správný tento název dobře na
značuje na jedné straně duchovní příbuznost jurodstva s řádovým 
mnišstvem v tom, že se obojí zříkají všeho pohodlí a zájmu o pozem
ské blaho, ale na druhé straně i jeho odlišnost a svobodu od přísné 
discipliny klášterního života. „Jurodstvo ve Kristu" je jakési světské 
mnišstvo se zvláštním podivným způsobem života.

Ruské slovo „jurodstvo“ znamená v češtině vlastně bláznovství, 
ale „jurodstvo ve Kristu" neoznačovalo žádnou ztrátu rozumu, ani 
snad přirozenou blbost, anebo duševní méněcennost. V ruském nábo
ženském životě znamenalo jurodstvo záměnu obyčejného, praktic
kého rozumu rozumem Kristovým. Lidské chápání a rozumování je 
často v rozporu s názory Spasitelovými. Hledá zajisté více pozem
ských statků, nežli pokorného plnění vůle Boží, váží si a touží přede
vším po slávě, moci, bohatství a životním blahobytu, zapomínajíc na 
pomíjejícnost všeho časného. Proti takovéto „moudrosti světa“ sta
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věli se jurodiví, ba přímo se jí vysmívali, opírajíce se o slova sv, 
apoštola Pavla: „Moudrost tohoto světa je bláznovstvím před Hos
podinem", A nic si z toho nedělali, když jimi pohrdal svět a měl je. 
za skutečné blázny. Svým podivínstvím zakrývali jurodiví často 
svoji hlubokou životní moudrost a pokoru, aby byli ušetřeni marné 
lidské chvály. Netoužíce po ničem, po čem se sháněl ostatní svět, 
nebáli se říci pravdu ani tam, kde ostatní mlčeli. A bylo té svobodý 
jurodivých nejednou v Rusku třeba.

Za doby cara Ivana Hrozného, když na čas umlkl kárající hlas 
církve zardoušením svátého Filipa, metropolity moskevského, juro
diví byli jediným tribunálem, který burcoval svědomí divého samo
vládce, Dějiny vypravují, jak úžasně krůtě dovedl car Ivan Hrozný 
zpustošiti město Novgorod a krvavě ztrestat jeho obyvatelstvo pro 
podezření z velezrady a piklů s Němci a Polaný. A právě tehdy', 
když se vítězný car vracel do Moskvy a všecko se před ním až k ze
mi sklánělo, vyšel jurodivý jemu naproti a podal mu kousek syro
vého, krvavého masa. Chtěl tím carovi říci, že člověka, který pobil 
tolik nevinných lidí (přes deset tisíc), nemožno ani pokládati za lid
ského tvora, nýbrž divokou šelmu, živící se syrovým masem a krví, 
A car pochopil odvážné vystoupení jurodivého karatele, porozuměla 
tomu i celá Rus, která sice stejný měla o samovládci úsudek, ale 
bojácně mlčela. Pravda tak otevřeně vmetená do tváře ukrutného 
cara nezůstala bez účinku. Polepšil se, bohužel, jen na krátkou 
dobu.

Nezávislé postavení jurodivých dávalo jim zvláštní moc a právo, 
kárat nepravdu a nespravedlnost, kdekoliv je našli, ať v chýši sed
láka či v paláci carově. Tím stali se jurodiví ruskému národu milými. 
Viděl v nich protějšek pokrytectví, pýchy i otrockého podlízání bo
hatým a mocným tohoto světa, symbol svobody, neznající pozem
ských model, ctil v nich smělé, upřímné a nepodplatitelné soudce 
nad každou lží a nepravdou. Rus milovala jurodivé jako věrné ná
sledovníky Kristovy.

Slavný ruský učenec prof. Ključevský právem nazývá jurodstvo 
svědomím světa, které viditelně žilo mezi národem, kárajíc lidské 
vášně a poklesky. Žádný, kdo toho zasloužil, nemohl se ukrýt před 
kárajícím hlasem jurodivého, a často carové, knížata a pyšní bojaro
vé trpělivě poslouchali smělé a odsuzující řeči bláznivého pouličního 
tuláka, jurodivého. Žádný z nich nesměl sáhnouti na něho prstem.*

* Kurs ruských dějin d. 3, str. 21.

Z těchto krátkých poznámek lze poznati, že ruský národ ve svém 
jádře vždycky toužil po pravdě Boží a rád si před oči stavěl Spa
sitele jak trpícího, tak i vítězně vstalého z mrtvých. A toto ruské 
náboženské cítění nezaniklo ani nyní, kdy věřící lid na Rusi kráčí 
cestou křížovou za Pánem Ježíšem. Ani různí „obnovlenci“, „živci" 
a „reformátoři křesťanství“ nad ním nezvítězí! Modleme se však za 
křesťanský Východ, který musí dnes patřiti na smutnou tvář ukřižo
vaného Spasitele, aby se brzy dočkal i slavného zmrtvýchvstání.
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K jubileu sv. Václava.
Dr. Josef Vašica.

III.

Zvláštní místo mezi svatováclavskými legendami zaujímá latin
sky psaný spis tak zvaného Křišťana nebo Kristiána.1 Jménem tím 
sebe nazývá spisovatel mnich, spřízněný s biskupem sv. Vojtěchem, 
len se pokusil na jeho vyzvání někdy v letech 992—994 nově vyli- 
čiti život a utrpení svátého Václava a jého báby svaté Ludmily, 
těchto „dvou hvězd, které světlem svých ctností ozařují svou českou 
vlast zároveň s celým národem". Veden byl touhou doplniti, neb 
poopraviti to, co bylo před ním napsáno, svědectvími „kmetů neb 
jiných zbožných lidí, kteří buď sami na své oči viděli jejich skutky, 
nebo o nich se dozvěděli doslechem“. Krásná a památná jsou slova, 
jimiž žehrá na netečnost Čechů k těmto dvěma národním světcům: 
„Kdyby se choval prach tak vzácných svátých a hodných svědků 
Kristových, z něhož raší moc neobyčejných zázraků, v končinách 
Lotharovců nebo Karlovců neb jiných národů křesťanských, dávno 
by byly tyto děje popsali, abych tak řekl, zlatými písmeny, byli by 
je ozdobili zpěvem responsorií s antifonami, a složili by povzbudijvé 
řeči, ačkoliv sami se mohou chlubiti ctihodnými pozůstatky těm po
dobných mučedníků, vyznavačů a panen a jiných světců. My však 
pohřešujeme všeho toho, a majíce je, abych tak přiznal, jediné po 
Bohu, přec s nimi nakládáme jaksi nedůstojně, a třebas že nehodní 
vidíme jejich moc den ze dne, zůstáváme jakoby nedůvěřiví, nesna
žíme se jim sloužiti.“

Dílko Kristiánovo, nej drahocennější památka našeho domácího 
písemnictví v jeho prvních počátcích, stalo se hlavně vinou Jos, 
Dobrovského předmětem sporů, které ani dnes ještě zcela neustaly.2 
Je to velkou zásluhou profesora Jos. Pekaře, že svými důkladnými 
studiemi podrobil celou otázku kritickému rozboru,3 obhájil původ
nost této památky a vrátil ji zase po stech letech pochyb době, do 
níž náleží. Tím legenda Kristiánova nabývá opět čelného místa mezi 
ostatními skladbami latinskými, oplývajíc nad ně hojností zpráv, 
vzácnými psychologickými postřehy, správnými výklady dějů, vy
znamenávajíc se též osobitým slohém, v němž umělost se pojí s ži-

1 Její český překlad z pera A. L. Stříže vyšel r, 1921 v Praze, u L, Kuncíře 
s názvem „Život a umučení svátého Václava a báby jeho svaté Ludmily dle 
sepsání Křišfanova“. Úvod, kde se přehledně podává celý vývoj sporu o pravost 
této legendy, jakož i poznámky k tékstu inapsai prof. J. Pekař. K tomu vydání 
odkazuj i čtenáře.

2 Srv, stať Fir. Vacka ve Sborníku histoir, kroužku (roč. 29, 1928, str, 88—112, 
rač, 30, 1929, ítr. 6—22), snaží se dokázali, že legenda Křiíšfanova vzpikla v pot. 
XII, století; do téže doby ji klade V, Novotný (Český kníže Václav svátý, Praha, 
1929, str. 38—42).

3 Jsou to jeho dva spisy, český (Nejstarší kronika česká 1903) a německý 
(Die Wenzels- und Ludmila-Legenden und die Echtheit Kristián® 1906), 

263



vou názorností a odvahou k výrazu smělému, přímému, bez obalu, 
je-li toho třeba. Autor, nelekající se pravdy, zachycuje leckterou 
podrobnost, kterou jiní spisovatelé uznali za vhodnější vynechali. 
Tak na příklad dodává Kristián k své chvále zdrželivosti Václavovy 
zajímavou okolnost, která svědčí o citlivém svědomí Václavově: při- 
hodilo-li se mu kdy, praví, jakožto knížeti, stolujícímu s ták veliký
mi šelmami, že pozdě večer nad obvyklou míru hojně se napil, na 
úsvitě se vytrhl ze spánku, a co nejrychleji spěchal do chrámu, a

Národopisné odděleni s lidovými obrázky, řezbami, písničkami, 
modlitbami a pod. na výstavě svatováclavské v Praze.

kněze neb klerika, jakéhokoli tam přistihl, obdaroval, svléknuv se, 
nej lepším šatem, kterým byl oděn, padl mu k nohám a snažně pro
sil, by zaň vroucně prosil Krista Pána za milostivé prominutí viny, 
spáchané včera v noci. Není v tom nic, co by sv. Václava zneuctí- 
valo, dávajíc spíše nahlédnouti do skrytých bojů, jimiž si musel 
svou ctnost zasloužiti, A přece neznámý spisovatel legendy, počí
nající slovy „Oriente iam sole“ (Když slunce vycházelo“), v polovici 
XIII, věku, vytýká Kristiánovi, ač ho neuvádí jménem, že se od
vážil, prý k pohoršení posluchačů a na omluvu hříšníků, tvrdí ti o 
sv. Václavu, jako by byl míval v obyčeji prázdnili poháry a jiné 
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k opilství sezývati! Podobně také zpráva Kristiánova o tom, že kněz 
v kostele boleslavském, poslušetn vrahů, uzavřel před Václavem 
dveře chrámové, aby našel útočiště na posvátném místě asylu, 
dlouho je pomíjena jinými skladateli, až teprve v polovici XIV, sto
letí se znovu objevuje v legendě sepsané od biskupa Jana ze 
Středy,4

4 Je to druhá recense legendy „Ut annuntietur" (Aby bylo zvěstováno), vy
dané od p. biskupa A, Podlahy (Praha 1917).

6 Po prvé byla tato řeč („Sermo“, počínající „Licet plura“) otištěna od Jos. 
Pekaře (ve spise „Die Wenzels- und Ludmila-Legenden 1906, str, 385—388); 
poněkud odchylné znění viz u A, Podlahy (Ut anuntietur, 1917, str. 64—67).

6 Dokazuje to přesvědčivě H. G. Voigt ve Věstníku král, čes. spol. nauk, roč. 
1906, č. VI.

7 Apoštolát přinese v některém příštím čísle překlad této krásné homilie 
světce-mučedníka o světci-mučedníku.

Kristiánova legenda však je památná také tím, že po prvé spojuje 
sv. Ludmilu a sv. Václava s apoštolským působením sv, Cyrila a 
Metoděje na Moravě. Líčí dosti obšírně, kterak sv. Cyril přeložil 
pro Moravany Písmo svaté na jazyk slovanský a v Římě od papeže 
si vymohl dovolení zpívat i mši svátou a hodinky církevní v řeči 
slovanské, a kterak po jeho smrti bratr Metoděj pokračoval v jeho 
díle v těch krajinách jako arcibiskup se sedmi sufragány, zakoušeje 
mnoha příkoří od knížete Svatopluka, takže byl nucen uvaliti naň a 
na celou zemi klatbu, jež přivolala pak pohromu se strany Maďarů. 
Svatý Metoděj pokřtil také českého knížete Bořivoje a třicet z jeho 
družiny, a poslal do Čech kněze jménem Kajcha, který vystavěl na 
Levém Hradci kostel k poctě svátého Klimenta. O svaté Ludmile se 
sice nepraví výslovně, zda též byla pokřtěna od sv, Metoděje, ale 
možno tak předpokládati souhlasně s pozdějšími zprávami. Jinak 
Kristián se nezmiňuje ani o výchově sv. Václava v slovanském piš
me ani o působení kněží, slovansky bohoslužbu konajících, v době 
svátého Václava, O tom se dovídáme teprve z pramenů slovanských.

K latinským památkám o sv, Václavu, jež vznikly v X. věku, druží 
se nejstarší řeč na slavnost Přenesení ostatků sv. Václava, konanou 
každoročně, počínajíc rokem 932, kdy přenesení se událo, dne 
5, března. Oslovuje častěji sv, Václava jako „našeho patrona“, 
chválí jeho zásluhy, pro něž země tělo jeho uchovala neporušené po 
dobu tří let, j ako Jonáš vyvázl bez úhony třetí den z útrob velryby, 
posiluje víru svých posluchačů ve vzkříšení těla a vybízí k následo
vání přikladu světcova.5 Cenu tohoto kázání, uchvacujícího hloub
kou myšlenek a silou výrazu, ještě zvyšuje ta okolnost, že ji možné 
se značnou pravděpodobností pokládati za práci samého sv, Vojtě
cha,6 předního ctitele svátého Václava a šiřitele jeho úcty,7
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Iverskaja.
A. T. W-ij.

Koncem loňského října vrátila se Američanka, pí Biasutti, se 
svých cest po Rusku. Po Moskvě vodil ji mladý, nadšený bolševik, 
s bolševickým odznakem (srpem a kladivem) na čapce, který už 
tehdy dělal „vtipného“ advokáta bolševickému barbarství, ničícímu 
starobylé a památné chrámy a kaple po širé Rusi.

„Hleďte,“ vykládal bolševický průvodce Američance, „každý 
moskevský kostel má kapli, která jako by z něho vyrostla. Zrovna 
jako nos na obličeji. My pak nyní ty nosy odřezujeme, (t. j. boříme 
kaple).“

„A proč to?“ ptá se Američanka, udivená ne vtipem, ale surovostí 
mladíkovou.

„Nejprve proto, že zaujímají příliš mnoho prostoru. Stále je třeba 
se jim vyhýbati. Za druhé pak proto, že jsou lidu na pohoršení. 
Táhnou je k sobě, a lidé se tam zastavují, křižují, modlí a ztrácejí 
čas. Hleďte, zde kaplička uprostřed Moskvy! Praví se, že je v ní 
zvláště uctívaný obraz (Iverská Matka Boží). Každý se tu zastavuje. 
My to dosud ještě trpíme. Uvidíme však, co přijde. Bude-li se tak 
pokračovat, potom — konec. Odřežeme i tento nos!“ Tak mudroval 
mladý bolševik.

A Mrs. Biasutti píše potom: „Zastavím se u Iverské kaple. Modlí 
se v ní duchovní s dlouhými vlasy a dlouhou bradou. Zbožnost ve 
tváři. Okolo něho několik mužů a starých žen. Z obličeje jim zírá 
hluboké utrpení. Oči jakoby přikovány k prameni útěchy. Sem po 
staletí přicházel si pro potěchu ruský lid. Nad kaplí však je nápis: 
„Víra jest opium (uspávající prostředek) pro lidstvo,“ „V hrozných 
bolestech je třeba někdy opia“, pravila jsem bolševikovi. On pak 
odvětil: „Dítěti je třeba vzít nebezpečnou hračku!"

Opět jsem se zadívala do kaple. Oči východního Krista (na obra
ze) byly tajuplné. Každému mimojdoucímu jistě se zdálo, že ty oči 
hledí přímo v hlubinu jeho utrpení. Mně pak se zdálo, že jsou ty oči 
Kristovy upřeny někam do dálky. Kam? Kdo ví? Jedno však mi 
bylo jasno: ten východní Kristus je lidstvu bližší a dražší nežli můj 
průvodce (bolševik), bližší nežli všichni bolševičtí a socialističtí 
vůdcové, Lenin, Marx, Engels a jiní.,

Předpověď mladého bolševika se splnila! V nocí na 30. červe
nec t, r, dokonáno záludně dílo zkázy, nad nímž zatruchlila, zachvě
la se bolem veškerá Rus a s ní všichni ctitelé Bohorodičky na celém 
světě. Zničena byla nejpamátnější „ikona" Matky Boží na Rusi, je
jíž úcta přecházela s pokolení na pokolení jako drahocenný odkaz 
křesťanské minulosti ruské i záštita budoucnosti. Ti, kteří všechno 
křesťanské shladit usilují s tváře ruské země, nemohli strpět ani 
iverské Bohorodice,

Staletí opředla „Iverskaju“ legendami dětinné víry, jimž poroz-
* Vozrožděníe, 23. listopadu 1928.
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umí jen upřímná láska k Matce Boží. Zavděčíme se snad i našim 
čtenářům, když z dějin, tradice a legend ruských ukážeme, čím byla 
iverská Matka Boží věřícímu Rusku.

Uctívání obrazu (ikony) Matky Boží iverské sahá až do devátého 
století. Vzniklo na hoře Athos v klášteře tak zv. iverském, podle

Svatá Bohorodička,
obraz od ruského malíře V. N. Vasněcova.

něhož také dostal obraz svůj název. Staré podání vypravuje o tomto 
zázračném obraze: Za panování císaře Theofila, známého pronásle
dovatele svátých obrazů, žila v Nicei (v Malé Asii) zbožná vdova, 
která měla ve svém kiotě (schránce pro svaté obrazy, umístěné v ro
hu příbytku), obraz Matky Boží. Už tehda uctívala jej nejen její 
rodina, nýbrž i ostatní obyvatelé městečka. Kteréhosi dne přišli do 
domu vdovina carští dráhové a žádali vydání obrazu. Chudá vdova 
uprosila je a podplatila. Dostala dovolení, podržeti si jej do příštího 
rána, když slíbila, že jej pak sama zničí. Na odchodu jeden dráb 
rozsekl mečem tvář ikony, z níž prý v zápětí vystřiklá krev. Celou 
noc probděla vdova na modlitbách u milého jí obrazu a ráno, chtějíc 
ho zachránití od zneuctění, zanesla jej k moři a položila na jeho 
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vlny. Tu viděla nový zázrak: svátý obraz odplul značnou rychlostí 
v kolmé poloze na širé moře, — Syn vdovy vstoupil do iverského 
kláštera na hoře Athos a tu vyprávěl mnichům podivné osudy mat
čina obrazu. Představený kláštera nařídil hned denní modlitby 
k Matce Boží, chtěje vyprositi klášteru tak vzácnou ikonu. Leč zdálo 
se, že všechny prosby konány nadarmo.

Po několika letech zpozorovali athonští mnichové ohnivý sloup 
v moři, vyčnívající do veliké výše. Vydali se tedy k onomu místu a 
viděli na vlnách stá ti obraz Matky Boží s jizvou v obličeji. Ale, čím 
více se blížili tajemnému obrazu, tím více se od nich vzdaloval. 
S pláčem vrátili se do kláštera a znovu vysílali prosby k Bohu, aby*  
jim dopřál dosáhnout svátého obrazu. Než kolikrátkoliv se o to po
kusili, vždy bez výsledku. Přesto však neustali ve vroucích modlit
bách, nýbrž podpírali je ještě přísnými posty, A tu kterési noci zje
vila se Bohorodička ve snu mnichu Gabrielovi a poručila mu, aby 
donesl ten obraz její do kláštera. Rozradostněný mnich vypověděl 
ráno vše svému představenému a ten nařídil, aby se ještě téhož dne 
odebral celý klášter v slavnostním průvodu k místu zjevení. Leč 
obraz stál daleko v moři, že nebylo možno ho dosáhnout, ba po chvíli 
se začal ještě vzdalovat!. Odvážně vrhl se mnich Gabriel za obra
zem do moře. A hle, jaké bylo jeho a ostatních mnichů překvapení! 
Moře j ako by bylo ztrnulo v pevnou cestu, po níž se mnich Gabriel' 
dostal s obrazem šťastně na břeh. Po tři dny uctívali jej tam mnicho
vé a pak teprve donesli do klášterního chrámu a umístili za oltá
řem. Druhého dne však obraz tamodtud zmizel a objevil se nad 
vnitřní branou kláštera. Zavěsili jej znovu za oltář, ale ráno vždy 
ho nalezli zase nad branou. Nechali jej tam, když konečně Matka 
Boží sama to přání zjevila mnichu Gabrielovi ve snách, chtějíc býti 
ochránkyní kláštera. Proto se také jmenuje iverská Matka Boží 
Vratarnice nebo Privrátnice (řec. Portaitissa), a její obraz byl zavě
šován nad vchodem příbytků.

Staré podání vypravuje také o množství zázraků, které se staly 
na přímluvu Matky Boží iverské. Pověst o nich roznesla se i na da
lekou Rus, odkud každoročně putovávali poutníci na horu Athos.

Roku 1648, za panování zbožného cara Alexeje Michajloviče a 
patriarchy Nikona, byla dovezena kopie iverského obrazu Matky 
Boži do Moskvy. Sám car šel v procesí naproti athonským mnichům 
až před Moskvu a přijal ikonu vlastníma rukama a nesl ji ulicemi 
Moskvy, prostředkem klečícího lidu do nikolského kláštera. Odtud 
byla pak přenesena do nově zbudované kapličky u Voskresertské 
brány. Pravoslavná církev zasvětila iverské Matce Boží dvanáctý 
únor, jedenatřicátý březen, dvanáctý říjen a úterý svátého týdne,

V archivu iverského kláštera jest také zajímavá zmínka o tom, 
jak byla pořízena moskevská kopie. Roku 1647 vrátil se z Moskvy 
na Athos představený kláštera archimandrit Pachomij a sdělil 
bratřím přání ruského cara, který chtěl míti kopii jejich zázračného 
obrazu.

Po dlouhých modlitbách odebrali se bratři, počtem 365, k svátému 
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obrazu s nádobou svěcené vody, kterou polévali obraz i desku cypři
šového dřeva, na níž měla býti kopie malována. Prácí malířskou, 
svěřili mnichu-knězi Iamvlichovi, který svěcené vody používal též 
k rozdělávání barev. Po celou dobu malování se postil a jen v neděli 
a v sobotu přijímal potravu, provázeje prácí svou ustavičnou modlit
bou, Spolu s ním modlil se i celý klášter, aby Bohorodička vyprosila 
i této kopii divotvornou moc. Prosby jejich byly vyslyšeny. Svědčí 
o tom množství zázraků, které se i v Rusku udály na přímluvu iver- 
ské Matky Boží,

Tak se stala iverská Matka Boží ochránkyrti Moskvy a zázračný 
její obraz prožíval spolu s městem radosti a bolesti, ba i vyhnanství 
roku 1812 za vpádu Napoleonova. Před opuštěním Moskvy chystala 
se ruská armáda k poslednímu pokusu zachrániti starou stolici rus
kého carstva u vesnice Borodina, Den před bitvou byla dovezena 
svátá ikona v slavnostním průvodu do předních linií.

Celé vojsko prosilo iverskou Matku Boží o záštitu, i generál Ku- 
tusov, potkav procesí, padnul na zemi na kolena k modlitbě. Druhé
ho dne zvítězila početně mnohem slabší ruská armáda nad Antikris
tem, jak jmenoval Napoleona ruský lid,

V Moskvě i v širším okolí bylo zvykem, donášeti svátý obraz do 
příbytků nemocných, kteří nejednou byli zázračně uzdraveni na pří
mluvu Matky Boží, Doprava obrazu dála se slavnostním způsobem 
na zvláštním zlatém voze, taženém čtyřmi bělouši v obyčejném čase, 
a vraníky v době postní. Průvod doprovázely davy lidstva, které 
konaly pobožnost i před domem, kam zavítal svátý obraz.

Kaplička u Voskresenské brány v Moskvě opravdu lid k sobě 
táhla. Nikdo z mimojdoucích neopomenul se před ní pokřižovati, 
nebo vykonati tam krátkou pobožnost. Přibyl-li car do Moskvy, 
první jeho cesta, než vstoupil na Kreml, byla k iverské ikoně. Do
konce i jinověrci museli vzdát poctu u iverské kapličky, jinak mohli 
míti nepříjemnosti od nadšených ctitelů Matky Boží. Mezi lidem se 
říkalo, že nebyl v Moskvě ten, kdo nevykonal pobožnosti u iverské 
Matky Boží. Je proto pochopíteIno, že zástupy lidu dnem i nocí 
uctívaly u kapličky Bohorodičku. Tisíce svící a množství věčných 
lamp hořelo před jejím obrazem. Posvátná ikona, časem zčernavší, 
byla ozdobena drahokamy a skýtala nádherný pohled. Tvář Matky 
Boží na ní měla výraz přísný, skoro pohněvaný, proto byla uctívána 
v lidu jako Matka soudící, trestající.

Mimo Moskvu byly pořízeny kopie podle moskevského obrazu pro 
Mozdok na Kavkaze, Nižní Novgorod, Kursk a Smolensk. I tyto 
obrazy byly uctívány jako zázračné a známé na celé Rusi.

Už v roce 1918 učinila sovětská vláda několik pokusů zničit a zne
uctít iverskou Matku Boží v Moskvě, První pokus, provedený něja
kým Židem, skončil tím, že přítomný lid roztrhal zločince, sotvaže 
vztáhl ruce po obraze. Na rozkaz vlády byl pak obraz zakryt 
červeným suknem, a naproti kapličce vyvěšen nápis: „Víra jest 
opium pro lid.“ U svatyně byla postavena stráž, která nikoho ne
směla vpustit dovnitř. Druhého dne však, podle sovětských novin, 
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bylo červené sukno roztrháno na kusy v podobě hvězdy. Vyšetřování 
zůstalo bezvýsledným.

Zajímavo jest, že sovětská vláda nechala potom svatyni na pokoji. 
Když byla později nařízena vládní konfiskace církevních pokladů, 
u iverské kapličky strhla se celá bitva, skončivší velikými ztrátami, 
poněvadž sovětská vláda dala stříleti do davu tam shromážděného. 
Téhož roku dala vláda stříleti do procesí, které v počtu na 300 tisíc 
neslo obraz iverské Matky Boží ulicemi Moskvy. Sta a tisíce lidí 
zůstalo na dlažbě ležet mrtvých, ale lidem, nesoucím svátý obraz, 
nic se nestalo.

Konečně letos, pod záštitou noci na 30. červenec, dokonáno 
katovské dílo!

Zmizel obraz Matky Boží z iverské kapličky v Moskvě, ale nikdy 
nezmizí z milionů slovanských srdcí. Ave Maria!

Dětský apoštolát.
( „Glasnik“.)

V menším městě konala se lidová misijní pobožnost. Znova a zno
va snažil se řeholní kazatel pohnouti všechny katolíky k hodnému 
přijetí Svatých svátostí. Bylo však tam, zvláště mezi muži, mnoho 
Nikodémů, které odháněla od zpovědnice bázeň lidská. Někteří ani 
do kostela nevkročili.

V jednom ze svých kázání mluvil misionář i o této katolické sla
bosti — „bázni židovské", jak ji označilo evangelium >— a jako 
uzdravující prostředek doporučoval modlitbu k Matce Boží, bez 
poskrvny hříchu počaté. Ve svém nadšení pronesl kazatel i tato 
slova: „Jsem přesvědčen, že nebude nikdo nadarmo vzývat Nepo
skvrněnou Pannu, kdo se k ní aspoň po třikrát za sebou pomodlí 
kratičkou prosbu: „Maria, bez poskvrny hříchu dědičného počatá, 
oroduj za nás, kteří tě o pomoc vzýváme!“ Matka Boží mu jistě 
vyprosí milost upřímné sv. zpovědi a hodného sv. příjímání.”

Toto misijní kázání poslouchala také sedmiletá Anežka. Hluboce 
jí utkvěla slova kazatelova v citlivé dušičce. Vždyť byla právě té
hož dne ráno svědkem úpěnlivých proseb matky, která se nadarmo 
snažila pohnouti otce k návštěvě kostela a k přijetí sv. svátostí. 
Celou cestu z kostela přemýšlela Anežka, jak to udělat, aby jejich 
tatínek aspoň onu kratičkou modlitbičku třikráte opákoval. Nepo
chybovala ani dost málo, že pak jistě poslechne maminky a půjde 
do kostela i k sv. zpovědi. Ale jak to jenom udělat.

Když se doma svlékala ze svátečních šatů, musela sňat s krku 
teninký řetízek s malou bílou medailkou, kterou dostala od ctihodné 
sestry učitelky darem. Velice si vážila této drobné ozdoby, Po každé 
ji líbala, když si ji v neděli a svátek brávala na krk, i když ji od
kládala. A o sv. misiích to bylo- jako o svátku. Jenom ten tatínek ... 
Bezděčně při tom dívá se na svoji medailku. Je na ní vyryt obrá
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zek Panny Marie jakoby iv záři slunce stojící. Okolo obrázku ná
pis, kterého si dříve nevšímala, pokud neuměla číst! Ale nyní? Drob
né písmo — než Anežka je zvědavě luští, vždyť první slovo je: Ma
ria! Ach, jakou má rados! Je tu celá modlitbička misionářova: 
„Maria, bez poskvrny hříchu dědičného počatá, oroduj za nás, kteří 
tě o pomoc vzýváme."

„To musím dát přečíst tatínkovi," plesá její dětský rozoumek,

Američtí poutnici na sv. Hostýně.
Vpředu od leva napravo mezi stojícími: Univ. profesor Kuchyňka z Chicaga, 
Rev. Prokop Neužil O. S. B, z Lisle, nejmladší poutnice Vaňousovy z Cedar 
Rapids, dr. H. Dostál ze St. Louisu, P. Odstrčilík T. J. z Opavy a za nim 

Rev. Mikolášek z Lankin N. D.

ale zase se zaráží při vzpomínce, že by to tatínek musel aspoň tři
krát přečíst! Neztrácí však naděje, tatínek ji má přece rád!

Večer sotvaže otec usedl ke stolu, už je u něho Anežka s medail- 
kou. „Prosím vás, tatínku, přečtěte mně, co je tu na medailce na
psáno!“

„Cožpak neumíš ještě číst?"
„Umím, ale je to moc malinké, tatínku!"
„Dej to tedy sem!"
A tatínek čte po prvé: „Maria, bez poskvrny hříchu dědičného 

počatá, oroduj za nás, kteří tě o pomoc vzýváme!“ Skoro' se zalekl 
těch zbožných slov, jež nechtě i jakoby za sebe též pronášel!
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„Jak je to, tati? Nedávala jsem dobře pozor, přečtěte mně to, 
tatínku, ještě jednou a hlasitěji — pěkně prosím!“

Chtěl se vzepřít, ale oči Ánežčiny uměly ještě lip prosit než 
lišta.

Čte tedy po druhé modlitbu k sv. Panně, a děvčátku bije srdečko 
nedočkavostí, uslyší-li i po třetí ta mocná slova . . .

Vtom jí už tatínek vrací medailku!
„Ach, to je pěkné říkání! Tatínku, tatínečku, pěkně vás prosím, 

přečtěte mi to ještě jednou, ale pomalounku, abych si to zapamato
vala — ještě jednou, však už naposledy, tati zlatý — -------

Zavěsila se mu okolo krku a ruku jeho s medailkou zvedala mu 
k očím. Neodolal!

Ale sotva dočetl, seskočila mu Anežka s klína a hoříc upřímnou 
radostí volala: „Mami, maminko, pojďte sem, honem sem pojďte, 
tatínek už půjdou s nama!“ — Otec nerozuměl.

Vysvětlení manželčino přijal nějak zamyšlen.
Anežka netušila, jak těžký boj zanítila tatínkovi v nitru, ale celá 

šťastná končila vroucně svoji večerní modlitbu: „Já ten Otčenášek 
obětuji za tatínka, za maminku----------

Příští den byl dnem vítězství tatínkova nad bázní lidskou —• 
i dnem radosti maminčiny. U stolu Páně viděla je oba šťastná 
Anežka.

Morava na výstavě svatováclavské v Praze,
Napsal Antonín Šorm.

Svatý Václav byl tisíciletým pojítkem „zemí koruny svatovác
lavské". Nejlépe o tom svědčí kult svatováclavský, který se jako 
zlatá niť vine dějinami země české i moravskoslezské, V jejich 
hlavních městech najdete všude kostely svatováclavské: v Praze, 
v Brně, v Opavě a zvláště v Olomouci památný kostel metropolit
ní, zvaný v dějinách „matkou všech moravských kostelů“. Pohléd- 
neme-li na mapu svatyň svatováclavských, jak je vystavena na ju
bilejní výstavě svatováclavské v Praze, hned na první pohled po
známe, že stejně vroucně byl uctíván svátý Václav v Čechách, na 
Moravě i ve Slezsku. Nejedna dějinná událost, zvláště v dobách 
pohnutých nám to potvrzuje.

Vybírám doklad z revolučního období roku 1848 a následujícího. 
Tehdy došlo k výměně přípisů mezi Jednotou katolickou v Brně a 
Ústřední jednotou v Čechách. Připiš moravský, datovaný na Květ
nou neděli 1849 a otisknutý v „Hlasu", tlumočí myšlenky svatovác
lavské těmito slovy: „Hroby slavných svátých, našich i vašich, kynou 
nám, bychom přišli k Vám a tam utužili přízeň s Vámi. Ano, přijde
me a na hrobě svátého Jana Nepomuckého anebo na hrobě svátého 
Václava podáme sobě ruce k věčné přízni. Na hrobě svátých našich 
i vašich obnovíme slib, věrně státi u víře, kterouž nás oblažili slavní 
apoštolé Cyrill a Method ... I nadějemeť se, že svátý Václav, slavný 
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i náš patron, plesaje nad námi uvije Vám i nám věnec nejslavnější, 
věnec svěží, čisté, upřímné, nižádnou zemskou skvrnou nepotřísněné 
lásky.1

Jiným výrazným tlumočníkem vzájemných sympatií Čech a Mo
ravy jest letošní výstava svatováclavská, obsahující hojně ukázek 
svatováclavských i z území mimo hranic Čech, Jest zajímavo pozo- 
rovati, z kterých krajů a končin vlasti byla výstava obeslána, Mo
rava je tu zastoupena velmi početně a prvotřídními památkami

Celkový pohled k východní straně Vladislavského sálu, kde je 
umístěna výstava svatováclavská.

kultu svatováclavského' od nej starších dob až podnes, ovšem jen 
výběrem, ale výběrem hodnotným.

Tak o^omucká metropolitní kapitula vystavuje tu vzácný rukopis 
asi z 9. století „Flores s. Bernardi“, k němuž jest přivázán obrázek 
českých sv. patronů se sv. Václavem, Cenu tohoto rukopisu možno 
poznat z toho, že byl pojištěn na půl milionu korun a že nebyl po
slán poštou, nýbrž jeden z kanovníků olomuoké kapituly sám jej 
přivezl do Prahy a tam ho uložil v příslušné vitríně ve výstavě sva
továclavské.2 Obrázek se svátým Václavem je malován již asi ve

1 Podobné doklady otiskuje P. Alois Viceník v časopise „Naše omladina“.
2 Byl to kanovník a poslanec P. František Světlík.
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12, století, čímž stává se větší vzácností, neboť z oné doby se do
chovalo jen nemnoho památek svatováclavských,

V čele pražské jubilejní výstavy stojí majestátní, téměř tři metry 
vysoká socha svátého Václava. Je dřevěná, bíle natřená a pochází 
z roku 1696 z chrámu svátého Václava v Louce u Znojma.3 Do 
krásné architektury Vladislavského sálu, jíž jest východní průčelí 
uzavřeno, zapadá tak případně, že mnohý návštěvník výstavy ji 
pokládá za inventární část výstavního sálu. Za letošní výstavy byla 
tato socha mnohokráte reprodukována v obrázkových časopisech.

3 Otta Kunrad Znojemský, stav se knížetem českým (1189—1191), založil ne
daleko bradu znojemského klášter premonstrátský ,a vystavěl při něm r. 1190 
na oslavu Panny Marie a sv. Václava „v Louce“ kostel,

4 Dřevoryty na výstavu zapůjčené jsou majetkem prof. Raimunda Kobzy ze 
Znojma.

Z kraje znojemského má výstava zvláště hodně památék. Byl 
na Znojemsku — a jest dodnes — svátý Václav hojně uctíván i tam
ní německou národností. Milovníci starých knih naleznou tu matri
ku z Louky, ozdobenou erbem se sv. Václavem, Z bývalé klášterní 
tiskárny v Louce vystaveny jsou velmi originelní dřevoryty. První 
jest dřevoryt z roku 1599, z postily Jiřího Scherera T. J, Ilustruje 
vypravování evangelia o dceři Jairově. Na obrázku je zachycen pří
chod Krista Pána do Kafarnaum, jenom že místo biblického města, 
otevírá starý umělec pohled na znojemské náměstí s kašnou, zdobe
nou sochou svátého Václava; dole v kartuši jest zase pohled na 
kostel sv, Václava v Louce, Druhý dřevoryt „Narozeni Páně“ ve fi
gurální a rostlinné výzdobě má po jedné straně svátého Václava, 
po druhé sv. Šebestiána, dole v kartuši pak smrt Drahomíry, Třetí 
dřevoryt představuje ve vignetce svátého Václava, a uprostřed kar- 
tuší má vyobrazení z klášterní tiskárny v Louce.4 |

Moravský průmysl zlatnický representuje na výstavě gotická 
monstrance z roku 1520 z Tišnova se svátým Václavem a Ondřejem 
a kalich od sv. Tomáše v Brně s emailovými medailony sv, Václava 
a sv. Vavřince na noze; na kupě jest znázorněno: Večeře Páně, 
Kristus v zahradě getsemanské a bičování Kristovo.

Dále vystavuje Morava v Praze veliké oltářni obrazy svátého 
Václava. Tak farní úřad v Budišově u Třebíče zaslal na výstavu 
obraz: „Zavražděni svátého Václava“, pocházející z počátku 18. 
století ze zrušeného kostela svátého Václava v Tasově. Maloval jej 
italský malíř Šimon Gionimo z Bononie (žil v letech 1655—1730). 
Jiný veliký olejový obraz má výstava z Veverské Bitýšky; předsta
vuje svátého Václava mezi dvěma anděly. Neznámému autoru prav
děpodobně sloužila za vzor rytina Kiliánova podle kresby J, J. 
Heinsche asi z roku 1690, Roztomilým a celkem vzácným na výsta
vě motivem vyniká obraz posádkového kostela v Brně: „Svatý Vác
lav obdarovává chudinu“ z 18, století, K nej jemnějším malbám vý
stavy patří lepý obrázek sv. Václava, malovaný na měděném plechu 
z roku 1860. Je to milá ukázka ze sbírek arcibiskupa olomuckého 
dra Leopolda Prečana.
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Socha sv. Václava z roku 1692 z chrámu sv. Václava v Louce 
u Znojma.
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Výšivky jsou na svatováclavské výstavě pražské čestně repre
sentovány nejstarší kasulí, nesoucí letopočet 1487. Je to fialový 
ornát (viz obraz) s plastickou figurální, velmi jemně vyšívanou vý
zdobou, jejíž vzácnou krásu poznáme teprve při podrobnější pro
hlídce, nebo když oko ozbrojíme lupou. Hořejší část ornátu vypl
ňuje postava Panny Marie v gotickém rouchu s velikou svatozáří 
a čtyřmi anděly. Dolejší část zdobí rytířská, svižná postava svátého 
Václava v brnění, opírajícího se O štít. Postava svátého Václava je 
tu podána se zvláštní ideální krásou. Po stranách světcových jsou 
znaky a erby — patrně dárcovy — a letopočet 1487. Obruba kasule 
je zkrášlena pěknou rozvalinovou ozdobou, podobnou těm, jaké 
spatřujeme ve starých drobnomalbách na pergamenu, Kasule jest 
majetkem brněnské dómiské kapituly. Mezi sochami svatováclavské 
výstavy najdeme ještě barokovou zlacenou sochu živého pojetí 
z moravského kostela v Ivančicích a podstavec svícnu cechu rybá
řů, mlynářů a tesařů z roku 1837 z kostela ve Starém Městě u U- 
herského Hradiště, nyní v museu Velehrad, ve Starém Městě. Vý
raznou je též baroková pozlacená busta svátého Václava ze svato
václavského kostela v Mikulově.

Z moderních umělců moravských má tu Jano Kóhler původní návrh 
dekorativní výplně se svátým Václavem z farního kostela v Prostě
jově, Pestrý tento námět sv. Václava na koni, provázeného dvěma 
anděly, vydal svatováclavský výbor též na pohlednicích. Jiný Kóh- 
lerův obraz svátého Václava vystaven tu ze sbírek pana architekta 
Stan, Starého. (Dokončení příště.)

Z ruských katakomb.
Je dvojí Rus, Jedna oficielní, viditelná, strašná, démonická...
Druhá — jasná, něžná, těžce strádající, žijící Duchem, jdoucí 

s Kristem — Rus odešlá do katakomb ...
Ale ty katakomby nejsou podzemní cesty a chodby, nýbrž tajné 

cesty lidského, ruského ducha. Slovo Boží žije na Rusi, nikdy ne
umřelo, a to Slovo roste a rozrůstá se ,. , Jsou na Rusi i skutečné 
katakomby: kláštery („dosud nezaregistrované“), v nedostupných 
lesích, tajné obce Kristovy ...

Až přijde čas, všichni se o nich dovědí, ale dokud čas nepřišel, 
nebude pověděno všechno. Přece však jeden každý af zví, že žije 
Rus jasná a tichá, žije v katakombách, v podzemí...

Docházejí dopisy poslané žalářovanými pro jméno Kristovo — 
   různými cestami i k nám1.,. Jak by to bylo krásné všechny je 

uveřejňovati..., ale ještě nepřišel čas. A tak zatím uveřejňujeme 
jen úryvky dopisů psaných výhnanci z tunder, z pustých dědin si
biřských, ze žalářů a domů pro choromyslné (poslední — staly se 
také druhem trestu na Rusi).

1 To jest k ruským vystěhovalcům v zahraničí.
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Starobylý fialový ornát z roku 1487 s obrazem sv. Václava, 
majetek brněnské dámské kapituty.
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Pisatelé těch listů dospěli různými cestami ke Kristu a pro Jeho 
jméno nyní trpí.

Vizte na příklad jednoho z nich: Byl tajemníkem výboru kom- 
somola (komunistické mládeže) v gubernii. Ale s několika druhy 
vystoupil z něho. Od bojovného bezbožectví komsomolského přešel 
k činné víře v Krista. Byl proto on i jeho druhové posláni do vy
hnanství, Posláni daleko. Vrátí-li se kdy, těžko říci. Jedině víra je 
posiluje, utrpení očišťuje duši.,.

Anebo zde, hleďte, druhý autor dopisu: Sličná ruská dívka. Byla 
proto poslána do vyhnanství, že donášela jídlo žalářovanému knězi 
a „byla prý členkou tajné organisace namířené proti sovětské vlá
dě“, t. j. byla členkou náboženského kroužku. Všichni členové to
hoto kroužku byli potrestáni žalářem a vyhnanstvím. Část z nich 
onemocněla zimnicí, část utrpěla nervovou chorobu.

Než my nebudeme psát o utrpení, nýbrž o nadšení, které zvedá 
„srdce vzhůru!“

Rus jasná a útlocitná, Rus odsouzená do katakomb přece má 
„vzhůru srdce“, prosí Boha o posílení víry, za očištění ducha ...

I.
„Můžete-li vy za hranicemi vydávat knihy, časopisy, pořádat 

sjezdy, shromáždění, schůze, tož nám zůstalo jen jedno — Slovo.. 
Ale ono váží víc než všechny vaše knihy. Je plné ohně!

Pochodeň nadšení hoří u nás na Rusi, ostražitě ji neseme a po
dáváme druh druhu. Celá Rus je protkána katakombami, kláštery 
v lesích ... Vyrůstá u nás nová kultura, kultura katakomb. A jací 
to lidé! Bože, jací podivní, zázrační, obětaví lidé! S nimi se lehčeji 
žije, ne tak strašně žije, A život v Rusku je už opravdu strašný. 
Strašnější smrti! '

Ale u nás se vše nevídaně prohlubuje a utrpením vzniká krása 
duše. Milý a drahý můj příteli, možná že už i vy jste se poevrop- 
štili, zpovrchněli , . . my potřebujeme lidí, kteří ne očima vidí, a ne 
ušima slyší, nýbrž kteří vidí a slyší Duchem . . ,

Přijdou-li k nám s evropskými teoriemi — nepochopí nás, jestliže 
však přijdou s „iře Cheruvimi (s bohoslužebným zpěvem) — s bla- 
hověstí zvonů, setkáme se — Kristus vstane!

II.
... ničím nemohli mne odvrátit cd boje za světový názor a mně 

se zdá, že jsem blízek vítězství.. . nemohli mi vzít jediné mé svo
body, svobody duše ,,. neboť to vše byl bój o lidskou duši. Čím 
dále, tím jasněji vystupují základy mého názoru na svět. V jeho 
středisku je Bůh .. .

Hle, proč lidé, přibližujíce se k pojetí Boha — sbližují se mezi 
sebou. Je základním zákonem světa — Láska. Nenávist hlásají ne
přátelé Boží, t. j. antikristi. Lásce učil Kristus, milovat bližního 
jáko sebe samého ,,.
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... Už tato víra iv Krista a v to, že Láska vládne světem, a niko
liv nenávist, dává člověku .převelikou oporu. Víra — ve spasitelnou 
sílu lásky Kristovy — je pravdivá; poznal jsem to nikoliv rozumem, 
ale utrpením a duší, S touto1 věrou mně nic není hrozným----------

2 V Rusku jsou nyní dva tábory: my a oni: My — jasná Rus. Oni — bolševici,
„antikristi" — bezbožníci. V dopisech děje se zřetelné rozdělení na tyto dva 
tábory. y

3 V ruské církvi platila neporušenost těl zemřelých za hlavní známku svatosti. 
Proto se bolševici cynicky vrhli na hroby světců, aby v lidu zničili úctu k nim.

III,

„Bojovat s ,, „ těžko, strašno, my však budeme vítězi. Jsme po
vinni stát se hodným názvu člověka a my ho budeme hodni. Víra 
v Boha, víra v to, že já i všechno, co je, v jeho vůli spočívá, zrodila 
se v nás v době tohoto boje a tato víra rás posiluje a podpírá a po
skytuje moci, abychom se zcela osvobodili od zla i,,,

Proste Boha, aby on posílil naši slabost,,,”

IV.

,., Znova mne převedli na jiné místo, blíže k čínské hranici. Zim
nice mne rozráží a nervy vzrušeny. Co bude — nevím. Postavení 
našich2 stále se zhoršuje, Ch-a odvedli násilím do ústavu pro cho- 
romyslné.

Oni2 uspořádali soud nad náboženstvím. Po vyčerpání oficielního 
programu obrátil se „předseda soudu“ k četnému obecenstvu a vy
zýval je, aby se súčastnilo pře. Tu vystoupil stále nadšením hořící 
Ch. Jak mně pak napsal N., účastník tohoto soudu, bušil Ch. půl 
hodiny do nepřátel náboženství tak, že mu na konec publikum 
připravilo okázalé ovace. Vlivem jeho vysoupení bylo po soudě.

Aby zachránil prestiž soudu, známý továryš V., který měl úlohu 
„prokurora“ náboženství, zavolal mohutným basem do šumícího 
zástupu:

„Továryši, ale vždyť to je choromyslný student! My nyní podá
me vám odbornou přednášku, expertisu .,, atd.“

Vystoupil lékař B., darmošlap a licoměrník, který s sebou na 
soud přinesl uschlou nohu, aby dokázal, že i lidé nesvalí mohou 
býti ušetřeni hniloby a že to není nic zázračného, zůstanou-li těla 
světců po smrti neporušena3 -— a. začal dorážet otázkami na roz
čileného Ch-a, Věří-ii v Boha, proč .., atd. Cynický tón řeči lékaře 
B„ nálada poštvaného zástupu, červené čapky (čekistů — bolševic
ké policie) a vše ostatní způsobilo, že Ch-a dostal nervový záchvat,

A tak se stalo, že Ch-a dopravili do ústavu choromyslnýčh a přes 
úsilí a protesty našich jej talmodtud nepropouštějí.

Zatím nás mají všechny za rozumu zbavené a továryš S. dal 
návrh, aby byl ustanoven zvláštní dozor nad lidmi věřícími „za úče
lem vyšetření jejich duševního stavu“. Jejich taktika je mně jasna.
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Psala ti už o ní I.... Nyní však ještě vzrostla zvůle, vzrostlo násilí, 
přibylo cynismu a posměchu . . . Od Černého, moře až k Bílému 
bouří strastí nese se smích a nejcyničtější chechtot...! Drahý, mož- 
-no-li u vás, pověz našiím druhům o našem postavení,..

My vyznáváme Krista a nikdy se ho nezřekneme.
Ale naše utrpení převyšuje lidské síly.
A ... skončil saimovraždou.

L.. nko v pařížském ruském „Věstníku“.

Pražský sjezd pro studium křesťanského 
Východu.

Po hlučných slavnostech Svatováclavských dnů Orelstva (počát
kem července) uspořádal pražský odbor ÁCM. uprostřed letošních 
prázdnin od 11.—15. srpna v Praze sjezd pro studium křesťanského 
Východu. Splnil tím přání IV. unionistického sjezdu velehradského, 
aby se totiž v tříleté pause mezi manifestačními sjezdy velehradský
mi také v jiných zemích konaly menší pracovní sjezdy k lepšímu 
poznání nábožensko-kulturních poměrů na křesťanském Východě. 
První takový „kurs" byl r. 1925 v Ljubljani“. Zájem oň byl tak veli
ký, že z pracovního sjezdu slovinského stal se pomalu sjezd mezi
národní a manifestační.

Rok nato 1926 došlo na přání svátého Otce Pia XI. k orientálnímu 
kursu v americkém městě Chicagu u příležitosti světového eucharis- 
tického sjezdu tamějšího. Delegáti našeho Apoštolátu, kteří měli 
chicagský východní kurs připravit, narazili sice na veliké překážky 
— kdyžtě samo pořadatelstvo eucharistického sjezdu pokládalo je
jich plány za něco cizorodého, k eucharistické manifestaci nepřísluš
ného — ale přání z Říma bylo tak resolutní, že do eucharistického 
programu chicagského přece byla pojata, též „sekce orientální“. 
Kromě slavných bohoslužeb ve východním obřadě a nadšeného ká
zání o díle slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje, měl chicag
ský východní kurs dvě schůze: odpolední vědeckou, večer pak lido- 
vě-populární.

Na V. unionistickém sjezdě velehradském r. 1927 projevili polští 
biskupové ochotu uspořádat v Polsku r. 1928 nový kurs. Nechybělo 
dobré vůle, ale překážky byly větší, Se sjezdu v Polsku sešlo!

Letošní jubilejní rok svatováclavský dal vhodný podnět pražskému 
ACM„ aby v rámci mileniových slavností svolal do Prahy studijní 
sjezd pro východní otázky náboženské. Vzbudit zájem o myšlenku 
sjednocení církví, o cyrilometodějský apoštolát, ukázat jeho vnitrnou 
souvislost s ideou svatováclavskou, šířit a prohloubit poznání křes
ťanského Východu — toť byl vážný a bohumilý cíl pražského kursu 
východního. A myslím, že dnes — po sjezdu — je každému zřejmý 
a jasný jeho veliký význam. Všechny přednášky otevíraly opravdu 
široké obzory myšlenkové, vyžadovaly napjaté pozornosti účastníků
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Účastníci pražského sjezdu pro studium křesťanského východu:
Sedící od leva vpravo: Dr. Hynek Dostál, red. ze St. Louisu, opat dr. Met. Zavoral, biskup dr. Jantausch z Trnavy, 
biskup Przeždiecki ze Siedlec v Polsku, ministr dr. J. Šrámek, arcib. dr. L. Prečan z Olomouce, pražský arcib. dr. Fr. Kordač, 
biskup ďHerbigny, ředitel papežského ústavu východního z Říma, križevacký biskup dr. D. Njaradi z Jugoslávie, biskup Kocy- 

lovskij z Přemyslu, biskup Sokolowski, sufragán podlašský ze Siedlec (Polska).



a budou jistě i knižně vydané1 předmětem studia rozsáhlé už mezi
národní obce čtenářské, která sleduje hnutí unionistické. Svým čes
kým čtenářům podáme tu nejprve zprávu o vnějším průběhu sjezdo
vého tridua, pak stručný obsah jednotlivých přednášek a konečně 
vzpomeneme i zajímavého ohlasu, jaký vzbudil pražský kurs v me
zinárodním tisku, zvláště však slovanském.

I.

V kostele sv. Kříže na Příkopech zahájen byl v neděli, dne 11. srp
na orientální kurs slavnou bohoslužbou východního obřadu, již konal 
za velké asistence řeckokatolický biskup Kocylovski z Přemyšlu, 
Ukrajinský sbor chrámový zvyšoval svým pěkným zpěvem nezvyk
lou krásu nádherné liturgie. Po evangeliu pronesl vladyka križevac- 
ký dr. Njaradi nadšené kázání na téma: „Aby všichni jedno byli!“ 
Kostel, slavnostně ozdobený, byl plničký zbožných věřících obojího 
obřadu. Přišli i hosté pravoslavní. Stejně manifestační účast byla, 
i na večerní zahajovací akademii ve velké dvoraně Slovanského' 
ostrova. Celá řada biskupů, církevních i světských hodnostářů a 
vzácných zahraničních hostů zasedla v popředí dvorany, vyplněné 
do posledního místa. Naprosté ticho zavládlo, když stařičký arci
biskup pražský dr. Kordač po uvítání skvělého shromáždění jal se 
číst papežský list, který svaty Otec Pius XI. poslal po biskupu ď 
Herbignym pražskému sjezdu. Z listu mluví tolik otcovské péče 
o želanou jednotu církve, ale i tolik upřímné lásky k českému ná
rodu, že zasluhuje, aby ho znova a znova četli čeští katolíci. List 
papežův, adresovaný pražskému arcibiskupovi, zněl:

Ctihodný bratře, pozdrav a apoštolské požehnání. Od výtečného- 
muže Aloise Sincero- jsme se dověděli, že se má konati co nejdříve 
— působením členů Apoštolátu svátého Cyrila a Metoděje — 
v slavném Tvém sídle sjezd, při němž za Tvé přítomnosti se bude 
jednati o studiích orientálních.

Takové sjezdy, které se na Velehradě již častěji konaly a potom 
i v Lublani a v Chicagu, s radostí jsme schvalovali; skrze ně se stane 
nejen, aby všichni katolíci, co jest dobrého a významného v křesťan
ském Orientu,poznávali, nýbrž i vhodnějších důvodů a metod užívali^ 
jimiž by bratry nesjednocené k návratu do lůna Matky církve při- 
vésti se snažili.

Co se týká obsahu, o němž na tomto sjezdu bude jednáno, řadí 
jsme slyšeli, že velice zkušení mužové o něm jednají, obzvláště cti
hodný náš bratr Michael ďHerbigny, předseda Papežského orien
tálního ústavu, a jiní téhož ústavu doktoři.

Aniž můžeme pomlčeti o příznivé události, kterou v tomto roce 
slavíte, totiž tisíciletí mučednické smrti, kterou svátý Václav, brat
rovou rukou usmrcen, přesvatě podstoupil. Jsa hlavním patronem

1 Celý soubor přednášek pražského kursu vydá co nejdříve naše Akademie 
velehradská. Knihu už nyní doporučujeme našemu kněžstvu a inteligencí,

2 Kardinál A, Sincero, sekretář kongregace pro východní církev.
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Vašeho národa, vyprosí Vám jistě, kteří slavíte vzpomínku na jeho 
ctnosti, vhodnou pomoc od Boha, nejen aby den ode dne katolická 
víra u vás sílila a vzkvétala, nýbrž aby snahám a úsilí Vašemu 
k obrácení odloučených co nejvíce přispěla. Důvěřujeme, že Tvým 
vlivem výklady a rozhovory v jednotlivých odděleních se tak pove
dou, aby celistvá katolická pravda duchu přítomných účastníků, ka
tolických i odloučených, se objevila, a kromě toho aby každé vzá
jemné i nejmenší obviňování nebo urážka byla odstraněna a láska 
Kristova sjezd ovládala při zachování zásad katolické nauky, které 
k věrouce a svatosti mravů a kázně patří. Kojíce se touto nadějí, 
modlíme se z té duše, aby vše dospělo ke šťastnému výsledku.

Zárukou těchto nebeských darů a svědectvím Naší otcovské bla
hosklonnosti budiž apoštolské požehnání, které Tobě, ctihodný brat
ře, a všem, kteří sjezdu budou přítomni, láskyplně v Pánu udílíme.

Dáno v Římě, u sv. Petra, dne 2. srpna 1929, Našeho Pontifikátu 
v roce osmém. Pius papež XI.

Bylo to jistě důstojné zahájení sjezdové akademie, již pak celý 
večer řídil předseda pražského ACM., světicí biskup dr. Podlaha. 
Ač poslední dobou byl vážně churav, přece přišel, aby jako jeden 
z prvních a předních horlitelů unionistických vyznal veřejně svoji 
nezměrnou lásku k idei cyrilometodějské a přes všechny obtíže aby 
povzbuzoval k jejímu pěstění a šíření. Co před 25 lety psal dr. 
Podlaha o myšlence cyrilometodějské, znovu jako by tu byl ve slav
nostní chvíli akademie revidoval, ověřoval a s mladistvou vroucností 
doporoučel.

Idea cyrilometodějská, pravil, je velice radostná, ale i žalostná. 
Je radostná jako idea, jako cíl, který byl vytčen snahám ušlechti
lým, ale smutná ve skutečnosti.

Ve starobylosti doby vidíme dvě krásné postavy, apoštoly Slova
nů, sv. Cyrila a Metoda, Nejen, co vykonali a zač trpěli, nýbrž i cd 
nám jako cíl vytyčiti, je velkolepé. A jaký je ten jejich cíl?

Národy západní i východní vésti k dokonalosti na základě křes
ťanském a spojití je sladkým jhem víry, toť idea cyrilometodějská. 
Ti, kdož ji pojali, viděli v budoucnosti všechny spojené v jednotě 
víry a lásky v nej užším spojení kultury a v plné vzájemné harmonii. 
Kdybychom byli zázrakem přeneseni do jejich doby, byli bychom 
naplněni pevnou nadějí, že po tisíci letech všichni národové křesťan
ští budou ve víře spojeni. To nebylo jen snem, nýbrž uvědomělý cíl 
našich apoštolů. Idea cyrilometodějská je tedy jako myšlenka pře- 
radostná.

Než po tisíci letech nemůžeme k žalu říci, že by byla uskutečněna, 
že by se projevila skutkem. Jí je skutečně mysl naše ponořena vd 
výsluní ideálu. Během století však křesťanští národové se rozdělo
vali, odcizovali, zapomínali na společný úvazek lásky a stáli proti 
sobě nejen po stránce politické, nýbrž i náboženské. Jako karikatura 
jevila se pravda veliké svaté myšlenky před válkou. A po válce se 
změnila v monstrum jako Medusina hlava, Rusko se zhroutilo v ko
munismus, Ostatní národové křesťanští dílem nabyli svobody, dílem 

283



zvětšení moci politické, ale nesblížili se ve věcech víry. Takový je 
nyní stav ideje cyrilometodějské. A bezděky nás uchvacuje strach, 
zdaž není pouhou utopií a ty veliké práce nejsou marné! Z hlubokého 
přesvědčení své duše pravíme: nikoli! (Potlesk.) Neboť věřící katolíci 
a věřící pravoslavní musí tím více toužiti po sjednocení, neboť oběma 
hrozí stejné nebezpečí se strany kultury materialistické. A je čestným 
úkolem theologů katolických, aby napomáhali, by v soulad byly uve
deny rozdíly a ukázali pravoslavným, že jen ve spojení s katolicis
mem mohou zápasit s atheismem a v jednotě s katolictvím může býti 
obnovena bývalá sláva církve východní. Je-li mnoho rozdílů ve 
článcích věroučných, je toho i mnoho, co spojuje a k tomu třeba 
přihlížeti. Veliké pole práce se nabízí bohoslovcům západním i vý
chodním, Sjezdy unionistické mají veliký význam a i tento v Praze, 
který se koná v radostném miléniu. Dá Bůh, že bude velice prospěš
ný a přinese ovoce. Zdravím vás z plna srdce svého a přeji, aby 
tento sjezd šťastně skončil a ovoce přinesl. Dej to Bůh."

