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Vr.  Bohuslav .1 a r  o 11 m e  k, 
opal strahovský:

Dr. Jan Ev. Urban O. F. M.:

Úvodem. Naše pravá síla.
Jsme křesťané a to křesťané katoličtí. 

A jako takoví se hlásime k práci a ke slo
vu. Vaše řeč budiž: »ano. ano; ne, ne« na
pomíná Ježíš Kristus. Jasné, nesmlouvavě 
zní i náš n á i e v » K a t d í k « . J e s t v y -  
z n á n í m  vi r y .  Jest p r o g r a m e m .  
Jest z á v a z k e m .

Začínáme dobou adventní, novým cír
kevním rokem. Sluncem liturgického roku 
jest Ježíš Kristus, Slunce spravedlnosti. 
Začínáme v Jeho jméně. Chceme připra
vovat duše na Jeho příchod, na příchod 
Jeho království. »Přijď království tvé! 
Buď vůle tvá!« »Připravujte cesty Páně, 
přímé čiňte stezky Jeho!«

l ’ro epištolu první neděle nového cír
kev nilio roku neDylo nalezeno příhodněj
šího čteni z Písma svátého nad výňatek 
listu svátého Pavla k Římanům (13. 11— 
141: »Bratři, vite, že jest čas, abychom již 
ze sna povstali...«  Každoročně se opaku
je loto napomenutí apoštolovo, neboť je 
třeha znova a znova budit spící a dříma
jí» i křesťany, -li u d i t c 1 s k ý ú k o l  
c h c e  t a k é *  p l n i t  n á š  č a s o p i s  
v n a š e m  n á r o d ě :  chce probouzet 
české katolíky k bdění a činnosti, k oprav
dovému katolickému životu, k horlivosti 
a nejplodnější katolické akci; chce b u 
d i t  s v ě d o m i  n á r o d a ,  vychovávat 
ke skutečné mravnosti a mravní ušlech
tilosti, statečnosti a odpovědnosti; chce 
u p o z o r ň o v a t  na  k l a d n é  a j e d 
n o t í c í  p i v  k y v  n á r o d ě  i n a  j e h o  
c h y b  y, břichy, omyly, zárodky slabosti 
a rozkladu; chce budit zájem našeho lidu
0 hodnoty nejvyšši a nejcénnější, duchov
ni a věčné, s m y s l  p r o  s p r a v e d l 
n o s t  i l á s k u ,  c h u ť  a n a d š e n i p r o 
p o c t i v o u  p r á c i  ať duševní, ať tě
lesnou, sebcobližnějši a sebepokornéjší a 
tu nejenom pro vlastní prospěch, nýbrž
1 pro dobro bližního, pro dobro celku, pro 
dobro naroda, státu i lidstva; chce budit 
zájem a obětavost i pro řešeni problémů 
sociálních, kulturních, výchovných i hos
podářských ve světle nauky Kristovy a 
jeho zákona. Při tom si chceme všímat 
náboženského a kulturního života nejen 
u nás, v našem národě vlastním, nýbrž 
i jinde, u národů jiných, na celém světě. 
Liti eme spolupracovat též na budováni 
spiavedlivého a trvalého miru mezi ob
čany i národy na zákiadě pravdy a lásky 
Kristovy. Slovanský východ a spojení 
s ním budeme miti na zřeteli v duchu uni- 
omstickém.

Při tomto jasném a katolicky vyhra
něném programu však nechceme být a 
nebudeme nesnášenliví. Úcta k přesvěd
čení druhého jest známkou ušlechtilého 
charakteru. L á s k a  k b l o u d í c í m  
a h ř e š í c í m  j e s t  z n á m k o u  c h a 
r a k t e r u  v p r a v d ě  k ř e s ť a n s k é -  
h o. »Hřích nenávidět, hříšníky milovat« 
jest heslem sv. Augustina. Tímto heslem 
se chceme řídit i my. Kristova pravda se 
musí sdělovat poctivě a nezkresleně — 
nechápající, bloudící a chybující však ne
smíme nemilosrdně odsuzovat a nad ně 
se farisejsky vyvyšovat. Naopak, je třeba 
láskou je získávat. Neboť charitas omnia 
vinrit, láska — a jedině ona všechno pře
máhá. Nuže v duchu Kristově chceme 
přemáhat nenávist láskou, zlo dobrem, 
Irž pravdou a moderní omyly, i když vše
obecně rozšířené a nad dogmata povýše
né, pravdou, dobrem i láskou zároveň.

Jednoho se chceme varovat a prahla- ' 
Sujeme to ihned na počátku zcela jasně a 
otevřeně: steto/ňováni náboženství a po
litiky. nebo dokonce náboženství a někte
ré politické strany. R o z d í l  m e z i  n á -

Nutno mluviti jasně a bez ohledu na 
převládající a většinou uznávané míněni, 
bez ohledu, zda jsou naše cesty považová
ny za neúčinné nebo nevhodné.

Především jest nutno, abychom jasně 
vyslovili svůj n e j v y š š i a p r a v ý c i l .  
Našim vlastním cílem jest, aby Kristus, 
jakožto Syn Boha živého zavládl v nás 
i v každém bratru naši vlasti svou abso
lutní pravdou, láskou, spravedlnosti a 
spásou. To jest náš vůdčí cil. Jen když 
tento cil bude dosažen, nebo jen když za 
nim půjdeme, budeme jisti, že jest teprve 
možno reálné provádét všecky ostatní 
úkoly, mezi nimi v oboru pozemském i je
dině spolehlivé a pravdivé blaho vlasti. 
Jsme přesvědčeni, že skutečné a věcně je 
nemožno doufat, že se udrží jakákoliv spo
lečnost nebo podnik bez Krista a jeho 
pravdy, spravedlnosti a lásky, jako se 
neudrži dům stavěný sebe pevněji, ale na 
sypkém a pohyblivém podkladě. Ve slo
vech a v celém i bezděčném jednáni musí 
v nás působit tento cíl a podstatně zasa
hovat do všeho ostatního života, soukro
mého i veřejného. Nemůžeme se stavět, 
jakoby někdy Krista nebylo. Jako bychom 
mohli podmínečně uznávat, že néco bez 
něho obstojí. Naopak, musi nám být jas
no, že ani rozumové a čisté lidsky se ne
udrží společnost lidská na základě pouze 
lidských smluv, dohod a slibů. Připomeň
me jen největší doklad k tomu: tvrzení 
o úplném odzbrojeni a dlouholetém miru, 
jenž měl konečné přijití po této válce a 
faktické nové a po celém světě rozšířené 
budováni armád, a to již i s ženskými vo
jenskými útvary. Kde neni mír v duši, 
není ani navenek. Ovšem, může být 
v ústech. Musi nám být jasno, že nestačí 
ani mátožné a všeobecné řeči o Bohu a 
náboženství jako o nějaké bezmocné pří
krase lidstva a života. Neboť »všecko jest 
stvořeno skrze něho a pro něho. On jest 
přede vším a všecko v nčm stoji.« (Kol. 1, 
16, 17.) V žádném programu, podniku, 
problému, jednání nemůže a nesmí věřici 
politik, veřejný pracovník, ani za cenu 
jakékoli škody, svolit k něčemu nebo spo
lupracovat v něčem, co jest proti Kristu 
nebo jako by Krista nebylo.

Promkne-li nás tato skutečnost, o kte» 
ré ovšem především musíme sami v sobě 
mít hluboce odůvodněnou jistotu a jestliže 
tuto jistotu určitou dobu prožíváme,i ne
může v nás nevzniknout hluboké přesvěd
čeni: jen jediné má smysl a stoji za život: 
aby se dostalo každému z nás i celému ná
rodu úplné Kristovy pravdy, lásky, spra
vedlnosti a spásy. Přesvědčeni, že bez 
Krista v tomto řádě, který Bůh ve světě 
způsobil, nelze být. Nelze být ani jednot
livci, ani národu. Přesvědčeni, že přes 
všechny veřejné uznávané akce a přes

veškeré veřejné míněni, vpravdě, hlubo
ce. věcně a trvale slouží svému lidu ten, 
kdo tomuto přesvědčeni věnuje čisté a do
konale všechny své sily.

Avšak nejdúležitéjši jest, k čemu nyni 
přicházím. Zde, upozorňuji na to sam, 
přicházím jednak K radikálně opačnému 
úkolu, než se obyčejné vidi. Přicházím 
i k tvrzeni, ktere se zdá skoro neschopné 
pro tisk i zásadní a programové hlásáni. 
A to jest?

Metody k uplatňováni a šíření Kristo
vých zásad v soukromém i veřejném ži
votě jsou drtivou většinou, rázu — pra
vím to výrazně — hmotného. Spoléhá se 
na organisaci a techniku,'moc a davovou 
psychologii. Všimněme si programu před
nášek různých katolických svazů, ať žen, 
Charity a pod., kde celá váha úsilí smě
řuje k otázkám organisačnim a technic
kým, případně modnim. Všimněme si, 
kde se opravdu vyvíjí nejsilnéjši úsilí. 
Nikdo nemůže podle pravdy říci, že toto 
úsilí nemá některé z uvedených hmotných 
znaků a v tom je tragika a záruka kata
strofy. Neboť jakmile jde o Krista, jde 
o véc božskou, tedy náboženskou, i když 
by to bylo na kterémkoli poli světského 
života. My však se vší vervou a přesvěd
čením musíme hlásat, že náboženské sku
tečnosti a hodnoty se musí siřit nábožen
sky, nikoliv technicky nebo organisačně. 
Ovšem, že připadečná forma musi být do 
jisté miry organisovaná a musi užívat 
technických pomůcek, o tom neni u mo-‘ 
derniho katolíka sporu, ale o tom také ne
mluvíme, nýbrž o tom, že se spatŕuj'e v or- 
ganisováni a technice vlastni jádro a ýé- 
žišté uplatňováni Krista, ftikam tim zá
roveň, že se pravé těžiště a pravé ohnisko 
Kristových snah klade při nejlepšim na 
druhé" místo, ale prakticky a ve skuteč
nosti se pouze teoreticky předpokládá a 
obyčejné ho téměř neni.

A co jest timto vlastním ohniskem a 
těžištěm přesvědčeni, že nade vše nutno 
usilovat o Kristovu pravdu, spravedlnost, 
lásku a spásu?

Jest to o s o b n i  ú č i n n e s t .  Osobni 
účinnost jest každý člověk sám. Jest to 
jeho živá osobní sila, síla ducha i zjevu.
V osobni účinnosti jest celá naděje vítěz
ství viry Kristovy, a to vítězství jistého.
V nedostatku osobní účinnosti jest cela 
mina naději Církve Kristovy. Siřeni Kri
sta neni technika, ani číslo, ani psycho
logická záliba. Siřeni Krista jest šířeni 
pravdy pravdou samou. Siřeni života lás-- 
ky láskou samou. A šířeni spásy milosti. 
To jsou skutečnosti, které jsou čisté indi- 
viduelni, ne davové. Mohou se spojovat 
v organismus, mohou použít tu a tam 
technických pomůcek a třebas i velmi

(Dokončení na str. 3.)

b o ž e n s t v i m  a p o l i t i k o u  je 
nutno dobře chápat a přesně zachovával. 
N á b o ž e n s t v í  m u s i  z ů s t a t  
n a d  p o l i t i k o u .  Křesťan a katolík jest 
ovšem zároveň též občanem a jako takový 
má i svá občanská práva i své občanské 
povinnosti. To víme a respektujeme. Za
vrhujeme tedy klcrikalist.ius, zneužíváni 
náboženství politikou, podřizování nábo
ženství politice. Náboženství se nesmí 
zbavit svobody, své nadradenosti a své 
nejvlnstnějši působnosti. N e s m í  s e  
v š a k  a n i  v y  ř a ď  o v á t  z v e ř e j 
n é h o  v l i v u ,  n e b o ť  n á b o ž e n 
s t v í  n e n i  p o u z e  v ě c i  s o u k r o 
m o u ,  t ř e b a  j e s t  v ě c í  n e j -  
v n i t ř n ě j š í .  »Víra bez skutků je

mrtva,« praví apoštol. Víra bez vnějšího 
projeveni je nemyslitelná. Chceme se vy
nasnažit, aby víra Kristova pronikala 
veškeren náš život soukromý i veřejný 
svým požehnaným vlivem. »Podobno jest 
království nebeské kvasu . . .  zrnu hořčič
nému . . .  síti. . .  pokladu ..  . Kdo mne vy
zná před lidmi, toho vyznám i já.«

Toť náš program a naše Credo. Chce
me vnášet do soukromého i veřejného ži
vota našeho novou sílu víry důsledně kře
sťanské. Pravdou, spravedlností a láskou 
Kristovou chceme všechny spojovat a 
k pravému pokoji, svornosti a pravé svo
bodě přivádět. Blížící se svátky vánoční 
nechť jsou toho všeho symbolem! Sláva 
Bohu a pokoj lidem!

