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Předmluvou

Kniha tato, již jsem napsal na požádání dra S. 
Braita O. P., redaktora časopisu „Na hlubinu", ne
má literárních nároků. Její poslání je spíše apolo
getické. Chce pomoci všem, inteligenci i lidu, ve 
vyhledávání zdravé četby, neboť na ní velice často 
závisí celý život člověka. Ovšem mezi těmi 1200 
knihami, které doporučuji, nejsou samá veledíla, 
díla hluboká a kritikou uznaná za nejlepší, ale vy
bral jsem knihy, které bez bázně může každý číst 
a doporučiti svým bližním a svým drahým. Jako 
vedoucí literární rubriky v „Lidových listech" měl 
jsem příležitost během sedmi let přečísti mnoho 
knih dobrých a mnoho knih špatných, a jen o těch 
prvých mluvím v tomto svazku. Nezmiňuji se o dí
lech starších, všímám si téměř výlučně knih, které 
vyšly po válce a nevylučuji ani spisovatelů, kteří 
sice nestojí v našich řadách, přece však napsali 
něco krásného a hodnotného. A zvláště zdůrazňu-

Íi: Nejde jen o knihy psané pěkným a líbivým slo- 
lem —  často bývají takové knihy jedem pro čtou

cího —  nebo uchvacující strhujícími momenty, 
nýbrž o knihy, které oblažují a ozařují člověka zá
bleskem krásy. Pravý umělec nespokojuje se líče
ním vnějšku, nýbrž sestupuje do nitra.

Četba zdravé knihy jest pro nás povinností, již 
nám ukládá doba sama. Na tuto důležitost nesmě
jí katolíci zapomínati. Rozhlédneme-li se kolem 
sebe, neubráníme se i při povrchním pozorování 
dojmu, že v historii lidstva bylo málo dob tak 
vážných, těžkých a hrozných, jako doba pováleč
ná. Boj Boha o člověka a člověka o Boha vy
vrcholuje a nebyl nikdy veden tak ďábelsky jako 
právě v posledních letech. Jsme svědky prudkého 
náporu na duši dítěte, na duši mladého člověka, 
náporu, jemuž katolíci nedovedou vždy úspěšně 
čeliti a zbraní nejostřejší, jíž umí nepřítel zname
nitě vládnouti, jest nejčastěji právě kniha, tisk, no
viny, časopisy, naplněné ne chlebem života, nýbrž
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zárodky duchovní smrii. Proto ta zodpovědnost.
Když Jaroslav Durych, který vydával dříve své 

knihy u L. Kuncíře, podepsal smlouvu s naklada
telstvím „Melantrich", kterému nyní přísluší prá
vo vydávat díla velikého umělce, rozpředla se de
bata, zda si katolíci dovedou sami udržeti své na
kladatelství, a diskuse nevyzněla pro katolíky 
kladně. Jest to smutné vysvědčení pro nás, neboť 
dokazuje, že katolíci přes to, že kupují dosti knih, 
ponechávají si často věci literárně bezcenné, ba 
mnohdy i škodlivé duševnímu zdraví, jen proto, 
že jim byly zaslány z toho kterého nakladatelství. 
Tvrzení, že žijeme na přelomu dějin, nám dokazu
je boj materialismu —  ztělesněného ve hnutí bez- 
věrců, šířeném v celém světě —  s křesťanstvím a 
filosofickým idealismem, jež vedou duši k Bohu. 
Vážní myslitelé i politici, a to i nekatoličtí a prote
stantští, netají se s přesvědčením, že jediné kato- 
licism jest schopen zvítěziti nad nevěrou, ať již 
se projevuje v jakékoliv formě.

A jak chcete zachrániti víru v osobního Boha, 
v duši člověka, neuvědomíte-li si svaté a katego
rické nutnosti dobré knihy? Jsou známa těžká léta 
konce minulého století, v nichž nevěrecký libera- 
lism a socialism sváděly u nás urputný boj s Církví 
o duše, boj, ve kterém tolik věřících podlehlo. 
A tehdy liberalismus vítězil knihou, novinami, za
tím co katoličtí vůdcové dělali v tomto směru veli
ce málo. Ale jeden z nich přece se bil proti tomuto 
proudu: nesmrtelný biskup Brynych, který dal roz
kaz: Proti knize knihu, proti špatné knize dobrou 
knihu! Přiznejme si to: bez tohoto rozkazu a bez 
veliké práce Brynychovy bychom dnes nezname
nali téměř nic.

Stěžujeme si na hospodářskou krisí. Pravda, jest 
hrozná a mnohým není možno kupovati knihy. 
Musí počítati s každým haléřem. Tím nutnější jest 
přísný a správný výběr. Peníz těžce vydělaný musí 
býti dán na věc hodnotnou, a jediné tehdy nese 
největší úroky.
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Lidská duše je jako květina, která potřebuje vlá
hy ke svému růstu. Jestliže dnes tolik duší usychá, 
třeba hledati příčinu v tom, že jsou zalévány málo, 
nebo nic. Deštěm, napomáhajícím k růstu duše, je 
zúrodňující slovo, myšlenka, jež jedině tehdy jsou 
krásné, nesou-li pečeť pravdy. Jen knihy s takový
mi myšlenkami plní své vznešené apoštolské po
slání.

Varujte se četby špatné knihy! A varujte před 
ní hlavně mládež!

Velký spisovatel dánský Joh. Jórgensen, který 
po dlouhém a těžkém hledání našel cestu k Bohu 
a stal se nadšeným tlumočníkem ducha svatého 
Františka z Assisi, napsal jednu povídku, kterou by 
měli znáti všichni lidé, nejen katolíci a nejen ro
diče.

Ve velikém městě žil slavný spisovatel, obdivo
vaný, uznávaný kritikou a hojně čtený, hlavně mla
dými lidmi. Ale jeho knihy, v nichž pěkným slohem 
byla doporučována nemravnost, nepřinášely rado
sti, nepovznášely, nýbrž dráždíce nižší pudy, za
bíjely. Jednou přišel k onomu spisovateli jinoch asi 
pětadvacetiletý, ale vypadající jako stařec. Byl za
nedbán, nečistý, rozervanost mu křičela z očí 
i z tváře. Dechl na spisovatele, který si hověl v ná
dherné lenošce, a z jeho úst se šířil puch. Jen ně
kolik slov řekl slavenému umělci:

Psal jste líbivé věci, hltali jsme je, ale s vašimi 
slovy jsme ssáli jed. Cítíte ten puch z mých úst? 
Znamená rozklad mého těla, mého mladého těla, 
které bylo kdysi krásné, nadějné, plné života. Dnes 
jest obrazem smrti, a za to mohu poděkovati vám. 
Zabil jste mne svými spisy. —  Po těchto slovech 
se jinoch zastřelil.

Nemylme se:
Jde o život nebo o smrt. Čtete-li dobrou a krás

nou knihu, dáváte-li ji čísti někomu jinému, nasy
cujete sebe nebo jiné chlebem života. Podáváte 
sobě nebo někomu jinému číši nápoje, který sílí 
a který brání zkáze. Stáváte se dárci zdravé krve
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do cév společnosti, lidí. Rozšiřujete radost, veselí, 
blaženost. *

Zdaž to není nejkrásnějším plodem lásky?
Proto vydávám i tuto knížku a přál bych si, aby 

v tom směru co nejvíce vykonala.
Dr. Josef Krlín.



( . N e j p o t ř e b n ě j š í  č e t b a

D o  tohoto oddílu zařazuji jen několik knih, které 
by neměly scházeti v knihovně žádného katolíka, 
a hlavně v žádné rodině katolické. Denně by měli 
po nich sáhat, číst je, rozjímat, neboť ony jsou 
chlebem, jehož potřebuje duše, aby žila, rostla 
a krásněla. Je to na prvém místě kniha knih, napsa
ná z vnuknutí Ducha Svatého, Písmo svaté.

Hilaire Belloc, slavný anglický spisovatel, zmiňu
je se v jedné studii o příčinách, jež zavinují usta
vičné odkřesťaňování a zvláště zdůrazňuje jednu: 
Přestalo se čísti Písmo svaté. Inteligence a střední 
stav opovrhly Slovem Božím, po ní jím opovrhuje 
lid a výsledkem jest popohanštění Anglie.

Tento rozbor jest správný, neboť dokud svět 
světem bude, budou platnými slova: Ne samým 
chlebem živ jest člověk, nýbrž slovem. Slovo, jež 
nám podává Písmo, je Pravda věčná, která jest 
i základem i rozlišením. Buď z ní lidstvo čerpá, a 
pak roste, mohutní a je šťastné, nebo ji zavrhuje, 
a pak je rozerváno, upadá a zmírá. Slovo Písma 
jest chlebem pro duši, bez něhož se neobejde.

V českém národě měli vždy Bibli v úctě a v ro
dinách se z ní čítávalo velice často, hlavně za zim
ních večerů. Člověk tak žil v ustavičném styku s U- 
křižovaným i Narozeným, jeho chápání velkých u- 
dálostí církevního roku bylo hlubší a život nesl 
pečeť onoho chápání. Člověk dovedl trpět, pomá
hat i obětovat se. Když mu vzali Písmo, vzali mu 
i sílu i radost, a slova Bellocova o Anglii jsou smut
ně pravdivá i pro nás.

11



Hluboký francouzský myslitel E. Hello v pře
krásné předmluvě ke „Slovům Božím" zdůrazňuje 
dvě vlastnosti Písma: Je tak propastné, že největší 
duchové lidstva na konci svého života ponořeného 
v myšlení a studia Písma musili doznati, že stěží 
sestoupili k hladině propasti. A totéž Písmo je zá
roveň tak zázračně prosté, že i neučení lidé je 
chápou.

Lidstvo trpí nedostatkem radosti, poněvadž není 
ve styku s Bohem. Radost jest v životě nutná, jinak 
člověk zmírá. Dejte mu tedy Písmo!

a) Písmo svaté.
Starý zákon, přeložený prof. drem J. Hejčlem; velký formát 
113 Kč, váz. 145 Kč. Nový zákon v překladu prof. dra J. Sý
kory. Velký formát. 70 Kč, váz. 90 Kč. Zkrácené vydání 
Bible. 4 sv. po 20 Kč. Kapesní vydání Nového zákona: 
Evangelia. Váz. 12 Kč. Žaltáře 7 Kč, váz. 20 Kč. Perikopy, 
čili Výňatky ze Starého i Nového zákona. 25 Kč, váz. 45 
Kč. Nákl. Dědictví Svatojanského.

Ant. Špale:
Kniha poutníkova. A. Neubert. 2 sv. 176 Kč.

Autor se pokusil se zdarem spojiti bibli a výkladný do
provod. Dbá nejnovějších výsledků badání a dovedl jich 
tak užíti a zpracovati, že se každému stávají pochopitel
nými a přispívají k ocenění věčných pravd Písma. Lze 
právem říci, že tato kniha skýtá čtenáři útěchu a posilu na 
pozemské pouti. Do textu jsou vloženy četné obrázky. Vý
prava pěkná.

Kniha Ijob.
Př. dr. Heger. Nakl. L. Kuncíř. 15 Kč.

Nový, zdařilý překlad známého biblisty brněnského. Pís
mo svaté jest věčně časové, ale přece se zdá, že některým 
obdobím lidského života zvláště odpovídá určitá kniha Pís
ma. A tak nynějším dobám, v nichž se lidé tolik bojí utrpe
ní, ztrativše pravý jeho smysl, v nichž mají tolik málo dů
věry, síly, a i radosti v utrpení, v nichž se lidé zabíjejí, 
nemajíce sil unésti tíhu bolesti, je vypravování svatého spi
sovatele o Jobovi nejúčinnějším lékem, vracejícím zdraví.
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b) Mše svatá:
Misál v české řeči. Tlumočil P. M. Schaller O. S. B. Nákl. 
Dědictví Svatojanského. Váz. v plátně 75 Kč, v kůži se zla
tou ořízkou 90 Kč.

„Naší největší touhou jest, aby opravdový křesťanský 
duch se rozvil a udržoval ve všech věřících, a proto jest 
nutno dbáti o svatost a důstojnost chrámů, v nichž se 
shromažďují věřící, aby hledali toho ducha u prvního pra
menu, totiž v činné účasti na nejsvětějších tajemstvích a 
veřejné a slavnostní modlitbě Církve." (Pius X, Motu pro- 
prio ze 22. XI. 1906.)

„V kruzích katolické inteligence západoevropské zvedla 
se v posledních desítiletích mohutná vlna t. zv. hnutí litur
gického. Snad od dob slavných reforem klynských neza
sáhlo žádné obrodné hnutí tak pronikavě do vnitřního ná
boženského života jako toto náhlé probouzené horlení pro 
pěstění liturgické zbožnosti, pro obnovení ducha liturgie 
ve zbožnosti věřících. Běží tu o akci nesenou plamenným 
nadšením pro vznešené hodnoty liturgie, jež novodobé 
západoevropské katolické inteligenci v době racionalistic- 
kého zplanění zjevují se v plnosti svého duchovního bo
hatství své krásy, hloubky i nadpřirozené působnosti."

Ta slova napsal nadšený horlitel pro liturgii dr. Fr. Cinek, 
jásaje nad vznícenou láskou ke mši svaté, jejíž hlubiny, 
vznešenost, krásu není s to pochopit a vyzpívat ani nej
nadanější básník a nejpokornější světec. Jen s chvěním 
lze pomyslit na okamžik Proměňování. Nic na světě není 
vyššího nad Eucharistii, která nasycuje k životu věčnému 
a světci rostli ohněm lásky ke Svátostnému Spasiteli a oběti 
nejsvětější. Vnitřní život byl jí prohlubován. Člověk, který 
mší svatou byl v ustavičném styku s Kalvarii, pronikal ku 
propastem tajemství, jež na něho vrhaly světlo; i zapla
vovaly jeho nitro božským mírem. Obcování mši svaté 
s vroucností a s knězem jest jakoby náznakem ráje.

Nesmrtelný biskup dr. Antonín Podlaha, kněz milující 
lidi a národ, nelitoval obětí, aby v důstojném rouše bylo 
vydáno české znění Misálu, knihy, z níž denně na celém 
světě kněží se modlí při oběti nejsvětější, která, mluveno 
slovy dr. Cinká, je „vitální činností nadpřirozeného živou
cího organismu, duchovního těla Kristova, které nadpři
rozený božský život plodí a do duší vykoupených rozvádí." 
Tlumočení Misálu P. M. Schallerem O. S. B. je dokonalé. 
Misál slovenski. Čin i pravidla mši. Nákl. L. Kuncíř. Kč 
30.— .

Dr. Fr. Cinek:
Mše svatá v pořadí církevního roku. Díl I.— II. v celo- 
plátěné ohebné vazbě, podle návrhu Bř. Štorma. Tištěno na
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zvláště vyrobeném dřevaprostém papíře. Nákl. Lidového 
knihkupectví v Olomouci. Prvý díl obsahuje výklad mše 
svaté, druhý liturgii na neděle a svátky. Letos ještě bude 
vydán díl III. a IV. s výkladem textů ke mši svaté na dny 
svatých a světic Božích. Kč 96.— .

Dr. Fr. Cinek se ponořil do tajemných hlubin liturgie a 
byl tak oslněn a nadšen, že jeho rozjímání, jež oznamují, 
co zahlédl, připadají jako krásná píseň básníka, rozpomí
najícího se v záblescích prorockého vidění. Jeho slovo jest 
rozpáleno ohněm zanícení, které stále více žhne, jak kněz 
proniká k samé podstatě mše svaté. Dr. Cinek se nespokojil 
povrchem, vnější krásou, jež dovedla strhnout takové ra
finované umělce, jakým byl třeba Huysmans, nýbrž sestu
puje k srdci oné krásy. Táže se theologie, historie, exegese, 
umění na jejich soud. Za jeho větami, jež hned plynou 
jako široký tok, hned se vzdouvají jako rozbouřené vlny, 
slyšíme a cítíme hlas modlitby a vůni pokory i plesání srdce 
rozradostněného. Není možno zmocnit se nekonečných 
výšin, lze jen napovéděti něco z jejich neznámých krás. 
Člověk nikdy nedosáhne věčna, jen se bude odvažovati 
tlumočit o něm svoji představu. I když zahlédne paprsky 
jasu, bude neschopen rozložit paprsek a popsat jej. Tak 
připadá každý, kdo hloubá o Eucharistii a mši svaté.

Dr. Cinek ve svém díle uvádí do hlubin liturgie. V prvém 
svazku rozmlouvá o její vznešenosti, o vývoji, srovnává 
východní se západní, rozepisuje se o ritu mše svaté, jejích 
účincích, o účasti při ní a přechází k výkladu rituálního 
útvaru mše svaté, k výkladu oběti nejsvětější. V dalších 
kapitolách rozjímá o mši sv. v době vánoční a předhodí 
velikonočním. Ve druhém svazku píše o době velikonoční, 
svatodušní a liturgii na církevní svátky. Rozdělil si tedy 
látku na několik velkých cyklů. Věřící se dovídá o hlubo
kém smyslu církevního roku. Celkem lze říci, že prameny 
světla tryskají z každé stránky a světlo se rozlévá v širo
kých pásech. Žádnému inteligentu by neměla scházeti tato 
kniha.

Fr. Hájek:
Myšlenky ke mši svaté. Vydala Čsl. akc. tisk. 1.50 Kč.

Cinkova kniha jest četbou pro inteligenci. Hájkova kní
žečka vhodným čtením pro lid. Ve Francii, Německu, Ra
kousku a po jejich vzoru i v Itálii a jiných zemích se uplat
ňují snahy naučit i prostý lid obcovati mši svaté s misál- 
kem v ruce. Hlavně benediktini konají v tomto směru ú- 
spěšné dílo. U nás, kde liturgické hnutí je teprve v začát
cích, nebylo vykonáno v tom ohledu nic. Dp. Hájek v laci
né knížečce se pokusil o to, o co se již dlouho snaží v ci
zině a jeho dílko by měli kněží co nejvíce rozšiřovati. Cha- 
rakterisuje je stručnost, ale i jadrnost, opravdová zbožnost
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a vroucnost. Výklad mše svaté je podán srozumitelné. Pro 
lid a pro mládež stránky velice prospěšné.

Dom Gaspar Lefebore:
Základy liturgie. Ed. Krystal, Olomouc. Kč 12.50.

Věcně psané dílo, obsahující přístupné vysvětlení ducha 
katolických obřadů a vedoucí ke správnému pochopení 
liturgického života.

Hodinky Mariánské.
Př. dr. J. Hejčl. Nákl. Dědictví svatojanského. Kč 1.20.

Píši o nich na prvním místě. Slovy Písma je v nich vy
jádřena a vyzpívána chvála Panny nejsvětější, Matky Syna 
Božího, již lidé vroucně milují. A nelze ji lépe uctit, 
než právě modlitbou těchto hodinek.

Na hod Boží vánoční.
Nákl. Benediktini emauzští. Kč 8.50.

Latinský text a vedle české znění jásavé vánoční litur
gie.

Od Květné neděle do Bílé soboty.
Nákl. Matice Cyrilometodějské. 20 a 28 Kč.

České tlumočení bolestných textů Svatého Týdne. Pře
klad uspořádal dr. J. Hejčl.

Týden Ducha Svatého. . .
Nákl. Krystal. Kč 5.— .

Význam svátků Ducha Svatého bývá málo chápán. Lásku 
k Duchu Pravdy rozšíří znalost svatodušních obřadů, jež 
obsahuje tato knížečka.

P. Martin Maria z Kochemu.
Výklad nejdražší oběti mše svaté. Nákl. L. Kuncíř, Kč 30.— .

Po 35 letech vychází u nás po druhé toto hluboké dílo 
zbožného kapucína ze XVII. stol., které má velikou zá
sluhu o hojnou a živoucí účast německých katolíků na oběti 
nejsvětější. Jest psána zřetelně a při tom s nadšením. 
Bude ji čísti s radostí jak inteligent tak prostý člověk a za
hoří láskou ke mši svaté.
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II. D u c h o v n í  č e t b a

O ž i v o t e c h  s v a t ý c h .  K n i h y  m y s t i k ů

J e  třeba říci, že naše literatura je v tomto ohledu 
dosti bohatá. Po válce se objevili četní nakladate
lé, různé řeholní řády a kongregace začaly vy
dávati nové sbírky, v nichž k nám byli uváděni 
mnozí cizí znalci duchovního života a spisovatelé 
děl pojednávajících o životě svatých a světců, 
o různých stavech duše stoupající k Bohu. A na 
prvém místě se musím zmíniti o autorech domá
cích, kteří v ničem nezůstávají za cizími, takovém 
P. Ovečkovi T. J., Spáčilovi T. J., Fr. Žákovi T. J., 
S. Braitovi O. P., J. Miklíkovi C. Ss. R. a j. a j., 
nepočítaje ani děl autorů starších. Možno celkem 
říci, že výběr cenných a hodnotných děl je snadný 
a hojný.

Duchovní četby člověk potřebuje, a kdo si na ni 
pravidelně zvykl, pozná brzy ovoce. Povznáší du
cha k výšinám, zostřuje jeho pohled, rozněcuje je
ho touhu po vznešeném a zmnožuje jeho vnitřní 
sílu, chráníc ho i před nebezpečím, takže růst se 
nesetkává s tolika překážkami, jest přímočařejší 
a rychlejší. Právě proto vůdcové duchovního živo
ta kladou takový důraz na pravidelnou duchovní 
četbu.

Na prvém místě ovšem je dlužno uvésti díla po
jednávající o životě našeho Spasitele a jeho pře
svaté Matky. Ta stará Písma svatá, která se kdy
si čítávala v našich rodinách, nebyla vlastně ni
čím jiným, než volným zpracováním textů Evange
lií, s povzbuzujícími závěry a vykonala mnoho 
dobra. Dnes máme již díla dokonalejší, život Spa
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sitele a jeho Matky přesvaté jest podáván pěkným 
slohem na základě nejnovějších vědeckých výzku
mů. Jen po nich sáhněte. Je to vhodná četba na 
jednotlivá roční období v duchu rozdělení církev
ního roku, četba, která bude plodná.

A zdaž by se neměly čísti knihy, pojednávající 
o svatých a světicích Božích? Světec jest velikým 
darem všemohoucího a milosrdného Boha lidstvu. 
Je to člověk, který vyrůstal mezi námi, stoupaje 
ovšem rychle na žebři dokonalosti, poháněn lás
kou k Bohu, podřizuje ustavičně nižší vyššímu. 
Blíží se k Bohu, jenž jest dárcem světla a pramenem 
života a ukazuje nám, jak k Němu nejbezpečněji 
dojiti. Ovšem není to možné bez sebepřemáhání, 
bez vnitřních zápasů. Nic velikého se bez nich 
neobejde, a čím vyšší je věc, tím více jest i jich. 
Ale světec je i člověk, který žije v radosti, tryska
jící z obcování s Bohem a pijící ustavičně z pra
menů milosti. Proto je četba životů svatých a svě
tic úrodnou prstí pro duši.

Na konec zařazuji do tohoto oddílu knihy vý
značných mystiků. Jak je možno milovati to, čeho 
neznáme? Jak je možno hořeti láskou ke svaté 
Pravdě Boží, když nepronikáme k jejím kořenům, 
nebo když dokonce ani se nezahlédneme řádně 
na jejich povrch, který sám již je nevýslovně krás
ný? Láska je hybnou silou života a lásky nemáme 
bez poznání, a čím toto je hlubší, tím ona je vrouc
nější a plodnější. Každé studium obveseluje, tím 
více studium Pravdy božské.

Tomáše Kempenského:
Čtvero knih o následování Krista. S obrazy od Fůhricha. 
Přel. a modlitby připojil dr. J. N. Sedlák. Nákl. Dědictví 
Svatojanského. Kč 14.— , v celoplátěné vazbě Kč 33.— , 
v kůži váz. Kč 38.— .

Dodnes se vědci přou o to, kdo je skutečným autorem 
Následování, veledíla v asketické literatuře, ale všichni 
znalci duchovního života souhlasí v úsudku, že po Písmu 
svatém snad nebylo napsáno nic hlubšího. Je to kniha, kte
rá jest nejspolehlivějším vůdcem života, proto by měla býti
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každodenní četbou všech věřících katolíků. Ostatně o její 
vnitřní hodnotě svědčí nejlépe, že i v anglikánských kláš
terech ukládají tuto knihu za povinnou četbu při duchov
ních cvičeních. Člověk jest veden od prvého vykročení 
v duchovním životě, jsou mu stále stavěny před oči výšiny, 
jejichž vrcholů nedozírá, ale k nimž musí mířit. Jsou mu 
ukazovány cesty, jejich nebezpečné zatáčky, obtíže stou
pání. Někdy tyto cesty vedou dlouho pustinami, jindy zase 
číhá na každém kroku nebezpečí. Je třeba opatrnosti, zna
losti, živné vody i potravy. Následování na nic nezapo
mnělo, na všechno myslí, neboť jeho autor zná dokonale 
člověka, všechny jeho malosti, slabosti, ale i touhy a vzne
šený jeho cíl a proto může svítit člověku ve tmách a o- 
pravdu mu svítí. Sám Duch Svatý na každé stránce a skoro 
v každé větě mluví slovy Knihy knih, Písma svatého. Ná
sledování není jen vůdcem, je to i kniha modlitby. Vede 
duši ke zpovědnici a napřed ji připravila, aby mohla k ní 
pokleknout, učí ji slovům lítosti, pokání, zadostiučinění, po
siluje vůli. Vede člověka ke Stolu Páně a napřed mu vy
pověděla, co znamená přijímati samého Spasitele, pro
hloubila v něm pokoru, zapálila oheň lásky, sepjala jeho 
ruce a očistila jeho rty. Svatí vůdcové duchovním životem 
rozjímali slova a věty Následování a mohutněli jimi. Nikdo 
vpravdě nezvolí za svého stálého a věrného průvodce 
lepší knihy nad tuto. Na konci jsou k ní připojeny modlit
by ke mši sv., sv. zpovědi a sv. přijímání. Kniha tato je 
pěkně vypravena a tlumočena. Mimochodem upozorňuji, 
že nakl. Universum vydá v brzké době nový překlad toho
to veledíla, který pořídil dr. K. Vrátný, jehož jméno za
ručuje dokonalou práci.

Auer:
Legenda svatých. Nákl. G. Francl. Př. J. Hronek. Kč 30.— .

Je to poctivé zpracování života svatých na každý den 
v roce, zejména života našich patronů. K životopisu je při
pojen vhodný obrázek.

Svatý Augustin:
Vyznání svatého Augustina. Kč 40.— . Nákl. L. Kuncíř.

Je to veledílo duchovní literatury a je čteno po celém 
vzdělaném světě. Sv. Augustin po svém obrácení vypra
vuje o svém mládí se slzami v očích, o svém bloudění, 
o zármutku, kterým rozbolestňoval svoji drahou matku, sv. 
Moniku, o svých studiích a konečné o svém styku s veli
kým Doktorem církevním, sv. Ambrožem, který ho konečně 
dovedl do Církve. Nesmrtelné Vyznání sv. Augustina na
učí milovat Boha a svatou Církev a jistě vede životem, 
chráníc před úskalími a nebezpečími.
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V. Bělohlávek r. kř.:
Sedmero křížových cest. Nákl. G. Francl. Kč 5.— .

Bělohlávkova rozjímání Umučení Páně, křížové cesty 
jsou vrouc! a hluboká.

R. P. Bernadoi:
Eucharistií k Nejsvětější Trojici. Nákl. Ed. Krystal, Olo
mouc. Kč 8.— .

Praktický život křesťanův spočívá v úzkém spojení s Je
žíšem Kristem. B. ukazuje cestu od sv. přijímání k Nejsvě
tější Trojici a to činí dílo užitečnou četbou.

G. Bernoville:
Svatá Terezie Ježíškova. Přel. B. Pečínková-Dlouhá. Kč 
10.— . Nakl. L. Kuncíř.

Živě vypsaný život milované světice.

Svatý Bonaventura:
Život svatého otce Františka. Kč 20.— . Nakl. L. Kuncíř.

Mezi životopisy sv. Františka z Assisi náleží tento k nej
lepším.

J. Denifle a R. Schultes:
Cesta k věčné lásce. Kč 35.— . Nakl. L. Kuncíř.

Jsou to texty nejvýznačnějších středověkých asketických 
spisovatelů, ukazujících, jak nejlépe stoupá duše k Bohu. 
Praktické uspořádání dokazuje, že pořadatelé znají cestu 
duše k Bohu. Je to jedna z nejdůležitějších knih v tomto 
směru. 1

Jaroslav Durych:
Meditace na Zdrávas Královno. Nákl. Ed. Krystal. Kč 6.— .

Durych rozjímá o kráse Panny Marie, o její lásce a milo
srdenství a pro ně ji přibližuje lidem. D. je v této knize 
pokorný, pozdravuje Pannu, jež je nejvíce hodná milová
ní. Jako by podával svá slova se rtů s rukama sepjatýma, 
a podával je za nás všechny.

Ct. Kateřina Emmerichová:
Život přesvaté Pannv Marie. Nákl. L. Kuncíř. Kč 60.— .

Vidění ct. Kateřiny Emmerichové zaznamenával Klement 
Brentano a rozvíjí se v nich před námi celý život Panny 
Marie od dětství. Zjevení jsou úžasně prostá, nic není vy
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myšleno, Emmerichová vypravovala nenuceně, ale s urči
tostí a jistotou, které jsou přímo kategorické. Vykladači 
Písma a badatelé a znalci tehdejších dob jsou udiveni 
líčením prostředí a doby u ženy, která nikdy v Palestině 
nebyla. Kniha tato vyšla prvně u Floriána ve Staré ftíši.
—  Umučení Páně. Nákl. Občanské tiskárny. Kč 10.— . 