Nebylo věru ani jinak možno, nežli že po takových vroucích pro
jevech úvodních zazníval tón srdečnosti ve všech různojazyčných 
pozdravech slavnostního večera, A bylo jich tolik, že se zahajovací 
akademie ■— přes krátké poměrně zpěvní vložky ukrajinského 
sboru —• protáhla do pozdních hodin nočních. Ale i ti z účastníků, 
pro něž nestačilo sedadel, vydrželi stojmo až do konce.

*
Pracovní dni sjezdové, pondělí, úterý a středa (12.—15. srpna), 

svolávaly účastníky — počtem asi 100 — dopoledne do hudebního 
sálu benediktinského kláštera v Emauzich (,,na Slovanech"), odpo
ledne a večer do sálu Sladkovského v Obecním domě. V poledne 
míval — jako na Velehradě — ve svatyni emauzské hluboké medi
tace unionistické biskup ďHerbigny. Kdo je jednou slyšel, těšil se 
na ně a pospíchal vždy rád pod jeho kazatelnu a před oltář, Reso- 
luce sjezdové ve formě invokací a modliteb!

Večerní lidové přednášky bývaly doprovázeny světelnými obrazy 
a zasluhovaly jistě hojnější účasti katolické Prahy. Poněvadž mezí 
účastníky sjezdu bylo mnoho význačných hostů zahraničních, byli 
přijati též na staroměstské radnici od zástupců městské rady praž
ské a pohoštěni. Na hrob neznámého vojína položili věnec a vyko
nali krátkou modlitbu. Vůdce zahraničních hostů msgre ďHerbigny 
poděkoval při odchodu z radnice zástupcům města ruský a přál 
Praze všeho zdaru.

Z pravoslavných Rusů účastnili se pražského sjezdu: Dr. V. Vi- 
linskij a MUC Vissarionov, jednatel ,,Ruského křesťanského hnutí 
studentského" z Brna, profesor kanonického práva na pravoslavné 
fakultě ve Varšavě Zyzykin, ředitel tiskové kanceláře „Russunion", 
L. Magerovský, spisovatel, dr. E. Kalikin, bývalý úředník svátého 
synodu, později ukrajinský vyslanec v Sofii de Govora-Dragomi- 
recky, JeQorov a jiní, celkem asi deset. Z ruských katolíků jmenu
jeme zvláště bývalého moskevského profesora, nyní kněze Artemje- 
va a typickou postavu O. Trotima Semjackiho.
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Práci sjezdovou provázelo i hojně modliteb v Emauzích i v kaplič
ce sester u sv. Anny (v Ječné ulici), kde účastníci společně stravo
vali. Na úmysl sjezdu sloužil v úterý pontifikální mši sv. p. opat 
Vykoukal v Emauzích a ve středu p. arcibiskup dr, Kordač v kapli 
svatováclavské, O svátku mariánském (15. srpna) pak se sjednotily 
prosby všech sjezdovníků na krásné eucharistické slavnosti ve Staré 
Boleslavi před trůnem svátostného Spasitele a milostným obrazem 
jeho svaté Matky, Matky křesťanské jednoty.

(Pokračování.)

Heerlen.
(Několik obrázků s misijní cesty podává Fr. Jemelka.)

Všude na katolickém Západě, kdekoliv se ujal krásný zvyk čas
tého svátého přijímání, je sobotní odpoledne dobou pilné práce 
kněží-zpovědníků, A protože v katolickém Holandsku vykvetlo hnutí 
eucharistické nejkrásnějšími květy, byla i zpovědnice českého misi
onáře v Leenhofu v sobotní večer (i v neděli ráno) vyhledávána 
nejen krajany, ale i Holanďany. Na štěstí rozumějí, zvláště starší 
obyvatelé holandského Límburku skoro všichni — německy!

Hůře bylo v neděli! Náš krajan muzikant, na kterého jsme spo
léhali, že nám bude při naší české mši svaté hrát na varhany, ne
přišel. Odvolala ho nečekaná povinnost. Zbýval nám jedině obvyklý 
varhaník — holandský řeholník. Měl hrát doprovod při naší „velké“ 
o 11, hod. podle not malého kancionálku. Bál se toho, poněvadž' 
nerozuměl slova českého a opora notová byla tak slabá. Ale přece 
si dal říci. Při první sloce byly Čechy a Holandsko opravdu hodně 
daleko od sebe, sotva jsem mohl zpaměti odříkávat stupňové mod
litby. Ale pak se sešli varhaník i zpěváci. Dobrý hudebník poznal 
brzo vroucí rytmus zpívajících krajanů a dal se jím vésti. Byl to 
opravdu rytmus rozradostněných srdcí oslavujících Boha rodnou 
řečí v cizině .,,

Vzdálenější krajané zůstali přes poledne ve spolkových místnos
tech „Patronátu", aby se mohli zúčastnit i odpolední pobožnosti. 
Obědvali jako na pouti — ze svých zásob.

U kapličky Naší Milé Paní Karmelské měli jsme po požehnání 
svoji českou májovou pobožnost. Daleko do údolí zněla ozvěna naší 
mariánské písně: „Tisíckrát pozdravujeme Tebe, ó Matičko Krista 
Ježíše." Nezapomněli jí ani ti z krajanů, kteří už dlouho jsou vzdá
leni své vlasti. Budila v nich vzpomínky na posvátné vrchy rodné 
země, na nichž zbožná úcta k Matce Boží touto písní j arem rozkvétá 
a hlaholí pak stále až v pozdní podzimek; Na Svatou Horu, na po
svátný Hostýn putovaly jejich vzpomínky a vůně domova a dávného 
mládí vracela se s nimi...

Ostatek krásného nedělního odpoledne zabrala slavnostní schůze 
katolického spolku hornického „Říp“ v blízkém „Patronáte“. Ne- 
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sdružuje sice dosud tento spolek všech katolických krajanů heerlen- 
ského kraje, ale dobrou základnou potřebného jich sjednocení může 
se stati, najde-li dostatečného porozumění u našinců, pracujících 
po rozlehlých „míjnách“ limburských. Chloubou mladého spolku je 
skrovná česká knihovna, kterou sí opatrují jako oko v hlavě. Čtou 
sice také a odbírají holandské časopisy, ale většinou pro výhodnou 
pojistku, kterou se předplácením těchto listů zabezpečují pro případ 
úrazu i pro stáří.

Slavnostní schůze „Řípu“ byla spíše družnou besedou. Získala 
spolku nové členy a ujasnila účastníkům pravdivou podobu „staré” 
vlasti. Ustarané hlavy se radostněji zvedly, do teskných očí napadlo 
zas jasu důvěry a stísněná hruď oddýchla si volněji: „Jsou přece 
jen krásné a vzácné ty ideály Boha a vlasti, jež neumřely doma, a 
jimž i v cizině zůstaneme věrni!“ Když jsme se po schůzi rozcházeli, 
leskly se v paprscích zapadajícího slunce drobné slzičky májového 
deště, ale krásnější byli byste zahlédli v leckterém krajanském oku!

Do svatodušních svátků měl jsem být v holandském Limburkú 
s misijní pobožností hotov, abych se pak dostal zavčas do Belgie, 
t, j, ještě ve velkonočním čase. Vyzbrojen soupisem krajanů, podrob
nou mapou heerienského okolí a jízdním řádem autobusů, nastoupil 
jsem v pondělí samostatně novou týdenní „maršrutu“, domluvenou 
p. děkanem Nicolaijem, Za „opěrné“ body určena ta místa, kam měli 
krajané nejblíže do kostela: Hoensbroeck, Heerlerheide, Brunssum 
a Rumpen. Ráno i odpoledne vyplněny návštěvami krajanů, večer 
byla sv. zpověď a ráno společné sv, přijímání. Na pohled tak jedno
tvárný program, jako je fádní kraj, jímž denně putuji! Na povrchu 
haldy uhelných strusek, štěrku a kamení, ale v hlubinách, jaké tu 
bohatství!

Pod povrchem hornické bídy a tvrdých starostí rodinných najdete 
často takové bohatství duše! Proč bych měl skrývat tvé jméno, 
křesťansky pečlivá matko jedenácti děti, pracovitá ženo dělníka 
Lišky v Hoensbroecku? Pravda, přišel jsem k vám tehdy nevhod se 
svým pozváním na večerní pobožnost: dítě plakalo v kolébce, hlou
ček jiných ze dvora, zahrádky volaly maminku, volal tě sporák 
k přípravě oběda — a přece jsi vítala krajana-misionáře s vlídnou 
tváří a sdílným srdcem. Jak bych mohl zapomenout tvé lásky k Bo
hu a dětem?; „Nejstarší dcerku máme na službě v Amsterodámi 
Dostává sice 30 guldenů měsíčně, ale bojím se o ni v tak velkér. 
městě, nenechám jí tam. Chci ji mít blíže na očích!“ Tak mluvila tvá 
mateřská láska!

Anebo proč bych měl pomlčet o šlechetné obětavosti slovenského 
horníka Fritze z kolonie Rumpen? Bylo už k desáté hodině ten pá- 
tek navečer, když jsem zaklepal na jeho dveře a přicházel s velikou 
prosbou. Hledal jsem pro zítřek kmotry pro tři dosud nekřtěné děti 
jeho spoludělníka. Pomůže mně odstranit tuto poslední překážku? 
„Mám zítra „šichtu“, odpovídá po krátké poradě s mladou ženou, 
„ale jsem rád, že se můj kamarád dal konečně pohnout! Řekněte 
mu, že přijdu k nim ráno, a společně půjdeme do kostela do Bruns-
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sum.“ A ráno se brunssumský kostelník divil, když mu p, kaplan 
Merkelbach kázal připravit potřeby křestní a do sakristie se vrhnulo 
takové malé dětské procesí: František, Anna a Božena K., za nimi 
kmotr Fritz a pak rodiče křtěnců, kteří se také před chvílí byli smí
řili s církví v krásném kostele brunssumském.

J ednotvárný misijní program? Ale to byste napřed museli vidět 
a slyšet p. pastora hoensbroeckého, pionýra dělnické svépomoci 
v okolí velké mijny „Emma“! Jaký to kus sociální práce vykonal 
svým družstvem pro stavbu dělnických domků! Na 1800 jich tu vy
budoval a dlouhá léta správu jejich vedl, takže svou faru proměnil 
v bytovou kancelář. Praktikus každým „cólem“ ve svém životním 
díle —■ a ve své řeči druhý Abraham a sta Klara, jehož je náruži
vým čtenářem až do dnů stáří!

A k této kněžské individualitě dřívější doby postaví vám hned 
druhý den misijního putování jiný typ: moderního pastýře horníků, 
mladého kaplana Merkelbacha v Brunssum. Vysoká postava, havra
ní vlasy, vrozená ochota a energie — toť první dojem. A když vás 
vede do svého bytu, slyšíte na ulici pozdravy se všech stran, vidíte, 
jak se k němu hlásí mladí i staří — je to jejich kaplan. Zámožný 
z domova mohl bydlet pohodlněji ve výstavnější části osady bruns- 
sumské, mohl mít i blíže do kostela. Ale to se mu zdálo být jakýmsi 
odcizováním, vzdalováním se životu dělnickému. Ne, toho neučiní! 
Mezi dělníky zvolil si své bývání — těsné světničky — ale zato roz
šířil své kněžské srdce k plnému porozumění potřeb moderní pasto
race. Je mezi svými. Odtud také jeho láska i k našim krajanům a 
jeho ochota k českému misionáři, ač měl tehdy plno práce s přípra
vami na chystaný katolický sjezd v Maastrichu.

V Heerlerheide překvapili mne 00. lazaristé apoštolskou prosto
tou svých těžkých začátků. Jejich nevelký rektorát kryje jediná 
střecha. Kostel i fara tísní se pod ní, vše je tak chudičké, nízké — 
prozatímní dřevěná stanice duchovní správy u křižovatky cest! 
Pestrá směsice národů, různost jejich řečí ještě tu ztěžuje pastorač
ní práci. Nenadál jsem se, že mně dají 00. lazaristé také okusit 
svých těžkostí.

Při obědě vyptával se mne zcela nevinně P. superior, jak to asi 
vypadalo za světové války u nás, když měl voj. kurát na frontě nebo 
v nemocnicích pastorovat vojáky nej různějších národností evrop
ských. Vysvětloval jsem mu z vlastní zkušenosti, jak jsme se tehdy 
učili zpovídat maďarský, rumunský atd. pomocí t, zv. „polyglotů“ 
(různojazyčných příruček) a jak nás v tom dlouhá praxe válečná 
zdokonalila tak, že jsme už pak ani příruček nepotřebovali, „A zpo
vídal jste také maďarské vojáky?“ zeptal se ještě přímo P. superior. 
— „Ovšem že; snad někdy víc, než našich!“

Večer už jsem se chystal k odjezdu na noc do Heerlen, když tů 
přijde P. superior a praví: „Vzkázal jsem také našim Maďarům, že 
ie tu cizí misionář. A dva či tři přišli už teď k sv. zpovědi. Nevy- 
zpovídal byste jich ještě, důst. pane?“ — Ve mně hrklo, jako ve 
^'udentovi, kterého po odzvonění konce hodiny ještě profesor vyvo
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lal a zkoušet chtěl z toho, co už dávno byl student zapomněl. Prosím 
vás, deset let už nepřešlo maďarské slovo přes mé rty, deset let od
počívaly naučené kdysi otázky a modlitby maďarské v klínu paměti, 
jak je nyní honem vzkřísit?

„Mikor gyont utoljara?“ (Kdy jste se naposledy zpovídal?) — 
vyburcoval jsem usilovným přemýšlením cestou do kostela jedinou 
maďarskou otázku, — Těšil jsem se však nadějí, že snad některý 
z přihlášených Maďarů může být vlastně Slovák, anebo aspoň slo
venský rozumět. Byli to však kutí Maďaři! Zbožně se modlili z kní
žek, Bleskla mně záchranná myšlenka — béřu modlitební knížky 
jednomu z nich z rukou — tam jsou otázky ke zpytování svědomí, 
modlitba kajícná,,, jinak sice, než jsem se to za války naučil, ale 
přece aspoň podobnost slov připomněla mně tolik bývalé ,,moudros
ti“ maďarské, že jsem nezůstal ve zpovědnici „němým“ a že jsem 
mohl i pokání uložit maďarský. Kámen mně spadl se srdce, když 
jsem toho večera opouštěl zpovědnici. Nikdy mně v ní nebylo tak 
úzko, jako tehdy.

Celí šťastní nad několika větami rodné mateřštiny roznesli ma
ďarští poenitenti slávu cizího misionáře přes noc tak, že druhého 
dne ráno jsem ještě šestkrát musel uplatňovat trosky zapomenuté 
válečné prakse. Tehdy jsem si umínil, že už nepojedu na misii bez 
„polyglota“, (Pokračování.)

Jednotou církve k duchovnímu a sociálnímu 
povznesení Ruska.

(Z úvah ruského filosofa Čadajeva.)

Stále rostoucí počet přátel ruského unionismu, jakož i postup je
ho prací dokazuje jasně, že snahy sjednocovací v Rusku nebyly vy
volány uměle a nejsou chvilkové. Můžeme je stopovali celé desítky 
let, ba celá staletí. Objevují se za každých okolností, ano i v době 
nepřízně a pronásledování. A to je důkazem, že vyrostly ze zdra
vých kořenů hluboké ruské duše ia mají tudíž naději dalšího 
vzrůstu a vývoje.

Četní synové a dcery ruského národa, a to nejen smýšlení katol,, 
ale i pravoslavní, uvažovali o tom, zdali odloučení církevní vede 
k prospěchu jejich vlasti, čí ke škodě její, A svými úvahami došli 
k nepříznivému přesvědčení, jímž se také netajili, Za to dostávalo 
se jim tehdy ovšem vyhnanství a jiných krutých trestů, které jich 
však nijak nedovedly zastrašiti. Byli si plně vědomi, že pravda pro
následovaná zůstává pravdou, nikdy nestárne, ale vždy znova a 
znova zazáří plnou silou a krásou a vzbudí nové stoupence, nové 
vyznavače.

Tak po stu letech dochází ohlasu pravda, kterou napsal svému 
národu vynikající filosof Čadajev. Psal ji z lásky k své vlasti, jejíž 
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zřejmý úpadek jej hnětl. A jeho slova jsou tím vzácnější, že byla 
psána příslušníkem církve pravoslavné, a to na základě dlouholetých 
zkušeností a důkladných znalostí Ruska.

Filosof- kapitán Čadajev podnikl mnoho výzkumných cest na Zá
pad, aby poznal civilisaci tamějších národů a jejich povšechný roz
voj, Na svých cestách studoval pilně okolnosti a příčiny, které tak 
veliký kulturní rozvoj na Západě umožnily, a poznal, že hlavní 
z nich je křesťanství. I zželelo se mu vlastních bratří, u nichž místo 
pokroku a úspěchu shledával úpadek, a odhodlal -se veřejně sdělili 
své poznatky jednak v časopisech, jednak v korespondenci s význač
nými osobnostmi. Část této velmi zajímavé korespondence Čada je
vový se uchovala; s ní také dopisy, psané kdysi duchaplné kněžně 
Orlovové, V jednom z nich Čadajev napsal:

„Všichni evropští národové kráčeli po celá staletí ruku v ruce 
kupředu. A i nyní zůstávají pospolu a ubírají se toutéž cestou, ač 
by každý z nich mohl si najiti novou dráhu, K pochopení všeho 
toho, zejména rozvoje a pokroku této rodiny národů, netřeba studo
vali jejich dějin. Čtěte jen Tassa1 a spatříte je všecky klečeti u pa
ty zdí jerusalemských. Rozpomeňte se jen, že po patnáct století 
mluvili k Bohu jen jednou řečí, uznávali jen jednu duchovní a mrav
ní autoritu a měli jen jedno přesvědčení. Po patnáct století — kaž
dým rokem, v týž den, touž hodinu, týmiž slovy pozvedali své hlasy 
k Nejvyššímu, aby v jednom z největších dobrodiní oslavili jeho 
moc. Obdivuhodná shoda, tisíckrát vznešenější než všecek soulad 
světa fysického!

1 Torqua-to T-ass-o, italský básník, skladatel známé básně „Osvobozený Jeru
salem". N-a ni naráží Čadajev.

A toto ovzduší, v němž Evropané žijí, bylo přivoděno působením 
náboženství. Proto je jisto, jestliže nás nedostatek víry nebo ne
správná věrouka vzdaluje od ovzduší onoho všeobecného hnutí, 
v němž se sociální myšlenka křesťanská rozvíjela a utvářela, a řadí 
nás k oněm národům, kteří jenom nepřímo a velmi pozdě mají sklí
zeli užitek úplného působení křesťanství, pak musíme se všemožně 
snažili svoji víru znova oživiti a vytyčili s-i skutečně křesťanský 
směr, neboť co dobrého tam (na Západě) způsobeno, vše způsobilo 
křesťanství,“

Filosof Čadajev viděl tedy v církevním odloučení Ruska příčinu 
duchovně sociálního úpadku svého národa a návrat k jednotě pova
žoval za jediný lék k ozdravěni těchto poměrů. Toto své mínění uve
řejnil v ruském časopise „Teleskopu“. Musel za to ovšem těžce py
kali, Byl prohlášen nepříčetným a přenechán lékařskému dozoru. 
Přesto však přežil svého pronásledovatele cara Mikoláše; zemřel 
roku 1856. Časopis „Teleskop" potom zanikl, neboť redaktor byl 
poslán do vyhnanství na Sibiř a censor sesazen.

Než ani vězení, ani vyhnanství, ani carská censura nedovedly po
tlačili pravdu. Připravily jen hrob násilnétaiu caropapežství; tlume
ná pravda však září dnes jasně, jasněji než kdy předtím, A ruská 
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duše ji chápe a důvěřuje slovům, jež k ní mluvila ústa těch, kteří 
svůj národ opravdově milovali. Chápe, že je třeba viru národa oži
vit a podle ní denně řídit svůj život. Tato touha po víře a přilnulost 
k ní, různým způsobem projevovaná, dává naději, že národ ruský 
jistě pochopí jednou také nutnost náboženské jednoty, jež bude 
požehnáním i pro duchovní a sociální rozvoj Ruska.

Rozhledy po náboženském životě.
Doma.

Je radostným zjevem v českém kato
lickém životě, že letošní tisící výročí 
mučednické smrti sv. Václava oslavuje 
se především projevy náboženskými: 
pořádají se duchovní cvičení, tridua, 
-pobožnosti eucharistické, hnutí pro 
časté sv. přijímání nabývá půdy zvláš
tě mezi mládeží, v Orlu i Omladině. 
Aby ovoce svatováclavského nadšení 
bylo trvalé, je třeba, aby do našich ro
din se dostali trvalí apoštolé křesťan
ského světového názoru, t. j. katolická 
kniha a časopis. Tak bude zabezpeče
no dědictví sv. knížete i pro budouc
nost!

Symbolické pojítko, V roce jubilea 
svatocyrilského rozhodl se olomucký 
pan arcibiskup postavit na periferii 
města v Řepčíně-Olomouci novo-u ba
siliku na počest sv. apoštolů slovan
ských, Cyrila a Metoděje, a letos v ju
bilejním roce svatováclavském začalo 
se se stavbou. Ve svátek sv, Václava 
— na rozhraní tisíciletí — bude po
svěcen základní kámen chrámový. Sta
vitelé chrámů holdují v jubilejním no- 
ce prvnímu budovateli křesťanských 
svatyň pro víru cyrilometodějskou!

ČECHY

Výroční zpráva o činnosti arcidiecés- 
n:hc odboru ACM. v Praze za r. 1928. 
-Uplynutý rok byl dobou klidné a ta
ké úspěšné práce, provázené požehná
ním Božím. Činnost našeho odboru a- 
pošt-olátního rozvíjela se několikerým 
směrem. Především bylio- hleděno k to
mu, aby úcta ke sv. Cyrilu a Metoději 
v Čechách a hlavně v Praze byla po
kud možno prohloubena. Proto uspo
řádali jsme v předvečer svátku našich 
věrozvěstů, stejně jako v minulých le
tech, slavnostní večer ve velkém sále 
Slovanského -ostrova za přehojné účas

ti našeho katolického! lidu. Laskavostí 
vydavatelstva k témuž účelu bylo -nám 
dáno k disposici červencové číslo ča
sopisu ,,Sv. Vojtěch“, jež jsme vypl
nili v duchu cyrilometodějském. Vy
dali jsme i výzvu- k českému kléru, a- 
by důstojně -a svátečně oslavil v ko-s- 
telích den 5. července. Mnoho péče 
jsme věnovali řádnému chodu řecko
katolických bohoslužeb v Praze, což 
nás stálo přemnoho sta-rostí i -nákladu. 
Výsledky duchovní jso-u čím dále, tím 
radostnější a slibnější. Pravidelná ne
dělní liturgie byla hojně navštěvována 
hlavně rusínskou naší akademickou 
mládeží z Podkarpatské Rusi; na vá
noční a hlavně velikonoční slavnou li
turgii přišlo i mnoho ukrajinské emi
grace řeckokatolické. Žel Bohu, že 
kostel sv. Kříže na Příkopech, -který 
jest ohniskem zdejší unionistické čin
nosti, zdá se býti následkem odlišné
ho názoru na jeho nynější u-rčení u 
některých rozhodujících činitelů pro 
naše řekokatolíky ztracen a jiné vhod
né náhrady zaň není. Tím jest našim 
snahám postavena největší překážka v 
cestu, která zabraňuje, že nemůžeme 
se dostati -ani -o krok vpřed k defini
tivnímu -rozřešení palčivé otázky řec
kokatolického kostela. Rovněž přes 
všechno úsilí nepodařilo se nám nic 
více, než jen prozatímně vyřešiti ne
méně naléhavou otázku vhodných míst
ností pro řeckokatolického kněze a 
farní úřad jím spravovaný, což do ne
konečna oddaluje zřízeni samostatné 
řeckokatolické farnosti pražské, které 
jest svrchovaně třeba, nemají-li naši 
řekokatolíci podlehnouti svůdným a ú- 
■porným pokusům odkatoličení. Pouhé 
■krásné sliby na všech stranách tu ni
čeho nezmohou. Věcný a osobní ná
klad aspoň na provisorní udržování 
řeckokatolické duchovní správy v Pra
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ze je tak veliký a tíživý, že ho náš 
apoštolátní odbor na delší dobu už ne
snese, nedojde-li v tom směru k radi
kální nápravě. Tím se vysvětluje ta
ké, proč dosavadní kněz Em. Mydlik 
počátkem listopadu opustil své půso
biště v Praze, kde skoro po 3 léta 
marně se pokoušel najiti schůdnou ces
tu ke zdolání překážek výše zmíně
ných, Do konce roku jakž takž jej 
zastupoval O. Trofim. Zájem pro na
še potřeby a snahy udržovala pravi
delná měsíční apoštolátní pobožnost u 
sv. Kříže. V lednu provedl náš odbor 
po celých Čechách akci ve prospěch 
t. zv. Týdne modliteb za sjednocení 
církví. V době postní v podvečer ko
nal u sv. Kříže známý francouzský P. 
Ch. Bourgeois S. J. tři konference „O 
sjednocení církvi“, řadou inteligentních 
zájemníků slušně navštívené. Podporo
vali jsme jednoho iruskokatolického 
bolhoslovce východního obřadu na jeho 
bohosloveckých studiích ve Francii; 
dnes již jest jáhnem. Pravoslavnému 
Rusovi dru Val. Vilinskému pomohli 
jsme vydati jeho ruskou brožuru „I- 
deologické rysy rusko-katolického hnu
tí“, napsanou ve filokatolickém duchu 
pro pravoslavné jeho krajany. Pro na
še domácí československé poměry chys
táme do tisku český překlad krátkých 
„Dějin Podkarpatské Rusi“ od Kond- 
ratoviče s hojnými obrázky. Jinak vě
decky neúmorně pracuje v duchu cy
rilometodějském člen našeho výboru, 
známý slavista, univ. prof, a kam. dr. 
Josef Vajs. Ostatní členové výboru 
pěstovali hojné styky duchovní s ci
zinou, pracující o jednotu církve zá
padní a východní, a odbor i letos vy
datně morálně i hmotně podporoval 
pravoslavné slovanské emigranty mezi 
námi žijící a s důvěrou na ACM, se 
obracející. Sem dlužno zařaditi uspo
řádání společného Štědrého večera a 
velikonočního, oběda ipro opuštěné Vý- 
chodany v Praze. Jen na penězích vy
dali jsme na podporu ruské a ukra
jinské emigrace 5255 Kč, nepočítaje v 
to cenu obnošeného šatstva a obuvi, 
jim rozdané. Veřejnou výzvou v praž
ských katolických listech sebrali a od
vedli jsme 00. kapucínům v Sofii na 
Bulhary, zemětřesením postižené 13 
tisíc 400 Kč. Celkem jsme vydali na 
tuto charitativní akci přes 20.000 Kč. 
Jinak vydání jsme měli 34.720 Kč. Čle
nové výboru, až na 1, všichni také 
byli členy Přípravného výboru svato

václavského, připravujíce společně s 
jinými mileniovou oslavu smrti sváté
ho Václava doma i v cizině. Mimo to 
jednatel při zájezdu do Jugoslávie v 
rozmluvě s prelátem drem Grivcem dal 
podnět k myšlence pořádání t. zv. O- 
rientálniho kursu v r. 1929 v Praze. 
Odbor měl na sklonku roku něco málo 
přes 700 členů přispívajících a 10 za
kládajících, Ze zemřelých členů želíme 
zvláště smrti přelaskavého svého mís
topředsedy rnsgra dra Josefa Hanuše, 
metropol, kanovníka v Praze, jenž byl 
nejen členem, ale i velmi zdatným pra
covníkem na naší roli, kde jest práce 
dost, ale dělníků málo! Že jsme na 
dobré cestě, ujistil nás nynější ndp. 
nuncius rnsgr, Ciriaci, který záhy po 
svém ustanovení neváhal veřejně nám 
pomáhati hmotně i morálně, S prosbou 
o Boží požehnání zprávu svou končím. 
— F. P.

Zpráva o činiacsti diecésního odboru 
ACM. v Českých Budějovicích za rok 
1928. V Českých Budějovicích vznikl 
diecésní odbor ACM. r. 1926. Rozvět
vený a neusoustavněný spolkový život 
katolický na českém jihu má za ná
sledek, že mnohý, velice důležitý pod
nik těžko se vžívá a nenachází dosti 
spolupracovníků. Tak je tomu i s dí
lem tak důležitým a záslužným, jako 
jest ACM. V přítomné době má die
césní odbor ACM. v Českých Budě
jovicích 3 členy zakládající, 213 členů 
činných, 24 členy „Apoštolátu® Unita- 
tis“, 6 odborů místních, jichž počet 
členů není diecésnému ústředí znám. 
Činnost diecésního odiboru vztahuje se 
především na občasné upozorňování na 
ACM., jeho význam a přání sv. Otce, 
aby byl zaveden v každé farní osadě. 
Měsíční pobožnosti v místech, kde A- 
poštolát je zřízen, ise pravidelně ko
nají. Z význačnějších akcí uvádíme o- 
slavu sv. Cyrila a Metoda v Českých 
Budějovicích roku 1928, jež se konala 
spolu se zdařilým zemským sjezdem 
katolického učitelstva, dále .přednáš
ky, P. Ch. Bourgeoise S. J., jež tento 
propagátor unionismu konal pro kně
ze a pro širší veřejnost na podzim r. 
1928, Ústředí v Olomouci posláno bylo 
2000 Kč, do Bulharska postiženým ze
mětřesením 800 Kč. Podle míry hmot
ných prostředků bude i budoucně pa
matováno na potřeby díla uniioinistické- 
ho. V poslední době vyskytl se námět, 
aby českobudějovický odbor ujal se 
našich krajanů, žijících rozptýleně v 
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diecésích Dolních a Horních Rakous, a 
přispíval jim v jejich potřebách ná
boženských a kulturních. Běželo by 
hlavně o výpomoc v pastoraci v době 
velikonoční a o rozšíření katolického 
českého tisku. Doufejme, že námět do
jde svého provedení. — Karel Réban, 
t. č. jednatel ACM,

SLOVENSKO

V Trnavě na Slovensku odhalili pa
mětní desku zemřelému záhřebskému 
arcib. dru Juraji Haulikovi, rodáku 
trnavskému. K slavnosti přijela z Ju
goslávie do Trnavy početná chorvatská 
delegace se záhřebským arcibiskupem 
drem Bauerem včele, aby vyjádřili 
svoji vděčnost velikému synu Sloven
ska za nesmrtelné zásluhy o nábožen- 
sko-kulturní život chorvatský. Arci

biskup Haulík byl totiž zakladatelem 
nejmohutnější kulturní organisace 
chorvatských katolíků „Družstvo sv. 
Jeronýma“. A je zajímavo, že byl za 
svého života v přátelském styku se za
kladatelem podobné instituce na Slo
vensku „Spolku sv, Vojtěcha", drem 
Andrejem Radlinským.

Společnost Božského Slova otevřela 
nový svůj dům ve Štiavniku na Slo
vensku; jeho správa svěřena P. AI. 
Lazeckému. V nitranském misijním do
mě má společnost 130 studentů, kteří 
navštěvují tamější státní reálné gym
nasium. Pan biskup dr. Kmeťko, který 
společnost na Slovensko povolal, měl 
tedy šťastnou iruku! Dejž Bůh, aby i 
myšlenka sv, jednoty našla v domech 
společnosti a jejích odchovancích hoj
ně horlitelů.

Za hranicemi.
Z ŘÍMA A ITALIE

Svatý Otec — a Rusko, Svatý Otec 
Pius XI. přijal v audienci skupinu vy
nikajících ruských emigrantů, mezi ni
miž byla kněžna Volkonská, Androni- 
kov, několik generálů a plukovníků a 
také katolický kněz, syn pravoslavné
ho duchovního, který po 5 let byl věz
něn v bolševickém žaláři. O lásce sv. 
Otce k nešťastnému Rusku svědčí ta
ké to faktum, že knihovníkem v pa
pežském Východním ústavě je ruský 
emigrant, profesor Krucinskij.

ZE SOVĚTSKÉHO RUSKA

Odstraňují „urážlivá“ slova. Před
sednictvo „Uknnauky“ (ukrajinské vě
dy) v Charkově rozhodlo se vyloučit 
z ukrajinské řeči urážlivá (oskorbitel- 
nyja) slova. Jako první má ibýti od
straněno slovo: Žid. To mluví za celé 
knihy! Dále přicházejí na řadu pře
zdívky: kacap, jimiž byli nazýváni 
Moskali, a chochol, jak přezdíváno 
Ukrajincům. S rozhodnutím „Ukrnau- 
ky" vyslovila souhlas moskevská 
„Glavnauka" (hlavní věda), na niž se 
obrátilo předsednictvo o potvrzení své
ho návrhu. Připojila ijen žádost, aby 
jako urážlivé slovo bylo odstraněno 
také jméno: Malorus. Kdo však od
straní z nynějšího bolševického písem
nictví a mluvy ďábelsky rouhavá slova 
vládního „Bezbožníka“? — Nedělja.

V bolševickém časopise „Krasnaja 
Gazeta“ doporučuje privátní docent. J. 
Frolov především studium psycho-fysi- 
ologie, jakožto nejlepší zbraň v boji 
proti náboženství. Fysikální laboratoř 
a její pokusy mají prý dokazovat ne- 
udržitelnost náboženství. Jak si to 
představuje, vypravuje sám. Kterýsi 
„aktivista-bezbožník" studuje prý 
zvláště chemii (lučbu) barvících a svě
télkujících látek, aby mohl poslucha
čům pokusy vysvětlit oba biblické zá
zraky: zabarveni vody ve víno a zjev 
ohnivého písma na stěně. Bolševický 
„učenec" ovšem zapomíná, že ani Kris
tus Pán v Káně Galilejské, ani Daniel 
v hodovní síni babylonského krále Bal
tazara neměli nějaké fysikální labora
toře a nedělali chemických pokusů, ný
brž že to byly viditelné projevy moci 
božské. Tentýž časopis „Krasnaja Ga
zeta“ sděluje, že počátkem nového 
školního roku bude zaveden do všech 
vojenských škol kurs protinábožen
ské propagandy. Má mu býti věnová- 
noi 35 hodin učebných. Je zajímavo, že 
v téže době, co bolševické Rusko usi
luje i vojenskou výchovu otrávit jedem 
nevěry, v sousedním Japonsku snaží 
se ministerstvo národní osvěty všude 
zavádět náboženskou výchovu do škol. 
Snad děsí ruské bezbožníky ještě ty 
kříže a uizílky se „svátou zemí" (pa- 
lestynskou), které našli i mezi „kras- 
noarmejci" 8. pluku, uschované v je
jich prostých vojenských kufřících. Ale 
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běda Rusku, bude-li >je střežit vojsko, 
nenávidějící Boha!

V ruském katolickém měsíčníku „Ki- 
těží“ věnuje O. K. (prelát Okolo-Ku- 
lak) zajímavou vzpomínku loni zemře
lému pravoslavnému protoierej ovi Pe
tru Izvolskému, někdejšímu Ober-Pro- 
kunoirovi isv, synodu a členu státní ra
dy ruské, P. ízvolského vyhnala brzo 
domácí revoluce z vlasti za hranice, 
-kde roku 1922 přijímá svěcení kněž
ské a stává se duchovním správcem 
pravoslavných v belgickém Bruselu, 
Protikřesťanské šílení bolševismu při
vádí ízvolského k myšlence i horlivosti 
pro jednotu církve, sbližuje hoi a spřá- 
teluje s velikým belgickým kardinálem 
Mercierem. O šlechetnosti povahy P. 
Izvoilského uvádí prelát Okolo Kulak 
doklad ještě z doby jeho úřadování ve 
sv. synodu. Kterémusi pravoslavnému 
knězi z orlovské gubernie hrozilo ne
bezpečí proto, že jeho žena se stala 
katoličkou a jeho dcera že studovala 
na katolické universitě ve Frýburku, I 
obrátil se ve své tísni o přímluvu na 
katolického preláta Okolo-Kulaka, kte
rý dopsal pravoslavnému ober-proku- 
rorovi Izvolskému v této věci, A Izvol- 
skij pomohl! — Myšlenka církevní jed
noty měla a má mnoho upřímných, tře
ba -snad skrytých přátel i mezi bratry 
pravoslavnými! P, Izvolskij byl jedním 
z nich!

Revisní tovární komise („provjeroč- 
nyja komissií“) na Rusi staly se, jak 
dopisy z Ruska v deníku „Dni", č. 39., 
svědčí, metlou spořádaného dělnictva. 
Míchají se tyransky i dioi osobních jeho 
záležitostí. Od roku 1919 pracovala S. 
N, v přádelnách nedaleko Moskvy a 
stala se tam .svojí přičinlivostí dokon
ce i mistrovou. Koncem letošního břez
na přišla do přádelny revisní komise 
a ptala se jí po jejím původu,, Dělni
ce odpověděla, že je taková Otázka 
zbytečná, poněvadž hned při vstupu do 
továrny vše napsala na svoji přihláš
ku vlastnoručně. Už tehdy napsala, že 
její rodiče byli šlechtici. Ale nyní mě
lo to býti příčinou, aby -byla po lOle- 
té svědomité práci propuštěna z továr
ny, Opřel se však proti tomu i ředi
tel i dělnictvo. Prozatím ji tedy po
nechali na dosavadním místě. Ale za 
měsíc přišla revisní komise znova. A 
zase předvolala k sobě dělnici S. N. 
a tázala se jí, proč zůstává stále svo
bodnou. Dívka odpověděla, že se musí 
napřed otázat ředitele továrny, je-li 

povinna se provdát. Ředitele ovšem ta
kové počínání komise na nejvyšší mí
ru popudiloi, zastal se počestné dívky, 
ale dopisovatelka připomíná, že jedná
ní revisní komise těžce dolehlo na děl
nici S, N., takže se obává, aby ne
propadla zoufalství. Neboť prý u nich 
v poslední době počínání revisní ko
mise zavinilo už více sebevražd. Že se 
revisní komise tovární zajímají o to, 
je-li dělnice svobodná či provdaná, má 
také svoji zvláštní příčinu. Není totiž 
na nynější Rusi řídkým zjevem, že dív
ky, zvláště z inteligentních rodin, ztra
tily své snoubence jednak ve válce a 
revoluci, jednak také následkem emi
grace, Zůstávajíce věrny vzpomínkám 
minulosti, vyhýbají se tyto dívky ja
kýmkoli novým stykům a známostem. 
Leckdy musejí proto přeslechnouti i 
jízlivou poznámku: „Čeká, až se jí že
nich vrátí z ciziny!" Kromě toho zů
stává mnoho dívek-dělníc neprovdáno 
následkem nynějších těžkých poměrů 
rodinných, mrzáctví mužů i nedostat
ku přiměřeného věna. Mezi těmito děl
nicemi vznikly pak i zvláštní kroužky 
dívek, které spojovalo stejné předse
vzetí, že se totiž budou vyhýbat zná
mostem s mládeží mužskou, A když 
se k takovému skromnému způsobu ži
vota svobodných dělnických dívek při
pojila i větší horlivost a vroucnost ná
boženská, nedivno, že se staly bolše
vikům politicky nespolehlivými. Je to 
ovšem doklad mravního smutného o- 
vzduší na dnešní Rusi, když pouhá po
čestnost dívky, která nechce plavat se 
Špinavým proudem času, vrhá ji v po
dezření a pronásledování strážců prá
va, spravedlnosti a velebené demokra
cie!

„Sojuz kresťjanskago bratstva“. Ve 
formě nové sekty ustavují se vlivem asi 
zahraniční propagandy na Povoiží, (J- 
krajině i za Urálem „Svazy selského 
bratrstva“. Členy jejich mohou se stát 
tichonovci i „obnovlenci“, baptisti i 
staroiobřadci, ba i tatarští mohamedá- 
ni — na .náboženské vyznání „sojuz" 
nebéře totiž ohledu, zato zdůrazňuje 
praktické „bratrství“, to jest vzájem
nou pomoc členstva. Dopisovatel ča
sopisu „Den“, čís, 42., uvádí příklady 
takové „bratrské" praxe: Chudým 
snoubencům jako svatební dar půjčuje 
člen „sojuza" koně a pluh na dobu 
setí a přidává pytel ovsa. Jindy se u- 
jímá celý „sojuz“ člena odsouzeného 
do vězení pro podezření z účasti na 
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teroristických podnicích a dodává mu 
tam stravu, před velikonocemi rozdě
lují se bohatí s chudými o své zásoby 
jídla k „razgovenie", to jest k prvnímu 
požívání masa po době postní. V dě
dinách, kde mají členové „sojuza" po
le vedle iselbe, rozhodli se zavést spo
lečné hospodaření. V mravním ohledu 
nežádá „sojuz“ úplné zdrženlivosti od 
lihovin, ale pokutou trestá veřejné o- 
pilství členů. K sovětské vládě chovají 
se „sicijuizy“ celkem neutrálně, nezú
častňujíce se protirevoluoních akcí. 
Chtějí napřed organisačně zmohutnět a 
pak teprve čelit nenávisti a násilí bol
ševickému. Tisíciletým křesťanstvím 
zkypřené lány ruských duší byly bol- 
ševictvím zpustošeny a nemohou býti 
osévány plnosti setby Kristovy, zůstá
vají však úrodnými pro každé zrnko 
jednotlivé nauky evangelia, které po
tají do nich zasévají cizí sektáři. Ta
kovým zrnkem je i bratrská láska křes
ťanská, z nichž vznikají „sojuzy krest- 
janskago bratstva“ na Rusi!

Z POLSKA

„Stará církev“. Vojvodský úřad ve 
Vilně odmítl už po třetí žádicist sku
piny pravoslavných, vedené knězem 
Levickým a senátorem Bogdanovičem, 
aby byla úředně registrována nová ná
boženská společnost tak zvané „Staré 
církve“. Jde tu o pravoislavné, kteří 
neuznávají autokefalní (samostatné) 
pravoslavné církve v Polsku a chtějí 
kanonicky býti podřízeni arcibiskupu 
Elevteriovi v Kcvně. Připomeneme-li 
sobě, že arcibiskup Elevterij po svém 
návratu z Moskvy stal se arcibiskupem 
litevsikým a vilenským se souhlasem 
obojí vlády litev.siké i sovětské, pocho
píme, proč polská vláda na svém úze
mí znemožňuje utvoření nové pravo
slavné církve, podléhající vlivům za
hraničním! Střetly se tu zájmy poli
tické!

Římští preláti z Východní kongregace 
Ciconiani a Terciarolí, kteří se zúčast
nili pražského orientálního kursu srp
nového, odejeti z Prahy do Polska, na
vštívili Varšavu, Lvov, Přemysl a Sta- 
njslavíplv, prohlédli si řeckokatolické ú- 
stavy církevní a kláštery 00. basiliá- 
nů, východních redemptorístů, studitů, 
sester basiliánek a služebnic Panny 
Marie. Zastavili se také u arménského 
arcibiskupa Ivovského msgra Theodo- 
roviče, i latinského arcib. Tvardowski- 

ho. Účelem jejich cesty bylo ex au- 
topsia poznat kraje a poměry východ
ního obřadu, o nichž rozhoduje právě 
Východní římská kongregace. Staré po
řekadlo, že nebe je vysoko a car da
leko, nemůže zůstat v platnosti na cír
kevním poli za papeže unionisty.

Při varšavské bohoslovné fakultě 
pravoslavné zřízen byl státní internát 
pod dozorem ministerstva kultu a ná
rodní osvěty. Oficielní řečí v interná
tě stanovena byla polština, a to nejen 
ve styku s vládou a jejími orgány, ný
brž i ve vnitřní správě ústavu a ve 
styku s jeho chovanci. Pravoslavný 
metropolita Dionysius rozhoduje toli
ko v otázce náboženského vychování 
v internátě. Správa internátu sestává 
z ředitele, hlavního vychovatele a je
ho spolupracovníků, z nichž jeden je 
sekretářem. Ředitel a hlavní vychova
tel mají býti osoby duchovní. Hospo
dářské záležitosti internátu vede tak 
zvaný intendant. Rozhodující slovo ve 
správě celého ústavu má však delegát 
ministerstva kultu a národní osvěty, 
který se účastní každé schůze správy 
internátu a měsíčně podává zprávu 
svému ministerstvu o celém živictě ú- 
stavním, Studenti, kteří vstupují do' in
ternátu, se zavazují, že se budou vě
novat službě Boží. Kdyby ústav opus
tili a zvolili si .snad jiné povolání, jsou 
povinni hradit státu veškeren náklad, 
který si vyžádal jejich pobyt v inter
nátě. — Autokefální pravoslavná cír
kev v Polsku zavedla už dříve polšti
nu za jazyk bohoslužebný, nyní dicista- 
la i pro svůj dorost kněžský polský 
internát, není tudíž divu, že se těší 
vládní přízni. Aspoň jistě větší než u- 
kirajinští řekokatolíci, kteří si hájí svo
ji církevní a národní samostatnost.

Sjednocení polské sekty mariavitů 
se „starou církví“ pravoslavnou dosud 
se nezdařilo. „Stará církev" nemá stát
ního schválení v Polsku.

Řeckokatoličtí biskupové z Haliče, 
Podkarpatské Rusi a Jugoslávie vy
dali společný pastýřský list k padesá
tiletému kněžskému jubileu sv. Otce. 
Podle něho má jubileum v diecésích 
řeckokatolických trvat od svátku sv. 
Petra a Pavla do svátku Neposkvrně
ného Početí Panny Marie. Z Ukrajiny 
vypravila se do Říma v půli letošního 
července jubilejní pout řekokatolíků 
za vedení metropolity Šeptického, kte
rou svátý Otec přijal v dlouhé audi
enci. Zvláště vroucně zmínil se svátý 
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Otec ve své odpovědi na pozdrav me
tropolitův o mučednické věrnosti u- 
krajinských řekokatolíků k apoštol
skému Stolci. S poutníky vrátil se do 
Lvova .někdejší kanadský biskup řec
kokatolický, msgr. Nikita Budka, kde 
zůstane trvale jako metropolitní kanov
ník.

Hluché uší k jasným projevům řím
ských papežů mají mnozí političtí o- 
bránci katolicismu v Polsku. Tolikráte 
zdůrazňovala svátá Stolice římská jed
notu katolické víry při různosti úcty
hodných obřadů, tolikrát vystoupila s 
celou rozhodností svého úřadu pro je
jich zachováni, z lásky k východnímu 
obřadu založil Benedikt XV. samostat
nou kongregaci pro východní církev a 
v „motu proprio“ ze dne 1. května r. 
1917 výslovně si přeje, aby „non modo 
conserventur, sed accrescant ecclesiae, 
ex quibus compactum et coagmenta- 
tum constat unum corpus Christi mys- 
ticum, seu ecclesia catholica", to jest 
aby nejenom byly zachovány, ale aby 
vzrostly církve, z nichž sloučeno a spo
jeno trvá jedno mystické tělo Kristo
vo, to jest církev katolická! Ale to 
vše jako by nadarmo prohlašovala hla
va církve! V polském časopise „Slo- 
wo“, vycházejícím ve Vilně, rozepsal 
se o otázce „unie“ na „kresách“, to 
jest pohraničních okresích polsko-rus- 
kých, Roman Skirmunt v dlouhém ú- 
vodníku „Zavile zagadnieinie“. Pomí
jíme mlčením jeho historicko-ipolitic- 
ko-náboženské výklady o unii, ale ne
ní to rozhodně správné stanovisko!, 
když autor píše: ,,Ci, którym swita 
wyžszošč košciola katolickiego, przyj- 
ma jego obrzadek, bez plaszcza unji“, 
(to jest: Ti, kterým je patrna přednost 
katolické církve, přijmou j e j i obřad 
bez pláště unie.) — Katolická církev 
nemá přece jen obřad latinský — je 
stejně katolickým i obřad východní, 
nad nimž bdi stejně římská kongrega
ce jako nad latinským. Necitelností je 
bojovat proti „uniatům" tím, že proti 
velikým mučedníkům svaté jednoty, sv. 
Josafatovi a. blahosl. Ondřeji Bobolo- 
vi, stavějí se její zrádcové Siemaszko, 
Lužinski a Zubko, anebo temné posta
vy z poslední vojny. Tak obhajovat ka
tolicismus znamená jej poškozovat, a 
tak luštit otázku unie znamená jen 
hlubší propast kopat mezi Západem a 
Východem.

Nepříznivé stanovisko polské vlády 
k církvi řeckokatolické „vysvětluje' 

otevřeně polský list „Kurjer Wíleňski“ 
■tím, že prý je to zájem polského státu, 
aby se vytvořila vedle polské církve 
katolické též silná a jednotná církev 
pravoslavná. Tak zvaná „idea jagiel- 
loňska“ žádá prý, aby polská republi
ka opírala svoji politiku současně i o 
katolictví, i o pravoslaví. Právem -od
suzuje takové psaní a smýšlení jako 
smutné a škodlivé nejen se stanoviska 
katolického, ale i pioilského ;— kněžský 
časopis „Gazeta Košcielna".

M sijní ústav v Lublině, který letos 
vhodněji upravil své budovy, má pro 
své chovance dvě oddělení, a to obřadu 
východního a západního. Podle toho, 
který obřad si chovanec zvolí, takové
ho se mu pak dostává vzdělání. Do
savadní profesor jazyka ruskéhoi, sta
roslovanského a řeckého, dr. O. Kol- 
pinskij, byl z Lublína odvolán do 
Charbtnu v Asii, a jeho nástupcem se 
stal O. AI. Sipiagin, který také koná 
v domácí kapli bohoslužbu v obřadě 
východním.

Svěcení „Východního institutu1' v 
Lublině 16. září 1929. Přítomni byli 
nejd, pan arcibiskup Ropp, iniciátor 
toho díla, se svým neúnavným sekre
tářem p, přel, Okolo-Kulakem, nejd. p. 
biskup lublínský Fulman, p. biskup 
Przezdiecki (biskup podleský), ka
pitula lublínská, vojevoda lublínský 
a j.

První promluvil rektor Institutu vdp. 
dr. Chwiečko o dějinách Institutu. In
stitut povstal roku 1924 v budově, 
kterou nejd. p. biskup lublínský k to
mu účelu i s kostelem sv. Josafata vě
noval. Začátek byl velmi skrovný a ob
tížný. Včele stál vdp, kan. Sagaillo. 
Bídný stav budovy křičel zrovna po 
nápravě. Prozatím měl Institut jen jed
noho alumna. Následujícího roku byl 
jeden vysvěcen — dnes pracuje v 
Charbině. Ve školním roce 1925-26 
bylo již 9 alumnů, z nichž byli 2 vy
svěceni; prozatím pracují v diecési vi- 
lenské. Ve školním roce 1926-27 byl 
zařízen doplňovací kurs gymnasiální, 
2 léta filosofie 1 orientalistika. Tuto 
vykládal dp. Niemancewicz, ruský vy- 
hnanec, absolvent orient, institutu v 
Římě, letos novic T, J. -v Albertýně. 
Vysvěceni byli 4 kněží, z nichž 2 stu
dují v Římě, 2 pracují na hranicích 
ruských. Ve školním roce 1928-29 do
stalo se Institutu právního uznání. V 
jeho čele stojí nyní patronát, jehož 
praesesem jest nejd. p. arcib. Ropp, 
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sekretářem vdp. prelát Okolo-Kulak. 
Tento patronát stará se nyní o finanč
ní stránku Institutu místo dosavadního 
sdruženi misijního, Kromě toho sám se 
stará o výchovu svých alumnů pod ve
dením vlastního spirituála vdp. Wierz- 
bického. Založena také sekce východ
ní, jejímž úkolem jest seznámiti alum- 
ny s obřady „Cerkve". Říditi ji bude 
vdp. prelát Sipjagin, konvertita, býva
lý ředitel institutu pro ruskou mládež 
emigrantskou v N.imur v Belgii, Bude 
zároveň vyučovati jazyku ruskému 
místo vdp. Diodora, který odchází do 
Charbina. Kromě toho budou se alum- 
ni seznamovat! s dějinami, geografií i li
teraturou ruskou. Bohoslovecké před
nášky mají pp. prof. semináře diecése 
lublínské.

Tohoto roku skončili přestavbu In
stitutu a slavné posvěcení má býti ko
runou toho díla, o které sama Boží 
Prozřetelnost pečovala. Navenek se 
Institut dosud málo ukázal, ježto 
vnitřní práce bylo mnoho. Přesto se 
usilovně stará o povznesení kultu Bo
žího v kostelíčku sv. Josafata, Dne 8. 
září byla slavně posvěcena kaplička 
východního obřadu drem Kolpinským, 
jehož jest dílem.

Po něm promluvil nejd. p. arcibiskup 
Ropp. Naznačil na začátku, jak na 
cestě z Ruska při pohledu na tolik o- 
puštěnýcih katolických kostelů pojal 
myšlenku založiti seminář v Polsce pro 
Rusko, Bolševismus brojí proti Bohu, 
ničí zásadně vše, co se jeho zásadám 
protiví. Netřeba se však obávatí, že 
ten stav dlouho zůstane. Jakmile se 
Rusko církvi katolické otevře, bude to 
ohromný terén apoštolátu. Nutno již ny
ní připravovati dělníky pro tuto vinici 
Páně, kteří by důkladně znali tamní 
poměry a kteří by jednou i mezi pra
voslavnými mohli pracovati. Práce 
„Institutu východního“ nebude nikterak 
na úkor prací obřadu východního, 
které uznává jako velíce užitečné, ač
koliv si vytkl program své vlastní prá
ce, hlavně pro katolíky n Rusku.

Pak posvětil nejd. p. arcibiskup Ropp 
budovu. Slavnost byla zakončena přá
telským večírkem.

Z JUGOSLAVIE

Chorvátský metropolita, záhřebský 
arcibiskup dr. Anton Bauer oslavil 
koncem letošního července padesáté 

výročí svého kněžství. Po 23 léta byl 
universitním profesorem apologetiky a 
filosofie na bohoslovecké fakultě v Zá
hřebu, a když roku 1892 vydával svo
ji první vědeckou knihu „O přiroze
ném bohosloví", musil si takřka tepr
ve tvořit chorvátskou vědeckou termi
nologii. Po dvou letech vydává první 
chorvátskou metafysiku. Důkladné 
vzdělání filosofické spojoval profesor 
dr. Bauer s neohrožeností obhájce ka
tolické víry. Když v letech osmdesátých 
minulého století začal se tlačit do vě
deckého písemnictví chorvátského pro
tikřesťanský materialismus (dr. Bogo- 
slav Šulek, „Područje materialismu“), 
vystoupil proti němu dr. Bauer s ne
úprosnou logikou a spravedlivou iro
nií svojí knihou „Područje materialis
mu“. Stejně ostré kritice podrobil me- 
tafysickou soustavu Wundtovu. Jeho 
vědecká činnost zasloužila mu řádné 
členství Jugoslávské akademie věd a 
umění v Záhřebu. Vedle toho redigoval 
od roku 1886—1890 „Katolički list" a 
také do něho přispíval články filoso- 
ficko-apologetickými. Roku 1910 stal 
se profesor dr, Bauer pomocným bis
kupem .nemocného arcibiskupa záhřeb
ského dra Posiloviče a roku 1914 je
ho nástupcem. Jako arcibiskup*zá'hřeb-  
ský postavil si dr, Bauer nejkrásnější' 
pomník v novém velikém chlapeckém 
semináři a katolickém gymnasiu. Myš
lenka cyrilometodějská, která v chor
vátském metropolitovi má nadšeného 
vyznavače a podporovatele, přivedla 
ho častěji na náš Velehrad, a letos 
přes vysoký věk, 73 let, a dalekou ces
tu, i k hrobu sv. Václava do Prahy. 
„Izlij, Bože, svoj blagoslov nad veli- 
kim jubilarcem!“

Biskupský ordínariát na ostrově Krku 
vydal stručný, ale důrazný leták proti 
nemravné módě a pioti nepřístojnos
tem při koupání. Leták upozorňuje vě
řící, že neslušně oblečené osoby ne
mohou býti připuštěny do kostela na 
bohoslužby a kněží nesmějí takovým 
osobám podat Těla Páně. Za neslušný 
je pokládán oblek ženy, který nesahá 
po krk a pod kolena a na rukou až k 
loktům a který je zhotoven z příliš 
průhledných látek. Nepřípustné jest 
společné koupáni obojího pohlaví a 
pobíhání v koupacím úboru mimo kou
paliště. Zajímavo je, že varovný leták 
na chorvátském ostrově Krku byl vydán 
nejen chorvátsky, ale i česky a němec
ky. Patrně tam do přímořských lázní 
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pronikla (naše česká a německá nesty
datost módy a péče o tělesné zdraví!

Z BULHARSKA
Z Bulharska, Známý u nás z vele

hradských sjezdů bulharský misionář 
P. Damián Ghiulov, Ord. Capuc., píše 
z Kalačlie u Plovdivu, kde nyní vede 
duchovní správu, o smutných tamějších 
poměrech. Je to právě onen kraj, 'kte
rý loňského roku byl nejvíce postižen 
hrůzami zámět řešení. Farnost kalač- 
lijská je úplně katolická a čítá více 
než 4000 věřících. Bohužel, chrámem 
jejich je dřevěný barák v rozměru 40 
krát 12 m. Otcové kapucíni, duchovní 
správcové osady, zůstávají ve starém 
svém domě, který byl sice po země
třesení poněkud opraven, přesto však 
ještě je v nebezpečí sesutí. Farníci byli 
nuceni ipo zemětřesení provádět ná
kladné stavby,, přestavby a opravy jak 
svých příbytků, tak i hospodářských 
stavení, chlévů a stodol, a tím se ovšem 
velmi zadlužili. P. Daimián, který pro 
přílišné námahy a práce misionářské 
v Sofii ochuravěl, doufá, že se ve ven
kovské duchovní správě zase zotaví a 
že se pak opět vrátí na své dřívější 
působiště. Literární práce však se ani 
ve svém zátiší venkovském nevzdal. 
Těší se také, že z milodarů zaslaných 
čsl. episkopátem apoštolskému visitá- 
tonoivi msgru Roncallimu pro postiže
né zemětřesením bude pamatováno i na 
jejich novou farní budovu.

Z FRANCIE

Správce krajanských misií ve Fran
cii, msgr, dr, Rud, Zháněl v Paříží byl 
na žádost pařížské nunciatury a fran
couzského episkopátu jmenován od sv. 
Otce papežským domácím prelátem. Je 
to vděčné uznání apoštolské práce, kte
rou už po léta koná mezi našimi kra
jany ve Francii msgr. dr, Zháněl. Tě
šíme se z vysokého vyznamenání na
šeho spolupracovníka apoštolát,ního a 
voláme blahopřejné: Na mnogaja Ijeta!

Kult sv. Terezíčky od Ježíška vyráží 
nové, svěží ratolesti. Jako 15‘letá no- 
vicka projevila kdysi sv. Terezička 
jedné ze svých řeholních sester úmysl, 
že se chce v Karmelu (klášteře) mod
lit zvláště za hodné kněžstvo. A také 
nyní její mocné ochrany a přímluvy 
nebeské zakusili mnozí kněží, kteří se 
jí odporoučeli ve svých kněžských tís

ních a potřebách. Tyto radostné zku
šenosti byly asi pohnutkou, že vzniklo 
a se šíří volné sdružení kněží pod ná
zvem „Fratres spirituales S. Teresiae 
a Jesu Infante“. Členové jeho snaží 
se ve svém životě uskutečňovat zásady 
světice z Lisieux, její pokoru a dětin- 
nou důvěru v Boha, a v tom duchu vy
chovávat i věřící sobě svěřené, přivá
dět je co nejblíže k nejsvětější Eucha
ristii a k porozumění oběti mše svaté. 
Denně modlí se kratičkou modlitbu. 
(„Deus, qui Tui amoris spiritu Sanc- 
tae Teresiae a Jesu Infante animam 
incendisti, praesita etiam nobis, ut Te 
diligentes multos ad amorem Tuum at- 
trahamus.") Sestry karmelitky v Li
sieux obětují za sdružení „Fratres 
spirituales S. Teresiae a Jesu Infan
te“ každý první čtvrtek měsíce sva
té přijímání a u hrobu světice 
denně za ně konají modlitby od 
půl 5. do půl 6, hod. Přihlášky možno 
adresovat: Sacr. Peregrinationum Rec- 
tor, 52, rue de Livarot, Lisieux (Cal- 
vados), France. Orgánem sdružení jest 
časopis „Sanctae Lexoviensis Teresiae 
Annales“, Nebeské přímluvě sv. Tere- 
zičky od Ježíška odporučil nynější sv. 
Otec svůj nový ústav římský „Russi- 
cum“ a celé dílioi sv, jednoty, jež zvláš
tě potřebuje apoštolských kněží. — G. 
Koše.

