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Poesie, víra a život.
(Z projevu, který učinil nejdůst. p. arci' 
biskup pražský Dr. Josef Beran na Ho/i 

Boží vánoční do čsl. rozhlasu-)

Milí posluchači! Chodský spisovatel 
Hruška napsal do knihy, kterou mi daro
val k prutu mši sv., toto věnováni: »Zkráš
lujme si poesii vírou, víru poesií, vírou 
a poesii život.«

Nehodí se tato jeho slova jako progra
mová i pro svátky vánoční?

1. Svátky vánoční jsou přeplněny poesií. 
— Liturgie každého svátku, ba i liturgie 
všedních dnů je bohatá na poesii. Poesií 
zde minim synekdochicky projev krásna. 
Tedy nejen krásu slova, nýbrž i krásu 
tónu, barev i tvarů. Stastna duše, která 
chápe tuto uměleckou stránku naši litur
gie. Skoda, že je málo podobných Alfrédu 
Fuchsovi, jenž procítění svého věřícího 
ducha vložil do jedinečných překladů 
hymnů mariánských. Ale to, co je snad 
v plnosti hloubky přístupno jen vyvolen
cům, přibližuji vánoce i mysli nejprostší. 
Vždyť všechny ony perličky lidové poesie, 
ztajené v našich, českých koledách a pís
ních vánočních vytryskly ze srdce prosté
ho. Děti zkřehlé mrazem, zahalené v mat
čin šátek, na prahu příbytků zpívají 
k oslavě chudého Dítěte, a právě takové 
byly ty děti, jež za pomoci rodičů nebo 
učitelů tvořily za stejných okolností slova 
i melodie. Při tom je hřála víra v Božství 
Novorozeného, jemuž zpívaly a víra jejich 
otvírala dlaň těm, u jejichž prahu koledo
valy. Byly šťastné ve své chudobě, byli 
šťastni i ti, kdož jim co darovali. A toto 
štěstí, plynoucí z poesie vírou zkrášlené, 
plniló i síně bohatých, neboť i oni proží
vali-bohatou poesii vánoc v duchu víry, 
jež jim připomínala lásku zrozeného Syna 
Božího, lásku k lidstvu, a hlavně lásku 
k chudým, jež Kristus Pán povýšil na své 
bratry a sestry a jimž v první řadě přislí
bil království nebeské. O vánocích nej
krásněji chápeme slova Ježíšova: »Ne- 
budete-li jako maličcí...« O vánocích 
nejlépe rozumíme správně pojatému bra
trství. A proto, milé děti, až budete k potě
še svých drahých ve vytopených pokojích 
u stromku — vánoční štědrosti překypu
jícího — zpívat písně o chudém zrozeném 
Dítku, nezapomeňte, že jsou ve světě a 
možná i v naší vlasti, děti, které cítí chu
dobu betlémského Dítěte na vlastním těle.

2. A dále. Jako víra má zkrášlovat 
poesii, tak zase poesie má zkrášlovat viru.

Víra je úkon rozumu. Spadá do oblasti 
poznání. Proto je víra pro mnohé problé
mem velmi těžkým. A nebylo by správné 
odsuzovati muže, jenž si chce ověřiti viru 
rozumem. Neni-li příčinou jeho pochybo- 
vačnosti zlé svědomí, podaří se mu dojiti 
k pravdě. Celá ona část bohovědy, zvaná 
apologetika, ve své metodice postupuje od 
rozumu ke zjeveni, a s apologety, slavný
mi apologety, se shledáváme již v prvních 
dobách křesťanství. Ostatně právě logická 
souvislost a důslednost mluví ve prospěch 
viry.

Ale třeba že tedy vira není věcí pouze 
citové stránky našeho lidství, která pře
vládá hlavně v poesii, přece i víra je oži
vována poesií, i v úkonech viry spoluroz
hodují a spolupracuji city. Z toho důvodu 
je vira snazší ženě než muži, dítěti snazší 
než dospělému a proto právě vánoce 
pestrosti své poesie a bohatostí citovosti 
i na víru tolik působí.

Není to jenrománové, co teď řeknu. Ko
lik mladých mužů právě o vánocích z vy-

Do Nového roku, roku dvouletky
vejděme s heslem pana arcibiskupa pražského

Eucharistie a práce.

bavených vzpomínek na dětství, z počátku 
pouhým povzdechem, ulevilo své stísněné 
hrudi, a pak mužným rozhodnutím vrátilo 
se k víře dobré své matky! Je to psycho
logicky vysvětlitelné. Poesie vánoc ujasni 
krásu viry, ale ne na posledním místě 
i zde k duševnímu obra.tu zapůsobí ne
pozorovatelný zásah modliteb, prováze
ných slzami milujícího srdce mateřského, 
těch mocných modliteb prorážejících ne
besa, a slzí, na něž milerád shlédne i Bůh 
nejvýš spravedlivý. A matka novorozené
ho Dítka — Maria — jež sama též slzami 
skrápěla tvrdé jesle Ježíškovy, ta se u trů
nu Božího vždy staví za všechny prosící 
matky. Vám proto, vy dobré matky české, 
zejména Vám, které pláčete i dnes, v den 
tak radostný a plesný, při vzpomínce na 
syny a dcery, ať umučené, ať ztracené, neb 
po stopách marnotratného syna evangel- 
niho bloudící, vám platí tato moje slova. 
U chudé Matky klečící u chudého Dítka 
naleznete pomoc i útěchu.

Necítíte, jak i zde opravdu vira získává 
hloubku krásy umělecké? Zazpívejte si 
rozjímavě překrásnou vánoční ukolébav
ku: »Chtic aby spal.. .«- Něha poesie spo
jená s vřelosti víry rozechvěje struny 
srdce našeho a nadpřirozeno přeplní duši 
silou radostné důvěry, silou usnadňující 
každou těžkost denního života.

3. V tom právě tkvi konečný význam 
vánoc. City znamenají mnoho, proto 
poesie má své poslání, rozum znamená 
velmi mnoho, proto j^víra může splniti 
svůj úkol kulturní, ale jedině život je vše
chno. Nestačí tedy jen poesií zkrášlovat 
víru, nestačí ani jen víru zkrášlovat poesií, 
poesie a vira musí zkrášlit náš život.

Sv. Jan, miláček Páně, ve svém nena
podobitelném úvodu k evangeliu vrcho
lícím v pravdě, o vánocích oživované, na

Parlament, čili úcta k slovu.
Název parlament pochází z francouzského 

slova parier — mluvit!. Tedy místo, kde se 
mluví, podstatným jménem mluvírns. Lidé ne- 
uctiví, nepřátelé demokracie jejímž bývá parla
ment symbolem a hlavním ohniskem, říkávali 
pak žvanirna. I my máme parlament, i v našem 
parlarrenté se mluví. O rozpočtu se na př. mlu
vilo tři neděle a někdy při tom celé noci až do 
rána, mluvilo se bouřlivě, kritisovalo se bouřlivě, 
rěkterým ministerstvům, na př. ministerstvu in
formaci. se vůbec upíralo právo na existenci, ta 
konec však by! rozpočet schválen jednomyslně- 
Ani jedenkrát nebylo při tom uplatněno právo 
paramentu měnit, t. j. tvořit rozpočet a finanční 
zákon-

To jsou stíny demokracie. Kritisuje se. aby se 
kritisovalo. mluv! se. aby se mluvilo. To však 
musí nakonec věsti k míněni o zbytečností par
lamentu. Což rádi uznávají přátelé »silné ruky«, 
lidé se sklony neomylnickými. lidé, kteří se ne
radi dohadují, neradi miněni druhého vůbec slyš!

Kořen tohoto zla je ovšem v tom. že u nás 
vlastně nevládne parlament, parlamentní většina, 
nýbrž strany, vedení stran. Tato vedeni rozho
duji o všem takže poslanci jsou takřka jen de
mokratické kulisy- Zachovávají se formy hla
suje se. odhlasovává se však jen to. co je tak 
'ako tak již hotovo. Nelze říci, že to skutečně 
žástuoci lidu se cestou demokratické většiny do
pracovávali stále lepší a lepší správy veřejných 
věcí našich-

Bude třeba nových osobností. Lidé, kteří 
s pocitem svého poctivého přesvědčení bojují 
prostředky ducha za uplatnění tohoto přesvěd
čení. Lidé kteří se snaží tak dlouho přesvědčit 
většinu o správnosti svého názoru, až skutečně 
buď prorazí nebo nadnou. Jinak je všechno řeč
něni ien znesvěcováni slova, které vede k tomu, 
že parlamentní řeči pak nikdo nečte protože 
v nich necítí vanut*  ducha Droto’e v nich nečití 
posvátné pa'hos obětavosti a touhy op-avdu 
sioužiti. celku-

Neni listě možno a není ani potřeba klásti u» 
slovo noslancovo takové požadavky, jaké na >řl 
žádá Puškin od slova vládcova:

neb nemá carský hlas 
ten naoiano se v prázdném vzduchu ztrácet, 
lak zvonů zvuk on zvěstovati má 
jen ve'kv zármutek neb velký svátek-

(Boris Godunovi

Jistě by však každý poslanec měl míli tro'hu 
vice vědomi že ie zákonodárcem, t- zn tvořite- 
lem životních řádů republiky, a z toho plynoucí 
hrdosti a statečnosti, trochu více vědomí, že po
slaneckou imunitu mu národ nedal jen pro řeč
nické výkony p-o zbytečné turnaje řečnické, 
nýbrž skutečně jako výzbroj k boji za pravdu 
a dobro. Takové chceme miti poslance- Jinak ;e 
všechna kritika k ničemu, protože si na ni páni 
beetoho zvyknou vědi-li. že po sebedelším mlu
veni se nřece jen musi stát, co oni si přeji a jak 
oni sí to oleji.

Umělý pocit jednomyslnosti ie také nezdravý 
a nedemokraticky- Je to ien v jiné formě ta to
talitní zglaichšaltovanost, nedostatek smyslu pro 
odstín, nedostatek pravé vnitřní jednoty které 
jsem si vědom a kterou proto zalepuji formali
tami- Lidé kteři se skutečně shoduji v zčkladech. 
se mohou stokrát rozcházet v podrobnostech. 
Každý, kdo tuto vnitřní jednotu chápe, chápe 
také, že mohu být každým nervem pro demo
kratickou republiku, že mahu být ochoten kaž
dou minutu dáti pro ni žvot a přece neschvalovat 
každý nápad a tedy každou polo’ku ministerstva 
informaci nebo kteréhokoliv jiného ministerstva. 
Kdy *o  pochopíme? Kdy nám vyroste silná a 
vzdělaná generace, která hude vážit svá slova, 
protože bude celým srdcem věřit v Slovo, které 
se stale člověkem, aby vydalo svědectví pravdě 
a aby pravdou a pro pravdu posvětilo všechny 
rámce našeho pozemského života? ak.

psal: »A Slovo tělem, Boží Slovo člověkem 
— učiněno jest, a přebývalo — dnes za
čalo přebývat, aby po 33 let přebývalo 
mezi námi (v. 14)«, a o tom Slovu 
v prvních verších prohlásil, že bylo Bo
hem i světlem a životem.

Jestliže tedy bystrost lidského rozumu 
chtěla slovo jeho opravit na zněni: »Na 
počátku byl čin ..pak při vši bystrosti 
nepostřehl člověk, že tuto skutečnost da
leko lépe vyjádřil sv. Jan, neboť právě 
ono Slovo od počátku je život, tedy čin 
v nejvlastnějším smyslu.

A tak i zde kouzlo poesie vánoční pro
zářené vírou zkrášluje život, to jest uka
zuje i krásné světlé stránky klopotného 
života a povznáší k důvěře v spravedlivou 
odplatu Toho, jenž ve své spravedlnosti 
nikdy ještě nezklamal a jenž svou spra
vedlnost vždy provázel láskou.

Drazí posluchači! Žijeme v době, kdy 
vlny éterové roznáší hlas v dálavy prosto
ru světového. Je to div lidské techniky, 
ale zároveň i div Tvůrčí Moci Boži.

Jsem šťasten, že upřímné moje přání, 
doplněné mým arcipastýřským požehná
ním, mohou slyšeti i naši vzdáleni krajané, 
ba i ti nejvzdálenější za oceánem.

Ve jménu Trojjediného Boha vyprošuji 
všemu lidstvu, zejména naší drahé Repu
blice, pokoj přislíbený všem lidem dobré 
vůle, vyprošuji nad to ještě všem, kdož 
mne poslouchají, zvláštní milost, aby vá
noční poesie zkrášlená vírou zkrášlila 
i celý jejich život, poněvadž jen pak ovlád
ne láska Boži, jež šla světem v bytosti Je
žíškově a jež trůni i dále ve způsobách 
svátostného chleba, aby se rozdávala a aby 
oblažovala všechny, kdož dovedou čerpat 
z tohoto nevyčerpatelného zdroje Božské
ho Srdce Božského Dítěte.

Amen.

Mariánská družina knězi u sv. Ignáce bude ko. 
nati svou obvyklou měsíční schůzi druhou středu 
v měsíci lednu, t. j. 8. ledna 19-17 o 4. hodlné 
odpoledni. Od >/j4 duchovni četba.

Náboženství a politika, 
aneb co dnes táhne.

Očekáváte podle nadpisu, že budu psát o po
měru náboženství k politice nebo o poliiice k ná
boženství či o důležitosti náboženství v politice? 
Budete zklamáni.

Zaznamenávám pouze historicky — bez ko
mentáře. tuto skutečnost: Ve dnech 5.. 6. a 7. 
prosince 1946 se kohala v Brně v chrámě sv. 
Máři Magdaleny duchovni obnova pro mládež. 
Kazatelem nebyl nikterak neznámý kněz. Na
opak. Vynikající vychovatel, vědec, spisovatel a 
výborný znalec mladých duši a srdci — profesor 
Dominik Pecka. A vité, kolik měl tento peda
gog posluchačů z řad mládeže? Snad třicet na
nejvýš čtyřicet.

V pondělí nato. 9. prosince pořádal KLA za 
předsednictví univ. prof. dr. V-d. Kubeše ve
řejnou diskusi o marxismu (dr. Blažka) na jedné 
a křesťanském názoru (poslanec dr. B. Chudoba) 
na druhé straně.

Začátek diskuse byl stanoven na půl 8. ho
dinu večerní. Avšak již před šestou hodinou se 
tísnili lidé před vchodem, takže dlouho před za
početím debaty přeplněný sál musel býti poli
cejně uzavřen. Sta a sta opozdivších se účastníků 
odešla domů a dalši nesčetné zástupy naslou
chaly reproduktorům v pasáži. A nejen to. Dav 
několika set vytrvalců, i přes to, že občas po
prchávalo. poslouchal pod širým nebem na ulici. 
Většina posluchačů byla mládeže: zejména vy
sokoškolské.

Kdybych byl matematikem, vyjádřil bych 
účast na duchovní obnově a eřejné rozpravě 
poměrem 1 : 100. ovšem, nebyl-11 ve skutečnosti 
poměr 1 :200. Komentáře, tušim, netřeba, 

účastník.



Rimané projevuji oddanost 
svému biskupovi.

Zmínili jsme se již několikrát n protinábo
ženské vlně v Itálii. Podle inélio názoru je t 
zhoubné dědictví fašistické diktatury, která je 
nejméně vhodným apoštolem pro oživování 
křesťanství v našich dobách, které je samo
zřejmé oslabené i v zemi tak tradičně katolické, 
jako je právě Italic. Křesťanství, náboženství 
odpuštěni a lásky, náboženství, »v němž neni roz
dílu mezi Rekem a barbarem, svobodným a otro
kem, nýbrž všichni .feou jeden v Kristu«, nemá 
větší protivy nad fašismus, jenž je vždy zbudo
ván na rasistické nadřaděnosti privilegované 
vúdeovské třídy, jenž je v té míře zosobněním 
nemilosrdné pýchy, v jaké je pravé náboženství 
Kristovo náboženstvím pokorné, obětující se a 
odpouštějící lásk”.

Obyvatelstvo římské vzdalo Sv. Otci v neděli 
dne 22. prosince 1946 dojemnou poctu na odči
nění zneuctění a urážek vrhaných ve tvář Ná
městku Kristovu protináboženským tiskem ital
ským. Nesmírný zástup se shromáždil na ná
městí sv. Petra. Proti hlavnímu vchodu do basi
liky byl zbudován oltář, nad nímž čněl veliký 
křiž. (J tohoto oltáře byla sloužena mše sv., při 
níž všichni přítomní zpívali Credo — Vyznání 
katolické viry. Po mši sv. se objevil sv. Otec na 
balkonu sv. Petra. Zazněla papežská hymna. 
Když se utišilo nadšené voláni slávy z nesčet
ných hrdel mohutného shromážděni, promluvil 
Pius XII. k věřícím svého rodného města, jehož 
je nyní biskupem. Připomněl, že toto shromáž
děni jej v duchu pře áší k jiným podobným 
příležitostem. Bylo to nejprve 12. března 1944, 
kdy tisíce bloudících válečných uprchlíků bez 
chleba a bez přístřeší přišlo si vyžádat posilující 
slevo a požehnání svého biskupa, v době, kdy 
osud celého věčného města byl tak nejistý. Po 
třech měsících, dne 6. června 1944 byly to zase 
jiné zástupy, které na tomto náměstí projevo
valy svou jásavou radost ze záchrany města, 
přes nějž se právě přehnala válka a to právě zá
sluhou papežovou bez svých ničivých stop. Při 
každé této příležitosti jsme vás vyzývali, abyste 
zůstali věrní přikázáním Božím, bratrské lásce 
a svátému dědictví svých předků. Dnes jste se 
zase v zástupech shromáždili kolem nás. protože 
víte, že ve dnech chmurných i ve dnech radost
ných sleduji starostlivě osudy vašeho města, jež 
je předmětem naší péče I našich modliteb.

Shromáždili jste se zde, abyste projevili před 
svými spoluobčany, před celou zemí a před ce
lým světem, že cítíte a vyznáváte své těsné sdo- 
jeni se Stolcem Petrovým, že cítíte své spojení 
s katolickými tradicemi svého rodného města, 
spojení posvátné, jež přemáhá všechna nepřá
telství a všechny hrozby, všechny provokace 
i všechny liknavosti.

S bolesti a rozhořčením, pokračoval sv. Otec, 
se díváme, jak posvátná tvář Říma, sídla to Ná
městka Kristova, byla bezbožnýma a svatokrá
dežnýma rukama potřísněna a zneuctěna spinou 
a lži. Avšak vaším přičiněním nám dnes uka
zuje Rim jinou svou tvář a to nevýslovně krás
nou. Posláni Říma nebylo nikdy nutnější a ni
kdy blahodárnější než dnes. Se svých posvát
ných pahorků vztahuje Rim své mateřské paž. 
k světu, aby mu přinesl světlo, ono světlo, které 
věnčilo Církev, když vyšla z cirků a amfitheatrů 
aby si podmanila duchovním mečem Slova Bo
žího širší svět než si podmanil César svými 
ozbrojenými legiemi. A papež znovu povzbuzo
val věřící, aby se ukázali hodnými svých předků 
svým chováním a plněním svých povinností.

Na posvátné půdě římské, pokračoval, pro
nesl Petr po prvé své volání na poplach v před-

Evangelium v BBC (v brit
ském rozhlase) za války.
Máme tolik potíži s našim rozhlasem, s jeho 

programy s jeho duchem- Nikdy se s ním nemů
žeme smířit. Nikdy nepřestaneme tvrdit, že mo
derní vynálezy, toto úžasné pronikání do tajů 
moudrosti Boží, bud budou k svému Původci sku
tečné vést, buď budou o Něm mluvit a zpívat, 
nebo se stanou kletbou pro lidstvo. Ještě dnes nás 
mrazí, vzpomeneme-li si na skřeky Hitlerovy, kte
ré radiové vlny roznášely do všech konců světa 
a s nimi děs a hrůzu u všech, kteří se chvěli 
o všecko. Kolik rouhání, kolik lži, kolik satanské 
Pýchy bývalo v těch řečech. Proto to vie musilo 
tak hanebně skončit.

Skončilo to vítězstvím pravdy, na jejíž straně 
jsme byli i my. Tak jako Hitlerovy řeči byly po
selstvím hrůzy, byly naproti tomu zejména Chur- 
chillovy řeči zdrojem posily a naděje.

Následující řádky ukazují. jak anglické radio, 
známá BBC (British Broadcasting Corp.) sna
žilo se skutečně mobilisovat všechny morální síly 
anglicky mluvicího světa k vítězství, i síly křes
ťanství.

*

Po zhroucení Evropy v červnu 1940 stala se 
Anglie poslední strážkyní -křesťanských hodnot, 
uvědomila si loyálné tuto svoji úlohu a prohlásila 
ustý Churchillovýmí. že se bude bít až do konce 
a že se nikdy nevzdá.

Bylo však třeba pripomenoufi masám tyto 
křesťanské hodnoty. Britský rozhlas byl vyzván 
k tomuto úkolu právě když bitva o Londýn byla 
v proudu. Bylo třeba předložití evangelium lidor 
věrnu posluchačstvu v přístupné, pochopitelné 
formě.

Tento podnik musil překonat! tolik překážek 
a vzbudil takové reakce, že je užitečno si je při
pomenout! •

I.
Jaké stanovisko zaujímaly masy anglického 

posluchačitva v letech 1939—40 k náboženským 
vysíláním a vůbec ke křesťanství? Ředitelé roz-

Budujme nové na
Za první republiky se jednou objevil 

v českém tisku novoroční úvodník: »Se 
starým Bohem do nového roku«. Nebylo 
tenkráte zvykem mluviti v neutrálních 
novinách o Bohu. Proto byl článek ne
jedním katolíkem asi velmi vřele uvítán. 
Avšak, nehledě k jiným výhradám, proč 
to zdůrazňování starého Boha? Myš
lenkové je to nepřesné: Bůh neni ani sta
rý ani mladý, je nadčasový, vččný, vždy 
stejné plný života a dokonalosti — a pro 
člověka i společnost vždy stejné časový a 
naléhavý. Vychovatelky je to neobratné: 
vtirá se tu představa Pána Boha jako sta
rého dědečka s bílými vousy, snad ctihod
ného, ale který nemá co říci této době a 
jeji mládeži. I A. D. Sertillanges OP, ji- 
nak. směle pokrokový francouzský theo
log. napsal ve své zajímavé knížce »Caté- 
chisme des Incroyants« větu: »Bůh se po
dobá starci, opuštěnému překotnou mla
dou generaci.« Nevěřící mladý intelek
tuál, kterému jsem kdysi spisek půjčil, si 
toto fnisto' dvakráte zatrhl.

S tímto věcně velmi nedokonalým a 
prakticky neúčinným chápáním snad sou
visí i to, že jsou dodnes v některých 
evropských zemích pojmy »katolický« a 
konservativni« téměř totožné. Nékde to 
vyplynulo ze zvláštních okolností histo
rického vývoje, které musíme respekto- 
vati. Ale bylo by jistě velikou chybou, 
kdvbv jediným heslem katolické mládeže 
mělo býti: »Držme se dobrých starých 
věci!«

U nás napsal jednou Jindřich Středa 
svým paradoxním způsobem: »Nejsme 
konservativni, protože neni. co konservo- 
vati.« Je na tom velký kus pravdy. —

Spravedlnost je
Ministr Školství a osvěty Dr. Stránský ve svém 

rozpočtovém exposé uvedl, že na našich obecných 
Školách dostává učitel za přespočetnou hodinu dvě 
koruny Šedesát haléřů (ročně 100 Kčs). Na to. 
jak bídné jsou platy laických učitelů náboženství, 
jsme zde již mnohokrát upozorňovali, bohužel, stá
le marné. Naproti tomu mámj ne 26 ministrů 
(což samotné by už bylo ažaž- dost), nýbrž 43. 
protože všichni poverenícl I státní tajemnici mají 
materiálně postaveni ministrů. Plat pražského ml-

základě věčného.
Tím ovšem není řečeno, že bvchom ne
měli čerpali z velikých pokladů katolické 
tradice a na ně vědomé navazovati. To 
bvchom se pošetile ochuzovali. Podobali 
bvchom se vědci, který bv napřed spálil 
všechna díla svých předchůdců a pak by 
se pokoušel sám celou vědu od základů 
znovu vybudovat) — podobně ostatně po
stupuje nejeden dnešní »filosof«, k zvýšeni 
všeobecného zmatku. Má-li býti pokrok 
krokem vpřed, předpokládá kroky před
chozí. Ale je právě třeba dobře rozlišovati 
mezi pojmem »tradice«, která je podmín
kou skutečného pokroku, a pojmem »kon- 
servativnosti«. Tradice znamená znáti co 
možná celou minulost a čerpati z ní vše
chno, co má hodnotu trvalou, nadčasovou, 
snad věčnou, a zvláště to, čeho dnes nej
více potřebujeme. Konservativnost bývá 
lpěni na vyježděných kolejích několika 
předchozích generaci i s jejich chybami a 
nedokonalostmi. A tu platí, myslím, zvlá
ště pro nás, české katolíky“ Buďme v dob
rém smyslu tradiční a pokrokoví, ale ne
buďme konservativni!

My tedy nevstupujeme do nového ro
ku s Bohem »starým«, nýbrž s Bohem 
věčné živým. Našim heslem do další 
práce nebude »držeti se dobrých starých 
věcí«, nýbrž budovati nové na zá
kladě věčného. Nechceme jenom 
něco hájit, chceme dobývat mečem 
Ducha! Nemáme mnoho co konservovat, 
musíme stavět! Lacordaire kdesi na
psal: »Je vlastností velkých srdcí, že vy
stihnou hlavní potřebu své dobv a že se 
jí zasvětí.« To činili apoštolově a svati 
všech dob. O to se musíme pokusit i mv. 
Hlas dobv je hlas Boži. V novém roce bu
dujme nové na základě věčného.

Alexander Heidler.

základem státu.
Bistra je 260.000 Kčs, předseda vlády má 340.000, 
náměstkové jeho mají po 300.Ó00, plat poverenika 
25Ó.0Ö0 atd. Máme pét náměstků předsedy vlády. 
Jak toto jejich rozmnožení, tak vůbec rozmnoženi 
počtu ministrů se nedělá podle skutečně nevyhnu
telných. věcných potřeb, nýbrž z obyčejných stra
nických taktik, aby se dostalo na větě! počet 
Dělá to tedy dojem, že stát je hlavně pro zaopa
třováni stran a jejich vedoucích osob. Dá se 
opravdu těžko fiel, co v tom váem je »lidové de
mokratického«, co v tom věem může u prostého 
člověka, který mnohdy neví, kde mu starostmi 
hlava stoji, vzbuzovat dojem, že spravedlnost je 
základem státu. Zodpovědní Udé by sl toho měli 
být vědomi, měli by onu demokratelkou rovnost 
opravdu trochu konkrétněji ukazovat a v době, 
kdy bude třeba všude, šetřit, začít poctivě sami 
u sebe. Loyálnimi vlasteneckými slavnostmi se 
dnes veřejné míněni netvoři a nikdy se netvořilo. 
Nesmí vžnlknoutl dojem, že republika je věc, kte
rá může zajímat jen několik málo lidi, protože 
pak by se těžko uskutečňovaly věci, k nimž je 
třeba opravdového nadšeni všech, jako na př. 
dvouletka, pak bychom byli špatně připraveni na 
případné nové ohrožení republiky. ak.

t.'m byla spisovatelka pozvána, aby vyložila zá
stupcům tisku, podle jakých zásad pracovala a 
jak se vypořádada s překážkami. Předčítala teh
dy zpravodajům některé výňatky z rukopisu.

Většina novin přijala tento projekt sympatic
ky- Některé kruhy jej ovšem odsoudily jako »vul
gární«. »neuctivý«, »rouhavý«. Začala divoká 
kampaň proti projektu, bošlo dokonce proto 
k Interpelaci v Dolní sněmovně. »Náboženský po
radní sbor« rozhlasu nebylo tehdy možno zvlášť 
svolávat, každý jeho člen dostal pouze poštou dva 
první kusy. Souhlas byl takřka jednomyslný. 
»Tentokrát nebude nikdo moci cirkevni repre
sentanty obviňovat) z úzkoprsosti nebo ze suché 
repružnosti.« prohlásil ředitel rozhlasu. A tak 
byly tyto hry skutečně vysílány. Způsobily ne
obyčejné překvapení, měly však nesmírný úspěch, 
jrnž stále rostl.. Pro všechny byl to určitý otřes, 
pro několik pohoršení.

Některé námitky byly směšné- Představitel 
hlavní úlohy byl nařčen, že »představuje Božství«. 
Někteří šlí tak daleko, že přičítali provozováni 
těchto her pád Singapuru. (Japonci -právě tehdy 
dobyli tohoto důležitého bodu britské fišé.) Hlavni 
a nejčastěji vyslovovaná kritika pocházela z práv
ních předpisů- V Anglii existuje zákon, jenž za
kazuje. aby někdo na jevišti představoval někte
rou osobu nejsvětější Trojice. Lord Chamberlain 
(r.eni to onen s nimž máme smutné zkušenosti 
z dob Mnichova; ten byl tehdy již mrtev) pro
hlásil. že přesně vzato. Kristus se neobjevuje, 
když se jei na tuto námitku předem ptali. — 
Odpor vyplýval ve skutečnosti z důvodů mno
hem hlubších. Totiž z oné ťormy protestantismu, 
velmi rozšířeného, jenž představuje »korektní« 
křesťanství, křesťanství pro neděli, bezkrevné. od
tržené od života, vyjadřujíc! se ve vznešené, sta
romódní řeči. Toto »náboženství gentlemanů«, 
jak je nazýval Newman se asi poznávalo »v zá
stupu obchodníků a b“okratů«, takovýchto smuí- 
nvch hypochondrů, jak ie tepal Jan Křtitel ve 
dt uhé z těchto rozhlasových her a v jiných po- 
stóvách- Nejprotestantštéjši protestantismus po
vstal a protestoval, protože tam nenacházel své 
klasické biblické výrazy, protože byl nespokojen 
š tímto živým Bohem, z masa, a z krve, s .tímto 
příliš lidským Ježíšem, really real, jenž říkal do-

V koloniích to hoři.
Francouzům to letos zrovna na vánoce nepří

jemně zaskřípalo v jejich koloniální říši. Do Je- 
j-ch věčných a myslím nikomu jinému na 
světě nepochopitelných politických hádek do
mácích vpgďy výstřely v lejich vzdálené ticho- 
mořské Indočině. Pochybuieme. že ie to na
praví a zrněni. Nenapravil Íe ani Hitler v nebez“ 
řečné blízkém sousedství. Jen několik lidi, kteří 
mají kdv na přemýšleni, se ssi zamysli nad lim, 
čím státv vznikali a čím zanikají, čim státy ros
tou a buduji kolonie.

Budováni kolonii je normálně výraz překy
pující životni síly, která sl stále hledá nová 
pole a nová působiště- Buiováni kolonii předpo
kládá fysickou i mravní silu, fysickou i mravni 
převaha nad těmi, k nimž přicházím. Přes své 
různé špínou a krvi poskvrněné stránky jsou dě- 
j ny kolonisačni činnosti evropských národů přece 
jen kusem slávy lidstva, isou epochou, v niž ev
ropské lidstvo bylo vybráno za nástroj BoŽich 
Úmyslů k sjednoceni světa v tajemném Těle |e- 
dlnéltó Spasitele.

Dnes se Evropany vybudované koloniální říše 
většinou hrouti. Zhroutily se ovšem napřed jejich 
uředpoklady. Nač potřebuje Francie kolonii, nebo 
co může dát svým koloniím, nedovede-lj si zorga- 
nlsovat svůj vlastni domácí život?

Doma nemá ani dělníků ani sedláků, nemá 
piedevšim děti. Nemá chuť k dětem a nemá 
mnohdv ani chuť k životu. Koloniální národy 
máji dnes dosti své inteligence která pochopi
telně nemá chuti dát se komandovat néiakvmi 
seržanty vzdáleného národa který iakž takž unikl, 
a to íeště s ciži pomoci vlastni porobě a který 
se ze své netvětši dějinné zkoušky ničemu ne
naučí'. protožě místo aby děkoval Pánu Bohu za 
zichráněni a skromně pracoval, dělá komedie 
s h.lasljvánfm sedmkrát za rok a po všech hlaso
váních není s to se do^rovoln* * podridit někomu 
ze svých, jakobv nebyl měl do včereiška dost 
tyrsnie Prušákú a jejich stvůr. Pak chtějí, aby 
ijim t-i v koloniích klapalo. Nechápou, že iak 
u s'átů a národů, tak u jednotlivců veškerá účin
nost wstunování na venek te v přímém poměru 
s vnitřní silou a vnitřní hodnotou. Nestojím-li 
sám v sob*  za nic. má'o mně pomohou umřlé 
tr'ky rázného naparováni a deklamováni o <iě- 
ithhéni posláni a o historických chvílích. Dřlinv 
dělají většinou tl. kteři o nich moc nemluví. ktsH 
o n ch nanejvýš tiše ve volných chvilich medi
tuji a učf se z nich.

veécr pronásledování, upozornil křesťany, aby 
nekolísali ve své vire. I my dnes opakujeme toto 
voláni na poplach, ve chvíli, kdy se dějí pokusy 
rozpoutat boj ve dvou protivných táborech: 
s Kristem nebo proti Kristu, s Církvi nebo proti 
Církvi. Je třeba, aby se věřící probudili ze své
ho příliš dlouhého spánku, aby si uvědomili pra
vý st3v věci a svou zodpovědnost. Mateřská Cír
kev bude s nimi a při nich.

A sv. Otec skončil svým apoštolským požeh
náním, jež udělil zástupcům »jako záruku lásky. 
Jen tato víra tvoři muže a státníky. ak.

hlasu musili v tomto směru učinit objektivní 
diagnosu nechť byla sebe nepříjemnější. Jedni je 
přijímali sympaticky, druzi nepřátelsky, třetí lho
stejně. Všecky tri skupiny byly početně asi tak 
stejné.

BBC má zásadu, že musí být zajímavá pro 
všechny. Jak tedy předložit hodnoty křesťanské, 
aby se dotkly jak oněch lhostejných, tak dokonce 
oněch, u nichž křesťanství vzbuzuje odpor, ba 
nepřátelství? Problém takto formulovaný je 
vlastni všemu modernímu apoštolátu, jenž musí 
pracovat ve světě stále vic a víc odkřestaněném. 
vic a víc ve veřejném a společenském životě 
zlsfcisuvaném a to i v takové zemi jako je Anglie, 
která íe oficielně a citové křesťanská-
• Ředitelství rozhlasu nehledalo odpověď na 
teto »jak?« u žádného theologa, nýbrž obrátilo se 
na Dorotu L. Sayersovou. jednu z nejčienějšich 
anglických spisovatelek, autorku detektivních ro
mánů. Takové detektivky, psané věhlasnými spi
sovateli. máji v Anglii vysokou úroveň umělec
kou. výchovnou, někdy dokonce filosoficko nábo- 
ženskou, kterou si my dovedeme sotva představit. 
Vzpomeňme si jen na G- K. Chestertons, na jeho 
Otce Browna a na ostatní velké katolické autory, 
jako Ř. H. Bensona, Hilalra Belloca atd.

Miss Sayersová napsala již o vánocích r. 1938 
pro anglický rozhlas hru pro děti o narozeni Je
žíše Krista: Ten. který má přijití. Hra méla vel
ký úspěch- Tentokrát na ni žádali sérii dramat 
ze života Kristova. Měli bytí vysílány jednou za 
mésic. v neděli večer, v době vyhražené dětem- 
Spisovatelka dala tři podmínky: 1. Kristus bude 
sám jednou z jednajících osob: 2. biblickou látku 
bude možno zpracovat s tímtéž realismem jako 
” předešlé zmíněné hře; 3 .vše bude možno psát 
v dnes užívané angličtině a ne v 'biblické řeči 
z roku 1650. v niž je dodnes oficielní překlad 
Písma sv. BBC byla úplné srozuměna s těmito 
podmínkami. Skoro dvě léta — od února 1940 do 
prosince 1941 — zatím co Anglie stála samotna 
oproti vítěznému Hitlerovi, byla Miss Sayersová 
ponořena do své práce. »Užívala pilné Nového 
zákona v řečtině a nashromáždila si značnou 
theologickou knihovnu-« Dvanáct dramat bylo 
plodem této práce. První z nich mělo býti vysí
láno v nedéli před vánoci 1941. Deset dni před

A to se tvká i nás. My také stojíme před ko- 
!cn:sačrim úkolem, na němž nám záleží mno
hem mnohem více než Francouzům na udržení 
«»dně kolonie v Tichém oceáně. Celé pohraničí 4e 
třeba organisovat- A nezdá se. že bvchom dnes 
k tomu byli právě v neílaoší kondici. Vánoční 
řeč pana presidenta nezněla věru jako štědrove
černí Idyla zlatého věku, do kterého bvchom 
byli 9. května 1945 vstoupili. Sobecké požitkář
ství se mnohdy vybijí ořlmo v orgiích. Vánoce, 
jako vždy, isme naplnili proudem sentimentál
ních řeči o doiemné oodmanjvosti dítěte a nri tom 
hlodá mor potratářstvi nezadržtelně na kořenech 
rsšeho národního bytí. Vynikající lékařští spe
cialisté odmítali denně několik zákaznic pro ne
dostatek času, protože nemohou stačit. A při tom 
prý taková operace stoji deset až patnác tisíc, 
.'ak zde pomoci? Zákazv. zákony, tresty? Zákony 
se vždycky obejdou, tresty zasáhnou obvčeině 
ien tv méně prohnané a méně šikovné. Dokud 
neonnovíme vnitřní zákon, iejž ruka Boží vepsala 
da nzšeho svědomí, budou marné všechny řeči 
o nutnosti nápravy. Za ttm účelem musí však 
aánoce přestat pro nás být sentimentálními svát- 
kv dítěte, musí se zase stát skutečně Nározením 
Páně, narozením Dítěte, které 1 v Jesličkách zů
stává Původcem. Zákonodárcem a Cílem veške
rého života a veškerého smyslu života vůbec, ak.

brý den a uměl se smát, s tímto vlastním nábo
ženstvím Vtěleni, které reformace svým nervos- 
mm strachem z modlářství a z »vnějších forem« 
do značné míry odvtělila. Hnuti odporu se orga- 
msovalo kolem typicky protestantských společ
nosti jako »Lord’s Day Observance Society« 
(Sdruženi pro zachováváni dne Páně) a »Pro
testant Truth Society« (protestantská společnost 
ciavdy). skupin to jinak hluboce věřících a zbož
ných. ale odtržených -od pravého proudu křes
ťanství.

Dramatická jednota jednotlivých části i celku 
tohoto dila je dosti uvolněná. Má-li drama být 
jednár.im. je zde spíše jednota psychologická, vy
plývající ze sounáiežnosti charakterové, nežli jed
nota dramatická, vyplývající z rozvíjeni jednání. 
Celkem málo zápletek a zejména málo onoho ne
přetržitého. nezměnitelného spádu, spějícího 
k rozuzleni, jenž vzniká ze situaci a z charakterů 
a k němuž by bylo v evangeliu dost podnětů.

Jak to přijde tedy, že 1 při pouhé četbě vaše 
pozornost neochabuje, že »sie v stálém napětí a 
cítíte nastávající katastrofu? Je to proto, že vita
lita osobností ie velmi intensivni, že rychlost roz- 
mlúv. přirozenost scén, psychologická jemnost 
analysy je prvotřídní; je to přetjévšim proto, že 
celé drama je neustále cítěno a předváděno jako 
aktuelnl, které zajimá dnešn! posluchače stejňě 
jako osoby v něm kdysi jednající. Neni to iiž 
pouhá záležitost uméni, neboť Dorota Sayersová 
přestupuje práh viry.

Podřadnější úlohy s velikou péči kreslené, 
vznikly přetavením některých osobnosti evan
gelia- Je to postup úplné oprávněný a zde velmi 
obratně využitý. Většina z nich je nezapomenu
telná. na př- mssérka Klaudle Prokuly (manžel
ky Pilátovy), roztomilá Eunika. mlgdá hezká ka
nanejská maminka, jejíž dcerušku Ježíš uzdraví 
za odměnu jeji viry a také jeji duchapřítomnosti. 
Je třeba slyšet, jak vypravuje o onom uzdraveni 
tvé paní. Evangelium taxto upravené nabývá 
opět své někdejší svěžestí-

(Příště některé ukázky tohoto moderního bib
lického dramatu, jenž nabývá zajímavosti právě 
tím. že přispěl k šťastnému rozuzleni drámatu 
druhá světové války.)



RNDr. Artur Pavelka:

Znameni nové éry.
Tolik a tak rostodlvné mnohdy oslavované da

tum Nového roku se vyjímá bezmocné proti ži
vým znamením, vUticlm nové období ve vývoji 
naät národní společnosti. Výmluvná znamení no
vých obzoru se objevují nad našim národním ži
votem poválečným a zastiňuji úplné okolnost, že 
začínáme nový kalendářní rok. Naši pozornost 
poutají jiné, vpravué přelom čaau véátlcl zmény.

Nestačí vnímavé duši úplné nová skutečnost, že 
biskupové shromáždénl k jednáni o duchovních 
potřebách českého a slovenského národa proje
vují činorodý zájem také o hmotné potřeby na
šeho národa, že z úst jejich alyélme primcu po
bídku, abychom se my včřici začlenili upřimné 
do dvouletého plánu na hospodářskou obnovu naši 
vlasti? Chápete šířku a hloubku, se kterou pojí
mají naše narodili společenství v jeho tésné spo
jitosti mezi duchem a hmotou?

Byla kdy dříve katedrála sv. Vita svědkem 
události tak Mastných jako v uplynulých dnech 
prosincových? Aby vrcholným obřadům naší litur
gie byla přítomna v manifestačním počtu několik 
set svých zástupců celá oficiální naše veřejnost 
v cele s komunistickým předsedou vlády naSi re
publiky? Aby tento representant protichůdného 
světového názoru první ze všech občanů republi
ky vzdal hold nové svěcenému arcibiskupovi muž
ným stiskem ruky? Blglio vlasti bylo zde strůj
cem bratrské shody a velkorysost arclpastýřova 
jejím požehnáním.

A co slyšíme ve vánočním projevu presidenta 
republiky? ^4enl to otázka dorůstající naší mlá
deže a její mravní výchovy, která přímo zneklid
ňuje hlavu našeho státu? Kdo by mu mohl za to 
býti vděčnější než ten, jehož žuavý, ano přímo 
živelný zájem o tu naši mládež jest životni náplni, 
náá arcipastyř, jehož modlitby vystupují s mod
litbami ostatních biskupu a knčžl, vychovatelů a 
rodičů a s modlitbami věřících dětských srdci za 
zachránění této jediné naděje našeho národa!

A jak odpovídá na výzvu pana presidenta ke 
třicetiprocentnímu zvýšeni pracovního výkonu 
každého z nás ozvěna nedávno před vánocemi vy
daného pastýřského listu českého primasa ? Vyzývá 
nás k práci, především k práci. Bude to práce 
posvěcená eucharistii, ale bude to práce Usilovná. 
Volá přímo: .Zařaďme se tedy každý na svém 
misté a svým způsobem do pracovního dvouletého 
plánu naM vlády a vzývejme Boha o pornoc a po
žehnáni.« A všem vélícím 1 nevěřícím připomíná 
v přátelském napomenuti varovná slova: »Nesta- 
vl-U Hospodin domu, nadarmo pracuji, kdož jej 
staví.« Podnět autority světské se zde protíná 
s životním heslem autority duchovni ve společ
ném ohnisku práce.

Posledním z mnoha současných znamení budiž 
zde uvedeno oficielní loučeni pana arcibiskupa 
s dejvickou obcí. Zástupci všech čtyř politických 
stran, pěvecké spolky, představitelé různých kor
poraci a děti se sešli. Ani tam katolíci nebylá 
v převaze, poněvadž se o rozloučení v kostele ne
dověděli. Byla to tedy společnost všech vyznání 
a názorů, všech stavu a různého stáří, pravý prů
řez našim národním společenstvím. A pan arci
biskup byl zřejmé jejích. Sám byl šťasten. Nic 
však nemohlo důrazněji podtrhnoutl upřímný po
měr >mezl obětavým vlasteneckým knézem a kaž
dým Cechem dobré vůle, jako nevídané sbratřent 
politických vězňů. TI svého bratra Berana, jak 
ho nadále nazývají, nechtějí propustili ze svého 
středu, nelouči se s nim a zapřlsáhajl ho, aby ve
řejně nosil odznak společného jejich utrpení, aby 
čest v bratrovi Beranovi jim prokázanou mohli 
veřejně s ním sdílet. Bratrské objetí a vzájemné 
políbeni československého důstojníka a vysokého 
církevního hodnostáře jsou výrazem pouta spo
lečně prolité krve, pouta vižiciho k osobě apoštola 
nejen duše věřící, nýbrž mnohdy I nevěřící, vždy 
však vnitřně sjednocené jako kdysi na okraji 
smrti. Jasně zazářilo, znamení nerozborného pou
ta, ukutého mezi všemi členy národa, knězi 1 lai
ky, věřícími 1 nevěřícími v těžkých dobách spo
lečného utrpení.

V těchto znameních bratrské spolupráce rodí 
se nová éra. Knížecí etiketa důstojenství arcibis
kupského trůnu se mění v otevřenou náruč milu
jícího otce, který objimá všechny své děti šťastné 
1 méné šťastné. Ledy předsudků protináboženských 
se v žáru obětavého srdce pokorného kněze mění 
v — vnou vláhu svorné spolupráce. Smrtící pak 
lhostejnost náboženská se probouzí k jasnější 
orientaci a spravedlivému hodnoceni duchovních 
hodnot ukrytých v osobnosti kněžské.

Děkujme Tvůrci za velká tato znameni bratr
ského sblížení hovořící k nám v těchto velikých 
dnech našeho národního života a nezapomínejme, 
že v nemalé míře bude záležet! na nás, na naši 
obětavosti a na vytrvalosti našich modliteb a naší 
práce, vzejde-11 z těchto ryzích znamení opravdu 
dlouhá éra upřímné spolupráce celého národa.

1939-1942-1946-1947.
Novým rokem 1947 opustíme poslední 

stopy neurčitého a prozatímního stavu 
v náboženském a církevním životě. Zakon
čeni bylo vyplněním nejdúležitějšího pro- 
visoria, obsazeni pražského arcibiskupské
ho stolce a bude dokonáno, jak možno oče
kávali, v tomto roce i obsazením biskup
ství budějovického. Proto má pro katolic
ký život budoucí rok význam mezníkový.

V čem by hlavně a podstatné asi tento 
význam byl?

Myslím, že v přechodu z období proza
tímního do období stálého, z neurčitého a 
obecného do období určitého. Třebas obec
ně se řídi katolický život obecnými zása
dami a duchem Krista Pána a Církve, pře
ce nutné vtiskne každý nositel posvátné 
moci své svěřené mistni i dobové oblasti 
zvláštní a vlastni ráz v onéch obecných 
mezích. Když tedy jest již obsazeno pri- 
matiálni biskupství, které má jakožto bis
kupství v hlavním městě státu i širší fak
tický význam a postavení, jest tím již dá
na určitá cesta a ráz. úkol i smér kato
lickému duchovnímu i vnějšímu životu.

A tento přechod do hotového období 
katolictví u nás je především a po všem 
úkolem, který tímto rokem začíná.

Dovolte, abych uvažoval, ano, rozjímal 
krátce, věcně a podstatné, — ne do jed
notlivostí, o tomto úkolu.

Především je třeba p ř i j m o u t i no
vého duchovního arcipastýře vnitřně, 
ne pouze vnějšími projevy. Vnitřně zna
mená v duchu viry, která v něm spatřuje 
posvěceného nástupce sv. apoštolu, no
sitele učení viry a moci. Vnitřně znamená 
dále, že je nutno srovnati jednotlivé vnitř
ní názory, úmysly a směry náboženské 
činnosti v jednotu a společenství cesty i 
čile.

K tomu je třeba p o z n a t i jeho 
úmysly a postup i způsoby, a to s ohle
dem na to. že bude často mluvčím všech 
biskupů státu ve společných naddiecés- 
nich zájmech, na př. v potřebách tisku, 
rozhlasu. Katolické akce celostátní.

A v tom duchu i v takto daných me
zích bude nutno, aby provedly všechny 
katolické instituce — spolky, ústavv, tisk, 
podniky a akce — přechod k trvalému a 
hotovému svému stavu, a to jak vzhledem 
k vlastní činnosti, pokud byla do určité 
míry neujasněna, tak i vzhledem k pomě
ru ke druhým, s nimiž má styčné plochy. 
Mysleme zde na organisace různých sta
vů, na podniky exerciční, sjezdové, cha
ritativní, studijní. Tato konsolidace nasta
ne asi hlavně po stránce organisační, ne
boť po té právě mohlo panovati neurčité 
očekáváni. — Kdybv si tento přechod vše
chny, pokud se jich týká a nebude jich 
málo. — instituce a sdruženi uvědomily 
jako důležitý úkol tohoto roku, bylo by to 
mohutným ziskem pro účinnost apoštolátu

Ježíš či Barabáš?
V časopise »Nová práce», v předvánočním 

čísle vyšel článek »Politické procesy — řlisto' 
rickoprávna Studia«, z níž přinášíme jednu část 
s podtitulkem »Ježíš či Barabáš?«

Traglckú problematiku politických pročesav 
představuje nám v celej hlbke otázka římského 
mlestodržiiela Piláta: »Koho chcete, aby som 
osíobodil: Ježíše a či Barabáša?« Ak možno po
rovnávat božské s 1’udským, máme před sebou 
dokonalý obraz politika, ktorý Ide na smrt prc- 
to, že robil len dobré. Rozdiel medzi procesom 
obyčejným a politickým osvětli nám i tento 
psychologický moment: o vrahovi nikto a istotu 
nevie, aký trest ho čaká; osud politika, posta
veného před súd, je spečatený — rozhodlo sa 
o nom mesiace před započatim procesu. Tuto 
skutočnost si jasné uvědomovala i král ovna Má
ria Stuartová: »Výrok smrti nade mnou je už 
dávno připravený, protože můj život dává pro
následovaným katolikom nádej, že znova nado- 
budnú stratenú slobodu vierovyznaaie.

V podstatě sa krůtí celá problematika poli
tických proeesov okolo raison ďétat. Stát, t j- 
vládnuca politická skupina má vždy nějaký 
prvořadý ciď, klorému obetuje všetko iné — 
i spravedlivost. Ciď tento je měnlivý, přizpů
sobuje sa času i okolnostiam: jeho hodnota je 
problematická. Ciel om Napoleona bolo zničit 
emlgráciu a preto dal odsůdlt jej predstaviteTa 
vojvodcu z Engbien; Alžběta chccla zničit káto- 
licizmus v Anglicku; preto dala popravit kato
ličku Máriu Stuartovú, v ktorej skládali katolíci 
svoju nádej. I s hl’adiska raison d’ilat možno 
o politických procesoch použit výroku Talley - 
randa, ktorý povedal na okraj procesu s voj vod- 
com z Enghien: »To je viacej ako zločin, to Je 
chyba.« Politik, ktorý bez veFkých okolkov 
šliape po mravnosti a spravodlivostl, mal by si 
uvědomit aspoň tuto talleyrandovskú pravdu.

V politických procesoch ide o akt čisto poli- 
ticko-mocenského dosahu: je to poslcdná etapa 
boja o moc. Prečo teda politici sami nevynášajú 
rozsudky smrti nad porazeným politickým pro
tivníkem? Pilát po rozsudku nad Ježišom Si 
umyl verejne ruky: on nenesie vinu za vyliatu 

i pastorace. Vždyť právě tím. že některé 
akce nebo sdružení nemělv přesného vy
mezeni svých .úkolů nebo že nevěděly 
o jiných, jaké ony mají úkoly, nebo že 
vůbec existuji, se ztrácelo mnoho spolu
práce a vzájemného doplněni a naopak, 
dělalv se některé práce dvojmo.

Domnívám se dále a myslím právem, 
že bude ráz katolického veřejného života 
důrazně duchovni povahy, věcně a záměr
ně stavějící na nadpřirozených základech 
víry, důvěry v účinnost modlitby a mi
losti. na pravém cíli k slávě a lásce Boži. 
Třebas ovšem tento ráz má každá svato- 
vláda, nemusí vždy vynikat nebo miti pře
vahu. Jsou jistě způsoby, kde stránka 
organisační, — ovšem že nutná a potřeb
ná. ale ne prvni, — nebo stránka mocen
ská, právní a pod., mají také svou pře
vahu nad stránkou vnitřní a čistě nadpři
rozenou. Nutnost prvenství nadpřiroze
ných skutečnosti, cest a clip jest dána i 
přítomným stavem lidstva, které právě 
ztratilo z vnitřního i veřejného života bož
ský zjevený obsah a základ, který byl 
dříve. Dřivé tedy, kdy existence nadpři
rozených skutečnosti byla samozřejmá a 
vládnoucí, mohly jíně stránky převládat 
nad touto, která byla obecnou. Dnes je 
tomu jinak, protože vědomi těchto sku
tečností, — Boha, božství Kristova, mi
losti a jejich cílové místo. — není ani vě
řícím pod tlakem prostředí ani živým ani 
prvním potřebným. I tento prvek nutno 
miti za podstatný ve zmíněném přechodu 
a vložiti jej do základů definitivního sta
vu všech sdruženi i činnosti.

A konečně možno počitati po odstra
něni okupačních překážek v novém roce 
s definitivní úpravou a formou nejhlav- 
nější, vše pojitnajici akce, — A k c e K a- 
t o 1 i c k é. I kdvž se zdálo, že po zesnutí 
jejího geniálního roditele, svaté paměti 
Pia XI., ochabl zájem o ni, přece i svátý 
Otec Pius XII. znovu se k ní vrací ve 
svých aktech a projevech a sama věcná 
její potřeba jakožto nejsilnějšího pro
středku pro obnovu virv v lidstvu jest je- 
jim trvalým aktuálním důvodem. Nový 
neid, pražský metropolit» byl jejím učite
lem i činitelem a zůstane jim nyní tím 
spíše, kdy může ji z plného přesvědčení 
i z plnosti moči dopomoci k jejímu místu 
a účinnosti.

Záleží tedy na tom, aby si každý živě 
věříci uvědomil okamžik i nutnost pře
chodu k pevným, trvalým a jednotným 
formám katolického dění i činění a posta
vil se oddaně a věrně na své místo, ať 
jako jednotlivec ve svém povolání, tak i 
jako činitel zařazený v tělo Církve na 
určitý úsek.

A to jest vztah roků 1939, 1942, 1946, 
1947!

P. Dr. Jan Ev. Urban O. Fr. M.

krv Spravodíivého. Po ňom umývajů si ruky 
vel’mi důkladné Piláti všetkých čias. Ba dokonca 
Piláti nášho technického storočia sů technicky 
vyspělejší: sú před publikum neviditelnými re- 
žlsérml tragického filmu politických proeesov. 
Pre maskovanle svojej účasti na politických 
procesoch majú politici vel'mi závažné důvody. 
Fredovšetkým zvrhnů so svojich pllec zodpověd
nost na sudcov; dávajú st zdanle povznesenej 
spravodlivostl; smělo můžu vystůplť vo volebnej 
kampani před privržencov odsúdeného politika 
so žiadostou o hlasy do parlamentu a konečne 
bez vďkých šitrupuli můžu 1st v případe potřeby 
tou Istou politickou cestou ako leh odsúdení 
odporci.

Nejedna revolúc|a na zrůceninách Bastilly 
postavila gulllotinu.' Amnestujú sa obecné, su
rové zločiny a súčasne sa zavádzajů drakonické 
zákony proti politickým odporcom; v prestávke 
medzi týmito zákonodárnými aktami sa pripfja 
na zdravie slobodě, spravodlivostl a demokracii. 
L’udstvo sa z d»jln nepoučilo. Je vjacej ako 
pravděpodobné, že I náš vek na otázku svojho 
Piláta rozhodne jednoznačné v prospěch Bara
báša.

Tento způsob psapí. zejména pokud jde o bib
lická přirovnání. ti ném sa vyskytující, nelze 
schvalovali. Je to přímá cesta k smíšeni národa 
s Bohem, ntodnfch ?ájmií se zájmy Božími, jak 
se více méně vyskytuje ve všech režimech tota
litních. od apotheos římských cťssřtl, až pó vše- 
qhnv ty moderní fašismy. Bůh je jediný, věčný, 
nezměnitelný, politické režimy jsou nutně měn
livé. Wiii'eme se sejit a můžeme si porozumět Jeti 
tehdy, péřfme-li skutečně p tohoto Boha, jenž jí 
n<jd všemi režimy a vldtjaptf. Přiřovtiijváme-ii 
však právě tyto režimy s 'věcmi Božími, zlehču
jeme věci Boží, ótřásáme majestátem Božím, 
strhujepiý jej d<? svých. často tak nechutných 
hádek a sportl. Děláme tím zárpvetl z politiky 
bohoslužby, což je snad pochopitelné na i>ř. u islá
mu, v křgsfanstvi je však nutně rpuhdpím. Od
půrce mého politického směru se pák stává cd- 
píreem Božím. Sblížit se s nim, dorozumét ’e 
s ním. spolupracovat s ním, je pak nutně čin

HUNT. HATÍJXA, I». potivatln Héďac Krilarš

Dominik Pecka, Artur Pavelka, 
Bohdan Chudoba: 

OTÁZKY DNEŠKA

Křesťanský realismus a dialektický 
materialismus. •

Stran 180. Cena Kčs 45.—.
Kniha vzniklá z nevyhnutelné potřeby 
dne a ze silného zaujetí, to iedině opráv
něného zaujetí pro pravdu. Autoři vychá
zejíce každý ze svého stanoviska, daného 
jejich studijnim oborem, dospivaji k té
muž závěru: k bezvýhradnému zamítnuti 
pavédného receptu na dryáčnické léčeni 
všech těžkosti dob a k rehabilitaci křes
ťanského realismu, jediné filosofie, která 
není poplatná zvrácenostem německého 

monismu.
KNIHA MALÝCH PROROKŮ

Podle kriticky upraveného textu hebrej
ského přeložil Josef Heger.
Stran 200. Cena Kčs 60.—.

Další významné čislo ve sbírce Hegrových 
překladů ze Starého Zákona. Kniha boha
tá a živá, neboť tito rozsahem »máil« pro
roci jsou velkými básníky a jejich vybu
chuj iel'řeč ozařuj jnropasti netušených ta

jemství.
■dice AKORD Brno, Běhounská 21

Žádejte u všech knihkupců.

Novinky nakladatelství
Cyrilo-Metodějského knihkupectví
Gustava Francia, Praha I., Perštýn.

P. Urban Jan Ev. O. F. M.,
Cesty k víře.
Přednášky v čs. rozhlase Kčs 60,—

Dr. R. W. Hynek.
Muž bolesti II.
Lékařský obraz ukřižování.
228 stran, 62 příloh a mnoho 
obrazů v textu . . . Kčs 300,—

K. M. Valšíková,
Naše betlemy.
O betlemech a betlemářich na Po- 
ličsku. 62 stran, 8 příloh Kčs 36,—

Knihy lze objednati u každého 
knihkupce anebo přímo u

Cyrilo-Metodějského knihkupectví 
Gust. Francia, Praha I., Perštýn 14.

Obřad svíceni hromnlčck určený var
haníkům a chrámovým pěvcům (v místech I po vSem 
českém vínkové) vyjde 7. ledna t»<7. Dávno potřebný 
tisk obsahulo stručný výklad obřadu, překlad vtech 
modliteb, zrezortánské melodie, taktní úpravy lěžílch 
míst, lét by venkovské kůry nebyly s to nacvičili, stat 
»O svíčce* * z Guardlnlho »Posvátných znamení». Deset 
výtisků stojí Kčs 2».—. Objednejte Ihned ve gchole 
cantorum. Praha I. Karlova Cis. '2.

Jak se časy mění. »Obětavost Leona Bluma 
je všeobecně uznávána. (Totiž ve Francii.) Dfte 
byl považován za obludu, kterou se strašily velké

• 1 malé děti, dnes se z něho stal zachránce. Kdo by 
dnes připomínal knižku s nekonvenčními mrav
nostními názory, kterou kdysi mladý Blum na
psal. byl by takřka dán do klatbý. Před deseti 
lety v ném majetné vrstvy viděly svůdce lidu, 
psalo se o jeho dvojí Janusové tváři, která prý se 
zrcadlí ve stříbrných příborech jeho bohaté do
mácnosti a o vilách v Lausanne, které prý jsou 
majetkem tohoto vůdce proletarlátu. Dnes 'mluví 
noviny jen o jeho vynikajících duševních vlastno
stech. o očistných účincích, jaké mělo na něho 
utrpení, o jeho lásce k vlasti. Léta vězněňí za 
Pétalna a Hitlera zušleehtlla Jeho hlavu. Leon 
Blum byl vždy vzdálen malicherných politických 
tahanic a triků. Nikdy s? nesnažil dát sl zaplatit 
nespravedlnosti, kterých se mu dostalo. Dnes je 
intelektuálnějším více než kdy jindy a pokouší se 
oproštltl od materialismu I samotnou socialistic
kou stranu, jejimž je vůdcem a naplnltl ji novým 
duchovým obsahem.« — Pozn.: Tento úsudek 
o nynějším min. předsedovi Francie je zajímavý 
tím. že jej přináší velmi konservative! katolický 
deník švýcarský »Vaterland«, pro něhož je »že
lezná opona« velmi děsivou skutečnosti.

proiibožský. hřích. To v že pak vede k fanatismu 
shlíženému z náboženství a politiky, janotishju, 
jenž bývá příčinou nejhoršfch ukrutnosti a je 
v příkrém, nesmiř! íelném odporu s práúým du
chem křestanství-

Nikoho nelze stavět vědomě anj podvědomé 
naroveů Bohu, žádného člověka ani vlast, ani 
národ, ani žádné jeho zájmy. Stejně tak nelze 
srovnávat člověka, vždy nutně chybujícího, omyl
ného .s Beránkem, před jenož nevýslovnou čisto
tou a svatostí nám všem nezbývá než zahalit 
svou tvář a prosit: »Pane, smiluj se.'« Jen pevné 
přesvědčeni o drahocennosti víry, o tom, jak je 
třeba ji zachovati v její ryzosti, jen bázeň, aby 
nebyla v budoucnu poškozena tímto sniěšovdnímj 
nás vedou k témto připomínkám. afk.



Vánoce na Libici.
Tak bychom mohli nazvat 

rytinu, zhotovenou Kašparem 
Doomsem podle kresby Karla 
Skréty. Rytina patři k ozdobám 
životopisu, jejž vydal roku 1668 
M. B. Bolelucký z Hradiště, fa
rář u sv. Vojtěcha v Praze, pod 
názvem: Rosa Boěmica. Obrá
zek znázorňuje slova svatovoj- 
téšské legendy: »Hořká smrt je 
ve dveřích: tu jim napadne 
spásná myšlenka. 1 prosili vy
děšeni rodičové chvějícím se 
hlasem: Ne nám, Pane, ne nám 
budiž živ tento chlapec, nýbrž 
jako klerik na počest Matky 
Boži necht nosí Tvé jho na krás
né šiji. Tak řekli a položili jej 
na oltář Marie Panny, a v oka
mžení polevila bolest, nemluv
ňátko přišlo.k sobě a zcela se 
uzdravilo ... Označila jsi svého 
sluhu, Panno Maria.«

Vzpomínka na toto tělesné

znovuzrozeni zapůsobila na do- 
spivajiciho Vojtěcha, aby po
chopil, že má vlastně právo na 
život jedině z titulu svého du
chovního posláni. V tom smyslu 
můžeme říci, že vlastně skrze 
Pannu Marii nejslavnější pas
týř našich duší »nám, nám na
rodil se«.

Podoba sv. V ojtécha
Podoba sv. Vojtěcha z tabu

lového obrazu sv. patronů čes
kých v kostele dubečském z po
čátku 15. stoletúvyjadřuje svět
covo mládi. V 41 letech dorostl 
až do plnosti věku Kristova. Za
zářil na počátku našich národ
ních dějin, »pln Ducha svátého 
a statečnosti«, jako sv. Štěpán 
na úsvitu křesťanství. Život 
»dokonaný v krátkosti« stal se 
závazným obsahem a progra
mem všem jeho duchovním sy
nům á dělníkům na svatovoj- 
těšské vinici.

Házení slovy.
Nevraceli bychom se sami od sebe v »Kato

líku, k H. Koželuhové. I když jsme se loni v lété 
zabývali záležitosti jejího poslaneckého man
dátu. zdůrazňovali jsme jíž tehdy, že nám nejde 
o osobu, nýbrž o způsob, o celé to nedemokra
tické tajnůstkářství, o celý ten náhlý přechod 
z nejvyšši popularity k vzdáni se mandátu, jenž 
tyl a zůstal veřejnost; nevysvětlený. Neříkali 
jsme, že tam nemohou být vážné důvody, 
měli jsme však za to. že občanstvo, na jehož de
mokratickou rovnost jsme tak hrdi, má právo ty 
oůvody znát.

Hájili jsme tyto zásady otevřenosti a slušnosti 
ne právě prots že šlo o H. Koželuhovou, byly 
bychom je hájili, kdyby šlo o kohokoliv, protože 
jsme nepřátelé t. zv. neutrality. Nesprávnost, ne
spravedlnost. lživost a jiné podobné věd zaslu
huji odsouzeni poctivého křesťana, at se jich do- 
prušti kdokoliv a ať jimi <tcpi kdokoliv. I kdy- 
tých nedovedl pochopit, jak velice vyžaduji ta
kovou naši úctu, spravedlnost a pravda sama 
v sobě, měli by mne cro ní nadchnout důvody 
nraktické. vlastni opatrnost a předvídavost, že 
nespravedlnost, která dnes zasahuje někoho ji
ného. může zitra zasáhnout mne Samého, ne- 
chám-lí ii volné pole. Fašismus, který v roce 
1S35 znásilňoval beztrestně Habeš. znásilňoval 
za málo let na to Československo, pak Polsko a 
pak skoro celý svět.

Proč se tedy vracíme zase k H Koželuhové? 
Protože v povánočnim »Právu lidu, ze dne 28- 
prosince 1946 byla zpráva, že Koželuhova dnes 
organisuje oposici za podpory nejenom demokra
tické strany slovenské.'nýbrž i za podpory Vati
kánu- Někdo sí mysli, že z každé novinářské věty 
se nestřílí, že by tedy bylo lěDe přejit mlčením 
tento ničím nedokázaný a nedokazatelný nápad. 
A přece tomu neni tak. Každv. kdo zná konkrét
né naše lidi zejména takové prosté, drobné lidi, 
ví. jak právě oni lpi na republice a jaké vzrušeni 
se iich zmocni, slyšřli o nějakém opětném jejím 
ohroženi. V demokratickém státě je oposice né*  
č.m velmi přirozeným.. W Churchill, po léta sym
bol a ztělesněni celého toho gigant.ckého boje za 
vlastni existenci britské říše, je dnes vůdcem 
cposice ieho Veličenstva, a nikoho z Britů nena
padne. že by dnešní Churchill byl jiný než onen 
Churchill z válečných let

Vatikán měl pomáhat znovu nabýt ztracené po' 
pularity? Vatikán, jako symbol hlavy katolické 
Církve, vi. že je zbudován na skále a že tou ská
lou je Kristus. On žije s námi, se svých oltářů 
rozlévá On svou božskou silu do srdci svých vě
řících- On a tato jeho sila jsou naději Církve, 
jsou naději nás všech. Každý, kdo zná tento pra 
v-ř život Církve, ví, jak směšné a nejapné je 
všecko spojováni VaHkánu s oposičnimi kombi- 
rscemi ať už dr. Koželuhové nebo kohokoliv 
jirého- ak.

’U nás však si prostý člověk při slově oposice 
hr.éd Dředstavuje protistátní spiknuti, celé to 
vritropolitické vřeni, které vedlo u nás i na Slo
vinsku k událostem z r- 1938 a 1339. Jaké my
šlenky mu mohou tedy táhnout hlavou, když čte, 
že Vatikán podporuje u nás oposični hnuti? 
Zvláště když na př. »Český zápas» jistě nepro- 
paše této vhodné příležitosti a předloží tuto zprá- 
v; svým .čtenářům, ne sice s podrobnějšími dů
kazy. ale se šťavnatější příslušnou omáčkou. 
Proč -Právo lidu« přilévá takto zbytečně oleje do 
ohně? Vždy znovu a znovu se ptáme, kdo to je 
Vatikán? Je to Vatikán, jenž má u nás svého 
diojomatickêhr» zástupce a jenž při nedávných 
slavnostech arcbiskupského svěceni ukázal tolik 
pochopeni pro klidná- rozvoj našeho státu? Jaký 
záiem by mohl mitj na ooosičnich hnutích u nás? 
A novy pan arcibiskup sám? Nespojuje právě on 
reioddanějši. př.mo dětinnou úctu k sv. Otci, jenž 
je duši a srdcem Vatikánu, s otcovským zájmem 
o vše. co se děje u nás. o vše. čim žijeme a dá- 
cháme dnes my? Od účasti na pohřbu kohinoor- 
ských oběti až po vánoční návštěvu ve vojenské 
nemocnici, po návštěvu pana presidenta v arci
biskupském oaláci a návštěvu pana arcibiskupa 
ra pražské radnici a u jednotlivých ministrů, vše 
to dokazuje, lak" umělé, za vlasy přitažené by bylo 
dnes mluveni o nějaké »vysoké hierarchii,, která 
ty chtěla dělat oposici a podporovat ji zvláště 
v pani dr. Koželuhově Vždyť ona. ještě když 
psala a mluvila v lidové straně, nejčastějj zdů
razňovala nezávislost, což znamená totéž iako 
nezáiem stranv na Vatikánu. Proč by li tedy dnes

Vstupujeme do jubilejního roku 
svatovojtéšského.

Devftistépadesáté výročí smrti sv Vojtěcha, druhého biskupa praž
ského, připomíná nám nějvýznamější českou osobnost X. století. Svatý 
Václav je nám bližší, že je to náš milý patron, ale sv. Vojtěch je světo
vější. Sv. Václav Přemyslovec, sv, Vojtěch Slavnť.ovec. člen panov
nického rodu, který dlouho soupeřil s Přemyslovci o prvenství v zemi. 
Území, které ovládali Slavnikovci (Charvgtsko) bylo daleko větší než 
území Přemyslovců, které zas mělo tu výhodu, že bylo uprostřed země. 
Také srovnáni sídelních hradů Praha-Llbice mluví ve prospěch Pře
myslovců.

Je zajímavé, že oba panovnické rody hledaly politickou i kulturní
oporu u Sasu. Sv. Vojtěch je odchovanec Magdeburku. Přemyslovci chvíli

kolísali mezi Bavory a Sasy a teprve sv. Vác- co Češi čekají na založeni arcibiskupství až do
lav se prikloňuje k vévodovi saskému Jindři
chovi. Oba dva rody soupeřily na frontě politic
ké i kulturní. Přemyslovci uchvátili vévodský 
stolec, Slavnikovec Vojtěch se stal druhým praž
ským biskupem, což byla ve středověku hodnost 
rovnocenná. Sv. Václav razil první peníze, ale 
také Slavnikovec sv. Vojtěch má svou minci. 
Přemyslovci zvítězili nad Slavnikovci. pražský 
hrad nad blatným hradem Libici. Zvítězili me
čem. vraždou a vyhnali biskupa Slavnikovce d 
ciziny, kde v daieké Sambii (v dnešním východ
ním Prusku) přijal korunu mučednickou.

Sv. Vojtěch je tragická osobnost. Osobnost 
vétšiho formátu, než Česká země polobarbarská 
mohla snést. Odchován Magdeburkem, zušlech- 
tén pobytem v Rimě. vysoko vytyčuje svůj ideál 
pastýřů duši a neni doma chápán. Přemyslovci 
mu jeho úkol jen ztěžuji, užívajíce jako svého 
nástroje, temných Vršovců. Sv. Vojtěch seznámil 
se v Rimé s císařem Otou II. tak důvěrně, že mu 
tento svěřil výchovu svého syna Oty III. Tento 
mladý princ po matce, řecké princezně Theo- 
fano zdědil zájem o vše velké a krásně a ve sv. 
Vojtěchu sí našel vzor duchovního vůdce stejně 
jako v Karlu Velikém viděl politický symbol. 
A tento císař putuje jako kajicnik na hrob sv. 
Vojtěcha v Hvězdně, ozdobuje jej drahocennými 
dary a milostivě povoluje polskému králi, aby 
ve Hvězdně bylo nad hrobem světcovým zřízeno 
samostatné arcibiskupství polské. Také titul krá
lovský povoluje Boleslavovi Chrabrému za to. že 
se ujal těla světcova. A tak zásluhou sv. Vojtě
cha Poláci dostávají oba atributy státni svrcho
vanosti a mohou zbudovati neodvislý stát, zatim

Z domova a ciziny
Diplomatické vztahy mezi Svatou Stolicí a 

Polskem. Nedávná, návštěva kardinála Hlonda 
v Rimě dávala naději, že přerušené diplomatické 
styky mezi Sv. Stolici a Polskem budou opět na
vázány. Před polskými volbami, které se budou 
konati 15. ledna, nelze však očekávat! žádného 
pokroku v této záležitosti. Návštěva primasova 
měla však své dobré výsledky v tom smyslu, že 
přispěla k reorganizaci polského episkopátu. Tak 
lze doufati, že činnost hierarchie nebude brzdě
na. i kdyby se navázáni diplomatických Etyků 
ještě dále protáhlo.

Svatokrádežná loupež. Slavná katedrála mi
lánská se stala svědkem svatokrádeže. Maskovaní 
pachatelé se dali v katedrále zavřít. Byli masko
vaní a ozbrojeni automatickými puškami. Donu
tili strážce, aby jim otevřeli kapů Panny Marie, 
kde se zmocnili všech cenných předmětů, které 
tam bylo lze naléztl. — Nový projev oné vlny 
protidrkevni nenávisti v Itálii, o které jsme ne
dávno psali.

Johannes Jorgensen, známý dánský spisovatel 
a básník, jenž ve františkánské Umbru našel zase 
cestu zpět ke katolické Církvi a od té doby svým 
perem hlásal slávu Chudáčka z Assisi a ostatních 
františkánských světců, slavil nedávno, za účasti 
celého svého národa osmdesátku. Jeho Sv. Franti
šek vyšel, jak znimo, před nedávném v českém 
překladu u Kuncíře.

Ze slovanského sjezdu. Prof. František Tráv
niček Učil nedávno ve >Svob novinách« své do
jmy ze slovanského sjezdu v Bělehradě. Něco 

Karla IV. Co to znamenalo pro Poláky dobře 
vycítili němečtí historikové .kteří dodnes zazlí
vají tuto blahovůli Oty III. vůči Polákům. Tím 
totiž zastaven postup německé kolonisace na 
východ a znemožněno úplné obklíčení Cech.

Poláci uznávají zásluhy sv. Vojtěcha, kterého 
uctívají jako svého zemského patrona. Kéž by 
nás tento světec sblížil s našim východním sou
sedem! Je k tomu nyní jedinečná příležitost.

Kdyžr. 1039 kníže Břetislav se chystal vyzdvih
nout! ostatky sv. Vojtěcha z jeho hvězdenského 
hrobu, konal zde přítomný pražský biskup 
Sebiř nad hrobem světcovým synodu, v niž pří
tomným Cechům i knížeti Dřipomenul ideály sv. 
Vojtěcha. Cechové musili slíbit sv. Vojtěchovi, že 
se vyvaruji práce v neděli, že nebudou navště
vovat! ve dny svátečni kr-my. že nebudou po- 
hřbívati nebožtíky na rozcestich. navštěvovali 
posvátné háje a vyvaruji se mnohoženstvi Jak 
vidno. to vše sv. Vojtěch chtěl vymititi z národa 
a nepodařilo se mu to. Ještě po stu letech se ob
novuji příkazy synody hvězdenské, což je do
kladem. jak pomalu se zásady křesťanství 
u českého národa vživaly. To byla tragika života 
svátého biskupa, že předešel dobu. Mezi své při
šel a vlastní národ jei nepochopil.

Dnes na stolci sv. Vojtěch šedi důstojný jeho 
nástupce. Mluví k uám řečí, které všichni rozu
míme. Kéž ho Bůh na přímluvu sv. Vojtěcha šili, 
aby stádce mu svěřené i tu zpohanštélou část 
národa vedl v jeho duchu k velikým snahám ná- 
božensko-mravni obrody v duchu Kristově.

Prof. Ant. Novák.

z nich bude zajímat 1 naše čtenáře: »Jménem pra
voslavné ruské církve procítěně pozdravuje kon
gres a celé osvobozené a sjednocené Slovanstvo 
metropolita Nikolaj. Jeden z delegátů, evangelík, 
se přiznal v přátelském kruhu, že ho ta metro
politova řeč smiřuje se Sověty. Obdoba toho se 
vyskytla při naši návštěvě ve vsi Begunje, kde 
by! největší koncentrační tábor slovinský. Na pro
stém hřbitově, kde je pohřbena malá část statisí
cových oběti nacistického běsněni, mluvil ruský 
veřejný pracovník a novinář. Vyzval delegáty, aby 
ucti- památku padlých »staroslovanským způso
bem« — pokleknutím. To zase působilo v připo
menutém smyslu na jednoho katolíka.« — Nesmí
me těmto maličkostem připisován většf význam 
než Jim náleží a zapomínat pro ně na různé yel- 
ké těžkosti zásadního rázu. Poněvadž však 1 
z těchto maUčkostl se skládá život, nelze na né 
zapomínat při tvořeni celkového obrazu. Hlavně 
se varujme vždy sektářské jednostrannosti, která 
myslí, že na jedné straně je všecko dobré a na 
druhé že je všecko zlé.