Z Prahy do Říma.
Už tisíc let putu ji češti poutnici do Rima. Jdou 

po cestách sv. Cyrila a Metoděje, sv. Vojtěcha. 
Božetěcha, českých studentů, středověkých králů, 
ry tířů  a  politiků, um ělců a  básníků, obchodníků 
i dobrodruhů. Věčně město dává každém u Evro- 
panu to, co m u jiné město na světě dá l nemůže: 
vědomi, že Evropa vyrostla z Rima a  Římem sloji 
a  padá. Ncminíme tím Rtm politický, nýbrž Rim 
jako symbol Petrovy skály. To chtělo asi vy jádřit 
přislovi, c  všech cestách, které vedou do Rima. 
Technická dokonalost našeho století zkrátila cestu 
do Rima a  dopřává 1 Údem pohodlnvm vykonati 
pout k papežským prahům. Jste-li dobře zapsáni 
u našich letců, dostanete se do věčného m ěsta za 
několik hodin. K do je  založen sportovně, může 
volit cestu automobilem a  za tř i  dny rychlé jízdy 
spatři kopuli svatopetrského chrám u. Kajicmk, 
k terý chce vykonat pout — pout plnou odříkám, 
nepohody a  probdělých nocí. necht tede vlakem. 
Bude-lí m ít štěstí, dorazí na rozbité řím ské ná
draží za 14 dnů. Co je lo však proti cestě Bože
těchově. k terý obtěžkán křížem  kráčel přes Ba
vory, alpskými průsmyky, pádskou nížinou a  přes 
apeninské hory do sídla sv. Otce. A jak asi cesto
val do Ríma a  dále na  M onte Cassino sv. Voj
těch. tisíce středověkých m nichů a  jiných chu
dých poutníků. Tak trochu se stydím e když přes 
Českou Kubici. Rezno a  Mnichov ženeme 30 koni 
našeho automobilu po betonové dálnici směrem 
na Insbruk a dál na  Bolzano. Veronu a  Milán.

J e  pozdní podzim a  v  Římě nas vité modro
zelená obloha a jasné pronikavé slunce. Zapadá
m e do prudkého proudu římského živola. Rtm 
žije intensivněli r.ež v  m íru. nebot je jedním 
z  m ála italských měst. která neutrpěla válkou. 
Am erické posádky se  svými černochy a  anglická 
arm áda s desítkami tisiců polských vojáků p ři
pomínají. že je  teprve 6 měsíců po strašné válce.

Roma. via delle mantellatc, 22. te místo, které 
z a i  každý Cseh oH putcvav* do Rima. Najde 'im  
české srdce a  moravskou pohostinnost a nikdy 
nezapomene. Naši pracovnici v zahraničním od
boji by mohli dlouze vykládat, co čtyři česke 
boji by mohli dlouze vykládat, co čtyři české 
Františkánky, které opatruji papežskou budovu 
na  via M antellatc, vykonaly za války pro naši 
věc.

Od sester Františkánek je  už jen několik mi
n u t cesty do Vatikánu. Jdete kolem Tibery vedle 
něžného kostelíka sv. Onufria. projdete jednou 
z  vatikánských bran, zabočíte vlevo kolem přísné 
budovy generála Tovaryšstva Ježišova a  uvitaji 
vás strnuli sloupoví obři vatikánské kolonády. 
Mohutný masiv velečhrámu sv. Petra stoji ne- 
ootčen. Nepřátelské pumv se m u vyhnuly. Pro 
člověka, k terý vidí ve válkách něco víc. než boj 
o území, trhy  a  bohatství, je neoorušený chrám  
sv P etra symbolem vitézstvi křesťanství nad po
hanstvím.

Abyste mohli postfehnouíi m onum entalitu va
tikánských staveb, m usíte srovnávat travertíno
vého obra s  člověkem. Vidíte, jak u  vchodu do 
basilikv se hemži lidšti červičkové. Skoro 100 člo
víčků byste mohli na sebe postavit, abyste do
táhli výšky kopule svatopetrské. Chcete se vzbou
ř it  ve své malé ěeské dušičce, proč tolik slávy 
a  velkolepost! pro nástuDce chudého rybáře Pe
tra. Jihočcskv oismák Chelčický vám  našeptává 
něco o dvou velrybách, papeži a  císaři, k teré p ro 
trhly -slet viery pravé«. A jak tak  nanášite člo
víčka na výšku chrámu, uvědomíte si. že by sa 
chrám  nezmenšil, kdybyste nanášeli výšku Mi- 
chelangelovu nebo výšku oapeže M ikuláše V , 
který dal zbudovat vedleiši m ohutný papežský 
palác. Vzpomenete si no velkého švýcarského pro
testanta nam uzé a  jeho eseje »Míra řlověka«. 
A tu vaše tvrdá česká hlava pociti radost nad 
tim, že přece iednou výška téchto travertínových 
gigantů se m ěři mírou člověka. Jsi uspokojen, čes
ký duševní baráčníku, ale m usel ti poradit švý
carský protestant.

Přecházíme náměstím, kde se tisnivajl davy 
ooulniků. aby přijaly papežské požehnání »Urbi 
e t orbi« a míříme k  Palazzo Apostolico Pontíficio. 
Urostli muži švýcarské gardy ve strakatých stře 
dověkých úborech vás zdraví. Hodmv ve dvoře 
papežského paláce ukazuji poledne. Za č tv rt ho
diny m áme bvtí přijati sv. Oleem ve zvláštní 
audienci. Audience prvních česaých poutníků 
z osvobozené vlasti po strašné válce. Míjíme 
skvělé portály, fresky, schodiště, komnaty, pozna
m enané slavnými imény. jako Peruglno. G h ir  
landaja, Boticelli. Signorelli, Pinturicchio, Bernini, 
Rafael.

Doprovázeni švýcarskými eardisty a mužem 
s důstojnickou hůlčičkou ve skvělé uniform é pa
pežského komoří, vcházíme do šarlatových siní 
papežských pracoven. Monsigni fl v červenofialo- 
vých klerikách, oznamuji, že za několik m inut 
budeme oři lati sv. Otcem v icho i.racovně.

Vcházíme dn pracovny po audienci jakéhosi 
amerického vysokého důsloimka. Líbáme rybář
ský Drsten a  hlásím e se  jako první českoslovenští 

(Dokončeni n a  str. SJ



Vi l ém B l t n a r :

Tridentinum.
K  400. výročí zahájeni všeobecného koncilu.

Zřídlem , z něhož vyvěraly vody, zavlažující 
nastáva jíc í suchopar náboženského života evrop
ských lidí, byl tridentský  koncil, zahájený dne 
13. prosince 1545. Když se po osm náctí letech, 
dne 12. prosince 1563 zavíraly dveře chrám u, 
v  němž slavnou mší svátou  skončilo se poslední 
dvacáté  p á té  sezeni sněm u, nastával, obrazně 
řečeno, soum rak renesance a Jitřenka nového 
duchovního života náboženského. Jak o  každé 
velké dějinné hnu ti přinesla i renesance ve 
svých počátcích svěží a plodné vzněty, ideje, 
m ravn í zásady a  formy nového k u ltu rn ího  ži
vota. k teré  m ladistvou jarostí přehodnotily s tá r
noucí již  a senilní svět gotiky. Ani renesance 
neušla však osudu předchozích epoch a  vyžila 
se  rovněž, stárnouc v  průběhu šestnáctého s to 
letí. Je jí  senilnost přinášela však sebou všechny 
p růvodn í zjevy  chátrán i. Veliké ctnosti rene
sanční společnosti přirozeným  vývojem  každého 
organism u zvrh ly  se a počaly ustupovat hm ot
ném u požitkářství. Idea arlstokratism u, tolik 
prospěvší vývoji rozum ových I citových sil 
člověka, zašla v zámezí politického velikášství, 
Jež zaviňovalo stá lé  zápasy dynastické. Duch 
renesance ovládl i sam otný papežský dvůr. P a
pežové nejen že závodili s  panovnickým i dvory 
úspěšně v  m ecenáístv i uměni, ale počali se 
c ltitl spíše suverény, než prvním i knčzl církve. 
Ponořili se  sami do politických bojů, příliš po
zemských a  hm otných, než aby konečně neohro
zily transcendentn í živel náboženství. A když 
pak  k rozvratu  politickém u a společenskému 
přistoupil akci Luthcrovou ještě rozvrat nábo
ženský. nasta lo  konečně vystřízlivěni v  hlavách 
představ ite lů  světské i duchovni moci evropské, 
a h ledány form y obrozeni pořádku i autority.

Úžasná laxnost v  pojím áni věroučných 
1 m ravních  zásad křesťanských donutila posléze 
papežskou stolici, aby od zřetelů časných obrá
tila  se k vyléčeni duši, propadajících v nevy
hnutelnou zkázu nejistoty. Papež Pavel T řetí 
svolal konečně dlouho želaný všeobecný sněm 
církevní, k terý  se poprvé sešel dne 13. prosince 
1545 v Tridentě, Jeho  úkolem bylo rozmnožili 
a  vyvýšiti v iru  kresťanskou, oprnviti život kněž
s tv a  i lidu. ziednati pokoj a jednotu církve, vy 
m ýtit! bludy a ziskati rozkolniky opět starém u 
duchovním u im périu řím ském u. Pro to  také  kon
cil pozval zástupce pro testantských vyznáni 
k  spoleěnému jednán i a  dohodnuti. Teprve když 
nekatolíci odm ítli účast na  sněm u, ja li se k a to 
líci sami přesně a jasně form ulovali věrouku, 
stylisovalt zásady církevní discipliny a  refo r
movat! vše, co bylo nedůsledné či dvojznačné 
vc všech oblastech duchovni orgonisace. Zejm é
na  krystallsacc dogm atů upevnila posicí k a to 
lickou svou absolutností. Koncil form uloval s ta 
rou  nauku katolickou vc sporných věcech 
v  dogm ata tak  přesně a určité, že se to stalo 
současně i nepřekonatelnou překážkou jakého
koliv kom prom isu s 'neochotným i jinověrci a 
počátkem  nevyhnutelného boje o relcatollsacl, 
zejména v krajích  německých a v  zemteh ko
runy  svatováclavské. To. co v  dějinách zoveme 
Tridentinem . neuskutečnilo se ovšem pouhým 
rozkazem  papeže a  přípravným i výnosy kurie. 
Koncil bvl naopak nutným  vyvrcholením  dlou
ho trvajíc ího  reform ního hnuti, jevícího se 
v  nejrozm anltějšich form ách ve všech katolic
kých zemích evropských. Od počátku šestnácté
ho století volali nejlepši lidé po opravách v h la
vě  í v  údech, ale tep rve  Lutherova reform ace 
byla kapkou, k terou  pohár přetekl. Po jeho vy- 
atoupení a po účincích jeho akce počali volatí 
nejen  přátelé, ale i rozum čjši,pro tivnicí církve 
po koncilu, k terý  by zažehnal katastrofu  napro
stého  rozvratu . Vedeni reform ního hnutí ujaly 
se nové řád y  řeholní, k -n im ž  dlužno počítati 
pronikavým i reform am i om lazený řád  karm eli- 
tánů , nový fran tiškánský ú tv ar kapucínů a do
cela nový, m ladistvě svěží i bojovný řád  Tova
ryšstva  Ježíšova.

Z nich řád  karm elitský, m užský 1 ženský, 
vykonal pro zvroucněni náboženského života d í
lo pronikavé. Jeho činnost byla převahou kon
tem platívni. živel m ystický pracoval tu  o n á 
boženské prohloubeni viry katolíků samotných. 
V klášterech karm elitských rozpučely znovu 
zase pratypy gotické zbožnosti, ú těk  před svě
tem, um rtvováni těla, ponořováni se do m ystic-

Holinky a to ostatní.
František K o s .