Z NĚMECKA

Němečtí katolíci se chystají letos o- 
slavit 750, výročí smrti sv. Hildegardy, 
nejslavnější ženy německého středo
věku, S oslavou bude spojena i zají
mavá výstava sv. Hildegardy, na níž 
budou shromážděna mystická díla u- 
mění a literatury :z benediktinských 
klášterů (Maria Laach, Kessfeld a j.) 
a staré památky z kláštera ruperts- 
bergského, jejž byla založila sv, Hil- 
degarda.

Smutné konce starokatolické sekty. 
Zrodila se noku 1871 z odporu proti 
usnesení vatikánského církevního sně
mu o papežské neomylnosti. Měla v 
čele 14 učených profesorů — mezi ni
mi i jinak zasloužilého mnichovské
ho profesora dra Dollingera — těšila 
se přízni světských vlád — železný 
kancléř Bismarck ji protěžoval za nej- 
,prudšího' kulturního, boje v Německu, 
dal jí vyplácet 48.000 marek roční 
podpory, zatím co přes 2000 katolíků 
v Německu dal trestat za jejich věr- 
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nosí k Římu peněžitými pokutami a 
žalářem. Na počátku roku 1875 trpělo 
přes 1000 katolických kněží v žalářích! 
Vláda německá lákala k odpadu ka
tolické kněze tím, že jim ponechávala 
farní obročí i když odpadli, dávala o- 
chiotně katolické chrámy do spoluuží
vání starokatolické sektě, katolické se
mináře a bohoslovecké ústavy násilně 
zavírala a tři starokatolické profesory 
(Reusche, Langena a Menzela) vnutila 
dokonce i na katolickou bohoslovec
kou fakultu do Bicnnu. . . Tak hrozivě 
počínala před 60 lety sekta starokato
lická! A dnes? V bavorském Pasově 
stojí starokatolický kostel prázdný a 
v Mnichově koupili někdejší staroka
tolický kostel 00, redemiptoristé a 
znovu jej posvětili k bohoslužbě kato
lické! A u nás? Český odpadlý kněz 
dr. Iška, stal se dokonce i starokato
lickým biskupem, zanesl až do Ame
riky svoji odpadlickou propagandu, 
snažil se rozvrátit české katolické osa
dy okolo Protivína ve státě lowa po
mocí tak zvaných osvojenců, to jest 
pokrokářů, Zřídil jim tam a „posvětil“ 
i .„česko-národní" hřbitov, . na němž 
místo kříže dal postavit sochu Husovu. 
A dnes? Starokatolický biskup dr. Iš
ka skončil v hanbě své poslání americ
ké— jako placený konfident rakušác- 
ký — a jím svedení osvojenci z Proti
vína a okolí před smrtí raději se stě
hují z dosahu „česko-národního“ hřbi
tova Husova, aby tam nemuseli být 
pochováni! Obyčejné konce lidského 
díla!

Z AMERIKY

Polských vystěhovalců v Kanadě je 
120.000 a velkou většinou (75 proč.) 
žijí na farmách. Jako všude jinde je 
to kostel a škola, které v nich udržují 
náboženské a národní vědomí. Pro ve
likou rozlehlost Kanady je ovšem po
čet 48 polských kněží tam působících 
nedostatečný, zvláště když dosavadní 
kolonisační politika zúmyslně rozhazo
vala příchozí Poláky ipo všech stranách 
Kanady, aby je tím spíše utopila ná
rodnostně vé směsici různých národů. 
Ale cici národnostně hynulo, hynulo i 
nábožensky. To je v emigraci pravid
lem. Proto se snaží pošlí kněží z Ka
nady regulovat vystěhovalectví ze sta
ré vlasti tak, aby nové přírůstky pol
ské přicházely do stávajících už pol
ských osad, a tak je nejen zvětšovaly, 

ale polský a katolicky ohrožovaly. 
Tímto úkolem byl pověřen jeden z nej
zasloužilejších organisátorů a pionýrů 
polských v Kanadě, P. František Pan
děr.— Bolesti a tužby Poláků jsou o- 
všem bolestmi i tužbami českých vy
stěhovalců v Kanadě, snad jenom o to 
palčivějšími a vřelejšími, že katoličtí 
Čechové a Slováci nemají tam vůbec 
svého rodného kněžstva v duchovní 
správě působícího. Nedávno Rev. To
mánek, Čech, a nyní P. Florián, V. D., 
Slovák, kterého nitranský pan biskup 
Kmeťko do Kanady poslal, konali je
nom misijní cesty ipo rozlehlé oblasti 
kanadské. Ale snad aspoň jejich na
byté zkušenosti poslouží k dobru naší 
československé emigrace!

Nový řeckokatolický biskup v Kana
dě msgr. Vasil Lawika, byl vysvěcen 
14. července 1929 v Edmontcně, a ne
děli nato pak slavnostně intronisován 
ve Vinnipegu. Pro jazykové poměry 
kanadské je charakteristickým, že ká
zání při svěcení vladyky Vasila bylo 
proneseno ukrajinsky, anglicky a fran
couzský.

Z MEXIKA

Dohoda vlády mexické s cukví ka
tolickou nevrátila katolíkům plné slo
body náboženské, Je to patrno z pro
jevu mexického ministra financí, kte
rý uvedl jako hlavní body „dohody“ 
tyto: Kostely určené pro katoliclnciu 
bohoslužbu jsou majetkem národním, 
patří k národnímu pokladu a požívají 
proto i příslušných výsad. Dozor nad 
kostely a jinými budovami, určenými 
k účelům církevním, vede ministerstvo 
vnitra, financí a místní příslušné úřa
dy. Každý kirastel má určenu osobu, 
která nese odpovědnost vůči vládě za 
zachovávání předpisů v záležitostech 
náboženských. Katolíci, používajíce 
kostelů, jsou povinni udržovat je v ná
ležitém stavu, odstraňovat všeliké ne
dostatky v ohledu jejich bezpečnosti, 
čistoty a zdraví. Bez úchvaly minis
terstva financí nemichou býti vykonány 
žádné opravy, které by mohly poško
dit trvalost budovy anebo její cenu u- 
měleckou či historickou. Vláda však 
smí kdykoliv provádět takové vnitřní 
opravy .kostelů, které se ukáží nutný
mi anebo vhodnými pro dicibro osady 
či zkrášlení svatyně. — Ministerstvo 
financí rozhoduje cestou administra
tivní o všech otázkách, týkajících se 
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zvětšení či používání budov s koste
lem souvisejících, -— Vláda je opráv
něna odňat kostely náboženskému po
užíváni, anebo je určit ipro jiné účely, 
jestliže obec neplní svých povinností, 
týkajících se udržování kostela anebo 
jiných budov církevních, aneb jich po
užívá jinak, než předpisuje zákon. To
též právo má vláda v případě, že by 
se v kostele déle roku nekonaly ná
boženské úkony. Jakousi náplastí ta
kovéto církevní ,.svobody“ v Mexiku 

má býti iposlední ustanovení, podle ně
hož poškozovatelé kostelů podléhají 
trestu vězení od 1—2 let. Poněvadž 
katedrální chrám v městě Mexiku za 
poslední tři léta byl velmi poškozen, 
bude používáno místo něho starodáv
ného kostela ,,la Protesá“ za chrám 
biskupský. Papež jmenoval sekretá
řem apoštolské delegace mexické O, 
Ign; Romero, rodilého Mexikána, Je 
to první případ, že delegát apoštolský 
i jeho sekretář jsou Mexikánci,

Literatura.
Kolej redemptoristů v Oboříšti u 

Dobříše vydala svým nákladem iďvě 
knihy, aby umožnila studie svým 39 
bohoslovcům, mezi nimiž jsou také na
dšení ctitelé východního obřadu. — 
Prvním dílem je „Život blahoslavené 
Panny Marie“ cid dra Jos. Miklíka. 
Vyšlo již druhé vydání a těší se do
sud veliké oblibě. Cena knihy byla sta
novena úmyslně tak nízko, aby si ji 
mohly koupiti i rodiny méně majetné. 
Má 226 stran a jest ozdobena 22 obra
zy. Vázaná v blankytně modrém plát
ně se zlatým nápisem stojí jen 16.50 
Kč, Spisovatel vyhnul se legendám, 
kterými obetkala zbožnost věřících ve
lebnou pioistavu Matky Kristovy; zato 
prostudoval tehdejší spisy rabínské, ze 
kterých se dovídáme, jak se v době 
Kristově ve Svaté zemi žilo a praco
valo. — Druhou knihou je „Život sv. 
Terezie Ježíškovy“ pro děti od Frant. 
Panušky, Také toto dílo obsahuje mno
ho obrazů. Prostinkým slohem ukazu
je dětem zářný příklad veliké světice 
z Lisieux. Poštou stojí 7.40 Kč. Na 10 
výtisků jedenáctý zdarma. Možno ob- 
jednati: Kolej redemptoristů v Olo- 
řišti u Dobříše, Čechy,

Sv. Václav a dítky, napsal Antonín 
Šorm, obrázky malovala 0. Stnassero- 
vá. Vydalo Cyrilometodějské knihku
pectví Gustav Franci v Praze I. Ce
na 2 Kč. Vůně legend z doby sváté
ho Václava ovane vás při četbě něko
lika prostých, ale hřejivě milých strá
nek této knížečky, doprovázené pří
padnými obrázky ze života světcova. 
Takových knížek máme málo,

„Schónere Zukunft“, největší a nej
rozšířenější týdeník pro katolickou in
teligenci. Vydává dr. Josef Eberle. 
Tiskne Bedřich Pustet, Řezno, Od 1. 
října v nové bohatší úpravě. Od svého 
založení (jl925) dosáhl katolický týde

ník „Schónere Zukunft" rekordního 
čísla abonentů a vřadil se mezi přední 
časopisy toho druhu ve střední Evro
pě. (Nynější náklad 17.000 čísel.) Tím 
bylo vydavatelstvu umožněno zvýšili 
vědeckou i formální úroveň „Schónere 
Zukunft“. Zvýšení vědecké úrovně 
připadne výhradně na oddíl „všeobec
ný rozhled světový“ (iallgemeine Welt- 
rundschau), obsahující zprávy z veš
keré důležité novinářské a časopisecké 
literatury světové, jakož i původní 
zprávy našeho širokého kruhu redak
čního. V této rubrice najde čtenář za
jímavé zprávy o katolicismu, důležité 
pro duchovní spoluúčast na všesvětové 
katolické akci, najde tam zprávy o 
současném životě náboženském, kultur
ním, ,oi politice a národohospodářství 
s hlediska katolického. Noticky této 
rubriky budou se týkali vědy, litera
tury a umění; filosofie, dějin, práva 
a národohospodářství; medicíny, pří
rodních věd a techniky; divadla, filmu 
a radia; života rodinného, společen
ského a státního; různých sociálních 
otázek a organisací. Bude to obsáhlý 
přehled a souhrn dokumentů, spousta 
podnětů pro duchovní vůdce lidu, uči
tele, vychovatele, úředníky, právníky, 
lékaře, podnikatele a veškerou kato
lickou inteligenci. Také jiným částem 
časopisu „Schónere Zukunft“ bude vě
nována největší péče. Zato ručí velký 
štáb spolupracovníků, v němž jsou a 
budou zastoupeni vysocí církevní hod
nostáři a státníci, slovutní učenci a 
spisovatelé.

Objednat! možno u Verlag „Schó
nere Zukunft“, Wíen 19,, Nusswald- 
gasse 14. Předplatné činí čtvrtletně 
32 Kč. Bezplatně lze obdrželi jedno 
číslo na zkoušku, nebo lacinější čtvrt
letní abonenment na zkoušku za 23 Kč.
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Trpíte reumatismem? Masáží „AL
FOU" dosáhnete úlevy, krev se doko
nale rozproudí, poskytne tělu náležitou

Už nyní možno si objednati
úplnou zprávu o letošním pražském kursu pro 
studium křesťanského Východu. — Vyjde co 
nejdříve ! — Adresujte :

ACM., Olomouc, Salesianum.

Lidové závody 
tiskařské a nakladatelské spoL s r. o. 

v Olomouci
vytisknou Vám každý tiskopis od nejjednoduššího 

až po nejvýpravnější dílo svědomitě v bezvadné 

typografické úpravě za přiměřenou cenu. Tisky, 

které z našich dílen vyšly, Vás o tom přesvědčí 

v plné míře. Návrhy a rozpočty zdarma.

Prvotřídní mešní vína 
dodává veledůstojnému duchovenstvu firma 

ALOIS ČÍŽEK, 
přísežný dodavatel mešních vín, 

Ivanovice na Hané. 
Majitel vinařského závodu v Humpolci. 

Vzorky na požádání ochotně se zašlou.

Viský rýzlink . .  Kč 8 50
Klášterní rýzlink .Kč 9 50 
Biskupský výběrek  Kč 10’50

Alžírská vína:
Blanc sec surfin . Kč 11'— 
Blanc surchoix

demi-doux . .     Kč 11’50 
Muscat demi-doux

naturel ...          Kč 13 50 
»Faenza« Kč 8* —, Šatovské Kč 
7 50 za litr, jemně nakyslé chuti.
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KNĚŽSKÉ ODĚVY zhotovuje za nejlevnější ceny 

František S puncta, seminární krejčí v Olomouci 
(naproti semináře)

Stále na skladě: plátěné a celuloidové kolary, birety, náprsenky 
za nejlevnější výrobní ceny.

Lidové knihkupectví Ignác Hofírek,
Olomouc, Wilsonovo nám. 18.

Dodá: Veškeré literární novinky, zvláště knihy zábavné, poučné, náboženské 
(misály, brevíře, codex atd , vše nejnovější vyd.), divadla, hudebniny. — Je

diné lidové knihkupectví v olomoucké diecési! Poznačte sobě adresu!

Nejlevnější a 
nejvkusnější 

tiskopisy
dodává

knihtiskárna 
„SNAHA“ 
Fr. Olšovský 
v Hranicích.

Doporučujeme bezkonku
renční závod

Karel Murla
V OLOMOUCI, Anglická 29

Bohatý sklad klenotů, zlatého a stří
brného zboží, hodiny od nejlaci
nějších do prvotřídních. Vše pod 
písemnou zárukou. Odborná dílna 

” pro veškeré správky.
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Založeno 1890.

Konstantin Doupovec, 
pozlacovač v Krásně 
nabízí se veledůst. duchovenstvu, že 
provádí veškeré opravy pozlacovačské 

práce, kostelní oltáře, sochy atd.

PIANA, PIANINA 
firmy JOSEF KAŠPAR, továrna 
pian v HRADCI KRÁLOVÉ, jsou 
prvotřídní a nejlevnější! Vyznamenány 
Grand Prix se zlatou medalií a zásluž
ným křížem v Paříži 1927. Zastoupení 

a sklad má firma

JOSEF DOPITA
v Olomouci, Denisova 35.

Spolkové odznaky 
kovové, emailované a slavnostní 
k sjezdům, sletům a j. slavnostem 

dodá nejlevněji firma

ALOIS LOUDA, 
ŽELEZNÝ BROD 356 

(ČECHY).
Žádejte vzorky a rozpočty.

Korouhve 
prapory — paramenta 

baldachýny 
vyrábí odborný závod

M. Nedomová a sp.
v Olomouci.

Kalichy, ciboria, svícny i všechny cír
kevní věci ve velkém výběru 

na skladě.

OBCHODNÍ DŮM

RICHTER & HILL,
OLOMOUC

Zahajujeme s neporovnatelným vý' 
bérem podzimní a zimní sezónu.

Vedeme ve všech odděleních nej
lepší jakosti.

Předvádíme vybrané novinky lá
tek plášťových, kostýmových, 
šatových,jakož i sametů a hed
vábí a hotové dám. konfekce.

Doporučujeme zhotovení ve svých 
atelierech pro mírovou práci dle 
pařížských modelů.

Udržujeme atelier pro francouzské 
krejčovství, vedené prvotřídní ře
ditelkou s praksí ve vedoucích 
pražských módních atelierech.

Zasíláme bohaté vzorkové kolek
ce na přání kamkoliv zdarma a 
vyplaceně.

Poukazujeme na své zvláštní li
dové oddělení s levnými lido
vými cenami. Vchod pasáži.

Vyhovujeme svým zákazníkům v 
každém ohledu, abychom si zís
kali a udrželi jejich přízeň.

Upozorňujeme na své solidní bez
konkurenční,a však pevné ceny, 
jež jsou viditelné na každém kusu.

Máme sklad první Liberecké továrny 
na kožichy Freiberg & spol , a 
prodáváme za pův tovární ceny.
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„Transforma," elektrotechnická společnost v Olomouci II,
u hlavního nádraží. — Telefon číslo 469.

Též provádí: elektrický pohon varhan, elektrický pohon zvonů.
Kromě toho zařídila elektr. osvětlení ve více kostelích a farách na 
Moravě i na Slovensku. V záležitostech elektrisačních všeho druhu, 
každého rozsahu a napětí obraťte se s důvěrou na dotyčnou firmu, 

která Vás vždy obslouží odborně, levně, rychle a se zárukou.
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ZEMĚDĚLEC 
po těžké a namáhavé polní 

práci 

pociťuje únavu.
Aby byl pro příští den svěží, 

natírá tělo 
francovkouALPOU

Masáží „ALPOU“ se krev 
dokonale rozproudí, tím zesílí 

svaly a vzpruží nervy.
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Karel Sudbrack S. J.         VÝHEŇ KATOLICKÉ AKCE.
Jak si uchovati užitek exercicií?

Vytrvej!
Exercicie působí mnoho dobrého, ale to 

ještě není všechno. Musíme si hleděti u- 
chovati to dobré, co jsme v nich získali. 
V exerciciích jsme obdrželi svatební roucho 
dítek Božích, posvěcující milost, kterou 
nesmíme za žádnou cenu ve světe ztratiti. 
Co plátno člověku, kdyby celý svět získal, 
ale na své duši škodu trpěl? Mat. 16, 26.

Opravdu se snažíš o to po exerciciích? 
Pamatuješ na posvěcující milost při práci, 
v obchodě, v úředních místnostech? Exer
cicie ti také podávají tři účinné prostředky:

Zpytuj každý večer svědomí.
Zpytováním svědomí v exerciciích po- 

znals své duševní nedostatky, a také po 
exerciciích ti ukáže zpytování svědomí, co 
ti ještě chybí. Proto zpytuj každodenně 
aspoň večer své svědomí i kdybys byl jak 
unaven. Večerní zpytování svědomí jest 
důležitou součástkou večerní modlitby.

Stal se dnes nějaký hřích neb nějaká 
větší chyba? Projdi v duchu celý den, 
hodinu po hodině, neb přikázaní Boží jedno 
po druhém. Pak se taž sama sebe: Umínil 
jsem si varovati se některé chyby, cvičiti 
se v některé ctnosti? Upadl jsem opět 
dnes do oné chyby? Proč? Jak se té chyby 
zítra uvaruji? Jak jsem se cvičil v té neb 
oné ctnosti? Jak to zítra lépe učiním? 
Po zpytování svědomí vzbud lítost a o- 
pravdové předsevzetí. Toto nevyžaduje tak 
přílišné námahy, za několik minut je zpy
tování hotovo.

Cvič se v rozjímání.
Při exerciciích poznals v rozjímání velké 

pravdy našeho náboženství, rozhodl ses, 
že změníš život a že se budeš cvičit v do
konalosti. Proto pokračuj v těchto rozjímá
ních i po exerciciích. Kdo opomíjí roz
jímání, neuvědomuje si, čeho jeho duše 
potřebuje, nedbá na nebezpečenství, které 
jí hrozí, nebude užívati prostředků, aby 
si zachoval milost posvěcující. Kdo se cvičí 
v rozjímání, zřídka upadne do těžkého 
hříchu. Kdyby se mu to však přece přihodilo, 
v rozjímání se rozhodne, že brzy povstane 
a vrátí se k Bohu. Rozjímání a hřích ne
mohou býti stejnou dobu v duši. (Sv. 
Alfons Liguori).

Jednoduchý způsob rozjímání jest tento: 
vezmi si dobrou rozjímací knihu, jako 
evangelia, nebo Následování Krista od 
Tomáše Kempenského, neb Následování 
Srdce Páně od Arnolda. Čítej zvolna větu 
za větou, myšlenku za myšlenkou. Dělej 
čašto přestávky a rozjímej o tom, cos četl 
a obracej to na sebe. Při větším osvícení 
neb mocnějším dojmu se pozdrž déle a ne
musíš ve čtení pokračovati. Hled ať tvé 
srdce jest s Bohem spojeno.

Rozjímej každý den aspoň čtvrt hodiny, 
čím déle kdo rozjímá, tím lépe činí. Snad 
máš čas ráno přede mší sv., snad v po
ledne při odpočinku, neb večer po práci. 
Rozjímej v kostele neb doma, kde se ti to 
lépe daří. Vyber si co nejlepší příležitost! 
Pak ale vytrvej ! Nsdej se ovládati náladou ! 



Nerozjímej dnes dlouho, protože cítíš v srdci 
útěchu, a zítra a následující dny nevyne
chej rozjímání, protože jsi u srdce chladný 
a necítíš duchovní radosti. Proto si pevně 
umiň: každý den aspoň čtvrt hodiny! Až 
čtvrt hodiny uplyne, pak přestaň rozjímali. 
Svatá Terezie praví: Slib mi, že budeš 

každý den čtvrt hodiny rozjímati a já ti 
slibuji nebe.

Kdybys ses k tomu nechtěl rozhodnouti, 
pak aspoň v neděli chvilku rozjímej po 
kázání, po sv. přijímání, neb po křížové 
cestě, anebo aspoň konávej měsíční obnovu. 
Lépe něco než nic.

P. Jos. Rybák T.J. na Velehradě:
JSEM STVOŘEN.

(Meditace).

aždý člověk jest povinen vůči 
otázce o Bohu zaujmouti pevné 
stanovisko. To vyžaduje důleži
tost věci a svědomitost: Mám-li 
totiž dluhy, jest na mně, abych 

je splatil, mám-li povinnosti, abych je plnil.
1. My jsme není-liž pravda, milý čtenáři, 

už dávno uznali nad sebou Tvůrce, Boha. 
Nuže, zamysli se a doznáš: Jsem stvořen, 
t. j. jsem skrze vůli cizí, a že nyní jsem 
a dříve, snad ještě nedávno, jsem nebyl, 
není náhodou.

Vypěstuji-li strom ze semene, strom jest 
závislý na mně; za vše, čím se stal, je mi 
zavázán. Než tato závislost není tak veliká 
jako závislost tvora na Tvůrci. Símě již 
dříve, než je zaseji v sobě má síly a pů
sobí na ně též slunce a déšť. Na sobě 
však nic nevypátrám, co bych neměl od 
Boha. Vývoj mých sil a schopností závisel 
na péči rodičů: jejich postavení, statky 
pozemské, práva občanská a jiné okolnosti 
měly tu svůj vliv, i náboženství, jež jim 
bylo směrnicí a oporou. Ale všecko to 
jsou věci závislé na Bohu.

A že nyní žiji dál, kolik k tomu potřebí 
pohybů v ústrojí tělesném! Žádné však 
pohnutí není bez závislosti na Bohu. Vším, 
co jsem, jsem z Boha, z jeho vůle. Jsem-li 
vyspělejší, vzdělanější jiných, není to mou 
zásluhou, neboť jiní nebyli v takových 
okolnostech jako já; jsem-li nadanější, ro
zumnější, zručnější než jiní, ani tím nejsem 
ze sebe. A přece, co to je, přirovnávám-li 
se k jiným, k andělům, k Bohu?

Co tedy nazývám svým, odkud to je? 
Oč se opírám, domáhaje se úcty a vážnosti 
u lidí, osobuje si hněvati se na jiné, když 
mi nevyhoví, osměluje se jiných si méně 
vážiti, pohrdati jimi, vynášeti se nad ně,

„Pamatuj na svého tvůrce!" Kaz. 12,1. 

jim se posmívali? Že se toho dopouštím, 
vím ze zkušenosti. A přece, cokoli mám, 
není mou zásluhou, ani jsem-li chytřejší 
než jiní, ba ani to není mou zásluhou, 
čím jsem roven nejmenšímu z bratří svých.

Na čem si tedy budu zakládati? Zda na 
zlém? To by bylo pošetilé. Tedy na dobrém, 
ale čí to je? Cím se budu honosili? Do
brým, ale zda cizím? „Tvé, Bože, je dobré, 
jež na mně jest, tvá jest proto z toho čest 
a sláva. Kdo Tvým dobrým hledá slávy 
své a nikoli Tvé, je zlodějem a zlosynem 
a podoben dáblu, jenž kradl Tvou slávu. 
Uznávám, Bože, před Tebou svou chudobu, 
poněvadž Tvé je všecko dobré, jež se mnou 
vykonává. Uznávám. Pane, jak jsi mi u- 
kázal, že nejsem nic jiného než země pustá, 
na níž, nepožehnáš-li jí Ty, neklíčí a ne
zraje nic kromě hanby, hříchu a smrti.“

Soli Deo homo et gloria! Jediné Bohu 
čest a sláva!

„Co je člověk?“ „Kdo jako Bůh?“
2. Uvažujme nyní velikost člověka oproti

Bohu!
Člověk je sice dle idey Boží pánem vi

ditelného světa. Ale je tvor a k tomu ještě 
tvor se stanoviska vyššího, které kdys za
ujímal, svržený. „Pomni člověče, že jsi 
prach a v prach se obrátíš!“ To znamená: 
Vznikl jsi z prachu a v prach se rozpadneš; 
jsi smrtelný, zjev tvůj je pomijitelný. Co 
máš zde na zemi, toho nepřineseš na 
věčnost.

Tedy smrtelné je tělo mé, a brzy bude 
po něm; co pro sebe konám, konám oby
čejně pro své tělo. Tudíž účelem mým jest 
užitek chvilkový. Tělo mé je z tohoto světa, 
k němu jsem připoután. To kalí zrak mé 
duše, takže si sotva dovedu představit 



život bez služby, již konám světu; to mi 
zakrývá věčné pravdy. Ve smyslnost vržen, 
nepoznávám, že přeludy tohoto světa jsou 
sirény, jež nás táhnou v záhubu věčnou. 
Ba prach jsem a v prach odsouzen a prachu 
podroben.

A co jest Bůh? Jak popatřím na jeho 
velebu, neznaje než své slabosti a mdlý 
odlesk slávy Boží na zemi, na níž všechen 
život hyne a vše krásné vadne? Jen rozum 
a víra povznášejí mne nad tyto obrazy.

Jemu koří se nebe i země, a duchové 
nebeští, nejznamenitější jeho tvorové, jsou 
proti němu, jakoby nebyli. Bůh jediný 
jest nekonečný, věčný, nezávislý, moudrý, 

svátý; sám jest pán všeho, vše jest jeho 
majetkem. Jen Bůh jest veliký, mimo něho 
nic! „Já pak jsem marnost a nic před 
Tebou, ó, Bože můj, a člověk vratký a 
slabý a nemoudrý. A přece v prachu zem
ském hledal jsem cti a veleby své; a tím, 
co z rukou Tvých jsem přijal, honosil jsem 
se a vynášel se i nad zákony Tvé, jimi 
jsem pohrdal. Ted, díky Tobě, vidím lži 
bezdno tmavé, jež kolem mne zeje, avšak 
též u vlastní své nitro zřím rozlítostněn, 
že se lež v srdci mém zahnízdila a tak 
mne zaslepovala“.

„Esto propitius mihi peccatori!“ Bud 
milostiv mně hříšnému! (Pokračov.)

EXERCIČNÍ HLÍDKA.
V exercičním domě v Hlučíně ve Slezsku budou 

v měsíci září duchovní cvičení:
pro Mariánskou družinu z Hlučína a okolí od 

5, — 7. září,
pro české akademiky od 7. do 11. září, 
pro české rekruty od 12. do 16. záři, 
pro německé rekruty od 17. do 21. září.
Česká duchovní obnova bude 1. září, bude-li do

statečný počet přihlášek.
První kurs v exercičním domě v Hlučíně pro to

vární dělnice byl od 30. června do 3. července. Po 
celoroční námaze v továrně domluvily se dělnice 
z Frýdku a okolí, že použijí své dovolené k vyko
nání exercicií, by načerpaly nových sil k denní práci 
a oběti. Vzdáleny ruchu světa a hluku továrního 
věnovaly se skutečně tyto dny jen Bohu a spáse 
své duše. Po dnech strávených v klidu a modlitbě, 
vracely se radostně k svým povinnostem. Kéž jim 
Pán Bůh požehná a rozmnoží jejich sílu v zápase 
o svaté zásady, jež nhčerpaly nebo v nichž se upev
nily v exerciciích!

Stojanov, Exercicie pro studující dívky 
od 29. července do 2. srpna. Přihnalo se jich 115, 
a poskytovaly zjev ve Stojanově docela nezvyklý. 
Mají-li exercicie „staří“, chtějí mít všichni pokojík 
v 1. poschodí, blízko kaple, a to není tak snadná 
věc, rozdělit 17 pokojů mezi 50 exercitantů. Ale 
bujará mládež, jakoby se byla spikla, všechno to 
chtělo do 3. poschodí, a to nebyla maličkost, po
dělit 115 exercitantek 42 pokoji. Zajímavé jest, že 
většinou byly ze vzdálených míst, takže přinášely 
značnou finanční oběť, zatím co z nejbližšího okolí 
jich bylo celkem málo. Rekordu dosáhl Vyškov (29 
účastnic), pak Mor. Budějovice, Tišnov, Praha, Kyjov, 
Zábřeh. Nejvíce rozruchu dělalo, že i jedna Ame
ričanka konala spolu s nimi exercicie. Mnohé z těch, 
které tu byly po prvé, doznávaly upřímně, že byly 
přeKvapeny. Přišly jen ze zvědavosti, aby to „zku
sily“, a skutečně, nebylo na nich s počátku vidět, 
že by na ně rozjímané pravdy přiliš působily. Ale 
4. rozjímáním počínaje nastala změna, a když po 
14. rozjímání přestalo silentium, vypravovaly si na

vzájem o překot, že se fed „na to“ dívají jinými 
brejlemi. Nač? Na všechno možné: na život, na po
vinnosti dívčího věku, na různé náhledy jim ve škole 
vštěpované -afd. Nejnapjaíější pozornost bylo lze 
znamenali při rozjímání o následování Krista a při 
úvaze o církvi — zvláště poslední čtvrthodinku, kdy 
jsme proletěli mžikem dějiny církve — doby radostné 
i doby neveselé, doby rozkvětu i těžkých krisí, ale 
každá krise znamenala pro církev cestu k novým 
triumfům. Milým studentkám bylo, jako by před jejich 
očima vyrůstala církev ze zrna hořčičného v mo
hutný strom, jehož větve dnes pokrývají celou zemi. 
Jako v plastickém obraze vyvstalo před nimi dílo 
Kristovo, církev katolická, do moderní češtiny pře
loženo církev světová. Jak uboze se vyjímají vedle 
ní ubohé, někde v koutku živořící církve národní, 
fabrikát lidský! — Rozcházely se, klidné, spokojené, 
šťastné, a vezly s sebou celé balíky doorých před
sevzetí: „Já přijedu za rok zase ... já přivedu 
ještě jednu . . my přivedeme každá aspoň dvě . . 
my pošleme maminky . . . “

Upozorňujeme, že v září budou pouze dva 
turny pro paní a dívky z měst, a sice:

1. od 11. do 15. září,
2. od 24. do 28. září. Poplatek 60 Kč, chudší 

50 Kč.
Duchovní cvičení na Sv. Hostýne r. 1929. Od 

10.— 14. června konali duchovní cvičení P. T. pp. 
Milosrdní Bratří a to provinciál Fr. Veremund Tvrdý 
a převorové: Nikodém Lukáš, Prostějov, Appolinář 
Hrabal, Bratislava, Petr Ševčík, Spišské Podhradí, 
Petronius Válek, Vizovice, Ireneus Jančařík, Praha, 
Josue Šalomoun, Valtice, Longin Horák, Brno, 
Cyril Vrána, Kuks, Christinus Sanda, Uh. Skalice, 
Kašpar Bureš, Nové Město n. M. Od 24. — 28. 
června: Březina Ad., far. Měrovice, Daněk Jan, 
kanovník, Kroměříž, Filip Jan, kat., Štítná n. V., 
Keppert Fabián, far., Lipov. Z diecese brněnské: 
Doupovec Jan, far., Cejkovice. Kučera Fr., kate
cheta, Horní Věstonice. Od 9. -- 12. července: 
Balcárek Boh., far., Rohle, Bureš Fr., katecheta, 
Strážnice, Dostál Vác., far., Kurovice, Horák Ad.,



děkan, Zdounky, Hrubý Jan, far., Štramberk, Ka- 
labis Jan, koop., Kyjov, dr. Karlík Oldřich, arcib. 
sekret., Olomouc, Konečný Jindřich, far., Roštín, 
Korec Rud., kápl., Mísfek, Král Vojtěch, koop., 
Lidečko, Mlčoch Jan, duch, správce, líh. Hradiště, 
Neoral Aug., far., Ludslavice, Novák Kristián, far.. 
Studnice, Rutía Vác., far., v. v., Nová Ves u Mor. 
Ostravy, dr. Seidler Arn., prof., Kroměříž, Smeták 
Metod, far., Dřevohostice. Z diecese brněnské: Švá- 
benský Rud., far., Hoštěradice. Z diecese králové
hradecké : Kovář Ant., děkan, Polička.

Od 22. — 26. července: Blažek Jos., far., Val. 
Bystřice, Bureš Fr., far., Stařič, Doležel Jan. far., 
Zlámanka, Gerich Felix, far., Hrabyně, Glogar Fr., 
Prusinovice, Klíma Fr., far. n. o., Víceměřice, dr. 
Klapetek Jos., prof., Kroměříž, Lubojacký M., děkan, 
Paskov, Mikulka Martin, prof., Uh. Hradiště, Morys 
Jos., prof., Mor. Ostrava, Nakládal AI., far., Kelč, 
Otáhal Fr., far., Rohatec, Řezníček Fr., far., Za- 
šová, ■ Šverdík Fr., děkan, Engelswald, Tomášek Fr.. 
katech., Kelč, Výlet Fr., far., Paršovice. Z diecese 
brněnské: Jeřábek Karel, katech., Líšeň. Kristen 
Jan., far., Trnava, Masný Viktor, děkan, Zhoř, Mo- 
táček Fr., far . Bradlné, Pořízek Jan, kaplan. Cej- 
kovice, Šfourač AI., far., Brankovice. Z diecese 
pražské: Dvořák Vác., kaplan. Sedlec. Z diecese 
kr. hradecké: Fleor Jos., kaplan, Dolní Dobrouč.

Od 1.-10. srpna; Březina Ant, far., Měrovice, 
Dlouhý Eug., kaplan, Hulín, Hanák Pavel, vikář, 
Kroměříž. Herat Štěpán, kaplan, Vracov, Hladil Fr., 
kaplan, Paskov, Hlouch Josef, duch, správce, Hodo- 
lany, Hradil Fr.. kaplan. Šternberk, Hýl Jan, katech, 
v. v., Krnov, Novák Ludvík, far.. Velká Střelná, 
Wech Leo, koop., Zábřeh. Z diecese brněnské: 
Pecka Dom., prof., Jihlava. Z diecese vratislavské: 
Tesařík Karel, děkan, Vrafimov, Tkáč Rairnund, 
kaplan, Karvinné. Z arcidiecese pražské: Muška 
Bohumil, kaplan, Praha-Michle. Z diecese budějo
vické? Knefl Václav, děkan. Stráž n. Než. Z die
cese nitranské: Gahér Štefan, kaplan, Turzovka, 
Horvath Julius, far., Trstená-Frivald, Lednický Rud., 
adm., Trenčianska Torná, Zátko Jos., biskup, cerem., 
Nitra, Zovič Marceli, kaplan, Ni'ra a z diecese 
brněnské Alois Kopal, spirituál, Brno.

První a druhé exercicie dával P. Jos. Bartoník 
T. J., třetí P. Jos. Vraštil, superior T. J., čtvrté 
P. AI. Stork, superior T. J. z Prahy.

Exercicie sv. Ignáce v misiích. (Pokračování 
minulého čísla 8.) — Jsou-li domorodci spoko
jeni s primitivními exercičními domy, není tím ře
čeno, že tyto domy stačí. Jak blahodárně působí 
pěkný a čistý příbytek na mysl křesťana! Nádherně 
se rozkládá na břehu jezera malý exerciční dům 
v Tandavanveli na Ceyloně. Stavba jest z cihel a 
kolem vrhají kokosové palmy příjemný stín. Vše tam 
dýše radostí jako mír Boží sám. Křesťané jsou hrdi 
na svůj dům a mohamedáni. když jim někdo vy
světluje, že jest to dům modlitby a mlčení, dívají se 
naň s respektem. Krásné obrazy zdobí Sál k zota
vení i sál, v němž se konají přednášky. Ceyloňané 
se dívají horlivě zvláště na fy obrazy, které se týkají 
rozjímání, právě konaného.

Dobře jest na tom misie madagaskarská, neboť 
starší věrozvěstové tam založili krásné zahrady a háje, 
které jsou pro činnost exerciční velmi cenné. Bujná 
tropická květena zve k rozjímání o velikosti a do

brotě Tvůrce, hustá, stinná zákoutí poskytují po
třebnou samotu a alejemi parku táhne několikrát za 
den procesí exercitantů, modlících se růženec.

Ačkoliv exercicie jsou dílem duchovním, potřebuji 
přece dobré hospodářské organisace. Staré misie 
17. a 18. stol, vystavěly své exerciční domy z darů 
bohatých dobrodinců, měly své statky a jiné, stálé 
příjmy Moderní misie musí však pracně sháněti 
prostředky pro svou činnost.

Kdežto dříve se velmi dbalo na to, aby exercicie 
byly zadarmo, moderní misie nemohla tuto zásadu 
udržefi. Jakýsi poplatek se musí požadovali již z toho 
důvodu, aby se nenahrnulo příživníků, jimž o du
chovní pokrok vůbec nejde. A pak, co jest zadarmo, 
to nemá žádné ceny, co obětí bylo získáno, jest 
milé a vzácné.

Misionář z Kiangsu píše: Mnohá chudá žena 
roztáčí dlouho před exerciciemi živěji svůj kolovrat 
a déle pracuje u stavu; mnohý sedláček hospodaří 
šetrněji se svým tabákem a vypije méně vína, aby 
nemusil celé zaopatření přijmouti od misionáře jako 
almužnu. Mnohé čínské dívky musily pracovati v noci, 
aby se mohly súčasfniti exercicií. V Čině hradí se 
též často výlohy sbírkami mezi exerci anty. Je-li ještě 
nějaký schodek, zaplatí jej pak bohatší účastnici. 
Ani chudí se nedostanou na exercicie zadarmo, 
nýbrž musí si peníze vydělati nebo vyžebrati. Na 
mnohých místech se platí v naturel ích. V jesuitské 
misii v belgickém Kongu jest zavedena ve volném 
čase pro všechny exercitanty ruční práce, jednak 
jako skutek kající, jednak, aby se výnosem přispělo 
k zapravení výloh exercičních.

Jídelní lístek jest velice jednoduchý a opakuje se 
při každém jídle: zapražená rýže, pšeničná kaše, 
zřídka trochu masa nebo chleba. To stačí v mnohých 
misiích, zvláště tropických úplně. Opaírí-li misionář 
z vlastních prostředků ještě trochu zeleniny nebo 
ovoce, jest radost a vděčnost veliká. Mnohé misie 
učinily si tento přídavek pravidlem. Podle místních 
zvyků jí se jen dvakrát nebo^ třikrát za den. Na 
Madagaskaru a částečně i v Čině není snídaně ob
vyklá a proto jí nikdo nepostrádá. K utvrzení přá
telství mezi exercitatorem a účastníky dávají se někdy 
při ukončení malé „hody lásky“.

Misionář se musí starali i o kuchyňské zařízení. 
Mnozí misionáři v Čině mají jakési polní kuchyně 
se vším příslušenstvím. Exercitanti si sami vaří, sami 
také obstarávají obsluhu u stolu. V Beirutu na př. 
posluhuji při exerciciích pro vzdělance podle sta
rého zvyku vysokoškolští studenti. V některých mi
si ch indických, čínských a afrických si přinášejí 
lidé sami talíře a nádoby na pití. V Indii se tento 
zvyk zachovává bezvýhradně, neboť příslušníci vyšších 
kast se bojí, že by musili jisti z nádob, které po
užili páriové a že by se tím znečistili. Misionáři 
bojují proti kastovníctví velmi důrazně a zvláště při 
exerciciích se to nejlépe daří.

Dílo exerciční v misiích nabývá skutečně úcty
hodných rozměrů. Úctyhodné jest i množství těch,' 
kteří v této duchovní lázni smývají špínu všedního 
života a obrozují se k životu milosti. Na Madagas
karu, malém to úseku širého působiště katolických 
věrozvěstů, koná od r, 1910 každoročně na 10.000 
křesťanů exercicie.

Příště přineseme něco o vnitřním životě v mi
sijních exerciciích.



P. Jos. Rybák T.J. na Velehradě;
JSEM STVOŘEN.

(Pokračování),

Bůh, mé nejvyšší dobré.

3. Věřím, že jest Bůh; věřím tedy, že 
jest jsoucno, jež je svaté a dobrotivé. Hle- 
dám-li mezi lidmi přítele takového, jakého 
bych si přál, nenaleznu ho leda mezi svá
tými; ale i ti mají ještě leckteré chyby. 
Je však jsoucno tak dobré, jak jen si přáti 
možno, které všechny nedokonalosti, jež 
na jiných (na sobě ovšem ne!) vidím, vy
lučuje, jež vždy to chce, co jest nejlepší, 
jemuž slouží kdekdo jest svátý. Nevrhnu 
se tedy jemu v náručí, nepožádám ho, by 
mne učinil svým přítelem, když je dobrotiv 
a láskou neskrblí ?

Není tvora, jenž by byl hoden vší mé 
lásky, ani sebe nevyjímaje; jen pro Boha 
je stvořena duše má a její láska.

Milujeme u jiných vždy ctnost a také 
na stranu její se přidáváme; a nebýti v tom 
námahy, podnikli bychom vše, seč jsme, 
pro člověka ctnostného. Tak aspoň v obraz
nosti své jednáváme. A toho, jenž je ctnost 
sama, láska sama, bychom nemilovali ? 
pro něho se všechno podjati nechtěli a ne
podjali ?

Jak by bylo pěkné a čestné, sloužiti ně
kterému nebeskému duchu, nebo Panně 
Marii, i kdybychom byli u nich jen ne
volníky! Mohli bychom sv. Panně odepříti 
docela nepatrnou službu?

Ale nastojte, té pýchy člověka, který 
vždy tím pevněji ruku zavírá, tím méně 

dává, čím více je mu sleveno a uděleno, 
tím výše postaveným se býti domýšlí, čím 
více dluhů nadělá, oproti Bohu tak hanebně 
se chová, Boha tak málo miluje! A přece 
vzhledem k Bohu jak prospěšnou by se 
mohla naše láska proukázat, neboť v Bohu 
jest pro ni pravé působiště. Proto věnujme 
celé srdce své Bohu! zde se nikdy, nikdy 
nezklameme! „Jsi-li moudrý, v jediném 
Bohu se těšiti budeš“, dí cth. Tomáš 
Kempe nský.

Když věřím v Boha, věřím v jsoucno, 
které mě stvořilo a mne nejen okolnostmi, 
nýbrž i přímou péčí zachovává, začež právem 
sám se dobrým pastýřem nazývá. Od něho 
je můj zrak, sluch, od něho můj rozum 
a obraznost, od něho mé ruce a všechna 
ústrojí tělesná. Pomyslím-li si, že bych je
diné z těchto schopností neměl a že by 
mne byl Bůh stvořil bez ní, a teprve ne
ustálými prosbami mými pohnut, by mně 
třebas hluchoněmému byl dal sluch a řeč, 
připomínaje mi však povinnost, abych 
z vděčnosti nikdy nepoužil jazyka proti 
Bohu, ale vždy jen ke cti a slávě Boží, 
zda by tohoto práva neměl a já zda bych 
se k tomu odhodlal, jemu, jenž mne tak 
obdařil, toho odepříti a říci: „V to se ne- 
uvolím?“ Nebyl by to do nebe volající 
nevděk? A přece, ačkoli vím, že věčným 
jsem dlužníkem, jenž dělej co dělej splatit 
nemůže dluhů svých, nemaje nic svého, 
ačkoli vím, že bez Boha nejsem nic a ne



mohu nic, vše pak jen skrze něho, přece 
užívám darů jeho, jak si vůle má umíní, 
jak se mně uzdá, a sobecky si dávám jimi 
sloužiti, jako bych dlužníkem nebyl.

Než ještě víc. Jsem dílo moci, moudrosti, 
dobroty Boží, a Bůh, k němuž smím vo
latí : „Otče náš“, laskavě a milostivě mne 
ochraňuje. Ale to lásce jeho nestačilo. Pán 
sám dává se nám za pokrm, abychom jedno 
byli s ním a žili v něm. Ba Bůh mou duši 
víc miloval, než ona sama sebe milovati 

může. Jsem jí tedy já bližší než Bůh? 
A přece jak často duše má hledá jen sebe, 
jak ráda by aspoň někdy Boha, kdyby 
mohla, svrhla, jen aby žádosti své slepě 
a bez rozdílu ukájela! Jindy tak chytře 
sobecká, odmítá od sebe toho, jenž jí vše, 
cožkoli dobrého se jí dostalo, uštědřil, ne
vidouc, že sama je vrchol svých nezdarů 
a původ svých neštěstí.

„Domine, utideam 1“ Pane, ať vidím I

VNITŘNÍ ORGANISACE EXERCICIÍ SV. IGNÁCE V MISIÍCH.

Uchýlíme-li se my katolíci doma do ticha 
exercičního domu, cítíme, jak pravdy ná
boženství tam, daleko od rozptylování hluč
ného života, na nás působí překvapující 
silou a bezprostředností. Uvědomujeme si 
také, jaká protiva jest mezi duchem „světa“ 
a duchem náboženství. Tato protiva zde 
jest, ačkoli ještě i moderní život jest zbu
dován na zásadách, zachráněných nevě
domky z doby, kdy život i kultura byly 
úplně křesťanské. Představme si nyní novo- 
křesťana v misiích, jenž se po prvé ubírá 
z pohanské kultury, která jej od mládí 
obklopuje, do svátého míru exercicií. Jaký 
úžas jímá jeho duši, když vidí, jak se před 
ním v samotě rozvíjí úplný, ucelený systém 
křesťanského světového názoru. Tato samota 
se nesmí rušiti, neboť náleží k nejcenněj
šímu, co exercicie v misiích přinášejí. Také 
domorodci vidí často charakteristickou 
známku duchovních cvičení v mlčení. „Čas, 
ve kterém se mlčí“ říkají v Ugandě. V této 
tiché samotě, kam neproniká hluk pohan
ských slavností, má kněz novým křesťanům 
pomoci, aby vybředli z bídy hříchů a ob
novili svůj život v Kristu. Těžká úloha! 
Jest k ní proto třeba mužů apoštolských, 
vynikajících zbožností i učeností, kteří do
vedou slova pravdy správně tlumočiti a 
kteří se zvláštním studiem připravili na 
tento úřad. Je-li pravda, že kněz musí býti 
rozeným znalcem duší, pak to v první 
řadě platí o exercitátorovi. Musí uměti 
posloužiti netoliko duši jednotlivce a jiným 
potřebám, nýbrž má též míti vnitřní po
rozumění pro povahu národa, řeči, svérázu, 
mravů a zvyků lidu. Kdo jest v misiích 
teprve několik let, nemůže ještě podle 

úsudku všech zkušených odborníků vy- 
stoupiti jako exercitator.

Exercitator musí především dobře znáti 
mateřštinu svých svěřenců, neboť jí může 
nejsnáze a nejjistěji vniknouti do jejich 
duše. Proto dosáhli domorodí kněží v Indii 
a na Madagaskaru podivuhodných výsledků.

Rovněž jako otázka řeči jest obtížná 
i otázka přizpůsobení. Duchovní správce 
v misiích musí v přizpůsobování laiky 
myšlení svých posluchačů jiti často dále, 
než si dovedeme představiti.

Tak belgický pater z Bengálu píše: Moji 
belgičtí posluchači by se byli při mých 
přednáškách dali asi do smíchu; ale dosáhl 
jsem svého účelu a vštípil jsem vznešené 
pravdy víry do duší. Toto přizpůsobení, 
zachová-li se vážnost, jest zcela v duchu 
návodu, jak jej dává sv. Ignác v 18. po
známce své knížky exerciční.

Přizpůsobení však nesmí rozjímajícímu 
odejmouti úplně příležitost k vlastnímu 
přemýšlení. Spolupráce exercitantova jest 
velmi žádoucí. V Číně a v Indii jest velmi 
rozšířen způsob, při němž se exercitantům 
rozjímání hlasitě předříkává. Jeden jesuita, 
jenž postupoval touto metodou psal potom, 
když dosáhl velikých úspěchů: Toho do
sahují exercicie sv. Ignáce, jestliže se při 
nich rozjímá a nikoli káže. Podobný způsob 
se užívá při zpytování svědomí, které se 
koná dvakrát za den.

Počet rozjímání jest poměrně ve všech 
misiích stejný. I v horkém pásmu vydrží 
křesťané čtyři rozjímání denně. U Indů, 
kteří si velmi libují ve výstředním pokání, 



spojené s hlasitým naříkáním a vzlykáním, 
musí misionář tuto horlivost mírniti.

Největší oblibě se těší rozjímání ze ži
vota Spasitelova. Při těchto rozjímáních 
pomáhají velice k dosažení účelu exercicií 
též obrazy a projekční aparáty, jimiž se 
znázorňují scény ze života Kristova. Misi
onářský biskup Lécroart píše o takových 

exerciciích. „Neměl jsem ani tušení, jakou 
přitažlivosti působí tajemství ze života Vy
kupitelova na nejprostší duše. Od prvního 
tajemství bylo spojení s přednášejícím ú- 
plné. Lidé jsou dojati při útěku do Egypta, 
tiše dlí před domkem nazaretským, truchlí 
a pláčou s Ježíšem trpícím a jsou radostně po
vzneseni při zmrtvýchvstání Páně“. (Pokrač.)

EXERCIČNÍ HLÍDKA.
Síojanov Učitelky měly exercicie od 21.—25. 

srpna, na 104 isem jich napočítal. Maličko bylo 
těch, které konaly duchovní cvičení po prvé. Mař. 
družina učitelek v Přerově pořádá už čtvrtstoletí 
rok co rok tato duchovní cvičení. Při letošních 
exerciciích s náležitou oslavou započala druhé čtvrt
století svého trvání. P. Rektor přál sodálkám ke své 
závěrečné řeči, aby ve své družině ještě mnoho do
brého s milostí Boži vykonaly pro spásu duší a 
aby se družina dočkala padesátého a stého výročí 
svého založení a bude-ii vůle Boži, ještě více.

Zimní pořádek exercicií:
23.-27. říjen: absolventi hospodářských škola jinoši 

z venkova vůbec;
11 -15. listopad: zaměstnané ve farních domácnost. 
18-22. ., ženy z venkova;
25.-29. „ dívky z venkova;
9.-13. prosince: jinoši;

16.-20. „ jinoši.
Které rozjímání se vám nejvíce líbilo? Tak se 

ptávám na konci exercicií a dostávám nejrozma
nitější odpovědi. Snad budou některé z nich čtenáře 
„Obrození“ zajímat, proto je po pořádku uvádíme. 
Někteří exercitanti sice nechtějí s barvou ven a 
řeknou mi, že všechna se jim líbila. Možná, že 
chtějí trochu zalichotit, zvláště ženské turny. Ale 
někteří dají odpověď upřímnou a otevřenou.

I.
Účastník mužských exercicií praví: „Mně se nej

více líbilo první rozjímání, totiž o cíli člověka. Když 
jsem po večerní pobožnosti osaměl ve svém poko
jíku kdesi ve 3. poschodí, posadil jsem ke stolu a 
rozpřádal volně dál myšlenky, které nám exercitátor 
nadhodil dole v kapli. Zamyslil jsem se sám nad 
ssebou a řekl si: „Ano, je tomu tak — člověk žije 
tak nazdařbůh den ze dne, vytlouká všelijak to své 
živobytí, rve se kolikrát s přírodou nebo s osudem 
o skývu chleba, a za celý život sotva kdy pozvedne 
hlavu, vzhůru, k nebi — sotva kdy se zamyslí; 
K čemu pak tu vlastně jsem?“ A tak mu život 
uteče, sám ani neví jak, a na konec by mohl o sobě 
říci s malou obměnou, co praví známý náš básník: 

„ . . . přijde smrt, a jako smetí
vymetá ty velké děti 
nevědoucí, proč tu jsou 
ani kam se světa jdou“.

Teď si mohu alespoň říci, že vím, co je život — 
k čemu jsem na světě — kam se životem ubírám. 
Škoda. že jsem v mládí neměl příležitost prodělat 
exercicie byl bych se uchránil nejedné hlouposti, 
na kterou jsem dnes pramálo hrdý, a byl bych po
jímal život trochu vážněji. Život není legrace ani 
výlet — jak nám to dole řekl: „Ne samým smíchem 

živ jest člověk . . . . “ No, moji hoši, chystejte 
se na cestu -- jak budou mít exercicie jinoši vy
pravím vás oba, ať už to stojí několik těch korun . .

Co jsou duchovní cvičení? Sama jsem se tou 
otázkou zabývala několik let. Až konečně jsem to 
zkusila roku 1927 s členkou naši pobočky Svazu 
katol. žen a dívek. Roku 1928 jsme už získaly 12 
členek, letos 28. ledna jsme jely po třetí a bylo nás 
12 žen. 13. února jedou tam naše děvy. Ty radosti 
a to Štěstí, které jsme tam prožily nelze vypovědět 
ani pérem vypsat. Tam uvidíš zrcadlo celého svého 
života, tam nabudeš duševního klidu a sily v život
ním boji. Stále rozjímáš a obíráš se se samým 
Pánem Bohem. Jen co vstoupíš ve Stojanově do 
kapličky, už Božský Spasitel ze svatostánku zve tě 
k sobě tak, že zapomeneš na všecky starosti do
mácí. A což ty milé světničky? Zase na tebe volá 
Kristus Pán s kříže, který visí nad lůžkem. Ten klid 
a to posvátné ticho mocně působí na rozhárané 
srdce. A pak (o nejhlavnější ty krásné promluvy! 
Jest to hlas samého Spasitele, který žádá od nás 
pokání, modlitbu a lásku. Naše starosti a soužení, 
máme složit v klín Matičky Boží sedmibolesíné. Když 
jsme ve čtvrtek odpoledne šly ku sv. zpovědi do 
kostela, velehradské zvony tak velebně zněly, jako 
by nás vítaly a rozuměly našim stísněným srdiím. 
Za to v pátek ráno při mši sv. a při společném 
sv. přijímání každá z nás zářila štlslí > . Vždyť Božský 
Spasitel nás potěšil a posílil svým nejsvětějším tělem 
do dalšího života. Těžké bylo naše loučení s místem 
nám tak drahým. Střítežská Marie v Kelči.

Stojanov. Exercicie středoškolských stu
dentů od 5. do 9. srpna napočítaly 104 účastníky 
ze všech končin republiky. Rubrika „místo studií“ 
vykazuje nejrozmanitější jména: Dijon (Francie), 
Vídeň, Bratislava, jeden z Jugoslávie atd. Nápadné 
mi bylo, že letos studenti i studentky jevili větší 
zájem než jiná léta. Ale slyšme je samy. „Letos se 
mi na exerciciích líbilo „zarámování“, t. j. písně a 
pobožnosti exerciční. Myslil jsem, že jsou jen k tomu, 
aby se vyplnil volný čas. Tentokráte jsem poznal, 
že mohou mít ještě jiný účel, totiž disponovat duši 
k přijetí exercičních oravd a utvrdit, po případě 
prohloubit dojem, jejž v duši rozjímání pozůstaví. 
Představ si na př. druhý den exercicií „nejvážnější“, 
jak nám řekl exercitátor. Duše plná hlubokých dojmů, 
mládež krom obyčej vážná přirozené, když celý 
den stojí ve znamení života záhrobního. A teď 
vůdce zanoti píseň: „Smrt přichází blíž a blíž, snad 
na tebe čeká již . . . . “, pak rozjímání; motto: 
„Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se na
vrátíš“, exercitátor rozvádí klidně tuto vážnou pravdu, 
rozjímání sestupuje hloub a hloub až na dno tvé 



duše, na konec několik světlých paprsků poněkud 
vyjasní šedé nebe, a rozjímání končí pohledem ke 
sv. Panně, patronce šťastné smrti, s prosbou za 
blažené skonání. A hned na to začne zpěv: ,.Až 
se poslední děn schýlí, k soudu pozve nás Syn 
Tvůj, Maria, v té vážné chvíli duši naši opatruj . 
Věř, že jsme nikdy ta slova nezpívali z hloubi srdce 
jak tehdy. Křížová cesta, kterou jsme se toho dne 
modlili, byla vyvrcholením dojmů — obrazem trpí
cího Spasitele, obětního Beránka za naše viny, vy
nikly ještě význačněji stíny i světla všech rozjímání 
toho dne . . . Myslím, že mluvím všem spolu
účastníkům z duše, když osvědčuji, že i tyto věci, 
na pohled nepatrné a vedlejší, přispěly neobyčejně 
k tomu, že exercicie působily na nás mocněji . .
K tomu podotýkám: to, co nazývá pisatel „zará
mováním“, jest veskrze v duchu exerciční knížky sv. 
Ignáce, jak svědčí additio 6. st. 7. post exercitia 1. 
hebd. — K velehradským exerciciím studentským 
patří jako integrální součástka „zájezd“ vzdálenějších 
účastníků a účastnic na Sv Hostýn. Podle kytiček 
tam poznají, že mladí poutníci přicházejí přímo ze 
Stojanová.

Exerciční dům v Hlučíně míní v měsíci říjnu 
pořádali duchovní cvičení:

pro české vdovy od 7. do 11. října, 
pro české muže od 12. do 16. října, 
pro české ženy od 21. do 25. a 
pro německé dělníky od 26. do 50. října.

6. října budou cvičení pro školní děti (dívky). 
Tato duchovní cvičení řídí buď katecheta dívek sám, 
nebo obstará jiného kněze. Jinak se o děti po
starají sestry exercičního domu.

Kurs pro české dělníky, který by podle exer
cičního kalendáře měl býti od 51. října do 4. listo
padu, bude se konatí od 4. do 8. listopadu.

U Vinné hory a pahrbků lesy pokrytých u Dě- 
hylova a těsně u Opavice a městečka Hiučína leží 
již daleko za hranicemi naší arcidiecése olomoucké 
známý exerciční dům.

Kdo jde cestou z nádraží Děhylov-Hlučín do 
Hiučína, každému padne do očí úhledná budova 
uprostřed zelených stromů. Připomíná moderně za
řízené sanatorium. A není budova opravdu sanato
riem? Vždyť v ní hledá věřící lid, nasycený trpkými 
zkušenostmi denního života, plného intrik a klamů, 
aspoň na krátkou dobu odpočinek a posilu, nez
bytnou duši i tělu. Mnozí hledají toužený odpočinek 
v horách, jiní zase v lázních. Tito obojí nalézají 
osvěžení jednostranné, tělesné. Jinak jest tomu v 
exercičním domě. Tam je postaráno nejen o posilu 
těla, nýbrž zvláště o osvěžení a posilnění nesmrtelné 
duše. 5 radostí jsem vítal, že se v Hlučíně konají 
duchovní cvičení i pro studenty. Bez dlouhého roz
mýšlení jsem byl hned rozhodnut. Osobně jsem se 
přesvědčil o tom, co jsem do té doby věděl jen 
z novin. Duchovní cvičení byla opravdovým osvě
žením nesmrtelné duše i těla. V tvářích všech pří
tomných studentů - bylo nás 29 - bylo lze čisti 
vnitřní radost a spokojenost. Přímo příkladné za
chovávání denních předpisů mé domněnky jen po
tvrzovalo Tři dni jsme nevzpoměli na světské ra
dosti, na slasti a strasti nastávajícího školního roku. 
Vdp. P. Alois Pokorný C.55.R. nás upoutal pro
cítěnou řečí a jeho příklady ze života zůstanou ještě 
dlouho v naší vděčné paměti. Jsem přesvědčen, že 
jeho slova byla zaseta db půdy dobře připravené 

a že ponesou dobré ovoce. Všichni účastníci jsme 
důst. pánu za námahu upřímně vděčni.