Trochu přehnaná reklama naší svobody. >Dal- 
!y Worker« Je. Jak známo, komunistický deník 
anglický. Jeden z delegátů britských odborářů, 
kteří navštívili Československo, v něm líčí naši 
svobodu na tomto případě: Měl promluvit do praž
ského rozhlasu a proto napřed nabídl úředníku 
rozhlasu text své promluvy. Úředník mu jej vrá
til. protože prý revise neni nutná. Může prý mlu
vit, co chce, rozhlas prý sl dokonce jiřeje, aby 
mluvil, co chce. A Mr Levitt si pochvaloval, jaká 
je to svoboda, mnohem lepši než v jejich BBC. 
Toto vše sl Právo lidu ocitovalo s uspokojeným 
titulkem »jsme zemí svobody«. — Ani my r.-e 
nrřlltime. že Jsme zemi, kde n»múže nikdo 
hnout a nikdo promluvit, al" tak růžově, jako to 
liči v Daily Worker, to není, to vl každé dítě. 
Pročpak by rozhlas éénsurbval anglického komu
nistu'’ Je samozřejmé, ž» nebude nic fikat, co by 

ředitelství rozhlasu nelíbilo Nikdo jiný vSak 
nemá takové privilegium, že by sl mohl mluvit 
do rozhlarj. co chce, leda dvou pánů: pana mini
stra Nejedlého a pana Antonina Zápotockého. Do 
nedávná k nim patřil ještě E. F. Burián.

»Strana Benešova«. Když čtete v zahranič
ních novinách něco o našich politických stranách, 
o našich stranických poměrech, uvidíte, že tam 
národní socialisty stále ješté nazývaji stranou Be
nešovou, stejné jako tam lidovce nazývají stranou 
katolickou. Bylo nám tedy divné,' že hlavni orgán 
této strany někdy Benešovy neměl o vánocích dost 
místa, aby štědrovečerní projev pana president a 
přinesl opravdu celý, bez škrtů, ačkoliv se na téže 
straně statisticky vykládá, v kterém roce byly 
v Praze v prosinci největší mrazy, věc Jisté ne 
zrovna k věděni potřebná.

Jmenovat věcí pravým Jménem. Bývá to 
mnohdy potřebnou ctností. Taktnost ovšem mnoh
dy vymýšlí t. zv. eufemismy, na př. říká se něco 
zcizit! nebo vyvlaatniti místo ukrást! a pod. Mistři 
v těchto eufemigmech bývaj, Francouzi. Jeden ta
kový přiklad: V «igtícké Dolní sněmovně měli ne
dávno nemilou záležitost; Novinář kdesi ve sně
movních chodbách nafackoval komunistickému po
slanci. Půda sněmovny je v pravlasti parlamenia- 
rlsmu opravdu posvátnou a proto vzniklo mezi po
slanci vzrušeni, jak mohio dojit k tomuto poruše
ní poslanecké nedotknutelnosti. Co tedy onen no
vinář podle »La Croix« udělal? »11 s'est livré a 
des vetes de feil«, což znamená »Pustil se na ce
sty činu«. Taková vybíravost ve výrazech kvete 
také ve francouzských duchovních knlliách, a 
sice tak, že to mnohdy přesahuje hranice zdravé
ho vkusu. Zde příklad ze životopisu sv. Berna- 
detty, napsaného jednou řeholní sestrou. Světice 
lurdská pocházela z osmi dětí. To by se prosté 
daio říci asi takto: »Bemadettlna matka mčla osm 
děti.« Výmluvná sestřička to však vyjadřuje tak
to. »Osmkrát ovinulo nebe čelo ctnostné manžel» 
ky svatozáři mateřství« .

Katolík bude vycházetl týdně.
Předplatné na rok 1947 Hčs 70.—, jednotlivá 

čísla Kčs 1.50. Složenky na zaplaceni předplat
ného budou přiloženy do všech výtisků v ně
kterém z příštích čísel, po rozeslání vyúčtováni 
za minulý rok.

Získávejte další nové odběratele Katolíka!

* Katechetka znalé všech kaneel prací, vedeni dét. 
besídek, oprav kostelního média I ornéiú, pěst. hry 
na varhany, orosí o místo. Brabcové. Chomutov, Sta- 
lmarádské 5.
* Hodné služebné dévř.e. třeba slarřf. přijme se do 
stalého, dobrého místa v Praze Značka .nomov — 
IKA :<■ do adm. t. 1.
A V středočeském mbste žije íůelé dívka, vyžil po
stavy maiicl všechny předpoklady k uskutečněni Šťast
ného křesťanského manželství s mužem podobnveh- 
kvallt. Nehledí na povoláni Jako né charakter • dobro
tu duáe. Zn. ‘S pomoci Boži. 1 na venkov — IKA S0» 
do adm. 1. 1.
* Revmatickým bolestem, žaludečním potížím, nervo
se. nespavosti, kornaténi zabráni zdravotní dietcúcké 
bvllny. Zédelte zdarma polednén od firmy BYLINA. 
PASKOV MORAVA.

• Děkujeme všem zákazníkům za 
přízeň v minulém roce a pře
jeme jim

mnoho štěstí v r. 1 9 4 7.

Marie Procházková 
výroba a prodej deštníků ve 
velkém i malém
Praha XI, 7r. maršála Konéva .5 7 
Telefon 289-88.

Dobrovnl. oMspévkv na vvdAvéni Áuonitu vítAnv. 
V v r h á r, I i elrkrvnfjn « r h v 11 * it I m.

Vydává svatovVlavak*  Mna v praxe i v . Hradí anaké 
náměstí R, — TeltfOn klT-70 - a Adtnlnl*irh ’ •
tarnt**  — Vvchárí tfdn*  rředplatn*  n« reif rnfc 
K<> . J*dnntliv4  řtala K<« t.so. — »*■•«. lovní >nnn.
tdna prahA — Rfdl P ArR.lt Knlnr, *T.  T
» rrdakěním k’uhem, — Odnoj*dnv  rrdAktnř iniM 
Kozák. — Pnutfvínf novinových známek’nnvn’ch*  
fedn°latvlTvi twit a ú. — iJnhlArfarl-rnfct 'lilad

Praha 10 - VytUM ZlvnoUsk v Piaté xif.
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Vánoční poselství 
sv. Otce

Byly kdy v dějinách pokolení lidského, v dě* 
jfciách Církve. Vánoce a předvečer Nového rok«, 
v nichž lidstvo pronikavěji cítilo a jasně,ji pro
jevovalo touhu, aby zmizel kontrast mezi betlém
ským poselstvím míru a vnitřním i vnějším 
neklidem světa, jenž tak čas!o opouští přímou 
stezku pravdy a spravedlnosti než dnes? Lidstvo 
vyšlo sotva z hrůz strašně války, jejíž následky 
je ještě naplňují úzkostí, a dívá se nyní s úža
sem na zející propast mezí nadějemi ze včerejška 
a skuteční*stí dneška Propast, kterou jen nejvy
trvalejší úsilí může stěží překlenouti. protože 
člověk, jenž je schopen ničeni, není vždy sám 
od sebe schopen opětného vybudování.

Střelba děl umlkla již téměř před dvěma Tety. 
Prostředky vojenské dosáhly nesporného vítěz
ství prn jednu z válčících stran a porážku, jíž 
nikdy před tím nebylo rovné, pro druhou. Zřídka 
kdy v dějinách lidstva narýsoval meč tak jasnou 
předělovou čáru mezi vítězi a poraženými. Ra
dostné a jásavé opojení z vítězství vyprchalo. 
Nevyhnutelné obtíže a překážky se projevily 
v relé své příkrosti. Věru že nad všemi úmy^’v 
a plánv lidskými jsou napsána slova Páně: »Po 
cvoci jejich poznáte je.«

Nejistota u vítězů.
Jedna věc je mimo veškerou pochybnost. Plo

dy a důsledky vítězství přinesly do nynějška 
netoliko nevyjadřiírlnou trpkost pro poražené, 
nýbrž i pro vítěze se ukázaly jakožto zdroj ne
představitelných nejistot, a nebezpečných kon- 
F^k’h. Rmrpory z minulosti se postupně zvětšo
valy ve svých důsledcích do té míry, že žádný 
pravý pří el lidstva a mnohem méně Církev 
Kristova, vždy naplněná vědomím svého poslání, 
by mohla zavírat 1 oči před takovým rflvaďsm. 
Církev, která dostala od Božského Spasitele 
poslání pro všecky národy, aby je vedla k jejich 
věčné spáse, nemá v úmyslu zasahovat! do sporu 
o zájmy čistě pozemská a stavět! se při nich na 
tu nebo onu stranu. Církev Je mamkou. Nlkdv 
nežádá! e na matce, aby dávala přednost sníše 
tomu než onomu ze svých dětí a všechny mohou 
a ni stejné naicztl a stejně vycítit! onu daieko- 
zřivau a s'echetnou lásku, onu niternou neselhá
vá ícf něžnost k erá dává jejím věrným dětem 
.■íTu. aby kráčely pevným hrnkem po královské 
cestě pravdy a svěťa. a vdechuje blnudícim tou
hu po návratu do jejího mateřského náručí.

Potřeba oběti.
Snad nikdy před tím nepotřebovala Církev 

Kristova, její služebníci a věřící jakéhokoliv 
stupně a třídy, tolik moudrostí proniknuté lásky. 
Lásky ochotné k obětem, neznající žádných po
zemských hranic ani lidských předsudků, jako 
v kritické situaci dneska. Všechny smutné zku- 
šenns»t a trampoty minulosti se zdají takřka ni
čím ve srovnání s dneškem. Jedině duch lásky 
a posvá'né povinnosti našeho apoštolského úřadu 
nás pudí k tomu, abychom v tento posvátný 
gvatvečer narození Páně mluvili. Jen to nás 
vede k tomu, abychom se obrátili k celému svě
tu a použili éterových vln, aby nesly až do končin 
země výraz našich úzkostí a obav, našich mod
liteb a vřelých nadějí, důvěřujíce, že mnohé 
ušlechtilé a chápající srdce I mezi těmi, která 
Jsou mimo katolické společenství, uslyší naše vo
lání a neodmítne nám svou účinnou spolupráci. 
Naším úmyslem není kritizovat!. nýbrž po bádat I. 
r.e pronášet! obžaloby, nýbrž pomáhati. »Myšlen
ky míru a ne zneklidňování« hýbali naším srd
cem a orali bychom sl. abychom takové myšlenky 
vrhudili v hloubi duší t"ch. kteří nás poslou
chají. Víme dobře, že naše slova a naše úmydy 
jsou v nebezpečí špatného výkladu, že mohou 
býti překrucována za účelem politické propa
gandy. Avšafc možnost takových zlomyslných 
výkladů nemůže zavřít! naše rty. Musel! bychom 
se považovali za nehodný svého úřadu, za ne
hodný Kříže, jejž Pán po'ožil na naše slabá ra
mena. Domnívali bychom se, že jsme zradili 
duše, které čekají od nás světlo pravdy a jistého 
vedeni, kdybychom váhali len proto, abychom 
se vyhnuli Špatnému výkladu, splnit! cele svou 
povinnost v této kritické chvíli a znovu probu- 
1it1 dřímající svědomí a přípomenouti opět po
svátnou pov’nnost bojovníků Kristových.

Přikázáni nepřestane býti přiká
záním žádným vetem.

Žádné příkazy, nechť sí přicházejí od koho
koliv, nemohou býtí mocnější nežli příkaz 
Kristův »Jdětě a učte!«. S naprostou poslušnosti 
k Božskému Zakladatel! Církve zůstáváme a 
zůstaneme vždy věrní ze všech svých sil svému 
úkolu, totiž hájení pravdy, chránění pravdy, hlá
sáni věčných zásad lidskosti a lásky. Nezáleží

na tom. setkáme-li se pří vykonávání léto své 
povinnosti s odporem a nepochopením. Sílí nás 
při tom vědomí, že téhož údělu se dostalo naše
mu Vykupiteli samotnému a všem těm. kteří 
kráčel! v jeho stopách. Přichází nám na mysl 
prostá a přece neohrožená slova apoštola Pavla: 
»Málo mi záleží na tom, budu-I1 posuzován od 
lidí. Ten. Jenž mne gnudí, je Pán!« Bylo věru 
nutno se obávat! při pohledu na tolik zřícenin 
a zmatků, do kterých strašný konflikt válečný 
uvrhl svět. Že. cesta od skončení války k uzavře
ní míru bude dlouhá a obtížná. Dnes však vidí
me. že lato cesta se stále prodlužnje a dá se 
těžko předpovídali, přes značné pokroky, učině
né v poslední době, .tak a kdy dospěje k cíli, a 
toto nedohledné prodlužování abnormálního sta
vu. v němž není nic stálého. Je jasným přízna
kem zla, které nejsmutněji charakterisuje naši 
dobu.

Oddalování míru.
Ve válce byli lidé svědky, jak ůŽe^né akti

vity je schopna ve všech svých oborech vojenská 
moc, jak strašná je ve své přesnosti a v rozsahu 
své oryanisace a svých příprav. Jako blesk rych
lá ve své vynalézavosti, se kterou se bez ustáni 
přízpósobule okolnostem a potřebám. Nyní vidí, 
iak tvoření míru postupuje ve’mi pomalým tem
pem a .lak se při něm stále rozcházejí .jednotlivé 
cíle, úmysly a metody. Když byla po prvé vy
hlášena Atlantická charta naslouchal c$Jý svět. 
Konečně bylo možno svobodně vydechnout}. Co 
však dnes zbývá z tohoto poselsívi a z .jeho 
příslibu? Dokonce i v některých z oněch států, 
které buď svobodnou volbou nebo ped aeg’dou 
jiné větší mocnosti rádi vystupuji v dnešním 
světě jako stálí nositelé nového a pravého po
kroku, »Čtyři svobody* nedávno s jásotem a nad
šením pozdravované, se nyní jeví jako pouhý 

st n nebo karikatura toho, co bylo v duši a 
v úmyslech nejupřímnějšího z Jejich prohlašo- 
vatcJů.

Uznávám« co nejcchotnějl neúnavné úsilí vy
nikajících státníků, kteří déle než rok v řadě 
takřka nepřetržitých a úmorných konferencí se 
snažili dosáhnout) toho, po čem dobří lidé na 
celém světě touží.

Pochybné kompromisy.
Bohužel však různost míněni, vzájemná ne

důvěra a podezřívání, pochybná hodnota jak 
skutečná, tak právní, četných rozhodnutí již 
učiněných, nebo ještě očekávaných, učinily ne
jistou a vratkou trvalost a životnost kompromi
sů a řešeni, založených na moci nebo politické 
prestiži, které zanechávají v mnohých srdcích 
zklamání a nespokojenost. Místo aby se přiblí
žili ke skalečnému mim. zůstávají národové 
na Širých územích zeměkoule a v značné veli
kých ú-ecích Evropy ve stavu stálého neklidu, 
z něhož mohou dříve nebo později vyšlehnout! 
plameny nnvýeh konfliktů.

UvaŽujeme-ll o tom. nemůžeme se ubránili 
dojmu, v Jak vážných chvílích žijeme, a cítíme 
potřebu vota»! k vládcům národů, v jejichž rukou 
Je osud světa a z jejichž úvah vyplývá úspěch 
a pokrok nebo ztroskotání míru, a Žádat! na nich, 
aby uvážili tyto tři body:

1. První podmínku, aby mohlo hýli splněno 
očekáváni národů, aby se zmenšily a postupně 
odstranily vntífnj zmatky, jimiž, trpí, aby se od
stranilo nebezpečné mezinárodni napletl Je. aby 
vSecka vaše energie a všecka vaše dobrá vůle 
směřovala »k ukončeni nesnesitelného stavu ny
nější nejistoty a k uspíšeni příchodu definitiv
ního mini mezi všemi státy, a to I přes obtíže, 
které si klidná úvaha při tom nemůže «stírat!.

(Pokračování příště.)

•Hudba je největší dar, který pone
chal Bůh člověku, když ho vyhnal z ráje.« 
říkal chlapci starý rechtor Matocha: »bez 
něho bychom neunesli tíhu a smutek své
ho vyhnanství. Nespouštěj se jí nikdy. 
I kdybys byl tím nejchudším a nejbid- 
nějším člověkem na světě, nezahyneš, do
kud ti bude ona znít v srdci.«

Z nového svazku povídek »Polní tráva* od 
Jana Öepa, která vyšla před svátky v naklada
telství Borového. Cena Kčs 66,—.

Volej a neustávej 1
Válka je nejstrašnější zlo, které může stih- 

nouti lidstvo. Ne pro vlastní přímý boj, ten mož
ná dělá z lidí hrdiny, ale pro celou tu spoustu 
průvodních zjevů, pro všechnu tu zbabělost a 
podlost, pro různé to hyénstvi a farizejství, kte
ré jde za ní a s ní. Proto je třeba neustále za- 
žehnávat její nebepeči, proto je třeba stále při
pomínat její hrůzy, Řekl to nepřímo ve své vá
noční řeči pan president republiky, když připo
mínal. jak třeba býti připraven na opětné zak- 
tulisování německého problému nebo našeho1 
poměru k Němcům Je třeba připomínat její hrů
zy, protože je mnoho lidi, kteří máji úžasně 
krátkou paměť, kteří ostatně mohou prožít de
set válek a vždycky se postarají, aby se všechny 
přes ně přenesly jako liják přes plášť z vosko
vaného plátna. Takoví lidé se obyčejně v době 
bouře stáhnou do klubka jako ježek, to zname
ná, že se úzkostlivě přizpůsobují těm. kteři prá
vě mají moc, následkem toho s nimi nemají; 
nejmenši nepříjemnosti a diví se pak, proč ne
jsou všichni tak poslušní a tak snadno přizpů-. 
sobiví. Dostali jsme na př. do redakce anonym-' 
ní výklady také jednoho takového pána, který 
nyní vylezl ze své ulity a takto (kromě jiných 
perliček, při kterých se člověk s úžasem ptá, 
jak mohou českému Člověku přijít na mys!) ro
zumuje: »Němci byli plně zaměstnáni vá'kou a 
proto nemohli se s každým našincem »mazat«, 
jak by si snad býval mnohý z nás přál. Ano. 
tak to asi bude s tím německým »trýzněním« a 
»mučením« Cechů za protektorátu. Jestli oprav
du někdo z našinců byl snad trýzněn a mučen, 
tak to byl člověk, který chtěl všechno lámat 
přes koleno.«

Pro tohoto anonyma bylo tedy německé trýz
něni a mučeni jen trýzněni a mučení v uvozov
kách. on se ptá, jako šípková Růženka, která 
se probudila z dlouhého spánku. »Jestli oprav
du . . ... Jeho názory v této křiklavé formě jsou 
sice pathologickou výjimkou, v mírnější formě 
se však s nimi můžeme setkatl leckde a je prav
děpodobné. že jich bude přlbývatl, čím dále bu
deme od války vzdáleni, čim vlc jeji hrůzy za
padnou v zapomenutí. Proto je na místě pro
rokovo »Clama, ne cesses!« »Vo’ej a neustá
vej!« Proto Je snad na mistě svědectví Němce, 
známého pastora Mariina NiemülJera. jenž jistě 
nemá žádný zvláštní zájem, aby věci nafukoval 
více než je třeba. Byl sice sám po léta vězněn, 
ale to nejhorší na vlastni kůži nezažil, to pouze 
viděl. (Nemůže se tedy říci, že to z něho mluví 
jen osobní roztrpčenost, klerá přehání a vyčítá 
ostatním. kteří prožili válku pohodlněji ) Bvl 
totiž v Dachau v tak zvaném čestném vězení, 
kde sám přece jen stále ještě zůstával člově
kem mezi zajatými anglickými důstojníky. Ja
ko protestantský pastor vyčítá v jednom dopi;-e 
své evangelické církvi, že zklamala, že plnila 
své povinnosti vůči nacistickému teroru chabě. 
Píše:

»Proč bylo v Dachau pouze čtyřicet pět pro
testantských pastorů proti čtyřstůmpadesáti kně- 
žim katolickým.« (Jsou míněni pouze knéži ně
mečtí. protože všech kněžl katolických tam bylo 
na 2000.) A Niemüller pokračuje: »Vy jste asi 
nikdy neviděla vnitřek plynové komory, nikdv 
jste nestála před dachovským krematoriem, kde 
bylo spáleno více než 250.000 obětí. Když člověk 
toto v,dél. pak nemůže dál.«

»I dnes je ještě nesčetný počet takových, kte
ří se ptaji: bylo to opravdu tak strašné, jak to 
noviny líčí? Á já odpovídám slále: -Ne. to ne
bylo tak strašné, to bylo ješté stekrát straš
nější.«

Podle pastora Nlemíillera se tedy takto ptají 
mnozí mezi Němci. Podle anonyma, jehož jsme 
svrchu citovali, se však 1 u nás někteří tak ptali. 
To Je ta strašná nevědomost lidská, ta nehybná, 
necitelná a nechápavá «massa damnataklerá 
je tak vděčným materiálem všech otrokářských 
demagogů, která se přímo těší, aby firn moh'a 
omočit. Zoufat by člověk musil nad lidstvem, 
kdyby nebyl křesťan. Lilova* mus: všechny ty 
humanisty bez Boha a bez Krista, když vidi tu 
jejich marnou práci. Nemusí však zoufat nikdo, 
pro nějž Krizová oběť jn skutečnosti, kdo věří, 
že naše země neni chladnou planetou, bloudící 
vo vesmíru, že JI zahřívá Ohnisko účinnější nad 
tisíce našich viditelných slunci: Srdce Ježíšovo, 
ktefé si dovede stvořit vždy dost ohn'sk po
dobných v srdcích naších světců. A tak kdosi, 
Jenž rozjímá též. nad nerozřešltelnostf problé
mu převýchovy Němců, nalézá řešeni u Jednoho 
z nejčistšich ná«’?dovnlkň Kr stových: u sv. 
Františka z Asslsi.

•Na zoufalství, v němž se topí prokletý svět, 
není jiného léku než pokora a chudobu v duchu 
smíru přijatá Svět se neuzdraví ze své zhoub
né horečnalosti leč mírem františkánským Je 
pozoruhodné, že mezi všemi svátými, jejichž 
následováni zamýšlí Jeden německý spisovatel 
doporučit! svým krajanům v roce 10-46, volí sí 
právě Prosťáčka Božího. Poselství tohoto svět
ce, lenž viděl odlesk Boha 1 r.a zvířatech a do
vedl vztáhnoutl svou bratrskou lásku na celá 
tvorstvo, se mu zdá zvlášť nutné pro pokolení, 
které vydalo člověka a celou přírodu onomu ší
lenému vykořisťováni, jak jsme je poznali, V 
■ponuré bídě«, v níž se dnes topí německý člo
věk. je mu podle zmíněného spisovatele světec 
z Assisi »podivně blízko« (sonderbar nahe) ak.
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Cosas de Espaňa
»Věci španělské« jsou zase na obzoru, a staly 

se přímo koníčkem určitých kruhů poněvadž zde 
vidi možnost pod názvem antifašismu provozo
vat šťavnatou propagandu protikatolickou. Prá
vě proto musíme těmto věcem věnovat pozor
nost i my. Někteří čtenáři se nás ptají, proč zde 
nedodržíme svou obvyklou linii? Proč nehájíme 
to. co nepřátelé Církve napadají? A nás osob
ně se ptají, prcč jsme změnili své stanovisko? 
Před deseti lety plece s naším podpisem vychá
zely obrany generála Franco? Patříme tedy 
k lidem, kteří své dhováni zařizuji podle povětr
nostní předpovědi a slávu planet? — Kdyby
chom patřili k těmto charakterním hvězdáfům, 
připojili bychom se ke chvalořečnfkťun všeho 
možného a schvalovali záhřebskou akci tamních 
goabbelsičků. čehož nečiníme. Může se nám tedy 
věřit, že máme důvody pro své stanovisko teh
dejší i nynější. Tedy: v roce 1936 měli španěl
ští katolíci dostatečný důvod, aby se postavili 
proti režimu. Je přece známo, jaký byl bezpro
střední popud k občanské válce: státní policie 
zavraždila jednoho pravicového politika, Když 
tedy pravicoví katolíci byli tou měrou bezprávní, 
že státní orgány nejen jejich životy nehájily, 
nýbrž i samy je vraždily — měli nebo neměli 
tito lidé právo se bránit? Ptám se našich levi- 
čáků, vždy ochotných obdivovat každé revoluč
ní hnutí: neni-li toto dostatečným důvodem k 
revoluci, co tedy takovým důvodem je? Není-11 
oprávněna vzpoura prcti vrahům, jaká revoluce 
je tedy oprávněna? — Toto stanovisko platilo 
1938, a platilo zejména o těch katolických kra
jích na severu, které postavily své dobrovolce 
naprosto nečekajíce na malého generála a jeho 
italské letouny. Jenže od té doby se právě lec
cos stalo. Právě zástupci těchto baskických ka
tolíků se rozešli s Francovým režimem: člen je
ho první vlády hr. Rodezno podepsal proti němu 
projev, generální tajemník Fal Conde odešel do 
vyhnanství už za občanské války, a je známo, 
jak naložili Němci s nejvyššim správcem tradl- 
cionalistlcké obce. To proto, že katolická tradi
ce sto let zápasila za svobody španělských zemi, 
kdežto Franco s jedinečnou nestoudnosti prohlá
sil za cil svého udánllvě katolického taženi — 
sjednoceni Španělska: tedy totéž jakoby se byl 
Masaryk postavil v čelo legií, aby zřidli jednotné 
P»akousko. Jednotné (einheitlich) Španělsko fa
šistické Falangy nemá tedy co dělat s federál
ním programem katolické tradice, určeným ve 
Čtyřdílném hesle: Bůh, Vlast. Svobody ... Kro
mě toho je známo, že za války Franco podporo
val novopohany nejen slovy, nýbrž i zbrani a 
že I po válce se stal přechovávačem nejodpcměj- 
ších zločinců. To vše jsou významné skutečno
sti, a nemůžeme k nim nepřihlížet.

»To všecko víme,« odvětí — snad potichu — 
někteří dobří Udě. -ale zůstává pravdou, že Fran
co je jedinou ohradou Církve ve Španěllch. Pře
svědčili jsme se, že západní kapitalisté, právě 
z kapitalistického zájmu, nikdy nedopustí, aby 
byl Franco vystřídán katollcko-tradlčním reži
mem. Prof. Laski výslovně odmítl režim, který 
by byl nástrojem Vatikánu. Nevíme Sice, jakým 
právem Angličan odmítá pro španěly katolický 
režim, když nikdo nezakazuje Angličanům mít 
vladaře anglikánského; ale už tomu tak je. Fran
co může tedy být svržen pouze vládou komuni
stickou. Ta už teď plánuje postavit na Cierro de 
Angeles místo sochy Srdce Páně podoby mar
xistických vůdců, a ostatek sí můžete předsta
vit. Tedy — neříkejte to nahlas, ale doufejme, že 
kapitalisté budou Franca držet. Je to jediná zá
chrana pro katolicismus.«

Co máme odpovědět na takové náznaky? 
Sáhneme po skladbě katolického kla3ika, po 
Racinově Athalll, a tam najdeme dialog mezi 
utékanou Josabetou, pro niž král Jehu je po
slední nadějí potlačené viry, a které odpovídá 
hrdinný velekněz Joada:

S Jakou to radou přicházíš mi bázlivou?
Smíš v pomoc Jehuovu skládat naděj svou? 

Námitky Josabety:
»Což nedovolí Bůh, že člověk všecko zváží? 
Což víra opovážlivá ho neuráží?
Zdaž, k úradkům svým užívaje lidských sil, 
sám v Jehuovy ruce zbraně nevložil?« 

Neboť Jehu před tím zničil Achabovu ženu, mat
ku tehdejší utlačitelky! Ale Joada se neohlíží na 
podporu, kterou Jehuovi tehdy poskytli proroci, 
a zjišťuje současná fakta:

Ten Jehu, jehož Boží Moudrost vybírala, 
k němuž se naděj tvá, jak vidím, upírala, 
nevděčně zapomněl co Bůh mu udělil: 
Jehu se s hnusnou Achabovnou spřátelit, 
V modlářství napodobí izraelské krále; 
zloboha egyptského chrám tam stojí dále. 
Jehu jenž v hájích zapálit se odváži 
kadidlo nemístné, jež Boha uráží, 
by jeho pomstu konal, sloužil jeho věci, 
dost čisté ruce nemá ani přímost v srdci. 
Ne; s Bohem jediným se spojme určitě.« 

Ale ostatek Racinových biblických ohlasů sí na
jděte u básníka samého. Všecky se hodí na naší 
otázku: to kadidlo samozvaných oběti Jehuových 
náramně upomíná na nábožensko-folkloristické 
parády falangistického režimu. — A tu máte na
še stanovisko. Ono se nemění; mění se vlády.

Jindřich Středa.

Kurs pro laické katechety v Praze n, Ječná 27, 
pokračuje v přípravě schopných laiků pro vyučová
ni katol. náboženství na Školách národních. Nový 
kurs započne dne 4. února, bude se vyučovatl večer 
a potrvá do konce školního roku. Zájemci mohou sl 
podaU žádost o přijeti na svrchu uvedenou adresu a 
přiloží: křestní list, osvědčeni o státním občanství 
(místo toho může býtl domovský list a potvrzeni 
o národní spolehlivosti), poslední vysvědčeni ze školy, 
kterou posledně navštěvovali (nejméně IV. ročník — 
kurs — školy měšťanské), vysvědčeni, na němž měli 
posledně známku z náboženství, vysvědčeni lékařské, 
že jsou způsobili vyučovat!, zapečetěné vysvědčeni 
od duchovního správce místa bydliště po případě od 
kněze, který Je posledně vyučoval náboženství, stře- 
c'- ,_(rn vv«vědčením mají přednost.
Ladost podejte do 25. ledna t. r.

Naše mládež
»Druhý zjev, který nil dnes činí značné sta

rosti, jsou některé zneklidňující projevy demorall- 
sace ... především mezi naší c.Gspí .ající mládeží. 
Jsou to vady charakterové a mravní... především 
vážné projevy nekazilo, projevy koristnlctvi, zjevy 
povalečatvi a lenosti, zejména pak těžkého alkoho
lismu a zvláště hlubokých porqcli morálních vzta
hu mezi pohlavími. Konstatuji tato fakta s poci
tem bolesti a konstatuji "otevřeně naši kolektivní 
odpovědnost za stav naší mládeže !<

Tato slova presidenta republiky ve vánočním 
poselství, jsou jistě Jedna z nejzáv ažuejsich, která 
byla v poslední době řečena. Zvláště my katolíci 
bychom si měli často opakovat: Jsme všichni od
povědni za stav naší mládeže!

V lecčems Jsme sl ovšem své odpovědnosti vě
domi. Bojovali jsme, bojujeme a budeme bojovat
— i zde v Katoiiku — za náboženství ve školách 
a za církevní školy. Ale nenapadlo vám, že nám 
náboženství ve školách a několik církevních škol 
nepomůže — kojž se nepostaráme o mládež vy
cházející a vyšlou ze školy? Kt.y vlastně nejvjc
— většinou na 00 procent — lidi ztrácíme pro ná
boženství a pro církev? Je to právě mezi jejich 
čtrnáctým a dvacátým rokem! Spočítejte sl Jen 
mládež tohoto věku v kostele, všimněte sl, Jali se 
mládež tohoto věku chová a jak se bavi.

Říkáte si: »Však máme 1 pro tuto mládež své 
organlsace, ať tedy něco dělají — moje povinnost 
to není, Já naštěstí v takové organisael nepra
cuji?« — Sami se odsuzujete. Neboť — jsme vši
chni odpovědni za stav naši mládeže — 1 ty Jsi 
odpověden a nikdo tě té odpovědnosti nezbaví!

Jsou tu naše organlsace a hnutí mládeže. Je 
tu Studentská katolická akce, je tu Česká liga 
akademická, je tu Sdruženi katolické mládeže, je

Kdo byl vinen, aneb vy jsie světlo světa
Mluvime-Ii o katolicismu ve veřejné činnosti, 

m’nlrne tim obyčejně usilování o náboženské ško
ly. o oositivní poměr vládnoucích k projevům 
náboženství, na př- k svěcení neděli a svátků. 
□ odstraněni bezbožného tisku, rozhlasu a pod. 
Mívám však oři tom dojem, že je to všechno sta
věni více méně bez základů, že se při tom větši
nou díváme na křesťanství zúženě a povrchně. 
Celá odvětví života při tom většinou my sami 
mlčky "přecházíme. Neptáme se na. př., zda vlád
ne duch Kristův i v našich vztazích mezinárod
ních. zda i naše láska k vlastí vyrůstá z něho a 
podle něho. A z těchto našich věčných opomí
jení a polovičatosti pochází potom ten chaos ve 
světě jak si naň na př. stěžuje sv. Otec ve svém 
posledním vánočním poselství.

Kde začít, jak to napravit? Musíme nejdřív 
pořádně vědět, co to křesťanství je. Uvědomme 
si otevřeně a poctivě, že pro ohromnou většinu 
lidí právě tak zv. náboženských čili nábožensky 
založených jak se moderní frází říká, je nábo
ženství. i křesťanské náboženství, především ta
ková clvilni slušnost. Lidsky a slušně se chovat 
na ‘omto světě. Od .josefínských dob «byl tun to 
názor podvědomě základem skoro vší naší pasto
rálky a školské náboženské výchovy. Teprve li
turgické hnuti znamenej návrat k vlastnímu ná
boženství. jež není nic jiného než život s Bo
hem. dospění k Bohu jakožto zdroji všeho života 
a tak, u něho, »dojiti spásy*, spasit svou duši 
i své tělo spasit celou svou bytost. »Et sic sem
per cum Domino erimus* — »A tak budeme na- 
vždv s Ránem«, říká sv- Pavel.

Křesťanství ,je konkrétní uskutečnění tohoto 
dosněni k Bohu skrze Boha vtěleného. Ježíše 
Krista. Být křesťanem znamená žit s Kristem 
v taiemné jednotě jeho mystického Těla. V pro
žívání té*n jednoty s Ním je každé pravé křes
ťanství. Všecko učení a všecky svátosti směřují 
k jejímu udržení, prohloubení a zvroucnění a 
celá morálka je jenom tehdy pravá, vyplývá-li 
z této jednoty, je-li stále úplnějším a harmonič- 
tějš!m jeiím vnějším projevem. Žiji s Kristem, 
jsem s ním spojen bytostnou, čilí ontologicTrou 
skutečnosti, která je složkou mé do nadpřirozená 
pověšené duše a proto se tato bytostná skuteč
nost musí projevit v celém mém vědomém ži
vot*. v mém smýšlení, cítěn! a nazírání.

Nemohu říkat že jsem Kristův, žiji-li živo
tem animálnfm. Nemohu říkat, že jsem Kristův, 
jsem-li prakticky lhostejný k osudu bližních, 
jsem-li noživačný. je-li mé mluveni o Prozřetel
ností jen zbožnou frází, kterou sice snad rád opa
kuji, ale při tom se všemi prostředky zajišťuji 
sám. hlavně »abych dlouho živ byl a dobře se ml 
vedlo na zemi«.

Snad nikdo z nás není prost těchto klamů a 
t*ch‘o kertkB*ur křesťanství- I neivřrnějši křes
ťané se dovedou opájet tak zv. velikostí své vla
sti. jsou hrdi na to, že jejich vlast je bohatá a 
mocná a málo se starají o to, jak toto bohatství 
a tato moc vznikla, zda totiž nevznikla utlačením 
druhých- A ještě mnohem méně uvažují o tom. 
jak toto jejich bohatství a moc, třeba jen ná
rodní. se málo srovnává s I1-'sfem dobrovolně 
chudým, jenž si nikdy nepovolal legie andělů na 
podporu budování království Božího. Co se na 
př. stalo z ideje sv. Františka o jeho třetím řá
du? Obnovila ona tvářnost země? Obnovila ona 
život společenský, hospodářský. politický? Hle, 
jak pěkná látka k debatě.

Jíní takoví velmi věrni křesťané říkají, že se 
nestarají o politiku a myslí při tom. kdoví jaká 
to není ctnost. A přece se t«m »nestaráním se« 
většinou jen umožňuje banditům všeho druhu, 
aby si dělali, co chtějí.

Nejkřiklavěii se toto naše selháváni ukázalo 
u Němců v minulé válce- Jde tedy, konkrétně 
vzato o otázku kolektivní viny vlny v nrvni fa
dé Němců, ale i všech ostatn'ch. i n*«. Mhiv«- 
me-H o tom. lak se chovali a jak se měl! chovat 
za H'tlera Němci, především němečtí křesfaoé. 
má nás to přimět k porovnáváni, jak se chová
me. nebo máme chovat my. čeští katoličtí křes
ťané pří řešení analogických problémů našich-

Němci jako celek se dnes samozřeim? snaž! 
dokazovat, že nejsou odnnv'dni za n’e’-mjs ? 
jeho činy. A najdou jistě dost takových, které 

tu Katolická akce mládeže a Je tu 1 Katolický 
apoštolát mládeže. Ale my všichni jsme odpověd
ni! Vime o těchto organisaclch a hnutích? Zajímá
me se o ně? A podporujeme je?

Mám na starosti jen Sdruženi katolické mlá
deže. Jsme v začátcích, snažili jsme se loni obno
vit nebo založit oo nejvíc skupin katolické mlá
deže, pořádali jsme několik krajských poutí, du
chovních dnů, exerclcil a kursů, budovali jsme a 
budujeme organisačně Ostřeni, snažili jsme se 
udržet a zlepšit časopis Dorost. Byly to statísi- 
oové položky, kterých bylo Jenom loni třeba — 
a kromě pražské arcibiskupské konslstoře a něko
lika málo přátel nevěděl o Sdruženi a o Dorostu 
a jejich účtech psp. (4.617 a 76.177) nikdo. Bylí 
bychom tak rádi udělali pro naši mládež vfc, ale 
nebylo to často možné — ačkoli mládež sama obě
tovala mnoho, vždyť všechny ty statisícové po
ložky nasbírala mezi sebou a věnovala i nespo
četně neplacené hodiny.

A nepotřebovali Jsme a nepotřebujeme Jenom 
peněz. Potřebovali jsme a potřebujeme, aby se 
našil katoličtí spisovatele, Kteří by nám napsali 
hodnotná divadla, recitace a výstupy, potřebujeme, 
aby nám starší zkušeni pracovníci řekli své zku
šenosti, potřebujeme zájmu, lásky, modliteb, všeho.

Nalezneme je? — Vždyť všichni jsou odpo
vědni, všech se to týká!

Pan president poukázal Jen na to, že na naší 
mládeži závisí budoucnost národa. Jako katolíci 
musíme si uvědomit 1 to, že na mládeži závisí bu
doucnost církve, alespoň církve u nás!

Uvědomme sl svou odpovědnost za mládež a 
věnujme Jí všechno: zájem, lásku, modlitby, zku
šenosti, práci 1 prostředky — a nebudeme toho 
litovat. P. Fr. Mikulášek, T. J.

přesvědčí. Tak na př. byl nedávno v Něme-.ku 
na návštěvě katolický biskup Ellis z Nottinghr 
mu a po návratu do Anglie také mluvil o kolek- 
tlvní vině německé. Řekl: »Nacismus a zločine 
jim spáchané třeba přlčisti fanatické menšině, 
opíraiící se ovšem o miliony menších přívrženců, 
mezi nimiž nikdy, ani pouze podle jména nebylo 
katolické kněžstvo a žádni jiní katoličtí oředád.« 
Ta věta je pravdivá a přece málo dokazuje. 
Kněžstvo jistě neukazovalo žádné nadšení pro 
nacismus a proto se nemohlo dostat do jeho ve
doucí třídy- I kdyby některý byl měl chuť se 
o to ucházet, byli by k němu měli nedůvěru-

Ale to nestačilo. Bylo třeba vic. bylo třeba 
př!mého odporu. Poslechněte si v té věci zná
mého pastora Niemüllera. Odpovídá v jednom 
dopise na tuto otázku kolektivní viny.

»Nikdy -jsem neřekl, že všichni Němci jsou 
bez rozdílu odpovědní za nacistické zločiny, ne
máme však práva svrhnoutl všechnu vinu na 
nacisty a dělat jako bychom my byli nevinni- 
Ovšem, že nejsme všichni vrazi, lupiči, sadisté, 
ale udělali jsme velmi málo nebp vůbec nic, aby
chom těmto zločinům zabránili. Především jsme 
však selhali my (totiž evangelická církev). Vě
děli isme, jaký je rozdíl mezi dobrou a špatnou 
cestou a přece jsme nechali lidi řititj se do zkázy 
a neupozornili jsme je. Já sám jsem mlčel tehdy, 
kdv bych byl měl mluvit. Právě ti, kteří nic ne
udělali kteří se ničeho neodvážili a nic na sebe 
nepřiznali, nechtějí slyšet o vině, kdežto já 
z vlastni trpké, ale blahodárné zkušenosti vím. 
že je to má vlna, má velmi veliká vina.

Ne. evangelická církev nevyšla z této zkoušky 
vítězně, naopak byla nevěrná svému Mistru a 
Spasiteli. Říkala totiž stále jenom: »Neznám to
ho člověka!« (T. j. nejsem z družiny Hitlerovy.) 
Věděla, co se děje a jednala, jakoby všechny ty 
oběti se jí netýkaly, jakoby jí do nich nic ne
bylo- Vidím všude lidi, kteří se ospravedlňují 
sami před sebou slovy: »To by mě bylo mohlo 
stát život-« Vždycky se najdou lidské výmluvy 
a nřece se daif všechny svést na prastarý výrok: 
»Jsem iá strážcem svého bratra?«

Co řiká Niemiiller o evangelících je snad mé
ně pravda o katolících, ale do značné míry to 
platí i ó nich. V Dachau bylo několik set němec
kých kněží, poměrně málo jich tam však bylo 
pro zásadní, ideový odpor k nacismu. Neschvalo
vali ho. ale také proti němu dost rozhodně ne
bojovali. Mnozí se tam dostali takřka bezděky, 
protože netušili, jak přísné gestapo je. Jednomu 
řeholníkovi na př. zabrali řeholní dům pro vo
jenské účely. Potřeboval ho a proto si šel stěžo
vat. což však stačilo k zatčeni a k několikaletému 
nabytu v Dachau. Jiný měl ve své farnosti smí
šené manželství a snažil se přimět nekatolickou 
stramj k návratu do Církve. Bylo to nazváno 
rozvracení národní .jednoty a byl zatčen. Třetí 
dal nějakému Poláku staré kalhoty nebo sl vzal 
německé chlapce za ministranty při polských 
bohoslužbách a všecko to stačilo k zatčení a k ze
mřeni v Dachau.

V Dachau jeden kněz z našeho pohraničí, je
den z nejušlechtilejších, měl kázání, které bylo 
skutečnou obžalobou takřka celého německého 
národa kázání, v němž ukazoval, jak strašně 
byla kolektivně ponřena všechna přikázání De
satera, jak strašně třeba pokání. Málo však byio 
těch, kdož s jeho «kázáním souhlasili. Raději sl 
vždy nacházeli výmluvy, kterými ukazovali, že 
druzí nejsou lepši. Holandskému knězi tam na 
př. jeden připomínal koloniální způsoby holand
ských kupců, jakoby ten chudák mohl za to. co 
jeho protés»antšti krajané dělali před nějakými 
třem! stv léty.

Vykládám o tom všem ne pouze k vůli Něm
cům. nenroto abvch živil a podporoval naši ne
návist k ním. Nenávist není nikdy k ničemu- 
PHpom’ném to jen iak-? křiklavý pFklad příklad 
pro nás všechny. Abychom my sami poctivě zpy
tovali sv’domi. zda my se k veřejným věcem 
stav’me jako skuteční křesťané kteří se nestali 
údv Těla Kristova proto, abv zde na zemi po
máhali budovat nějaké babylonské věže, nýbrž 
aby Kr'stovu spravedlnost a Kristovu lásku ke 
všem a ve všem pomáhali poctivě uskutečňovat, 
aby byli skutečně světlem světa. ak.

Vražděni neviňátek
I.

Dostojevskij, nejhlubší duch křesťanského 
bliženstvi, dal křesťanské ethice mnoho bcle:t- 
ných a sugestivních otázek, které mohly s.ce 
vždycky být zodpověděny theologicky, které 
však požaduji i prostou lidskou odpověď v kře
sťanském svědcml. A jednou ze sugestivní«, h 
otázek, otřásajících hlubiny pochybenstvi, byl 
bolestný výk.ik k Bohu: nemohu pochop.ti 
utrpení bezviných. nemohou pochopiti utrpěni 
malých děti — proč, Eoze, proč?

A o svátku Mláďátek čteme jednu ze zdánlivě 
nejkrutějšich kapitol mučednictví pro Lásku 
Boží. Vykládáme-li herodesovské vraždění děti 
dětem, které nemohou ovšem pochopit hloubku 
za dějem, sami se stihneme, že z přirozenosti ži
vota trneme nad strašlivou a nesmírnou láskou 
Boži. Je zapotřebí určité úrovně duchovního ži
vota. abychom pochopili chvalozpěv a nadšeni 
těch, kteří jediní směji následovat Beránka 
v onom chvalozpěvu, »osidlo se přetrhlo a my 
jsme osvobozeni«. K tomuto chvalozpěvu nebes 
slyšíme my zde na zemi přece jen Jak »Ráchel 
plakala synů svých; a nedávala se poíěšiti, pro
tože jich není « Jsme s to neslyšet tohoto pláče 
jen v nejvmternéjšich chvílích pochopení slávy 
a lásky Boži. #

A přece jsme právě nyní tak strašlivé usvěd
čováni z humanistické láce tohoto soucitu, z ne
účinné, plané humanistické sentimentality, a to 
sebou samými:

Bylo už odpověděn„ pouhým humanistům: vy 
jste odpovědni za utrpení bezvinných, protože 
jste byli učiněni vládci nad zemí a místo, abyste 
umenšovali utrpěni, zvětšovali jste je. Nezájmem 
o děti, nedostatečnou néči, -k za starost srdce 
musela přijít starost organisace. Zvyšovali jste 
utrpěni maličkých a neviňátek válkami, nešváry, 
civilním vyvražďovánim, nedbáním vdov a si
rotků. úřední netečnosti a někdy až surovosti. 
Člověk stará se o člověka a vy jste se nestarali, 
a i teď. vy humanisté, chcete se starat o děti 
jako o statistická a populační čísla — a ještě jen 
z nějakých abstraktních důvodů.

Avšak to. co bylo pověděno humanistům, k e- 
ří byli jen pod svými zákony, bylo mirné a mi o- 
stlvé pro .i icmu. co ,e řečeno vnitřně nám. kře
sťanům, kteří jsme především vinné Podíleli 
jsme se se všemi o vinu a ještě máme nejhlubši 
vlnu vlastni.

Ráchel kvílela synů svých — a my ženy jsme 
vraždily. My, ženy. Vraždily jsme herodesov- 
ským způsobem po stovkách a po tisících své 
i cizi nenarozené děti. Jsme vinny na viastnica 
dělech. Pomáhaly jsme při vraždách. Trpně 
jsme stály u vražděni. Ba, nevěděly jsme už ani, 
že vraždíme. Jaký to by, hrůzný a nejtěžši ma
terialism citu, který proto, že neviděl téct než 
krev vlastní, nevěděl, že teče s ni krev neviňá
tek. Abstraktní a neživotná siova vědy, ať bio
logie, ať fysiologie, ať věd sociálních, neumě a 
představit tu hrůzu vraždy, protože neuměla 
ukázat na realitu zárodečného života. Na život 
v životě.

Zeny pak. Jež herodesovsky vraždily a měly 
kousek svědomí, domnívaly se. že vlastním 
utrpením, pokud se mu vůbec podrobily, vyku
puji onu část viny na vraždění neviňátek. Slova 
Božího za tím nebylo — nebylo už slyšeno — a 
ženy, i ve zpovědnicích, zaptminaly, že se takto 
provinily. Bylo to již něco jako kolektivní, so
ciální- hřích, hřích zvyku. Odůvodněný často 1 
humánní ušlechtilosti, dokonce k vražděnému 
potomstvu: osidla se měla přetrhnout a člověk 
nenarozený rr.ěl být osvobozen z tihy života.

Obřady svátku Mláďátek jsou přesné 1 jako 
zvratný hlas varováni Božího.

V podivném souhlasu pro ty, kdož žijí litur
gicky, byla právě nyní probírána otázka popu
lace. Ve dnech od Neposkvrněného Početí, ve 
dny očekáváni a Nařízeni Páně, v data dnů Mlá
ďátek. Zajisté, souvisí to s odsunem Němců, za
jisté. souvisí to s rozpočtem, zajisté, souvisí to 
s otázkou pracovních sil a nasazením žen. — a e 
časový souhias Božiho roku s naléhavosti popu
lační otázky je podivně hiuboký. Meditu:eme. 
Nestačí meditovat. Nestačí oplakávat s Ráchel, 
slavně oloupenou, Ráchel vraždici.

Materialisté, humanisté i křesťané přicházejí 
ke stejným důsledkům — všechny děti musí být 
narozeny. Z těch nebo z oněch důvodů. Mate
rialisté by byli často, po vzoru nacistů, i pro 
hříšný chov. Ano. všechny děti musi být naro
zeny, i děti hříchů, vědí křesťané.

Musíme si však poiožit velmi jasně otázky, 
jak pomoci skutečně všem dětem, aby se naro
dily. Jak pomoci všem matkám, aby děti mohly 
být narozeny.

Nesmíme si žastirati, že to bylo skutečně vl
nou skladby společnosti, že se cd matek, man
želských i nemanželských žádal často heroism 
života i heroism dne. Jak přemnohé byly posta
veny před volbu hříchu nebo hrdinství — a bez 
pomoci a často s posměchem. Kolik vdaných 
žen bylo hrubě šikanováno úřady a muži doma 
i na veřejnosti, když se měly stát matkami! 
Ordinace lékařů a lékařek slyšely strašlivé věci. 
A tiché rozmluvy žen mezi sebou odhaluii nelid
ské skutečnosti lidských vztahů. Kolik by toho 
mohly řici teprve zpovědnici!

»Nemohu pochopiti utrpení bezvinných« — 
»»Žalují Bohu« — žalovali Boha —a stali isme se 
obžalovanými. Proto si musíme položit několik 
velmi iasných a velmi konkrétních otázek k to
mu. :ak mys'et a iak jednat, v tomto, našem 
daném století a v této naši Bohem dané zemi, 
aby se dobře mftily alespoň narodit všechny 
děti, kte-é se měly narodit, aby neby'o vraždění 
neviňátek. Růžena Vacková.

Zasmáli jsme se srdeční, když podle došlých zpráv 
jsme zjistili, že I náš časopis »Katolík« se stal někde 
předmětem čehosi podobného šmelinaření. Prosíme 
proto všechny naše čtenáře, kterým z Jakýchkoli dů
vodů se »Katolík« nedostává včas, pravidelně a za 
normální cenu do rukou, aby nám oznámili svoji 
adresu, bychom mohl: třeba přímým doručováním 
čxopUu pztfiťnpu uáuravu. A. D.



Universita Komenského Nedůvěra k rodině
Tak prý se má zase nazývali universita brati

slavská. Není to správné. I kdyt snad vynálezci 
tohoto názvu méil dobré úmysly, i kdyt se míitc 
líbit slovenským evangelíkům, Jisté jim nejsou a 
nebudou nadšeni slovenšti katouci, kuří, Jak zná
mo, tvoři velkou většinu slovenského národa. Bu
dou v tom vklél české roztahování, budou v tom 
vidět české úmysly, vnucovat jim tam čcukou Kul
turu, české nazírání a smýšlení. A proto to nelze 
schvalovat. Třebaže se snad právě Slovákům s na
šeho stanoviska k otázce česko-slovenské zdá, že 
Jsme v »Katolíku« českými šovinisty, není nám 
nic vzdálenějšího než pravé šovinismus. Ničeho 
Jsme si od začátku vřeleji nepřáli, než aby právě 
cnováni nás Cechů vůči Slovákům bylo co nej
spravedlivější. Není nám nic vzdálenějšího než dí- 
vatl se na Slovensko jako na kolonii, jakékoliv 
vyvyšování a jakákoliv panovačnost, ať už limot- 
na nebo kuiturni. Milujeme svůj národ duchovní 
láskou, to znamená, že považujeme za svou po. 
vinnost hájit! jej před neodůvodněnými nařčeními, 
že nám nemůže byt lhostejno, Jak s nim kdo smýš
lel v Jeho tragických Chvílích, bdíme však stejně 
žárlivé — poule svých sil — nad tím, aby se 
opravdu vždy choval tak, aby mohl čestné obstát 
jak prod úsudky rozumných lidí, tak před soudem 
Božím. Proto se nám nedbí spojování Jména Ko
menského s universitou bratislavskou. Odsuzujeme 
Je Jako netaktnost, která bude jen ohniskem od
poru proti všemu českému právě na universitě. 
Vůbec všechno to pojmenování různých našich 
ústavů po velikých lidech je* jen jedna stránka 
naší vnějškové pseudokuitury, pro Kterou je sa
mozřejmě pohodlnější dát třeba zlatým písmem 
někam vyryt Jméno nějakého velikána, než si tře
ba vážné přečíst některou jeho knížku a zamyslit 
se, do Jaké míry jsem aspoň trochu naplněn jeho 
duchem. Ovšem lidé, kteří v ducha nevěří, se za
jišťuji něčím viditelným, proto se snaží nejruz- 
nějšiml svými náhražkami uniknout zániku, ať už 
Je to pojmenováni měst po nejrůznějšich součas
nicích, nebo z nedostatku měst aspoň pojmenová
ní ulic. Z téhož ideového pramene plyne i to tak 
časté oslavování různých t. zv. životních jubllejí, 
před nimž nejsou tak zcela imunní ani nejvěrnější 
katolíci, kteří si to ovšem okrášlí etiketou »zájmu 
Církve bv.«, pro jejíž vétší Čest a slávu Je prý nut
né, aby všichni věděli, co velkého jsme uuělall. 
»Malověrní,« by nám řekl Kristus lán, »více než 
ze všech pozemských oslav se radujte z toho, že 
vaše jména jsou zapsána v knize žkota, důvěřujte, 
že Otec, který vidí vskryié, bude nejiepším oceno- 
vatelem vašich zásluh, že Ten, který nám tolik 
doporučuje pokoru, bude dost mocný, aby našim 
skutkům I beze vší odkoukané prujagandy dal 
rozkvést! požehnáním pravého apoštolátu. ak.

Literatura
P. Dr. Reg. M. Dacik O. P.: Duše světců. 

1946. Vydala Dominik, edice Krystal v Olomouci. 
Sv. 37. Cena brož. 35 Kčs. — Slavný zástup 21 
světců domin, řádu je P. Dacíkovi podnětem 
k úvahám o světectvi vůbec a k pronikavým po
hledům do života světců. Nejtypičtější pro auto
rův úmysl je úvodni kapitola, podle niž je i ce
lá kniha nazvána »Duše světců«. Nejsou to ži
votopisy v pravém slova smyslu, šlo piedevšim 
o duši, praví autor sám, ač i tak hodně se o ži
votě jednotlivých světců dovídáme. Nejužiteč- 
nějši pro dnešní čtenáře je snad, že při autorově 
způsobu si pravé uvědomujeme, jak skutečné, 
přeskutečné podnes a na věky je skutečnost, že 
všichni jsme stvořeni k obrazu Božímu, všichni 
jsme tak či onak disponováni, abychom se stali 
světci a záleží především na nás, abychom hřiv
nu této disposice nezakopávali. A žízeň po lom 
i žizeň, aby se nasel umělec, který by psycho
logicky hluboce dovedl neb se aspoň pokusil vy
stopovat! růst člověka ve světce, tato kniha za
nechává. jb.

V diskusi o návrhu nového školského zákona 
soustředila se pozornost kritiků tak výlučné na 
otázku jednotné škoiy 2. stupně a postátněni všecn 
škol, že jiné sporně návrhy unikly zkumadlům kri
tické diskuse, a je nebezpečí, že by mohly pro
klouznout parlamentem celkem bez povšimnuti za 
hlučných sporů o jiné body osnovy. Za takový vel
mi sporný bod lze pokládat ustanoveni, že docház
ka do mateřské školy má býtl povinná pro 
všechny děU od pěti let.

Neňi jisté sporu o prospěšnosti mateřských 
škol. Jsou výborným zařízením pomocným tam, 
kde zastupuji matku a malé sourozence, jsou ná
hradním výchovným místem, kde rodina z jaké
hokoliv důvodu nestačí na plnou výchovnou funk
ci. Proto bychom upřímné vítali, kdyby síť ma
teřských škol byla plánovité zhušťována, školy 
samy dobře vybavovány (v pohraničí jsou školky 
i o 80 dětech ve třídé), a kdyby rodiče byli vhod
ně upozorňováni rozhlasem a tiskem na prospěch, 
který mateřská škola může matkám přlnéstl.

Něco jiného však je uzákoněná zásada povinné 
docházky ůo mateřské školy. Nad tím se musí za
myslit matky, které mají ve věci zkušenosti. Je 
vůbec divné, že se reforma tak důležitá nepřipra
vuje ve větší součinnosti s rodiči, po př. se zdra
votními odborníky. Matky vědí, že nelze každé dí- 
té posílat pravidelně do školky. Některé trpí pří
lišnou únavnosti, pocházející právě z pravidelné do
cházky, z přUíŠ hlučné a četné společnosti a pod. 
(Tyto obtíže se leckdy vyskytují ještě v 1. tř. 
obecné.) Jiné děti téměř vůbec nelze posílat do 
Skolky pro velkou náchylnost k zachycování in
fekci. Je-li dítě jen trochu lymphatické, přináší 
sí jednu nemoc za druhou, tím spíš že dětské ne
moci mají většinou Inkubačni doby.

Kromě zdravotnického hlediska je třeba uvá
žit 1 věc jinou, celkem jen praktickou, ale sociál
ně velmi důležitou. Smyslem mateřské školy ji
stě nen! odstrčit matku, nýbrž býtl jí ku pomo
ci Je však jasné, ze by povinná docházka do ma
teřské školy způsobila mnohým matkám — a 
často těm, které nejvíce potřebuji pomoci — více 
obtíži než výhod. Přiklad (nikterak vzácný): 
matka má tři děti, 5, 3 a 1 rok. Bydli v Praze, 
3. poschodí, bez výtahu. Má-11 vyhovět zákonné 
povinnosti. musi*ráno obléci nejenom nejstarši dítě 
a sebe (neboť nemůže pustit pětileté dítě samo 
přes velkoměstské ulice), ale must obléci také 
dítě tříleté a jednoroční, nebeť je nemůže nechat 
samy doma. A musí nejmladší dítě snést s 3. 
poschodí, připravit do kočárku a po návratu 
opět vynést do 3. poschodí. A sotva se připraví 
k práci, je tu 11. hodina a znovu začne ustrojo- 
vání a ne zvlášť příjemná cesta s dětmi pro dí
tě, Vim, že se takovým rnalkám navrhne, ahy 
se dítě stravovalo ve školce. Takoví navrhovatelé 
asi znají dítě jen z obrázkových časopisů a fil-

Charakter kapitalismu
Ze politické a společenské soustavy se mění, 

už se stalo často. Ale zvláštnosti kapitalismu jte. 
že ho nebrání nikdo. Neslušní lidé proto ne, že 
už většinou našli jiný ideál; a sluäni lidé přo.o 
ne. žel.. Suďte sami! Je to nepatrná anekdota, 
ale osvětluje charakter kapitalismu,

Stalo se v minulém roce, že do předního pa
řížského hotelu vešla dědička amerických jed
notkových obchodních domů Barbara Hutton. Te
dy milionáika na základě podniku vysloveně an- 
tisociálniho. Ze svých milionů utrácí na kosme
tiku přibližně důchod menši vesnice, a vystří
dala asi tři nebo čtyři muže. Tato Barbara Hut
ton tedy, zvaná zkráceně Babs, vešla do dvora
ny hotelu v šortkách. Současně tam vstupoval 
král kambodžský — panovník exotický, který 
ale za války zachoval věrnost Francii a stateč
ně bojoval proti spojencům Německa. Požádala 

inů. Kolik trpělivosti musf mít někdy matky 
s jídlem některých děti! Jakých dovednost! musí 
užit a jaké úskeky vymyslit, aby je přiměly k řád
nému jídlu. A je vůbec možno žádat od matky, 
aby se vzdala práva vědět a vidět, co a jak a 
kolik její dítě jl? Patří děti matkám, čí neodpo
vědným bezdětným reformátorům 7

Mateřské školky konají velkou pomocnoů 
službu. Matky ji rády používají, pokud to uznají 
podle konkrétních okolností za možné a prospěš
né. To však neznamená, žc se má dítě předčasně 
vytrhnout z rodinného prostředí i tam, kde to
ho není třeba nebo kde by to působilo těžké ob
tíže. Jaký pro to je vůbec důvod? Na jedné 
straně se rodina velebí jako základ národa a 
mravní výchovy, na druhé straně ji nedůvěřu
jeme. Jestliže ovšem navrhovatelé osnovy oprav
du došli k přesvědčeni, že dnešní rodina již 
z převážné částí nekoná svou výchovnou funkcí 
(nebo žc ji konat nemá?), nechť to vysloví pří- 
mo, aby se mohl objektivně zkoumat stav věd. 
Pak bychom ovšem měli být důslední a zavést 
veřejnou výchovu od ko.ébky, postátnit děti jako 
všechno, co nekoná dohře svou funkci v rukou 
soukromých.

Přemýšlejíce o této osnově nemůžeme totiž 
objevit pravý úmysl osnovatelův. Pomoc rodině? 
Viděli jsme, že by povinnost docházky byla pro 
mnohé matky novou obtíži. Předškolní vzdělává
ní? Je známo, že do šesti let je každé abstrakt
ní cvičeni škodlivé pro duševní vývoj dítěte, a 
cvičeni hrou není výsadou mateřské Skolky. Po
něvadž ditě do šesti let žije fantasii, obrazivostí 
silné dtově přizvukovanou, nemůže jít než o vý
chovu, a to tím spise, že výchovné dojmy raného 
věku se vtiskuji nejhlouběji. Pak ovšem je po
vinnost veřejně výchovy těžkým projevem nedů
věry k dnešni rodině, -nelze-U její výchově svěřit 
dítě ani do šesti let, nesměji-Ii rodiče ani v před
školním věku vtisknout! pečeť svého duševního 
života do duší svých děli a musi-li již tak záhy 
ustoupit výchovně uniformitě. A konečně nechce
me si ani připustit domněnku, že by tak daleko
sáhlý zásah do rodinné výchovy byl odůvodněn 
pouze zvýšením »výrobnostl« rodičů, že by hle
disko hospodářské raélo takovou bezohlednou před
nost před zájmem životním, jaká se neuskutečnila 
ani za totální války. Byla by to politika krátko
zraká, obětující budoucnost národa okamžitému 
hmotnému prospěchu. Tvůrci zákonů měli by my
slet také na to, že takové postupné vyvlastňováni 
dětí nemůže být pro rodiče zvláštní vzpruhou, aby 
měli děti co nejvíc, jak se na nich žádá, je-li řeč 
o otázce populační. Bylo by vůbec záhedno, aby se 
zvláště ve věcech kulturních a obecně životních 
neplánovalo jen úsekově, nýbrž s pohledem na hlu
bokou souvislost všech životních dějů v přítomno
sti i v čase. Dagmar Jechová.

tedy správa hotelu tú dámu, aby se během ví
táni krále vzdálila se svými šortkami. Ale naše 
Bab3 odmítla, a rozhodně prohlásila: »Já mám 
stejná práva jako král!« — Tedy pro kapitalis
tickou mentalitu je samozřejmé, že taková po- 
lyandrická ženuška má stejná práva jako před
stavitel spojeneckého národa. Poněvadž její oteo 
prodal mnoho kuchyňských hrnků, patentních 
stiskátek, polévkových kostek a nočníků, tedy 
mi právo vnutit! nositeli národní svrchovaností 
pohled na své hýždě. Má stejná práva jako král! 
Při tom ale milá Babs se naprosto nedomnívá, 
že by dělník, který jej! jednotkové zboží vyrá
bí. nebo prodavačka, která ten šmejd nešťast
ným zákazníkům vnucuje, měla stejná práva ja
ko ona. Ba dokonce předpokládám, že hluboce 
opovrhuje evropskými komunisty, kteří vůči 
králům nemají více respektu než ona. ale což 
horšího, byli by ochotni také k ni se obrátit řek
něme zády. Aie my zase nikomu se nedivíme,

F. X. Salda o sv. Vojtěchu
F- X. Salda, v úvaze »O smyslů literárních 

dějin českých«, píše takto o sv. Vojtěchů:
Ale vedle lidí, zakotvených v domácí 

realitě, vkořeněných do české půdy, byli 
v Cechách vždycky lidé, posedaní fanto
mem dálek, kteří se necítili volni mezi 
svými, které tísnila jejich vlast, rozeni 
romantikové, rozeni exotikové. Hned na 
prahu středověké kultury české stoji jako 
prototyp tohoto ustrojeni sv. Vojtěch. Ja
roslav Goll ve své krásné starší knize »Ce
chy a Prusy ve středověku« (1896) karak- 
terisoval jej takto: »Vojtěch je první 
Cech, jemuž vlast jeho nestačila. Na jihu 
přišel do Říma, do Montecasslna; odtud 
chtěl jiti dále na východ, do Jerusalema; 
na západě navštívil hrob sv. Martina 
v Toursu; zemřel v Prusku a pohřben byl 
ve Hnézdně; je to první Cech, o němž 
máme určitou zprávu, že se plavil po moři; 
bylo to na jeho poslední cestě ... Odciziv 
se domovu, kde mrav a zvyk trval nezmtr- 
něný a nezkrocený vírou křesťanskou, kte
rá do srdci lidu a zvláště šlechty ještě ne
pronikala, kde mu nerozuměli, kde se mu 
ukládala dlouhá a těžká práce ve službě 
vlastního národa, zahořel nábožnou ctižá
dosti po slávě mučedníka, jenž pro viru 
umírá.« — Salda pokračuje: »Vojtěch je 
mučen soudobou myšlenkou misionářstvi 
mezi pohany. Důvěrný přítel císaře Otty 
III. sdílel se s nim o jeho asketický roman- 
tism, snil sen všekřestanské exaltace svě
tové, jako nejlepši jeho vrstevnici. Je mož
né, že Vojtěch oyl první český spisovatel; 
je jisté, že byl prototyp mnohého pozděj
šího českého spisovatele a básníka exotic
kých sklonů, předchůdce typu Zeyerova, 
první český internacionalista středověký 
křesťanské ražby.« (Zápisník, roč. Vlil., 
str. 293.)

Je dobře se zamyslit i nad tím. jak se n3 tyto 
naše dějinné zjevy d.vaji liié kteří pozbyli vir.v, 
kteří nepočítají s nadpřirozenou vírou jako .«e 
skutečným činitelem jak v životě jednokivců, 
tak národů. My chápeme, že Rim. Monte Cassinu, 
Jerusalem nepřitahovaly sv. Vojtěcha pouze z tu
ristické zvědavosti. Krista, jenž se zjevil na na i 
zemi, chtěl potkati na tom svém putováni. Aske
tický .romantismus«, touha hlásat evangelium po’ 
hanům. touha po mučednictví, to všechno nejs >u 
exaltace pouze jeho doby, nýbrž všech opravdo
vých křesťanů všech dob. prulože všechny dooy 
naplňuje Kristus, a lidem všech dob je Spasite
lem. Cim více o tom budeme sami přesvědčeni, 
tím vice překonáme racionalisiické zploštováiii 
světového děni, jak ha zde máme jeden př.klad. 

sk.

kdo dá komunismu přednest před soustavou, pro
dukující takové ozdoby společenského žlvcia a 
přikiady ušlechtilého mravu jako je krásná Baba, 
— Mělo by ovšem býtl možno vyrvat vedeni spo
lečnosti z rukou takových výkvětů a nevložit 
všecko všecinko do rukou státního aparátu, t, 
j. policajta; ale to by byla svoboda, a ta je 
snad moc namáhavá? Aie všechno je lepši, zdi 
se aspoň nám, nežil neostýchavost povýšená na 
společenský princip; a to se zdá b. t nerozluč
nou charakteristikou kapitalismu.

Jindřich Středa.

Kolednik u sv. Václava
V lednovém večeru byla tma a zima u sv. 

Víta, ale z chórové kaple celým kostelem se 
linula teplá píseň nešporních zpěvů, jimiž vstu
poval do nového roku hlouček mužů a jinochů, 
kteří nalezli svůj životni ideál v hesle: »Ve šlé
pějích, které jsou tak hřejivé, Jasné. Po celé Vá- 
bem, ve své době a ve svém prostředí chce býtl 
Podiveném, průvodcem sv. Václava na jeho tisíci
leté cestě českými dějinami. Antifony nešpor 
k poctě Dědice české země velebily památku 
»muže podle Srdce Božího« a po jásavém Magni
ficat následovala promluva o hlavních rysech 
člověka Božího, jak jsou vyjádřeny osmerým 
blahoslavenstvím Páně. Promluva dozněla při
pomínkou, že nový rok jest rokem svatovojtěš- 
ským — kněžským. Zasluhuje holdu první biskup 
z naší krve také proto, že byl tak oddaným 
ctitelem a propagátorem památky sv. Václava, 
stavitele chrámu a přítele kněži. Po celý svato- 
vojtěšský rok vytrvaleji volejme, aby Pán na
šemu národu posílal svaté rozdavače svých svá
tostných darů ... A božský Velekněz při
chází mezi své věrné skrytý pod způsobem 
chleba. Oči všech upínají se k němu tolikerým 
voláním: »Smiluj se nad námi, vysvoboď nás. 
Pane!« A nyní zazní vánoční novinka — anglická 
koleda »o dobrém králi Václavovi«, o jeho šlé
pějích které jsou tak hřejivé, jasné. Po celé Vá
noce o n! mluvil a na ni se těšil, chtěl touto no
vinkou překvapitl Bvé svatováclavské oratry — 
a stalo se cosi opravdu nečekaného. On který 
při nešporách předzpěvoval antifony a hymny — 
právě p'l té očekávané koledě zmlká. .Srdce 
divná jala moc, noha vázne« — tak by to zazpí
valo v písni, kdyby se to nedálo ve skutečnosti. 
Jakoby se dobrý svátý Václav z nebeských oken 
zadíval na svého pozemského panoše a ukázal 
mu na své jasné stopy, jak to zaznívá v ko
ledě: »Pozor na mé šlépěje, vstupuj do nich 
směle.« Byly to šlépěje poslední, boleslavské. 
A potom na rukou jako nanebevstupujlcí jest 
odnášen před očima klečících bratří, dokonav 
před Sanctissimem dráhu svého života.

Smrt Josefa Kozáka jest asi ojedinělý příběh

v dějinách svatovítské katedrály hlavně pro 
podivné spojeni s koledou, kterou asi vyzpíval 
už mimo slzavé údolí. Jestliže ji oznamujeme 
čtenářům »Katolíka«, nemá to býtl jen uctěni 
památky jeho odpovědného redaktora. Obětavý 
a horlivý Josef Kozák, o němž vime. že byl sv. 
Václavu oddán celou bytostí, zanechal parná.ku 
prostého, svědomitého, poslušného a bezelstného 
dělníka, bez nichž není možno budovat Katolic
kou Akci. Dal se do služeb svatováclavské ideje, 
maje sám, lze-11 tak říci — svatováclavské srdce. 
Tato synthesa upřímného katolického smýšlení 
s opravdovým češstvim Jest výrazem nejkrésnéj 
šího duchovního rytířství.

Jenom biskupové a kněži jsou mazání svátým 
olejem u oltáře katedrálv, svatevítské přj svém 
svěcení. Josef Kozák přijímal svaté pomazžr.l na 
pontifíkálním křesle svatovítské sakru-tle. neboť 
nebylo tam jiného místa pro umírajícího člověka. 

Obklopen bratry stejného duchového zacíleni 
v své bolestné podobě, připadal mi jako jeden 
z Chudých, jenž vztahuje ruce o svatováclavskou 
koledu- Jestliže poslední výzva, kterou slyšel na 
zem,, zněla, aby se laicj horlivěji modlili za své 
kněze a dorost kněžský, zdálo se mi, že předčas
ně odcházející se louči s prosbou, abychom více 
pozornosti a pochopeni věnovali také našim lai
kům, kteří jsou podle slov apoštolských také 
»kněžstvo svaté«, majíce apoštolské zaníceni a 
plníce s láskou pro celek drobný úkol, který jim 
na zemí určila Boži prozřetelnost. Plným právem 
při loučení v den pohřbu na chvíli spočinulo tělo 
poctivého pracovníka na půdě našeho národního 
velechrámu pod jehož klenbou celou hodinu zpí
val a se modlil a potom umíral. Vždyť patřil 
k jacné řadě českých lidi, o nichž lze říci, že jsou 
duchovně z rodu sv. Václava- Jan Lebeda.

Chtěl bych na Molokai...
Ovodem: Ve vánočním čísle Katolíka jsme 

doporučovali krásnou knihu »Otec vyhoštěných«. 
životopis apoštola a otce malomocných, flámské- 
ho P. Damiána, kterou vydalo Vincentinum. Ze 
je to kniha skutečně hezká, ie našeho doporu
čení zasluhovala a zasluhuje, ukazuji následující 
řádku, které jsou plodem její četby.

Mám úctu k lidem, kteři jedi ryby.
Já je nejim — a myslím, že je nejí nikdo 

z lágru Jungfernheide. Mnoho z nás mělo tehdy 
jakousi moudrou a instinktivní zdrželivost vůči 
všelijakým šprotům, šnekům a mušlím »ohne 
Marken«, i když nám hlad z očí přímo čišel. Ně
kteří Ji ovšem neměli. Na př- bratři Rusové, Po
láci a Holanďané to obyčejně nevydrželi a za
pomněli na účinky těchto »přilepšení«, které vi
děli na předchozích obětech, kdy se jejich těla 
svíjela do klubka a kdy bledí, s očima vytřeště
nýma a potem vyrážejícím na čele, umírali. Ne
divili jsme se jim. Ti byli ještě více vyhladověli 
než my a měli z nás všech nejtěžší život. A pře
ce i mezi nimi byli takoví, kteří šproty nejedli.

Když vám Ježíšci; nidř’1 pod stromeček kni
hu »Otec vyhoštěných« a vy ji se zatajeným de
chem budete čist do M3. do rána, potom zavřele 

únavou vička a odjedete ■.. třeba na Moloka:. 
A když pak o tom budete vyprávět, maminky, 
tatínkové a strýčkové nenajdou pro vás špetko 
porozuměni. To proto, že jsou to rozumní lidé , 
a těm se vůbec velice těžko rozumně vysvětluji 
nerozumná počínáni a nerozumné piány. U strýč
ka to dopadne asi takto:

»Schoval jsem ti smaženého kapra. Chceš’«
»Jééé — ne. Nejím ryby.«
Strýček se usméje. přinese jablíčka a »něco 

sladkého« a je trochu smutný- Asi proto, že toho 
kapra musí sníst sám. Vždycky tiká: »Mám je
nom to. co jsem rozdal.« A rozdá vždycky vše
chno- Je jako sv. František. Prosťáček Boží. Vši
chni lidé, kteři ho znaji, ho máji velice rádi a 
myslí Si o něm totéž, co já. Strýček mi rozuměl 
vždycky, i když mi jini nerozuměli. Jenom dnes 
mi nechce rozumět *

»Strýčku.«
»Co chceš?«
»Ceti jste .Otce vyhoštěných'?«
»Baže, Jirka!«
»Vite, strýčku, já bych chtěl také na Molokai 

a být tak veliký a slavný jako Páter Damián «
Strýček vstrčil ukazováček za límec a jedním 

táhlým pohybem zprava do leva se ho snažil 
uvolr.it. Pomohlo-lj to, nevím. Potom pokašlal a 
řekl:

•Zas jeden z tvých bláznivých nápadů- Pořá
dek udržovat neumíš spát chodíš v půl třetí a 
vstáváš k polednímu. Ryby nejíš a i při krás
ném kapru se ti zvedá žaludek a malamocnv.n 
ošetřovat rány bys šel. Jen seď doma, pořádné 
jez a choď včas spát, dělej svědomité, co máš 
a pak se uvidí. Zatím máš na Molnkaí času dost. 
A doma máš také dost příležitost!. •««

Jistě chtěl říci, jako vždy, abych každý den 
večer i ty své malé povinnosti svázal do kytičky, 
až z nich bude velikánský věnec a dal ho Ježí
kovi. který ha přijme možná se stejnou láskou 
jako růže planoucí heroickou láskou Pátera Da
miána. místo toho však řekl:

»Koukej, ať seš v deset hodin v posteli.«
Cd té doby závidím všem lidem, kteří jedi 

ryby, vstávají časně a jsou pořádní, protože by 
je strýček uznal za hodny pro Malokai. Sk.

uvolr.it


Vojtěch Birnbaum
7. ledna byl bylo prof. dr. Vojtěchovi Birn- 

baumov! 70 let. Mají snad katolíci nějaký zvlášt
ní důvod připomenout toto posmrtné jubileum? 
Ano — přestože byl Birnbaum vnějšně jakoby 
matrikovým katolíkem, s oním generačně jen ty
pickým sklonem k agnosticismu, a to hlavně 
z dobového studu před »církevní« spiritualitou.

Birnbaum však byl jako učitel a jako osob
nost světozorně zakotvená a až absolutní cha
rakterní. skutečné důsledným spiritualistou, 
takže musel dovést myšleni své školy ke kato
lickému universalismu.