Dejme tomu, že by z nás někdo dostal pod 
vánoční strom ek pěknou krabici. Takovou malo
vanou. z  nepoddajné lepenky a  s dobie-přiléha- 
jicim víkem. Po takové věci jistě každý rád sáh
ne, a  to tim  spíše, nebo, ruku na srdce, právě 
proto, že půjde také o obsah. Snad. řeknete si 
s  tajem ným  očekáváním, našla babička kdesi na 
půdě zachovaná perka po dědovi a  chce mne 
jimi překvapit. Nebo: Ze tam  bude konečně ten 
kartáček na zuby. jim ž jsem  mrštil předloni vel
mi rozzlobené do popelníku, protoža už měl pouze 
tři štětiny, a  k terý žena vyhrabala a schovala 
i  jizlivými slovv. no počkej, jednou ti bude ještě 
dobrý, neboť, ach, co bych za ty tři Stržiny dnes 
dal. nemaje za ně náhradou nic, než ubohý clp 
starého ručniku!

A teď si představme, že tuto oslňující krabici 
rozechvělýma rukam a otevřeme — a neuvidíme 
nic, než právě jenom tu  krabici. Podíváme se 
tedy ještě jednou, čichneme tam. kde něco mélo 
být, pak zaklepeme na dno, a  dobře cítime, jak  
se nám  zklamáním prodlužuje nos. A tak bychom 
měli d o  vlastni radosti, nebol krabice te přece 
k  tomu, aby měla obsah, aby měla smysl.

Tento obraz mi vyvstal před duševním zra
kem. když jsem uvažoval o možnostech letošního 
nadělováni pod vánoční stromeček. A podnětem 
k  tomuto opatrnému přem ítáni byly prost* ho
linky. které s  ostatním  vánočním kouzlem při
nese komusi Ježišek. Holinky musí býti ovšem

Slovenský problém.
Ze to problém je, cítime všichni. Ani 

léta války na něm mnoho nezměnila, ba 
jej snad ještě komplikovala a priostrila. 
Horkokrevní nebo unaveni a netrpěliví 
lidé by jej dokonce chtěli řešiti po způso
bu gordického uzlu.

Protože však je to otázka života, nelze 
ji tak řešit, protože by to nebylo řešeni 
žádné nebo řešeni nedůstojné. Při všem 
svém republikánstvi si jisté rádi vezmeme 
za směrnici heslo Lucemburkovo: »Toho 
bohdá nebude, aby český král z boje utí
kal.« A boj o převýchovu národní, o pře
konáni předsudků a chyb je nejblahodár
nějším a člověka nejdůstojnějáim bojem.

Náš poměr k Slovákům byl často při
rovnáván k manželství. Byly v něm různé 
neshody jako v mnohém manželství a na
konec přišel rozvod. Rozvod, ne rozluka. 
TecT je po rozvodu, ale jasno není.

Slováci jsou katolíci a vědí dobře, že 
manželství je vlastně nerozlučné a že 
i rozvod je zlem, neblahým zlem. Namít
nete, že to neplatí, že podobenství netřeba 
hnát do krajnosti? Proč ne? Přirozené pod
mínky zde přece byly a jsou, a svobodný 
souhlas zde také byl.

Ale teď ten rozvod. Měl příčiny, někdo 
na něm byl vinen. A není možná náprava 
bez poctivého uznání té viny.

My »za Moravou« jistě nejsme berán
ky. Bylo mezi námi dost polovzdélanců, 
kteří ve své snobské samolibosti se chvá
stali titulem nejvzdélanéjšiho národa svě
ta, nejpokročilejšího národa slovanského 
a na Slováky se' dívali jako na vzdálené 
zaostalé bratrance, kteří musí být nutně 
oslněni vší tou českou »kulturou«, ne-li 
dokonce jako na dráteníky. Jsouce zami
lováni do svých Hradčan a do své zlaté 
Prahy, nemohli jsme pochopili, že může 
být někdo, kdo ji nemiluje. A neuměli 
jsme je naučit, aby ji milovali. Nedovedli 
jsme je přesvědčit, že je to jejich Praha, 
že jsou to jejich Hradčany. Nedovedli 
jsme chápat, že všichni lidé nemohou být

v  Praze, že všude je zem Páně, a že divo
ký, blesky ošlehaný Kriváň a Nitra a Véh 
jsou také hezké a že jsou Slovákům milej
ší než všechny pražské paláce, protože 
jsou jejich. Chlubili jsme se příliš svou 
kulturou jako zbohatlici, kteři si navlék
nou staré klenoty a myslí, že se tim stá
vají knížaty. Královskou korunu jsme ně
kdy okukovali jako obchodník, jenž od
haduje, kolik to asi může stát. To byly 
naše chyby.

To, co se stalo na Slovensku v roce 1938
a 39, nebylo pro nás maličkosti. Mnohé 
z nás to dodnes boli jako nezacelená rána. 
Byli jsme tehdy v kruté situaci: Dědictví 
svatováclavské rvali supové, titíž, kteři se 
k tomu neodhodlali ani po Bílé Hoře. Jak 
bolely tehdy zprávy ze Slovenska. A přece 
se nelze diviti. Naše manželstvi se nikdy 
nestalo manželstvím z lásky, hraničné ho
ry české se jim nikdy nezdály být jejich 
horami a proto je jejich ztráta nebolela, 
proto se jim zdálo, že jejich samostatnost 
teprv počíná.

My ovšem, jako jsme nemohli pocho- 
piti, že nikdo může nemilovat Prahu, tak 
jsme nemohli pochopiti slovenský chlad 
a lhostejnost. Nebot při všech chybách 
p hloupostech, které jsme na sebe při
znali, jsme Slovensko upřímně milovali, 
chyby, které dělali polovzdělanci, nedělali 
nikdy lidé skutečně representativní. Něm
cová a Hejduk, Neruda a Krásnohorská 
a jistě i Masaryk a Beneš to myslili se 
Slovenskem dobře.

A tak u mnohých z nás je poměr k Slo
vákům poměrem zhrzené lásky. Sohaj 
miloval šohajku a přece to tak špatně do
padlo.

A tak co nyni? Litovat svých vin a kát 
se z nich musíme oba. Celý průběh po
sledních let by nám mél oběma živě vští
pit vědomi oné osudové onroženosti nás 
obou, a že je tedy našim životním příka- • 
zem držet dohromady. I ti Slováci, kteři 
nejméně pochopili pravou německou po
vahu, si jistě nemysli, že by byli klidně

k* kontem piace i  horoucí žádosti, b ý ti již zde 
na  zemi spojenu > Bohem v extatickém  vytrže
ni. Představm e ai ideologii a m orálku současní 
renesanční společnosti vedle této  duchovni roz- 
touienosti po dokonalosti du íe  věřici. J e  p řira 
zeno, Ze toto hnuti, p řeva ujíci se záhy do F ra n 
cie a  do Itálie, musilo vzbudili pozornost řím 
ských prelátů. T im  spiäe. Ze nebylo osamoceno, 
že je  doprovázely prosebné, k á ra j id  i prorocké 
výkřiky  ze všech zemi s ta ré  rom ánské katoli- 

'city . Konečným výsledkem  byl t .d y  koncil tri
dentský. s  jeho usilovnou práci a s jeho dekrety. 
Než všecky tyto skvělé listiny byly by  zůstaly 
nam noze pouhým pergam enem , kdyby nebylo 
rukou, které by je  realizovaly. Tento obtížný, 
vysilující, ale rozhodující úkol vzal na se ne
dávno p e d  tim teprve založený řád  jesuitský.

Dne 27. záři 1540 schválen byl řád  jesuitský 
v  Almě bulou papeže P avla T řetího. »Reglmini 
m ilitantis eccleslae». A pak  počala jeho  obrovitá 
mise v celém okrsku  zemč. Bylo to voisko, k te 
ré  se dalo rio služeb papežových a  přišlo o prav
du v čas. Členové nového řád u  mohli se tiž zú
častnit! jednání na konci'u, m ohli spolupůsobit! 
na styllsacl dekretů , hlavně pak ujm ouli se hned 
po skončeni koncilu jejich  realizace. S řádem 
karm elitským  představují jesu ité  dva hlavni a 
souběžné proudy rekatolisačni. Bvla-ll akce 
karm elitská povahy pasívni, pravým  opakem 
jeví se nám jesu itská ak tiv ita , bojovný a smě
řu jíc í přímo k  vyhlazeni rozkolnictvi. Bylo nu t
no  paralysovatl živly renesanční k u ltu ry  Ituma-

dvč. nebol jedna taková bota, co to Jc? To se 
rovné spodní čelisti bez zubů, nebo cli bez prav
dy. nebo kolotoči bez možnosti otáčeni se. A pře- 
co u hnlinuk n kte-veh mluvím, byla napřed 
pouze holinko ledna a náležela určitě rodině. 
Pak se objevila druhá holinka, a ua.řlla už ru- 
dině jiné. A teď chápete ten tragický konflikt 
dvou do té  doby spřátelených rndtn, kdy každá 
má sice Jednu holinku, ale žádná z nich holinky? 
Umíte se vmyslet do vznikajících rozborů, bojů 
a  svárů, zavlněných Um. že jedna i d ruhá s.ra- 
na snaží se vylákat chybějte! dráhou holinku?

Řeknete asi: Pane. nevykládejte tady takové 
umělé konflikty, hodící sc splšý p.'o umělé scény 
s  um rlým i postavami umělých charakteru před 
umělým publikem umělých vrstev V/.dyl bez 
zubá čelist může miti prothesu a nefungujíc! ko 
lotoč se opraví nebo sekerou I rozmlátí, a ledna 
holinka v lodné ředině a druhá holinka zaso 
u druhé, j t  vyšoptalý vtip.

Hle, jak  takovou domýšlivou pyramidu sfouk
nu jako naše pani správcová domu Jednoho ko 
laboranta, protože dostat lont o dva a  půl m e
tráku  vlče uhlí. než obdržela ona. Ty dvě nařs 
rodiny s holinkami bydli totiž kdesi ve venkov
ském m ístě a někdy v květnu se tam  usadili 
Rusové, kteři m íli také »voje obuvníky e k  eři 
č3srm podělovali české občany starou botou za 
prokázanou úslultu, jako: darováni kouslo tetele 
ohřátí vody, vypráni ponožek. A tak se stalo, že 
dobré a vzhlední holinky rozdčtlll každou botou 
mezi dvě rodiny.

Tedy tak, jako musí být! dvě holinky, musí 
pro ně býti 1 dvč noh>. Zrovna tak Je tady třeba 
obsahu Jako u  krabice, která bv se mohla ob

nUtické. působící začasté diam etrálně k  živlům  
rekaioi.sačm m . Ale n a  rozdn od asketického 
opovrhovaní Karm clu ja k  o b ra„ .e  um ěli jesu ité  
využiti uvoce té,o pscudopoaanske tvo.ivosU, 
p rou  niž vyšli do boje. Vradiií j i  v tipné do s lu 
žeb k a to u c ié  mysieoky, činíce j i  přija le .nou 
p .o .ty m  pienodiiocenim hodnot, christianisací 
živlu renesančních. Nebol právě činnost řád u  
v  co .asti um ěn výtvarných, v poesii, zejm éna 
v tek  ,eho  obrovská propaganda divad.e.n , vse 
Jdoucí vc stopách hum anism u, s ta ly  se p ři re- 
kato.isovan. k ra jů  protestantských stejně vý
znam ným i. Jako Jejich činnost v  latinských 
ii<o ac.i. Jc jicn  m isionarstvi ve světské spoieč- 
nosU, spojené se zpovédnictvim  a  kazaiatstvim , 
Jejich obrovsky rozvětveni s il  v ielijakých spol- 
„u. zejm éna m ariánskych družin, jejich uč.tel- 
slvl a  spisov*telstvi, Jejich in iciativa v uměni 
výtvarném  I hudebním, byly ohromující. De
krety tridentského koncilu, podporované vydá
ním dogm aticky přesně definujícího triden tské
ho katechism u, byly tedy jesuity  prakticky pro
m ěňovány v  život. Rekaloltsace tato  přinášela 
s  sebou nutnou žménu mySieni 1 citcnl lidstva, 
naprosto protichůdných ideovým i citovým  for
m ám  renesance a  reform ace A tak  tridentský 
koncil zásahem  Tovaryšstva Ježiiova  přehnětl 
tvářnost duchovni povahy lidstva, sjednotiv  Je 
v žnačné m íře zase v  s ta ré  řím ské církvi. Toho 
d iu ino  vzpomenuuti v den čtyřsléiio výročí za
hájeni koncilu, který nese slavné Jméno TRI- 
DENTINUM!