Kniha vypisuje vidění ctih. K. Emmerichové o utrpení
Páně. Má několik předností. Vědci a exegeti uznávají, že 
slova prosté německé ženy minulého století, která nikdy 
nebyla ve Svaté zemi, obsahují tak přesná líčení míst a 
zvyků, že to nelze vyložiti přirozeným způsobem. Vše jest 
v knize pravdivé, živými barvami jest líčena úzkost, u- 
trpení Páně. Kniha rozechvěje a naplní láskou. Výborná 
četba pro dobu postní.

P. Fr. W. Faber:
Betlem. Přel. Jar. Pavelka. Nakl. L. Kuncíř. Kč 40.— .

Je to dílo velice krásné a hluboké. Svatost, jíž hořel 
tento mystik, mluvě o přesvatém tajemství, rozechvlvá duši, 
neboť cítí tajemství hlubiny lásky Boží.

Svafý František z Assisi:
Spisy. Kč 10.— . Nakl. L. Kuncíř.
—  Kvítky slavného Pána svatého Františka a jeho druhů.
Kč 28.— . Nakl. L. Kuncíř.

K doporučení obou spisů není třeba slov. Jsou tak krás
né, vane z nich taková osvěžující radost, že se k nim musí
me ustavičně vracet. Sv. František je milován i nevěřící
mi a jinověrci pro svoji dobrotu, radost a prostotu. Zdaž 
nepotřebujeme těch ctností? Tyto spisy naučí nás je znát.

Sv. Františka Salesského Bohumila:
Navedení k životu zbožnému. Př. dr. K. Vrátný. Nákl. Dě
dictví Svatojanského. Kč 6.— , v kůži váz. Kč 25.— .

Veledílo asketické literatury. Učí mírnosti a shovívavosti 
k bližnímu.

Blah. L. M. Grignion z Montfortu:
Dokonalé zasvěcení přesvaté Panně Marii, královně srdcí.
Přel. Ot. A. Tichý. Kč 15.— . Nákl. L. Kuncíř.

Tuto překrásnou píseň chvály ctností Panny nejsvětější 
k nám prvně uvedl Florián, po něm Kuncíř. Je to perla 
mariánské literatury, která je přece tak bohatá. První ji 
k nám uvedl Florián.
—  Modlitba o apoštoly posledních dob. Kč — .20.

Vroucí modlitba o seslání kněží na vinici Páně.
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F. Heidenstam:
Poul SV. Birgity. Přel. E. Walter. Nakl. L. Kuncíř. Kč 25.— . 

Mohutná kniha o severské světici.

Dr. Jan Hejčl:
Eucharistická četba Bible. Nakl. C. Francl. Kč 10.— .

V krásné této knize si všímá známý exegeta eucharistic
kých perel v Bibli. Nalezl jich takové množství, že při po
hledu na ně až oči přecházejí. „V době rozmachu ruchu 
eucharistického snoubi se s heslem: „Zpět k Bibli" při ká
zání jiné bratrské heslo: „Hlásej často a často velikost 
Eucharistie." Jinými slovy: „Upírej zraky na dvě velké 
hvězdy na čistém obzoru Církve se třpytící: na vtělené 
Slovo Boží, tající se pod rouškou chleba a vína a na zje
vené Slovo Boží, zahalené do roucha biblických textů." 
Kniha tato bude prospěšná, zvláště kněžím.
—  Chléb s nebe. Nákl. vlastním. Olomouc.

Tato kniha obsahuje 13 eucharistických úvah učeného 
a zbožného kněze.

Ernest Hello:
Den Páně. Přel. J. Krlín. Vydal L. Kuncíř. 6 Kč.

Dílo o svěcení neděle a svátků, které jest časové právě 
v nynější době, v níž lidé nechápou a nechtějí chápat hlu
bokého smyslu svěcení dne Páně.

J. Hrubý:
Šťastná pout životem. Váz. 120 Kč. V komisi Čsl. akc. tis
kárny v Praze.

Autor přepracoval a na české poměry uzpůsobil a do
plnil dílo P. J. Haaga „Glůckliche Lebensfahrt" a kniha pů
sobí tak jako samostatný celek. P. Hrubý pochopil dobu, i 
překážky, jež stojí v cestě duchovnímu růstu křesťana. 
Přihlíží k nim a ukazuje cestu k cíli, prostředky k jeho do
sažení, dovolávaje se i svědectví znalců lidské duše, spi
sovatelů, básníků, veřejných pracovníků. Nynější doba, 
rodina, jednotlivci potřebují rady, pravdy, vůdce, myš
lenky. Jsou podávány vzletně a pravdivě. Za každou větou 
zahlédáme starostlivost a lásku ke člověku. Cítíme je nej
lépe při četbě kapitol o bolesti, utrpení, zklamání, nebo v 
kapitolách o církevním roku. Taková stať o Nanebevstou
pení Páně —  a jest podobných mnoho —  ie skutečně skvě
lá. Tato kniha patří do našich rodin, jimž by dala nejen ra
dost, nýbrž i sílu, neboť jest ukazovatelkou šťastné pouti 
životem. Barevné reprodukce jsou pěkné. Byl by to skvost
ný dar novomanželům.
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František Hruška:
Proč jsem neodpadl a neodpadnu. Českosl. akc. tiskárna. 
Kč 20.— .

Je to krásná a hluboká kniha laického apoštolátu. Oprav
du věřící duše se rozmlouvá a ukazuje, kde jedině je síla, 
radost a spokojenost: v Církvi, jež je Matkou milující.

P. M. Huber T. J.:
Následování svatých. Nákl. G. Francl. Kč 30.— .

Prvá část knihy je povšechného rázu o svatých a jejich 
životopisech, druhá obsahuje nauku o následování svatých, 
třetí je praktická. Je to kniha kritická a silná.

Dr. R. W. Hynek:
Mystická cesta stigmatisované z Konnersreuthu. Kč 10.— .
V komisi Čsl. akc. tiskárny.

Dr. R. W. Hynek sleduje od počátku konnersreuthský 
případ a jeho prvé dílo o ném „Ukřižovaný", které vyšlo 
v několika vydáních, nejlépe informovalo a zároveň po
vznášelo. Od r. 1925 studuje jej opět a opět. V „Mystické 
stezce" neozývá se již lékař jako v knihách dřívějších, 
nýbrž věřící člověk, který hledá stezky, jimiž kráčela Te
rezie Neumannová, jež není myslitelná bez sv. Terezie z 
Ježíška. Obírá se duchovním růstem a zážitky obou a uká
zal, v čem tkví příčina jejich vnitřní velikosti. Ke konci 
mluví o posledních událostech v Konnersreuthu. Lze říci, 
že kniha je zdařilým praktickým úvodem do duchovního 
života.
—  Obrození Římem. 2 sv. 40 Kč. V komisi Čsl. akc. tiskárny. 

Autor s nadšením se sklání před krásou křesťanského
Říma i nauky. Nejlepší jsou místa jednající o sv. Pavlu 
a sv. Petru.
—  Hořící srdce. Kč 6.— . V komisi Čsl. akc. tiskárny. 

Nadšená kniha, obsahující úvahy na texty „Následování
Krista" od Kempenského. Spisovatel tlumočící slova Ná
sledování, ukazuje na životech mystiků, světců a světic, je
jich hlubokou pravdivost i léčivost.
—  Mystická stezka stigmatisované z Konnersreuthu. Nákl. 
L. Kuncíř. Kč 12.— .

Praktické uvedení do niterného života.

Chautard:
Duše veškerého apoštolátu. Vyd. Sestry Nep. Početí v Pře
rově. 18 Kč.

Znalci stavějí tuto knihu po bok Kempenského „Následo
vání Krista", a tím je dosti řečeno k její chvále.
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Jos. Jaroš T. J.:
Život podle Božského Srdce Páně. 2. vyd. S obrazy Jos. 
Fůhricna. Kč 20.— . Nakl. Dědictví svatojanského.

Tuto knihu by měli znáti všichni katolíci. Zaslouží toho 
pro svoji hloubku, jasnost a vážné rady, které uděluje člo
věku. Autor, který zemřel mlád, chce přivésti duše k Bohu, 
jehož miluje celým kněžským srdcem.

P. Kasin Karg O. M. Cap.:
Ve škole Spasitelově. Díl I.— II. Nakl. Sestry Dominikánky 
v Řepčíně. Kč 12.— .

Skvělý úvod k rozjímání.

Sv. Kateřina Sienská:
Listy. Přel. dr. J. Vašica. Nakl. Kočí v Praze. Kč 27.— .

Tyto listy náležejí k nejkrásnějším, jež lze čísti, jsou hlu
boké, upřímné, nebojácné. Kateřina rozkazuje ve jménu 
lásky Boží, naléhá, varuje, prosí. Jest v nich světlo víry.

J. Kinzig:
Apoštol Indiánů. Přel. Ant. Sehnal. Dřevoryty A. Hrabala. 
Nákl. Dědictví sv. Jana Nepomuckého. Kč 6.— .

Jde o sepsání života a činnosti jezuity misionáře Petra 
Jana de Smet, který žil v letech 1807— 1873. Byl to v pravdě 
hrdina, který žil často několik let bez chleba, bez soli, 
beze všech potřeb, po čtyři léta neměl nad svým ložem 
střechy a přece byl nevýslovně šťasten ve své lásce k Bohu 
a duším.

F. Konečný:
Svatý Dominik. Nákl. L. Kuncíř. Kč 30.— .

Kniha vydaná k jubileu sv. Dominika jasně a důkladně 
popisuje jeho život i dílo.

J. Krlín:
Svatý Josef. Knih. Života, Praha II., Spálená 15. Kč 7.— .

Kniha o životě sv. Josefa a všech, s nimiž svatý Otec Ro
diny přišel ve styk. „Autor vykreslil živoucí portrét velikého 
světce, patrona rodiny, pracujících i rozjímajících se zda
rem."

S. F. Kubíček T. J.:
Sv. Stanislav Kostka. Nákl. Cyrilometod. Matice. Kč 6.— .
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Nadšené vypsání života patrona mládeže i díla, které 
konali jesuité, aby zachránili mládež.

M. Lekem O. F. M.:
Markétka. Kč 20.— . Sestry Nep. Poč., Přerov.

Život a působení Markéty. Stala se učitelkou v Lutychu 
v nejvykřičenější čtvrti, kde se musila ustavičně skláněti 
k těm nejchudším a zanedbaným. Ale vykonala dílo 
vpravdě apoštolské a tento život, sepsaný jejím bratrem, 
ukáže a ukázal již mnohým cestu apoštolátu.

R. Maděr:
Buď —  anebo. Přel. Dr. A. B. Dohalský. Nákl. Dědictví 
Svatojanského. Kč 4.— .

Kninu tuto bude čísti s radostí každý, kdo miluje ne
smrtelného papeže Pia X.

H. E. Manning:
O Duchu Svatém. Nákl. Ed. Krystal. Kč 12.— .

Octa k Duchu Svatému jest u nás mnoho opomíjena a 
proto je i víra u nás mrtvá. Proto třeba čísti toto dílo o 5. 
kapitolách, v nichž je pojednáno jasně a nadšeně o po
měru Ducha Svatého k Církvi, k lidskému rozumu, k liteře 
Písma a božské tradici víry. Důkazy jsou vzaty z Bible, 
rozumu i filosofie.

A. Meynard:
Duchovní život. Kompendium podle zásad sv. Tomáše Aq.
Přel. R. P. E. Soukup. Kč 45.— . Nakl. L. Kuncíře.

Přísně theologické dílo, a při tom jasný a srozumitelný 
výklad o duchovním životě a způsobu růstu.

Dr. J. Miklík C. Ss. R.:
Život Panny Marie. Nákl. redemptoristů v Obořišti. Kč
20.— .

Živě vylíčené prostředí, ve kterém žila Svatá rodina. 
Čteme o jejím životě, a z každé stránky dýše vznešenost, 
čistota, radost. Kniha jest psána vzletně, autor se opírá o 
hluboké poznání a studium, a rozšiřuje ve čtenáři víru a 
lásku. Dr. Miklík, jak ukazují obě jeho díla, přistupuje ke 
svému předmětu, náležitě vyzbrojen studiem, opírá svá 
tvrzení o zjištěné doklady, ale jeho výklad je živý.
—  Umučení Krista Pána. Nákl. redempt. kláštera v Obo
řišti. Kč 23.— .

Je to vzácná kniha znamenitého exegety. Autor zacho
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vává chronologický postup při líčení velikých událostí 
Svatého týdne před XIX. stol. Vhodná četba pro dobu 
postní.

Dr. M. Mikulka:
Křesťanským matkám. Matice Cyr.-metodějská v Olomouci. 
Kč 15.— .

Autor našel vzácná slova posily a osvícení pro naše mat
ky, vede je ke křesťanskému pochopení a prožití mateřství 
v celém rozsahu.

S. M.:
Marta Chambonová. Nákladem Školských sester O. S. F. 
Kč 15.— .

Salesiánka Chambonová zemřela r. 1907. Byla zvláštním 
miláčkem Božím a důvěrnicí B. Srdce Páně. Je osvědčeným 
vůdcem v pobožnosti k B. Srdci Páně.

Musí totiž kralovat.
Asketicko-pastorální úvahy o Božském Srdci Páně. Z ital. 
přel. M. Levý. Nákl. G. Francl. Kč 27.— .

„Neužitečným sluhou Božského Srdce Páně" se nazývá 
autor tohoto hlubokého díla, mlčenlivý kartuzián italský, 
jenž právě touto knihou zapálil mnoho kněžských srdcí 
láskou k Božskému Srdci. V Italii vyšla tato kniha v 7 letech 
v 7 vydáních a byla přeložena do 20 jazyků.

John Newman:
Newman patří k nejhlubším duchům XIX. století. 

Bez něho bychom neměli mohutného Oxford- 
ského hnutí v Anglii, jež tak pronikavě zasáhlo 
do vývoje celého národa. Obrácení N. nebylo dí
lem rozmaru, následovalo po dlouhém a vyčerpá
vajícím studiu historie křesťanství a nauky katolic
ké. Když se stal katolíkem, snažil se proniknouti 
k samému srdci učení, které ho uchvátilo svou věč
nou krásou a oblažilo. Odtud ta vznešenost jeho.

—  Traktát o Nejsvětější Trojici. Př. A. Lang. 3 Kč. Ed. Krys
tal, Olomouc.

Je to jasný a nadšený výklad neproniknutelného tajem
ství. Nauka jest zhuštěna a podepřena jistými důkazy, lo
gická přísnost není nikde porušena.
—  Bůh a já. Přel. E. Soukup. Nákl. Ed. Krystal. Kč 10.— .
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Kniha hlubokých a vroucích meditací a modliteb. N., 
který po dlouhém a těžkém hledání došel do přístavu Prav
dy, podává v knize své srdce Bohu a k tomu nabádá i čte
náře. Je to z nejkrásnějších děl, které by nemělo scházeti 
v knihovně žádného inteligentního člověka. N. je psal v 
letech úplného osamocení, vyřazení z veřejného života, 
v nichž mluvil nejdůvěrněji k Bohu.
—  Křížová cesta na Velký pátek. Nákl. C. Francl. 2 Kč.

Arnošt Oliva:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Nákl. J. Tomán ve Žďáře na 
Moravě. Kč 12.— .

Přesvědčivý a vroucí výklad litanií k Nejsvětějšímu Srdci 
Páně.

P. J. Ovečka:
Paměti sv. Ignáce z Loyoly. Nakl. L. Kuncíř. Kč 30.— .

P. Ovečka zná Otce svého řádu. Úvodní studie k tomuto 
dílu to zřetelně napovídá i poznámky v díle. V 11. kapi
tolách čteme o sv. Ignáci a jeho obrácení až do jeho po
bytu v Římě. Připojeno je kanonické ustavení řádu, způ
sob ustavení a jeho obětování. Je to cenná kniha.

P. Pfannmiiller:
Když přišla na svět láska. Nákl. Sester Nep. Početí Panny 
Marie. Kč 20.60.

Tato kniha líčí nejšťastnější doby Svaté země, kdy Láska 
kráčela jejími nivami.

P. R. Plus T. J.:
Bůh v nás. Nákl. Sester Nep. Početí v Přerově. Kč 20.— .

Kniha věcně a poutavě pojednává o přítomnosti Boží 
v nás stavem posvěcující milosti. Je to důležitá pravda ze 
základních pravd duchovního života, v této knize pozná
váme její sílu.

F. Prat T. J.:
Svatý Pavel. Přel. Dr. K. Vrátný. Nakl. L. Kuncíř. Kč 50.— .

V šesti kapitolách pojednáno jest o mládí Šavlově, jeho 
studiích v Jerusalemě, o jeho zápalu pro zákon Boží, o 
jeho obrácení a počátečných apoštolských dnech v Da
mašku, Tarsu, Antiochii, Jerusalemě. Dále j e  líčena jeho  
činnost jako apoštola pohanů v Asii, pak v Evropě, v Efesu 
a konečně jeno život ve vězení a smrt. Je to mohutná 
kniha.
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E. Przywara S. J.:
Eucharistie a práce. Kč 4.20. Nakl. L. Kuncíř.

Jasný důkaz, jak má býti a je Kristus středem života.

R. Rolle:
Oheň lásky. Nákl. Ed. Krystal v Olomouci. Př. E. Soukup
O. P. Kč 10.— .

R. Rolle, poustevník hampolský a muž učený, viděl až 
na dno duše své doby, a na dno duše všech věků. Ve své 
knize jásavě vyzdvihuje pravdu o významu lidského ži
vota, o nejdůležitějším jeho snažení a o štěstí, které je 
blaženým ovocem takového života.

P. Roberti:
Neúhledné ctnosti. Nákl. Školských sester O. S. F. Kč 10.— .

Cesta sv. Terezie z Ježíška, načrtnutá v je jí pravé po
době.

J. Rybák T. J.:
Vademecum. Nakl. G. Francl. Kč 10.— .

Užitečná kniha pro exercitátory i exercitanty. Je pojata 
jako dobrá duchovní četba.

P. L. Schlegel O. C.:
Život služebnice Boži Gemmy Galgani. Nákl. Školských 
sester O. S. F., Vinohrady. Kč 16.— .

Galgani byla letos prohlášena za blahoslavenou. Její ži
votopis, sepsaný zpovědníkem, jest výtečnou cestou k do
konalosti.

M. Schmid T. J.:
Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu. Ed. Smír. (Sestry Neposkvr. 
Početí v Přerově.) Kč 10.— .

Jasná a přesvědčivá kniha.

L. Soengen S. J.:
Jděte k Josefovi. Př. J. Holý. Nákl. Dědictví svatojanského.
Kč 6.— .

Kniha dýšící vroucí láskou ku Pěstounu Páně.

Boh. Spáčil S. J.:
Život Krista Pána podle čtyř Evangelií. Francl, Praha. 4 sv.
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Hluboké meditace, které čerpají z nepřeberné studnice 
Písma. Kniha pro bohoslovce a kněze zvlášť nezbytná. Čet
ná místa může kněz pročítati ve skupinách mládeže.

O. Stadinger O. S. B.:
O Konnersreuthu to nejnovější. Př. Dr. K. Kolísek. Nákl. 
Růže lurdské, Brno. Kč 10.— .

Vážné a poutavé svědectví, líčené pravověrným svěd
kem.

A. Stříž:
Věnec Ducha Svatého. Nakl. L. Kuncíř. Kč 5.— .

Kniha zbožných rozjímání a zapalující láskou k Duchu 
Svatému, neboť učí znát Třetí Božskou Osobu.

V. Surius:
Život sv. Antonína Paduánského, divotvůrce. Kč 7.— . Nakl. 
L. Kuncíř.

V jubilejním roce sv. Antonína je četba této knížečky 
zvláště potřebná.

Dr. J. Sýkora:
Umučení a oslavení Pána našeho Ježíše Krista. Kč 12.— .
Nákl. Kotrba.

Kniha psána vědcem, na slovo vzatým exegetem, přísně 
vědecká, ale ne suchá. Dr. Sýkora vžívá se do událostí, 
jež líčí, je strhován jejich velikostí a bolestí a jeho slovo 
jako by dostávalo křídla. Vhodná četba pro postní dobu.

P. Škarek T. J.:
Život sv. Aloise. Nákl. Matice Cyrilo-metodějské v Olo
mouci. Kč 10.— .

P. Škarek napsal životopis světce, mužného jinocha, kte
rý se bije se životem, se sebou i s prostředím, má inteli
genci a touhu po poznání. Líčení jest živé a výstižné.

Svatá Terezie z Ježíše:
Hrad nitra, čili komnaty. Kniha zpráv. Kč 25.—  a 15.— .
Nakl. L. Kuncíř.

Sv. Terezie Ježíšova je učitelkou duchovního života a se 
sv. Janem z Kříže chloubou Karmelu. Sama vysoko vy
stoupila na žebři dokonalosti a dovede vésti duše ze tmy 
ke světlu. Obě tyto knihy to dokazují velice výmluvně.
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Svatá Terezie z Ježíška:
Dějiny duše. Kč 26.— . Nákl. Sester františkánek, Praha 
XII., Korunní 4.

Dílo, jež koná zázraky. Obrací na víru jinověrce, jako byl 
třeba Vernon, anglikánský duchovní.
—  Po vůni svých růží. Nákl. Sester Nep. Početí v Přerově. 
Kč 10.— .

Kniha vypisuje cestu, již dospěla dokonalosti sv. Terezie 
z Ježíška, dále obsahuje devítidenní pobožnost k ní a mod
litby.
—  Duch svaté Terezie Ježíškovy. Nákl. Sester Nep. Poč. 
P. Marie. Kč 20.— .

Pravověrné doklady o svatosti Terezie. Jsou vzaty jed
nak ze spisů světice, jednak ze záznamů novicek a sestry 
její Pavlíny, která si zaznamenávala výroky své sestry.
—  Poslední slova sv. Terezie Ježíškovy. Nákl. Školské se
stry O. S. F. na Kr. Vinohradech. Kč 15.— .

I poslední slova, i modlitby ukazují celou krásu a čisto
tu svaté duše.
—  Listy. Přel. dr. Braito O. P. Kč 10.— . Nakl. L. Kuncíř. 

Ukazují nám duši sv. Terezičky v celé záři.
—  Sv. Terezička z Ježíška. Nakl. Vincentinum. Kč 10.— . 

Povzbuzující četba na každý den.

J. Vianey:
Svatý farář Arský. Př. J. Krlín. Kč 15.— . Nákl. Sester fran
tiškánek, Kr. Vinohrady, Korunní 4.

Nejpoutavější vylíčení velikého kněze. Autor sleduje 
jeho život a vývoj od dětských let po velké revoluci, která 
tolik rozvrátila Francii, dále nám staví před oči jeho veliké 
dílo jako zpovědníka, rozsévače pokoje v duších, které 
mohl vykonati jen světec. Místy se čte jako strhující ro
mán. Pro prostého člověka i inteligenta.

J. Vondruška:
Životopisy svatých v pořadí dějin církevních. 5 sv. 300 Kč.
Nakl. L. Kuncíř.

Kniha životů svatých. Autor zvolil odlišnou metodu, píše 
životopisy v pořadí dějin od prvých dob Církve. Světci 
jsou slávou Církve i je jí apologií. Životy svatých jsou dnes 
„v módě", jak ukazuje cizina. V době mravního rozvratu 
září jejich velikost a čistota a přitahuje.

P. Fr. Žák:
Pán Ježíš Kristus. 3 sv. Nákl. Matice slezské v Opavě. 
Kč 150.— .
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Autor, opíraje se o bohatou literaturu, píše o životě i 
učení Našeho Spasitele. Je věcný, ale ne suchý. V prvém 
díle jedná o Osobě Ježíše Krista, ve druhém o jeho čin
nosti a ve třetím o životě. Kniha poslouží kněžím, kteří 
musí často ve svých kázáních a školách vyvraceti názory 
odpůrců, neboť autor o mnohých píše, snaže se na zá
kladě nejnovějších studií a badání stanovili pravdu. Roz
radostní i laiky. Jest psána vzletně, nadšeně.

Jak jsem již napsal na počátku, je literatura 
o duchovním životě velice hojná, a mohl bych jí 
vyplniti celých 120 stránek, které mám určené pro 
všechny obory. Omezil jsem se tudíž na knihy nej
význačnější. Poznamenávám jen, že nakladatelství, 
která vydávají knihy o stoupání duše k Bohu, a jež 
jsem uvedl, mají všechna seznamy dostatečně kaž
dého informující. Nemohl jsem zde uváděti díla 
vydaná dříve, jest jich přece veliké množství, a 
jsou mezi nimi skutečná veledíla, životy svatých 
a světic, rozjímání, knihy o Kristu Pánu a jeho 
přesvaté Matce a j. a j. Vydavatel této příručky 
jest ochoten poraditi každému ve výběru třeba ho 
o to jen požádati.
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I I I .  H i s t o r i e .  Ž i v o t y

n á r o d n í c h  s v ě t c ů

a) Historie.

J. Alberti:
Dějiny papežů. Nákl. Nového národa v Přerově. I.— II. sv. 
Kč 70.— .

Autor píše o životě papežů od svatého Petra. A je to 
zároveň historie i apologie Církve od prvých dob křes
ťanských, kdy lidstvo se přetvořovalo působením nové na
uky, a kdy násilí a vášně byly měněny učením Ježíše Krista. 
Jde o osoby, jimž bylo svěřeno řízení obce Boží, z nichž 
mnozí byli světci, vyznavači, mučedníci, jako Řehořové, 
Lvové, Bonifácové, slavní obhájci víry, pravé svobody, ví
tězové nad bludem. Alberti napsal dobrou knihu.

B. Balbín:
Obrana jazyka slovanského, zvláště českého. Vyd. a po
známkami opatřil dr. J. Dostál. Nákl. L. Kuncíř. Kč 16.50.

Balbín psal své dílo v těžkých dobách národního české
ho života a psal je se zanícením pro národ, který miloval, 
a o jehož bytí se strachoval. Dr. Dostál je doplnil poznám
kami. I dnes jest četba Balbína velice užitečná a posilující.

B. Dlouhá:
Blahoslavená Anežka Česká. Nákl. Mar. družiny dám, Pra
ha III., Thunovská 27. Kč 6— ..

Kniha přispěje netoliko k rozšíření lásky k naší Blaho
slavené, nýbrž i prohloubí lásku k národním patronům 
vůbec. Jeden rys vyzdvihuje spisovatelka u bl. Anežky a 
ten ukazuje celou časovost díla: „Všem těmto ženám je 
společný zvláště jeden rys: veliká láska k lidu, k malým, 
utištěným, trpícím, dobročinnost velkorysá, nádherná, ne
obyčejná. Zdrojem jejím je láska k Bohu, víra živá, na
děje bez mezí. Ale nikde není vše tak domyšleno, tak 
úplné a vrcholné jako u Anežky." Připojeny jsou i pře
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krásné listy sv. Kláry bl. Anežce. Kniha zasluhuje hojného 
rozšíření.

Dr. J. Doležal:
Řím —  Moskva. Nakl. „Život". Kč 12.— .

Tyto kapitoly nám dávají možnost chápati velikou tra
gedii, kterou od roku 1917 prožívá nešťastný národ ruský.
—  Český kněz. Nakl. „Život". Kč 12.— .

Dílo je rozvrženo na dvě části: v první si všímá histo
rie od osmačtyřicátých let minulého století, ve druhé bo
lestných chvil poválečných. Je to kniha přímá.

Dr. F. Grivec:
Slovanští apoštolové sv. Cyril a Metoděj. Nákl. Apoštolátu 
sv. C. a M. v Olomouci. Přel. Fr. Jemelka. Kč 15.— .

Dr. Grivec jest nadšeným pracovníkem na unionistickém 
poli a tento životopis slovanských věrozvěstů jest doko
nalým jeho dílem. Jest psán vzletně na základě prame
nů, a nejen poučí, nýbrž i vzbudí v čtenáři lásku ke sva
tým věrozvěstům.

P. Kl. Minařík:
Čtrnácte ctihodných mučedníků pražských z řádu sv. Fran
tiška. Nákl. Dědictví Svatojanského. Kč 3.— .

Kniha časová v době, ve které se usiluje o blahořečení 
těchto mučedníků.

Dr. A. Neumann:
Prostonárodní náboženské hnutí. Nákl. Tiskové družstvo 
v Hradci Král.

Autor pojednává o době t. zv. „temna", tedy období 
velice choulostivého.
—  Jan Hus. Nákl. Kotrba.

Otisk zdařilé studie z Bohovědného slovníku.

Dr. Jos. Pekař,

profesor českých dějin na Karlově universitě a sta
rosta Historického klubu, je beze sporu nejvý
značnějším čsl. historikem současné doby. Když 
před dvěma lety slavil svou šedesátku, celá obec 
historická přihlásila se k němu jako k nástupci Pa- 
lackého. Má s ním mnoho společného. Užasnou 
erudici vědeckou, skvělou dikci a mravní pathos,
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odvahu říci pravdu „padni komu padni". Jen v jed
né věci se liší od Palackého, svým ideovým založe
ním. Palacký jako evangelík zdůrazňoval refor
mační éru našich dějin a klonil se k humanitnímu 
(českobratrskému) hodnocení našich dějin, kdežto 
Pekař dovedl vyzvednouti kladné hodnoty kato
licismu a nebál se ukázati na stíny husitství, česko- 
bratrství i protestantské reformace. Jeho poslední 
čtyřsvazkové dílo, Jan Žižka a jeho doba, nepo
krytě kácí modloslužebné uctívání této postavy a 
celého reformačního období našich dějin. Kato
licismu, deptanému před válkou a ještě více po 
válce obratně vedenou protestantskou a volno- 
myšlenkářskou pavědou, prokázal prof. Pekař plat
né služby, ač sám není člověkem orthodoxně vě
řícím. Výborný universitní učitel a examinátor, hr
dý Čech, pilný učenec a ušlechtilý člověk.