Vyšel totiž sám světozorně z katolicismu, prá
vě tak jako Masaryk, a byli v něm zakotveni víc 
a hlouběji, než si uvědomovali. Byli z těch, kteří 
bezděčně udržovali hodnoty myšlení. Bimbaum 
se však nedal nikdy uplatit nějakým vágním ná
boženstvím humanismu. V osnově jeho myšleni 
byly absolutní normy, které tkaly předivo vel
kých koncepci a z norem uspořádané hodnoty.

Birnbaum byl právě proto velký učitel, ne, že 
důsledně domyslel t. ř. vývojovou teorii dějin 
uměni a že ji domyslel spiritualisticky. avšak 
proto, že byl osobnosti, která domýšlela proto, 
že bažila po skutečné pravdě. Jeho bádáni měla 
mu přinést důkazy o smyslu života jednotlivce, 
t. j. jeho vlastního a o smyslu lidské společnosti 
ha této zemi. To nebylo osnování nějaké ducha
plné Geistesgeschichte — Birnbaum věřil v du
chovni princip byti a tuto viru především sobě 
sám ověřoval a pak ozřejmoval ostatním.

Je to snad samozřejmost u vědce? Měla by 
být. Leč kolik, i z proslulých vědců, čiti ještě 
tu nutkavou finalitu vědy poznat pravdu a po
znat ji především pro sebe? Poněvadž konec 
konců pravá věda osobnosti je takto východis
kem sobecká, stejně jako uměni. Člověk chce 
poznat pro sebe. Chce poznat. To neni planý in
dividualismus, naopak. To je právě personali- 
stické řetězeni výsledků jedineckých cest za 
pravdou. Individualisté, i když pracuji nějak 
sborově nakonec pouze vrši poznatky materiální, 
snad cenné, ale bezcílné.

Je to však tato vnitřní nutnost, která z dob
rého intelektuálního řemesla objevů fakt a myš- 
nek tvoři hodnotu nadřemeslnou.

Je nyni velmi málo i slavných vědců, kterým 
by tato cesta za pravdou byla skutečnou nutno
stí. U Birnbauma však touha po pravdě zaklá
dala jeho osobnostní i vědní konstituci. Postulo
val také neúprosné od svých žáků, aby si s fak
ty a myšlenkami nehráli, aby nekonstruovali, 
avšak aby je nejen spořádaně hledali, nýbrž i 
žili.

V tom bylo prostě ideálem universitního uči- 
tgje a každým rokem roste vděčnost jeho žáků 
k němu. Cim jsou starší, tim zřetelněji vidi, čim 
bvl. Nebylo jich však, bohužel, mnoho. Působil 
na universitě Karlově ien asi třináct let.

Avšak obecněji příznačná byla cesta jeho 
myšleni. Byl důsledný spiritualista, jak bylo ře
čeno. Dějiny uměni — či lépe časové etapy, 
v nichž se uskutečňovalo povlovné. Drohloubené 
a rozšiřované poznání světa skrze slohové řady 
uměleckých děl — byly mu úkazem projevu 
pychovniho principu v soustavě světa. Vlastní 
zákonnost slohových střid byla založena právě 
na tom. že pouze kultury metafysického základu 
jsou s to vytvořit řadu vývojových hodnot Kul
tury nemetafysické, naturální, projevovaly se. 
podle jeho ověřeného poznáni, pouze souborem 
kvantit. Je to právě v jeho stati o barokním 
principu v dějinách architektury, kde ukázal 
obecnou platnost »barokního principu«, jakožto 
principu, který je obsažen v projevech všech 
slohů a který zhodnocuje právě metafysickou 
skladbu každého slohového myšleni. Ukázal 
ovšem i na celý zákonný průběh každého slo
hu, na analogii osnovných norem názorových, 
dle nichž se slohy vyvijeji. Tim založil vlastně te- 
leologii i problematiku nové vědy o slohu. O tu
to koncepci se někdy doslova rval. Až nelítostně, 
absolutně. Ne. že to byl jeho názor — Birnbaum 
by] velkorysý a nebyl osobni. Rval se se světo
vým vědeckým lajdáctvim. které osnuje snadné 
duchaplné teorie »vlivů« a rvak se i s dějinně 
filosofickým materialismem — ne tedy ještě dia
lektickým — proto, že věděl, že vědecké poznáni, 
nejen na poli jeho vědy, ale i všude jinde padá 
nebo roste s tim, s jakou vážností je přijímán 
právě názor na duchovní podstatu stvořeného 
ffvěta a tvorby. Nebyl milosrdný ani k vágním 
apiritualistům. kteři jaksi jeho názor zastávali, 
ale kterým byl konec konců osobně nedůležitý.

Tento spiritualistlcký ethos zakládal celou 
životni práci Bimbaumovu: byl neúprosně, až 
absolusticky ethický v památkářské praksi; po
stuloval čistotnost heuristického výzkumu ar
cheologického až do — zdánlivých ovšem — ma
licherností. Nebylo to z kantorské akribie — 
měl nesmírnou úctu ke stopám tvořivého života, 
k aktům ducha. »Nevíme, co budou potřebovat 
vědět o nějakém vědním faktu, o nějaké pa
mátce ti. co přijdou po nás. Musíme bvt proto 
přísně pravdiví — nevíme dnes vše a neznáme 
všechny otázky vědy.« tak by bylo lze opsat 
jeho zásadu heuristické i vykladačské přesnosti.

Nesnesl kompromis v památkářské praksi, 
věděl, že je to protiduchovni násilí na aktu tvor
by. Jeho ethická citlivost pro životni strukturu 
Famátky byla tak veliká, že předvidal vždycky 

esteticky neblahé důsledky: předvidal. že pa
mátkářské improvisace s rampou na Loretán
ském náměstí rozruší celek, utopí Loretu a Čer
nínský palác zbaví base a pohledově rozpůlí.

Nesnášel také krátkodechého zdůvodňování 
»idei« nových pomníků: věděl, že pomník není 
socha a podstavec s určitým krátkodobým a pou
ze výtvarným posláním, nýbrž skutečným pom
níkem. který přenáší naše pojetí úcty k minulé 
osobnosti a dějům do úcty potomstvu, že je to 
krevní koloběh velkých ideových tradic, který 
vyžaduje až lékařskou úctu k životu myšlenky.

Soutěže, které jen »rámcově« a bez theore- 
(tické jasnosti určovaly program, příčily se mu 
jako to. čim vskuktu jsou — lživou a ledabylou 
libovůlí z liberalistické neuiasněnosti. která zne- 
uefuje plán a mrhá silami současných umělců.

Z domova a ciziny
Schůze zastupitelstva Ústředí katol. student

stva v Brně. Podle nově vypracovaného statutu 
Studentské katolické akce, schváleného na po
slední biskupské konferenci v Olomouci, sešlo se 
zastupitelstvo ÜKS ve dnech 27.—29. prosince 
1946 v Brně. Této' schůze se zúčastnili delegáti 
ze všech dlecésnich SKA v Cechách a na Mo
ravě, delegáti všech katolických akademických 
spolků a bohosloveckých jednot. Schůzi zastu
pitelstva navštívil též J. E.z Msgre dr. Karel 
Skoupý, biskup brněnský, který vždy projevoval 
neobyčejné pochopení pro veškerou práci kato
lického studentstva. Se zájmem sledoval pra
covní jednáni zastupitelstva a slíbil katolickému 
studentstvu veškerou podporu v jeho další prácí. 
Poukázal zejména na to. že je nutno pracovat 
ve smyslu posledního projevu pana presidenta 
dr. Edvarda Beneše na mravní záchraně naší 
mládeže, jinak že je ohrožena v Samých zákla
dech existence našeho národa. Schůzi byl pří
tomen duchovní rádce ÜKS P, dr. Reg. Dacik 
O. P. Byl podán přehled veškeré naši práce 
v uplynulém období a stanoven podrobný pra
covní plán zejména pro nejbližšl dva roky. Byl 
stanoven podrobný program organisace student
ských exerclcl! a táborů. Rovněž byla projed
nána příprava pracovních týdnů pro výchovu 
vedoucích pracovníků ve Studentské katolické 
akci.

V Tisově procesu vypovídal dne 6. ledna jako 
svědek nitranský arcibiskup Dr. Kmefko. Arci
biskup podal jak při příchodu, tak při odchodu 
obžalovanému Dr. Tisoví ruku. Jako nitranský 
biskup je Dr. Kmefko cirkevnim představeným 
Tisovým, který je farářem v Bánovcich. Ve své 
výpovědi — podle čt. — řekl arcibiskup toto: 
»Dr. Tiso žádal podle církevních předpisů o po
volení přijmout! úřad presidenta slovenského 
státu, ale písemná odpověď na jeho žádost z Va
tikánu nedošla. Když začaly deportace Židů ze 
Slovenska, arcibiskup upozorňoval Dr. Tiso, že 
se mluví o tďm, že židé jdou na smrt. »Jak to 
může vláda dovolit?« řekl Tisoví arcibiskup 
Kmefko. Tisová odpověď byla: »Mně stačí, že 
mám ujištění s německé strany, že se se židy 
slušně zachází.« — Když Němci na východním 
Slovensku ustupovali před sovětským náporem, 
nutili hrozbami zastřelením slovenské obyvatel
stvo k evakuaci a zapalovali vesnice. Na podnět 
biskupa Cárského žádali čtyři katoličtí biskupo
vé Dr. Tiso, aby odstoupil, nemůže-li evakuaci 
zabrániti. Tisová odpověď byla podle slov ar
cibiskupa Kmettka nejasná, nedostatečná a ne
vyhovující. Žádal, aby jiné forum posoudilo, zda 
má podržet presidentskou funkci, nebo nasta
la-! i chvíle, kdy by se měl vzdát presidentského 
úřadu. V závěru své výpovědi apeloval arcibis
kup na křesťanské milosrdenství ve prospěch 
obžalovaného.

Všesko ro amcricku — ve velkém. I církevní 
slavnosti. V Chicagu slavil v minulých dnech 
tamější kardinál arcibiskup Striích své 25. bis
kupské jubileum. Této oslavy se zúčastnili tři 
kardinálové: Spellman z New Yorku, Mooney 
z Detroit a McGuigan z Toronta. Kromě toho 
bylo přítomno na sto biskupů ze všech koutů 
Ameriky. Jiná taková americká velkorysost se 
jevi na vánočním poselství sv. Otce, které při
nášíme na přední straně. Je přeloženo z oficiel
ního anglického textu, jenž vyšel v New York 
Herald Tribune, vydání pro Evropu, a to již 
26. prosince, kdežto na př. pařížský La Croix, 
katolický deník francouzský, neměl tento úplný 
text ani do Nového roku.

Neobohatili se v politice
»Právo lidu« přineslo tuto zprávičku: »By

tová nouze dolehla v Paříži po sestaveni Blu
mový vlády také na několik ministrů. Bývalý 
ministerský předseda Bidault požádal svého ná
stupce Leona Bluma, aby ho ponechal ještě ně
jakou dobu v úředním bytě na Quai d'Orsay, 
kde bydlel dva roky. V podobné svízelné situa
ci se ocitl také bývalý ministr národní obrany 
Michelet, který je o'cem sedmi dětí.«

Oba tito muži jsou, jak známo, čelní členové 
M. R. P., oba jsou zároveň praktičtí katolíci. 
O Bidaultovi jsme před nějakým časem přinesli 
zprávu, jak v červenci, jako hlava Francie, mi
nistroval jednomu našemu českému knězi, kte
rý právě byl v Paříži a tehdy v kostele Bož
ského Srdce sloužil mši sv. Druhý, Michelet, 
dokazuje svou mravní opravdovost jednak tim, 
že má sedm dětí — a to jistě není nejmenší dů
kaz, jak statečně dovede plout proti módnim 
proudům doby — jednak na př. tím, že při své 
nedávné inspekční cestě ve francouzské sever
ní Africe zajel zvlášť hluboko do Sahary na mí
sto, kde právě před třiceti lety zemřel moderní 
francouzský apoštol pouště Charles de Foucauld.

Nyni tedy nemají byt. To znamená, že se 
v politice ncobohatili. To znamená, že si nedali 
zaplatit svou vlasteneckou činnost za války. 
A nebyla malá. Michelet byl dost dlouho vláčen 
po nacistických táborech a Bidault byl, jak zná
mo vůdcem a šéfem celého t. zv. hnuti odporu

Birnbaum dovedl být až tvrdý svými postu
láty — a byl proto protivný všem improvisáto- 
rům.

Chápal svou historickou vědu o uměleckých 
jevech, tedy dějiny uměni, jako jakési svátých 
obcováni nad časy i nad oblastmi: byl metafy- 
sickým uniyersalistou. Tato myšlenka, přimo 
bytostné, vyplývala právě z jeho katolické názo
rové skladby, ovšem, nevyznané.

Bimbaum myslel, jako celá jeho generace 
vyšlá z historismu, sice důsledně historicky, ge
neticky. avšak neutratil při tom normy v relati
vismu. To proto, že uznával z vysokého ethic- 
kého náhledu hierarchii hodnot. Časy minulosti 
i budoucnosti konání přítomnosti nazíral z nor
my výsostné duchovní úkonnosti. Všechna tvor
ba lidstva znamenala mu tedy vlastně nesmír
nou přítomnost sebcuskutečňování lidstva 
v duchu.

Růžena Vacková.

Zmíněná New York Herald Tribune věnovala 
řeči sv. Otce velmi mnoho místa. Když to srov
náme s ubohými výtažky našich novin, máme 
velmi smutný dojem, který ony naše noviny a 
vůbec naše zpravodajství nikterak zvlášť necti. 
Jistě, že žádná obyčejná politická spekulace ne
vede Američany k tomu, aby se tolik papežem 
zabývali. Nepotřebují toho přece. Jsou dnes nej
mocnějším činitelem světa. Nemůže je k tomu 
vést nic jiného, než opravdové oceňováni mí av- 
ních činitelů při nové výstavbě světa a mezi tě
mito mravními činiteli kladou patrně na první 
misto sv. Otce. Svůj celkový dojem z papežovy 
řeči o světové situaci vyjadřují takto: »Papež je 
pesimistický ve své vánoční řeči.« Popisuji po
drobně vnějši scenerii této tradiční vánoční 
gratulace kardinálského kolegia a připomínají, 
že děkan tohoto kolegia, 951etý kardinál Pigna- 
telli di Belmonte podotkl ve své řeči, shrnující 
hlavni události roku, že »nevinný, hrdinský a 
vzorný arcipastýř duší, nevinný arcibiskup zá
hřebský byl toho roku nespravedlivě odsouzen 
k dlouholetému žaláři«.

Filosof u sv. Otce. Julián Benda je francouzský 
myslitel, známý našim vzdělancům svou knihou 
»Zrada vzdělanců«. V prosinci byl na návštěvě 
v Praze, mluvil na filosofické fakultě a byl přijat 
panem presidentem republiky. Zdá se. že ačkoli je 
filosof (obyčejně filosofové pracuji v samotě a se- 
branostl), přece hodně cestuje. Krátký čas před 
návštěvou v Praze se totiž zúčastnil filosofického 
kongresu v Římě. Účastníci tohoto kongresu byli 
přijati také sv. Otcem. J. Benda vyjádřil takto své 
dojmy z papežské audience: »Před odjezdem jsme 
byli přijati sv. Otcem, jehož imponující osobnost, 
vzlet řeči, kterou k nám pronesl, nenucená pří
větivost, s jakou dovede obcovatl 1 s lidmi nej- 
prostšlml, mu získali obdiv a náklonnost všech 
účastníků, nechť sl patřili k Jakýmkoli směrům 
a názofům. Cítil jsem, jak se můj antlklerikalis- 
mus, který ostatně byl vždy dosti chatrný, rozplý
vá jako sníh na slunci. Vždyť ostatně jsem také 
klerikem.« (Toto poslední slovo naráží na fran
couzský titul zmíněné knihy »Zrada vzdělanců«, 
jenž zní >La trahlson des clercs«. Byly totiž doby, 
kdy vzdê'anci byli pouze klerikové.

Paul Claudel čestným doktorem lovaňské uni
versity. Dne 12. prosince byl Paul Claudel, kterého 
někteří považuji za největšího současného básníka, 
promován na doktora filosofie a literatury hono
ris causa na universitě lovaňské. Promotor prof. 
Lousse připomněl ve své řeči naprostou jednot
nost Claudelovy osobnosti, u něhož člověk, spiso
vatel 1 katolík splývá v jediný nerozlišitelný celek. 
Dílem a zásluhou Claudelovou je. že získal kato
lické víře, a to plné, nezeslabené a nezkomolené 
katolické víře, zase domovské právo v říši sloves
ného umění. Paul Claudel je dnes stařec téměř 
osmdesátiletý, pil čemž ovšem slovo starec mož
no vzít jen v tom, co obsahuje krásného: velebná 
moudrost, převaha ducha a Jeho neměnnosti nad 
\š!m tím tánavým neklidem, jenž často charakte
rizuje mládí. — Právě o letošních vánocích tomu 
bylo jíž šedesát let. kdy Claudel prožil svoji kon- 
versi. Při slavných vánočpjch nešporách v kate
drále pařížské, kam takřka náhodou vešel, při 
zpěvu Magnificat, se jej dotkla milost Boží a uká
zala mu. kde je pravá krása. A tehdy se Paul 
Claude! stal apoštolem 20. věku, jímž zůstal až 
dodnes.

• ■
V. Š. Máme v »Katolíku* málo mista. V »Ne

děl!« se věnují liturgii týdne velmi mn' ho, popro
síme je proto, aby uvažovali o Vašem návrhu.

ve Francii. Vzali si k srdci poznatek, její ne
ohroženě po první světové válce u nás hlásal 
Alois Rašin: »Za nlužby vjasti se neplatí«, doká
zali zkrátka, že i dnes, i mezi poliiiky existuje 
nezištnost. Jistě význačná vlastnost pravého po
litika. Vlastnost skvělá a krásná, ačkoliv ne je
diná. ba ani ne snad hlavní. V politice totiž je 
třeba vlastnosti aktivních, je třeba jasného, re
álního cíle, je třeba energie k jeho uskutečňo
vání, bystrost a prozíravost v odhadováni si
tuací, ve volbě a váženi prostředků. Když však 
někdo toto má, a když k tomu ješ'ě přistoupí 
skutečná nezištnost, pak možno mluvit o krás
ném člověku, o velkém politikovi, o velkém 
vůdci lidu. Právě nezávislost jak na výhodách 
hmotných, tak na poctách a chválách, dává po
litickému vůdci v jeho činnosti pravý, nespou
taný elán, pak může jednatl a rozhodovati se 
opravdu svobodně a pak může také odůvodněně 
doufat, že za sebou strhne ostatní.

Máme takové lidi? Chceme je mít? Mají naši 
mladí lidé skutečně touhu se takovými státi? 
Ci se jim to zdá neskutečnou utopií?

Stojí ještě snad za zmínku, že t. zv. třetí re
publika francouzská měla sice všelijaké skan
dály, na př. úplatkářské a pod., že jí však ne
chybělo ani takových skutečných nezištných 
politiků. Na př. Briand, jeden z hlavních jejích 
státníků v první světové válce, a asi dvanáct 
let po ní, zemřel v r. 1932 úplně chudý v oby
čejném nenápadném pařížském bytě. A' to ještě 
dostal Nobelovu cenu míru, která nebyla také 
zrovna maličkostí.

Poincaré byl presidentem republiky v roce 
1913—1920. Pak odstoupil, ale když potom hro
zila zemi finanční krise, inflace, znehodnocení 
franku, byl znovu povolán, aby zachraňoval si
tuaci. Poslechl a splnil svůj úkol.

Když pak odešel, byl také úplně chůd, takže 
parlament musil zvlášť vymýšlet, z jakého ti
tulu by mu mohl dát nějaký národní dar, aby 
měl z čeho býti živ.

To všechno jsou důkazy slov pana presiden
ta, které jsme minule přinesli, že totiž život kul
turní, t. zv. mravní, je s materiálním nerozluč
ně spojen, to všechno jsou důkazy toho, že po
li iku nelze budovat bez hluboké osobní zodpo
vědnosti, jejímž nejspolehlivějšim zaručovate- 
lem Je víra v osobního Boha, před nimž jednou 
bude jednou naším Soudcem i Odměňovatelem. 
Tato víra je zdrojem největší nezávislosti na 
všech hmotných úspěších a výhodách. ak.

Pořad slavností
čtyřicátého výročí CLA

Pátek, 2 4. ledna:
16.30 Sliby nových členů ve Svatováclavské 

kapli na Hradé pražském; pak společná 
adorace v téže kapli.

Sobota, 25. ledna:
7,00 Mše svátá ža zesnulé členy a seDiory 

CLA v akademickém kostele u sv. Sal
vátora v Praze I., v Klementinu (P. Dr. 
Jan Urban OFM).

9—12 Zasedáni pracovních komisí v místnos
tech CLA, Praha III., Josefská 28. u sv. 
Tomáše.

15,00 Slavnostní jubilejní valná hromada 
CLA v sále dominikánského kláštera 
v Praze I., Husova 8.

19.30 Kulturní večer ve velkém sále Měst
ské knihovny v Praze I., Mariánské n. 
(zpěv, recitace, hudební vystoupeni).

Neděle, 2 6. ledna:
8,00 Slavné děkovné bohoslužby v chrámu 

sv. Salvátora v Praze I. (J. Exc. ndp. 
arcibiskup Dr. J. Beran).

11,00 Slavnostní projev CLA v sále u Domi- 
nikánů v Praze I., Husova č. 8. Pro
mluví J. E. ndp. arcibiskup Dr. J. Be
ran, Dr. V. Janda a nové zvolený rřed- 
seda CLA.

15,00 Pracovní porada seniorů CLA v sále 
u Dominlkánů v Praze I., Husova 8.

20,00 Společenský večer v místnostech ka
várny SIA, Praha I., Jánské nám. 100.

»Český kancionál svatováclavský«, ve vlastnictví 
nejdůst. Ordinariátu pražského, sestaven byl 
péčí Obecné jednoty cyrilské a schválen nejdůst. 
Ordinariáty v Hradci Králové a v Litoměřicích. 
Právě byl dán do tisku a urychleně se pracuje 
na jeho vydání. Je to jediný zpěvník, jehož bude 
dovoleno použivati ve zmíněných diecésich. Bude 
vydán s notami, vázaný a bude obsahovat: 75 
nejužlvanějších písní pro celý církevní rok. 
Současně se připravuje vydání lehkého prak
tického doprovodu varhanního V nejbližši době 
bude oznámena cena a pak možno Ihned objed- 
návati u nakladatelství »Universum« v Praze II, 
Václavská ul. 12.

Betlém kouzla zbavený
Pojďte všichni ku Betlemu a zřete, že se zde 

narodil Kristus Pán. V Betlemě, ve chlévě, na 
seně. Zde, tam, i třeba tam, každému někde jin
de. Líbejte, dávejte, modlete se, zpívejte. Řecká 
římská, koptická, hučí Čechovi v jeho zmatené 
duši a něco ho žene z podzemí na světlo boží. 
Dej. dej. dej šeptají stále svíčkaři a Kopti pějí 
tajemně dál.

Protlačí! se milý voják mezi stinky proda
vačů křížů, pohlednic, růženců, hřebů a třísek 
z Kristova kříže a spěchá vzhůru do kopce. Bílé 
sestry kláštera mu marně vykládají, že zde jest 
místo, kde oznámili andělé pastýřům štastnou 
zprávu, průvodci jej marni tahají za rukáv-

Cech, jenž je! oslavit své narozeniny do mě
sta Betlema, zapomněl na své kamarády z auto
busu, zapomnět na celý svit. Sen jeho života sa 
zhroutil, bájemi opředené místo upadlo. Upadlo 
v jeho očích a zanechalo v jeho duši trpké zkla
máni. Ta krásná myšlenka, za niž lidé ochotně 
padali a pro niž tisicové zástupy táhly ve středo
věku aí k branám jerusalemským, byla znevá- 
žena přímo na místě svého zrození.

Byl tříkrálový večer a voják litoval na svém 
kavalci u Mrtvého moře. ie vyjel vůbec do Bet
léma.

Tak končf v tříkrálových »Svob. novinách« 
ieden člen naší zahraniční armády líčeni své ná
vštěvy v Betlemě na svátek Zjeveni Páně Vá
lečného roku 1941. A nám se k tomu chce dodat!:

Proč se. milý Cechu, tak zbytečně rozčiluješ? 
Tys »měl svůj Betlem v duši zbořený ještě než 
Jsi sem přišel. Kdybys byl vskutku přišel hledst 
Ježíše, kdybys v Něho věřil, málo by tě rušili 
prodavači svíček a celá ta směsice hlasů, která 
hledí na posvátném mistě něco vydělat. Co na 
tom. co zde dneska je. přece je pravdou, že se 
zde kdysi pro nás narodil Syn Boží. Ne proto, 
abychom chodili pracně shledávat jeho stopy 
v Palestině, nýítrž aby se nám všem sdílel, svým 
duchem, svým božstvím, svým Tělem, svou Krvi, 
všim. co je. A to vše je s námi až do skonáni 
světa a po celou věínost. Jak v této perspektivě 
blednou ty lidské ubohosti betlémské jesle dnes 
obklopující.

A co ti. milý Cechu, zbude když tak zboříš 
svůj Betlem? Povýšenecké vědomí, že jsi něco 
lepšího. Tak. jak to v nás je více méně od hu
sitských dob a mnohdy ie to strašně podobné 
farizejovu povzdechu: -Bože, děkuji ti. že nejsem 
jako druzi. •■« Nebudete-li jako maličti.-.« Ne
zapomínejme. že Pán stvořil naši duši, že všax 
stejně stvořil na!e tělo se všem! jeho potřebami, 
které se mnohdy zdají směšnostmi které však 
přece ien moji také domovské právo v království 
Božím. Podívejme se pořádné a uvidíme mnoh
dy. kolik vroucnosti ie v těch zdánlivě směšných 
vněišnostech. Nikdy tom ovšem uvidíme sku
tečně bezduché kramařeni! Naše víra však i při 
tomto pohledu bude kol'sat jen tehdy. bude-li 
slabá. dovede-’i skrze vněišnosti málo viďt Věč
ného. jenž právě preto, že je věčný, je trpělivý 
a kPdnv a nechce všechno najednou. Proč tinak 
by Kristovo dílo spásy zrálo již ce!á tisíciletí? 

ak-

vychází • tlrke v nim schválením. 
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KATOLÍK
bujícím zámky, te Way podobného násilí oe ne
budou opakovat).

Přesto však všechna opatření preventivní by 
měla zachovat! svůj charakter prostředků a 
být! proto podřízena nejvyššímu cíli pravého 
míru, jenž, í když přihlíží k nutným -zárukám, 
nezapomíná na postupnou možnost spolupráce, 
mezi vítězi a poraženými na díle obnovy k do
bru celé rod ný národů a k blahu každého jed
notlivého člena.

Každý rozvážný pozorovatel rád uzná, že ty
to nepopiratelné principy získaly opravdu půdu 
v minulém roce v mnohých myslích, a to v ne
poslední řadě následkem trapných účinků, kte
ré vítězné státy samy cítí na svých životních zá
jmech. Je také potěšitelné, že je stále více váže
ných a povolaných hlasů, které protestují proti 
stálému prodlužováni nynějšího stavu a proti 
přílišnému omezeni životních a hospodářských 
podmínek poražených.

Bezprostřední kontakt s nevýslovnou bídou 
poválečné periody v některých pásmech probu
dil v mnohém srdci vědomí, že je první povin
ností všech zmenšit! a pokud možno odstranit! 
tak veliké zlo.

ROČNÍK X. • V PRAZE DNE 19. LEDNA 1947 • CENA Kčs 1.50 Vyhlídky na odzbrojeni.

Jednota ducha
Těm, kteří pátrají u každého článku nej

dříve po jménu autora, aby zvážili jeho 
zvučnost, prozrazuji úvodem potřebné 
údaje. Nejsem kněz, jsem laik. A nemám 
žádné hocino-sti nebo tituly, které omra
čuji. Nejsem žádnou autoritou. Jsem ka
tolický křesťan. A jako takový píši tyto 
řádky.

Tolik a tolik se ve světě volá po jednotě. 
I u nás nechybí snahy o vytvářeni jed
notných urganisaci hospodářských i kul
turních. Přiznávám se, že mi nejsou tyto 
snany nesympatické. Vidim v nich pra- 
křesťanskou á praLidskou touhu sjednoce
ním zachránit ten či onen statek hmotný 
íieDo kulturní, v neposlední řadě sjedno
cením zachránit svétu miř.

I já mam svou touhu po jednotě. Přede- 
všim mezi dumácimi viry. Mezi katolický
mi křesťany. Spojuje nás jedno tělo Cír
kve a jeden Duch, jedno povoláni v Kri
stu Ježíši. Jenomže se někdy zdá, žc vše
chno ostatní je důležitější než tato svátá 
jednota. Chováme se někdy navzájem tak, 
jako by mezi námi ležely kilometry pekel
né propasti. Na co narážím? Na to, aby
chom přes všechny pochopitelné indivi
duální projevy zbožnosti (J. Durych psal 
kdysi o rozličných gestech zbožnosti), přes 
odstíny v názorech skupin, řádů, bratrstev, 
družin atd. nezapomínali, že nejsme ani 
Kajprovi, ani Braitovi, ani Danhovi, ba 
ani Beranovi nebo Prečanovi, ale že jsme 
Kristovi, že jsme všichni katoličtí křesťa
né. Někdy se mi zdá, že mnohem více je 
zdůrazňována příslušnost k některé sku
pině nebo k některému bratrstvu než 
k Církvi. Kéž nám jsou všichni jmenovaní, 
jesuité, dominikáni, redemptoristé i ostat
ní řády, biskupové i arcibiskupové, p o- 
mocníky na ceste za Kristem, ale ni
kdy ne záminkou k porušováni poslušnosti 
a jednoty. Kéž nás vede více Duch sv. než 
naše osobni zájmy, »abychom vyznávajíce 
pravdu, v lásce rostli ve všem k němu, 
ke Kristu, jenž jest hlavou.« (Sv. Pavel 
k Efeským).

Křesťanů na světě je slabá třetina. 
Pravda se sice nestává pravdou teprve 
nadpoloviční většinou, ale přece jen po
třebuje svá vyznavače, nemá-li se ztratit 
s této planety a být znovu dobývána. Ale 
těch GOU milionů křesťanů představuje ža
lostný obraz. Roztržené Kristovo roucho. 
Kristus chtél a založil jednu Církev, křes
ťané však nejsou jednotni. A přece Kristus 
se modlil za apoštoly: »Neprosím toliko 
za ně, nýbrž i za ty, kteří skrze slovo je
jich uvěří ve mne, aby všichni jedno byli 
jako ty. Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni 
v nás jedno byli, aby svět uvěřil, že jsi mě 
poslal...« (Jan.)

Tolik je potřebí, aby svět uvěřil v Ježíše 
Krista. Jak však má uvěřit, když ti, kteří 
nosí po něm jméno, nejsou jednotni? Zrak 
zalétá na pravoslavný východ se stejnou 
bolesti jako na protestantský západ. Aby 
všichni jedno byli...! Modlíme se dost sil
ně za tuto jednotu?

Islam se šíři s podivuhodnou rychlosti, 
stejné rychle a odvážně se šíři i bezbožcc- 
tvi a novopohanstvi. Co učini křesťané?

Jednota křesťanů na celém světě by 
mohla přispět k žádoucímu sjednoceni lid
stva a k trvalému miru. Usmívejte se těm
to slovům, že je to utopie. Usmivejte se, 
ale nebezpečí uvolněné atomové energie 
a uvolněni dalších energii novými objevy 
je chladná skutečnost. Jsou ostatně kon
krétní prostředky k uskutečňování této 
utopie. Některé naznačím.

(Dokončení na 2. str )

Ve dnech ÍS.—25. ledna se má všechno křesťanstvo modlit za splněni modlitby Páně:

Aby všichni jedno byli.
Nám při tom hlavně tanou na mysli jednak odloučeni bratři z našeho vlastního 
národa, jednak odloučené národy slovanské. Klademe tuto sroji tužbu do rukou 
Bohorodičky, již jistě nejvíce záleží na jednotě mystického Těla jejho Syna, na 
jednotě »suknice nesešívané*, kterou podle tradice pro Něho sama utkala a která,

podlí téže tradici, znamená jednotu Církve.

Vladimirski Bohorodička— Paladium ruské remř.
Řecká Utone, přenesená v 30. letech XII. století do Ruska. V Uspenski katedrále v Moskvě — 

npni Tretjakovská galerie-

Vánoční poselství sv. Otce
(Pokračování.)

Během dlouhých let války a poválečné periody 
přirozenost lidská, sténajíc pod nesčetnými a 
nesnesitelnými útrapami, podala důkaz, jak ne
uvěřitelně mnoho může snést!. Ale tato schopnost 
je omezená; u milionů lidských bytostí byla již 
dosažena její nejzazší mez, pero je již příliš na
pjato. Nejlehčí dotek by mohl způsobit jeho 
prasknuti, které by mohlo míti nenapravitelné 
důsledky. Lidstvo potřebuje síln, aby mohlo 
znovu doufat.

Nebezpečné odkládání.
Rychlé uzavření úplného míru je životním 

zájmem všech, kteří vědí, že jedině rychlý ná
vrat k normálním hospodářským, právním a 
duchovním vztahům mezi národy múze zachrá
nili svět před nepředvídatelnými otřesy a zmat
ky, které by mohly prospět! jediné temným si
lám zla.

Nuže tedy, kéž tento dohasinajici rok je po
sledním rokem marného očekávání, kéž v no
vém roce se mír stane skutečnosti.

2. Rok splnění. Tato myšlenka vede k druhé 
připomínce, kterou každý správně myslící člo
věk volá k vládcům národů. Vy právem touží
te, — a jak by tomu mohlo býti jinak — aby 
vaše jména byla zlatým písmem napsána na 
pergamenovém seznamu dobrodinců pokolení 
lidského. Pouhá myšlenka, že jednoho dne — 
třebas bez vaší viny — by mohla býti jmenová

na mezi původci zhouby, vás naplňuje hrůzou. 
Obraťte tedy všecky své sily ducha a vůle k lo
mu. abyste svému mírovému dílu vtiskli pečeť 
pravé spravedlnosti, dalekozřivé moudrosti a 
upřímné služby na společných zájmech celé ro
diny lidské.

Hlubiny bídy, do níž strašná válka uvrhla 
lidstvo, volají o pomoc, a velitelsky žádají, aby 
byly překonány takovým mírem, jenž je mrav
ně ušlechtilý a nezávadný, takovým mírem, jenž 
skutečně může příští generace pohnout! k tomu, 
aby odsoudily jako nezákonnou každou stopu 
brutální síly a vrátily Ideji práva na první mí
sto, z něhož byla zločinně stržena.

žádný jasný plán na obzoru.
Právem jsme ocenili těžké, avšak vznešené 

dílo, těchto státníků, kteří pohrdajíce záludnými 
hlasy pomsty a nenávisti, namáhali se a namá
hají bez ustání, aby uskutečnili tento ideál. Přes 
všechny jejich ušlechtilé snahy nelze však říci. 
íe jejich diskuse a debaty za tohoto končícího 
roku dospěly k jasnému plánu logicky hotové
mu Me svých hlavních liniích a směřujícímu 
k oživeni důvěry u všech národů v klidnou a 
spravedlivou budoucnost. Je nesporné, že tak 
úhoubná válka, započatá nespravedlivým napa
dením a vedená za všecky myslitelné hranice 
leště tehdy, kdy* bylo jasno, že je naprosto ztra
cena, se nedá ukončit! pouhým mírem neobsa-

V poslední době se připojil ještě nový činitel 
touhy po míru a k povzbuzení jeho účinnější pod
pory — síla nových ničivých prostředků, kterou 
moderní technika vyvinula a stále vyvíjí do ta
kových rozměrů, že se zděšeným zrakům lidstva 
jeví jako nějaký ďábelský výmysl. Tento činitel 
učinil z problémů odzbrojení ústřední bod mezi
národních diskusí za naprosto nových hledisek 
a stal se pobadatelem, jenž nikdy před tím ne
byl pociťován. Právě z toho vyvěrají naděje, že 
se podaří rozřešiti to, po čem minulé generace 
nadarmo toužily.

Přes tyto dobře odůvodněné důvody k dou
fáni, z nichž se nikdo nemůže více radovat! než 
Církev, přece se zdá, Že podle přítomného cel
kového stavu nutno s velkou pravděpodobností 
očekávali, že budoucí mírové smlouvy budou 
pouze takové »opus imperfectum«. Mnohý z těch, 
kdož je budou psáti, bude je musit uznat za vý
slednici kompromisu mezi politickými názory a 
nároky různých politických sil spíše, než výraz 
jejich vlastních osobních idejí, založených na 
pravých a spravedlivých pojmech práva a při
měřenosti lidského cítěni a prozíravosti.

Tato úvaha vede přirozeně k třetí výzvě, urče
né zodpovědným mužům národů: Přejeté-li si 
dáti svým bratřím v novém řádu něco více než 
pohnu povrchní stálost a trvanlivost, přcjete-li 
si mír. jenž se nezhroutí. chcete-Ii zabránit, abv 
dříve nebo později nebyl porušen z příčin vy
plývajících z jeho tvrdosti, z jeho neuskutečui- 
telnosti. z jeho vnitřních nedostatků a r.byb. 
dnes snad nevyhnutelných, z jeho skutečných 
nebo domnělých výsledků v budoucnu, jež ne
lze nyní předvídat!, pak dbejte na to. abyste 
nechali otevřenou cestu k jeho úpravám podle 
jasně vymezeného postupu, jakmile většina ná
rodů, hlas rozumu a rozvahy, ukáže, že tvto 
úpravy jsou vhodné a žádoucí a dokonce požad<r 
váné.

Dveře otevřené k revisi.

Stroj ve svém plánu a výkresu může se Jevit 
jako nesporně dokonalý pro přísnou matematic
kou precisnost, s níž se postupuje, při skutečné, 
praktické zkoušce však možná pru jeví vážné ne
dostatky, když totiž narazí na nepředvídané 
technické obtíže. V řádu mravním, sociálním a 
politickém, může lim snáze nějaký projekt vypa- 
dati na papíře výborným, zvláš.ě je-li plodem 
pracných diskusi, a pícce sclbati ve zkoušce 
času a zkušenosti, při níž činitelé psychologičtí 
mají velmi důležitou úlohu. Je samozřejmé, že 
nelze všecko predvidati. Proto je moudré, nechat! 
otevřené dveře pro budoucí revise a případné 
úpravy. Učinitc-li to. dokážete, že jste věrni 
slovům, proneseným v pamětihodných okolnostech 
autentickými vykladateli veřejného mínění, mů
žete být jisti, že nepoškodíte tím své neilepší 
zájmy a dáte celé ředině lidské zářivý přiklad, 
že není žádné jiné cesty k touženému míru než 
oné, která spočívá v převýchově lidstva v duchu 
bratrské solidarity. Ví, jak krásné je to, kráčeti 
ve světle, ví-li někdo, že kráčí jistou a bezpeč
nou cestou. Světlo: vzhlížejte k němu, vy všichni, 
kteří jste sjednoceni toutéž vírou ve Spasitel* 
světa. Toto světlo se line z hvězdy betlémsko 
aby osvětlilo naši cestu.

Příklad Kristův.

Touží-Ii někdo po návratu k velkým zásadám 
spravedlnosti a míru, musí jít do Betléma. Musí 
se vrátit k přikladu a učení Toho, jenž od jesli
ček až po kříž neznal žádného vyššího poslání, 
nežli splnění vůle nebeského Otce, jež směřuje 
k osvobození světa z temnoty bludu a bahna 
hříchu, v němž žalostně tonul. Je třeba znovu 
prožívali jeho pokornou úctu před velebností Bo
žího zákona, normy to správného myšlení, roz
hodování a blahodárného svědomím řízeného jed
nání. »Veliký- návrat« k zásadám betlémského 
poscls.vi, nebyl světu nikdy nutnější než dnes. 
Zřídka kdy totiž byl rozpor mezi příkazy tohoto 
Božího poselství a skutečností bohužel tak jasny, 
jak jej vidíme dnes.

Milovaní synové a dcery, chtěli byste pozbýt 
odvahy, naplní-li vás tento rozpor zděšením? 
Chtěli byste zvětšit! počet těch, kdož, jsouce po
děšeni nestálostí naší doby, začínají sami kolí
sat! tou měrou, že tím více nebo méně včdcmě 
pomáhají protivníkům Kristovým? Žádný kře
sťan nemá práva projevovati únavu z boje proti 
nrotináb« ženskému příboji dneška. Nezáleží na 
tom. jakým způsobem, jakými methodami, zbra
němi. slovy, vábením nebo hrozbami, se nepří
tel skrý vá. Nikdo nemůže nalézti omluvy. růsťa- 
ne-li v jeho přítomnosti sc založenýma rukama, 
skloněnou hlavou a chvějícími se koleny.

Vždycky bylo používáno tíže taktiky proti 
Církvi »... bili budou pastýře a rozprchnou se 
ovce«. Stále tatáž faktiba, bezmocná nalézti něco 
nového, stejně neslavná jako mamá. Opakuje 
se na nejrůznějších místech a stále zkouší svou 
silu proti stolci Petrovu. Církev, i když její srdce 
krvácí, nebojí se o sebe — má svá božská při
slíbení — boji se však ztráty tak mnohých duší.

(Příště dokončeni.)

LIST PRO KULTURU A ŽIVOT Z VÍRY3



Jednoia ducha
(Dokončejí s 1. jtr.)

Na prvé místo kladu péci o jednotu 
osobnosti každého katolického křesťana. 
Kdo jsi katolíkem, buď jim z přesvědčeni. 
Kdo jsi Kristův, buď jim nejen ve veče
řadle, sie i v synagoze, na tržišti, v domě 
radničním a bude-H třeba, i na Golgotě.

Neni jednotné osobnosti katolického 
křesťana bez jeho jednoty s Bohem. Málo 
víme a chápeme, co je mše svátá, která 
nám dává »skrze tajemství vody a vina 
státi se společníky božství toho, jenž se 
ráčil státi účastným našeho člověčenství...« 
Jen tato jednota s Bohem je zárukou jed
notné farnosti. Snad se potom naučíme 
i jednotné modlit a jednotně zpívat...

Umějme obětovat něco ze svého sobec
tví pro jednotu! Maličký přiklad: Kdyby 
se bylo v naší vlasti při prvním vydání 
»Českého kancionálu« poslechlo hlasu 
pastýřů, mohli jsme už dnes mít jednotný 
zpěv v našich kostelich. Vždyť kdypak byl 
vydán »Český kancionál« a kde jsme 
dnes? •

Modleme se za jednotu Církve! Sami 
ji nemařme skupinkovánim a hloučková- 
ním, nýbrž trvejme v jednotě Ducha. 
A prosme za jednotu všech křesťanů. »Bůh 
nám dej jednostejně smýšleti vespolek, 
abychom jednomyslné jedněmi ústy 
oslavovali Boha.« Karel Hroch.

»Slavnostní nns'olenf nového arrí.híslewpa 
pražského ’dá se nasvčdčovati. ie z našeho ná
roda vj/mizel jeden starů. hístorickv ’•ospor. Této 
církevní slavnosti súřastnili ,e. mírou u nás ne
bývalou. zástupcové národa a státu. President re- 
publik-/ dat se testu povolí předsedou vlády, který 
přišel s ntkolika ministry: rtlčaslnilo se předsed
nictvo Národního shromáídíni. jako: i branná 
moc; byli tu zástupci vysokých íkol a různých 

„Násilná protireformace"
Rudolf Bechyně připomíná znovu »násilnou 

prolireícrmacK V době, kdy je Pekař v klatbě, 
bude tato jednostranná dějepisná perspektiva 
jisté všude kolem nás zase hodně bujet. Přiná
šíme výňatek z jednoho listu Petra Canisia, 
z néhož‘.?e nezaujatému čtenáři patrno, že proti
reformace nabyla tak násilná a nepřirozená, na
opak. že měiA velmi připravenou půdu. Tento 
list pochází z rcfcu 1555. Průkaznou cenu mu 
dodává mimo jiné okolnost, že pisatel je svět
cem. dále právě datum jeho vzniku. O žádném 
z našich protireformačnich komplexů se tehdy 
ntkomu ani nezdálo. Do Bi’.é hory bvlo ieště sko
ro sedmdesát let V Cechách byla oevně u moci 
nekatolická většina a lesuitský řád sám byl 
tehdy ve svých skromných začátcích. Sv. Petr 
Ccn^sius je totiž, jesuitou, prvním jesuitou, jenž 
do Cech přišel a právě zde píše tehdy ještě ži
jícímu zakladateli řádu, sv. Ignáci, o svých praž
ských dojmech.

Nejdíistojnějši Otče v Kristu!
Veliki lácka a dobrota Pána našeho Ježíše 

Krista kéž. vzrůstá stále v našich srdcích, aby
chom poznávali ve všem a splnili jeho »vatou 
VÚH.

Budiž chvála a dík Otci nebe a semč. jenž 
roi • dal bez úhony dojít» sen.» do Prahy. Sděluji 
Vám, nejdÚ!tft>.*něJšf Olěe. že páni od zdejšího 
dvora i pražské duchovenstvo mne pF.lalo a při
vítalo s velikou láskou a slíbili mi v-íestrannou 
přízeň a pomoc při zřizování koleje, neboť 
v*í"hnl tat-’i I j-ou pevně přesvědčen', že .va*l 
bndou e-ïé če*ké zemi svými Školami k velkému 
užitku. A musím věr»» ryzna ti. že .jsem ani v Ra- 
knneku mi v Bavorsku neviděl tak příbod.nv^h 
nkn!noati k opětnému získáni odloučených nm 
jednotu sv. Církve k.voV^Vé. Smjdfm tak za D»-v0 
proto, žo obecný Pd zde ÍK’, třebaže pflj'tnä on<1 
obojí, neni nrnti obyčejům a úkorům a pHkés.4- 
r»ím Církve sv-. posty pak a obřady vnější za
chovává Irre než všichni Němot.

za druhé proto, že vedoucí duchnvsfv«. 
h^že v re’éni českém království nemc*i ani his* 
kupa ani arcibiskupa, přere je veMrn ho^Hvé a 
snaživé při opětném pozdviženi náboženství.

za třetí proto, že HusKé jmu meri sehou ne-

Z kraj© kostelů bez kněží
Rot vb co lépe ýy3tiliuje osobitý ráz našsho 

pohraničí než letmý dojem. nrjádřený slovy: Jak 
zhusta- vidW na demerh. průmyslových a hospo
dářských zařízeních v pohraničí tabulku s nápi- 
cnm «V národní správě'. tak zřWka tam najdeš 
kostel a faru s knězem.

.Tsou’ll hospodářské tvtněry pohraničí v ohni’ 
sku zájmu celé naši veřejnosti ie oohraniN po 
stráni-e r.áboř^naké mámo ien hrstce lidí kt.efí 
» vypětí*» všech stí hájí věc Kristovu a marné 
čekají na posily.

JŘrávll ji’em uplynulé vánoce mezi nimi. Snad 
nfbii^e pro k&toRrko»» veřejnost bez zájmu, nn- 
stlňlni-ll malý obrázek náboženské situace v dé- 
ěínské oblasti pohraničí.

V misiiní stanici.

M’siinf stanice se nachází u kostele sv. Václava 
v městě Dččfně. Kostel i stanice patří řádu To
varyšstva Ježíšova. Jsou v nl tři páteři a dva 
řeholní braW-lafkové. Byla Um svěřena duchovní 
snráva celého vikarlátu dřfiínského. Děčínský 

kariát obsahuje mimo město Děčín-Podmokly 
fary které leží skoro v*>-més v hornatém terénu. 
Do pracovní oblasti misijní stanice patří nyní: 
město Děčín Nebočady (7 km), Těchlovice (JI 
km). Hnntlřov <8 km), Růžová Ves (15 km), 
/rnoltíce, (12 km). Hřensko H2 km), Dolní 
Grunt (9 km). Bělá (6 km). Binov (7 km), Jí
lové (12 km). Malá Bukovlha (17 km). Habartiee 
(13 km). Údaje v km se vztahuji na vzdálenosti 
jednotlivých far. měřené od misijní stanice.

Vést! duchovní správu uvedených farnosti zna
mená prakticky: na všech farách věsti pravi
delnou matrikovou službu, starat se o křty, 
sňatky, pohřby, zpovídáni, bohoslužby, admini
strativ celého viknrtltu. což dnes v dobé majet
kových přihlášek je vée nemalá, starat s? o vy~ 
učováni náboženství na Školách obecných, mé-

Rím musí byli souzen a odsouzen
Pod tímto slibným záhlavím nap?al Rudolf 

Bechyně dlouhý článek do »Dnešku«« ZjiSCuje 
tam. že novy arcibiskup byl uvítán radostně 
vládou i lidem, a div' ee. jak to múze být; vždyť 
přece. •. A teď jako na tibetském mlýnku autor 
maticky probíhá celý pokrokový názor na české 
dějiny. Článek není dokončen a tedy snad — 
doufejme — bude mit nějaký smírný závěr. 
Zatím ale chceme říci toto: Mysli někdo, že je 
skutečně vhodné pro národni pospolitost (připo
mínat všecky boie. které se mezi katolíky a anti- 
klerikály v českých zemích sběhly? Má někdo 
zájem, aby vzpomínka na předešli srážky zůstala 
živá? Co byste řekli člověku, který by napsal 
dlouhý článek o bojích es. legií proti mladé Ru
dé armádě a strašné by kroutil hlavou, jak to. 
že dnes krásnoarmějcj chodí na slavnosti Česko
slovenské armády? Řekli byste, tuším, že ne
chcete slyšet o starých bojích, nýbrž o novém 
bratrství a že nocta novému spojenď není po
tupou památce plukovníka Sevce. Ovšem, že ana-

¥

Těcn, kteří zmíněný článek v »Dnešku« ne
měli a nemaji příležitost číst přinášíme dva nej- 
charakterističtější výňatky z něho aby si dovedli 
názorněji představit, oč vlastně jde.

svorní a mají má’o vrd-M^ných lidi a málo kně
zi. takže kdyby bylo více čeakýrh kazatelů, jistě 
b.v s“ dosáhlo velmi mnoho užitku, přes to. že 
.te tady tolik sekt a taková zkaženost šlechty a 
že .jen tři nebo čtyři města jsou výt lovně kato
lická.

Co se týče hmotného blahobytu. zdá re rol 
že v žádné čás’i říše (římské) není na takové 
výši, že nikde není taková láce Jako v Cechách.

Popis gvčteův končí slovy:
Doufám, ie budou brzy splněna přání Praia? 

nú a Prahy, města to. jež lidnatosti a vznešeno
sti se maše srovnávat! s Rimem. ak.

Anglie a Prcžské Jezidáiko
Snad ani každý neví, jak velice je naše Praž

ské Jezulát.ko uctíváno v Anglii. j«r»u rnu zasvě
cena zvláštní bratrstva a o vánocích — od 24. 
XII. do 2-1. — se koná k Němu novéna-

O jeho úctu pečuje hlavně karmelitský kláš
ter ve Favenhamu v hrabství kentském- Vydali 
tam vkusné obrázky, jež bývaji kolem vánoc 
skoro vždy rozehrány. Je na nich Džkná mod
litba v níž se obráží praktický duch Angličanů, 
pro než je psána. Ale jistě prospěje i nám a proto 
ji zde uvádíme v překladu:

Ö Božské Dítko. Zdroji všeho dobra! Neko
nečná le dobrota Tvého srdce a nesmrně veliká 
je štéd-nst Tvé pialé ručky!

Jako proud vyléváš své dary na žfmící lid
stvo a naplňuješ nás požehnáním v řase i věč
nosti- Kdybva Tv nezachovával naše časné stat
ky, byl bv marný všecek náš důvtip.

V^emohnucl Dítko, pozdvihni svou ručku a 
požehnej náš majetek, vezmi jej nM svou moc
nou ochranu a zachovej jej od n^štčsti a ztráty.

Dei nám potřebnou milost abychom užívali 
svých časných statků podle Tvé vůle, žili uži
tečně pod’e Tvého zalíbení, láskou k Tobě pů
sobili radost svým bližním, abychom si tak mohli 
uložit I ir^lad v nebi, kam žádný zloděj nemůže 
vstoupit a kde jej ani mol ani rez nomů^e zničit.

Amen.

éťanakýoh a ns gymnasiu. Toť situační plán a. 
pracovní rámec. Čeho v něm bylo dosazeno a co 
zůstalo nesplněno, jak se s*avi pohraniční oby
vatelstvo ke knězi a k náboženství?

Bilance prdco.
Protože mi nebylo možno proputovat všechny 

fary a v čfelech zachytit veškerou práci tam vy
konanou, nebude Její bilance úplná. T^eč k utvo
ření alespoň přibližné představy poutači an ad 
data, která jsem sj vypsal z úředních záznamů, 
týkajících se města Děčíne gamého. Za uplynulý 
rok bylo pokřtěno 1012 dětí, požeháno 98 sňat
kům. k 48 sňatkům dána delegace. 3000 věřících 
přistoupilo k svaté zpovědi a bvlo podáno 6400 
svátých přijímání. Dětí do jednoho roku bylo 
pohřbeno 118- Do církve bylo přijato 80 do
spělých, Pohřbů dospělých bylo 300, z čehož pře
vážný počet pHpr.dá na německé obyvatelstvo 
p*ed odsunem Náboženské vyučováni bylo na 
školách v Děčíně a Podmoklech. a to nn obec
ných, měšťance a gymnasiu týdně po 50 hodi
nách. Přj tom některé třídy musily být stahová ny 
dohromady, protože by nebylo možno jinak úkol 
zvládnout. Do těchto 50 týdenních hodin nábožen
ského vyučováni, kieré mail vedle služby na ji
ných farách dva páteři, nejsou započítány ná
boženské hodiny, které dávaji laické sily.

Administrativní správu a matrikovou službu 
celého vikaríátu vede P. Vojtěch Bartcg ve funk
ci vikáře. Od jara až do pozdního podzimu objíž
dí svůj vikariát na motocyklu v zimě je odkázán 
na vlak a na vlastni nohy- Protože páteři mají po
voleni v neděle a zasvěcené svátky sloužit tři mše 
svaté lze kromě Děčína obstarat bohoslužby vždy 
v 5—6 farnostech, Třetí mře svátá bývá sloužena 
Y odpoledních hodinách, protože při daných vzdá
lenostech a za okolností, že přede mši «vatou třeba 
zpovídat, křtít a jiné záležitost! pro věř-cl vyřizo- 
vat je naprosto lyloučena možnost sloužit tfi mše 
svaté za dopoledne

Ve školách v jednotlivých farnostech někde

legie ie neúplná. Ale tolik chceme říci: určitá 
fraseologie by už anf neměla být připomínána. 
Ono se snadno hubuje na Karla z Lichtenštejna 
— a tento velkošmelinář třicetileté války jistěže 
nebyl ideálním katolíkem. Ale konečně zbývá 
fakt, že se slovanský jazyk udržel na jeho stat
cích až na naše dny 1 mimo české hranice (Val- 
ílpko!) a v nedávné době jsme snad viděli, jak 
vypadá opravdová persekuce všeho českého. To 
jsme viděli: a slyšeli. kterak ceiá nacistická pro
paganda .hlavné Mein Kamot. obviňuie katoli
cismus a ieho protireformařní režim ze soustavná 
podpory slovanství proti němectvu. Ano F.ím 
musi býti souzen, jak se o to každodenně modli 
ústy svých knězi slovy 42 .žalmu: »Suď mne. Bo
že a rozeznej při mou od národa nesvatého!« 
Sluäi zajisté už konečně rozeznat katolickou Cír
kev. matku vlasteneckých knčži. od nacistického 
národa německého, který jejich nástupce zatýkal. 
Ale ‘o vše se zajisté v závěru Beohyňova článku 
stane. Jindřich Středa.

národních a kulturních organisaeí. byli tu také 
zástupcové českých, moravských a slovenských 
měst. A byla tu Pdová (nejen lidovecká) Praha- 
»Již od časného rána proudily na Pražský hrad 
zástupy lidu, a dlouho před zahájením slavnost
ních obřadů zaplnily nejen všechny prostory vele
ch rámu svátého Vita, ale také všechna hradní 
nádvoří a Hradčanské namést'« — citujeme z ča
sopisu. jehož předchůdce býval nesmiřitelným 
nepřítelem římskokatolické církve a. který nej
radikálněji a nejdéle držel heslo, že Rím musí 
být-i souzen a odsouzen. »Když arcibiskup odjíž
děl z chrámu,« pokračuje list se zřejmou sym
patii. »shromážděné zástupy ho uvítaly opravdu 
srdečně a s láskou-« Praha není hromada cihel, 
slepených maltou. Praha je organismus, živoucí 
bytost se svéráznou duší. Není v Evropě mnoho 
měst takového druhu. Praha dovede souhlasit 
i protestovat, dovede přijímat i odmítat, dovede 
milovat i nendvidět. bít i hladit... Nového praž
ského arcibiskupa, »Člověka prostého, který pro
šel peklem nacistických koncentračních táborů«, 
lidová Praha schválila. přijala, pohladila. A to 
snad je nejlepŠi doklad, že v poměru národa 
k římské církvi nastala znněna.«

To je tedy nejteplejši místo onoho Článku-

A toto je ieho m'sto nejstudenější. Při něm. 
vám zní v duši skřek krkavců a hrůza vámi roz
třese. když se vžijete jako věřící člověk znovu 
do těch dob.

Dne 3. listopadu 1918 pozvedla se Praha k ná
rodní pouti na Bílou Horu. Víte přece, co to je. 
když se pozvedne Praha. Je to živel vystoupivši 
z břehů. Kolem dvou set tisíc mužů, žen i děti 
pochodovalo ve stínu nesčetného množství pra
porů na bělohorskou pídil. kde před třemi sty 
lr*y dostala česká státní samostatnost smrtelnou 
ránu k srdci. Praha musela vybouřit všechno 
svá štěstí nad porážkou habsburské dynastie, 
která pro nás byla a zůstala dynastii násilné 
protireformace a o*rm.avlraee. Praha musela vy
slovit svou bouřlivou radost nad opětně nabytou 
nd.rc.dni a státní svobodou, musela »odvalit ká
men ze staletého hrobu, do něhož nás svrhlo spo
jenectví zkaženi dynastie se zkaženou papežskou 
církví«. Na bělohorské pláni řečnilo se s mnoha 
tribun- Na jedné 2 nich stála řečnice, populární 
tehdy no Cechách, a pověděla drasticky, co čeká 
od Žižkova národa: »Oběsíme posledního krále 
na střevech posledního papeže!« Králové pora
žených států se rozutíkali po prohrané válce a 
bvlo nemožné honit je do světě: také papež byl 
daleko. a nebyl ani ochoten nabidnouti svá stře
va. Za’o mariánský sloup na Staroměstském ryn
ku v Pra** byl na dosah ruky. Večer téhož dne 
shromáždili se datyi před sochou a strhli ji k ze
mi. A tak se nám hned v prvním týdnu repu
bliku ohlásila skutečnost, Že boj s církvi římskou 
není ještě ukončen, a že se v něm. bude pokra
čovat prostředky drsnými, příkře a zarputile.

učí dobrovolné laické sily náboženství, někde se 
mu vftbec nevyučuje, žádostem vikariátu o laic
ké katechetky nebylo vyhověno, protože i těchto 
pomocných sil je nedostatek a pak není pro
středků, jak jim zajUtlt živobytí. To je bolestná 
stránka pracovní bilance děčínského vikariátu.

Obf/vatolsttH) a. kněz.
Bylo by omylem domnívat se. že pohraniční 

obyvatelstvo nemá o náboženství zájem. Myslím, 
že Jsem na vlastní oä za dobu svého krátkého 
vánočního pobytu v pohraničí viděl dost důkazů, 
které svědčí o tom, že lidé cítí potřebu nábožen
ství Co řeknete skutečnosti, že místní národni 
výbory některých obcí se obracejí na vikariát s 
prosbou o bohoslužby? Co řeknete žádostem jed
notlivců. jejichž počet stále vzrůstá, žádostem se 
stejným zněním? Co řeknete, když lidé si trpce 
stěžují, musí-li někde být pohřeb bez kněze, pro
tože tento nemaje auta se nemůže všude dostat? 
Co řeknete takovému dělníkovi, jenž z hor od sas
kých hranic si k vám přijede pro trochu svěcené 
vody, aby svému dítěti mohl pokropit rakvičku 
a hrobeček. protože tam daleko Široko kněze ne
ní a jeho žena je celá zoufalá, že jejich mrtvé 
dítě — každé 10. dítě do 1 roku v oblastí dě
čínské umírá — bude pochováno bez kněze? Co 
řeknete, slyéite-li hlasy: Půjdeme odtud, nebu- 
dou-li naše děti mít vyučováni náboženství, my 
tu děláme těžkou práci a na učení náboženství 
nemáme kdy. Proč nám sem někoho na to nepo
šlete? Co řeknete takovým dívkám, které v Jí
lovém zpívají koledy při mši svaté a pak bez 
fikání jdou kus cesty do Libouchce sněhovou vá
nicí. aby tam zpívaly při odpolední mši svaté? 
Co řeknete takové Irence, která před stanici 
čekává v den vyučování náboženství na pana ka
techetu a vede si ho do školy, aby děti nepřišly 
o náboženství? Co řeknete správě státních lesů, 
která daruje celou smrkovou výzdobu vánoční ko
stelu sv. Václava? Co řeknete inženýru, který 
hraje v kostele a cvičí 8 lidmi zpěv? Co řeknete

Sáného Panika a Jeho 
maienaňsmus

Nakladatelství »Práce« mělo v minulveh 
dnech prudkou polemiku o tom. zda vydává 
nebo nevydává literární brak. V »Dnešku* a ve 
»Svob. novinách« mu dokázali, že »Zosia vvzvě- 
dačka« tento brak skutečně ie. Vydali tam však 
také hezkou knížku Hugona Siebenscheína 
»Kdo isou«. Totiž kdo isou Hamlet. Oblomov. 
Valdšlein. Misantrop a leště řada linveh veli
kých postav světových literatur. Knižka. která 
ie určena pro mladé lidi, ie skutečné hezkvm 
úvodem do nravé literatury, může pro ni pocti
vého člověka nadchnout a tak způsobit, že ne
bude mít chut čísl »Zosiu« a iinv oodopný mor- 
zakor

Přinášíme dva zajímavé výňatky z léto 
knížky. První íedná o slavné dvoiicl: Don Qui- 
iote a Sancho Pansa. Vlastně ien o Sancho Pan- 
sovt

»Rytířův partner jc dobře živený Sancho 
Fansa. Je tak zavalitý, jako onen stihlý, tak 
těžký na váhu, jako onen lehký, tak poživacný. 
jako onen střídmý, tak dbalý o sebe, jako onen 
o jiné. Piatí-li však o bláznu Don Quijotovi, že 
neni pouhý blázen, plaíi o prost áčkovi Pansuvi. 
že neni pouhý prosťáček. V Sar.chu Pan.so v i je 
zosobněn románský zdravý rozum, ton sens mu 
říkají Francouzové. Cení si dobré jídlo, dobré 
pití, všechno co zvyšuje nebo aspoň zajišťuje 
tělesné blaho; k pečené huse by se modlil. San
cho je tou měrou materialista, jako je jeho pán 
idealista. Skresiuje-li a ostouzi-Ii rytíře jeho 
bláznovství, má jeho zbrojnoš vlastnost, která 
ho šlechtí: Miluje Dona Quijota. Nikdy se mu 
neposmivá, nic nezviklá jeho věrnost. Ačkoliv 
sám je přizemni, cítí silně a temně, že jc, že 
musí být něco vyššího: duch. A v jeho pánovi 
je duch zosobněn.«

Druhy výňatek mluví o PuŠkinovu Oněgi- 
novi-

»Taťána! Do ní snesl básník bohatství, veli
kost a krásu Ruska. Věrná láska, nepředstíraná 
pravdivost, pevný charakter, nezmýlený smysl 
pro rodinu a v něm obětavá láska k vlasti — to 
jsou niterné dary bytosti obdařené také okouzlu
jící, neodolatelnou krásou tělesnou. Nuže, tato 
nádherná žena dala Oněginovi svou mladou 
prudkou lásku.

Oněgin, jsa neschopen oběti a nepovolán od
hadnout oběť člověka druhého, zastírá svůj 
dobrodružný cgoísmus skvělým plástem rytíř
ství a odpovídá na Taťanino vyzváni, že .ie 
ochotna rozdělili se s nim o tíhu celého života, 
ubezpečením, že ji příliš miluje, aby ji dovedl 
spoutat střízlivým prostředím manželství.

Oněgin zosobňuje negativní, destruktivní 
princip, t. j. rozleptává život svůj a život jiných, 
kdežto přece úkolem života jc nebořit.

Fo letech marného, bezcenného života, který 
nevytvořil jediné hodnoty, setká se OnČgin 
s Taťánou. Prostá venkovská šlechtična, zázrak 
mládi v nesmírném ruském zázemí. :«e stala 
kněžnou i z podivuhodných hodnot vlastního 
srdce a vlastni duse. Kněžna Taťána neni méně 
prostá a pravdivá a nestrojená. než bývala Ta- 
fána děvčátko. Je drahokamem urozené mos
kevské společnosti, jako bývala perlou svého 
rodného kraje. Ať ji osud postavil na místo ja
kékoliv, potřebou jí bylo rozpoznat a splnit své 
povinnosti. Bez ohledu na sebe. bez hýčkáni 
sebe. bez rozmarů a povrchnosti, neoněginovsky 
a protiontginovBky se obětovat, radostně obě
tovat. Rozechvěna nenadálým návratem Onč- 
ginovým nepozbude ani vnější ani vnitřní 
rovnováhy. Nezapírá, neskrývá svou lásku, je 
ji a jejími sny, třeba nesplněnými, bohata. ni
kdy Je nevydá a jich se nezřekne, ale Oně.gi- 
ttovy návrhy odmítá klidně, důstojně a čisté* 
Neboť i tentokrát Oněgin usiluje rozvrátit co 
nepostavil, rozrušit co by nedovedl ničím na
hradit. Rád by kněžnu přiměl k podvodu a 
k manželské nevěře. Všechny jeho pokusy jsou 
marné. Taťána odmítá rozhodně a definitivně. 
Půjde cestou pravdy a čistoty a povinnosti až 
do konce. Oněgin odchází a zapadá. Nepochopil 
a už nepochopí, že největši sladkosti života a 
Jeho posledním smyslem a požehnáním je oběť. 
Vyhledává drobné radosti, jež neuspokojují.«

železničáři, který je v noci ve službě a v pře
stávce si zajede do kotelny misijní stanice aby 
topil v ústředním topeni, kterým se vytápěl ko
stel na Nový rok? Pokud jsem mohl pozorovat, 
účast na bohoslužbách v neděli je v Děčíně vel
mi alušná. Ve všední den bý-vá málo lidu v ko
stele. Snad je to proto, že se začíná brzo v to
várnách pracovat Přes den se hodné lidu v ko
stele zastaví. Bylo by opravdovým dobrodiním pro 
průmyslové kraje — zavésti znovu v< . ?rni mši 
svátou, jak to bylo za války a jak tomu podle 
hodnověrných svědeckých důkazů v průmyslo
vých krajích sousedního Rakouska dosud íe.
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Blahodárná propagace 
naší vlasti

Dělá ji stále ještě ve světě nový pan arci
biskup pražský. Takřka ve všech koutech Evropy 
naň vzpomínají s úctou a láskou.

Zde několik pozdravů jeho druhů z Dachau. 
Slovinský farář od Gorice:
»S velkou radostí Jsem četl, že se Vám do

stalo vysoké hodnosti pražského arcibiskupa. 
Jako Josef Egyptský jste se doslal ze žaláře na 
presiot Ze srdce Vám přeji, aby Vám Bůh dal 
svoji milost a žehnal Vám po dlouhá léta.

Já Jsem po svém návratu naše! doma vše 
spáleno a zničeno. Dlouho jsem Ještě musil chodit 
v dachovské uniformě. Jsem profesorem v ma
lém semináři v Gorici. Často vzpomínám na 
rozjímání, která jste nám dával v ložnici našeho 
baráku.

Rafael Fremerl, farář v Sempetru u Gorice. 
Italský kněz z Livorna:
»Zpráva o Vašem jmenování arcibiskupem 

mne velmi dojala a rozradostnila. Vzpomínám 
na doby prožité společně v táboře dachovském, 
na Vaši přívětivou, obětavou lásku, na to. jak 
jste vše snášel se stálým úsměvem. Píši Vám, 
abych Vám znovu osvědčil velikou vděčnost 
italských kněží z Dachati jejich českosloven
ským spolubratrím. Právě ti byli jejich nej-

V



„Katolickým novinám" Vraždění neviňátek
Rozcházíme se v názoru na úkol katolického 

časopisu, katolického novináře a spisovatele. 
Ostatně i katolického kazatele- Piši-li nebo káži-li 
o »věčných pravdách» tak. jak o nich bylo moř- 
no psát nebo mluvit před dvaceti, třiceti nebo sto 
lety, nerozhněvám si sice nikoho, ale budu se ve
lice mýlit, budirli si lichotit, že dělám apoštolát. 
Způsobím tím jen to, že katolické časopisy budou 
četbou nudnou a nikdy nezabráním, aby právé 
katolíci nesahali nejraději po četbě nekatolické 
zabráním tomu pramálo i stálým připomínáním, 
že je hříchem nekatolické časopisy odbirat a čist. 
Musin se snaž.it. abych mluvil o věcech aktuál
ních. které dnes hýbají myslemi lidi a abych tyto 
otázky postavil do reflektorů Kristova světla. 
Bude to pokračování Jeho vtělení bude to za
snoubení našeho konkrétního života s Jeho vše- 
chnv časy pronikající Božskou Osobou. Při tom 
je různost názorů takřka nevyhnutelná. Ale jen 
ze srážky těchto různých názorů ze srážky, ve 
které nemusí být žádné nenávisti, může vzejit 
skutečné poznáni pravdy. Jestliže my pravdu ne
hledáme. jestliže my se ji bojíme nebo toho je
jího hledáni, jak se pak můžeme druhým divit, 
že se jí boji a že ji nesnesou?

Má-li katolický tisk p’nit skutečné čestné své 
posláni, musí podávat život takový, jaký je. 
I s jeho stíny a omyly, ne aby se na nich pásl, 
jako tisk bulvárni. nýbrž aby přispíval k jejich 
odstraněni. I katolický tisk by mohl propadnout 
demagogii, že totiž lidu předkládá vždycky jen. 
kde ho kdo chválí, kdežto přes skutečně vážné 
ůroblémy by se přenesl buď mlčením, nebo by 
o nich iednal způsobem naivně zjednodušujícím- 
A základem toho všeho je pohrdáni lidem, před
stava. že lid je nemyslící dav. jenž musi být ve

ilen po způsobu malých dětí.
Nesetkáme se, neporozumíme si pouhým vnějš

kovým připomm nim. že jsme všichni katolíci. 
Sejdeme se. budeme-li si jisti, že oběma jde roz
šířeni království Božího nad všechny ostatní věci. 
Sejdeme se. budeme-li na př. zajedno v tom. že 
nejvvšší normou všeho lidského jednáni je Boži 
zákon. Boží spravedlnost a Boží láska a že před 
těmito normami se musí sklonit všechno ostatní, 
i zájmy osobní, i zájmy národní.

Tuto pravdu hlásáme od začátku v »Katolíku« 
především sobě samým. Mnohokrát jsme zde při
pomněli, že nacionalismu« je nejzhoubnější heresi 
našeho věku a že i my Češi jsme jim velmi ne
bezpečně infikováni. Nikdy isme na př. netvrdili, 
že všeobecný, bezvýhradný odsun Němců -jest 
v souladu s katolickou morä'kou. ani jsme to ne
tvrdili o bernáhradném znárodněni majetku bez- 
ůhonnvch lidi, ani isme to netvrdili o řemesle 
různých t- zv- zlatokopů a pod. Jenže se oři všem 
tom musí vzít v úvahu demoralisuiíci vliv šesti
leté války a jejich průvodních zjevů. Rovněž tak 
nelze při tom zapomínat že naše vláda ani neni 
ani se nechce nazývat katolickou vládou, že tedy 
od ní nemůžeme čekat jen to. oo je v souladu 
s katolickou morálkou.

Vidíme zkrátka své žurnalistické posláni 
v onravdovém úsilí o dorozuměni jež však je 
možné iež může býti trvalé a solidní jen na 
snrávných. pravdivých názorech na palčivé 
aktuální otázky. Budeme-li chodit kolem růz
ných takových otázek, jak se říká, jako kolem 
horké kaše, budeme mamě pracovat, a budeme-li 
to nazývat láska, budeme to svaté jméno jen na
darmo vyslovovat, protože pravá láska je ne
možná bez porozuměni a porozuměni neni možné 
bez poznáni. Kdo množí toto oravdivé poznáni, 
množí i Dorozumění a lásku a koná poctivě svůj 
úkol- Kdo se tomuto Doznáni whýbá. klame sebe 
sama nazývádi své iednání láskou nebďanošto- 
látem nebo jakkoliv. Veritas liberabit vos — 
Pravda vás osvobodí.

Neříkám že mv tu pravdu máme, ale aspoň 
ji hledáme. A to by měl každý katolík otevřeně 
uznat, oodonrovat toto hledáni a ne -pořád na
říkat: Deite pozor, at se někoho nedotknete. Což 
isme maličké děti? ak.

štědřejšími dohr'dinrl a jejich nejupřimnějšíml 
přďeli.

Já jsem náležel mezi ty. kteří nejvíce zaku
sili Vaši dobroty (vzpomínáte na můj pobyt v ne
mocnici) proto ctím více než ostatní potřebu, 
abych vyjádřil svoji radost z vysoké důstojnosti, 
které se Vám dostalo.

Vzpomínám. Excelence, na všechny naše sou
druhy z. tábora. Račte všem vyřídit. . jakou 
láskou na ně vzpomínáme. — A bylo-11 by Vám 
možno odpověděli skromné prosbě chudého kně
ze. byl by velmi vděčen za zprávy o nich a za 
Jejich adresy. (Zvláště salesiána Trochty.)

Sac. Roberto Angelt, 
piaza S. Jacopo, 6 — Livorno — Italia.

Z dopisu německého benediktina:
»Jak úchvatného dědictví se Vám, můj milý 

otcovský pří eli, nyní dostává. Zlaté Prahy, města 
světců, proslaveného nádherou a posvá nýmí po
klady svých chrámů. I když snad nad vším ještě 
leží temný stín — je to jen mračno prachu po 
katastrofě, která se tamtudy přehnala — brzy 
zazáří Kristovo slunce nad tisíci věžemi staré 
Prahy. Národ s takovými dějinami, s takovým 
duchovním ohněm, s tolika cbčtmi za svůj ná
rodní řivot a za svou víru, jako je národ Váš. 
má velkou úlohn v království Božím a splní jí. 
Vždycky jsem se v Dachau u sehe obdivoval 
právě Vašim kněžlm a Vašim mužům. A od té 
doby, có jsem z Dachau odešel, jsem často na 
vás všechny mvslil ve svých modlitbách. Nyní 
to budu činit ještě s větší vroucností.

A ještě jedno přání chovám v srdci: Jakmile 
zase přijdou klidné časy, musíte nás navštívit.zde 
na kztoúckém západě a musíte nám zde. u je
diného hrobu apoštolského za Alpami prokázat 
čest velké, slavné oontifikální mše. Že uděláte 
tuto radost našemu opatství, trevirskému krajt 
a Především všem Dachovským. fctrří pocházejí 
z Trevlru a kteří s Vámi v táboře snášeli dobré 
I zlé. P Maurus Münch O. S. B.

Tam. kde íe hřích Droti smyslu života, mu
síme hledat i první zmatek Droti smyslu života. 
Ostatní ievv isou jen Dřiznaky a Diody tohoto 
zmatku.

A skutečně: ať sebe více je to zastíněno 
kompromisem a tokem životní Drakse. ie tento 
druh zvláštního neDoměru k dětem, i k vlastním 
dětem, zaviněn dvěstě let trvajícím, zaktivně- 
lvm bojem mezi pohlavími. Nezpůsobily jej 
ženv — ačkoli emancipace žen byla důsledkem 
a nutným důsledkem tohoto tichého boje-

Má nesmírně hluboké. Dralidské nříčinv. pro 
ieiichž bytostnou metaforu musíme jít až 
k Drvnimu hříchu lidi: ano. ie to touha osobní
ho poznáni »dobrého a zlého«, která začala 
s renesancí, ba s odkřesťanštělým humanismem. 
Člověk, vědně i filosoficky odvrácený od Boha, 
dával se znovu na cestu hledat smysl bytí na 
vlastní nést, ve stopách »antického« člověka. 
Ovšem, anticky člověk bvl adventní — bvl nu
cen oblevovat obsah člověčenství, byl to jeho. 
Bohem mu daný úděl. Proto v něm nebylo pý
chy. Proto tu bylv kladv lidské duchovni práce 
a tyto plody skutečného údělného poznáni mohlo 
křesťanství vtělit do své nadpřirozeně posvěce
né anthropologie. Na výzkumu starověkého a 
řeckého člověčenství bylo založeno i křesťanské 
poznáni přirozeného člověka — toto tělo, his
torické télo člověka, bylo Kristovým vtě
lením posvěceno. Vždyť — Kristus se narodil 
v době, kdv duchovní práce starověkého adven
tu byla dovršena.