levit pod vinaěnim  stromkem. Nestač! Jenom for
ma, nějaké pouzdro nebo co, nýbrž dá zdravý 
rozum, že takova v íc  musí mltl nějaký účel. Na 
fétn pravdě se -/.»Jisté s h o d n e m e  všichni. J d e  však 
o to, že nyní třeba vyhoupnout se po této zku
šenost! na stupátko letadla a vzlétnout trosku výš, 
kam jinak rukou nedosáhneme u kde nejsou věci 
hmatatelné. V oněch vyšších ložíš-leh duíevniho 
života setkáme se příkladné s pojmem lásky. Mů
že tato  láiika, odmysllma-li sl střed všeho byti 
a Jsoucnu, existovat jako néjaká samostatně a 
volné poletující p atonská idea? Zajisté zde musí 
býti je |i nositel, klerý ji vyzařuje k určitém u čili, 
protože i tady je to záležitost dvou protilehlých 
pólů. Nebo vezměme manželství. Může býti pra
vým křesťanským manželstvím ono, kde jedna 
strana |o všechno a druhá naprosté nic? Nebo, 
jako u tf th  holinek: může býti Smetanova hudba 
bez Bedřicha Smetany? Ale abyca to řekl rov
nou: může bvtl stát bez spravedlnosti? Jistě kaž
dý řekne, že nikoliv, že k podstatě státu  náleží 
spravedlnost a práva. Zdá sa to zřejmé a  do
konce už zcela všední, a přece iaodiváme-li se po
někud blíže, tak jedním okem malou skulinou, 
také ie skutečnost nebo jaká byla jindy, shledáme 
S nepokrytou otevřenosti, že někdy a někde m^- 
me sice krásnou krabici, avšak obsah v ni chybí, 
že máme holinky ale nemáme pro ně nohy, že 
m áme jednu' botu a tu  druhou marně hledáme, 
že kdysi bylo před volbami třeba dvacet stran, 
ačkoliv ve skutem ostl jich bylo m éně. protože 
dvě, tři i čtyři strany se rovnaly ledně, nebo obrá
ceně, a  že často situace sa zdála také někdy ta 
ková. jako v připadá iisté slečny v  jisté obcí, kde 
se ji začali pojednou všichni mladí lidé s trm it,

Z Prahy do Ríma.
(Dokončeni se s tr . 1.)

poutníci. Vzpomínáme svatováclavského projevu 
v  roce 1944, kdy sv. Otec mluvil k české kolonii 
v Rimé o naši vlasti, k terá sahá od Šumavy až 
k Tatrám . To bylo v době, kdy trvaly Ještě »dvě 
vlasti*, vyrobené nacistickým násilím. Vzpomí
náme, že tehdy sv. Otec mluvil o »zlaté praže* a  
děkujeme za projev otcovské péče. Zdá se nám. 
Jako bv přes asketickou tv ář sv. Otce přelétl stín 
starosti. Naznačuje, te  z Prahy, z  oné »vllle ďor« 
nedostává zprávy, alespoň ne tak  ryctíle, ja k  by 
bylo zapotřebí. Tvář |v . Olce se rozjasňuje, když 
začnem e o m ládeži a odevzdávám e adresu  čs. ka
tolické mládež», v  niž se liči. lak katolické m lá
dež byla od nacistů rozehnáni do koncentračních 
a robotnlch táborů, jak duchovni rádcové mlá
deže a redaktoři Jejího tisku byli posláni do Da- 
chau. Tato mládež se hlásí so synovskou odda
nosti k náměstku Kristovu, čeká na tehp hlas a 
přeje si. aby bylo odstraněno všechno, co kalilo 
dobrý oomér českého národa k papežskému stolci

Velký napež Pius XII., jemuž se v proroctví 
dostalo názvu »Pastor Angelirus«, promlouvá 
k nám s otcovskou láskou, z jeho hlubokých, ži
vých oči se na nás dívá dobrota a  péče arcipas- 
týře, Jehož stádo, rozehnané a rozeštvané váleč
nou fúrii, se schází, aby byl i den ovčinec a  je
den pastýř. Jednotlivé skupinky oveček a  beranů 
Jsou dosud nedůvěřivé, domnívají se, že pastýř 
přeje vlče té čt oné skupince. Svět je dosud ne
mocen, skončila válka zbraní ocelových, avšak 
pokračuje sobecká honba za zisky války. Svět se 
probojovává léžce k zákonu křesťanské lásky. 
S tále platí starozákonní »Oko za oko, zub za zub*.

Jsm e hluboce dojati a cttime tihu odpověd
nosti, když sv. Otec své apoštolské požehnáni 
uděluje nejen nám, nýbrž celému našemu národu. 
Tímto je  tlumočíme. Naše pout bv vydala jisté 
užitek tisícinásobný, kdyby tyta řádky byly čte
ny našimi katolíky a  přispěly k posíleni úc.v 
k  sv. Otci v národě, k terý vděčí ftim u za svou 
kulturu  a záchranu před pruským  pohanstvím.

• J  Veselý.

žili idylickým životem beránka vedle ně
meckého vlka, kdyby byl zvítězil. S vel
kými se malý vždycky těžko hádá, u vel
kých se těžko práva-dovolává.

Mluvím o tom všem vlastně jako kato
lík. To, co jsem dosud řekl, nebylo však 
zbytečné, protože milost předpokládá při- 
tozenost. A tak jak to očima křesťana vy
padá? Zase především pokory a pokání na 
obou stranách je třeba. Jen očima zbave
nýma pýchy a pokáním očištěnýma mů
žeme spatřit svět i svou vlast v perspek
tivě Boži, v perspektivě Kristově. Jen 
o lidech čistého srdce bylo řečeno, že Boha 
viděti budou, že ho budou vidéti v bra
třích, že budou viděti tajemná pouta, kte
rými Kristova milost váže národy a stme- 
luje je v nadpřirozenou jednotu Jeho 
mystického těla.

Vime, že mezi slovenskou mladou ge
neraci je pěstován hluboký katolický ži
vot, a že právě tajemství Kristova života 
v nás vši-ch je předním zdrojem jejího 
apoštolského úsilí. Katolicismus a univer- 
jalismus nemá hlubšího odůvodněni nad 
pravdu o vinném Kmeni a ratolestech.

Věrni tomuto učení chceme upřímné 
a nestrojeně viděti Krista v každém pří
slušníku svého národa, chceme býti oprav
dovými, nikdy nemalomy^lnéjicími apo
štoly a budovateli jednoty národní i nad
národní.

Nepůjde to bez oběti. Ale právě zde bu
deme muslti dokázat, že nemilujeme nic 
nad Krista, že jsme ochotni v Jeho službě 
obětovat! třeba své nejzamilovanějši před
stavy a plány. ak.

aniž védčla proč a zač. Dlouho se. chudinka, trá- 
pila, až lo jednoho dne u  obchodníka prasklo. 
Ukázalo se, že postižená prý chodí v šatoch z lát
ky, klerou rozdávali rufiti voláci místním ženám 
výměnou za různé drobnosti a o té dívce bylo 
známo, ža nic hmotného na výměnu neméla. ľ roč 
tedy dostala darem tuto látku? Nepomohlo ani 
to, že dívka piedložila klepnám účet, k terý do
svědčoval. že tu:o látku koupila před pěli lely 
v pražském závodě. Cest byla pošpiněna, jelikož 
klepny a mládenci chtěli m iti romantický přibili, 
a když děvče v pláči tvrdilo, že ie to lež. že látku 
nabyla poctivé, chlapci si íu rían tsky  dupli a za
hlaholili: .Nepotřebujeme důkazů, neboť kdo není 
s námi, je proti nám!«

A zdo ie iiž konečně na m ístě Hci, tak to  do
padlo s  těm! holinkami, k teré se staly předmě
tem m ého přem ítáni a které mne, jak vidíte, při
vedly hodně daleko. Všechno je zcela proste. Ta 
druhá rodina s jednou holinkou dostala po čase 
pěkný byt po Němcích. Byl od úřadů odkoupen 
s celým inventářem, takže tato  šťastná rodina 
odevzdá'» blahosklonně botu oné první rodině, 
iaž se nyní stala i » holinkami ubohou popelkou 
ve srovnáni s přepvchem, do něhož se ti šlechetní 
přátelé stěhovali. Zvítězilo tedy na konec staré 
přesvědčeni, že co náleží k  sobě, musi byli také 
lodnou spoteno, že tak jako k  ledně bot* patři 
l druhů, ž* jifávo tak Ja tá  ke k-abici ie nutný 
obsah, že pr.iýé tak Inko ke knize náleží autor, 
že i ke s tá lu  a k politickému drní náleži spra
vedlnost, hoz niž by forma sebeskvřlelšt a sesta
vená z nejtřijvtňěištch slov, nebyla ničím, než po
zlátkovou cetkou pro děti. A my se přece dětmi 
zdáli nechceme. Nebo j t  te omyl?



Naše pravá síla.
(Dokončeni se strany l.j 

účinně, ale vždy jako vedlejší pomoc. Ale 
osobni účinnost bude působit i na poušti, 
nahá a hiadová, bez technických přístro
jů, bez organisace. Technika, když ztratí 
své přístroje a nástroje, přestane být účin
ná. Organisace lze rozpustit, osobni účin
nost je nezničitelná. Technické pomůcky 
lze zničil, osobni účinnost nejvice zvítězí, 
když právě pro svůj ideál zahyne.

Avšak uvažme dále, že klademe-li tě
žiště a hlavni svou sílu do organisováni a 
techniky a podobných vnějších prostřed
ků, bojujeme týmiž zbraněmi jako odpůr
ci. Kdo však by si mohl jen poněkud my
slit, že se v tomto odpůrcům Kristovým 
vyrovnáme? To by odporovalo i křesťan
skému učeni, že lidská přirozenost je na
kloněna ke zlému a že tento svět je v mo
ci temnosti (Eí 6, 12), čili že vždy většina 
lidstva bude volit životni cestu snadnější 
a lehčí a nikoli životni cestu Kristova 
zákona a kříže. Takže je jisto, že po strán
ce vnějších prostředků budeme vždy 
slabší. Naproti tomu osobni účinnost jest 
prostředek, který vlastně máme pouze 
iny. Totiž v té miře, v jaké jej mít může
me pouze my. Věkovitost pravdy Kristo
vy, její průzračná zřejmost pro řád spo
lečnosti, její rozumové zdůvodním a po- 
znatelnost, milost Boží, svátosti, zvláště 
Eucharistie, jsou tak mohutné tvůrčí vli
vy na osobnost, že vždy jsou naším vlast
ním nejsilnějšim polení. Proč v ni tak 
málo doufáme? Proč stále doufáme »v kní
žata« (2. 145, 2) a moci tohoto svéta? Pro
tože prá/é sami máme málo té viry, kterou 
hájíme, sami jsme nakaženi nevěrou, proti 
které bojujeme, sami jsme přiliš Ijdmi 
v pokažené přirozenosti, smyslovými a 
hmotnými.

Ale v tom jest právě kritický bod. 
Krista, Syna Božího, možno jen tehdy 
účinně hlásat, přijmeme-li jej sami a joho 
ducha v sobě vytvoříme. Pak budeme 
opravdu miti sílu, »která přemáhá svět«. 
U Jan 5, i.)

Proto tedy nutno vidět jádro, hlavni 
úkol, kritický moment pro budoucnost ví
ry Kristovy v tom, jak který katolík bude 
osobné účinný. Býtí účinný znamená však 
jiz miti vliv a výsledek, ne pouhou čin
nost.