Velmi dobře se o nás staraly též cth. sestry. 
Naše studentské žaludky nejsou zrovna nejskromnější: 
cth. sestry byly toho pamětlivy. Pán Bůh jim jejich 
starost o nás odplať!

Kéž nám milosrdný Pán Bůh dopřeje života a 
zdraví, abychom se příští rok opět v tak hojném 
počtu sešli na duchovní cvičení, aby se v našem 
nitru upevnil základ náboženského cítění, abychom 
byli s to odolati >ebe prudší vichřici dnešní doby. 
Drazí katoličtí studenti, řiďme se heslem: .Kapka 
vyhlubuje kámen ne silou, nýbrž stálým padáním“. 
Stálým cvičením utvoří se i z nás neohrožené vojsko 
našeho Spasitele!

Duchovní cvičení od 26.-29. srpna konali na 
Sv. Hostýne následující P. T. důstojní pánové: Z 
arcidiecese olomucké: Bláha Fr., kaplan, Neplacho- 
vice. Čermák Karel, katecheta. Šumperk, Dostál R., 
far., Rybí. Gajdušek Fr., prof.. Vyškov, Filip Alois, 
farář, Štítná. Hikl Jan, čest, kanovník, Holešov, 
Ježka Karel far.. Hutisko, Kuča Jan. Monsgr., em. 
děkan, Opava, Menšík Jakub, katecheta, Bystřice 
p. Host., Pokorný Karel, adm., Krumperky, Sedlář 
Alois, far., Blazice, Šilhavý Alois, far., Kunovice, 
Zela Stan., arcib. cerem., Olomouc. - Z diecese 
brněnské: Duchaň Petr, far., Ciíonice, Havlík Fr., 
far., Lednice, Hlavička V., far., Biskupice, Opletal 
J., kaplan, Brno, Rábí Tom., far., Brno-Komárov, 
Svábeník Fr , Dr.. katecheta, Královo Pole. - Z di
ecese vratislavské: Kanior Fr., kaplan, Karvinná, 
Onderek Fr.,- Dr., Bruzovice. - Z arcidiecese pražské: 
Culík Vojtěch, far.. Nižeboby, Vladyka J., kaplan 
a gymn. katecheta. Praha VIII. - Z diecese králové
hradecké Hora Luď., děkan, Dašice, Sebestík Fr., 
katecheta, Opočno. - Z diecese nitranské: Leitman 
Stefan, far., Vysoká Dále Rev. P. Němec. Texas, 
Sadecký Kamil, milosrdný bratr, Skalice.

O povolání ku kněžství. Pokaždé, když jistý kněz 
v Irsku dával studentům duchovní cvičení, přihlásilo 
se jich mnoho do kněžského semináře Na otázku, 
jakých prostředků užívá, odpověděl, že při každých 
exerciciích mluví o povolání ku kněžství. Hlavní 
však účinek připisoval radě, aby totiž e-cercitanti 
každý den aspoň na čtvrt hodiny šli do domácí kaple 
a tam přemýšleli o svém životě a s Božským Spa
sitelem rozmlouvali o své budoucnosti. Nemají se 
při tom modliti ani růženec ani z modlitební knihy. 
Mnohým studujícím přišly při tom myšlenky na kněž
ství. Znal mladíky, kteří po exerciciích tři léta každý 
den konali návštěvy nejsvětějši Svátosti oltářní a s 
ním si dopisovali o duchovních věcech. Jeden stu
dent mu napsal: „Dle Vaší rady jsem konal každý 
den návštěvy. Byl bych Vám velmi vděčný, kdybyste 
mi předepsal pořádek, jaké modlitby a pokání bych 
měl konali, abych si vyprosil milost povolání na 
kněžství “.

Jindy se zmínil při přednášce, že představený 
studentům dovolil zůstati po večerní modlitbě v do
mácí kapli, jak dlouho chtějí, že nikdo na ně ne
bude dohlíželi, jen aby poslední při odchodu zhasl 
světlo. A hle, velmi mnoho jich tam večer zůstalo, 
- někteří přes dvě hodiny - a byli by ještě déle 
zůstali, kdyby je představení neposlali spáti.

Pokaždé když onen kněz dával duchovní cvičení, 
zůstával buď v osobním neb písemném styku s těmi 
studenty, kteří se s ním radili o budoucím povolání.



Věcná loterie ve prospěch misijního 
domu v Nitře, uspořádaná s dovolením 
min. financí a s odporučením biskup
ského sboru republiky československé. 
„Jděte a učte všecky národy .. .“ Mi
sijní společnost slova Božího, plníc vů
li Kristovu i přání nd, biskupského 
sboru, vybudovala v Nitře veliký misij
ní dům pro výchovu misionářů. Tento 
dům byl v listopadu r. 1928 vysvěcen 
a svému vznešenému účelu odevzdán. 
Misijní dům tedy již stojí a je prame
nem mnohého požehnání: a) Je vý
chovným ústavem pro 200, většinou 
chudých žáků, kteří v něm obdrží vý
chovu a zaopatření a připravují se na 
sv. povolání misionáře, af již jako bu
doucí kněží, anebo bratří, aby později 
odešli k pohanským národům a při
nášeli jim světlo víry Kristovy, anebo 
šli na Východ a své slovanské bratry 
přivedli zpět do církve katodické, b) 
Misijní dům je i exercičním domem, 
který jest přístupný všem stavům a 
vrstvám, aby jim skýtal duševní obro
zení a v zátiší duchovních cvičení dal 
duším pokoj a naučil je žiti pravým 
duchovním životem, c) Misijní dům je 
vzácným kulturním ústavem i pro do
mácí katolicismus obzvláště tím, že 
vydává a rozšiřuje dobré spisy a podle 
možnosti vypomáhá i duchovním 
správcům v práci pastorační, d) Je 
ústavem humánním, který poskytuje 
pomoc hmotnou i mravní podporu 
mnohým chudým a bídným kraja
nům.

Tento dům stojí; vybudovala jej 
s pomocí Boží obětavost křesťanského 

lidu z celé republiky, ale zatěžují 
jej ještě veliká břemena. Z cel
kového nákladu, který činil 3 mi
liony 500.000 Kč, není ještě zaplaceno 
2,000.000 Kč. Tuto ohromnou tíži má 
nám pomoci unést zase jen obětavost a 
štědrost křesťanského lidu. Tomuto ú- 
čelu má sloužili tato věcná loterie, 
kterou min, financí — berouc ohled 
na vznešený účel ústavu — povolilo a 
kterou schválil i náš nejdůstojnější 
biskupský sbor. Obracíme se tedy na 
celou křesťanskou veřejnost, na vše
chny přátele misijního hnutí, a snažně 
je prosíme, aby zakoupením losů po
skytli podporu tomuto vznešenému dí
lu, při čemž se naskytiuje i možnost 
získat cennou výhru. Kdo je majetný, 
nechť si koupí více, kdo je chudý, 
nechť si koupí méně, avšak ať není 
nikoho, kdo by nevěnoval několik ko
run na tento významný účel.

Výhry jsou: 1. hlavní výhra; automo
bil anebo hospod, stroje v ceně 40.000 
Kč. 2. hlavní výhra; pár koní s Vo
zem, anebo nábytek v ceně 15.000 Kč. 
3. hlavní výhra; výbava pro nevěstu v 
ceně 5000 Kč, 5 výher po 1000 Kč, 
jízdní kola; 50 výher po 100 Kč, před
měty pro domácnost a hospodářství; 
1000 výher po 20 Kč, knihy a různé 
menší předměty; 3000 výher po 10 
korunách, knihy, obrázky a různé 
menší předměty. Jeden los stojí jen 
dvě koruny. Každý měj na paměti; 
„Nejsvětějším dílem je spolupracovati 
k záchraně nesmrtelných duší!" — Lo
sy možno objednati přímo: Misijní 
dóm, Nitra, Slovensku.

Zakládající členství ACM.: Kněží vy
svěcení r. 1899 o svém jubileu 1000 Kč. 
Katol. Sokol, East Toíedio. Ia., USA. 
984 Kč. Pí Bern. Zemanová, Olomouc- 
Klášter. Hradisko 500 Kč. SI. Pištěko- 
vá, New York, za rodinu zemřelého 
Jana a Anny Citerovy 835 Kč.

Členské příspěvky. Nejmenovaná 5 
Kč; farní úřad Žeravice 101.50; farní ú- 
řad Čehovice 48.45; farní úřad Kate
řinky u Opavy 163.70; farní úřad Ve
lehrad 297.40; P. Fr. Jemelka, Hukval- 
ny, 10; farní úřad Sv. Kopeček 4; far
ní úřad Domaželice 75; farní úřad Ber- 
nartice 5; farní úřad Kojetín 211.70; 
farní úřad Ludslavice 67; farní úřad 
■Hruška 26.50; farní úřady Pavlovice u 
Kojetína 10; Procházka, Přerov. 68. — 

P. Šverdík 100; farní úřad Třebětice 
50; farní úřad Soběchleby 159; farní ú- 
řad Cokytle 40; farní úřad Zábřeh 150; 
farní úřad Zvole 200; farní úřad Čeho
vice 15; farní úřad Ostrožská Lhota 
300; farní úřad Val. Meziříčí 300; od
bor AlCM. Přerov 400; farní úřad Po- 
lešovice 251.20; farní úřad Vlčovice 
95.10; farní úřad Nezamyslice 306.50; 
farní úřad Stará Ves n. lO. 50; pí A. 
Kubová, Olomouc, 8; farní úřad Ré- 
noty 154; P. J. iHradečný, Hodolany, 
220; farní úřady: Dolany 110; Majetín 
84; Vracov 200; pí M. Řičánková 12; P. 
J. Odstrčil, Slavkov, 5; P. Fr. Zrzavec- 
ký 12; farní úřady: Luštěnice 2.50; Pi- 
vín 67; P. A. Kalmar, Otrokovice, 12; 
Krč Frant., Laškov, 12; P. J. Šrámek. 



Brloz, 12; P. J. Jurečka, Kravaře, 12; 
P. Kaluž-a, Hošťálkovice, 20; L. Hradí- 
lek, Prosenice, 100; J. Lamplot. Jun- 
drov, 12.20; M. Hudec, Mistřín 15; far
ní úřady: Březová 20; Velehrad 117.60; 
Doloplazy 40; Kouba, Radnice, Č. 5; 
P. J. Hanák, Bzenec, 12; P. F. Hradil, 
Šternberk, 10; P. R. Princ, Kostelec, 
20; M. Doleželová, Lukavice, 10; M. 
Výhlídalová, Vojnice, 10; J. Rek, Blan
sko, 12; ikonv. dominiikánů, Olomouc, 
60; P. J, Vyhlídal. Vyškov, 10; P. Fr. 
Polák, Telč, 5; P. Fr. Šíp, Náchod1, 8; 
K. Dolmel, Hulín, 12.50; E. Hrubý, 
Dlouhoímilov, 10; P. A. Krob, Boroti- 
ce, 5; M. Klosová Loučka, 12; P. J. 
Tomášek, Albrechticky, 3; P. Lach- 
man, Boromice, 12; Jan Wídeman, Kro
měříž, 100; J. Štefek, Hrabůvka, 8; H. 

Válka, Bratislava 12; J. Neuman, Ky
jov, 12; P. C. Vale, Pohořelice, 12; J. 
Žižka, Bludov, 25; Stáňa C., Uh. Brod, 
8; P. R. Ostárek, Mor. Ostrava, 12; 
P. M. Ondrůšek, Rosice, 147.50; far
ní úřad Rychaltice 143; J. Paneček, 
Praha, 5; farní úřad Tman 10; V. Kyt
ka, Bzenec, 10; F. Sedláček, Začany, 
10; P. V. Cihromeček, Bútovice, 12 Kč.

Zahraniční misie. Odkaz P. Luzného, 
Kateřinky, 200; P. A. Kučera, Vlacho- 
vice, 10; Fr. Vlach, Chicago, 164; A- 
poštolát sv. iC. a M., Lublaň, 14.700 
Kč; ministerstvo školství subvence 7 
tisíc 920 Kč; Apoštolát sv. C. a M., 
Maribor, 14.810 Kč. — Všem dárcům 
Pán Bůh zaplatí

Dárcům knih pro zahraniční Apošto
lát srdečné „Zaplať Pán Bůh“,

Jste už členem Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje ?
Máte krásný životopis našich slovanských apoštolů z pera 

  dra Fr. Grivce, vydaný Apoštolátem?
Získávejte nám nové odběratele Apoštolátu.
Modlete se denně na úmysl ACM.



Používání známek novinových pro Apoštolát sv. Cyrila a Metoda povoleno ředitelstvím 
poštovním v Brně, číslo 7844-VI. z 21. ledna 1910.
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Redakce a administrace Apoštolátu je nyní v Olomouci, Žerotínovo 
nám., Salesianum. Tam adresujte literární příspěvky i případné reklamace, 

nebo změnu adresy.

Časopis vychází každý měsíc po prvním, tedy ročně 12 sešitů. Roční před
platné je 12 Kč, při hromadném odebírání 10 Kč..Za Snově získaných 
platících odběratelů, jeden exemplář zdarma! Pro Ameriku se předplácí 

ročně 1 dolar, při větším počtu se také poskytuje sleva.

Zakladatelé časopisu v Pánu zesnulí: Arcibiskup olomucký dr. 
Antonín Cyril Stojan a P. Adolf Jašek, katecheta kroměřížský. Re
daktor: František Jemelka, tajemník UACM, za spolupracovnictví 
ThDra Josefa Matochy, profesora filosofie, a PhDra Josefa Vašíci, pro

fesora na Cyrilometodějské fakultě v Olomouci.
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Hovorna redakční.

Slečně Kateřině Pištěkové v New 
Yorku. Přes nebezpečí, že se na nás 
dozlobíte, pokládáme to za svoji poi- 
vinnost, abychom vám k letošním listo
padovým padesátinám vašeho zásluž
ného života co nejsrdečnéji i veřejně 
blahopřáli za ACM i za naši redakci. 
V dějinách Apoštolátu zůstane navždy 
zlatým písmem zapsáno vaše jméno, 
jakožto horlitelky vzácné obětavosti a 
nezdolné vytrvalosti, jež všechny své 
síly věnovala veliké myšlence cyrilo
metodějské, Ale i náš časopis vděčí 
vám za vaši vpravdě apoštolskou lás
ku v šíření zájmu o dílo sv. jednoty 
církve. Kéž vám to co nejštědřeji od
platí Ten, jenž prve byl než Abraham. 
Srdečně zdraví v Kristu oddaný re
daktor a tajemník ACM,

Š. P, Kojetín. Nespravedlivě se hor
šíte na naši administraci, že Vás upo-

míná o předplatné za r. 1929, Vždyť 
je to vlastně už doplatné! Považte, že 
„Apoštolát“ není vydáván na výdělek 
— 12 Kč ročního předplatného nekry
je ani režijní a expediční výlohy, — 
Chce sloužit poctivě svaté myšlence 
Stojanově, dílu sjednocení církve, na 
němž má záležet každému katolíku. 
Proto nás zabolely vaše řádky, kde si 
„zakazujete rozhodně další posílání ča
sopisu" a kde chcete trestati i Matici 
cyrilometodějskou, odmítajíc též její 
kalendáře anebo jakékoliv sešity. Tak 
se ovšem pomáhá katolickému tisku — 
do hrobu! Bůh to naprav!

Přítel našeho časopisu hledá staré 
vydání rusko-slovenského kapesního 
slovníku, tak žv. „Karmannyj russko- 
slovenskyj slovar“, sestavil Mičatek, 
Turč. Sv. Martin 1892, cena 4 K, Vě
děl-li by někdo z našich čtenářů, zvláš-
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Sovětská vláda odstranila neděli.
Byla jí asi příliš křesťanským zařízením, nemilou části, dosud 

zbylou ze starého řádu společenského, který musí bolševismus vy
vrátit dokořán. Moc k takovému dekretování prozatím mají, 
agitační důvody k svému „ospravedlnění“ snadno si najdou, ba vy
počítají vám ještě, jakou to vlastně vymoženost teprve bolševici 
vynašli k dobru obecnému. Oč bude více produkováno národního bo
hatství prací, nepřerušenou ani nedělí. A při tom se bude pracovat 
pouze 5 dní ve směnách, nepřetržitě za sebou jdoucích. Neděle — 
společný den odpočinku adenPáně — pomine, zato jednotli
vé směny pracujících budou mít třebas i dva dny volné, dva 
svátky v týdnu, bude-li se ještě vůbec o týdnu sedmidennim mluvit.

Bolševický rozklad přirozeného řádu společnosti pokračuje tedy 
s rafinovanou důslednosti. Mravní řád v jednotlivcích, 
podvracují sověty šířením nevěry a protikřesťanské nenávisti, ro
dinný ř ád ničí volnou láskou chvilkového manželství a otrávenou 
výchovou dětí, obecnýřád důvěry ve veřejnou spravedlnost ubí
její nej křiklavějším násilím a nyní rozleptávají už i ony nejprimitiv
nější svazky řádu společenského, jejž zachovávali i nekřes
ťanšti národové, společný den odpočinku, ať už to byl 
kterýkoliv den v týdnu (u Židů sobota, u mohamedánů pátek a pod.)

Společný den týdenního odpočinku má hluboký mravní 
význam: ustává o něm ohlušující ruch a shon a nemilosrdná kon
kurence práce, člověk si uvědomuje, že práce je mu prostřed,- 
ke m a nikoli cílem životním, že to není bezduchá otročina, den ze 
dne stejné obsluhováni strojů, k nimž připřažen je dělník po tolik a 
tolik hodin, aby pak unaveného vystřídala zase nová, čerstvá sila!.. 
Taková nekonečná fádní šeď života, přerývaná jen kategorickou po
třebou, aby unavená těla nabrala nového dechu a nových sil. 
Ale člověk má více nežli jenom tělo a není živ jen samým chlebem! 
Den Páně, stanovený vůli a příkazem Stvořitelovým: „Pomni, 
abys den svátečni světil“, má povznášet i posledního dělníka k vědo
mi lidské důstojnosti: jsem dělníkem Božím, a ne otrokem necitelné
ho kapitálu, jsem členem jednotné rodiny, jejímž Otcem je Bůh, 
svrchovaný Pán i celé společnosti lidské. Jeho den, jejž světit při-, 
kázal, má sbratřovat, sjednocovat, co hamižnost lidské konkurence 
tříští, vzpomínka na tohoto nejvyššiho Zákonodárce má krotit lidskou 
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pýchu, lakotu, závist, hněv, svár a nesvědomitost, má budit vědomh 
odpovědnosti za šest dni práce, má jí vyprošovat požehnání nebes!'

Toho všeho ovšem bolševici nepotřebují! Spiše naopak si přejí a 
k tomu pracuji, aby lidským vášním dali v nynějším Rusku plnou 
„svobodu", soudržnost národního celku rozkližili a nahradili pak 
starý přirozený a křesťanský řád jedinou moci, soustředěnou ve 
třech hrozných pismenách G. P. U. (Gossudarstvenoe političeskoe 
upravlenie), stranickým násilím politickým. Svědectví dějin však 
praví, že hříchy a chyby proti řádu přirozenému nezůstávají bez 
trestu. —a.

K jubileu sv. Václava.
Dr. Josef Vašica.

IV.

Jak již Kristián v své legendě napověděl, užívalo se v Čechách 
od dob cyrilometodějských v bohoslužbě vedle latiny též jazyka 
slovanského. Péčí sv, Ludmily byl sv. Václav vzdělán nejprve kně
zem v knihách slovanských a pak teprve byl poslán do latinské ško
dy v Budči. Později po smrti otcově, když překonal pohanskou re
akci, v jejíž čelo se postavila vlastní jeho matka Drahomíra, sledo
val ve své církevní politice zřejmě směr k západu. Biskup řezenský, 
pod jehož pravomoc tehdy Čechy náležely, měl v něm svého odda
ného syna. Kněží ze sousedních Bavor, Sas a Švábska hrnuli se na 
dvůr českého knížete jako „včely do úlu“. Nemáme žádných zpráv 
o tom, jaký byl poměr obou složek duchovních v tehdejší české cír
kvi, bylo-li kněžstvo slovanské počtem a významem slabší či moc
nější než latinské, vznikaly-li rozepře mezi nimi, došlo-li k útlaku 
a pronásledování. Není sporu o tom, že obrat, jenž nastal po smrti 
sv. Metoděje (zemřel 885) na Moravě vypuzením slovanských kněží, 
a potom zánik říše Svatoplukovy pod drtivým útokem Maďarů 
oslabil hned v počátcích rozvoj slovanské církve v Čechách, Její 
kořen však byl jistě zdravý, neboť se udržovala po celá další dvě 
století až do zániku slovanské bohoslužby v klášteře sázavském 
roku 1097 a jako důkaz své životnosti zanechala po sobě řadu slo
vesných památek, původních i přeložených. Dvakráte stal se v té 
době pokus, ovšem marný, za Boleslava I. (972) a za Vratislava I. 
.(1080), zjednati od sv. Stolice v Římě všeobecné povolení slovan
ského bohoslužebného jazyka pro pražskou diecési.

V době sv. Václava můžeme předpokládati klidné soužití obou 
skupin duchovenstva. Kníže Václav byl dosti obezřelý, aby snad dal 
sám podnět k vnitřním bojům, jež mohly uškoditi křesťanství, ještě 
dc sud křehkému. Proto byl od všech stejně ctěn po své mučednické 
smrti jako světec a ochránce země. Právě v kruzích slovanskéhol 
kněžstva našel se spisovatel, který, jak se zdá, první, nedlouho no 
vraždě boleslavské, než ještě moc ostatků světcových se projevila 
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četnými zázraky, vylíčil krátce a prostě hlavní děje jeho života a 
smrti jazykem slovanským. Toto dílo slovanského kněze, původně 
napsané písmem hlaholským, zachovalo se nám, snad již poněkud 
zkrácené, v pozdním opise cyrilském z konce XV, nebo začátku 
XVI, století, chovaném v knihovně Rumjancevského musea v Mos
kvě, kde je objevil roku 1827 A. Ch. Vostokov, Je to tak zvaná 
první staroslovanská legenda o sv. Václavu, jež právem bývá poklá
dána za jeden z nej důležitějších pramenů o životě sv, Václava, Ve->

Triumfální průvod s ostatky sv. Václava Prahou.

lebí jej jako knížete dobrého a spravedlivého, který věřil v Boha 
vším srdcem a vše dobré konal v životě svém. Táž legenda se nám 
zachovala také s nepatrnými změnami ve 4 rukopisných breviářích 
ze XIV, a XV, stol,, z nichž se modlívali chorvátští hlaholité, a pak 
ve 3 rukopisech t. zv, minejí (t, j. měsíčních čtení o životech svět
ců na každý den), sepsaných od metropolity moskevského Makarija 
v polovici XVI, věku. Vedle této delší legendy bylo složeno ještě 
kratinké vylíčení života a smrti sv, Václava, tak zvaný prolog, pa
trně již v Čechách, a podobná stručná zpráva (prolog) o přenesení 
jeho ostatků z Boleslavě do Prahy v roce 932, Obou těchto prologů, 
stejně jako podobného prologu o sv. Ludmile, užívalo se při boho
službě a zachovalo se nám jich mnoho na Rusi jak v rukopisech, 
tak v knihách tištěných. Rovněž pro potřeby byzantsko-slovanské 
liturgie byla sestavena neznámým autorem, snad původně v Bulhar
sku, řada písní (tak zvaný kanón a jiné antifony), oslavujících sv. 
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Václava jako vítězného bojovníka Božího, mocného ochránce v bě
dách a zázračného hojitele duší a těl. Básník těchto krásných hym
nů, zpívaných po staletí ve chrámech při církevních hodinkách, vidí 
jej ve společnosti andělů a svátých, zalitého jasem nejsvětější Tro
jice, sezývá všecky kraje, aby se přidružily k plesu a radosti Prahy, 
proslulého města světcova, na něž padá též skvoucí zář z jeho zá
zraků, a vyprošuje pro sebe a pro všechny jeho ctitele, hříchem za
temnělé, jeho přímluvu na nebesích.

Zvláštní místo v této skupině památek o sv, Václavu má druhá 
staroslovanská legenda, která byla objevena teprve před 25 lety 
N. Nikolským ve dvou rukopisech z XV.—XVI, století, z nichž nyní 
jeden se chová v Petrohradě a druhý v Kázáni, Slučuje v sobě jaksi 
oba dva směry, které vyznačovaly církevní život v Čechách za X, 
století: ze dvou třetin jest toto dílo doslovným překladem latinské 
'legendy Gumpoldovy, ostatek je složen z různých pramenů latin
ských (na příklad z Crescente fide, Kristiána, Vavřince, homilie na 
slavnost Přenesení ostatků), z původního zpracování slovanského,1 
jakož i domácího ústního podání. I tato legenda vznikla v Čechách, 
někdy kolem roku 1000, a byla původně napsána hlaholicí. Byl to 
smělý pokus, chtít ztlumočiti do církevní slovanštiny skvělou a 
uměle složitou latinu mantovského biskupa, a můžeme říci, že se 
celkem zdařil ke cti českého pracovníka, který mimo to ještě na 
místech, kde se odchýlil od Gumpolda, nepoužil-li ovšem již hotové 
latinské kompilace, opravami slabých neb nejasných míst své před
lohy, mnohými škrty a zkratkami projevil nesporný kritický důvtip 
a doplňky, jež přejal z pramenů nám dosud neznámých, obohatil 
naši znalost o životě světcově.

Všechny tyto slovanské prameny o sv. Václavu vydá Česká aka
demie v nejbližší době souborně s úvodem a českým překladem, za 
,redakce preláta a profesora Jos, Vajse, v novém jubilejním vydání. 
Proto jsem pominul všecky odkazy k příslušné literatuře.2

Blahoslavená Kotoranka — Hosanna.
Biskupství svatých.

(Přel. O. Ivan.)

Diecése kotorská vyznamenává se domorodými svátými. — Tak 
blahoslavený Gracija (= „Milost"), narodil se na Mulu, rybářské

1 Zdá se mi, že některé vztahy k I. staroslovanské legendě o sv. Václavu, jež 
se tu naskýtají, dají se vysvětliti jen ze staršího společného pramene.

2 Nedávno vydal Vlád. Gruzín (v Praze 1929) knihu „Slovanský svátý Vác
lav", kde také otiskl všecky tyto slovanské prameny o sv, Václavu podle 
starších vydání. V historické částí snaží se dokázati, že sv. Václav vlastně 
náleží plně jen církvi „pravoslavné", mluví o příkořích, která činil sv. Václavu 
latinský západ (!), — je to práce tendenční a diletantská, a kromě toho psaná 
bídnou češtinou, znešvařenou mnoha hrubými rusismy. 
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vesnici při Rotoru r. 1438. Na křtu svátém obdržel jméno Pavel.1 
S počátku zabývá se blah, Gracija rybářstvím a námořnictvím. Není 
proto divu, že námořnictví potom v Boce na dlouho rozkvetlo, majíc 
takové ochránce. Také rybářům často pomáhal blah. Gracija.

Roku 1468 vstoupil do poustevnického řádu sv. Augustina. Z ru
kou blah. Šimona z Kameriny přijal řeholní roucho na hoře Ortoně 
nedaleko Padovy, Později odešel do kláštera sv, Krištofa v Benát
kách,2 Tam svatě skonal dne 9. listopadu 1508, Vynikal 'Obzvláštním

Zdaleka došli poutníci svatováclavští v Praze.
Od leva napravo: Dr. H. Dostál, redaktor „Hlasu“ ze St. Louisu 
(Amerika), rodina prol. Bryla z Budyšína (paní a dceruška v národ
ním kroji lužických Srbů), za nimi p. továrník Vlček s pani z Cleve- 
landu, Ohio (Amerika), dr. Alois Kolisek z Bratislavy, dr. Kautský 
z Prahy, redaktor tohoto časopisu, msgre dr. Černý, vicesuperior 
„Nepomucena“ z Říma, a arcib. rada Rev. J. Janeček z Detroit 

(Amerika).

duchem kajícnosti, darem zázraků a proroctví, Blah. Gracija ode
bral se na věčnost právě tehdy, když Hosannč, černohorské pasač- 
ce, vzešla jitřenka milosti. Tělo blah, Gracije bylo odevzdáno Ant. 
Jankoviču z Mula, který je dovezl domů r, 1810. Tam se chová ve 
farním chrámu Páně v překrásné stříbrné rakvi. Veřejnou církevní 
úctu potvrdil papež Lev XIII. dne 6, června 1889,

1 Nápadným je jméno sv. apoštola Pavla u svátých z Boky kotorské.
2 Klášter sv. Pavla v Benátkách byl zničen za francouzského vpádu r. 1807, 

tedy téhož roku, co byl zbořen klášter sv. Pavla v Koloru,
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Blah, Gracija je světcem, nejsv. Eucharistie, jako je blah, Hosan- 
na světicí umučení Páně, Planul takovou láskou k nejsv. Svátosti ol- 
tářní, že to Pán Bůh osvědčil i neobyčejným zázrakem. Když kdysi 
z poslušnosti kopal v klášterní zahradě a nemohl býti přítomen mši 
svaté v kostele, poklekl při pozdvihování. A hle, zeď kostelní se 
otevřela a on spatřil v rukou kněze Ježíška, Byl velikým vzorem 
poslušnosti a kajícnosti, kterou Pán Bůh již za živa zázraky oslavil.

V Dubrovníku i v Boce kotorské uctívají se také bokeljští mučed
nici Ondřej, Vavřinec i Petr. Zahynuli od kacířů patarenských 
v Luštici —• asi v X, věku, Jejich ostatky přenesli Dubrovčani z Le- 
petana do Dubrovníku. Tam se nyní chovají mezi relikviemi svátých 
v katedrále. Možná, že veliká úcta umučení Páně v Kotoře vznikla 
jako lék proti kacířství patarenskému.

Pěkný je z Boky v době starší i novější počet těch, jejichž památ
ka je svátou. Budiž vzpomenuto pouze členů řádu františkánského! 
Tak Adam z Kotora ve XIV. věku (f 31. prosince 1305) i Marin 
z Kotora, který byl vyslancem v Persii a zemřel jako mučedník 
roku 1472.

Svatyně Boky kotorské chovají též památné ostatky některých 
starých mučedníků, jako sv, Tryfona, Krševana a Felixe, Vpravdě 
je to tedy biskupství svátých! Není druhého takového v národě, tře
bas je nejmenší územím i počtem věřících ve střední, ne-li v celé 
Evropě!

Odkud to?
Duch Boží vane zajisté kdekoli chce, a nevíme, odkud přichází 

a kam jde. Ale milost neničí přirozenosti, nýbrž ji vzdělává, zu
šlechťuje a povznáší. Nezrodila bez příčiny italská Umbrie tako
vých velikánů v řádu milosti. Krásy přírodní okouzlují duši a po
vznášejí do nebe. A což, když se k tomu ještě přidruží veliké tradice 
náboženské! Tak je tomu v Boce kotorské. Ano, Umibrii chybí moře 
a jeho půvaby! Můžeme si pomysliti, co vše procítila v duši pastýřská 
dívka Hosanna, žijíc v Boží přírodě a pozorujíc díla rukou Stvořite
lových. A jaké dojmy vyvolal v ní teprve nebetyčný Lovčen,3 od
kud se otvírá nej půvabnější panorama v Evropě, Všechno, co je 
v přírodě divoké i krotké, jako by tu závodilo, aby utkalo obraz, kte
rého pero nemůže popsati a štětec sotva může zachytiti. Jestliže 
kde, tož tam se zastkvívá v síle a kráse své tvůrčí dovednost Nej- 
vyššího, K tomu starobylé svatyně, bohaté minulostí i uměním, kve
toucí tehdy život náboženský v Kotáru a zbožnost rozvinutá v růz
ných podobách! Ký div, že to vše přitáhlo Hosannu do přímoří. Ne
lze ovšem od prosté pasačky očekávali, aby básnicky projevila svoje 
nadšení nad takovými krásami přírodními. Ale ona pospíchá do Ko- 
toru, aby Pána Boha lépe viděla, A není to vznešená báseň života, 
tak vznešená, že jí slovo lidské nedostihne?!

Je zcela přirazeno, že se duše lidská v takovém kraji snáze při
vine k Bohu, Psychologie svátých to potvrzuje! Zdaž vypučí na su
chém kmenu zelená ratolest? Ovšem v řádu milosti může býti jinak.

3 Černohorský vrch naidi Kotorem, vysoký 1750 m.
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Ó perlo Boko, okraso rodu mého! Co přikrylo závojem smutku 
divukrásné tvoje líce? Cítíš-li, že hyneš? Vzmuž se duchem, ó Um- 
brie naše, ó matko svátých! (Dokončení.)

Morava na výstavě svatováclavské v Praze,
Napsal Antonín Šorm.

(Dokončení.)

Nejvíce ale moravských památek výstavy svatováclavské upínalo 
se k starobylému Olomouci a jeho velechrámu siv. Václava s dómskou 
kapitulou.

Jedinečnou zvláštností olomuckou byly zajímavé nástěnné svato
václavské kalendáře olomucké diecése, vystavené v oddělení rytin. 
Nejstarší z nich pochází z roku 1641, Jest to list rozměrů velmi 
značných (119.5 cm X 36.5 cm); zachoval se v arcibiskupskéto ar
chivu pražském. Má nahoře dřevoryt, představující bohatou re- 
naissanční architekturu, v jejímž nejvyšším štítě spatřujeme mezi 
dvěma anděly svátého Václava s vévodskou korunou na hlavě, 
v brnění a s korouhví v levici; pravice drží štít o zemi opřený; u levé 
nohy sedí mu lev. Ve vlysu uprostřed kresby jsou zpodobeni svati 
věrozvěstové Cyril a Metoděj, kterak křtí knížete Bořivoje; po stra
nách pak vidět ostatní svaté patrony olomucké diecése, totiž: svá
tého Vojtěcha, sv. Prokopa, sv. Christiana, sv. Kordulu, sv. Víta a 
svátou Ludmilu. Pod vlysem uprostřed je znak biskupa Leopolda 
Viléma, níže ještě jiných šest znaků, a to znak olomuokého kostela 
a olomucké kapituly, po stranách znaky čtyř olomuckých prelátů: 
děkana Ondřeje Orlíka, probošta Kašpara Karasa, arcijáhna Zik
munda Mintiniho a scholastika Jakuba Merkuriana.

Kromě tohoto nejstaršího tisku byly na výstavě svatováclavské 
dva pozdější veliké nástěnné kalendáře olomucké kapituly se slič
nými rytinami z roku 1833 a 1845, Druhá nesla znak arcibiskupa 
Sommerau-Beckha (1836—1853) spolu se znaky arcibikupství a 
kapituly olomucké. Také tento list je značných roziměrů (70 cm X 
98 cm), a je rozvržen v ladnou trojdílnou architekturu zakončenou 
oblouky. Prostřední pole jest dvojnásob tak široké, jako části po
stranní, Arcibiskupský znak jest uprostřed nahoře a pod ním v ar
kádě krásné poprsí sv. Václava, třímajícího prapor a štít; po stra
nách světcových vznášejí se andělé s nápisem; ještě níže stojí ale
gorické postavy, z nichž jedna drží mitru, druhá knížecí korunu a 
meč. Mezi anděly pod svátým Václavem zbývá obdélníkové pole pro 
kalendárium, pod nímž jest zachycen pohled na tehdejší Olomouc. 
Podstavec architektury označen jest uprostřed deskou, připomína
jící jméno slavného kardinála Dietrichsteina (1599 —■ 1636) a jména 
členů tehdejší olomucké kapituly, jimž bylo v tehdejší bouřlivé do
bě tolik pro katolickou víru vytrpěli, takže zcela oprávněný jest 
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nadpis: „Extra et in carcere Deo Ecclesiae Caesarique fideles,”1 
V bočních arkádách možno čisti jména kanovníků z roku 1845, Ná
vrh k tomuto pěknému kalendářnímu listu kreslil malíř Josef Do- 
byaschofsky, stoupenec Fůhríchův, a ryl jej Karel Josef Geiger,

Ještě několika význačných literárních památek svatováclavských 
původu moravského všimněme si podrobněji! Je to:

Lebka sv. Václava, ozdobená zlatou čelenkou, darem amerických 
katolických paní a dívek českých.

Misál olomucký z roku 1505, s veršovaným věnováním olomucké- 
mu biskupu Stanislavu Turzo (z Tuřího); má na rubu titulního listu 
veliký dřevoryt, představující knížete sv. Václava: mladistvá bez- 
vousá tvář je vroubena dlouhými, rozpuštěnými vlasy, štíhlé tělo 
přioděno brněním a pláštěm, levice drží praporec s orlicí, pravice 
spočívá na meči po boku zavěšeném; u levé nohy světcovy je nama
lován štít s orlicí a u nohou leží lev. Po stranách jakoby stráží stáli

1 Na svobodě i v žaláří Bohu, církvi a císaři věrni! 
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andělé: ten po pravici ukazuje znak biskupství olomuckého, po 
levici znak biskupa Stanislava,

Jiný misál vydaný roku 1712 v Brně a v Olomouci obsahuje meš
ní formuláře svátých patronů pražské arcidiecése, Jeho titulní list 
je ozdoben krásným mědirytem, jehož střed tvoří kříž k uctění po
zdvižený svátým Janem Nepom. S druhé strany uctívá kříž svátý 
Václav a po obou stranách těch světců jsou ostatní zetaiští patro
nové čeští.

Velikou a zajímavou kolekci fotografií význačných památek sva
továclavských z brněnské diecése sebral a pro výstavu pražskou 
získal známý dobroděj brněnský, vrchní soudní rada Antonín Ko- 
dýtek. Pěkným zrcadlem úcty svatováclavské na Moravě stala se 
svatováclavská mapa Čech a Moravy, kde byly zakresleny též vše
chny svatyně moravské. Ale to už nebyla „mrtvá" „moravica" vý
stavní, nýbrž spíše živé, nikdy nevysýchající zdroje vděčné lásky a 
úcty katolické Moravy k sv, Václavu, Milénium je napojilo novým 
bohatstvím nejčistších niterných proudů náboženského vznícení a 
obrození!

Z dějin ruské církve.
Napsal dr. V. Vilinský.

Mezi lidmi, kteří znají toliko povrchně náboženské dějiny ruské, 
je velmi rozšířeno mínění, že vnější úpadek pravoslavné církve je 
pouze důsledek radikálních reforem cara Petra Velikého,

A skutečně — zdá se povrchnímu pozorovateli samozřejmým, že 
Petr zrušením patriarchátu rozbil takřka vnější moc pravoslaví. Pod
řídil církev synodálnímu shromáždění, kde každý člen byl závislý 
na vládě, a tím celý synod — jako jednotný celek — octl se v rukou 
generálního prokurátora. V „ukazu" (t, j, carském výnosu) z 11. 
května 1722 čteme vskutku také tato slova: „Voliti za generálního 
prokurátora schopného úředníka, který se nebojí a který se vyzná 
ve věcech synodu ..

Tedy „schopní a odvážní úředníci" byli povoláni, aby chránili 
pravoslaví! Synodální období se ukázalo v mnohém ohledu nebez
pečným a škodlivým pro ruskou církev a proto bývá odsuzováno. 
Nicméně nelze zapomínat, že mělo také dobrou stránku. Vždyť prá
vě v tomto období pravoslavná zbožnost vydala své typické květy 
v osobě Serafína Sarovského, ve „starcích“ z pouště optinské a di- 
jevovské a v knězi Janu z Kronštadtu a mnoha jiných!

Jako je tedy nemožno smazati tato významná jména z nábožen
ských dějin ruských, tak také je nemožno škrtnouti období synodál
ní, Proto je třeba zhodnotit i jeho význam a poznat různé historické 
zjevy, které vyvolaly reformy Petra Velikého,

Obyčejně se zapomíná na zvláštní rozpor v samé osobnosti Petra 
Velikého. Tento car nezradil pravoslaví, nýbrž byl mu hluboce od
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dán. Znal dokonale jeho obřady, zpíval rád ve sboru v kostele, ba 
dokonce i zvoníval k bohoslužbě. Ačkoliv jeho podivné libůstky 
v opilství urážely často náboženský cit věřících, přece právě on to 
byl, který ztrestal Tatiščeva za to, že si dovoloval ještě před Vol- 
tairem vyjadřovati se příliš volně o církvi a bibli. Petr, který refor
moval všecko, nedotkl se ani víry, ani dogmatu, a nikdy nepřisvo- 
joval si po způsobu západního státního absolutismu „ius reforman- 
di“ (t. j, právo určovat víru jiným). Postaral se jen podle svého 
mínění o správu církve. A jestliže se tato jeho reforma nepodařila 
úplně, byla přece prováděna jen ve shodě s biskupy a s jejich vý
slovným svolením. Jakožto věřící člověk nedělal si car Petr nároku 
ani na mistrování, ani na přisluhování, pravoslaví. Považoval se to
liko za „vnějšího biskupa“, t, j. dohližitele církve. Proto násilí, jehož 
užil proti církvi, stejně jako záhadný karakter Petrův nelze vysvětliti 
jinak než psychologickým ovzduším, v němž byl již od mládí živ.

Veliké dějinné převraty nevznikají samy sebou. Období synodál
ní, stejně jako všecky reformy Petrovy, mohlo vyvstati jedině 
proto, že v ruské společnosti a církvi byl již v minulosti připraven 
psychologický základ pro takový náhlý přelom. Ruská církev se 
příliš sblížila se státem, s moci světskou, a tato moc ji zotročila na 
více než 200 let. Události, které se staly v období synodálním, mo
hou se považovati za nejtragičtější chvíle v dějinách ruských. Jsou 
charakterisovány zápasem „starců za Volhou“ s „josefíny“.

Přihlédněme stručně k tomuto zápasu! V XIV, a XV, stol, vyrostly 
na Rusi dva směry v klášterním prostředí gubernie Oka-Volha. Prv
ní se nazývá obyčejně „vnitřně-asketický“, druhý „zevně-asketic- 
ky. Hnuti „vnitřních asketů“ záleželo ve snaze dosáhnouti oprav
dového mravního zdokonalení. Tento směr se ujal a pěstil obzvláště 
v klášteřích, do nichž přicházeli členové nej lepších bojarských ro
din ruských.

Povýšení Moskvy za hlavní město bylo provázeno řadou hospo
dářských katastrof pro nej slavnější a nejbohatší rodiny bojarské a 
knížecí. Jejich moc, vzrostlá během staletí, poklesla, poklady před
ky nashromážděné byly ztraceny. Rodiny zasažené takovou kata
strofou cítily se vzdáleny sociálního prostředí, k němuž náleželi 
jejich předkové. Zdálo se jim namnoze, že jsou téměř vyvrženy 
z lidské společnosti, v nitru bouřila takřka bolestná potřeba, roz
biti všecky dřívější společenské vztahy, opustiti rodnou půdu, pře- 
měniti úplně celý okruh přání, tužeb, sympatií, antipatií, myšlenék 
a citů a počíti nový život podle nových směrnic.

Světový názor byzantský — a v té době i bulharský — podporo
val takovou náladu duší: každé neštěstí prohlašoval za trest seslaný 
s nebe, který chce a má učit pokoře, volá k pokání a pohrdnutí 
světem. A tak se stávalo, že členové rodin tak ponížených často 
velmi vzdělaní a zběhlí v literatuře ruské i byzantské, nalézali je
diné východisko z trapného svého postavení: opustili svět a stali se 
mnichy, poustevníky. Ponenáhlu se vytvořila skupina lidí, kteří dá
vají ruské zbožnosti zvláštní ráz, úzce související s osudem feudál
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ní, upadlé aristokracie, a kteří úhrnem značí novou etapu ve vše
obecném vývoji ruského mnišského života.

Představitelé tohoto nového směru mnišského života usadili se 
zvláště v lesích za Volhou, co nejdále od Moskvy. Proto dostali 
v dějinách jméno „starců zavolžských“. Jejich karakteristické zna
ky jsou tyto:

1. V jejich prostředí vyrostla — po prvé v pravoslaví — a vyvi-í 
nula se touha po vnitřním zdokonalení, mravní zásady počínají nar 
bývati převahy nad obřadem, vzniká přísná duchovní kázeň jako

Rusínští studenti z juvenátu OO. redemptoristů v Libějovicích 
u Netolic s igumenem O. Trčkou.

důsledek velikých katastrof, jež byly zasáhly tyto někdejší bohaté 
a vznešené bojary.

2. Pěstuje se ponenáhlu mocná kultura rozumová, oceňují výsled
ky zkušeností mnoha století; počínají se zkoumati díla zvaná na 
Rusi „Boží písmo" (podvrhy); dává se více nebo méně zřejmá před
nost Novému zákonu; zato je tam téměř naprostý nezájem o le
gendu.

3. Sympatie pro feudální řád, odvaha mnoha představitelů této 
skupiny v hájení práv knížecích a bojarských, pohrdání bohatstvím 
i pokud se týká klášterů samých, pohrdání důstojenstvím a lhostej
nost k moci velkoknížat moskevských,

4. Velmi význačný je v této skupině vývoj milosrdné lásky k ubo
žákům a chudákům, zvláště sedlákům, neboť lidé zkoušení osudem 
mají více pochopení pro neštěstí jiných. Časem toto nové nábožen
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ské cítění, více vnitřní, počíná lákati představitele i ostatních spo
lečenských tříd.

Nej uctívané jší „starci", kteří vyšli z těchto klášterů, jsou: Sv. 
■Sergěj Radoněžský, Cyril Belozerský, Nil Sorský, Innocenc Komel- 
ský, Vassian Patrikejev a Maxim Řek. (Dokončení.)

Pražský sjezd pro studium křesťanského 
Východu.
(Pokračování.)

II.

Vlastní vědecká práce sjezdová započala v pondělí ráno (12. srp
na) v hudebním sále kláštera 00. benediktinů na Slovanech. Zahájil 
ji stručným a srdečným proslovem předseda Ústředního ACM., olo- 
mucký arcibiskup dr. Leopold Prečan a dal hned zvoliti výkonné 
předsednictvo; biskupa M, ďHerbignyho z Říma, preláta dra Griv- 
ce z Lublaně a pražského univ, profesora dra Vajse, zapisovateli 
pak: prof. dra Vašicu a taj. msgra Jemelku z Olomouce a prof. P. 
Pechušku z Prahy.

První se ujal slova ředitel Papežského ústavu východního, msgr. 
ďHerbigny, k přednášce: „Idea katolicity a život modlitby“. Objas
nil nejprve původní význam slova „katolický", ukázal jasně, že jím 
byla vždy označována jedna z hlavních známek pravé církve Kristo
vy: její všeobecnost oproti jednotlivým národním náboženstvím už 
pohanským i oproti různým sektám křesťanským. Kristovo přání a 
zřízení jedné obecné církve nemohou nahradit nedokonalé, povrchní 
jen snahy naší doby o jednotu národů („Společnost národů") anebo 
různých náboženských vyznání (sjezdy ve Stockholmě a Lausanně). 
Práce pro obecnost jedné církve Kristovy zůstává povinností každé
ho křesťana, stejně jako práce na záchranu cívilisace a kultury 
lidské před mezinárodním komunismem, a církev katolická ji koná 
svým životem, vědou a zvláště modlitbou.

Po přednášce přečteny pozdravy od metropolity hraběte Ondřeje 
Šeptyckého, který dlel na léčení v Mar. Lázních a jemuž byla po- 
slána pozdravná odpověď, od P. Glasera z Besarabie, augustiniána 
P. S. Salavilla, misionáře P. F. Cordignana T. J, ze Skadru a miss 
Anny Christičové z Londýna.

Prelát dr. Fr. Grivec z Lublaně promluvil pak o „pojmu církve na 
Východě“. Křesťanský starověk znal dobře obojí stránku Kristovy 
církve: i její viditelné zřízení hierarchické, i její nadpřirozený, mys
tický život vnitřní. Vznešené učení sv. Pavla o církvi jako mystickém 
těle Kristově došlo velké obliby zvláště na křesťanském Východě, 
zatím co na Západě věnováno bylo více pozornosti hierarchickému 
zřízení církve. Podstatný rozdíl mezi Východem a Západem v pojí
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maní církve začal teprve rozkolem ve stol. IX., resp, XI. Dnešní 
východní bohosloví daleko méně se zabývá pojednáním o církvi než 
bohověda katolická. Přidržuje se při tom byzantského názoru, za
vrhujícího prvenství papežské pravomoci, ale současně přijímá i po
jem církve podle sv. Pavla. Ve výkladu však tohoto pojmu Pavlova- 
mnozí na Východě zašli tak daleko, že skoro popírají hierarchické 
zřízení církve (Chomjakov, E. Akvilonov a j.). Rozdíl v nauce o cír
kvi stal se ještě větším, když na straně katolické pod vlivem útoků se

Americká delegace ke korunovaci hlavy sv. Václava 
zlatou čelenkou americkou.

(Od leva napravo: Arcib. rada Rev. Janeček z Detroit, Mrs. Doub- 
ková z New Yorku, dr. Dostál ze St. Louisu, delegát a delegátka za 

ostatní státy a Mr. Doubek z New Yorku.) 

strany protestantismu a galikanismu pojednání o zřízení církevním 
bylo co nejvíce vědecky zpracováno, nikoliv ale v té míře názor sv. 
Pavla, který nebyl od novotářů napadán. Proto ani všeobecně při
jatá definice církve kard. Bellarmina nezmiňuje se mnoho o nadpři
rozeném životě v církvi. Bohoslovci vatikánského sněmu však nabá
dají, aby mystické pojímání církve se zvlášť vštěpovalo myslím 
věřících, aby předsudky akatolíků byly odmítány a sami katolíci 
aby správně chápali vnější i vnitřní tvářnost církve.

Tím zároveň nastane i částečné sblížení Východu a Západu v po
jímání církve.

Třetí přednášku prvního dopoledne věnoval olomucký profesor 
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dr, Josef Vašica svátému Václavu, jak se jeví v dokumentech staro
slovanských.

Staroslověnské památky o sv. Václavu nebyly ještě souborně ná
ležitě zhodnoceny pro životopis českého světce, ani pro jeho dobu. 
Proto vydání všech těchto památek, které chystá Česká akademie, 
je nejvýš časový a vhodný jubilejní dar. Vděčíme vlastně jen ruské 
církvi, kde sv, Václav byl ctěn od nej starších dob, že nám ve svých 
liturgických knihách dochovala tyto neocenitelné prameny. Kult 
Svatého Václava na Rusi je zároveň svědectvím o přátelském po
měru mezi západní římskou a východní slovanskou církví. Svatý 
Václav, světec typicky západní, stává se svým životem a svou pa
mátkou, jež není jen omezena na latinský katolický svět, nýbrž pro
nikla i na východ, symbolem někdejší církevní jednoty.

Předseda biskup ďHerbigny vyzvedl vědeckou cenu přednášky 
dr. Vašici a poukázal, jak důležito je horlivě shledávati dokumenty 
slovanské o životě svátého Václava, Důležito nejen pro poznání 
světce samého, ale též pro ozřejmění významu české země v nábo
ženské historii mezi evropským Slovanstvem. Rozšířená úcta sv. 
Václava v Rusku je novým dokladem pro katolictví a jednotu Slo
vanů v katolické víře.

Přednáškou dr. Vašice skončeno bylo vědecké jednání dopolední.
Odpolední schůze, jako všechny další schůze odpolední, konala 

se v sále Sladkovského v Obecním domě. Schůzi za četné účasti 
sjezdovníků zahájil a řídil místopředseda sjezdový prof. dr, Vajs.

Náš moravský krajan, profesor srovnávací věrouky na Východ
ním ústavu papežském v Římě, dr. B. Spáčil T. J., vynikající odbor
ník bohovědný, přednášel o „pravoslaví a principu církevní jednoty“.

Pravoslaví připouští s námi, že církev musí býti jedna ve víře 
jednotou materiální a formální. Církev pravoslavná nemá dostateč
ného formálního principu takové jednoty. Ano, v poslední době šíří 
se u pravoslavných takové názory, že sama materiální jednota víry 
se ocitá v nebezpečí. Pouze spojením s církví katolickou, která 
jednotu materiální a formální víry zcela jistě má, lze církvi pravo
slavné jednotu víry bezpečně zachovati. A skutečně ozývají se už 
u pravoslavných samých hlasy, že pravoslaví vlastní silou jednoty 
zachovati nemůže. Třeba stále pravoslavným ukazovati, že se nám 
jedná pouze o jednotu církve a že nesledujeme jiných cílů.

Přednáška profesora dr. Spáčila, podaná česky, byla vyslechnuta 
s největším zájmem, poněvadž odhalovala klidně a soucitně bolest
nou pravdu. Předseda dr, Vajs právem také řečníkovi za ni velmi 
vřele poděkoval.

Český katecheta v Sofii, bulharský kapucín P. Josatat M ar kov, 
přečetl poté přednášku svého spolubratra P. dr, Damiana Djulova 
O, C., který se nemohl do Prahy dostaviti, o „stycích Bulharska se 
svátou Stolicí“. Zajímavá byla sdělení, jaké úctě vil. století těšili 
se v Bulharsku žáci svátého Cyrila a Metoděje, především svátý 
Klement Bulharský a svátý Naum, k jejichž hrobům dodnes putují 
s velkou láskou jak Makedonci, tak Řekové, ba i Albánci.

318



V 8 hodin večer naplnil se Sladkovského sál znovu, tentokráte do 
posledního místa. Pan biskup dr, A. Podlaha, ač se dosud plně ze 
své choroby nezotavil, nedal si vžiti, aby svojí přednášky o svátém 
Václavu nekonal. Mluvil česky a pro cizí hosty překládal do latiny. 
Reč provázel četnými, opravdu krásnými světelnými obrazy. Poslu
chači přijali přednášku velmi vděčně,

V druhý den sjezdový, 13. srpna, ráno světil p. biskup Kocylovský 
v kostele sv. Kříže na jáhna člena východní kongregace redempto- 
ristské a tak měli účastníci kursu opět příležitost vidět krásu řecko-

Matka Boži iverská 
ze zbořené kaple v Moskvě.

katolické liturgie, O 9, hodině pokračováno na Slovanech v odbor
ných přednáškách.

Pražský univ, profesor dr. Vajs, nej lepší znalec církevní staro- 
slověnštiny, přednášel „o unii břestské“.

Od koncilu Florentského 1439 do unie Brzestské z dějin církve 
ruské jsou dva fakty nad jiné důležité. Během stol, XV. aspoň někteří 
biskupové ruští byli ve spojení se Stolicí Apoštolskou. Koncem sto
letí XVI. někteří z nich žádají papeže Klementa VIII., aby je přijal 
do církve. Dokumenty v archivu vatikánském dokazují jejich pře
svědčení, že církev východní si sama ze svého smutného stavu po
moci nemůže. Unii připravovali cestu církevní spisovatelé spisy apo
logetickými, biskupové praktickými pokyny a počiny. Stejně jednal 
i kníže Ostrožský, aspoň na počátku. Neštěstím byly ústrky politiků. 
Přes tyto obtíže došlo nicméně k unii, a to na synodě v Brzestu ro
ku 1596. Zajímavá byla fotografie dokumentu úmluvy, kterou před
nášející v Římě si pořídil a pak posluchačům ukázal.

Druhým přednášejícím byl prof. dr. Cichoivski ze Lvova, který 
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mluvil o filosofickém základu theologie odloučených církví. Mezi 
vnitřními příčinami, rozdělujícími západní a východní svět křesťan
ský, jest na prvním místě různý způsob pojímání pravd víry. Důvod 
toho rozdílu tkví v tom, že v západní theologii zvítězila soustava 
filosofie scholastické, kdežto východní theologie byla ovlivňována 
neoplatonismem theologické školy alexandrinské. Zásady neopla- 
tonské jsou skutečným filosofickým základem východního bohosloví. 
Ostatní systémy působily jen podružně. Je třeba, aby pravoslaví se 
vrátilo ke svým původním tradicím.

Za této zajímavé přednášky vešel do sálu pan ministr dr, Šrámek, 
pozdravován nadšeným potleskem všech přítomných.

Ke konci sdělil p. biskup ďHerbigny sjezdu velmi smutnou a ža
lostnou zprávu, že v Moskvě byla v posledních dnech červencových 
přes noc zbořena památná a zbožnými Rusy tolik vyhledávaná 
slavná kaple P. M. Iverské. Pan arcibiskup dr, Prečan vyzval sjezd, 
aby se vroucně pomodlil k Panně Marii a prosil ji o pomoc a ochra!- 
nu pro trpící a pronásledované věřící bratry východní v sovětském 
Rusku, Sjezd přání tomu ochotně vyhověl, Orthodoxní Rus prof. 
Zyzykin z Varšavy hluboce tím dojat děkoval všem za tu modlitbu 
a ujišťoval, že se postará, aby všichni Rusové o tomto aktu lásky a 
milosrdenství se dověděli.

V přestávce vyfotografovali se účastníci sjezdu na schodišti před 
kostelem.

Třetí řečník, belgický benediktin P. Lamb, Beauduin, vzpružil a 
osvěžil posluchačstvo živým svým přednesem. Mluvil volně, ohnivě, 
s originelními akcemi, které místy nahrazovaly slovo. Řečník snažil 
se vyvrátiti tvrzení, jako by mezi liturgií východní a západní byla 
nějaká propast, poukazuje a příklady dovozuje, že obě liturgie vyšly 
z jednoho a téhož pramene. Latinská liturgie ovšem podrobovala se 
v mnohém vývoji a přizpůsobovala se potřebám doby, V zásadě 
však vždycky hájila velmi energicky svoji starobylost,

Mezí přednáškou P, Beauduinovou navštívil sjezd papežský visi- 
tátor msgre Roncali ze Sofie, který byl srdečně všemi uvítán.

Odpoledne o 4, hod. přednášel p, opat Vykoukal o tradici cyrilo
metodějské v Čechách. Tradicí tou rozumí se víra, kterou nám při
nesli svátý Cyril a Metoděj jazykem slovanským a v liturgii slovan
ské. S věrou přinesli nám i kulturu. Že tradice cyrilometodějská 
v Čechách žila, je dokladem Křišťanova legenda, nej starší památka 
našeho písemnictví. Tradice cyrilometodějská ve smyslu víry trvá 
v Čechách dodnes. Víra ta byla jak v Čechách, tak na Moravě řím
skokatolická, třebas hlásána byla jazykem slovanským. Liturgie 
slovanská se šířila úplně legitimně, Do Čech jí přinesl kněz Kaich. 
Liturgie ta u nás žila a vedle ní vyrůstala v Čechách staroslovanská 
literatura. Tradici cyrilometodějskou v Čechách v 11, století rozvíjí 
svátý Prokop, ovšem liturgie slovanská v Čechách brzy vzala za své, 
třebas slovanský jazyk měl hodně zastánců a přímluvců. Velkým 
nepřítelem slovanské liturgie byl zejména dějepisec Kosmas, který 
úplně ve svém díle umlčel svátého Prokopa i opata Božetěcha. Zá-
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jem a porozumění pro slovanskou liturgii trvá na královském dvoře 
i koncem XIII. a začátkem XIV, století. Ovšem konali ji už jenomi 
cizinci, Karel IV, opatřil liturgii slovanské vlastní stánek založením 
kostela a kláštera na Emauzích, čili na Slovanech, Kostel, první 
v Čechách, byl zasvěcen svátému Cyrilu a Metoději, Slavný byl 
začátek, ale smutný byl vývoj díla Karlova, Husité se kláštera 
zmocnili a drželi jej 150 let. Slovanská liturgie upadala, až začátkem 
17. stol, úplně zanikla. Oživena byla opět až po válce. Benedikt XV. 
povolil, aby na některých významných místech v jisté dny mohla 
se konati liturgie v řeči staroslovanské, (Dokončení.)

Kanada.
(O své misijní cestě referuje P. F. V. D.)

Velmi mnoho som už počul o Kanadě, tak že som bol zvědavý ob
zvlášť na to, ako sa vysťahovalcom slovenským tám vede, Niektorí 
chvalia Kanadu nado všetko, ale od druhých počut aj čo iného, Tu 
slyšat, že vysťahovalci si hladia na každý len možný spósob zado- 
važiť vstup do Spojených státov. Skutečnost, ktorú som zakusil, 
mi ukázala to i ono, a poučila mňa o všeťkom.