Renesance nedbala těchto fakt Božího času 
a zvrátila čas ve svúi vlastni. Pošetile, z pýchy 
vědy i z osobního obluzeni, hledala to. co iiž 
bylo nalezeno: vlastni obsah člověčenství, hle
dala to mimo Boha. A člověk se tím stal osa
mělý. Osaměle iši. než člověk antický, poněvadž 
ten mě! adventní naději tušeného. Z tohoto osa
měni chtěl člověk učinit svou ctnost, kterou pak 
zdůvodnil filosoficky: individualismem. Indi
vidualismem. který, ačkoli hlásal velké 
prvenství člověka, neni křesťanským persona- 
lismorn. poněvadž tento DVšný člověk, aby ne
musel přiifnouti společenství v Bohu, přijal ja
kékoli společenství s přírodou, i s neživou pří
rodou. a iako individium přiřadil se k ostatním 
individuím, jevům. Dřirodniho děni.

Obě dvě hlavni přikázáni, láska k Bohu a 
láska k člověku, isou nedílně spojena v řádu 
člověčenství. A proto individualista. odDoutaný 
od Boha, nemohl míli lásky k člověku. Nemohl 
míli ani lásky k údělnému druhu nebo družce, 
ani lásky k potomstvu. Žil svůj čas sám. A to. 
co bylo v předcházejicich obdobích vývoje pou
ze iakousi nedokonalosti vztahů mezi lidmi, 
mezi lidmi v manželství a v iásce. stalo se nyní 
skutečnou chvbou až hříchem. Osamělý bvl muž 
a osamělá byla i žena. I v manželství.

Tato osamělost, ba právo na tuto osamělost, 
kterou obhajuje zeiména literatura latinských 
kultur, vytvořila nesmírné naoieti v přirozeném 
soužití lidi. Cteme-li romány nebo rodinné zá
pisy z oněch dvou století, vidime. že to byl sku
tečný tichý boi o prvenství individui, o jakési 
»právo na život«, které si vybojovával druh 
proti druhu v jakémkoli společenství, zeiména 
v rodině, zeiména v manželství. Poněvadž žena 
bvla sociálně slabší, poněvadž bvla fysicky slab
ší. většinou podléhala v tomto tichém a ořece 
nelítostném boli. který ood symbolem rodinné
ho pořádku, horké nebo studené polévky a lí
ných malichernosti, prolevoval přece ien nei- 
hlubši zdro e rozporu s řádem. Zena si ovšem 
čim dále tím zřetelněji začala uvědomovat, že 
iest také individium — výsledek byla 
emancipace.

Odnověd' na ni se stranv mužů byla neuvě
doměle rafinovaná: mužská literatura, oovče.ně 
tím více, čím »vvšši« a artistněiši bvla. žádala 
uplatňovat solendidni isolaci člověka od člově
ka. přecitlivělý a ořekultivovaný míkrokosmos 
vniterného iástvi bránil se proti »hrubému ma
terialismu žen«, které chtěii muže vlastnit ať 
v iásce. ať zeiména v manželství. A tito sensi
tivové zdánlivé lásky a hodnot láskv přehodno
tili vlastni jednoduchý a Doctivv smvsl spole
čenství druha s druhem, člověka s člověkem, 
muže s ženou, tak. že v mužské pýše Dožadovali, 
abv žena stala se lim rovnocennou družkou 
v tom. že od nich nebude, iako kultivovaný tvor, 
žádat žádných závazků, že s nimi DÚtde »svo
bodně«. že bude rovnocenná v tom. že se nebu
de chtít provdat, že nebude postulovat ochranu

Laická pomoc našemu pohraničí
Bka — Nedávno jsem navštívil přítele, který 

opustil faru ve středních Čechách a šel do zápa
dočeského pohraničí, kde mu svěřeny tři farnosti. 
Nebudu zde hovořit o potížích, bolestech a tom 
v&m truí, jímž jsou tam zarostlé cesty duchovní
ho života. Něco jiného bych rád připomněl.

Starou bolest, o niž jsme psali již před dávný
mi lety, aie kterou nikdo dosud nedovedl zhojit: 
spolupráci kněz; a laiků, tak jak je požadována 
katolickou akcí. Kolik laiků z řad inteligence i 
prostých Udí bylo ochotno pomoci! A s jakou ocho
tou byla tato pomoc přijímána? Ano, výjimky 
potvrzují pravidlo. Pravidlo velmi trpké: dobrá 
»eie laiků bývá neprávem pokládaná za vměšo
vání se do duchovni správy a podle toho také od
mítána. Mnozí se snad pamatuji, jak lined z po
čátku nebylo rozuměno u nás katolické akci! 
Ovšem, byly tu snad i důvody stranicko-poli tiché, 
kdy kněz namnoze se exponoval stranicky a tím 
jaksi se zavíral před ostatními, pokud nebyli p.f 
duéuíky jeho politické strany. Ne, neměli Jam? 
pouze lidovecké faráře, ale také agrární. Jako dne. 
nacházíme leckde kněze, který koketuje se stra
nou dialektického materialismu.

Prostě: katolická akce zúst&Li na papíře. Mezi 
osadou a farářem nebylo téměř styku. Omezil? 
e na vykonávání funkcí, udělováni svaloví a n«. 

nejvýš snad ještě společnou pouť. A tak se stá
valo, žc i ve větších osadách na pr. nebilo r.díob • 
’«Jo by při bohonosných průvodech netó haldu 
hyn. Snad je to pouze vnější příznak, ale pr 

.ořcjťiost více než výmluvný.
Nyní tedy přišli do pohraničí lidé ze všech

II.
přítomných ootomků. ba. že se iich dokonce 
zbaví, že bude »svobodná«, nečinic nátlak na 
svobodu muže. Zde byla neiosudněiší záměna 
nezávaznosti až neodoovědnosti za svobodu!

Ale láska zůstala — Dřese vše. A ženv. kte
ré bytostně víc milují, se začaly přizpůsobovat, 
abv neztra.ilv »svobodného« druha, abv neztra
tily s jeho vážnosti svou lásku. Je neuvěřitelné, 
iak se toto dekadentně solipsistické gesto »svo
bodného« člověčenství dostalo brakem literár
ním až do vrstev neisolidněišich. nejvíce váza
ných přirozenosti života. I na venkov. Jed to
hoto osamělectvl ze vzníceného iástvi prostou
pil všecko. A podnítil »ethiku« láskv všude. 
Z této zvrácené ethikv »smyslu života« a smyslu 
vztahů vznikaií tv strašné, tragické Dříběhy 
uštvaných žen. zeiména nevdaných, ale i vda
ných. které, abv neztratily »úroveň« láskv a 
nroslě lásku sobeckého muže, kterého bv obtě
žovalo v ieho nervové jemnosti, nebo v jeho 
»Dráči« nebo v ieho kariéře nové »individium« 
Dotomka. vyhledávaly lékařské ordinace i po
koutní pomoc. Poněvadž tyto ženv v nejistotě 
a zmatku svých životů ztratily ethickou jasnost 
i sílu, zamhouřily oči 1 nad přirozeným citem a 
přirozenou touhou. 1 tou. mit »leho« dítě a s do
mnělou statečností vzdaly se všeho. I samých 
sebe. Pro domnělost. že se rozhoduji, iako plno
cenně »osobnosti«.

To bvl ethický zvrat. Ale zvrat ieště v rám
cích skutečně mravního myšleni a cítění. Zvrat 
v bludném mvšleni a svědomí.

Ale bvly i sobecké ženv. které bvly iako 
mužové a chtěly mit >své Dosláni«, svou ka
riéru. své Dohodli, dokonce svou noživačnost. 
Dodle stupně a tvou. Ty přijímaly kterékoli 
důvody Droli mateřství s jásavou samozřei- 
mostt Ale t v t o ncisou příznačné a ie iich 
málo. Proti těm ie obrana společnosti poměrně 
lehká, ačkoli bývají příkladně uváděny. Nikoli, 
to nejsou příznačné připady: to isou parasitní 
případy, které měla každá společnost.

Horši ie však druhá početná skupina těch, 
které podmínila ona osamělost člověka bez 
Boha. A ie to skupina většinou zplozená a zro
zená těmi, kteří žili ve zvrácené ethice soli- 
Dsismu. individualismu oněch, kteři si dávali 
»vývojová« práva na život. To ie skupina na
šich dorůstajících, z brigád a z pracovních tá
borů. Narodili se z má.o početných rodin iako 
potomci individualistických rodičů, kteří, i kdvž 
ie milovali, přece ien milovali Dředevšim nčiak 
svůj vlastni život a i v nich samých jen kus sebe 
samých. V této generaci iiž zhrubělo obecněji 
ono »Drávo na život«. A osamělost člověka proti 
Člověku stala se neúnosná. A poněvadž ořece 
ien lá ka zůstala iako iediný sbližuiicí živel 
mezi lidmi, oochonili jenom jediné sblíženi. :e- 
diné teplo láskv. ono teplo sexuálního sblí
žení. v nčmž není nakonec problémů, lenom 
zoufalá křeč chvilkového náležení já — ty. 
Ti. co bvli v Německu i jinde, bv mohli říci, že 
to nebvl rozkošnický. ale zoufalý sexus, který ie 
sbližoval. Osamělý člověk bez Boha hledá cestu 
ke sblíženi — přirozeně animálně. To ie cesta 
daná, nejednodušší. Je to hrůzný návrat zpát
ky k přirozeným vztahům mezi lidmi jak 
v manželství, tak i k Dolomkům. Návrat pasiv
ní. přírodní. Ale ie to neicn svmptom úpadku, 
ie to i cesta zpátky. Ke společenství- Rusko tuto 
cestu pochopilo a začalo regulovat do občan
ského Dořádku alespoň tvto přírodní sexuální 
náležitosti mezi pohlavími 1 ve vztahu k potom
kům. Opírá se. iak jinak, o desatero Božích 
přikázání.

Ale to není vše: kořen zla musí být vy
mýcen. Ona pyšná theorie »osamělých«, po
hodlné sobectví osobni »svobody vývoje« bez 
norem, představa humanistické, relativní, kan- 
tovské mravnosti: »rozvojové« duchovni kořist- 
nielvi na druhém.

Kolektivism toto nezlomí — prohlubuje na
opak. iak virae. pocit osamělosti, vždvť známe 
první revoluční ruskou literaturu.

Prdli zdánlivě krásnému gestu »velké osa
mělosti«. motivovanému někdy zdánlivou až 
náboženskou hloubkou, stoií daleko hlubší 
myšlenka společenství — neboť« osamělý neni 
ani Bůh. Lá«ka Ncisvéiější Trojice si z láskv 
stvořila člověka! f

Kde ie dnešní misionářství ušlechtilého spo
lečenství lidí z láskv Boži v manželství, v Přá
telství a ve spolupráci? O tom budeme ieště 
mluvit. Růžena Vacková.

koutů republiky. Zbožní I lhostejní. Povětšině I ti 
zbožní nakonec zlhostcjni. Ztratili kontakt s dří
vější svou farností a v novém prostředí více méně 
snadno podlelili špatnému přikladu. Proto nesmí 
nás překvapit, že i tam, kde se usadili lidé z kra
jů pokládaných za nábožensky živé, že i lam chy
bí Edé v kostele.

A příčina? Řekli Jame si to výše: nebylo pev
ných pout mezi farářem a osadou, nebylo tu 
opravdové katolické akce a tak věřící, přesazeni 
na suchopár a zavaleni starostmi nových osídiencu, 
ncj’>p'š zapomínají na svůj duchovni život. Ztrá
cejí nejdříve zájem o kostel, potom už i vnitřně 
nábožensky pozbývají všech pout k víře, až na
konec jscu úplně duchovně mrtví.

Co si má počít kněz, který sem přísel s apoš
tolským nadšením? Jak má pohnout srdci, když 
into se. odvracejí od Krista, od chrámu, od svá
tosti? Lidi, kteří se odvracejí o:l kostela, od slo- 
.a Božího, od mše svaté, je těžko postihnout a 
přivést je znovu k náboženskému životu. Opravdu, 
kdyby audúlským jazykem mluvil, pohne spíše ka
menem, než srdci, která jsou vyprahlá a neschop
ná přijmout živou viru. Pravda, lidé přijdou na 
faru, když je třeba křtít, oddávat nebo pohřbít, 
tle do kostela, na mši svátou, ke svátostem, nc, 
ani je zatím nikdo nedostane. V sobotu Je »zá- 
anad, proto se vyspává do poledních hodin.

Hle, tak se dnes Jeví ve svých důsledcích ne- 
ájem, ba nedbalost, jakou jsme povětšině viděli, 
-ikmile sp kdo odvážil promluvit o katolické akd. 

Kdyby tito katolíci byli doma vedeni k účasti na 
katolické akci, nikdy by nebjlo došlo k takovým

Vyhlídky na sjednocení
Když mluvíme my o sjednoceni Církví, o 

unii, máme na mysli především náš slovanský 
východ. Proíože je nám nejblíže, cítíme nejži- 
vějl, kolik krásy, tepla a sily by nám všem 
sjednocení mohlo vzejiti. A přece bychom jako 
katolíci měli mít srdce pro všechny, to znamená, 
neméli bychom zapomínat, že i na západě je 
mnoho, velmi mnoho odloučených. Je to přede
vším velká a mocná Church of England — cír
kev anglická, jež je odtržena. Psali jsme před 
nedávném v Katolíku o náboženské tváři Lon
dýna a ony řádky zněly tehdy dost optimisticky 
a přece si musíme říci, že vyhlídky na sjedno
cení nejsou růžové.

Dne 3. listopadu 1946 mě! arcibiskup canter» 
berský, jenž je duchovní hlavou anglické círk
ve, řeč na universitě v Cambridge o níž nap ali 
ve známé francouzské revul Etudes že má ne
smírný význam pro csudy anglikanismu a pro 
unijni hnuti, bohužel zatím význam jen nega
tivní. Arcibiskup v ní nabídl t. zv. svobodným 
cirkvim společenství s církvi anglikánskou. Za
mysleme se trochu, co to znamená.

Církev anglikánská tvořila dosud jakýsi strad 
mezi vlastním protestantismem, který prakticky 
popřel Vtělení, a mezi svátostným kněžstvím, 
které jc společné Církvi římské a církvím vý
chodním. Áž dosud totiž anglikánská církev za
chovávala — sice dosti neurčitě — přece však 
oficielně, tradiční princip udělováni svátostí: pra
vé svátosti Kristovy Církve jsou udělovány svě
cenými kněžími. kteři dostali svěceni z rukou 
biskupa, jenž sám má apoštolskou posloupnost. 
(Podle přehlášeni Lva XIII. jsou sice anglikán
ská svěcení ncolatná. ale toto factum nemění 
nic na theoredckím vyznáváni nutnosti apoštol
ské posloupnosti.)

Tato otázka není ani pouhou Sko'skou, ani 
pouhou iuridickou ctázkou. Je tn otázka skuteč
nosti vtěleni Syna Božího. Svátosti jsou totiž 
zphtomněnim tohoto vtěleni v nati době, u kaž
dého z nás. Kristus. Syn Eožf. přišel mezi nás 
jako Sprsitel. jako jediný Spasitel. Církev pak 
vždycky věřila, že účinnost ’eho vtěleni se vzta
huje na všechny doby. Kristus-Bůh naplňuje 
skutečně všechno. Kristus-Bohočlo’-čk vstupuje 
do našich cest lidskými způsoby, jim ustanove
nými, a tyto způsoby jsou svátosti, nesene s‘a- 
lctimi právě apoštolskou posloupnosti b!skunů. V 
církvích, které opouštčji toto původni chánáni 
svátosti obyčelně pak pozbývá sily víra ve Vtě
leni vůbec a poznenáhlu vyprchává.

Správná víra ve svátosti žila až dosud v an
glikánské církvi, která proto se vzpírala sjedno
ceni s t. zv svobodnými církvemi, které nemají 
biskupů. Zmíněná řeč anglikánského primasa 
znamená však ústup z těchto posic. Znamená, 
že ony t. zv. svobodné církve se mohou sjedno- 
tlti s církvi anglikánskou aniž uznávají dogma
tickou nutnost episkopátu. že duchovni, přlchá- 
zejici z těchto církvi budou uznáni za kněze 
církve sjednocené, aniž přijali kněžské svěceni. 
Zmíněná řeč je projevem nejednotnosti v círk
vi samotné, nejednotnosti, která nemůže býl z 
Krista, nejednotnosti, která by nás míla naučí 
tím více vážili si naši katolické jednoty a jed
notnost. Cim vice budeme sami v sobě jed .otru, 
tim více vzbudíme touhu po jednotě u dnihýen 
a tak s pomoci Boži přece jen přemůžeme jejich 
nejednotnost a cd východu slunce až na rě-ad 
na každém místě bude obětováno a podávána bu
de jménu Božímu Oběť čistá. (Pror. Mal.) ak.

O duši národa
Od bnévu, nundvžsfi i od* vší ťdtet 
v;/.st;oboď wdá, Ponr/

(Prosba z lítaa“)

Ve vánočním čísle jsme měli článek »-Co b.y 
tomu říkal Masaryk«. Jisté se naň pamatujete, 
bylo to o přemisťováni Maďarů, které podle pro
testu kardinála MincLszenLyhu prý se délo velmi 
nehumánně. Je tedy jasné, že národ, který sj ří
ká národ Masarykův, má povinnost, ín formová ti 
se. kolik v tom všem je pravdy. Je ovšem mož
né, že někdo nemá zvláštní zájem na tom. Iiiá- 
siti se k Masarykovi. Je-li však křesťan, h.áirii 
se na př. k tradici svatováclavské, musí se o tu
to vče stejné poctivé starat, ba nejenom stejné, 
nýbrž víc, mnohem vic, o to víc, oč je vana- 
šcnčjši a vyšší křesťanská láska než humanistic
ká úcta k flověku. Všecky naše pravé národní 
tradice se zde sbíhají v Jedno, v žádné z nich ne- 

koncům. Dovedli b.v sanii ožhit náboženský život 
vo farnosti, dovedli by »pólu š kriézem položit zá
klady k radostné spolupráci. Ano, nikdo je k to
mu nevedl, jak se mají sami toho chopit a stát w* 
pociiKtrou kntae, klesajícího pod tíhou práce v roz
sah !é své zmnohonásobené farnosti?

Krav Ja, překvapí na př., že, pravé zde v pohra
ničí mezi pravidelními návštěvníky chrámu najde
me radu členů učitelských sborů. Zjev, který 
v tomto duchovním suchopáru dovede potěšit s 
I>oeílit i kněze v duchovni správo. Jak by se mu 
radostněji pracovalo, kdyby tito učitelé a učitelky 
byii obeznámeni s katolickou akci! Jak by mn 
byli užitečni! Takto, sám utrmácen tělesně i du- 
5e\ně, namnoze nemá sil, aby využil těchto nevy
užitých mcžiwsti.

Nezbývá tedy, než aspoň nyní v každé farností 
ve vnitrozemí budovat katolickou akci. Mohla by 
býl zaměřena nejen pro práci doma, ale hledat 
také cesiu do pohraničí. Troč by nebylo možno 
prožít dovolenou pravé v těch ohrožených farno
stech, proč by nebylo možno, aby lidé vyzbrojení 
sirou i vyzbrojení katechismem a základy nábo
ženské výuky v tom nejlirftím sm^ndu, nestali m 
tu pomocníky kněze, pracujícího na úhoru daleko 
horřfm, než je kraj, kde nepoznali Krista?

Každý z nás laiků ponese odpovědnost za to, 
co se stane s dušemi našich bratři a scat or v po
hraničí, když sami nebudeme hledat cesty, jak jim 
pomoci. Nebuďme sobečtí a nechtějme póuze sami 
žftl plným životem náboženským. Tomorme i tém, 
kdož jsou ohroženi duchovní umrlí! Je to solidární 
ráA-azek nás viech!

sna%25c5%25be.it


může být rozporu mezi Cechem a člověkem. Bu
deme-snad v té věci věřit Pekařovi, jenž praví: 
■ Traďce svatováclavská je v nejvlastnějái své 
podstatě výrazem touhy po nadpřirozeném po
svěceni, po nebeském autorisování, po zbožnění 
citu a vědomi národního. Ta snaha smiřiti a spo
ji:! v jedno profánní a svaté, lidsky národní a 
božské měla, musila míti nemalou sílu mravně 
výchovnou: nemohla dovolávati se svátého pa
trona národního, leč tam, kde modlitba její byla 
srovnatelná se zásadami práva a pravdy. V tom 
záležela nepochybně a z veliké míry sila nábo
žensky ukázněného nacionalismu minulosti. Ze 
v tomto požadavku, v tomto chápáni myšlenky 
národní jako myšlenky mravní, jako programu 
práva, spravedlnosti a nenásilí shodli se s tra
dici svatováclavskou noví velcí vůdcové a záko
nodárci vůle národní, jež nám dalo 19. století, 
prozrazuje, že v myšlence svatováclavské jsou 

' hodnoty, jež odpovídají stále reálním požadav
kům přítomnosti.«

A co sí tedy člověk má myslit, když na tuto 
připomínku takřka naši národní duše dostane 
zdobně psaný dopis jednoho pana učitele, tedy 
spolupracovníka na naši kultuře, a v něm tyto 
věty: »Ponechme stranou, co by tomu asi říkal 
Masaryk, ale vězte, co tomu říká dnešní lid: >Hu- 
manita platí pro lidi a pro dobytek, ale nikdy ne 
pro Maďary nebo Němce.«

V dopise se dále píše, že náš článek je vy
jádřením našeho reakčniho zlodušstvi. kterým 
otravujeme a otupujeme vlastenecké city náro
da. Pan učitel ještě poznamenává, že je otcem 

' čtyř malých děti.
Po tomto projevu se mi ovšem nezdá, že by 

byl zvlášť povolaným vyciiovavatelem jak těch 
svých děti, tak jiných, které k němu chodí do 
školy. Jak nenávistný pohled na svět jim asi 
musi vštěpovat, pohled člověka, jenž nikdy ne
pocítil velikost práva a skutečné moci, jenž 
nikdy opravdu nebojoval a proto bojuje teď 
nejvíc proti poraženým a více méně bezbran
ným. Kdyby ovšem ti zas nějak k moci 
přišli, patrně by se zase předělal a dělal by po
korného, loyálniho občana. A přece i tyto ubohé 
karikatury lidství jsou bezděčným důkazem, že 
člověk je stvořen pro něco velkého a že Když 
nezná pravou velikost, sahá aspoň do všelijakých 
náhražkách. Vzpomínám si na jednu tlustou 
pani, řekněme obchodnici. Bylo to o vánocícli 
1945. Nejmenši stopy válečných útrap na ni ne
bylo znát. Prošla okupaci a klidně asi spala po 
celou jeji délku. Tehdy však tam měLa Němku 
na práci. Německou otrokyni. Přes půlnoc .11 ne
chávala pracovat. A prsa pani zaměstnavatelky, 
která nabyla přes noc sebevědomí plantáznické 
matróny, se dmula vlasteneckou pýchou, že jsme 
jvitězili. že pravda a spravedlnost zvítězila.

My máme čisté svědomi a nejlepši úmysly 
vůči svému národu, ale právě proto nemůžeme 
klidně přihlížet k tomu, jak jeho duši rozežírá 
nenávist. My dovedeme také nenávidět, ale ne 
lidi, jen jejich špatné principy. Nenávidíme na 
př. k smrti fašismus, protože on to všecko roz
poutal. my jsme talioví nebyli, my jsme nedo
vedli být zli a krutí.

Vzpomínáte si na osudný, chmurný 15. březen 
1939? Vité, že byl nepříjemný už svým zevněj
škem. Byla zima, déšť se sněhem padal. Toho 
dne se k nám valila deutsche Wermacht, tehdy 
ještě tak strašná, obávaná deutsche Wermacht. 
Nevidél jsem to sice na vlastni oči. ale slyšei 
jsem vypravovat, že tady někde u Brandýsa, 
když se tam ty motocyklové německé kolony 
zastavily, těm Němcům nosily české mámy 
teplou kávu, abv se zahřáli, když bylo tak zima. 
Jak říkám, nemohl bych na to přísahat, ale 
myslím, že by to české duši úplně odpovídalo. 
Taková byla, dokud ji německá poroba nezka
zila. Nebojte se. že nemám smysl Dro národní 
hrdost. Musíme se rdít za česká děvčata, která 
chodila 3 německými vojáky a s německými 
gestapáky, ale za to podáni hrnku teplé kávy 
se stydět nemusíme.

A proto se budeme snažit, abychom zase 
takoví byli, abychom to zase dovedli. Musíme 
se o to snažit, nechceme-li zradit svého Krista, 
v jehož poselství není místa pro žádnou nená
vist k lidem. Musíme se o to snažit, i když nám 
pan učitel řekne, že je to katolická maloduchá 
uminénost, nebo že je to reakční zlodušstvi. Jen 
Erinye zaviněné nevěry dovedou štvát k takové 
nenávisti.

Znal jsem v Dachau ruské chlapce, kteři se 
dovedli s největší dobrosrdečností rozdělit 
o poslední s každým, kdo měl hlad a kdo potře
boval. a neptali se, jaké má politické názory 
a jaké je národnosti. Byl to však mladý slovin
ský učitel — nevěrec — jenž by mě byl přímo 
zardousil a jenž proklínal křesťanskou morálku, 
když jsem hodil několik syrových brambor sta
rému korutanskému Němci, ideálnímu komunis
tovi. jenž mě o ně prosil, protože hladem ne
mohl dále.

Musíme být proti jakékoliv nenávisti, protože 
je popřením ducha Kristova, a protože vše. co 
odporuje duchu Kristovu, nemůže přinést nic 
jiného, než zhoubu a smrt. Taková nenávist, 
i když se vybiji na nepřátelích, rozežírá jako 
rakovina duši, zbavuje ji vši pravé radosti a 
všeho jasu a dřivé nebo později se vybiji neto
liko na nepřátelích, nýbrž i na bratřích a přáte
lích. A proto je třeba se upřímně modlit: »Od 
hněvu, nenávisti i ode vší zlé vůle, vysvoboď 
nás. Pane.« ak.
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Maric V o 1 k o v a : »Terezka Marti
novi Vydal A Doležal. Červ. Kostelec. Váz* 
90 Kčs. — Tato kniha, jež vyšla v minulých 
dnech, ie ojedinělá svým thematem i zpracová
ním. Ano, jde tu o Terezii Ježíškovu, nikoho 
menšího- Jedinečnost této knihy tkvi v tom. že 
nemáme před sebou běžný životopis světice, ale 
úvodní větu k veliké symfonii spojení duše s Bo
hem. Symfonii, již je celý další život největší 
světice XIX. století, jak nám sama dává tušit

Z domova a ciziny
V Opatství Na Slovanech koná se od 18. ledna 

do 25. ledna prosebná oktáva za sjednoceni všech 
odloučených křesťanů se Stolcem sv. Petra. Po
božnost se koná na podnět mistni Pobočky Apo
štola u Sv. Cyrila a Metoděje při Opatství Na 
Slovanech. Denně v půl šesté večer růženec. li
tanie k Nejsv. Jménu Ježíše a svátostné pože
hnáni. V neděli se koná tato pobožnost již ve 
tři hodiny odpol.

XJ Panny Marie, Matky chudých v Belgii 
v Banneux se zakládá mariánská knihovna, kde 
se shromažďuje všecko, co kde bylo vydáno o P. 
Marii. I na nás se obrátili s prosbou o knihy. 
Kdo může něco věnovati, nechť to lask. zašle 
přímo na adr.: P. L. Arendt, Bibliothěgue Ma
riale. Banneux N.-D., Belgique — a připojí lís
tek s franc, neb ang. překladem názvu knihy a 
stručným obsahem. Kdo by nemohl překlad 
opatřit, necht se obräti na M. Fišerovou, učit.. 
Praha-Dejvice. Sadová 8.

Také jeden podstatný rozdíl mezi demokracií 
a totalitou. Štědrovečerní projev pana presiden
ta poslouchalo podle průzkumu veřejného míně
ní 99,71% posluchačů rozhlasu. I když máme své 
pochybnosti o tom. že by tento »vědecký« prů
zkum dával tak na vlas přesné výsledky, přece 
jen je jisté, že pana presidenta poslouchá téměř 
každý. A to je vítězství demokracie. Pana pre
sidenta totiž poslouchá každý dobrovolně, bez 
nucení a bez kontrolováni. A teď si to srovnejte 
s projevy pánů diktátorů. Jak se zastavila práce, 
jak se zastavil takřka celý život, aby každý, 
chtěj nechtěj musil vyslechnouti vždy stále stej
ně od Adama začínajíc! tirády šílencovy! I hla
dem zmořeni a zimou se tetelící vězňové v kon
centračních táborech musili hodiny a hodiny 
stát na shromáždišti tábora a poslouchat, že 
Němci určitě vyhraji a že oni do smrti zůstanou 
raby a bezprávnými otroky. Která z těchto jed
notnosti je lepši, pro kterou má čestný člověk 
spiše pracovat?

Peklo ne, ale očistec. Při výslechu arcibisku
pa Kmefka v Tisově procesu se ptal svědka Dr. 
Sujan: Splnily se předpoklady o bolševickém 
pekle? Že přijde bolševické peklo. bude-!i Ně
mecko poraženo, jak to hlásal Dr. Tiso? Svědek: 
Nevidím, že bv to bvlo peklo. I teď se chodi do 
kostela, ba i komunisté chodí k zpovědi a nikdo 
jim v tom nezabraůuje. Za bojů přišel ke mné 
jeden Rus, který mně jménem velitelství ujistil, 
že se katolické církvi nic nestane, a řekl také, 
že nám zůstanou všechny naše instituce. Vše
chny jsme je-však ztratili, ztratili jsme interná
ty. ztratili jsme školy. To není ještě peklo, ale 
může to být očistec.

Jesličky po vánocích. »Právo lidu« piše: >Na 
Vinohradech v ulici maršála Stalina 84 žije ro
dina poštovního zřízence Smrčky. Pět lidi je stí
sněno na několika čtverečních metrech na půdě 
v sušárně vedle prádelny — nyní se jim narodil 
syn. Děcko v tomto strašlivém prostředí one-

Naši světci - budovatelé jednoty
K světové oktávě modliteb »abychom všichni 

jedno byli« je třeba vzpomenout našich prvních 
apoštolsky zanícených kněži. Soluňšti otcové nám 
nesou křesťanství v rouchu byzantském a stá
vají se zakladateli naši kultury. V obraně slo
vanské liturgie klade legendista 10. stol, do úst 
sv. Cyrila slavná slova, která se ozývala v do
bách naši poroby a jsou výrazem křesťanské 
rovnosti všech národů: »Proč mi bráníte zpívati 
služby Boži slovansky, když tuto řeč Bůh tak 
dobře stvořil jako řeči ostatní?« Uwážime-li. jak 
rozlehlá misijní diecése Metodějova spojovala 
tolik slovanských krajů, chápeme, proč dnes sna
ha po sjednocení všech Slovanů v lůně Kristovy 
Církve jest nazývána ideou cyrilometodějskou- 
Dědicem cyrilometodějství jest také náš sv. Pro
kop. zakladatel slovanské Sázavy. Takřka z ru
kou Metodějových přijímá odznak vlády, berlu, 
kterou tak statečně hájil svou Sázavu proti těm. 
kdo »do ní podvodně vešli« a z rukou Cyrilových 
přijímá knihu — vzdělanost. Latinský legendista 
12. stol, o něm piše: »Prokop, rodem Cech, jenž 
v slovanském písmě od nejsvětějšího biskupa 
Cyrila někdy vynalezeném a od církve kano
nicky schváleném, byl dokonale vzdělán.« ftiká 
se o něm že prý vlastni rukou cyrilici (zjedno
dušenou, hlaholicí) nansal část tak zv. Remeš- 
ského evangelia. Že byly kulturní styky Sázavy 
se slovanským světem čilé, svědčí, že tam byly 
uctívány ostatky ruských světců Borise a Glěba, 
synů sv. Vladimíra. Sv. Prokop jeví se nám jako 
duchovni žák sv. Cyrila: je to mnich, učenec, 
obrácený v sebe a vnitřním životem pracující 
o Boží království. Sv. Vojtěch svým poutnickým 
a misijním údělem jeví se .jako duchovni dědic 
Metodějův, byť konečné orientace spíše latinské. 
Jeho obzorem neměla býti cela klášterní, skrytá

♦? »Dějinách duše«. To. co nám Holková podává, 
?e půvabná předehra k onomu velikému zázraku 
sklonění se Tvůrce k tvoru. Drobné příběhy 
z dětství TerezČina daly autorce podnět k bás
nickému přetaveni a ztvárnění v obraz vroucí 
životnosti a nadzemské něhy a krásy. Neboť tento 
tvůrčí proces dál se v oblasti většině dnešních 
umělců nedostupné. V oblasti hlubokého zážitku 
duchovního, kterým zahlédá duše umělcova zá
blesk nadpřirozeného světla, v němž rozkvétají 
srdce svátých Boliclu Holková to činí způsobem 
tok subtilním, že nestirá nic z Terezčiny dětské 
přirozenosti. Dovede zhmotnit do slov tak pros
tých ono mystické záření cest, jimiž je navozo
váno přátelství duše Terezčiny s Bohem. Vypra
vuje o tom s nelíčenou samozřejmostí v pouta
vých, svěžích záběrech. Terezka — princeznička, 
žije před vámi tak skutečně, se všemi dětskými 
nedokonalostmi, s jimavou opravdovosti, s niž se

práce a modlitba, ale veřejná činnost, rozlehlá 
diecése takřka neohřáni čitelná — dálky. Je mí
něni. že sv. Vojtěch byl biřmován na Libici. 
když se tudv magdeburský arcibiskup Adalbert 
vracel z Kijcva kde vy-učoval ruský lid křesťan
ství. Vzdělával se notom v Magdeburku. Důvod
né slovanském Děvině. kde byla zřizována mi
sijní metropole a škola pro pokčesťaněni Slova
nů. Sám sv. Vojtěch se zasloužil, že »otonská 
renesance« v ředině čtyř křesťanských národů 
také pojímá Slovany. Nechápán ve své otěinč, 
pojal sv. Vojtěch v ftímě úmysl misijní cesty, 
ve které původně chtěl zaměřit do Polabi k slo
vanským Luticům. ale naleží mučednictví u bab 
toslovanských kmenů v sousedství Polska. Le
gendista vyzdvihuje jeho určité slovanské sebe
vědomí. když do úst prvního biskupa z řeské 
krve klade: »Slovan rodem jsem a Vojtech se 
nazývám jménem«. Závěrem Vojtěchovy misijní 
cesty bylo jeho ztotožněni se Spasitelem, jak iej 
v mučednictví chápala heroická doba románská. 
Vojtěch se proměnil v živy stín Ukřižovaného. 
Legendista poznamenal, že proboden »padl v po
dobu Kříže«. Na místě jeho mučednictví byl .po
staven vysoký železný kříž s nápisem, že tam 
zemřel biskup Vojtěch »pro světlo křesťanství«- 
Románský člověk ovšem nechápal národnost a 
kmenovou odlišnost tak. jak ji chápeme dnes, 
když přílišným jejím zdůrazňováním se blížíme 
duchovni roztříštěnosti, která vyvrcholí v dnech 
Dředcházejicich poslednímu soudu. Právě proto 
musíme chápat křesťanský universalismus. pod 
jehož asylem máji se pokojně sejiti a sjednotiti 
všichni národové v infernálnim vlnofeití světa. 
V tomto svatovojtěšském. t. j. kněžském roce, 
je nutno zamýšletl se nad odkazem našich prv
ních knězi, světců. Jan Lebeda-

zmocňuje každého problému — ale i s hrdinskou 
vůli líbit se Pánu Bohu, »korálky« drobných 
oběti z lásky. Dočtete — a máte touhu začít zno 
vu znovu se nořit do ovzduší prosyceného lás
kou. v němž žije rodina Martinova. Ponořit své 
srdce do průzračné studánky srdce TerezČina, 
které osvěží posílí, povzbudí každé umdlévající 
či neprobuzené. Šťastné děti i dospělí. jimž se 
dostane tato líbezná knížka do ruky. Bude-li 
v nich jen trochu vůle k dobrému, splní své po
slání dokonale. Půvabnými kresbami provází ý 
Karel Müller, který navrhl též obálku i vazbu 
a knížku velmi vkusně vypravil. Lp.

L'genüa o svaté Kateřině. Profesor Jan VIII- 
kovský, o jehož předčasném skonu jsme nedávno 
psa1.’. připlavil k vydání slavnou středověkou 
skladbu Legendu o svaté Kateřině«, která právě 
vyšla v krásné úpravě v nakladatelství Vyšehrad. 
Je to skutečně krásné uctění slavné doby Karlovy, 
z níž tato naše báseň pochází. Kniha se jistě stane 
ozdobou každé české knihovny. Cena Kčs 105,—.

mocnělo. Aby nezmrzlo, je třeba celé noci je za
hřívat dechem.« Tato zpráva je dokladem našich 
smutných bytových poměrů. Definitivně je mů
že rozřešit jen zedník, jak bylo již napsáno. Vel
mi značně by však k jejich řešeni mohla přísnět 
pořádná revise bytů, které jsou v drženi stran a 
jiných spolků a organisaci. V Brně prý na př. 
má ve své správě komunistická strana 24 domů, 
lidová 54, soc. dem. 16 a nár. soc. také 24 domů. 
To je dohromady 118 domů. Můžeme si před
stavit, že to v Praze jistě nevypadá lépe. A tak 
nás napadá staré úsloví: Hic Rhodus. hic salta. 
— Ukaž sám. co umíš začni sám u sebe.

»Mladí vpřed!« Toto tak často se ozývající 
heslo jaksi v poslední době ztratilo na kursu. 
Mládi budou musit zase činy dokázat svou hod
notu a cenu. U nás na otázku mládeže ukázal 
pan president svým štědrovečerním projevem. 
V jedné debatě mezi mladými a starými hájil 
kdosi stranu starých poukazováním na to. že 
druhou světovou válku vyhráli tři muži: Roose
velt, Stalin a Churchill, kterým bylo dohromady 
asi dvěstě let. V nosledni době třímá statečné 
prapor starých Leon Blum ve Francii. Vzhledem 
k nesporným úspěchům jeho zatimní vlády za 
nynější politické situace ve Francii se prý obec
ně lituje, že není o dvacet let mladší. Jc mu to
tiž 74 let.

Pokud se týče našich diskusi se Slováky, zdá 
se nám pořád, že s dobrou vůli by mělo a musilo 
jit také trochu humoru. Proč všecko brát tak 
tragicky, co neni tak tragicky myšleno? Proč se 
na př. hádat, kde jsou lepši náboženské poméry? 
Neni to směšné? My víme, že u nás nejsou skvě
lé Nikdy jsme to neskrývali, nikdy jsme ne
tvrdili opak. A jal; bychom se mohli posmívat 
zbožnosti Slováků? Vždyť by to byl hřích. Kaž
dý, kdo se trochu snaží milovat Boha — a věřte, 
že my se o to také snažíme — se má a musi ra
dovat, když jej i druzi miluji, když jich ie stále 
víc a vic a když mu všichni slouží stále lépe a 
lépe. Proč bychom se tedy neradovali, že ie Pán 
Bůh chválen do Slovensku? Vždyť my isme ješ
tě nezapomněli ze školy verše Hejdukovy. podle 
nichž chváli-li anděl Boha v nebi lidskou řeči, 
pak to jislě činí jen slovenskou řečí. A pokud se 
týče té modlitební knížky, která se ztratila, stoji 
to vskutku za tak vážně úvahy? Vždyť je to spí
še žert a nikoho nenapadne, z něho dělat nějaké 
všeobecné závěry. Kolik podobných episodek 
o svých vlastních lidech napsali na př. ruští hu
moristé a nikdo rozumný v tom neviděl zostou- 
zeni národa. — Kdybychom my si měli brát 
k srdci všechno, co nám na př. napíši v sloven
ských anonymních dopisech, nemohli bvchom 
ani spát, podle jednoho z nich prý se právě ta 
modlitební knížka ztratila »v českej káplnke 
v Bratislavě na Puškinovej ulici, kde chodi naj- 
viac Čechov, a sa zjistilo, že ju ukradol Cech.« 
Tedy jak říkám: trochu radostnější tón, trošku 
humoru, a všecko půjde snáze.

Universita Nejsvětějšího srdce 
v Miláně slaví 25. výročí svého 
založení

Za přítomnosti několika kardinálů a italského 
Hliništi a školství siavila dne 8. piosince milánská 
universita NejsvéLějáiho Srdce 25. výročí svého 
založení. Kardinál Pizzardo, prefekt posvátné kon
gregace pro semináře a university (možno tedy 
říci ministr školství Církve sv.) posvětil týž den 
nové universitní budovy, s jejichž stavbou se za
počalo po těžkém bombardování ze srpna r. 1943.

Zakladatelem university a její duší po celou 
dobu jejího trvání je známý františkánsky filosof, 
biolog a experimentální psycholog Gemelli. Při 
příležitosti tohoto výročí zaslal sv. Otec P. Ge- 
mellimu, jenž je zároveň rektorem zmíněné uni
versity, vlastnoruční dopis ó posláni a významu 
katolických universit vůbec.

Sv. Otec připomíná, že Církev, zejména 
v dnešních dobách, považuje katolické university 
za nutné a nezbytné,

»neboť křesťanská výchova je záležitost nej- 
vyšší důležitosti, netoliko pro jednotlivce, nýbrž 
1 pro rodinu a celou společnost liuskou, která je 
tak dokonalá, jak dokonalí jsou jednotlivci, z nichž 
se skládá«.

Sv. Otec pak děkuje P. Gemellimu i všem 
ostatním jeho spolupracovníkům za vše, co pro 
universitu vykonali, chválí jejich práci a ukazuje 
její krásné výsledky na stále stoupajícím počtu 
posluchačů, vědeckých prací, kongresu atd. Nato 
se obrací do budoucnosti a povzbuzuje P. Gemel- 
liho, aby pokračoval ve svém díle:

»Válka způsobila nejenom materiální zkázy 
v městech i vesnicích, nýbrž rozsela tutéž zkázu 
i v’ myslích a srdcích. Jednak bludy ideologické, 
jednak pýcha a nenávist strhuje mnoho lidí s pra
vé cesty k jejich vlastnímu neštěstí i neštěstí dru
hých. Vědecké a literární studie, které by měly 
sloužit! pravdě a »loužiti tak dobru Jednotlivců i 
společnosti, sloužily v posledních letech skoro vý
lučně za nástroje ničení a zkázy. Jestliže se vlak 
tyto snahy řídí zásadami křesťanské moudrosti, 
lásky a nikoliv nenávisti, přinášejí lidské společ
nosti nikoliv temno bludů, nýbrž světlo pravdy, 
ne nenávist, vražděni a trosky, nýbrž bratrskou 
lásku a blahobyt. Mnoho nás toho čeká, co třeba 
znovu budovat jako na poli hmotném, tak na poli 
duchovním.

Kéž božský Vykupitel,« končí sv. Otec, »vám 
dá tohoto svého ducha. Jeho Srdci jste od začát
ku zasvětili svůj ústav, před nim se denně sklá
níte v posvátném tichu vaší kaple. Neboť pravda 
a křesťanská ctnost, jimiž živíte celé své dílo uči
telské i vychovatelské. se získává jen Boží po
mocí. Každý dar dobrý a dokonalý sestupuje shů
ry. od Otce světel.«

FILM

Přístupné pro v íe e h a ▼.
Mladý Tomáš Edison. USA. Líčení mládí slavné

ho vynálezce nejenom pobaví, ale má 1 cenu výchov
nou. Učí mládež zdolávání překážek a vynalézavosti 
nejen ve svů.1 orosočch. ale i oro dobro bližního. I.

Zasněžena romance. USA. (S malou výhradou.) 
Prostý del z hudebního a sportovního prostředí upou
tá skvělými bruslaíukými a lyžařskými výkony Sonje 
Hennie. II.

Zorro mstitel. USA. fS malou výhradou.) Druhé 
zfilmování, uvedené právě do našich kin. 1e nejen 
oslavou Zorra — ochránce utiskovaných a nepřítele 
vyfcoHsťnvstelů. ale oodafilo ce mu zachytit dobový 
ráz. věnujíc pozornost španělském zbohatlíkům i do
morodým sedlákům. Ve vtipných situacích se uplatni 
lehký humor T. Powers. Scénv dobrodružné irou 
líčeny velmi humorné. I.

Přístupné pro dospělé.
Veliký případ. CSR. Smyšlená komedie motivo

vaná skutečnou i Předstíranou spoluprací Cechu 
s Němci za dobv okupace a lích vyznamenávání 
»čestnými Štíty«. lir.

Bílá legie. USA. Vzrušující válečné drama o sta
tečností amerických vojenských ošetřovatelek v ho
lích o Filipíny. I.

Historky r metropole. USA. (S výhradou.) Film 
s orly nelnim námětem: historie fraku a osudy leho 
majitelů. Lidem neodpovědným a nemorálním ořl- 
náší f-nk neštěstí, chudákům štěstí nebo úsoéch. Ač 
film neinoraiisuje, vyznívá z něho pro vnímavého 
diváka prázdnota a marnost nezřízených lidských 
vářni. Skvělá režie J. Duviera. obsazeno prvotřídními 
horcí. I. ’

Má sestra Ela. USA. Americká veselohra kreslíc! 
realistickým způsobem život dvou sester ve velko
městě. kam odešly za Dovoláním IT.

Ademal — počestný bandita. F. (S malou výhra
dou.) Veselohra z Korslky. krále krevní msty. Ne
souhlasíme s názorem na krevní mstu proneseným 
místním farářem, i kdvž íe podán žertovné. ITL

Dostaveníčko s láskou. USA. Duchaplné veselohra 
o manželství, v němž žena se chce plně věnovali 
svému dřívějšímu povoláni lékařky. Režie a foto
grafie prvotřídní. I.

Přízraky noci. GB. (Se závadami.) Fantastická vy 
právování o podivných záhadách Života dle 4 různ *cb 
and. autorů. I

Nedoporuč» Ie se.
Vrah se bojí noci. Francouzský kriminální román 

a nevhodným námětem. III

Z a m í t á se.
Alexander Něvský. SSSR. DČf ie vzat z bole r o'.’ 

německým křižáckým vojskům. Tendence 1e jarní: 
budit nenávist proti německým vetřelcům, ale stelně 
i proti náboženství lelichž představitelé 1sou sesméš- 
ftování. Režiséři bv si měli prostudovat katolickou 
llturxli. aby nepodávali tak směšný obrázek. 1ako 
jsou scény s biskupem a seřazenými mnichy v řádce 
a do taktu žehnalícíml. připomínající kabaret Vos
kovce a Wericha. Katolická Utursle íe daleko boha- 
tčíší než íen žehnání To Ie zřejmé odraz vých* dní 
llturcie. Je »o skutečně smutný úkaz, že v ruských 
filmech všichni představitelé náboženství, at pravo
slavného. tím více katolického. Isou lidé hrubí bez
ohlední. bezpáteřní. To íe největší usvědčení z ne
pravdy. I.

Vychází s církevním schválením.
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KATOLÍK
Otázka sociální dnes

Aspoň od dob Lva XXII. a jeho encyk
liky Rerum novarum byli si všichni pocti
ví katolíci vědomi, že sociální řád, k ně
muž jsme pod egidou kapitalismu dospěli, 
nejen že není ideální, naopak, že je přímo 
pobuřující, někde v příkrém rozporu s du
chem evangelia. Od těchže dob vznikaly 
proto katolické strany, které hleděly par
lamentní cestou onen neideální stav zlep
šit. Tentýž sociálně-reformní ráz byl 
vtisknut i u nás na veškerou práci strany 
lidové od té doby, kdy Msgr. Šrámek je 
jejím vůdcem. Byla to zkrátka protiva libe
ralismu, jehož přebujení bylo považováno 
za kořen všeho zla, za kořen těch stále 
hrozivějších a hrozivějších krisi hospo
dářských, onoho bezuzdného shonu po su
rovinách, jenž pak býval také hlavním 
podněcovatelem válek a pod.

Je proto divné, že se najednou v Obzo
rech objeví úvodník, jenž velebí dobu 
přelomu devatenáctého a dvacátého sto
letí takřka jako zlatý věk, kdy poměrně 
největší počet duchovně svobodných a 
hmotně nezávislých jednotlivců spravoval 
své věci bez přílišných zásahů státní moci, 
jenž zkrátka velebí liberalismus. A přece 
při loňských volbách, jak se zdá, zdůraz
ňováni nesocialismu nikterak zvlášť ne
táhlo a ve všech projevech oddanosti 
Msgr. Šrámkoví se vždy zdůrazňovala 
věrnost jeho politice sociální, která, i když 
se nejmenuje socialistická, přece se jistě 
neobejde bez velmi energického státního 
zasahování do hospodářství, které v tom
to případě může být v naprostém souhla
su se směrnicemi papežskými.

Moderní industrialisace určitě pudi 
takřka k organisování velkých pracovních 
komplexů. Ty však nemohou býti v ne
kontrolované moci jednotlivců, protože 
je nebezpečí, že tato moc bude zneužita. 
Tento závěr, jasně obsažený v encyklice 
»Quacjragesimo anno«, plyne takřka nut
ně z katolických dogmat. Dědičný hřích 
a jeho jeden důsledek, Vergiliova »auri 
sacra fames«, prokletá žádostivost zlata, 
na jedné straně a neustálé zdůrazňováni 
škodlivosti bohatství Kristem Pánem a je
ho apoštoly na druhé straně, jsou pro to 
jasnými doklady.

Je jasné, že Církev hájí soukromý ma
jetek, ale jen v té míře, pokud zajišťuje 
vnitřní neodvislost osobnosti lidské, v té 
míře, v jaké zabraňuje vměšování se ci
zích individuí do našeho soukromého ži
vota. nikdy však netvrdí, že toto právo 
soukromého majetku je neomezené, proto
že nevázané osobní soutěžení skonči vět
šinou vždy vykořisťováním druhých, slab
ších. a nadutou pýchou silnějších, jak to
ho právě liberalistický kapitalismus dal 
mnoho a mnoho příkladů. Jedno i druhé 
však je proti posláni Církve, jež musí 
vždycky zdůrazňovat, že všecko pozemské 
podnil ání má pouze ráz prostředku k cíli, 
a tímto cílem je stále větší a větší duchov
ní neodvislost každého člověka. Nelze 
však říci, že by bohatství, Loj o jeho na
byti a jeho udržení, tuto neodvislost sku
tečně poskytovalo, jak o tom svědčí zná
má slova Páně o velbloudu procházejícím 
uchem jehly a přiklad největších lidí du
cha všech křesťanských staletí.

XTpřimný křesťan bý měl tedy rozum
nou socialisaci výrobních prostředků při
jímat sympaticky, protože, jak se zdá, od
povídá více křesťanským představám or- 
ganisace společnosti. Křesťanské řády 
byly přece vždy na tomto společenství

GEORGES ROUAULT ÜTËK DO EGYPTA.

„Útěk do Egypta" a útěk od křesťanské eihiky
Současná výstava obrazů francouzského ma

líře Georges Rouaulta v Umělecké Besedě 
v Praze je názorným příkladem toho, že nemusí 
vždy díla s náměty náboženskými, byť i zpraco
vaná katolickým umělcem, odpovídali křesťan
ské ethice. Existuje jistý drah avantgardních 
udivovatelů, zvláštního toho druhu dekadentú 
ve výtvarném umění, kteří nemohouce nalézt! 
směr nahoru a přece hnáni pudivou tvořivosti, 
musí se vyjadřovali i směrem dolů. Pouhý fakt, 
že se vyjádřili — nějak — jest jim již sám o so
bě cílem. Není zde ani touha povznést toho, který 
se divá, ani jej potěšit nebo přivést k lepšímu, 
nýbrž jen a jen ukázat na sebe Tedy čin. postrá
dající pravé ethickě výše, byť i kulturně-histo- 
ricky ne bezvýznamný. Náboženské motivy slouží 
jim nikoliv k tomu, aby jimi nechali prosvítati 
hluboké ponoření duše do nadpřirozené stránky 
předmětu, jenž má být umělecky zvládnut, nýbrž 
jako odrazný můstek pro zvýšení krkolomnosti 
svého skoku do sfér osobního — často ryze 
smyslového — zážitku. Bylo by snad zajímavější, 
sledovali jej pod zorným úhlem experimentální 
psychologie. Díla pravé křesťanské kultury musí 
mit za jediný cíl slávu Boha Stvořitele a jako 
průvodní účin povznesení a posvěcení pozoro
vatele a tím nějaké zlepšení stavu jeho duše 
v řádu milosti. Nedostatek tohoto kladného pů
sobeni však jen zvětšuje možnost pohoršeni o to

budovány. Úkolem poctivého křesťana 
při tom pak je usilovná výchova jednot
livců, aby měli skutečně sociální cítěni, 
jak říkají moderní lidé, aby cítili svou 
zodpovědnost před Bohem a bratrskou 
lásku k bližnímu, jak říkají křesťané. 
V tom všem je tak široké pole sociální 
činnosti, že bychom měli všichni plné ru
ce práce, kdybychom opravdu chtěli pra

^Clemenceau, bez jehož houževnatosti 
by nebyla Francie vyhrála první světovou 
válku — takto veliký nevěrec — řekl jed
nou: »Kdyby křesťané jen jednou zaěli 
brát vážně svou víru, nastala by revoluce, 
jakou světové dějiny ještě nikdy neviděly. 
Pak by už to nestálo zato, dělat ještě ně
jaké jiné revoluce.«

„FilišiinskÝ předsudek"
Ü nás se teď těší veliké oblibě ankety. A po

ctivá anketa přinese vždycky zajímavý a užitečný 
výsledek. Apoštolát naší mládeže (KAM) se před 
vánocemi zeptal mladých lidí, »co soudí o vý
znamu náboženství pro lidstvo«.

Mladý profesorkomunlsta odpověděl ve škole 
před celou třídou.

»Náboženství má Jistý význam pro zvýšení 
společenské morálky. Ale na podkladě komunis
mu bude její úroveň zvýšena rychleji a bezpeč
něji. protože se lidem odejme možnost hřešit. 
Přiklad: Je dvanáct prasat u žlabu. Jedno z nich 
je hrozně žravé a okrádá ostatní o žrádlo. Jedno 
jiné prase je napomíná: Nežer tolik, není to 
mravné, pán se bude zlobit. To prase na to málo
dá. Napomínajíc! prase představuje křesťana. Ko
munista by to vyřešil takhle: Rozdělil by žrádlo 
ze žlabu do dvanácti stejných dílů do dvanácti 
mlsek a tím by zamezil žravost jednoho prasete « 

Co na to? Třida měla pocit že odpověď se 
šikovně vyhnula otázce o skutečnosti Boha. Ná
boženství představila jako umravňujici, pohádkové 
strašidlo, ktciá má význam, ale pro pokrokového 
člověka už nestačí. A pak ovšem neni těžko sho
vívavě rytířsky ukázat na malichernost tohoto 
»přeludu«.

Protivníci komunismu často zaměňoval, ma
terialismus s touhou po ukojení nejnižších potřeb 
a vášni člověka. Eneels tuto nehoráznost nazval 
»fillštinským předsudkem proti materialismu«. To 
ovšem nevadí, aby stejně flllštínské prakse ne
mohlo být použito proti křesťanství.

»Křesťan mluví o mravnosti. Komunista jed
ná < Může pak někdo pochybovat ještě o tom. kdo 
z nich má pravdu?'Háček je v tom, že napomí
nající prase představuje pouze nejodpornějši ka
rikaturu křesťana. Zneužívá historické křesťa
novy z-ady. Je to stará pomluva obhájců lilie 
polní a ptactva nebeského. » Ne teh. kdo mi říká 
Pane. Pane. •.«

Křesťan musí jednat. Je ovšem rozdíl mezi 
jednáním komunisty a křesťana. Revoluce křes
ťanova chce zasáhnout nředevšim srdce člověka. 
Nevěří, že pouhou změnou hospodářských po
měrů se člověk stane lepším (to ostatně dokazuje 
zkušenost). Komunista sní o ráji, jehož dosáhne, 
až bude bez obav, aby mu »nikdo neužíral ze 
žlabu«.

Spravedlnost si žádá lásku. Láska si žádá 
spravedlnost. Znamením lásky je kříž. »Nikdo 
nemá větši lásky nad tu. aby dal život za své 
přátele. Křesťan 1 komunista bojují za spravedl
nost. Komunista nenávistí, násilím. Křesťan lás
kou- Láska není ve slovech. Je nemilosrdná ke 
zlu, ale je ochotna- dát svůj život za trpící křiv
dou- To je víc než pouhá mzda. Křesťan je ovšem 
povinen, aby touto láskou znemožnil »filištinský 
předsudek«, že láska jen napomíná, kde je třeba 
vzkřiknout a jednat. Že se smiřuje se zlem, kde 
spravedlnost žádá boj. V. A. Bosáček.

»Víra bez skutků je mrtvi.*  Tato známi 
slova sv. Jakuba musí neustále tanoutf na mysli 
křesťanu, jenž chce prokázat svoji duchovní 
převahu nad každým jiným systémem, pokouše
jícím se změnití mravní řády světa. Nezapomí
nejme však při tom jako křesťané na to. že 
hlavni podstatou pravého náboženství — a je
nom křesťanství je takovým náboženstvím — 
vůbec není umraviiování lidí a přetváření spo
lečnosti lidské ve slušnou a spokojenou. Neří
kám. že to není důležité, všimněte si toho dobře, 
ale není to podstatou. Je třeba přesně, filoso
ficky myslit, jinak budeme stále upadat do jose
fínského užitkářství. Hlavní podstatou nábožen
ství je naše vyvolení v Kristu pro nadpřirozený 
život s Bohem. Bůh mluví a člověk má mlčet a 
poslouchat, volat »Ecce adsum.'« Slyším. Pane! 
jako Samuel, neb-, se ptát: »Pane, co chceš, 
abych <iníl!« jako Save! na cestě do Damašku.

Každé takové zkoumání, zda má náboženství 
smysl pro moderní dobu, nebo dokonce, co může 
dát Kristus evropskému člověku a pod. je pro
tivná domýšlivost právě toho evropského člověka, 
z kterého Kristus udělal všecko, co je a kterého 
jeho vlastní »kultura*:  bez Krista přivedla již 
dvakrát na pokraj propasti, který ještě dnes chodí 
v bídě a hadrech pro tu svoji »kulturnost«, a 
který ještě pořád nechce uznat pravou velikost 
Boži, nechce uznat, že čím nezáludněji a neso
bečtěji se před Bohem skloní, tím větší a šťast
nější bude sám. podle věčně platných slov: 
•Hled"'.e nejprve království Boží a spravedlnost 
jeho a ostatní vám bude přidáno.« ak-

větší ve svých účincích, oč vyšší a vznešenější 
byl předmět který se stal terčem uměleckého 
zpracováni. Diváme-li se na vystavované obrazy 
malíře Kouauíta, vidíme některé nesporně kladné 
hodnoty jeho díla. Je to zejména Kristus (ozna
čený v katalogu »c«), jenž hluboce dojímá čistým 
odhmotněním a vysokým vypětím ducha. Může
me obdivovat! 1 na jiných jeho dílech: Předměstí 
(»a«). Podzim (»7«) a j. odvahu výrazových pro
středků, avšak otištěná ukázka by vyžadovala 
pohledu do myšlenek autora, když ji tvořil, neboť 
jinak udivuje umem, se kterým je potlačeno vše, 
co obecně by charakterisovalo scénu útěku do 
Egypta, jak ji známe z biblické dějepravy nebo 
z apokryfů. Je na místě, připomenout! sl začá
tek Summy Andělského doktora, sv. Tomáše, 
»Contra gentiles« (Proti pohanům), kde tak jasně 
prokazuje, že základem díla musí být myšlenka 
jeho pořadatele (architekta). A tak jako v nádhe
ře uspořádání díla božího obdivujeme Toho, jenž 
je takto uspořádal, tak v takovém díle, jehož 
obrázek přinášíme, dotýká se nás pravý opak 
(snad s výjimkou jedinců, kteří by v něm na
lezli ozvuk svého nitra). A proto dílo toto v jeho 
celku nemůžeme dobře přijmout. A tak konči 
naše poznámka, nikoli bez povzdechu, že na 
výstavě je pouze jediné dílo, které by snad vyho
vělo požadavkům křesťanské eihiky. Je škoda, 
že redakci se nepodařilo získat jeho fotografii.

Arch. Jaroslav Čermák.

covat a nejen, mnohdy, duchaplnicky kri- 
tisovat.

A nemusíme se ani bát dáti státu nebo 
jakémukoliv našemu společenství mystic
kou nebo metafysickou inspiraci, ačkoliv 
zmíněný článek v Obzorech od toho zra
zuje. Totalitární mystiky ztroskotaly vel
mi žalostně, protože byly zbudovány na 
písku. Sv. Pavel však kdesi říká: »Petra

autem erat Christus«, »Tou skálou byl 
Kristus.« — Na skále Kristově možno zbu
dovat mystickou inspiraci společenství ná
rodního a lidského. Učeni o mystickém 
Těle Kristově, s nímž se tolikrát setkává
me u sv. Pavla a u církevních Otců, je 
dnes u mladých katolických generaci vel
mi životné, protože se jím dá překrásně 
sloučit jak každá oprávněná svoboda, tak 
nej vyšší vypětí úsilí sociálního, protože 
podle něho i v nejnepatmějšim členu kře
sťanského společenství žije Kristus a stojí 
to proto zato, zajistiti mu skutečně důstoj
né životní podmínky, stoji to zato, protože 
o každém platí Kristova slova: »Co jste 
učinili jednomu z bratří mých nejmen- 
šich, mně jste učinili.« ak.
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Dvojí výročí
18. leden 1871 — založeno Bifmzmekaoa 

německá lile — týt den. 18. leden, je památ
kou kdy byl zbudovdn v ftíiní stolec Petrův, 
kjji/ st’- Petr přišel do Říma.

V těchto dnech slaví Církev svátek Stolce sv. 
Pet-a v R:mě. Datum tohoto svátku není bez za
jímavosti — je to jedna z oněch shod okolnosti, 
které nutí k poutavému zamyšleni. Náhodou 
ovšem náhodou! Copak existuje něco jiného?! — 
Tedy osmnáctý leden, kdy se oslavuje zasednuti 
galilejského, rybáře na římském stolci, který 
tehdy byl .skromnou židli přednášejícího ve schůzi 
římské chudiny, je také jiným výroíim. Osm- 
náctěho ledna roku 1701 v nynějším Kalinino- 
hradě, tehdejším Královci, bylo korunování prv
ního krále pruského. Fridrich I. nepřijal ovšem 
korunu z rukou duchovenstva: jako protestant
ská církevní vrchnost nasadil si Ji sám. z vlastni 
svrchovanosti. »Aus eigenem Recht«, z vlastního 
práva, jak řekl Ludendorff při nacistickém puči 
1953- Této formě odpovídal právní obsah. Co bylo 
království pruské? Území, které nejprve věro
lomný duchovni rytíř Albrecht Braniborský odcizil 
církevní državě, a které jeho potomek se stejnou 
věrolomncst: odcizil stibené podřízenosti kato
lické koruně Polské. Jakvmf nrostředky králov
ství pruské rostlo dále, ví každý. Suum cuique 
— ranit, každému svoje — bere se doplňovalo 
jeho erbovní heslo. V roce 1871 tedy úspěchy 
tohoto magnum latrocinium (svátý Augustin na
zývá »velkým !otrovstv!m< říše založené na bez
práví) byly vyvrcholeny. V roce 1886 byly pora
ženy nejen katolické .státy německá a s nimi 
tradice křestanského středověku, nýbrž i oprav
dové křesťanství vůbec: protestant, chrabrý slepý 
král Jiří hanoverskv, prohlásil, že »jako křesťan« 
se nemůža podřídit pruskému diktátu a raději 
že! do vyhnanství. Po Hradci Králové tedy ná
sledoval přepad Francie — čtěte u Bloy »Krvavý 
pot« čím byl tento vpád barbarů do liliové země. 
A tak tedy stoje svou vyleštěnou botou na srdci 
Francie vybral výročí prvé lžikorunovace. aby 
st osobll novy titul, jemu nepatřící. Přijal název 
c'sařský — název, který od dob Konstantina a 
Karla Velikého papežové s tolika výhradami, ale 
také s tzkovou vážnosti dávali povolaným ob
hájcům sv- Církve, pro který st náš Otec vlasti 
jel do Zlatého Říma. Ve znesvřceném sídle prvo- 
rozenců sv. Církve byla zřízena nová Německá 
říše, a pruským tiskem se rozhlaholil řehot, kte
rak teď už není třeba papežského svolení, aby 
vzniklo nové »protestantské císařství«. A když 
ještě Bismarck za španělské občanské války svou 
intervencí znemožnil návrat katolického režimu 
v tradiční baště Církve, a zato se spojil se sa- 
vojskýml lupiči církevního státu, neměla anti- 
klerikálni propaganda dost frází, aby oslavila 
převahu hohenzoilernského trůnu nad stolcem sv. 
Petra. Jak zářila kradená koruna této paříše jak 
se v Trolspoiku slunil »ciesař. bóh německý« 
(podle Dalimila) na vrcholku moci, obklopen oca
sem ponlatných králů, knížat, jak shlížel dolů 
na »dekadentní katolické národy..-, na trouchni
vějící zbytky jejich politické tradice, na bezmoc- 
pého starce.,,v.e ..Vatiljáně, L/íii tu situaci před 
světovou válkou druhý vánolrií žalm. »Přistou
pili králové zemští, a knížata sešla se v jedno: 
proti Hospodinu a proti pomazanému jeho. Zlá- 
mejme pouta jejich: a shoďme s« sebe jho je
jich!« -- Tak se tehdy psalo o úspěších Pruska 
a jeho somenců proti katolická tradici a jejm 
představitelům. »Kterýž bydli na nebesích, vy 
směle se jim: a Hospodin se jim bude posmívat. 
Taktéž, nromhivf na ně ve hněvu svém: a v zuři
vosti své ve zmatek je uvede.« Což se tedy prus
ké monarchii před časem stalo. Nyi pohlédně
me na druhý stolec, slaveno’ 18. ledna, na kato
lickou Církev, a poslechněte sj o tom vánoční 
epištolu. »K Synovi však praví,« upozorňuje nás 
tu sv. Pavel: »Trůn tvůj. Bože, na vňky věků: 
žezlo spravedlnosti, žezlo kralování tvého- Milo
val jsi právo a nenáviděl jsi bezpráví: proto po
mazal tě Bůh. Bůh tvůj, olejem radostným nad 
soudruhy tvé. A: Na počátku ty. Hospodine, zémi 
jsi stvořil; a dílo rukpu tvých ie oblehá- Oni pře
jdou ty ale zůstaneš: a všichni iako oblek zvětší: 
a jako obal ie vyměníš, a vyměněni budou: ty 
však sám jsi týž. a let tvých nebude konce.« 

Jindřich Středa.

Dosah arcipastýřs
Bude, mvslfm. dobře dosti dlouho připomí- 

nati. že ie nutno zaváděti definitivní nábožen
ské. duchovni a církevní poměry, a to lak v na
šich myslích, tak i v elánech, podnicích a čin
nosti a jejich jakost bude pravděpodobně tako
vá. také budou ieiich základy. Jedním z prvních 
základních kamenů musí býti theoreticky 
i prakticky heslo nového arcipastýře. které by 
sc snad, iak tomu bývá, mohlo stati ien na ně
jakou dobu okrasným slovem a ztratili během 
času účinnost. Avšak isme. Bohu dikv. v době, 
kdy okrasná slova Dřestávaií a život nás nutí 
bráti a konatí vše doopravdy.

Víme, že heslo pražského arcipastýře jest: 
Eucharistie a Dráče. Má-Il být opravdu 
účinným heslem, musíme ie bráti jako pravidlo 
a míru svých úmyslů i činnosti, iak ien možno. 
A opravdu v něm nalezneme zákon, který by 
měl býti základním zákonem všeho nábožen
ského děni.

Eucharistie zdůrazňuje především, že 
vlastním smyslem a důvodem veškeré činnosti 
a úmyslů jest jedině Bůh, Kristus a sice ve své 
konkrétní a nám neibližši přítomnosti, v Nei- 
svěiěiši svátosti. Nikoliv tedy prestiž, vítězství 
nad odnůrci. moc a množství, vliv ani úroveň 
umělecká nebo kulturní, nýbrž v posledním cíli 
iako vůdčí zákon iedině Kristus. Uvažme však, 
že Eucharistie iest pro nás ohniskem a ústřední 
skutečnosti neiv.vššich božských taierostvi: troj- 
iediný Bůh. Dlodicí od věčností do věčnosti své
ho božského Syna v Duchu svátém, vložil do 
Eucharistie neidokonalejši podobnost tohoto 
tajemného vnitřního života Božího, neboť v ní 
iest nám täte věčná skutečnost nejblíže přítom
na. V Eucharistii iest zdroi všech svátosti, v ni 
iest znřitomňována oběť na kříži. Skrze Eucha
ristii se rodi a roste Církev. Eucharistie test 
neihlubšim sDOiením lásky mezi křesťany. Pro
to. te-li Eucharistie důvodem a smyslem našich 
úmyslů a činnosti, pak máme v jednom před- 
mětě souhrn všech nejvyššich důvodů.

Avšak Eucharistii se také zdůrazňuje, že 
prvním a vlastním základem náboženské čin
nosti musí býti ie Ií duchovni stránka, že ne
smi nřevládnouti žádný pozemský úmysl, nýbrž 
především duchovni cíle veškerého mravního 
snaženi. To může a mělo by býti důrazným 
mementem všem, kteří jsou v náboženské čin
nosti stále strhováni k vnějším podnikům a svá
děni touhou do pouze nebo především vnějším 
úspěchu.

Eucharistie iest ne i vyšší nadpřirozená 
skutečnost mezi námi. Není to zase stálou Při
pomínkou. že se musíme opirati ve svých nadě
jích a snahách i práci o nadpřirozenou pomoc 
modlitby a milosti, lakož i sily plynoucí ze raše 
sv. a sv. přijímání?

Eucharistie iest čistě katolickým 
předmětem víry. Dřimo vlastním znamením 
čistého katolictví. Má-)i tedy která osobnost 
nebo kterákoliv činnost Eucharistii za svůj 
první a vúdči cíl. má také ,isté katolický char
akter. úmysl, zásady i Dostup. Avšak naopak:

„Dobrořeč světlo i
Stojím na náměstí a řekám na elektriku. Na 

náměstí mnohokrát přejmenovaném, jako mnoho 
jiných ulic a náměstí pražských. Kdysi mu ří
kali Mírové, Němci je nazvali Říšské a teď mu 
řikaji prosté Vmohradíké- Doufají asi. že bude 
tak zajištěnější před možnými budoucími pře
jmenováními. Je tmavý lednový ve -v zimního 
času. Náměstí je kolkolem ozářené, už se poda
řilo překonat poruchy proudu. Jen v čele toho 
náměstí, v jeho ose je takový velký temný bal- 
v.m; Chrám sv. Ludmily. Je celý takový zmlklý, 
ztemnělý, i se svými dvěma věžemi, které domi
nuji celou osu ulic až na Karlovo náměstí, snad 
až k Vltavě. Proč jsou ty dvě věže ta.k temné? 
Světlo ie prvním darem, jejž tvorstvo dostalo 
z Božích rukou. Světio je jedním z nejkrásnéjšich 
symbolů Slova, jež se stalo tělem a přeliv válo 
mezi námi- Brzy nám o tom budou vyprávěl ho
řící svíčky — hromnlčky. Proč tedy všecko to

kého hesla
Kde ie Eucharistie programem, tam lest také 
plnost katolických zásad přísným požadavkem. 
A tento požadavek má opět býti rozpoznávacím 
znamením pravosti všech náboženských podniků 
a sdružení.

Přehlédneme-li tedy tuto úvahu, neshledá- 
váme. že heslem Eucharistie se má vtisknouti 
našemu náboženskému životu soukromému 
i veřejnému ráz a povaha vnitřní, nadpřirozená, 
katolická, čistá a pravdivá, zbožná a duchovni? 
A nejsou tedy tyto požadavky nutným před
mětem stálého zpytováni svědomí pro všechny 
katolické pracovníky, spolky a sdružení?

Možno tedy říci, že iest Eucharistie obsa
hovou a vnitřní části našeho náboženské
ho života. A tu pro úplnost iest ovšem právě 
tak potřebí části vněiši a rozsahové. 
A ta iest vyjádřena druhou části arcipastýřova 
hesla: Práce. Práce má býti tedy programem 
náboženského života. Což iím nebyla? Jestliže 
se zvláště zdůrazňuje, pak také musí miti zvlášt
ní smysl oproti významu pouze všeobecnému. 
A pak můžeme nalézt! v této části programu 
úmvsl a příkaz zcela nový:

Především, že máme vstoupit do a k t i v i- 
tv z dosavadní setrvačnosti. Kdo upřímné 
pozoruje katolický život posledních desetiletí, 
nemůže popřít!, že nesl převážný znak konserva
tismu. Skoro záměrně byl každý pokrok, za
vádění nových prostředků, přijímání nových 
příkazů od papežů považováno za nežádoucí 
nebo aspoň nebylo plně podporováno a prová
děno. Katolická akce — ovšem, nesmi se tak a 
nemůže tvrditi všeobecně i bez rozdílů — byla 
na př. často prováděna ien formálně. To ie je
den příklad. Ale konservatismus nebo setrvač
nost se nedá dobře nazvatí prací.

Práce znamená dále činnost vyhledáva
cí a budo v a ci, nikoliv pouze defensivni. 
prestižní a renresentačni. Práce znamená ná
mahu. přičiněni, nikoliv pouhé odbavováni ná
hodných úkolů. A 1deme-li dál, musime říci, že 
práce v dnešním pravém slova smyslu lest prá
ce soustavná a že tedy druhá část tohoto hesla 
wslovuie požadavek, aby se stala náboženská 
práce organisovanou. A iestliže nemůže
me popříti. že volba slova práce v arcipastý- 
řově hesle má souvislost s místem práce v ce
lém dnešním veřeiném životě, pak jistě přisvěd
číme. že náboženká práce se musí pro účinnost 
a výsledek přizpůsobit! i poimu práce v jejim 
civilním slova smyslu. Ze tedv musime praco
vali vzhledem ke dnešnímu skutečnému roz
vrstveni národa, vzhledem k pracovním místům 
a okolnostem, vzhledem k ieiich organisacim. 
Jinak bychom zůsiali mimo proud lidského ži
vota ve vznešené osamoceností.

A tak již při letmém rozjímáni tohoto slova 
našeho arcipastýře vidíme, iaká plnost nastane 
v našem náboženském životě i činností, v ieiich 
duchu i práci, jestliže ie opravdu účinně a 
upřímně vneseme do svého svědomí, úmyslů a 
Plánů a budeme-li :e přikládat iako posuzující 
míru ke všem svým programům a podnikům.

P. Jan Ev. Urban OFM.

tma Pánu..."
umělé světlo, jež člověk neukradl z Olympu, jako 
mythický Prometheus, nýbrž které vynalezl 
jiskrou Božího světli, které záři v rozumu na
šem proč slouží pouze modlám? Proč je nástro
jem všech možných reklam, proč osvětluje mar
notratné tolik různých chrámů břichu? Proč by 
nemohlo na portálu sv. Ludmily zazářit v podobě 
kříže? Řeknete, že je to pouhá vnéjškovost? Ale 
což nezaěiná veskeren náš duševní život u vnějš- 
kovostí? Není nic v mysli, co nebylo dřivé něja
kým způsobem ve smyslech — nebo přesněji ře
čeno: co nebylo uvedeno do chodu nějakým 
podnětem ze smyslů. Zdaž by tedy nebylo možno 
doufat, že křiž svíticí s portálu sv- Ludmily za 
večera do pražských ulic bude pro mnohou duši 
začátkem kázáni o tomto znamení spásy, že tyto 
světelné paprsky ve formě kříže mohou leckoho 
přivést až do chrámu samotného, tam ke svato
stánku k oltáři, na němž bije živé Srdce, které 
na kříži za nás vykrvácelo? ak-

Odpověď matky
Jak už to u nás bývá: napřed nic. pak -Je 

proneseno vážné slovo z nejvyššich míst, pak s« 
toho slova chooi pohotoví písaři, kteří v něm 
většinou vidi ien vhodné thema, rozmělni slovo 
v heslo a frází, zanlavi iím noviny, thema vy
čerpají — a zase nic. Obáváme se. že ie to Pří
pad vážné otázky potomstva národa, kterou tisk 
traktuje iako t. zv. populační Dolitiku. Prehléd- 
neme-li záplavu článků, která o této otázce byla 
napsána od presidentova vánočního projevu, 
nemůžeme být spokojeni.

Ponecháme-li stranou psáni plytké a čistě 
výdělečné můžeme rozdělit články na dvě sku
piny: ty. které vidi v otázce potomstva ten pro
blém hospodářský a dovedou požadavek četné 
rodiny odůvodnit ien zájmem hospodářským a 
na druhé straně menší počet článků, které tuto 
otázku pokládali za otázku především mravní. 
Promítá se tu zcela přesně autorův světový ná
zor. který překlenuje i roztřídění politické.

Poslyšte tedv. ženy, a zvláště vy. které už 
máte aspoň iedno dítě a vité, co to znamená, 
poslyšte, z jakého důvodu máte přivádět děti 
na svět a obětovat svůj život životu budoucímu: 
»... musime přesně zjistit. kolik v žádoucím 
rozvoii našeho hospodářského života budeme 
potřebovat pracovpíků. kolik matek bude musit 
tyto pracovníky přivést na svět a kolik tedv při 
daném počtu matek budeme od každé matky 
žádat dětí.« (Univ. prof. Machotka v čl. »Bude
me plánovat populaci?« ve Svob. zítřku.) Prav
děpodobná potřeba pracovních sil za dvacet let 
má vám. matky, býti vodítkem, kolik máte při
vést na svět dětí, tvorů s nesmrtelnou duši. A to 
není moudrost dialektického materialisty, nýbrž 
ien materialisty idealistického.