Vime ovšem, že člověk jest bytosti so
ciální a nemůže zůstat osamocen. Zcela 
přirozeně tvoři každá účinná osobnost ko
lem sebe společenství svého druhu. Proto, 
aby se nezdálo, že zde zdůrazňujeme vý
lučně platnost osobni účinnosti a odbývá
me organisaci a technické prostředky, mo
censké a psychologické vlivy, aby snad 
toto důležité přesvědčení nezaniklo pro 
snadnou námitku, že přece dnes prostě 
nemožno nedbat organisace, řekněme si 
konkrétně, jak má vypadat pravá nábo
ženská činnost na rozdíl od činnosti fa
lešné:

Nesprávnou činnost tedy vidíme v pří
padě, kdy snaživý věřici člověk vidi svůj 
celý úkol v zakládáni nebo číselném šířeni 
spolků a stran, horlivém podnikáni růz
ných akci, pořádáni sjezdů a projevů. 
Tímto způsobem může šířit své snahy 
člověk pro zájmy pozemské a pouze tohoto 
světa. •

Podstatně a přímo nápadně se musi 
lišit od ni činnost náboženská. Jen ten ka
tolický muž, který jest proniknut do hlou
bi ducha oněmi dvěma zásadami, jež jsme 
uvedli na počátku a který na jejich zá
kladě v sobě poctivě a pravdivě tvoří 
plnou osobnost podle Krista, začíná správ
ne a dobře. Tato snaha musi být nikoli jen 
pro něho, nýbrž i právě pro jeho aktivitu, 
trvalou a první vlastností. V určité době 
své zralosti, kterou nejlépe rozpozná spo
lehlivý a moudrý duchovni vůdce, začne 
působit tento katolický člověk silou svého 
ducha a srdce na své okoli, a to na určité 
jedince. Cim včtši je jeho horlivost, tim 
větší okruh jich obsáhne a hledí je získat 
pro víru Kristovu a tvořiti v nich trpěli
vě, moudře a nenásilně rostoucí plnost 
pravdy, vůle a ducha Kristova. Hledí je 
tak dalece připoutat k víře a lásce Kristo
vé, aby se v ni stali účinnými osobnostmi 
Kristovými.

A tu vznikne ovšem potřeba tyto sna
hy zesílit spojením s jinými a mnoha 
stejně činnými věřicimi. Vzniká tim orga
nismus, který jest vnitřním společenstvím 
lidi, stejné hluboce uchvácených Kristem, 
prostoupených životním přesvědčením 
o Kristově nezbytnosti pro život svůj

Kněz v
Četli Isme zase nedávno o tomto starém  pro

blému. A byl to tak řk á  nářek, že se knéžl poli
tice vyhýbali, byly to výčitky, dokonce výčitky 
z  uslralenostl,

Toto poslední |e  Jistě nespravedlivé. Dnešního 
kněze k nepoliuénosll nebo spíše k  nestranickostl 
vedou hlubSI a éestnéJSi důvody, než strach.

Pokusím se nastínit, proč, jak myslím, dnešní 
kněz se straní přímé politické činnosti.

Křesťanství Jako nauka Je myšlenkovým kva
sem, n kde |lm  není, lam  je prázdnou, neužiteč
nou fasádou. Tímto kvasem být Je prvním  po
sláním kněžstva. U prim itivů, k teré třeba učit 
čist a psát, k le rí  třeba učit hospodařit, musi kněz 
délat i šafář* a  rychtáře. Tak tomu bylo v ran- 
nčm slředovčku. tak to dčlali Jesuité v Para- 
quayl, lak to délá Ještě dnes nékde misionář. 
Cim vlče však laik duševně dorůstá, tim vlče sa 
může kněz vrátitl svému vlastním u posláni.

S růstem Inteligence roste I dělba práce. Vi
díte JI už ve Skutcích Apoštolských, kde se roz
lišuje siarost o denní lělesné potřeby od činnosti 
specifloky kněžské, od zásadního určováni smě
ru, od kázáni slova Božího.

U nás  |e nedostatek knězi stále větší. Není, 
kdo by kázal slovo Boži, kdo by mu učil ve ško
lách. Jsk  ie možno doporučoval, aby ieště řada 
kněži odešla a m 'sto slova Božiho vysvětlovala 
na veřejných shromážděních košický vládni pro
gram, reformu měny a  1tné podobné otázky? Na 
to  v íc  |e  přece tolik laiků.

»Děli orosili o chléb, a  nikoho nebylo, kdo 
by lim iel lámal.« Zdaž to nelze říct o mnohých 
našich osadách a mnohých našich školách?

Slraal-ll se kniz přímé politické práce ve 
slrnnách. neznamená to. že se nemá o veřejný 
živni starali vůbec. Nevzdal se přece nikdy své
ho Dosláni být duchovním vůdcem národa, k to
mu účelu však musí velmi životné znát kon
krétn í cilv a  bolesti, polřeby a radosti svého lidu. 
Musi sire I lidem 'svého národa velmi nekompro
misná hlásatl nadnárodní zásady Kristova uni- 
versallsmu, stelné však musi svému národu há- 
lit ieho nezadatelná práva. Český kněz v  nacis-

politice.
tickém koncentračním I íboře ie jistě v přimé 
linii svých kněžských povinnosti, právě tak iako 
kněz. jenž. v době vrcholného ohroženi národ
ního boiule dlolomaiicky. po případě i vojensky, 
o samostatnost. Ale to jsou situace mimořádné, 
do nichž se ne každý a  ne vždycky dostane. N or
málně ie kněz pastýřem, a to pastýřem  všech 
duši sobě svěřeních. 1 těch, které bloudi, ba 
těchto vice než těch dobrých. Toto vědomi: »Mám 
ještě jiné ovce, lež nelsou v tomto ovčinci, a  pře
ce I -ty třeba ořivésti!« je velmi živé u  mnoha 
dnešeich knřži, a proto si chtěli zachovat svůj 
unlversslismus a nehalit se do žádné výlučnosti, 
která by oněm ovcím návral do ovčince ztěžo
vala. Tak lako vojáci se u nás normálně nezú
častňovali stranického hlasováni a nikdo to ne
pociťoval iako křivdu nebo poníženi, naopak tak 
řka za privilegium, lak se i kněz ve svém nej- 
vlastnějšlm ládru čiti oleem všech, služebníkem 
všech a  snaži se seskupovali co nejm éně do 
táborů stranických.

Není to politický indiferentismus. kněz n a
opak může mlt a má mit široký rozhled v ideo
vých zásadách politických, má učením a radou 
přlap ivat k budováni toho, co se od sv. Augus
tina nazývá Clvitas Dei, ale při lom by měl být 
ne.lv,ýraznéjším ztělesrtovatelem iednDty národa, 
smiřovatelem, po případě karatelem, ale urfitě  
otcem všech.

My dnes f.lieme v době totallsmů. ne v érách 
liberální ideové lhosteinosti. Tehdy, v době libe
ralismu. se mohlo zdát, že apolkafstvi je  velmi 
účinné. Vice m éně bylo však živořením, zacho
vávajícím formy, iejichž vyprazdňováni se tim 
však nezastavilo. Mluvi-li se nn pf. o tom. že 
poměr k církvím ie dnes. v r. 1945, iiný než v r. 
1919. lze sotva říci. že náš veřejný život je  dnes 
m éně laický než. tehdy.

Toto postupující laícisovánl nemůže zaslavili 
kněz politik, nýbrž kněz světec. Proti totallsmu 
hmoty je  třeba postavili totallsmua ducha, mod
litby a pokání, protože nikde llnde nelsou vlče 
na mistě slova Páně: »Tato čeleď se nevymítá 
le i modlitbou e postem.« ak.

Neohrožený bojovník.
V posledních dnech četla celá česká hudební 

1 nchudebni veřejnost malé i vétši články o za- 
dostlučinem. které bylo v pinč m íře poskytnuto 
tvůrci České filharm onie Václavu Talichovi. 
M imořádný lidový soud v Praze zastavil proti 
obviněnému trestní řízeni, neshledav žádného 
důvodu k dalšímu stiháni. Svědci, a  těch bylo 
hodně, vypověděli, že Talich bojoval v těžkých 
dobách okupace za české• hudební umělce a  že 
jeho občasné proslovy k orchestrům České fil
harmonie 1 Národního divadla byly přímo ne
bezpečné oro obě strany  svoji protinacistickou 
tendenci. Zavodni rady  všech čelných pražských 
hudebních složek potvrzuji, že Václav Talich byl 
vždy znám jako člověk ryzí české povahy a  ne
smlouvavého postoje. TI, klefi chodili na  kon
certy nebo do divadla, se pamatull. že Talich 
náhle onemocněl a  pak se dozvěděli, že bude 
uspořádán nějaký slavnostní koncert nebo před
stavení. k teré měl Talich řídit a  na něž se měli 
dostavit němečtí okupanti. To všichni velmi 
dobi* vime a tato Tallchova nemoc byla vždy 
Dředmělem šeptaných anekdot.

Není zde možno vyjmenovat všechny omluvy 
a ujištěni, jichž se Talichovi v poslední době do 
stalo. Jen je nutno konstatovat ještě iednou. tc 
závodní rady hudebních institucí vydaly Tall- 
chovi plnou satisfakci. V  závěru zprávy bylo 
také oznámeno, že Václav Talich bude řídit Je
den koncert pořádaný v  pražském jat nim  festi
valu.

Václav Talich bude opět řídit koncert! K rátká 
3 suchá véla, s  kterou jsme se mohli dřivé selka! 
každý týden několikrát a nikterak isme se nad 
Um nepozastavili. Nyni však v nás ona slova 
vyvolávají zvláš ni pocity a to v  první řadě po
cit obdivu nad silou élověka-umělce, který byl 
na  č is  zašlapán, kterém u byla vzala důvěra 
v  sebe a  soravedlnost. Ale tento ělověk věřli 
a věřit nepřestával ve spravedlnost konečnou. 
»Viřte a budeie spaseni • p.-avi Písmo a tato slo
va Talich rád  říkával v České filharmonii, když 
se probojovával společně s orchestrem novým dl 
lem. »Dejte spravedlnost každému dílu. které 
hrajete, a  soravedlnosti sé vám dostane odtud, 
odkud prýšti i váš poměr k uměni..

A spravedlnost promluvila v krátkém  čase — 
ovšem dla normálního lidského m čfilka. Jak  
však byl asi dlcuhý ěas člověku, který prošel 
louto b raa ju  ulrpeni? M álokterý z lidi mající 
smysl oro uměni si dovede představit, co se déjo 
v mozku a hlavně srdci umělce sensitivniho až

k nejz-azšlmii kraji lidského cítěni. Pochody 
umělcova myšleni Isou zcela líné u jiným i cesta
mi kráčí cl, či spíše letici, než myšlenková stru k 
tura lidi v denním zaměstnáni. Umělec protivá 
každý nový vjem stokráte silněji a je vlastně 
jediným velkým, na vše reagujícím  nervem. Je  
zvyklý lámal a dával ze svého uměni, takže ho 
nikdy neubývá. J e  zvyklý soudit sama sebe 
v pocitu obrovské zodpovědnosti vůči dilům, 
která provádí. Pokořuje se onomu velkému daru. 
který je hudebním geniům dán a  tim se také 
pokořil ie Ieho uděliteli. Reprodukční umělec 
viaslně káže slovo Boži právě tak. jako kněz. 
Jeden od svého pultu, druhý z kazatelny a oba 
hlásají tuny | slovy veliké událosii. Oba žiji. ač 
obklopeni ruchem vélkomésta. vzdáleni od všeho 
vnějšího. 2ijl své viř«, naději a  lásce.