Najsamprv vedla mňa moja cesta do Montreal, hlavný to přístav 
v Kanadě. Chtěl som sa obeznat' z ludmi, Ale není to tak lahko. Vy
sťahovalci sú nedóverivi. Bolo to hned na prvý deň, keď som na 
ulici spatřil jednu ženu, a to ešte v národnom kroji. Odkial že přišla 
atd. — Jej' muž že už je 6 rokov v Kanadě atd. — Aby došiel ku 
mne večer. — Druhá žena, ktorá bola s ňou, ale naskrz nechtěla, 
aby sa so mnou rozprávala. Na bohoslužbách v nedelu som nevidel 
ani tej, ani druhéj, takpodobne aj muža nie, Keď som došiel do 
Montreal, msgre Helenowski nebol doma. Poliaci, Němci, aj druhé 
národy majú výsťahovalecké centrále, len Češi a Slováci nie. Msgre 
Helenowski ale sa zaujal za Slovakov. V jednom kláštornom kostele 
pre nich zaviedol nedelnajšíe bohoslužby a usiluje sa, jako jeho 
čas a sily dovolujú, keď sám má ešte aj jednu faru na starosti.

Je to velmi ťažko 1’ud spolu zhromaždiť, keď 1’udia z jednoho 
miesta na druhé sa sťahujú za pracou, Málo kdo má trvalé miesto. 
Bývajú pospolu v lóžách a po domoch. Tam ale Slovák prelahko sa 
nauči zlého od druhých. Skrz spoločný taký život všeliakých náro- 
dov vyvinuje sa čistý bolševizmus. Pre celú Kanadu niet jednoho 
slovenského kňaza, a je tu do 40—45.000 Slovákov, Tak sa odcu- 
dzujú církvi a odpadujú. V jednom mieste už výše 60 rodin odpadlo 
od viery.

Ku tomu tu panuje teraz trpká nezamestanosť — industria nemá 
dosť objednávok, suchota tohoto roku zapričinile zlú úrodu. To tlačí 
a strpčuje život 1’udu, ktorému život v Amerike sa zdával za ráj. 
Jak mnohý mládik mi povedal trpko: „Milerad by som pracoval, a 
nemožem si ani denný chlieb zarobiť.“ Na druhej straně vidi nád
heru, rozkoš, luxus atd. Keďby Slováci malí len nesobeckých vód- 
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cov! Ale každý na opak hladí sa s nich obohatit'. Ked by si len 
nekedy dali povedať, ale slovenská hlavatosť ich vede na zlé cesty. 
V Arvide mi povedali o jednom Židovi, Rosenberg sa volá. Jednoho 
dňa sa zjavil a oznámil ím, že ich bude registrovat’ pre Spojené Štá- 
5ty. Velmi rychlo boli na to hotovi, však si len maličkost 110 dolarů 
jžiadal. Mnohí si móseli peniaze požičať, On zapisoval — jeden mu 
dal aj 250 dolarů, on vzal peniaze a — zmizol navždy.

Na iných miestach agenti najimajú na farmy, V Calgary som 
počul — za 20 dolarů na mesiac, ale ubožák tomu lumpákovi ešte 
musí dat 5 dolarů, že dostal robotu. Vel’ka překážka jedna je pre 
Slovákov reč. Nezná sa domluvit, a preto tiež robotu mu žiáden ne
lehce dat. Keď sa vie dohovořit, ide to všetko lahšie. Ku tomu všet- 
kemu ešte na každom mieste má satan svojich pomahačov, ktorí 
pod všetkými možnými titulami l’ud zhromažďujú, zakladajú vše
možné spolky, len nie katolické, a stavajú — „Národně Domy" — 
hniezda komunismu a nemravnosti.

Ale mnoho dobrého som videi i slyšal, Mladikov som videi, 
ktori v starom kraji by sa boli hanbili isť coz deň do kostela; mužov 
som videi, ktori po ťažkej práci vošli do kostola pozdravit svojho 
Spasitela, a to častéjšie, videi som sa modlit mladikov, mužov aj( 
ženy vo všedný deň Križovú cestu atd.

Predsa sa nachodi vela dobrého v duši slovenskéhu Tudu a preto 
mu třeba pomoct na každý pád, a zachránit tisíce před úpadkom.

Nynější stav.
V celej Kanadě je asi 40—45.000 Slovákův, ktorí žijú vo všetkých 

štátov kanadských, zvláště na tiechto miestách:
V Quebecku: Montreal, Quebeck, Arvida atd,
V Ontario: Toronto, Ft. Wiliam, Otawa, Windsor, Hamilton atd.
V Manitoba: Winnipeg, St, Bonifác atd, mnoho odpadlikov.
V Saskatschewan: Regina, Broderick, Dyart, Esterhazy, Kena- 

ston atd,
V Alberta: Whiting, Lethbridge, Canmore, Blaimore atd,
V British Columbia: Fernie, Westminster, Enderberry atd.
Ve Vancouver a tri miesta,

, Mravní stav.
Povést Slovákov v Kanadě je ešte dobra. Oproti Čechov nie 

zvlášť, o ktorých som viackrat slýšal, že Čech je klamár, zrádca a 
nešlachetný člověk. Ale ja som našiel aj velmi dobrých Čechov, 
ktorým najlepšie svědectvo mósím dat.

Životné podmienky sú rozličné, ale pre duševný život tie najhor- 
šie, ponevač:

1. V celej Kanadě není jednoho kňaza, ktorý by znal slovenský. 
Preto sú mnohí Slováci v tiech dalekých končinách, a obzvlášť stari, 
ktorí už roky neboli na sv. spovedi. Já som našiel niektorých, ktorí 
už 19, ano 23 roky neboli. Nemohli sa v ich biede lepšie vylovit,

2. Mnohí Slováci nechali svoju rodinu v kraji — iní zasei chcú 
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zpát k rodině — iní nechcú svoju rodinu volat, ačkolvek by mohli, 
ponevač žíjú v konkubinátě atď,

3. Keď nemajú svojeho kňaza a vlastneho kostela, nechcú žiadný 
inojazyčný navštěvovat. Často aj tam sú neradi viděni.

4. Děti obzvlášť na farmách rastů bez výchovy. Navštěvujú sice 
školu, ale nekatolická. Často sú od protestantův do ich škol lákáni. 
Nie že by sa potom za svoju materinskú reč haňbili, ale oni neve- 
ria nič.

5. Tiež aj odrastených niekatolici hladajú na mnohých miestách 
•od viery odvésť. A tu zvlášť sú nebezpečne miešané manželstva. ’

6. Skrze politiku v kraji žijú mnohí v stálom nepokoji,
7. Kňaz sa im zdá cudzým, ano mnohokrát ho považuj ú za ne- 

priatela. Oni veria, od zlých priatelov poradení, že kňaz chce lení 
ich dobré peniaze. Radšej si postavíme „Narodny Dom“,

8. Zvlášť v Montreal bývajú Slováci, Poliaci, Maďaři a Rusíni vo 
zlé poviestných čiástkách miesta,
A Pomoc.

1, 1. Keď Kanada skrz svojích agentov Tud z vlasti přitahuje, je 
aj povinná sa starat' o ich duševný život, a preto aj slovenským pri- 
sťahuvalcom zaobstarať kňazov. To je požiadavka spravodlivosti.

2. Na teraz ale Kanada nemá dorastu, ktorý by znal slovenská 
reč, a preto nemože nič urobit'.

Jedna možnost' by bola, keďby biskupi kanadští niektorých boho- 
slovcov poslali do Europy sa naučit slovenčiny. Toto by málo ešte 
fen výsledok, že tito mladí kňazi by aj poznali smýšlanie Slovákovy 
a mnohé niedorozumenia by přestaly same od seba,

II, 1. Kanada ale samá nemá dosť kňazov pre seba, lebo prisťa- 
hovalcov je za mnoho, Z druhej strany ale má stará vlast' velký* 
užitok:

a) velke obnosy peniaz idu do krajů,
b) mnohé děti starej vlasti najdu novu vlast' v Kanadě.
Preto aj stará vlast musí mladých kňazov posielať, kňazov obě

tavých, misionářského smýšlania, ktorí sa nelákájú práce a ťarchy 
a ktorí by sa tu angličině naučili. Velmi lahko sa tu aklimatizuj ú, 
Tud im bude povďačným, Každa diecesa musí obětovat', takpodob- 
ne aj v Čechách a na Moravě, však mnohonásobné žijú Češi a Slo
váci spolu.

III. Na tuto úlohu by sa hodil obzvlášť daktorý řad, daktora ře
hola, V Kanadě si v tomto ohlade získali velke zásluhy „Oblati“, Za
ložili male Centrálky, z ktorých ako v misijných krajinách okolie 
sa navštěvuje, tak že každý kňaz má svoj okres, stavia kapánky a škol v.

O vydržovanie sa tu nemosi rokovat’, biskupi kanadští sú ku všet- 
kému odhodlaní, ako mňa ústné uistili,

Páť miest by móselo by ihned' obsadených: Montreal, Regina, 
Calgary, Edmonton a Ferni-Lethbridge.

Potom ale žiadajú taktiež Winnipeg a Vancouver kňazov, neberúc 
•ohlad na provinciu Ontario, kde přemnoho Slovákov sa usadilo.
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Rozhledy po náboženském životě.
Doma.

U příležitosti prvního sjezdu slovan
ských filologů v Praze, ikterým byla 
uctěna letošní památka 100. výročí smr
ti zakladatele slovanské filologie Jose
fa Dobrovského, vzpomněl i Olomouc 
někdejšího ředitele ústředního seminá
ře na Klášterním Hradisku. Dne 15. 
října bylo tam odhaleno na chodbě 
předního traktu proti nynější kapli u- 
mělecké poprsí Dobrovského, práce to 
olomuckého sochaře Pelikána. Slav
nostní řeč pronesl univ. profesor Arne 
Novák z Brna. Jako odborný znalec ži
vota a díla našeho patriarchy slavisti- 
■ky vzpomněl nejen té literární činnos
ti Dobrovského, jež se zrodila ve zdech 
bývalého semináře v Klášterním Hra
disku, ale též začátků stěžejních vě
deckých prací, k (nimž tu Dobrovský 
kladl základy. Jménem přítomných slo
vanských filologů zdůraznil Slovinec 
prof. dr. Můrko veliký význam Dobrov
ského na poli slovenské vzájemnosti i 
jeho vliv na národní probuzeni Slovin- 
ců a na znamení vděčnosti položil pod 
bustu krásný věnec. Starosta olomuc- 
ký dr. Fischer, odevzdávaje památník 
do ochrany velitele vojenské nemocni
ce — v niž změněno bylo bývalé pů
sobiště Dobrovského, splácí za český 
Olomouc dluh úcty slovanskému ge
niovi, jenž před 140 lety byl opustil 
ty síně. Stručné dějiny Klášterního 
Hradiska podal nakonec básník Jaro
slav Durych. Mnoho a vzácných pa
mátek uměleckých ztratilo Klášterní 
Hradisko v bouřlivých dobách minu
losti.

K svatováclavskému miléniu, jež svý
mi přípravami i slavnostmi samými tak 
mocně rozvířilo českou veřejnost, za
ujal své stanovisko také redaktor 
„Křesťanské revue" prof. J. L. Hro
mádka. Snaží se být neutrální a do
vede napsati i tyto věty: „Naše veřej
nost, i evangelická, má tak silné voí- 
nomyšlenkářské pudy, že chtíc nechtíc, 
posuzuje vše, co se dálo v době před
husitské, pod zorným úhlem zaostalých 
předsudků vůči křesťanství středověké
mu a pod vlivem kulturně politické 
nechuti k církvi katolické. Historicky 
je po mém soudu nesprávno vyvyšovat 
husitství znehodnocováním a ponižová
ním toho, co se u nás dálo ve středo
věku ... I naše země měly jistě svět
ce, modlitebníky, řeholníky, učitele a 

kazatele, kteří anonymně a nenápadně- 
konali svou práci ve jménu církve." 
Přece však jsou prof. Hromádkovi vše- 
národní oslavy svátého Václava cizí, 
jak sám předem vyznává. Mluví tu z 
něho zaujatost protestantismu, který 
odmítá zásadně katolickou úctu svá
tých a světic Božích. Nespravedlivě vy
týká profesor Hromádka katolíkům ve
likou chybu, že oslavami svatováclav
skými „tvrdí jen muziku všenárodně 
vlasteneckou a státní; chtějíce jistě tě
žit politicky a mocensky církevně, a 
že nesnaží se oživiti ty náboženské 
proudy, jejichž nositelem snad svátý 
Václav byl.“ Profesor Hromádka asi 
neví, nebo nechce nic vědět o tisících 
katolických kázáních a duchovních 
přednáškách, jimiž byla nejen velebe
na, ale i k následování ukazována Vác
lavova vroucí, živá víra křesťanská, je
ho spravedlnost, soucitná, dobročinná 
láska, smířlivost, pokora, zbožnost, se
bekázeň a zvláště jeho zaníceni euclia- 
ristické. Pan profesor neví, či ignoruje 
nesčetné katolické pobožnosti, misie, 
tridua, společná svátá přijímání, noční 
adorace, ignoruje eucharistické hnutí 
katolické mládeže, studentstva, Orel- 
slva, vznik rytířů a legií svatováclav
ských, stavby nových kostelů, zřizová
ní nadací a fondů z lásky ke svátému 
Václavu, pan profesor neví, či nechce 
vědět, že katolický výbor svatováclav
ský připravoval a propagoval nábožen
ský program milénia po celá léta dří
ve, než přišla ta „muzika všenárodně 
vlastenecká a státní“! Ostatně chtít vy
loučit stránku vlasteneckou a státní z 
oslav knížete sv. Václava, bylo by jis
tě komolením jeho památky. Katolicis
mus chtěl jistě „těžit“ z milénia sva
továclavského — ale právě nábožen
sky, neboť to je lidský smysl každého 
katolického svátku svátých a světic Bo
žích!

Kongregace sester Neposkvrněného 
Početí Panny Marie, mající svůj ma- 
teřinec v Přerově, je z těch katolických 
řeholí, které dobře chápou náboženské 
potřeby českého katolicismu. Bez ja
kýchkoliv finančních fondů vydaly už 
ve vzorné úpravě řadu dobrých knih 
původních (Albertiho, Nová světla, 
Květy nejsvětější Svátosti, Duch svaté 
Terezie Ježíškovy, Po vůni tvých růží 
atd.), i cenných překladů (Chautard,, 
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'Duše veškerého apoštolátu; Lekeux, 
Markétka; Plus, Bůh v nás a j.) v 
edici „Smíru“, převzaly po P, Schiko- 
rovi vydávání výborné populární sbír7 
ky „Životem“, vedou měsíční věstníčky 
Katolické akce („Směrnice" a „Králov
ství Kristovo") za redakce dra Vaška. 
Jsou činný v obrodném hnuti exercič- 
nim a poutním, převzavše exerciční 
'dům v Hlučině a poutní dům na svátém 
Jdostýně. Hlavní svou úlohu vidí však 
v laickém apoštolátě, dnes tolik všudy 
potřebném, zvláště ale pa duchovních 
pustinách periferií velkých měst. Aby 
odchovaly co nejvíce pomocných, dob
ře kvalifikovaných sil pro takový laic
ký apoštolát, založily počátkem letoš
ního školního roku sociálně-charitativ- 
ni akademii v Brně, Pekařská ul. 8. 
Nový ústav má svým odchovankám po<- 
skytnouti důkladnou znalost katolické
ho náboženství, obecných a zvláště čes
kých dějin, zeměpisu, účetnictví, pra
vopisu, má je vycvičit také ve vedení 
domácnosti, v šití a spravování prádla 
a šatstva a pod. Široké pole záslužné 
činnosti čeká absolventky akademie v 
katolických ústavech charitativních, 
dětských besídkách, v exercičních a 
poutních domech, v různých katolic
kých spolcích, organisacích a podni
cích. Přerovské sestry Neposkvrněného 
Početí Panny Marie uposlechly hlasu 
nejvyššího pastýře církve, volajícího 
po laickém apoštolátě, kéž proto na
jdou porozumění též u katolických ro
din a dívek českých!

Svatováclavská pout na Velehradě. 
V neděli, dne 6. října 1929 konalo ně
kolik členů Apoštolátu sv, Cyrila a 
Metoděje z moravského Slovácká pout 
na Velehrad k uctění památky sváté
ho Václava, když jim nebyloi možno u- 
ctíti jej v Praze o dnech svatováclav
ských. Uctili jej prostým, ale svéráz
ným způsobem, odpovídajícím staré 
tradici vínorodého kraje. Vinice mo
ravského jihu byly založeny již český
mi Přemyslovci, a sv. Vavřinec a Vác
lav jsou uctíváni jako patronové, čili 
ochránci viníc i vinařů. Na den svátého 
Vavřince se už od nepaměti konává 
každoročně vinařská slavnost na Sta
lém Hradě u Bzence, vrchu porostlém 
vinohrady s kaplí sv, Floriána. Ráno 
bývá v kapli mše sv., odpoledne na 
Starém Hradě hraje hudba a střílí se 
z „národních děl". Žeiny hotařů (hlída
čů vinic) podávají kytičky, hotaři při
nášejí první nasládlé hrozny — vav- 
řinky zvané — aby jimi uctili podle

starého zvyku čelné osobnosti a milé 
hosty. Zralý hrozen je symbolem Samé
ho Krista Spasitele, jak v starobylé 
písni ke cti sv. Anny se zpívá: „Ty jsi 
ten vinný kmen (sv. Anna), na jehož 
křovíčku (Panně Marii) vyrostl ten 
hrozen, kterýžto jest vy presován pre
sem křížovým, Kristus Pán, jsa na něm 
zavěšen." Legenda vypráví, že svátý 
Václav rád pracovával na vinici a plo
dy své práce věnoval k slavení nejsv. 
Oběti. Proto slováčtí poutníci, aby so
bě živě připamatovali lásku sv. knížete 
k nejsvětější Eucharistii, přinesli s se- 
bou na Velehrad něco hroznů ze svých 
vinic. Chtěli tím také projeviti úctu a 
lásku k sv. Václavu, k sv. místu a 
k slovanskému obřadu, který od dáv
ných dob zachovává obyčej světití 
hrozny a ovoce, na znamení vděčnosti 
k Bohu za úrodu země. O. Vasilij Bour- 
geois S. J, s radostí vyslechl přání, 
aby se konaly služby Boží a svěcení 
hroznů ke cti a na památku sv. Václa
va, a zařídil hned vše potřebné v kap
li Cyrilce. Svatá liturgie slovanská za
čala o půl 9. dopoledne. Sbor žáků pa
pežského ústavu pěl často opakované 
„Hospodi, pomiluj“ a ostatní staroslo
vanské zpěvy. Po evangeliu postaven 
stolek s hrozny před ikonostas. Hoch 
J. Nevřivý ze Bzence vzpomněl bá
sničkou sv. Václava a jeho vinařství, 
načež jeden z asistentů promluvil o sv. 
Václavu a posvátných obyčejích cír
kve východní. Pak následovalo slav
nostní svěcení nejprve vody, pak hroz
nů podle východního obřadu. Celá bo
hoslužba působila hlubokým dojmem 
na poutníky. Ba i děti přišly s dospě
lými, a třebas již byly v basilice na 
kázání a ranní mši sv., necítily při 
dlouhých obřadech únavy a nespouště
ly téměř očí s ikonostasu a P. Bour- 
geoise. Po službách Božích, po závě
rečném zpěvu „Mnogaja ljeta", byly 
hrozny rozdávány žákům papežského 
ústavu a přítomným dětem, a pokud 
stačilo, i ostatním účastníkům prostin- 
ké slavnosti. Tak snad i tato skromná 
oslava sv, Václava v malé kapličce Cy
rilce na Velehradě přispěje k probu
zení hlubšíhoi zájmu o myšlenku cyri
lometodějskou i o úkoly Apoštolátu. 
Aspoň ti, kteří se už zúčastnili na Ve
lehradě staroslovanské bohoslužby, 
jsou nadšeni pro ideu cyrilometoděj
skou. — V. K.

Výborová schůze Ústředního ACM 
konala se 18. září 1929 za předsednic
tví p. biskupa Stavěla a za účasti 12 
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členů. Po prvé přítomen byl nový rek
tor papežského' ústavu velehradského 
dr. J. Habeš, T. J. V presidiálriím sdě
lení přimlouval se msgr. Stavěl za fi
nanční podporu 00. těšitelů ve Vídni 
a výbor jednomyslně schválil podaný 
návrh. Celkové vydání ACM, za čer
ven až srpen činilo 18.640,51 Kč. Bal
kánským misiím darováno bylo: 5 ka
lichů s patenami, 3 ciboria, 1 stojatý 
kříž, 2 svícny, 2 cínové konvice s mis
kou a lžící. Bibliotéce bohoslovců vý
chodního obřadu v Lublině poslána u- 
nionistická literatura, vydaná ACM. a 
AV„ za sníženou cenu. Tajemník re
feroval o prázdninové misii P. Lazec- 
kého na Balkáně,, P, Glosa na Porýní 
a P. Floriána V, D, v Kanadě. Zajíma
vý byl též referát tajemníkův o letoš
ním kursu východního! bohosloví v Pra
ze a zvláště o tom, jaký ohlas vzbudil 
kurs za hranicemi, v ruském a slovan
ském tisku. Na žádost p. dra Žůrka u- 
sneseno poslat na Volyň a do Rumun
ska potřebné české náboženské knihy 
(katechismy, biblické dějepravy, mod
litby a pod.). Doporučena též loterie 
misijního domu v Nitře,

Staroslovanské pohřebiště u Vele
hradu. Pilný a nadšený milovník sta
rého Velehradu p. učitel Zelnifius ze 
Starého Města u Uherského Hradiště 
po léta koná vykopávky na památné 
půdě velehradské. Nemluví, nepíše zby
tečně o své práci, nedělá smělých de
dukcí ze svých vykopávek, nýbrž shro
mažďuje trpělivě bohatý materiál k 
odbornému posouzení dávné minulosti 
naší vlasti. Poslední dobou pracoval 
p. Zelnitius na tak zvaných „Valach" 
ve Starém Městě, a hojné vykopávky 
ukládal v tamějším museu. Nyní se 
dostalo jeho práci odborně vědecké
ho ocenění ve „Zprávách čsl. státního 
archeologického ústavu", Praha 1929, 
čís. 1. Známý archeolog dr. L. Nieder- 
le shrnuje svůj úsudek v těchto slo
vech: „Výsledek vší práce je dosud té
měř 200 hrobů, tvořících jednu sou
vislou skupinu, kulturou i stářím . . Jet 
toto pohřebiště (ve Starém Městě) ne 
sice příliš bohaté, ale přece daleko bo
hatší věcmi uměleckého průmyslu než 
kterékoliv jiné z Moravy, a má proto 
vynikající význam pro poznání pomě
rů obchodních a kulturních, v jakých 
se nalézala Morava ve století IX, a X. 
Staroslovanský hřbitov staroměstský i 
přes značný počet prázdných hrobů 
přece je jedním z nejbohatších ná Mo
ravě a v Čechách, ba můžeme říci, vů

bec nejbohatším." Dr, Niederle popi
suje pak nalezené na „Valách“ knoflí
ky (gombíky), prsteny, náušnice a če
lenku, srovnává každý předmět s ná
lezy domácími i cizími '([rakouskými, 
maďarskými, ruskými, balkánskými, ba 
i mimoevropskými), a podle toho ur
čuje pak jejich stáří. Nakonec pí
še: „Celý ráž pohřebiště ukazuje, že 
je v jádru o něco starší než hřbitov 
v Ryběšovicích nebo Předmostí. ., Ke
ramika je ve velké většině rázu dosti 
starého, ukazujícího nejméně na IX, 
století, a také jednotlivé předměty z 
uměleckého inventáře vesměs lze da- 
tovati doi IX, neb X. století.,, Typů 
význačných pro XI. století tu není. Če
lenka dělá dojem ještě starší. Je to- 
tedy pohřebiště z konce doby říše vel
komoravské, jež předrželo i pád její 
roku 906—907, a trvalo dále v X, sto
letí,“

ČECHY

Vrcholné slavnosti milénia svatovác
lavského přivolaly k svátku světcově 
do Prahy opětně nové statisíce pout
níků a velikou řadu vynikajících za
hraničních hostů, ba i celých delegací 
(z Jugoslávie, ze Srbské Lužice, Pol
ska, Belgie atd.). Láska á úcta k svá
tému Václavu vpravdě triumfovala: 
Mistr Forster oslavil ho v říši tónů 
vzácným oratoriem, dramaticky znova 
vzkřísili jehoi dějinnou postavu na na
šich scénách St. Lom a Jaroslav Dů
ry ch; jízdecký pluk svátého Václava 
přijímal z rukou presidentových svato
václavskou vlajku, desítky tisíců čes
kých očí a srdcí hořelo radostí při po
hledu na vystavené korunovační kleno
ty svatováclavské, a nej vzácnější pa
mátník úcty světcovy, dostavěný chrám 
svatovítsky byl slavnostně otvírán 
a v něm hrob svátého knížete zasypá
ván nesčetným kvítím a vroucími mod
litbami, jež nejvíce dojímaly za noční 
adorace! A což teprve ten vítězoslavný 
pochod s posvátnými relikviemi svato
václavskými celou Prahou! — Píše nám 
účastník těchto nezapomenutelných o- 
kamžiků: „Vždycky jsem si přával vi- 
děti aspoň jednou v životě svatovítský’ 
dóm davy naplněný, a v těchto dnech 
bylo moje přání splněno. Jenom vstu
penek do chrámu svátého Víta bylo prý 
vydáno 20.000, Jak dojemně nesly se 
s chóru, kde „Hlahol“ zpíval, mohutné- 
hlasy chorálu svatováclavského prosto
rami velechrámu! A chtít popisovat ne
dělní (dne 29, září) závěrečné procesí,. 
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čí pero to dovede? Od půl třetí do 
půl sedmé hodiny trval ten průvod z 
Vyšehradu ke sv. Vítu. Vpředu vezly 
3 páry vrainíků na dělové lafetě, pota
žené červeným plyšem, rytířskou svět
covu zbroj: přílbu, drátěnou košili a 
meč. Za nimi na koních klusala selská 
a orelská jízda v nepřehledných řa
dách, jistě několik set jich bylo. Po
tom šly řady národních krojů; uzaví
ralo je deset bíle oděných družiček — 
živý to symbol desíti století úcty a 
lásky svatováclavské. Pletence vlasů 
splývaly družičkám po šíjích a v ru
kou nesly zelené věnce lipové a vavří
nové, Slzy mi vstoupily bezděčně do 
očí, když jsem viděl tuto část průvodu, 
A nebylo ho konce! Jiné družičky za
se a ministranti přicházeli s kyticemi 
pšeničných klasů v rukou anebo v ma
lých ploských košíčcích po dvou hroz
nech nesouce — připomínka to eucha- 
ristické lásky Václavovy. Lebku svět
covu, již korunovala vděčnost a láska 
amerických paní a dívek nádhernou 
zlatou čelenkou, nesli ina ozdobných noi- 
sítkách z Vyšehradu ke Karlovu mostu 
kanovníci vyšehradští, odtud pak na 
Hradčany členové kapituly svatovítské. 
A podél celé té dlouhé cesty z Vyše
hradu až na Hradčany stály vytrvale 
po obou stranách nepřehledné řady di
váků, celé hodiny čekajících na jubi
lejní průvod. Vzácní hosté zahraniční, 
mezi nimiž viděl jsem vratislavského 
kardinála Bertrama, biskupa linecké- 
ho, početnou delegaci belgickou a jiné, 
přihlíželi s celým téměř čsl, episkopá- 
tem slavnostnímu průvodu s vysoké tri
buny, postavené před arcibiskupským 
palácem na Hradčanech. Takového prů
vodu ještě Praha neviděla!" —■ S mat
kou českých měst závodila však v těch
to dnech svatováclavských celá říše, 
zvláště Olomouc, kde je sv. Václavu 
zasvěcena jediná česká katedrála bis
kupská!

PODKARPATSKÁ RUS

Řeckokatoličtí biskupové z Podkar
patské Rusi, prešovský biskup Pavel 
Gojdič a mukačevský biskup Petr Ge- 

bej odjeli v polovici října do Říma po
dat sv. Otci zprávu o náboženských 
poměrech ve svých diecésích a blaho
přát mu k jeho kněžskému jubileu. 
V době jejich pobytu v Římě koná se 
tam důležitá konference všech slovan
ských řeckokatolických biskupů, jíž se 
také súčastní.

Ze Stropkova. Milý pane redaktore! 
Už pomalu bude tomu rok, co jsem 
jezdil po> milé Moravěnce s přednáš
kou o unionismu i s kukátkem obrázků 
z Podkarpatské Rusi. Vždy rád vzpo
mínám na milé přijetí od vdpp. farářů, 
ale i od našeho dobrého lidu, který 
všude hojnou účastí na přednáškách 
jevil porozumění pro velkou myšlenku 
cyrilometodějskou. Píši nyní v radost
né náladě, že se nám podařilo po dlou
hých klopotných jednáních zakoupit v 
Michalovcách stavební .místo za 240.000 
Kč pro stavbu nového řeckokatolické
ho kláštera i kostela. Doufáme, že přá
telé sjednocení neopustí nás nyní při 
nejvážnějším úkolu: uskutečnění dáv
ných plánů i tužeb snah cyrilometo
dějských. Skládáme velké to dílo pod 
ochranu sv. Terezičky, neboť v před
večer jejího svátku byla kupní smlou
va podepsána. — Přikládám též foto
grafii našich rusínských studentů, kte
ří studují v našem juvenátě v Li
bě jovicích i(viz obrázek v textu) a 
jsou vydržováni dary šlechetných 
dobrodinců. — Aby snad někdo 
nemyslil, že jsme od Nového roku le
nošili, posílám též kratičký výtah mi
sijní činnosti od ledna 1929: Konali 
jsme za tu dobu 13 misií, 4 obnovy, 5 
triduí, na nichž vyzpovídáno celkem 
16.848 duší, a sv. přijímání podáno 25 
tisíc 617. (Mezi jinými konána sv. mi
sie v biskupském sídle v Prešově a v 
městě Michalovcách. Jiné opět konány 
za třeskuté zimy, v místech vážně o- 
hroženýoh i napadených agitací pravo
slavnou.) Konány též 33 přednášky se 
světelnými obrazy. Právě příští týden 
odjíždíme na nový podzimní kurs mi
sií, Poroučím se do vašich modliteb a 
pozdravuji srdečně i mnohokrát vše
chny známé, — Váš vděčný P, Z. K. 
Zakopal, CSSR.

Za hranicemi.
Z ŘÍMA A ITALIE

Jubileum 50letého kněžství sv. Otce 
a odpustky milostivého léta táhnou do 
Říma stále nová a nová procesí poutní
ků z celého světa. Jenom v prvních 

dvou týdnech zářijových přijal svátý 
Otec Pius XI. 132 poutních procesí.

Farním kostelem svobodného Vati
kánského Města nebude chrám sváté
ho Petra, nýbrž chrám sv. Anny, vy
stavěný roku 1753. Za tím účelem bu
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de nový farní kostel p-o přání pape. 
žově obnoven a jeho krypta, kde už 
po dlouhou dobu bývali pochováváni 
papežští služebníci a členové bratrstva 
sv, Anny, bude upravena za hřbitov 
Vatikánského Města,

Jaké svobodě těší se italští katolíci 
za režimu Mussoliniho, ukazují dva vý
roky, které se navzájem doplňují, Mus- 
solini ve své řeči (14. září 1929] pra
vil, že italská vláda má 9000 stráží 
k disposici, které pečlivě bdí nad ka
tolickým duchovenstvem i nad katol. 
organisacemj a každé přestoupení je
jich kompetence ihned ohlašují úřa
dům. Toto špehounství má kněžstvu a 
těm zbytkům katol. nepolitických or- 
ganisací, jež Mussolini ještě při životě 
ponechal, ztížit veškeru činnost a od
ňat k ní chuť. A tu se ozval nebojácně, 
jako vždy bdělý strážce na Siónu, pa
pež Pius XI., a povzbuzoval k stateč
nosti členy Katolického: svazu mládeže, 
která putovala do: Říma: „Bylo dosti 
jasně řečeno, že tisíce slídivých očí 
pozorují katol. mládež. Papež nechce 
pronášeti svého soudu nad těmito opa
třeními, ale prohlásil, že katol. mlá
deži plně důvěřuje. Slídiči uvidí jistě 
jen krásné věci, a proto bylo by si 
přáti, aby slídičů bylo ještě více a aby 
ještě lépe dávali pozor než dosavad. 
Budiž útěchou mládeži, že není pod 
dozorem jen ona, nýbrž i kněži a bis
kupové, ba i kardinálové. Je dvojí 
druh mučednictví; mučednictví krve a 
mučednictví věrného plnění malých 
denních povinností. Toto poslední má 
býti po vůli božské Prozřetelnosti ú- 
dělem mladých katolíků. Není však 
třeba proto malomyslnět, neboť přijde 
den, kdy bude třeba těchto mladých 
katolíků." Fašistická vláda ráda by o- 
značila i Katolickou akci za politikum, 
by i proti ní mohla vystoupit!

V jižní části Tyrolska, která po vál
ce připadla Itálii, zasahuje fašismus 
rušivě do katolické duchovní správy. 
Peněžitými pokutami potrestal někte
ré faráře za to, že vydávali německá 
vysvědčení svým německým farníkům, 
ačkoliv tím nijak neporušili konkordá- 
tu a jednali jen podle nařízení biskup
ského ordinariátu, Konkordátem byla 
totiž upravena jen úřední řeč biskupů, 
nikoliv farářů! Když na výslovný pří
kaz sv. Otce byla zavedena farní ná
boženská výuka v řeči lidu (německé), 
snaží se fašistické úřady různými ši
kanami odstrašit farníky od účasti na 
ní.' Někde zase odpírají potvrdit nové

ho duchovního správce, poněvadž prý 
není „plně spolehlivý“, ačkoliv konkor- 
dát tu předpisuje pouze „loyalitu kně
ze vůči státu a jeho zákonům"! Fašis
mus chce míti kněze na prvním místě 
služebníkem státu a potom teprve Bo
žím a církevním! — Schónere Zukunft.

ZE SOVĚTSKÉHO RUSKA

Sovětská vláda nemůže provésti 
svého obsáhlého školského, programu 
pro nedostatek peněz! Beztak už nut
nou podporou průmyslu zatížila silně 
finance státní. Tím se stalo, že vyšší a 
vysoké školství je dětem proletářských 
rodin nedostupné jednak pro vysoký 
náklad finanční, jednak také proto, že 
tyto rodiny sotva se mohou dočkat 
chvíle, kdy jim děti pomohou vydělá
vat, a proto jich nemohou posílat na 
dlouholetá studia. Na vysokých ško
lách mohou tedy studovat jen děti zá
možnějších rodin, které jistě nevynikají 
nějakou oddaností sovětům. Bída so
ciálních poměrů činí pak studentstvo 
proletářských rodin méněcenným. So
věty mínily odpomoci těmto smutným 
poměrům zavedením povinného vyučo
vání dělnictva v továrních školách. Ale 
zase se rozcházejí mezi sebou: politic
ké vedení určilo trvání těchto škol na 
dvě léta, kdežto hospodářské vedení se 
domáhá školy pouze jednoroční, pří
padně i jen půlroční. Úpadek vzdělání 
je nesporný tam, kde převládá těžká 
starost o výdělek. Tak líčí dnešní po
měry ruské Francouz Jacques Lyon v 
knize „Kříse v sovět, Rusku" (Paříž, 
Felix Alcan, 1929). Lyon líčí také Sta
lina, v jehož rukou soustřeďuje se veš
kero státní a politické rozhodování so
větské, jako člověka podprůměrného, 
který je si vědom své méněcennosti a 
který ji zakrývá záhadným mlčením.

Z POLSKA

Zářijových slavností svatováclav
ských v Praze súčastnil se z Polska 
arcibiskup krakovský kníže Adam Sa- 
pieha, arcib. vilenský Romuald Jal- 
brzykowski, pinský biskup Zigmund 
Ložiňski a biskup Stanislav Lukomski 
z Lomže.

Katechismem chtěly podvodné ruce 
šířit nenávist proti papeži v polské 
mládeži. Ve varšavské tiskárně 00. 
salesiánů tiskne se nový katechismus 
diecése poznaňské, který dochází ob
liby po celé Polsce. V druhém vydání 
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jakási tajemná ruka snažila se podvod
ně pozměnit otázku 109, tím, že jeden 
řádek vysunula a vložila jiný, obsahu
jící potupu katol. víry. Otázka 109. 
zněla původně: Co trpí zavržení v 
pekle? Odpověď: Zavržení v pekle: 1. 
jsou na věky odloučeni od Boha, 2. 
trpí strašné muky věčným ohněm, vý
čitkami svědomí a společností ďáblů. 
Podvodná ruka během tisku odstranila 
však řádek 2. z odpovědi a vsunula 
místo něho tato slova: „samým pape
žem, jako by to byl papež, který za
vrhuje lidi a trestá je peklem." Pod
vodná manipulace byla ještě zavčas 
zpozorována a záměr tajemného nepří
tele katolicismu překažen. Co chtěl 
ten záměr, zda ochromit a zničit no
vou tiskárnu salesiánskou, když jí způ
sobí takovou škodu, či použit kate
chismu k potupě papežově, ukáže vy
šetřování. Ale fakt sám je výmluvným 
znamením, jakých forem nabývá proti- 
katolický boj v Polsku! A také dokla
dem, v čích rukách jsou písmenka i 
katolických tiskáren. Jenom v Polsce?

Věrouka polsko-národní církve, tak 
zv, „Hodurovců“, spočívá po způsobu 
amerických sekt na bibli, kterou si smí 
vykládat každý, jak chce. Poslouchání 
slova Božího jest jí novou svátosti, 
která prý má moc vliti do duše o- 
pravdovou milost, přivádějící k pozná
ní pravdy, k duchovnímu obrození a 
jednotě s Bohem. „Národní církev" u- 
znává pouze 4 první církevní sněmy, 
odmítá potřebu víry ke spasení, zavr
huje věčné tresty; hřích jest jí pouze 
nedostatkem lidské dokonalosti, který 
se zmenšuje a ztrácí úplně přibližová
ním se k Bohu. — Není-li vůbec bož
ské víry k spasení třeba, ,nač sestavo
val odpadlý kněz Hodur libovolnou 
svoji věrouku? A nač potřebuje kdo 
poslouchat kázání jakéhosi samovolné
ho „biskupa" Farona, když si může 
podle své hlavy vykládat bibli. Sněmy, 
které stanovily úctu sv. kříže, sv, obra
zů atd., neuznává „národní" biskup, ale 
s křížem na prsou jezdí a káže! Věru, 
lidské dílo!

Poměry ukrajinského kněžstva řec
kokatolického v Polsku se po válce 
valně zhoršily. Agrární reforma namno
ze kněžstvo ochudila. Měla-li před vál
kou mnohá farní či řádová beneficia 
400—500 ha půdy, ponecháno jim po 
reformě nejvýše 30 ha. Důsledky tako
vé agrární reformy pocítilo ukrajinské 
kněžstvo řeckokatolické tím tíživěji, 
poněvadž je velkou většinou ženaté, V 

bezženství (celibátu) žije pouze 15 pro
cent kněžstva. Na Podkarpatské Rusi 
nejsou poměry lepší. Proto konali kon
cem září řeckokatoliští biskupové v 
Římě nové porady o akutních otázkách 
církevních za předsednictví metropoli
ty Šeptického. Kromě haličských a kar- 
patoruských biskupů zúčastnili se řím
ské konference križevacký biskup dr. 
Njaradi z Jugoslávie, oba biskupové ze 
Spojených států severoamerických a 
biskup kanadský. Jednáno o hospodář
ském postavení kléru a o společném 
postupu řeckokatolického episkopátu v 
otázce celibátu, obřadu a církevní káz
ně. Římská konference pokračovala 
vlastně v poradách, zahájených přede 
dvěma lety ve Lvově.

Rozpory v řeckopravoslavné církví 
ukrajinské v Polsku se přiostřují. Ná
rodnostní hnutí, vedené drem Riiyn- 
skim, usiluje o zavedení živé řeči u- 
krajinské do bohoslužby a chce zřídit 
demokratickou církevní správu. Tyto 
snahy narážejí však na odpor pravo
slavného kněžstva, které je namnoze 
smýšlení velkoruského. Nyní, kdy byl 
dr. Ričynski vyloučen z pravoslavné 
církve, spatřuje v tom ukrajinský tisk 
nepřátelství proti ukrajinskému náro
du, Otázky náboženské, stržené do 
proudu nacionálních vášní, nemohou 
býti klidně řešeny!

Z JUGOSLAVIE

Počet katolíků v Srbsku utěšeně, 
vzrůstá. Niš, Kraljevo, Kruševac, Pa- 
račin, Leskovac a báňský revír u Zaje- 
čaru mají souvislé katolické kolonie. 
V hlavním městě Bělehradě žije pak 
podle posledního sčítání obyvatelstva 
(z 15 dubna 1929) na 33.000 katolíků. 
Z těch je 11.750 Charvátů, okolo 9000 
Němců, skoro 5000 Maďarů, 5334 Slo- 
vinců, kromě Čechů, Slováků, Fran
couzů a Italů, Vedle farní osady Krista 
Krále ve středu města vedou duchovní 
správu na jihovýchodě Bělehradu (,,Ču- 
bura") francouzští assumptionisté, na 
západě („Čukarica") budují slovinští 
lazaristé kostel a klášter a po obou 
stranách Alexandrovy ulice (Smed. 
Děram) mají svůj klášter bosenští fran
tiškáni, kteří se chystají k stavbě mo
numentálního chrámu ke cti sv. An
tonína. Plány jim zhotovil známý ar
chitekt, lublaňský univ. profesor Pleč- 
nik, pracoval na něm 101 měsíců. Chvá
lyhodný podnik OO. františkánů v Bě
lehradě vyvolává bezděčně dějinnou 
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vzpomínku: Čtyřikráte přišli františká
ni během věků do Bělehradu, ale čty
řikráte jim nepřátelská ruka zapálila 
jejich chrám a vyhnala z města. Po
sledně přistěhovali se do Bělehradu 
r. 1729, postavili kostel a klášter. Ale 
už o deset let později zapálili jím 
Turci kostel ; klášter (1739) a donu
tili je, aby i s věřícími opustili Běle
hrad. Neodešli daleko. Přesídlili s kří
žem a věřícími do Zemunu, přes Dunaj. 
A ten kříž se dodin-es chová ve fran
tiškánském kostele v Zemuni a čeká 
dne, aby se zastkvěl vítězoslavně na 
svém starém místě. Letos — právě po 
200 letech —• položili OlO. františkáni 
na nejvyšším místě bělehradském zá
klady nového chrámu, který má být 
posvěcen r. 1931 ke cti sv. Antonína 
o 700. výročí jeho smrti. Pak bude pře
nesen i zemunský kříž ze svého dvou- 
setletého vyhnanství do Bělehradu!

Svému národnímu buditeli, velikému 
biskupu ninskému Řehořovi, postavili 
chorvátští katolíci krásný pomník ve 
Splitu. V neděli, dne 25. září 1929 byl 
tento pomník, mistrovské to- dílo slav
ného sochaře Mestrovice, s velikou o- 
kázalostí odhalen a posvěcen za pří
tomnosti královského prince Pavla, mi
nistrů, četných biskupů, zástupců všech 
tří universit, pravoslavného biskupa ze 
Šibeníku a různých kulturních spolků 
a úřadů. Slavnostním řečníkem a svě- 
titelem byl chorvátský metropolita zá
hřebský arcibiskup dr. Bauer. Velebil 
světlou památku ninského biskupa Ře
hoře jakožto předního bojovníka za 
dědictví svátých bratří Cyrila a Meto
děje a za práva slovanské bohoslužby 
v národě chorvátském. Byl biskupem 
chorvátské země od Ninu nad Zadrem 
až po Sisek pod Záhřebem, byl kanclé
řem chorvátského království, ale také 
vždy věrným synem katolické církve a 
její nejvyšší hlavy. Posvátná hlaholice 
a myšlenka cyrilometodějská zůstávají 
po tisíci letech mocným pojítkem jed
noty slovanské. Přečkaly těžké boje, 
ale našly v římských papežích své o- 
chránce, zvláště v nynějším svátém Ot
ci Piu XI., za něhož tiskem vyšel i 
misál i rituál hlaholský. Krásným do
provodem nadšených slov metropolito
vých byla spousta věnců — přes 100 
jich bylo — položena k pomníku dáv
ného vlastence, mezi nimi především 
věnec královský, a pak kvítím a ná
rodní vlajkou ovinutý staroslovanský 
misál jako posvátný odkaz slavné mi
nulosti, Vlastenecký proslov arcibisku

pa Bauera vyrazil nekalou zbraň z ru
kou různých příživníků, kteří jménem 
katolického biskupa ninského Řehoře 
chtěli bojovat proti Římu, prohlašují
ce se neprávem za jeho myšlenkové 
dědice (chorvátští starokatolíci), Jest 
jistě radostné rozpomínání svobodného 
národa na veliké syny minulosti, když 
temno poroby už nemůže jí skrývat.

Z ANGLIE

Živé náboženské uvědomění anglic
kých katolíků projevilo se manifestač- 
ním způsobem o letošním stém výročí 
znovu nabyté občanské svobody ve 
dnech od 8. do 15. září po celé zemi, 
ale zvláště v Londýně a v Liverpoolu. 
Hlavní .město Londýn hostilo v ty dny 
přes 8000 delegátů všech katol. orga- 
nisa-cí anglických, kteří se sešli k de
vátému národnímu kongresu za vedení 
6 arcibiskupů, 20 biskupů a 6 opatů. 
V největší dvoraně londýnské v „Al
bert Halí' měl slavnostní promluvu 
kardinál Bouřné a na závěrku slav
nosti ubíral se průvod 20.000 katol. 
-mužů v tichém mlčeni ze Southwarku 
do katedrály westminsterské týmiž uli
cemi, které ještě roku 1780 byly svěd
ky protikatolických bouří. Lidovou ma
nifestací katol. víry, jaké dosud! Anglie 
neviděla, byly slavnosti katolické svo
body v Liverpoolu. Pontifikální mši sv. 
v Thingwall-Parku bylo přítomno 400 
tisíc katolíků, kteří všichni hlasitě zpí
vali „Credo'‘ (věřím). Radlo rozneslo 
toto nadšené vyznání víry po celé 
Anglii, stejně ; kázání biskupa Dow- 
neye. Z Dublína přivezly k této slav
nosti tři parol-odě irské katolíky, ně
která města vyslala jich do Liverpoolu 
až po 20.000 osobách. Pořadatelé li- 
verpoolských slavností očekávali účast 
asi 200.000 lidí a zatím aktivní a po
hotový katolicismus anglický jejich po
čet zdvojnásobil. Tři sta let útisků a 
pronásledování vychovala takovou u- 
vědomělou generaci katolíků v Anglii.

Z FRANCIE

Francie ztratila dne 23. září 1929 
význačnou osobnost svého církevního i 
národního1 života, kardinála Duboise, 
arcibiskupa pařížského. Zemřel u vě
ku 73 let, sotvaže byl oslavil své 501e- 
té kněžské jubileum. Kardinál Dubois 
byl rodákem z Calais, a od října roku 

. 1920 byl po zemřelém kard, Ametteovi 
arcibiskupem pařížským. Ve Francii 
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-došlo hlavně jeho osobním vlivem k 
částečnému smíru mezi církví a stá
tem. ik vrácení konfiskovaného církev
ního majetku a k zákonitému dovolení, 
aby se v zemi mohly usazovat misijní 
řády katolické. Proti nacionálnímu hnu
tí, známému pode jménem „Action 
Francaise", vystupoval však kard, Du- 
bois velmi roz-hodině podle direktiv sv. 
Stolice. Netuše blízké smrti, chystal se 
ještě k slavnostem svatováclavským do 
Prahy, nepřijel však už.

Katolická vysoká škola novinářská 
v Lilie Ve Francii, První novinářská 
škola byla založena roku 1907 v Ame
rice na universitě Missouri. Studium 
na ní trvá po 3 léta. V Evropě vedl 
příklad Ameriky nejprve ke zřizování 
kratších novinářských kursů. Po válce 
měli katolíci francouzští příznivou pů
du pro zřízení vysoké školy novinář
ské, poněvadž jim zákon z roku 1875 
zabezpečoval svobodu vyučovací na u- 
niversitách. A tak došlo roku 1924 prá
vě při katolické universitě v Lilie k to
mu, že k právnické její fakultě byla 
připojena první vysoká škola novinář
ská. V její správě zasedají nejvýznač
nější osobnosti katolického života fran
couzského: známý generál Castelnau, 
předseda národního Svazu katolického, 
člen akademie Georges Goyau, předse
da Svazu křesťanských publicistů, dá
le známý spisovatel a farář pařížský 
Pierre EErmife {vlastním jménem P. 
Loutil) vedle řady vydavatelů a šéfre
daktorů většiny katolických listů -fran
couzských. Ve všech -třech ročnících 
novinářské školy v Lilie přednáší se: 
Náboženství (dogmatika, církevní prá
vo a církevní dějiny), veřejné právo, 
politické strany a jejich učení, a -to 
nejen ve Francií, nýbrž i za hranicemi, 
politický zeměpis, národohospodářské 
a sociální otázky kromě odborných 
předmětů novinářských. Zkoušky -k do
sažení diplomu jsou velmi přísné. Ne
boť vysoká škola novinářská v Lilie 
má vychovat Francii elitu katolických 
novinářů! -Mezi jejími studenty jsou 
též Belgičané, Poláci a Litevci.

Z MAĎARSKA
Jediný řeckopravoslavný biskup u- 

herský y Szentendre je podřízen pa
triarchovi bělehradskému,. Proto ozýva
jí se hlasy (Magyarorság) žádající zří
zení pravoslavné národní církve v 
Uhrách, kde podle posledního sčítání 
lidu přihlásilo se k církvi řeckopra- 

voslavné asi 51.000 obyvatel. Jsou to 
jednak potomci řeckých obchodníků, 
kteří se za vlády turecké usadili v Bu
dapešti, jednak Rumuni a Srbové. Po
něvadž však -tvoří vesměs jen malé o- 
strůvky v moři příslušníků jiných cír
kví, asimiluji se uherští pravoslavní své
mu okolí, ztrácejíce velmi mnoho 
zvláště smíšenými sňatky.

ZE ŠVÝCARSKA

Agitace amerického ..Křesťanského 
sdružení“ (YMCA a YWCA) v evrop
ských státech nepotkává se všude se 
stejným úspěchem. Zvláštní nesnáze 
-našla v Turecku a v Itálii, dobře se 
jí vedlo v Estonsku. V katolických ze
mích musela býti prý její náboženská 
práce velmi zdrženlivá. Tak aspoň bylo 
o tom mluveno na letošní ženevské 
konferenci ve dnech 31, července a 1. 
srpna. Jednáno bylo tam dokonce i o 
•tom, jak by bylo možno ukončit v Ev
ropě americkou „spolupráci“, která prý 
jest jen dočasná. Americká „spoluprá
ce" záležela hlavně ve finanční podpo
ře evropských YiMCA a YWCA, Ukon
čit ji — znamenalo by zastavit zásilky 
dolarů!

Světový výbor „Křesťanských sdru
žení“ konal letošní plenární schůzj ve 
dnech 3.-—9. srpna v Ženevě. Od nás 
se jí zúčastnili: Dr. Rádi, V. Zajíc, 
Lewis a Tidball.(l) Hlavním předmětem 
jednání byl XX. světový sjezd „Křes
ťanských sdružení“, který má býti v 
Americe počátkem srpna 1931, a to- 
první jeho část bude v Toronto- u Nia
garských vodopádů, druhá pak v Cle- 
velandě, Ohio, Téma sjezdového jed
nání stanoveno toto: „Světové poslání 
Křesťanského sdružení — mládež, sto
jící před Bohem!“ Usneseno dále in
tensivněji spolupracovat s pravoslavím 
na základě dohody učiněné v Sofii. V 
otázce finanční ukázala prý Amerika 
opět svoji blahovůli a umožnila evrop
ským YMCA a YWCA jistěji pracovat 
o dalším rozvoji!" Americký přínos k 
tomu rozvoji jsou tedy dolary!

Z RAKOUSKA
Odpadové hnutí zahájila opět v Ra- 

kousích Volná myšlenka, využívajíc 
krvavých nepokojů, ke kterým došlo 
mezi ozbrojenými organisacemi venko
va a socialistů (Heimwehr a Schutz- 
bund), V letáku, rozhazovaném v o- 
hromných spoustách ve Vídni, namlou— 

331



vá se lidovým masám: „Kdo opravdu 
nechce občanskou válku, kdo je pro 
pokoj a pořádek, kdo chce zameziti 
krveprolévání, vystup ještě dnes z cír
kve!“ Vlk oblekl rouno beránčí a zvěs
tuje pokoj a mír křesťanským oveč
kám!

Z ASI E

Archimandrit Nikolaj, který před 
válkou byl správcem pravoslavných na 
asijském Východě, sjednotil se s kato
lickou církví a apoštoluje nyní mezi 
svými ruskými rodáky v Číně. Bolše
vici mu jako pravoslavnému knězi zne

možnili činnost na asijském Východě, 
vyhnali ho do Číny, ale tam v provin
cií šantungské setkal se s františkán
skými misionáři a stal se katolíkem. 
Tak vede Bůh člověka svými cestami 
i pomocí bolševiků. Obrací zlo v dob-

Sychravým, chladným a proměnlivým 
počasím nastávají reumatíkům krutá 
muka. Masáží francovkou „Alpou“ do
cílíte úlevy, krev se dokonale rozprou
dí, poskytne tělu náležitou výživu, tím 
posílí svaly a působí blahodárně na 
nervy.

Lidové závody 
tiskařské a nakladatelské spol. s r. o. 

v Olomouci
vytisknou Vám každý tiskopis od nejednoduššího 
až po nejvýpravnější dílo svědomitě v bezvadné 
typografické úpravě za přiměřenou cenu. Tisky, 
které z našich dílen vyšly, Vás o tom přesvědčí 

v plné míře. Návrhy a rozpočty zdarma.

Prvotřídní mešní vína 
dodává veledůstojnému duchovenstvu firma 

ALOIS ČÍŽEK, 
přísežný dodavatel mešních vín, 

Ivanovice na Hané.
Majitel vinařského závodu v Humpolci. 

Vzorky na požádání ochotně se zašlou.

Viský rýzlink . .Kč 8 50
Klášterní rýzlink .Kč 9 50
Biskupský výběrek Kč 10'50

Alžírská vína:
Blanc sec surfin . Kč 11’—
Blanc surchoix 

demi-doux . . Kč 11'50
Muscat demi-doux 

naturel ... Kč 13'50
»Faenza« Kč 8*—, Šatovské Kč 
7 50 za litr, jemné nakyslé chuti.
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KNĚŽSKÉ ODĚVY zhotovuje za nejlevnější ceny

František Spunda, seminární krejčí v OLomouci
(naproti semináře).

Stále na skladě: plátěné a celuloidové kolary, birety, náprsenky
za nejlevnější výrobní ceny.

Lidové knihkupectví Jgnác Hofírek,
Olomouc, Wilsonovo nám. 18.

Dodá: Veškeré literární novinky, zvláště knihy zábavné, poučné, náboženské 
(misály, brevíře, codex atd , vše nejnovější vyd.), divadla, hudebniny. — Je

diné lidové knihkupectví v olomoucké diecési I Poznačte sobě adresu!

Nejlevnější a 
nejvkusnější 

tiskopisy 
dodává

knihtiskárna 
„SNAHA“ 
Fr. Olšovský 
v Hranicích.

Doporučujeme bezkonku
renční závod

Karel Murla
V OLOMOUCI, Anglická 29

Bohatý sklad klenotů, zlatého a stří
brného zboží, hodiny od nejlaci- 
nějších do prvotřídních. Vše pod 

 písemnou zárukou. Odborná dílna 
pro veškeré správky.
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Založeno 1890.

Konstantin Doupovec, 
pozlacovač v Krásně 
nabízí se veledůst. duchovenstvu, že 
provádí veškeré opravy pozlacovačské 

práce, kostelní oltáře, sochy atd.

PIANA, PIANINA 
firmyJOSEF KAŠ PAR, továrna 
pian v HRADCI KRÁLOVÉ, jsou 
prvotřídní a nejlevnější! Vyznamenány 
Grand Prix se zlatou medalií a zásluž
ným křížem v Paříži i 927. Zastoupení 

a sklad má firma

JOSEF DOPITA
v Olomouci, Denisova 35.

Spolkové odznaky 
kovové, emailované a slavnostní 
k sjezdům, sletům a j. slavnostem 

dodá nejlevněji firma

ALOIS LOUDA, 
ŽELEZNÝ BROD 356 

(ČECHY).
Žádejte vzorky a rozpočty.

Korouhve 
prapory — paramenta 

baldachýny 
vyrábí odborný závod

M. Nedomová a sp.
v Olomouci.

Kalichy, ciboria, svícny i všechny cír
kevní věci ve velkém výběru 

na skladě.

Velký vánoční rozprodej
u firmy

Richter & Hill             
Olomouc.
Laciné vánoční dárky, jako: látky, flanely, hed
vábí, koberce, záclony. — 10.000 metrů, zbytků 

všech druhů.
Dámská konfekce se odprodává pod nákupní 
cenou. Školy, spolky a kláštery obdrží zvláštní 

slevu.
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Vyobrazené elektr. osvětleni basiliky na Velehradě provedla fma 

„Transforma“, elektrotechnická společnost sr. o. v Olomouci II. 
u hlavního nádraží. — Telefon Cislo 469.

Též provádí: elektrický pohon varhan, elektrický pohon zvonů.
Kromě toho zařídila elektr. osvětlení ve více kostelích a farách na 
Moravě i na Slovensku. V záležitostech elektrisačních všeho druhu, 
každého rozsahu a napětí obraťte se s důvěrou na dotyčnou firmu, 

která Vás vždy obslouží odborně, levně, rychle a se zárukou.
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Varujte 
se nastuzení! 
Náhlým ochlazením těla vznikají 

různé choroby.

Nemocem 
předejdete, 

když 
na výslovné lékařovo doporučení 

provedete masáž těla 
pravou mentholovou francovkou 

ALPOU
Po masáži „Alpou“ nastane mírný 
chlad, ale za chvíli se dostaví pocit 

příjemného tepla. 
Kupujte jen „Alpu“ a odmítejte 

padělky!
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P. Jos. Rybák T. J.
JSEM STVOŘEN.

(Pokračování).

Bůh, můj nejvyšší, nejmoudřejší 
a nejlepší Pán.

4. Věřím v Boha, jenž mne stvořil. Je 
to týž Bůh, jenž řídí a spravuje celý svět 
od nejmenší buňky až k soustavě světové, 
všechno osnoval, uspořádal, zladil. Slyšímdi 
o moudrých úmyslech státníků, zda si ne
přeji, aby se vyplnily?

A Bohu bych se poddati nechtěl? Či 
mám duši svou a její záměry za moudřejší 
než jeho? Vím, že mě miluje, ale nevěřím 
mu snad, že by znal pravou cestu, po niž 
blaženosti dosáhnu. Svrchované moudrosti 
leda pošetilec se příčí.

Věřím v Boha, t. j. jsoucno, jež jest 
mým původcem. Je to týž Bůh, jenž jest 
původcem i všeho ostatního tvorstva, jemuž 
se vše podrobuje jako pánu svému. Jsem 
jeho služebníkem, nejsa sám ze sebe ničím 
a maje vše co mám, z jeho štědrosti. Jak 
mi to dal, tak mi to vžiti může, jest pánem 
neomezeným. Já bych měl i o tu kapku 
vody prošiti, jíž mne napájí a umývá, a 
hle, tohoto Pána snižuji za svého sluhu, 
reptám-li proti tomu, co mi určil. Jsem 
služebníkem, ale zda sloužím ? Co je slou- 
žiti Bohu ? Zda konati těžkou práci v dolech 
za hrst peněz? Bohu netřeba takových 
služeb; ale konati, co jest jemu milo a 
nám potřebno, a snažiti se, aby i ostatní 
lidé si ho zamilovali a své spásy dbali: 
to jest sloužiti Bohu. Nesloužím-li raději 
odpůrci Božímu a nepříteli svému ? Či 

myslím, že sloužím opravdu sobě, když 
nesloučím Bohu? Toť zhola nemožno.