Je ovšem těžké pro člověka, který vidi v tom
to světě jediný a definitivní domov, aby nachá
zel pro své činy itné důvody než hospodářské 
a mocenské. Ale rozumný člověk přece potře
buje pro své jednáni dostatečné důvod, že ano? 
Ci snad jsi. matko, ještě tak divně vychována, 
že ti hospodářský důvod nestačí? Prosim. i ta
kovým můžeme posloužit odůvodněním lépe 
vyšňořeným, důvodem mravním. Viz, jak zni 
naše mravní formulace: »Stejnou mravní po
vinnosti naší test, abychom tento úbvtek pra
covních sil nahradili. Každý z nás má z toho 
plynoucí závazek k vlastnímu národu — záva
zek. který plyne z našeho nového socialistic
kého vedení státu.« (V. Kluzák v čl. »Aspoň tři 
děti« v Dnešku.) Nestačí ti ani mravní závazek, 
který plyne z nového socialistického vedeni 
státu? Běda — co pak? Pak už asi nezbude než 
uvolnit na proDacaci populace aspoň takovou 
částku, jakou isme obětovali na propagaci hos
podářské dvouletky. Čili — iak řekl Jiří Zhor 
— půjdeme na čápa s bubnem.

Je ovšem pravda, že stát potřebuje pracov
níky. a budeme se jistě všichni radovat, když 
nás bude co nejvíc, neboť věříme v dobré poslá
ni svého národa. Ale ien. prosim vás. neříkejte 
budoucím matkám, že v ieiich dětech vidíte jen 
budoucí pracovníky, a že ie chcete plánovat! 
Matka ať věřící či nevěfici — příliš cítí, že její 
ditě ie víc než potenciální pracovní sila, že je to 
člověk s celou propasti talemstvi. která jsou 
pod tímto slovem skryta. Mluvte také někdy 
s matkami a zeptejte se jich, iak se k takovým
to stanoviskům stavějí. Odpovím za ně: fsou 
sklíčeny a uraženy vaší hrubosti, isou roztrp
čeny tlm. že ie snižujete na producenty výrob
ních sil a na vhodný objekt stádové propa
gandy. A proto nepohrdněte touto radou, ne- 
ehcete-ll věci leště vice pokazit: mlčte, dokud 
se nenaučíte mluvit řečí jemnější!

Dagmar Jechová.

Když mu bylo 7 a 70 let...
Bvlo již 8áe psáno o admirálovi, který se 

stal karmelltánem a ochotně posloužil vlastí 
v době vátkv. Neni to však jediný ziev v zem! 
světla a stínu, jakou »sladká a drahá« oprav
du ie.

Loňský novosvěcenec Francois du Plessis de 
Grenedan napsal ml skautsky roztomilou po
známku: »Pater, přijeďte na adventní kvatem- 
brovou sobotu vložit také svou ruku na mého 
dědu, ať naše »Tchéco« je také při naši ra
dosti.« A tak. s Bohem, hlučná a zamlžená Pa
říži. jedeme k trapistům do Bellefontaine...

Tož ten děda má 77 let. před 7 lety pochoval 
svou vzácnou, opravdu vzácnou ženu... pak 
noviciát u traoistů bod řeholi svátého Otce Be
nedikta. studním bohosloví a nyní za asistence 
vDuka-knéze sám přijímá jho Kristova svátost
ného služebnictví. A neni to děda tak obyčejný; 
profesor civilního práva, plukovník generálního 
štábu, děkan fakulty v Angers, na konec prostě 
Otec Jáchvm. Tak prostě iak v Saint-André 
v Belgii Otec Celestin, osobní přítel presidenta 
Dr Beneše, kdysi čínský ministerský předseda. 
Stařičká služka, iež -ve službách rodiny du 
Plessis ztrávila 50 let. s pláčem, až se ii brada 
třepetala, si mně postěžovala: »Vašnosto. a iá 
teď panu plukovníkovi musím — musím, proto
že to nafiďil — říkat: Otče Jáchyme!«

A co se tam tísnilo vybrané společnosti! 
Plných 44 let stál v čele angerskěho vysokého 
učeni a tak k frakům se Dolily barevně hów 
akademických hodnostářů: žluý za přírodní 
vědv rudý za filosofii, fialový za orává. A upro
střed té světské slávy při litaniích v prosté já

henské albě Dřeš trapistíckou tuniku na zemi 
ležel Olec Jáchvm.

Věru že dovedl si i pro mnišskou kapitolu 
života vybrat prostředí, iak se sluší a patři na 
francouzského štábního plukovníka!

Byly druhé svatotomášské nešpory, advent 
v nich zazníval velkou antlfonou »O Orlens, 
splendor lucis aeternae«. když Otec Jáchym, 
»čerstvě« vysvěcený, v předvečer své přímíce po 
prvé konal funkci hebdomadáře. Po nich nás 
provázel klášterem- Bellefontaine mělo 40 mni
chů roku 1940. dnes jich má 70... Sedmdesát 
traplstů s mužnou duši pod mnišskou tuni
kou. Zatuchli ookrokáři. jděte se na né podívat! 
Mail velkou chovnou stanici vepřů, čuňata vel
mi vzácná, vyznamenaná diplomy na řadě vý
stav. A přece némeoušové jim nevzali ani jedno 
čuně ani jednu krávu. Pan opat vzácným pá
nům od wehrmachtu s úsměvem vždv zdůraz
ňoval dvojsmyslné: »Messieurs, nous faisons du 
racisme« — těžko se to do češtiny překládá. 
Čili: my na těch kravách a ěuňatech praktiku
jeme theorie o ušlechtilé rase.

Po nodepsáni přiměř! vracel se Otec opat 
z. německého zaieti a k bráně svého opatství 
přišel v rozedrané uniformě právě ve chvíli, 
kdy vojenští pánové přišli zabírat klášter. «Pá
nové. tady jsem pánem iá« — a dal jim 3 míst
nosti. sám vvznačil »demarkační čáru«, kterou 
za celé dva roky se ani jedna orušácká bota 
neopovážila překročit. Když jednou přišli prosit 
o pár kytek k ozdobě krásného Adolfova obli
čeje. odvětil jim: »Pánové. dá-»!l Francouz ně
komu květinu, ie to projev přátelství; pocho
píte. že nemohu vám dát ani lupen...« Za plné 
okupace roku 1942 píše Otec opat své pojednáni 
»Povinnosti katoliků vůči zákonité vládě«. V něm 

nekompromisně napsal mimo jiné slavná slova: 
»Prospěch zloděie a loupežníka naprosto neni 
v souhlase ani s morálkou, ani s právem z toho 
prostého důvodu, že zločinec mohl své podniká
ni provést s plným úspěchem, a tak unikl sti
háni lidské spravedlností. Mírová smlouva — 
rozuměj s Německem! — je nemravná a ne
spravedlivá. poněvadž jde o trestuhodné a ne
spravedlivé vítězství násilníka. Tato nemravná 
a nespravedlivá smlouva naprosto nemůže uklá
dat žádnou závaznost ve svědomí poražených * 
Ovšem s tiskem pojednáni nebylo nic a tak 
Otec ooat ie hlásal s kazatelny 74 okolních far
nosti. Dostal za to roztomilou pozvánku k ná
vštěvě v paláci pařížského gestaoa — ale to už 
kraiem Vendée zněla polnice makistů.

* Příjmu hodné mlatlšl děvde Jako služeb, do dom. 
s 1 děckem do Prahy, znalou vešk. dom. prací. Zn. 
»MÍ. manželé - «el. SH-71«.
y Pro příbuznou InlollRcntal dívku a «enkoTs, zs r.. 
hlodám soamámení a Čestným n.užem. luttoUkera. učite
lem nebo pod povol. Zn. »ZapadU vlastenci - IKA - 
ss< do adm- I. 1.
y Úřednici spolehlivou ht. Libeň 1478 - IKA - 5S.
y jednota katolických tovaryšů v Praze I. Anenské 
nám. 5. oznamuje svým přátelům a návštěvníkům 
tradlínlch vánočních her »JeallCek«, že tyto opět za
hájíme dne 36. ledna a 3. února UH7 ve svém novém 
sále. Začátek v ÍS hod.

Podivuhodný byl soulad trapistícké přisné 
observance s makistickým sabotážnictvim. Kro
mě manuis byli tam iini schováni, uprchlý je
zuita. alsaskv komunista, německý zběh (pro
testant!) a iiné »typy«. V malé cele žilo 5 para
šutistů stylově oblečených v trapistícké tuniky, 
v slekátku měli zamontovanou vysílačku. Ti 
»trapisté« vvcházeli v noci »do neznáma«. Když 
jednou ze své »bedničky« slyšeli heslo »Jean
nette 74«. mrkli na sebe: »Už ie to tu« a při je
jich noční vycházce vyletěl do vzduchu želez
niční viadukt blízko kláštera. A za tuhje »medi
taci« iim po návratu Otec ooat vlastnoručně 
vynesl z klášterního sklepa láhev skvělého 
portského s úctyhodnou nálepkou. Kdvž policie 
ještě téže noci nřišla do kláštera na prohlídku, 
byla celá komunita v choru a ti čtyři spolu 
s mnichy zpívali matutlnum z velikých foliantů. 
Páni od wehrmachtu kroutili hlavami. Jen 
odešli, bylo o čtyři v choru méně. Nikdo nikdy 
se nedověděl, co komise vyšetřila. Jen ti čtyři 

sl do klekátka uložili každý »na památku« po 
německé důstojnické čepici.

Tohle nám Otec Jáchym nevypracoval sou
visle. to isme z něho slovo za slovem musili 
páčit iako cestanáčtí holoubkové při výslechu. 
Trapisté Isou ukázněná mlčenlivost

Dobře si vybral Otec Jáchym. Pater.
•

Stále teče krev ...
(Z neklidné Indoč(ny-)

Indočlnský časopis »Le Populaire« přinesl tuto 
zprávu:

V Bac-Lieu byla nemocnice; hezká nemocnice, 
ve které dvě sestry z kongregace Boži Prozře
telnost! po léta ošetřovaly Anamity. Jedna se 
jmenovala Benedikta a byla Belgičanka, druhá 
Emilie a byla z Voges.

Pak přišli v Indočíně k moci povstalci, s ni
miž mají až dosud Francouzi těžkou práci. Vy
hnali se-try z nemocnice. Důvod: Jsou to Evro- 
pánky, tedy nerfitelkyně.

6. ledna 194« je sebrali a odvedli na farmu 
jednohc francouzského kolonisty, kde Je zavřeH 
na půdě. Tam bylo ještě jiných osm francouz
ských-žen. Nově příchozí sestry se staly těšltel- 
kami a posilovatelkami ostatních žen-

5- února ie noví páni nacpali všechny do ná
kladního auta a vezli je celý den bez jídla do ji
ného stanoviště, kde je zase zavřelj na půdu. PH 
všech těchto cestách sledoval sestry mladý Ana- 
mita student na prázdninách, jenž se jim snažil 
poháhat Byl za to také zatčen, s hrotili mu 
imrtí za to, že se zajímá o Evropanky a pomáhá 
jim. Mladý student se bájil takto:

»Nezapomeňte, pánové, že tyto sestry jsou 
řeholnlce (rellgieuses: zasvěcené Bohu). Opustily



Porozumíme si někdy? Vánoční poselství SV. Otce
»Kultura pozůstává hlavně v tom. že sl lidé 

rozumějí, že se chápou a nepotřebuji se při tom 
ani objímat, t j. dávat zvlášť vnějškově najevo, 
že se chápou.« Kdybychom tak podle teto uefi- 
nioe se chtěli upřímně zeptat, jak to vlastně 
stoji s naši vlastni kulturou a kulturnosti, sotva 
bychom mohli být zvlášť spokojeni. Pramálo sí 
navzájem rozumíme, přestože prosedíme tolik 
nejkrásnějš.ch let svého života ve škole a nad 
knihami. A nedostatek této naši nejvnilřnější 
kulturnosti činí pak nerozřešiielnýml všechny 
skutečné problémy života a doby, na př. naš 
poměr ke Slovákům.

V nás všecn žilo před prvni světovou válkou 
a první léta po ni velmi intensivni sluvanstvi, 
slovanské bratrství. A myslili Jsme si při tom. 
že všichni ostatní Slované musí samozřejmě 
smýšlet stejně jako my. Dívali jsme se tedy tak 
1 na svůj poměr k Slovensku a Slovákům. Ne
bylo to bez reálního podkladu — aspoň ua čes
ké straně ne — přirovnávai-li se poměr česko
slovenský k poměru milenců, poměru manželů. 
A nic na tom nezměnila ani pozdější skuteč
nost. že totiž mladí manžele měli mezi sebou 
spoustu nedorozuměni. Vždyť so tak leckde 
děje a láska při tom přece stále trvá. Všem 
nedorozuměním ua vzdory se tedy šohaj stále 
domníval, že ho šohajka přece jen má ráda. 
A domníval se proto, že s nim — jak se to při 
uzavírání sňatku slibuje — bude snáset všecko 
dobré i zlé. A proto když puk skutečně zlé 
zkoušky přišly, a šohajka se bez zájmu a bez 
pochopeni dívala na šohajovy těžké hodiny, 
bylo mu hořko. Zhrzená, zklamaná láska se 
tomu říká.

A přešla léta a zase se sešel šohaj s šohaj
kou. Budou si teď lépe rozumět? Čeho bude 
k tomu potřeba? Zvláštních pokání a odprošo- 
vpni? O ne. Stačila by jon jiskřička pravé sym
patie. Rici tak na př.: »Syia to skutečně bolest
ná léta. Mnohos vytrpěl, můj milý hochu.« 
A pak už nic než mlčeni a tichá prosba k ne
besům: »Dej. Pane, abychom z toho všichni 
zmoudřeli; dej, ať se už nikdy ty hrůzné doby 
neopakují.«

Bohužel si ani dnes nerozumíme. Člověk má 
dojetu, že ani dnes si Slovák nedovede před
stavit. že by Cech mohl Jednat z jiných pohnu
tek než ze zištnosti, nenávisti, uražené, zasle
pené pýchy, mstivosti a panovačností. I mezi 
katolíky jsou takové zjevy. Suďte sand.

Přinesli jsme zprávu o výslechu pana arci
biskupa Kmeťka v procesu Tisově. Tak, jak ji 
přinesla úřední tisková kancelář a jak ji otiskly 
»Svob. noviny«. Nebylo přece nutno předkládat 
žádného zvláštního zaujetí. Proces je veřejný, 
jsou přítomni posluchači, zpravodajové, nechá
pali jsme tedy, že by zpráva čt se mohla nějak 
podstatně uchylovat od skutečnosti.

Jako reakce na to dopis ze Slovenska. Vzdě
laný, sečtělý, vřele věřící člověk jej psal, jak 
z dopisu patrno. Dokazuje nám, že výpověď 
pana arcibiskupa se přece jenom značně roz
chází s oním výtažkem čt. Ncni v ni na př., že 
Vatikán neodpověděl na žádost o povoleni, aby 
Tiso mohl přijmout! presidentský úřad. Fan 
arcibiskup pouze říká, že tuto odpověď nemohl 
v archivu nalézt, že ji pravděpodobně zástupce 
nunciatury přinesl ústně. Říká též, že židé po
vídali. jak je potřebno, aby Tiso zůstal presi
dentem, protože nebude-li tam on, zahynou 
všichni židé do posledního.

Každý má zajisté právo upozorňovat nás na 
tyto nedostatky našeho zpravodajství, proč však 
hledat vždy nejnížši pohnutky?

»Jste tak plni nenávisti, že jste v Katolíku 
eitovalí jen nejnepříznivější slova. Zdá se, že 
značkou čt. skrýváte svoji nenávist Vám je čt 
víc než slova arcibiskupova. Nechcete pravdu 
slyšet. Skřípali byste zuby a zacpali si uši jako 
židé při kamenování sv. Štěpána.« A když nám 
tak pisatel dopisu ještě několikrát vytkne ne
návist. překračování a zamlčováni faktů, super- 
loyélnost, pak se ohrazuje: »Žalovat mne ne
můžete uro tato slova, neboť vám je píšu sou
kromě, jako zpověď.«

Nejmenuji pisatele a nemůže si proto stěžo
vat. že bych zneužil jeho odvoláváni se na zpo
vědní tajemství, odvoláváni ostatně v tomto 
případě úplně nemístné. A přeoe je právě tato 
poslední věta tak charakteristická. Sotva z čeho

Anály Církve ti vždy připomínají, jak čaelo se 
zhroutily nejdivočejši útoky o pevnou a nehybnou 
skálu, na které je zbudována, jsouc si jista svou 
nesmrtelnosti. Dnes jako včera a zitra jako dnes, 
všecko úsilí o její přemožení a roztříštěni musí 
selhat na životni síle svazku lásky (vinculum 
chnritatls), jenž spojuje pastýře se stádem. Dá- 
vá-ll nám při nesnadném a přece rozhodném 
vykonáváni našeho úřadu něco klid a pesilu. je 
to po důvěře v Toho, jenž volil slabé, aby poko
řil nadulosl silných, pevné přesvědčeni, že mů
žeme spoléhali na modlitby, věrnost i bdělost 
spořádaného šiku (ocies ordmata), jehož pohoto
vost a zkušenost vítězně prošla největšími zkouš
kami.

Před nedávném nás naplnilo útěchou, že Jsme 
mohli ozdobtti poctou oltáře hrdinskou družinu 
mučedníků, která pečeti své krve, přitisknutou 
na vyznáni své víry ozářila první červánky na
šeho století. Od teho dne, vždy nové družiny 
kněži a věřících, vojínů to Kristových, dnes ještě 
neznámých, vydaly a s'á'e vydávají totéž svě
dectví. Nepochybujeme, že jeden den vynese i Je 
ze šera do slávy, až historie definitivně pozdvih
ne těžkou opono, která přikrývá a ztemňuje 
naši dobu. Kéž příklad jejich statečností a jejích 
smrti pohrdající věrnosti, roznítí srdce našich 
milovaných synů a deer, a naplní Je toutéž silou 
a důvěrou, která zajišťuje korouhvi Kristově Její 
mírumilovné vítězství, k většímu dobru celého 
lidstva.

Metla hladu.
Dříve, nei zakončíme toto naše vánoční posel

ství, nemůžeme nevzpomenout! utrpení a nouze, 
kterou válkou těžce zkoušeným národům způ
sobují jednak obtíže vyživovací, jednak špatné 
poměry zdravotní. Již 5. dubna t r. jsme volatí 
o pomoc k obyva.elům oněch krajů. Jimž bylo 
možno pomocí ze svých zásob strádajícím ná
rodům. a opravdu bylo mnoho učiněno. Tragický 
stav chorých, starců a dětí, pohnul civťlisovaný 
svět, aby nezůstal hluchý a necitelný. Zasluhuje 
proto díků a ehvá'y lidské a křesťanské smýšlení 
lidi a národů, kteří organisovali četná pomocná 
díla. Jdouce »po zkrvavených cestách, po nichž 
před nimi kráčely armády, přinesli obě.cm války 
mnohostrannou pomoc. Zachránili čest títle.va, 
jež byla před tím tak hanebně poskvrněna ná
silím a nenávistí. Kéž by Pán Bůh dal. aby tyto 
poklady energie a darů, vynaložené s takovou 
láskou 1: tomu účelu, aby aspoň nejzbědovaněfši 
byli zachráněni před zkázou, byly dostatečné 
k dosaženi tohoto cíle. Bohužel tomu tak nebylo. 
Jsme proto nuceni opakovat! své vdáni o pomoc. 
Příšera nejstrašnčjšího nedostatku a skutečného

vycítíte tu propast mezi námi pronikavěji než 
z ni. Tu mentalitu nesvobody, která si mysli, že 
Jsme tak omámeni onou domnělou moci, které 
jsme zase dobyli, že se jako praví tyrani bu
deme tolik cítit ohroženi těmito opačnými ná
zory a budeme je hledět zneškodnit udáním, ža
lováním. zkrátka mstou a nenávisti. Zkrátka za 
lidi všeho schopné nás považuje.

Kniha o Církvi za posledních papežů
V naší literatuře — nehledíc k speciálním 

a drobnějším studiím, na příklad o jednotlivých 
osobnostech na Petrově stolci — jsme o novější 
papežské politice dosud měli vlastně jenom 
knihu Dr. Alfreda Fuohse. vydanou Orbisem 
v r. 1930. Fuchs byl novinář a dovedl o svém 
předmětu vypravovat zajímavě a svěže. Jeho 
práce je jakási církevně-politlcká reportáž. 
obratně sestavená, rozpadající se do dvou od
dílů. V prvním je pojednáno o dějinách papež
ství a katolické Církve v jednotlivých evrop
ských zemích, většinou v souvislosti s význam
nými událostmi a myšlenkovými proudy od 
doby Pia IX. do autorovy současnosti, zatim co 
druhou část tvoří poutavý výklad o kuriální 
organisaci. který usnadňuje orientaci po roz
manitých právních a ceremoniálmch před
pisech nebo zvyklostech, utvářejících vnější 
život Církve a jejich představitelů. V mnohých 
exkursích zároveň poučuje o problémech, aktu
álních a pozoruhodných pro náš národ. Toto 
dílko, které jistě v hojné míře splnilo svůj úkol, 
je dnes ovšem již dávno rozebráno.

První část Fuchsových informačních statí je 
nyní bohatě nahrazena obsáhlou knihou Dr. Jo
sefa Krlina, kterou s názvem Papežská politika 
v posledních dvou stoletích vydalo v listopadu 
Kunciřovo nakladatelství. Také zde hovoří zku
šený novinář, který po řadu let bedlivě sledo
val světové dění a zejména události v Církvi, 
dobrý znalec moderního myšlenkového světa 
i náboženské literatury. Je známo, iak oprav
dově se Krlin zahloubal do problému konverse. 
opětného přilnutí k Církvi, u význačných indi
vidualit zejména západoevropské kulturní obla
sti (kniha Návrat vzdělanců), a nedoceněná je 
dosud jeho činnost v katolických časopisech za 
prvních dvaceti let republiky, především v »Ži
votě«. S užitkem a radostí isme kdvsi sledovali 
skvělé Krlínovy komentáře k církevně-polltic- 
kým událostem a poznámky o rozmanitých ná- 
božensko-kulturnich aktualitách, které den po 
dni a rok po roce uveřejňoval hlavně v praž
ských »Lidových listech«, když byl jejich kul
turním redaktorem; v dnešním katolickém pe
riodickém tisku vidíme pohříchu len velmi 
málo, co by se těmto Krlfnovým informačním 
záběrům a glosám vyrovnalo.

Jeho práce ovšem není ien obrazem papež
ských děiln nebo vatikánské politiky, i když 
tu jde o politiku v širším smyslu. Je to přehled 
myšlenkového vývoje evropského se zřetelem 
k zásadám a stanovisku Církve v období spole
čenských zvratů od Velké revoluce, je to nokus 
o dějiny novodobých forem náboženského cí
těni a projevu, všimaiící si života v Církvi po 
všech stránkách, od rozhodujících dat až po 
nové pastorační metody, od vědeckého snaženi 
na církevních ústavech no reformní změny

(Dokončení.)
hladu, naplňuje celé veliké kraje Evropy 1 Dál
ného Východu.

Celým národním vrstvám se nedostává chleba 
— v doslovném smyslu tohoto slova — které 
následkem toho slábnou, chátrají, stávají se ko
řistí nemoci a zbídačeni a jsou nebezpečně zmí
táni zoufalou nenávistí a v hlubinách temně 
pracující sociální vzpourou.

Toto je děsivé nebezpečí, jež zachmuřuje po
čátky nového roku, nebezpečí tím větší, protože 
některé příznaky naznačuji, že velkorysé dílo 
lidské solidarity zde se ochabovali, dříve ještě, 
než mohlo vyléčit; zla, k jejichž zmírněni při
spěchalo.

Jest ovšem lidskou vlastností, že tl. na něž 
se štěstěna usmívá, se rádi obrátí jinam a zapo
mínají na bídu druhých. Zavrou oči a srdce před 
neštěstím neznámých a vzdálených bližních a 
myslí, že tak mohou před vlastním svědomím 
ospravedlnlti své sobectví a svůj nezájem o dru
hého. Jejich esobri náročnost spotřebuje statky, 
které by jinak praktická láska ušetřila a násled
kem toho mnohé hodnoty nezpůsobí ono dobro. 
Jež by byla schopna z nich dobýt! pomábajlcl 
láska k bližnímu. A proto říkáme ještě jednou 
všem, kd.ž mohou vztáhnout: pomocnou ruku: 
Nedopusťte, aby vaše horlivost zchladla, hleďte, 
aby vaše pomoc byla stéle účinnější a štědřejší. 
Pryč se vším hamižným egohmem. vším mali- 
eherným váháním, vši zahořklostí, lhostejnosti, 
zaujatosti. Kéž noše oči vidí pouze strádáni a 
h'avnë. miliony dčtí a mládeže, které hynou 
hlady. Tímto způsobem dáte a obdržíte Jeďným 
činem čarovný vánoční dar: Pokoj na zemi lidem 
dobré vůle.
• Nic neni účinnější k vytvoření nezbytných du
chovních předpokladů míru Jako pomoc, velko
myslně n::bídnu:á státem státu, národem národu, 
přes všecky rozlišující hranice, takže národy od
loživše pocity osočování a pomsty, brzdíce svou 
honbu po moci a překonávajíce záměry privile
govaného osamocení, by se mohly ze svých vlast
ních neštěstí naučiti vzájemnému porozumění, 
snášenlivosti a pomoci, aby tak nad zříceninami 
civilizace, která zapomněla na učení evangelia, 
mohlo povs'atl nové křesťanské společenství 
národů, v němž by láska byla nejvyšším záko
nem.

S touto teuhou přejeme všem, kteří naslou
chají našim slovům v tento svatveěer Narozeni 
Páně »mír Boží, Jenž převyšuje všechny před
stavy« a z hlouby srdce svého udělujeme všem 
svým milovaným synům a dcerám na celém 
světě své otcovské apoštolské požehnán'. Jako 
záruku překypujících milostí Slova Božího, jež 
se stalo člověkem.

Takové konstatování je velmi neradostné. 
Nejsme opravdu všeho schopni, ani nyní ne
jsme schopni nenávisti, jen temný pocit malo
myslnosti se o člověka pokouši a v duši se vy
maňuje otázka: Je vůbec naděje na nějaké do
rozuměni. to znamená na nějaké společné sou
žití, čili na tu pravou kulturu, s jejíž definicí 
Jsme začali tento článek? ák.

v řeholích. Je jistě přednosti Krllnova díla, že 
si hoiněii než zevnějších proměn všímá příčin, 
které k nim vedly, že se snaži jít do hloubky 
a zachytit co neivice z toho, co vysvětluje sou
vislosti a příčiny události. Vychází co neihoj- 
něii z papežských směrnic a projevů, jež často 
cituje v charakteristických úryvcích; zůstává 
v rámci dějin papežství, ale zahrnuje svou po
zornosti co nelširši obzory náboženského života, 
takže máme před sebou vlastné celou vnitřní 
cestu Církve a celý vývoj katolické práce od 
poloviny minulého století.

Svůj přehled si Krlin utřídil do šesti kapitol. 
V prvni podává nárys příběhů Petrova stolce 
a »římské otázky« od konce XVIII. století, 
podrobněji zejména od nastoupeni Pia IX. až 
do sklonku vlády papeže Benedikta XV. Druhá 
část je pohledem na učitelský úřad Církve, jak 
jet vykonávali hlavně papežové Pius IX.. Lev 
XIII. a Plus X.; uvažuje o úloze křestanské 
»philosophia perennis« v moderní době a sle
duje podrobně obnovu thomlstické filosofie, aniž 
zapomíná dotknouti se aspoň v hlavních obry
sech vědecké práce historické a přírodovědné, 
iak rozkvétá na církevních ústavech od minu
lého století, a to ve směru badatelském i popu- 
larísuiícim; dále se zabývá bojem proti nebez
pečnému bludu modernismu. který byl veden 
za Pia X.. a hnutím liturgickým a eucharistic- 
kým. jež tvoři osu vnitřní obrody katolického 
svéta. Třetí kapitola si stejné důkladně všímá 
sociální otázky v řešení Církve, ohlasu sociál
ních encyklik Lva XIII. a Pia XI.. vývoje sta
noviska oficiálního i jednotlivců k sociálním 
a hospodářským problémům, vzrůstu zájmu 
o studium sociálních otázek v katolických ústa
vech a studijních kroužcích, veškeré sociální 
nauky katolické, zejména se zřetelem k thesím 
marxistickým.

Čtvrtá kapitola se do podrobností zabývá 
pontifikátem Pia XI. a studuje mimořádné 
body tohoto časového úseku: významné kon- 
kordáty. lateránské dohody, povolání laiků 
k církevnímu apoštolátu v katolické Akci, zápas 
s fašistickou Itálii a hitlerovským Německem. 
Samostatně je ve zvláštním oddíle pojednáno 
o unionistických snahách za doby posledních 
papežů, které v našich krajích mají aspoň 
zčásti, pokud jde o Slovany od Církve odlou
čené. zcela zvláštní ohlas. Poslední kapitola je 
věnována postaven; Vatikánu za poslední války 
a dosavadnímu dílu Svatého Otce Pia XII.; je 
to část nad jiné poučná pro ty. kdo za války 
měli málo možnosti slyšet papežův hlas’ a kdo 
jsou zpravidla z nevědomostí ochotni popřát 
sluchu zlovolným nebo naivním řečem, napada
jícím vatikánskou politiku v tomto období.

Dr Krlin se snažil zpracovat látku co nej
svědomitěji. Dosvědčuji to hojné odkazy k do-

Katolíci a populační 
otázka

Po Jasných a důrazných slovech pana presi
denta, dnes u nás Již nikdo nemůže pochybovat! 
o tom, že populace Je životni otázkon našeho 
národa. A lu Je naší svátou povinností znovu 
přípomenoutí, že zde neběží jenom o zodpověd
nost před vlastí, nýbrž také a především o váž
nou mravní povinnost před Bohem. Věřící kato
líci musí prvni odpověděli na volání presiden
tovo, ne theoretlekými úvahami, ale praxi man
želského a rodinného života. Církev jim to 
zdůrazňuje znovu a znovu, zvláště nyní okolo 
svátku Svaté rodiny a v druhou neděli po Zje
vení Páně, kdy se čte evangelium o přítomnosti 
a zázraku Ježíšově na svatbě v Káně galilejské.

Dnes neni opravdu nejmenšího důvodu, aby
chom v ohledu na Ildxkou slabost něco zamlčo
vali z jasných požadavků zákona Božího. Jak rum 
jej přcsr.ě a důsledně vykládá katolická mravo
uka. Můžeme naopak s hrdosti veřejně prohlásit, 
že si v léto o.ázce výlučně jen katolická Církev 
zachovala čistý štít a nesnížila so k žádnému 
kompromisu s ůpadkovými naukami. Jen ona 
zde zachovala stoprocentně křesťanskou linii. Jde 
Jenom o to, aby také všichni il. kterých se to 
především týká, katoličtí manželé, toto učení 
zna'i a aby se jím obětavě řídili.

Ve světle katolické viry je pohlavní obouvání 
mravně dobré a dovolené jen v platném man
želství. Manželství Je však čisté a ušlechtilé jen 
tehdy, jestliže manželé, sobě navzájem dokonale 
věrni, žijí rozumně ukázněným a naprosto 
přirozeným manželským životem, přijímají
ce z ruky Boží každé dilě, Jež jim Bůh svěří, 
a dávajíce mu dobrou výchovu. Jakékoliv umělé 
omezování plodnosti je těžkým břichem. Zvláště 
dobrovolný potrat se mravně rovná vraždě. 
Maji-li snad manželé velmi vážné důvody (na 
př. zdravotní), aby sl nepřáli další dítě, nezbývá 
Jim. než s pomoci Bží po vzáiemná dohodě 
zachovali zdrženlivost; při nejmenším 
zdrženlivost dočasnou, periodickou, Jsou-li oba 
ochotni řídili se pravděpodobnými lékařský
mi výpočty. Rádné J’né omezeni porodnosti ne
může býti mravně dovoleno. — Při tom všem 
neběží snad jen o otázku nějaké mimořádné 
mravní dokonalosti a svatosti, nýbrž o otázka 
života v milostí Boži nebo v těžkém hřichu. čili 
o otázku spásy.

Na první pohled je jasné, že důsledné plněni 
těchto mravních zákonů by nám v několika ge
neracích dokonale vyřešilo osudový problém naší 
národní existence. Ale bohužel rovněž stač! je
diný pohled do našich rodin, namnoze i do ro
din katolických. abychom si uvědomili, jak 
hrozně se v této věci u nás hřeší. Z toho plyne 
téměř zdrcující vědomi, jak málo máme n nás 
dobrých katolíků!

Nesmíme se ovšem spokojit s tímto negativ
ním konstatováním. Každý věřící muž a každá 
věřící žena, jsou-ll cd Boha povoláni k manžel
ství nebo tijí-Ii v něm. se zde ve jménu vířné 
spisy své duše a ve jménu pozemské záchrany 
národa musi odhodlali k radikální retor 
m ě. Dnes po slovech pana presidenta se jim 
pro t0 nikdo nesmi posmívali a nikdo nrsnfi 
jejich rodinám činit! obtíži!

Všude tam, kde Je opravdu živá víra, je tato 
věc samozřejmá. V některých katolických kra
jích švýcarských a zvláště mezi katolíky ho
landskými je na příklad zcela běžným 
zjevem rodina o šesti až dvanácti 
dětech. A neběží při tom snad jen o primitivy. 
Jako někdy u nás, nýbrž o uvědomělý mravní 
postoj, který se zvláště v Holandsku plně untnt- 
ňuje 1 mezi katolickou Inteligenci. Po posledním 
sčítáni lidu ve Švýcarsku prohlásil vysoký stát
ní úředník, protestant: »Tentokráte vyhráli ka'o- 
líci protireformaci — kolébkou!« Také v Ho
landsku se počítá s tím, že tam do padesáti let 
nabudou katolíci početní převahy nad protesten y. 
Proto se ovšem mezi protestanty ozývá námitka, 
že katolická Církev zdůrazňuje křesťanské zá
sady o manželství Jenom proto, aby rozmno
žila počet svých příslušníků. Není to pravda. 
Běží zde o jasný zákon Boži, jak plyne * lidské 
přirozenosti, ze zásad Písma i z celé křesťanské 
(radíce. Zdůrazňovali jej Již středověcí theolo
gové, v dobách, kdy v Evropě byli prakticky jen 
katolíci. Myšlenka »rekatolisaee kolébkou« není dů
vodem katolické nauky o manželské morálce. Ale 
není na ni nic špatného. Na druhém místě po 
důvodech podstatných může a má býti pobídkou 
horlivým katolickým manželům, aby svou plod
ností a svou vzornou náboženskou a mravní vý
chovou pomáhali šířit! království Boží, budovali 
mystické této Kristovo pro čas a pro věčnost. 
Tak zároveň splní svou povinnost národní, nehoť 
dají vlasti co nejvíce, mravně co nejdokonalej
ších lidi. Alexander Heídler.

svou vlast, své rodiče, své přátele, a přišly sem 
k ním, nám se zde věnovaly a nám zde sloužily. 
Již 25 let svého života zde mezi námi tskto strá
vily; Dostalo se mi od nich mnoho dobrofflní a 
proto je provázím abych jim projevil svou vděč
nost. Můžete mě zabit nebo mné pustit; jak 
chcete. Já vás za nic nebudu prosit. Nechť Pán 
Bůh posoudí mou dobrou vůli a můj dobrý 
úmysl-«

Povstalci neměli odvahu takovému člověku 
něco udělat, spokojili se tím. že jej obrali, oč se 
dalo.

6. února musily sestry odevzdat Vietmlňsnům 
všecko, co měly. Prosily je, aby vrátili svobodu 
mladému domorodci, který s nimi šel. on sám 
však odmítl. Přesto jej sestry prosily, aby se 
vrátil k rodl'ftm. ujišťujíce ho že zemřou spo
kojeny. protože poznaly v něm prvního vděčného 
Annsmitu. Půl hodtnv na to byl mladik odlou
čen od sester a zavřen do stodoly odkud mohl 
otvorem pozorovat, co se s nimi děje.

Obě řeholnice a všechny jejich družky byly 
pak úclnř svleče y a nato probodeny. Byla to 
strašné muka, neuvěřitelná muka s vyhřezlými 
vnitřnostmi, proudy krve, výkřiky bolesti. mär 
nvml prosbami o pomoc a vedle toho nevýslovná 
lidská krutost pasoucí se sadisticky na trýzni 
druhých. Ob“ti byly pak ještě dýchající nahů- 
zenv do iámv a tsm pohřbeny.

Podle vypravován: jinochova který se potom 
zachránil, modlily se obě dvě sestry po celou 
dobu smutného divadla a usmívaly se na své 
rozvášněné ketany.

Tak tody skončily tyto dvě sestry které vě
novaly 25 let svého života lidem této země, ova- 
zuHce rsněné, ojeřulice nemocné, zmirňujíce 
utrpěni a bidu druhých.

kumentům. otištěným ve světovém tisku, a 
k početné literatuře francouzské, německé, ital
ské i naší. Není to ovšem dílo, na něž by bylo 
možno užit přísného měřítka vědecké historické 
práce. Je to kniha, která shrnuje fakta odilnud 
známá a obecně přijímaná, a to způsobem vkus
ným a téměř vždyckv spolehlivým, a je to kni
ha potřebná a toho Sasu ojedinělá. Uvážíme-li 
ieii klady, ztráceli se jako bezvýznamné vše
chny námitkv proti té či oné formulaci, proti 
přílišnému zjednodušeni té Si oné otázkv. proti 
schematiínosti toho Si onoho detailu nebo snad 
nedostatku kritiky v té Si oné podrobnosti. 
Leccos bude snad možno opravit v dalším vy
dáni — doufeime. že dílo tak významné nezů
stane ien při třech tisících výtisků. Spíše ještě 
litujeme, že tu je dosti drobných nepřesnosti 
(na př. v pravopise vlastních jmen), zbytečných 
tiskových chyb a pod. Ale to všechno jsou 
výtky spíše formální a zcela podřadné, uvčdo- 
inime-li si celkovou hodnotu této pilné a velmi 
užitečné práce, které použije kněz i vzdělaný 
laik k časté orientací. Jako studii o rozkvětu 
církevního života za posledních papežů, o roz
machu katolické myšlenky v dobách, kdv podle 
představ nepřátel náboženství už dávno měl být 
konec papežství a Cfrkvt — je třeba Krlfnovu 
knihu upřímně doporučit Jí.



Poslední Večeře 
Leonarda da Vinci

Podle zpráv z Milána je třeba Večeři Páně 
od Leonarda da Vinci považovat; definitivně za 
ztracenou, protože nečas a déšť na nl hlodal od 
té doby, kdy byly bombardováním zničeny tři 
stěny sálu, ve kterém se nalézá. Je to trapná 
zpráva, ačkoliv toto mistrovské dílo bylo již 
dávno pouze .stínem stínu.. Bylo již asi r. 1499 
malováno na vlhkot stěnu jide’ny dominikán
ského kláštera. Leonardo používal při tom špat
ných barev a zkoušel nový technický způsob tím, 
že do fresky mísil olej.

Tato malba, »již po staletí velmi zkažená«, 
byla pak restaurována, ale znalci prohlašovali, 
že »nelze nalézt Leonarda v díle špinavém, pfe- 
malovávaném, znetvořeném podle libosti jak ča
sem, tak lidmi.

Nvni bude tedy možno poznatll slavnou VečeH 
Páně jen z kopií, z nichž nejslavnějši je v Ixiuvni. 

Skladba tohoto obrazu je podivuhodá. Apošto
lově jsou na nt rozděleni vždy po třech ve čtyřech 
skupinách. K správnému pochopeni jejich gesta 
údivu a rozhořčeni je třeba si vzpomenouti, že 
obraz nepředstavuje ustanoveni Nejsvětější Svá
tosti, nýbrž okamžik po tom, kdy Ježíš pronesl 
slova: »Jeden z vás mne zradí., a dojem, kterým 
teto prohlášeni působilo na jednotlivé apoštoly: 
Překvapení, rozhořčení, bol est, protest. Diskutuji, 
gestikuluji, je velké vzrušení, scéna v pohybu, 
ačkoliv na celku je rozlit klid, působící monu
mentálně. Podivuhodně jsou vyjádřeny různé 
povahy a jednotlivosti výrazu tváří.

Nejkrásnější, co zbývá z »Poslední Večeře«, 
jg. podivuhodný náčrt pro hlavu Kristovu, náčrt 
tiarevný. také již zašlý, jenž se nachází v museu 
Brera v Miláně. Je to přípravná studie Leonar- 
dova, jenž se cítil nehoden k vytvořeni hlavy 
Spasitelovy, o němá napsal: »Cím více ho kdo 
zná, tím více ho miluje: jak možno zachytili 
v lidských tazích nadlidskou čistotu?«

Není to ještě Kristus z okamžiku ustanoveni 
Eucharistie, Kristus, vyzařující světlo, průsvitný 
— jak jej viděla Kateřina Emmerichová — prů
svitný proto, že se dal, že přešel do chleba ži
vota; je to Kristus rozbolestněný při myšlence 
na zradu jednoho ze dvanácti, jednoho z těch, 
které s| byl vyvolil.

»Gesto jeho rukou a jeho rysy jež jsou nej
bolestnější výčitkou naší trvalé nehodnosti, zna
menají, že Moudrost, protože chápe všecko a ví 
všecko, odpouští také všecko.« Ano. Leonardův 
Ježíš je Ježíš milosrdný a něžný.

Proto je tedy Poslední Večeře světovou slá
vou. Jeden Ilustrovaný časopis americký přinesl 
nedávno fotografii živého obrazu, to znamená 
skupiny, kterou velice přesně podle tohoto vele- 
díla utvořili mladí američtí mužové.

A článek ve francouzském La Croix, z něhož 
jsou tyto řádky vzaty, končí přánim, aby ; fran
couzská mládež se pokusila o výtvamické zpří- 
tbmnění této scény, jež patří k nejposvátnějšim 
okamžikům člověčenstva. My pak připomínáme 
b:to možnost mládeži české.

FILM
Učte své děti bránit se.

Dortal Jsem dopis se žádostí, aby se postaral 
někdo z filmového ústředí katolické akce o za
mítnutí jistého filmu jako školního. Jistě se musí 
katolická veřejnost starat o ochranu šitých dětí 
cřed škodlivými a protináboženskými vlivy, ale 
daleko bezpečnější cesta je učit naše děti stavět 
se kriticky k filmu.

Vypravuje se ze života Budhy že jeho rodiče 
mu chtěli uchovat štěstí a proto přísně nakázali 
služebnictvu aby bedlivým dozorem zabránili 
dítěti vidět starce žebráka, nemocného a smrt, 
ale nepodařilo se jim to. A dítě přimo strnulo, 
když po prve uzřelo tyto hrozné ruby lidského 
života.

Podobně jednají někteří katoličtí rodiče, kteří 
sebevědomě tvrdí, že si své dítě ochrání, že je 
nepustí do špatné společnosti atd. Učení katolické 
morálky ovšem stanoví, že vyhledávání blízké 
příležitostí ke hříchu je již samo hříchem. Ale 
jsou také příležitosti ke hříchu morálně nevyhnu
telné. Mezi ně patři u děti někdy i návštěva 
filmu.

V takových případech bych nikdy nespoléhal 
na dítě které dosud nehřešilo, protože nemohlo, 
ale na takové, které se dovedlo ohradit a ne
chtělo. Film přimo svádí celým svým rázem a 
prostředím, aby se mu člověk podal a zahradil 
všechny své soudné schopnosti, nechal se unášet

Z domova a z ciziny
Plzeňské Studium catholicum? Katolíci 

v Plzni dlouho bolestně postrádali nějakého 
střediska pro náboženské vzdělání a spolehli
vou orientaci v časových otázkách. Konečně se 
podařila dobrá věc. V přednáškovém sále Prů
myslového musea se pořádají čtrnáctidenní 
přednášky, iež budí stále živější zájem inteli
gence a mládeže studující 1 pracující. O pro
gram večera se obyčeině dělí tři přednašeči 
z řad laiků i mladých kněží. Tak na př. hovořil 
tu vynikající češtinář prof. V. Slauf o knize, 
prof. Ing. Brandtner na thema »Duch a hmota« 
z hlediska chemie. P. Dulík mluvil o tomto 
předmětě z hlediska bohovědy. P. Velišek vy
kládá soustavné evangelium sv. Matouše. Nadše
ný mladý františkán P. Remigius se zavděčí 
vždy svým živým slovem v kapitolkách »Z du
chovního života«. Přednášky jsou určeny přede
vším konvertitům, ale svou úrovni přitahují 
state nové posluchače. Účast se blíží k dvěma 
stům. Byli by jistě vítáni i další spolupracov
nici a hosté z jiných měst. Sestry Apoštolátu 
sv. Františka, jež se o novou instituci obětavě 
starají po technické stránce a mají velkou zá
sluhu o její vznik, se znovu osvědčují neúnav
nou čilostí. Skoda, že tyto »večery v museu« 
nemají dosud vlastního názvu.

Boj o svobodu. Bez svobody není život lid
ským životem a nemá smyslu. Bez svobody, jež 
je v základě úctou k druhému, kdežto znásil
ňování svobody není nic jiného než sobectvi. 
z něhož vzniká pak všecko otrokářství a všecko 
zlo na světě vůbec. Proto ie sympatický dlouhý 
a trpělivý boj Ferdinanda Peroutky za svobodu 
u nás. Peroutka mnohokrát zdůrazňuje, že se 
při něm spoléhá na vrozené takřka české vlast
nosti. které nesnesou balamuceni. vlastnosti: 
které nedovedou se sebe šetřit ani přislušnici 
komunistické strany. Každý, kdo pěni rozeným 
pesimistou, kdo má trochu důvěry v člověka, 
musi souhlasit, i když iei to stoji mnohdy velmi 
mnoho šebezapirání a vyžaduje to mnoho trpě
livosti. Čtete na přiklad v Rudém právu 
o posledním dnu líčeni proti Stříbrnému. Sym- 
patisovat s ním nemůžete, protože ie symbolem 
vší té fašistické bezcharakternosti a nemrav
nosti. která v 1945 tak strašně skončila. Ale 
vyslechnout jeho obhajobu, řeč jeho obhájce, ie 
přece základním požadavkem každého spra
vedlivého soudu. Proč tedy to vše Rudé právo 
tak úzkostlivě umlčí? Jak možno potom míti 
důvěru v soudnictví a spravedlnost, kdyby byla 
jen v rukou lidí jejich rázu? A co by bylo 
z kultury, kdyby bvl všechen tisk jen v rukou 
stran? Jak tedy proti? Poctivou trpělivou 
prací. Úzkostlivým vyhýbáním se oněm chy
bám. které druhým vytýkáme. Neumlčovat 
vlastní odpůrce a poctivě, skutečně poctivě se 
vyrovnat s každou ieiich námitkou. Nekolpor- 
tovat domněnky o odpůrcích, které buď vůbec 
nejsou k věci, nebo se nedají dokázat Tedy co 
možná nejméně falešného pathosu a demago
gie. Pak se půjde sice pomaleji, ale půjde se 
jistěji. Držet se věct Bude vždycky dost lidi, 
kteří nemají dobré vůle, kteří se tedy nebudou 
držet věci, protože by neobstáli. Ten. kdo však 
na své svědomí může si říci, že mu jde skuteč
ně jen o pravdu, má věcnými důvody o tuto 
pravdu bojovat. Má dokázat jasně, proč ta nebo 
ona politika toho nebo onoho katolického člo
věka ie nesprávná a ne si usnadňovat práci 
tím. že o něm třeba řekneme, že ie zednář, nebo 
o jiném, af katolickém či nekatolickém, že ie 
třeba paralytik. Účel neposvěcuie prostředky 
ani v politice a osmé přikázání, proti němuž 
se můžeme prohřešit tím těžším hříchem, čím 
těžší a čím nedokázanéjší obvinění proti ně
komu proneseme, platí i ve veřejném životě 
1 vůči veřejně činným lidem.

Psychologie národů. Nevim, podle jakých zá
konů prohlásily Spojené státy druhou světovou 

fantasií a barvami. I ditě potřebuje vědět, že film 
nechce jen bavit, ale že je v něm skryta úmyslná 
tendence, proti které se musi člověk někdy brá
nit. Dr. Lldsay (zástupce USA na filmové radě 
v Římě) zdůrazňoval přimo nutnost učit již děti 
»kritisovat« film. V Americe je to zvlášť nutné, 
neboť tam místo přírodopisných, zeměpisných a 
dějepisných kabinetů mohlo by se spíše mluvit 
o filmových kabinetech. Do školy se uvádí 1 zá
bavný film a je to vhodná příležitost pro kato
lické vychovatele, učit děti ovládnout! dojem 

111 lei práce pro Unii
V okruží společných modliteb celého katolic

kého světa, »aby všichni jedno byli«, pohleďme 
na také jeden úsek práce, širší veřejností snad 
méně známé. Je to dOo, které vyvolal v Římě 
ctlh. Vincenc Pallotl

V r. 1622 založil'papež Řehoř VUT. instituci 
pro šířeni viry, zvanou Propaganda fidel. Papež 
Urban VHI. zřídil pH ní kněžský seminář, v némž 
studuji mladí lidé všech možných národů, hlavně 
orientálních, a připravuji se na kněžské poslání 
mezi svými domorodými bratry. Spirituálem to
hoto semináře byl po léta ctih. V. Pallotl, Tento 
vzácný člověk, který byl označován za »nej
zbožnějšího kněze Rima«, vídal často překrásné 
obřady plné hluboké symboliky, liturgie řecko
katolické, staroslovanské, arménské, maronítské 
a j. Zvláště obdivoval jejich velebnost a vrouc
nost pH svátcích vánočních. Epífanle, náš svátek 
Tří Králů, byl Středem jeho myšlenek. Uvažoval: 
mágové přišli podle Písma z dalekých krajů vý
chodních. Neměl by tento den patřit Východu? 
PHvolává tedy nejprve z vlastního popudu na 
tento svátek Bogozjevenf — jak jej nazývá vý
chodní církev — Orientálce do chrámu Propa
gandy, aby zde každý svým způsobem a podle 
vlastní , liturgie sloužili tichou mši svátou 
s úmyslem za sjednocení křesťanů ve víře. Ří
many poutaly tyto svérázné bohoslužby, horli
vostí Pallotiho rychle chápali jejich hlubší vý
znam a tak se stalo, že časem po celou oktávu 
Zjeveni Páně chválivají a uctivaji mnohé národy

válku teprve teď za skončenou. Stalo se tak na 
pergamenu se slavnostní státní pečetí a podpisy 
presidenta Trumana a mezitím odstoupivšího mi
nistra Bymesa dne SÍ, prosince léta našeho 
Pána (léta Páně) dcvatenáctisiého čtyřicátého 
šestého a leta nezávislosti Spojených států stého 
sedmdesátého. V těch datech je ta podivuhodná 
psychologie anglosaských národů. Co oni také 
prodělali za všelijaké revoluce, jak samy zrevo- 
lucionovaly svou vědou a technikou svět, a pře
ce jak lpi při tom na starých krásných tradicích. 
Když to tak člověk srovná s komediantstvim na 
př. Mussoliniho, s občanskou válkou ve Spaněl- 
ku, s celým hitlerovským nacismem, s různými 
nynějšími poměry na Balkáně, povzdechne si, že 
by si snad svět odpočinul, kdyby v něm bylo 
ještě více anglosaského vlivu.

Protikladné úsudky a protlktadná gusta. Ve 
studii o současném katolickém tisku polském, jež 
vyšla v La Croix, je mimo jiné řeč o polské re- 
vui »Dzis i jutro« (Dnešek i zítřek). Je to týdeník 
s velmi pokrokovými názory sociálními. Jedni 
prý mají zato, že to je jakýsi trojský kůň. kte
rého se vládě podařilo vpašovat do katolických 
řad. kdežto zase marxistická revue Kuznica (Ko
várna) jej nazývá »fašistickým orgánem, jenž by 
neměl v dnešním Polsku existovat«. I my se tak 
přibližně setkáváme se stejně protilehlými úsud
ky. Podle Kostnických jisker jsme skrýši klero- 
fašismu. protože prý jsme vyslovili své hluboké 
sympatie s arcibiskupem Stepincem. kdežto ně
kterým katolíkům se také zdáme příliš vládní, 
nelibí se lim naše debaty mezi vlastními lidmi, 
prý více Božího klidu a pocitu jistoty a radost
nosti bychom měl! projevovat. Myslíme, že sotva 
kdo více zdůrazňuje onu jistotu víry než my. Něja
kým sentimentálním »kouzelným proutkem, při
nášejícím .jaro« .ovšem nebudeme a ani být ne
chceme a Boži klid také není třeba zaměňovat 
za sousedský klid podle receptu »Bratři, chval
me se!«

•
»Lidová demokracie« přinesla před několika 

dnv zprávu, že se nějaký mladý člověk pokusil 
o sebevraždu v chrámě sv. Petra v Římě. Byl 
prý pak dopraven do nemocnice, kde žádal 
o rozhřešení, ale klérus při nemocnicí prý se 
neidřive dotázal nadřízených církevních hodno
stářů. než vyhověl jeho přání. Zpráva takto 
formulovaná pochází patrně od nějaké tiskové 
kanceláře, možná americké, přesto je velmi ne
pravděpodobná. Sebevražda je hřích, i pokus 
o ni. to ie iasné každému katolíku. Každý hřích 
— tedy i sebevražda a pokus o ni — ie odpusti- 
telný. když ho upřímně, účinně, niterně litu
jeme a když se z ného vyznáme. Může se stát, 
že vyznáni ie nemožné: není snad zpovědníka, 
nebo ten. kdo pokání potřebuje, nemůže třeba 
vůbec mluvit. V takovém případě přestává zá
vaznost vyznáni. Není však nikdy žádného po
kání bez oné vnitřní, upřímné, účinné lítosti. 
Od té nemůže hříšníka osvobodit nikdo: ani 
Pán Bůh sám mu bez ní nemůže odpustit Nikdo 
a nic mu však v ni také nemůže překážet jen 
jeho vlastní vnitřní zatvrzelost. Kdykoliv tedy 
jakýkoliv hříšník žádá o rozhřešeni a projevuje 
tuto upřímnou, niternou lítost vždy rozhřešeni 
dostane, tím spíše pak. ie-li v nebezpečí smrti, 
iako na př. tento mladý člověk po pokusu 
o sebevraždu. Není tedy pravděpodobno. že by 
se kněžstvo v nemocnici teprve dotazovalo 
u nadřízených církevních hodnostářů. — Když 
už isme ovšem u této lekce z katechismu, do
dejme ještě, že ona účinná lítost zahrnuje 
v sobě také předsevzetí, že dám svůj život sku
tečně do pořádku, aby byl y souladu s přikázá
ními Božími, že napravím své různé nepořádky 
z minula, pokud se napravit dají, že vrátím to. 
k čemu jsem nějak nepoctivě přišel, že dám do 
pořádku své manželství podle zákonů Církve, 
jestliže Jim neodpovídá a t pod. ak.

filmu a ne mu slepě podléhat, t. j. kritisovat ho. 
U nás by to byl úkol rodičů. Nestěžují si často 
že dospívající děti nemají u nich stáni, že jsou 
stále z domova pryč? A čo říkají terciáni, vy- 
kládá-li jim profesor náboženství o jednom kladu 
nedělního klidu, že si mohou vyjiti společně s ro
diči? — »To by byla votrava«.

Myslím, že by se pomohlo oběma stranám, 
kdyby si celá rodina zašla v neděli do biografu 
a cestou zpátky nebo doma ve formě rozhovoru 
probrali klady a zápory viděného filmu, J. G. 

svým vlastním jazykem a sobě vlastní liturgií 
Otce na nebesích. Před obřady bývá promluva 
v příslušném jazyku. Zvláště velkolepé a od té 
doby trvalé byly tyto pobožnosti u příležitosti 
Vatikánského koncilu, Jenž se konal roku 1870 
v Římě. Tehdy kázalo přes 20 biskupů skoro ve 
všech řečech civilisovaného světa. Jaký to mo
numentální obraz universálnosti církve.

Avšak P. Pallotl nezůstal jenom pří tomto 
zevnějším a liturgickém »sjednocení«. Sel dále. 
Sledoval myšlenku misijní, obnovu křesťanského 
života na podkladě liturgickém, vyzvědal cír
kevní uměni, zpěv a úctu k cizí řeči. Jeho snaha 
a skoro celoživotní úsilí nezůstalo bez následov
níků. Vznikla kongregace, jejíž členové, Pallottni, 
šíří unljní odkaz svého zakladatele po celém světě. 
Tak již r. 1913 působí v Americe P. Jan Vogel, 
který získal biskupy a kněze východního obřadu 
a mohl tak naplnit oktávu Zjevení Páně sedmi 
různými orientálními obřady.

U nás začali Pallotinl působit v tomto směru 
minulý rok, a to v Handlové na Slovensku, kde 
mají vlastní kostel zasvěcený Kristu - Dobrému 
Pastýři.

Jeho duchovní správce je P. Anton Hanovský, 
rodem Slovák, který nám zaslal milý dopás, 
z něhož poznáváme, kolik to možných způsobů 
k cíli, který vytkl Dobrý Pastýř větou: »Mám 
ještě jiné ovce, jež nejsou z tohoto ovčince; i ty 
musím přivést! a hlas můj slyšet! budou, a bude 
jeden ovčinec a jeden pastýř«. (Jan 10, 16.)

Pořad slavnosti v 
čtyřicátého výročí CLA

Pátek, 2 4. ledna:
18.30 Sliby nových členů ve Svatováclavské 

kapá na Hradě pražském; pak společná 
adorace / téže kapli.

Sobota, 2 5. ledna:
7,00 Mše svátá za zesnulé členy a seniory 

CLA v akademickém kostele u sv. Sal
vátora v Praze I., v Klementinu (P. Dr. 
Jan Urban OEM).

9—12 Zasedáni pracovních komisi v místnos
tech CLA, Praha IH., Josefská 28, u sv. 
Tomáše.

15,00 Slavnostní jubilejní valná hromáda 
CLA v sále dominikánského kláštera 
v Praze I., Husova 8.

19.30 Kulturní večer ve velkém sále Měst
ské knihovny v Praze I., Mariánské n. 
(zpěv, recitace, hudební vystoupeni).

Nedéle, 2 6. ledna:
8,00 Slavné dékovné bohoslužby v chrámu 

sv. Salvátora v Praze I. (J. Exc. hdp. 
arcibiskup Dr. J. Beran).

11,00 Slavnostní projev CLA v sále u Domi- 
nikánů v Praze I., Husova č. 8. Pro
mluví J. E. ndp. arcibiskup Dr. J. Be
ran, Dr. V. Janda a nově zvolený před
seda CLA.

15,00 Pracovní porada seniorů CLA v sále 
u Dominikánů v Praze I., Husova 8.

20,00 Společenský večer v místnostech ka
várny SIA, Praha I., Jánské nám. 100.

Ještě slovo k diskusi 
s „Hlubinou", snad 
posiedm

První číslo letošního ročníku revue »Na Hlu
binu« se ve dvou statích opět vrací k diskusi, 
rozvířenou mými dvěma články o Husovi, tento
kráte >v zásadní obhajobě své kontroverse- Tu 
snad bude užitečné, sdělím-li čtenářům »Kato
líka« své definitivní mínění o tomto sporu. — 
Jak správně zdůraznil redaktor tohoto listů, šlo 
mi v obou statích především o jemnř.iši psycho
logické chápání otázky, o křesťanské řešení cito
vých konfliktů, které tu byly v době Husova 
procesu, i těch, které pozorujeme dnes u většiny 
naších lidi, kdykoliv se dotkneme Husa. Myslím, 
že toto stanovisko má svůj význam, řekl bych 
pastorační, a že mé stati byly po této stránce uži
tečným podnětem. Jsou ovšem povahy, které -pro 
takováto imponderabilia vůbec nemají orgán.

Uznávám však, že jsem v některých vývodech 
překročil naznačený rámec a dotkl se historic
kých a právních skutečností, o kterých nelze 
miuviti a priori, nýbrž které by vyžadovaly no
vého odborného prostudování, a prosím tedy 
čtenáře, aby tyto výroky nepovažovali za nějaký 
definitivní výsledek historického bádáni. Sám se 
do podrobného studia .jednotlivých etap kostnic
kého sněmu atd. nyní nemohu pouštět, protože 
nejsem odborným historikem a mám jinde velmi 
naléhavé povinnosti. Domnívám se však, že ani 
Vodičkovy poznámky v 11. čísle »Hlubiny« ne
řeší celý ten složitý komplex otázek- Vůbec po
važuji za zbytečné ne kontroverse vůbec, ale aby 
o historických problémech veřejné diskutovali 
filosof s pastoralistou- Proto jsem se dosud účast
nil debaty co nejméně a doufám, že touto statí 
může býti — v této podobě — vůbec uzavřena. 
Stane-li se však jednou odbornému historikovi 
podnětem k důkladnému novému zpracování 
s poctivě katolického, ale nikoliv klerikálního 
hlediska, nebyl náš spor mamý.

Alexander Heidler.

Dvě fronty a křesfan 
mezi nimi

Tyto dvě fronty jsou ve Francii, jsou v Itálií, 
jsou skoro v celé Evropě, jsou i u nás- Je to 
fronta marxistická a protimarxistická. Z koho se 
skládá ta protimarxistická? Ze složek křesťan
ských. které — jako křesťané — se nemohou smí
řit u marxismu s jeho materialismem, jeho athe
ismem, jeho totalltářským chápáním rodiny, vý
chovy. soukromého vlastnictví, s jeho neúctou 
k osobnosti lidské a k jejím nezcizitelným svo
bodám. Protimarxistická fronta se však skládá 
také z příslušníků starého liberalistického a ma
terialistického kapitalismu, Jenž je ohrožen ye 
svých zájmech a snaží se před očima davu líčíti 
věci tak. jako by řád kapitalistický a řád kře
sťanský bylo jedno a totéž.

Je tedy povinnosti katolíků bdítl nad tím, 
aby še nestali pomocným materiálem někteyé 
z těchto front Takovým pomocným materiálem 
marxistů je ve Francii — celá tato úvaha má na 
mysli hlavně francouzské poměry — 850.000 ka
tolíků, zapsaných ve všeobecných odborových 
organisacích. které jsou údernými četami athejs- 
tiokého komunismu stejně však jsou takovým 
pomocným materiálem druhé fronty katolíci, 
kteří zapomínají, že materialistický kapitalismus 
(jenž dal podnět ke vzniku marxismu) byl Církví 
odsouzen stejně jako materialistický komunismus- 
A stejně se mýlí katolíci a slouží nepřátelům, do- 
mnívají-li se, že zbožnost a pravý křesťanský řád 
možno obnovit cestami politickými, nějakým no
vým Konstantinem, jenž by náhle a najednou 
přivedl národy do ovčince Církve,
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Stát jaký by mohl býti
Přetiskujeme výňatky z loňského ročníku Časo
pisu katolického duchovenstva, v nicht autor 
na základě katolické theologie promýšlel to, co 

dnes je naprosto aktuální:

Dnes ie dvoií možná tvářnost, kterou na sebe 
stát vezme. Buď zůstane tim. čím byl — více 
nebo méně složitý aparát úřadů. Stát úřední: 
s berními a celními předpisy, exekucemi a 
úředními šimly. Siát nepřítel, naše b.emeno. 
kterého se hledíme zbavit, iak ion můžeme, kte
rý se kritisuje soukromě i veřejně — a často 
hodně nezodpovědně.

Anebo se stane stát něčím novým, iak se 
nám praví. Bude to mocně, organisovane zří
zeni. vybavené klíčovými podniky, těžkým prů
myslem. energetickými zdroii, doly, bankami, 
dráhami a velkostatky. Stát hospodářský. »Stane 
se instituci, teiimž úkolem bude organisovat 
práci a plnit především funkci administrativní, 
střežící sociální záimv. neboť bude znemožněno 
vykořisťováni člověka člověkem, protože už ne
bude možno strhnouti na sebe výrobní pro
středky iako soukromý majetek* (M Šetrná. 
Osvobozeni národní osvobozením sociálním. Pra
ha 1945. str. 15).

První tvářnost státu ie rozhodně nepopulár
ní. druhá zatisté sympatická. Ale právě v tom 
je chvba. že íe to lén tvářnost. To hlavní zů
stává vlastně nezměněné. Stát tedv neni nikte
rak moci, která by byla společnosti vnucena 
zvenčí. není ani uskutečněním mravní ideje, ani 
inkarnaci rozumu zde na zemi: s oi š e n u t- 
ným zlem, lak napsal Chelčlcký. které bv po
minulo. kdvby nebvlo křesťanů špatných" (1c. 
stí". 141. Zdá se že nejen'kdyby nebylo špatných 
křesťanů, nýbrž — v dalším vývoii státu — 
kdvby nebvlo špatných socialistů. A tak plaíí 
stejný závěr: stát íe nutným zlem. Což ie nutné 
smutné.

Vidíme, že ie zde mnoho věci nedomyšleno. 
Státověda suše praví, žé stát tvoří tři prvky: 
území, nezávislá autorita a lid V obecném chá
páni se pak stát oosúzuie iako něco zcela roz
dílného od jednotlivce, iako nějaké samostatné 
jsoucno, ať úřední či hospodářské a administra
tivní. To isou ovšem názory, které nemaii tvůrčí 

í síly, které isou jen jakousi fenomenologii státu 
1 a především oostradaii duchovni hloubky.

Nuže, zde ie povinnosti katolické theologie, 
abv positivně přispěla ze svých zdroiů k pro
hloubeni noirnú a především státního života. 
Zajisté úkol velmi časovýl

S lidského hlediska je stát sociální funkcí 
člověka. Přirozená realisace společenské strán- 
kv člověka. »Společenství ie stav Bohem chtěný 
iako prostředek k plnému rozviti všech vloh 
individuálních a sociálních, jichž jednotlivec. 
Přliimaie I rozdávaje, má využit k blahu svému 
a všech ostatních. Také ona obecná a vyšší díla, 
jichž nemůže vykonat jednotlivec, nýbrž toliko 
společnost, chtěl Stvořitel uskutečnit jen k vůli 
člověku, aby se rozvinul a zdokonaloval po 
stránce přirozené i nadpřirozené. Úchylka od 
tohoto řádu otřásá pilíři, na nichž spočívá spo
lečnost. takže ohrožuje klid, bezpečnost, ano 
i existenci společnosti« (Pius XI, Encvkl. »S pal
čivou starosti«). V tomto noieti je stát ovšem 
něco podstatně iiného. Ne již nutným zlem, 
nýbrž něčím živým, přirozeným, jakýmsi roz
šířením lidské osobnosti. Z toho ovšem bude 
Pramenit, nroníkne-li toto myšleni lidskou mysl, 
nový základní postoi k státu, především veliká 
zodpovědnost všech.

Druhý takový základní postoj, kladný a tvůr
čí. je náležitá úcta k státu. Jak k ni křesťan 
dospěje? Dostačí k tomu přirozené pohnutky? 
Vždyť z těch by. vyvodil mnoho lidských nedo
statků státního zřízeni. Jak tedv vznikne úcta 
k sjátu? Nebudě to tehdy, když pocítí, že ne
přijal ve státě ducha otroctví, nýbrž ducha sy
novství?

Mv ovšem víme, že duch synovství ie z Du
cha sv. (srv. flim 8. 14—17; Ef 3. 151. Hluboká 
ůcta*k státu se zrodí teprve tehdy, kdvž člověk 
vidi stát v hlubším světle iako dílo Boži, j a k <? 
nřirozeňý obraz Bdžhvládv a Boží
ho pořádku. Kde neni ůctý k Bohu, tam 
neni ducha svnovství. tam ie vůběc málo ducha, 
a broto i málo úcty k ostatňim věcem přiroze
ného řádu Božího (srv. Lev XIII. Encykl. Diu- 
tumum illud — Ench. Svmb. 1856).

Proto katolická theologie činí hlubokou věc. 
když promítá smysl státu neien do přirozeného 
a živoucího plánu lidského, nýbrž také do plánu 
božského. Není mocnosti leč od Boha, a ty.

Stařec Simeon, jeden z oněch nečetných sy
nů israele. kteří skutečně celým srdcem toužili 
po Vykupiteli, po pravém, proroky dávno při
slíbeném Vykupiteli,' vystupoval jednoho dne 
k nádhernému chrámu Šalamounovu v Jeru- 
salémě. Jakási vnitřní síla ho tam dnes vedla a 
pudila. Cítil, že dnes nadejde okamžik, jenž mu
sil přijití před koncem jeho života: okamžik 
setkání se s Tím, jenž jest očekáváním Israele. 
Duch Boži mu kdysi slíbil, že neuzří smrti, do
kud nespatří Spasitele světa, a tento Duch ne
může klamati. Týž Duch ho i dnes vede, týž 
Duch dodává jeho krokům nové pružnosti.

Kmet stoji již v nádvoří chrámovém. Kdysi 
věštil prorok Malachiáš: »Hle, jednou přijde 
do svého chrámu vládce, kterého hledáte, a za
září, jak plamen kovy tavící.« Stařec Simeon 
nevidí žádného vládce oděného leskem a veleb
nosti, vidi pouze malé dítko v náručí prosté 
mladé matky. Ale zrak jeho víry odhaluje prá
vě v tomto bezbranném dítku Vladaře, o němž 
mluví Malachiáš, v tom nepatrném dítku vidí 
»Světlo k osvícení národů a k slávě lidu svého 
israelského«.

Jako odměna za tuto hrdinskou víru, která 
poznává Mesiáše i v plenkách nemluvněte, snáší 
se duch prorocký na vetchého starce, a on vidi

Maria obětuje své Ditě.

SVÉTLO K OSVÍCENÍ NÁRODŮ
osudy tohoto dítka, vidí i osudy jeho díla. Před 
zraky věštcovými se vynořují obrazy z budoucí 
činnosti Mesiášovy. vidí jeho úspěchy a slevu, 
vidi však i jeho poníženi, jeho zdánlivý nezdar 
a porážku, jeho konec. Slyší nadšené a jásavé 
Hosanna, slyší však též vášnivé, bezmeznou ne
návistí prosycené: Ukřižuj ho! A vidi ješté dá
le. vidi Kristovo dílo, jeho Církev, v které ten
týž Kristus tajemným způsobem žije až do sko
nání světa. Vidí, že Církev prožívá totéž stří
dání dnů radostných I truchlivých, že i ona má 
svůj Tábor a svoji Golgotu, svá vítězství a své 
katakomby.

A ještě hlouběji proniká prorocký starcův 
duch, upřený na mladou ženu před nim stojici. 
poznává, v jak nerozlučné spojení splývá osud 
této ženy s osudem dítka v jejím náručí, vidí, 
jak sláva Synova bude i slávou Matčinou, jak 
bol a muka Synova vetknou meč i do duše 
Matčiny: »Hle. tvou vlastni duši pronikne meč 
bolesti.«

Uprostřed kolotáni dějin, jichž vlastním 
středem jest Ježíš Kristus, stojí vedle Syna své
ho i Maria. Tak jako kdysi, dokud ještě nosila 
Božské Dílko pod srdcem, se rytmus a vlnění 
jejího života odrážely v životě Ježíšově, tak se 
nyní život Ježíšův, jeho radosti i jeho muka 
vtiskuji do srdce Mariina. Stařec Simeon ve 
svém proroctví mysli především na utrpení, 
které bude Matka sdileti se Synem.

Proroctví se splnilo poměrně za krátký čas. 
Bylo to na Velký pátek. kdy prožila Maria ce
lou silou své mateřské lásky všechna muka a 
všechny rány, které zkrvavily a rozdrásaly pře
svaté tělo jejího božského Syna.

Tato tělesná muka nejsou však hlavní pří
činou Mariina bolu. Tak jako Kristus Pán sám 
ochotně je snášel a přemáhal bezmeznou lás
kou k bratřím, které přišel spasit, tak přinášela 
je ochotně i Marie. Hrdě a nezlomena stála pod 

My, divoši...
Tak zjišťuje ve známé básni Indián, který 

poznal bílou civlllsacl: »My. divoši jsme přeié 
lepší lidé.. «. Tak nějak se chce promluvit od
chovanci katolické tradice vůči některým zje
vům pokrokové humanity. »Nelidskou umi tato 
časem bytí« — řekl už Viktor Dyk. A tak sl tedy 
vzpomínáme. Když Ferdinand II dával popra- 
vovat své nepřátele na Staroměstském náměstí 
(tedy lidi, jež podle tehdejší české ústavy' měl 
právo pokládat za velezrádce) dopřál jim návště
vu příbuzných. Dokonce rodiny odsouzenců šly 
prosit předsedu prozatímní vlády, Karla z Lich- 
tenštejna, o milost; 'a ten je sice oslyšel, ale jinak 
vyslechl zdvořile a nikdy nepomyslil, že by jim 
mohl zazlívat zákrok ve prospěch odsouzenců. 
Považoval za nejvjoši miru přípustné tvrdosti, 
když přistavením nějakých bubeníků zabránil 
odsouzencům, aby nemohli před popravou pro
nést agitačni protivládní řeči. Podobně nebylo 
n.c namítáno, když rodina čestně pochovala 
usmrceného velezrádce Valdštejna. — Nedávno 
tedy v Praze soudili Jiřího čili Ferdinanda Stří
brného. Obviněný jistě od mnoha let činil vše, x 
aby sí zaústil antipatie všech slušných lidi; a co 
sc katolíků týče, jeho směr byl zpravidla veden 
nejpřízemnějším šovlnisticko-husitským antlkleri- 
kalismem. Ale konečně byl to také Jeden z mužů, 
kteří žoku 1918 dali českému státu jeho samo
statnost a republikánskou státní formu. Cekali' 
byste smutně zamyšlené úvahy o tom, jak takova 
osobnost se může zapomenout; misto toho novi-. 
námi zvučelo jásavé: »Habet, jam habet!« — 
A po jeho odsouzeni to bylo ještě lepši. Rodina 
odsoi. žence provolala, že v něho věří. S timtó 
pocitem je zaručeně osamocena; ale každý by 
věřil, že tu bude ctěn rodinný cit Chyba lávky. 
Došlo k zákroku; vypráví se, že na těch několik 
osob a žen byly napřažený automatické zbraně. 
Proč ne hned kanon? — A podobně: jakýsi list 
s: postěžoval, že synové odsouzenců — nebo do
konce šlo o vyšetřovance dosud neodsouzeného 
— jejich synové že mohou zastávat hodnosti 
v čs. armádě. Stačilo by poukázat, že .čs. právo 
nezná pojem Sippenhaflung — rodinné odpověd
nosti. Nebo že v Bibli stoji: »Syn neponese ne
pravosti otcovy.« Ale také zajimavo připome
nout, že katolický režim syna po popraveném 
Kapliřovi jmenoval generálem. Tedy se těžko 
ubráníme představě —: »My divoši jsme přece 
lepši lidé!«

A ještě něco. Sami nepochybujeme vůbec 
o spravedlnosti rozsudku v daném případě. Ale 
kdybychom pochybovali, nesměl by nám to 
nikdo předhazovat. Za prvé proto, že je právem 
každého občana kritisovat rozsudky proto se ne
jen v demokracii, ale od nepamětných dob soudy 
konají »apertis valvis« — při otevřených dve
řích, aby si každý udělal svůj úsudek. Za druhé 
proto, že přece jen není normální, když se po
ukazuje na členy soudu a vypočítávají důvody, 
proč ten a onen může býti proti obviněnému 
zaujatý. Připouštíme: kdo se provinil proti ná
rodnímu kolektivu, pro toho je těžko najit ne
zaujaté soudce! Ale mělo by to aspoň být ideálem! 
Za třetí, ale jsou výroky, které by opravdu 
omlouvaly všecky pochybnosti. Jeden náš státník 
ra př. řekne, že správo musí sloužit pokroku.« 
Kdyby byl řekl, že pokrok má sloužit právu, 
dalo by se diskutovat (ačkoli jsme ná.a-.tně skep
tičtí. zda u nás nějaký pokrok je. či ne); Ale 
formulace, že přávo má něčemu sloužit, je věru 
z katolického stanoviska těžko přípustná. Řekne 
se, že tento výrok byl miněn jinak. To je to; 
že podle zkušenosti ho někteří lidé skutečně tak 
mysli. Recht ist vias uns nützt! A zase: »My, 
divoši...!« Dokud bylo křesťanství světlem ná
rodů, praště text Bible nedovolil zapomenout při
kaž: »Spravedlivě suďte, synové lidšti!« A staro
české řády ukládaly soudcům přisahat, že budou 
pravdu nalézat každému stejně, žalobci jako po
hnanému ... A jen schismatický, exkomuniko- 
vaný cisař Fridrich II.. sí dovolil formulaci, že 
císař je spravedlnosti sluhou a zároveň pánem!

Jindřich Středa.

křižem. Co však nejtrpčeji vráží meč do její du
še je vědomi neplodnosti, marnosti oběti Kris
tovy pro tak mnohé. Především zkáza a zavrže
ní Israele ji plni nevýslovným smutkem. Vždyť 
i ona je dcerou tohoto národa, dcerou jeho krá
lovského rodu Davidova. Kristus Pán sám hoř
ce plakal nad zkázou Jeruzaléma, sv. Pavel ve 
vášnivém návalu bolesti a smutku by chtěl obě- 
tovati celé své osobní Štěstí za své pokrevence, 
jejichž zaslepenost je mu tajemstvím. Jak by 
tedy nekrvácelo srdce té. jež je nejněžnější Mat
kou všech lidi, i těch nejzatvrzelejších. Všem 
a pro všechny jest »Útočištěm hříšníků«, všem 
by chtěla pomoci, ale tak mnozí odmítají její po
moc a právě tím zraňuji hluboce její srdce.