Z prací, které věnoval prof. Pekař českým ději
nám náboženským, připomínáme četné drobné, 
často polemické stati o Husovi a době husitské, 
dále práce o nejstarších dějinách českých (Slovan
ské legendy o sv. Václavu, Nejstarší kronika čes
ká), obírající se osobou Křišťanovou, potom jeho 
krásná práce o sv. Václavu, vydaná k milleniu, 
obrana Eneáše Silvia a jeho kroniky české, dále 
kritiku Masarykovy České filosofie (2. vydání) a Tři 
kapitoly o sv. Janu Nepomuckém a pak již jmeno
vané dílo Žižka a jeho doba, dnes základní dílo 
o dějinách husitských. Pozornost vzbudily jeho 
práce o rodišti Husovu, za které pokládá Husinec 
u Klecan. Také četné Pekařovy statě novinářské 
zasáhly do náboženských dějin našeho národa, ze
jména jeho mužný projev proti odpadům od Cír
kve. Opakujeme, že prof. Pekař si zajistil vděč
nost všech katolíků československých, protože měl 
odvahu postavit se proti proudu a říci pravdu za 
poměrů, kdy jiní opatrnicky mlčeli.

—  Křižťan: Život a umučení sv. Václava a sv. Ludmily.
S předmluvou a poznámkami prof. dra J. Pekaře. Nakl. 
L. Kuncíř. Kč 22.— .
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—  Tři kapitoly o sv. Janu Nepomuckám. Nakl. Čsl. akc. 
tiskárna. Kč 1.60.
—  Jan Žižka a jeho doba. I.— IV. I. Doba se zvláštním zře
telem k Táboru. Kč 54.— . II. Jan Zižka. Kč 54.— . III. Zižka, 
vůdce revoluce. Kč 63.— . IV. Závěrečný. Kč 60.— . Nakl. 
Vesmír, Praha.
—  Bílá Práce, je jí příčiny a následky. Kč 18.— . Nakl. Ves
mír.
—  Světová válka. Stati o jejím vzniku a jejích osudech. 
Kč 25.— . Nakl. Vesmír.

Dr. An!. Podlaha:
Posvátná místa království českého. Díl I.— VII. Kč 38.— . 
Nákl. Dědictví svatojanského.

Je to nádherná apologie Církve. Velký a pokorný uče
nec prošel naší vlastí, stanul v jejích chrámech, popsal 
jejich život, historii a vynesl na světlo krásu, jež jest v nich 
ukryta. Četné chrámy jsou opravdovými klenotnicemi u- 
mění. Jsou to často monumentální stavby, vyzdobené mal
bami a sochami největších umělců. Zvěčnělý biskup dlou
hou dobu v nich prodlel, dlouho badal v archivech, ne
ušla mu žádná maličkost, neboť pracoval s láskou kněze 
milujícího i umění, všechno, co je krásné a vznešené. Tak 
vznikla „Posvátná místa", při jejichž četbě si teprve uvě
domujeme svou slavnou minulost, rostoucí z uvědomělé 
víry, dobrodiní, kterými Církev ' '  ̂ 1 * ' 1

rým dítětem své vlasti a tímto dílem nejen jí vzdává poctu, 
nýbrž rozšiřuje i lásku k ní. Pravda, nezachytil všeho, ale 
co podává v těchto sedmi svazcích, stačí ke slávě je jí i 
jeho. V prvním nás vede vikariáty českobrodským, černo- 
kosteleckým, mnichovickým a proseckým. Ve druhém s 
nim vstupujeme do svatyň vikariátů berounského, bystřic- 
kého a plzeňského, ve třetím kralovického, vlašimského a 
zbraslavského. Čtvrtý svazek věnoval Kolínu a Rokycanům, 
pátý Libocí, šestý vikariátů sedlčanskému a votickému 
a v posledním se rozmlouvá o slánském. Již tento výpočet 
svědčí o obsáhlosti, kterou obdivujeme ještě více, Čteme-li. 
Dr. Podlaha studuje vznik jednotlivých míst, pak přechází 
k životu chrámů a popisuje je od prvého růstu jejich, a 
konečně se zmiňuje o památkách, které uchovávají. Ne
činí tak suše, nýbrž teple, nadšeně, dovede upoutati čte
náře. Veliké množství obrázků doprovází text.

B. Ráček:
Československé dějiny. II. vyd. Nakl. L. Kuncíř. Kč 100.— , 
Kč 120.— , Kč 140.— .

Známe málo dějiny svého národa. Celá období jsou

turní bohatství. Dr. Podlaha
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zkreslována, nepravdivě podávána. A právě proto se ze 
své historie málo učime. Znáti dějiny svého národa zna
mená znáti život, utrpení, radosti své veliké rodiny, a z to
hoto poznání roste touha pomoci národu řádným svým dí
lem. Dílo B. Ráčka je zde dobrým a spolehlivým vůdcem. 
Neutajuje pravdy, nezkresluje událostí. Hodnotí a váží 
prameny, čímž dociluje všestrannosti a jistoty. Živě líčí 
období i význačné jejich osobnosti, všímá si poměrů nábo
ženských, kulturních i hospodářských, takže čtenář si může 
učiniti jasnou představu. Čeština, je hutná a čistá.

J. Rybák T. J.:
Co sluší uvážiti o sv. Janu Nepomuckém. Nákl. Dědictví 
sv. Jana Nep. Kč 2.50.

Je to soubor šesti statí, v nichž píše autor o životě svět
ce, o jeho smrti, dále se zmiňuje o něm jako vzorném 
knězi a konečně vyvrací pomluvy, které proti němu vrhají 
nepřátelé.

Dr. J. Sedlák:
Jan Hus. Nákl. Dědictví sv. Prokopa.

Nejúplnější dílo katol. učence o Husovi.

Dr. Fr.' Stejskal:
Svatá Lidmila. Nákl. Dědictví Svatojanského. Kč 7.50.
—  Svatý Jan Nepomucký. Nákl. Dědictví Svatojanského. 
Kč 14.— . (Díl druhý o úctě, kanonisaci a obraně.)

Prof. dr. Stejskal postupuje v obou svých dílech přísně 
vědecky. Nashromáždil veliké množství dokladů, srovnává 
je kriticky a hodnotí, prostudoval pečlivě dosavadní lite
raturu, opravuje ji a doplňuje. Zkrátka, snažil se vyčerpati 
vše, aby obraz obou světců byl co nejdokonalejší, aby 
vystoupla plně jejich osobnost a svatost a zároveň i dob
ro, jež jejich uctívání přineslo v přehojné míře celému 
národu.

C. Straka:
Přenesení ostatků sv. Norberta z Magdeburku do Prahy.
Nákl. L. Kuncíř. Kč 36.— .

Poutavé líčení, doprovázené množstvím zdařilých re
produkcí.

Jan Tenora a Dr. Foltýnovský:
Bl. Jan Sarkander, jeho doba, život a umučení. Nákl. Ma
tice Cyrilometodějské v Olomouci. Kč 20.— .
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Ke cti sv. Václava:
Svatováclavský sborník Akordu. Kč 10.— . Nákl. Kuncíř.

J. Durych, J. Dostál, L. Peřích, J. Strakoš a J. Vašica po
klonili se velikosti národního světce.
—  Oportet nos fratres. Přel. Ant. Stříž. Nakl. L. Kuncíř. 

Krásný obraz svatého Václava je podán v této legendě
z XI. stol.

F. J. Vavák:
Paměti Fr. J. Vaváka, souseda a rychtáře Milčického x let 
1770— 1816. 3 knihy. Nákl. Děd. svatojanského. Kč 27.— .

Poučným i poutavým způsobem líčí Vavák minulost, ve 
které žil.

Dr. V. Vilinský:
Duchovní život ruského národa. Vyd. V. Kotrba. Kč 10.— .
—  Duch ruské církve. Vyd. L. Kuncíř. Kč 45.— .

Prvá kniha ukazuje, jak se wvíje la ruská nábožnost bě
hem staletí, mluví o dnešním stavu a budoucnosti pravo
slaví, duchovním životě pravoslavné emigrace a konečně 
o sjednocovacích snahách. Druhá kniha jest věcným vý
kladem.
—  V Rusku boj trvá.

Obrazy z Ruska, z pronásledování křesťanů. Líčení 
vzpoury, nespokojenosti, které zachvacují nejen venkov, 
nýbrž i města. Ale spisovatel přes všechnu hrůzu chová 
naději v lepší příští Ruska.
—  Ruský národ a sjednocení církví. Nákl. Apoštolátu sv. 
Cyrila a Metoděje v Olomouci. Kč 7.— .

Deset informativních kapitolek o unionistické otázce, mi
sionářských úkolech katolického slovanstva, o ruské duši 
a sjednocení církví, o ruském mysticismu a j. a j.

Dr. Jan Kap. Vyskočil:
Legenda blah. Anežky a čtyři listy sv. Kláry. Nákl. Uni
versum, Praha II., Karlovo nám. 5. Kč 50.— ,

Autor uspořádal kritický, textový i věcný rozbor legendy 
a čtyř listů s původním textem milánského rukopisu. Všiml 
si legend a rukopisů, studuje listy sv. Kláry, zkoumá hlavní 
legendu, snaže se určiti jejího autora i prameny, jichž 
k sepsání užil. Je to práce svědomitá a přísná a těžká, ne
boť doba, v níž Blahoslavená žila, jest ještě hodně ne
známá. Výprava knihy i fotografické přílohy jsou zdařilé.
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IV. F i I o s o f i e. T h e o l o g i e .  

S o c i o l o g i e

r \d y  ž ve druhé polovici minulého století racio
nalistický scientism a materialistický positivism by
ly vševládnoucími filosofickými směry, inteligence 
a filosofové s pohrdáním shlíželi na thomistickou 
nauku. Domnívali se a prohlašovali, že scholastická 
filosofie nemá co říci modernímu člověku, který 
drží a spoléhá na vědu, na zkušenost a nevidí nic 
kloudného a jistého v učení o osobním Bohu, ne
smrtelnosti lidské duše, existenci nadpřirozeného 
světa. Nauka sv. Tomáše byla snižována a hlavním 
důvodem k tomuto snižování bylo, že nebyla pro
stě známa. Francouzský filosof Cousin se divil, 
když na nábřeží Seiny, kde lze koupiti spoustu 
starých knih, nalezl „Summu theologickou" j a k é 
h o s i  Aquinata, a shledal, když četl, že obsahuje 
mnohé krásné a vznešené myšlenky. Takový byl 
stav v padesátých a šedesátých letech minulého 
století všude i u nás. Ale pak se dostavuje pozvol
ný obrat. V klášterech, hlavně dominikánských, se 
studuje intensivně Summa sv. Tomáše. Připravuje 
se definitivní je jí vydání. Jsou studovány a vydá
vány nejlepší komentáře k ní. Studuje se hlouběji 
středověk a z toho studia jest patrno, že to nebyla 
doba tmy, nýbrž světla. Vznikaly nové časopisy 
věnované řešení filosofických otázek v duchu tho- 
mistickém a nedůvěřiví lidé, odchovaní racionalis
mem a positivismem, četli tyto časopisy, četli a 
byli nuceni z několika důvodů čísti i díla katolic
kých učenců pojednávajících o středověku a jeho 
proudech filosofických, a četbou byli přiváděni 
k poznání, že jest aspoň n ě c o  zdravého a správ
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ného v křesťanské filosofii. Encyklika nesmrtelného 
Lva XIII. „Aeterni Patris", která podávala zmíta
nému a rozvrácenému světu učení svatého Dok
tora Andělského jako záchranný člun v bouřích 
života, povzbudila ještě více katolické vědce ke 
studiu spisů Aquináta a jiných filosofů a theologů 
středověkých, vznítila svaté závodění, na katolic
kých universitách byly zakládány filosofické stolice 
pro studium křesťanské filosofie, a když vyvstal 
modernism, nebyl již s to rozmetati stavbu, která 
za několik desetiletí byla namáhavě vystavěna.

Již před válkou a ještě více po válce lze zname
nati v kulturních zemích rostoucí zájem o dílo sv. 
Tomáše. Jeho chef ďoeuvre „Summa theologic
ká" je tlumočena do četných řečí, jsou vydávána 
nová a nová vydání bud’ v původním znění nebo 
v jiných řečech, literatury filosofické se stanoviska 
thomistického přibývá a právem mohl říci J. Ma- 
ritain r. 1924 v Brusselu, že v obrodě thomistické 
filosofie, která je nesporná, spatřuje nejlepší na
ději lidstva. Zatím co ostatní filosofické směry se 
hroutí, zjevuje se nauka sv. Tomáše jako pevná sí
la, jako nerozbořitelný hrad myšlení. Studium je
ho nauky jest i nezbytným předpokladem katolic
ké obrody a čím bude větší, tím rychleji se bude 
i ona uskutečňovat. Thomistický realism je jedinou 
záchranou myšlení před úplnou anarchií, jak 
správně poznamenal francouzský racionalistický 
myslitel Conzague Truc. A skutečně, jak ve Fran
cii, tak v Německu, Italii, i Anglii je inteligence, jež 
rychlými kroky spěje do přístavu věčné pravdy, 
puzena právě studiem a znalostí sv. Tomáše Aquin- 
ského. A nyní se tak děje i u nás.

Měl bych snad zaznamenati překlad „Summy" 
poněkud dále, ale úmyslně jej stavím na místo prv
ní. Každý člověk, který to myslí vážně se sebou sa
mým, si opatřuje věci nejlepší a nejtrvanlivější. Ke 
stavbě budov musí býti položeny pevné základy, 
aby se hned nezřítila. „Summa theologická" kla
de takové základy a je jí četba je požehnáním.
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Summa theologická. Vydávají ji kněží olomouc
kého dominikánského učiliště. Tlumočí ji P. Dr. S. 
Braito, Dr. Fr. Habáň, P. Emilián Soukup a dr. Jar. 
Durych, spolu s několika jinými profesory domini
kánskými. Vychází v sešitech čtyřikrát ročně. Před- 
pl. 35 Kč, pro stud. 20 Kč. —  Nákl. Ed. Krystal, 
Olomouc, Slovenská 4.

Již před válkou bylo přeloženo do češtiny důležité dílo 
sv. Tomáše A. „Summa proti pohanům", ovšem těžce, po
něvadž scházelo správné české názvosloví. Nicméně třeba 
nazvati tento překlad činem, uvážíme-li duševní stav in
teligence konce XIX. a začátku XX. stol. Bylo rozhodně 
velice odvážné vydávati dílo opovrhovaného a téměř ne
známého středověkého Doktora, ale tato odvaha přinesla 
zdravé plody. Přibývalo děl z křesťanské filosofie a taková 
„Filosofie podle zásad sv. Tomáše Aquinského" od dra 
Pospíšila zůstane navždy cenným přínosem a vykonala 
plně své poslání.

Na vydávání hlavního díla sv. Tomáše „Summy theolo
gické" nebylo ovšem ani pomýšlení v předválečných le
tech. Válka nepřála kulturním hodnotám, a když ustala, při
padalo postavení katolíků ještě bezútěšnější. Ale za ně
kolik let se vyjasnilo. Dominikánští představení posílali 
řádové bohoslovec na studia do Francie, kde dominikáni 
již měli několik slavných učilišť, a do Říma na studium 
na Collegio Angelico. Bylo to prozřetelnostní a přineslo 
požehnání. V časopisu „Život", který začal vycházeti hned 
po válce, objevovaly se stále častěji stati o thomistické 
filosofii a r. 1924 mohl již býti vydán Filosofický sborník ke 
cti sv. Tomáše, ve kterém promluvili vedle dominikánů 
i jesuiti (P. C. Jež), redemptoristi (P. Miklík a Suchomel), 
laici (dr. Krlín) a v němž bylo i přetlumočeno několik člán
ků z veledíla sv. Tomáše. P. Dr. S. Braito, který se po stu
diích ve Francii a Italii vrátil do Olomouce, spolu s dp. 
převorem E. Soukupem vydával časopis „Na Hlubinu" 
pro prohloubení duchovního života, v němž byla probírána 
asketická a mystická nauka podle zásad sv. Tomáše. A již 
tehdy pomýšlel P. Braito na přeložení „Summy theologic
ké", a i když to nebylo hned možné, dělaly se k tomu pří
pravy. P. Em. Soukup, kněz inteligentní a moudrý vůdce, 
který si byl dobře vědom všech obtíží, spojených s vydá
váním, pracoval na vytvoření českého názvosloví a Čteme- 
li překlad, vidíme hned, jakými díky musíme býti P. Sou
kupovi zavázáni. „Na hlubinu" získávalo stále více od
běratelů, podařilo se nashromažditi určitý kapitál, z Říma 
přijeli další mladí dominikáni a tak před čtyřmi lety byla 
rozdělena práce a bylo oznámeno, že vyjde první číslo.
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Dnes je možno již říci, že do roka budeme míti v ruce ce
lou „Summu" v české řeči.

Dr. Jar. Hruban:
Estetika svatého Augustina. Nákl. Matice Cyrilometodějské. 
Kč 6.— .

Důkladně zpracovává autor svou oblíbenou látku.

Dr. J. Kachník:
Mravní karakter. Nákl. Matice Cyrilometodějské v Olo
mouci. Kč 12.— .

Dobře propracované stati o mravní výchově a požadav
cích, co karakteru prospívá a co mu škodí. Zásady opřené 
o sv. Tomáše A.

Dr. Ol. Karlík:
Zhoubnost lži ve světle učení sv. Augustina. Olomouc. 
Nákl. vlastním. Kč 00.— .

Zpracování předmětu, pro dnešní dobu velice časo
vého, je zdařilé. Každý oddíl je přesné vymezen a pro
pracován, podán! jest jasné.

P. C. Jež T. J.:
Osobní Bůh a náboženství. Nákl. České Ligy Akademické 
v Praze. Kč 1B.— .

P. C. Jež byl duchovním vůdcem ligistů a pro ně napsal 
tuto hlubokou knihu. Poznáváme v ní filosofa, který dů
kladně ovládal nejen filosofii thomistickou, nýbrž i různé 
systémy moderní, ale i kněze, nadšeného pro zachraňo
vání mladé duše studentovy v dobách velice těžkých, jaký
mi jistě byla poválečná léta. Všímá si bludů moderních fi
losofů v zásadních otázkách, vyvrací je, dokazuje, k ja
kým koncům vedou a zároveň v jasné světlo staví nauku 
křesťanské filosofie a křesťanského učení. Mladý inteligent, 
který se musí potýkat s velice četnými námitkami, nalezne 
v Ježově knize uspokojující odpovědi na nejožehavější 
problémy i ochranu před různými nebezpečími. P. Jež 
je duch přísně logický, ale nikde není suchý. Kniha tato 
opravdu obohatí.

Dr. Jos. Kratochvil:
Meditace věků. I.— IV. díl. Nákl. Matice Cyrilometodějské. 
Kč 130.— .

Je to synthesa myšlení od starověku až do moderní doby. 
Jeho dřívější studie o pojmu Boha ve filosofii starověké,
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jeho práce o jednotlivých zjevech středověkých a novově
kých vnukaly přímo myšlenku shrnouti vše. Co po více než 
dvacet pět let bylo skládáno část po části, musilo býti 
účelně usměrněno a řádně spojeno, aby dalo pevný celek. 
A o to se pokusil svými „Meditacemi věků", jejich prvý díl, 
pojednávající o starověké filosofii, vymezuje stručné úkoly 
dějin filosofie, sleduje vývoj myšlení u národů východních 
a pak u Řeků a Římanů. Po dvou letech vydal druhý svazek 
o filosofii křesťanské ve středověku. O filosofii od Des
carta až ke Kantovi mluví ve svazku třetím, kdežto čtvrtý 
jest věnován XIX. století a konečně vývoji filosofie před 
válkou i po ní.

Žádné století nebylo tak bohaté na filosofické soustavy 
jako právě věk devatenáctý, jemuž zahajuje cestu nauka 
Kantova. Velice mnoho jmen se zapisuje v historii filosofie. 
Celkem lze je rozděliti ve čtyři skupiny, a čtvrtou skupinu 
tvoří právě ti, kdož přispívají svými pracemi a svým badá
ním k obrodě tomistické filosofie, kterážto obroaa ve XX. 
století, a hlavně po válce pokračuje rychlým krokem, rych
lejším než se nadáli ti, kdož stáli u jejích počátků. Krato
chvil se pokusil jednak roztříditi onen bohatý materiál, po
kusil se dále o vymezení nauky hlavních a často i méně 
významných přeastavitelů a tvůrců jednotlivých systémů 
filosofických a nezapomněl ani na hodnocení.
—  Filosofický slovník. II. vyd. Kč 25.— . Nákl. Občanské tis
kárny v Brně.

Tato znamenitá pomůcka, na které pracoval dr. Krato
chvil spolu s dr. Cernockým, si všímá všech filosofických 
disciplin. Hesla jsou zpracována stručně, ale věcně.
—  Úvod do filosofie. Nákl. R. Promberger. Kč 35.— .

V prvé části vymezuje pojem filosofie a dospívá ke 
správné definici. Ve druhé začíná historii filosofie. Kniha 
užitečná pro začátečníky.
—  Problém politické moci ve filosofii. Nákl. Akademie 
mor.-slezské. Kč 6.— .

Poslední Kr. kniha pojednává o politických názorech ve
likého filosofa XVII. věku, Suareza a správně je hodnotí.

Jacques Maritain:
Vybrané filosofické státi. Přel. Ot. Tichý. Nakl. L. Kuncíř. 
Kč 25.— .

Maritain náleží dnes k nejpřednějším tomistům. Byl od
chovancem Bergsona a jako jiní jeno žáci, i on skončil v 
katolicismu. Hlavní zásluhu o jeho obrácení má L. Bloy, 
a Maritain zase přispěl k obrácení Psichariho, Péguyho a j. 
Prvním velkým jeho dílem byla studie o Bergsonovi, dále 
kniha o umění a scholastice. Nyní vydává „Dějiny filoso
fie", z nichž vyšly dva svazky: „Dějiny a výměr filo
sofie" a „Logika". Z ostatních jeho knih uvádím: „Anti-

41



moderní", „Primát duchovního", „Theonas" a j. Ve Vybra
ných filosofických statěch čteme o některých podmínkách 
tomistického obrození, o vývoji nauky sv. Tomáše, jejím 
zapomenutí ve XIV.— XVIII. stol. a konečně příčinách ob
rody v moderní době. Tichý pojal do této knihy i dvě stu
die, které nemají přímého vztahu k filosofii: o obrácení 
Psichariho a o Pascalovi apologetovi. Kdo chce poznati 
velikost tomismu a jeho nutnost v současné době, nechť 
čte tuto knihu!

Dr. Jos. Matocha:
Osobnost v džjiném vývoji a významu. Nákl. vlastním 
Olomouc. Kč 30.— .

Dobře pracované dílo znamenitého olomouckého filo
sofa, řešící na základě podrobného studia problém osob
nosti ve scholastické i moderní filosofii.

Dr. J. Novotný:
Spiritismus zdokonalením křesťanství.

Je to kniha poučná, praktická, srozumitelně psaná a 
každé tvrzení je doloženo pádnými důkazy, takže lze na
býti přesvědčení, že spiritismus je nábožensko-mravním 
zlem naší doby.

Solovjev:
Duchovní základy života. Kč 18.— . Nákl. L. Kuncíř.

Solovjev jest z nejhlubších ruských myslitelů. Duch žíz
nící po pravdě, kterou hledá všude, až ji nalézá konečně 
v katolické Církvi. Pochopil duchovní základy života.

Dva filosofické sborníky:
—  Sborník mezinárodních tomistických konferencí v Praze 
1932. Nákl. Filosofické revue v Olomouci. Kč 30.— .

Po pozdravných přípisech sjezdu, který byl skutečně vý
znamnou událostí filosofickou, jsou uvedeny všechny před
nášky, které byly na sjezdu prosloveny. Je to kniha ne
zbytná pro každého, kdo chce proniknout ke kořenům 
problémů filosofických a hlavně seznat postoj tomistic
kých filosofů k moderním směrům, hlavně bergsonismu a 
neoidealismu. Neboť přednášející nepéli jen cnval na sv. 
Tomáše A., nýbrž hodnotili jeho nauku ve srovnání s berg- 
sonismem a fenomenologií a ukázali jasně rozdíly.
—  Svatý Tomáš Aquinský. Sborník studií vydaný za redak
ce dra J. Krlína nákladem „Života" u příležitosti 700. výročí 
narození Aquinátova. Kč 20.— .

Mladá katolická inteligence, seskupená kolem časopisu
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„Život", uctila touto knihou památku Doktora Andělské
ho. Četní spisovatelé, domácí i cizí, zhodnotili v ní myš
lenku sv. Tomáše s různých hledisk. Z českých čteme stu
die P. C. jJeže T. J., Suchomela C. Ss. R., Braita O. P., 
Habáně O. P., Dittla O. P., dra Foltýnovského a j. a j. Z ci
zích studie Garrigou-Lagrange O. P., J. Maritaina, prof. 
katolické university v Paříži; Theryho O. P., a j. Postava 
svatého Doktora jeví se v plné kráse a jeho nauka v celé 
síle. Ke konci je přidán seznam nejčelnějších děl, jednají
cích o sv. Tomáši a jeho nauce.

B. Stašek:
Papež a právo mezinárodní, Nákl. V. Kotrba. Kč 4.— .

Jasný spisek o věci velice důležité v době, ve které 
autorita Velekněze se velice ve světě povznesla.
—  Ó, toneš, Evropo. Nákl. Sekret, čsl. strany lidové v Pra
ze. Kč 10.— .

Není to jen varovný hlas, nýbrž i praktická rada spo
lečnosti, že jediné budování na křesťanských základech za
chrání svět sociálně, hospodářsky i politicky.
—  Církev katolická a válka. Nákl. Čsl. akc. tiskárny. 
Kč 3.— .

Dobrá odpověď na četné námitky nepřátel, že Církev 
zavinila světovou válku a podporovala ji.

Dr. B. Vašek:
„Největším pohoršením posledního století jest, 

že Církev ztratila dělnictvo", děl J. Sv. Pius XI. 
P. Gardynu, sekretáři dělnické katolické mládeže 
francouzské. Tato slova náměstka Kristova jsou 
přímou výzvou ke katolíkům k usilovné práci na 
sociálním poli: je třeba zpět k Bohu přivésti děl
nictvo a chceme-li to dokázat, musíme důkladně 
je znát, vědět, jak mu pomoci, poznati pravý stav 
sociální otázky. K tomu je třeba studia sociálních 
problémů, jež stojí v popředí, nebo aspoň v pr
vých řadách ostatních.

Dr. B. Vašek jest knězem a jeho dílo jest skvělým 
apoštolátem. Sociologie byla dlouhou dobu po
kládána za doménu positivistů a evolucionism 
byl pro ně zákonem. V sociologii hledali lék na 
všechny rány společnosti a mnozí myslili, že ona 
jediná nahradí náboženství. Ovšem byla stavěna 
na špatných základech, totiž filosofických bludech.
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Dr. Vašek si to dobře uvědomil a bedlivě se při
pravoval ke svému dílu studiem velikých myslitelů 
sv. Tomáše, Augustina, četných spisovatelů moder
ních, srovnával, hodnotil látku, pronikal stále hlou
běji a tak vytvořil dílo cenné a hodnotné, které 
možno považovati za jeden z nejlepších plodů 
vědeckého snažení katolíků.
—  Křesťanská sociologie. I. d íl: Sociální život. Kč 40.— . 
II. díl Spravedlnost v životě hospodářském. Kč 44.— . III. 
díl. Sociální práce. Kč 36.— . Nákl. Čsl. akc. tiskárny.

V prvém dílu „Sociálním životě" pojednává o sociologii 
moderní a křesťanské a pak o životě sociálním vůbec. 
Křesť. sociologie je věda, jež vyšetřuje, jaké jsou a jaké 
se zřetelem k věčnému zákonu Božímu, býti mají složení, 
vztahy a život společnosti. Ve druhém oddílu čteme o zá
kladních problémech sociálního života, o společnosti i jed
notlivci, o ovlivňování se strany společnosti, výchově, ro
dině, náboženství, mravnosti, o zvycích, tradici, sociálním 
zařízení. Konečně si všímá problému státu a mezinárodní 
společnosti.

Druhý díl jest nazván „Spravedlnost v životě hospodář
ském" a obírá se speciálními otázkami etiky v životě hos
podářském, problémy eticko-hospodářskými, zvláště děl
nickými, otázkami mzdy, pracovní doby, dále otázkou ze
mědělskou, řemeslnickou, průmyslovou, kapitalismu, soci
alismu a solidarismu.

Ve třetím svazku „Sociální práce" píše ve čtyřech od
dílech o stanovisku katolicismu k veřejnému životu, o 
prostředcích k provádění sociální práce, o význačných je
jich oborech a o zákonném ustanovení o veřejné čin
nosti.

Tyto knihy by měl každý znáti
—  Cesty k sociální spravedlnosti. Vyd. L. Hofírek, Olo
mouc. Kč 2.— .

Stručné a zhuštěné podání křesťanské sociální nauky, 
řada témat a návod, jak je probírati.

Sociální encykliky:
Lev XIII., Rerum Novarum.
Pius XI., Quadragesimo Anno. V překladu dra B. Vaška. 