Jsem stvořen od Boha. Proto jsem jeho 
jako všecko tvorstvo. Budu-li jeho věrným 
služebníkem, bude všemohoucí Bůh se 
mnou. Je-li však On se mnou, kdo proti 
mně? Není ani jinak možná než, abych se 
mu podřídil, abych srovnal vůli svou 
s vůlí jeho, t. j. abych byl sluhou Páně, 
neboť nezmohu nic proti němu.

Jaký to nerozum chtíti něco, co Pán 
nechce, a nechtít, co chce! Bídný ubohý 
tvor opovažuje se chovati své vlastní přání, 
sháněti se po rozkošech pouhý okamžik 
trvajících, nedbaje cti Boží, mrhaje pravé 
štěstí své, opájeti se směšnými rozkošemi, 
z nichž radost má jen dábel, omamuje 
jimi, kdo se mu dá.

Nesloužiti Bohu nemohu. Budu-li mu 
však sloužiti rád, nemine mně blaženost 
věčná, a vše vyhráno! vůli Boží i svou 
věčně konati budu. Nebudu-li, promrhám 
statky své, a vše ztraceno! vůli Boží budu 
konati na věky, svou nikdy. Peklo mě uží: 
Co prospěje člověku, když si vykoná svou? 
Pán nepodrobí se sluhovi, vůle jeho stane 
se jistě. Smrt ukáže, kdo zvítězí.

Tisícerými pouty vidím se tudíž vázána 
k službě Boží, z nichž každé mne váže na 
věky a nezrušitelně. J zde platí: „Vere di- 
gnum et instum est, aquum et salutare“. 
Vpravdě hodno a spravedlivo jest, slušno 
a spasitelno, abychom Ti, Bože, vždy a 



všude sloužili. A přece všecko to není 
s to, aby mne chatrného, křehkého, po
šetilého tvora v poddanosti a poslušnosti 
udrželo. Jaká zloba, jaký nevděk as v mém 
srdci jest, a jaká temnota v mé mysli, 
když si tak počínám! Či snad svědomí mne 
z ničeho neviní? Hle, pro sebe Bůh mne 
stvořil, abych konal vůli jeho! Toť jediná 
radost, již svému rozumnému tvoru mohl 
dát. Nestvořil mne, abych se snažil o to, 
co odvádí od pravé blaženosti, aniž bych 
se velikým jevil u lidí, by mne chválili, 
mou dovednost, zkušenost, vědomosti, sílu, 
zdraví, zdvořilost, nadání a pod., aniž proto, 
abych žil co nejpohodlněji, by Bůh žá
dostem v těle mém vzniklým posluhoval. 
Byl jsem však podle toho živ?

Abych hyl živ tak, jak toho žádá účel 
můj, bylo by mi častěji si jej připomínati 
a si ho všímati, více se Bohem zabývati. 
Myslím-li však vždy jenom na sebe, ned
baje své závislosti na Bohu a svých dluhů, 
tím zajisté pýcha a všecky necnosti ze 
sebelásky prýštící jen rostou. Když z ned
balosti modlitby své ledabyle odbývám, 
když nepřičiňuji se, abych neřest po ne
řesti vykořenil, když nezpytuji svého svě
domí a když bývám neposlušen, vykračuje 
se z povinností svých, co divu, že jsem 
nespokojen! Co mi zbývá ?

I budu se biti v prsa, řka: „Bože, do
brota Tvá mi dala rozum, a já vše raději 
jím pojímám než vůli Tvou. Dal jsi mi 
vůli, svobodu, abych Ti sloužil ne bezděky, 
nuceně, nýbrž z lásky; že pak jsem svo
boden, proto ani tak Ti nesloužím. Láska 
Tvá mi dala srdce, jež Tě může milovati; 
já však miluji, co je Tobě odporno, hovím 
svým náruživostem a žádostem ďáblovým. 
Tys mou věc učinil svou a svou mou; já 
však si neustále stýskám, co zkusím, a 
pravím si: „Jak bych se nezlobil, když 
jest mi tolik se zapírat; to by tak ještě 
scházelo, abych si nemohl také něčeho 
dopřát, jak chci; jako by kromě hříchu 
bylo ještě jiné zlo.

Než chci se napraviti: Obětuji Ti, Pane 
Bože můj, sebe se vší vůlí svou a všemi 
čity. Cokoli mi přikážeš, budu plniti; dokud 
budeš chtít, budu pracovali a se namáhati. 
Od Tebe pak doufám, že mne nadchneš 
zmužilostí, abych neustával, že mne roz
nítíš láskou, abych věrně Tobě sloužil až 
do konce.“

„Dominům Deum tuum adorabis, el illi 
soli servies“.

Pánu Bohu svému budeš se klaněti a 
jemu jedině sloužili.

VNITŘNÍ ORGANISACE EXERCICIÍ SV. IGNÁCE V MISIÍCH.

zcela svérázném znázorňování 
při exerciciích píše belgický 
misijní časopis z Bengálu 
(červen 1926). Tam měl dá- 
vati jesuita Le Tellier dva 

kursy exerciční asi 1500 katolíkům, kteří 
teprve asi před třemi roky přestoupili 
z animismu ku křesťanství. Přes veškeré 
úsilí misionářů nebylo možno z jejich duší 
vypuditi pohanský strach před ďábly a 
duchy. P. Le Tellier přišel na myšlenku, 
uspořádat! rozjímání o dvou praporech 
z exerciční knížky tak, aby se pohanský 
strach před ďáblem změnil v křesťanskou 
bázeň Boží. Le Tellier dobře studoval psy
chologii svých lidí. Věděl, že vzrušující 
znázornění v křiklavých barvách by nej
snáze způsobilo žádaný účinek. Dal vedle 
kostela vystavěti jakýsi dům ďáblů, tmavý, 
plný kouře a ohně, obydlený několika sa
tany. První rozjímání konal se svou osadou 

před tímto domkem; druhé před krásným 
obrazem Spasitelovým; rozjímání o smrti 
v noci na hřbitově. Při tom kopali hrob 
pro toho, kdo první umře. Rozjímání o 
pekle se konalo rovněž v noci u velikého 
ohně. Tak se každé rozjímání stalo živým, 
názorným vyučováním.

Tento misionář nadšeně líčí neobyčejné 
účinky této „ přizpůsobovací metody ‘, k je- 
jímuž použití jej přivedlo dlouholeté stu
dium jeho prostých sedláků.

Mimo rozj mání má v misijních exerci
ciích veliký význam poučování o nábo
ženských otázkách. K tomu slouží každo
denní „konference“ a 1—2 hodiny kate
chismu. Hlavní otázky, o nichž se při tom 
jednává jsou na př.: Jak se chovati, když 
rodiče podle zvyku kraje nutí ku sňatku? 
Smějí vstupovati v manželství neplnoleté 
děti? Jak lze v pohanských službách plniti 
své náboženské povinnosti? Jak se mají 



křtíti umírající děti? Jak se chovati při 
pohanských slavnostech a obřadech? Smí 
někdo prodati své dítě? Jest dovoleno 
kouřiti opium? Tento malý výběr otázek 
snad ukáže, jak toto poučování se snaží 
obsáhnouti celý křesťanský život.

Mezi přednášky a konference se vsunuje 
duchovní četba, pobožnosti a ruční práce. 
Volný čas se musí lidem učiniti snesitelným 
častou změnou a střídáním. Sami se vět
šinou neumějí přiměřeně zaměstnati. Mi
sionář se tedy musí o ně postarati. Koná 
s nimi křížovou cestu, různé krásné po
božnosti nebo se modlí růženec. Jiní exer- 
citátoři učí své svěřence různé chrámové 
písně. Poslední noc duchovních cvičení 
jest společná smírná pobožnost před nej- 
světější Svátostí, kierá působí mocným 
dojmem.

Exercicie jsou pouze cvičením. Život sám 
musí se podle nich reformovati v celém 

dalším žití. Lidská přirozenost jest slabá, 
snadno zapomíná krásných dojmů a před
sevzetí z exercicií. Jest třeba proto užívati 
prostředků, jimiž se svaty zápal stále udr
žuje. I v misiích se užívá k tomu osvěd
čených zřízení, jako měsíční sv. přijímání 
starých exercitantů, obnovy, sdružení a bra
trstva náboženská (dobré smrti, nejsvětěj- 
šího Srdce, růžencová).

Tímto způsobem si vychová misionář 
nejlepši pomocníky. Exercitanti se stávají 
laickými apoštoly, kteří usilují, aby i druzí 
se stali účastni štěstí, kterého se jím do
stalo. Z exercicií čerpají noví křesťané sílu 
a vytrvalost ve víře. P. Castets S. J. to 
vyjádřil ve svém dopisu takto o obyvatelích 
Madagaskaru: „Vytrvalili nově obrácení 
v rozličných pronásledováních, která dva
krát vyhnala kněze ze země, věrně při své 
víře, dostali k tomu sílu hlavně v exer- 
ciciích. (Pokračování).

EXERCIČNÍ HLÍDKA.
Milí čtenáři Hlasů Svatohostýnských Dovolte, 

abych Vám poněkud načrtla zážitky duchovních cvi
čení ve Stojanově, Vám milí čtenáři a čtenářky na
šeho milého Časopisu, kteří se o skývu chleba 
lopotíte, kteří těžce nesete břímě života, zejména a 
zvláště těm, kteří o pravdách našeho sv. nábožen
ství rádi uvažujele a dle těchto poznatků se také rádi 
řídíte. Zastavme tedy na 3 dny hodiny všedního života 
a jděme okusit, jak sladký jest Pán, jděme na místečko, 
které založil zvěčnělý arcipastýř - tatíček Stojan. 
Tam na všem od svatostánku počínaje, jako by le
žela pečeť, mocného slova; láska. Láska k nám 
mluví v přednáškách o pravdách našeho svátého 
náboženství, láska a péče ctihodných sester je^ 
vící se ve vzorném pořádku a čistotě celého ústavu 
jakož i v úpravě dobrých pokrmů. A když za zvuku 
našich krásných náboženských písní procházíte kolem 
zdařilého poprsí našeho milovaného arcipastýře, 
tolikrát, kolikrát kolem „tatíčka“ procházíte, vane 
na vás milý úsměv dobrotivé tváře. Zdá se. jako by 
s radostí naslouchal těm našim zpěvům a jako by 
nám říkal: „děli, moje děti!“ Proč slyšet dnes tak 
málo zpěv a ještě méně písně zbožné v našich do
mácnostech? Ach. kdo pak by je zpíval, vždyť by 
se nám vyuná i, řekne mnohý. Tak ještě nějakou tu 
odrhovačku, ale svaté písničky? A přece, píseň a 
zejména píseň zbožná, skýtá mnoho útěchy, při práci, 
v zármutku, v starostech. Vzpomínám zesnulé, mé 
matičky, jak při šití zpívala: „O. Maria, moje radost, 
mé celé potěšení, Ty jsi mého srdce radost ve vše
likém trápení“. V postní době.-. , Kéž bych byl sla
víčkem. tím malým ptáčíčkem. poslouchal bych z 
ticha, proč Pán Kristus vzdýchá. Vzdýchá k Otci 
Svému poroučí se Jemu, modlí se v zahradě, potí 
se krvavě“. Na Stojanově si pd, srdce zazpíváte a 
odnesete si domů ty zpěvánky. Dále se naučíme 
tam zase modlit, t. j. lépe modlit, setřeme prach a 
špínu z duše dobrou sv. zpovědí poněvadž vzdáleni 

světa, toho světa plného lží, muk a frašek, dove
deme se lépe soustředili.

Ale jeden tvrdý oříšek milí čtenáři — vlastně milé 
čtenářky přece! Vité, ženská a 3 dni nemluvit! Ale 
je to tak výborně zařízeno, nebo jen tak se člověk 
zcela uklidní, lépe vnímá a také si vše lépe pama
tuje. připomene si, co Se toho doma kolikrát namele 
a bývá to bez hříchů? Stojanov má velkou budou
cnost a pan arcibiskup Stojan takovou zásluhu, že 
kdyby nic jiného nebyl na světě vykonal' a víme, že 
vykonal mnoho, tedy zá tento jediný skvělý čin 
vpravdě by zasluhoval jména: tatíček Stojan. A proto 
katolíci všech stavů namísto lecjakých výletů, zajděte 
na Velehrad ! Něco mimo zde uvedených slov po
cítíte, tuchu budoucího blaženého života, kterou 
básník Březina ve svém d le „Ruce“ opěvá. Čisté jitro. 
Když za jitra snů množstvím zemdlení jsme vyšli do 
zahrad, zem celou jako duši svou jsme zřeli v ohni 
rozkvétat; i ptali jsme se větrů, vod a stromů, ptáků 
včel: Kdo dnešní noci, Tajemný zahradou naší šel? 
Hrál písek v zlato změněný, kde svaté stopy ležely, 
šuměly vody léčivé jak rozvlněné anděly, dech každý 
sílu žití měl, jak na sta žhoucích dni a v každém 
pohledu byl úžas znovuzrození. Lýsecká.

Exercicní kursy v Hlučíně ve Slezsku. Pro 
české dělníky od 4. do 8. listopadu — pro české 
panny od 8. do 12. listopadu — pro německé 
mládence od 13. do 17. listopadu pro německé 
panny od 18. do 22. listopadu — pro německé 
ženy od 25. do 29. a pro český III. řád (ženy a 
panny) od 29. listopadu do 3. prosince. — 3. listo
padu bude německá duchovní obnova. — 24. listo
padu budou německá duchovní cvičení pro školní 
děti. — Správa exercičního domu V Hlučíně prosí, 
aby účastníci vždy aspoň týden před kursem lístkem 
ohlásili, neboť kurs je zajištěn jen tehdy, je-li do
statečný počet přihlášek.: — Adresujte: Exerciční 
dům - Hlučín.



Sfojanov Letní období skončilo dvěma turny pro 
paní a dívky: od 11. do 15. září Olomouc, 158 
účastnic; 24.-28. září Frenštát, 87 účastnic. O první 
má hlavní zásluhu olomoucká „Marta“, o druhý 
dusí, pan farář. K oběma turnům, zvláště k prvnímu, 
se přidalo značné množství účastnic odjinud. Dosud 
konají soustavně rok co rok ve Stojanově exercicie 
paní a dívky ze tří moravských měst (kromě obou 
jmenovaných Přerov - na jaře). Které pak město 
se k nim přidruží nejdříve? Exercicie v listopadu a 
prosinci byly uveřejněny v říjnovém čísle.

Co exercitanfi vypravují. „Velebný pane, při 
exerciciích pro jinochy jste tu měl mého kluka. Není 
sice ještě anděl, ale je to značně lepší. Byla to 
však práce sem ho dostat“.

„A jak jste ho sem dostala?“
„Já jsem ho sem vůbec nedostala — mne by 

kluk byl neposlechl. 51a jsem na radu k panu faráři, 
že s klukem už není možno vydržet a aby ho pře
mluvil, by šel na exercicie“.

„A pana faráře poslechl?“
„Kdež pak, pan farář hned mi řekl: Když na vás 

nic nedá, nepořídím já teprve nic. Ale víte co? Na
vedeme hochy, někteří pojedou na Velehrad, těm se 
to snad podaří“.

„A jak to navlékli?“
„Jak jim to pan farář poradil. Pozvali ho, aby 

to šel jenom „zkusit“; nestojí to tam prý mnoho, 
bude se dobře mít, a vyslechnout několik promluv, 
to ho přece nezabije. Aspoň pozná kus světa, vele
hradská basilika stojí za podívání, ve Stojanově 
bude mít svůj pokoj jako kníže, a pak — co prý 
by se bál. „Smutno ti přece nebude, jede nás osm.“ 
A kluk si dal říci a jel“.

* •
„Já jsem tu poprvé na exerciciích — už dávno 

jsem se chystala, ale nemohla jsem dostat vhodnou 
dovolenou. Teprve ted se mi to podařilo“.

„Šlo to lehce?“
„Šlo a neslo. Skoro všechna děvčata z našeho 

závodu si vymohla týdenní dovolenou pro červenec 
nebo pro září, aby mohly na svatováclavské slav
nosti do Prahy. Já si řekla: „Když ostatní, já také“, 
a stála jsem na tom, abych dostala dovolenou právě 
o prázdninách“.

„A do Prahy vás to netáhlo?
„Ale táhlo — ráda bych byla jela, ale měla jsem 

na vybranou: bud Praha nebo Velehrad. Rozhodla 
jsem se pro Velehrad, a nelituji toho“.

• *
„Jak jste se dostaly z exercicií domů?“
„Docela v pořádku, maminky nás dostaly celé a 

zdravé. “
„Jestli pak na vás býlo vidět, že jste dělaly exer

cicie? „Bylo“. Cesta nám vesele ubíhala, a ještě 
ve vlaku jsme <se smluvily: Provedeme, co nám 
exercitátor radil. Zítra je první sobota měsíce — 
řekl nám, že získá plnomocné odpustky, kdo jde 
k sv. přijímání, vykoná nějakou modlitbu ke cti 
Neposkvrněného Početí Panny Marie a pomodlí se 
ještě na úmysl sv. Otce na př. jeden desátek“.

„To je div, že jste si to vzaly k srdci.“
„Vzaly! Jedna řekla: „Děvčata, zítra půjdeme 

všechny společně k sv. přijímání, abychom ty od
pustky získaly — a v neděli půjdeme zas“.

„Ale to jste asi polekaly pana faráře — vždyť 
vás bylo skoro půl sta - měl dost hostií v ciboriu?“

„Měl, v tom nebylo obtíží“.
„A nepolekal se, když viděl.' jak zástup bujaré 

mládeže se žene k oltáři, ve všední den, z čista 
jasna, jako by s nebe spadly? Na to myslím nebývá 
zvyklý. “

„Byl asi překvapen, ale jistě měl radost.“
„V neděli jste byly zas?“
„Byly — panečku, to koukal celý kostel! A od 

té doby chodí některé ke stolu Páně denně, jiné 
týdně nebo aspoň měsíčně.“

„To má Neposkvrněná Panna z vás radost. Ale 
řekněte mi: troufaly byste si, kdybyste byly jen dvě 
nebo tři?“

„To asi sotva“.
„Vidíte — to je síla a moc společenství. Kdyby 

byla jedna, zdržovaly by ji lidské ohledy — a tomu 
řekne ten neb onen, že si toho lidé všimnou a po
dobné plané výmluvy. Když vás je však půl sta ne
děláte si z toho nic, spíše vám působí veselí, když 
si vás některé nepovolané „všimnou“, rozumí se, že 
nejen očima, nýbrž i jazykem. Tak a ted vytrvat — 
svátá Panna nechať vám žehná“.

* *
*

„Velebný Pane“, začala po exerciciích se zkrou
šenou tváři nejmladší účastnice, která štěbetala 
trochu víc než bylo třeba, „odpusťte, že jsem ne
zachovala mlčení - to bylo nutné, co jsem mluvila“.

„No dobře, na vás maličké se nezlobím. Ale po
vězte mi ted: Které rozjímání se vám nejvíce líbilo?“

„Tam to, kde jste říkal: mladost — radost“.
„Tó věřím, to bylo něco pro vás — voda na 

vás mlýn, že?“
„Velebný pane, ona je doma největší rarášek" 

poznamenala jedna její družka.
„Tak vidíte, že i takovým diblíkům jdou exercicie 

k duhu. Ale budiž, jen budfe hodně veselé, ale ne 
rozpustilé, jak říkával sv. Filip Nerský — bavte se, 
ale nehřešte. A co za rok? Dokážete své jazýčky 
tr®chu ovládat?“ — Rozumí se, že všecky slibovaly 
svatosvatě: raději zámek na ústa, než by „zbytečně“ 
promluvily jediné slovor

Exerciční hnutí v cizině (v Rakousku). Vídeňský 
cirk, list (č. 54) přináší statistiku exercičního hnutí 
v rak. diecesích r. 1928. Ve vídeňské arcidiecesi 
konalo se v 25 exercič. domech a klášteřích 179 
uzavřených exercicií pro 1485 mužů a jin,, pro 
4820 paní a dívek. Na 10 místech byly exercicie 
pro 424 mužů a 952 žen, kteří bydleli doma. V die- 
cesi solnohradské, která má 2 exer. domy, po
řádáno asi 50 kursů pro všechny stavy. V diecesi 
linecké účastnilo se 100 kursů 918 mužů a jin., 
2787 žen a dívek. Jednou za rok je ve všech far
nostech exerciční neděle, o které duch, správcové 
případnými slovy doporoučí exercicie. V diecesi 
Gurk bylo 22 kursů pro muže a jin. (590 účast.) 
a 41 kursů pro ženy a dívky (2860 úč.). Vzorně 
organisováno je hnutí v oblasti Feldkirchu a Inšpruku. 
Články v katol. novinách, plakáty, písemní i ústní 
pozvání upozorňují věřící na důležitost duch, cvičeb. 
Tak zv. „Katol. legie“, t. je sdružení jinochů při 
katol. akci poslalo ve Vorarlberku 477 jinochů na 
exercicie. V exerc. domě Tisis-Feldkirchském konalo 
se v první polovici letošního roku (1929) 54 kursů 
s 1014 účastníky; v domě sv. Antonína ve Feldkirchu 
51 kursů s 1072 účastníky. I v Tyrolsku je exerciční 
hnutí na postupu. Díky Bohu! to můžeme říci i o 
naší akci exerciční.



tě slovenských, o tomto slovníku a mohl 
zprostředkovat jeho zakoupení, prosí
me, aby to laskavě sdělil naší redakci.

Prosíme uctivě o zaslání adres no
vých odběratel našeho „Apoštolátu" 
pro příští rok. Redakce má pro nový 
ročník přichystánu mezi jinými cenný
mi příspěvky literárními také stát rus

kého konvertity, někdejšího universit
ního pravoslavného protesora, v níž lí
čí upřímně cesty, kterými dospěl k cír
kvi katolické. Životní obraz konvertity 
je kreslen na zajímavém a poučném 
pozadí nábožensko-kulturního života 
předválečného Ruska.

Literatura.
„Životem“. Úvahy náboženské, vý

chovné a sociální. Odebírejte a rozši
řujte jako časopis. Každá serie má 24 
čísel, (I. serie 1.—24., II, serie 25.—48.) 
Předplatné 13 Kč na jednu sérií, I. se
rie: 1. Dr, Ant. Cyril Stojan. 2. Vel
moc tisk. 3, „ ... lásky však kdybych 
neměl. .4. Šťastná rodina. 5, Exer- 
cicíe. 6. „Anděle Boží, strážce můj!" 
7. Pomáhej duším v očistci! 8. Útěcha 
pro nemocné. 9, Nač se ještě modliti? 
10. Žena a křesťanství. 11. Neděle. 12. 
Do života I. 13. Do života II. 14. V 
bouřích mládí. 15. Tak ne! (O výcho
vě.) 16. Hříchy papežů. 17. O man
želství, 18. Manželé mezi sebou, 19. 
Výchova dítěte. 20. Sv. růženec. 21. 
Nedej se! 22. Měsíční duchovní obno
va. 23. Příprava na sv. misie. 24. Více 
knězi! — II. serie: 25. Maria, útočiště. 
26. Laický apoštolát I. 27, Laický a- 
poštolát II. 28. Mladí apoštolé. 29. Lék 
proti smrti. 30. Nač se zpovídati? 31. 
Věřiti či rievěřiti? 32. Jak se zpoví
dati? 33. Peklo, 34, Půst. 35. Bl. Anež
ka Česká. 36. Zaopatřování. 37, Svá
tost oltářní, 38. Mše sv. 39, Katolická 
akce, 40. Duch svátý. 41, Dary Ducha 
sv. 42. Sv. Cyril a Metoděj. 43. Sv. 
přijímání, 44. Radost. 45. Blahoslave
ní, 46, Cesty k Bohu I. 47, Apoštol 
lásky Bedřich Ozanam. 48, Cesty k 
Bohu II, — III. serie: 49. Z vězení. 50. 
Něco o spiritismu. 51. O křtu svátém. 
52. Móda a dnešní ženský svět. 53. 
„Ano, Otče!” 54. Šťastnou cestou! 55. 
Smiřte se. 56.—58, Sv. Jan Nepomuc- 
ký (3 části). 59. Kněžský celibát, 60. 
Sv. Václav a naše doba. 61. Na obra
nu. 62. Občanské sňatky. Manželské 
rozluky. Čtěte pozorně tyto titulky. 
Vidíte sami, jak důležité věci jsou 
projednávány, A každé číslo za pou
hých 50 hal.! Odjednejte, co se pro 
vás hodí.

Život svatého Václava. K 1000. vý
ročí jeho mučednické smrti napsal dr. 
Fr. Dvornik, profesor Karlovy univer
sity v Praze. Nákladem výboru jubilej

ních oslav světcových, tiskem státní 
tiskárny a s výzdobou Zdenky Braune- 
rové, vydána byla tato kniha česky, ale 
zároveň též v několika evropských ja
zycích, aby doma i v cizině informo
vala a dokazovala, že plným právem 
slaví náš nároď památku svátého svého 
knížete a věkovitého, mocného ochrán
ce u Boha. Dr. Dvornik zvolil střední 
cestu mezi podáním přísně vědeckým 
a mezi populárním životopisem světco
vým, vhodně používaje i výsledků nej
novějšího badání dějepisného, i ctihod
ného svědectví legend. Kniha jeho by
la poutníkům svatováclavským dobrou 
duchovní přípravou ke zbožné návštěvě 
hrobu světcova a zůstane mílou vzpo
mínkou na nezapomenutelné dni svato
václavského jubilea.

Kurie a pravoslavný Východ v le- 
letech 1609—1654. Napsal profesor E. 
Šmurlo. Pražské nakladatelství Orbis 
vydalo už celou řadu knih a publikací, 
jednajících o akutních otázkách čes
kých z oboru osvobozenské i zahranič
ní politiky, národohospodářství, kultu
ry, náboženství a j. Prof. Šmurlo, bý
valý římský korespondent Carské, poz
ději Ruské akademie věd, uveřejnil ná
kladem Orbis bohaté archivální doku
menty, čerpané z římských archivů pa
pežských (Propagandy, Vatikánského', 
Kongregací a j.) a knihoven, aby osvět
lil důležitou dobu v ruských dějinách 
náboženských, totiž periodu po uza
vření unie brestské. Materiál podává 
s ruským a francouzským doprovodem. 
V úvodu děkuje vládě čsl. za velikou 
podporu, která jedině umožnila vydání 
vědecké jeho práce. Vděčně vzpomíná 
též papeže Pia X., který archivy pa
pežské učinil přístupny vědeckému ba
dání. Kniha Šmurlova má pro snahy 
unionistické veliký význam informativ
ní.

Váš duch potřebuje také osvěžení 
po celoroční námaze. V zimním období 
vás osvěží četba matičních kalendářů, 
jejichž obliba stále roste. Koupí matič- 



nich kalendářů současně přispíváte na 
katolickou školskou akci. Kalendáře 
Hostýnský poutník, Posel Apoštolátu a 
Stráž Moravy jsou po 6 Kč, Kalendář 
Matice cyrilometodějské za 12 Kč, Cy
rilometodějská rodina za 18 Kč; váza
né oi 2 Kč více. Při společné objed
návce výhody. Objednejte včas v Mati
ci cyrilometodějské, Olomouc, Wurmo- 
va ul. 13.

Rybák J., Vademecum. 8, 132 str„ 
poštou 10 Kč, Vydalo Cyrilometoděj
ské knihkupectví Gustav Franci v Pra
ze, Nová publikace Rybákova značí 
hodnotný přínos asketické, u nás bez
tak chudé literatuře. Bylo jí opravdu 
třeba, neboť dnes přednášky exerciční 
konají též duchovní světští. Kniha je 
pojata jako koncentrační duchovní čet
ba, a to opravdu přesvědčivá a dojem

ná. P. Rybák v tom ohledu jest mis
trem, proto jeho „Vademecum“ bude 
každému knězi nepostradatelným.

Cesty k Bohu. I. Duch vane, kde 
chce. Ale přece můžeme připraviti ces
ty Pánu, pomocí duším, aby našly pra
vou cestu. Různé cesty, po kterých krá
čeli lidé naší doby k Bohu, ukazuje 
číslo 46. sbírky „Životem", Brožurka 
povzbudí a poučí nejen ty, kdo sami 
Boha hledají, ale i ty, kdo chtějí u- 
rovnati cesty k Bohu jiným. Sbírku 
„Životem“ lze odebírati jako časopis. 
— Nakladatelství Exercičního domu v 
Hlučíně. Předplatné na celý ročník, 24 
čísel, 13 Kč.

Vhodnou lidovou četbou jsou kalen
dáře vydávané Akciovou tiskárnou v 
Praze. Pobaví čtenáře, ale též poučí. 
Zasluhují proto doporučení!

Na monastýr východních redempto- 
ristů věnovali v měsíci září 1929: Po 
5 Kč: F. Holub, Frýdlant; farní úřad 
Nížebohy. — Po 10 Kč: A, Kopecký, 
Želechovice; M. Pavlovská, Prostějov; 
J. Schmid, Těškovice; J. Lukeš, Mor. 
Hůzová; J. Kostelanský, Kuželov; B, 
Mrázová, Skoronice; Š, Šušák, Sobůl- 
ky. — Po 50 Kč: A, Merličková, Brno; 
L Zamykal, Olomouc. — 70 Kč: Apoš
tolát, od tří dárců. — „Pomolimsja o 
tvorjaščich nam milostyňu: Boh da 
vozdasť i pomilujet!" Kdyby horlitelé 
chtěli složenky na další příspěvky, po
šle jim je monastýr redemptoristů ve 
Stropkově, Slovensko.

Zakládající členství ACM.: Katolic
ké učitelky o exerciciích na posvátném 
Velehradě 1000 Kč.

Členské příspěvky, Kč: M. Bartík, 
Kroměříž, 23; P. VI. Bednařík, Zboro- 
vice, 12; odbor ACM., Frenštát pod 
Radhoštěm, 500; Frant, Tézová, Štěpá
nov, 5; Frant. Šířek, Ivanovice, 12; J. 
Vičánek, Opava, 10; P. Svačina, Pru- 
sinovice, 12; P. E, Jedlička, Sulikov, 
12; J. Zuzánek, Jilemnice, 5; A. Bo- 
ráň, Kladná, 1; P. A. Koutný, Pravči- 
ce, 1.50; Fr. Šiler, Kateřinky, 10; B, 
Novotný, Praha, 5; farní úřad Lipník 
nad Bečvou 150; nejmenovaný kněz 5; 
Šrom Vine., Hranice, 20; P. A. Votou- 
pal, Boskovice, 12; E. Hrubý, Dlouho- 
milov, 10; P. R, Němčák, Stříbrníce, 
12; M. Čihák, Brno, 10; B. Dorner, 
Praha, 5; H. Ličmanova, Brno, 20; P. 

F. Navrátil, Olomouc, 10; farní úřad 
Těšnovice 41.20; P. J, Mrázek, Třešt, 
10; farní úřad Velká Losenice, 5; Arn, 
Žižka, Brno, 50; D. Verbík, Jalubí, 10; 
Ter. Chlůdová, Zlín, 12; dr. VI. Boro- 
vičková, Praha, 20; farní úřad Polešo- 
vice 126; P. J. Hradečný, Hodolany, 
20; msgr. J. Stavěl, Olomouc, 12; J. 
Lužný, Čechůvky, 12; Polzer J., Olo
mouc, 10; M, Vyvlečková, Olomouc, 
50; P, J. Hradečný, Hodolany, 11.50; 
F. Hrušátová, Ždárec, 11; P, Fr. Šver- 
dík, Mošnov, 20; Fr. Král, Spálov, 12; 
P. J. Pulec, Stanětice, 5; Krist. Zoufa
lá, Kamenice, 6; Ferd. Strébl, Příbor, 
13; M, Hoferková, Neubuz, 13; J. Ti- 
cháčková, Troubky, 12; V. Svoboda, 
Příbor, 18.10; A. Kolář, Vel. Opato- 
vice. 15; odbor ACM., Přerov, 600; P. 
A. Heroudek, 12; J. Gabriel, Uh. Brod, 
5; A. Mazal, Ladín, 10; Šim, Janoušek, 
Žeravice, 2; farní úřad Dub n. Mor. 
150; J. Kříž, Vrahovice, 12; J. Jašek, 
Jankovice, 12.50; F. Kocián, Štítina, 5; 
Hálek, Ivanovice, 5; L. Hradílek, Vel. 
Prosenice, 6; B. Macháčková, Val, Me
ziříčí, 20; A, Sloukova, Ždánice, 10; 
A. Haldová, Rožnov, 12; Fr. Bršlica, 
Uher. Brod, 10; msgr, E, Hrdlička, St. 
Boleslav, 30; farní úřad Polešovice 300; 
Alf. Schneider, Vítkovice, 12; T, For
man, Boršov, 5 Kč.

Zahraniční misie: Farnost Panny Ma
rie lurdské (Rev. O. Zlámal, Cleveland 
U. S, A.) 8325. — Všem šlechetným 
dárcům Pán Bůh zaplať!
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APOŠTOLÁT
sv.Cyrila a Metoda pod ochranou bl. Panny Marie.

Ročník XX. Prosinec 1929. Číslo 12.

Papež Pius XI. a východní církve.
(K jeho kněžskému zlatému jubileu.)

P. Fr. Tomeček T. J.

„Řím, jako strážce veliké kultury, myslí na staletí,“ napsal loni 
anglický list „Tímes of India", když sv. Otec Pius XI, vydal okružní 
list „Rerum orientalium“ (ze dne 8, září 1928), vybízející ke studiu 
křesťanského Východu, Řím byl vždy ochránceim kultury Východu, 
avšak neobyčejnou péči a lásku věnovali křesťanskému Východu 
papežové poslední doby, zejména Lev XIII., Pius X., Benedikt XV. 
a zvláště nynější sv. Otec Pius XI. Vzpomeňme jen, v kolika okruž
ních listech k celému křesťanskému světu vyjádřil už svoji vroucí 
touhu po sjednocení církví, jak vroucně tu povzbuzuje katolické 
křesťany k lepšímu poznání nauky, ideí, smýšlení, obřadů a zvyků 
odloučených bratří a všechny vyzývá, aby s láskou a trpělivostí 
spolupracovali na odklizení starých předsudků a tak umožnili ná
vrat východních křesťanů k společné matce církví římské.1

1 „Ubi arcano Dei“ z 23. prosince 1921; „Ecclesiam Dei“ k třistaleté památce 
sv. Josafata z 12. listopadu 1923; „Mortalium anímos“, z 6. ledna 1928,

2 Viz apoštolské listy, poslané čtvrtému kongresu na Velehradě 1924, orient, 
kursu v Lublani 1925, V, sjezdu na Velehradě 1927 a list opatu primasu 0'0, be
nediktinů z 21. března 1924.

3 Byly to alokuce: z 11. prosince 1922; 7. prosince 1923; 24. března 1924; 
30. března 1925; 14. prosince 1925; 21. června 1926.

Tato obzvláštní záliba sv. Otce pro potřeby Východu probleskuje 
v každé akci, kde běží o spojení církví, ve slovech, jimiž povzbuzuje 
a žehná všemu, co k tomuto cíli směřuje.2

Odráží se ve všech jeho veřejných proslovech ke kardinálům, 
v nichž se sv. Otec dotýká velkých církevních událostí na celém 
okrsku země; s nimi často splétá jako v jeden věnec dějinných udá
lostí obepínající celý svět, také děje křesťanského Východu, zejmé
na Ruska.3

Především však jsou svědky této neobyčejné záliby ti, kdož slyší 
sv. Otce miuviti o Východu v soukromý cli nebo veřejných slyše
ních, Když kardinál Tacci, sekretář Orientální kongregace, předsta
voval papeži 6, prosince 1923 žáky Východního ústavu se skupinou 
biskupů a kněží z Východu a vzpomněl ve svém oslovení „neúnav
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ných snah“ sv. Otce, řekl Piuis XI.; „Eminence, právem se zmiňu
jete o lásce a zálibě. To jsou vpravdě city, jež naplnňují naše srdce 
vůči Východu, vůči všemu, co k němu náleží a co jej zobrazuje,“ — 
Žehnaje pak celému shromáždění, řekl papež: „Řekněte to a pište 
o tom, že v tomto požehnání jsou zahrnuti všichni Východané bez 
výjimky, nevyjímajíc ani těch, kteří ještě nejsou v jednom s námi 
stádci a kteří se jmenují a nechávají se jmenovat studeným a kor- 
mutlivým jménem „odloučených“. Řekněte jim, že je nikdy nevylu
čujeme, ani nevyloučíme ze svých modliteb. Řekněte jim, že je pro 
ně vyhraženo v našem srdci zvláštní místo právě pro tu odlouče
nost, v níž trvají,“4

„Nikoho nebudiž tajno,“ prohlásil Pius XI, při audienci Orien
tálního ústavu 24, března 1924, „že je to mým nejvroucnějším přá
ním viděti ony věřící, kteří se od církve nešťastně odloučili, viděti 
zase s ní v jedno spojeny ,,, Miluji Východ s jeho rozmanitými ná
rody a obřady, Východ spojený s Římeta pro jeho spojení s námi, 
Východ odloučený miluji právě proto, že je odloučen a potřebuje 
tudíž zvláštní účasti."

Láska sv. Otce Pia XI, ke křesťanům východním dýchá vrouc
ností a upřímností, o jaké se dočítáme v Písmě sv. Bezděčně vzpo
mínáte patriarchy Jakuba, jak uslyšev, že žije syn jeho, kterého 
už jako mrtvého oplakával, spěchal ihned jako ze smrtelného spán
ku procitlý ze své vlasti za ním do Egypta, anebo stařičkého Tobiá
še, s jakou toužeibností vyhlídal návratu svého syna z daleké ciziny, 
a když se dočkal toho dine, ják se vzchopil a dal se do běhu klo
pýtaje, aby co nejdříve byl u něho! Anebo konečně vzpomenete 
onoho otce z Evangelia, jenž marnotratného syna zkroušeně ise na
vracejícího zase laskavě přijímá a uvádí s radostným veselím zpět 
do svého domu.

Nebylo vždy správně porozuměno této lásce sv. Otce k východ
ním církvím! Ozývaly se hlasy podobné výtkám staršího bratra ono
ho marnotratného syna v Evangeliu, ale ani Pius XI, nemohl jim 
dát jiné odpovědi, než otec syna, který — ztracen, opět byl nale
zen!

Odkud prýští tato láska sv. Otce ke křesťanskému Východu? 
Shora citovaná slova anglického listu: „Řím, jako strážce veliké kul
tury, myslí na staletí do budoucna,“ dávají jen částečné vysvětlení. 
Nejde Římu jenom o velikou kulturu, nýbrž o nesmrtelné duše!

Jest jisto, že východní církve si zachovaly ještě nejvíce nadpři
rozených statků z Kristovy víry, a proto zasluhují, aby první byly 
uvedeny k jejímu společnému původu. Papež Pius XI, sám to krás
ně vyjádřil: „Části zlatonosné rudy, jež se odloučily, obsahují též 
ještě zlato.“

Jako křesťané jsou Východané povoláni k jedné církvi, mají 
platně svěcené biskupy a kněze, sv. svátosti hlubokou víru v božství 
Ježíše Krista, vroucí úctu Marie Panny, mají nejsv, oběť mše sv, a 
Svátost oltářní. Otcové Východu shodují se v této víře s Otci Zá-

4 Osservatore Rom. z 9. prosince 1923.

338



pádu, posvátné liturgické obřady a obyčeje církevní vytryskly z té
hož pramene živé bohopocty velikých Otců staré církve ještě ne
rozdělené, Jen předsudky, nepravá, falešná věda a pýcha postavily 
zeď mezi oběma církvelmí, mezi Východem. a Západem,

Východu za naší doby hrozí nebezpečí, že bude oloupen o sv, 
dědictví Otců, o věroučné a mravoučné pravdy. Sám těžko se brání 
v nerovném boji. Různé sekty se vynasnažují roztrhat křesťanstvo 
na Východě, anglikánská církev o ipřekot usiluje navázali spojení 
s církví ruskou. Mnozí z odloučených bisikupů nejsou s to, aby po
skytly věřícím posilu víry, poněvadž sami se stali povolným nástro
jem nepřátel Kristových. Bolševický, bezbožecký příval hrozí vše 
zaplavili, zničiti každou církev, jakékoliv náboženství, míří přímo 
proti Bohu, a to vším možným úsilím a všemi prostředky.

Svatý Otec Pius XI. — 50 let knězem.

V tomto náboženském zápasu na život a na smrt může jenom ka
tolická církev býti oporou východním národům!

Toho je si dobře vědom Pius XI, a proto volá opět a opět k celé
mu křesťanstvu, áby porozumělo hrozným znamením doby a chá
palo se práce o návrat Východu k pravé církvi.

Toto sjednocení církví nemůže býti ovšem dílem okamžitého 
vzplanutí lásky; nýbrž musí spočívali na společném základě víry a 
poslušnosti vůči Bohem zřízené hlavě církve.5 Východu při tom zů
stanou nedotknutelný jeho výsady (privilegia), liturgie a církevní 
kázeň. ,,Chceme,“ zdůrazňuje Pius XI, ve svých alokacích, „jednotu 
a ne jednotvárnost.“

Tak tomu je také u Výchoďanů s Římem sjednocených, jako jsou;
5 Okružní list „Mortalium animos“ z 6. ledna 1928, 
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katoličtí Arméni, Syrové, Chaldejci, Malabárové, Maronité, Abysi- 
ňané, ač počtem nečetní (10.000—100.000), ale zvláště katolíci ob
řadu byzantského: Řekové, Rumuni, a hlavně Slované — Ukrajinci 
a Rusíni, čítající 7—8 milionů věřících.

Svoji úctu k starobylým obřadům východním ukázal sv. Otec 
Pius XI, při oslavě lóOOleté památky sněmu nicejského, dne 15. lis
topadu 1925 v chrámu sv. Petra v Římě, kde nejen byl přítomen 
slavným bohoslužbám v ritu byzantském, ale též sám činně se jich 
súčastnil!

Katolíci nepřehlédli tento krásný příklad sv, Otce, nepřeslechli 
opětovné volání jeho k práči pro svátou jednotu církve! Jako po 
jarní bouřce trvalý mírný déšť svlažuje zemi a k pozvolnému vzrůs
tu přivádí mladé osení, tak je tomu i s činností pro křesťanský Vý
chod. První zápal nadšení minul, započala tichá a vytrvalá práce, 
nepozorovaně téměř vzchází mladé osení, jak tomu bývá vždy na 
velikých lánech Božích,

Kongregace pro východní záležitosti církevní, jejímž předsedou je 
sv. Otec sám, postoupila v pořadí církevní správy na třetí místo, 
zřízena nová biskupská sídla, východní církevní poměry se uvádějí 
do pořádku (synoda arménské hierarchie v Řítaě 1928, konference 
řeckokatolického episkopátu 1929), římské koleje pro Výchoďany 
podle potřeby se rozšiřují (papežem Benediktem XV, zřízenou ethi- 
cpskou kolej Pius XI, zvětšuje, Ukrajincům staví novou budovu na 
Janikulu), vynakládá se zvýšená péče na vzdělání kněžstva východ
ních obřadů, vzniká v Římě ,,Russicum“ a v katolických národech 
na Západě ústavy pro výchovu budoucích misionářů křesťanského 
Východu, jako v Lilie ve Francii, v Amay v Belgii, Albertýn v Pol
sku a naše Papežská kolej na Velehradě. Brzy obdrží též katolické 
východní církve svůj vlastní církevní zákoník.

A křesťanský Východ této lásky a péče zasluhuje! Dal církvi 
Kristově v minulosti veliké světce i námi uctívané: Athanasia, Jana 
Zlať., Ephréma, ale má i v novější době svaté vyznavače a mučed
níky, jako jsou: sv. Josafat, bl, Abba Ghebie Michael (3, X, 1926), 
bl. farář arménský Komidas Keomurgian (Don Cosmo de Carbogna- 
no), tři maronitští mučedníci (bratři) Masabki-ové,

Zásluhou sv. Otce Pia XI, vzrostl neobyčejně zájem o křesťanský 
Východ. Výlučně se jím zabývají četné časopisy (u nás zvláště „A- 
poštolát“), jiné uveřejňují rády ve svých sloupcích důkladná po
jednání o východních otázkách, V seminářích a na universitách zří
zeny zvláštní stolice pro východní bohosloví (Lublaň, Praha, Olo
mouc), Eucharistické sjezdy poukazují na nejsv. Eucharistii jako 
na nejúčiňnější prostředek církevní jednoty a oslavují ji jako nej
vznešenější její symbol (Amsterodam, Chicago, Sidney), Uníonis- 
tické sjezdy (na Velehradě), kursy (Lublaň, Praha), liturgické 
týdny, orientální kroužky se snaží sblížili křesťanský Východ s ka
tolickým Západem jak vědecky, tak i prakticky. V řádech a kongre
gacích vyrůstají nové větve orientálního obřadu: assumptionisté, 
redemptoristé, benediktini (Amay), dominikáni, jesuité, františká
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ni..., i ženské kongregace ochotně se připojují k tomuto dílu, jako 
jsou: misijní sestry nejsv. Srdce Ježíšova ve Vilně, řeckokatolické 
basiliánky atd. Široce rozvětvená organisace „Apoštolát sv. Cyrila 
a Metoděje" v zemích slovanských, pracuje s požehnáním sv. Otce 
v širokých vrstvách lidu pro dílo sv, j ednoty. Katolíci američtí podpo
rují svými bohatými příspěvky snahy unionistické (Near Eeast As- 
sociation), po duchovní stránce činí to mnohé řeholní domy apošto
látem modlitby, obětmi a smírnými dobrými skutky.

Mohutnou zeď předsudků, která dělí Východ a Západ, zvolna, 
ale vytrvale musí bořit práce vědecká.

Proto zřídil již papež Benedikt XV. moku 1917 v Římě Orientální 
ústav a Pius XI. jej dobudoval a zvelebil. V roce 1922 svěřil tento 
ústav řádu Tov. Ježíšova a zároveň dal mu krásnou budovu (1926) 
u basiliky Sta Maria Ma^giore. Roku 1929 pak spojil jej s univer
sitou Řehořskou a s Biblickým ústavetai v papežskou universitu.

Podle úmyslu sv. Otce Pia XI. má býti ústav pro orientální stu
dia opatřen veškerým vědeckým zařízením, především pak hojnou 
knihovnou. Místnosti pro ni nejsou ještě dostavěny, ale již na ně 
čeká na 25.000 svazků knih, Sv. Otec rád nazývá novou universitu 
„svým dílem", „svým ústavem". Nemá to býti ani seminář, ani mi
sijní škola, nýbrž vyšší vzdělávací ústav pro náboženské otázky Vý
chodu. Předsedou ústavu je biskup misgre ďHerbigny, neúnavný 
horlitel pro sjednocení východních církví, zejména Ruska. Vědecké 
práce vydává ústav v sešitech v Římě vycházejících s nadpisem: 
„Orientalia Christiana" (Křesťanské východní otázky).

Posluchačům na východním ústavě se podává možnost, aby doko
nale poznali a pochopili východní církve.6 Chovance východního 
ústavu sv. Otec velmi miluje, neboť je považuje podle vlastního 
vyjádření (v řeči |k nim dne 24. dubna 1929 pronesené) nejen za 
pracovníky, kteří by jeho úmysly a tužby plnili, nýbrž též s ním 
nesli odpovědnost vůči Východu.

Lze-li péči a lásku Pia XI. k Východu nazvati jeho zálibou, pak 
jest jeho otcovská péče o Rusko zrovna láskou heroickou.. Jako 
apoštolský visitátor v Polsku žádal msgre Aohiles Ratti 1918 sv. 
Otce Benedikta XV. o dovolení vydati se na Rus, aby tam pracoval 
pro odloučené bratry, a bylo-li by nutno, obětoval i život. Msgr. 
Ratti povolení neobdržel; měl se státi biskupem. Božská Prozřetel
nost nechtěla oběti jeho života. V jejích úmyslech bylo, aby jako 
nejvyšší hlava katolické církve trpěl mučednictví lásky pro vý
chodní církev. Jako papež měl lásku dávali, ale málo opětované 
lásky přijímali; mnohým udíleti, ale jen neporozumění nalézati; ne
zištně do úmoru pracovali, ale ovoce velkolepého díla nezříti; míti 
hluboký soucit s hmotnou i duchovní bídou ruského lidu, ale nemíti

8 Přednášky týkají se 22 odborů; přednáší se: Srovnávací bohověda, orien
tální liturgie, církevní právo, studie Otců, orientální církevní dějiny, archaeolo- 
gie, orientální řeči, metodologie a jiné pomocné vědy orientální mimo stolici pro 
islám. Kurs trvá dvě léta a opravňuje po vykonaných zkouškách ústních i pí
semních hodnosti doktora východních věd! 
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moci, aby byla odstraněna, jak si to otcovská láska přeje; viděti 
bratry, kterak k opuštěné matce přicházejí, ale zase od ní odchá
zejí: toť věru plný obsah martyria lásky sv. Otce Pia XI,

Jméno Pia XI. je v Rusku dobře známo. Jedni je provázejí záš- ' 
tím a strachem, u jiných je však předmětem hrdinné lásky. Trva
lým pomníkem papežovy lásky k Rusku zůstanou díla, jež pro ně 
sv. Otec podnikl. Pokračoval v účinné podpoře hladovějícího oby
vatelstva, začaté Benediktem XV.; zřídil pomocná stanoviště 
v evropských zemích; ustanovil zvláštní komisi pro záležitosti Rus
ka (Commissio pro Russia), založil Ruskou kolej. Ruské otázky 
stále ho zaměstnávají. „Musíme ták pracovati, jako by nám Rusko 
brzy bylo otevřeno,“ pravil s celou opravdovostí své lásky k Vý
chodu,

Tento podrobný zájem sv. Otce o záležitosti ruské, vedle obrov
ských úkolů iv řízení celé katolické církve, lze si vysvětliti jen té
měř nadlidskou silou a pracovitostí, o níž lze často slyšeli obdiv. 
„Každý den bez výjimky, každodenně již po dlouhou dobu, když 
vstaneme, vzpomínáme na Rusko; při mši sv. vzpomínáme všech 
jeho k-něží, jeho vyznavačů, jeho věřících, katolíků i nekatolíků. Při 
-každé mši vstupujeme v duchu s Ježíšelm Kristem do Ruska, každý 
den provází nás Ježíš od Minská až po Vladivostok, od Tiflisu až 
po Solůvky. Žehnáme, modlíme se, milujeme a doufáme, trpíme též 
spolu s nimi sé všemi." Tak se vyslovil papež v říjnu 1927.

Modlitby, práce a oběti sv. Otce a celé katolické církve nebudou 
marný. Náboženské dějiny Východu i Západu -budou vždy vděčně 
připomínati veliké jlméno Pia XI,, hcrlitele pro sv. jednotu církve 
Kéž ho dobrotivý Bůh posílí, aby i po letošním zlatém jubileu kněž
ském pokračovat mohl ve svých -svátých snahách pro jednotu Kris
tova království na zemi: Bože, Pia XI. žehnej -a nám zachovej!

K jubileu sv. Václava.
Dr. Josef Vašica. — Dokončení.

V.

Skoro všechny památky o sv. Václavu, -sepsané v jazyce církevně- 
sl-ovanském, zachovaly se nám na Rusi a j-sou výmluvným svědec
tvími o úctě, jaká -se tam v církvi p-o staletí prokazovala českému 
mučedníku. Je možná, že již koncem X. století nějaká známost Vác
lavova jména a dějů jeho života a smrti pronikla k východním Slo
vanům, kteří se -tehdy nikterak neuzavírali přátelským -stykům s ka- 

I tolickým západem. V XI, století kult sv. Václava u Rusů nabyl znač
ného rozšíření a v ruských chrámech -slavil -se 28, září jeho svátek 
bohoslužbou s hodinkami, jak svědčí shora vzpomenutý kánon k je-, 
ho poctě. Řada knížecích -synů byla pokřtěna jeho jménem. Sklada
tel legendy o sv. mučednících Borisů a Glěboví, synech sv, Vladimí-
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i
L ra, kteří byli roku 1015 zavražděni svým bratrem Svatoplukem, vy

práví, že sv. Boris v nejvyšší úzkosti, když obklopen jsa vrahy viděl 
smrt před očima, sílil se vzpomínkou na umučení a smrt sv. Níkety 
a sv, Václava. Není třeba bráti tuto zprávu doslovně, jako by oprav
du sv, Boris byl před smrtí sivou vzýval sv, Václava, spíše jest ji 
příčí sf i na vrub samého skladatele, píšícího někdy koncem XI, nebo 
začátkem XII. století, jemuž tanul při tem na mysli stejný osud čes
kého knížete, zavražděného rovněž vládychtivým bratrem.
:Toto společenství úcty k světci, náležejícímu církvi západní, jest

Část jubilejního průvodu svatováclavského 
(družičky — symboly věků — studenti).

krásným důkazem jednoty, která nebyla přervána ani oficielní roz
tržkou za Michala Kerularia (roku 1054), kdy byzantská církev se 
odštěpila od římské. Teprve od XIII. století, kdy Rusko bylo oku
pací tatarskou odříznuto od západu, počínají -tam vítěziti směry pro- 
íipapežské, živené řeckou hierarchií. Novější vědecké práce ukazují, 
kolika přátelskými svazky byla spojena dřevní Rus s katolickými 
sousedními národy nejen v -ohledu státním a společenském, ale i du
chovním. V Čechách to byly jistě především církevní kruhy slovan
ské, které udržovaly -styky s Ruskem. Důkazem toho jest klášter 
sázavský, založený roku Í032 sv, Prokopem, kde se konala, jak zná- 
mo, bohoslužba jazykem slovanským až do roků 1097. Zde, upmo- 

i střed Čech, tak daleko -od rodného Kyjeva, uctíváni byli oba ruští 
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mučedníci sv, Boris a Glěb. Jak vypráví sázavský mnich, píšící 
latinsky v letech 1126—1162 dějiny tohoto 'kláštera, kde se již dáv
no přestala slovanská řeč ozývali při bohoslužbě, světil pražský 
biskup Kosmas reku 1095 na Sázavě oratoř, zbudovanou opatem 
Božetěchem, a při tom vložil dne 16. října do jednoho z oltářů, ve
dle jiných, také ostatky „svátého Glěba a jeho druha“.

Jubileum svatováclavské mělo by nás přivésti také k tomu, aby
chom více uctívali ruské světce, sv. Olgu, sv, Vladimíra, sv. Borise a 
Glěba, patřící mezi světce prvotní, nerozdělené církve, k níž nále
želo i Rusko v prvních staletích svého křesťanského života. Vzývej
me je společně se sv. Václavem a sv, Ludmilou, aby sivou přímluvou 
u Boha pomáhali Rusku v těchto dobách nejkrutšího ponížení.

P. Hilarion Gil S. J.
Dr. Jar. Ovečka S. J.

(Památce nadšeného španělského unionisty.)

Redakce „Apoštolátu“ mě požádala, abych pro ni — lépe pozdě 
než nikdy — napsal posmrtnou vzpomínku na P. Hilariona Gila S. 
J., pracovníka pro spojení východních slovanských národů s Ří
mem ve vzdáleném Španělsku.

Dvakráte jsem se s ním setkal. Po prvé to bylo o prázdninách 
v roce 1924 v Praze, kdy přijel do naší republiky na unionistický 
kongres velehradský, na němž měl míti a skutečně také měl před
nášku. Šel jsem právě z předměstí Bulbenče do města, když ke mně 
přistoupil kněz v taláru a tázal se mne německy, ale s neněmeckým 
přízvukem: „Jste jesuita?“ Představil se a já poznával osobně ně
koho, o jehož zájmu a činnosti pro unii a pro Rusy jsem již byl 
dosti mnoho slyšel. Po druhé to bylo o prázdninách v roce 1926 
v Burgos ve Španělsku, P. Gil měl tentokráte znovu přijeti do naší 
republiky — nevím, zda na Velehrad, či jinam — na unionistickou 
konferenci1 a mezi jiným také referovati v rámci záměru stran rozší
ření Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje na celý svět o tom, jak by 
bylo možné zavěsti Apoštolát ve Španělsku. Avšak náhle došla 
zpráva, že onemocněl a nemůže přijití. Když jsem já o něco později 
přijel do Barcelony, slyšel jsem tam, že P. Gil byl v některém řádo
vém domě v severním Španělsku již zaopatřen svátostmi umírajících. 
Později jsem se dověděl, že je v Burgos. Byl se tam odebral na ně
kolik dní nia studium nějaké misijní otázky, ke které tam byl mate
riál, a byl náhle stižen prudkými vnitřními výrony krve. Když jsem 
však asi o měsíc později přijel do Burgos, byla krise jíž překonána 
a zotavoval se, ač byl ještě velmi slabý. Mohl jsem s ním tedy aspoň 
probrati otázku o zavedení našeho Apoštolátu v jeho vlasti. Viděl 
jsem jeho apoštolský zájem a tlumočil jsetm po návratu jeho poky
ny, které byly také přijaty. Ale takové věci se vyvíjejí pomalu.

1 Na Velehrad na valnou hromadu Ústředního ACM.
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P, Gil o rak později onemocněl znovu, dne 1, října 1928 zemřel, a 
nevím, zda se mu v myšlence stran propagace Apoštolátu dostalo 
nástupce se srdcem iták velikým, jaké bilo v jeho hrudi.

Narodil se v La Bastida v provincii Alavě v severním Španělsku 
21, října 1873 a vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova 9, října 1888, Po

P. Hilarion Gil, S. J. (sedí) a P. Elizondo, S. J. (stojí), první 
dva redaktoři misijního časopisu „El Siglo de las Misiones“.

řádových studiích ve vlasti a dvouleté speciální přípravě na profe
suru církevních dějin v Inšpruku 1907—1909 byl od roku 1909 do 
roku 1919 profesorem církevních dějin a patrologie na řádovém uči
lišti Tovaryšstva Ježíšova v Oni u Burgos, Roku 1914 založil misijní 
měsíčník „El Siglo de las Misiones“ (Věk misií), vycházející v Bur
gos, který do r, 1919 z Oňi řídil. Od září 1919 byl do června 1927 
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v Madridě hlavním redaktorem velké měsíční revue „Razón y Fe“ 
(Rozum a víra), kterou roku 1926 přeměnil na čtrnáctideník. Roku 
1922 založil jakožto speciálně vědecký doplněk k „Razón y Fe" 
čtvrtletník „Estudios Eclesiásticos“ (Církevní studie). V srpnu roku 
1927 odešeí nemocen do Oňi a 1. října 1928 tam tiše a svatě zemřel 
touž nemocí, která jej roku 1926 byla přivedla až k samému hrobu. 
Program a dílo svého života vyjádřil roku 1926, když byl zaopatřen 
svátostmi umírajících iv Burgos: „Vím, že je se mnou velmi zle. Ale 
zavolá-li mě Pán Bůh nyní, Umru spokojen, protože doufám, že Je
žíš Kristus vezme ohled na upřímnost a lásku, s kterou jisem praco
val pro misie a pro sjednocení církví,“

Povahou byl P. Gil duše prostinká, přímá, plná dobroty pro kaž
dého, Nenáležel k těm, kdo planou a zapalují; byl spíše svědomitý, 
přesvědčující, ale osobně raději v pozadí zůstávající rozsévač plod
ných myšlenek, kterým pak čas a okolnosti dávaly vzejiti a přinášeli 
úrodu. Živý a vzrůstající zájem o misie, který se od roku 1914 jeví 
v celém Španělsku (je tam nyní přes 120.000 odběratelů misijních 
měsíčníků, kdežto roku 1910 vycházely misijní časopisy jen sotva tři 
a i ty zkomíraly co do obsahu a byly před zánikem co do zájmu obe
censtva), je z velké části výsledek a důsledek soustředných vln, 
které vycházely napřed z jeho kroužků a přednášek v Oňi, pak 
i z jeho přečetných misijních konferencí v městech, seminářích a vy- 
chovávacích ústavech ve Španělsku, ze založení časopisu „El Siglo 
de las Misiones“ a z j eho propagačních článků a letáků. A podle ide
álů a praktických myšlenek jím rozsévaných pracovali a pracují 
dále mnozí jiní: to bylo poslání dané Bohem P, Giiovi. „Až se bu
dou psáti dějiny toho, čím v posledních letech přispělo Španělsko 
k dílu misijnímu, bude v nich podle spravedlnosti vylíčen P. Gil ja
kožto první pcdněcovatel a hlavní šiřitel toho nového probuzení, 
které nyní vydává tak blahodárné výsledky“, praví A. Valle S. J. 
v posmrtné vzpomínce v „Razón y Fe" (ze dne 25, X. 1928, na stra
ně 169),

„On sám říkával, že jeho misijní povolání pochází z doby jeho 
pobytu v Inšpruku, Tam měl (v koleji Tovaryšstva Ježíšova a 
v theologickém konvilktě, který byl tehdy spojen s kolejí) osobní 
přátelské styky s Litevci, Charváty, Poláky, Čechy, Slováky, Ma
ďary atd„ a vélká slovanská literatura, jež se mu otvírala před užas
lým zrakem jako nový svět, kterého do té doby naprosto neznal, jej 
hluboce zajímala. Od té doby mu nejen nikdy nevymizela ze srdce 
a z mysli otázka sjednocení Východu s Římem, nýbrž mu zaujala 
a ovládla duši na celý další život. Tato zářná idea nového apošto
látu, který byl ve Španělsku téměř naprosto bez povšimnutí, způso
bila u něho jednak hlubokou bolest nad tím, že v jeho vlasti není 
pochopení pro tak životní otázky církevní, jednak rozhodnutí, že se 
naučí ruský, což i učinil. Je známo, že P. Gil několikrát snažně 
žádal svého řádového P. generála, aby jej zařadil mezi šťastné kan
didáty obtížných misií ruských. Ale Bůh měl s ním jiné úmysly. 
Tato vroucná touha po apoštolské činnosti mezi Slovany zplodila 
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v jeho životě a misijní orientaci ducha smířlivého, srdce široké, objí- . 
mající všecky.“

Tak o něm píše P. Josef Zameza S. J,, nynější redaktor, v po
smrtné vzpomínce v „El Siglo de las Misiones“ (roč, XV,, čís, 179 
z listopadu 1928, sír, 338). Když jsem mluvil s P, Gilem v jeho ne
moci roku 1926, přešel sám na svou nesplněnou a stále trvající touhu 
věnovali život a síly pro Rusy a jejich sjednocení. Cítil jselm, že 
v jeho slovech je jeho srdce. Kéž nyní u B oha probudí svou přímlu
vou tytéž touhy a snahy ve mnohých jiných srdcích.