Kristus dokonal svou výkupnou oběť na Kal
várii a dokonala ji tam s ním i Marie. Z této 
oběti se zrodil nový Israel, nový národ vyvole
ný, národ vykoupených. Marie se stala Matkou 
všech těchto vykoupených, poněvadž všichni 
tvoři nové Tělo jejího Syna, jeho tajemné, mys
tické Tělo.

Dnes vešla Maria již do slávy nebes, dnes 
nemůže již trpěti. A přece je i nyní tolik duší, 
pro něž, jak se zdá, Kristus marně trpěl, pro 
něž snad jeho velká, svátá Oběť byla marná. 
Kolik je duší, v nichž hřích, hlavně nevěry a 
nelásky, pustoší a ničí símě milosti Kristovy. 
Lze si představiti, že by srdce Mariino bylo lho
stejno při tolika přímo drásavých pohledech? 
Zdaž nekrvácí opět tajemným způsobem, zdaž 
nekrváci naší vinou, naši lhostejnosti a neteč
nost^? Chceme-li se tedy k ní s čistým svědo
mím hlásit jako k své Matce, snažme se, aby 
dílo jejího Syna nebylo marné v nás, snažme se 
je zachovat a zachránit nebo znovu pomoci zbu
dovat v duších svých bratří a sester. Tam je to
lik ohroženo, tam světlo Kristovo, jehož je druhý 
únor velikým svátkem — světlo, jež je jediným 
pravým životem duše, zhasíná, nebo již dávno 
zhaslo. ak.

které isoů. od Boha zřízeny isou.« Z toho lo
gicky vyplývá pravá vážnost a úcta (srv. list sv. 
Klimenta Rím.. Lva XIII Immortalé Dei). Křes
ťan ie nak volán také k plodné a zdárné státo 
tvorné práci, ie povinen také skutečnou láskou 
i státu.

To isou duchovní základy státu. Křesťanův 
pak úkol ie tyto základy usKutečňovat a přispí
vat tak k uskutečněni velikého křesťanského 
státního ideálu: .přibližovat stát lidský augusti- 
novskému státu Božímu. Josef Zvěřina.



Po výročí Pekařově
V minulých dnech uplynulo deset let od smrti 

Josefa Pekaře. Protože nacisté zneužili pro sebe 
tohoto muže, zůstat á na nč-m jakýsi stín, jejž 
bylo znát i ve vzpomínkách r.a ono desáté vý
ročí. Až budou klidnější doby, budeme jisté 
spravedlivější i k Pekařovi.

Katolíci vzpomínají na Pekaře s vděčností. 
Učinil velmi mnoho k spravdlivému a pravdi
vému nazírání na vliv katolické Církve v na
šich národních dějinách, stal se apokjgetou 
Církve, mocným pomocníkem v nesnadném boji 
o její zachování v zemích svatováclavských. Je 
proto velmi nepopulární u lidí, kteři nežiji z ni
čeho jiného, než z boje proti katolicismu. A za
sluhuje proto vděčné uznalosti od katolíků. Ale 
tato vděčná uznalost bude nejúčinnejší tehdy, 
zůstane-li na pravdivých základech, protože 
s pravdou se vždycky nejdál dojde. Neshoduje 
se s touto pravdou, napíše-li se v jednom tako
vém vzpomínkovém článku, že Pekař byl »hlu
boce věřící katolík«. Kdo to napsal, buďto Pe
kařovy spisy nezná, nebo neví, co to vlastně je 
hliiboce věřící katolík.

Pekař byl poctivý vědec, nestranně studující 
historické prameny. Protože hledal historickou 
pravdu a protože ji nestranně uveřejňoval tak. 
jak ji našel, nemohl nevidět, jak málo je pravdy 
,a lásky 1» pravdě v celém tom proticírkcvním 
boji.

Odpovídá sám na jednom místě, proč háji 
katolicismus.

»Pan dr. Herben se táže, jakým právem já, 
jako český historik, stávám se apologetou cír
kevním? Mohl jycli odpověděli, že povinností 
mou Je ujmouti se ohrožené pravdy, třebas by 
šlo o. posmívaného Jana Nepomuckého, jinými 
slovy: sloužili věci pokroku i proti omylům t. zv. 
pokrckářů. Ale odpovídám jinak, odpovídám 
otázkou: proč se stal apologetou církve katolické 
největší náš historik, otec národa František Pa- 
lac.ký? Okolnost, že byl protestant, potomek sta
rých husitských Čechů, objevitel velikosti husit
ství. dodává faktu tomu významu nemenšího než 
okolnost, že životní zkušenost, moudrost a láska 
k národu, jimiž vynikal, dávají slovu jeho váhu 
a autoritu zcel mimořádnou. A byl to Fr. Pa- 
lacký. jenž jak dí »nepnohl nezkormoutiti se nad 
krutou nenávisti, terá se objevuje v tisku ne
jen proti církvi katolické, ale i proti nábožen
ství vůbec«, byl to Palacký. jenž vyznal, že 
»každý sprostě věřící katolík který jinověrců 
zeloticky nezatracuje, mnohem milejší mi jest, 
nežli vysocj učený bezvěrec«, který napsal, že 
»církev katolická v. Cechách způsobila no celý 
Črs bytu svého nepoměrně více dobrého, nežli 
zlého.« Mohl bych citovat! dále ...

Proč tak psal a mluvil Palacký? Tuším, že 
jednak z pravé svobodomyslnosti (ač mu také 
přezdili reakcionářů a klerlkálů) »která vždy a 
všude bývá snášenlivou, ctíc svobodu také ji
ných lidi a uznávajíc oprávněnost každého pře
svědčeni. kterékoli nevede k nepravostem!« Jed
nak preto, že poznával, *e agitace proticírkevní 
pochází z příkladu a vzoru cizích protičeských 
živlů (myslil zejména na židovskou žurnál.štiku 
vídeňskou). Dále proto, že vážil si církve jeko 
pavézy mravně náboženské výchovy lidu, ko
nečně i proío. že poznav »ohromné to zlé, co 
x rozbrojů a půtek o víře uvalilo S» na ubohý 
národ náš. snažil se odvrátit mysli od bojů cír
kevních a náboženských a vésti je k podstatě 
křesťanství: k lásce k Bohu a lidem vůbec.«

To jsou tedy důvody apologetického postoje 
jak Pcleckého. tak Pekařovy, jenž je přijímá a 
prohlašuje za své. A my, jak jsem řekl, máme 
vděčně -.znát tuto dobrou vůli obou našich ve
likých dějepisců, má řás posílit v naší hrdosti, 
že ýnne Cechy a kato’ikv. a přece při tom neza
pomínat. že to nejsou hlavni důvody, proč máme 
k Církvi katoVcké lnout, že to nejsou důvody, 
proč by bylo třeba nazývat Pekaře »hluboce vě
řícím katolíkem.«

Ve známých kapitolách o sv. Janu Nepomuc-

Mariiain k situaci
Poznámka úvodem: V úvaze o vývoji si

tuace ve Španělsku od začátku občanské 
války, uveřejněné před několika dny v kon- 
servativnim časopise ivýcarském, byly od
byty názory vynikajících francouzských spi
sovatelů katolických «a Španělské věci tě
mito málo lichotivými »lovy; .Hysterický 
Bernanos a levicoví spisovatelé Maritaín a 
Mauriac říkají to a to...« Maritain je od 
osvobození Francie francouzským velvyslan
cem li Svaté Stolice. Jeho následující řeč, 
pronesená o Novém roce k Francouzům, 
v Římě prodlévajícím, máte nezaujatého 
katolického čtenáře přesvědčit, do jaké míry 
zasluhuje přívlastku levicový, jeni sám 
sebou znamená u těch, kteři jej používají: 
»pochybně katolickým.-

Přinášíme jenom ty výňatky řeči, které 
mohou zajímat kteréhokoliv člověka, sledu
jícího duchové problémy dneška. netoliko 
Francouze.

„Nezapomínáme našich mrtvých, ani těch, 
kteři padli v boji, ani popravených, umučených 
a obětovaných v táborech smrti zdlouhavé, je
jichž oběť by nám připadala méně chmurnou, 
kdyby alespoň národ, který pro ně vymyslil tolik 
mučitelů, projevil nějak, že toho väeho lituje a 
to ke svému vlastnímu duchpvnfmu uzdraveni. 
Mravní zákony mají totiž své požadavky, jež se 
nedají obcházeti, a mravní povzneseni národa 
německého, po němž touží váichni, jimž není 
budoucnost civilisace lhostejnou, není možné, ne
počneš! vnitřním aktem svědomí, které sí upřímně 
přiznává a které odmítá zločiny proti lidstvu, 
jimiž se provinil ne sice každý jednotlivý Němec, 
ale společenství, jehož je části.

Nezapomínáme, ačkoli se zdají již vzdálené 
naálm dnešním starostem, radosti osvobozeni a 
vítězství nad armádami nacistického otrokářství 
a utiskovatelů naši vlasti, radosti, pro něž byly 
utištěné národy ochotny zaplatit jakoukoli cenu. 
Nezapomínáme na svou povinnost naděje.

Naděje a to. co by bylo možno nazvat! na- 
komandovaný' optimismus, jsou dvě velmi roz
ličné věci. Myslím, že si nedělám mnoho ilusí 
o naši době a vzpomínám si. že jsem kdysi řekl, 
že z ni možná vzejde údobí, kdy na zemi budou 
moci bydleti jen zvířata anebo svati. Toto údobí 
ještě nepřišlo. Záleží na každém z nás, aby 
vůbec nepřišlo, anebo kdyby přišlo, aby jeho dny 
byly ukráceny. Právě proto je naděje naši nu*.-, 
nou povinnosti — minim přitom netoliko naději, 
jeř Jest nadpřirozenou božskou ctnosti, nýbrž 
i naději časnou i naději národní.

Myslím, že nevzbudím mnoho odmítajících 
námitek, řeknu-11, žé svět je pouze ve věku prae- 

kčm dává nám Pekař nahlédnout! do svých ná
boženských názorů. Tam píše: »Svět náboženství 
je Jiný, než svět rozumu: onen musí míti zázrak, 
tento ho neuzná. Pokud Udstvo nedospěje tak 
daleko, aby velký duch tvůrčí dal mu nábožen
ství očištěné ode všech rozumem pcsťžcných le
gend a omylů, nezbývá než šetřili náboženských 
citů a představ, žijících v duši lidu, třebas roz
umový nález o nich zněl by často podobně jako 
výše o legendách. Ale ony jsou přece plodem 
staletého úsilí národů o nalezení cesty k Bohu 
a mají i v bizarnostech svých plný nárok na 
naši pietu.«

S tohoto místa je zřejmý positivistický ag- 
nosticismus Pekařův. Již první slova »svě* nábo
ženství Je Jiný než svět rozumu« Jsou nepřijatel
ná pro věřícího katolíka; pro něhož není pro
pasti mezi rozumem a poznáním náboženským, 
vírou. Víra je sice nadpřirozený dar. tryskající 
z nových vlitých duchovních orgánů, ty však 
jsou pevně zakořeněny v rozumu, tak jako ob
sah víry buduje na t. zv.. preambulech fidei. 
přednokladech viry t. j. rozumových pravdách, 
které korunuje a zachraňuje před nevyléčitel-

dneška
historickém vzhledem k ideálu všeobecného míru 
a že tento mir se přibliži opravdu jen tehdy, 
jestliže vyšší mravní zákon povznese svědomí 
lidské nad partikulární nároky jednotlivcovy a 
jestliže období absolutní nezávislosti států přejde 
do období jednoty národů pod jediným orgánem 
federativní kontroly. Mohl bych snad dodati, že 
podle mého míněni tato cesta bude nastoupena 
teprve onoho dne, jenž je ovšem ještě daleko, kdy 
členové nejvyšší mezinárodni organisace budou 
odborníky nebo soudci «praštěnými svých čistě 
národnostních příslušenství a vybavenými titulem 
nadnárodního občanství, místo aby byli zástupci 
vlád, které bojuji o své suverénní zájmy.

To vše ukazuje, že mír, jenž nyní vzniká 
uprostřed tolika málo překvapujících obtíží, které 
ostatně, jak se zdá, od několika týdnů pozbývají 
své ostrosti — a bylo by jistě velkou chybou 
považovat! je za nepřekonatelné — bude pouze 
jednou etapou dlouhé a obtížné ceety. To vše do
kazuje, že naše naděje v ideje spravedlnosti a 
jednoty, po nichž touži lidé, jsou naděje vyžadu
jící neochabující vytrvalosti. Právě to však činí 
povinnost naděje tim nutnější a tim naléhavější; 
je třeba doufati v budoucnost, doufati trpělivě 
a pokorně v přítomnost, doufati houževnatě 
vždycky. Posuzujme nebojácně nepříjemnosti 
dneška, ale tím více doufejme.

Chcete, abychom ve svém rozboru našich dob 
šli až na nejzazší meze přísnosti? Asi před 
třiceti lety věnoval Leon Bloy jednomu ze svých 
věrných čtenářů svou knihu >Na prahu Apoka
lypsy«. A napsal na její první stranu jako vě
nováni: „Milý příteli, dodejte si odvahy a vstupte.« 
Dejme tomu tedy, že jsme vstoupili. Fysikové jsou, 
jak se zdá, v tomto ohledu méně zdrženliví než 
theologové, a naznačují, že věk atomický by se 
docela dobře molů státi věkem apokalyptickým. 
Nu. dobře. To není důvod k pozbýváni naděje, 
nýbrž spíše k jejímu posíleni v nás. I kdybychom 
s ni mu3ili projit údobím velmi tvrdým. Můžeme 
si totiž mysllti. že velké tužby našeho věku po 
postupném odstraněni různých forem nevolnictví 
směrem k spravedlnosti a lidskému bratrství 
naleznou své dokonalé uskutečněni tehdy, až 
projdeme zrušením světových rozměrů. A tak 
vidíme, postavíme-H se na nejkrajnějši předpo
klady. jak nejméně optimistické oceňováni doby, 
ve které žijeme, nás má zároveň přivésti k nej- 
vyššímu stupni naděje. To je vše. co jsem Vám 
chtěl ukázat, neboť není úkolem ani filosofa, ani 
velvyslance, dělat! předpovědi o budoucnosti; 
jejich obzor se omezuje na nepatrný úsek bu
doucnosti, který takřka splývá s přítomností. 
Z tohoto hlediska mohu, myslím, právem řičí, že 
Evropa udělala dostatečné zkušeností s peklem, 

nou kusostí. Stejně tak se vždy vzpírala církev 
odmítnutí zázraků ve jménu rozumu a vědy. 
Věřím-li v Boha, v opravdového Boha — a Pe
kař samozřejmě v něho věřil — musím mu při
znat nezávislost na přírodním děni, musím uznat 
možnost Zjeveni, to znamená, že Bůh může nám 
lidem přímo sdělit pravdy nám Jinak neznámé, 
protože takřka v jeho srdci uzavřené. A uznám- 
li možnost zjeveni, musím též uznat možnost 
zázraků, jež od začátku byly považovány za nej- 
výmluvnější »znamení«, že Hospodin mluví. Vě
dec, jenž chce opravdu zajistit duchovni hodnoty 
svého lidu, musí sám pro sebe rozřešit svůj po
měr k Bohu a řeši-li jej poctivá, je sotva mysli- 
telno. že by nenašel Boha tak. jak se nám zje
vil v Ježíši Kristu a jak s námi žije a mluví 
v Kristově Církvi. Pak bude se dívat na nábo
ženský život nejenom jako na soubor lidových 
citů a představ, kt.ré vyžadují piety vzdělaných 
lidí, jako jiné v museích zachované památky po 
předcích, nýbrž bude se dívat na náboženství ja
ko na nezměnitelnou základnu veškerého kul
turního života a opravdového lidského života 
vůbec, aC už soukromého nebo národního, ak. 

abychom mohli doufat. Že se tím něčemu naučila, 
že se změnila.

Protože jste zde na francouzském velvysla
nectví u Svaté Stolice, je zcela přirozené, řeknu-li 
několik slov o francouzském katolicismu. Pro 
nás všechny je velikou útěchou, vime-11. s jakou 
důvěrou J. S. Pius XII. vzhlíží k církvi fran
couzské, k francouzskému duchovnímu životu a 
k apoštolské činnosti naši země a s jakou hlu
bokou účasti se vyslovuje o všem tom. slejně 
jako o Francii a francouzském lidu vůbec. Před 
nedávném mě pověřil slovy opravdu dojemnými, 
abych vyjádřil vládě francouzské tuto jeho 
lásku k naši zemi. A já jsem mu neopomenul říci, 
s jakou ozvěnou toto cítěni Svatého Otce se u nás 
setkává, a chtěl bych se zde státi tlumočníkem 
synovské vděčnosti,» kterou francouzští katolíci 
odpovídají na tolik vznešených svědectví a draho
cenných povzbuzení.

Kéž mě Bůh chrání, abych se nedal strhnout! 
předsudkem národní pýchy tam. kde se to nej
méně hodi. Jde pouze o to. uznali to. co je. A Je 
skutečně fakt, že na poli evangelické podnětnosti 
a sociální podnětnosti stejně jako zkoušeni kon- 

'krétnich vztahů mezi lidským životem a nábo
ženstvím má francouzský katolicismus historic
kou zralost získanou za cenu dlouhých zkoušek, 
které se naučil překonávatí trpělivostí, rozum
nosti a prohloubením svých vlastních vnitřních 
zdrojů. Byl v nebezpečí, že ztratí dobrodiní této 
historické zralosti, když za nejtrapnéjšich mrav
ních okolnoafi nvn[ již zmizevši vládni režim 
zaútočil naň celým přívalem klamů. Zachoval 
a! ji však nebo ji znovu nalezl dik duchu, jenž 
se v něm vyvinul dlouholetou duchovni prací a 
životnou vnímavosti vůči naukám papežských 
encyklik, rovněž tak dik těm, kteří dali v sázku 
svou svobodu a svůj život a zabránili tím, aby 
Francie neztratila svou duši.

Právě nyni se ve francouzském kněžstvu 
i mezi věřicimi rozviji velmi bohatá činnost, 
která směřuje k produševnéní denního života, 
k proniknutí problémů, které znepokojuji naši 
dobu, a hlavně k velkomyslnosti misionářské, 
k zmodernisováni metod apoštolátu, ke kon
krétní aplikaci sociální nauky církve, činnost 
svědčící o neobyčejné životni energii a o pla
noucím žáru lásky.

Francouzský katolicismus se mnohému naučil 
od dob, kdy žil Lamennais.-Veuilloi, Dom Gué- 
ranger a Lacordaire. Krise. Jimiž prošel, jej 
očistily, K duchu velkomyslné odvážnosti připojil 
ducha věrnosti. Živé sily francouzského katoli
cismu mají smysl pro ducha evangelia a pro 
onen aktivní soucit, jenž není neklidnosti, nýbrž 
nenasytnou touhou pochopiti a pomoci, rovněž 
tak Jako bdlti s těmi, kteři trp!. Místo aby té 
uzavřely do tvrze, sestupují do roviny, aby 
získaly duše. Jsou přístupny všem novým pro
středkům, jimiž lze proniknoutl opravdový život 
lidský, i když je někdy k tomu třeba použiti 
nového slovníku, jimž se zdánlivě nepochopitelně 
vyjadřuji staré pravdy. Snaží se získat! znovu 
smysl pro společenství, pro společenství misio
nářské. které není nic jiného, než praktické po
užiti učeni o mystickém Těle, jehož krásy ne
dávno připomenul Svatý Otec Pius XII, a jež se 
stávají u nás předmětem stále''živějšího zájmu. 
Živé sily francouzského katolicismu mají vědom! 
tragedie, která drásá svět, přeměn, které v něm 
probíhají a rovněž tak toho, co by se dalo na
zvat! hloubková universalita křesťanského po
selství. Cítí zraněni, které se způsobuje Vykupi
teli, kdykoli kterýkoli člověk trpí nespravedl
nost a pronásledováni. Tyto živé síly pochopily, 
co to je žiti s lidem, sdílet! jeho život a jeho 
těžkosti a vydávat! svědectví o nedotčenosti živé 
víry v prostředích zpohanštěíých. Chtějí vyko
ná ti vše. co je v jejich silách, 1 když to přinese 
s sebou mnoho utrpení, aby křesťanství bylo 
skutečně přítomno ve světě zítřka.

Před několika dny jsem měl ěest přinést! 
Jeho Svatosti Piu XII. novoroční přáni Francie. 
Myšlenky nás všech nesou se uctivě k Němu, 
přejíce štěstí a blaho pastýři, jehož srdce a jehož 
modlitby směřuji jedině k dobru lidstva.

Dobromysl Kuře, strašně hodný 
člověk

Přiznám se, přátelé.
Bez dovolení, bez neimenšiho pokusu o zdvo

řilost jsem vnikl do vaší křesťanské duše.
Lekáte, se. ^holoubkové?
Netřeba, pravím. Zbytečnost, myslet na nej

horší. Naopak. Co když jsem tam objevil něja
kou, jak se říká, krásnou v’asmost? I vám snad 
utajenou? Qp když ji zveřejním?

Pýřite se. chudáčkové Protestujete živě. Vím 
— skromnost. Ale uznejte, přemili, že ctnosti 
nutno ukázat, aby se zalíbily. Přikladv táhnou, 
říkávají babičky. Tak. přece nechcete poškozovat 
mravnost národa — pro nemístnou ostýchavost!

Mezi námi: všechno zdarma. Já z ochoty, 
z lásky k vám dobrým lidem. Slyšíte, nic vás 
to nepřijde a hromada chvály v tisku!

Souhlasíte? Diky. Začínám tedy s odhale
ním a prohlašuji před světem, vám přímo do 
oči:

Vy chcete být hodni.
Jste zmateni — pokoušíte se namítat — nuže 

opakuji rozhodně: Každý z vás chce být hodný 
či hodná či hodné.

Prosím, je možné i ověřil si tote tvrzeni. Pb- 
ložte pravou ruku na srdce a ptejte se: Chci být 
zlý? — Tak viditel.

Ještě vám vězí neklid v upřímných očích. 
Rozumím, vaše citlivé svědomí by rádo přivy- 
světlllo, že. řekněme, příležitostně ani vlastně ne
chcete být hodní, nýbrž spíš zapůsobit 
dojmem hodných. Nezlobte se ale ušlo vám, 
že Je to pouze nepatrná varianta, maličký odslin 
téže věci. A ostatně, nač o tom mluvit nahlas?

Teď — teď konečně vychutnáte lahodu mého 
zjištění. Samozřejmě, nikdy neuškodí, když si 
člověk zlepší míněni o vlastni duševní jakosti.

Jenže, promiňte, nelze nepustit na jasnou 

oblohu mráček. Taková hloupá otázka: Jak se 
stát hodným?

Nemilá otázka. Chcete odpovědět — a ani ne
umíte.

Nuže mohu poradit. Dobrý návod. V našem 
podnebí neobyčejné spolehlivý. Kdykoliv použi
telný: Umřít

Prostě umřete — a jako na poyel zjihne srdce 
řečné hokyni, energické domovnici i zlomyslné
mu sousedstvu v tklivé prohlášení: »Byl to hodný 
člověk!«

Ze je tento způsob pro snaživé duchy poněkud 
Jednoduchý? Pak zbývá už jen jedna cesta 
k ideálu hodného člověka a ta je znamenána 
velkým jménem Dobromysla Kuřete.

Cesta, pamatujte, kruté strmá. Není snadné 
následovat velikána. Pokuste se, chcete-li, ale po
znáte, co je to šplhat se k závratnému vrcholu 
lidské dobroty.

Hned na začátku však upozorňuji, že Dobro
mysl Kuře nemá nějak mimořádný zjev. Naopak, 
právě nenápadnost je podstatným znakem jeho 
osobnosti. Ví na přiklad, že jsou věci, které bo
dají. Třebas takový odznak na kabátě. Dobro
mysl Kuře nenosí odznaky á proto vzbuzuje dů
věru. Nadšeni stranici i nadstreníci rozvíjejí před 
nim naprosto důvěřivé svůj obraz veřejných zá
ležitostí a při loučeni si odnášejí hřejivou jistotu, 
že Dobromysla Kuře plně přesvědčili. Nesmíte 
si totiž myslet, že by chtěl komukoliv trhat lluse 
Zřetelně vidíte, že Je vrcholně dobrotivý'.

»Snášenlivost*, řiká s důrazem, »snášenlivost 
nám chybí. Nesmíme mkomu brát přesvědčeni, 
to přece balil* Neřekli byste, jak citlivý smysl 
má pro tuto ctnost.. Jeho srdce mu nedovolí za
kročit, prosím, ani proti klukům, kteři podle 
svého dobrého přesvědčení kradou jablka se 
sousedových kordonů. Neboť Dobromysl Kuře je 
na výsost snášenlivý.

Může se ovšem stát, že kluci přelezou do jeho 
zahrady a chtějí krást i tam. Jsou, samo sebou, 
bděle odraženi. Jakže? Snad je nechat, myslíte? 

Ale to .by přece bylo proti rozumul A pamatujte 
si, Dobromysl Kuře je i rozumný.

Rrcumných, u skalpu děda Vševěda, není 
mnolto. K rozumným se chodí pro radu. 
I k Dobromyslu Kuřeti. A- hle, každého potěší, 
I smůla ho potká, připouštím, když si dva vjedou 
do vlasů a každý chce mít po svém. Však, ne
zoufejte. Jeho geniálně dobrá mysl zná řešení 
i tady. Utvrdí prostě oba v jejich spravedlivém 
přesvědčeni. Nadmíru vkusné, že?

Předvídáte zřejmě, že se Dobromysl Kuře 
neumí rozčílit. Jste, s prominutím, naprosto ne
poučeni o dosahu jeho dokonalosti, je skuteč
nosti, že se umí rozčilit i pokárat a vytknout, 
ba i spravedlivým hněvem vzplanout — výhrad
ně však proti nepřítomným a z nepřítomných, 
dodejme k vůli přesnosti, výhradně proti těm, 
na které právě nadávají ostatní. Neboř, pište >i 
zřetelně. Dobromysl Kuře je i moudrý.

Jdu v neděli Fialovou třídou tamhle do koste
la. Komu nezkřižim testu, jako Dobromyslu 
Kuřeti, který se právě pílí z Modrošedé ulice. 
'Příteli drahý, vy do kostela, že ano. Rád bych, 
ale teď spéchám s novinami domů, žena si přeje, 
abych nanosil uhlí a oškrahal brambory, chceme 
brzy vyjet do Čimického háje. To vité, musim 
ji vyhověl, láska k bližnímu je přednější než 
mše. Ostatně, smfm-li vám sdělit, svůj názor na 
tyhle věci — horlivě kývám — »dnes bych ani 
nešel lady k Ludmile, protože jsem měl na pro- 
gremu methodísty. Já to totiž střídám po po
řádku Nesmíme- — téď to znělo laskavě pouču
jícím tónem — nikoho odmítat, všichni se přece 
snažil«

Lidé zlatí, občané spravedliví, slyšte!
Postavte sedm divů světa vedle Dobromysla 

Kuřete, a všech sedm se propadne studem do 
země. A potom postavte sebe vedle jeho vzneše
ného zjevu a odpovězte:

Než uplyne rok a den od jeho smrti, bude 
anebo nebude se dívat s čítanek na déti celého 
svéta tvář nového velikána lidstva?

A bude to nebo nebude predobrá tvář ideálu 

všech hodných lidí, vzoru dokonalosti opravdu 
dnešní doby, Dobromysla Kuřete?!? XX —

•

Odsunutí Němci mají svého 
biskupa

»Gesto, namířené proti Československu.
Mnichovský kardinál Faulhaber jmenoval pro 

Němce, odsunuté z CSR, zvláštního biskupa. No
vý biskup. Keller se jmenuje, Již svůj úřad na
stoupil. Jeho diecesí je celé americké okupační 
pásmo. I když je ovšem Faulhaber známý jako 
neohrožený protinacista, je především Némec, a 
je tedy jasné, že Kellerovo jmenování je přímo 
namířeno proti Československu. Naši bývalí spo
luobčané ještě nehodili flintu do žita. Proto pozor 
na biskupa se zvláštním posláním.« — Potud 
Právo Lidu z 26. ledna. Líbí se nám rasismus 
tohoto časopisu, pro který je německý původ ne
ohroženého kardinála závažnější než jeho antl- 
nacismus. Líbí se nám jeho logika, která zjišťuje 
původ kardinálův a z toho vyvozuje, že »tedy« 
jeho opatřeni je »přimo namířeno proti Česko
slovensku. Krásné »tedy«! Obdivujeme dále, jak 
ten časopis chápe cfrkevnf organisaci. Kdyby 
totiž odsunuti Němci byli církevní autoritou na
dále považováni za obyvatele českého prostoru, 
je Jasno, že by jim duchovního správce nemohli 
sianovit než češti ordináři — tedy biskup lito
měřický, arcibiskup pražský atd., nikdy však 
arcibiskup mnichovsko-frisinský. Ten může určit 
svéticiho biskupa pro jejich duchovni správu 
právě proto, že je zcela ve smyslu našich 
úmyslů pokládá za obyvatele svého obvodu Rádi 
bychom konečné věděli, proč časopis jinak se
riosní a slušný, své stránky soustavné zaneřáďujs 
proticirkevními útoky tohoto druhu: -je to už 
několikátá recidiva. Kdyby byl pisatel těchto řád
ků lidovcem, měl by snad radost, že Právo Lidu 
chce katolíkům znemožnit, aby volili marxisty; 
ale poněvadž jim není, považuje podobné články 
za neužitečné řváni. — Jindřich Středa.



O trojském koni 
a danajském daru

Přestože naše doba nepovažuje za nutnou 
vlastnost vzdělancovu, aby proplétal antickými 
vzpomínkami a přirovnáními svou řeč, přece se 
občas sejdeme s narážkou na trojského koně, 
na danajský dar, t. j dar, přinášející zhoubu, 
na dar, jimž lsti vítězi ten, kdo dlouho nemohl 
zvítězit zbraněmi, kdo v přímém boji podlenal 
a byl poražen.

A někdy nás napadá, zda omezení politických 
stran, zákaz tvořeni jiných stran, neni nebo ne
bude také takovým danajským darem, takovým 
trojským koněm pro leckterou z těch t. zv. ví
tězných stran. Pan president, zdá se, narážel na 
to v oné části své štědrovečerní řeči, kde upo
zorňoval, jak všecky naše strany potřebuji očiš
těni.

V čem by mohla být ona osudnost trojského 
koně? Ve shonu za hlasy, při němž rozhoduje 
f.čet a ne jakost. Velká většina příslušníků za
kázaných stran musila vstoupit do nčkteré ze 
čtyř zbývajících. Nevstoupila tam dobrovolné a 
neměla v úmyslu měnit své názory, přizpůsobo
vat se. Nově příchozí byli jistě na počátku 
skromní, mlčenliví, byli rádi, že máji střechu 
nad hlavou. Ale nezměnili se. Je to ostatně 
strašně těžké. Někteří pedagogové říkají, že 
člověk je se svou povahou hotov už tehdy, když 
je mu sotva šest let. A stará povaha se projevuje 
tím jasněji, čím více deště a větry odnášejí po
vrchni nátěr nových barev, které tam byly po 
květnu r. 1945 nalepeny. Je to skoro jako s ně
meckými nápisy, které také někde znovu vyku- 

. kuji zpod zamazávajicí černě.
Nový rozkvét těchto starých, na čas zatlače

ných tendenci, podporují ještě jiní činitelé. Na 
př. ochablost vítězů. Každý sí rád odpočine na 
vavřínech ‘A pak vítězové jsou zavaleni repre- 
sentačnimi povinnostmi nových úřadů a funkci, 
takže nemají ani nálady ani času řla práci Ideo
vou, na práci, řekněme žurnalistickou, které se 
pak věnuji různé ty na čas zastíněné talenty, 
přebarvené a věnuji se Jí ovšem ve svém duchu, 
třebaže že ještě zastřenérh a nezkušenému oku 
nikoliv na první pohled rozeznatelném.

Kolik bdělosti by zde bylo třeba politickému 
svědomí katolíků, aby se nedali oklamat povrch
ními hesly a nějakou fata morganou chvilkových 
výhod; kombinacemi, které by mohly kato
lické posláni kompromitovat, tím, že mu vtisknou 
pečet reakcionářského konservatismu a více mé
ně kapitalistického, kapitalismus chránícího pra- 
vičáctvi.

Lidé pravice a lidé levice budou vždycky na 
světě; jsou to dva věčné lidské temperamenty; 
člověk se rodí pravičákem nebo leylčákem. jako 
se rodi Sanguinikern nebo flegmatikem. Ke sku
tečnému důstojnému životu je třeba miti sou
časně jak ctnosti pravice, totiž věrnost a smysl 
pro čest, úctu k minulosti a smysl pro'pořádek, 
lak ctnosti levice, totiž zájem o pokrok a netrpě
livý hlad a žízeň po spravedlnosti a z tohoto spo
jeni extrémů bv pak mohl vzniknout opravdový 
»střed«. Ideál blahodárné politické činností ka
tolíků a všech rozumných lidí vůbec. ak.

Má lid sám dávat 
zákony?

čili 
zá_

O referendu, čiji o lidovém hlasování, 
o způsobu, při němž se o přijeti některých 
koňů jedná přímým hlasováním lidu, psal nedáv
no prof.- Weyr a sice sympaticky, t. j. doporučo
val jeho vhodnost i u nás.

Přes nespornou kompetenci autorovu v těch
to otázkách lze ovšem býti i jiného mínění, 
jehož vyslovení v době, kdy vzniká naše nová 
ústava, není snad nemistné ani v Katolíku.

V poslední době jsme měli několikrát příle
žitost pozorovat ve Francii, jak to při referendu 
chodi. Leon Blum, jejž nikdo nepodezřival nikdy 
z nedemokratičnosti. t, zv. z nepřátelství k lidu, 
se 6 něm nevyslovil příliš nadšeně. A zdá se. 
že právem. Sotva kde mají demagogové tak 
vhodňé pole působnosti, jako při referendu. Je 
proto možno být proti, němu a přece nepodce
ňovat zralost lidu, charakterovou zralost a cel
kovou vzdělanostni jeho úroveň, které jsou zá
kladem slušné demokracie, které’ přicházejí 
k svému uplatnění při volbách do parlamentu. 
Při nich se totiž voli strany a jejich význační 
lidé. Voli se ideologie, většinou prakticky 
zosobněné osobnostmi. V několikaletém volebním 
období má každý myslící volič — au nás je 
takových velmi mnoho — dost příležitosti, aby se 
přesvědčil o charakterech jednotlivých stran, aby 
se pak pro jednu z nich rozhodl zase podle svého 
temperamentu, svých sklonů a potřeb. Tarh je 
tedy, vlastní působnost nejširšl demokracie.

K rozhodováni o konkrétních zákonech je však 
třeba vice. Je třeba odborných znalostí. Kde je má 
vžit obyčejný člověk, když je někdy nemá a ne
musí je mit ani ministr, jak vyplývá z různých 
debat o tom, zda mají či nemaji býti ministři 
odborníky? Vezměme francouzské hlasováni 
o ústavě. Jak chcete na obyčejném člověku, aby 
zkoumal, zda presidentova moc je dostatečná 
nebo nedostatečná, zda je, za daných okolnosti 
vhodné a demokratické, ji zmenšit nebo zvětšit; 
co může vědět o poměru zámoří k t zv. mateř
ské Francii a jiných a jiných podobných otáz
kách. Lid zde vůbec nemá svého míněni, je mu 
to mnohdy jedno, jak to ukázala veliká neúčašt 
hlasujících právě při francouzských referendech, 
a tak se lato stávají pouhými turnaji osobnosti, 
kde, rozhodující iracionelní prvky sympatie, jak 
to bylo na př. zase ve Francii, kde se vlastně 
hlasovalo pro de Gaulla nebo proti de Gaullovi. 
A to celé je bludný kruh, protože jsou otázky, 
kde má především rozhodovat chladné odbor- 
nlctví a ne sympatie pro osobu, která, i když je 
sebeobdivuhodnější za určité situace, a v urči
tém úseku činnosti, nemá patent na neomylnost 
ve všech ostatních otázkách a musí je tedy pro
sazovat ne pouhou svou osobu, nýbrž rozumnou 
váhou důvodů.

A tak jako je těžko neodbomiku rozhodovat 
o podrobnostech ústavy francouzské, tak stejně

Jak zdokonalit „Následování Krista"?
Kromě evangelií neni knížky, které by se 

bylo dostalo více úcty a více lásky než »Násle
dováni Krista«. -•

Jeji autor dobře udělal, že nezanechal budou
cím pokolením svého jména. Rytmická rčení, 
z nichž se skládají různé kapitoly jeho dita. vy
padají jako majetek všech, netoliko stálým od
voláváním se na evangelium, nýbrž i proto že 
jsou stručným a definitivním výrazem zkušenosti 
nejpřednějších duchovních učitelů. A přece je 
v nich osobnost pisatelova zřejmá. Jeho veršíky 
máji plný, bohatý smysl. Od prvních slov nás 
uvádějíído nitra duše a života v Bohu. Jeho ana
lysa je jasná, jeho nauka ’hluboká.

Proč v nás zanechává tak živý dojem? Pro
tože z jeho myšleni citime. že naprosto nehledá 
sebe .nechce sebe uplatnit a že toto myšleni pře
ce jen plyne ze života sameho. Vede k zbožnosti, 
protože je svaté samo v sobě, bystré ve své psy
chologii. žhavé ve své oddanosti- A ačkoliv je 
přísným nabadatelem k umrtvováni. Následováni 
ie přesto především knihou útěšnou. Všecky 
smutky života se v něm zrcadlí. Pisatel procítil 
taedium vitae — tíživou bezútěšnost života. Ale 
iiž to stálé připomínáni lidských běd je soucit. 
Kromě toho když nechává mluviti Mistra, má 
záchvěvy lásky nekonečné a milosrdenství tak 
šírého že i nejnecitelnějši jsou pohnuti, hříšnici 
jsou nakloněni k lítosti, lidé naplněni neútěchou 
jsou rozechvěni radosti naděje.

Po tolika přednostech je tedy asi odvážné 
mluviti o »zdokonalováni«.

¥
A přece nás k tomu zve samotná Církev- 

Následováni nám podává ideál života klášter- 
n‘ho. Tato knížka okouzlila — a tento výraz neni 
příliš silný — netoliko členy kontemplativních 
řádů, nýbrž všechny křesfanv. ba i nevěřící. I dnes 

'se libí a vždycky, až do skonáni světa, bude si 
získávali duše. Nikdo to nechce popírat. I my 
v něm denně čítáme a nezamýšlíme nikterak po
nechali jej zapomenuti. Ale jako každé dilo lid
ské ie neůp'né. Každý věk. každé období má své 
zvláštní tužby, aniž tim popírá oprávněnost, ba 
nutnost potřeb věků předchozích. I díla nejvíce 
vynikající ba geniální, mají své mezery.

Je jasné, že Následováni velmi zdůrazňuje 
lásku k bližnmu- Má však při tom především 
na mvsli naše osobni určeni. Jeho spisovatel se 
nezajímal o to. co my dnes nazýváme morálka 
společenství, leda pokud se to týkalo okruhu 
kláštera My dnes živěji citime souvislosti a sou
držnosti hospodářské, sociální právní, politické, 
též se nás dotýkají stále irtimněji a směřuji 
k social isaci pozemských zdrojů a prostředků vý-

O světovém státě
V knížečce »Obrázky z Holandska« vzpomíná 

Karel Čapek, jak kdysi v Nizozemí spatřil na 
budově nějakého úřadu starý znak Habsburků 
stejný, iako býval ve Vidní nebo na starých 
úředních budovádrv Praze. Uvádí při tom že 
mý Cechové máme jakousi starou tradici býti 
vědomě součástí světové veleřiše. Byli jsme sta
letí spojeni pod žezlem téhož rodu, který vládl 
v českých zemích, ve Španělsku, v holandských 
provinciích, v italských doménách, na území Ně
mecka. Svůj úkol, panovat1 takové světové ř’šl, 
neplnil ovšem právě dobře, což jsme my Ce
chové nejbolestněji sami zakusili. Zkusili to 
ostatně 1 sami Holanďané, kteři vzpourou, po
pravami a vůbec krví museli se probojovat! ke 
svobodě. Ale je otázka zda myšlenka sama idea 
světového soustátí, byla zcela špatná, i když ti, 
kterým bylo osudem dáno ji uskutečňovati. ne
stačili na velikost svého úkolu. A zdá se. že 
myšlenka tato nezemřela, nýbrž žije v částečném 
podvědomí všech evropských národů.

Toť asi stručně přehled myšlenek ducha
plného causeristy. bystrého pozorovatele, vtip
ného. byť ne vždy právě hlubokého českého 
myslitele. A podivuhodno: podobné myšlení na
cházíme u vážného katolického filosofa Theodora 
Haeckera v knize »Virgilius, otec Západu«.

Myšlenka říše, v níž by bylo organisováno 
všechno lidstvo, nebo aspoň jeho nejvyspělejši 
část, je stará už tisíciletí- Nebyla vždy jen vý
razem dobyvačných snah »silných individualit«, 
nýbrž měla hlubší jádro. Tendence, soustředili 
koler.. osy starořecké vzdělanosti, jež je nesporně 
základem veškeré dnešní kultury evropského 
lidstva země předasljské. severoafrické i středo
zemní břehy evropské dala vznik veleřSi make- 
donské. Tento mohutný útvar předčasně zanikl 
jen pro příliš brzkou smrt svého tvůrce a jeho 
lehkomyslnou povahu. Že však šlo o něco hlub
šího dokazuje myšlení středověkého lidstva jež 
učinilo a ne neprávem — z Alexandra Makedon- 
ského nositele vyšší kultury, bojovníka za vyšší 
ideály lidství vůči přízemnostl a drsnosti bar
barských kmenů asijských.

V šťastnější formě uskutečnilo světovou vele- 
řiš| římské imperium. Jistě i tu bylo přemnoho 

ie mu těžko rozhodovat o podrobnostech ústavy 
naši, na př. o tom. zda máme býti jednotným , 
nebo spolkovým státem. Kolik nás vi. co to 
vlastně znamená? Kolik nás má chut a schopnost 
chladně uvažovat pro a proti těchto jednotlivých 
možností? A tak by se referendum konalo zase 
teprve po propagační kampani, kterou by neko
nal a nevedl nikdo jiný než strany, které by 
při ní pustily úplně uzdu svým demagogickým 
schopnostem. A tak se zdá. že sině parlamentu 
isou přece jenom vhodnějším prostředím, kde si 
zástupci lidu zachovají více rozvahy, aby řešili 
zákonodárné problémy aspoň poněkud podle zá
sad zdravého rozumu a ne pod tlakem psycholo
gie davů, kterou nemusí člověk býti nadšen, 
1 když je při tom poctivým demokratem. Sku
tečný pokrok pocházi z nitra jednotlivců, pocti
vých jednotlivců, ne z množství, v němž se člo
věk zřídka kdy stává moudřejší a jedním slo- 
veu lidštější. ak.

Význačný rakouský theolog zemřel. Dne 26. 
prosince m. r. zemřel náhle, raněn isa mrtvicí, 

‘v Salzburku P Dr. Alois Mager O. S. B.. děkan 
filosoficko-theologické fakulty a hlavni propa
gátor myšlenky rakouské katolické university. 
P. Mager, narozený r. 1883. přednášel od r. 1924 
filosofii v Salzburku. Zabýval se hlavně expe
rimentální psychologii a s ni se stýkaiícimi vě
dami. hlavně též mvstikou. kde bvl vyniká líci 
autoritou. Za nacistů musel P. Mager, jenž byl 
éž známým odpůrcem antisemitismu, snášeti 

mnohá pronásledováni. V r. 1939 bvl poslán ia
ko visitátor beuronských misiinich stanic do 
Japonska. Po osvobozeni se zase vrátil na salz
burskou universitu a stal se. iak isme se iiž 
zmínili, děkanem fakulty. Novým děkanem po 
zesnulém se stal profesor Dr. Josef Dillersbct- 
ger. známý svými hlubokvmi vvkladv evangelia 
sv. Marka a iiných novozákonných knih.

robnich Naše práce a naše denni potřeby jsou 
ve spojeni s organismy kolektivními, jež jsou 
sami závislé na stavu života celého světa-

Morálka -však má udávat směr i těmto soci
álním útvarům. Tato morálka nás zve, abychom 
žili jako členové tajemného Těla Kristova, jehož 
budováni pokračuje ze staleti do staletí, dokud 
nedosáhlo plnosti svého rozvoje.

Toto rozšíření podmiňuje také úmysly a činy 
apoštolské a ukládá je naši »katolické« zbožnosti. 
Je samozřejmé, že karmelitka se oddává mod
litbě a umrtvování stejně jako mnich z »Násle
dování«. Ona to však činí s duchem apoštolským, 
s úmyslem opětného pokřesťanštěni našeho okolí, 
nebo obráceni pohanů v Evropě a všude jinde- 
Moderní spisovatel by tedy nezatlačil Následo
váni. přidal by pouze něco k němu. Kromě onoho 
.již zmíněného živějšího smyslu pro dobro obecné 
a pro apoštolát by si všiml všeho, co život lid
ský s sebou nese, všiml by si hodnoty stvořených 
věci.

Učení křesťanské je celistvé- Nelze komolit! a 
oklešťovati přirozenost lidskou ani ipřehlížeti bož
ský smysl viditelného světa. Pravověrné katolictví 
sl všímá božského symbolismu věcí hmotných, 
všímá si zároveň jejich užitečnosti a jejich hod
noty ontologické- Váži sí jich -jak pro jejich 
vrčení tak pro jejich původ- Země je cestou, 
ktcá vede do nebe. Církev se nesnaží pouze spa
sili duše, nýbrž také posvětitl lidi a věci- Snaži 
se ukázali božský smysl konkrétního života, po- 
vo’ání zdrávi i nemoci, technického pokroku, 
bydlení a cestováni, konečně i sportu a všeho 
toho, co je »dilem rukou Božích«, všeho světa, 
jejž má jednoho dne Slovo dovršit a posvětit 
jako dokonalou obětinu.

»Následování« je v celku dilem genia i sva
tosti. dilem vzácným, možná jedinečným- Evan
gelium je však nekonečně přesahuje. Proto lze 
mluvit o doplněni »Následováni Krista«.

Jaké vlastnosti bude musit mit ten. jenž usku
tečni toto dílo? Bude musit spojovat svatost 
s genialitou. Potřebovali bychom tedy světce, jenž 
má smysl pro Tělo mystické pro povinnosti vůči 
společenství, pro expansivnf apoštolát v katolické 
Akci a jemuž íe tento srn««! principem života, 
takový Don Bosko na př. nebo Cottolengo. zdvo
jený ještě nějakým Harmelem a P- Godinem.

(Harmel íe francouzský průmyslník, vzorný 
katolík jenž prakticky uskutečňoval sociální 
encykliky papežů opravdovou péči o sociální po
vzneseni svých zaměstnanců. P- Godin je skvělý 
apoštol dělnické mládeže.)

(Vyšlo v »La Croix« 18 prosince 1946) 

násilí, přemnoho dobyvačných choutek římských 
vojevůdců a panovníků. Ale bylo za tim i něco 
vyššího. Římská kultura, v niž k řeckému zá
kladu přistupoval ještě vlastni smysl pr-> orga- 
nisaci a řád — Rekům samotným, bohužel, cizí 
— byla přitažlivým magnetem, který soustřeďo
val všechny národy kolem Středozemního moře 
ještě mocněji, než sila anebo i krutost římského 
meče. Jen tak se mohla vytvořit] a přetrvati 
dlouhá staletí ohromná a mocná římská říše.

Jejím věštcem a oslavovatelem byl i slavné 
Publius Vergilius Maro. V rozmachu R.ima nevi
děl pouze vzestup moci hlavního města své 
vlasti, nebof nebyl omezeným nacionalistou. 
Spatřoval však v římské řišl království vzděla
nosti. pokoje a spravedlnosti, platících všem ná
rodům. v ní soustředěným. Pozemským svrcho
vaným vládcem v této říši byl řmský císař, ale 
len jen uskutečňoval vůli Jovovu který u Ver 
gilia není už jen nejvýšším z bohů, nýbrž spíše 
jedinvijz a svrchovaným bohem, z jehož Vůle a 
milosti žijí božstva ostatní, vládcem Osudu (Fa
tum). který se stává totožným s Jovovým vlast
ním rozhodnutím, vlastním výrokem (fatum, t. j. 
co byla vyřčeno), není už slepou a krutou mocí, 
vládnoucí bohům 1 lidem, jak tomu bylo u Reků. 
Vergiliův Jupiter je všemocný a nejvýš spraved
livý tedy se už blíži křesťanskému pojetí Boha. 
A tento Jupiter je nejvýšším pánem v římské 
říši, jež měla soustředili všechny národy, slabé 
i gllné, vzdělané i nckulturní.

Nebylo proto zcela náhodné, že římská říše 
Karla Velikého navázala na starou tradici řím
ského imperia. Nejvýšším jejím pozemským 
vládcem byl císař — kterážto hodnost přecházela 
na neirozmanitějši iednotlivce a rody, až se octla 
v trvalém drženi Habsburků, do počátku deva
tenáctého století. Ale nad pozemskou formou 
byla vyšší idea, byť až příliš často tak špatně 
uskutečňovaná, myšlenka Boží říše, kde svrcho
vaným vládcem a zákonodárcem je sám křesťan
ský Bůh. Princ'n středověké římské říše byl du
chový. stejně jako princip vergiliovského řím
ského imperia. Miloš Matula.

(Příště dokončení.)

NOVÍNKY Dominikánské edice 
KRYSTAL v Olomouci

Dr. SIL V. BRAITO O. P.: CÍRKEV.
Str. 480, cena 150 Kčs, váz. 190 Kčs.- 
Po letech jediná česká kniha 
o Církvi. Nepostradatelná pro ká
záni, přednášky, katechese a sou
kromé studium. Autor si zvlášť 
všímá české otázky Církve.

R. M. DAClK O. P.: MRAVOUKA.
Str. 420, cena 120 Kčs, váz. 150 Kčs. 
Odborný a při tom všem přístupný 
průvodce v dnešním zmatku mrav
ního života.

JAN CEP: ROZPTÝLENÉ PAPRSKY 
Str. 140, cena 58 řtčs.
Básníkův pohled na život a jeho 
projevy umělecké, sociální a nábo
ženské. Četba Cepový knihy vám 
búde oasou v suchoparu dnešního 
života.

R. M. DAClK O. P.: DUSE SVËTCÜ.
Str. 220, cena 35 Kčs.
Úvod do psychologie svátých 
s praktickými ukázkami.

Dr. ANTONIN GALA O. P.:
ZÄKLADY KOMUNISMU.
Str. 80, cena 10 Kčs.
Kniha dneška, které by se mělo 
dostat hromadného rozštípni.

Objednejte v Dominikánské edici KRYSTAL, 

OLOMOUC, Slovenská 14.

Náboženský kurs pro výchovu laických pracov
níků duchovni správy pokračuje v sobo.tu 15. a 
v neděli 16. února 10 4 7 v arcibiskupském semi
náři v Piaze-Dejvicích, Sadová 3. tématy: Osoba Je
žíše Krista a Církev Kristova. Přednášejí: prof. Sou
kup. lékař a spisovatel MUDr. R. W. Hynek, prof. Fr. 
Ludvik, vldp. farář V. Zima a PhDr. Josef Kubalik. 
Kurs začíná v sobotu v 16 hodin a končí v nedéli v 
16.30 hodin. Též v sobotu večer se koná přednáška. 
Přihlášky adresujte na arcibiskupský seminář, Praha- 
Dejvice, Sadová 3 s poznámkou na obálce »Kurs«. 
Venkovští účastníci, přihlaste se také na nocleh! Pro
síme vldp. duchovní správce, aby na kurs upozornili 
a vhodné laiky poslali. — Arcldlecésnf pastorační 
ústředí.

Čísla svědčí
První lednové číslo pařížského Ordinariát- 

niho listu přináší přehled náboženského života 
ve Francii v minulém roce, iak je ukazuie 
zrcadlo velikých náboženských slavnosti: 150.000 
věřících pařížské arcidiecese se loučilo s Notre- 
Damc-de-Boulogne na stadionu v Colombes. 
25.000 věřících prokázalo k ní tutéž lásku 
v Rouenu. 30.000 osob oslavovalo ve Vézelay vý
ročí druhé křížové výpravy. 250.000 katolíků 
manifestovalo na obranu svých škol ve 4 sever
ních departementech. 30.000 skautů oslavilo 
svátou Janu z Areu. 8000 skautů přivítalo staro
bylou sochu Pannv Marie Při ieiim návratu do 
katedijálv ve Strasburce. 10.000 katolických rol- 
niků v Savoisku se účastnilo oslav křesťanské
ho rázu venkova. 30.000 poutníků se sjelo na 
závěrečnou slavnost mariánského siezdu na La 
Salettě kromě jiných 20.000 poutníků, kteří si 
tam loni vykonali pouť v jiných dnech. 100.000 
osvobozených vězňů počátkem záři přišlo do 
Lurd splnit slib, ieíž Matce Boží složili v kon
centrácích s prosbou za zachráněni z nacistic
kého pekelnictvi. 60.000 poutníků čítala .letošní 
národní pouť francouzská. 30.000 osob zahalo
valo letošní Terezčin iubilejni rok v Lisleux. na 
dalších poutních místech byla účast: 50.000 
v Potmain. 75.000 v Auray, 75.000 na Siónu 
v Alsasku. Pater.

Nikdo by mohl miti námitku, kterou si proto 
uděláme sami:

Tato čísla jsou imposantní. Nejsou vlak ne
klamným ukazovateiem stavu křestanstvi ve Fran
cii. Zúčastnit se náboženské manifestace je nčeo, 
působit jako reformní kvas života a společnost 
je tle. A toho reformního kvašení se strany 
francouzských katolíků, vidíme tam stále ještě 
málo. Zejména v tamním veřejném životě, v ži
votě ■politickém a hospodářském. Byly doby, kdy 
sv. Bernard, také jeden veliký Francouz, působil 
jako smiřovatel v politice tehdejší doby. Mají 
francouzšti katolíci i dnes dost takových Bernar
dů, kteři by pomohli vyvěsti zemi ze stranických 
zmatků a svárů, kteři by také byli smiřovateli? 
To by byla neklamná známka pravosti jejich 
křesťanství. Ale snad přijde i to- U vnějSnosti to 
může začít, jen když se nezůstane stát jen u nich, 
jenž když se nezapomene na slova Páně: »Jen 
duch oživuje. tělo — to je vnějšnostl — nemá 
(bez ducha) žádného významu. Hlavni věc ne 
zapomenout nikdy na naši složenost. Jsme tělo 
i duch. Nejsme pouze niterní, naše nitro potře
buje býti živeno z vnějšku. I my tedy potřebu? 
jeme vnějších slavnosti. Nebojme sc jich. Jsou 
k tomu, aby skrze né vznikaly pravdy viry do 
nás našimi, smysly, aby nás prochvěly celé- Ale 
kdykoliv přijdeme z takové slavnosti, vejděme 
do komůrky srdce svého a ptejme se: Jak se 
bude můj všedni <ien shodovat se svátkem, jak 
přispěli k tomu, aby jásavé »Kristus vítězi, Kris
tus kraluje, Kristus vládne«, které zaznívá na 
slavnostech, se stalo skutkem, aby Kristus sku
tečně bezpodmínečně vládl v mém srdci a všude 
kolem nás? ak.



Nový kancionál
Potřeba vvdáni nového kancionálu leví se 

v nřitomné dobi stále naléhavější. Zatím co čes
ké světské pisni lidové ie věnována soustavná 
odborná péče a stále docházi k tisku nových 
krásných notovaných sbornikú. zůstává lidová 
pišeň duchovní opuštěnou, neboť i poslední vy
dáni -Českého kancionálu- Orlova bvla bez not 
a lidový zpěv chrámový začasté ie odkázán ien 
na svépomocnou akci jednotlivých písni na 
lišících.

Proto vydává Pražský ordinariát za souhlasu 
všech ordinariát ů českých nákladem a péči Obec
né iednotv cyrilské prozatím malé notované vy
dáni nového zpěvníku, který má název »Český 
kancionál svatováclavský«.

.Zároveň wide k tomuto malému zpěvníku 
varhanní doprovod. Malé vydání nového zpěv
níku obsahuie 75 písni se stručnou modlitební 
části.

Hlavní důvody, které vedly k vydáni nového 
zpěvníku no stránce hudební, isou tvto:

Český kancionál Orlův se neujal jako jed
notný zpěvník. Mimo néi .ěšily se zvláště na 
venkově veliké oblibě «Svatováclavský zpěťnik* 
a zněvnikv jiné. Všecky klady a hodnoty Orlova 
Českého kancionálu, mezi něž patři zeiména zá
služné sebráni historického materiálu duchov
ních písni českých od počátku tohoto tisíciletí, 
zůstanou zachovány a budou ien leště rozmno
ženy v novém zpěvníku (zvláště vc velkém vy
dáni).

Český kancionál však trpěl nedostatkem pís
ni mariánských, vánočních, k Božskému Srdci 
■páné. k Pánu Ježíši a i. Málo přihlédl k době 
barokové, která se dnes ilž všeobecné uznává za 
neibohatši a neiplodněiši pramen české lidové 
pisně duchovni. Příliš radikálně zasáhl do textů 
staVí ch pisni a nad to měl příliš těžký varhanní 
doprovod kierý ztěžoval jeho rozšířeni.

Melodická a hlavně rytmická úprava písni 
v Českém kancionálu setřela onu rozmanitou a 
bohatou rytmickou životnost starých pinií XVII. 
a XVIII. století, pokud jich bylo použito.

Rytmus ie duší — páteři melodie. To plati 
zvláště o pisnich českého baroka. Ccskv kancio
nál sploštil iei na noty veskrz stejné délky a 
tím tvto pisně ochudil o fejich svěží rozmanitost 
a ieiich specificky český charakter. České pisně 
barokové tryskaly již z české, po to’ikerých 
bědách probuzené a iásaiici duše a proto ie nelze 
vkládali do rytmu chorálního. iak ie to možno 
u písni starých z dobv gotické, které vznikaly 
vlastně z chorálu. Tím bvl porušen způsob před
nesu starvch barokových pisni s četnými hemio- 
lami (vsuvkami útvaru iambického do rytmu 
troeheiského). Také odstraněni taklovvch čar 
u písni ménsuróiýaných a novějších nebvlo na 
prospěch, nvbrž vedlo k nesnázím ohledné do
držováni rvtmu.

Hudební komise oři Obecné iednoté cyrilské. 
která bvla pověřena prací na novém zpěvníku 
do stránce hudební, přihlédla ke všem těmto 
nedopalkům Českého kancionálu a snažila se ie 
odstranili a napravili. Při sestavováni nového 
zpěvníku hledela hudební komise k tomu, aby 
now zpěvník zahrnoval v sobě ve vhodném vý
běru pokud možno celý poklad dnes živých 
pístu, tak ie uložen v chrámových zpěvnících a 
a iak na né upozornila široce založená dotazní
ková akce. To znamená, že mimo pisně dob i e.j- 
staršich. historicky cennvch. bvly vzalv v úvahu 
i písně dob pozdřiítch a dobv neínovéiši. písně 
snad i méně dokonalé, ale zpěvné, myšlenkově 
dobré a vžilé. Ovšem niíiiě bezcenně, i kdvž ob
líbené. byly vyloučeny.

Abv se při zpíváni dodržoval správný nápěv 
a přesnv .rvtmus. rozhodla re hudební komise 
vydali zpěvník notovaný, i kdvž si bvla Dři tom 
vědoma ieho zdraženi. Při dnešním z.vvšeném 
pěveckém vzděláni mládeže má toto rozhodnuti 
své odůvodnění a jistě zahrání tomu, k čemu 
vedly z.pévnikv bez not. totiž lak osudnému po
rušováni melodie pisni. Ostatně rozhodnuti loto 
navazuje na slavnou tradici českých kancionálů, 
které vycházely notované i v dobách, kdy noto- 
tisk činil mnohem větší obtiže než při dnešních 
technických vymoženostech.

Pokud se tyče varhanního doprovodu, sledo
vala hudební komise hlavně to. aby doprovod 
pisni bvl snadnv a přístupný i méně zručným 
varhaníkům a abv komnlikovahou harmonisací 
nest.íral jasnost a pevnost melodie pisni. Pro- 
koho .vlastně se píše doprovod? Jisté ne pro ty. 
kteři dovedou nápěv pisně si sami harmoniso- 
vati. nvbrž hjavné pro tv. kteři vlastni harmoni- 
sáce nejsou schopni. Jsou to zpravidla zároveň 
ti. kteři také nevvnikaii obzvláštní technikou 
hry na varhany.

Z toho Divné, že varhanní doprovod nemá 
bytí ukázkou netmoderněišich výbojů a extré. 
mů harmonických, nýbrž praktickou Do
máckou těm. kteři ootřebuii Dři doprovázeni 
pisně Dřediohv. apv skutečně no všech strán
kách poskvlli lidovému zpěvu oporu a tím po
mohli též žvvšiti ieho celkovou úroveň. Toto sta
novisko o doprovodu potvrzuji nám i neinovéiší 
doprovody chorálu vydané v cizině, které nroti 
starším doprovodům vynikali až nápadnou led- 
noducbosli.

Při vvdáni úplného velkého vvdáni bude 
zvláštní zřeiel soustředěn k českým zpěvům ro- 
rátnim. na jejíchž mimořádný význam v ději
nách naši duchovni pisně ze.méně upozornil D. 
profesor dr. Orel. Otázka rorátů ie těžký pro
blém. který bude možno rozluštili, až budou nři- 
stunnv všechny prameny uložené v archivech 
dosud těžko přístupných.

Opožděni vc vydání nového kancionálu bylo 
zaviněno mimo jiné úsilím o dosaženi unifikace 
určitých písní’ mezi oblasti moravskoslezskou a 
českou. Je smutným zievem, že Cechové při spo
lečných církevních slavnostech na různých mí
stech naši vlasti nemohou zazpivati společné ani 
jedinou píseň duchovni, aniž by je při tom ne
rušily rozdilv melodické a textové.

Ačkoli se zdála právě tato doba příhodnou pro 
uskutečněni obecně uznávané nutnosti sjednotili 
alespoň poutní nisně. přece se to zatim nepo
dařilo.

Msgr. Jan Boháč, kanovník vyšehradský.

Z domova a z ciziny
Vztahy mezi Svatou Stolicí a SSSR. Italský 

časopis Tcmoo zaznamenává lehké zlepšeni 
vztahů mezi Svatou Stolici a Sovětským sva
zem. Časopis dodává, že t-e opět mluví o mož
nosti uzavřeni modu vivendi mezi Vatikánem 
a SSSR. Podle téhož pramene tislalv od něja
kého času útoky moskevského radia a sovětská 
vláda Dovolila visa ke vstupu diplomatů Svaté 
Stolice, kteří se maií odebrat do Rakouska a do 
Rumunska. Tempo dále píše, že SSSR, který 
Dřed tim vždvckv odmítl sděliti Vatikánu se
znamy válečných zajatců, počal nvni prostřed
nictvím Červeného kříže zasílali informace" 
o uprchlících a zajatcích, kteří se iešté nachá
zejí na ieho území.

Státní sekretariát nebude zrušen. V úředních 
kruzích Vatikánu se prohlašuje, že zpráva uve
řejněná některými italskými časopisy, podle 
které papež hodlá zrušiti statni sekretariát a 
nahraditi jej kancléřstvim s rozšířenou pravo
mocí. ie bez podkladu. Tytéž kruhy dodávají, 
že nelze v přítomné době počitati s jmenováním 
nového státního sekretáře.

Sedm karú.nálských klobouků je volných. V pá- 
tek dne 17. ledna zemřel kardinál Villeneuve, arci
biskup z Quebeku v Kanadě. Kanada je, jak zná
mo, z části francouzská a z části anglická. Ze
mřelý kardinál byl arcipastýřem obyvatelstva 
mluvicího francouzský. K Francii se vždy hlásil 
jako kc své staré vlasti. Svoji lásku a náklonnost 
k ni dal najevo hlavně tehdy, když byl v r. 1939 
ve Francii jako papežský legát na slavnostech 
národní světice francouzské Jany z Arku, čili Pan
ny Orleánské. Tímto opětným odchodem jednoho 
člena posvátného Kolegia kardlnálského je v těm
to Senátě sv. Církve sedm volných míst, ačkoliv 
při velkém jmenováni kardinálů o vánocích roku 
1945 byl jeho počet úplný, t. j. čítal sedmdesát 
členů.

Nový katechismus francouzských diecési. 
Sbor kardinálů a arcibiskupů francouzských 
ustavil zvláštní komisi k vypracováni nového, 
katechismu, která právě skončila svůj úkol. 
Text nového katechismu má mnohé Dřednosli: 
látka bvla shrnuta do 432 otázek, místo dosa
vadních 607. Mnohé texty, pro mládež lěžko po
chopitelné. byly vyjádřeny lehčí formou. Při 
úpravě bylo dbáno též nových poznatků peda
gogických. Postupuie se koncentricky, při čemž 
evangelium a osoba Vykupitelova se neustále 
staví do středu všeho. Předsedou komise ie 
kardinál Petit de Jullevile, arcibiskup rouen- 
ský.

tpadek filosofie u nás se jeví hlavně v tom. 
když profesor filosofie na Karlové universitě na
píše: Za vše. co mánie, za vše, co má náš čes
ký a slovenský národ svobodu, samostatnost.. 
;.i rol každého jednotlivce vaěčime Leninovi.« 
Cely článek je příkladem toho, jak se. dělají mythy, 
j3k se dělají atheističtl svati. Celý článek je pít- 
vale-.a slov, na němž, jak jsem řekl, je néjsmut- 
nejsi to, že jej napsal profesor filosofie Karlovy 
university. Karel IV. by se asi divil, že jednou 
z j:ho Vysokého učeni bude ce^ký lid čerpatí ta
kovouhle moudrost.

Déliji-ll dva totéž., není to totéž. Mnohokrát 
jsme slyšeli stesky, jak nám na západě škodí růz
né žurnalistické nezpůsoby na př. Rudého práva 
a pod., jejich zlehčování osob a instituci, zejména 
politického světa anglosaského. Pan šéfredaktor 
Vývoje nejčastějl upozorňoval na tuto zdlvočilost 
trochu krakovskou, která si myslí, že kolem nás 
se teči svět a že nikoho nepotřebujeme. Je známo, 
že vlastni příklad je od jakžlva nejůčinnějšfm po
sílením rad a napomenutí. A že by bylo tedy žádouc. 
no, zachovat slušnost i vůči Francii a vůči jejim 
vedoucím lidem. 1 když patří k t. zv. levici. Aurlol 
je dnes presidentem Francie. Jeho zvolení bylo 
lam většinou přijato a uspokojením, jednak proto, 
že je to ukončeni dlouhého provizoria, jednak pro 
osobni vlastnosti nového presidenta. Stane-li se 
někdo hlavu státu, hlavně v demokracii, zapomíná 
se na je.ho úzkou, stranickou příslušnost, stává se 
představitelem všech. Jak často to zdůrazňujeme 
li našeho pana presidenta. Proč tedy přinášet ve 
Vývoji obrázek nějakého Ben Chenouffa. koloniál
ního Araba, a připomínat ironicky, že je jedním 
z 11, kteři pomohli Aurtolovi ke zvolení? To 
jsou zábavy zlaté mládeže, ne však křesťanské 
mládeže, která chce poctivou prací obrodit svět.

Hádka o slovo. Náramně často vídáme v ča
sopisech obrat, že má přestat, »vykořisťování člo
věka člověkem«. Nelámali jsme si zprvu hlavu 
nad tím. proč se neříká prostě, že má přestat 
vykořisťování — mysleli jsme, že Jde prosté o slo
hovou ozdobu. Ale ne nadarmo nás učil starý 
Fackelkraus, že řeč prozrazuje tajné myšlenky. 
A strasti dnešního českého sedláka nás poučují do-

FILM
Tra vierhny.

Sbohem mládí. (S malou výhradou). UP A. Trochu 
•*ntinien»á’ní přlbán mlad^ americká učitelky a poku
sem zachytit citové nrnhuzenf chlapce - jejího žika. 
Použito vèerh prostFedkü iak působit na srdce divéka. 
Nad obvyklý průměr vybočuje jen výkon C. Colbertové. 
H.

f emá ovre, GB. Gr«*leskn( veselohra n intrikách ně
mecko Špionáže nR anglickém území, ni.

Hlídka v poviti. 88SR. Dramatický příběh voj«nsk« 
hlídky, bojující proti lízni, bouři a banditům. Příklad 
orobnf statečností a kmjni obětavosti v bojí s nepříte
lem. II.

I’m dospělé.
Braziliána. (Se závadami, i l’SA. Hudební film 

z prostředí Brazílie, box snahy lépe využít fotnjrrnfickA 
i dějově zajímavosti těchto ker,čin Nositelkou děje je 
americká spisovatelka, hledající látku pro nové cesto
pisné dílo. Film bezvýznamný. III

Posvátně manželství. USA. Příběh slawého malíře, 
o němž sc veřejnost po jrmrti jeho sluhy omylem domní
vá. žc sám zemřel. Vydává se za svého zemřelého 
sluhu, ožení se s chytrou, ale prostou ženou a když 
přijde najevo pravý stav věcí, odchází s nf do tropů, 
aby se. věnoval klidně wvé tvůrčí práci. II.

Nedoporučuje sc.
.Jediná lanka Francie. Dramatický příběh šlechtice, 

který dal zazdít pro ppdezfcní z nevěry vyděrače svá 
ženy a sám zahyne sehevraždou. III. 

statečně o významu točerébo obratu. Nemá pře
stat vykořisťováni, nýbrž jenom vykořisťování 
člověka člověkem, jenom soukromý kapitalism. 
Vykořisťováni člověka vrchnosti čili veřejnoprávní 
kapitalism, to iiž je jiná věc .. která máře důstat 
všelijaká jména. Třeba stachanovštlna. proč ne? 
Hlavně, že ten poddaný pracuje pro vrchnost od 
rána do noci. — Tedy: pozor na slovo! J. S.

Angličtí nováčci a Otče ná*. Admirál Geoffrey 
Layton zkoušej nováčky britského námořnictva a 
zjistil, že jenom 23% osmnácti a dvacetiletých mu
žů uml Otče náš bezvadn*. 20% s menšími chyba
mi. 40% znalo pouze začáteční slova. 70% vědělo, 
kdo byl Kristus, ale jenom 20%, kde se narodil. 
Pouze 83% vědělo, co oslavujeme o vánocích a 
toliko 65% co o Velkém pátku. 45% znalo veli
konoce, ale jenom 25% svatodušní svátky. Nebyly 
zjišťovány znalosti nováčků jiodle vyznáni. V Ang
lii je necelých 10% katolíků. Jak by dopadla 
zkouška pro ně. jak by dopadla u nás a jak pro 
p. E. Maška, který v 3. č. časopisu ORO píše, že 
strážníku .»prozradil rychle své vyznáni a pro jis
totu dodal, že má boty č. 41, košile 39. hraje 
voleyball atd.«?

Rusové pomáhají stavět katedrálu. Ústřední 
dům Columbáňovýcb misionářů St. Columbans 
v Nebrasce doslal zprávu od svého člena Msgr. 
Owen Mac Polina z oné části Koreje, která jest 
obsazena sovětským vojskem. Podle této zprá
vy neutrpěl maietek církve na Korei žádných 
škod. V Pengvanu. severně od 38. rovnoběžky, 
(která ie demarkační čarou mezi ruským a 
americkým pásmem na Korei) pomáhali Ruso
vé biskupu Hongovi při stavbě jeho katedrály. 
Je zajímavé. že informační kancelář opatřila 
tuto zprávu titulkem: »Rudá pomoc při stavbě 
katedrály*.

O švýcarské svobodě. Švýcarsko se mnohým 
lidem jeví jako zaslíbená země svobody. Ovšem 
každé světlo mívá své stiny a tak i švýcarská 
svoboda není ták naprosto dokonalá. Mnohá zříze
ni země by se nám asi zdála podivná. Tak na př. 
státní ústava, pocházejíc! asi z r. 1848, dává svo
bodu všem, vyjma těch, kteTě považuje za nepřá
tele svobody, na př. Jesuity. Jesuité se dodnes 
nesměji vc Švýcarsku zdržovat, protože prý by 
podle doínněnl budovatelů ústavy rušili mír a 
ohrožovali svobodu. Stejné tak nesmi Jesuita mlu
vit do švýcarského radia. To jsou tedy některé 
stinně stránky svobody, kterých bude asi vlče.

Maršál Tito u patriarchy Gavrila. Maršál Tito 
na\š'(vil před nedávném patriarchu Gavrila, hlavu 
pravoslavné srbské církve. Návštěva byla vykoná
na v sídle patriarchově a trvala asi hodinu. Roz
hovor prý byl proniknut, duchem dokonalého přá
telství. Je známp. že se jedná o církevní sjedno- 
cení pravoslavné církve srbské s patriarchátem 
moskevským tatriarcha Gavril se sjednoceni brá
nil, protože považoval církevní nezávislost za. pří
liš vysokou hodnotu.

Církevní svátky ve východním pásmu němec
kém. Podle přáni katolíků a protestantů zavedla 
ruská vojenská správa zvláštním dekretem v ce
lém ruském okupačním pásmu tyto svátky: Nový 
rok. Velký pitek. PonděU velfkmofinl, První kvě
ten. Nanebevstoupení Páně. Pondělí svatodušní, 
Den pokání a modlitby ( některou středu na pod
zim), vánoce, sv. Štěpána.’ Kromě toho Den re
formace v okresech s převahou protestantskou a 
Božího Těla v krajích katolických.

Nedorozuměni mezi Poláky a Američany. Mezi 
Poláky, kteři zůstali ještě v Něrrtecku a personá
lem UNRRA dochází den ze dne k těžším nedo
rozuměním. protože se americký personál vměšuje 
do vychovatelské činnosti těchto Poláku, a dokon
ce ji zakazuje, jak říkají Poláci. Jiný zdroj nedo
rozuměni je též neprozřetelné vykonáváni censo
ry. Jako přiklad této americké censury se uvádí 
toto: V cyklostylovaných oběžnicích pro zmíněné 
Poláky, které vycházejí pod titulem tNasze Zy- 
Cie«. byl vyškrtnut výraz Královna Potoka, jenž 
označuje Pannu Marii. Censor UNRRY prý tento 
název • vyškrtl s odůvodněním, že Polsko je re
publikou a že tudíž nelze používat tak reakcio- 
nářského názvu.

Svatokrádežný čin. Pod tímto titulkem při
neslo >L’Osservatore Romano' následující zprá
vu: Ráno na Nový rok přistoupil jakýsi Renzo 
Piselli v Lusurascu u Piacerwv k svátému při
jímáni, a sotvaže přijal svátou hostii, hodil ji 
na zem a šlapa! po ni nohama. Zdá se. že Piselli 
bvl aspoň částečné opilý-. Komunistická strana, 
jejímž členem byl Piselli. ho hned vyloučila, 
jakožto nehodná, aby k ni náležel. Církevní úřa- 
dy nad zmíněným mužem vyřkly exkomunikací. 
Mimo to byl vyšetřován četniky a vydán soud
ním úřadům.

Masaryk a zednářsivi
Hugo Siebenschein vydal nedávno spisek: 

Masarj-k n Goethe. Nebude snad bez zajíma
vosti Jeho zmínka o zednářství v aouvialosti s po
vahou jak výmarského básntká, tak Masaryka, 
Autor nejdříve poznamenává, že Goethe j*» pesi
mistickým aristokratem O lidech, o jejich lásce 
k pravdě a spravedlnosti nemá velké mínění a 
k daVftm má dokonce hlubokou nedůvěru.. Svědčí 
prý o tom ne.sčislné množertví básníkových vý
roků. Pak pokračuje:

'Plodněji než výpočet a rozbor těchto mist 
bude, povkimnemedi ai básníkova vztahu k zed- 
ndřstvi, I svobodné zednářstvi totiž vyrůstá 
z premisy aristokratického pesimismu. Stoji a 
ondá s přesvědčením, které Lessing ve svých 
.ozhovorech s Falkem i^ýstižně formuloval asi 
tak. že vkcchna lidská zřizeni na věky věků jsou 
odsouzena k nedokonalosti a že je proto nezbytné 
nedokonalo»! zřízeni paralysovat dokonalostí osob
nosti. K hí, alespoň db jisté miry, dojdeme vý
běrem a i>ýchorou. Jde tedy o to. utvořit selekci, 
aristokratický výběr, jemuž jenom princip ta- 
jemnosti může zajistit semknutost a nezbytnou 
dávku nezranitclnosti. h7a tomto podkladě byly, 
mimochodem řečeno, za vžech dob zakládány 
řády všech druhů. Tyto zásady nebyly Goethon

O naší a vůbec 
slovanské jednotnosti

Slovanské sebevědomí v nás všech nesmírné . 
po válce stouplo. Většina z nas je toho míněni, 
že nvni nastává slovanský věk. Německo je po
raženo a zase mnohým z nás. zvyklým na nď- 
mistné zjednodušování situaci, se zdá. že ie po
raženo navždy, že už se oň vůbec nemusíme 
rat. Přemýšlíme, jak bychom využili zdánlivé 
vhodné situace a zvětšili ještě někde své území. 
Nějaký přiměřený titul se k tomu vždycky na
jde A zapomínáme při tom poi ád. že iak jednot 
livci, tak národové jsou velcí hlavně svou vnitř
ní cenou, jednotnosti své osobnosti. jde-li o jed
notlivce. a účinnou ideovou jednotnosti jde-lt 
o národy.