Nakl. Hofírek v Olomouci. Po 3 Kč.
Ve druhé polovici minulého století tlačila se sociální 

otázka stále více do popředí. Liberalism a socialism vedly 
spolu ostrý zápas, který vrcholil v letech devadesátých. 
A tehdy Lev XIII. vydal svoji památnou Encykliku „Rerum 
Novarum". Sociální demokracie stála jako liberalistické 
strany na materialistickém ideovém základě, brala členům
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víru v osobního Boha, postavila se proti Církvi. Lev XIII., 
který již dříve několikráte pozdvihl svůj hlas ve prospěch 
dělníka, učinil tak slavnostně opět r. 1891 svým Okružním 
listem, který se stal normou křesťanského socialismu po 
celá desítiletí a zároveň dal podnět k růstu a zakládání 
křesťanských odborových organisací dělnických po celém 
vzdělaném světě. Při oslavách čtyřicátého výročí Encykliky 
r. 1931 byl nucen sám předseda Mezinárodního úřadu prá
ce v Ženevě, Thomas, vzdáti hold a dík Lvu XIII. za jeho 
Encykliku, neboť v mnohém zlepšila osud pracujícího člo
věka. Otázka sociální se po válce ještě více přiostřila a 
dnes se ocitl dělník, díky racionalisaci a poměrům, v posta
vení velice bolestném. Za takového stavu věcí nesmí Cír
kev, Matka milující, mlčet a Pius XI. proto při oslavách čty
řicátého výročí Listu Lva XIII., promluvil svou Encyklikou 
„Quadragesimo Anno", ve které doplnil List Svého Před
chůdce, jak toho vyžadují změněné poměry. Jak jsou dů
ležité oba tyto listy, o tom nás dovede nejlépe přesvědčiti 
bohatá literatura, katolická i nekatolická, jež se jimi obírá, 
sociální katolické týdny, které jsou jim věnovány i vážnost, 
s jakou je přijímají všechny katolické složky dělnické. En
cykliky jsou hlasem Otce a jest povinností každého věřící
ho syna Církve svaté znáti ten hlas a též se jím řídit.

F. Žák T. J.:
Sociální studie. V komisi Čsl. akc. tisk. Kč 10.— .

P. Žák touto prací dobře posloužil těm, kteří jsou nuceni 
často na přednáškách vyvraceti názory odpůrců křesťan
ství. Dlouho působil mezi dělnictvem; zná jeho potřeby a 
ví i dobře, co Církev pro dělnictvo učinila.

Ze starších prací třeba uvésti knihy Biederlacko- 
vy (nákl. Kotrba), Neuschlovu „Sociologii" a zvlá
ště sociologické dílo doc. dra Reyla, která sezna
mují zřetelně se stavem otázky.
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V.Spisy nábožensko-vzdělávací. 

Knihy pro mládež

Dr. Augustin:
Pokles nalalily. Kč 6.— . Nákl. Čsl. akc. tiskárny v Praze.

Problém denatality, který ze Západu rychle se dostává 
i k nám, jest velice důležitý. Dr. Augustin na základě 
přesných statistik a dovolávaje se četných hlasů, dokazuje, 
jak pokles natality škodí národům v každém směru, zá
roveň udává příčiny, které jej zaviňují a lék k odstranění 
této těžké nemoci moderní společnosti.

E. Beaupin:
Na výboj. Nákl. Čsl. akc. tiskárny. Kč 5.— .

Kniha, kterou psal sice Francouz, ale která dovede na
dchnout i Čecha k boji za vznešené ideály křesťanské.

T. Blatenský:
Víra a kultura. Kč 28.— . Nákl. Čsl. akc. tiskárny.

Jasné řešen poměr víry a kultury. Četné citáty význač
ných vědců a myslitelů dokazují, že mezi vírou a kulturou 
jest jednota.

Dr. S. Braito:
Základy. Ježíš Kristus. Život. Kč 20, 12, 25. Nákl. Hofírek, 

Nejsou to kázání, jsou to spíše studie o věčných pro
blémech. Studie psané nadšeným a vzletným slohem, plné 
hlubokých myšlenek. A nejsou jen řešeny theoretický ur
čité základní pravdy, nýbrž jsou promítány v život, jest 
ukazována jejich platnost v životě, jejich moc a síla. Proto 
by tyto knihy měla čísti hlavně naše mladá inteligence, aby 
čerpala z nich poznání a na něm pak stavěla svůj život a 
své dílo.

A. Doerner:
Na rozcestí. Nákl. Sester Nep. Početí P. Marie v Přerově. 
Kč 2.40.
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Knížečka tato jest určena jinochům a dívkám před vol
bou stavu. Zálež! na ní velice mnoho. Často celý život 
jest na ní závislý, třeba se vážně rozhodovat.

J. Franco T. J.:
Cesty srdce. Zprac. dr. J. Beran a V. Průša. Nákl. SKM., 
Praha II., Spálená 15. Kč 20.— .

Kniha tato má vůni starobylosti a přece svým námětem, 
zpracováním věcných pravd zůstává moderní. Výklad je
jich v románové formě upoutá hlavně mládež, pro niž 
je tato kniha psána.

Dr. A. Fuchs:
Novější politika papežské kurie. Nákl. Orbis.

Zajímavá kniha, která věcně ukazuje směrnice politiky 
papežské a při tom dává nahlédnouti do činnosti Svaté 
Stolice i na ostatních pólech činnosti, jako sociálním, unio- 
nistickém a j.
—  Dnešní myšlenková krise. Kč 1.50.
—  Novinář. Kč 1.50.
—  Panevropa či Eurasie. Kč 2.— .
—  Sjednocení církví. Kč 3.— .
—  Náboženství a politika. Kč 2.50.

Tyto brožurky jsou lehce a jasně psány a pojednávají ve
směs o časových otázkách. Nákl. Csl. akc. tiskárny.

P. M. Gillet:
Výchova karakteru. Nákl. Ed. Krystal. Kč 7.— .

P. Gillet O. P. jest z nejlepších znalců psycho
logických a paedagogických otázek. Tato jeho kni
ha, vydávaná ve Francii v nových a nových vydá
ních, vede mladého člověka krok za krokem, uka
zuje mu, jak možno sílit vůli, jak stavěti život, aby 
byl v každém směru plodný a velký.

Dr. Jos. Hanuš:
Úvod do srovnávací vždy náboženské. Nákl. V. Kotrba. 
Kč 12.— .

Dr. Hanuš byl profesorem srovnávací vědy náboženské 
na Karlově universitě v Praze. Jeho dílo seznamuje se zá
klady této mladé, ale velice důležité vědy, ze které se 
dovídáme, že prvotním náboženstvím byl monotheism, a 
ne polytheism, jak hlásají evolucionisti. Dr. Hanuš si 
všímá moderních vývodů a hodnotí jednotlivé theorie.
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Dr. Hoffmann:
Šťastné manželství. Nákl. Kropáč a Kuchařský. 20 Kč.

Zdravá kniha, sepsaná lékařem, knězem a ženou (Hoff- 
mannem, drem Mayem a Schmutzerovou), všímající si i 
stránky náboženské, i etické a hygienické.

J. Hronek:
Národní ikola a katecheta. Nakl. Francl, Praha.

Autor píše výstižně o dějinách národního školství, o po
měru katechety ke škole, o vyučování náboženství, o zá
konech školských a j.
—  Katolická literatura česká v přítomné době. Kč 5.— .
Nákl. Čsl. akc. tiskárny.
—  Hrstka pravidel slušnosti. Kč 9.— , ibid.
—  Kněz v českém nár. obrození. Kč 4.— , ibid.

Dobrá odpověď těm, kteří přezírají katolíky jako lidi 
méně inteligentní a tvořivé.

i.  Konečný:
Ymka, její vznik, dějiny a význam. Nákl. Čsl. akc. tiskárny. 
Kč 6.— .

Nebezpečí Ymky, protestantské instituce, vábící mládež, 
chápou katolíci málo právě proto, že ho neznají. Koneč
ného knížka jim je ukáže v pravé podobě.

W. Kosakiewicz:
Návrat. Př. R. Korec. Nákl. Lidové závody tisk. a nakl. 
v Olomouci. Kč 14.— .

Zdravá kniha pro dorůstající mládež, hlavně inteligenci, 
ukazující na úskalí života a na dobrodiní víry při překoná
vání četných nebezpečí, jež číhají za každým krokem.

J. B. Krier:
Zdvořilost. Nákl. Sester III. řádu sv. Františka, Brno. Kč 
8.— .

Knížka velice prospěšná, dávající rady, jak se chovati 
v různých okolnostech životních. Zdvořilost zdůrazňuje 
jako vnější znamení vnitřní pokory a krásy, jako formu lás
ky a dobroty srdce.

J. Krlín:
Návrat vzdělanců. I. — II. Kč 40. Nakl. Život.

Druhá polovice minulého století může býti charakteriso- 
váňa jako vrcholné vítězství materialistického positivismu
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a racionalistického scientismu. Ale zároveň lze znamenati 
již obrat od těchto směrů, který se nejjasněji projevoval 
ve Francii, a to u básníků a spisovatelů. Velcí umělci, 
jako Bourget, Huysmans, Coppée, Voguě, kritici, jako Bru- 
netiěre ze starších, neukojeni zbožňováním vědy hledali 
někde jistotu, která by zároveň vedla k odpovědnosti. 
Bourget to krásně vyjádřil ve svém románě „Žáku". A tito 
lidé našli obojí v katolicismu. V prvé kapitole „Návratu" 
čteme o cestách, jimiž došli k Bohu. V dalších jest zachy
cen duchovní vývoj nových a mladých spisovatelů z kon
ce XIX. a začátku XX. století a hlouběji jsou studovány kon- 
verse Ch. Péguyho, P. Claudela, Fr. Jammesa, J. Lotteho 
a jiných. Ve druhém svazku se setkáváme s Italy Gemel- 
lim, Papinim, Camellim, Angličany Barringem, Vernonem, 
Norkou Undsetovou, Švýcarem Leroysem, Němcem 
Schmiedem a j. Studium života a hledání konvertitů jest 
pohledem nejvýše poučným a znáti cesty, jimiž se ubíra
li, povzbuzuje.
—  Brynych. Nákl. Svazu katol. novinářů, Praha II., Spálená 
15. Kč 10.— .

Biskup Brynych jest z největších českých postav minulé
ho století. Byl knězem svatého života, veliké energie, ne
únavné práce, opravdu otcovské lásky. V dobách, v nichž 
nevěra pod clonou pokroku pronikala do našich venkov
ských krajů z velkých měst, biskup Brynych stál na stráži 
a sváděl proti ní těžký boj. J. Krlín si ve své knize všímá 
duchovního růstu Brynychova, jeho činnosti kněžské a arci- 
pastýřské na poli náboženském, sociálním, kulturním, or- 
ganisačním, neopomíjeje ani jeho činnosti literární, lak se 
objevuje velikost Brynychova v bílém a čistém světle. Je 
třeba znáti krásné postavy vlastního tábora, jednu z nich 
poznáte z tohoto díla.

Dr. AI. Lang:
Náboženský problém Novalisův. Nákl. Matice Cyrilometo
dějské. Kč 3.60.

Skvělý pohled i do duše význačného romantického bás
níka, i do duše německé romantiky vůbec. Styl živý a květ
natý.
—  Otec pouště, svatý Jeronym. Nákl. Druž. lit. a uměl. 
v Olomouci. Kč 17.— .

Pronikavá studie i postavy velikého světce i prostředí 
a doby, v níž vyrůstal.
—  Jacopone da Todi, blažen pro Krista. Kč 20.— . Nakl. L. 
Kuncíř.

Vzletně psané studie o pokorném pěvci bolestí Panny 
Nejsvětější, autoru četných překrásných hymnů.
—  Angela Silesia. Poutník cherubínský. Výbor. Úvod do 
německé mystiky. Kč 36.— . Nakl. L. Kuncíř.
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Prvá část této knihy je důkladnou a zaníceně psanou 
studií o německé mystice a Angelu Silesiovi, ve druhé jsou 
přeloženy jeho verše, jadrné a myšlenkově hutné.
—  Jindřich Suso, Pohled do duše středověkého mystika. 
Kč 24.— . Nakl. L. Kuncíř.

Těžké stoupání tohoto mistra německé mystiky, jeho bo
lesti a utrpení i jeho nauka jsou v díle vypsány mistrným 
perem.

J. Mádle:
Organisátor kněžstva. Nakl. Katol. spolek, Nový Bydžov.

Myšlenky a praktické náměty k organisační činnosti 
kněží.

K. Nichollová:
Vzpomínky anglické konvertitky. Nakl. Tiskové družstvo 
v Hradci Králové.

Není to suché líčení duševního boje, který v sobě pro
bojovává dívka ze šlechtické rodiny anglické, ani jedno
stranné vypravování za tím účelem, aby vynikla oběť nebo 
velikost osoby, nýbrž dramatické, živé a pravdivé vylíčení 
těžkého a bolestného hledání, jež na konec bylo koruno
váno velikou radostí vnitřní.

Dr. F. X. Novák:
Pohledy do života bohoslovců a kněží. Vyd. Jednota katol. 
duch. v Přerově, Masarykovo nám. 16. Kč 40.— .

Tuto knihu, hlubokou a krásnou, psal řeholník, jenž chápe 
vznešenost i tíhu kněžského povolání. Řeholník upřímně 
milující i inteligentní. Dílo rostlo ze zkušenosti, rozjímání, 
studia. Dr. Novák sděluje krásné myšlenky a jako chléb je 
podává bohoslovci a knězi. Kniha chce jim býti milosrdnou 
vlnou, která je má udržet nad propastmi. Věru, někdy při
padá dílo N. jako loď, kterou přeplavuje kněze přes 
široké a rozbouřené moře života. Psáno jest s nadšením a 
strhujícím slohem, takže jest možno je nazvat právem 
skvostem kněžské literatury, klasickou Knihou. Četba uži
tečná i pro inteligenci, neboť jí umožňuje chápati kněžské 
povolání, a který laik je chápe, bude knězi věrným pomoc
níkem. —  Zanedlouho bude vydána druhá kniha Nováko
va věnovaná kněžím „Kněžské problémy", která je ještě 
hlubší než „Pohledy".
—  V máji života. Nákl. Společenské tiskárny v Přerově, 
Masarykova 16. Kč 5.— .

Každý musí míti v úctě knihy dr. F. X. Nováka, věnované 
kněžstvu. Tento svazeček, věnovaný mládeži, je neméně 
důležitý. Jest psán bývalým vůdcem katolické akademické
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mládeže, které znamenitě rozuměl, a již i velice miloval. 
Jako její vůdce a zpovědník poznal dobře všechna ne
bezpečí, která číhají na mladěno člověka, aby mu urvala 
čistotu a chtěl a chce jej zachránit. Proto napsal toto dílko, 
ve kterém ukazuje nepřítele čistoty mravní v pravé jeho 
podobě, zbraně, jichž užívá a zároveň dává mladému člo
věku do ruky dobrou zbraň, jíž by se bránil a ubránil. „Na 
nejpyšnějším, tak končí, nikdy nepřítelem nedobytým hra
du moravském, na Perštýně, četl jsem devisi: Aeternus, 
quia purus —  co čisté věčné. Kdo chceš sobě i milované
mu národu založiti nedobytný hrad práce požehnané 
a plodné pro věky, měj odvahu k čistotě, k čistotě p6- 
hlavní." Mladé inteligenci nelze doporučiti krásnější dílo 
nad toto.

Dr. J. Novotný:
Věda a víra o původu člověka. Nákl. Čsl. akc. tiskárny. 
Po Kč 4.— .

Knihy podávají správnou odpověď na otázky, důleži
té pro život každého člověka. Četné citáty význačných 
vědců.

Dom. Pecka:
Skryté paprsky. Nákl. Ed. Krystal. Kč 7.— .

Kniha užitečná, vrhající světlo na nejvyšší hory kultury, 
tvoření i života. Postupuje přísně logicky, nechce býti lí
bivým, ale sestupuje ke kořenům. Uložil do své knihy 
myšlenky nebo reminiscence z četby a ze zkušenosti. Au
tor má pozorovací dar, jasný postřeh.

Ad. Pelikán S. J.:
Víno ze sodomských vinic. Nákl. SKM., Praha II., Spálená 
15. Kč 6.— .

Jedna z nej potřebnějších knih pro mládež a má cílem 
zachrániti mladé, varovati je a naučit je žíti čistě.
—  Mladý katolík. Nákl. SKM. Kč 5.— .

P. Pelikán, bývalý sekretář katolické mládeže české, se
stavil tuto příručku pro členy Sdružení katolické mládeže. 
Měli by ji všichni znát.

K. Reban:
Z poupat do květů. Nákl. Čsl. akc. tiskárny. Kč 3.— .

Velice vážná slova zkušeného kněze dospívajícím dív
kám, které se mají státi matkami rodin a záchranou státu.
—  Psáno mužům. Nákl. ibid. Kč 3.50.

Autor odpovídá na otázku: Jaká má býti sebevýchova
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muže k čistotě. V době veliké uvolněnosti mravní četba 
těchto stránek je zvlášť důležitá.
—  Eucharistie a mládež. Nákl. SKM. v Praze II., Spálená 15. 
Kč 4.— .

Mládež, která si učinila devisou: Kristus střed života 
a práce, musí milovati oběť mše svaté, Eucharistii. Tato 
knížečka v ní vzbudí onu lásku.

P. E. Soukup O. P.:
Mluvil v podobenstvích. Nákl. Lid. knihkupectví v Olo
mouci. Kč 50.— .

Důležitá kniha pro kněze, neboť obsahuje příklady a 
podobenství, které autor doplňuje. Jsou to příklady vzaté 
ze současného života, a dávají mnoho podnětů k pře
mýšlení.

A. Stříž:
La Saletta. Kč 15.— . Nakl. L. Kuncíř.

S láskou psaná kniha o zjevení lasalettském 19. září 1846 
a o velikém významu hlasu, který slyšela zbožná pasačka 
Melanie od plačící Panny Marie.

Dr. Ot. Tauber:
Katolíci a škola. Nákl. vlastním (Lipník na M.). Kč 8.60.

Kniha velice důležitá, neboť pojednává o problému nad 
jiné vážném. Čtenář nalezne v ní hojně myšlenek, řečník 
hodně podnětů a cenného materiálu. Kdo chce mluvit
0 škole, měl by znáti toto dílko.

A. Ušeničnik:
Kniha o životě. Př. A. Jašek. Nákl. Matice Cyrilometoděj
ské. Kč 18.— .

Bystré postřehy. Zdařile vypsáno, v čem spočívá krása
1 radost a odkud pramení voda, jež zavodňuje strom ži
vota.

Životem:
Sbírka časových článků, úvah náboženských, výchovných 
a sociálních. Vychází 1. a 15. měsíce, cena sešitu 50 hal. 
Vyd. v Hlučíně ve Slezsku.

Výborně řízená sbírka. Několik otázek v ní řešených, 
ji nejlépe doporučuje: Šťastná rodina, Výchova dítek, Pro 
dívky, Žena a křesťanství, Biskup Brynych, Katolická ško
la a j. a j. Tato sbírka zasluhuje co největšího rozšíření 
mezi lidem.
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VI. Literatura zábavná a kritika

J. Š. Baar:
Poslední rodu Sedmerova. Nakl. Novina. Kč 18.— .

Pokrokový sedlák chce přetvořit své spoluobčany, ale 
sám stále více upadá, přichází o své jmění a štěstí a teprve 
v návratu k víře nalézá klid.
—  Skřivánek. Nakl. Novina. Kč 14.— .

Ústřední postavou je Chod ze staré školy, věrný svému 
sídlu, řádný a pracovitý.
—  K Bohu. Nákl. V. Kotrba, Praha. Kč 15.— .

Pěkný román, líčící život a zážitky vystéhovalcovy.
—  Trnky. Kč 6.60. Nákl. G. Francl.
—  Chvíle oddechu. Nákl. G. Francl. Kč 10.80.
—  Mžikové obrázky. Řada I.— III. Kč 6.— . Nákl. Dědictví 
svatojanského.
—  V různých barvách. Ibid. Kč 3.75.

Baar zachycuje veselé i smutnější příhody ze života.
—  Na srdci přírody. Kč 25.— . Druhá kniha z přírody. Kč 
20.— . Nákl. Novina v Praze.

Teplé líčení přírody a povídky o lidech přírodu mi
lujících.
—  Cimbura. Nakl. Novina. Kč 16.— .

Nejlepší kniha Baarova o řádném sedláku putimském.

O lio Babler:
Edice Hlasy, Olomouc.

Knížečky vydávané v pěkné bibliofilské úpravě a jsou 
při tom laciné. Taková miiá knížečka jako
—  Maria po poli kráčela, která obsahuje něžné verše o 
Panně Marii, stojí jen 9.50 Kč.
—  Strom ze srdce. Kč 12.— .

Obsahuje 6 básniček srbských, tři německé, dále slo
vinské, italské, lužické, anglické. Tento svazeček je věno
ván Kristu Pánu.
—  Knížka o koni. Kč 18.— .

Různé básníky, kteří chválili koně, zde uvádí. M. Bún- 
gener namaloval koňské hlavičky, postroje velice mile.
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H. Bahr:
Nanebevstoupení. Přel. E. Soukup. N. L. Kuncíř. Kč 40.— .

V tomto mohutném románě je vylíčen život předválečné 
inteligence, která těžce dobývala víry, jednou ztracené. 
Ústřední postavou je hrabě Flayn, inteligentní a neklidný 
malíř, který není s to vytvořiti veliké dílo, poněvadž nedo
vede usměrniti sebe sama. Výstižně je analysována jeho 
duše, jeho neklid, jeho hledání něčeho pevného, Boha. 
Styk s inteligentním kanovníkem a věřící, milovanou ženou 
se mu stává záchranou v životě. Četba děl mystiků a svět
ců dokonává, co započalo oním stykem a Flayn přikleká 
ke zpovědnici. V tomto románě Bahr, který sám hledal 
Boha, ukázal něco ze své nejistoty, hledání a koneč
ného štěstí. Postavy jsou vykresleny znamenitě, hlavně po
stava kanovníkova je skvělá.

Barbey ďAurevilly:
Rytíř des Touches. Přel. J. Marek. Nakl. L. Kuncíř. Kč 24.— .

D'Aurevi!ly je umělcem p. ex. O jeho dílo byl dlouho 
veden urputný boj. Je hrozné, jak v temných barvách líčí 
hřích, chtěje vylíčením jeho pekelnosti od něho odraditi. 
V „Rytíři des Touches", v jednom z nejlepších svých ro
mánů, předvádí šuanské války, do jejichž středu postavil 
udatného rytíře, skvěle kreslenou postavu.
—  Očarovaná. Přel. J. Marek. Nakl. L. Kuncíř. Kč 30.— . 

I v tomto románu se vrací umělec do dob šuanských vá
lek. Croix de Jugan, kněz, jest nositelem děje. Tato hrozná 
postava jako by měla vypáleno na čele slovo: nemiluji. 
Líčení jsou strhující, jako ve všech dílech Barbeyových.
—  Ženatý kněz. Nakl. L. Kuncíř. Kč 40.— .

Sombreval byl knězem, dříve než se stal slavným chemi
kem a manželem. Proti němu postavil umělec čistou dceru 
Kalixtu, která touží odčinit hřích svého otce. Knihy B. d'A. 
může čísti jen dospělý.

R. Bažin:
Zmírající země. Přel. J. Havránková. Nakl. Novina v Praze. 
Kč 16.— .

Bažin se častokráte zamýšlí nad láskou k půdě a zamyslil 
se nad rvi i v tomto románě. Líčí rodinu v úpadku. Několik 
dětí, když vidí, že venkov by jim nemohl dáti, co chtějí, 
odcházejí do města, jen jedno zůstává. Je to dcera, mi
lující kraj, v němž vyrostla, dává mu všechny své síly a 
pak zachraňuje to, co bylo možno zachránit. Bažin se 
v tomto svém díle zároveň postavil proti nezdravému vy- 
lidňování venkova, jehož důsledky lidstvo dnes platí ve
lice těžce.
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—  Obilí, které vzchází. Přel. Fr. Vanous. Nakl. C. Francl. 
Kč 7.20.

I tento román čerpá z venkovského prostředí. Bažin líčí 
život na statku, život ještě Zachovalý a ukazuje, jak právě 
takový život může zachrániti venkov před rozkladem nevě
ry, hrnoucí se z měst. Překrásně vykreslil postavu zbožné
ho, obětavého a milujícího kněze, pravého otce všech, 
i bloudících.
—  Davidka Birotová. Přel. D. Pecka. Nakl. Lid. závody tisk. 
a nakl. v Olomouci. Kč 7.— .

Hrdinkou jest učitelka, kterou vroucí láska k dětem jí 
svěřených a zášť mnohých proti Bohu přivádí do Církve. 
Bažin učinil z Davidky jednu z nejlepších svých postav.
—  Karel Foucauld. Nákl. Ed. Ismael. Přel. J. Lipanský. 
Kč 17.— .

Skvostná kniha velikého spisovatele o badateli, vědci, 
pak poustevníku na Sahaře a na konec mučedníku. Fau- 
cauld byl vychováván v náboženské lhostejnosti, stal se 
důstojníkem a v Africe započalo jeho vnitřní obrození. 
Přilnul celým srdcem k Církvi svaté, zatoužil po Svaté zemi, 
tam se stal fortníkem v klášteře, odtud odchází do Afriky, 
kde je otcem pohanů, jež obrací na víru a konečně za víru 
obětuje i svůj život. Byl to život světce a Francouzové 
usilují o jeho blahořečení.
—  Čtyři malé děti. Přej. O. Dubský. Nakl. L. Kuncíř. 
Kč 24.— .

Dojemný obraz z války a příklad veliké a obětavé lásky 
k vlasti. Tři chlapci a jedna dívka, jež umělec překrásně 
vykreslil, mohou býti zářným vzorem mladým. Jako ve 
všech svých románech i v tomto uchvacuje svým stylem, 
líčeními a obrazy z venkovského života, v čemž se mu vy
rovná málokterý spisovatel.
—  Bez matky. Přel. J. K. Nákl. Děl. nakl. Svěcený. Kč 20.— . 

Krásný sociální román, který jest i písní neochabující lás
ky mateřské.

M. Barring:
Suknice nesešívaná. Přel. B. Chudoba. Nakl. L. Kunncíř. 
Kč 40.— .

„Vidíte, zdá se mi, že naše životy, třebas se zdají za
látané, nepořádné a bezúčelné, všechny se velmi podobají 
suknicím nesešívaným a jsou docela jednotné, takže ne
mohou býti rozřezány, nebo rozděleny, aniž se zničí," čte
me na konci tohoto románu mladého muže, Trevenena, no
vináře. B., známý anglický spisovatel, líčí v tomto románě 
i svoji cestu, jíž se ubíral k Bohu, neboť z anglikána se 
stal katolíkem. Pro inteligenci je to závažná kniha.
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Hilaire Belloc:
Mezi katolickými spisovateli a mysliteli anglický

mi jest řazen Belloc na místo nejčelnější. Jeho dílo 
„Evropa a víra", z něhož svého času byly tlumo
čeny do češtiny dvě kapitoly v „Životě", uchvacu
jící hloubkou a přísnou logikou, jest nejzdařilejším 
pohledem do duše Evropy po celá staletí. Belloc 
provedl skvěle důkaz, že „Evropa jest víra", jak 
zní poslední věta knihy.
—  Marie Antoinetta. Vyd. L. Kuncíř. 36 Kč.

Není to historické dílo plné vědeckých poznámek, je to 
románově psaný život nešťastné královny a ženy slabého 
Ludvíka XVI., která zemřela na popravišti. Belloc nádherně 
kreslí tehdejší vření, má teplý vztah k jednotlivým po
stavám a Marii Antoinettu líčí jako mučednici způsobem 
vpravdě strhujícím.
—  Cesia do Říma. Př. A. Stříž. Nákl. L. Kuncíř. 22 Kč, 
váz. 36 Kč.

Zdravý humor a pěkná líčení.
—  Člyři pocestní. Přel. A. Stříž. Nakl. L. Kuncíř. Kč 20.— . 

Kniha cest rodným krajem Sussexem. Humorné jsou vy
psány zážitky, které na cestách prožívají čtyři pocestní.
—  Kardinál Richelieu. Přel. T. Vodička. Nakl. Melantrich. 
Kč 30.— .

Po „Marii Antoinettě"druhé dílo Bellocovo o význačné 
postavě z historie Francie. Richelieu, jeho metody, prostře
dí, duch doby jsou skvěle podány v tomto díle, které se 
čte jako román a v němž není ublíženo historické pravdě.

Bělohlávek V.-Svalohor:
Bělohlávek jest knězem s láskou se obírajícím minulostí 

národa a celé jeho dílo, od časopisu, ve kterém studuje 
historii křižovnického řádu, přes všechny sbírky jeho veršů 
je prosyceno a posvěceno tou láskou.
—  Májová knížka.

Sbírka pěkných veršů pro děti.
—  Oheň Eliášův.

Strhující líčení posledních dnů lidstva.
—  Božetěch.

Píseň o světu, očistci a nebi.
—  Čtení o blahoslavené Přemyslovně. Praha. Kč 1Ó.— . 

Bělohlávek přeložil ukázky z latinského díla Anonyma,
které ukazují, jak velikou světicí byla bl. Anežka.
—  Oheň Eliášův. Nákl. Družiny lit. a umělecké. Kč 14.— . 

Mohutná vise konce světa, napsaná opravdovým bás
níkem.
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Božena Benešová:
Úder. —  Podzemní plameny. —  Tragická duha. Melantrich. 
Prvé dvě knihy vyšly nákl. Pokroku. Kč 60.— , 30.— .

Tyto tři knihy tvoří mohutnou epopeji ze světové války. 
V prvé knize jest vykresleno české ovzduší při začátku 
světové války, ve druhé, jejímž dějištěm je Praha, líčí re
voluční činnost českých lidí za světové války a současně 
bědný život pronásledovaných. Ve třetím svazku, jehož děj 
je položen opět do moravského městečka Rovinona, za- 
hlédáme vyvrcholení a vítězství. Spisovatelka zvládla vý
borně látku, vykreslila skvěle množství osob, hlavních i 
podružných a její trilogie je tím nejlepším, co bylo dosud 
vydáno jako román ze světové války zuřící doma a ne na 
bojišti.