Sbořte knězi chrám  a rozm eteite kazatelnu. 
Povstane ■a bude opět kázat v  přírodě, jsa ob
klopen svými učedníky. Chrám  je pobořen, vzali 
lile  m u vše co měl. zle vira a  ideály zůstaly. 
Co v ša lr  můžete sbořit umělci? Nic než právě 
nny ideály. Sbořte je klidné, domnívajíce se. že 
isle vykonali záslužné dilo. Co oro vás znamená 
lakových oár Ideálů proti světovým převratům  
dneška? Nic. než male kolečko, nebo jen zub. 
klerv ie součásti obrovského stroje lidského 
myšleni. Pokud stroj bude stát. nepozná nikdo 
ničeho, ale lakmile roztočíte kola. poznáte, že 
právě onen malý zoubek nezabírá a důsledek je 
— stroj zůstává stát. Co teď? lnu  tomu panu 
umělci se omluvíme a on nám zase ony Ideály 
v oodobě kolečkového zubu dodá. Usneseno - 
vykonáno, jenom že věc má svůj háček. Ty 
ideály ie nutno opět vystavět a  snášet jeden 
k druhém u právě lak, jako je nutno skládat 
cihlu k cihle pro stavbu nového chrám u. Cas 
ulvne, mizí v neznámu a  v životě lidském je 
škoda každé vteřiny, k terá mohla být využita 
pro dobro všech. A ideály? Ty si člověk staví po 
desítiletí. Sbořite-U mu ie. bude se stále ptát 
proč se tak stalo a  onc proč nezmizí tok snadno. 
Člověka malověrného by pronásledovalo do celý 
život. Jen  len. kdo dovede celou svou duši věřit, 
Ie schopen se opět vzchopil a stavět, stavět zno
vu proto, aby dokázal, že jeho  v íra je  pevná a že 
se vše v dobro obrátí. Talich věří a  z  jeho viry 
nám ooět vyroste ono vysoké reprodukční um ě
ni, téhož byl tvůrcem  a jež roznášel po celém 
světě jménem českého národa. Až půjdem e na 
první Talichův koncert, čerpejme z  jeho rukou 
10. co nám  ho zachovalo — viru, naději a  lásk a

i lidstva. Vzniká tim ledy organismus 
z účinných osobnosti. Kéž to je teprve od
pověď na námitku, že bez organisace a bez 
moci a vlivu nelze dnes přec? ničeho do
sáhnout. Nyni již porozumíte, jaký je roz
díl mezi organisaci a organismem. Tvrdí
me tedy, že pouhá organisace nepřiprave
ných, nesourodých nebo jen povrchně sou- 
náležitých jedinců je klamem, nepravdou 
a pro věc Kristovu neúčinnou. Chceme 
zdůraznit, že • 'astnim, zcela vlastním křes
ťanským prvkem pro Siření viry Kris
tovy jest nejprve osobni účinnost a potom 
jeji spojeni v organismus. A to jest velký 
rozdíl. Organisace, technika jsou jakoby 
různorodé hmoty, z nichž se nedá stavět, 
které ize pouze hromadit. Jejich jedinou 
vlastnosti jest, že hromada může být ve
liká. Avšak organismus jest. nejprve po
znaný cil a potom výběr a spojení stejno
rodých prvků, schopných ke stavbě anebo 
k živému vzrůstu.

V.

Obávám se, že všichni, kteři se snaži 
Siřit viru Kristovu týmiž prostředky, ja
kými proti ní jedná nevěra, nepochopili, 
že křesťanství má nejen zcela odlišný cil, 
nýbrž i zcela odlišné prostředky a způso
by a že se prostředky jemu odporujícími 
k čili křesťanství nedojde. Promysleme 
dobře tuto skutečnost a snad poznáme, 
proč'působí křesťanství až přiliš nepatrně. 
Podívejme se do dějin, podívejme se do 
přítomné politiky i do přítomných nábo
ženských akcí: jaká neštěstí byla uvalena 
na Cirkev, když jeji vůdcové stavěli na 
politické moci. Jak se nedařily podniky, 
které milý i nejsvělější cíle, protože způ
sob prováděni nebyl v duchu Kristověl 
Podívejme se, jak i naše náboženské sjez
dy a podniky přiliš důvěřuji ve vnější ve
likost a napodobují podobné podniky ne
katolíků a chtějí se jim vyrovnat. A v cel
ku nepůsobí, protože tim, čim by jedině 
katolík mohl silně zapůsobit, to jest silou

Za f  dr. Stanovským.
»Byl to výjim ečný člověk!« pravil o zesnu

lém  panu p relá tu  význam ný hodnostář. A přece 
sotva bylo lze nalézt! člověka, který  by vice ae 
snažil nebýt! výjim ečným  nebo nápadným , not 
to činil dr. Stanuvský. Byl nositelem vysokého 
papežského vyznam enám . Z a  celých pět roků. 
eo jame k nim  Ctil v sem lňači D«d jednou atře- 
chou. neviděli Jame ho jinak , ňvž v  prošlé če rn í 
klerice. Všechny čestné bohoslužebné funkce, na 
něž mět právo Jako rek to r kněžsktl^i sem ináře 
a rek to r kostela sv. Vojtěcha, postupoval tak tně 
starším u vleerekturovi M sgre T annrrlová  Sám 
si volil v kostele místo nejsk ry tějši — zpověd
nici. kde denně od časných hodin ranních vy
sedával. Druhé Jeho nejm llejši m ísto v kostele 
bylo za varhanam i, kde s  pokornou poslušnosti 
vůči zásadám  av. Církve, ale zároveň s  překy
pujíc! svobodou svého uměleckého genia platil 
Tram eni všeho um ěni daň z výjim eěného na- 
dáiií. Jimž byl obdařen. Byl nejen výteěným 
hudebníkem  a  zpěvákem, nýbrž i plodným sk la 
datelem . Každý umělec ve svém dl'.« rozdává 
sebe. Kdo by neznal povahu a  život d ra  S la- 
novského. ale zaposlouchat se do Jeho lleqiilcm, 
jež tak procítěné p ři pohřbu přednesl svatovít
ský chrám ový sbor, slyšel četná Jclio Pange 
llngua, m ullcta. lasaletskou pfseň. Jejíž tlum ené 
zvuky louřlly  se se zesnulým  na odchodu z ve- 
lechrám u — a  jin é  ěetné skladby — poznal by 
jejich  autora: Muže ukázněného, střízlivého, ale 
p ři tom odvážného i hluboce citového. Ncvidčll 
jsm e ho nikdy nečinného. Nedovedu sl p řed 
stavili. že by on byl někdy zahálel. Od práce 
nevstal, dokud nebyla hotova. Neměl nikdy res
tů . Žádné práci se nevyhýbal. Dovedl stejně 
Jeinnýpi hmr.tem sáhnoutl do kláves. Inko cho
pili se pilníku a o prázdninách přinllovávall 
zámky, aby ušetřil výdaje  sem ináři, zánasicimu 
s P lan ěn ím i potížemi.

Neznal prázdnin, neznal dovolené. Pokud je  
m i známo, za svého působeni v semináři byl 
jednou na nedlouhé dovolené a  k tomu je j  m u
sil ješ tě  tehdejší sp irituál dr. S třiž donutit. J i
ným  oddechu ze srdce přál a  Jeho bohoslovci 
dobře věděli, že jim  prázdniny nikdy ani o ho
dinu nezkrátí.

Ve svém  pom ěru k  alum nům  zachovával 
jistou  zdrželivost a  odstup. Jeho metodu vyjá
dřil bych s Io v f : »Nevšímal si ničeho, ale věděl 
o všem!« — Mnoho nemluvil, a le  ostražitě bděl. 
Velké zodpovědnosti za  výchovu budoucicb 
knřži si byl jis tě  dobře vědom a  jestliže se kdy 
vloudil do sem ináře živel neoovolaný, dovedl 
je j  svým bystrozrakém  odhalit a  rázně odstra
n it. V

Nebyl vždy dosti dohře chápán. Bolelo ho to. 
ale nedával n a  sobě nic znát. Jednou, mezi č ty ř
m a očima, mi pootevřel své ardre. To jsem  mél 
Jit před vyšším  svěcením. Poznal Jsem. ja k  živý 
zájem  m á o každého z náa a  ja k  se ko dotýká 
bolestně nevděk a nepochopeni.

P řík ladné bylo jeho  sociálni cítěni. Slova 
Kristova, že blaženéjži Je dávatl nežli přijín i2 ti. 
byla mu životním  heslem. Ač za svého půso
beni v pražském  kněžském  sem ináři měl jen 
malé příjm y a byl osobně chůd.’ přeci i a  m ála 
dovedl ušetřiti tisíce a  tak tně  pomáhali chudým 
boboslovcům. Kolik pudpor vymohl jednotliv
cům  a  I celé kom unitě ud svých známých, ne
dalo by se snadno z jis ti t  Bylo toho příliž 
mnoho.

Příslovečný byl smysl pana rektora pro 
čistotu a pořádek. Věděl dobře, že Je lo Jeden 
s  velm i důležitých návyků, jež si musi odnést! 
kněži do života a  proto ta k  úzkostlivé na  jeho 
zachováni dbal. Budiž řečeno k našemu zahan
beni. že nás  sakristiány  k  vzorném u opatrováni 
čistoty oltáře  někdy vice poháněla přísnost pa
n a  rektora, než vzpom ínka na velebnost Boži.

Ve své touze po skry tosti unikal zesnu.> pan 
prelá t i oslavám  svých životních dat, V sem i
náři se okázale slavily jm eniny pana vícerek- 
to ra  zároveň se svátkem  pana kardinála a  to 
nejen m odlitbou za oba oslavence, ale tak é  do
staveníčkem  Msgre T annrrtov i a svátečním  obě
dem. Pan sp irituál si přál na svůj svátek jako  
Jemu nejm ilejif blahopřáni eborálni Mši svátou. 
— Jenom  pan rek tor jakoby neměl narozenin čí 
jm enin. A prcce jednou. T akřka  náhodně Jsem 
vypátral, že pan řed itel má z ítra  padesáté n a
rozeniny. Avisoval jsem  potají sestřičky v ku
chyni a 8. listopadu jcšlě s  jedním  spolubratrem  
jsm e odvážně zaklepali na dveře ředitelny. Vy
řídil jsem  blahopřáni celé kom unity k význam 
ném u jubileu . Pan rek tor překvapen se ptá: 
»Kdo vám  to řek l: i e  m ám  dnes padesátiny?« 
Ale v  zápětí na to jeho  zdrželivost ta  tam, objal 
m ne i mého kolegu a pravil: »Děkuji vám, že 
jste  si na m ne vzpomněli.« Byl hluboce dojat. 
A tehdy myslím , bylo pak I dostaveníčko, i svá
tečni oběd. F ran tišek  Burián.

viry a lásky, silou překvapující a oslňující, 
právě nepůsobí. Volí se cesta lacinější, 
neboť být osobností účinnou, stojí celo
životní námahu. Podívejme se na různé 
náboženské akce, ať větši nebo pouze 
farní: jak je tu snaha, aby akce působila 
svou velikosti, aby se dal spočítat jeji úči
nek, aby mčla agitačni výsledky. A to vše 
jest jen maloduché vyhýbáni jediné a to 
vnitřní cestě šířeni křesťanství Kristus 
jen osobním vlivem a apoštolově osobni 
účinnosti Siřili evangelium. Kristus odmí
tal organisováni svého hnutí. Podobným 
hnutím byl vliv svátého Bernarda, podob
ným hnutím bylo františkánské století. 
A jen takovým organismem jest Cirkev.

Ve zdůrazněni osobni účinnosti nespa
třuji pouze jakousi kazatelskou okolnost, 
nýbrž zdá se mi, že jest věcně a přimo epo
chálně nutno uvěřit ve vnitřní silu živého 
ducha a v silu milosti a nikoli v to, v co 
důvěřuje svět, v silu hnuti a čísla.



FILM ROZHLASNad událostmi.
úvodem .

V roce 1938 bylo filmovým »horem Katolické 
akce v P raze posouzeno přes 300 celovečerních 
filmů, vyrobených u nás I v elzlné. Až na ně
kolik film ů je n  reportážních, všechny sloužily 
buď oddechu —  zábavě, anebo chtěly řešit urči
té  dram atické otázky oblasti m ravní, sociální 
I stá tn í. D ělat film  je  um ěni; kař.dé uměni má 
se pak v  p rvé  řad ě  snažit, aby zdokonalovalo 
člověka, m usí být v  souhlasu s m ravoukou. A 
* hlediska křesťanské morálky, byly posuzová
ny  právě zařazované filmy.

V r. 1939 a po celou dobu něm ecké okupace 
bylo v eřejné posuzováni film ů s hlediska kato
lického znemožněno. Obnovujem e je  opět v  n á 
jem  svobodném  státě Československém, k terý 
zavrhuje  všechny podobné německé .m etody 
v  očekáváni, že  přispěje k  ozdraveni v  tomto 
důležitém  ku lturn ím  úseku. Pro  informaci čte
n ářů  uvádim e nejprve k rátký  popis našeho k la 
sifikováni.

Ve skupině A jsou filmy bez závad, z nichž 
označené Ad jsou vhodné i pro mládež. Jsou 
sem zařazovány filmy nezávadné nejen prove
dením, nýbrž 1 zpracováním  daného námětu. 
Stupnice B vykazuje filmy s m alým i závadam i. 
Někde jsou závadné Jen texty. Staéilo by ledy. 
aby výrobci odstran ili kletby, dvojsm yslné d ia 
logy. varovali se obsahem naivních, výrazem 
obhroublých tex tů  písni. Větší závadou Je Již 
způsob provedeni daného nám ětu. Film ová vý
roba si má uvědomit, že prostředním u filmu se 
nepřidá hodnoty líbivou výpravou, odvážným 
baletem , dekoltáži, hrubým i výrazy a mluvou, 
f  astým  typem f.Imů, zařazovaných do této  sku
piny. jsou film y bez m yšlenky, be/slarostnost 
žití. neodůvodněné přepychové prostředí, žena 
pohybujíc! se.všude. Jenom ne v rodině, názna
ky větších závad, volného m anželství, přem íra 
povah lidi prostředních. Tedy film, lilcrý sice ve 
Většině snad neubliž), a le j r  z iela zbytečný, pro
tože nic nepodá. — Sem pa tři také různé d e tek 
tivní h storie p rům ěrné stavby bez jakéhokoliv 
výchovného prvku.