Vezměte na př. Polsko a jeho volby Můžeme 
nebo nemusíme mil k Polákům sympatie — oni 
jich k nám nikdy příliš mnoho neměl' a i v ně
meckém koncentráku pro nás mívali jen po" 
hrdlivý název Pepík — nedá se však popřít, že 
vice než kdy jindy je náš osud po iéio válce spo
jen s osudem jejich, t nám tedy musí záležet na 
tom, jak to tam chodí, jaké lam mají poměry, 
jakou vládu atd. A jako xiDOvěd* na to vše nám 
zbude jenom velký otazník, když Pia př. čteme 
zprávy jako tuto: -Mikolajczyk. bledý a nervos- 
ně kouřící jednu cigaretu za druhou, prohlásil 
na tiskové konferenci, žg ve svobodných volbách 
by získal 80 až 70 procent všech hlasů, jak se 
ukázalo při řádném sčítání hlasů v těch okre
sech. kam byl pozorovatelům selské strany po
volen přístup. Volby by měly být zrušeny, po
dle slov Mikola iezykových pokud možno nejdří
ve. protože vláda, sestavená v těchto pohnutých 
dobách, nebude mil podporu celého národa.--

I když odečteme mnoho z té zprávy na onu 
nervositu poraženého kandidáta, přece jen se 
nedá upřít — hlavně známe-li trochu Poláky 
z blízka —že to příliš slibné nevypadá a že-Pol
sko bude při nastávajícím mírovém jednáni sot
va působil dojmem silného, vnitřně jednotného 
partnera. A když uvážíme, co t sečko Polsko pro
dělalo. nemůžeme se tomu ani zvlášf divit a 
hloupě se snad naparovat, že my to umíme lepši. 
Srovnávat bychom se mohli teprve tehdy, až by
chom zkusili tolik jako oni. Ale aspoň by nás 
lo mělo vyléčit z toho našeho laciného slovan
ského optimismu, pohádat k práci, ke snaze 
o vlastní dokonalost a hlavně k vlastní i“dnotě.

A že s tou to také nevypadá skvěle, netřeba 
zvlášť připomínat.' Máme jedno*nou národní 
frontu. Máme vládu všech stran. A přece v po
sledním Dnešku napsali; Politikové dávno již 
vnímají, že od voleb nejde již o celistvou fron 
tu. nýbrž o určitý druh vlády téměř koajlčnf -

Navenek to citime v bojích jedněch proti 
druhým, kde jedna strana takřka proklíná mi
nistra strany oprčné. na př..pokud jde o mini
stra zemědělství Duříš». druhá strana, to zas 
oplácí bojem proti ministru z druhého břehu, 
každý čin. který nějak s jeho úřadem souvisí, 
prohlašuje za reakční nebo o něm hrobové mlčí, 
jako to dělá Rudé právo vůči rttiňlstřu Strán
skému. Vé čtvrtek dne 23. ledna-se. na př. otví
rala slavnostně Akademie musických umění. Byl 
taim pan president. byli tam rektoři ostatních ■ 
vysokých škol. Talich při tom. dirigoval Mičovu 
symfonii D-dnr, za niž mu podle Svobod, slova, 
poděkoval rektor nové akademie vřelým polib
kem. a hlavně by) tam -pan -ministr školství a 
měl krásný projev. A proto o tom všem neni 
v Rudém práni následujícího dne ani slovo a až 
druhý den pár úplně šablonovilých řádek.

To ie tedv ta naše ideální jednota. Co z toho 
plyne? 2e o ni musíme mnohem energičtěji usi
lovat. Je příliš drahocenná, aby nám spadla sa
ma do klina. Nedosáhneme jí nouze slavnostní
mi frázemi, nedosáhneme ji však také policej
ními obušky. Dosáhneme jí upřímným, mužným; 
»Dohodli jsme se. že se dohodneme!« i když 
tomu budeme musit obětovat leccos ze svých 
zálib, i když se budeme musit smířit s tím. že ne
bude vše po našem. ak.

proti mysli a nejedna z mich jej přitahovala: 
tomu, neodporuje skutečnost, ie básník. ač byl 
členem lóže do sklonku svého života, vůči zed.- 
nářů.m. a zedná.řské pra.ri projevoval mnoho, 
někdy i zdůrazňovaného chladu. neboť Go*th* se 
distancoval od odpovědnosti zc^ propast mezi 
ideou, a je jim prováděním.. Protn nejhlubši zed- 
nářskou konfesi Goethovu. nevidím v t^dnářských 
pisnich, které vznikly toliko z příležitostně zdvo
řilosti, nýbrž r fécMp slovech:

Geheimnis nur verbürget unsere Taten.

Masaryk nikdy nebyl zedndřetn, ač s* to 
leckdy h>rdilo. Jeho by rozpor mezi myšlenkou, 
a. skutečnosti nebyl tak poděsil, setkával se s nim. 
ve své životní pra.ri na každém kroku. Humanitní 
cíl Jóži, jejich ůeili o zlepšování svetq. mal, cenil 
a vítal. Odmital-li osobni kontakt se zedndřstvím 
důsledně, stalo se tak z toho zásadního důvodu» 
že mu tajemství a mystika, které toto úsilí opřd- 
daly, a metoda, věr a jící z dotčeného již aristo
kratického pesimismu byly proti mysli. Zcela 
v rozporu, s tímto postupem a z neochvějné víry 
v touhu lidské společnosti po poznání a pravdě 
vnášel do nejširši veřejnosti dobro a pravdu, a 
uskutečňoval z nich na tomto fóru nejvyšši do
sažitelnou míru. Dosažená, míra mu. pak byla 
cilem. neboť ovéřotuila spráxmost jeho poznáni 
V této oblasti se nikdy nespokojil spekulaci a 
přistupoval rovnou k e.rperimentu..

Vychází a efrkevnfm schválením.
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Křesťanský světový 
názor

Psal o něm*v nedělní »Lidové demokracii« 
Karel Severa. Chci-H k ieho článku připojit 
dnes některé poznámky, nechť si jc pan autor 
nevykládá jakoby byly úmyslně zamířeny proti 
němu. Vím. že tak jak on křesťanský světový 
názor liči, udčlal by to kdokoli jiný z lidové 
strany. V záimu . jasných pojmů nelze však 
mlčeti. Křesťanský světový názor je prý tedy 
toto: Vira. že ie Bůh. že stvořil svět a že jej 
řídí, že člověk ie Ivor stvořený k obrazu Boží
mu. že život, člověk a svět mají smysl. Křesťan
ský názor, iak jej Karel Severa definoval, 
ačkoli, iak znovu opakuji, je to obvyklý názor 
mnoha a mnoha líných, ie spiše obyčejný svě
tový názor spiritualistický než křesťanský. Mohl 
bv let stejně přijmout věřící žid nebo mohame- 
dán. mohl bv iei stejně přijmout nějaký deista 
nebo prostě vyznavač tak zvanéhh přirozeného 
náboženství. Není v něm nic specificky křesťan
ského. protože v něm Kristus není vůbec ime- • 
neván. Křesťanství má. iak známo, své jméno 
od Krista. On je v něm vším. Hiásim-li se ke 
křesťanskému světovému názoru, má to zname
nat. že se hlásim ke Kristu, a zase nc k jakkoli 
no mém vyloženému Kristu, nýbrž k lakovému 
Kristu, iak iei viděli apoštolově a iak z něho 
a s nim a v něm žily a žiti dodnes čelné gene
race věřících. Jen v Kristů má křesťanský ná
zor svou soudržnost, pevnost, vvhraněnost a 
jasnost. Jinak se rozplývá do mlhavého spiri- 
tualismu a bezzávaznostl. která při každé váž
nější zkoušce selhává pod náporem animálních 
sil. působících iak v jednotlivci, tak v davu. 
Křesťanský světový názor má tedv ien ten kdo 
věří v Krista jakožto pravého Boha a jediného 
Spasitele a Krále lidstva, kdo věří, že tento Kris
tus přišel mezi nás iako iediný vlastni náš uči
tel a kdo poctivě hledi ooznati každé ieho slovo 
a učinili z něho normu svého jednáni soukro
mého i veřejného. Jen stále těsnějším a pocti- 
vělšim přiblížením se k tomuto celistvému, ne- 
zkre lenému Kristu můžeme projevili obrodnou 
silu křesťanství a získat pro ně druhé. Jen tak 
zabráníme, abv hlášení se ke křesťanskému svě
tovému názoru nebylo spiše na škodu než k užit
ku ooravdciému křesťanství. Jen tak zachrá
níme hledající lidi, kteří k nám přicházejí, před 
zklamáním, které by pak’ se mohlo projeviti 
slovy, že ani u nás nenalézají nic nového, nic 
lepšího Karel Severa upozorňuje ovšem sám ve 
svém článku ledňák na to. že křesťanský svě
tový názor promítnutý do politiky, aplikovaný 
na oblast veřejného života, nevyčerpává vše
chno to. co i? obsahem dogmatické soustavy, 
souhrnem učení, kterékoliv křesťanské Církve. 
Upozorňuje dále na to. že Vatikán si nepřeje, 
abv kterákoliv strana mluvila v jeho jméně. 
To jest samozřejmé. Na jménech a firmách ni
kdy nezáleží, záleží na činech a na duchu, jenž 
se v nich jevi. Jestliže Církev nedoporučuje 
žádné straně, abv sí dávala jméno katolická, 
neznamená to že jí doporučuje nějaký program 
křesťanství kusého, zředěného, bezkrevného a 
tím ve skutečnosti žádného, neboť iak známo 
křesťanství nás chce úplně celé. Právě ieho ce
listvost. nebo chcele-U totalísmus, ovšem bla
hodárný. nikoho neničící, nikoho nevylučující' 
totalísmus. ie důkazem jeho božského původu. 
Jen si vzpomeňte na slova Kristova: »Kdo mi
luje otce nebo matku více než mne. není mne 
hoden, a kdo miluje svna nebo dceru vice než 
mne. není mne hoden.« Benedikt XV.. jehož 
slova citujeme na jiném místě, to připomíná: 
Buď přijímám celou viru katolickou, anebo tim. 
že ii nepři jímám celou, celou ji zavrhuji. Jen 
věci celé, konkrétní, jasné jsou reálné a sku
tečné a ien věci reálné a skutečné působi. pře
tváří život a budují dějiny, nikdy polovičaté 
sliny. Vaše řeč budiž ano. ano — nc. nc. Kdo 
není se mnou, proti mně ie. To plati o všem, 
i o politických stranách a jejich programech.

ak.

V těchto dnech

JE TOMU 2 5 LET

c<o zemřel

BENEDIKT XV.

Ovzduší vědy a víry
Ještě po první světové válce shodovala se 

velká řada badatelů, zejména u nás, v přesvěd
čeni, že víra nejen nepatří do blízkosti védy, 
nýbrž, že jest přimo překážkou svobodné vědy 
a mnohý badatel pokládal za nedůstojné, vyznati 
svoji viru veřejné. Bylo to jaksi módou, pohrdali 
vírou nebo býti k ní při nejmenším lhostejný.

Druhá světová válka jistě nepřerodila vše
chny vědecké pracovníky na celém světě, přece 
však zanechala hluboké stony v postoji dělníků 
vědy k náboženství, a to nikoliv k theologii ja
kožto náboženské teorii, nýbrž k náboženské 
praksí, k živé víře a k vyrovnanému životu- Tak 
slyšíme z Chicaga hlas dra Hognesse, volájicí po 
příznivém ovzduší, slyšíme v intencích UNESCA 
názer prof. Mumforda po celých osobnostech 
vědců a dokonce slyšíme, kterak tvrdí, že bude 
třeba mobilisovati náboženství, aby nám osob
nosti plně probudilé a tr-vale obnovené pomohly 
vybudovat! dílo proti zkáze atomových zbraní.

Jaký obrat! Za války vědecký důvtip hledal, 
kterak by sousttedll největší ničivou sílu ke zdo
láni člověka, dnes soustředěné úsilí, kterak by 
tentýž vědecký důvtip zažehnal zkázenosné vy
hlídky, tryskající z nedávné vlastní práce. A s'a- 
čil-li ke zplození zkázy houževnatý badatel s do
statkem hmotných prostředků, pak k budování 
míru za pomoci vědy jak se o to pokouší 
UNESCO, jest třeba vice, jest třeba celého člo
věka se všemi jeho složkami, člověka mravně 
vyspělého a nad to člověka čerpajícího svoji sílu 
ze zdrojů náboženského života. Tak se vývoj 
pomalu obrací k dávno zapomenutému ideálu, 
podle kterého vědec je člověk bohatého vnitřního 
života, člověk usku'ečůujlcí syntésu mezi vědou 
a vírou každým řešeným problémem. Rodí se 
ve vědě pochopení pro přirozené ovzduší vědy 
a viry.

V domácím prostředí českém jsme ovšem ještě 
zdaleka nedospěli ideálu vědeckého ovzduší stej
noměrně prozářeného vědou I vírou. Odezírejme 
od stoupenců dialektického materialismu, kteří 
z neznalosti našeho náboženství se. pokoušejí vy- 
budovati z vědy hmoraý tank, který by vědeckou 
ces'ou víru rozdrtil. Mimo tyto řady nemá u nás 
víra otevřených nepřátel na straně vědy, ale 
společného ovzduší vědy t viry u nás také ne
máme. Scházejí nám k tomu předpoklady. U nás 
není až na malé výjimky blízkého a častého 
styku profesora s žákem, ba ani mezi profesory 
samotnými není vždy tak hojný styk. Jak by to 
vědecká činnost tvořivá vyžadovala. Jsme velmi 
daleko vzdáleni středověkých kolejí, kde mistr 
se svými žáky tvořil rodinu. Tehdy i jednota 
viry byla podstatným pojítkem, nejen společný 

zájem vědecký- A tam byla kolébka pravého 
ovzduší vědy a víry.

Dnes nejsou podmínky pro obnovu středově
kých koleji, ale jest zde velká touha po vyrovna
ném ovzduší vědy a viry. Svým způsobem 
uskutečňuji tento ideál naše theologické fakulty 
se svými bohosloveckými semináři. Bohoslove! 
žiji jako velká rodina a snaží se uskutečňovati 
na sobě prakticky to, co theoretikové poznali. 
Kdo má zájem, může i hlouběji proniknouti do 
vědecké tvorby theologické. To jest ovšem 
zvláštní obor, jenž svoji vědou určuje ovzduší 
viry přimo a bezprostředně. Ostatní obory vě
decké takového plodného soužití neznaji.

A jsou to právě světské vědy, které by tako
vého ovzduší, prosyceného vědou a vírou, záro
veň potřebovaly. Potřebovali by ovzduší harmo
nické spolupráce iak učitelé pro svoji vědeckou 
tvorbu, tak žáci pro dobudování zdravého světo
vého názoru. Naprostou nezbytnosti se stává 
o‘ázka vhodného vědeckého ovzduší u věřícího 
akademika. V jeho nitru se rodí nebo drojjí syn- 
lésa vědy a vira. Na jejím zrozeni nebo zhrou
cení závisí celý směr dalšího života mladého 
intelektuála.

Ale i pro hotové akademiky, pro badatele a 
odborníky v různých vědeckých disciplinách 
chybí s'fedlsko, které by dýchalo vírou, které 
by nebylo zatíženo ctižádostivostí a které by se 
vyznačovalo onou bezprostřední otevřenosti a 
upřímností, jakou nelze nalézt! jinde než mezi 
dětmi šťastné rodiny.

V lůně šťastné rodiny františkánské zrodil 
se před válkou v tomto ducjju skromný vědecký 
ústav STUDIUM CATHOLI CUM. Přivábil k so
bě i členy mimo rodinu sv. Františka a slibně se 
rozvíjel, nokud jeho činnost nepřefala válka. Po 
válce opět otvírá svoje brány, aby přivítal pří
rodovědce, filosofy, lékaře, architekty, umělce a 
všechen akademický dorost a neklade si cíl men
ši, než uskutečnit živé ovzduší vědy a víry, dvo
jice to. spolutvoříci a spoluvychovávající. A ne
klade malé nároky na své členy. Jak^ia svých 
docentech tak na svých posluchačích žádá život 
podle víry, jako předpoklad zdárné a nekompro
misní vědecké práce. Žádá poctivost samostat
ného vědeckého úsilí a věrnost zásadám vědy 
a víry i po opuštění ústavu v praktickém životě- 
Jest to ústav, jenž vědomě uživá nadpřirozených 
prostředků, aby na své členy svolával milost 
Boži a Světlo Jeho, jako předpoklad veškeré 
intelektuální činnosti vůbec. Jeho členové žiji 
pro vědu z víry.

Stane-li se STUDIUM CATHOLICUM ohnis
kem vědeckého úsilí badatelů i studentů z víry

i 

„Útěk do Egypta" 
a útěk od věcné kritiky

(aneb odpověď p. architektu Čermákovi).

Kategorické odmítnuti malíře Ro.iauita p. 
architektem Čermákem v posledním čísle Kato
líka působi dojmem, že p. architektovi se prostě 
Rouault nelíbil a proto byl souzen a odsouzen. 
Což o to. ono se leckomu lecos nelibí (tak mě se 
na př. nelíbí právě ten způsob odsouzení, neboť 
malíř velikosti Rouaultovy si zaslouží alespoň 
odmítnutí věcné a doložené), ale to vše ie 
vedlejší, neboť nejde o líbeni či nelíbeni, ale 
o to. ie-li věc. k.erou odsuzuji, skutečně odsou
zení hodna. To znamená v našem případě, jsou- 
li obrazy Rouaultovy skutečně špatné, a je-li^ 
pravdou, že »utíkají« od křesťanské ethiky. jak' 
p. architek »tvrdí Clm to bylo doloženo?

Pomineme-li všechny ty poklony složené 
dnešním umělcům (udivovatelé a dekadenti). 
dovíme se o nich, že nemohouce nalezli směr 
nahoru a p.ece hnáni pudovou tvrdošiiností. 
musí se v.viádřiti i směrem dolů.« a pod. Byl 
bych opravdu velmi rád. kdyby nám d. archi
tekt mohl vvsvětliti. co tim mysli. Říkám však 
předem, že se nechci spokojit tou prostou od
povědi. že směr k Bohu ie směrem nahoru 
a naopak, a že tedv to. co k Bohu vede. .. atd. 
Pro mne. iako malíře, ie obraz plochou, na niž 
jsou podle určitých pravidel a určitého řádu 
rozloženy barvy. A divák vnímá a může vnímat 
pouze to.- co ie poměry ploch, čar a Darevných 
tónů na ploše uskutečněno a nic vice. Neboť 
vše. co vnímá a co na něho působi. musí prolit 
ieho zrakem. Je-li tedv nějaký směr »nánoru« 
nebo »dolů«, pak se konkrétně ievt zde na for
mě. A tady bv mne, pane architekte, zajímalo 
Vaše vysvětleni, proč obrazy Rouaultovy jsou 
tvořeny »směrem dolů«. Já sám se domnívám, 
že to. čemu Vv říkáte směr »dolů«, ie směrem 
»nahoru« a naopak.

Z Vaší kritiky ie zřeimé. že Rouault je pro 
Vás příliš málo »romantický«, příliš málo půso
bi. příliš málo poučuje a povznáší (alespoň 
v tom smvslu iak Vv byste si to přál) A to. co 
našlo milost před Vašima očima, jsou věci z celé 
výstavy nejvíce »působící« — zejména Kristus 
(c). což můi názor ien potvrzuje »Neni zde ani 
touha povznést toho, který se divá, ani jet po
těšit nebo přivést k lepšímu«, říkáte dále. Před
stupujete tedv před umělecká díla s určitými 
názory, požadavky a předsudky a chcete o nich, 
abv jim odpovídala. Znamená to. že sc na obraz 
nedíváte, ale že ho používáte jen 1ako impulsu 
a východiska Dro uvolněni vlastních představ 
a myšlenek, a tyto svoje »myšlenky , pak zpětně 
do obrazu vkládáte, případně, je-li obraz malo
ván způsobem tak odlišným od Vašeho cítění 
a myšlení, že svoje představy do takového obra
zu přenést vůbec ifemúžete. oak Isle znervosněn 
a odsoudíte obraz, že ie špatný, iako se stalo 
zde v případě Rouaultové. aniž jste však užil 
iediného a to opakuji, jediného opravdového 
důkazu proti. *

Vytýkáte dále dnešním umělcům a Rouaul- 
tovi ncdcsiatek hlubokého ponořeni duš» do 
nadpřirozené stránkv předmětu’. Zde stačí uká
zat na oř. na Rouaultovu práci č. 29 (Satan) a 
porovnat s těmi obvyklvml obrazv ďáblů, tak ie 
známe z různvch těch »Posledních soudů . 
»Triumfů smrtí« a pod.. aby bylo zřeimé. kdo 
šel ve svém poznáni hlouběji.

Rovněž tak tvrzeni o obraze -Útěk do Egyp
ta«. že totiž »udivuié umem, s kterým ie potla
čeno vše. co obecné by charakterisovalo scénu 
útěku do Egypta, iak ii známe z biblické děje
pravy«. ie zcela neopodstatněné, neboť, hle, co 
víme a známe: »On (rozuměj sv. Josef) Vstav, 
vzal dítě i matku ieho v noci a odešel do Egyp? 
ta.« (Mt 2. 14.) Nevím, v čem zůstává obraz dlu
žen textů.

Vím však, o co jde: Vy chcete, abý umělecká 
dila byla taková a laková a ona jsou jiná Je 
zde něco, co ie iiné. než naše zvyklosti, někdo, 
kjjo mluví jinak, než jak my mluvíme A tomu 
je třeba zabránit, abv někdo takový — kdo ví 
odkud sem přivandroval — nás rušil z našeho 
pohodlného klidu a boural to. na co jsme si tak 
dobře zvykli. A pro to. ie-li třeba, musí proti 
takovým kazimirům pomoci i Andělský doktor, 
sv. Tomáš (dokonce Summon Contra Gentiles — 
iako proti pohanům).

A přece, je to svátý Tomáš a scholastikově, 
kteří svědčí proti Vám. Václav Boštik-

Abychom dokázali svou objektivitu, přináší
me tento projev nespokojenosti s posudkem Ro- 
naultovy výstavy, její jsme přinesli v před
minulém čísle. Nezapíráme při tom. že s tímto 
projevem nesouhlasíme, protože nikterak ne
ukazuje. proč je předešlý posudek nesprávný. 
Nejde pouze o rušeni pohodlného kli- 
d u. jde o celou definici výtvarného uměni, 
o jeho místo v celkovém duchovém a kulturním 
životě člověka. Sv. Tomáše autor této odpovědi 
asi příliš nezná. Jinak by se nepozastavoval to
lik nad názvem jebo knihy Summa contra Gen
tiles a nedělal by ar něho zbytečné závěry. Mám 
ovšem zato, že právě člověk vychovaný sv. To
mášem se moderním malířstvím nadchnout ne
může. Jedním ze základních rysů thomismu jc 
totiž přesvědčení o realitě přirozenosti lidské, 
která je v hlavních rysech stejná ve všech kon
krétních lidech. Z ní plyne mimo jiné jednota 
lidského nazíráni a cítění. Plyne z toho tedy, že 
se zdravé lidské cítěni a vnímáni všech dob 
musí nějak shodovat v úsudku, co jc krásné. 
Jestliže tedy toto spontánní lidské cítěni stojí 
před tolika výplody moderního uměni s tako
vou bezradnosti, jestliže v nich nalézá vétšinou 
tak příkrý rozpor s uznávaným uměnim minu
losti, nelze se ubránit! dojmu, že tato bezrad
nost je odůvodněná, L j. že mnohé to moderní 
umění není uměni, nýbrž tápáni lidi. kteří se 
odvrátili od Světla. ak.

žijících, pak se splni touha jeho zakladatelů, 
aby česká věda a česká obec akademická přispěla 
svým specificky českým přínosem k oslavě 
Tvůrce v okruhu ostatních katolických učilišť, 
šířících ovzduší vědy a viru po celém světě.

a byl zvolen

PIUS XI.
RNDr Artur Pavelka.



Moralisovat nestačí
Již Isme iednou v Katolíku věnovali pozor

nou současnému úsilí tisku. 1ež směru fe k zvý
šeni porodnosti. Jeho podkladem íe smutný pro
počet,-že roku 1930, budeme mit o 293 000 matek 
méně než při sčl.ám lidu r. 1930. což znamená, 
že bude pravděpodobně také o 600 000 děti méné, 
nezvvši-li se nápadné průměrný poíel děti v ro
dině. V posledním článku odmítla Isem mate
rialistickou propagandu, která ve zvýšeni po
rodnosti vidi len praktický hospodářský pro
blém. a která se touto neiiemněišl lidskou otáz
kou zabývá iako každým iiným problémem 
zvýšeni živočišné produkce. Prosiřédkv jsou pro 
hledisko' tohoto druhu stejné jednoduché: plá
nováni. subvencováni a propaganda.

■ Dnes si chci všimnout druhé skupiny lidi, 
jímž leži otázka potomstva na srdci. Jsou to ti. 
kteří v ni vidi problém mravní, tedy především 
katolíci. Bohužel ani tu nemůžeme dosud být 
plně spokojeni. Vadi-11 nám u materialistů je
jich pouhá surová praktičnost, postrádáme zas 
u druhých větší mirv realismu a konkrétní so
ciální činorodosti. Je listě nesporné a správné, 
že na rodičích žádáme plném mravních povin
nosti a závazků. Nebvlo bv však v pořádku, 
kdybychom se zároveň, vší silou nezasazovali, 
abv pro to bvlv lidem dánv aspoň minimální 
vně;ši předpoklade. Nesmíme totiž zapomínat, 
že se tu v poměrech proti dřivělšim věkům so
ciálně velmi změněných obracíme na množství, 
a nikoliv na tednollivce. Křesťanskou obětavost 
můžeme žádat na všech křesťanech Je však 
reá.né, očekávat od viech lidi hrd.nsivi? Znáte- 

11 pár městských zaměstnaneckých rodin, s dět
mi a bez bviu. musíte uznat, že tu ilž nejde en 
o obětavost, nýbrž o křesťanské hrdinství. Ne
běží tu totiž ier. o tu velkou práci, o zřeknuti se 
společenského a kulturního života a o sníženi 
životni úrovně rodičů při přivítám každého no
vého potomka na svět. Na rodiče dobré vůle 
nepůsob! tak vědomi vlastni ůlmv a leště vět
šího strádán mnohem víc ic tiži pohled na děti, 
kterým nelze dát to. co mail děti z méně počet
ných rodin, ani hmotně, ani pokud idc o vý
chovnou a zdravotní péči.

Že toto vědomi sráži 1 katolíky ne nouze ma
trikové nebo příležitostné (a ti netvoři většinu 
národa), ie vidět z toho, že ani u nich dnes nem 
počet děti zvlášť nápadný. J me dne« prostě 
vůči dětem citlivělši. • A tuto snad' přemirnou 
citovost může překonat ien víra theologická, jíž 
ie dnes tak málo. Víra, že jediné, na čem záleží, 
ie nesmrtelná duše dítěte.

P. Heidler oiše. že dříve u nás bylo v kato
lické rodině 5—8 děti, a že v Holandsku tomu 
tak Ie 1 dnes. Je to nouze tím. že se u nás 
katolíci tak zhoršili a že v Holandsku tou o to
lik dokonoieiši? Nepůsobí tu také to. že se u nás 
změnily i sociální pomjrv?t Dnes ie mnohem 
těžší pro zaměstnaneckou rodinu vychovat 5—8 
děti než tomu bývalo v zemědělské nebo ře
meslnické rodině p'ed 50 Ietv. A za tu dobu 
nastal u nás ohromný přesun obyvatelstva do 
zaměstnaneckých povolání. Opravdové mladé 
kn‘ollkv dnes naide'e neišbiš mezi Zaměstnanci. 
V tuouil do manželství s radostným úmvslem 
mít hodně děti ale pak jsou každým rokem 
smutníš!. vedouce sp znepřáteleným životem 
těžký boi o svá předsevzetí. To ie skutečnost 
tak obecná, že nedá žádnou práci li zjišťovat. 
Nechci ovšem pochybovat o tom. že holandští 
katolíci isou leoší než mv. Ale divefme se na 
celou skutečnost. V Holandsku katolíci do
nedávna neměli přistup do veřeiných zaměst
náni. To lim časem velmi .prospělo, neboť se 
museli věnovat obchodu, živnostem, zemědělství 
a opdnlkáni. takže ani dnes nejsou valně za

„Integrální katolíci"
bodně, při tom však skromně a nesmí si při 
tom připisov&tl právo obviňovat! druhé, kteří 
jsou míněni opačného, obviňovat! je pouze pro
to. že jsou opačného míněni, obviňovat! ryzost

před nedávném se v jedné apologii katolic
kých spisovatelů objevilo znovu slovo »inte
grální katolictví« — »integrální katolíci«. Pro
tože právě vzpomínáme 25. výročí smrti Bene
dikta XV.. není bez zajímavosti připomenouti. 
že právě tenth papež, nastoupivši na Petrův 
stolec v prvních týdnech první světové války, 
měl s »integrálními katolíky« mnohé nepříjem
nosti. že jejich název odsoudil, že odsoudil 
vhodnost takového jejich nazývání.

Bylo to právě v posledním desetiletí před 
první světovou válkou, kdy Církev katolická 
vedla bol se svým vnitřním nepřítelem: moder- 
nismem. Některým theologům se totiž zatočila 
hlava z tehdejšího vrcholícího technického po
kroku. jehož stíny 8 slabiny nebyly ještě osví
ceny dvěma světovými válkami. Německá filo
sofie nepozrfaťelnosti duchových věcí byla tehdy 
také vševládnouci. Z toho odraz 1 do myšlení 
theologického, témuž později bylo dáno jméno 
modernismus a ienž skutečně znamená podvrá
ceni filosofických základů křesťanství. Piu X. 
bude vždy náležeti dějinná zásluha přemožitele 
této strašně nebezpečné herese.

In egralismus je opačným pólem moder
nímu. Protože' ve snaze porozumět! moderní 
době došij někteří příliš daleko, stali se here
tiky. dostanou druzí tak panický strach před 
všim. cq se tomu bude jakkoliv podobat, že 
ochromí takřka veškeren život v Církvi, proto
že. iak známo, nic neni více ochromuiíci než 
stálý strach před nebezpečím, před pádem, před 
zblouděním. Tento strach pak vede k podezří
váni všech druhých, u nichž se každé volněiši 
hnuti vvsvčlluie iako nákaza modemismu. jako 
nedokonalá, kolísajíc! víra. »Integrální katolíci« 
utvoří zvláštní tábor, ienž jediný, podle jejich 
míněni, ie skutečně věren papeži, ienž jediný 
má celou, neporušenou »integrální« katolickou 
víru. Toto své přesvědčeni dovedli v posledních 
letech Pia X. velmi obratně rozšiřovat prostřed
nictvím zvláštní tiskové kancaláře. kterou si 
tehdy v Rlmě zřídili. Jelich vůdce. Benigní, do
vedl si u Pia X. získat! nesmírnou důvěru a ve
liký vliv, bohužel ne vždvckv blahodárný. Jsou 
dokonce domněnky, že právě tento poměr k Be
nignímu ie překážkou a brzdou zabraňující 
rvchleiší postup procesu blahořečeni Pia X.

Zvoleni Benedikta XV. bylo reakci na tuto 
nepříliš dýchatelnou atmosféru tntegrallsmu. 
Pevni encyklika tohoto papeže, vvdaná s datem 
1. listopadu 1914. obsahute misto. jež ie zřej
mým odsouzením »integrálních«. Zni takto:

»Žádný jednotlivec nechť se nevydává 
v Církvi za učitele, nechťsi je to knihami nebo 

. časopis}* nebo veřejnými řečmi. Všem je přece 
známo, komu byl učitelský úřad v Církvi od 
Bo!:a svěřen.'Jemu budiž tedy ponecháno ne
dotčené právo mluvili, ttzná-ll 4o za vhodné, 
povinnosti ostatních pak Je podrobili se s úctou 
a poslušnosti mluvicímu. Ve věcech, ve kterých 
možno býti různého názoru, protože apoštolská 
Stolice o nich nenronesla žádného svého úsud
ku. má krždý právo pronéstl mínění své a bá
jili je. PH všech takových diskusích je však 
třeba se varova'i způsobu mluveni. Jenž uráží 
lásku: každý může hájili své mínění sice svo- 

stoupeni v zaměstnaneckých kategoriích. A kro
mě toho — iak mně loni jedna Holanďanka 
vyprávěla — katolíci se tam věnuií péči o po
tomstvo velmi konkrétně. Tak na př mají po 
celém Holandsku síť katolických sociál
ních poraden, mám-li jmenovat aspoň jeden 
přiklad. Z jejich vřelého sociálního smyslu, kte
rý se neomezuje na hlásáni mravních požadav- 

jejich víry nebo solidnost jejich kázně. Rovněž 
tak je naši vůli, aby naši přestali užívali názvů, 
kterých nedávno začali užívati k rozlišováni 
jedněch katolíků od druhých. Nechť se jim vy
hnou netoliko jako světským novotám, 
které se neshodují ani s pravdou, ani s dobrou 
vůlí, nýbrž také proto, že z toho vzchází mezi 
katolíky veliký zmatek a neklid.

Jest podstatnou vlastností katolické 
víry, že k ní nelze ničeho přidati, ničeho 
nelze od ní odejmouti. Buďto ji celou za
chováváme, nebo ji celou zavrhujeme. 
Není tedy třeba žádných zvláštních pří
vlastků k označeni naši katolicity. Nechť 
každému stačí, že může svoji víru vyzná
vat takto: Křesťan je mé jméno, kato
lický je mé příjmení; o to jen ať usi
luje, aby byl skutečně tím, co jeho jméno 
značí.«

Tato slova encykliky jsou talc jasná, že nelze 
pochybovat!. kdo ie jimi míněn. Platí samo
zřejmě i dnes, ani dnes není třeba rozlišovali 
Ratoliky na integrální a neintegrálni.

Někomu se možná zdá. že je to pouhý spor 
o slovo, o jméno, o název. A přece pod tím 
jménem bývá celý velmi odlišný názor na život, 
celý vejmi odlišný charakter lidský.

V jednom theologickém slovníku ie integra- 
lismus charakterisován takto: I. je ve své nei- 
hlubší podstatě výrazem téže duševní Konstituce 
na poli náboženském, Iako tolalismus na poli 
politickém. Zdůrazňuje sice »voji celistvost (in
teger: celý, nedotčený) tato celistvost však bývá 
mnohdy exaltovanou jednostrannosti, která za
pomíná na složitost všech stvořených věci, a tak 
se na poli theologickém ocitá proti své vůli 
v sousedství heretického soirltuallsmu a super- 
naturalismu ienž zapomíná, žo sice ne samým 
chlebem živ ie člověk, ale plece také chlebem. 
Stejně tak se zvrací v nesnášenlivý klerika- 
lismus. jenž Ie přímým opakem pravé katolické 
akce, která ncnl ničím jiným než rozumná děl
ba oráče v Církvi Kristově, podle slov Apošto
lových: »On učinil z jedněch apoštoly, z dru
hých proroky, z jiných pastýře a učitele atd.... 
až bychom se sešli všichni v» jednotě viry a po
znáni Syna Božího v míře plnosti Kristovy.« 
(Efes. 4.)

A tatáž jednostrannost se pak jeví y názo
rech politických, sociologických, zkrátka ve* 
všech oborech lidského života a kul'ury. V kaž
dé jednostrannosti bývá však' vždy cosi nepři
rozeného. co se msti, co vzbuzuje právě onen 
zmatek a neklid, o němž mluví Benedikt XV. 
ve zmíněné encyklice.

Z této historické reminiscence tedy plyne, že 
netřeba so vracet! k tomu, co se neukázalo ni
kterak blahodárným, že netřeba znovu začínat 
mluvit o »integrálních katolících« a »integrál
ním katolicismu«. ( ak.

ků. ale usiluje též o pomoc, bylo by opravdu 
možno souditi. že isou Íepšími katolíky.

Nechci nikomu nic vytýkat: jednak Ie odpo
vědnost nás všech stejná, jednak vím. že prvním 
úkolem katolíků ie hlásat mravní zásady (a žit 
podle nich). Mám však doiem. ž.e omezit se na 
hlásáni jinak správné zásady: »Dá-li Pán Bůh 
kozičku, dá také travlčku«. ie dnes řešeni jaksi

Před oslavami svaio- 
vojtěšského jubilea

Na přání •!• Em*, ndp. arcibiskupa Modr. Be
rana ustavil se v Praze přípravný výbor pro oslavu 
950. výročí mučednické smrti pražského biskupa 
svátého 'Vojtěcha, patrona země České. Ncjdtetcj- 
nějSf arcipajátýř sledoval pozorně a s velikým zá
jmem dosavadní porady přípravného výlxíru a 
schválil řadu námětů, které mu byly předloženy. 
K jejich provedení dojde postupně v tomto roce, 
který z podnětu posledních biskupských konfe
rencí je pro katolíky v Československu rokem sva- 
tovojtěfiským. Vedením přípravných prací byl 
ndp. arcibiskupem pověřen spirituál kněžského 
semináře v Praze P. Jan Lebeda, předseda lite
rárního odboru ArcldiecAsního pastoračního ústředí. 
K ustaven! obvyklých slavnostních komitétů a jed
notlivých pracovních komisí dojde v neibllžší době. 
Úřaduje však již Sekretariát pro oslavy 
svatovojtčšského jubilea za vedení 
osvědčeného gener. uekrc-táfe katolického sjnz.u 
v r. 1935, Šéfredaktora Josefa Pnptcl, a to v bu
dově arclbískupsjiého semináře v Praze-Dcj- 
vlcích, Sadová 3. Na tuto adre.su jc třeba 
se obraceli se všemi dotazy stran připravovaných 
oslav, které se budou konntl zejména v době mez! 
oběma svatovojtěSským! svátky, t» j. ntezj 28. du!>- 
neni a 25. srpnem t. r. Podrobné pokyny budou 
včas vydány. Já.

Pout k hrobu biskupa Dra Aut. Po
tí l a hy u přílařitosti patnáctého výročí Jeho smrt! 
bude se konat» v pátek dne 11. února U r. ve vole- 
chnunu Svatovítském. O 17.30 zaCnou slavné ncípory 
ke cti sv. Vsclava v kapli Svatováclavské, odkud pů
jde pak piu\od ke hrobu zesnulého biskupa, kde bu» 
tle pobožnoat s promluvou dp. P. Lebedy.

•>

Mariánská družina knéží u a v. I g n á- 
c. e bude korali avou obvyklou mfsíéní schůzi V Dru- 
žinské kapli ve středu dne 12. února u r. o 4. hodíné 
odpoledni, od duchovní četba.

neúplné a příliš snadné. fCl. »Nechci bvt mat
kou« v Lid. dem.) Chybí nám aktivnost, čino
rodost vůči potřebám lidu. Klameme samt «ehe. 
kdvž se domníváme, že isme udělali hodně pro 
povznesení nejvíce ponížených bratří. Co isme 
udělali, není ani setinou toho, co isme měli udě
lat. A hle — naši oráči udělali iini. a Klidí -také 
ovoce. At nikdo nezatracuje dělnictvo, že zra
dilo; zradili křesťané a především ti. kdo mají 
povinnost vůdcovství.

Církev vehnvala rodině vždv největší péči: 
wtvořila celý soubor rodinného práva Proto íe 
tím bole^tněiSÍ pozorovat, iak isme dnes, kdy 
rodina je opravdu y kritické situaci, předbíháni 
i v této věci. J Katolík otiskl zorávu o s ezdu 
zdravotnických pracovníků KSC. kterv navrhl 
některá konkrétní opatření na podporu popu
lace. ÜRO přišlo 5 návrhem na zvýšené a od
stupňované přídavky na děti. Očekává se ieště 
další iniciativa. Proč takové a lepší návrhv ne- 
Í5ou veřejně a účinně prosazovány těmi. Ilmž 
opravdu záleží na rodině, a iimž ie novorozené 
nekonečné víc než budoucí pracovní jednotka? 
Zase se íen díváme a mluvíme obecně. Jako 
bvchom ani nepozorovali tu strašnou logiku 
zisku a ztrátv: platíme si dělnictvo — a ie naše; 
nlatíme si Školv — r isou naše; připlavme si na 
děti — a budou naše. Dagmar Jechová.

Celibát — hrob m’adých srdcí
Klenuté prostory, opředené pavučinami. Sta

letá zatuch'ä atmosféra. Ponuré chodby, V kaž
dém rohu rozšklebena tvář pekelníka a nad nim 
napsaný hřích, za kerý se škvaří v kotli. Sem 
tam se ploužily postavy v klerikách, samozřejmě 
schýlené a ponuré (viz shora o chodbách).

Kaple! Zvlášť zpö'ob’lé místo, aby se tam 
rozvíjel dramatický .zůnas mezi mládím a kru
tou silou osudu. K’ekótkn v šerém zákoutí, jako 
stvořené, pro zoufalo zhrouceného bohos’ovce. 
Myšlenky černě jako asfalt. Bodající osten ži
votního žalu Vábná vidina divči tváře. Úzkostí. 
Vzlyky Ztrnulý.pohled na krucifix. Pak pooe- 
né'dé uvolňováni a osudové utišeni (a=i jako 
když si dáte třikrát wh’sky). A na dně duše se 
-hec'itó ďábel.

Nepochybně vězení, někde hluboko- Třeba 
i mučírna. aspoň pro psychologický účinek.

To je seminář.
Jít tam - na to musi být kus odvahy, fikáte si 

a je vám zvláštně, kdy; .jste už blízko. Vstoupíte 
a je v.ám ješ ě zvláštněji. Ne a ne najit .ponuré 
chodby a pekelníky. Není za'uchlé atmosféry. 
Tady, napadne vám, by se klidné mohlo libit 
1 ministerstvu Ani postavu v klerice nelze spatřit 
— opravuji, právě sc něco začernnlo za rohem, 
takový nekďr ďouhý. Dovolle. on běži! Chodba 
tak sto metrů dlouhá a mládenec v černém vy
vinul docela slušný sprint. Divíte se, že v tom 
nezakopne.

Prolezete budovu až dolů do sklepů. Není 
chmurného vězeni! Neni zhroucených poslav! 
Jsou tu dlouzí i krátcí, basové i tenoři, ale vtipy 
dělaji naprosí« svorně Umi se smát, určitě, 
i nahlas a šťavnatě. Vůbec máte takový dojem, 
jako by tu chybělo to, čemu se normálně říká 
otrava a slušněji smutek- — Ha. přece! Tady 
z tělocvičny vychází jeden posupně zamračený. 
Konečné někdo s duševními mukami. Slyšte, 
bručí si do třídenních vousů. Dovíme se tajem
ství. »Viclft-át už to rugby nezkouším. Přece mám 
jen jeden žaludek a jednu hlavu « Ach tak, 
omyl. Obtíže pouze rázu sportovně fysiologic- 
kélto.

■Romantické chvěni nervů vás dávno přešlo 
a chladně uvažujete, že jste tu nepotkali ani 

jeden dobrodružně románový motiv. Obracíte so 
na ústup z tohoto obyčejného místa, když .«o 
přihlásí přítel Nápad: »A co káplo?« Ať žijí 
nápady! Seminární kaple, zajisté, klíč k tajem
ství. Je až nahoře, snadno unikla pozornosti.

Jste tam. Hle — šeré zákoutí, klekat ko, boho- 
slovec. před oltářem věčné světlo, ale neklekli 
jste, protože ná to nedržíte. A teď nic snazšího 
než znamanat, co si myslí ten tady.

Pozítří má svěcení. Aha — udělají ho pod- 
jáhnem. Už vid', jak bude ležet na tváři před 
oltářem. Slyší slova biskupova: »Ještě jsto svo
bodni-« To jest — ještě by mohl vstát a •.. třeba 
za měsíc mít svatbu A'.e potom, po svěcení už 
ne. (Hrůza!)

Rozmýšlí st to. Je mu jasné, že chce pracovat 
pro Krista a rozdávat ho lidem. (Poněkud ne
rozumíte.) Připomíná si. jak ho od kterýchši let 
přitahovalo kněžství. Zjišťuje docela poctivě, že 
si neumi představit větši životni . radost. (Opět 
nerozumíte.)

Ale na druhé straně povinnosti. Zodpověd
nost. Obtíže. Boj- Nenávist. (Píšete si. že hluboce 
vydechl). Měří v duchu síly a pravi: Láska musí 
nř-o dokázat. (Zajímavé, láska!) Nechci být 
méně než Spluňšti. Xaver, Vlaney, Bosco, Voj
těch, Stojan. Podlaha. Aspoň odvánou. Nebudu 
skuhrat a fňukat, .když nepřítel řve na všech 
frontách. Mám chtít se rvát za Boha. A Bůh 
bude ve mně. Svátost je sila.

Zbývá jen celibát. (Konečné ) Radil se se zpo
vědníkem a spirituálem. Oba ho ujistili, že íe 
v tom ohledu dobře připraven a nemusí se bál. 
Ale rozhodující Ano si prý musí řicl sám. Proto 
teď rozvažuje Na minulost vzpomíná docela 
klidné (což je s vašeho hlediska trapné), 1 když 
si umí živé představit, jak je to, když se člověk 
zamiluje? (Výborně, a teď podle csvídčeného re
ceptu v» filmu zPáter Vojiěeh nějaká památka, 
fotografie, melancholie v očích, vichřice citů ...) 
— On se. prosím směje! Jakže, co při tom říká? 
Prý každá láska je slabá proti Boži lásce. Na
prosto nechápete, ale on se tváří talc, že jste 
ochotni mu to plně uvěřit.

Přemýšlí dáL Manželství, zřejmě, není zlá 
věc. Naopak, dobrá věc, podložená svátosti. 
I láska k Bohu v nem může krásně růst. Proč 
by tedy nebylo pro kněze?

Opakuje si důvody pro celibát, jak jsou ob
vyklé. Blízkost k Eucharistií. Větáí volnost k prá
čů. Důvěra lidu. Nezdají se mu závažné. (Schva
lujete.) Zato něco jiného. Zvolna si říká Kristo
va slova: »Kdo můžeš pochopit, pochop. — Neni 
nikoho, jenž opus‘,11 dům nebo rodiče nebo bratry 
nebo manželku nebo dítky pro království Boži, 
aby nedostal mnohem vice v čase tomto, a v bu
doucím věku život věčný-« Vidí řeholní sestry, 
kleré pochopily. Řeholní bratry, kteří si vybrali 
toto, aby byli víc Kristovi. Z lásky. £ co jich" je- 
A nemalí Kristovu kněžskou moc. Ani nejsou 
pastýři Kristova stáda. Bylo by možné, abvch 
já dal méně? (Jste v rozpacích, kam se poděly 
problémy Pátera Vojtěcha.)

Ale chce se podívat až na dno věc'. Přijdou 
nové situace Neni jedno žít v klidu sem náře 
nebo stát sám uprostřed všelijakých ničemností. 
Pozná ještě kolikrát citelně, že krev neni voda. 
Nic jim spirituál nezakrýval až jeho časté při
pomínky skoro mrzely. Konečně, sám zná faráře, 
který dokonce odpadl k vůli celibátu. Stejně ka
techeta. který ho kdysi učil ve škole. Jiný farář 
přešel k sektářům a strhl ssebou spoustu lidi- 
Smutek a bolest. Ale vf také, co v tom bylo. 
Lehkomyslnost. Zahráváni. Pánu nepatřilo celé 
srdce. Naproti tomu slyší starého faráře: »Ještě 
jsem ani jednot! nelitoval, že jsem se stal kně
zem.« A profesora bohosloví: »Pánové, když je 
c’ovèk mladý, myslí si, že přináší kdovíjakou 
oběť Ale čim je starší, tim lépe poznává, žč 
doslal,mnohem více než dal.' Vidi tolik bojov
níků za kříž, kteří sě umějí dávat lidem, protože 
sa dali Bohu. Čiti, jak je to skvělé. A je mu 
dorela Jedna. zdali Církev má zákon o celibátu- 
On Je pro něj rozhodnut, protože sám chce-

Domyšleno a dobojováno. Tělu, světu a ďáblu 
je hozena rukavice a Kristu je řečeno šťastné, 
vidoucí a pevné ANO. Ne. vůbec no křečovitě 
a zoufale Š takovým slunečn'm klidem, že byste 
z něho, být ďáblem, dostali mrazeni.

Stojíte zase na ulic! a čekáte na elektriku. 
Zachmuřeně dumáte, že vám Páter Voj ěch ne
vyšel a že vůbec nevyšlo nic. Listujete v zá
pisníku a zachytíte slovo láska. Správně tečeno, 
nerozumíte. Jen tak něco se vám dere z hltibih 
na povrch duše. Zajímá vás, co to vlastně je a 
zamvslíte se nad tím. Až pochopíte.

Závist XX

Ještě o švýcarské svobodě
Psali jsme o ní již minule. Všecky švýcar

ské noviny věnovaly alespoň jeden- sloupec, vět
šinou na prvni straně, protestu, který přinesl 
důležitý katolický deník lucernský -Vaterland«. 
Jednalo se tam o změnu rozhlasového vystláni 
v poslední chvíli. Ředitelství bernského rozh'a- 
su zařadilo podle z.vvku do vánočního pořadu 
protestantské bohoslužby s kázánim a bohos.už- 
by katolické s krátkou promluvou. PH ketol'c- 
kých bohoslužbách měl pronťuvlti duchovni 
rádce studentů basilejské university P. Urs von 
Balthazar. Ředitelství rozhlasu bylo upozorněno 
na fakt, že onen duchovni rádce je Jesuitou a 
následkem toho došit páni od rozhlasu k názoru, 
že mu nemohou dovolit! mluvit do mikrofonu. 
Existuje totiž par. 51 švýcarské ústavy z r. 1B4B, 
doplněný a objasněný r. 1874. jenž »zakazuje 
řádu Jesuitů a spřízněným společnostem sídliti 
na územ! švýcarském a rovněž tam vykonávat! 
jakoukoli činnost v kostele a ve škole«. O roz
hlasu neučinili samozřejmě zákonodárci žádné 
zmínky. »Vaterland« na to upozorňuje ve svém 
protestu proti úzkoprsému výkladu čl. 51 stá'ni 
ústavy. Správa rozhlasu se naléza mezi dvěma 
ohni, neboť tiskoviny protestantské upozorňovaly 
nedávno na tak zv. jesuitské intriky za účelem 
obejití ústavní překážky. Brožura »Politický ka- 
tollcismus«, vydana v kantonu grisonském. se 
opět chopila thamatu, o němž by člověk myslel, 
že je definitivně odbyt, totiž o černém nebezpečí. 
Mimo to, federativnf rada protestantských církví 
švýcarských oznámila slá'nl radě, že by neměla 
posílat do Říma svých zástupců k nastávajícím 
slavnostem svatořečeni ochránce a patrona Švý
carska. blahoslaveného Mikuláše z Flue. Je 
opravdu nepochopitelné, jak může gesto diplo
matické zdvořilosti, pH příležitosti lak velké 
pocty pro Švýcarsko, ospravedlnit! jakýkoli pro
jev nespokojenosti. Je vhodno poznamenat, že 
velká většina žurnalistů, kteří se zabývali těmito 
případy, i těch, kteří se hlásí k názorům velmi 
radikálním nebo k protestantismu, se shoduje, 
v názoru, že čl. 51 je úplně' nečasový a že by 
bylo nejvhodnější vyškrtnout jej z ústavy.

adre.su


Ještě o sociální otázceZmatek z analogie
Poznámky k diskusi o fašismu.

Zmateni iazvkti !e už tak veliké a neschop
nost lidí dorozumět se tak zarážející, že není 
nevhodné připomenout, sl óočas nětukou poučku 
z lostkv. Jak známo, základem mvSleni íe soud, 
t 1. závěr z dvou nesporně nlalných návěsu. 
Jako soud méně hodnolnv zná väak logika také 
t zv. soud analogický, který le sice prakticky, 
ale málo spolehlivý. Má-li nétakv pojem pít 
znaků, a rav u nějakého subjektu plstíme čtyři 
z těchto znaků, můžeme soudit z analogie, že 
tento sub.ekt má i pátý znak a že tedy spadá 
pod dotčený polem. V nedůležitých vécech den
ního života mvsllme tak běžně. Když se zmý
líme. opravíme svůj názor a nic se nestane. Ji
nak íe tomu u věcí důležitých, kde se musí 
vvžadovat přesnost a spolehlivost. A tu bohužel 
musíme konstatovat, že se toto lidové analo
gické mvSIem stává pravidlem i tam. kam po
dle své primitivní a přibližné oovaiiv nepatři 
a kde může nadělat škodv. A íe to tím trapněji:, 
že dnes se už oři analogickém usuzováni ani 
nevyžaduje shodv všech znaků až na nezjištěný, 
nvbrž stačí mnohem menši shoda, mnohdy ien 
shoda jediného znaků, aby se přloaii zahrnul 
pod poiem Výsledkem ie zmatek, libovůle, ne
jistota nemožnost dorozuměni, i

Podnětem k této poznámce bvl článek Dr 
B- Ha.. ...aua »Úroveň našeho soudobého myšle
ni* (Ltd. dem.. 23. I.). Jc z něho totiž pa.rno, jak 
táž logická nepřesnost te vadou na obou stra
nách. u kritisovaněho i u kritika. Na filosofické 
fakultě piednášel MUDr Václav Cedik o fašismu 
v medicíně a outačil iako zdroje fašismu Ideo
logii. akausalitu a irracionalismůs. Dr Rayman 
všechnv tři označené zdroie podr->bu|e kritice 
a uvedené filosofické směry jbhaiuie proti 
nařčeni.

Jaké chyby se s našeho hlediska dopustil Dr 
Cedik? Všiml si jednoho nebo několika nepod
statně shodných znaků mezi teleologi’ a akau- 
salitou na straně ledně a fašismem na straně 
druhé. To mu stačilo k ztoiožnéni nebu aspoň ke 
konstatování příčinné souvislosti, ač tu většinou 
ani ne.de o znaky, nýbrž ien o nahodilé okol
nosti. iako íe na př. okolnost, že známý f.vsiolog 
Alexis Carell měl sklon k fašismu. Kausální 
vztah mezi teleologil a fašismem by se však 
musel dokázat. Teleologické noieti záleží v tom. 
že yěci isou určeny nejenom příčinou, ale i úče
lem. Jíme ne en proto, že žijeme, ale také, aby
chom žili. Vidíme, protože máme oči: ale záro
veň máme oči. abychom vidW. Ti. kterým to'.o 
bvlo íasné a přesto padli v bolí proti fašismu, 
podlehli asi nějakému omylu. Altausallla Cn- 
determlnlsmusj pak znamená, že děni není nut
né. že neni beze zbviku určeno příčinami, nýbrž 
že ie svobodné. Zvlášť se tu mysli na děni lid
ské. historické, a znamená pak přesvědčeni, že 
člověk ie švooodnv. Jaka ie tu souvislost s fa
šismem? Vždvť rasistický fašismus bvl absolut
ně deterministický, absolutněji než historický 
materialismus, neboť ten uznává aspoň t. zv. 
zpětný odraz idei a připouští, že z buržoasni 
třtdv mohou vzejit výborní vůdcové revoltice. 
zatím co determinismus krve zůstává • tupě 
u blologicko-materlallstlcké kausality > za cenu 
překrouceni a zničeni skutečnosti: u neariiského 
genia buďto ponte leho neariistvi nebo popře 
jeho genialitu. Fašismus tedv bvl spíše deter
ministický než akausálni. Lze to řicl 1 o fašismu 
italském. I kdvž to byl determlnl: mus absolutní 
Ide e vtělené ve fašistickém státě (Gentileí.

Ale chyby se dopustil i Cedikův kritik Dr 
Rayman. Vida na přvni pohled, že spoieni te’eo- 
legle a indetermlnismu s fašismem je absurdní, 
usoudil analogicky, že 1e absurdní I třetí tvrzeni 
o Irraclonallsmu. Bvlo mu lasné. že na fašismus 
nemohla mít vliv odmocnina z minus jedné nebo 
Imaginární dráha světelného paprsku. Usoudil 
tedv z analogie, že neškodný ie i irraciona- 
llsmus. Irraelonall-mus 1e totiž něco jiného než 
irracionálni skutečnosti (na oř. instinkty) a hod
noty irraclonálnl (odmocnina z minus ledně!. 
Irracionalismůs ie filosofický postoí, který zá
sadně stavt irracionálni síly v člověku před 
rozum, vidí v rozumu něco škodlivého, v duchu 
vidí protivníka duše (roztiměi smyslové). Dnes 
už te dosti jasné, iaký vliv měl na fašismus 
Irracionálni směr filosofie Nletzschovv. Bcrgso- 
novv a filosofie existenciálni.

Přesto se loni prof. Rudolf Vápeník v před
nášce v Sociologickém klubu (vyšla též tiskem) 
odvážil tvrditi že Nielzschp není odpovědný za 
nacistické zlo. K tomu.o závěru mu zase stačí 
iedlns skutečnost, že Nietzsche Nčmce vášnivě 
nenáviděl, kdvž jeho dílo ignorovali. My však 
víme, že ho Ignorovala ien pokrytecká bur
žoazie. ale nikoliv mládež, která v něm hleda'a 
únik z fněštácké prázdnoty do dynamického ni- 
htlismu. Jak iet tato generace Ignorovala, je vi
dět z toho, že Nietzsche ie mezi zabavenými ně
meckými knihami nelholněii zastoupen. Také je 
ještě v paměti, že za válkv Hitler věnoval 
Mussoltnimu k narozeninám unikátní vydáni 
sebraných snlsů Nietzschových. tištěných pouze 
pro něho A oomvslime-ll konečně na to nej
důležitěji. na nevyčerpatelné shodv ve světo
vém názoru, v hodnoceni, v postoji k životu 
a k světu, na shodv v duchu 1 ve výrazu — pak 
ie nám opravdu těžko pochopit, iak lze tak ne
odpovědně založit soud na iediném nepodstat
ném znaku a nevidět přitom desítky fakt, jež 
btii do oči. Nenáviděl-li Nietzsche své německé 
současníky, neni to ani věcným, ani logickými 
důkazem že ho dalšf generace nezbožňovala.

Ještě k fašismu Macbethovu.
Poslední poznámka se týká nedávné diskuse 

o tom. zda Shakespearův Macbeth byl fašista. 
Diskuse se prolevlla 1 v Katolíku, kde Jinďfica 
Středa s pathosem konstatoval, že Macbeth fa
šista ř>vl. Neni to jediný případ, kdy se pojem 
fašismu, této »pathologické ssedliny« buržoasni 
společnosti, promítá do různých dob a prostředí. 
A nroto nám ani v případě Macbetba nejde ten 
o Macbetha samotného, nýbrž o otázku mnohem

?.c se třeba stále o ni zajímat, ie patrno mi
mo jiné z větv. kterou nedávno napsal úvodnl- 
kář v deníku Katolieké akce italské »Quotidla- 
r.u ■Jodln')' problém naši doby je, iak včlenit! 
co neidokonaleii svět práce do života politické
ho. Ti. k eři .nechtějí uznat tento fakt, odvra
celi oči od skutečnosti.« — Při všech těchto pro
blémech jde v jádře o člověka, a chceme-11 
proto zde postupovat správnou cestou, musíme 
se varovat každé jednostrannosti, to znamená 
věřit, že člověk neni ani celý zlý. iak se domní
vat! přemrštěni kolektivisté, ani neni celý do
brý. iak se domnívá Rousseau a po něm mno
zí akademičtí obhálci individuální svobody, 
kleři sice velmi dobře znali učeni katolické vi- 
rv. a přece při tom v praxi dělají, jako by člo
věk žil v nějaké rajské nevinnosti. Protože však 
člověk v té rajské nevinnosti nežile. bude vždy 
třeba zásahu řádně zřízené moci, zabraňující 
výstřelkům ieho egolsmu. ieiž sl on sám bude 
vždy nazývat svobodou. Pravá svoboda neni 
nikdv svobodou ke zlu. To vi každý křesťan, 
zejména ctitel sv. Tomáše Aqulnského.

Dr. Miloslav Skácel v posledních »Obzorech« 
báji tuto svobodu, čin to jistě záslužný a po
třebný. a piece se nám zdá. že to nekoná způ
sobem právě nelvice přesvědčujícím. Piše na př.: 
»Nikoli vlastnictví, ale leho nerovnoměrné roz
děleni a soustředění ie příčinou neutěšeného 
stavu t. zv. kapitalistických zemi.« Jak však to 
nerovnoměrné rozděleni napravit? Je Dr. Ská
cel takovým Idealistou, že se domnívá, že se 
toho dosáhne bez mocenského zásahu, bez při
nuceni? Má prý se to konat snahou, co nejvíce 
rozmnožit řady malých a středních vlastníků 
a postupným odproletarísovánim nroletarlátu. 
Proč ten proletarlát vznikl? Jistě že nezodpo
vědností t. zv. silných svobodných jedinců, kteří 
využívali dčlnlka. dokud mohl pracovat, a když 
■iei nemohli už potřebovat, nechali jej bídě a 
nouzi. Kdo to ie proletář? Nezajištěný člověk, 
člověk, jenž má pouze svou práci. Takoví lidé 
nebudou zailš.ěni pouze tím. že jim každému 
umožníme na př.. aby ši koupili dotpek se za
hrádkou. Ten by jim asi nezáviděl ani nejso- 
clalističtěiší stát, ale z domku a ze zahrádky 
nikdo nemůže být živ. Je třeba polí. dolů. že'e- 
záren a jiných továren. Je nesporně, že rozvoj 
našeho průmyslu nutí k organlsaci práce ve vel
kém. Nikdo vážně nemysli na to. jít nazpět a 
řešit sociální'olázku na nř. rozbíjením strojů. 
Odproletarisováni lze dosáhnout tedy ne pouze 
tím. že každému dělníku dáme kousek pole, ne
bo že mu pomůžeme zařlditl řemeslnickou dílnu, 
nýbrž že m i právně zajistíme slušné postaveni 
ve velkém průmyslovém podniku, že mu prak
ticky dokáži^ne. že tento podnik le na ieho po
ctivé práci stejně závislý, jako na odborné 
prozíravosti inženýrů a jiných vedoucích a že 
iei uživí i tehdy, kdy nebude moci pracovat!. 
Zít s přiměřeným vzděláním, s praktickým ioz- 
h’edem a soudnosti v takto organizované spo
lečnosti nikdo nemůže považovat za lidsky ne
důstojné. za nesvobodu. Proto také není třeba 
se dívat na soolálni potištěni ‘en ‘ako na vhod
né pro-he ;y nro zmrzačené lidi, iak mvslf Dr. 
Skácel. Takové sociální poiištěni neni nic jlné-

O světovém státě
A tento princip zů3tal. i když za napoleon

ských válek zanikl jeho poslední vnější vvraz, 
hodnost římského císaře. Neni nesprávnou v tom
to smyslu Haeckerova véta. že řimská říše žije 
posud. Žije ve včdomi i v podvědomí evropského 
lids'va, žije v jeho snech, přáních a touhách, 
žije v ieho společenství kulturním, základech 
práva atd.

Je tomu sotva několik měsíců. co se z Ame
riky ozval varovný a nabádavý hlas sboru vidců, 
v čele se slavným Albertem Einsteinem. Vychá
zejíce od strašného i velikého objevu rozkladu 
atomů, uváděli tito učenci, že proti takové ato
mové pumě není obrany technické. Je pouze 
mravní a politická. Je v tom. aby už nebylo vá
lek, zač.naiících se obyčejně tím, že jeden stát 
(a národ) chce pohltit! druhé- Je v tom, aby 
lidstv vytvořilo světový stát, či snad, lépe ře
čeno, nadstát, instituci nadřazenou Jednotlivým 
státům a odstraňující všechny srážky 1 možnosti 
srážek mezi nimi-

Je olázka na jakém základě by bylo možno 
tmto světový stát vybudovat!- Naprosto ne na 
mocenské převaze jednoho státu a národa. Touto 
naprosto pochybenou cestou se dalo už několi
kráte N-mepko a vždy na ní právem ztroskotalo- 
I u Haeckera lze ještě pozorovat! stopy onoho 
bludného německého myšlení. Haecker klade 
totiž přílišný důraz na úlohu jednotícího latin
ského jazyka ve vergillovském římském impériu- 
Němci chtěl! také sjednocovat! Evropu a snad 
celý svět ve znamení německého jazyka to jest 
německé řeči, německé kultury, skutečně nebo 
domněle svérázných německých idejí, jež se pří
čily cítěni všeho ostatního lidstva-

Žádný z evropských národů by však nechtěl 
sdJeti osud Gallů. Dáků a jiných národů, kteří 
zcela zanikli v amalgamu latinského jazyka- 
Žádný z nich není už na tak nízké vzdělanostni 

závažnější. ie-ll možno polem fašismu aplikovat 
bez ohledu na dobu a prostředí na každý histo
rický případ, kde zjistíme nějaký shodný znak 
s fašismem. Zda tedv je možno označit jako fa
šistu Macbetha. protože byl krutý. More Anto
nia. protože byl demagogický. Ludvika XIV.. 
protože se ztotožnil še státem, Filina II.. protože 
měl police ní službu podobnou gestapu, jiho
americké Inkv. poněvadž měli společenskou 
organtsacl shodnou 5 organlsaci NSDAP.

Naše stanovisko už ie napověděno tím. co 
isme čeklí na počátku: vidíme v tom nevědecké 
zneužívání analogických soudů. Kromě toho 
však zde vidíme i dvě velká nebezpečí Za prvé: 
Každý vi. že rozšířením rozsahu pojmu zmenši 
se ieho obsah Rozprostřením fašismu do celé 
historie stalo by se z něho něco naprosto ne

ho než organisované spoření pro doby nemoct, 
neschoon >sti práce a stárl. Je možné, že se při 
tom příliš rc-zbuil bvrokratismus. ale to ie věci 
organizace to neplyne z podstaty, věci. V růz
ném s tím spojeném kontrolováni vidět opět 
nedůstojné omezováni svobody může ien ten. 
kdo si pieustavuie jednotlivce příliš ideálně 
bezchybného kdo zapomíná, iak iiž sv. Pavel 
kladl křesťanům na srdce, že mpč vládcův ne
musí nahánět strach pořádným lidem, kdo za
pomíná. ža Církev sama ve své duchovni sféře 
se neobejde bez přikázáni a duchovního donu
cováni. oři němž kdysi neodmítala pomoc ra
mene světského a nedomnívala se při tom. že 
někomu běle /jeho oprávňénou svobodu, naopak 
z mateřské znalosti povahy lidské chápala a 
chápe své lednáni iako nutný lék proti lenosti, 
nedbalosti a tuposti, jimž každý z nás nékdy 
podléháme Jit dále ve zdůrazňováni svobody 
znamená dávat se na cesty protestantského in
dividualismu. jenž sice rozvinul mnoho schop
nosti v člověku dřímajících, jenž však na druhé 
straně svou nevázanosti, kterou nelze nazývat! 
svobodou, zplodil i všechen ten kolektivismus. 
proti jehož výstřelkům musíme sice všichni svo
bodu hájit ale rozumně, nechceme-li ji zase 
více poškodit.

V Praze se již po několik týdnů hraje krás
ný americký fiím >Pě. Sullivanů«. Je to oprav
dová Idvla skvělé křesťanské rodiny. Sami nád
herní. pomilováni hodní lidé tam vystupuji. Je
diný zlozvuk. kterého jsem si tam všiml, isou 
právě stíny kapitalistické společnosti, k.erá. iak 
známo, považuje Ameriku za své eldorado. 
Všichni ,i. kdož film viděli, se jistě pamatuji, 
iak ten noímladši Sullivan, jediný z piti bratři, 
který se oženil, než všichni společně padli na 
válečné lodi v Tichém oceáné. stoji brzy po 
svém sňatku se svou mladou ženou a maličkým 
synkem urea problémem nezaměstnanosti a 
musí si vypůjčovat pár dolarů od ostatních bra
tři. zatím co druzi vyhazuji ienom na Kosmetiku 
oriimv střední'vesnice, iak to nedávno napsal 
.1. Středa. Kdo se odvažuje tvrdit, že toto ie řád 
Bohem chtěný, a kdo, může popírat, že »rozum 
architekt« zde nemá přemýšlet o zlepšeni a. že 
části toho zlepšeni je I sociální pojištěni, pojiš
těni co možné nejširšicb vrstev, i těch, které je 
dosud nemélv. na př. zemědělců. Je totiž zná
mo. že. vedle idylického života na výměnku bý
valo také vždv dosti výménkářské tvrdosti a ne
citelnosti. jejíž odstraněni stoji za nelibost po
ciťovanou estéty, zamilovanými do svobody a 
důstojnosti lidské, která prý je placením pří
spěvků ohrožena. Základním nedosta.kem so
cialismu ie ieho praktický atheism, praktické 
popření věčného duchovního poslání člověka. 
V tomto bodě a v žádném jiném musi začit naše 
léčeni. Vneseme-li do všeho toho přemýšleni a 
plánováni, směřujícího k reformě hospodářské 
a sociální, pravé křesťanské ideje, ulomíme mu 
všechnv drásavé hroty, zachráníme jednotlivce 
a přiblížíme se s pomocí Boži k epoše lepšího 
křesťansstvi. protože všemu navzdory zůstává 
pravdou, že společenství je atmosférou životu 
křesťanskému ořiměřeněiši a blahodárnéiš‘ než 
sete svobodnější »splendid isolation«. ak.

(Dokončení z min. čísla.) 

úrovni, aby zánik jeho národní Individuality byio 
možno aspoň částečně omluvltl a ospravedlnit! 
tím. že za oběť národní svébytnosti přijímá onen 
národ mnohem bohatší náhradu vyšší kultury. 
Podle dosavadního vývoje pak se zdá. že exi
stence národní je poměrně nejlépe zaručena 
existencí vlastního národního státu.

Jestliže však na druhé straně je přece zřejmá 
potřeba, ba nutnost vyššího státního, světového 
útvaru, tedy neni pochybnosti, že jeho základ 
nemůže býti. aspoň ne na prvém místě, mocen 
ský. nýbrž musí být! duchový, ideový-

Středověká řimská říše spočívala na ducho 
vém základě křesťanství. Je škoda, že Udě, kteří 
ji vedli a národy, z nichž se skládala, nebyli 
ještě lepšími křesťany- Ani ona totiž, bohužel, ne
zabránila bojům, ukrutnostem, vyhubením celých 
národů- Středověké lidstvo nevyužilo dostatečně 
onoho velikého daru, který.mohl opravdu vše
chno lidské pokolení i vnějšně sjednotit! vytvo
řili světovou říši blaha a pokoje, totiž daru Jed’ 
notného světového názoru křesťanského.

Dnes jsme už příliš a snad navždy vzdáleni 
od té jednoty myšleni dané stejným a vroucím 
náboženstvím. Nelze budovat!, nové impérium, 
»třetí Rim«, kde by opčt byl »jeden ovčinec a 
jedan pastýř«. Je tedy vůbec nějaká možnost a 
naděje, že by se našlo jednotící myšlenkové po
jítko mezi nejrůznějšíml národy s tolika odliš
ným! jazyky, kulturami, náboženstvími, ideolo
gickými směry?

Snad přece -je. Upozorňuje na to právě 
1 Haecker, totiž na staré pravidlo »anima natir 
raliter Christiana«, že lidská duše je už svou při
rozenosti křesťanská. Zákon křesťanský je snad 
ze všech. náboženských řádů nejméně vzdálen 
zákonu přirozenému- Jsou jisté základní zásady 
mravnosti, slušnosti' a spravedlnosti, které Jsou 
samozřejmé každému křesťanu, ale nejsou a

určitého. pouhé nepřesné politické označení pro 
řadu nectnosti, pro krutost, panovačnost, cti
žádostivou vládychtivost, lživost a lstivost ne
úctu k bližnímu, nadutou povýšenost, atd. std. 
Poněvadž nectnosti se vyskytují více nebo méně 
v každé společnosti a u každého ledínce ne
mohli bychom proti takto zamlženému poimu 
boovat politicky. Slovo fašista by kleslo na 
pouhou nadávku s neurčitým obsahem. Za dru
hé Nebylo by možno stanovití žádnou mez libo
volnému rozšiřování rozsahu noimu fašismu. 
Někdo by mohl označit za fašisty katolíky, pro
tože ieiich Církev ie vybudována na hierarchic
kém (vúdeovském) principu. Jiný by mohl ozna
čit za fašisty húslty pro jejich heslo: Nikoho 
neživfe! /

Má-li být náš boj proti fašismu jakožto zlu

Dlouho očekávaná Ín žka duchovního života

Dr JAN EV. URBAN OFM

KBOHl
.Já jjem cesta, pravda a život,” tato slova 
Evangelia, véčne platná a pravdivá, jsou v 
tomto vůdci duchovního života katolické inte
ligence rozvedena hlubokým a zkušeným znal
cem. Nové, přepracované vydáni. Knížka je 
vytištěna na silnějším biblovém papíře podle 
osnovy Ant. Lískovce. Vazbu navrhl arch, 

ing. Břct. Storm. Cena váz. Kčs 85.—
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\
nemohou býti cizí ani příslušníku. jak^okoll ji
ného světového názoru. Všechno lidstvu Ie zná 
a všechno lidstvo — i to křesťanské — jich pří
liš často nedbá pro prospěch jednotlivce. .j«*dnot- 
livého r.ároda. jednotlivé skupiny národní vebo 
mocenské. Porušuji je denné diplomaté svými 
obmyslnými řečmi, vojevůdci svými násilníckými 
zbraněmi. Porušoval je bohužel, nejvíce nárxl 
německý, byl za to souzen a je trestán- Jsou nb" 
kdy i u nás tendence, nedbali těchto velikých a 
základních zásad a omlouvá se to třeba zájmem 
národním- Ale pravý zájem národní nemůže býti 
s oněmi zásadami ve sporu. A na těchto zása
dách by bylo možno — ač je to úkol, nad nějž 
nemůže býti obtížnějšího — vybudovali onen 
nadslátni celek, který by zajistil konečně lidstvu 
klidný vývoj a trvalý mír. .Te to úloha, která 
svou velikostí je hodna jediné významu a dů
stojnosti lidstva na této zemi- Lidstvo může — 
s Boží pomocí — přiblížili si i království Boží na 
zemi, a’e daleko lehčeji může, za dnešního stavu 
svých technických vymoženosti, samo sebe za
hubili. Tato osudová alternativa ie pravým He- 
fakleovým rozcestím všeho lidstva, jež se dnes 
před ním rozevírá a nutí je k volbě.

A talc nás kniha katolického filosofa, zrovna 
jako verše antického básníka pohanského to pro
roka Kristova příští, jak-o slova moderního astro
noma. matematika a fysika, jako dobrý postřeh 
českého vypravěče, jako obecné cítění lidstva a 
jeho životní nutnost vedou k snu a touze po ta’ 
kovém zřizehí lidské společnosti, které by zaru’ 
doválo národům svobodný vývoj v jejich státech, 
nestavělo by však tyto státy proti sobě, nýbrž 
naooak nutilo je k dobrému soužití na podklade 
obecných zásad lidskosti a mravnosti. Náš národ 
sám by jistě dovedl dobře žiti v taftovém svě
tovém soustátí, neboť ideály obecného dobra mu 
bvly vždy drahé- Jsou-li dnes v našem národé 
i zievy opačné, je to jistě jen důsledek příliš 
dlouhého utrpení, jimž musil projiti- Bude-li mu 
dopřáno dlouhého období klidu a pokojného roz
voje dojdou uplatněni opět všechny základní 
dobré v astnosti jeho povahy, k nimž patřilo 
vždy zejména pochopeni pro obecné ideály lid* 
s..i. ' Miloš Matula.

•
Poslední část této studie obsahuje tyto myšlenky: 

Neudáme stejné náboženství a nebudeme je snad 
nikdy mít. Musíme tedy hledat to společně lidské, 
co v nás je, a hledět, se na tomto základě sjed
notit.

Křesťan tak nemůže smýšlet. Pro něho neni 
posláni Kristovo jen historickým pokusem, který 
se úplně n.kdy nepodařil a tedy sc u& nikdy ne
podaří. Kristus je i dnes absolutním cílem kaž-’ 
dého člověka, dnes, stejně jako ve středověku má 
celé lidstvo uznat Krista a to v jeho Církvi. To 
wení pohádka, to plyne nutně z celé podstaty pra
vého křesťanství. I dnes se tedy každý křesťan 
musí snažit, aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř, 
a to prakticky, netoliko nějak »bylo by dobře*. 
Must se snažit o to také z toho důvodu, že každé 
jiné usilování o jednotu na jiném základě je ještě 
mnohem bezvýhlednější, Člověk neexistuje v ně
jakém čistě přírodním stavu. Neexistuje člověkr 
jenž by byl pouze člověk a ne křesťan. Každý 
Člověk je buď křesťanem živým, v Krista věřícím 
a a něho žijícím, nebo je křesťanem mrtvým, 
v jeho duši je rána dědičného hříchu, která volá 
po vyléčení Kristovou silou a Kristovým životem, 
jemuž říkáme posvěcující milost. Bes této milosti 
nemůže člověk trvale zachovávat ani přirozený 
mravní zákon, t. zn. že je mamo chtít na ne
křesťanském základě budovat jakoukoliv jednotu. 
»Duše svou přirozeností křesťanská« buďto do
spěje ke křesťanství opravdovému, nadpřiroze
nému, a to v Církvi'Kristově, nebó své přirozený 
křesťanství zapře a tím zapře ovšem i své nej
vlastnější lidství. ak.

noliticko-mravnímu účinný, nesmíme připustit 
takové mateni pojmů. Musíme tedy také odmít
nout časté označování komunismu jako rudého 
fašismu, i když to bvl Churchill, kdo první to
hoto výrazu užil. (Red Fascism.) Pravíčáctví a 
levičáctvi isou životni postoje naprosto různé, 
i když lze u obou najít společný znak, doktri- 
nální a systematické aplikace násilí iako poli
tického prostředku. Musíme definovat, proti 
čemu chceme boiovat. Právě proto, že u fašismu 
jde o jev pollticko-mravní. lze iei vyjádřit pou
ze definicí synthetickou. iiž musí předcházet 
vypracováni částečných definicí v iednothvých 
oborech. Zřejmě si ještě počkáme, když ie vidět 
tolik neuiasněnosti a nedostatku logiky i v těch 
úzce vymezených védnfch oblastech.