B. Benetka:
Služebníci a přátelé Boží v české zemi. S obrazy Bř. 
Štorma.

Jsou to portréty velikých osobností našeho národa, sv. 
Ivana, Ludmily, Jana Nepomuckého a j. Kniha je psána 
s láskou k nim a nadšením.

Bennett:
Anglická služba. Přel. L. Vočadlová. Vydalo Aventinum. 
Kč 35.— .

Bennett byl slavným anglickým spisovatelem. V této kni
ze skvěle líčí lakomce, ale hlavně výstižně zachycuje život 
služky, je jí poctivost, práci, dobrotu i boje. Nahlédneme 
i do života londýnského lidu.

Hugh Benson:
Jest synem canterburského arcibiskupa a byl vy

chován v anglikanismu. Později se přiklonil k „Vy
soké církvi —  High Church" a studiem historie cír
kevní a učení katolického byl přiveden do kato
lické Církve. Cestu, jíž prošel, vylíčil v některých 
svých románech, v nichž hlavní osoby bojují 
o vnitřní radost velice těžce a teprve vítězstvím 
nad bludem ji získávají. Do české literatury byl 
uveden před válkou, kdy byl přeložen román „Pán 
světa", ve kterém umělec krásně kreslí konec svě
ta a boj materialistického humanitarismu, jejž 
představuje přímo ďábelská postava presidenta
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Spojených států světových, Felsenbourgha, s ka
tolicismem, jemuž v čele stojí poslední papež, An
gličan Percy. Nádherné líčení konce světa ukon
čuje tento mohutný román.

—  Obyčejný člověk. Kč 15.— .
—  Zkouška. Kč 11.— .
—  Žádných jiných bohů. Kč 15.— . Všechny přel. L. Hro
nek. Nákl. Čsl. akc. tiskárny v Praze.

Anglická inteligence konce minulého století a začátku 
století dvacátého se odvracela od nemohoucího anglika- 
nismu. Hledala cestu k Bohu a toto hledání bylo velice 
těžké. Plná tři staletí, od Jindřicha Vlil., žila Anglie v ne
návisti proti katolické Církvi, v tradici ostře a vyhraněně 
protikatolické. Předsudky bránily jí spravedlivě hodnotit 
nauku katolickou. Není tudíž divu, že návrat k pravé Mat
ce byl tak obtížný a bolestný. Benson, který sám zažil tyto 
těžkosti hledání pravdy, dovedl je v těchto třech románech 
znamenitě zachytiti. Jeho hrdinové se bijí sami se sebou, 
bijí se se svým nejbližším prostředím, rodinami, kterých se 
zříkají, a vpravdě lze říci, že vnitřní pokoj v Bohu si draze 
vykoupili. Benson je dobrým psychologem a znamenitým 
psychologem hledajících Boha a proto je četba jeho děl 
v této době skutečně potřebná.
—  Královo dílo. Přel. O. S. Vetti. Nákl. V. Kotrba.

Mohutný historický román.
—  Neviditelné světlo. Nákl. L. Kuncíř. Kč 30.— . 

Nejjemnější kniha Bensonova.

G. Bernanos:
Přetvářka. Př. Čep. Nákl. Aventina. 2 sv. Kč 66.— .

Dílo mladého, ale uznávaného francouzského spisovatele, 
který si vybral úkol nesmírně obtížný: studuje život, tvor
bu, duchovní smrt kněze, autora slavného díla o mystice, 
zahlédá se do duše, ubíjené pýchou a proti tomuto učenci 
staví svatost prostého kněze. Je to dílo hluboké a četba 
pro inteligenci, ne povrchní.
—  Paní Dargentová. Př. B. Reynek. Ed. Paprsek v Pardubi
cích. Kč 10.— .

G. Bernanos je spisovatel veskrz katolický, duch slo
žitý a zmítaný. Je takový i v této bibliofilské knížečce o u- 
mírající ženě a účtující s láskou svého života.
—  Pod sluncem satanovým. Přel. Reynek. Nakl. Florián ve 
St. Říši. Kč 30.— .

Je to román kněze, který přemáhá sebe do té míry, že 
se ke konci života blíží ke svatosti.
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L. Berlrand:
Svatý Augustin. Přel. Fr. Odvalil. Vyd. L. Kuncíř. Kč 27.— .

Studie o svatém biskupu hipponském jest prvou knihou 
Bertrandovou po obrácení. V celé síle vystupuje v ní doba 
a prostředí, v nichž vyrůstal sv. Augustin, po svatém 
Pavlu snad největší, kterého mladé křesťanství zrodilo lid
stvu. S hlubokým pochopením proniká B. do duše geniál
ního Augustina těžce zápasícího o pravdu, o vnitřní pokoj, 
kterýžto zápas trval přes deset let. Nelze čísti bez pohnutí 
kapitoly o A. matce svaté Monice a svatém Učiteli církev
ním Ambrožovi, biskupu milánském, který měl velikou zá
sluhu o konečné vítězství Augustinovo.
—  Krev mučedníků. Přel. F. Odvalil. Nakl. L. Kuncíř. 
Kč 27.— .

Bertrand z Akademie Francouzské vděčí právě Africe 
a Svaté zemi za své obrácení. Není tudíž divu, že ně
kolika svým románům vzal látku z Afriky. I tento román, 
líčící pronásledování křesťanů v prvýcn stoletích, nám 
předvádí onu zemi, která tak rychle přijímala novou víru, 
a která je vpravdě nasycena krví mučedníků pro Krista. 
Román Bertrandův náleží k nejlepším, které si zvolily tak 
dojímající látku, hlavně líčení mučedníků ve vězení a v 
dolech jsou strhující.

Vilém Bitnar:
Anthologie středověké poesie svatováclavské. Nakl. Čsl. 
akc. tiskárna. Kč 24.— .

V 8 kapitolách jsou zařazeny verše doby románské a do 
16 kapitol verše doby pozdější. Výběr je pořízen pečlivě 
a svědomitě.
—  Svatý Cyril v české poesii. Nákl. Apoštolátu sv. Cyrila a 
Methoda.

Anthologie, obsahující básně Střížovského, Sušila, Sou
kupa, Sv. Čecha, Jablonského, Šťastného, Vrchlického a 
Dostála Lutinova.
—  Čítanka svatojanská. Nákl. Dědictví svatojanského. Kč
10.— .

Tento svazek pojednává o náboženské osobnosti sv. 
Jana Nep. Úvodní stať napsal P. Rybák T. J. o významu 
sv. Jana pro katolíky české. O všech těchto publikacích 
Bitnarových lze říci, že jsou uspořádány odborníkem na 
slovo vzatým, ale i mužem milujícím světce svého národa.

Leon Bloy:
Na prahu Apokalypsy. Př. O. Tichý. Nákl. L. Kuncíř. 45 Kč.

Deník z let 1913— 1915. Autor zahlédá válku v celé její 
hrůze, ale ukazuje i, proč musí býti ztrestáno Německo, 
i v čem se prohřešila Francie.
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S. Bouška:
Provenfalské koledy. Výzdoba Schwetzorova. Nakl. Francl. 
Kč 18.— .

Znamenitý znalec proven<;alské poesie seznamuje čte
náře s krásnými starými koledami Sabolyho. (* 1614), Pey- 
rola, Roumanille a j. Vybíral ty nejzdařilejší koledy a při 
překladu zachovává formu originálu. Z nových básníků 
čteme milé verše Aubanelovy, Mistralovy a j. a j.

René Boylesve:
Chlapec na terase. Překlad. Nákl. „Čin". 20 Kč.

Líčení života v malém francouzském městě. Středem jsou 
dvě rodiny, mezi nimiž vládne zášť. B. jemně líčí pozadí 
boje, maje pochopení a omluvu pro malichernosti malo
městského života.

Bruno Brehm:
Smějící se Bůh. Nákl. Aventina, v př. R. Thonové. Kč 12.— .

Je to napínavý román z maloměstského prostředí, které 
je pěkně kresleno, hlavně postava kněze.

K. R. G. Browne:
Rytíř jednoho dne. Nákl. Fr. Borový. Kč 20.— .

Dobrodružný román, jakási směs bodrého humoru, mo
derní detektivky a americké grotesky.

R. E. Byrd:
S Byrdem na Jižní točnu. Přel. Nekovařík. Vyd. V. Petr. 
Kč 90.— .

Skvělé líčení dlouhé cesty výpravy Byrdovy, četných ne
bezpečí, krás přírodních, zklamání, obětí a konečného ví
tězství.

Marie Calma:
Jarní zpěvy. Nakl. V. Petr.

Verše této básnířky jsou jemné, a i když se vzdouvají, 
zahlédáme tlumení. Takové jsou i je jí obrazy. Calma, ať 
zpívá o lásce, či o zklamání, nebo o touze, píše vždy verše 
čisté, jakoby porosené odříkáním.

Willy Catherová:
Smrt si jde pro arcibiskupa. Přel. Zd. Wattersonová. Nakl. 
Kvasnička-Hampl. Kč 25.— .
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Americká protestantská spisovatelka postavila tímto dí
lem krásný pomník katolickým misionářům, kteří v minulém 
století nesli radostnou zvěst Evangelia do širých a neho
stinných krajů Nového Mexika a okolních států. Líčení na
máhavé a obětavé činnosti dvou misionářů, z nichž hlavně 
postava otce Vaillanta strhuje svou radostností, skvělé 
popisy krajů divokých a nevzdělaných lidskou rukou a stro
jem činí četbu zvláště poutavou.
—  Stíny na úskalí. Přel. Schiffová. Nakl. Borový. Kč 32.— .

Dějištěm románu je Kanada a hrdinkou holčička, udatná 
a nebojácná. Jako v prvním románu, ani v tomto nezata- 
juje svých sympatií ke katolicismu.

Paul Claudel:
P. Claudel jest nejvýznačnějším básníkem ka

tolické Francie. Prvé své verše psal pod dojmem 
dekadentské a symbolistické poesie let osmde
sátých. Byl vychován v rodině nábožensky lho
stejné a nevěřil. Ve dvaceti letech byl pojednou —  
bylo to o vánocích v chrámu Notre Dáme v Paříži 
—  zasažen milostí a po čtyřech letech nato při- 
klekl do zpovědnice. Již prvá jeho dramata, jako 
„Město" a „Zlatohlav", ukazují nitro básníkovo 
toužící vybřednouti z anarchie a dosíci světla. 
Všechna jeho díla po obrácení jsou radostnou pís
ní chvály Boha a stvoření. Claudel věří celým srd
cem a vyjádřil sám cíl své tvorby, když napsal, že 
chce pěti chválu Bohu jako pastýř na Karmelu". 
Činí tak ve svých dramatech i v ódách. Jako kon- 
sul v Praze oblíbil si naši metropoli, historii naše
ho národa a ve svých procítěných verších vzdal 
nadšený hold našim národním světcům a světicím. 
Prvním dílem do češtiny přeloženým bylo „Zvě
stování Panny Marie", které bylo r. 1912 hráno 
na Národním divadle, ovšem bezúspěšně. Hlu
boká symbolika tohoto dramatu, předvádějícího 
mohutnou postavu Petra z Craonu, stavitele go
tických katedrál, něžnou a čistou Violenu a ve víře 
pevného Vercorna, nebyla pochopena tehdejší 
Prahou. Je to nezapomenutelná píseň oběti, odči- 
ňování a vznešené lásky. Od r. 1912 nebylo pře
tlumočeno žádné jeho dílo, teprve sedm let po
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válce nakladatel L. Kuncíř vydal některá jeho stě
žejní díla.
—  Den sedmý odpočinkem. Drama. Přelož. Fr. Odvalil. 
Kč 14.— .
—  Křížová cesia. Básně. Přel. E. Lukač. Kč 90.— .

Tato hluboká rozjímání věřící duše, lkající nad trpí
cím Vykupitelem lidstva, jsou přeložena jazykem sloven
ským a vydána jako bibliofilský tisk.
—  Měslo. Drama. Přel. Fr. Odvalil. Soukr. tisk. Kč 160.— . 

Toto drama náleží k prvním pracím básníkovým, ale na
povídá již jeho budoucí velikost.
—  Patero velkých ód s processionálem. Přeložil Reynek. 
Kč 25.— .

V poesii vrcholné dílo Claudelovo. V něm nalézáme 
i písně na české patrony.
—  Tři básně z války. Přel. Reynek. Kč 2.— .
—  O svém díle. Přel. J. Dostál. Kč 8.— .

Tuto přednášku proslovil Claudel a jest výstižným úvo
dem do jeho tvorby i života.

K. Čapek:
Povídky z jedné kapsy. Nakl. Borový. Kč 30.— .

Jsou to kriminální historky, někdy zabíhající až k detek
tivkám. Ponejvíce jsou naladěny na humoristický tón.

Fr. Čech:
Udělala štěstí. Nákl. Fr. Šupka v Hradci Král.

Dobrý lidový román, nabádající k optimismu a důvěřující 
křesťanské morálce.

Jan Čep:
Letnice. Nákl. Melantrich. Kč 20.— .
—  Zeměžluč. Nakl. Melantrich v Praze. Kč 20.— .

Obě knihy, z nichž druhá je staršího data, obsahují po
vídky, které nelze čísti bez pohnutí a bez radosti. Takové 
líčení smrti staré výměnkářky v „Nedělním odpoledni" je 
nezapomenutelné. Čep miluje zemi, ale ve všech jeho 
povídkách cítíme závan Nadpřirozená, vyšší lásky, která 
prolíná všechno v životě. Čep je velikým umělcem, snad 
největším mezi mladými spisovateli českými, má úctu ke 
slovu, jeho popisy jsou skvělé.

Dr. K. Vrátný:
Dantovo Peklo. 20 Kč. Nákl. vlastním. (Praha II., Voršilská 
ul. 2.) V kom. L. Kuncíře.
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Dr. Vrátný překládá Dantovy verše bez rýmu, poněvadž 
„překlad bez rýmu může báseň podati věrněji než překlad 
rýmovaný a i zvláštní ráz poesie Dantovy může vyjádřiti 
mnohem lépe." Dr. Vrátný jest výborným znalcem Danta 
a jeho překlad veledíla italského genia je opravdu zda
řilý.
—  Dante a Češí. Sborník. Nákl. Družiny literární a umě
lecké. Kč 40.— , váz. Kč 100.— .

Sborník obsahuje věcné a kritické studie o největším 
básníku, i překlady z jeho některých děl.

H. Davignon:
Kajícník z Furmes. Přelož. F. Odvalil. Nakl. L. Kuncíř. 
Kč 15.— .

Tento román předvádí muže, který miloval ženu svou 
tak, až se jeho láska proměnila ve vášeň. Mezi nimi do
chází k rozporům, žena opouští muže. Poznává jiného 
muže, v myšlenkách ho miluje. Zatím její muž seznává 
svoji chybu a činí vše, aby k sobě ženu připoutal. Stává 
se kajícníkem a žena vstupuje ke klariskám.

Jakub Deml:
Kněz, který sídlí nyní v Tasově, odkud časem ro

zesílá svým přátelům „Šlépěje" nebo jinou knihu. 
Prvým jeho dílem byl „Bílkův Otčenáš", pak se 
rojila kniha za knihou. Demlovi život udělil mnoho 
ran, ale nezničil jeho radostného optimismu vyvě
rajícího z duše hluboce věřící a srdce velice milují
cího. To proto, že v době svého vnitřního zrání se 
sytil mystiky a velkými umělci. Má nesmlouvavý 
postoj ku pravdě, za jejíž vítězství nebojácně bo
juje. Miluje lid a svoji zemi a přírodu, s níž důvěr
ně hovoří. Jest vpravdě umělcem, a každé jeho 
dílo má pečeť krásy na svém čele.
—  Svědectví Jakuba Demla o Ot. Březinovi. V. Plejada 
v Praze. Kč 45.— .

Jakub Deml znal Březinu velice dlouho, v posledních 
letech zvlášť často ho míval na návštěvě v Tasově a ho
vory, které B. pronášel, zaznamenává D. v této knize: „B. 
měl srdce kněžské, praví. Celé jeho dílo je vlastně samá 
apostrofa Boha, je to ustavičná modlitba. Ot. B. čím dále 
tím více přemýšlel o našem národě a o jeho poměru k Bo
hu. Můžeme říci, že se třásl o národ a o jeho víru." D. 
podává slovo Březinovo, nic nezatajuje, sděluje hluboké 
myšlenky. Básník a světec jsou tím nejvyšším, co mají ná
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rodové a tito jsou povinni poslouchati jejich hlas. „Jen ať 
přijdou, řekl kdys B., když byla hlášena nějaká návštěva. 
Oni potřebují morální síly a my jsme povinni jim ji dáti." 
Takové jest i poslání Svědectví, knihy kladu, života a 
pravdy.
—  Šlépěje. Vycházejí nepravidelně a přinášejí stati nejrůz- 
néjšího obsahu. Na některé, zvláště poslední, upozorňuji. 
„Šlépěje" Jak. Demla nejsou jen obyčejnou kritikou ně
kterých zjevů v národě, nebo uměleckých a literárních děl, 
nýbrž jest v nich i uloženo bohatství poesie. Básník se 
v nich často rozepěje, dýše z nich jeho láska k přírodě a ke 
stvoření.
—  Šlépěje XIII. a XIV. Po Kč 27.— .

Prvý se obírá náboženskou, mravní i sociální bídou bol
ševického Ruska, přináší manifest „Obrany Slovanů" a po- 
lemisuje s domácími lidmi, kteří nemají dosti síly v boji 
proti tomuto zlu. Druhý svazek se obírá většinou Ot. Bře
zinou.
—  Šlépěje XVI. Kč 27.— .

Toto „číslo" jest věnováno památce Ot. Březiny, jest 
krásným květem na hrob velkého mrtvého.
—  První světla. Tasov na Moravě. Kč 20.— .

Kniha veršů i kratších pros.
—  Svatý Cyprián o divadlech. Př. Jakub Deml. Tasov n. M. 

Četba časová i dnes, kdy se divadlo stává zkázou spo
lečnosti.
—  Proroctví Joelovo. Přel. dr. J. Heger. Nákl. Jakub Deml 
v Tasově.

Dokonalý překlad je provázen hlubokou meditací Dem- 
lovou nad verši svatého proroka.
—  Slovo k Otčenáši Fr. Bílka. Kč 40.— .

Zanícená chvála díla Bílkova a nadšený rozbor Modlitby 
Páně.
—  Katolický sen. Kč 21.— .

Několik statí, vycházejících v „Na hlubinu", shromáždil 
básník do této knížky, dýšící láskou k Bohu i národu.
—  Rozhovor duše s Bohem. Kč 15.— .

Tlumočené verše kajícího se básníka Verlaina ve vězení.
—  Listy Jakuba Demla O. Březinovi. Kč 48.— .
—  Listy O. Březiny Jak. Demlovi. Kč 30.— .

Devoile:
Paměti venkovského faráře. Přel. B. Kyselý. Nákl. Čsl. akc. 
tiskárny. Kč 8.50.

Pěkná kniha o knězi, jenž po hrůzách revoluce se opět 
ujal pastýřského úřadu, aby přivedl k Bohu pobloudilé. 
Zdařilé líčení je místy až drásavé, jako třeba scéna, kdy 
syn dává zatknout a popravit vlastní matku a pak se kaje 
a usmířen s Bohem umírá. Znamenitá četba pro lid.
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Fr. Dohnal:
Studie a profily. I.— II. Nákl. Družiny lit. a uměl. Kč 30.— .

Dva svazky literárně-kritických a náboženských a filo
sofických studií. Prvý díl je věnován Polsku a severským 
zemím, druhý Francii, kde náboženský vývoj umělců je 
zvláště poučný a výmluvný. Autor se opírá o hojnou lite
raturu.

AI. Doslal:
Veselá chvilka. Nákl. C. Francl. Kč 4.80.
—  Z těžkých i blahých chvil české minulosti. Nákl. G. 
Francl. Kč 15.— .
—  Z těžkých a blahých chvil. Nákl. G. Francl. I.— II. Kč 
19.— , 20.— .

AI. Dostál rád čerpá lásku ke svým románům a povídkám 
z minulosti, jeho líčení jsou zajímavá a lid je rád čte.
—  Pro rodné město a jiné povídky. Nakl. Vilímek. Kč 25.— . 

Děj je vzat z doby pobělohorské a úmyslem autorovým
je rozplameniti v mladých lásku k vlasti.

Durych:
Jaroslav Durych jest velkým básníkem a spiso

vatelem. Jeho prvá díla „Cikánčina smrt" a „Jar
mark života" zůstala téměř nepovšimnuta, ani sil
né drama „Svatý Vojtěch" nemělo takové odezvy, 
jaké zasloužilo. Ještě několik let po válce byl Du
rych umlčován, ale konečně umělecké kvality jeho 
díla přemohly mlčení, za „Bloudění" obdržel již 
státní cenu a dnes jest všeobecně uznáván. Jako 
redaktor „Rozmachu" a pak „Akordu" dotýkal se 
nejožehavějších problémů doby, byl nemilosrdný, 
ale jeho kritika měla vždycky věcné zdůvodnění. 
O některé jeho knihy byl sváděn boj i mezi katolí
ky. Hned po válce vycházely všechny u L. Kuncí
ře, nyní převzalo vydávání jeho spisů nakl. Melan- 
trich.
—  Bloudění. Tři díly. Nakl. Melantrich. Kč 84.— .

Je to velká valdštejnská trilogie z války třicetileté. Dr. 
Bartoš napsal o knize: „To nejsou chladné popisy a věrně 
reprodukované prameny. Durychův básnický duch je pře
tvořil v účinné a hrůzné obrazy této neblahé doby. . .  Bás
ník se neostýchá ani obrazů nepříznivých řeholníkům a 
kněžím, šlo mu o uměleckou pravdivost, nikoliv tendenci.
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—  Rekviem. Menší valdštejnská trilogie. Nakl. L. Kuncíř. 
Kč 30.— .

Tři obrazy: Kurýr, Budějovická louka, Valdiče.
—  Paní Anežka Berková. Kč 45.— .

J. Durych vzal děj románu ze současného života. Hrdin
kou je cnudá vdova, těžce živící tři děti, jež, díky své víře, 
odvaze a síle, nejen vyživí, nýbrž i vychová v řádné lidi. 
Jest moudrá, laskavá i přísná. Druhou osobou, skvěle líče
nou, je syn Karel. Jako v jiných svých knihách, i v této 
básník vylíčil krásně dívčí krásu, něhu a spanilost. Tato 
kniha je dílem životní moudrosti, která vyvěrá z bohaté 
autorovy zkušenosti.
—  Sedmikrása. Kč 15.— .

Umělec líčí prostý příběh lásky chudobné a krásné dív
ky a hodného jinocha. Je to jakoby pěkná pohádka, v níž 
v plné svěžesti je zobrazena krása dívky. Březina řekl
0 tomto románu, že básník vystihl jím lásku samu.
—  Na horách. Kč 42.— .

Je to jedno z prvých děl Durychových, jakási pohádka 
z hor, v němž uchvacují krásná líčení přírody. Durych 
hýří slovem a obrazem, opěvuje krásu přírody a těla a 
stvoření. Na dvou místech zašel příliš daleko. Kniha jen 
pro dospělé.
—  Ejhle člověk. Kč 30.— .

Skvěle psané, silně ironické studie různých zjevů české
ho literárního života, jako K. Čapka, J. Vodáka a j.
—  Kdybych. Nakl. Aventinum. Kč 18.— .

Osm krásných pros, vlastně básní v prose, krásných
1 hlubokých.
—  Poul do Španělska. Nakl. Melatrich. Kč 20.— .

Pěkné básnické líčení z cesty Durychovy do Španělska.
Netají se svým obdivem ke španělské minulosti a i pro 
přítomnost má pochopení.
—  Vzpomínky z mládí. Nakl. L. Kuncíř. Kč 20.— .

Milé vzpomínky na některé události z mládí, které neby
lo příliš radostné, nebol! brzy osiřel. Pěkná líčení různých 
míst, Kolína, Kutné Hory, Turnova a j.
—  Eva. Nakl. L. Kuncíř. Kč 40.— .

Dvanáct krásných a velebných písní na Pannu Marii. 
Verše jsou pevně stavěny, obrazy uchvacují, takže tato 
kniha je opravdu vzácným holdem umělce Matce Boží.
—  Plížení a pouti. Nakl. Melantrich. Kč 45.— .

V této knize jsou shrnuta některá jeho předcházející 
„plížení" (Pout do Španělska, Plížení Německém) a k nim 
přidal básník několik nových obrázků (Okamžiky z váleč
ných let, Valdštýnův kraj a j.).
—  Gotická růže. Kč 15.— .

Kniha essayí, z nejjemnějších a nejhlubších knih Dury
chových, jest zároveň jakýmsi klíčem k osobnosti i tvorbě 
Durychově.
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V. Dyk:
Inter arma. Nákl. L. Kuncíř. Kč 21.— .
—  Vzpomínky a komentáře. I.— II. Nákl. L. Kuncíř. Kč 69.— . 

V prvém svazku uveřejnil básník své vzpomínky lite
rární, ve druhém politické. V. Dyk od mladých let se účast
nil horlivě akcí národních i politických, byl činným jako 
redaktor, spisovatel, řečník, opravdově milující svůj národ 
a obě tyto knihy jsou nejlepším svědectvím jeho lásky i 
intensivní práce. Jest v nich vylíčen vývoj národní od de
vadesátých let a je to učiněno živě, se zanícením, kterým- 
to vlastnostem se musíme obdivovat. Nemluví zde jen po
litik, nýbrž i básník.
—  Děs prázdna. Nákl. Sfinx. Kč 29.— .

Hrdinou tohoto politického románu je J. V. Frič a básník 
v něm zachycuje vývoj událostí od r. 1848.

Hans Eschelbach:
Za ním. Př. O. S. Vetti. Nákl. Občanské tiskárny v Brně. 
Kč 20.— .

Román bere děj z doby pronásledování křesťanů, zda
řile kreslí postavy i prostředí. Kniha zušlechťuje i pobaví.

P. Féval:
Švanové a modří. Přel. F. Odvalil. Nakl. L. Kuncíř. Kč 18.— .

Několik napínavých příběhů z občanských válek fran
couzských.

J. S. Finžgar:
Strýcové. Nákl. SI. kn. Slavie. Sv. XVI.

Dobrá kniha znamenitého slovinského spisovatele.

Ot. Fischer:
Duše a slovo. Essaye. Nakl. Melantrich. Kč 40.— .

Šestnáct statí, v nichž je podán „průřez činnosti více 
než dvacíti let". Jsou to studie na různá témata z literatu
ry domácí i cizí. Výklad jasný a srozumitelný, pojetí ori
ginální.

Flaberiy:
Udavač. Přel. L. Zemanová. Nakl. L. Kuncíř. Kč 30.— .

Kniha tato je silná dějem i způsobem, jímž jej zpra
covává. Hrdiny románu jsou revolucionáři irští se svým 
vůdcem. Jistě, někdy přímo syrově podává jejich karak- 
teristiku a sděluje jejich život. Hlavně postava Gypa a
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vůdce Alleghera jsou úchvatně líčeny. Gypo se stává 
udavačem a marně se hledí vyprostit ze zlého činu, od 
zlého člověka. Gypo umírá, jeho svůdce Allegher vítězí. 
Ale Gypo umírá s odpuštěním matky toho, kterého udal.

Le Foe:
Robinson Crusoe. Přel. A. Vyskočil. Nakl. Kuncíř. Kč 27.— .

Je to jediné úplné vydání světoznámého díla před
vádějícího život Robinsona na opuštěném ostrově a jeho 
zážitky.

J. B. Foerster:
Poutník. Nakl. Aventinum. Kč 30.— .

Veliký náš skladatel, duše i opravdově zbožná, vzpo
míná v tomto díle svého mládí. Jsme v dobách, v nichž se 
buduje Národní divadlo a tvoří i umělec sám. Mistrné vy
líčení tehdejšího života, národního i uměleckého. Zvláště 
šlechtí Foerstera jeho láska k matce, vzácné ženě.
—  Poutníkovy paměti. Kč 30.— . Nakl. ibid.

Je to pokračování prvého díla a seznamujeme se v něm 
s uměleckými začátky Foersterovými a těžkým pronikáním 
na veřejnost. Již to by učinilo tuto knihu velice poutavou, 
neboť osobnost F. jest skutečně krásná. Ale ocitáme se i 
uprostřed celé tehdejší hudební obce, F. vždy shovívavý 
a dobrý, rozepisuje se o četných význačných hudebnících 
a skladatelích a konečně i o té, která se stala později jeho 
ženou a která byla velikou umělkyní a vzácnou ženou.

Dr. J. W. Foerster:
Životospráva. Nakl. A. Perout, Mor. Ostrava. Přel. Autra- 
ta. Kč 30.— .

V úvodě připomíná autor cíl knihy. Více než sport, než 
tělesná síla je důležitější vůle, neboť bez ní nikdo nic 
nezmůže. V knize se vykládá, kolik příležitostí jest k jejímu 
cvičení a jak jich třeba užíti.

La Fontaine:
Bajky. Přel. F. Reynek. Nakl. Aventinum. Kč 60.— .

Bajky La Fontainovy jsou známy v celém kulturním světě. 
Pocházejí z let 1668— 1678. Poslední kniha byla psána rok 
před smrtí a v ní převládá moralisování. V úvodě vytyčuje 
cíl:

„Mluví vše v mém díle, dokonce i ryby.
A co dí, k všem lidem všecko vždy se víže.
Od mých zvířat by se lidé učit měli."

Líčení jsou úchvatná. La F. jest skutečným básníkem a 
jeho verše jsou syté obrazy.
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Gertrud von Le Fort:
Je to veliká katolická básnířka německá. Od r. 