Redemptoristé mezi karpatoruskými 
řekokatolíky,
O. Vasilij Stropkov.

Dávná tužba stropkovských řeckokatolických redemptoristů, do
stali se na vlastní Podkarpatskou Rus, se letos splnila. Dne 10. října 
r. 1929 vyjeli dva Otcové motorem do Prešova a odtud přes Košice, 
Baťovo a Mukačevo do L .. . na sv. misii. V Košicích přisedli do 
kupé Bulhaři, vracející se z „Ameriky“ do vlasti. Naši lidé jezdí do 
Ameriky za výdělkem a Bulhaři na východní Slovensko i Podkar
patsko, kde vydělávají pěstováním zeleniny pěkné peníze; to jest 
jejich Amerika. Bodrý stařík, 671etý Bulhar, vracel se navždy. Pra
coval mnoho let v Rusku, Rumunsku, Srbsku, Banátě — už si chtěl 
odpočinout. Naříkal, že bulharská mládež stává se bezbožnou. On 
sám měl praubohé náboženské vědomosti. Ubohý lid! O duše jejich, 
zdá se, nikdo nedbá.

Dne 11. října vystoupili misionáři ve Volovou z vlaku, aby odtud 
nastoupili další cestu motorem. Pestrá společnost tísnila se v malém 
moderním vozidle; Jeden Žid, Čech, školní inspektor, Rusín, agrární 
agitátor s nůší novin, řeckokatolický děkan, dva Moravané, ruští 
misionáři a šofér, jakýsi Čech.

Na štěstí jízda trvala jen hodinu, jinak by to bylo k nevydržení. 
V Kelečíně vystupují misionáři ke krátkému odpočinku na tamní 
faře, památné tím, že se tam narodil i prožil své mládí poslanec 
Vološin. Z Kelečina jedeme vozem. Všude patrno, že jsme ve Vyso
kých Karpatech. Potkáváme fůry s ovsem, jinde stojí oves v mande
lích, seno budou svážet až v zimě na sáňkách, š vozem se k němu 
nedostanou. Ty zajímavé, typické postavy Rusínů s dlouhým vla
sem! Mladší, moderní jim přezdívají „pelecháči“. Děti bosé, mnohé 
oblečené jen v dlouhých, až po kotníky sahajících košilkách (douha- 
ňá) zvědavě na nás pohlížely. Později přišlo několik takových koši- 
láčků k sv. zpovědí. Za každým téměř krokem viděti Žida, Někteří 
jsou rozedráni jako naši; vozí dřevo anebo kopou hlínu, Z více úst 
jsem slyšel, že Židé jsou neštěstím pro Rusíny. Jeden bývalý italský 
legionář, nyní zaměstnaný na Podkarpatské Rusi, pravil mi: „Po 
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převrate v Brně pomáhal jsem zachraňovati důstojníka-Žida před 
hněvem rozkaceného lidu, nyní bych toho neudělal.“

V Majdanu nás zaskočila noc. Vůz hopká přes kameny, kymácí se 
po výmolech. Zdá se, že každou chvíli se převrhne. Čas od času 
vozka seskočí a běží ohledati most, zda možno po něm se odvážití. 
Poopraví jej trochu, a jedeme dále. Tolik dřeva, a tak špatné mosty! 
Kus cesty třeba jeti korytem potoka. Po bocích viděti strmé stráně, 
vysoko nad nimi třpytí se už hvězdičky. Velebné ticho přerušuje 
jen rachocení vozu, kymácejícího se mezi balvany. Konečně o 20. ho
dině jsme u cíle,

L .., jest vesnice rozsáhlá přes 8 km. Poslední její chaty leží 
pod samou hranicí polskou. Čtyři léta nemají kněze. Duchovní sprá
vu vede sousední Otec-děkan, Škola stojí opuštěná už 15 let. Vesnice 
přes 1000 obyvatel nemá školy! V jiné podkarpatoruské vesnici D. 
s 800 obyvatel jsou tři obecné školy: církevní, státní obecná a státní 
česká obecná škola, do které chodí 15 židovských dětí, Rusín, učitel, 
který se odvážil agitovati proti této škole, dostal ostrou důtku. Čes
kých škol jest na Podkarpatsku 100,

Nebylo času zabývati se těmito bolestnými zjevy. Nás čekala jiná 
práce! Mládež zanedbaná, mnozí přišli do „cerkvy“ jen na největší 
svátky. Někteří neznali ani Otčenáš, Bylo jich třeba učiti základním 
pravdám, denně mimo obyčejná misijní kázání. Tvrdá, ale vděčná 
práce! Lid přinášel velké oběti, aby mohl přijití na poučení; brodili 
se blátem, odložili i pilné práce polní (začali 15. října kopati bram
bory), Chtěli by se stále učiti. O náboženském založení tohoto dob
rého lidu svědčí okolnost, že 4 děvčata a jeden chlapec projevili 
přání vstoupiti do kláštera. Ženských povolání řeholních je tu vůbec 
mnoho, ale nemají kam jiti. Ke konci sv. misie založeno „Bratrstvo 
oltářní“ („Obščestvo sv. Prestola“). Napoprvé dalo se zapsati 35 
lidí, mezi nimi i mladí mužové. Účelem tohoto bratrstva jest uctívání 
velebné Svátosti, starati se o výzdobu chrámu Páně, měsíčně přijí- 
mati svaté svátosti a zdržovati se od pálenky, — Lid nerad pro
pouštěl misionáře! Bylo však třeba kázati ještě jiným městům.

Druhá sv. misie od 22. do 31, října konala se v D . v okrese 
svaljavském. D... s přifařenými vesnicemi čítá 1800 duši a jest 
snad nejchudší na celém Podkarpatsku. Komunismus, chudoba a 
pálenka způsobily tu velkou náboženskou lhostejnost, která vyvrcho
lila roku 1923, kdy téměř celá osada přešla k pravoslaví. Jen záslu
hou jedné paní, která horlivě působila mezi ženami, bylo nebezpečí 
udušeno v samých počátcích; ženy totiž přinesly z okresního úřadu 
odhlašovací lístky ještě včas domů.

Okolnosti byly sv, misii nepříznivý. Dokončovaly se ještě polní 
práce, a mysli mužů byly zase obráceny k volbám.

Skrovně začínala sv. misie. Na prvních kázáních bralo účast něco 
přes 10 lidí. Ponenáhlu však ledy tály a ukázalo se, že víra je tu 
přece jen hlubší, než se zdálo. Čím dále více plnila se cerkev věří
cími. Přišli i takoví, kteří s počátku nijak nechtěli přijití a již mnoho 
roků se nezpovídali. Svátost pokání přijalo 1160 duší a ke svátému 
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přijímání přistoupilo 1450 lidí. Nebylo snad nikoho, kdo by se byl 
nevyzpovídal, kromě tak zvané „inteligence“, která jest všude stej
ná. Na slavnost misijního kříže přišla 2 procesí, ačkoliv byl všední 
den a velké bláto. Nakonec lid žádal, aby misionáři se u nich zdrželi 
ještě několik dní.

Na zpáteční cestě zastavili se misionáři v S .,., pozváni byvše ta- 
mějším p, farářem, aby odsloužili sv. liturgii a promluvili k lidu 
několik slov.

Eucharistická slavnost ve Staré Boleslavi na zakončeni 
orientálního kursu pražského.

Přesto, že padal hustý déšť, naplnila se cerkev věřícími; na sv. 
zpověď se hlásilo tolik lidí, že nemohli všech ani vyzpovídati. Tam 
jest lid duševně probudilejší. Mají tam Bratrstvo Božského Srdce 
i sv. růžence. I při volbách odevzdali poměrně mnoho hlasů křest', 
národní straně. Misionáři byli by rádi vyhověli přání toho lidu, 
aby se u nich zdrželi aspoň den, ale povinnost je volala dále,

V Mukačevé vsedli do auta. Pro 16 lidí bylo dosti malé, ale ži
dovský šofér tam stěsnal 24 lidi, opravdu jako slanečky. Jedna 
žena, která už 2 hodiny seděla v motorce, musila ustoupiti v posled
ní chvíli židovskému výrostkovi, který prý si objednal den předtím 
místo. Byli jsme rádi, že jsme za necelou hodinu mohli opustit auto. 
Znova bylo čekati na silnici v blátě i s kufříky téměř hodinu na 
povoz. Konečně o půl 4, hod. jsme na místě.
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Vesnice D ,. ., čítající asi 1000 obyvatel, jest pověstná bezedným 
blátem. Pravoslaví i zde vrtilo své sítě, ale ulovilo jen 6 rodin, kdežto 
sousední, jen 1 km vzdálené N, jest z poloviny pravoslavné. I zde 
jsme našli Bratrstvo Božského Srdce a sv, růžence. Lid jest zde 
bohatý. Muži stojí vpředu cerkve před ikonostasem a pěkně zpívají, 
zvláště „Parastas" přímo uchvacoval, S počátku mnozí dívali se na 
misionáře s nedůvěrou, a neustálé deště, proměnivší celou vesnici 
v jedno bahnisko, zdržovaly mnohé, zvláště večer od návštěvy 
kostela. Avšak poslední čtyři dni byla cerkev ráno i večer plničká. 
1180 lidí se vyzpovídalo a 1600 přistoupilo k sv. přijímání. Obě 
Bratrstva silně vzrostla, zvláště mládež se dala hojně zapsati. Je 
třeba tento jinak dobrý lid držeti silnou rukou, neboť mnoho z nich 
pracuje v okolí Plzně (v čas sv. misie asi 70 mužů), odkudž sí při
nášejí jed nevěreckých zásad, jako na příklad: „Nám netřeba Boha, 
ale chceme děvčata, cigarety a pálenku!“ Kteří byli doma, vyzpoví
dali se všichni, až na několik pravoslavných. Též oni chodili na mi
sie, ale chtějí prý zůstati pravoslavnými, vždyť prý je to jedno.

Dne 11. října vraceli se naši misionáři domů ze své zkušební mi
sijní cesty na Podkarpatsku, utvrzeni v přesvědčení, že způsob sv. 
misií, konaných v duchu sv, Alfonsa, jde k duhu i lidu řeckokato
lickému. Nejen několik sporadických sv. misií, ale je potřebí projiti 
všechny vesnice i městečka Podkarpatské Rusi a všude aspoň týden 
se zdržeti. Především třeba ve víře utvrditi ty, kteří zůstali katolíky, 
aby si více uvědomili, že náleží k jedné rodině Kristově a že mají 
jednu společnou, viditelnou hlavu, papeže, jako římskokatolíci. Ře- 
kokatolíci nazývají římské katolíky „papišty“ a mluví o „papišské XV íí vire *

Kolik potu a modliteb bude tu třeba, aby poznali pravdu! Záru
kou, že podkarpatský lid nezhyne, jest úcta Božského Srdce, která 
i zde zapouští kořeny, modlitba sv. růžence, jež chrání před bludem, 
a úcta k Panně Marii, Matce Ustavičné Pomoci, jejíž obrazy jsme 
nacházeli všude v cerkvách i domech, nám zřejmě pomáhaly! Proto 
jí na tomto místě vzdáváme chválu. Ona nám otevřela srdce věří
cích, Jí patří náš dík za úspěch. Kolikráte jsme ji prosili: „Matko, 
pomozi nám! Vidíš, že naše slova nic nepomáhají.“

Z dějin ruské církve.
Napsal dr. V. Vilinský. — Dokončeni.

Druhý proud -náboženský na Rusi, „vnější asketismus“, měl ráz 
zcela odlišný. Staral se málo o mravní zdokonalení. Podstatným 
problémem jeho představitelů bylo: ukázati vůli mnicha nej drsněj
šími prostředky vnějšího asketismu, aby jej přinutili k přísnému 
plnění všech předpisů obřadné zbožnosti.

Od XV. století byl tento druh askese přijat mnichy, kteří vyšli 
většinou z rodin šlechtických — neboť šlechta (t. j, část bojarů, která 
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byla ve službách velkokiniížete) lišila se velice od vysokých bojarů 
vzhledem k svému postavení, zaměstnání, zvyklostem a tužbám i po
vahou svých citů i způsobem svého myšlení. Šlechtici záviseli úplně 
na knížeti, proto si snadno zvykli na přísnou vnější kázeň. Jako 
správci velkých zámků, usedlostí a statků knížecích nabyli veliké 
zkušenosti v obdělávání polí, v domácím hospodářství atd. To vše
chno sloužilo také jejich vlastním zájmům. Policejně-výkonné úřady 
vytvořily v nich nedůvěřivou povahu vůči okolí, takže si navykli

Rev. O. Zlámal, farář v Clevelandu, Ohio, oslavuje své stříbrné 
kněžské jubileum (cesta do kostela).

bez ostychu užívat každého prostředku, který vedl k cíli. Všechny 
tyto vlastnosti provázely je také do jejich kláštera, když šlechtici 
vzali na isebe řeholní roucho. Stoupenci tohoto druhého směru do
stali jméno „josefíni”, podle svého zakladatele Josefa Volockého. 
Vynikli přísným asketickým životem, dokonalým vnějším řádem, 
trvalým úsilím zvětšiti bohatství, statky a pozemky svých klášterů. 
Spojeni úzce s dvorem a šlechtou, jíž věrně sloužili, přispěli k posí
lení moci velkokníižete moskevského. Přijali bez zkoumání autority 
,,Božího písma" netoliko kanonické knihy bible, nýbrž vůbec všechna 
náboženská díla právě tak, jako všecky zákony knížecí vlády. Byli 
ducha fanatického a nesnášenlivého a byli velmi připoutáni k sta
rým, chmurným a fantastickým legendám. Nej význačnějším před
stavitelem této skupiny kromě Josefa Volockého byl Pafnutij Bo- 
rovskij.
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,Starci za Volhou" byli protivníci mladého moskevského absolu
tismu, cizího starému duchu pravoslavnému. „Josefíni“ naopak tento 
absolutismus podporovali. Nevyhnutelný spor vznikl počátkem stol. 
XVI. Příčinou jeho byla otázka vlastnictví klášterních pozemků a 
pokusy opraviti bohoslužebné církevní knihy.

Obránci vlastnictví opírali se o „Kormčaju Knigu“, sbírku kano
nických pravidel, vypracovanou v Byzanci. Podrobným zkoumáním 
této knihy jeden ze starců za Volhou, kníže Vassian Patrikejev, 
nalezl tam omyly a spory, jež ukázal moskevskému metropolitovi 
Varlaamovi (roku 1511—1521). Ten mu dal dovolení, aby je opra
vil,

Kriha byla znovu opsána a opatřena předmluvou, v níž Vassian 
vysvětlil význam slova „selo“, které neznamená zemi obydlenou 
sedláky, jak se rozumí u nás, nýbrž „malý kousek země, obdělávaný 
mnichy".

Maxim Řek podnítil svými polemickými spisy zápas Vassiánův 
proti pozemkovému vlastnictví klášterů. Josefíni zase užilí všech 
svých sil, aby se zbavili tohoto nebezpečného „starce“, Vassian byl 
obviněn z bludařství, odsouzen sněmem (Soborem) roku 1531 a po
slán do vyhnanství do kláštera volokolamského. Vassian, Maxim 
Řek, „starci“ Artem a Joasaph (misionáři u Loparů) a mnoho jiných 
byli uvrženi do žaláře a zemřeli následkem umučení.

„Josefíni“ triumfovali! Dali se do služby státu, udržujíce mínění, 
že je „Moskva — třetí Řím“, vytvořili směr konservativní a dospěli 
k národní ideologii, která posílila trůn moskevského cara. Církev byla 
připoutána ke státu, mystický život vyhasl a psychologický základ 
pro reformy Petra Velikého byl zcela připraven, neboť církev příliš 
zeslábla, aby mohla odporovat. Odpor kladl toliko lid, nikoliv hier
archie. Petr, vychovaný ve vědomí vlastní moci, musil jednali přesně 
tak, j ak to učinil — a církev, když se stala dobrovolnou služkou stá
tu, byla přinucena poddali se. Petr dokončil, co Josef Volocký začal.

To všecko však neznamená, že vnitřní a mystický život vyhasl 
v církvi pravoslavné. Naopak mezi lidem ruským stejně jako hier
archií uzrály vzácné plody zbožnosti. Život mystický ustoupil však 
na druhé místo. Nastalo takřka rozštěpení mezi oficiální církví ? 
věrou lidu, aspoň částečně. Ale v základu, v hloubce náboženskéhf 
života celé pravoslaví, zosobněné „starci” z pouště optinské stejní 
jako hierarchií, zůstalo jednotným.

Když v revoluci zvolila církev pravoslavná patriarchu, bylo období 
synodální skončeno. Pronásledování, jež následovala, přinutila na
mnoze ruský lid, by se opět vrátil k hloubce ináboženského života.Víra 
upevněná pronásledováním navazuje opět na tradici Sergeje Rado- 
něžského. A v tom je právě dána nová naděje na sjednocení církví. 
Neboť základem sjednocení může býti toliko vnitřní náboženská re- 
naissance, K ní j de ruská církev per aspera ad astra (utrpením k vý
šil. ám)!
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Blahoslavená Kotoranka — Hosanna.
Přel. O. Ivan. — Dokončeni.

Význam beatiřikace1 blahost. Hosanny Kotoranky.

1 Pravím „beatifikace“ (blahořečení), poněvadž zmíněný papežský dekret se 
tomu rovná a výslovně ji prohlašuje blahoslavenou.

2 Rozuměj sjednocení Černohorců, Srbů, Chorvátů a Slovinců v království SHS_

Světice žila v době pro církev svátou veliké a těžké, kdy se ruka 
Lutherova drze opovážila roztrhnouti nesešité roucho Kristovo (to 
jest církevní jednotu), a kdy svatost všude rozkvetla, aby obnovila 
ducha země. Život blah, Hosanny je chvalozpěvem panenství a ka
jícnosti, je hlasitým odsouzením tělesnosti a ziskuchtivosti, nejtěž
ších to neřestí naší společnosti, kterou ničí a z kořene vyvracejí.

Naše blahoslavená spojuje krev černohorskou s duchem západ
ním. Jako kvítek přesazený s černohorských výšin do krotkého pří
moří Boky, které cd věků působilo na pozadí černohorské kulturně 
a časem i poněkud nábožensky. Ona tak lehce překlenula propast, 
která nás po věky rozdvojuje, odlišný totiž duch a různý pojem ži
vota a společenského zařízení. Nyní, kdy žijeme státně2 sjednoceni, 
naléhá na nás neúprosná nutnost, abychom při vzájemné shodě pra
covali svorně k mravnímu a kulturnímu rozvoji celku. Kéž nám je 
vzorem blah. Hosanna!

V přímoří vssála do sebe ducha zdravého křesťanského idealismu, 
který jediný může naši společnost zachovali i obnovili, aby nezahy
nula materialismem. Jak krásně se odráží v celém životě jejím tento 
duch vespolné lásky a vzájemného porozumění! Kéž je nám světice 
dobrým andělem lásky a pokoje i všeho zdravého pokroku podle zá
sad vznešené křesťanské mravnosti.

S tím souvisí též myšlenka církevní jednoty. Jak veliký to ideál! 
Toť touha Božského Srdce Páně! Jejím splněním by byl obnoven 
svět slovanský i veškeré křesťanství! Blah. Hosanna zrodila se v pra
voslaví, skonala však v lůně církve katolické. Kéž je oohránkyní ve
likého ideálu sjednocení a před Bohem orodovnicí! Kéž uspíší oslavu 
víry a lásky, den velikého vítězství Božího nad omezeností a před
sudky lidskými! „Aby všichni jedno byli." (Jan 17, 11.)

Vpravdě významná světice! Zvláště pro naši dobu a pro touhy po 
jednotě, kterými je prodchnuto poválečné pokolení. Křesťané chtějí 
se sjednotiti. Ale nemichou mimo pravdu Bohem zjevenou, ani mimo 
církev Bohem založenou. Blah. Hosanna je chloubou celé Jugoslá
vie, ba veškerého Slovanstva. Svými osobními vlastnostmi, okolnost
mi svého života i způsobem, jak spěchala za Bohem, aby Jej lépe 
viděla, za velikým Pánem, jak Jej nazývala, aby Mu cele náležela, 
stala se krásným květena v přebohaté zahradě Boží! Kéž nás všechny, 
katolíky i naše nesjednocené bratry, zaleje veletokem lásky z Bož
ského Srdce, z něhož sama čerpala pravdu i život.
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Prosba.

Uctívejme svoje svaté! Všichni světci jsou ovšem Boží a naši. Bo
ží, poněvadž z Boha povstalí a k Bohu se vrátili. Naši, protože jsou 
našimi vzory a orodovníky.

Ale jak se u nás zanedbává úcta domorodých svátých!3 A přece 
vyrostli z našich společenských poftněrů, z naší krve, a mluvili naším 
jazykem. Tak významní jsou někteří z nich svým životem i svojí ideo
logií pro naši dobu i pro její duchovní touhy a potřeby, jako bl, Ho- 
sanna, patronka církevní jednoty, a blah. Gracija, eucharistický svě
tec, ale my si jich tak málo vážíme! Což snad bychom chtěli tuto 
svoji starou a nás tak zahanbující slabost i nadále uplatňovati na 
poli církevním?

Šiřme tedy úctu svojich svátých!4 Snažme se, aby náš národ je po
chopil a byl prodchnut jejich duchem!

Připravuje se oslava beatifikace blah. Hosartny v Kotoru, pokud 
možno, nej slavnostnější. To vyžaduje obětí, nákladu. Mimo jiné tře
ba jistě připrávíti stříbrnou rakev pro tělo blahoslavené. I zvony 
pro kostel Panny Marie, které válka zničila. A my zde iv Boce jsme 
chudáci. Nalezne se křesťanské srdce, které by nám v nouzi po
mohlo? Ocení katolická veřejnost význam blah. Hosartny, která 
svojí tak milou osobností a překrásným souladem přirozenosti a mi
losti posvěcuje myšlenku našeho národního i církevního sjednocení?

Dejte a bude vám dáno! — Vypravuje se v Kotoru, jak kdysi do
mlouvali blah, Hosanně, když rozdávala chudině potraviny, že od
nesla výživu. Ona otevřela zástěru, a v ní — růže! Tak se i vám 
přetvoří každý milodárek v růže, libovonné před Bohem a nebešťa
ny. Láska Boží je ovlaží zde i na věčnosti!

Blahoslavená Hosanno! Oroduj za nás, abv bratři jedno byli 
v Božském Srdci Páně!

Oslava jubilea svatováclavského v Sofii.
(Z listu katolické učitelky našemu misionáři.)

Při poslední návštěvě s 0. Leopoldem připomněl jste mně, aby
chom nezapomněli oslaviti památku sv. Václava, zvláště tento rok. 
Nevěděla jsem hned, s které strany mám začiti. Obešla jsem tedy 
nejdříve tu mladou chasu, totiž svoje žákyně, které vyšly školu, po
tom mladší dámy, abychom nacvičily písně „Zde v zkroušenosti pa
dáme“, „Sv. Václave“ a „Kde domov můj“. Sebrala jsem jich s po
čátku 8, potom 10, až se nás sešlo okolo 30. O. Augustin nás cvičil.

Když jsme se již asi 3 týdny cvičily, najednou dostala jsem po
zvání na schůzi do Národního domu. K mému překvapeni začalo se

3 A je tomu lépe v naší vlasti československé? Otázka překladatele.
4 Posvátná kongregace obřadů v Římě vydala letos (z 19. června 1929) naří

zení, aby se konalo officium (hodinky) i mše sv, ke cti blah. Hosanny, Koto- 
ranky, z řádu dominikánského, ve všech diecésích Jugoslávie, dne 27. dubna 
sub ritu duplici.

354



tu rokovali o oslavě tisíciletí sv. Václava. Vyptávali se mě, jak a co; 
že prý naše vyslanectví — to řídí nyní chargé d‘affaire, p. dr. Ma- 
sařik —- si přeje oslaviti památku tu okázale.

Rev. O. Zlámal a jeho biskup msgre Schrembs na prahu chrámu 
P. Marie Lurdské v Clevelandě.

Rozdělena byla tedy všem členům výboru práce k této oslavě a 
mne pověřili okrášlením oltáře. Převezla jsem tedy obraz sv. Václa
va z kaple sv. Františka do hlavního kostela sv. Josefa, jelikož slav
ná mše sv. zpívána býti může v tomto kostele. Obraz jsem okrášlila 
věncem, žárovkami elektrickými a korunou, též ze žárovek. Celý 
oltář byl dekorován květinami.
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Výslanectvi pozvalo zdejší ministerstvo a cizí diplomaty. Konečně 
jsme docílili i toho, že p. řídicí učitel přivedl děti do kostela. Po 
zpívané mši sv. latinské všechen český lid se školní mládeži zazpí
val „Svatý Václave“ a „Kde domov můj“. Bylo to nádherné, plakali 
jsme všichni. Jenom škoda, že jsme neměli kněze Če
cha, který by nám byl v té slavné chvíli promluvil slovo Boží v naši 
řeči; kázání bylo v řeči bulharské. Svatý Václav na obraze, osvícen 
těmi žárovkami, jako by zpíval s námi. Všichni hleděli na něho.

Zapomněli jsme v tomto okamžiku, že jsme v cizině, a viděli jsme 
se ve své vlasti. Všem cizím hostům se to velice líbilo, protože jsme 
tím dokázali, že nejsme neznabozi, jak mnozí o nás soudí, ale že 
máme viru a že si vážíme svých předků.

Tak jsme oslavili tu památku, že jsme si to ani nepředstavovali. 
Od nynějška budeme každý rok sv. Václava slaviti veřejně, a bude 
nás tak zase pomalu přibývati a si zvykati na ten kostelíček jako 
dříve.“

Katolický týdeník bulharský „Istina“ (Pravda) měl v čís. 22. z 8. 
října 1929 krásný článek o sv. Václavu, pak zprávu o oslavě milénia 
českou kolonii a promluvu P. Věnceslava Abrama O. Cap. Oslavu 
líčí takto: „Po zpívané mši sv. o 10. hod. začal se plnit katolický 
kostel sv. Josefa diplomaty, vojenskými zástupci různých národ
nosti a velikým množstvím lidu — většinou Čechů. Mezi hosty viděti 
min. předsedu p. A. Ljapčeva, ministra zahr. záležitostí p. Burova, 
ministra spravedlnosti p. Kuleva, zástupce carského- dvora, přední 
cizince i Bulhary. Před prvými lavicemi stáli v řadách žáci a žačky 
české školy sofijské; jeden bulharský a dva československé prapory 
vzdávaly čest Kristu v nejsvětějši Svátosti oltářní. Slavnou mši sv. 
sloužil vdp. P. Albert Eger za přísluhy dpp. Věnceslava Abrama a 
P. Cyrila Toskova.

Kostelní sbor „Sv. Cecilie“ připravil na slavnost jednu z nejkrás
nějších mší svého repertoáru. Ke konci služeb Božích zanotil p. Joset 
Pech hymnu „Svatý Václave“, a celé množství věřících pělo s ním; 
libozvučná česká řeč rozlehla se chrámem, v němž Nejvyšší slyšel 
již veleby tolikými řečmi. Z duší věřících vystupovaly k Bohu vřelé 
modlitby. Po službách Božích přijímal československý vyslanec bla
hopřáni oficielních osobnosti a všech jiných, kteří mu projevili svou 
radost, že ho vidí zastupovati vlast při tak vzácné slavnosti národní 
i náboženské.“ — P. L.

Pražský sjezd pro studium křesťanského 
Východu.
(Pokračování.)

Pokud kultury se týká, byla tradice cyrilometodějská směru zá
padního, římského. Řeč slovanská — obřad latinský. Tradice česká 
vždy spěje do Říma.
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Vhodným doslovem provodil řeč p, opata Vykoukala prof, dr. 
Vajs, zdůrazniv, jak veliký význam mohou míti Emauzy pro unii, a 
litoval, že sami jsme kdysi vzali tomuto klášteru slovanský ráz, který 
měl. Je třeba, aby se opět stal centrem slovanské liturgie, a aby 
odtud se šířila myšlenka unionistická do celého slovanského světa.

Biskup siedlecký dr. Przezdiecki polský rozmlouval o práci unio- 
nistické v diecésích polských: vilenské, pinské, lucké a siedlcké. Té 
práce se zúčastňuje duchovenstvo světské i řeholní, zejména jesuité 
a redemptoristé. Vyličuje vnitřní organisaci církevní v oněch 4 die
césích, založené na zásadě, že církev jest jedna.

Během sjezdu přibyli ještě noví vzácní hosté: generální vikář rus
ké diecése mohylevské, prelát Okolo-Kulák z Varšavy, opat dr. 
Metoděj Zavoral a královéhradecký biskup dr. Kašpar,

V odpolední sjezdové přestávce konala se dne 13. srpna obvyklá 
„porada odborníků unionistických“ (consultatio peritorum) za před
sednictví msgra ďHerbignyho. Schváleny byly na ní návrhy přel, 
dra Grivce, aby bylo vždycky v pojednáních a rozpravách unionis
tických používáno římského názvosloví. Aby se tudíž správně říka
lo: dílo apoštolátní (opus Apostolatus a nikoliv missio), bratři od
loučení (a nikoliv schismatici), unitas (t. j. jednota, a nikoliv unie). 
Jednáno dále o příštím velehradském sjezdu unionistickém, jehož 
termín stanoví olomucké Ústředí ACM.; schválena jeho témata: 
1. o mystickém těle Kristově, 2. o pojmu víry a poznání nábožen
ském, 3. o církevních sněmech. Vřele bylo doporučeno studium 
ruštiny a jiných slovanských a východních jazyků, jak je to přáním 
svatého Otce Pia XI, Stanovisko Ústředního ACM. k filokatolictví, 
jak o něm referoval tajemník, bylo jednomyslně schváleno.

Večer přednášel jesuita P. Belloy o unionistických snahách pape
že Pia XI. Řeč doplněna byla světelnými obrázky.

Poslední den sjezdu, středa, 14. srpen.

Rektor ukrajinské bohoslovné akademie ve Lvově dr. Josef Slypij 
přednášel první, a to o některých směrnicích ve vývoji theolo
gickém na Východě. Řeč jeho bychom mohli nazvati vřelým apelem 
a snažnou prosbou, aby východní theologie ve všech svých oborech 
byla západníky poznávána, studována a podporována. Tradici vý
chodní nutno zase obnoviti a pokračovati v ní podle zásad jí vlast
ních. Řečník načrtl několik cest, jak to lze uskutečniti. Nakonec 
vyslovil přání, aby vybudována byla v Římě východní universita a 
aby řeckokatolické bohoslovecké akademii ve Lvově dáno bylo 
právo udělovati doktorát.

Druhým řečníkem posledního dopoledne měl býti pražský univer
sitní profesor dr. Fr. Dvornik. Poněvadž však dlel tou dobou na 
studiích v Londýně, poslal jen svou práci o tom, jak vlivy orientální 
působily na poměry v říši byzantské v VII.—IX. století a jak zavinily 
vzrůst rozporů mezi církví římskou a orientální. Stať Dvorníkova 
bude uveřejněna v aktech sjezdových.

Místo dr. Dvorníka přednášel benediktin P. Placid de Meester 
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o způsobech a ceremoniích při žehnání a posvěcování osob a věcí 
v církvi východní. Rituál byzantské církve jest zorný úhel, z něhož 
a skrze který lze posuzovat! náboženský charakter těch, kteří se 
tím rituálem řídí. Tento rituál, nesmírně bohatý, zasluhuje, aby byt 
lépe a důkladněji studován, neboť obsahuje mnoho styčných bodů 
s katol. Západem.

Ježto přednáška jesuity východního ritu P. Ch. Bourgeoise o ně
kterých psychologických zvláštnostech východní církve u Rusů pro 
nedostatek času musila odpadnouti (práce vyjde však tiskem ve

Zakončení orientálního sjezdu na náměstí ve Staré Boleslavi 
(Msgre ďHerbigny).

S)ezdovém protokolu), zakončil po de Meesterově přednášce pan 
arcibiskup dr. Prečan vědecké jednání sjezdové a vyřídil ještě po
zdrav nadšeného unionisty kněze P. Vlád. Toločka z Vilna.

Odpoledne o 4. hod. podávány byly zástupci jednotlivých národů 
a krajů zprávy o činnosti apoštolátní a unionistické. První mluvil 
za Podkarpatskou Rus posl. msgre Vol osin; za americké Slovany 
redaktor dr. H. Dostál, který horlil pro sjednocení všech 8 milionů 
katol. Slovanů amerických, čímž by se zabránilo štěpení uvnitř jed
notlivých složek; za Slovince ředitel chlapeckého semináře z Mari- 
boru dr. Mirt, za řeckokatolické Chorváty prof. dr. Kalaj ze Záhře
bu, za Poláky jesuita východního ritu P. Dombrowski z Albertýna, 
za Ukrajince pravoslavný dr. Baraniv, pocházející z Kyjeva, a za 
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Němce dr. Schmidt, farář u svátého Karla z Vratislavi. Pro pokro
čilost času ostatní referenti se slova vzdali. Referáty jejich budou 
uveřejněny v „Apoštolátu“.

Předsedající dr. Vajs děkuje všem řečníkům a sjezd zakončuje 
výzvou, aby všichni šli poděkovati Pánu Bohu do kostela na Slova
ny, kde byly slavné zpívané nešpory a Te Deum. Měl je za velké 
asistence p. opat Vykoukal. Večer o 8. hod. za velké účasti před
nášel ještě p. dr. V. Vilinskij z Brna o cirkevně-náboženském životě 
v Rusku a prelát Okolo-Kulak z Varšavy o předválečných církev
ních památkách ruských s doprovodem světelných obrázků.

(Dokončení.)

Rozhledy po náboženském životě.
Doma.

Počet bohoslovců v naší republice 
ve školním roce 1929-30 značně stoupl.
V Brně studuje letos 68 bohoslovců 
(57 Čechů, 11 Němců) kromě 6 řádo
vých kleriků a jednoho bohoslovce, 
který studuje v Můnsteru, V Českých 
Budějovicích je letos všech bohoslov
ců 29 (22 Čechů a 7 Němců), k tomu 
jeden bohoslovec studuje v Římě a je
den je z kongregace redemptoristů.
V Králové Hradci je ze 48 bohoslovců 
28 Čechů, 20 Němců, k tomu 1 pre- 
monstrát a 6 bohoslovců studujících 
v Římě. V Litoměřicích studuje pouze 
7 Čechů, ale 48 Němců, celkem tedy 
55 bohoslovců, kromě toho ještě 6 bo
hoslovců studuje v zahraničí (Římě a 
Innomostí) a 2 řeholníci a jeden boho
slovec je na vojně. Olomouc dosáhl 
letos počtu 187 bohoslovců (138 Če
chů a 49 Němců), vedle toho 3 jsou ve 
voj, službě a pak tu studují také 3 
Slováci a 3 Růstní a dodatečně jsou 
přihlášeni ještě 2 kandidáti. V Praze 
je všech bohoslovců 63 (35 Čechů a 28 
Němců). Mimo tyto studuje však na 
české fakultě bohoslovecké 8 Slováků, 
7 Rusínů, 3 Maďaři, 17 řádových kle
riků (6 křížovníků, 5 františkánů, 4 
premonstráti a 2 benediktini) a 4 jiní.
V Římě studuje 7 bohoslovců praž
ských, Německá fakulta pražská je 
navštěvována kromě seminaristů ještě 
23 řádovými kleriky (z nich je 5 be
nediktinů, 5 cisterciáků, 5 premonstrá- 
tů, 4 křížovníci, 2 františkáni a 2 au
gustiniáni) a 10 jinými ještě poslucha
či. Vidnavský seminář má letos 16 
bohoslovců (2 Čechy a 14 Němců) ve
dle 11 Poláků. Celkový tedy počet 
bohoslovců v historických zemích čes

kých činí 466 (289 Čechů a 177 Něm
ců) oproti loňskému počtu 408 boho
slovců. Pátého ročníku bohoslovného 
studia dosáhli už letos bohoslovci v 
Hradci Králové, Litoměřicích a Praze, 
pětileté studium bohosloví je však už 
zavedeno všude.

Z výborové schůze Ústředního' ACM., 
konané dne 13. listopadu 1929 v Olo
mouci. Předsedající p. biskup msgr. 
Stavěl věnoval posmrtnou vzpomínku 
apoštolátnímu horliteli ve Španělích, ze
mřelému P. Hilarionu Gilovi, T. J., 
který s tak živou účastí sledoval vždy 
a podporoval náš ruch unionistický. 
Členu Ústředního výboru ACM., p. dru 
Františku Cinkaví, blahopřál ke jme
nování mimořádným profesorem na o- 
lomucké Cyrilometodějské fakultě bo
hoslovecké a stejným blahopřejným 
projevem doprovodil i zprávu o jme
nování našeho důvěrníka ACM, v Cle- 
velandě, Rev. Oldřicha Zlámala, kon- 
sistorním radou rodné diecése, Tajem
níku uloženo vyřídit toto blahopřání 
písemně. Podle pokladní zprávy p. prot. 
Horáka přijal Ústřední ACM, v měsí
cích září a říjnu celkem 20.898 Kč. 
Celkové vydání za tutéž dobu činilo 
31.518.75 Kč. Tajemník referoval nej
prve o účasti ACM. na slavnostním od
halení pamětní desky kard, Hanlika 
v Trnavě, a na stejné slavnosti k poctě 
zemřelého msgra Hessouna ve Vrcovi- 
cich u Pisku, a na uvítání delegace zá
hřebského Spolku sv. Jeronýma v O- 
lomouci. Vůdci této delegace msgru 
Mišičovi, biskupu mostarskému, usne
seno gratulovat k jeho sedmdesátinám 
a připojit dar pro jeho chudobnou die- 
cési. Předložené vyúčtování pražského 
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kursu orientálního upraveno podle tra
dice velehradské. Deficit per 13.430.05 
Kč dobrotivě slíbil hradit předseda 
ACM., nejdp. arcibiskup dr. Leopold 
Prečan, jak to činil už dříve i při vel
kých nákladech na sjezdy velehradské. 
Tím ovšem snímá vždy velké břemeno 
starostí s ramenou přípravného výbo
ru, ba možno říci, že předem umožňuje 
takové projevy unionistické. K vroucím 
díkům výboru přidají jistě i naši čte
náři své vděčné Pán Bůh zaplať! Také 
našemu ministerstvu zahraničních věci 
vzdal výbor jednomyslné díky za o- 
pětnoiu podporu krajanských misií za
hraničních (50,000), která umožňuje 
ACM., že může každoročně vydatněji 
podporovat zvláště duchovní péči 00. 
Těšitelů ve Vídni o naše krajany. Z 
N. Yorku zaslala opětně Mrs. B. Posta
vová zakládající členský příspěvek od 
rodiny Duffekové a Zdraveckých, kte
rá místo hostiny o stříbrném jubileu 
svatby pamatovala raději na potřeby 
našeho ACM. Ústřední výbor, dojat 
touto obětavostí krajanskou, rozhodl 
se, aby za všechny živé a zemřelé čle
ny ACM, kromě dosavadních mší sv. 
slouženy byly ještě každý měsíc další 
dvě mše svaté, a to jedna na posvátném 
Velehradě a druhá na svátém Hostýne. 
Za štědré podpory Akademie velehrad
ské (AV.), vydal dr. Vilinský u P. 
Tyškieviče v Paříži — v jeho „Katoli- 
českom Vremenniku“ — ruský sepa
rátní otisk své instruktivní práce: „Ka- 
toličestvo i ocerkovlenie žizní“ (Kato
lictví a zcírkevnění života) s přílohou 
o „Apoštolátě sv. Cyrila a Metoděje“. 
Účelem publikace je seznámit pravo
slavné Rusy s náboženským životem 
katolicismu. K vánocům vyjde v hlu- 
čínské lidové sbírce „Životem“ pojed
nání „O sjednocení církve“. Přítel 
ACM. Rev. T. Vopátek z Clutier Ia., 
přeložil a uveřejnil list sv. Otce Pia XI. 
o sv, Václavu v anglických časopisech: 
v deníku ,,Cath, Daily Tribune“ (Dubu- 
que, Ia) a v týdenících „The Witness) 
(Dubuque) a „The Cat holíc Messenger“ 
(Davenport), Překladatel papežského 
listu poznamenává, že nedávno zvěčně
lý arcibiskup dubuqueský msgr. Keanc 
zažádal v Římě o povýšení svátku sv. 
Václava pro diecési dubuqueskou na 
vyšší stupeň, a sám si přál doprovázet 
české krajany na jejich jubilejní pouti 
letošní k hrobu sv. Václava. Tajemník 
upozornil nezaujaté předáky „Křesť. 
hnutí ruského studentstva“ v emigraci, 

že informace o náboženských pomě
rech v ČSR., uveřejněné v říjnovém čís
le pařížského „Věstníku“ od českých 
kruhů pravoslavných, neodpovídají 
pravdě. — Novými, většinou vázanými 
knihami podělil ACM, tyto zahraniční 
krajanské knihovny: v Paříži, Sofii 
(Bulharsko), Lindenheuvelu a Schaes- 
bergu v Holandsku a v Brémách. Do 
Rumunska poslány: české katechismy, 
biblické dějepravy, modlitby a 25 ka
lendářů MCM. Vroucí prosby zahranič
ních krajanů z Francie, Kanady a již
ní Ameriky pohnuly výbor ACM., aby 
předložil zvláštní memorandum o této 
věci konferenci čsl. episkopátu. Výbor 
schválil stanovisko tajemníkovo v o- 
tázce připravovaného „Svazu pro za
hraniční katolické Čechy a Slováky" — 
nikoliv nový spolek — nýbrž utříděnou 
spolupráci. Chystaný ruský bulletin (re
dakcí red. Magerovského a dra Vilin- 
ského), naráží na malý počet abonen
tů, čímž se ovšem přirozeně jeho vy
dávání zdraží. Katolickým Milosrdným 
sestrám v Sofii, budujícím za velmi 
těžkých poměrů dívčí gymnasium, po
volena větší podpora, a jejich úpěnli
vé prosby usneseno doporučiti naší 
katolické veřejnosti co nejvřeleji.

Diecésní ACM, v Olomouci konal 
dne 16. listopadu 1929 výborovou schů
zi za předsednictví p. kanovníka Svět- 
líka ve svém sekretariátě v Salesiánu. 
Předsedající uctil vroucí vzpomínkou 
památku dlouholetého někdejšího rek
tora velehradského, zemřelého P. Vác
lava Wirsiga, T. J., který po těžké a 
vleklé chorobě žaludeční (rakovině) 
vydechl svoji šlechetnou duši v nemoc
nici v Praze pod Petřínem. P. Wirsig, 
ač byl rodem Němec, přilnul upřímně 
a celým srdcem k našemu cyrilometo
dějskému Velehradu, odchoval jeho 
strážcům zdatný, bohonadšený a vlas
tenecký dorost řádový, stál u kolébky 
hnutí exercičního jakoi obětavý spolu
pracovník dra Stojana, a i když z Ve
lehradu odešel, nikdy naň nezapomí
nal, raduje se z každého jeho úspěchu, 
šťasten z jeho rostoucí slávy. Ještě v 
nemocnici pod Petřínem aspoň mezi 
pacienty chtěl šířit známost Velehradu 
a našeho ACM. Zasluhuje tudíž zbož
ný a dobrý, jen na sebe asketicky přís
ný jesuita P. Wirsig, aby bylo jeho jmé
no vděčně poznačeno v dějinách ACM., 
a duše jeho aby nejen výbor, ale i čle
nové ACM. často a rádi v modlitbách 
vzpomínali! Pokladniční zpráva uved
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la celkový příjem diecés. ACM. do 1. 
listopadu 1929: 56.056,14 Kč, a celko
vé vydání 39.523.05 Kč. Ze zprávy ča
sopisecké bylo patrno, že redakce vy
dává „Apoštolát“ téměř pod výrobní 
cenu, poněvadž jej ilustruje četnými 
'obrázky a doplňuje přílohou „Obroze
ní“, Přesto ustanoveno, nezvyšovat 
předplatné ani pro příští ročník. O 
ietošním miléniu svatováclavském spo
lupracoval i ACM, o jeho plný duchov
ní zdar. Na podporu velehradských e- 
xercicií věnováno bylo 8000 Kč, stu
dentských 1000 Kč, Místo 'obvyklé a- 
poštolátní pobožnosti (valné hromady) 
o pouti velehradské, uspořádal diecés- 
ní ACM. svoji pout a akademii u pří
ležitosti zájezdu amerických krajanů 
na Velehradě dne 28, července 1929. 
Přesídlení ACM. do nových místností 
v „Našinci" bude uskutečněno, jakmile 
bude tam úprava přidělených místností 
hotova,

SLOVENSKO

V neděli, dne 20 října 1929 posvě
til pan biskup Vojtaššák nový misijní 
dům v Šfávníku u Popradu. Přestavěl 
svůj spálený letohrádek na „Bethle- 
hem“ pro Východ i pra zámoří a ode
vzdal jej Společnosti Slova Božího. 
Slavnosti zúčastnil se i pan světicí 
biskup Keberich, prelát Stuckner, o- 
kolní kněžstvo a tisícihlavý zástup vě
řících z okolí, ač den nebyl právě pří
liš lákavý. Slavnostní kázání měl pan 
dr. Rusiňák, šťávnický děkan. Po mši 
sv. promluvil krátce, ale srdečně sám 
ndp. světitel a poukázal shromážděné
mu lidu významně na účel církevního 
jmění. Přestavba Štiavniku stála zhru
ba 2 a půl mil. Kč: V Levoči postavil 
spišský arcipastýř malý seminář a in
ternát pro školy ženské za 4 a půl 
milionu Kč. Internát a školy ženské 
— učit, ústav, hospodyňská škola, 
měšťanka, obecná škola — svěřeny 
sestrám Nep. Početí z Přerova. Pro
jektována je nadstavba kněžského se
mináře v Spiš. Kapituli. Nový misijní 
dům obývají prozatím 3 kněží, 2 brat
ři, 16 bratří-noviců a 30 žáků chovan
ců. Rektorem je P. Josef Gerecký, re
daktor „Hlasů z katol. misií“ a P. La- 
zecký prefektem chovanců. Kéž Pán 
Bůh požehnává vrchovatou měrou no
vé štěpnici apoštolské lásky!

Na Slovensku a Podkarpatské Rusi 
mají letos jednotlivé diecése tento po
čet bohoslovců: Báňská Bystrica 13 

Slováků a 1 Němce a 1 bohoslovce 
studujícího' v Praze. Košice: 15 Slová
ků a 17 Maďarů, k tomu 1 bohoslovec 
studující v Olomouci. Nitra: 28 (jen 
Slováků), v tom nejsou započteni: 1 
bohoslovec-voják a 13 bohoslovců stu
dujících v cizině (v Římě, Strassburgu 
a Innomostí). Trnava: 51 Slováků a 
33 Maďarů, vedle 10 bohoslovců stu
dujících v cizině (V Římě 3, Strass
burgu 2, Innomostí 5) a 2 bohoslovců 
řeholníků (Těšitelé B. S. P.). Rožno
va: 5 Slováků, 8 Maďarů, k tomu 3 
bohoslovci studující v cizině (v Inno- 
mostí a Strassburgu) a 3 řehol. Spiš. 
Kapitola: 28 jen Slováků, vedle 4 stu
dujících v cizině, 5 Němců a 1 bez 
národnosti(!!). Prešov: 33 bohoslovců, 
k tomu 1 na vojně, 5 v Olomouci a 2 
v Praze. Užhorod: 57 bohoslovců, me
zi nimi 9 Maďarů, V cizině ještě stu
duje 9 bohoslovců. Celkem oproti loň
ským 254 bohoslovcům je letos na 
Slovensku a Podkarpatské Rusi za
psáno v bohosloví 288 studujících. Pá
tý ročník mají už otevřený v Košicích, 
Trnavě a ve Spiš. Kapitole!

Nový misijní dům ve Štiavniku na 
Slovensku, který letos ,(20. října) O'de- 
vzdal spišský biskup Společnosti Bož
ského Slova, obnovuje starou slávu 
duchovního hradu — kaštela —, který 
tam už r. 1223 byli vybudovali du
chovní synové sv. Bernarda, mniši cis- 
terciáci. Působili blahodárně ve Štiav
niku až do r. 1543. Když bludy Luthe- 
rovy pronikly pak i na Slovensko, by
li to právě OO. řádu Tovaryšstva -Ježí
šova, kteří od r. 1696 až do r. 1773 ve 
Štiavniku bydlili a celou hernadskou 
dolinu přivedli zase zpět k víře kato
lické. Mají tudíž Otcové Božského 
Slova v obnoveném „kastelu“ štiav- 
nickém krásný úkol pokračovat ve 
slavné tradici staletého apoštolátu cis- 
terciáků a jesuitů.

KRAJANÉ V AMERICE
Stříbrné kněžské jubileum Rev. Old

řicha Zlámala, faráře osady P. Marie 
Lourdské v Clevelandu, Ohio, oslavili 
v neděli,, dne 3, listopadu t. r. nejen 
farníci jubilantovi, ale i celý český 
Cleveland s velikou okázalostí. Kos
telních slavností súčastnil se i biskup 
clevelandský msgre Schrembs, případ
né, bratrsky vroucí kázání přednesl 
přítel jubilantův Rev. Tomášek, bla
hopřejný projev pak učinil sám bis
kup Schrembs. Večer sešli se ve velké 
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osadní síni přečetní přátelé Rev. Zulá
mala, mezi nimi českoslov, konsul dr, 
Kuška, msgre Kestl z Chicaga, dr. 
Dostál ze St, Louisu, Rev. Kozák z 
Milwaukee a j., aby vděčně vzpomněli 
požehnané činnosti Rev, Zlámala zvláš
tě za války. Vykonal opravdu veliké 
dílo! Bůh žehnej další jeho práci!

Rev. In. Kestl, farář osady blah.

Anežky České v Chicagu, rodák valaš
ský, byl vyznamenán hodností mon
signora za svoji velikou a úspěšnou 
práci v rozsáhlé duchovní správě. Fara 
Rev. Kestla bývala v nejhorších do
bách útočištěm delegátů ACM, a za eu- 
charistického sjezdu byla „headquar- 
ters“ českých poutníků. Voláme nové
mu msgru: Mnogaja Ijeta!

Za hranicemi.
Z ŘÍMA A ITALIE

Řeckokatolické koleji sv, Josafata 
v Římě staví sv. Otec Pius XL novou 
velkou budovu nákladem asi 10 mili
onů lir. Slavnost posvěcení základního 
kamene konala se dne 28. .října t. r. 
za účasti všech řeckokatolických bis
kupů, konajících v Římě právě důle
žité porady, za přítomnosti státního 
sekretáře kard. Gasparriho, sekretáře 
východní kongregace kard. Sincero, 
kardinálů Scapinellibo a Ehrleho, 
předsedy Orientálního ústavu msgra 
ďHerbignyho a celé řady diplomatic
kých zástupců římských. Svěcení po
dle východního obřadu vykonal bis
kup stanislavovský Chomyšín, slav
nostní kázání měl rektor ukrajinské 
koleje basilián O. Dionyzij Golovec- 
kyj, který velebil lásku a zásluhy řím
ských papežů, zvláště Pia XI. k řeko- 
katolíkům. Zakladatelem koleje byl 
papež Lev XIII., který daroval Ukra
jincům římský kostel sv. Sergia a Ba- 
kecha, při čemž byla dosavadní kolej. 
Novou svoji domovinu budou mít bo
hoslovci ukrajinští vedle university 
Propagandy na vrchu Janikulu, které
mu podle smlouvy lateránské přísluší 
právo exteritoriality. Kromě vhodných 
místností přednáškových poskytne no
vá kolej útulek 80 chovancům.

Svatý Otec nařídil Východní kon
gregaci započít přípravné práce k vy
dáni zákoníku (kodexu) církevního 
práva pro východní obřad. Kongrega
ce ustaví za tím účelem zvláštní komi
si, v jejímž čele bude kard. Sincero, 
sekretářem přísedící Východní kon
gregace msgre Cicconiani a členy me
zi jinými ředitel Východního ústavu 
msgre ďHerbigny a ředitel Ruského 
ústavu P. Javorka T. J. Poněvadž 
prameny východního práva jsou tak 
četné a různorodé, potrvají přípravné 
práce k vydání kodexu delší dobu. 
Nicméně je to nový krok k jasnému 

poznání křesťanského Východu a k 
posílení církevní discipliny a tím i ná
boženského života na Východě,

Jako přípravu k svému zlatému ju
bileu kněžskému vykoná si sv. Otec 
Pius XI. od 8. do 14. prosince t. r. tý
denní exercicie. Dává tím všem kně- 
žím i laikům krásný příklad lásky k 
nejmocnějšímu prameni vnitřní rados
ti, k duchovním cvičením. Na památku 
primiční mše sv., kterou svátý Otec 
Pius XI. sloužil v římském kostele sv. 
Karla (al Corso), bude nyní vedle ol
táře postaveno mramorové papežovo 
poprsí.' Provedením tohoto umělecké
ho díla byl pověřen profesor Evžen 
Maccagnani.

Katolický tisk v Itálii prožívá za re
žimu Mussoliniho těžké chvíle. ,,I1 du- 
ce“ nespokojil se jen úplným potla
čením politického tisku katolické stra
ny lidové (parte popolare) r. 1926, ný
brž sahá svojí mocnou rukou i na o- 
statní katolický tisk. Přestal nedávno 
vycházet turinský „Momentu“, florent
ská „Unita Cattolica“ z deníku stala 
se týdeníkem a nyní zaniká i velký 
římský deník „Corriere ďltalia“, kte
rý po 24 let byl velmi vlivným politic
kým listem, a jiný velký list katolický 
„Avvenire ďltalia“ zříká se jakého
koliv politického působení, aby se u- 
držel. Zánik deníku „Corriere ďlta- 
lia" vysvětlují různé časopisy tím, že 
jednak byla mu vlivem Mussoliniovým 
zastavena státní podpora, jednak také 
pod -tímtéž vlivem opustily jej osob
nosti, které dosud deník financovaly. 
Bezprostřední příčinou zániku „Cor
riere ďltalia“ možno však nazvat roz
por, který nastal mezi sv. Stolicí a 
Mussolinim ve výkladu lateránských 
smluv. Od roku 1926 existoval totiž 
novinářský trust (spolek) tří největ
ších katolických deníků (vycházejí
cích v Římě, Miláně a Turíně), jehož 
hlavou byl hrabě Grosoli, člen správní 
rady „Římské banky“ (Banco di Ro
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ma). Tento trust byl v úzkém spojení 
s politickým kroužkem katolíků (t, zv. 
katol. centrem), kteří úplně souhlasili 
s fašismem. Také ředitel deníku „Cor- 
riere dTtalia“ poslanec Matteo Genti- 
li, náležel k onomu katol. centru. 
Když však povstala polemika o vý
klad lateránských smluv mezi svátým 
Otcem a' Mussolinim, muselo i fašistic
ké katol. centrum zaujat nějaké sta
novisko. S počátku psalo hodně opa
trně. Mussolini však žádal, aby „Cor- 
riere dTtalia" vystoupil přímo proti 
vývodům papežovým. Toho ovšem ani 
fašističtí ředitelé katol. deníku učinit 
nemohli, a tak zpečetili osud vlivného 
katol. deníku: „Corriere ďltalia“ pře
stal vycházet. Náš krajan a horlitel 
ACM, dr. Marco Weirich, který právě 
tohoto: deníku používal k šíření myšle
nek apoštolských a unionistických a 
v něm také vždy obšírně referovával o 
velehradských sjezdech 'unionistic
kých, přešel nyní po zániku „Corriere 
dTtalia“ do redakce vatikánského 
„Osservatore Romano". Snad toto násilí 
na katol, tisku páchané vyléčí fašistic
ké katol. centrum z jeho přílišné lásky 
k Mussolinímu!

V důsledku dohody lateránské a u- 
zayřeného konkordátu Itálie se svatou 
Stolicí bude značně omezen počet 
italských biskupů a diecésí. V budouc
nosti mají hranice diecése splývat s 
hranicemi jednotlivých provincií, jak 
je tomu na př. ve Francii. Sídlem bis
kupským bylo by pak hlavní město 
provincie. Poněvadž má dnes Itálie na 
300 diecésí a toliko 92 provincií, došlo 
by časem ke zrušení asi 200 diecésí. 
Zásadně čítaly by nové diecése asi 
400.000 věřících.

Mezi jubilejními poutníky římskými 
přijat byl ve zvláštní audienci u sv. 
Otce také nově jmenovaný patriarcha 
sjednocené církve syrochaldejské 
msgre Tappuni. Přijel do Říma z Da
lekého východu provázen delegací sy- 
rochaldejských katolíků, aby vzdal 
hold společné hlavě křesťanstva. Sv. 
Otec vyznamenal msgra Tappuniho u- 
dělením pallia (odznaku arcibiskup
ského) a způsobil tím velikou radost 
mezi jeho věřícími.

ZE SOVĚTSKÉHO RUSKA

Situace pravoslavné církve v Rusku. 
Zprávy ze sovětského Ruska svědčí o 
neustávajících případech rouhačského 

hanobení chrámů a používání jich pro> 
účely sovětské politiky. Chrámy jsou 
zavírány z usnesení nejrůznějších so
větských organisací. V Brjansku se u- 
snesl okresní sovět odborových svazů 
zavříti ve městě 8 kostelů a 1 synago
gu, aby těchto budov mohlo býti pak 
použito za asyly, noclehárny a komu
nistické kluby. V Kyjevě vyvolali bol
ševici proces s arcijáhnem Jevladijem* 
jenž měl ráz protináboženského proce
su. Po tomto procesu rozvířil sovětský 
tisk v Kyjevě kampaň pro neprodlené 
zavření několika kyjevských chrámů, 
mezi nimi také Sofijské katedrály, Mí
cha jlovské katedrály, Olginského chrá
mu, Děsjatinného chrámu a j„ jakož i 
pro úplné vyhnání mnichů z Kyjevsko- 
Pečerské lavry, proměněné v „musejní 
městečko“. O zavření Vladimirské ka
tedrály kyjevské se již usnesl VUCIK. 
(všeruský ukrajinský ústřední výkonný 
výbor). V Carském Selu byl jeden z 
pravoslavných chrámů upraven pro 
roentgenový kabinet při místní nemoc
nici. Ve Valdaji byla z místního koste
la zřízena — lisovna oleje. V ržiščev- 
ském obvodě bolševici zavřeli místní 
farní chrám. V obci Voj tancích v ba- 
ryševském obvodě byla chrámová bu
dova přeměněna v komunistický klub. 
V Moskvě se přestavuje katedrální 
chrám Skorbjaščinského kláštera za 
průmyslové kooperativní polytechni
kum. V obci Vikolomoščenském v bo- 
rovičském okrese byl jeden kostel u- 
praven pro sovětský „dům kultury“. V 
Možajsku byla z místní kaple zřízena 
sovětská kooperativní prodejna. Záro
veň dochází všude k zatýkání biskupů 
a nižšího duchovenstva. V Jaroslavi 
zatkli bolševici 2 pravoslavné biskupy, 
jejichž jména dosud nebyla zjištěna.