Skupina C má Již velké závady, pro které 
film  nelze doporučili. Ve v ě tiin ě  jšou to  filmy 
závadné obsahem ; schvalovaný rozvod él roz
luka. řešený jak o  vysvobození z různého »utr
pení«, konkubinát je tu  představován jak o  do
cela nezávadný slav , manželské Irojůhelniky 
neodsouzeny docela zřetelně, ledy nesprávné 
pojetí m anželského a rodinného života. Rovitčž. 
filmy, kde problém  sebevraždy, ovšem pěkně 
zdůvodněn psychologicky, vyřešen zcela n e 
správně. jsou součástí filmu závadného. Pom .'r- 
né m ilo  filmů bylo sem zárnzeno jenom  pro zá
vadné provedeni (prostředí barů. varietních Sa
tén, revoluce, zloěinu). N ejvětší nepravosti m rji 
to tiž velm i líbivou slupku: věnuje se Jim ještě 
s tá le  došil péčo po stránce výpravné,

V poslední skupině D jsou filmy tak  velkých 
závad, že je jich  návštěva Je katolíkům  zakázá
na. Takové film y m áji závady skupiny C ve 
velké míře.

Naše klasifikace je piedevšim  Informaci ná- 
všl.v n ik ů m  filmových představeni. Každý k a 
tolík je povinen vyhýbati se všemu, co by jeho 
duši uškodilo a  v dnešní době pak i z finanč
ních důvodů se  jisté rozmysli před p ředstave
ním. které by za jeho peníz nemohlo mu nic 
poskytnout, ba ještě  uškodit. Naše klasifikace 
však by m ěla být k užitku I těm. k teří o  filmu 
prheují. Nechceme jen  na hotových věcech n a 
cházet vady. chcem e spolupracovat a rad it  p ra 
covníkům.

Děkujeme těm . k teří na naše upozorněni po
dle možnosti vypustí mm scén i tex tů  porn; bil 
zvýšit m orální hodnotu filmu, zvláště děkujem e 
za každou snahu o lepši řešeni otázek sociál
ních, m ravn ích  i 1 náboženských ve filmu, za 
předváděni k rásy  a sily  v .asti, šířeni c tnosti a 
pravdy. Prosím e, aby v  m luvě byla k rása  j a 
zyka na prvém  miste. Sebekrásnější slova o v la 
stenectví v řeěl nečisté, p erilerijn i, nedosáhnou 
svého cite, jsouce v odporu s myšlenkou ušlech
tilou.

Přáli bychom si, aby celá dom ácí výroba 
1 všechny dovezeno filmy vyhovovaly všeobec
ném u voláni po hodnotách, které jsou základem 
s tá tu  národního a křesťanského.

T S l D A A d .
B ohatý r N ikita . M ladý ruský  bohatý r zvítězí 

po m nohých dobrodružstvích nad zloduchem  — 
uchvatitelem  své nevěsty. Film  nabádá k lásce 
k  rodné  zemi. I.

Děti kap itán a  G ranta. Dobrodružný děj po
dle znám ého rom ánu  J u ll^  Vernea. I.

Výlet do Němec. Groteskní příběhy anglic
kého špiona v  Něm ecku za lajnou zbrani. II.

T  R 1 D A A.
Film y pro dospělé bez závad.

Devět mužů. G. B. t ie v é l b ritsk ý ch ,vojáků, 
odkázaných na sebe samé. Je obklíčeno v libyj
ské poušti italským  vojskem Za bojů s přesilou 
z tra tí A ngličané dva muže, zbylých sedm se za 
nejvyššiho vypětí sil uh á ji až  do příjezdu b rit
ských lanku, k te ré  fašisty rozdrtí. I.

M istr jede do  Francie. G. B. M ladý m istr 
anglického zbro jařského podniku vypraví se 
v  kritickém  lclé  1940 do Francie, aby před  po
stupujícím i Němci zachránil důležité stro je  P ři 
provádění svého úkolu překonává in triky  lak  
zv. »páté kolony«, a za pomoci dvou anglických 
vojínů a m ladé Am eričanky zachraňuje  nejen 

stro je, a le i několik opuštěných francouzs'-'-ch 
dětí. I.

M oře — náš osud. G. B. H istorie b ritské vá
lečné lodi za války. Realisticky, bez pathosu, 
jsou vyliřeni angličtí nám ořnici jak  v  hrdinném  
boji, tak  i v  soukrom ém  životě. I.

M uzikantská historie. SSSR. P říběh  m ladého 
šoféra, který  se  vypracuje pod vedením  svého 
obětavého učitele n a  čelné m ísto souboru h lav 
ni operni scény. I.

Od 29. listopadu je tedy J u g o s l á v i e  
r e p u b l i k o u .  Vzpomínaje na Polia 
Osvoboditele, jehož náměstí jeStě máme 
na Vinohradech, a na sice málo demokra
tického, ale nesporně hrdinského Alexan
dra, povzdechne asi leckterý pfitel sta
lých tradic při této zprávě. Křesťan se 
však má učiti rozuméti mluvě událostí. 
Lidé jsou nástroji Božími, Bůh je soud
cem i nad krály. Non šunt regna propter 
reges, sed reges propter regna. A na to 
mnozi králové zapomínali. Proto tyto 
konce.

Král musi být se svým lidem v jeho 
těžké hodině. Zdaž musil mladičký Petar 
pospíchat se ženitbou, zatim co Jugoslávie 
krvácela ze sterých ran? Lze se pak di- 
viti, že po takovém králi národ netouží?

*
Můžeme si všimnout! ještě r a k o u s -  

k ý c h v o l e b .  Lidová strana, jak známo, 
tam dosáhla většiny mandátů a má i mi
nisterského předsedu. To se mnohdy po
suzuje jako úspěch katoliků. Neni ovšem 
třeba z toho vysuzovati na stav katoli
cismu v Rakousku. Vlastni katolický život 
tam jistě vyvíjel veliké úsilí obrodné. 
Vědecky i prakticky se tam poctivé hle
daly nové cesty k získáni srdci Kristu. 
P. Parsch a jeho liturgické hnutí bylo je- 
ainečné. I když toto všecko upřímně uzná
me, nemůžeme stav katolického života ta- 
mějšiho posuzovali jen podle volebních 
výsledků. Katolictví je více než hlasovat 
pro určitou stranu. Katolík músi být no- 
odvislý na všech režimech a na všech 
stranách, a za všech režimů a ve všech 
stranách se má snažit být tím, čim má 
býti. *

O málo více než za dva měsíce po skon
čeni války se v r. 1919 sešla mírová kon
ference a za 7 měsíců po přiměří byla 
podepsána versailleská smlouva. Dnes, 
více než sedm měsíců po kapitulaci, se 
nikde nic nehýbá, většina Evropy je do
sud beztvárnou hmotou a nikdo neříká 
a nikdo nevi, kdy vlastně bude uzavřen 
mír, t. j. kdy se dospěje k nějakým de
finitivním poměrům. Doufejme, že ten
to mir bude o to trvalejší než smlouva 
z r. 1919, oč déle trvalo jeho definitív
ni uzavřeni. Mezi tim se opět scházejí 
v Moskvě zahraniční ministři tři hlavních 
velmoci. Doufejme, že tato nová schůzka 
situaci tiochu vyjasni. Zatim je, bohužel, 
pravdivá věta: »Atomová puma za sebou 
zanechala trojí trosky: Hirošimu, Naga
saki a chartu ze San Franciska.«

Z domova
Situace církve n a  Dálném  východě.

" Již během záři došly pnuli zprávy o situaci 
C írkve katolické na Dálném východě. Jsou cel
kem méně bolestné, než by ,*e jinak bylo třeba 
n&ávati. Mnoho náboženských budov a ústavů 
bylo zničeno a to  především  v Japonsku. Misio
náři sami byli většinou vyvezeni a internováni 
mimo zemi. tim  právě unikli smrti, tim  také je 
vřtši naděje, že budou moci brzv znovu zahájili 
svoji práci. I biskupové z Nagasaki a z Hirošimy, 
dvou m íst, k teré se staly  obéimi atomové pumy, 
se zachránili, protože byli právě na visitačni 
cesté na ostrově Celebesu.

Spausty způsobené atomovou pumou v Naga
saki jsou však i tak pro Církev velice těžkou 
ztrátou, nebof právě v  Nagasaki byli katolíci 
nejpočetnéjši. Byli to potomci pn-nich věřicich. 
pokřtěních sv. Františkem  Xaverským a jejich 
v.ra vydržela a přetrvala i ne,krvavější pro
následováni.

Msgr. Panico. apoštolský delegát v  Austrálií, 
jenž býval také na nunciatuře v  Praze a  Msgr. 
Marella, apoštolský delegát v  Japonsku, p rip ra-' 
vili plány pro obnoveni misionářské činnosti na 
Dálném východě.

*
Babylonský zm atek v hlavách. Jak  již p íše

me na jiném  m istě, konala se v  těchto dnech 
v  Londýně dražba náb y tk u  z budovy bývalého 
německého velvyslanectví. P ři dražbě H itlerovy 
busty byla odhalena ex istence sekty  »Logic k ře 
sťanských reform átorů«, jež  pěstu je  H itlerův 
kult. Podle této  sekty  b y l prý H iťe r »m esiášem -. 
k terý  byl vysián. aby »potrestal svět«. Hlavni 
sídlo hnu ti je v  Pethw orthu . v  hrabstv í Sussex, 
v  paláci, k terý  se nazývá »Dům království*. 
S ekta se snaží dosáhnouti podpory anglikán
ského duchovenstva. Dr. W. How land Jones, du- 
cjiovni. prohlásil, že m áji m odlitbu, k terá  konči 
• Ve jm énu Adolfa H itlera. Amen- , a že budou 
m iti hodně peněz. H odlají prý podniknouli h ro 
m adnou kam paň k z ískáni členství pod heslem 
»N ávrat k  Bohu». T ajem ník této  sekty je J . L. 
Battorsby. býva’ý  funkcionář M osleyova b r it
ského svazu fašistů . P ř i  dražbě prohlásil k no
v inářům : »Httter odkázal nám  jako  dědictví 
možnost, k terou jsm e ještě n ikdv nem ěli, t. j. 
abychom  vybudovali k rálovstv í Boži na zemi . .* 
»Budeme uc tív a t H itlerovu hlavu, protože H it
le r  byl poslán, aby vedl všechno lidstvo. Lidé 
si asi o m ně m ysli, že jsem  blázen a budou po 
m ně házet blátem , a le toho  nedbám , neboť mám 
sv é  noslánf.«

Přepychové zařízeni německého vel
vyslanectví v Londýně se prodává ve ve
řejné di-Hžbé na úhradu reparaci. Repor
tér ve »Svoh. Zítřku« v tom vidi nové po
tvrzeni známého: Boži mlýny melou zvol
na, ale jistě.

Ostatně v tomto případě se ani nemůže 
říci, že lay mlely zvolna.

>k

Případ Svobodův dává znovu mnoho 
látky k úvahám mravoučným. Značně se 
upozorňuje na to, že maturoval na arci
biskupském gymnasiu v Bubenči, a délají 
se z toho závěry o křesťanské výchově. 
Neznám podrobný životopis Moravcův a 
nestojí to za to, jit. ho někam shánět. Ale 
on jistě laké někde maturoval a nikoho 
nenapadá za jeho činy volat k zodpověd
nosti školu, kam chodil. Každý vi, jak kli
katé jsou cesty lidských osudů, a jak 
mnoho vlivů na ně působí. Cirkevní školy 
mají své nedostatky a mělo je i arci
biskupské gymnasium. Ale že by se tam 
bylo vychovávalo k fašismu a k atentátu 
na Beneše, to nikoho, kdo to lam trochu 
zná. nenapadlo ani ve snu.