1911— 1915 byla posluchačkou berlínského pro
fesora, filosofa-theologa E. Troeltsche, protestan
ta, který ve svých studiích neúnavně kontroloval 
přítomný stav protestantské kultury měřítkem zá
sad křesťanských a západní kultury. On přivedl 
i svoji žačku ke studiu theologie, i katolické. Ger
trud se stala katoličkou a to upřímnou, jak doka
zuje je jí prvá kniha po obrácení „Chvalozpěvy na 
Církev". Nejmohutnějším jejím dílem jest 
—  Rouška Veroniky. Kč 35.— . Nakl. Kuncíř.

Vystupuje před námi trojí Řím v celé své velikosti a 
kráse: starý pohanský Řím, středověký a konečně moderní. 
Tři postavy stojí ve středu děje: stará vzdělaná dáma, 
nadšená pohanským Římem a pohanskou kulturou, její 
dcera, která jest vábena a strhována katolicismem, ale spí
še esteticky a konečně neteř, vychovaná v nadšení pro 
starý Řím, ale odvracející se od něho k duchu křesťanské
mu. Básnířka se hluboce zahleděla do duše a do srdce 
těchto tří postav, vytušila bolesti hledajících a potřebují
cích, v plné síle podala tragedii pýchy a vzdoru, aby vy
vrcholila svůj děj smířením a pokojem vnitřním. Některé 
výjevy, jako třeba zápas tety proti kříži, jsou vylíčeny 
způsobem nezapomenutelným. Je to kniha kladu, hlubin, 
nejvhodnější dar pro mladou inteligenci.

Dr. A. Fuchs:
Oltář a rotačka. Nákl. Sfinx. Kč 29.— .

Autor v něm píše o cestách, jimiž se ubíral od svého 
mládí, a O svém obrácení. Jde vlastně o dvě obrácení, Ar
nolda, žida a Marty, která sice byla pokřtěna, ale v pozděj
ších letech přišla o víru.

M. Gawalowicz:
Na ochranu půdy. Př. P. Kredba. Nakl. A. Neubert. Kč 24.— .

Román mravních konfliktů, zápasu zchudlého šlechtice 
o udržení statků, jehož zachraňuje a vrací životu silná 
dívka.

Henri Ghéon:
Moderní francouzský spisovatel a dramatik. Byl 

synem katolických rodičů, ale v dospívajících le-
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těch ztratil víru. Jeho verše z té doby nevědí nic 
o Bohu, ani o smutku ze ztráty Boha. Cesta do 
Itálie a pak smrt drahé matky ho vyburcovaly ze 
spánku, Ghéon hledal Boha a nalezl ho. Po obrá
cení věnuje všechno své úsilí obrodě křesťanské
ho divadla, studuje středověká mysteria a podle 
nich tvoří svá dramatická díla, která se hrají nejen 
ve Francii, nýbrž i v cizině. H. Ghéon má přímou 
zásluhu o rozkvět katolického divadla ve Francii, 
ale i v Anglii, Irsku, Belgii, Německu, Italii, Ra
kousku.
—  Člověk narozený z války. Přel. Fr. Odvalil. Vyd. L. Kun
cíř. Kč 12.— .

V této knize mluví Ghéon o svém obrácení.
—  Jednání Nikolazikovo mezi sv. Annou a rektorem. Čsl. 
akc. tiskárna. Kč 5.— .

Pékná lidová hra.

J. Giono:
Hlasy země. Přel. J. Zaorálek. Nákl. R. Šeřík v Praze. Kč 
27.— .

Mladý francouzský spisovatel líčí v tomto díle osudy 
několika rodin v divoké přírodě, s níž je úzce spjat život 
lidí.

A. de Gobineau:
Šťastný zajatec. Nakl. V. Petr. Kč 40.— .

Zajímavý dobrodružný román z dob občanských válek 
francouzských mezi katolíky a luterány. Zdařile zachyceno 
prostředí a výstižně vykresleny osoby.

H. J. K. von Grimmelshausen:
Dobrodružný Simplicissimus. Brož. sv. Kč 70.— . Nakl. L. 
Kuncíř. Přel. Fr. Zaorálek.

Autor pocházející z Hessenska, kde se narodil r. 1625, 
byl vojákem, cestoval, byl nejdříve protestantem, pak se 
stal katolíkem a v té době tvořil své dílo, které v XVII. 
stol. bylo opravdu z nejlepších. Jeho kniha má jadrný hu
mor, má ušlechtilou tendenci a jest nesena duchem upřím
né lásky k vlasti.

Lud. Grossmannová-Brodská:
Povídky z Ruska. Čsl. akc. tiskárna. Kč 2.— .
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Živým způsobem předvádí spisovatelka několik typů 
ruských dětí s jejich radostmi i žaly.

F. Háj:
Blanka zahradníkova. Nakl. Občanská tiskárna v Brně.

Román o statečné dceři nezámožného zahradníka, jež 
se vlastní pílí, průbojnosti a obětavostí probojuje životem 
a pracuje pak jako učitelka pro vítězství ušlechtilých ide
álů. Četba pro dospívající dívky.
—  Kája Mařík. Nakl. Občanská tiskárna v Brně.

Je to humor, románek „hajných" Kájí a jeho kamaráda 
z dětství „pánovic" Zdeny. Zábavné episody zpestřují děj.

Dr. H. Havránek:
Duše Hané. Nákl. Družiny literární a umělecké v Olomouci. 
Kč 10.— .

Přesvědčivé, plastické a oduševnělé líčení Hané, která 
je rodným krajem autorovým.
—  Za lepším chlebem. Kč 9.60. Nákl. Čsl. akc. tiskárny. 

Zajímavé vzpomínky z mládí, prožitého na Hané v Kro
měříži.

E. Hello:
Divné příběhy. Př. J. Krlín. V. L. Kuncíř. Kč 35.— .

Jediná kniha povídek hlubokého myslitele, jež v roucho 
krásné prózy odívají hluboké pravdy. Neimohutněji působí 
prvá povídka o lakomcovi, jemuž se zlato stalo bohem. 
Je to mistrná dušemalba.

L. Hemon:
Marie Chapdelainová. Přel. M. Šárecká-Radoňová. Nakl. 
Vilímek. Kč 15.— .

Tento román, jehož děj je vzat z francouzské Kanady, 
dosáhl jedinečného úspěchu. Jeho hrdinkou je žena, která 
vyniká krásnými vlastnostmi, mezi nimiž zvláště dojímá 
láska k zemi.

Ig. Herrmann:
O živých a mrtvých. Nakl. Topič. Kč 24.— .

Zjevuje se nám v nich dřívější život a zážitky spisovate
lovy. Pěkné jsou vzpomínky na poslední dny Nerudovy.
—  Blednoucí obrázky. Dva díly. Nakl. Topič. Kč 28.—  a 
28.— .

Teplé obrázky z minulých desítiletí Prahy i venkovského 
města, kde autor prožil svoje mládí.
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—  Ženitba bratří Adamů. Nakl. Topič. Kč 24.— .
Je to groteskní amerikánská historka o svatbě dvojice 

bratrů a sester.

Fr. Holý:
Suzanna. Nákl. Družiny literární a umělecké v Olomouci.

Dílo je dobrým románovým zpracováním známých kapi
tol Písma. Suzanna je sirotkem, nalezeným u prahu Niko
démova domu, a touží po oběti. Cele se dává učení 
Ježíšovu.
—  Biblické povídky. Nákl. Dědictví svatojanského. Kč 7.— . 

Povídky z prvých dob křesťanských.

VI. Hornov:
Ve službách lásky. Nákl. Čsl. akc. tiskárny v Praze. Kč
1°.— .

Kniha veršů k různým církevním slavnostem a přání.

Dr. Jar. Hruban:
Pout do Ravenny. Družina literární a uměl. Kč 18.— .

Do jisté míry jde o román autobiografický o dvou čás
tech. V prvé je líčen život Františkův v Čechách a v Praze, 
ve druhém v Ravenně. Jsou to více filosofické a estetické 
úvahy než román.

František Hruška:
Náši pod Čerchovem. I.— IV. díl Kč 37.50. Nákl. Čsl. akc. 
tiskárny.

Velice pronikavé pohledy do chodského kraje i chod
ské duše. H. zná tu duši velice dobře, jako by zahlédal 
každý její záchvěv. Mnoho postav zde vykreslil, znamenité 
odpozorovaných, jsou svérázné jako kraj, ve kterém se 
zrodily a vyrůstaly. Nechává je mluviti jejich řečí. V knize 
čteme o příbězích smutných i veselých, jako jest celý 
život. Máme před očima celý život chodský, zvyky, mravy, 
obyčeje, jsme svědky mravní síly života, tryskající z víry. 
Chodsko se mnoho změnilo, lidé nejsou již tak hodní, ale 
H. není pesimistou, doufá v obrození kraje i lidí. Zkrátka, 
krásné dílo.
—  Domácí chléb. Nákl. Čsl. akc. tiskárny v Praze. Kč 17.— . 

Fr. Hruška napsal v tomto románě hodně krásných strá
nek ke cti poctivého Chodska. Vidíme chodskou vesnici 
ve čtyřicátých letech minulého století, a v ní uchvacuje 
skvělá postava starého výměnkáře, který zachránil rodu 
otcovský statek. Poctivost tohoto muže, která tryská z 
víry, může býti vzorem venkovským lidem dnešní doby.
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—  Chodská čítanka. Upravili J. Fr. Hruška, Fr. Teplý a J. 
S. Baar. Kč 56.— .

Kniha tato podává skutečný obraz Chodska, líčí jeho 
minulost jako kraje, který si nejlépe zachoval starou čest.

Sv. Hurban-Vajanský:
Suchá ratolest. Nakl. Bežo v Trnavě. Kč 21.— .

Suchou ratolestí je myšleno zemanstvo, které se od
cizilo slovenskému lidu. Spisovatel je nadšeným zastáncem 
lidu, jehož život líčí ve všech jeho projevech.

G. K. Chesterton:
Klub podivných živností. Nakl. Kuncíř. Překl. J. Foustka. 
Kč 18.— .

Ch. je humoristou a ironikem, jehož vtip se často vy
hrotí v samu grotesknost. V tomto díle je několik podivu
hodných příhod volně spojených v román zvláštní posta
vou bývalého soudce Basila Granta a pak svou neobyčej- 
ností.
—  Anarchista Čtvrtek. Přel. J. Foustka. Nakl. L. Kuncíř. 
Kč 13.50.

Čtvrtek je detektiv, který ve svém boji proti anarchismu 
se setkává v Radě sedmi s lidmi, kteří k jeho podivu rov
něž potírají anarchismus. Vtipné karakteristiky postav a 
humor činí z tohoto díla nej rázovitější knihu Ch.
—  Nedůvěra otce Browna. Přel. Jílovská. Žatva. Kč 20.— . 
Nakl. Borový.

Hlavní postavou díla je kněz, který na prvý pohled ničím 
neupoutává, ale je ve skutečnosti bystrým detektivem, 
jemuž neunikne žádný zločin. Případy, které řeší, jsou 
podivuhodné, ale otec Brown si vždy ví s nimi rady. Jest 
v díle hodně zajímavých historek, které pobaví.

Max Jacob:
Obrana Tartuffova. Ed. Paprsek v Pardubicích. Kč 18.— .

Kniha tato jest svědectvím obrácení známého francouz
ského spisovatele židovského původu, Jacoba.

J. Jahoda:
Na pitevním stole. Nakl. Borový. Kč 30.— .

Několik románků, v nichž teple hřeje humor a jsou plny 
lidského soucitu.

Francis Jammes:
Svatební zvony. Nákl. Kuncíř. Kč 15.— .
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Dvě povídky něžné, jako jest něžným jejich autor. První 
líčí život a růst Manecnův, druhá růst Marie. Kniha potěší 
každého, mladého i starého čtenáře a i dítě bude plesat, 
když bude slyšet o milém přátelství Marie a Isabelly, jež 
je nejsvětlejším z celé knihy.
—  Kniha o svatém Josefu. Přel. j. Krlín. Nákl. L. Kuncíř. 

Několik milých povídek, z nichž jest zřejmo, jak velkým
dobrodiním je láska k sv. Josefovi.
—  Román zajícův. Přel. B. Reynek. Nakl. Florián ve Staré 
Říši. Kč 16.— .

Tato kniha o zajícovi rozradostní láskou umělcovou k pří
rodě.

Jěgé:
Svatopluk. Družstevní Práce. Kč 34.— .

Román nadaného slovenského autora skvěle kreslí osobu 
knížete, i ostatních, i prostředí. Rodil se nový svět, jejž 
umělec s opravdovým pochopením proniká v boji proti 
světu pohanskému.
—  Adam Šangala. Nákl. Matice slovenské v Turč. Sv. Mar
tině. Kč 21.— .

Jégé si zvolil pro tento román látku z pobělohorské do
by, kterou zdařile vylíčil. Vidíme v něm kulturní stav Slo
venska, i smutný život lidu, utiskovaného a vyssávaného 
nelítostnými pány.

J. Jensen:
Ledovec. Přel. E. Walter. Kč 33.— . Výzdoba J. Konůpka. 
Nákl. Družstevní Práce.

Poutavé líčení prvých dob lidstva. Autor vykreslil muže, 
který žije v horách, pak se setkává se ženou, bere si ji a 
tvoří rodinu. Líčení jsou skvělá.
—  Norne Gaesl. Přel. M. Lesná-Krausová. Kč 24.— . Druž
stevní Práce. II. J. Konůpek. Kč 24.— .

Jako v předcházejícím díle všímá si spisovatel i v tom
to prvých chvil lidstva. Gaest opouští svoji vlast, toulá se 
světem a po dlouhém bloudění se vrací, ovšem ne na 
dlouho.
—  Loď. Přel. Lesná-Krausová. Kč 24.— . Družstevní Práce. 
II. J. Konůpek.

V tomto románě jsou zachyceny počátky křesťanství 
na severu. Skandinávci na lodích odjíždějí k jihu, kde jak 
se domnívají, naleznou kraj mladosti, ovšem hledají jej 
marně.

Vik. Kam. Jeřábek:
Trýzeň duše. Nakl. F. Borový.
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Několik realistických a smutných („Krista") povídek ze 
života moravské dědiny.

V. K. Jeřábek:
štěstí domova. Nakl. F. Borový. Kč 15.— .

Milý obrázek z Litomyšle v druhé polovici minulého sto
letí. Autor pěkně zachycuje kouzlo vzájemné lásky tehdej
ších rodin. Líčení jsou živá.

Joh. Joergensen:
Poutníkova kniha. Př. dr. K. Vrátný. Nakl. R. Promberger. 
Kč 6.— .

Dánský spisovatel Joergensen jest básníkem františ
kánské Itálie, která ho přivedla do katolické Církve. Toto 
dílo, které u nás bylo od něho nejdříve přetlumočeno, jest 
písní na františkánské kláštery v Italii, na Assisi a sv. Da- 
miána, na La Věrnu, na Greccio a j. a j. svatá místa, po
svěcená památkou Otce Františka.
—  Na výšinách. Přel. dr. K. Vrátný. Kč 24.— . Nakl. L. 
Kuncíř.

Dánský konvertita nadšeně píše o životě několika veli
kých světic italských, sv. Anděly Foliňské, sv. Markety 
Kortonské a bl. Kamily Varani.
—  Pout do Svaté země. Přel. Dr. K. Vrátný. Kč 30.— . Nakl. 
L. Kuncíř.

Poutavá líčení svatých míst, vzpomínky na jejich slávu 
a posvěcení činí toto dílo velice milým.

Jean sire de Joínville:
Život svatého Ludvíka, krále francouzského. Nakl. J. Flo
rián ve Staré Říši na Moravě.

Skvělé tlumočení klasického díla francouzského.

Fra Josafat:
Křižáci a musulmani. Nákl. Družstva Vlast v Praze. Kč 5.— .

Lidově psaná povídka z dob křižáckých válek o Palesti
nu.

Dr. Jos. Svítil-Kárník:
Duch Slovenska. Nákl. Čsl. akc. tiskárny. Kč 15.— .

Vynikající znalec Slovenska shrnul v této knize studie, 
v nichž úspěšně proniká v duši Slovenska a jeho lidu. Kni
ha je psána z lásky a vykoná mnoho dobrého pro vzájem
né pochopení.
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J. Karník:

Závětří. Nákl. Družiny lit. a uměl. v Olomouci. Kč 10.— .
Teplé verše, v nicnž básník vzpomíná svých dětských 

i studentských let, ale prochvívá jimi i jakýsi smutek jese
ně. F. S. Horák připojil ke knize studii o životě a literár
ní činnosti Karníkově.
—  Z polského parnasu. Nakl. L. Kuncíř. Kč 22.— .

Zdařilé tlumočení veršů význačných básníků polských.

Fr. Kašpar:
Červánky. Nákl. vlastním. Kč 10.— .

Kniha veršů, která začíná modlitbou díků za to, že ho 
povolal Bůh za kněze. Jiné básně zpívají o chudých, jež 
má velice rád, protože se zadíval hluboko do jejich duše. 
Básník miluje nesmírně venkov a opěvuje jej teplými 
verši.

John Keats:
Básně. Přel. Fr. Bíbl. Nakl. Borový. Kč 16.— .

Zdařilé tlumočení veršů slavného anglického básníka, 
jednoho z největších.

V. Kašpar:
Útěk před láskou. Nakl. L. Šupka, Kr. Hradec. Kč 8.— .

Povídka s vážným námětem, líčíc! osudy opuštěného ne
manželského děcka a jeho konečné štěstí.

P. Keller:
Tři prsteny (§ 144 nebo vražda?). Přel. K. Vrátný. Nakl. Kro
páč a Kuchařský. Kč 10.— .

Tento psychologický román jest namířen proti moderní
mu způsobu zabíjení nenarozených dětí. Líčí tragedii ro
diny, zavlečenou do neštěstí surovým a nemorálním otcem, 
typem zkažených měšťáků, jejichž morálku lze shrnout 
dvěma slovy: Peníze, vyžití. Je to dílo hluboké a časové.

J. Kopla:
Jen na chvíli. Nakl. V. Petr. Kč 10.— .

Několik povídek veselých (Dva apači), poloveselých 
(Blahoslavení důvěřiví) a smutnějších (Stařec a jeho syn 
Josef). Znamenitě jsou kresleny figurky z legionářského 
prostředí v Rusku (Vojáci a uzenář).
—  Třetí rota na magistrále. Nakl. Čin v Praze. Kč 60.— . 

Román čerpá látku ze života a bojů našich legií v Rusku.
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Jos. Kousal:
Paměti starého kněze. Nákl. Čsl. akc. tiskárny. Kč 10.— .

Je to vypsání zkušeností starého kněze, milujícího o- 
pravdově duše lidské.

Č. Kramoliš:
Vězením a vyhnanstvím. I.— III. R. Promberger. Kč 30.— .

Autor se obírá selskými bouřemi na Valašsku v XVIII. 
stol., doby to rušné a těžké, do které zasadil život celých 
rodin.

Št. Krčmery:
Ludia a knihy. Nakl. L. Mazač v Praze. Kč 24.— .

Autor s pochopením mluví o význačných kulturních pra
covnících slovenských posledních sto let, oceňuje je a 
vyzdvihuje jejich nenáročný idealism.

Dr. Fr. Kulhavý:
Z lékařových zápisků. Nákl. Čsl. akc. tiskárny. Kč 10.— . 

Tato knížka má dvě přednosti: Poučí i pobaví.

Dr. B. Kutal:
Palestina. Nákl. Družstevního knihkupectví v Hradci Král. 
Kč 18.— .

V knize je podán přehledný celkový obraz minulosti i 
přítomnosti Svaté země. Výklad je jasný a klidný.

Fr. Kyselý:
Legendy. Nákl. Čsl. akc. tiskárny. Kč 27.— .

42 legend sledujících život Bohorodičky od jejího početí 
až do smrti. Forma je zdařilá; kniha šíří lásku k Matce 
Boží.

P. Kytlicová:
Rodiče a děti. Vyd. J. Deml v Tasově. Kč 140.— .

Ot. Březina ji stavěl po bok Němcové „Babičce", tak si 
jí cenil. Je to kniha vzpomínek P. Kytlicová. Dětství utí
kalo pod ochranou a starostlivou rukou vzácné matky, 
léta dospělosti plynula v drsnostech a bolesti. Matka se 
rve o budoucnost svých dětí, jsouc si vědoma svého vzne
šeného poslání, a šíří kolem sebe jen lásku, již se snaží 
vložit hlavně do srdcí svých dětí, které chce vychovat v 
řádné lidi. Prosté, ale strhující líčení života české rodiny
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ve Vídni. Hloubka mateřské lásky činí tento román zvláště 
cenným.

Šelma Lagerloferová:
Charlotte Lowenskoldová. Př. A. Rypáčková. Družstevní 
Práce. Kč 20.— .

Je to iedno z nejlepších děl severské literatury jak vý
stižným zpracováním, tak dramatickým postupem. Autorka 
líčí lásku mladého pastora k dívce, kterou staví jako vzor 
švédských žen.

A. a M. Leblond:
Černá magie. Nakl. Otto. Kč 10.— .

Poutavý tento román čerpá látku z Východu, kam těžce 
vniká pravda křesťanská. Zdařile kreslené postavy domo
rodců, popis života i pověr upoutávají rázem čtenáře.

V. Levstik:
Zápisky Tiny Gramontové. Přel. Dr. B. Vybíral. Nakl. R. 
Promberger.

Román jihoslovanského spisovatele, zachycující formou 
deníku pochybnosti a muka, kterými se hrdinka probojová
vá k životnímu štěstí.

Jet. Lipanský:
Plujeme k zemi svých snů. Nákl. Ed. Ismaěl ve Veselí, 
p. Čepí u Pardubic. Kč 10.— .

Lipanský popisuje poutavě své dojmy z cest. Čteme 
zajímavá líčení Athosů, o vánocích v Betlemě, o trident- 
ských kapucínech a j. a j.

J. Loussot:
Boj o štěstí. Přel. B. Kyselý. Nákl. Čsl. akc. tiskárny. 
Kč 5.— .

Román z prvých dob křesťanských, ne nepodobný slav
né „Fabiole".

Karel Dostál Lutinov:
Květiny. Nákl. Družiny literární a umělecké. Kč 10.— .

„Tři věci, praví básník v Předmluvě, nám prý zůstaly 
ze ztraceného ráje: hvězdy, květiny a nevinné dětské 
oči." Květiny opěvuje v této knize písní, k níž zavdala 
podnět jedna zlomená květina, inteligentní a osiřelá dívka. 
—  Orlí fanfáry. Nakl. ibid. Kč 5.— . II. vyd.
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Jiří Mahen:
Nejlepší dobrodružství. Nákl. Družstevní práce. Kč 30.— .

Autor líčí představitele tří generací: starší, jež prošla 
výhni světové války, mladší, jež též přežila válku, aíe ne
utrpěla tolik a pak moderní. Dobře pronikl do jejich 
duše.

Manzoni:
Snoubenci. Přel. Dr. Kovanda. Nakl. Heindrich, Praha. 
Kč 90.— .

Je to veledílo italské literatury. Děj je vzat ze XVII. 
stol., jednotlivé postavy, hlavně kapucín, jsou kresleny 
strhujícím způsobem, líčení hrozného moru jest nezapo- 
nutelné. Děj je spjat románkem dvou čistých duší, které 
po velkých útrapách dosahují v manželství svého štěstí.

J. Maritain:
—  Umění a scholastika. Přel. Ot. Tichý. Nakl. L. Kuncíř. 
Kč 20.— .

Kniha obsahuje skvělou filosofii umění, tak podanou, že 
uchvátí i přesvědčivostí i jasností. Tlumočí názory sv. To
máše na umění, a při tom je ctitelem moderního umění.

M. Marten:
Nad městem. Nakl. L. Kuncíř. Kč 18.— .

Kniha nadšených a zanícených meditací nad krásou ba
rokové Prahy a ostrý pohled do její minulosti.
—  Akkord. Nákl. L. Kuncíř. Kč 50.— .

Nikdo snad nepochopil tak dobře duši básníka Zeyera, 
básníka Máchy a básníka Březiny jako právě Marten v 
těchto svých essayích.

F. Masák:
Simon Stylita. Nakl. L. Kuncíř. Kč 30.— .

Autor líčí v tomto románě pěkně zápasy kněžské duše v 
době poválečného náboženského rozvratu a velkých ne
bezpečí. Hrdina po těžkých bojích vítězí nad malostí a 
nabývá klidu. Tato zdařilá kniha byla odměněna literární 
dotací země Moravskoslezské.
—  Blouznivci. Nakl. Občanská tiskárna. Kč 14.— .

Látku k tomuto zdařilému románu čerpá autor z hrozných 
let válečných.
—  K branám věčnosti. Dr. lit. a uměl. v Olomouci. Kč 16.— . 

Věcné a nadšené studie polských velikánů, Slováckého a
Krasinského.
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A. Maurois:
Mlčení plukovníka Brambla. Přel. O. Rádl. Nakl. K. Neu
mannová v Praze. Kč 36.— .

Jsou to veselé a bystré zápisky francouzského tlumoční
ka u anglické armády za války.
—  Život Benjamina Disraěliho. Nakl. Fr. Topič. Kč 35.— .

A. Maurois napsal o Disraělim, velikém anglickém po
litiku, nejlepší své dílo.

R. Medek:
Anabase. Nakl. Vilímek. Kč 30.— .

Chce zachytiti život a hrdinský zápas našich vojáků na 
Východě, jejich život ve vší mnohotvárnosti. Miluje české
ho legionáře a vylíčil tak zdařile několik postav, živých a 
svých, jako je Kodl, Hofírek, Skála, Korda a j.
—  Kniha veršů.

Je to vlastně básníkova zpověď po bolestném navští
vení smrti drahého dítěte. Věří ve věčnost, nesmrtelnost 
duše, posmrtný život. Nejlepší básní je druhá (sladká ba
lada dětská), která je útěchou nad smrtí dítěte. V jiných 
básních se přiznává, že zapřel Pána, ale v bolesti vidí 
celou tíhu své zrady a vrací se k Němu.

D. S. Mereřkowskij:
Přicházející chám. Nakl. Kvasnička-Hampl. Přel. V. Koe- 
nig. Kč 18.— .

M. náleží k nejhlubším duchům ruským. Jeho kniha pří
mo řeže. Postřehy současného života ruské inteligence, 
její víry či vlastně skepse a nevěry jsou bolestné. M. ne
jen prožil, nýbrž i protrpěl problémy, o kterých píše.
—  Alexandr I. Nakl. Kvasnička a Hampl. Kč 13.— . 

Historický román z doby Svaté Aliance a zároveň his
torie generace, známé pode jménem „Děkabristů".
—  Láska nad smrt silnější. Nakl. Kvasnička a Hampl. Kč 
10.— .

Tři povídky. První tlumočí starou florentinskou pověst 
o něžné lásce čisté dívky, která, provdána proti své vůli, 
umírá hned po svatebním obřadu. Druhá je slabší. Nejlepší 
je povídka třetí, jejímž hrdinou jest Michelangelo, genius 
smutku a bolesti.

N. G. Garin Mickajlovský:
Hrst povídek z ruského venkova. Přel. A. Vrzal. Nákl. Čsl. 
akc. tiskárny. Kč 9.— .

Výstižné zachycení ovzduší a života dřívějšího Ruska, 
duše ruské, kterou právě dobře poznáváme u velkých 
předválečných spisovatelů.
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H. Mniszková:
Cešino drama. Nakl. A. Neubert. Kč 12.— .

Několik povídek, v nichž láska k vlasti a víra jsou zá
kladem děje.

Morifurus:
Svatý Václav u Luticů. Nákl. Čsl. akc. tiskárny v Praze. 
Kč 5.— .

Nadšený ctitel sv. Václava zpívá ve své básni o ctno
stech a kráse duše svatého knížete.

Arne Novák:
Nosiči pochodní. Besedy Kruhu, Praha. Kč 33.— .

Je to řada studií z české literatury a kulturního života. 
A. Novák píše o Čelakovském, Palackém, Vocelovi, Tylovi, 
nadšeně promlouvá o Legerovi, Sládkovi, Thomayerovi a 
Barákovi, o Březinovi, Wolkerovi a j. Karník praví o této 
knize: Ze žádného díla, z knih a statí našicn literárních 
dějepisců a kritiků nezavane na čtenáře takový horký dech 
utajené lásky k předmětu, ze žádného nevycítíte tak zřej
mě vzrušený tep lidského srdce jako ze stylisticky vybrou
šených a vkusných studií Arne Nováka.
—  Praha barokní. Nákl. SVU. Mánes ve sbírce Zlatoroh. 

„Arne N.," praví V. Hrudka, „duch dosti samostatný a
umělecký, blíží se Praze barokní jako roztoužený umělec, 
nikoliv jako vědec, ač pociťujeme na každé stránce, jak 
se probíjel vědeckými knihami k svému předmětu."

K. Nový:
Samota Krešín. Družstevní Práce. Kč 30.— .

Kniha předvádí hmotnou i mravní bídu lidí krešínských 
z Benešovska. Život byl nemilosrdný a člověk draze platí 
každé provinění i rozkoš.
—  Srdce ve vichru. Nákl. Družstevní Práce.

Je to druhá část, pokračování „Samoty Krešína". Děj se 
odehrává v Benešově; pěkné vylíčení matky Tratilové, 
ženy prosté, milující a zbožné a odpouštějící. Kniha končí 
začátkem války.

Fr. Odvalil:
Svítání. Nákl. Druž. lit. a uměl. v Olomouci. Kč 12.— .

V půvabném příběhu zemanské rodiny líčí autor barokní 
dobu se všemi přednostmi i stíny. Středem je stavba kos
tela, svědčící, jak těžce pronikalo křesťanské obrození 
národa.
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—  Kavky na věži. Kč 12.— .
Autor „Svítání", které má býti jakýmsi pendantem k 

„Temnu", Jiráskovi, všímá si v „Kavkách na věži" pováleč
ného života a beznáboženského ovzduší české vesnice, 
s nímž bojuje těžce kněz. Křesťanský román, ukazující, 
jak snášeti bolest.