Moskevská bolševická „Pravda“ o- 
znamuje toto: „GPU, odhalila v Astra- 
chani protirevoluční organisaci duchov
ních, vedenou arcibiskupem Filipem 
Stovickým. Arcibiskup Stovickij byl již 
několikrát souzen za protirevoluci. Je
ho pomocníky byli arci jáhnové Nasle- 
dyšev, Alimov, Srěfanovskij a Pokrov- 
skij. Skoro každý den se scházeli v 
bytě Stovického a jednali o plánu pro
tirevoluční práce kázáními v kostelích 
atd. Nezameškali ani jediné politické 
kampaně, aby jí nevyužili pro své ú- 
čely; rozšiřovali pověsti, že očista so
větských úřadů má jedině za účel roz- 
množiti počet nezaměstnaných, o čín
ských událostech říkali, že brzy bude 
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válka, a pak „se zbavíme nenáviděné 
nevěrecké a bezbožné vlády“. Stovickij 
v jednom svém kázání vyzýval věřící, 
aby utvořili jednotnou frontu proti ne
přátelům náboženství a sovětské vlá
dě." (Pozn. Z této zprávy moskevské 
„Pravdy" vysvítá, jak musí skreslovati 
sovětská vláda události církevní, aby 
čelila rostoucímu náboženskému hnutí 
i vlivu duchovenstva.)

Z POLSKA

Vůdce polské sekty mariavitů Ko- 
walski uveřejnil ve svém týdeníku 
„Królestwo Bože na Ziemi“ otevřený 
list „primasům, metropolitům, arcibis
kupům a biskupům polským", kterým 
navrhuje „shodu a jednotu“ s církvi 
katolickou „na zásadách přijatých o- 
becnými sněmy a tradicí prvních věků 
křesťanských“. Odpadlý katolický 
kněz, který tolik pohoršení už nadělal, 
zapomíná, že o sjednocení musí jed- 
nati s Římem! Nezapomíná však pře
dem klásti podmínky sjednocení. Mezi 
jiným si také přeje, aby „spojení (jím 
navrhované) přikrylo mlčením vše
chny poklesky osob duchovních, jež 
by mohly být vyjeveny, a nepřipouště
lo žádných diskusí a sporů v otázkách 
víry a náboženských názorů“! Kowal- 
skému hoří půda pod nohama! Hledá 
záchranu u těch, které kdysi zradil. S 
katolické strany mu správně odpoví
dají, že i největší hříšník má naději na 
odpuštění, když upřímně svého po
blouznění lituje. Nikdy však, když 
ještě chce diktovat jakési podmínky! 
— (Pozn, Když už byly tyto řádky vy
sázeny, přišla zpráva, že byl Kowalski 
odsouzen bezpodmínečně do žaláře pro 
své zločiny proti mravopočestnosti. V 
tomto světle se ovšem ukazuje náhlá 
mírumilovnost Koiwalského v jiné po
době. )

Otázka navrácení pravoslavných 
kostelů a kaplí, které byly carskou 
vládou svého času katolíkům vzaty, 
znepokojuje stále polskou veřejnost, 
zvláště vlivem ňesvědomitého tisku 
nejen ruského pravoslavného, ale i 
polského. Nejvíce útočí se na vilen- 
ského arcibiskupa msgra Jalbrzykow- 
ského, takže byl nucen uveřejnit v 
KAP (katol. agencii tiskové) vysvětle
ní. Podle něho zabral carský režim v 
diecési vilenské celkem 464 církevních 
objektů katolických. Z nich žádá však 
arcib. Jalbrzykowski o vrácení pouze 

113, jichž katolíci nezbytně potřebují. 
Na zákonitý majetek církve pravo
slavné nebude tedy vůbec sáhnuto.

Od jara příštího roku nabude v pol
ské pravoslavné církví platnosti nový 
kalendář. Tím se stane, že pravoslavní 
budou nyní slavit své církevní svátky 
současně s katolíky, a nikoliv o 13 dní 
později jako dosud. Různost kalendá
ře byla zvláště trpce pociťována v o- 
sadách smíšených a vedla mnohdy ke 
zbytečným hořkostem a třenicím!

Shromáždění (kongregace) misijních 
sester Nejsv. Srdce Ježíšova východ
ního obřadu ve Vilně je první polskou 
řeholí ženskou, která se chce výhrad
ně věnovat praktickému dílu sv. jed
noty. Schválena byla římskou kongre
gací východních obřadů v prosinci r. 
1928 a loňské vánoce oslavily také 
misijní sestry po prvé po východním 
obřadu. Generální představenou byla 
zvolena s. Julie Rulikowská. V ma- 
teřinci vilenském (ul. Pilsudskiego) 
soustředila mladá kongregace i svůj 
noviciát a postulát. Finančně jsou 
sestry misijní obětavě podporovány od 
varšavského Svazku ctitelek Nejsv. 
Srdce Ježíšova, Řádové stanovy mají 
zpracovány podle vzoru řehole 00, To
varyšstva Ježíšova. Hlavním polem 
působnosti misijních sester má být 
ovšem Rus. Zatím budou pracovat „na 
kresách“. První stanici převzaly na 
přání arcib, Jalbrzykowského v Z.el- 
wie u Wolkowyska, druhou v Alber- 
týně u Sloníma, kde mají už jesuité 
východ, obřadu svůj apoštolský ústav. 
Práce této nové kongregace ženské pro 
sv. jednotu nebude lehká, ale jistě zá
služná, a najde-li dostatečného pocho
pení jak na straně polských katolíků, 
tak i u pravoslavných Rusů, přinese 
jistě požehnané ovoce!

Polský primas kard, Hlond pronesl 
o letošním „Dnu katolickém“ v pře
plněné aule poznaňské university a 
pak též v její velké předsíni zdrcující 
kritiku největšího nepřítele církve ka
tol., totiž zednářstva. Poukázal pře
devším na to, že zednářstvoi není snad 
jen nějaký prázdný symbol, nýbrž je 
to tajný, dobře zorganisovaný a v ce
lém světě rozšířený spolek, jehož cí
lem je t. zv. ideální lidskost (humani
ta) bez Boha a bez jakéhokoliv nábo
ženství církevního. Odtud pramení ne
přátelství zednářstva zvláště proti ka
tol. církvi, která sv.o>jí pevnou, světo
vou organisací stojí jeho plánům nej
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více v cestě. Boj proti katolicismu ve
dou zednáři všemi možnými prostřed
ky, dovedou se tvářit nestranně, vlídně 
přijímají katolické biskupy, umějí do
konce i komplimenty jim dělat, na 
hostiny je zvát, ale současně též co 
nejostřeji potírat církev, jejímiž jsou 
přece biskupové pastýři. V ohledu po
litickém vydávají se zednáři za před- 
bojníky demokracie. Jaká však je to 
demokracie? Podle všeobecně uznané
ho pojímání má se demokracie řídit 
vůli občanstva projevenou v přijaté ú- 
slavě říšské. Ačkoliv na př, v Pols.ce, 
pravil kardinál Hlond ve své řeči po
znaňské, sotva několik desítek lidí pa
tří k zednářstvu, přece chtějí svojí 
vůlí diktovati milionovému lidu kato
lickému. Jest to demokracie, když jí 
vládnou rozkazy s vrchu, pocházející 
ze skrytých neznámých pramenů? Ne
jednou se pak stane, že ve Francii či 
Anglii i ministr i jeho referent patří k 
zednářům, ale referent je zednářem 
vyššího stupně. Pak ministr nedbá pří
kazů premiéra (předsedy ministerské
ho), nýbrž svého referenta, a náčelník 
vojenský (generál) vykonává rozkazy 
svého podřízeného kapitána, který má 
v lóži zednářské snad vyšší důstojnost. 
Neboť zednářská přísaha více zname
ná než kterákoliv jiná. Působení zed- 
nářstva je rozšířeno po celém světě, 
chce proniknout nejšírší vrstvy náro
da, proto všude ve státech, kde se do
stane k moci, osazuje především mi
nisterstvo osvěty svými lidmi. Není o- 
všem všechno dnešní zlo zplozeno zed- 
nářstvem, ale tolik jest jisto, že ono se 
stalo korytem, poi němž se vlévá do 
národa moderní sektářství, radikální 
nepravdivý demokratism západní, ne
věra, nemravnost, úpadek počestnosti. 
Heslo, v které shrnul neohrožený pri
mas polský svoji odpověd na mocné 
útoky zedinářstva, neplatí jenom kato
líkům polským, ale i nám: „Oportet 
illum regnare!“ — třeba, aby On, 
Kristus, panoval všude!

Z JUGOSLAVIE

Z pokladnice katedrálního chrámu 
Páně sv. Štěpána v Záhrebě (SHS) 
ukradeno bylo nedávno vzácné a sta
robylé dyptichon z 11. století, které 
představuje ve 12 reliefech vyřezáva
ných ze slonové kosti život a utrpení 
Krista Pána. Drahocennou tuto umě
leckou památku našel chorvátský ad

vokát E. A, Kordič v clevelandském 
Art Museum (ve státě Ohio, USA), 
které za ni zaplatilo pařížskému ob
chodníkovi 40.000 dolarů (1,320.000 
Kč). Prostřednictvím jugoslávského 
vyslance dra Pitamice bude dyptichon 
vráceno záhřebské katedrále. Jak by
lo zjištěno, prošla ukradená památka 
čtverýma rukama, než ji koupilo cle- 
velandské museum!

Nový katolický kostel ve východním 
Srbsku postavili si katolíci v městě 
Zaječaru, Počátkem září posvětil jej 
arcib. Rodič z Bělehradu. Potřebu no
vé katolické svatyně dokazuje už ta 
skutečnost, že pouze ve vojenské po
sádce městské je tam na 1000 katolíků. 
Katolických žáků bylo minulého roku 
ve škole 56. Dokud v Zaječaru nebylo 
katol. kostela, musela být mše sv. 
sloužena po různých domech a na 
chodbách kasáren. Kostel je zasvěcen 
sv, Jiří.

Z ANGLIE

V Římě započaly už r. 1923 přípravy 
k blahořečení asi 200 anglických mu
čedníků. Jsou to oběti krutého proná
sledování katolíků v 16. a 17. století 
a jsou mezi nimi vedle kněží také řa
dy mužů různého stavu, šlechticů, ře
meslníků i dělníků a též 3 ženy. Podle 
„Universu“ má v letošním prosinci 
dojít k jejich blahořečení,

Z NĚMECKA

Berlín stal se sídlem nového bis
kupství podle ujednání pruského kon- 
kordátu se sv. Stolicí, Nová diecése 
berlínská čítá na 600,000 katolíků a 
její správu převzal (7. října t. r.) do
savadní biskup míšeňský v Sasku msgr. 
Schreiber. \e svém prvním pastýř
ském listě zdraví své diecésány a zve 
všechny k živé spolupráci na rozkvětu 
náboženského života katolické diaspo
ry pruské v duchu Katolické akce.

Z FRANCIE

Vzrůst počtu kněžských povolání 
ukázal se i v diecési pařížské, A je za- 
jímavo, že právě nejvíce kandidátů 
kněžství dodávají proletářské, dělnic
ké čtvrtě t. zv. „rudého pásma“. Na 
předním místě je to osada N.otre Dá
me de Menilmontant, která byla prá
vě r. 1871 kolébkou pařížské komuny.. 
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Duch Boží vane ovšem, komkoliv chce, 
ale lidsky mluveno, je toto probuzení 
zájmu o stav kněžský také ovocem 
intensivního laického apoštolátu právě 
mezi nejvíce opuštěným a duchovně 
zanedbaným stavem francouzského 
dělnictva.

Z BELGIE

„Anglickým konventem“ nazývána 
byla v Brugách v Belgii (v západních 
Flandřích) katolická škola a internát, 
kterou tam před 300 lety založili ka
tolíci angličtí. Chtěli tak zabezpečiti 
katolickou výchovu jednak dětem těch 
rodin, jež vyhnalo protikatolické pro
následování z Anglie, jednak i dětem 
rodičů, kteří se je nebáli poslat za 
hranice na katolické vychování. Bylť 
tehdy potrestán každý katolík poku
tou 100 fundů, který beze zvláštního 
dovolení odvážil se dát své dítě kato
licky vychovávat mimo: Anglii. Kon
cem letošního září oslavoval Anglický 
konvent v Brugách tříště výročí svého 
založení, K slavnosti přijelo na 600 
bývalých žáků konventu, mezi nimi o- 
všem i mnoho Angličanů.

Z HOLANDSKA

Starobylý kostel sv, Vílibrorda v 
holandském městě Hulstu dostal se 
konečně celý do užívání katolíků. R. 
1645 zmocnili se tohoto památného 
chrámu protestanté. Napoleon I. dal 
přehradit kostel zdí a přiřkl lod pro
testantům, kněžiště pak katolíkům. 
Tak zůstal kostel sv. Vílibrorda ve 
společném užívání katolíků a protes
tantů až do počátku letošního listopa
du. Když se letos podařilo katolické 
obci v Hulstu odkoupit od protestantů 
chrámovou lod, byl celý chrám sváté
ho Vílibrorda dne 7, listopadu 1929 
zase vrácen katolické bohoslužbě za 
přítomnosti papežského nuncia. (Sch. 
Z.) Takových památek po násilné re
formaci protestantské má dosud také 
Německo (Budišín) několik a dosud, 
bohužel, nelíkvidovaných,

Z BULHARSKA

Katolické Milosrdné sestry v Selil v 
Bulharsku spravují už cd roku 1905 si
rotčinec („sirotiště Kneginja Naděžda“) 
bez jakýchkoliv fondů. Vedle toho vy
držují katolickou školu pro 350 dětí 

a dva konvikty. Aby zachránily co 
nejvíce mládeže, daly se letos do stav
by budovy, ale přišla znenadání finanč
ní krise v Bulharsku, a tak je jejich 
záslužné dílo velmi ohroženo. Apošto
lát prosí uctivě své čtenáře, kterým 
je to jen trochu možno, aby pomohli 
Milosrdným sestrám v jejich obětavém 
díle zasláním peněžitého daru na adre
su Olomouc, Salesianum,

Z ALBANIE

Nedávné ustavení samostatné (auto- 
kefaln') pravoslavné církve v Albánii 
s patriarchou Visarionem v čele vzbu
dilo rozruch na celém Balkáně, Zatím, 
co je pravoslavná církev srbská a bul
harská přátelsky uvítala, ba, dokonce 
i činně podporovala, zaujalo Řecko 
velmi ostré stanovisko proti samostat
nosti albánského pravoslaví. Řecké ve
řejné mínění v tisku naléhalo na „Fa- 
nar“, t. j. na cařihradského pravoslav
ného patriarchu, aby dal albánskou 
pravoslavnou církev do klatby, jako 
to byl učinil před 57 roky s bulhar
skou církví pravoslavnou, která je do
dnes vlastně v klatbě. A vskutku také 
dosáhli Řekové toho, že cařihradský 
patriarcha vyloučil z církve 4 albán
ské biskupy pravoslavné a za neplat
nou prohlásil albánskou církevní sa
mostatnost. Tento formální projev řec
kého „Fanaru“ sotva však co změní 
na ustavené už autokefalii albánské. 
Snadno vysvětlitelné je ovšem nepřá
telské stanovisko Řeků, z jejichž poli
tického vlivu se vyzouvá Albánie svojí 
církevní samostatností. Poslední páska 
pojící Řecko s částí Albánie, řeckq 
pravoslaví, byla autokefalii přetržena 
a moc „Fanaru“ je dnes už pouze na 
papíře.

Z RUMUNSKA

Katolíci v Rumunsku, Před válkou 
mělo Rumunsko jen asi 7.5 milionu o- 
byvatel, a to skoro výhradně vyznání 
pravoslavného. Zabráním nových úze
mí zvýšil se počet jeho obyvatelstva 
na 17 milionů, mezi nimiž pravoslavní 
tvoří nyní sotva 60 proč. Katolíků je 
v Rumunsku půl třetího milionu; je
den milion je z nich obřadu latinského 
a půl druhého milionu obřadu východ
ního. V prvních letech poválečných 
zakusili katolíci v Rumunsku hodně 
trpkostí, takže se jich musela zastati
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i „Liga národů“. Rumunský ministr 
Goldis ujednal r. 1927 s kard. Gas- 
parrim konkordát, který však teprve 
letos nabyl platnosti. Podle jeho usta
novení zaručuje rumunská vláda svo
bodu katolického kultu i výchovy v 
zemi a dovoluje svobodný styk kato
líků se sv. Stolicí římskou. Rumunsko 
přestává být v očích Říma územím mi
sijním, nepatří už pod kompetenci 
Propagandy, ale podřizuje se obyčejné 
církevní správě. Vyučování nábožen
ství v krajích obydlených národnostní
mi menšinami děje se v řeči v tom 
místě obvyklé. Tím se ovšem octla o- 
tázka náboženská v úzké souvislosti s 

menšinovým problémem. Jeho boje a 
těžkosti budou otřásat i poměry ná
boženskými, zvláště když nový návrh 
správní reformy, přijatý už oběma 
sněmovnami, vkládá vládě do rukou 
větší vliv v obecní samosprávě.

Studené nohy jsou příznakem ma
lého krevního oběhu, tím nedostatečné 
výživy končetin. Jeví se u lidí, kteří se 
při duševní anebo fysické práci málo 
pohybují. Pěstujte turistiku anebo 
tělocvik chodidel a vykonejte každý 
den před spánkem masáž nezředěnou 
francovkou „Alpou“.

Lidové závody  
tiskařské a nakladatelské spol. s r. o. 

v Olomouci
vytisknou Vám každý tiskopis od nejednoduššího 

až po nejvýpravnější dílo svědomitě v bezvadné 

typografické úpravě za přiměřenou cenu. Tisky, 
které z našich dílen vyšly, Vás o tom přesvědčí 

v plné míře. Návrhy a rozpočty zdarma.

Prvotřídní mešní vína 
dodává veledůstojnému duchovenstvu firma 

ALOIS ČÍŽEK, 
přísežný dodavatel mešních vín, 

Ivanovice na Hané.
Majitel vinařského závodu v Humpolci.

Viský rýzlink . .    Kč 8’50

Klášterní rýzlink .     Kč 9’50 

Biskupský výbčrek Kč 10’50 

Blanc surchoix

demi-doux . .      Kč 11’50

Muscat demi-doux

naturel . . .          Kč 13’50
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Uchvacující zpráva: 
Největší rekord světa: 

Porážka drahoty:
Pato radostná zpráva se v celém světě šíří a kdekdo vykládá jen o kal- 

hotech, které dostane koupili již za 3 Kč ve světoznámé továrně R, M, M a- 
t ý š e k. Tyto, kalhoty jsou značky Tygr, prima kvality v každé délce na 
dospělého muže. Tedy neklameme veřejnost a dokazujeme tak, že stálým 
myšlením jak zvelebiti výrobu a poctivou spoluprací našeho dělnictva do
mohli jsme se značného odbytu našich výrobků, takže můžeme dodávali 
zboží prima kvality za velmi nízké ceny.

Aby nechyběla ani jedna vesnička na celém světě, kde by nebylo známo 
naše světoznámé zboží rozhodli jsme se, že, kdo objedná zboží za 100 Kč, 
obdrží buď kalhoty Tygr za 3 Kč, anebo 1 prima košili na dospělého muže 
za 1 Kč, anebo spodky nej lepší kvality také za 1 Kč,

Pište si ještě dnes o jeden kus zboží na zkoušku a nad výbornou kvalitou 
našeho zboží přímo žasnete.

Nabízíme všem:
Všem občanům republiky československé nabízíme za velmi levné to

vární ceny: Kalhoty chlapecké, vyráběné ze silných látek, šité mistry odbor
níky, již pouze za Kč 9.—, 13.—, 19.—, 29.—, Oblečky chlapecké, šité podle 
nejnovějších střihů, z dobrých látek lepších vzorů, již za Kč 29.—, 39.—, 
45.—, 49.—, 59.—, 69.—, 79.—, 89.—, 99.—, 109.—, 119.—, Při objednáv
kách na oblečky udejte nouze stáří a cenu. Pánské kalhoty, velikosti na 
dospělého muže, to jest 100, 105, 110, 115, 120 cm dlouhé, do. práce značky 
Tygr, které jsou tak silné, že je ani lvi a tygři nemohou roztrhati, již za 
Kč 13.—, 15.—, 19.—, 25.—, 29.—, 39.—, 49.—, 59.—, 69.—. Kalhoty do 
štrapáce značky London, velice pěkné, již za Kč 25.—, 35.—, 45.—, Kalhoty 
jezdecké čili rajtky, dobře šité a z dobrých látek vyráběné, za Kč 25.—, 
29.—, 35.—, 39.—, 49.—, 59.—. Kalhoty . jelenice čili čertova kůže za Kč 
25.—, 35.'—, lepší za Kč 45.—-, 55.—. Kalhoty na svátek, pěkných vzorů za 
Kč 19.—, 29.—, 39.—, 49.—, 59.—, 69.—, 79.—. Při objednávkách na kalhoty 
udejte délku po boku a šířku kolem pasu. Pánské obleky na dospělého 
muže za úžasně levné ceny, nabízíme pouze lepší druhy již za Kč 69.—, 
79,—, 89.—, 99.—, 120.—, 150.—, 189.—, 199.—, 260.—, 299.—, 350.—,
450..—, 499.—. Při objednávkách na obleky udejte svoji velikost neb číslo 
neb krejčovskou míru. Dále jest nutno udali, jaký .oblek si přejete, buď na 
svátek neb do práce a jaké barvy. Upozorňujeme, že obleky jsou šity podle 
nejnovějších střihů, každému vyhovující. Spodky pánské, dobře šité, lepší 
druhy již za Kč 11.—, 13.—, 15.—, 17.—, 19.—, Košile pánské, pěkných 
vzorů a dobré jakosti, již za Kč 13.—, 15.—, 17.—, 19.—, 23.—, 25.—. Vý
hodná koupě pánských štolových látek po 3 metrech na celé obleky: 3 metry 
štofu na celý pánský oblek podle kvality za Kč 49.—, 65.—, 75.—, 85.—, 
99.—, 120, 150.—, 199.—, 250.—. Vzory štofu jsou různé a velmi pěkné. Při 
objednávce si napište, jakou barvu si přejete a v jaké ceně. Veškeré zboží 
jest šito mistry odborníky, proto s plnou důvěrou se na náš závod .obraťte 
a ještě dnes si pište alespoň o 1 kus zboží na zkoušku. Veškeré zboží na 
dobírku zasílá:

R. & M. Matýsek,
továrna oděvů a prádla, Klobouky u Brna.

Při psaní objednávek se odvolejte na tento ceník!
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KNĚŽSKÉ ODĚVY zhotovuje za nejlevnější ceny

František Spunda, seminární krejčí v 0lomouci
(naproti semináře).

Stále na skladě: plátěné a celuloidové kolary, birety, náprsenky 
za nejlevnější výrobní ceny.

Bičové knihkupectví CJgnác ‘Tíofirek,
Oťomouc, clí)ilsonovo nám. 18.

Dodá: Veškeré literární novinky, zvláště knihy zábavné, poučné, náboženské 
(misály, brevíře, codex atd., vše nejnovější vyd.), divadla, hudebniny. — Je

diné lidové knihkupectví v olomoucké diecési! Poznačte sobě adresu I

Nejlevnější a 
nejvkusnější 

tiskopisy 
dodává

knihtiskárna 
„SNAHA“ 
Fr. Olšovský 
v Hranicích,
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Doporučujeme bezkonku
renční závod

Karel Murla
V OLOMOUCI, Anglická 29

Bohatý sklad klenotů, zlatého a stří
brného zboží, hodiny od nejlaci
nějších do prvotřídních. Vše pod 
písemnou zárukou. Odborná dílna 

pro veškeré správky.



 Založeno 1890.

Konstantin Doupovec, 
pozlacovač v Krásně 
nabízí se veledůst. duchovenstvu, že 
provádí veškeré opravy pozlacovačské 

práce, kostelní oltáře, sochy atd.

PIANA, PIANINA 
firmy JOSEF KAŠPAR, továrna 
pian v HRADCI KRÁLOVÉ, jsou 
prvotřídní a nejlevnější! Vyznamenány 
Grand Prix se zlatou medalií a zásluž
ným křížem v Paříži 1927. Zastoupení 

a sklad má firma

JOSEF DOPITA
v Olomouci, Denisova 35.

Spolkové odznaky 
kovové, emailované a slavnostní 
k sjezdům, sletům a j. slavnostem 

dodá nejlevněji firma

ALOIS LOUDA, 
ŽELEZNÝ BROD 356 

(ČECHY).
Žádejte vzorky a rozpočty.

Korouhve 
prapory — paramenta 

baldachýny 
vyrábí odborný závod

M. Nedomová a sp.
v Olomouci.

Kalichy, ciboria, svícny i všechny cír
kevní věci ve velkém výběru 

na skladě.

tyelký vánoční rozprodej 
u firmy

Richter & Sfill, 
Olomouc.

Laciné vánoční dárky, jako: látky, flanely, hed
vábí, koberce, záclony. — 10.000 metrů zbytků 

všech druhů.
Dámská konfekce se odprodává pod nákupní 
cenou. Školy, spolky a kláštery obdrží zvláštní 

slevu.
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Vyobrazené elektr. osvětlení basiliky na Velehradě provedla tma 

"Transforma". elektrotechnická společnost s r.o. v Olomouci II, 
u hlavního nádraží. — Telefon číslo 469.

Též provádí: elektrický pohon varhan, elektrický pohon zvonů.
Kromě toho zařídila elektr. osvětlení ve více kostelích a farách na 
Moravě i na Slovensku. V záležitostech elektrisačních všeho druhu, 
každého rozsahu a napětí obraťte se s důvěrou na dotyčnou firmu, 

která Vás vždy obslouží odborně, levně, rychle a se zárukou.
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Studené 
nohy 

jsou příznakem malého oběhu krve, 
tím nedostatečné výživy končetin 
a jeví se u lidí, kteří se málo po

hybují ;

natírejte
denně před spánkem chodidla 

pravou, mentholovou francovkouALPOU
Masáží „Alpou“ rozproudíte krev 
a za chvíli se dostaví pocit pří

jemného tepla.

Žádejte jen originální balení 
„Alpy“
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VNITŘNÍ ORGANIZACE EXERCICIÍ SV. IGNÁCE V MISIÍCH.
Úspěch exercicií vyplývá kromě z mi

losti Boží i z jejich jasného, pochopitelného 
systému, jenž uprostřed spousty pohan
ských a nevěreckých dohadů a pochyb
ností dává přesně odpověd na nejdůleži
tější otázky lidstva. Jak krátce a jasně zní 
sám fundament: „Člověk jest stvořen, aby 
chválil Boha, Pána našeho, jemu úctu 
vzdával a jemu sloužil a tím spasil duši 
svou“. A pak se rozumu, vírou osvíce
nému předvádějí dějiny vykoupení: bída, 
vzniklá z hříchu, milost, láska Vykupitele, 
krvácejícího na kříži. U paty kříže 
se hříšník obrací s cesty zla a ruka zku
šeného vůdce jej vede řadou rozjímání na 
výšiny křesťanské dokonalosti. Právě v roz
vážném jistém vedení, jež knížka exerciční 
a kněz věnují hledající duši, vidíme další 
velikou přednost exercicií.

I v pohanství je mnoho šlechetných 
duší, toužících po dokonalosti. Dosvědčují 
to tisíce budhistických mnichů, kteří od
cházejí z ruchu světa, aby žili život odří

kání a zvnitřnění. Kolik jich zde sejde na 
scestí.

Kolik však práce zde ještě čeká na exer- 
cicie, aby daly těmto snahám správný směr 
a posvěcení. Exercicie mají v misiích i 
účel apologetický proti propagandě prote
stantské, která tak často zdůrazňuje svou 
vroucnost a bezprostřednost ve styku s 
Bohem proti „vnějšnosti“ a „sprostřed- 
kovalelství“ při uctívání Boha v církvi 
katolické. Exercicie jsou vysokou školou 
vnitřního života a jejich účelem jest právě 
přivésti duši k nerušené výměně myšlenek 
s Bohem.

Tak mnohostranně přispívají exercicie 
sv. Ignáce k veliké práci apoštolské mezi 
pohany. Tak pokračují v díle velikého 
světce Františka Xaverského, tak plní i 
nejvroucnější touhu svého původce, jenž 
tolik toužil po tom, aby mohl hlásati evan
gelium pohanům, avšak z vůle Prozřetel
nosti se musil vzdáti tohoto přání.

(Dokončení).

P. Jos. Rybák T. J.

BL. P. CLAUDIUS DE LA COLOMBIÉRE A JEHO DUCHOVNÍ
CVIČENÍ.

P. Claudius de la Colombiěre, člen řádu 
Tov. Ježíšova, byl 16. června 1929 pro
hlášen blahoslaveným. Byl, jak známo, du
chovním vůdcem sv. Marie Markéty Ala- 
coque, Bohem povolané horlitelky pro oslavu 
Božského Srdce Ježíšova a stal se sám 

prvním apoštolem jeho úcty. Ale ještě jedno 
jest zvláště pozoruhodno na tomto blaho
slavena, totiž jak mnoho přispěly k jeho 
svatosti exercicie. Máme o tom vzácný do
klad. Je to tak zvaný „deník“ světcův, 
v němž světec poznamenal, kterých se mu 



dostalo v duch, cvičeních osvícení a po
vzbuzení a která pojal předsevzetí. Blaho
slavený kněz dává nám tu nahlédnout! 
hluboko do duše své a dosvědčuje, jak 
blahodárně působí na srdce naše exercicie, 
když se jim řádně věnujeme.

Deník bl. P. Colombiéra obsahuje zá
znamy jednak z tak zv. velkých exercicií, 
která s krátkými přestávkami trvají celý 
měsíc, jednak z exercicií ročních, která 
členu řádu Tov. Jež. jest konati každý rok 
po plných 8 dní. Velké exereicie dělí se 
na čtyři týdny: V prvním týdnu dopíduje 
se exercitant hlavně, proč a jak má Bohu 
slouží ti, v druhém se vzdělává na příkladě 
Kristově, v třetím kráčí za Kristem ukři
žovaným a ve čtvrtém utěšuje se jeho slávou.

Podejme již několik ukázek, jak bl. P. 
Colombiére sv. pravdy pronikal a jimi se 
posvěcoval. <

Z prvního týdne: Bůh jest: „Při úvaze 
pravdy, že jest jeden Bůh, že je tudíž bytost, 
jíž nelze nebýti, která nemůže ničeho po- 
zbýti a ničeho nabýti, která pojímá v sebe 
veškeré bytí, která je pramenem veškerého 
bytí, která na ničem není závislou, ani aby 
byla, ani aby byla lepší, zachvěl jsem se 
nad touto nepochopitelnou velikostí. Mám 
za to, že jsem nikdy tak nepocítil, když jsem 
je srovnal s touto myšlenkou ....

Obdiv můj vy vrcholil, když jsem uvažoval, 
jak tento Bůh, tak veliký a neodvislý, ráčil 
mysliti na člověka a v tom si téměř libovati, 
aby prosby jeho vyslyšel, službu jeho žá
dal, chyby jeho pozoroval. Zdálo se mi, 
že vidím velikého krále, jenž se stará o 
hrst mravenců. Kdyby nás zavrhl, ano 
zničil jen z té příčiny, že se mu tak zalíbilo, 
bylo by to tolik, jako kdyby člověk ze 
zábavy zabil mouchu nebo mravence.

Procitl jsem ze svého obdivu při myš
lence, že Bůh je právě tak dobrý a milo
srdný jako veliký a mocný. On jest pro
pastí vznešenosti, ale také propastí milosrdí, 
a to mně dodává naděje, s důvěrou se k 
němu blížiti a s ním rozmlouvati. Bez této 
myšlenky, zdá se mi, že bych se neodvážil 
ani na Boha jen pomysliti. Zatím chci na 
Tebe mysliti, ó Bože můj, ale ne abych 
tě poznal, neboť k poznání Tebe nutno 
odpoutati se od země; cítím-však, jak ještě 
mnoho lpí mé srdce na pozemském prachu .. 
Nuže, otevři mé oči, Spasiteli můj! „Pane, 
ať vidím!“ Neprosím, abych viděl a poznal 

Tebe, dej mně jen světlo, abych poznali 
sebe sama, neboť až pochopím sebe sama, 
bezpochyby poznám i Tebe! „O kéž bych 
Tě poznal, kéž bych Tě poznal!“ —

Z druhého týdne: Obětování v chrámě, 
„Jaká oběť! Jak dokonale byla přinesena 
od Ježíše a Marie! Jaké cti dostalo se Bohu, 
při této příležitosti! Obětuji tutouž oběť 
při mši sv. O kéž bych to činil s týmiž 
city, se stejnou tužbou zalíbit! se Bohu! 
Raduji se, uvažuji-li ono jasné proroctví o 
obrácení pohanů, jež obsahuje chvalozpěv 
Simeonův: „Viděly oči mé spásu tvou, 
kterou jsi připravil před očima všech ná
rodů, světlo k osvícení pohanů“. Tento sv, 
kmet byl velmi osvícený; byl asi velké- 
svatosti, protože se mu dostalo tak zna
menitých milostí. Opravdu svátých je jen 
málo, ale jsou přece a byli za všech dob“.

V třetím týdnu poznamenal si světec: 
při úvaze o odsouzení Páně: „Nemálo jsem 
žasl nad nespravedlností Pilátovou, jenž: 
odsoudil Pána na kříž, ale byl jsem mocně 
pohnut, jak se Kristus tomuto nespraved
livému soudu podrobuje, jak chápe se kříže, 
na ramena jej bere s obdivuhodnou po
korou, mírností a oddaností, jak dostoupiv 
na vrch hory, dává se obnažiti, na kříž: 
uléhá, ruce i nohy své drží, aby byly pro
bity a jak se svému Otci obětuje s pocity, 
jichž je schopen jedině on. Věru, tato 
myšlenka činí mně kříž tak pomilování 
hodným, že mám za to, že bez něho ne
mohu býti šťastným. S úctou patřím na 
všecky, které Bůh . navštěvuje pokořeními 
nebo všelikými protivenstvími; to jsou bez
pochyby jeho miláčci. K mému pokoření 
třeba, abych se jen přirovnal k nim, dokud 
se mi daří dobře.“

Ve čtvrtém týdnu konečně čteme tuto 
poznámku při úvaze o lásce; „Byl jsem 
mocně dojat při myšlence na všechna do
brodiní, kterých se mi dostalo od prvního 
okamžiku- mého života až do nyní. Jaká 
dobrota, jaká péče, jaká starost o tělo i duši, 
jaká trpělivost, jaká mírnost! Není mi za
jisté obtížno, abych se mu zcela oddal 
anebo aspoň z celého srdce si žádal jemu 
náležeti; neboť si netroufám říci, že jsem 
mu již skutečně přinesl za oběť sama sebe; 
zkušenost sama mne o tom poučí. Bylo 
by na mně, abych se pokládal vpravdě za 
nejnevděčnějšího a nejhoršího člověka, 
chtěl-li bych mu něco odepříti. Uznávám, 



že mu nevyhnutelně musím náležeti, a nikdy 
bych nemohl souhlasiti s odloučením od 
něho. Ale dříve třeba zkusili, zdali mám 
k vykonání tohoto krásného předsevzetí 
také dost síly a vytrvalostí. Jsem nesmírně 
sláb; ze sebe toho nedokáži, příliš jasně 
pociťuji tuto pravdu. Jsem-li Ti věren, 
ó Bože můj, Tobě náleží za to všechna čest; 
nevím, jak bych si sám mohl z toho něco 
připisovat; leda, že bych úplně zapomněl 
na sebe sama.“

Tato velká duch, cvičení světec konal v 
listopadu r. 1674. Jeho poznámky z ročních 
exercicií o tři léta později ukazují nám, 
jaký pokrok učinil v tomto období v do
konalosti a oddanosti vůči Bohu. Z těchto 
poznámek vyjímáme aspoň tyto zakončující 
myšlenky: „Nikde nekyne nám pokoj, leč 
zapomeneme-li sami na sebe; třeba nám 
se rozhodnouti, že zapomeneme i na své 
duchovní zájmy, abychom nehledali ničeho 
než čest Boží.

Tato slova nikdy mi nenapadnou, aniž 
by mne nenaplnila světlem, pokojem, svo
bodou, útěchou a láskou: Prostota! — 
Důvěra! — Pokora! — Úplný sebezápor! 
— Bez výhrady! — Vůle Boží! — Má 
pravidla!

Nikdy nemám větší radosti, než odkryji-li 
na sobě novou, dosud mi neznámou slabost. 
V těchto exerciciích měl jsem několikrát 
tuto radost a ještě tolikrát ji pocítím, koli

krát mi Bůh při mém přemýšlení o sobě 
samém dá své světlo. Věřím pevně a v této 
víře nalézám velmi velikou útěchu, totiž že 
Bůh vede ty, kteří se mu oddají a že pečuje 
o ně i v nejmenších věcech.“

R. 1679 byl bl. P. Colombiére spirituálem 
15-16 scholastiků svého řádu v Lyonu. Před 
ročními exerciciemi, jež jím bylo konati a 
jež sám řídil, dal svým svěřencům písemně 
tyto pokyny, které zde stručně uvádíme:

1. Duchovní cvičení konej za vhodné 
nálady!

2. Dbej samoty, aby ses mohl klidně 
zpytovat.

3. Exercicie konej s úmyslem se polepšili 
a posvětiti.

4. V duch, cvičeních obírej se jen Bohem 
a svou duší!

5. Zachovej úplnou samotu!
6. Plň svědomitě všechna pravidla a 

všechny předpisy!
7. Obrň se proti dlouhé chvíli, sucho

páru a zármutku!
8. Bud ochoten přijmouti milosti, jež 

Bůh ti chce udělili.
9. Důvěřuj pevně#v Boha!

10. Otevři své srdce pokorně duchovnímu 
vůdci a dbej jeho pokynů!

11. Den před exerciciemi vzbud touhu 
po samotě a dokonalosti! „Blahoslavení, 
kteří lačněji a žíznějí po spravedlnosti, 
neboť oni nasyceni budou.“

EXERCIČNÍ HLÍDKA.
Exercicie v Hlučíně. Nejlepší přípravou na svátky 

vánoční jsou exercicie. Použijte vhodné příležitosti 
a přijedte v hojném počtu zvláště Vy, kterým v době 
polních prací nebylo možno exercicií se účastniti.

Exercicie budou:
pro české ženy od 3. do 7. prosince, 
pro české muže od 20. do 24. prosince, 
pro české mládence od 27. do 31. prosince.

Od 7. do 19. prosince je volná doba; možno jí 
použiti pro zvláštní kursy jednotlivých farností, družin 
atd. Exercicie pro české ženy bude říditi dp. P. 
Alfons Daňha C. Ss. R. z Prahy.

Stojanov. Exercicie v prosinci: 9.-13. jinoši, 
16.—20. jinoši.

Před obrazem svaté Panny. Velebný pane, jsou 
to první exercicie, jež konám, a snad vás bude za- 
jimaf, co mne sem přivedlo. Můžete-li mi ted ně
jakou chvilku věnovat, budu vám vypravovat celou 
historii mého obrácení.

Bylo to po maturitní zkoušce. Já, tehdy jako 
většina studentů, beze všeho hlubšíbo nazírání na 

život, lhostejný vůči všemu, co se týkalo Boha a 
duše, ztrávil jsem tehdejší prázdniny cestováním. 
5 jedním spolužákem pustil jsem se na Slovensko, 
a pak zpět domů. Poslední zástavky byly Radhošť 
a Hostýn. Na posvátnou horu jsme přišli kdysi 
v sobotu, rozumí se, že jako turisté, ne jako pout
níci. Prohlížíme si kostel, a pamatuji se, že my
stické ticho přerývané jednotvárným tik-tak věžních 
hodin na mne divně působilo. Porůznu klečelo tam 
několik poutníků, všichni ponořeni v modlitbu, ale 
já byl ještě dalek toho, abych poklekl vedle nich.

Po obědě táže se mne kolega: „Tak co, půjdeme?“ 
Bylo to tak v plánu, že ještě týž den odcestujeme, 
ale mne cosi táhlo a zdržovalo; snad zvědavost, 
snad něco jiného — Bůh sá n ví. Viděli jsme totiž 
první procesí přicházet nahoru, a já mu řekl: „Ještě 
jsem tu nikdy nebyl, zajímalo by mne vidět, jak si 
tu poutnici počínají — odložme svůj odchod na 
zítřek“. „Budiž“, odvětil, a bylo hotovo.

Celé odpoledne jsem zvědavě prohlížel každé 
procesí, národní kroje některých byly pro mne za



jímavou novinkou, jejich srdečný zpěv však nepozů
stavil v mé duši nižádného dojmu.

AI večer! Před sedmou hodinou rozezvučel se 
zvon, co bylo venku, hrne se do chrámu, a já ze 
zvědavosti s nimi. Svaíyňka byla brzo plničká, a já 
našel místečko kdesi v koutku u oltáře Panny Marie 
Lurdské.

Je; i bělostná socha oblitá září elektrického světla 
mne naráz upoutala. Viděl jsem, jak oči všech lpí 
na rtech kazatele — mluvil tehdy o sv. Panně, 
ideálu neporušené čistoty — já poslouchal tak na
polo i zraku se sochy nespustil. Cítil jsem, že mne 
to fá ie vzhůru, do vyšších sfér, do čistších sfér 
než r; 1 jaké jsem byl zvyklý.

Po požehnání jsem se dostal k hlavnímu oltáři. 
Reflektor vrhal záplavu záře na milostnou sochu, 
a já měl dojem, jako by mírně skláněla hlavu k zá
stupům poutníků, kteří na kolenou před ní, očí s ní 
nespouštějíce s veškerou vroucností milujícího srdce 
zpívali:

„Ty jsi též lilium nejkrásnější, 
vůni líbeznou jež vydáváš . . . 
Ty jsi nad slunce, měsíc jasnější, 
Paní a Královna nejstkvělejší . . .

Její volná ruka při tom rozpjatá, jakoby je .při
vinout chtěla na své srdce mateřské, a lehounký 
úsměv v tváři zdál se volat: „Budte mi vítány, dítky 
milené“.

Setrval jsem ve svatyni hodně dlouho. Na lože 
se mi nechtělo, zamluvený slamník v noclehárně jsem 
přenechal nějaké paní s dítkem, a zůstal venku, na 
trávníku. Se všech stran doléhají ke mně písně, více 
neb méně tlumeně, jejich melodie čini a onu svato- 
hostýnskou letni noc překrásnou, vpravdě čarovnou, 
pohádkově krásnou a já si řekl: „Ty všechny písně 
oslavují Marii -- co srdcí zde, všechna milují 
Marii, všichni sem přišli k vůli ní, ta srdce všechna 
roznícena láskou k ní, šťastná v její svaté lásce“. . 
A já? . . Hledím k obloze, na níž se mihotá na 
sta hvězd, a cítím, co řekl sv. Ignác: „Jak se mi 
hnusí země, když se zadívám k nebesům“. Jak se 
mi tehdy začal hnusit můj vlastní život, dosavadní 
život, samé milkování a samá lehkomyslnost.

Druhého dne ráno se mi nechtělo z kostela. Spo
lečník mne tahá za kabát: „Tak půjdeme?“ „Já 
bych tu rád zůstal“, a vymlouval jsem se, že mne 
zajímá zpěv. „Tak si tu zůstaň, já půjdu do lesa, 
v poledne se shledáme*. Já mezi tím váhal a bo
joval sám s sebou — a uznáte sám, že to byla 
oběť ohromná: student, zvlažnělý, který byl jako 
chlapec 12 ietý naposled u sv. zpovědi, íed se po
stavil k zpovědnici — ohlížel jsem se ha všechny 
strany, zda neuvidím známé tváře — to bych se byl 
neodhodlal za živý svět. Ale bohudík, viděl jsem 
samé neznámé poutníky, každý si hleděl svého a o 
mne se nestaral, a tak po krutém vnitřním boji jsem 
se postavil k zastrčené jedné zpovědnici, u níž stáli 
jen muži. Přiznám se upřímně: volno mi tam příliš 
nebylo, a když na mne přišla řada, bylo mi hodně 
úzko. Zpovědník si toho asi všiml, a na jeho otázku 
jsem odpověděl: „Nemínil jsem původně, ale abych 
udělal radost matce“. A to bylo pravda. 5v. přijí
máni nedopadlo skvěle. Modlitebních knížek jsem 
neměl, a sám se modlit nedovedl. Poslouchal jsem 
jen milé mariánské písně, jež mne v pravém smyslu 
ovívaly jako jarní vánek.

Po polednách se Hostýn vyprázdnil tak rychle a 
ještě rychleji než den před tím naplnil. Jako vy
meten, z tisíců zbylo jen něco málo těch, kteří snad 
zůstali na druhý den nebo čekali na večerní vlak. 
Za posledním průvodem jsme se vydali na cestu 
i my. Jdeme mlčky, zamyšleni, v jiné náladě než 
včera nahoru. Hlavou se mi honilo vše, co jsem 
viděl a slyšel: tváře zanícené vroucnosti, ozářená 
socha sv. Panny, písně atd. I můj druh byl za
myšlen. ale konečně začal:

„Což jsi oněměl?“
„„To zrovna ne, ale nechce se mi ani domů, bylo 

to tak krásné““.
„Mě se zdá, že jsi se tam stal naráz zbožný“.
„„Řekněme si upřímně: nebyli bychom na tom 

lépe, kdybychom se trochu mírnili v našem lajda
čení? K čemu to všechno je? Co z toho máme? 
Nejsou ty duše tam nahoře tisíckrát lépe na tom 
než my?““

„Tebe ten kazatel včera večer asi obrátil“.
„„Všiml jsem si včera po požehnání dvou dívek, 

které klečely před hlavním oltářem...““
„Však jsem viděl, jak se na ně zamilovaně díváš*.
„„Ano, díval jsem se, ale ne zamilovaně, tam 

před obrazem Mariiným mlčí všechna nízká hnuti, 
rozumíš?““

„Rozumím — a co chceš s těmi dvěma dívkami?“
„„Říci ti, že jsem jim záviděl““.
„A co pak, smím-li se ptát?“
„„Krásu nezkaženého srdce, čistotu křišťálové 

duše, jejich vnitřní štěstí a blaho, všecko““.
„Mně se zdá, že chceš svou K. nechat“.
„„Také že tomu udělám konec. Řeknu jí ihned, 

že to milkování není k ničemu, leda k hříchu. Při 
pohledu na ty dívky tam jsem cítil: Když jde o ži
votní svazek, chtěl bych, aby mne provázela po 
boku taková andělská bytost. Co jsem dosud dělal, 
se mi protiví. Ta není stvořena k tomu, aby mu
žovi i dětem byla strážným andělem, taková, která 
v 16 letech je hotova a ochotna ke všemu, když 
lecjaký nedostudovaný kluk s mlékem na bradě si 
chce krátit dlouhou chvíli““.

„To děláš sám sobě pěknou poklonu“.
„„Ano, stydím se dnes sám před sebou, že jsem 

se tak zahazoval. Moje jednání nebylo jinocha dů
stojné — bez vážných úmyslů tahat se s děvčetem““.

„Já tě dnes nepoznávám“.
„Víš: když jsem slyšel slova’ kazatelova a když 

jsem viděl ty zástupy mladých duší plných vroucnosti, 
řekl jsem si: Ten ideál, který tolik tisíců srdcí plní 
nadšením, vede k čistotě a ctnosti, chrání a sílí 
v bojích, a to už po tolik staletí, ten ideál nemůže 
být illusorní a zbájený; takovou moc může mít jen 
ideál skutečný““.

„Vzpomeň na řeckou mládež- i ona měla ideály, 
a snad neřeknes, že byly skutečné?“

„„Zda byly skutečné či nic, o tom nemluvím. Ale 
pravíš sám: 1. řecká mládež — tedy ne všecko 
lidstvo; 2. měla ideály, a ty pominuly spolu s jejich 
bohy a bohyněmi, zaiím co tento ideál, Maria, svítí 
už celá staletí a tisíciletí veškerému lidstvu a oza
řuje celičkou zemi. Pokračování.



Brno, 10; E. Procházka, Brno, 10; Dr. 
J. Beran, Praha, 5; Frant. Minařík, 
Lomnice, 4; far, úř. Paršovice 440; A. 
Langrová, V. Bystřice, 12; M, Záhor- 
ský, Vallonsko, 20; P, J. Faksa, Raš- 
kov, 12; V. Vedral, Starce Stř„ 10; M, 
Baštařová, Rácovice, 6; P, J, Chytil, 
Kroměříž, 12; P. J. Doležel, M, Třebo
vá, 12; E. Krasická, Střítež, 12; A. Va
lenta, Žákovice, 12; J, Mazal, Unice, 
10; J, Smékal, Ždětín, 12; M. Rumle- 
rová, Dvůr Král, n. L„ 40; Fr. Čuřík, 
Lukov, 12; P, A, Marek, Penčice, 110; 
J. Sůchola, Vlkoš, 12; P. Marek, Pen
čice, 42; P. J. Filip, Štítná n. VI., 5.80; 
P, Marek, Penčice, 68; Fr. Kužela, H. 
Moštěnice, 12; P. J, Kalivoda, Praha, 
6; P. A, Marek, Penčice, 67; E. Petrá- 
šová, D, Ves, 5; Č, Novák, Mostkovice, 
12; K. Boltnar, Svatobořice, 12; P, A. 
Hekela, Těšetice, 10; sestry sv. kříže, 
Zábřeh n. O., 4; F, Chramosta, Vlkoš, 
12; far. úř. Hostíce 9; P, A, Marek, 
Penčice, 107; P. B, Cyprín, Bechlín, 
10; N. N„ Těšetice, 10; far. úř. Střítěž 
108.50; Fr. Továrek, Lhota, 6; P. J. 

Resl, Touškov, 20; P. Fr. Michálek, 
Hradec, 15; ctpp. bohoslovci, Olomouc, 
432; Sklenářová, Bystrovany, 20; J. 
Kubišta, Wondelgem, Belgie, 35; F. Ú. 
Náměšť 74; F, Ú, Polešovice 60; P. J. 
Novotný, Břeclav, 20; far. úř. Křenovi- 
ce 176.90; F. Smrtka, Uh. Brod, 12; 
P. J. Janda, Miletín, 12; A, Dočkal, 
Ptení, 6; Fr. Kremlička, Jihlava, 5; A. 
Pijáček, O. Nová Ves, 12; Fr. Sláde- 
ček, Kyselovice, 12; far. úř. Zubří u 
Rožnova 125; E. Čmyrek, Val, Meziří
čí, 10; far. úř, Prusinovice, 151; dr. 
Fr. Vlach, Kroměříž, 12; P. A. Manek, 
Penčice, 25 Kč.

Zahraniční misie: P. A. Odrážka, 
Ruda, 150; P. D. Stek, Staníslavov, 33; 
P. V. Bubník, Soběslav, 50; P, A, Glos 
200; ministerstvo zahraničních věcí 
49.500 Kč,

Vnitrní misie: Nejmenovaná, Olšany, 
200; far. úř. Rohle 209.40 Kč.

Na monastýr vých. redemptoristů: 
P. J. Svátek, Křečhoř, 100; iP. V. Je
línek, H. Cerekev, 10 Kč.

Literatura.
Všechno pro sociální království Je

žíše Krista! Duše, které touží zcela se 
zasvětiti Božskému Srdci Páně a svou 
oddaností, láskou a oběťmi hradili mu 
nedostatek cizí lásky, zachraňovat! 
duše a vyprošovali Boží požehnání cír
kvi sv., upozorňujeme na Sdružení 
smírných obětí, jehož sekretariát je v 
Přerově, Šířava 7. Bližší poučení o 
tom sdružení, jež má i u nás již tisíce 
členů, lze nalézti v příručce Vrchol 
úcty k Srdci Ježíšovu a krásné vy
světlení o smíru v knize Plusově Myš
lenka smíru. {Obě tyto knihy vydala 
Edice smíru v Přerově.) Nezištné a 
obětavé dívky katolické od 15. do 28. 
roku věku, které chtějí nejen vlastním 
posvěcováním, ale i apoštolskou čin
ností přispěti k záchraně našeho náro
da před moderním pohanstvím, při
hlaste se za sociálně charitativní pra
covnice v Přerově na Šířavě 7. Někte
ré pracovnice (sestry charitky) jsou 
již s šířavskými ctih. sestrami Nep. 
Poč, P. Marie činné na pražské peri
ferii v útulku sv. Terezičky v Dol. 
Krči č. 300 a na brněnské periferii (byt 
na Pekařské ul, 8), prodělávajíce tam 
u sester část své doby zkušební. O je
jich činnosti a vůbec o laickém apoš- 
tolátě na pražské periferii se zmiňuje 

dp. dr, Frant. Kruš T. J. v krásných 
dvou brožurkách sbírky „Životem" č. 
63. „Na pomoc velkému dílu!“ a č. 64. 
„Jde o svatováclavské dědictví". Čin
nost JSP je drobná apoštolátní práce, 
podobná činností Markétky Lekeuxo- 
vé, jejíž životopis jest nyní u nás již 
dostatečně znám jednak z brožurky 
„Markéta apoštolka“, jež vyšla ná
kladem „Hlasů svatohostýnských“, 
jednak z krásného velkého životopisu 
„Markétka“, jejž vydala Edice smíru 
v Přerově, Směrnice pro takovouto 
drobnou apoštolskou práci vycházejí 
měsíčně v Přerově. Předplatné na rok 
3 Kč. U každé žadatelky do Jednoty 
sociálně-charitativních pracovnic se 
požaduje určitý stupeň inteligence, 
zralá, zdravá, zbožnost, nezištná dob
rota, taktní chování, mlčelivost a dob
ré zdraví, Chudoba není překážkou 
přijetí do JSP. Nepřijímají se však 
dívky, které už byly řeholními kandi
dátkami nebo sestrami. Na podporu 
laického apoštolátu je vybudováno 
Sdružení svaté Terezie Ježíškovy — 
rovněž v Přerově. Členové sdružení se 
přičiňují, aby modlitbou, obětmi, pří
kladem a součinností podporovali a- 
poštolskou práci o záchraně duší. Po
učení o sdružení obsahuje modlitební 



knížka Po vůni tvých růží, jež právě 
vychází v druhém, rozšířeném vydání 
(6 až 10 tisíc), Do ducha sdružení uvá
dí kniha Duch sv. Terezie Ježíškovy, 
jež náleží k nejlepším spisům o sv. 
Terezičce vůbec,

Dr. Bartoloměj Kutal, profesor bib
lického studia starozákonního na Cy
rilometodějské bohovědné fakultě v 
Olomouci, podjal se záslužné práce 
vydáváním komentářů těch knih Písma 
sv., jež nazýváme menšími proroky. 
Tiskem Lidových závodů vyšla právě 
„Kniha proroka Oseáše“ („Liber pro- 
phaetae Hošeae“), přeložená latinsky 
a metricky z původního textu, a opa
třená výkladem a poznámkami kritic
kými a jazýkozpytnými. Cena 25 Kč. 
Autor vhodně posvětil tuto svou knihu 
oslavě milénia svatováclavského, ne
boť je známo, že už v dětských letech 
si zamiloval knihu Písem sv., z ní čí
tával, ba i napaměf se jí učíval. Pro
hloubená četba proroků, varujících a 
napomínajících zbloudilý národ ve 
jménu Hospodina-Boha, zůstává uži
tečnou a časovou i v době dnešního 
úpadku národa, jenž kdysi vynikal prá
vě znalostí bible!

Známý pravoslavný Rus dr, Valerij 
Viiínski vyldal v Paříži v lil. knize 1929 
„Katoličeskago Vremennika“ obsáhlou 
stať pod názvem „Katolictví to zcirkev- 
nění žži>o/« (Katoličestvo i ocerkovlenie 
žižni). Je to výmluvná apologie ná
boženského života katolického, která 
jasnými fakty poráží nespravedlivou 
výtku, činěnou mnohdy se strany pra
voslavných, jako by se katolická cír
kev spokojovala jen strohým juridis- 
mem, prázdnou zevnější formou bez 
mystické hloubky náboženské. Dr, Vi- 
linský nejen z osobního styku a bystrý
ma očima nahlédl do náboženského ži
vota dnešního katolicismu, ale prostu
doval i příslušné prameny, informoval 
se poctivě z odborné literatury katolic
ké, aby mohl ukázat svým pravoslav
ným bratřím ony vzácné květy kato
lické vroucnosti náboženské, jimiž se 
právem může honosit katolická církev: 
duchovní cvičení, rozjímání, úcta ma
riánská, smírné pobožnosti, hnutí eu- 
charistické, slavnosti Božího těla, svá
tek sv. Rodiny, Krista Krále, Apošto
lát jednoty, Katolická akce atd, Dr. 
Vílinský napsal svou stať pro své brat
ry ruské. Ale i český katolík, znající 
ruský, se zájmem si přečte jeho knížku 
— vyšla jako separátní otisk a možno 
ji objednati v sekretariátě ACM., Olo

mouc, Salesianum — se zájmem i pro
to, že se mu v krásném světle cizího 
úsudku objeví domácí poklady víry. 
Doporučujeme i jako dárek pro přá
tele z ruské emigrace!

Lvcvský katolický měsíčník „Niva‘‘, 
který dosud redigoval dr. Kostelník, 
přešel letošním listopadovým číslem do 
majetku lvovské řeckokatolické epar- 
chie. Redaktorem stal se O. Petro Cho- 
min, hlavními spolupracovníky pak 
jsou prof, dr. Josef Slipyj a O. Vasil 
Licinjak. „Niva“, která za redakce dra 
Kostelníka leckdy přinášela články ar 
nebo aspoň noticky a posudky, vyvolá
vající roztrpčující polemiky v táboře 
katolickém i kněžském, stává se za 
nové redakce orgánem Katolické akce, 
ač navenek svého roucha nezměnila.

Mikulášská a vánoční nadílka! V ro
ce svatováclavského milénia připravila 
edice Smíru (Přerov, Šířava 7) našim 
dětem k sv. Mikuláši a na Ježíška 
knihu „Dej mi srdce své“. Je to1 sbírka 
pěkných povídek pro mládež. Názvem 
je dobře vystižen vychovatelský mo
ment toho dílka. — Jestliže již útlé 
srdce se zadá Ježíškovi, jestliže k ně
mu přilne celou svou čistou a něžnou 
láskou, jistě se později tak snadno 
nepropůjčí k nemravnosti pro nízkou 
chvilkovou rozkoš, naopak, dovede 
pro Pána Ježíše a pro jeho zájmy při
nášet i značné oběti. Sílu k tomu čer
pá z nejsvětější Svátosti. — Aby se 
naše děti roznítily láskou, k nejsv. Eu
charistii, k tomu mají aspoň poněkud 
posloužiti povídky, jež tuto podáváme. 
Cena knihy 12 Kč. — Mimo to má 
edice Smíru: pro děti: Bílé květy, 5.50 
Kč; Willam, Pán Bůh na návštěvě, 4.50 
Kč; Květy nejsv. Svátosti, 8 Kč. Pro 
mládež dospívající a pro dospělé: Dor- 
ner, Na rozcestí, 2.40 Kč; Pfannmúller, 
Když přišla na svět Láska, 20 Kč, 
modl. knížka Po vůni tvých růží, vá
zaná 12 Kč; M, Schmid, Vrchol úcty 
k Srdci Ježíšovu, 26 Kč; Faber, Dob
rota, 3 Kč; Plus, Bůh v nás, 20 Kč; 
Myšlenka smíru, 12 Kč; Mosseng, A- 
poštolát, na který se zapomíná, 6.80 
Kč; Chautard, Duše veškerého apošto
látu, 20 Kč; Duch sv. Terezie Ježíško
vy, 20 Kč; Suberville-Odvalil, Hvězda 
z Lisieux, 12 Kč; P. Alberti, Nová 
světla, 12 Kč; M. Lekeux, Markétka, 
20 Kč; Wiesen, Čeho po tobě žádá 
laický apoštolát?, 1 Kč; Modlitba za 
zpovědníka na obrázku sv. Terezičky 
20 h, 100 výtisků 15 Kč; Modlitba z,a 
exercični hnuti téže ceny.