*

Jak vypadá dnes K. H. Frank, když se 
•ja Pankráci ukládá k odpočinku: »Natře 
si tváře mastičkou, pak vyjme z úst faleš
né zuby a prstem si vydloubne dávno již 
falešné oko.«

Je to zase nový důkaz, jak jisté melou 
Boži mlýny. Nezapomínejme ovšem, že 
melou i pro každého z nás a pro náš ná
rod jako celek. Chovejme se tedy vždycky 
tak, abychom nemusili také jednou slou
žit za příklad Boží spravedlnosti, nýbrž za 
přiklad překypující Boži štědrosti.

* *

Několik slov z redakce.
Tento časopis je skromným začátkem 

plánovaného katolického časopisu, jenž. 
jak zasvěcenci vědí, se měl nazývat Kruh 
a pod. Zůstali jsme u jména Katolík, jež 
má býti vyznáním viry a zároveň vzpru
hou a připomínkou, abychom tohoto jmé
na nebyli příliš nehodní. Bude naši sna
hou, učiniti z tohoto časopisu opravdovou 
tribunu katolíků. Prosíme proto o námě
ty, prosíme o kritiku, prosíme o spolu
práci a zveme k ni všechny lidi dobré 
vůle, a možno řici všech oborů.

Chceme býti poctivými a nezištnými 
dělníky na duchovním a kulturním růstu 
našeho národa. Každý je vitán mezi nás.

a ze světa.
Děloatřelci zůstali věrn i své patrone». Dne

4. prosince bylo v dělostřeleckých posádkách a 
kasárnách živo. Nebylo divu. Vždyť 8 let uply
nulo a teprve nyní v  osvobozené republice po
prvé mohli dělosttelci obnovit tradiční oslavu 
sv. Barbory. A dali si záležel, ja k  se patři. Cech 
dělostřelců zůstal věrný  sv é  pa tronce a v lastni 
tradici. To je  nám  u nich m ilé. zk.

Mezinárodni sjezd  býv. politických vězňů 
v  Praze. V březnu 1946 bude v P raze  konán 
mezinárodni sjezd jednotlivých  národních svazů 
osvobozených politických vězňů a pozůstalých 
po obětech nacism u a federaci osvobozených 
politických vězňů. zk.

Prozřetelnost, sova a  studen t. Občas sc v tis
ku  dočítáme o příhodách, v  nichž zv ířata  a 
m álo známé zv íře c í.in s tin k ty  jsou nástrojem  
náhody v lidských životech. P ro věřícího člo
věka je  ovšem tak  zv. »náhoda* jen jedm m  
z nenápadných projevů Prozřetelnosti, v  nichž 
m nohdy netuším e ani účel v  náhodě, ani blíz
kost Prozřetelnosti. Na ty to  ú v ah y  přivádí n e 
obvyklý případ  rybáře , k te rý  přineslo dne 1 . 
prosince I. r . olomoucké »Volné slovo*. N edávno 
lovil večer na řece M oravě v K rom ěříži do če
řenu  rvbv studující prům yslové školy VI. Vacl. 
Kdy/, se setmělo, byl napaden  velkou sovou, 
k terá měla v  rozpětí k řidel p řes  1 m. Sova ob
letovala neustále nad jeho  hlavou a n edala  se 
odehnati. Studentovi nezbylo n ic jiného, než če- 
fen  vyhoditi a  vyšplhali se po  p řík rém  břehu 
nahoru. Sova zmizela a v  následujícím  oka
m žiku v m istě, kde s tu d en t lovil, sc s e s u l a  
v e l k á  č á s t  b ř e h u .  Nebýt! sovy, byl by 
rybář množstvím h líny  jis té  stržen  do vody,

zk.
České rorály v Liberci. L is t »Stráž severu« 

zc dne 2. XII. t. r. píše: »Jedním  z radostných 
zjevů českého ku lturn ího  života v  Liberci je 
stoupající český pódii na náboženském  poli naši 
pohraniční m etropole. Zvláště se lo jeví v  du
chovni správé českých kato líků , kde bylo n a 
šemu duchovním u správci (iru Lizlcrovi zápa
sit! s četnými netušeným i obtížemi. Když v  po
lovině července přišel do Liberce, byly zde jen 
jedny nedělní bohoslužby v arciděkanském  ko
stele a jedny v k lášteře  scslc r Vorštlek. Ve 
v ícd n i dny se sloužila jedna česká mše sv. Dnes 
m áme v neděli 5 bohoslužeb, ve všední dny 3 
m ře svaté. N ávštěva nedělních bohos’užeb je 
velm i pěkná. Počátek nového církevního roku 
přinesl další příjem né překvapeni: české ro- 
rátv!

Československý rozhlas oznámil dopisem  r.e 
dne 6. prosince 1945. že počínaje neděli dne 9. 
prosince t. r. p řestal zařazovat! relaci »Ctem 
na den«, t. j. čteni epištoly, sv. evangelia a d u 
chovni prom luvu na den. Jako  důvod oznámil, 
ž.e se proil přednáškám , které eeneráln l sek re
ta r iá t  doručoval, objevila organisovaná lavina 
pro testů  jinověrců s výtkam i stranickým i. Zá
roveň sdělil, že prý' řečnici nepostupovali lak . 
« b y  rozpory, k ieré mohou vznfknoutl mezi rů z 
ným i církvem i, byly odstraněny. O kam žité Jsme 
se ohradili lim to  projevem ;

»Protestujem e proti vyřazení pro jevů  k a to 
lické Církve, k ni* nálež! většina národa. Roz
pory, o kterých  mluvíte, jsou rozpory proti vět
šině, nemůžem e se přiklonili k  názoru, že proti 
většině m i  rozhodoval m alá ěást národa. 7. v a 
šeho počinu ndvnzuieme všechny důsledky, ze
jm éna dem okrallrké právo jak  k veřejným  
akcím, lak k svépomoci v otázce svobodného v y 
síláni. Svoje stanovisko vyjádřím e relé  ve rhvíii 
příhodné a za okolnosti přim ěřených.«

K lomu podotýkám e Jen tolik, že shora  uve
dená relace byla vyřazena již, dnem 25. listo
padu. kdy odpadla přednáška P. Nnvnsada. Po
tom byla vyřazena přednáška P. d ra  l  rbana a 
puk P. M, B artla. Obě posléze uvedené p řed 
nášky byly již  upraveny  dokonce podle přáni 
rozhlasu. Ostatně žádná z duchovních promluv 
nehvla pro jinověrce urážlivou, obsahovala 
ovšem vyjádření katolického stanoviska.

Prosím e všechny katolické posluchače roz
hlasu. aby ihned protestovali a pro testy  zaslali 
buď nám . nebo současně ěsl. rozhlasu  s poža
davkem. aby kato liri hýli nejen ve vvslláni. ale 
I při vedeni rozhlasu zastoupeni podle poměru, 
klerý j 'm  Jako většině národa plné náleží.

Z gen. sekretariátu katolíků.
(V Praze IV.. Hradčanské nám. 8.)

Odbory. Dosud byly ustaveny a  týdně se 
k  poradám  scházejí odbory: tilmový každé ú te 
rý o  16. hod. — rozhlasový každou střed u  o 17. 
hod. — tiskový, k terý  je  zároveň redakčním  
sborem  tohoto časopisu, každý č tv rtek  o  16. hod. 
Dále p racu je  odbor školský, k terý  nem á dosud 
pravidelných schůzek. P řáni, nám ěty a dotazy 
posileitc na generální sek retariát, jenž ie předá 
příslušným  referentům . .

Tisková porada v m inisterstvu  informaci. 
M in.stcrstvo inform aci svolalo na d en  28. listo
padu t. r. poradu o reslrikci tisku  vzhledem 
k omezeným zásobám  papiru. Poradě bylo p ří
tomno 30 zástupců různých zájm ových skupin. 
Předsedal sám  m in istr inform aci. Z katolické 
strany  byli přítom ni: o|»at dr. B. Jaro lim ek. ře 
ditel P. Beneš. P. Šebek a zástupce z M oravské 
O stravy. Z katolického tisku byly povoleny: 
vedlo našeho časopisu, týdeníky  »Neděle* a 
»Rozsévač«, každý v rozsahu 150.000 výtisků, 
»Dobrý Pastýř«, »Věstník katolického duchoven
stva-, »Časopis katolického duchovenstva-, 
•Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje*, *Na H lubi
nu*. »Radostné m ládi*. »Anděl Strážný*. »Do
rost*. O stctn i katolické časopisy nepolitické ne
byly povoleny. Jsou mezi nimi na p ř.: »Jitro*. 
-Naše Rodina* a »M ariánský věstník«.

Ze Svatováclavské Ligy.
(V P raze IV.. Hradčanské nám . 8.)

Děkovná pnuf do Lurd, Fatim y a do ftima.
P ln íc  slib. učiněný v dobách hrůzy německé 
oku|iace. rozhodla se Svatováclavská Liga uspo
řáda li jak o  pro jev  d iků  za m im ořádnou ochra
nu . již sc Ji a je jím  členům  dostalo, v  měsíci 
květnu 1946 — pokud to  ovšem bude již  možno 
— děkovnou pouf na ncivvznačněiši. dnes svě
tová. poutní m ísta M ariánská: L urdy a Fatim u 
a při tom uěintti zastávku l u  hrobu sv. P etra 
v Rimě Kdo by o tu to  pouf měl zájem , nechf 
sc předběžně přlh  ási. aby mohlo býti předem  
zjištěno, zda by  se pouf m ohla uskutoéniti.

P řednášková ústředna je  opět v  plném  pro
vozu. Nové nám ěty, případný m ateriá l k p řed 
náškám  je  v ítán . Prom ítací p řístro je  dosud n e 
jsou. Jak m ile  bude možno je  opét vy rábě tl. včas 
oznámime! Napište si o seznam  a o půjčovní, 
nebo prodejní podmínky.

Budujem e Svaz katolických mužů. Neopo
m eňte nám  přihlásili všechny spolehlivé kato
lické m uže. S tači p rostý  seznam  s přesným i 
adresam i a případně s udáním  jejich  schopno
sti.

M aleriál o posledních Svatováclavských osla
vách je již dosti obsažný, neni však dosud 
úplný. J e  proto třeba, aby všechna m ísta . kde 
slavnosti se konaly, nám  ty to  k rátce  a stručně 
oznámila.

Tisková akce. Naši dopisovatelé. K do jste  se 
již jako  dopisovatelé přihlásili, posílejte nám  
důležitější zprávy ze svého prostředí. I když by 
nem ohly bý ti uveřejněny, mohou bý ti pom ůc
kou pro naši práci. S dělu jte  nám  adresy spole
hlivých kato liků , k te ří  by  mohli p řevziti službu 
zpravodajskou,

M ilovníky vánoční hudby bude zajim ati 
dvojčíslo  sk ladeb dóm ského v a rh an ík a  prof. 
A nt. Jandy : Vánoční ukolébavka a vánoční 
P ange lingua pro  2 ste jné  nebo 4 sm íšené hlasy 
s průvodem  varhan . Jsou  to velmi zdařilé sk ad- 
bičky. k teré zejm éna venkovské chrám ové sbory 
uv íta jí. P ři tom  jsou to  komposice skutečně 
cenné, prodchnuté poesii vánoc a působící v n itř
ní krásou. Cena dvojčísla s hlasovou vložkou 
12 Kčs. Vložky možno mimo to objednali v  li
bovolném  počtu po 2 Kčs Vvdalo n ak lada te 's tv l 
L. Nerad. P raha  II., Pořič 1 —Kk.

D o b rovo lné  nNapčvk.v n» v y d áv án i časoolau !*ou 
v ítá n y  s  Budou, pokud  tl lo  d á rce  v ý s lo v n é  n e rak á ř* . 

k v itovány .
V y c h á š f  » c í r k e v n í m  » c h v á l e n í m .  

V ydává  S va to v ác lav sk á  liga v P r s r e  IV .. H rad čan sk é  
nám . 8. — T ele fo n  817.70. — n e d a k c e  a ad m in is tra c e  
tam té* . — V ychází 1. a l.v každého  méalc-e. — po«t. 
sp o řite ln a  P ra h a  SOMOI. — Bldl P  A dolf K a lp r  T  .1. 
s red ak čn ím  k ru h em . — O d p o v ěd n ý  r e d a k to r  lö se t 
K ozák. — p o u ž ív án i n o v inových  zn á m e k  povoleno  
řed ite ls tv ím  post a te leg rafií. — P o h lé d a e l poštovn í 
ú řa d  P ra h a  10. — V ytisk l 2 -lvnotltk  v  P ra z e  xn..

B elg ická  u l. JO.
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