Giovanni Papini:
Když vyšlo dílo Papiniho „Život Kristův", které 

ohlašovalo návrat známého básníka, spisovatele 
a kritika do Církve, bylo přijato se smíšenými po
city. Papini byl bouřlivákem, byl vyhraněným ne
přítelem Církve a jejího Zakladatele, o nichž často 
užil slov, kterých zde nelze opakovati. „Životem 
Kristovým" nastoupil novou cestu. Nepřátelé Bo
ha se trpně usmívali, nevěříce umělcově upřímno
sti. Věřící, a bylo jich hodně, byli pohoršeni vý
lučností a ostrostí, kterým se naučil Papini u fran
couzského spisovatele L. Bloy. Poměrně bylo má
lo těch, kteří uvěřili v obrácení Papiniho na sto 
procent. Život jeho byl prudký. Byl synem voltai- 
riánského otce a hned v časném mládí, dychtiv 
poznání, ssál nevěru z knih plnými doušky. Neměl 
nikde stání, přelétal s jednoho květů na druhý, 
stále neukojen, opět a opět něco nového začínal 
a při tom se rouhal. Nalezl konečně světlo, byl jím 
oslněn, a to na trvalo. Od jeho obrácení uplynulo 
13 let a jeho dílo jest nádhernou a pokornou písní 
chvály Boha, Eucharistie a všeho vznešeného, čím 
křesťanství oblažilo lidstvo. Do češtiny byla pře
ložena dvě jeho díla:
—  Hotový člověk. Přel. J. Skalický. Nakl. Lad. Kuncíř. 
Kč 30.— .

Toto dílo dovoluje nám nahlédnouti do duše nespokoje
né, trpící, hledající jistotu, ježto jí nutně potřebuje k ži
votu. „Neprosím ani o chléb," praví v něm, „ani o slávu, 
ani o soucit. Nežádám na ženách objetí, na bankéřích pe
něz, nebo na duchaplných chvalořečí. Bez těch věcí se 
obejdu, nebo jich dobudu, nebo si je vezmu sám. Ale po
korně, na kolenou, vší silou a vášní své duše prosím a žá
dám o trochu jistoty; o jediný malý kus bezpečí víry, 
o atom pravdy! Prosím a zapřísahám vás při všem, co máte 
nejdražšího a nejcennějšího, při vašem životě, při osobě,
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kterou milujete, při vaší nejmilejší myšlence, abyste mi 
řekli, kdo je mezi vámi, kdo má, čeho hledám, kdo si je 
jist, kdo zná, kdo ví, kdo žije a kdo se pohybuje v prou
du. A je-li a nemýlí-li se, a neklame-li se a je-li tak šle
chetný, ať mi poví, co zná a co ví, ať to zjeví pod přísa
hou a ať žádá, abych mu zaplatil, kolik a jak chce za jeho 
pravdu. Potřebuji trochu jistoty, potřebuji něčeho pravdi
vého. Nemohu bez toho býti, nedovedu již bez toho žíti. 
Nežádám nic jiného, nežádám nic více, ale co žádám, je 
mnoho, je věc neobyčejná: vím to. Ale dá mi ji každým 
způsobem, za každou cenu mi musí býti dána, je-li jen 
někdo na světě, komu je můj život milý."
—  Život Kristův, Přel. J. Skalický. Nakl. L. Kuncíř. Kč 40.— . 

Papini se stal katolíkem a v úvodě své knihy praví, proč
napsal „Život Kristův". Lákala ho postava Ježíše Krista a 
zamýšlel se nad tím, čím jest pro nynější lidstvo. Hledí 
na celý život Spasitelův od zrození v nečistém chlévě až 
k ukřižování na Kalvarii. Ale v tomto díle zříme i vnitřní 
štěstí obráceného umělce. Umělec tišší než Papini by byl 
svůj obrat vyjádřil s tichou a mírnou radostí, ale Papini se 
vypořádává netoliko se sebou samým, se svými dřívějšími 
bludy, v jejichž objetí byl dlouho držen, nýbrž i s těmi, 
kteří ho těmi bludy otravovali. Nespokojuje se s poloviča
tostí, jde do konce, vybuchuje slovem, myšlenkou, vším. 
Toto dílo je svědectvím, vyúčtováním, výkřikem, ale záro
veň radostnou písní chvály a díků tomu, který ho dovedl 
do domu pravdy.
—  Cog. Přel. N. Tučková. Nákl. Vilímek. Kč 25.— .

Jedno z posledních děl Papiniových. Pod rouškou fingo
vaných rozmluv s význačnými lidmi světa vysmívá se autor 
nemilosrdně moderní lživé civilisace a humanitě.

E. Parmentier:
Uragan. Nákl. Družstevní Práce. Přel. R. Marek. Dřevoryty
F. Duši. Kč 24.— .

Jsou to zápisky důstojníkovy ze světové války. Má smysl 
pro hrůzu, kterou zřel v celé její síle a dovedl ji vypově
dět.

Dom. Pecka:
Matka Boží v Trní. Nákl. Lit. a uměl. družiny. Kč 12.— .

Dvanáct povídek rozvržených na čtyři části podle roč
ních období.

Ludvík z Perštýna:
Naučení rodičům. Rozborem a poznámkami opatřil Jos. Va- 
šica. Nakl. Florian ve St. Říši.
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Báseň sepsaná volným veršem, v níž v duchu nábo
ženském nemluvně napomíná své rodiče, jak je mají vésti 
a vychovávati.

Vlasta Pittnerová:
Žďársko a Českomoravská vysočina daly Pittnerové 

vděčnou látku k četným románům i povídkám, které mož
no vřele doporučiti našemu lidu, a hlavně našim dívkám. 
Dobré zpracování a etické jádro jejích prací, výstižná lí
čení venkovského života i lidských osudů, živost vypravo
vání a zdravý realism karakterisují je jí dílo, ať již čerpá 
látku z dob minulých, jako v „Z ovzduší zámku", nebo se 
zamýšlí nad trpným a těžkým životem chudých tkalců a 
venkovanů, jako ve „Tvrdém osudu", „Selské pýše", „Na 
gruntech". Její popisy lesních samot a hvozdů vynikají 
jemnou poesií, jak svědčí povídky o „Lidech a lesích". 
Spisy VI. Pittnerové vydává R. Promberger v Olomouci.
—  Páni od stavu. Sv. I. Kč 9.— .

Děj vzat ze života soukenických rodin Českomoravské 
vysočiny.
—  Z ovzduší zámku. Sv. II. Kč 15.— .
—  Lidé a lesy. III. sv. Kč 16.— .
—  Lakomci a sobci. Sv. IV. Kč 20.— .

Realistické povídky, v nichž jest chamtivost podána v 
celé odstrašující hrůze.
—  Statečná mlynářka. V. sv. Kč 18.— .

Poutavé líčení skutečného příběhu, v němž uchva
cuje krásná a statečná postava mlynářky.
—  Na výminku. VI. sv. Kč 13.— .

Život výměnkářů jest často velice bolestný. Autorka vy
kreslila několik případů tak lidsky, že při čtení se ne
ubráníme hlubokému dojmu.
—  Forman Lacina. Sv. XX. Kč 16.— .

Životopis poctivé formanské rodiny, rozvrácené přícho
dem lehkomyslné ženy a vcházející teprve její smrtí do 
starých kolejí.
—  Sirotci. Sv. XXI. Kč 16.— .

Děj jest vzat ze selského prostředí.
—  U Rochlemů. sv. XXII. Kč 18.— .

Pěkná folkloristická kresba horáckých zvyků při křtinách, 
svatbě a pod.
—  Jindra. Sv. VII. Kč 14.— .

Poutavý román horáckého děvčete, lesačky, vytrhnuté 
z ovzduší, s nímž srostla.

H. Pourrat:
Kašpar z hor. I.— II. Přel. J. a V. Čep. Nakl. Melantrich. 
Kč 80.— .
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Vrcholný román regionalistického francouzského spiso
vatele. Auvergneský kraj je středem děje, v němž hrají 
nejvýznačnější role zbožná, obětavá dívka a hrdinný 
Kašpar. Celý život kraje i jeho obyvatelstva je skvěle za
chycen. V plné kráse se zjevuje zvláště síla víry nešťast
né a obětavé ženy, která si přinesla od své matky vědomí 
veliké odpovědnosti, a v nejhorších chvílích životních jest 
jí posilována a neklesá. Její smrt je korunou utrpení.

Achille Ratti (Pius XI.):
K výšinám. Výstupy na Alpy. Nakl. L. Kuncíř. Kč 15.— .

Pius XI. byl nadšeným alpinistou a v této knížce líčí 
svůj výstup na nejnebezpečnější horu alpskou a konečnou 
radost při vystoupení. Líčení je živé a je propleteno krás
nými úvahami.

Martin Rázus:
Světy. Nakl. L. Mazač. Kč 30.— .

Kniha podobná Mrštíkovu „Roku na vsi", a líčí život lidu 
na několika osadách od kolébky až do hrobu. Je to dílo 
psané v duchu národním a křesťanském.

Boh. Reynek:
Smutek země. Nakl. L. Kuncíř. Kč 20.— .

Reynek je básníkem víry a lásky. Jest jím v „Květné ne
děli", jak nazývá prvou část své knihy, i ve „Smutku ze
mě", „Tiché chvíli" a „Cestě do Betlema". Verš jeho je 
čistý.

Anna Řeháková:
Ze života a korespondence Otylie Sklenářové-Malé. A. B.
Černý, Praha. Kč 20.— .

Kniha dobrá netoliko proto, že seznamuje s vývojem 
našeho herectví, nýbrž i proto, že je i knihou o bolesti a 
statečnosti, o utrpení toho, kdo hoří věčným ohněm a je
hož dlaně jsou plné darů pro každého.

J. Řehulka:
Ministranti. Nákl. J. Hofírek, Olomouc. Kč 13.— .

Vtipné líčení klukovských příhod ministrantů na Hané. 
Řeč jadrná.
—  Tetky a ježibaby. Nákl. Družiny lit. a uměl. v Olomouci. 
Kč 10.— .

Zdravý hanácký humor.
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M. Sadovská:
Světla v temnotách. Nákl. Družstevní nakl. v Hradci Král. 
Kč 14.— .

Autorka čerpá z doby Ferdinandovy reformace a uka
zuje několik pěkných katolických postav, které láskou 
chtěly získat jinověrce pravé víře. Děj se odehrává v se
verovýchodních Čechách. Čistá láska katoličky a českého 
bratra je středem děje.

K. Sezina:
Podobizny a reliefy. Krystaly a průsvity. Nakl. Vilímek. 
Kč 60.— .

Literární studie Sezimovy jsou psány skvělým slohem, 
živě a autor se snaží sestoupiti k podstatě spisovatelů i je
jich děl. Ať mluví o starších či o mladších, má dar pocho
pení, spojuje jednotlivá díla, bystře analysuje.

Fr. Skácelík:
Povídky o umělcích. Nákl. Umělecké Besedy v Praze. 
Kč 15.— .

Čtyři povídky z uměleckého prostředí. Čistá řeč.

Kaye-Smiih:
Soumrak rodu Allardů. Kč 55.— .
—  Železo a dým. Přel. F. Veselý. Nákl. Topič. Kč 45.— . 

Oba romány katolické anglické spisovatelky různým způ
sobem řeší poměr k půdě.

R. L. Stevenson:
Odliv. Nakl. R. Vilímek. Kč 20.— .

Zábavné vypsání dobrodružství tří lidí, kapitána, který 
po dlouhém duševním utrpení vrací se k Bohu, studenta a 
zločinného písaře.
—  Tajemná bedna. Nakl. R. Vilímek. Kč 22.— .

Líčení hrůzostrašných příběhů, které jsou podány jako 
dobrá groteska lidských slabůstek.

Lylton Strachey:
Alžběta a Essex. Nakl. L. Kuncíř. Kč 35.— .

Není to tragedie lásky, ani tragedie vůle k moci, je to 
tragedie marnivosti a pýchy. Líčena historie země a je
jích hlav v době, kdy se měnila ve velmoc.
—  Královna Viktorie. Přel. J. David. Nákl. Aventinum. Kč 
45.— .
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Strachey líčf živě, opíraje se o hojné prameny i kores
pondenci, život slavné anglické královny, její mládí, lásku, 
rodinný život a vládu.

J. Strakoš:
Počátky obrozeneckého historismu a M. A. Voigt. Kč 33.— .
Nakl. L. Kuncíř.

Důkladně propracované dílo, které v lečems opravuje 
běžný názor nejen na M. A. Voigta, nýbrž na celou dobu.

Fr. Střížovský:
Svatý Grál. Nákl. Matice Cyrilometodějské v Olomouci. 
Kč 15.— .

Kniha se rozpadá na tři části: Svatý Grál, Králové Grá- 
lovi, Poslední král sv. Grálu. Verše Střížovského se pěkně 
čtou. Byla vydána na památku tisícího výročí umučení sv. 
Václava, posledního krále Sv. Grálu. Obrazy Štormovy ne
jsou všední.

Tanner Jan:
Muž apoštolský aneb život a ctnosti Albrechta Chanovské-
ho. Vydal a poznámkami provází J. Vašica. Nakl. L. Kun
cíř. Kč 25.— .

Prof. Vašica je horlivým badatelem v literatuře barokní, 
o které bylo dosud málo psáno a byla považována za mé- 
něcenou. V této knize ukazuje básníka, který ovládal dob
ře svoji řeč a byl člověkem skutečně vzdělaným. Chanov- 
ský byl horlivým misionářem, byl cele oddán Bohu a du
ším, jak se dovídáme z tohoto díla, které je tudíž hod
notné nejen po stránce literárně-historické, nýbrž i po 
stránce nábožensko-vzdělávací.

Ant. Thein:
Hubokruty, Klerikální vydra, Ubytovatel, Koranda. Kč
16.— , 12.— , 16.— , I.— IV. Kč 104.— . Čsl. akc. tiskárna.

Jest v nich ostrý výsměch popřevratovým horečkám a 
výstřednostem, pěkná malba různých těch dobrodinců, kte
ří šli jen za vlastním prospěchem, ovšem měli plná ústa 
demagogických frází. Palčivá satira.

A. M. Tilschová:
Na horách. Vítr. Nakl. F. Borový. Kč 40.— .

Prvá sbírka je ostrým výsekem ze života v horském kraji, 
kde chlebem lidí jest bída a strast, a kde není hravých a 
bezstarostných dětí. Druhá předvádí život různých vrstev,
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bytostí v sebe uzavřených, ubohých. Taková povídka 
o ubohé, slabé matce dojme.

F. Timmermans:
Pallieter. Přel. J. Vonka. Nákl. Družstevní Práce. Kč 30.— .

Pěkný román, jehož dějištěm je Vlámsko, prosycené 
dosud vírou.

Sigrid Undsetová:
L. Kuncíř vydává souborné dílo velké norské spisovatel

ky, katoličky přišedší z protestantismu a vyznamenané No
belovou cenou. V její tvorbě je možno rozeznati dvojí 
období: V prvém čerpala látku k románům ze současných 
dob a z toho období pochází
—  Jaro. Př. K. Rypáček. Kč 33.— .
—  Jenny. Přel. K. Rypáček.

V prvém románu jest líčen život a osudy dvou mladých 
lidí, citlivých a povahově různých, kteří žijí v ustavičném 
rozporu a teprve po odluce a samotě poznávají, že si 
jsou určeni. Ve druhém nám staví před oči umělkyni Jenny, 
duši velice jemnou a samostatnou, trpící však nedostatkem 
lásky a síly, příliš pozdě poznávající silného muže, když 
jest již zlomenou květinou, a kdy si bere život. Děj se ode
hrává v Římě a v Norsku.

V dalším díle „Názor ženy" lze již pozorovati změnu. 
Pohled Undsetové se obrací do minulosti, do křesťanské
ho středověku. Milovala jej dlouho a obdivovala, rozněco
vaná láskou k němu svým otcem. Studovala středověk a 
setkávala se s katolicismem. Nemohla neviděti dobrodiní, 
jímž zahrnul národy, ukáznil jejich nespoutanost, dal jim 
vnitřní sílu, radost, útěchu. Učil je, jak přemoci hřích. Čím 
hlouběji se dívala, tím více rostl je jí podiv. Undsetová v 
téže době svého literárního tvoření prodělávala mocný boj, 
bolestný a těžký, rozvracelo se její manželství, zemřelo 
jí drahé dítě. Bolestí a zklamáním ji Bůh k sobě vedl. Své 
veledílo „Kristinu Vavřincovou" tvořila právě v té době.
—  Věnec. I. díl. Př. E. Walter. Kč 45.— .
—  Paní. II. díl. Př. E. Walter. Kč 30.— . Sv. 1.
—  Paní. II. díl. Př. E. Walter. Kč 30.— . Sv. 2.
—  Kříž. III. díl. Vyjde na podzim.

Ústřední postavou jest Kristýna, dcera Vavřincova. V 
prvém díle jest líčeno její dětství v domě otce a její matky 
Rangfrídy. Dospělá odjíždí do města do kláštera, kde se 
setkává s Erlendem, jenž v ní roznítí lásku a láme i květ 
je jí čistoty. Svatbou končí prvý díl. Ve druhém se setkává
me s Kristýnou jako manželkou, zprvu šťastnou, ale pak 
štěstí pomalu opadá. Ve třetím je trest, neštěstí Krislýnino 
a konec. Kristýna, žena hluboké víry, je schopna i velikého

88



pokání a těžké oběti. Klesala pod tíhou bolesti, ale ne
zoufala.

„Kristina Vavřincové" je mohutná kniha, postavy v ní 
kreslené jsou živé, autorka proniká hluboko v nitro lidské a 
mistrné vystihuje všechny jeho stavy. Dialogy děl Undseto- 
vé jsou jedinečné. Nemiluje rozvleklých řečí i je jí karak- 
teristiky jsou často stručné. Hustěji nanáší barvy, když 
jde o kresby prostředí, krajin, tak svérázných a krásných, 
venkovského i městského života.

Po tomto veledíle se opět vrátila autorka do přítom
nosti dílem, v němž hodně napovídá o svých cestách, jimiž 
se ubírala k Bohu. Jsou to dva díly románu:
—  Gymnadenia. Přel. K. V. Rypáček. Kč 55.— .
—  Hořící keř. Přel. K. V. Rypáček. Nakl. L. Kuncíř. Kč 50.— . 

V prvém díle Pavel Selmer hledá, ve druhém nalézá
Boha. V prvém se setkává s několika ženami, jednu bere si 
za ženu, ale je to mělká povaha a manželství je rozvratem. 
Dvě děti visí na otci, dceruška jako on pevně věří. Místa, 
na kterých umělkyně kreslí boj Selmerův o Boha, jeho 
stoupání jako katolíka, jeho zážitky i jeho přemáhání vnitř
ní slabosti, pád a opětné povstání, jsou skvělá. Je-li „Gym- 
nadenia" poněkud rozvláčná, „Hořící keř" jest překrásný.

Milo Urban:
Živý bič. Nakl. L. Mazač. Kč 20.— .

Autor křísí válečné ovzduší slovenské' dědiny způsobem 
projevujícím opravdového umělce. Všechny události jsou 
zachyceny životně od prvé hodiny válečné až do konce. 
Děj je umístněn do katolické vsi Ráztok, kterou řídí dobrý 
kněz Mrva, mající soucit s trpícími. Proti němu postavil 
maďaronského kaplana Létaye, tvrdého služebníka „ma
ďarské vlasti".
—  Hmly na úsvitě. Nákl. Družstevní Práce. Kč 54.— . 

Rozsáhlý román, k němuž čerpá Urban látku z let po svě
tové válce. Jest v něm výstižně podáno vření tehdejších 
let.

Jacinto Verdaguer:
J. Verdaguer se narodil r. 1852, zemřel r. 1902. 

Začal tvořit již jako bohoslovec, ale první velkou 
básní, jíž uchvátil, byla „Atlantis". Po ní následo
valy „Idyly a zpěvy mystické", „Písně Montserrat- 
ské" a mohutná epopej „Canigo". Byl duší hlu
boké víry. Jako básník má úchvatnou řeč, přeplně
nou živými obrazy, čistými jako sníh na úbočích 
horských a vonnými jako některý z vonných kvě
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tů, o nichž zpívá. Je chvílemi prostinký, chvílemi 
vznešenost vítězí. Všechny básně prostupuje čis
ta víra a vroucí láska, proteplujíc je a objímajíc.
—  Eucharistie. Přel. S. Bouška. Nákl. Českoslov. akc. tiskár
ny v Praze. Kč 8.— .

Slavný katalánský básník vyvrcholil těmito písněmi o 
Eucharistii, jež skvěle tlumočí S. Bouška, své básnické dílo. 
Verše z básní „Slunce Pezilly", „Průvod o Božím Těle" 
náležejí ke skvostům poesie.
—  Květy Mariiny. Př. S. Bouška. Nákl. Čsl. akc. tiskárny. 
Kč 7.20.

Něžné básně vroucí lásky kněze ku Panně Marii.

J. Vévoda-E. Masák:
Matka Boží v české poesii. Nakl. Občanská tiskárna v Brně.

Kniha chce povznést úctu mariánskou a ukázati znave
ným duším místo odpočinku a míru. Autoři sebrali i národ
ní popěvky i verše velkých básníků, jako Zeyera, jehož 
líbezným vzýváním Hvězdy moří z „Mariánské zahrady" 
sbírka začíná.

Svatý Vít.
Jaroslav Durych, jemný a velký básník, zanícený pro 

gotiku, rozezpíval se v předmluvě, jež je přeložena i do 
franštiny, o svatovítském dómu. Sudek uložil v tomto pa
mátníku nejpůsobivější fotografie. Tato mapa jest důstoj
nou chválou nejkrásnější naší svatyně. Nákl. Družstevní 
Práce. Kč 500.— .

F. J. Vlček:
Povídka mého života. Nákl. Dr. Práce. Kč 20.— .

Svéživotopis, v němž čteme o životě a osudech Ameri
čana, o jeho zkušenostech, než se něčeho domohl. Je 
psán srdečně a poutavě.

Dr. K. Vrátný:
Saga o Egilovi, synu Skalagrímově. V komisi L. Kuncíře. 
Kč 15.— .

Tato saga jest z nejlepších výtvorů islandské literatury 
a je tlumočena dokonale.

V. Vrzal:
Velikonoční povídky. 2 sv. Kč 41.— . Vánoční povídky.
Kč 22.— . Vyd. Čsl. akc. tiskárna.
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Povídky tyto ukazují věřící duši ruskou v nejdůvěrněj
ších projevech víry o největších svátcích všech křesťanů.

Jan Vyhlídal:
Veselé i vážné obrázky z Hané. Nákl. Dědictví sv. Cyrila 
a Metoděje v Brně.

Dvacet obrázků, věrně kreslených, místy proniká sa
tira a humor.

A. Vyskočil:
Básníkova cesta. Nakl. L. Kuncíř. Kč 25.— .

Vyskočil kriticky píše o básnících a spisovatelích, je
jichž dílo je hodnotné, a kteří často razili v umění nové 
cesty, o Máchovi, Carlylovi, Sládkovi, Tomanovi, Floriá
novi, Havlíčkovi a sv. Františku z Assisi. Zahlíží se do nitra 
básníků i jejich děl. Dílo kladné.

L. Wallace:
Ben Hur. Nákl. Občanské tiskárny v Brně. I.— III. Kč 42.— .

Poutavý román z doby Krista Pána, jeden z nejpůsobivěj
ších. Postava Ben Hurá, jeho utrpení, odevzdanost a víra 
mladičkého Judy, nádherné líčení osoby Ježíše Krista str
huje čtenáře.

Fr. Werfel:
Zbožnost. Přel. J. R. Marek. Nakl. Sfinx. I.— II. Kč 70.— .

Hrdinou románu je sirotek po důstojníku, jehož život 
není nijak klidný a radostný. V popředí vystupuje silně 
náboženský problém.

Jiří Wolker:
Výbor z díla Jiřího Wolkera. Uspořádal K. Hikl. Nakl. V. 
Petr v Praze. Kč 18.— .

Vedle ukázek ze souborného vydání podány jsou v té
to knize některé verše z pozůstalosti básníkovy, dále krat
ší prosy a dvě kritické studie. Čtenář si může z četby toho
to Výboru učinit jasný obraz W. básnické tvorby a jeho za
ložení.

Jonáš Záborský:
Dva dni v Chujave.
—  Kulifaj. Nakl. L. Mazač.

V prvé knize líčí slovenský kněz útisk slovenského lidu 
maďarským úřednictvem, zemany a židy. Ve druhé před
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vádí maďarona-šlechtice, který tyje z mozolů poddaných, 
jež nenávidí. Obě díla jsou psána obratným spisovatelem 
a věrně podle pravdy.

P. V. Zapletal O. P.:
David a Saul. Biblický román. Př. J. Bouz O. P. Nákl. Dě
dictví Svatojanského. Kč 7.— .

Autor uložil zde výsledky svých přísných studií biblic
kých ve formě tak přístupné a zajímavé, že vzbudí zájem 
každého čtenáře. Zdá se, jako by se děje odehrávaly před 
našima očima. David je vylíčen až realisticky věrně i ve 
své bezměrné víře a důvěře v Boha i ve svých starostech. 
Autor krásně maluje i prostředí.

A. Zeman:
Bílý kapitán. Nákl. A. Čížek v Praze. Kč 25.— .

Zeman předvádí zde život legionářů v Rusku, nesná
šenlivost mezi nimi, jejich zápas proti bolševikům, kteří 
se zmocňují Ruska.

Neuvedl jsem starších autorů, k nimž se musí 
ovšem čtenář ustavičně vracet. Četba děl Kos- 
mákových, Pravdových, Raisových, Klosterman- 
nových, B. Němcové a j. a j. jest pro každého Če
cha samozřejmostí.
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VII. Č a s o p s y

Akord. Nakl. L. Kuncíř. Red. dr. J. Dostál. Kč 20.— .
Když zanikl časopis „Rozmach", za nímž stáli dr. Jar. 

Durych, prof. Jan Scheinost a dr. J. Dostál, začal vydávati 
L. Kuncíř „Akord", který více pozornosti věnuje literatuře 
a umění. V poslední době uvádí k nám v překladech četné 
cizí katolické spisovatele, francouzské (Maritain, Massis), 
polské (Zegadlevicz), anglické a j. K otázkám veřejným za
ujímá jako „Rozmach" nesmlouvavé stanovisko. Vychází 
měsíčně. I

Apoštolát sv. Cyrilla a Methoděje. Nakl. Apoštolát sv. C. 
a M., Olomouc, Wilsonovo nám. Red. Msgr. J. Jemelka. 
Kč 12.—  ročně.

Je to jediný český unionistický časopis a třeba říci, že 
plní skvěle své poslání. Všímá si netoliko sjednocení pra
voslavného Východu s Římem, nýbrž i snah o sjednocení, 
které lze pozorovati mezi anglikány, protestanty a jinými 
církvemi křesťanskými. Dobře informuje o náboženském ži
votě různých národů, a hlavně si všímá událostí v Rusku a 
v emigraci ruské. Sjednocení není myslitelné bez modlitby 
a bez poznání, to ustavičně zdůrazňuje nynější papež J. 
Sv. Pius XI. Tento časopis má obojí na zřeteli. Slovanským 
národům v nynější době byla vložena do duše bolest. 
Rusko trpí a ostatní slovanští národové nábožensky živoří. 
Je to pravdivé, hlavně o národech pravoslavných. Tím větší 
je povinnost českých katolíků. Poznání rozšíří jejich lásku. 
Proto by měl býti tento časopis čten po celé zemi. Vychází 
měsíčně.

Archa. Vychází nákl. Družiny lit. a uměl. v Olomouci. Před
platné Kč 30.— .

Přináší jednak básně, literární studie, zábavnou prózu od 
domácích i cizích a pak literární kritiky. Rediguje ji dobře 
P. Masák.

Časopis katolického duchovenstva. Řídí redakční sbor. 
Vyd. Čsl. akc. tiskárna. Předplatné Kč 40.— .
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Jeden z nejstarších, ne-li nejstarší katolický časopis čes
ký. Po velikém biskupu, dru Ant. Podlahoví, jenž řadu let 
jej řídil a povznesl na vysokou úroveň, ujala se jeho ří
zení redakční rada, a jak ukazují poslední čísla, plní čest
ně svůj úkol. Profesoři bohosloveckých fakult uveřejňují 
v něm své přísně vědecké studie o různých problémech, 
čteme věcné pojednání z historie, theologie, nezapomíná 
se na unionistickou otázku ani na vývoj jiných křesťanských 
církví. Kněží naleznou v něm rady a odpovědi na četné 
otázky a i rady, týkající se výběru četby. Patřičně je totiž 
pamatováno na theologickou literaturu aomácí i cizí, která 
je hodnocena. Tento časopis bude a jest užitečnou četbou 
i katolickým laikům. Vychází každý měsíc.

Československá žena. Nákl. Čsl. akc. tiskárny. Kč 20.— .
Redaktorkou toho listu pro katolické ženy a dívky jest 

si. L. Tichá, která mu dala jednotnou linii a nesmlouvavý 
směr. Vede jej v duchu přísně katolickém, vytyčuje směr
nice, dané vůlí papežů v posledních Encyklikách, neroz
p aku jí se zaujmouti stanovisko proti kterémukoliv špat
nému názoru nebo zvyku. Dalším rysem tohoto časopisu 
je úcta k národním světicím. Neschází ani zábavné čtení 
ani zajímavé zprávy z celého světa.

Dešť růží. Red. B. Pečínková-Dlouhá. Nakl. Školské sestry 
sv. Františka na Král. Vinohradech. Předplatné Kč 20.— .

Časopis jest věnován dvěma světicím: bl. Anežce České 
a sv. Terezii od Ježíška. Ukazuje jejich život i dílo způ-; 
sobem, který vzbuzuje k nim lásku. Vychází měsíčně.

Dětský svět. Nákl. Čsl. akc. tiskárny. Předplatné Kč 10.— .
Všude na světě boj proti Bohu začíná již u dětských 

dušiček, někdy v rodinách, často ve školách. Poslední doba 
dává příliš mnoho dokladů po této stránce. Není třeba ani 
podotýkati, že nejlepší zbraní i zde je tisk. Proto též ka
tolíci ve všech zemích věnují velikou péči tisku pro děti a 
náš „Dětský svět" má čestné místo v řadě listů, které za
chraňují děti před náporem materialismu a nevěry. V. Šlajs, 
který jej po léta vede, je zkušeným pedagogem, dobrým 
znalcem dětské duše a pracuje s láskou. Tyto vlastnosti u- 
možnily rozšíření „Dětského světa" nebývalou měrou. Život 
je dnes v mnohých rodinách těžký, rodiče se nemohou vě
novat výchově dětí, jak by bylo třeba, „Dětský svět" za 
ně mnoho vykoná. Jest zábavný i poučný, děti jej rády 
čtou, měl by se tedy ještě více rozšířiti okruh jeho apoštol
ského působení.

Dorost. Časopis pro katolickou mládež. Praha II., Spálená 
15. Předplatné Kč 15.— .
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List, vycházející čtrnáctidenně, byl založen po válce P. 
Chlumským a Vajsem, který byl i jeho prvním redaktorem. 
Nyní jej řídí gen. duch. rádce SKM. P. Nesrovnal T. J. 
Všichni pracovníci katoličtí by jej měli doporučovati mlá
deži, neboť poučuje, vzdělává i chrání. A každý člen SKM. 
v něm nalezne, čeho potřebuje.

Filosofická revue. Adm. Olomouc, dominikánský klášter. 
Předplatné Kč 35.— , pro studující Kč 20.— .

P. Dr. Habáň řídí tento filosofický časopis, vycházející 
čtyřikrát ročně v úhledné úpravě, tak, aby byla zastoupena 
všechna filosofická odvětví. Různé otázky filosofické, the
ologické, ethická a j. jsou řešeny pod zorným úhlem filo
sofie thomistické. Velká pozornost jest věnována moder
ním směrům.

Hlídka. Red. Dr. Pavel Vychodil. Nakl. Občanská tiskárna 
v Brně. Předplatné Kč 30.— .

Rozpadá se ve dvě části: první garmondová přináší 
přísně vědecká studia, druhá výhledy ze života domácího 
i cizího a literární posudky. Rozhledy jsou psány věcně, 
poutavě a ne povrchně. Redaktorem je dr. P. Vychodil. 
Vychází měsíčně.

Na hlubinu. Red. Dr. S. Braito O. P., Olomouc, Slovenská 4. 
Předplatné Kč 30.— , pro studující Kč 20.— .

Cílem této výborné revue jest prohloubení duchovního 
života. Cizí i domácí autoři pojednávají o důležitých otáz
kách, týkajících se duchovního života a vůdcem při řešení 
jest jim sv. Tomáš Aquinský. Zároveň jsou uváděny světlé 
vzory čistého, radostného a plodného života víry a lásky. 
Všímá si zároveň všeho, co se děje v katolickém světě do
ma) i v cizině a uvádí hojnou literaturu asketickou a mys
tickou, domácí i cizí. V „Hovorně" jsou udíleny různé 
cenné rady. P. Braito dovedl během let postaviti tento ča
sopis na vysokou úroveň. Vychází měsíčně.

Neděle. Red. P. Kruš T. J. Nákl. Čsl. akc. tiskárny. Před
platné Kč 12.— . Číslo 20 hal.

Kdyby se mne někdo ptal, jaký list má všude dopo
ručovat nejdříve, řekl bych, že „Neděli". Dp. Balík, který 
jej na počátku vedl, je mrtev. Dp. Kruš, který jej řídí po 
něm, to dělá tak, že zachraňuje duše. Oba dva, kněží 
Bohu oddaní, chtějí jen jedno: Učiniti lidi šťastnými. Každý 
farář by nejlépe posloužil lidem své farnosti, kdyby do 
každé rodiny dostal Neděli. Každý pracovník katolický by 
posloužil nejlépe sobě a své rodině, kdyby rozšířil jednu 
Neděli.
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Pan. Red. P. M. Schaller O. S. B. Nakl. Emauzské opatství, 
Praha II. Předplatné Kč 20.— .

Vydávají jej emauzští benediktini pro otázky liturgické 
a zároveň v něm ukazují historii a život řádu sv. Benedikta. 
Má vznešené poslání.

Poklad věřících. Nákl. V. Kotrba. Předplatné Kč 6.— . 
Lidový list, určený k uctění nejsvětější Svátosti Oltářní.

Rajská zahrádka. Nakl. V. Kotrba. Kč 6.— .
Časopis pro děti. Uveřejňuje ponejvíce články zábavné.

Růže dominikánská. Adm. Praha II., Dominikánský klášter, 
Husova tř. Předplatné Kč 10.— .

Pro členy III. řádu sv. Dominika. Zároveň obsahuje zprá
vy o činnosti dominikánů.

Rád. Revue pro kulturu a život. Red. St. Berounský a J. 
Franz. Praha I., Kaprova III. Předplatné Kč 60.— .

Dosud vyšlo 7 čísel. Všímá si všech otázek součas
ného života, hlavně ovšem věnuje pozornost literatuře 
a kritice. Básně1 i prosa našich i cizích autorů jsou voleny 
tak, aby čtenář četl nejlepší věci. Kritika je přísná. Tento 
časopis zaslouží rozšíření.

Serafínský prapor. Adm. Františkánský klášter, Praha II., 
Jungmannovo nám. Předplatné Kč 10.— .

Časopis pro členy III. řádu sv. Františka a pro prohlou
bení duchovního života.

Svatá Hora. Adm. Sv. Hora u Příbramě. Předpl. Kč 10.— .
List redig. P. Metelkou C. Ss. R., slouží rozšíření úcty k 

Panně Marii Svatohorské.

Svatováclavský přehled. Adm. Praha IV., Hradčanské nám. 
č. 8. Předplatné Kč 30.— .

Obrázkový měsíčník, přinášející přehledy z katolického 
života doma i v cizině.

Svět. Nákl. Čsl. akc. tiskárny. Předplatné Kč 20.— .
Obrázkový časopis za redakce p. Vondráčka přináší 

obrázky a zprávy, které seznamují čtenáře s událostmi 
a životem na celém světě. Základna jeho je správná, bylo 
by si přáti, aby zaujal v našich rodinách místo, které dosud 
náleží různým obrázkovým časopisům, které často otravují 
a ne vzdělávají.

Ve  ̂službách Královny. Adm. Praha II., Sv. Ignác. Kč 10.— . 
Úhledně vypravený. Red. P. Pelikán T. J. jej povznesl.
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Věstník českého salesiánského díla. Vychází ve Fryštáku u 
Olomouce. Předplatné Kč 15.— .

Salesiáni jsou moderní kongregací, založenou Donem 
Boskem, pro výchovu zanedbaných, opuštěných a chu
dých dětí. Vykonali již v tom ohledu mnoho záslužného a 
činí tak ustavičně. U nás mají klášter ve Fryštáku. Tento 
časopis dobře informuje o duchu kongregace, jejím za
kladateli i jejích snahách.

Vychovatelské listy. Nákl. Cyrilometodějské Matice. Před
platné Kč 20.— . Red. Dr. J. Kratochvil.

Časopis, který pracuje tiše, ale jistě. Filosofie se střídá 
s pedagogikou.

Život. Nákl. spolku „Život", Praha II., Spálená 15. Vychází 
dvakrát měsíčně o 16 stranách. Předplatné Kč 30.— , pro 
studující Kč 20.— .

Časopis vychází od r. 1918. Byl první tribunou katolické 
laické inteligence a bil se odvážně v těžkých poválečných 
dobách za práva katolické Církve a byl nekompromisní, 
což mu vyneslo mnoho přátel, ale i nepřátel. Později se 
stal jen časopisem literárním pak zase převážné politic
kým, nyní navazuje na původní tradici, jest převážně ča
sopisem nábožensko-kulturním, všímaje si hodně i událostí 
v katolickém světě v cizině. Redaktorem je Dr. J. Krlín.
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Vl i l .  D ě t s k á  l i t e r a t u r a

C^tázka dětské literatury jest krajně složitá a těž
ká. Snaha všech ideových směrů a stran se soustře
ďuje na dítě, všichni chtějí ovlivniti dítě svou ide
ologií. Zkrátka každý myšlenkový názor, jakmile 
se začíná probíjet, pamatuje na děti. Proto jsou 
vydávány nové a nové dětské časopisy a dávno 
jsou pryč již doby, v nichž se naléval dětem čistý 
nápoj ušlechtilou četbou lidových pohádek.

Dítě rádo čte, pachtí se po pohádkách, rádo je 
poslouchá a často překvapí vyprávějícího otáz
kami, jež zřejmě nasvědčují, jak přemýšlí. Byl-li 
vždy důležitým výběr četby pro děti, jest ještě 
důležitějším v nynější době a sice z několika dů
vodů. Již v rodinách nebývá věnována duchovní
mu vzdělání dětí potřebná péče. Den jest vyplněn 
starostmi hmotného rázu, které leckdy nedovolují 
ani rodičům přihlédnouti blíže k tomu, co jejich 
děti čtou. Nejednou rodiče neznají obsahu knihy, 
které dávají číst svým dětem, proto se jim dostá
vají do rukou i díla nezdravá. Jak jsem již řekl, 
názor, že by se každý bál vydati pro děti knihy 
špatné, jest dnes mylný. A proto jest velice dů
ležito dbáti pečlivě, aby nic škodlivého děti nečet
ly a vybírati svědomitě. Jde o více než o několik 
let života, jde o celý život.

Rodiče mají své děti nejraději, vidí se v nich, 
a i když jsou na ně přísní, láska je jen vede v 
kárání nebo trestání. A zdaž tato láska by měla 
býti málo obezřetná ve výběru knih? Nesmí jim 
běžet jenom o knihy s pěknými a líbivými obrázky,

98



nýbrž musí hledět, aby i vytvářely ve správném 
směru duši, která je jako měkká deska, na níž se 
hned vše obráží, co oko vidí a poznává. Je tudíž 
velkou odpovědností dobře volit. Co vybrat? Nej
dříve jistě knihy pohádek nebo pověstí.

Pohádky dětem! Není možno jim dát ušlechti
lejší dárek. Dětský věk je věkem pohádek. Svět 
kouzel působí nejvíce na dětské srdce a pozdější 
vzpomínky na nejkrásnější věk lidského života 
jsou nerozlučně spjaty se vzpomínkami na po
hádky. V lidových pohádkách je skryta pod rouš
kou kouzel hluboká životní moudrost, mravní zá
sady, smysl pro spravedlnost, soucit se slabými a 
zdravý humor. V pokladu lidových pohádek, jež 
sebrali K. Jar. Erben, Božena Němcová, Beneš M. 
Kulda a jiní, se projevuje v nejjasnějším světle 
duše českého lidu. Tito básníci a spisovatelé, se
znavše hloubku prostých často pohádek, sbírali 
je v různých krajích vlasti a zachránili tak mnohou 
perlu před zapomenutím. Kolik dětí již bylo roz
radostněno jejich prací, není možno ani vypově
děti. Vždyť jejich knihy strhují i líčením i nauče
ním, jehož se z nich dostává dětem. A to jest ve
lice významné.

V. H. Anderdon T. i.:
Pravdivý Robinson. Přel. K. Vrátný. Nákl. Čsl. akc. tiskárny. 
Kč 22.— .

Znamenitá četba pro dospívající děti a pro mládež.

Bl. Blanická:
Pohádky. Ilustr. R. Landa a K. Štika. Nakl. J. Matoušek v Tá
boře.

Pohádky o královně Lesaně a jejím synáčkovi, který roz
dává jiskřičky lásky.

S. Bouška:
Děti. Kč 40.— . Nákl. Čsl. akc. tiskárny.

Kus vlastního života, zní podtitulek milé knihy poví
dek. Je to pěkný pohled do dobré české rodiny, v níž ro
diče dbali, aby děti žily podle přikázání Božích a řádně.
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Kniha začfná líčením adventu, pokračuje vánocemi, autor 
se rozepisuje o staročeských zvycích vánočních, o kole
dách, o stavění betlemu atd. Výstižné ilustrace Schwetzovy 
vhodně doplňují tuto krásnou knihu, jež potěší nejen děti, 
nýbrž i dospělé.

Josef Čapek:
Povídání o pejskovi a kočičce. Nakl. Aventinum. Kč24.— .

Jedna z nejroztomilejších knížek pro děti. Pejsek a ko
čička žijí ve společné domácnosti, pracují, škorpí se, hrají 
si zrovna jako děti, což se právě dětem nesmírně líbí.

K. Čapek:
Dáseňka. Nakl. Aventinum. Kč 50.— .

Líčení života štěněte Dáseňky, jeho hravých kousků, dra
vosti a vypuzení z domova, tedy smutného konce. Pěkné 
obrázky nakreslil autor.

P. Dušan:
Na pokraji lesa. Nakl. Českomoravské podniky tisk. a nakl. 
Kč 20.— .

Kniha vhodná pro mládež, obsahuje zajímavé črty o zví
řatech, ptácích a stromech. Ilustrace Zidlického jsou pěkné.
—  V paprscích pohádky. Nakl. M. Nebeský, Praha II.

Kniha 15 pohádek, jež si autor buď vymyslil pro své děti,
nebo cizonárodní si přizpůsoboval, aby jim děti rozuměly.

X. Dvořák:
Modlící knížka maličkých. Nakl. Francl.

Pěkná modlitební knížka pro naše děti.

K. Jar. Erben:
České pohádky a báje. Váz. Kč 20.— .
—  Jihoslovanské pohádky a báje. Váz. Kč 20.— .
—  Ruské a polské pohádky. Váz. Kč 20.— . Nakl. L. Kuncíř. 

Erbenovy pohádky náležejí k nejlepším. Děti se nemo
hou od nich odtrhnout. Ilustrace Boudový jsou znamenité.

J. Finn T. J.:
Sněhurka. Přel. Dr. K. Vrátný. Nakl. Českoslov. akc. tis
kárna. Kč 10.— .

Milé líčení života dobrého dítěte, které pomáhá nésti 
matce tíhu rodinných starostí a které zachraňuje konečně 
rodinu od bídy a hladu.
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—  Mílek z Kampionu. Nákl. Čsl. akc. tiskárny. Kč 19.— . 
Neméně vhodná knížka pro děti.

—  Jiří Mrítík. Nákl. Čsl. akc. tisk. Kč 7.— , váz. Kč 12.— . 
Anglický kněz a vychovatel F. Finn dovede psáti knihy

o dětech pro děti, což je vzácným darem. Tato knížečka 
vypravuje o příbězích amerického neposedy, jehož ná
padům a příhodám se nejednou srdečně zasmějeme. Pro 
chlapce zvláště vhodná četba.

Grimmové:
O Sněžence. O Palečkovi. O zlatém ptáku. Nakl. Topič. 
Kč 60.— .

Jsou to pěkné pohádky o Rachotince, nebo o čertově ba
bičce a j.

F. Háj:
Kájovy prázdniny. Ilustroval Zd. Cuth. Nakl. Kvasnička a 
Hampl. Kč 25.— , váz. Kč 35.— .

Kája je veselý chlapec čistého srdce, který šíří kolem 
sebe jen radost. I když zarmoutí, nečiní tak ve zlém úmyslu. 
Má rád lidi, přírodu, ale nejraději má svoji maminku. Jeho 
kamarádkou je „pánovic Zdena", dceruška pana lesního, 
kterou chce přechovati na kluka. Spolu prožívají chvilky 
radostného dětství.
—  Hadrová Ančka. Nakl. Topič.

Vypsání přepestrých osudů panenky, kterou na temné 
půdě objevila vnučka babiččina.

M. Hastings:
Vzpomínky dítěte. Nákl. L. Kuncíř. Kč 20.— .

Autor chce se „zalíbiti těm hochům a děvčátkům, kteří 
dobře vědí, že nejsou andělé, ale jen budoucí otcové a 
matky lidí".

Jos. Hronek:
Bible maličkých. Reprod. podle orig. K. Schwetze. Nákl. G. 
Francl. Kč 17.— .

Slovní doprovod J. Hronka promlouvá k dětské duši ně
hou a probouzí v ní lásku k božskému příteli dítek. Ob
rázky jsou pěkné.

Fr. Hruška:
Na hyjtě. I. díl Kč 24.— , II. Kč 30.— , III. Kč 25.— .

Jsou to půvabné, prosté květy starých lidových pohád
kám, kteří byli často nositeli lidové poesie, krásné vnitřní
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ušlechtilosti. Od nich je přejal Hruška. Látková náplň je 
bohatá (Když chodil Pán Ježíš po zemi, Pout k sv. Jakubu, 
Bratříček ptáček a j.).
—  Jiskry z popela. Kč 10.— .
—  Královna Pradlena. Pohádka. S ilustracemi. Skvostná vý
prava. Kč 20.— .
—  Přemyslův pluh. Kč 18.— .
—  Z pamětí děrečka včalaře. Díl I. a II. Kč 18.50.

Ve spisech Fr. Hrušky jest ukryto takové bohatství krá
sy a dobra, že by měly býti všude čteny. V „Pamětech 
děrečka včalaře" jsme upoutáni zdravým realismem, i jsme 
povzneseni hlubokou vírou postav, která je činí krásnými 
a silnými v radostech i utrpeních. Hruška zná předobře 
Chodsko i jeho lid, a ví, co udrželo jeho svéráznost i je
ho mravní sílu. Čistá duše Hrušková byla s to sděliti dě
tem i mládeži mnohé zkazky, pohádky a pověsti chod
ského lidu. Ukazují dětské duši, co ie krásné, stojí za na
podobení a dovedou připoutat i zábavným dějem a hoj
nými příběhy. Hruška podržuje i chodský dialekt. O těchto 
pohádkách možno celkem říci, že jsou něžné, roztomilé, 
plné humoru, divů a zázraků, ale také plné hluboké mrav
nosti a znalosti života. Všechny knihy Hruškový byly vy
dány v pěkné úpravě, jsou provázeny ilustracemi, takže 
každé dítě upoutají.

A. R. Husová:
Pohádky od Ježíška. Nakl. Šolc a Šimáček. Kč 10.— .

Několik pěkných pohádek a báchorek (Červené čapky, 
Mucholapka, Víla hor a j.).

J. Kopta:
Rytíř s plnovousem. Nakl. „Čin".

Milá knížečka, v níž je zveršována historie cesty legio
náře a jeho boje za vlast, do níž se s radostí vrací.

O Kulihráškovi.
Nakl. J. Voleský, Král. Vinohrady.

Pěkně vypravené sešity. Kulihrášek obveseluje děti svý
mi šibalskými kousky. Jeho zásadou je, že ve zdravém 
těle je zdravý duch, a proto dětem prospívají nejvíce slun
ce, vzduch a voda. Pěstuje sporty a ukazuje, jak jimi roste 
chut k životu. Se svým kamarádem, psem Pajdálkem, pěstu
je lyžařství, při čemž dochází k četným komickým přího
dám, cestuje v cizích zemích, poznává neznámá zvířata. 
Zažije nebezpečné příhody, ale na konec všechno dobře 
dopadne. Obrázky pocházejí od A. Scheinera, lehké a 
vtipné verše od M. Voleské.
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P. Lhande:
Mé díle knězem. Nákl. Sester Nep. Poč. Panny Marie 
v Přerově.

Tuto milou knížečku přečtou rodiče s radostí. Učí je 
znát, co je to kněz a vzbuzuje úctu k němu.

VI. Mazálek:
Mourek tatínkem. Nakl. R. Promberger. Kč 28.— .

Vypravování ze života Mourka, kocourka, který se oženil 
s kočičkou Lízinkou, mají spolu dvě kočičky a všichni se 
mají rádi.

Fr. X. Meško:
Slovinské legendy o sv. Františku. Nakl. A. Horsáka v Uh. 
Hradišti. Kč 20.— .

Cíl těchto milých legend je vyjádřen slovy: Všichni pro
síme zeleného rytíře sv. Jiří, aby také za nás prosil u Bo
ha, aby stále jarně byla živá naše víra, aby věčně svěže 
zelené bylo naše doufání, aby věčně svěže kvetla naše 
láska.
—  Mladým srdcím. Nakl. J. Birnbaum v Brtnici. Přel. J. Hor- 
sák. Kč 10.— .

Řada povídek pro dorůstající děti a vane z nich něžnost 
a láska. Hlavně láska matky k dítěti jest básníkem vyzpí
vána s hloubkou citu.
—  Vlk kajícník a jiné příběhy. Nakl. J. Birnbaum v Brtnici. 
Kč 10.— .

Kniha se čte jako poutavé pohádky, ale zároveň se 
v nich tají zkušenosti dnešního života, sdělované s jemnou 
ironií a nevtíravou tendencí.

B. Němcová:
Babička. Nakl. Promberger. Kč 30.— .

Dílo, plné svěžesti, radostné pohody a dobrotivé lás
ky, ie rozkošně prostoupeno barevnými i černými obrázky 
Vroblovými, jež podmalovávají téměř každou stránku.
—  Zlatá kniha pohádek Boženy Němcové. Nakl. R. Prom
berger v Olomouci.

Kniha v pěkné úpravě s obrázky Fr. Doubravy. Obsahuje 
třicet vybraných pohádek z různých knih B. Němcové 
(O Nesytovi, Neohrožený Mikeš, Kdo snědl holoubátka a 
Silný Ctibor a j. a j.).
—  České národní báchorky a pověsti. Kč 17.50.
—  Československé pohádky. Kč 17.— .
—  Národní pohádky. Kč 40.— .
—  O Pánu Bohu. Kč 16.— .
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—  Pohádky. 4 svazky po Kč 20.— .
Pohádky Boženy Němcové čtou dáti rády jako pohádky 

Erbenovy. Všechny tyto svazky jsou vyzdobeny zdařilými 
obrázky V. Čutty. J. Lady, Fr. Viky a Fr. Doubravy.

A. Oliva:
Květy Nejsvětější svátosti. Nákl. Sester Nep. Početí Panny 
Marie. Kč 4.— .

Dvanáct pěkných eucharistických povídek pro děti, jež 
jsou dobré i dějem i tendencí.
—  Dětem i rodičům. Nákl. Družstva „Vlast". Kč 8.— .

Je to parafráze biblických příběhů, jež zpracoval Oliva 
tak, aby se mohly vypravovati dětem. Kniha užitečná ro
dičům i dětem.

Míla Paša:
Bambi a zvířátko. Nakl. K. Hájek, Praha.

Neposlušný a zvědavý černoušek utíká do světa a ve 
verších sledujeme, co všechno zažil.

M. Paul:
Bílé květy. Dej mi srdce své. Nakl. Sestry Neposkvrněného 
Početí v Přerově. Kč — .— .

První i druhá knížka obsahují drobné a pěkné povídky, 
jež mají v srdcích mládeže rozplameniti lásku k Ježíši a 
k jeho Matce.

Raná setba.
Raná setba jest určena dospívajícím dětem a mládeži. 

Vychází již deset let a může se pochlubiti hojnými ušlechti
lými knížkami, jako je třeba Baarův „Rok na vsi" (Kč 3.— ), 
nebo Havránkova „Za lepším chlebem", díla islandského 
Svenssona, tlumočená do všech řečí vzdělaných národů, 
knihy X. Mešká, z nichž dýše opravdová a vroucí láska 
k matce, rodičům, přírodě. Tyto knihy pobaví i učiní dítě 
lepším. Raná setba vychází v Čsl. akc. tiskárně. 10 čísel 
ročně stojí 15.—  Kč. Řídí ji P. J. Hrubý T. J.

V. Říha:
Selské pohádky. Nakl. Aventinum. Kč 48.— .

Naše české pohádky mají své etické jádro buď v dob
rotě a chytrosti venkovského hocha, nebo v chytráckém 
sedláku, který dovede svým vtipem vyzráti na pána. ba 
i na čerta. Takovými lidmi se hemží krásná kniha Říhova, 
vyzdobená zdařile obrázky M. Marešové.
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J. Svensson:
Na Skipalónu. Čsl. akc. tisk. Kč 20.— .
—  Nonni. Čsl. akc. tisk. Kč 15.— .

Nonni se stal miláčkem všech čtenářů, nejen, détf, kteřf 
přečetli Svenssonovy knihy. Je to pěkně kreslený hošík a 
stejně pěkně jest líčeno i prostředí, ve kterém vyrůstá a 
prožívá radostné dětství. Líčení přírody jsou nádherná. 
Tendence velice ušlechtilá a nevtíravá.

A. N. Tolsloj:
Dětství Nikitovo. Přel. A. Vrzal. Nákl. Čsl. akc. tiskárny 
v Praze. Kč 12.— .

Vypravování o dobrodružstvích chlapce Nikity, o jeho 
radostech i žalostech na venkově, o jeho zklamáních a 
touhách. Děti budou rády čísti tyto poutavé příběhy.

Viola z Prácheňska:
Zajatec. Nákl. Čsl. akc. tiskárny. Váz. Kč 50.— .

Lehká říkání o ptáčcích, jejich životě a svobodě. Poučení 
pro děti, aby ponechaly ptáčkům volnost, neboť se jim 
nejlépe žije v přírodě.

M. J. Waggamannová:
Lisbetka. Nákl. Sester sv. Františka na Král. Vinohradech.
Kč 12.— .

Chcete-li vznítiti v dětech, které se připravují k prvnímu 
sv. přijímání, lásku k Ježíškovi, dejte jim do ruky tuto 
knížečku.

Ad. Wenig:
Staré pověsti pražské. S kresbami M. Alše. Nakl. J. Hokr 
v Praze. Kč 70.— .

Jsou to skvělé pohledy do staré Prahy, do světa polo- 
mythického, poloskutečného. I dospělí si je rádi pročtou.

William:
Pán Bůh na návštěvě. Nakl. Sestry Neposkvrněného Početí 
v Přerově. Kč 10.— .

Povzbuzující příklad vroucí víry prosté venkovské mat
ky a manželky a jejího synáčka Jeníčka, jejichž modlitbám 
a obětem se podaří odvrátiti otce od nemírného pití.
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Doplňky

V. Bělohlávek-Svatohor:
Dějiny křižovníků $ červenou hvězdou. V komisi Čsl. akc. 
tiskárny. Kč 100.— .

S jubileem blahoslavené Anežky oslavoval řád křižovní- 
ků s červenou hvězdou i své jubileum. A jistě nebyl nikdo 
povolanější nad P. Bělohlávka k vypsání historie řádové. 
Tento kněz, který po léta vydává zvláštní sborník, studuje 
horlivě a poctivě život a minulost řádu, jehož je členem 
a tato veliká kniha, v krásné úpravě vydaná, dokazuje jas
ně, že jeho studium neutkvělo na povrchu. Čteme v ní
0 založení řádu, o jeho vývoji, o jeho slavných dobách
1 o jeho díle během věků a všechno je to napsáno na zá
kladě pramenů a při tom vzletně a básnicky. Reprodukce 
jsou zdařilé. Křižovnici s červenou hvězdou jsou vlastně 
jediným českým řádem, znáti jeho historii jest povinností.

Jar. Beneš:
Psychoanalysa. Nakl. V. Kotrba. Kč 12.— .

Po světové válce nadělala Freudova nauka mnoho křiku 
a mnozí již prohlašovali, že veškerá filosofie jest zbyteč
ností, neboť nauka Freudova dává výstižnou odpověď na 
všechny otázky. Prof. Beneš prostudoval ve svém díle, jas
ně psaném a řádně doloženém, vznik nové teorie a hod
notí ji věcně i přísné, ukazuje některé její přednosti, ale 
i četné slabiny, jichž jest více.

E. Hello:
Misky vah. Nakl. J. Florian ve Staré Říši na M. Kč 46.— .

Hello byl z nejhlubších duchů Francie XIX. století a jeho 
veledílo „Člověk" dodnes má veliký vliv, jak ukazují díla 
Ghéonova, Mattisova a j. Florián již před válkou sezná
mil české čtenáře s tímto hlubokým myslitelem, když vy
dal tři nejhlavnější jeho díla: „Člověka", „Slova Boží" a 
„Renana". „Misky vah", které vydal loňského roku, obsa
hují studie nejrůznějšího obsahu. Vedle studií literárně-
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kritických, v nichž Hello ovšem se též dotýká problémů 
náboženských a mravních, čteme essaye filosofické, stati 
analysující snažení a nedokonalosti a nepokoj současného 
lidstva a j. a j. Je to hluboká kniha.

Fr. Hruška:
Hořící keř. Nákl. Čsl. akc. tiskárny. Kč 6.— , váz. v kůži 
Kč 44.— .

Fr. Hruška jest duše opravdu zbožná, lnoucí k Církvi a 
tato kniha modliteb a rozjímání to potvrzuje skvěle. Jsou 
to rozjímání a modlitby pokorného syna Církve, který se 
v pokoře sklání před Velebností a Láskou Boží, který se 
raduje i pláče a zapaluje oheň lásky v srdcích těch, kdož 
se modlí a rozjímají s ním. „Hořící keř" se dočkal již ně
kolika vydání a bylo by si přáti, aby co nejvíce lidí jej 
četlo.

H. Huonder:
Ve škole Spasitelově. I. —  III. Přel. Ant. Číhal. Nákl. Čsl. 
akc. tiskárny v Pra'.e. Kč 71.— .

Huonderovy meditace náležejí k nejlepším, jež byly se
psány pro kněze a byly přeloženy do četných jazyků. 
Huonder jde do hloubky, postupuje logicky, nerozbíhá se, 
každé rozjímání jest samo o sobě pevný celek. To jsou 
přednosti, kterých obyčejně nemívají knihy podobného 
obsahu.
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