Dr. František Marek.
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Česly k víre
Přednášky v csl. rozhlase Kčs 60*-, váz. Kcs 80-

Dr. R. W. HYNEK:

Muž bolestí II
Lékařsky obraz ukřižováni, 288 str . <»2 příloh 
a mnoho obrazu v textu,fKčs 300 —

Objednávky: Cyrilo Metodějské knihkupectví

Gustav Franci, v Praze I,
ti» Perštvur. 14, nebo každý knihkupec.

40 lei České ligy 
akademické

Svatováclavská kaple ve velechrámti sv. Vita 
slvšela opět v předvečemich hodinách v nátek 
24, ledna sliby několika desítek nových členů 
České Iíkv akademické. Adoraci před Neisv. 
svátosti oltářní. kterou vedl J. M. vdp. prelát 
Švec, započaly vzpomínkové slavnosti České 
ligv akademické. 4(1 let ie.1 činnosti.

' V 7 hod. ráno v sobotu sloužil ndr>, P Dr 
J. Urban O. F. M.. bývalý duchovni rádce Lisy, 
mži sv. za zem'elé i činné členv.

Na jubile lni valné hromadě v sále domini
kánského kláštera, oviv s nadš -nim přiiat.v ná- 
vrhv pozdravných'teleerámů o presidentu -Dr 
Edv. Benešovi. J. Exc. ndo arcibiskupovi Dr 
Jos Beranovi -J Exc. papežskému intemun- 
cióvl mans. Saverio Rittrovi. n. oieds. vlády 
Kl. Golwaldovi, p. nám. Died«, vlády mons. Dr 
Janu Šrámkovi a p. min školství Dr Jar. .Strán
skému. S týmž souhlasem byly přiiatv návrhy 
na jmenováni čestnými členv Lieý ndp. arci
biskupa a dvcu dřivélšich zasloužilých členů 
Ligv. o. min technikv lne. Jana Kopeckého 
a Dr V. Jandv.

Předsedou nového výboru zvolen PhC. Ant. 
. He na. I. moř JUC Jos. Plocek. II. mpř. MUC 

J. Hřibalová jednatelem IngC Bř. Klobouk, 
pokl. ing. Jiti Kiener, soc. ret. PhC' Ant. Vrba. 
l$ult. ref. InsC Mil. Čemus, org. ref. Must. O. 
Svoboda.

Valné hromadv se zúčastnila řada bývalých 
členů-seniorů Ligy, kteří se k té příležitosti 
sieli po letech z venkovských měst.

Nedélni děkovné bohoslužby ve studentském 
chrámě sv. Salvatora se těšily mimořádné 
účasti, nebof celebrani. ndp. arcibiskup, pronesl 
k zástupům katol. studentů významná slova. 
Rovněž manifestačni projev Ligy v sále u domi- 
nikánů vyzněl v. spontánní souhlas pevné kato
lické a národní linie české ligv akademické jak 
vzácnými slovy osvětlil J. Exc. ndp. arcibiskup, 
protektor oslav. Dr V. Janda, předseda Svato
václavské ligy "ve svém nástinu historie a vý
voje Ligv i nový předs. Ant. Hejna. Duchovní 
rádce CLA P. Alf. Daňha poprosil ndp. arci
biskupa o arcipastýřské požehnání pro další 
ušili.

Odpolední schůzka seniorů jistě přispěla ži
vou diskusi k objasnění nových úkolů katolické 
inteligence u nás.

Společenský večer v místnostech SIA byl 
milou příležitosti k srdečnému sblíženi mlad
ších se staršími a svou vytříbenou společenskou 
úrovni se stal hodným toho označeni.

Ještě větší význam no té stránce měl Spole
čenský čaj .v. místnostech Národního klubu na 
Příkopě za účasti vynikajících představitelů 
církevního, vědeckého a veřejného života.

Lze uvésti jen z ncivýznamnéjšich ndp. arci
biskupa. p. min. školství Dr Jar. Stránského, 
p. min. pošt mons. Fr. Hálu. p. min. zdrav. Dr 
Ad. Procházku, zástupce nunciatury, mons. For- 
niho. zást. francouzského velvyslanectví gen. 
Flipo. J. M. ndp. Opata strahovského Dr Jaro- 
limka. J. M. gener. vikáře B. Opatrného, před- 

/ stavitele řádů, fakult, poslance a mnohé jiné.
S laskavou a srdečnou pozornosti sledovali 

přítomni informace přednich činovniků katolic
kého studentského života a přislíbili jim ve 
všech akcích účinnou pomoc..

Oslavy jubilea České ligy akademické jsou 
mezníkem v poválečné činnosti této organisace. 
Doslova z ničeho dokázal odstupující výbor sou
středit více než čtvřnášohný počet členstva než 
před válkou a "získat neipotřebnějším pomoc 
v ubvtování. ve stravováni a ovšem podporu 
mravní. Duchovni středisko u sv. Salvatora a 
místnosti CLA u sv. Tomáše v Josefské ulici na 
Malé straně vítají všecky dosavadní členy

Z domova a z ciziny
Nový generální představený františkánů. Sv. 

Otec Pius XII. jmenoval 18. ledna gene.ámim 
ministrem řádu františkánského dosavadního ge
ner. vikáře řádu P. Paefcfika. Perantoniho. Nový 
generál řádu byl uveden v úřad J. Em. kard. La- 
vltranem, složiv předepsanou přísahu v basilice 
sv. Antonína v Římě a přijal pak ode všech pří
tomných řádových spolubratři projev poslušnosti.

Zemřel opat primas benediktinského řádu. 
V mezinárodní koleji svátého Anselma na Aven- 
tinu v Římě zemřel 8. ledna t. r. po dlouhé ne
moci stařičký opat-primas »sdružených rodin* be
nediktinských, Fidelis von Stotzlngen. Od r. 1913, 
kdy byl zvolen koadjutorem prvního opata-prima- 
sa. Belgičana Hlldebranda de HempUnne, který 
brzy nato zemřel, representoval opat Stotzlngen 
benediktiny ve Věčném Městě a stál na vrcholu 
benediktinské konfederace, i když hodnest opata- 
primasa má pouze nepatrnou pravomoc a nemůže 
být po stránce vlivu a významu srovnávána s po
stavením generálních představených centralisova- 
ných řádů. Sotzingen byl členem beuronské kon
gregace a zůstal také vždycky typickým repre
sentantem jejího staršího rázu, který se jevil, po
nejvíce jeho přičiněním, i v ústřední římské ko
leji řádové. Byl to německý šlechtic vllémovské 
doby a tato rodová příslušnost, usměrněná ušlech
tilými snahami mužných let a vysokou hodností, 
kterou byl po celý lidský věk ozdoben, zanechala 
zřetelné stopy v jeho povaze i chováni. Výchova 
a vzdělání z doby mladosti, především výborná, 
znalost ‘ světových jazyků, velmi mu pomáhaly 
v obtížích pozdějšího úřadu. Svůj úkol předsta
vitele benediktinů u kurie a v mezinárodním světě 
vykonával svědomitě a jednal vždycky s otcovskou 
uméřeností. Shromážděni benediktinských opatů 
mu opětně, a to po dvakYát (1925 a J937> pro
jevilo důvěru novým zvolením. Stotzlngen byl od 
r. 1901 opatem porýnského kláštera v María- 
Laach, takže jeho zkušenosti jako představeného 
byly skutečně rozsáhlé. Prožil ve své funkci obojí 
světovou válku, viděl rozkvět benediktinského řá
du v posledních desítiletích a zažil ovšem i mnoho 
bolestných dojmů, jako byla zkáza budov arci- 
opaLství Montecassinského v r. 1944 anebo o rok 
později staveb kláštera EmauZského, který dobře 
znal a měl v upřímné lásce. jč.

Diplomatické vztahy mezi Sv. Stolicí a USA 
nejsou právě skvělé. Katolíci jsou ‘tam sice nej
mocnějším církevním společenstvím, nekatolíci 
však bdí velmi žárlivě nad tím, aby se vztahy 
k Vatikánu neutvářily příliš přívětivě. Dovolávají 
se při tom přísné odluky Církve od státu v USA. 
Následkem této odluky nemohou existovat! nor
mální diplomatické styky. Protože však ve válce 
president Roosevelt cítil, jak je užitečno míti ve 
Va’.káně zástupce, poslal tam Mirona Taylora 
jako svého zástupce osobního. Ten je tam v této 
f nkcl f.ž dcFud. nyní ovšem jako zástupce Tru- 
ntanův. Pro nátlak nekatolických kruhů se však 
stále, zdůrazňuje, že jeho pobyt je pouze přechod
ný. Proto byl Taylor posílán do Říms vždy pouze 
ni jistou d:bu. Posledně prý dostal příkaz, aby 
se n?zdržel déle, než třicet dnů. Takový postup 
je samozřejmě velmi podivný, neboť ’ze těžko 
napřed určití, jak dlouho smějí nějaká vyjedná
vání trvatt. Američtí katolíci, jichž je 30 milionů, 
kte í tvoří mladou, silnou a jednotnou církev, jas
ně naznačili, že některé z postojů vlády hrubě urá
žejí jejich náboženské a občanské cítěni.

Spolek sv. Vojtěcha v Trnavě a oslavy svato- 
tojtěšské. 30. januára 1947 zasadal' správný 
výbor Spolku sv. Vojtěcha v Trnavě. Výboru 
předsedal J. E. Jozef Cársky, biskup, ap. adm. 
v Košiciach. Na programe bol aj > půst oj Spolku 
sv. Vojtěcha ku celoštátnym jubilejným oslavám 
sv. Vojtěcha <950 rokov jeho mučsníckej smrtí).< 
Na návrh správců Spolku Msgre Jána Pöstényiho 
usnieslo sa. že náš spolok slcvenskej katolíckej 
tlače, ktorý 1. Júla 1946 maj 167.907 slovenských 
katol. rodil- vo vlasti i v zahraničí ako Členov 
a do 30. januára 1947 pristúpilo do jeho členstva 
7756 nových členov, oslávi v tomto jubilejncm 
roku svojho patróna sv. Vojtěcha tak. že v ne- 
del*u (20. apríla), predcházajúcu 950. výročie 
mučen íckej rmrti sv. Vojtěcha (23. apríl) uspo- 
riada v Bratislav? v Národnom divadle spomien- 
kovú slávnosť a v máji púť členstva Spolku sv. 
Vojtěcha do chrámu sv. Víta v Prahe - ku re- 
likviám vznešeného svátea-mučenika — spojenú 
s pietnou návštěvou pútnických mlest. na Moravě 
a v Cechách.«

Nankhiský arcibiskup majitelem krásné vysí
lačky. Msgr. Yu Pin. arcibiskup nankinský. jenž 
v roce 1938 přednášel také v Praze, aby získal

Před 15 lety odešel biskup Podlaha
Bylo to 14. února 1932. Odešel uprostřed pil

né práce, kterou věnoval Církvi i vlasti." náhle 
a neočekávaně. Jeho odchod do radosti věčné 
zarmoutil všechny ieho ctitele, ale zvláště jeho 
neiužší spolupracovníky. Nebof b.vl jim vpravdě 
otcovským přítelem a rádcem, přítelem upřím
ným a obětavým. Kdo jej znal osobůě. nezapo
mene naň nikdy, stále, bude viděli ieho milou, 
ušlechtilou tvář, ieho úsměv i oči plné soucitu, 
když vital a téšil svoie přátele. Nezapomene ni
kdy výraz bolesti, jaký se zračil v něm. když 
žehral na nepochopeni, udavačstvi. nízkost a 
podezřívání těch, kdož ze zloby, závisti, či z ji
ných nepříliš šlechetných pohnutek osočovali 
své známé i jeho spolupracovníky. Vzpomínám 
si při tom živě, že při svých návštěvách něko
likrát jsem zastihl tohoto svátého muže se slza
mi v očích a stále mi zní ieho slova plná bo
lesti: »kdybyste věděl, iak jsou lidé zlí«. Jeho 
šlechetné srdce bylo stále připraveno sdíleti 
dobré i zlé s každým, kdo v dětinné důvěře se 
k němu utíkal, neboť byl vtělená dobrota a mi

k účinné spolupráci a nové členy i přátele stu
dentstva. Úkoly nového výboru nejsou ó nic 
menši než s počátku, ale ie radostné, že se práce 
katol. vysokoškoláků začíná projevovat v ro
stoucím Dorozuměni a v trvalejším významu.

O. T. 

sympatie pro boj demokratické Cíny, která tehdy 
stála na počátku své dlouhé války s Japonskem, 
se stal v poslední době majitelem jedn£ z nejmo. 
dernějších a nejznáméjších čínských vysílaček, 
známé pod jménem XHMA. Její bývalý majitel. 
Američan Harkson ji musil prodat, neboť podlp 
nařízení čínské vlády nesmějí býtl cizinci majiteli 
vysílacích stanic.

V. Auriol žákcni školských bratři. Francouzské 
katolické noviny připomínají, že první president 
JV. francouzské republiky M. Vincent. Auriol. byl 
žákem školských bratři v Revel u, jeho rodné 
verniel v jihozápadní Francii. Chodil tam od 45. do 
12. roku svého věku. Zpráva končí: Ký div 
tedy, že míli Bratři se těší sympatiím ve všech 
kruzích.« — Milí Boa tři budou jistě rádi, když při 
této příležitosti připomeneme, že u nás mají 
obecnou a měšťanskou školu v Bubenči.

Vzpomínka na Stalingrad. Můžeme mít jaké
koliv názory na Východ a Západ. Východ Dám 
může být velmi májo sympatický a nemusíme ani 
zato moci, protože za sympatie nebo nesympatie 
se většinou nemůže, nechceme-li však být zasle
peně jednostranní, neměli bychom néchat přejít 
bez povšimnutí výročí Stalingradu. Npmjiže být 
bez užitku vzpomenout sí opět na ono ulevující 
vydechnutí, kterým tehdy — v prvních drech 
únorových 1943 — vydechla každá opravdu lid
ská hruď, když se po prvé jasně ukázalo, že na
cistická hydra není nepřemožitelná, když i sa
motné Goebbelsem usměrněné noviny musily 
uznat: Pocítili jsme trpkou příchuť porážky. 
Rozbitý, zničený a přece nepokořený Stalingrad 
je jedním z velkých ijiezniků dějin, jenž připo
míná, že zlo se nepřekonává ustupováním a 
zchytralým kolaborant stvím. rýbrž ochotou vy
držet. po případě padnout a obětovat se zá druhé. 
V tomto smyslu má i Stalingrad smysl křesťanský.

»V nebi je větší radost nad jedním hříšníkem 
pokání Činícím.« Pod tímto titulkem z evangelia 
přináší »Lá Croix^ zprávu, že rejprosluJejŠí z chi
cagských banditů Al Capone zemřel v min. dnech 
krásnou smrti. AJ Capone se stal známým jako 
vůdce lupičské bandy, která v době americké pro- 
hibice pašovala dn Chicaga lihové nápoje pomocí 
kulometů a jiných prdobných prostředků. Narodil 
se r. 1899 z chudých rodičů v Neapoli a dosáhl 
vrcholu své Činnosti mez! r. 1920- 1930.’Byl od
souzen k nuceným pracím za fiskální podvody*, 
protože blíže nebylo mcžro jeho Činnost, určití, 
a odpykal sí svůj treat ve věznici v AJcatrasu. 
Od té doby se stranil světa, jenž se pro něho stal 
příliš hlučným. Zemřel na svém statku na Fio
ri ’ě. jak se zdá luxusně zařízeném, zemřel na 
svém lůžku, jsa obklopen celou rodinou, ženou, 
synem, matkou a ^tcem. Protože se již několik 
dr.! očekával jeho konec, bděli dva k.něží nepře
tržitě u lůžka tohoto bývalého lupiče. Vydechl 
naposledy po přijetí posledního pomazártí. Konec 
AI Caponův je Jistě lepši než mnohých takpvých 
»silných duchů- kteří se spokojují tfm. že vy
kouří poslední cigaretu než učiní svůj poslední- 
krok a vejdou do véčncstL

TJdový zpÄv. K . článku o novém kancionálu 
z minulého čísla jsm* dostali různé poznámky 
■»-starého kantora«, z nichž může bvti praktická 
tato: »Prosím vás, snažně Vás prosím, užijte 
každé vhodné příležitosti, ve které Vám bude 
možno zdůraznit, že změny vyučovacích osnov 
na školách nutně toho vyžaduji, aby v hodinách 
náboženství věnovaných bylo též vyučováno cír
kevnímu zpění. Je to velice nutné, má li se za- 
bránjti do birdoucností velikým škedám. Věřte mi 
upřímně, když vidím v kostele při mší svaté, Jak 
těch několik dětí se bezradně prohrabuje ve zpěv, 
nicfch. Je mně Jich líto — i jejích rodičů. Dovolují 
si zvlášť upozornltíi že potom bude musit kate
cheta poněkud umět hrát na housle. Jinak déti 
zpívat nenaučí. Nenastaňe-li tu nějaká náprava, 
až lidé, kteří dnes zpívají, zestárnou, bude po 
lidovém zpěvu a zůstane jen zpěv na kruchtě, 
který dnes dosáhl velikého stupně dokonalosti.?

Popleteně zpravodajství. Informační kancelář 
Kipa přinesla tuto zprávu o svátcích ii nás:-9. kvě
ten bude slaven v Československu jako den osvo
bození a 29. srpen, den, kdy byla vyhlášena ústava, 
bude považován za národní svátek. V těchto dnech 
se budou konati lidové radovánky a oficielní ce
remonie. Katolíci se obávají, že tyto dva nové 
národní svátky budou míti za následek zrušení 
Sv. Tří králů. Nanebevstoupení, Neposkvrněné Po
četí a s\T. Petra a Pavla jako dnů svátečních. Jak 
vidět, nějak sí to zpravodaj popletl.

losrdenství. Znal odpouštět a být pokorným a 
smířlivým, až zahanboval své protivníky. Nená
padně. s láskou a obětavostí napravoval chyby 
svých spolu bližních, šel věrně a do důsledků 
ve Šlépějích svátého Dědice České země tak. jak 
hlásají obrazy v kapli Svatováclavské. Podlaha 
s korunou Svatováclavskou Karla Ot,ce vlasti, 
toť obraz mluvící ku všem věrným českým srd
cím. obraz nad jiné Časový právě dnes, kdy bu
deme vznominati stejné nadšeného a věrného 
»Podivena« Václavova. Karla. Jejich láska k Bo
žímu řadu, ku všemu, co ducha povznáší, utu
žuje a naplňuie chuti k životu a činorodé prári. 
jejich dobrota a píle, láska k vlasti a k národu 
měla by zatřást celým českým lidem a zvláště 
těmi, kdo jej dnes vedou, aby z těchto světlých 
příkladů čerpali vzory pro svoji činnost, pro 
svoie úsilí o lepši zítřek, ale také vzory pro od
puštění. Při světlé památce těchto velikých mu
žů národa chtěl bych na všechny strany a všem 
Cechům dobré vůle zdůrazniti: jen láska a mi
losrdenství. dobrota a shovívavost podnítí chuť 
k práci a blahobytu, nikdy studená litera záko
na. z niž bude čišeti jen hrubá sila, plodící hněv, 
pomstu a nenávist. Vy všichni, kdo chcete nebo 
se domníváte býti vůdci národa, učte se od 
Karla a Podlahy lásce k Václavovi, ozdobte se 
jejich ctnostmi a jedině tak prospějete opravdu 
své vlasti a svému národu. K ř i Š ť a n .

Černá a bílá
v „Duchovním životě"

Spise v době, kdy člověk .ještě tkvěl 
v nezřízených hnutích. kdy Je^tě byl
7. části člověkem j»vě‘ským a z části du
chovním. byly na něm pa rny rušivě, roz
pon’, křečovité projevy zbožnosti. Jako 
však člověk dokonale oddaný světu a hří
chu bez. výčitek svědomí, jeví s? jakoby 
souladhý a nenucený a přirozený oproti 
vnitřně rozpoltěným nedokonalým křesfa- 
nům. — tak ku podivu v nejvy&i doko
nalosti se jeví světec také dokonale sou- 
ladným, božským protějškem člověka to
hoto svéLa.

Z «Duchovního života«* 
dra Jana Ev. Urbana.

Uslyšíte z úst P. Urbana výraz -prokopávál 
se« a hned je vám zřejmé, že právě to je jeho 
živ.eL Je dost známo, žě to opravdu umí. To’ ž 
prokopávat. sc strašnou hrází, kterou navis».a 
zlá století spolu s naši netečnou spokojenosti 
mezi Církev a proud lidstva tak řečeně moder
ního. Prodírat se až k pochvatě -oučasné české 
duše. Žíznivě hledat a najít nové slovo o Bohu, 
které by zaznělo plným a přitažlivým zvukem.

Nebylo jeho knih a potřebovali jsme je. 
Šťastný rok 1946. který nás podaroval Jeho zá
kladními díly. Franci. Rupp. Atlas a Vyšehrad 
se rozdělili o svaz.ky, které se vážou málem 
v systém.

Hleďte, jak Otec Jan Evangelista chytí za ni
ku člověka, ztraceného tam očkde v prale.c 
dnešních míněni a nejisíol a provede ho až 
k Božím výškám. Cesty k vile (které se škogou 
ztra.ily púvodni název Slovo viry v é lieru), to
mu člověku daji první rozhled po kraji kato
lické viry a života. Je-li získán pro vážný zájem, 
pak ho Učeni vírvr náš pr^ni a neobyčejný ka
techismus pro. dospělé připraví k promyšlené
mu a prožitému přijeti viry se. všemi důsledkj-. 
Stačí? Dnes méně než jindy, a proto Duchovni 
život zve dál až k úzkému přiblíženi Bohu dor 
konalostí. A.e nespleťte se. že zkusmý praktik 
zásobí své duchovní klienty jen teorii. Naopak, 
průvodce duchovního života katolické inteligen
ce K Bohů byl první z této čtyřky na světě a 
dnes si koupíte už čtvrté vydání.

Zato docela čerstvý je Duchovni život, který 
jedmý dosud nevešel v žádné formě. V recen
sích, pokud vím, byl odbyt blahovolnou zmín
kou. opřenou o zaručené autorovo jméno. Neza
slouženě — pro některé vady a hlavně pro žx- 
sadní klady.

Není místo pro odbornou kritiku. Jen je 
dobře upozornit na nepřesné označeni ^očišťo- 
vání činné a trpné-, která céni bráno ve smy
slu sv. Jana od Křjže odborných autorů, nýbrž 
ve významu »očišťovali povinné a dobrovolné/. 
Ještě bychom si přáli víc. jasnosti, nebof struč
nost místy ztěžuje pochopení. I srovnat by ae 
dalo leccos A’e všem, které uvedou do rozpaků 
některé tyto věci,. Je nutno povědět., že P. Urban 
tuto knihu vlastně nepsal, nýbrž mluvil. Když 
zasvěcoval nov jeky Apoštolátu do poznáni du
chovního života, některé .z nich to zachycovaly 
a tak se stalo, že tato duchóvmi nauka prošla 
tiskařským lisem.

Nauka — to je to pravé *.lova, protože to. co 
tu autor předvádí, je nové vidění duchovního 
života. Toužíme po theologii kerygmaťteké. to 
lest vyslovené hJasatelsky, ne Jen suše vědecky. 
Zde je jeden její usek, kerygmatická asketika. 
Už ne nepřehledná lékárnická skříň s mnoha 
prostředky a radami pečlivě rozstrkanými, nýbrž 
široký tok nadpřirozeného života, pulsující na
pětí lásky mezi Bohem a člověkem Několik 
dogmatických skutečnosti, pojatých bohatě a 
překvapivě leckde i pro theologa, zakládá pevné 
kontury cesty k dokonalosti. Ale podél* ní nehle
dejte hromádky usušeného koření, nýbrž živě ro
stoucí a naplno vonicí projevy duchovního Ži- 
,vota. Tak je to řečena. Věc. kterou už znáte od 
pěti autorů, vám teprve zde ukáže svůj pravý 
smysl a zapojeni. Všecko je ani ne skloubena, 
nýbrž rfito. takže už víte, jak různě máte přijí
mat. svátosti na různých stupních dokonalosti, 
jak jinak a jinak využívat modlitby a sebezá- 
poru. co asi chce darovat Bůh v jednotlivých ob
dobích a plno jiných vécí. Znalost odborné li
teratury a jedinečná prakse v duchovním vedení 
vj’tvoHly dílo, opakuji, kerygmatické. neboť ne
chybí ani oheň vnitřního zažiti.

• Jestliže se všeho dotýká proud přítomného 
života, nebude ani duchovní život bez vlivu při- 
tomnostij Ano, má ji dokonce předcházet, jako 
předchází příčina účinek. Tak vysvětluje P. 
Urban svůj pokus o novou nauku duchovního 
života.*2e lo neni ještě definitivní vysloveni, čití 
asi sám nejlépe. Za to my mu děkujeme za čin 
urbanovsky průkopnický.

Nakonec jedno naléhavé přáni: Aby už tain 
kniha nevyšla. Aby místo ni vyšly dvě. Jedna 
hodné jasně propracovaná pro potřebu každého, 
kdo zatouží po pramenech Božích vod. Druhá co 
nejodbornější s uplatněním všeah znalosti du
chovni diagnostiky a therapeutiky — víte pře
ce pro koho, důstojný Otče, vždyť jste napsal na 
straně 140, že »mnoho, lidí Již dne> se zpovídá 
často a opouští cestu hříchu a žádá si rady k dal
ším oblastem duchovního , Živote A proto i 
mnoho kněží hledá návody, podle nichž bv po
skytovali takovýmto věřícím duchovní vedení

Aby zrale duchovně žijící dnešek připravil 
apoštolský bohatý zítřek. Ote Mádr.
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»Lásky však kdybych 
neměl...«

»Lásky však kdybych neměl, nic nejsem.« 
Slavná píseň na lásku, která bude tuto ne
děli zase zaznívat v našich kostelich, mně 
připomíná episodku z prvních dnu květno
vých 1945. Bylo to v Dachau. Neděle dne 
29. dubna přinesla obyvatelům tábora svo
bodu, po niž léta toužili, začínal nový život. 
Začínal jako všude i se stiny svobody. Tak 
na př., ačkoliv se nám otevřely esesnianské 
sKiady konserv, které mély nyní nahradit 
dosavadní nestravitelné šlichty, přece jsme 
mnohdy dostávali oběd až k večeru, protože 
nikdo nechtěl již ve svobodě pracovat, oběd 
se však ani na svonodě sám neuvaiil. Začal 
tam také novy aemoKratický život politický, 
jenž se projevil v cyKlosti.ováných časopi
sech, kieré každá národnost začala vydávat, 
'lake Češi měli takový časopis. V prvních 
dnech se tam jevila vděčnost za osvobozeni 
a skutecne bratrská jednota, která se však 
později začala krystaiisovat asi tak podle 
vzoru poměrů z roku 1945 u nás. Byli jsme 
v Dachau do 21. května a mezitím jsme sle
dovali z rozhlasu události doma. Kromě toho 
se začínali mnozi rozpomínat na všelijaké 
staré dluhy, které se aomnivaii u toho nebo 
onoho mit, a z toho všeho vznikalo brzy dost 
nepříjemná rozladěni. V redakci zmíněného 
časopisu si proto někdo vzpomněl, že i teď 
bude třeba mravních hodnot, že i teď bude 
tieba lásky mezi Cechy. A tuto prastarou, 
každému kulturnímu človéku samozřejmou 
pravdu dokládal citáty z Rabíndranátha 
Thákura.

Nevím už, jaké byly, ale jistě nebyly ani 
krásnějši, ani naléhavější a posvěcenejši než 
verše sv. Pavla z prvního listu ke Korint
ským. A já jsem tehdy jasně pocítil tu bez- 
tradični vyko.ejenost moderního světa, která 
nejdříve svou nedbalostí zapomene na nej
skvělejší klenoty naši kultury, a pak děla, 
jakoby objevná kámen moudrosti, když ně
kde najde nějaký plišek z nich. Byl jsem sám 
jednou svědkem toho, že posluchačka filoso- 
lické fakulty Karlovy university vůbec ne
vedena, kdo to sv. Pavel byl, stejně jako se 
proiesor téže fakulty divá, že už u něho, 
u Pavla, jsou slova: »Nechce-li kdo praco- 
vati, at nejí.« (2. list k Solun. 3, 10.)

Ostatně všimli jste si někdy, že obyčejní 
humanitáři nikdy snad necituji ono Pavlovo 
velebeni lásky, ačkoliv je tak krásné, že si 
nelze krásnějšího představit, a ačkoliv oni 
sami tak rádi o lásce mluví? Asi proto, že 
jsou to slova sv. Pav.a a Pavel je tak nepo
hodlný. On totiž vůbec není jednostranný. 
Mluví tak skvěle o lásce a přece při tom do
dává, že na této zemi je také třeba viry a na
děje. V jedinké kapitole to všecko spojuje a 
připomíná. A v témže listě, jenom kousek na
před, liči celé tajemství Eucharistie a mnohá 
jiná tajemství, na př.: »Kdykoliv totiž jíte 
chléb tento a oijete kalich, smrt Páně zvěstu
jete, dokavad nepřijde.« A dvě kapitolky 
dále hlásá vášnivě, že Kristus skutečné vstal 
z mrtvých, že staneme my s nim, že On pak 
celé tvorstvo nřinese jako dar Otci a že pak 
bude Bůh všecko ve všem. Neni možno být 
dogmatičtější než je Pavel v tomto listě ke 
Korintským. Ale jen v tomto širém rámci viry 
máji Pavlova slova o lásce svůj pravý smysl, 
jsou tisíckrát cennější než všechny verše 
Thákurovy a jediný úkon takové lásky sho
vívavé, dobrotivé, která nezávidí, neroz- 
trpčuje se, ..edovede zle smýšlet, neraduje se 
z nepravosti, nýbrž raduje se s pravdou, kte
rá všechno snáší, všemu véři, všeho se na
děje a všecko přetrpivá, zanechá v celkovém 
výsledku světových dějin, jež bývají někdy 
přirovnávány k tajemné tkanině, skládající 
gigantický obraz, světlejší stopu než všecky 
výboje Alexandrů a Napoleonů a jiných je
jich horších moderních napodobitelů.

Naším úkolem je přivést zase své součas
níky k poznáni těchto našich pokladů, aby 
nemusili pracně a marně shánět jejich drob
ty v Číně nebo v Indii. Důležitějším však, pro 
nás osobné i pro náš apoštolát, je skutkem 
dokázat, že láska, kterou Kristus přinesl na

Píseň o Bernadelě
(Ke dni 11. února)

Tyto snímky pocházejí z amerického filmu 
»The Song oí Bernadette*, »Píseň o Bernadette«, 
jenž bude v těchto dnech uveden v Praze. O je
ho obsahu nás poučuje tento článek z »Osserva- 
tore Romano«:

Československý spisovatel, israelského půvo
du, František Werfe!, se ve válce na útěku před 
Němci uchýlil do Francie, do Lurd. Tam poznal 
v zázraky prosycené atmosféře basiliky Nepo
skvrněné Panny historii Bcmadettinu a byl jí 
okouzlen. Je snadno pochopitelno, jak se tak cit
livému spisovateli, jakým je vášnivý kronikář 
»Čtyřiceti dnů v Monsfa-Dagu«, musil zjev Ber- 
nadeť.in vtisknout! do duše přímo posedlostí, 
která mu nevyhnutelně musila inspirovat dílo bás
nické. Werfel učinil slavný slib: podaří-li se mu 
uniknouti Ňěmcům. a dostane-li se zdráv do 
Ameriky, věnuje všecky své síly napsání Písně 
o Bcmadettě. A tak tedy vznikla Werflova kni
ha věnovaná dívce z Lurd; kniha, jež je lyric
kým poselstvím víry, které se potkalo v Americe 
s neočekávaným úspěchem. Podnikavý ředitel 
»20th Century Fox« (filmová společnost) William 
Perlberg, se dal do její četby, nemaje žádného 
tušeni, že by se z ní dal udělat fílm. Ale po 
prvních stránkách byl tak uchvácen, že četl ce
lou noc, dokud nedošel nakonec. A viděl při 
tom film. Viděl Bemadettu prožívající své po
zemské osudy, viděl její vytržení v jeskyni Mas- 
sabiellské, viděl ji klidnou a pevnou vůči všem, 
proti všem, při obhajobě pravdivosti svých zje
vení, pravdivosti obdrženého poselství. Ale jak 
ohromné obtíže se postavily v cestu vytvoření 
tohoto filmu tolik se lišícího od ostatních. Film, 
kde se nic neděje; nic, totiž nic z toho, co se 
děje v ostatních filmech, propletených banální
mi příhodami zamilovaných nebo divokými do
brodružstvími, nebo policejními zápletkami, ne
bo jinými bravurními kousky. Je to takové »nie«, 
které je — — považte — nejvznešenějšim do
brodružstvím, j^ké může kdy potkali skrom
ňoučké lidské stvoření, které je nejvyšší a nej- 
štědřejší dar, darovaný Pannou lidstvu v těchto 
posledních dobách, které je nejzřejmějším a nej
dojemnějším svědectvím mateřské péče Panny 
o ty, kteří se snaží býii hodni jejích milostí. 
Dáti se do filmu takové duchovní ceny byl pod
nik, z něhož bylo podnikatelům úzko. První,, oč 
se bylo třeba starali, byl libretista hodný tako
vého námětu: George Seaton, jeden z nejváže
nějších spisovatelů v Hollywoodu. Potom režisér, 
jímž nemohl býti nikdo jiný než Henry King, 
nadaný, tak životnou duchovností, že si tím za
sloužil titul nejlyričtějšího z filmových režisérů.

svět a o které Pavel zpíval, žije dodnes, že 
je nejenom v našich svátých knihách, nýbrž 
že je sluncem, které jediné i dnes činí svět 
obyvatelný. ak. 

King byl však právě zaměstnán něčím jiným- 
Vzpíral se proto, ale alespoň si přečetl libreto. 
A sotva je přečetl, byl jím i on tak uchvácen, 
že hned přijal nový úkol. Pak šlo o herce, kteří 
byli pečlivě vybráni mezi nejlepšími na Broad
way. Kdo však vezme hlavní úlohu? Je nemožno 
dáti BcmadeV.ě tvář herečky již známé, herečky, 
která by připomínala divákům jiné ženské po
stavy, které předtím hrála. Bernadetta musila 
býti novou tváří. Zdálo by se svatokrádeží, zkaliti 
čistotu mladé lurdskc dívky světskými vzpomín
kami: proto nová, čistá tvář, intensivně duchov
ní. A tak bylo hledáno mezi tisíci novými tvá
řemi. Konečně došli k jakési Phulis Jisley, umě
leckým jménem Jennifer Jones. Dívka úplně ne
známá, ale Henry King a William Perlberg, 
režisér a libretista filmu, viděli v rysech Junni- 
fery Jonesové tvář Bernadettiau: Naprosto mla
dičká, živá, rozechvělá, celá unešená svým vidě
ním. s velkýma výraznýma, hluboce citlivýma 
očima; ne sice fysicky krásná, zato však obda
řená krásou úplně niternou, duchovni. A k tomu 
herečka, která pojala film svou duší. V tom 
bylo tajemství jejího úspěchu*

Film se přidržuje historie Bemadetty Soubi- 
rousové, jež je všeobecně známa: dívka měla od 
11. února do 16. července 1858 řadu vidění 
v jeskyni massabiellské u Lurd. Zjevila se Jí 
tam jakási »Paní*. bíle oděná, opásaná blankyt
nou stuhou, s nohama ozdobenýma dvěmi zla
tými růžemi a na levé ruce s visícím růžencem, 
celá pak postava obklopená neobyčejnou září. 
Při posledním zjevení zjevila nadlidská bytost 
na otázku Bernadettinu. ce je: »Já jsem Nepo- 
skrněné Početí.« Dívka nechápala smysl těchto 
slov, ale voda, která náhle vyprýštila z jeskyně, 
a vylévala sc do mimotckoucí říčky Gavy, zů
stala na dosvědčení zjevení. Zřídlo je divotvorné. 
Vědeckými nepopiratelnými zkouškami je jasné, 
že se tam dějí zřejmé zázraky. Nepřátelé jaké
koli nadpřirozené víry mají v lurdské jeskyni 
stálé popření a nepřekonatelné vyvrácení své 
nevěry.

Píseň o Bernadette nalezla v tomto filmu 
Jemné citlivé zpodobnení, jež se rozvíjí v nej- 
povznešenějším klím a tě. Je to opravdu umělecké 
dílo které ospravedlňuje existenci filmu. Byla 
by stačila nejlehčí upřílišenost, aby celé to děj
ství sc dostalo do úplné falešného světla, aby se 
stalo banálním nebo nestravitelným. Takto však 
všecko se rozvíjí od scény ke scéně — takřka 
dvě hodiny film trvá — způsobem, jenž je jak 
vznešený tak současně prosycený dojemnou po
korou. majestátní a rozechvívajjci, lidský' a bož
ský. Vším právem má film jako úvodní heslo 
tato slova:

»Těm, kteří věří v Boha, není třeba vy
světlování; těm, kteří nevěří v Boha, žád
né vysvětlování nic nepomůže.«

Reformátoři Církve
Ve známé francouzské katolické revue ’•Etudes« 

píše René ďOuince S. J. o problémech, které se 
sice přímo týkají poměrů francouzských, ale 
velmi mnohé z nich máji platnost vš?o’oecncu, 
zvláště u nás. Nemůže ledy býti bez užitku, se
známili i naše české katolíky s těmito problémy.

Kdokoliv sleduje katolický myšlenkový život, 
praví se ve zmíněném článku, setkává se tam 
v poslední době s velmi živým védomím potřeby 
nějakých reforem. K tomuto vědomí se dochází 
z faktu, jejž si křesťané naší generace stále víc 
a víc uvědomují: z faktu, že křesťanství jaksi.po
zbylo velmi mnoho své účinnosti. Po celá desetiletí 
možno v náboženském životě sledovat! dvojí 
proud: na jedné straně elitní skupiny, pocházející 
ze všech prostředí, skupiny vynikající svou ryzostí, 
svým zápalem apoštolským a jasným vědomím 
cíle. Na druhé straně velká masa našeho národa 
(mluví o Francouzích, ale platí to plně i o Ceších) 
prodělávají pozvolný, ale neúprosný proces od- 
křesťanéni. Mezi těmito dvěma proudy setrvává 
katolické společenství: zástup lidí praktikujících 
náboženství, věřící ještě jakž takž nedotčených 
farností atd. — asi pětina našeho obyvatelstva. 
(Kolik by jich bylo u nás?) Toto katolické spole
čenství tvoří pro národ důležitou reservu mráv- 
nich sil, na kterou se v zoufalých situacích neopo
mene národ odvolávat, má však málo zájmu o apo
štolát a ještě méně snahy vyzařovat svou viru. 
Myslí hlavně na to, aby se ochránilo před zkaže
ným okolím, aby zachovalo své zásady v duchov
ním zmatku, zlořečí rádo bez výjimky modernímu 
odpadlickému světu a čeká, až toto poblouzení 
pomine.

Na druhé straně se moderní laický svět úplné 
vžil do myšlenky, že se obejde bez křesťanství, vy
tlačuje katolíky systematicky do gheta. zakládá 
si na své nevěře jako na zvláštní vymoženosti a 
osvobození. Propast nepochopení se rozšiřuje kaž
dý den, předsudky se zakořeňují do té míry, že 
i přítomnost značného katolického společenství 
nepůsobí již jako živé a působivé svědectví na ne
věřící masy. Kdežto první křesťanské obce byly 
svou nakažlivou horlivosti skutečným nebezpečím 
pro pohanství, které, chtélo-11 se udržet,, nemělo 
jiného východiska, lze-11 tak mluvit, než násilné 
pronásledování, dnes žijí davy nevěrcá po boku 
přesvědčených křesťanů, mají před očima Církev, 
hlásající jasně svá dogmata, svou morálku, kona
jící svou liturgii, a přece jim nenapadne, že by to 
nešlo tak vedle sebe žít, že je třeba se rozhodnout 
pro jednu nebo pro druhou stranu. Nemůžeme zde 
hledati příčiny tohoto stavu, za nějž je do značné 
míry zodpovědná 1 politika, stačí konstatovati fakt

Apoštolské elity, jak kněžské, tak laické, jsou 
si živě vědomy tohoto vážného stavu, trpí jím a 
volají po reformě; naproti tomu se mu průměrný 
věřící dosti nechápavě podivuje a pohoršuje se nad 
ním, z čehož pak vzniká onen neutěšený stav (ma
laise) onen pocit potřeby reformy.

Tento stav se projevuje u mnoha kněží ne
ustálým napětím, jež se někdy přlostřuje do ne
slučitelných protiv, mezi jejich povinnostmi pas
týřskými vůči stádcl věřících a jejich úkolem mi
sionářským vůči nevěřícím. U laických apoštolů 
žijících ve styku se zpohanštělýml masami se to 
projevuje neustálým pokušením k antlklerlkalismu 
(nedůvefe ke kněžstvu), jemuž se ani nejlepši ne
dovedou vždy ubránitl. Z toho pak vzniká dvojí 
nebezpečí. Zamyslíme-li se nad situací našich ka
tolických elit na poli politickém, vědeckém a apo- 
štolátnim, shledáme, že nejvlivnější katolíci, ti, 
na které nevěřící ještě nejvíce dají, jsou lidé po
važovaní od průměrných věřících za neukázněné, 
jevící se jim jako enfants terribles (děti, které 
svou prostořekostí, divokostí a neuhlazeností ruší 
dobrý dojem) ne-11 přímo jako synové ztracení. 
Takoví pionýři jsou pak ve velkém pokušení od
vrátili se od společnosti žijící jenom z rutiny, která 
je podezřívá, vžiti si do hlavy, že jsou nepochopeni, 
systematicky pohoršovali »správné myslící lidi«, 
kritlsovati hierarchii a z touhy učiniti křesťanské 
poselství přístupnější nevěřícím přetrhatl pouta 
spojující je s viditelnou církví. To je první ne
bezpečí. Druhé je stejně reální, třebaže se nepro
jevuje tak hlučně. Jím je ohrožena masa »správné 
myslících«. Pozůstává v tom, *že si tito z různých 
přemrštěností, kterých se »reformátoři« dopouštějí, 
připisují právo zamítnout! všechny jejich poža
davky, odepřít! podívat! se do tváře skutečností a 
uznali svrchovanou naléhavost problému. Ne
chtějí prostě uznati, že i v naší době mají křesťané 
povinnost se reformovat. Fakt, že západní křesťan
ské společenství ztratilo ve velké míře účast děl
nických mas, fakt, že je považováno za odpůrce 
ve světě vědců, způsobuje jako důsledek vážné 
slabiny. Je pokořující uznati to a je ještě obtíž
nější napraviti se. Pokušení pro tradičního věří
cího, jehož duchovní život se klidně rozvíjí v rámci 
katolického společenství, je odmítnout! jakoukoliv 
zodpovědnost za odpad současníků a někdy, což je 
ještě horší, označovat! prozíravější apoštoly, kteří 
upozorňují na nedostatky věřících a snaží se na
lézt! léky proti nim, za podezřelé z hříšné spolu
práce s bludem.

Důvody k naději.

Dva směry, na které jsme upozornili, byly od
souzeny nebo zamítnuty pod jménem modernismu 
a integrismu. Ale celková situace zůstala značné 
nezměněna, takže oba dva mohou znovu vznik
nout. Doufejme však, že nevzniknou, neboť věříme, 
že nitro církve je dnes nabito méně hrozbami než 
nadějí. Tato naděje se opírá o dva velmi vážné 
fakty: Hierarchie je proniknuta ochotou podporo
vali potřebné reformy — reformátoři jsou pronik
nuti ochotou zůstat! v církvi jako praví synové 
církve.

Podniky nejodvážnějšího apoštolátu, které se 
nyní ve Franci! rozvíjejí, mají naprosto jasné 
schválení hierarchie. Některé příklady: vyšla kniha 
s názvem »Francie misijní zemí«, která pohoršila 
nejednoho věřícího a nejednoho konservativního 
faráře. Odpovědí na ní však bylo utvoření »Pa
řížských misii«, kde se konají velmi odvážné po
kusy apoštolátu pod kontrolou a otcovskou ochra
nou kardinála arcibiskupa pařížského. Nedávný 
sjezd kněží v Besan$onu, kde tisíc kněží dlskuto-

fPokračování na str. 2J)



(Dokončení ze stř. 1.) 
yalo uvobodně o nejpalčlvějších problémech apo- 
fitolálu za přítomnosti deseti biskupů, kteří jim 
dávají své schváleni, je podívaná, která délá Církvi 
velikou čest. Konečné je charaKterlstické, že ča
sopisy velkých řeholních rodin, které jsou tradičné 
považovány za Církvi nejoddanéjáí, přijímají co 
nejochotnéji nové iniciativy.

Na druhé strané se i u nejrevolučnéjSích kri
tiků, i u téch, jejichž prudkost přesahuje meze slufi- 
aofiti. shledáváme s upřímnou vůlí náležet! k Církv.i 
Článek .-Půjde Církev do emigrace?«, článek vel
mi revoluční, začíná nejpevnéjšim vyznáním víry: 
»Nechť nejdříve zmiží jakákoliv nejasnost. My 
véříme pevné, že Církev katolická má slova prav
dy, že ona jediná je tělem Kristovým; my víme, že 
brány pekelné ji nepřemohou a držíme se pevně 
tohoto základního kamene, jenž je základem všech 
naá.ch malých přechodných zřízení«. A stejné 
mluví řada ostatních podobných reformátorů, takže 
se dá plným právem říci, že u těchto revolucioná
řů. jejichž texty jsou často drzé a nespravedlivé, na
lézáme upřímnou příchylnost, naprosto odlišnou od 
chování původců někdejšího modernismu.

NáSe analysa končí tedy dvěma přáními: Na 
stranu tradičních katolíků je třeba volatí nejen po 
velkém talií shovívavostí, nýbrž přímo sympatie a 
vděčnosti vůči apoštolům našeho moderního po
hanstva. Tito věřící musí býlí přesvědčeni, že ne
stačí pouze snášcti jejich iniciativu, nýbrž že by 
se měli v jejich škole mnohému naučit. Od pionýrů 
apoštolátu v pohanském prostředí je třeba žádali 
nejenom pokoru, nezbytnou každému, kdo chce při 
vší podnikavostl zůstat! citlivým pro doteky mi
losti, nýbrž též onu opatrnost, kterou chválí evan
gelii m, a která dbá, aby nešikovným postupem 
nepoškozovala zájmy sebespravedlivější. Je třeba 
žádatl od nich především naprostou loyalitu vůči 
viditelné Církvi, synovskou úctu k hierarchii. Ko
nečné vice spravedlnosti vůči katolickému spole
čenství, které zachovává tolik opravdového bohat
ství, z něhož oni sami možná nevědomky tolik ob
drželi. Neboť katolické společenství, viditelná 
hierarchická Církev, má přislíbení života věčného, 
Ona je mezi námi pokračováním tajemství vtěle
ného Slova, ona je strážkyní zjevené pravdy, ne
omylnou vykladatelkou Písem, rozdělovatelkou 
svátostných milostí, nenahraditelnou dosvědčova- 
telkou universální Lásky. Nedostatky křesťanů ne
mohou zasáhnout! a poškodit! tyto hodnoty, které 
patří k podstatě Církve. A proto se v Církvi nemá 
nikdy mluviU o revoluci. Každá reforma Církve se 
dosahuje pouze učenlivosti vůči jejímu Duchu, po
slušnosti k jejím pastýřům, neboť každá reforma 
v ní není nic jiného, než vyšší intensita věrnosti.

Upravil ak.

Vzpomínka na Slovensko
U nříležitosti slavností 17. listopadu 1945 

v Praze bvl isem požádán slovenskými účast
níky o několik přednášek z oboru filosofie pro 
akademiky slovenské. Prvni podnět k tomu vy
šel z řad bývalých slovenských posluchačů, kte
ří studovali před válkou na theologické fakultě 
Karlovy university, a na něž iá i všichni ostatní 
vzpomínáme iako na nadané a pilné studenty. 
Pozváni isem rád přijal, a tak jsem v březnu 
minulého roku třikrát přednášel v Bratislavě 
(o sv. Tomáši. Descartovi. Kantovi). Na pozváni 
k přednáškám v říjnu mi nebylo možno jeti, 
zato isem zase přednášel 14. ledna t. r. (»Osoba 
a osobnost křesťana«.)

Vzpomínám na všecky přednášky s radostí. 
Ačkoliv přednášky bvly samy o sobě pro poslu
chače nesnadné a dlouho trvající, přece všichni 
posluchači, kteří přeplnili auditorium maxi
mum theologické fakulty v Bratislavě, a z nichž 
veliká většina byli akademici a akademičky.

Památce dr. Alfréda Fuchse
(K výročí jeho smrti v Dachau 16. února 1941.)

P M K. Klement, O. S. B.:

CESTA DO EMAUZ
Jméno Alfréda Fuchse rozechvívá ve mně 

každý nerv ve zvláštní vibraci. Neměl mnoho 
přítel a zvláště neměl mnoho přátel, kteří bv mu 
věřili. Poznal jsem ho v jeho časném mládí a 
byl mi druhem, který mne. malého a tehdy 
ještě chudého duchem, povznášel ke hvězdám. 
Bydlel jsem v hrzanském domě na Hradčanech, 
kam 1 on cb.odfval. Stavoval se v mé carconle- 
ře, která měla kouzelnou vyhlídku na Prahu, 
wsoko nřes malostranské střechy, v perspektivě 
všech věší a v lahodném doslechu večerních 
zvonů. Tak u mně stával a mluvil . . . Jeho řeč 
fcvla newčernatelnv proud divokého, bohatého 
vlnobití. Uměl mluvit o všem- Hudba, umění, 
krása Prahv. historie, náboženství. Dvě věci mi 
zůstaly hluboce v duší' Sovovn báseň na Prahu, 
kterou rentoval u mého otevřeného okna nad 
š"řícf se Prahou. A jindy ieho recitace eucha- 
ris*iéké’’o hvmnu sv. Tomáše: »Adoro Te de
vote«. Snad imorovisoval vlastní překlad neboť 
i v tom bvl mistrem, latinu rychle překládat do 
mateřštiny.

Bvlv to dobr mé konverse. k*erá se pohvbo- 
val“ nesena třemi směry: D'ln Floriána ze Sta
ré Píše, strnhos-skv S!nn a Mariánská zahrado 
Julia Zevers. ve k*eré isem působil a konečně 
emnuzský ohoř který tehdv bvl v nedosažitelné 
vvři nsonasfeké plnosti a i’iž»«"é dvnamíkv lihn- 
eiokAho zněvu. V této atmosféře stál vedle mne 
mladý Žid — nrévě pokřtěný, se svou váš"’”OU 
vírou a »františkánským h’éznovstvim pro Kri
sta« v pravém smyslu toho slow. Bvl ’ediný. 
k’eré pasivně nndnoroval mo’e rozhodnu*1 kte
rý sám v ka-ýitulní síni emauzského kláštera 
bvl přítomen řeholní obláčce kde jsem měnil 
světský šot za roucho sv Vo*tčcha a sv. Pro
kopa a kde snolu s mladým učitelem Fr. Šalle- 
rem jsme snili o čackém klášteře na Slovanech. 
Sem do Emauz chodíval Alfréd Fuchs se svým 
misálem zde studoval, spolupracoval na r>ř®k’a- 
du mi'á!u. zde wklečel hodiny v kanli N»l«vě- 
tější Svátost! a zde ve wsoké chodbě K*fžové 
ve stínu karolinských fresek isme debatovali. 
>Nikdv nezapomenu jedné takové příležitosti ie
ho výkladu VI. kapitoly sv. Jana. Je to ona 
prorocká kapitola, ve které Kr'shis zasKbuie ta
jemství Nejsvětětši Svátosti Oltářní. Jsou to 
ony Věty, kde židé nemohou pochopit, že Kri
stus žádá, aby ieho věřící noživaíi Jeho kře«’ a 
tělo. Kapitola, která člověku, z.ačinaiícfmu du
chovni život katolický a neznalému Starého zá
kona. vždycky působí a bude působit obtíže. Ale 
Alfréd Fuchs, znalec bible a odchovanec veli
konočního rituálu židovského — se chopil slo
va. A jeho výklad se řítil jako řečnický vir z 
jeho úst a přivřené oči pod nádherným čelem 
se dívaly nepřítomně do prázdna. Otevíral nám 
tajemné hloubky krevního rituálu, hrůzu sta
rozákonního žida před krví zvířete, aby jeho 
lidská přirozenost v duši Bohem vdechnuté ne
byla zatížena živočišnou silou zvířete a že tu na
stupuje On, Kristus, aby svou krvi, oživenou 
hypostatickou unit božství spojeného s člově
čenstvím, živil a člověka ze zákonů krevní při- 

sledovali celé přednášky s napjatou pozornosti 
a opravdovým 2áimem. který se projevoval 
1 v ieiich dotazech.

Jako mne přijali s nelíčenou srdečnosti, tak 
se i loučili s upřímnou vděčnosti. Všemožné se 
snažili, aby mi pobyt mezi nimi byl co nejpří- 
jemněiši. 

rozenosti vytrhl do sféry vlastního božství. On 
to byl. který ml v této chvíli jakoby trhnutím 
opony jasně ozářil nesmírnou pravdu eucharistie 
a nechal mě nahlédnout do podstaty této ka- 
pitoli a celého jejího vyplněni ve velikonočním 
Beránku Nového zákona Nikdo nikdy, ani na 
theologické fakultě, ml neřekl k tomuto bodu 
jasnějších slov a ve sterých exerciích a na 
misiích tento jeho bleskový výklad z klášterní 
chodby emauzské se stal pramenem světla mno
hým a mnohých. Alfréd Fuchs, právě Jpko ortho- 
doxní žid. tak hluboce uměl pronikat! biblické 
mystérium Kristova odkazu z poslední večeře-

V Emauzích přišly do kursu liturgické tý
dny. A kdo nikdy nechybě! v pořadí přednáše- 
čů — bvl Alfréd Fuchs. Zas vzpomínám na ie
ho přednášku na thema eucharistických hvm- 
nů »Lauda Sion«. »Pange lingua« a >Ad~ro te 
devote«. Mluvil dvě hodiny. Ale to nebyla řeč, 
to bylo Plamenné vyznání viry, které na perfekt
ním základě stálé recitace základních textů v la
tině i češtině, komentovalo toto tajemství. Z po
sluchačů se nikdo nehnul. Pozornost nikomu ne
klesla. U velikého ohně nelze usínat- A kdo kdy 
se odvážil o Alfrédu Fuchsovi pochybovat, že 
není dobrým katolíkem, nebo že on konjunktu
rálně hledá své záimv. zde mohl nahlédnouti 
i slyšet) duši, která hořela serafiekvm plamenem 
takového Františka z Assisi a současně sluneč
ním jasem moudrosti Aquinatow.

Znal sv. Pavla a mám doiem. Že sv. Pavel 
byl jeho vzorem, On. Pavel žid, vášnivý a po
korný konvertita, největší z apoštolů. Sv. Pa
vel byl žurnalistou prvního století křesťanského 
a byl jistě nejžhavěišfm řečníkem, kterého 
znala družina apoštolská. Jeho listy isou ostrým 
proudem řečnického výkonu. Ty nejsou psány, 
ty Jsou mluveny a jak mluveny zachvcenv na 
pásu pergamenu. Alfréd Fuchs byl člověkem, 
který soolu se křtem a biřmováním dostal cha
risma slova a charisma pera. Tak bylo slíbeno 
těm, kteří uvěří v Něho. Alfréd Fuchs v Praze 
byl odrazem velkého berlínského anoštola Son
nenscheins. Byl řečníkem a žurnalistou Božím-

S drásavou bolestí se díváme na Ieho strašný 
skon. On neumíral sám. tisice jiných umíralo 
stejně strašně, stejně bolestné a za stejné ďá
belské krutostí sadistických katů. Ale jistě žé 
V málo připadeeh tato smrt, zalitá ledem u brá
ny koncentráku ■— je prožehnuta takovým 
ohněm, jako u něho, velikého žáka Nejvyššího 
tajemství Kristova.

Tato vzpominka je Uýfiařa z »Knihy o Alfre
du Fuchsovi», kterou uspořádal dr. Ctibor Ma- 
řatt a kterou vydala Bdíce Rozprav — propa
ganda v Praze-Břevnově, Boleslavova 35. Dopo
ručujeme krásně vypravenou knihu, protože 
Alfred Fuchs zažloutl, abychom na něj neza
pomněli. Totiž on už nás nepotřebuje, ale my 
potřebujeme jeho vzoru a jeho ohni, jehož ně
kolik záblesků nám zachraňuji svrchu uvedené 
vzpomínky P. Klementa. Kniha s množstvím 
fotografii stoji polováeand ito Kčs.

Vzpomínám na to vše vděčně, a jestliže píši 
tyto řádky, činím tak neien proto, abych podě
koval všem, kteří mne na Slovensku s láskou 
přijali, nýbrž především proto, že snad i tato 
vzpomínka může přispěti k posílení vzájemné 
důvěry mezí námi Cechy a našimi bratry Slo
váky. Dr. Jaroslav Beneš.

Jugoslávie a Svatá Stolice
Je mezi nimi zase napěti. které se v minu

lých dnech projevilo protestní notou, v niž se 
tvrdí, že prý Vatikán skrývá válečné zločince 
a podporuje lidi dnešní Jugoslávii nepřátelské. 
Útoky isou namířeny mimo jiné především na 
kardinála Tisseranta. sekretáře kongregace pro 
východní Církev. A Vatikán odpovídá, že výtky 
jsou neodůvodněné, protože nikdo, kdo byl 
označen iako válečný zločinec, nepožívá ochra
ny Svaté Stolice. Pokud pak se týče druhé 
výtky, odpovídá Svatá Stolice, že podporuje 
podle svých sil každého, kdo íe skutečně v nouzi, 
bez ohledu na ieho náboženskou nebo politickou 
příslušnost. Pokud se týče útoku na kardinála 
Tisseranta, poukazuje se na to. jak podivné 
tvto náhlé útoky isou, když přece ještě v záři 
1946 komunistický Věstník záhřebský připomí
nal. iak negativní, ba přímo nepřátelské byly 
vztahy mezi Svatou Stolici a »Neodvislým chor
vatským státem«. Státní prokurátor Blaievič 
tehdy předkládal iako autentické informace 
toto: »Paveiič a Ustašovcl byli v Římě hlavně 
v kruzích vatikánských považováni za neihorší 
zločince, kteří nadělali tolik zla. že se k nim 
nehlásili ani ieiich vlastni páni.« (Tito páni byli 
italští fašisté, kteří pomohli Paveličovi a Usta- 
šovcúm v roce 1941 k moci.) Ve své korespon
denci s ooglavnikem Paveličem prohlašuie chor
vatský vyslanec u Kvirinalu vatikánské kruhy 
za nepřátelské a kritisuie hlavně kardinála 
Magliona. tehdejšího státního sekretáře, protože 
prohlásil, že ustašovské hnutí nemá za sebou 
nikoho v lidu a že ie pouhou hrstkou iidi. kteří 
přišli k moci len zvláštní shodou okolnosti. Ten
týž vyslanec referoval Paveličovi o přísném od
souzeni. které vyslovil kardinál Tisserant proti 
nacistickým a ustašovskvm krutostem- »Kardinál 
Tisserant tvrdí, že Němci uznali pravoslavnou 
církev chorvatskou, když napřed pobili za po
moci ustašovců všechny pravoslavné kněze a 
když zmizelo 350 tisíc Srbů.« Zmíněný vyslanec 
obviňoval tehdv kardinála Tisseranta, že vystu
puje iako obháice Srbů a připomíná, iaké služ
by prokázali katolicismu a Západu svými dlou
hými boji proti islámu.

Státni prokurátor otiskl tehdy také rozmluvu 
mezi Tisserantem a vyslancem u Kvlrinálu ze 
6- března 1942. při které prý se kardinál vyslo
vil takto: »I vaši fašističtí přátelé se posmívají 
vaší nezávislosti, vaší svobodě, steiné iako 
existenci chorvatského státu. Váš král, vévoda 
spoletskv. nepůtde nikdv do Chorvatska, pro
tože by šel do království, které není královstvím, 
neboť ie úplně odvislé od Němců a Italů. 
V Chorvatsku každý vládne vlc než sami Chor- 
vaté. — Dne 3. záři tentýž prokurátor citoval 
přísné vyjádřeni kardinála Tisseranta proti 
chorvatským kněžim, kteří se zúčastnili násil
ností ustašovců a hlavně útoků proti srbské 
církvi. Všechny tyto citace vyšly v komunistic
kém tisku píed pouhými čtyřmi měsíci u pří
ležitosti záhřebského procesu. Dokazují, že po 
celou válku, i v době, kdy Německo ovládaio 
triumfálně Evropu, kardinál Tisserant a ilné 
nejvyšši osobnosti římské kurie odsoudily poli
tiku a metody ustašovců. Dnes na to propa
ganda zapomíná a zasynává urážkami Vatikán 
i kardinála Tisseranta. Zdá se. že právě ti usta- 
šovci. kteří se vetřeli na význačná místa dnešní 
Jugoslávie, způsobuji tento pokřik, aby tím od
vrátili pozornost od sebe.

(Podle »La Croix«.)

K velikonočním svátkům budete hoině osát svým 
známým. Udělejte to na sličných pohlednicích s ba
rokními obrázkem, které vytfala Schola can torům 
v Praze I a které ho5!-zDéváčci ručnč okolorovali 4—6 
barvami. Kolekce tři obrázků stojí 6 Kčs.

Evangelium v B. B. C. 
za války

V jednom z minulých čísel jsme psali o tom, 
jak anglický rozhlas spolupracoval k vítězství, 
jak se snažil posilovali odolnost anglického lidu 
i ze zdroje nejspolehlivčjSiho, z evangelia. Psali 
jsme o sérii evangelických dramat, která z po
věření anglického rozhlasu vypracovala Dorothy 
•layersová a snažila se jimi přibližiti evangelic
kou zvěst moderním lidem. Přinášíme některé 
ukázky této tvorby, jak jsme je tehdy slíbili.

První ukázka je úvodem k pátému kusu 
»Chléb z nebe». Jídáš a Filip v něm vypravuji 
v jakési palestinské rodině o tom, co toho dne 
zažili ve společnosti Ježíšově.

Baruch: Tak. Jidáši, je to úžasné, nesmírně 
zajímavé, neuvěřitelné. Mluvíte stejně dobře, 
jako kážete. Ženo, náš host už nemá co pít.

. Jidáš: děkuji, já nebudu piti, pani.
Baruch: Jen jeden šálek. Po celodenní práci 

toho potřebujete. Že je to pravda. Filipe?
Filip: Cože Je pravda? Promiňte.
Jidáš: Filip na polovic spi.
Filip: Nespím, jsem úplně vzhůru.
Baruch: Neřekl ani slovo za celý večer.
žena Baruchova: Chudák. Vypadá únavou 

jako mrtvý; hrnek teplého mléka, to mu udělá 
dobře a pak rychle spát.

Filip: Děkuji, vezmu si rád trochu mléka.
žena Baruchova: To se rozumí. Tady ho 

máte. Jen ho vypijte, milý hochu. Opravdu ne
jste nemocen?

Filip: (jenž procitne) Ne, ne. je mi úplně 
dobře. Prosím vás, nelamte si se mnou hlavu.

Jidáš: Filip mél dnes velmi rušný den. Poda
řilo se mu jeho první uzdravení. Přivedli nám 
takovou ubohou ženu, posedlou duchem šílen
ství.

Baruch: Ty ji přece znáš, má drahá. Je to ta 
ubohá bláznivá Esther.

Žena Baruchova: Bláznivá Esther? A vy jste 
ji uzdravili? To je úžasné. To bych byla ráda 
viděla. Já myslela, že se s ní nedá nic dělat.

Baruch: Všichni si to mysleli.
Zena Baruchova: Jak jste to udělal, vy, ta

kový mladý člověk ?

Filip: Já nevím. Totiž chci říci: To jsem ne
byl já, to byl Ježíš.

Jidáš: Filip byl pouze nástrojem Božim, jako 
jsme jim my všichni.

Filip: Myslím, že to byl Bůh. Vím, že to byl 
Ježíš.

Zena: Tak mi přece vypravujte, jak se to 
stalo.

Filip: Rodiče k nám přivedli tu ubožačku. 
Ptali se nás: Mohli byste ji uzdravit? Jen si to 
rozvažte. Měla obličej ztrhaný, byla k pláči, mně 
ji bylo strašně lito, ale nevěděl jsem co dělat. 
Ježíš mluvil ovšem něco o uzdravováni lidi. Ale 
já bych si nebyl nikdy pomyslil, že také já něeo 
takového dokáži. Myslel jsem «1. že to třeba uči
ní Jidáš a já že se budu dívat. Pokoušel jsem se. 
Jidáši zachytit tvůj pohled, ale ty jsi byl celý 
zabrán jejich otázkám; a nevšiml jsi si. jek jsem 
ti dával znamení. Rodiče tam stáli a upřeně se 
na mne dívali, jakoby čekali, že se něco stane 
a já jsem cítil, že nedovedu vůbec nic. Konečně 
jsem si řekl, že přece jenom musím něco dělat. 
Řekl jsem nějakou modlitbičku a položil jsem 
ruce na dívku. V té chvíli, kdy jsem se jí dotkl, 
vykřikla a zalila sebou házet a takřka výt. Stiskl 
jsem tedy její ramena. Ah, to vám byla chvíle.

Jidáš: Šílenci máji silu za deset zlých duchů. 
Baruch: Její zlý duch musel být velmi silný. 
Filip: Já jsem tlouštík, ale měl jsem ji co 

držet. Nikam to nejde, mě napadlo. A najednou 
mi hlavou proletí myšlenka: »To nejde mojí 
vlastni mooí« a vzkřiknu: »Ve jménu Ježíše Me
siáše.,, A najednou, to byste nevěřili.

Zena: Cože, povídejte!
Filip: Citil jsem nějaké ruce svírat! »e nad 

mýma rukama. Sviratj se mocně, jakoby z ocele, 
nikdy bych nebyl věřil, že mohou být tak ne
odolatelné ruce. Držely mě a držely ženu. Cítil 
jsem její lopatky pod svýma rukám«.. Tehdy 
jsem si uvědomil, te ony ruce jsou mé ruce. Já 
jsem to měl tak úžasné stisknutí. Ubohá divka 
skučela a svíjela se a kousala mne. A najednou 
jsem slyšel, že mluvím mocným hlasem a velmi 
rychle, jako když někdo dává povely, ale nebyl 
to můj hlas a já nevím, oo jsem říkal.

Jidáš: Říkal jsi: Zlý duchu, utiš se a vyjdi! 
Poděsil jsi mne, mluvil jsi jako Mistr.

Filip: To nebyl můj hlas, to byl Jeho.
Jidáš: Když začal Filip mluvit, přestala divka 

sebou házet. Úplně se uklidnila a dala se do plá
če. Najednou jakoby si uvědomila, že se na ni 
dívá zástup lidi; »Maminko, povídala, co se sta
lo? Odveď mne.« V té chvíli měla už tak dobrý 
rozum jako vy a já.

•
Z této ukázky je zřejmo, že charakter Jidá

šův zde neodpovídá našim tradičním předsta
vám. Vystupuje zde Jídáš sympatický a do jisté 
míry nejschopnějši, nejčinnějšf, nejnadanější 
z apoštolů, jediný, který pochopil od začátku 
Kristův mesiášský ideál a jeho duchovni poslání. 
V tom je právě paradox. Jidáš se bojí, aby Kri
stus neselhal, nevzdal se svého ideálu utrpení, 
nedal se svést! pozemským královstvím. První 
takový otřes měl Jidáš pří rozmnoženi chlebů. 
Prvni otřes jeho víry v Ježíše. Trium fální vjezd 
do Jeruzaléma jehož smysl nepochopil, podvrá
til jeho viru úplné. Jde vydatl Krista a domnívá 
se, že ho tak zachrání před ním Samým. Ve sku
tečnosti je to hřích Jidášův, hřích pýchy a 
egolsmu, Věřil v sebe, ne v Ježíše. Chtěl věsti 
Krista spíše než jiti za Nim, chtěl z něho činili 
nástroj a odraz svých vlastních názorů. Je po
drážděn proto, že není jediným důvěrníkem Je
žíšovým, jediným vykonavatelem jeho diía. Jidáš 
je složeninou Lucifera a Antikrista.

•
Jiná ukázka: Děj v Bethann na hostině po 

vzkříšení Lazarovi. Vzkříšený Lazar je na hos
tině přítomen.

Třeti žena: Povězte. Lazare. (smějte se ner
vózni) nechci být indiskrétní, ale chtěla byeh 
vědět, jaké je to, když je člověk mrtev?

Druhá žena: ík Marií) Má drahá, co je to za 
otázku uprostřed hostiny.

Třetí žena: Já vím. ale je to tak důležité. 
Prosím vás.

Lazar: Mistře, Co mám odpovědět?
Ježíš: (usmívaje se) Je mě lito Lazare, ale 

musíš se z toho nějak dostat. Neni to žádné stát
ni tajemství.

Lazar: (zatím, co mluví, zmlkne rozmluva a 
zavládne pozorné ticho), žiti zde. to jest jako 

tkáti na rubu osnovy. Není tam nic vidět, jen 
uzly a kříženi niti. V onom životě se teprve do
stane člověk na 11c osnovy a spatři divý plánu.

Třeti žena: Jakého plánu?
Lazar: Strašného a krásného. A potom, jak 

vám to řici? Je takový známý, známý od věč
nosti, neboř Ten, jenž jej navrhl, je formou 
všech věcí. Je současně zhotovitelem i osnovou.

Třeti žena: Ach. už vim! ínevl nic), ale já 
bych chtěla vědět...

Druhá žena: To stačí, má drahá. Nemluv pří
liš.

Třetí ukázka: Vzkříšený Ježíš se zjevuje To
mášovi.

Tomáš: fs pevným přesvědčením) Tys můj 
Pán a můj Bůh. (Rozhodná, konečné pronesená 
slova, přijatá v naprostém mlčeni).

Ježíš: Tomáši, že jsi mne viděl, uvěřil jst 
Šťastni ti, kteři neviděli a přece uvěřili.

Petr: (jenž si náhle uvědomil úžasné dúslcd- 
ky) Mistře, mé zapření, naše odmítáni věřitl 
v tebe, naše pochybnosti, náš útěk a naše zrada 
to všecko opravdu činíme Bohu?

Ježíš: Ano. Petře.
Jakub: Pane, to posmívání, urážky, poplvánf 

tváře, bičováni, ten řev davů, žádající tvou krev, 
to, žes byl přibit na křiž a usmrcen, to všecko 
opravdu děláme Bohu?

Ježíš: Ano. Jakube.
Jan: Tvá trpělivost v snášeni všeho toho, to 

přijetí smrti, s tíži našich hříchů, to opravdu dě
lá Bůh přo nás?

Ježiš: Ano. Jene. Pro vás, s vámi, ve vás, 
rozhodnete-li se svobodně patřit! mně, neboť vy 
nejste otroci, nýbrž děti. Máte svobodu mě zra
dit nebo sloužit. Svobodu mě odmítnout nebo mě 
uznat. Svobodu ukřižovat; Boha nebo být s nim 
ukřižován, sdiletl jeho potupu a jeho smutek, 
jeho hořký kříž a jeho slávu. Ti, kteří jdou se 
mnou, budou jedno se mnou, jako Otec a já 
jedno jsme.

Jan: Takový je smysl pradávné oběti: krev ne
vinného pro hříchy světa.

Ježíš: Pojďte sem. Přijměte dech Boži; jako 
mne poslal Otec, tak já nosilám vás. Hřích, který 
odpustíte, bude odpuštěn; hřích, který odsoudí
te, bude odsouzen, A kéž pokoj je s vámi.



Hins dnešního Německa
Arcibiskup freibnrgský (v jihozápadním Ně

mecku) Msgr. Gröber, vydal na sklonku roku 
1946 poselství k svým diccesánúm. v němž za
ujímá stanovisko takřka ke všem palčivým 
otázkám dnešního Německa Přinášíme některé 
výňatky.

»Jak trapné je to pro nás, musíme-li stati 
jako žebráci na okrajích cest bídy, pro nás, kte
ří jsme ve svém nacistickém šílenství myslili, 
že jsme pány celého světa. Zato musíme nyní 
klepati na dveře ostatních národů a živiti se 
jako chudý Lazar, z drobtů, které padaji se 
stolu bohatých národů. Nesmíme se proto dát 
unášet touto trpkosti, nýbrž musíme svým sluš
ným chováním dokázati. že to není nouze za
viněná jednotlivcem, nýbrž strašlivé důsledky 
prohrané šílené války.«

»Doufal jsem, že se zhroucením třetí říše 
přijde též mravní obnova. Bylo jí nutné potře
ba. neboť německý národ byl zvráeeným světo
vým názorem zahnán také mravně na nejhorši 
cesty, které se projevovaly zejména v ženském 
světě. I v tomto bodě jsem očekával v roce 1946 
obrat k lepšímu, očištění. Nechceme soudit pří
liš přísně o dívkách a ženách, ale je známo 
z dějin, že bičem bídy, jenž doléhá na národy, 
bývá zlomena i jejich mravní páteř, a že z hla
du se leckdo dává na cesty, na které by se 
nikdy nedostal za normálních poměrů. Víme 
z mezinárodni literatury, že nejedna slušná dív
ka a nejedna pořádná žena «e naučila prodávat 
svou čest, když hlad ji a její děti stiskl do svých 
nemilosrdných kleští. Ký div tedy, žé i pohlavní 
nemoci se strašně rozšířily, že se v některých 
městech ztřicetinásobnily proti poměrům před
válečným. Každý, kdo zná následky těchto ne
mocí, ví co to znamená pro národní život. Ani 
nejmodernější léčebné prostředky nepomohou 
nic proti této zkáze. Svádějí spíše ještě k větší 
nevázanosti, protože umožňují poměrně snadné 
opětné uzdravení, při čemž nikdo nemysli na to, 
že tím je zkažen celý charakter člověka, a že 
již sotva lze mluviti o vlastní ženské důstoj
nosti, která bývala chloubou naší minulosti.

A při tom se objevují příznaky, které nás 
ještě více znepokojují, než to, co jsme dosud 
musili konstatovat- Přirozenost se může dostat 
na nesprávné cesty, zůstává však při lom stále 
ještě přirozenosti. Jestliže se však nyní ve ve
řejných přednáškách žádá za zrušení § 175 
trestního zákona, je to osudný krok do proti- 
přirozenosti, jenž býval v dějinách učiněn jen 
od národů odsouzených ke zkáze. Hanebnost to
hoto počínání zasahuje též ženu, která se pak 
stává pouhou roditelkou děti, nikoli však milo
vanou manželkou a přirozenou pomocnicí muže.«

»Na základě čeho můžeme tedy spoléhat! na 
lepši budoucnost? To záleží podstatně pa světo
vém názoru. Světový názor nacismu nás strhl 
do propasti. Musíme se tedy vrátiti k onomu 
světovému názoru, který byl za třetí říše po
važován za nepřátelskou, k zničeni odsouzenou 
protivu světového názoru nacistického, t. j. ke 
křesťanství. Dejme si jednou poctivé otázku: 
Byla by na nás a na celý svět přišla všecka tato 
bída, kdyby byl býval skutečně křesťanský? Le
žela by na nás ona strašná hanba, pod kterou 
trpíme a pod kterou budeme pravděpodobně 
ještě desetiletí trpěti? Odpověď ponechávám 
vám a světu. Toto je však jisté: Opravdová zá
chrana pro náš národ a pro celý svět nevzejde 
ani z demokracie, ani ze sesocialisování. ani 
z komunismu, ani z jakéhokoliv jiného druhu 
politiky, nýbrž jedině z Krista, Pána našeho. On 
nám znovu připomněl desatero Přikázáni a do
plnil je přikázáními novými a svým příkladem. 
On navázal všecky národy a lidi na Boha, Stvo
řitele a Soudce, a zaručil nám věčný život. Ne
hlásal nenávist a tvrdost a zbožnění národa, 
nýbrž ušlechtilé lidství, obětavou lásku, smíření 
s nepřáteli. Neroztrhoval syny lidské oodle ras 
a tříd, nýbrž sjednotil je v bratrství Božím. On 
zvěstoval jako první své poselství mír lidstva 
a učil nás sbory andělskými, že základnou míru 
všech lidi a národů je úcta, kterou prokazujeme 
Bohu a jeho přikázáním. Každý jiný mír. ne- 
zrodí-li se z Krista a z jeho spravedlnosti a 
lásky, je jen kus papíru, který roztrhne jediná 
atomová puma. Tedy zpět k němu. On není za
staralý. Je stále Vykupitelem, jenž na kalvár- 
ském kříži m nás» a za v íechny lidi lemřel.«

Výročí založení Karlovy 
university

Zakládací listina Karla IV.. jíž tento vprav
dě Otec vlasti uvádí v život vysoké učení praž
ské, později po něm nazvané, je datována 7. 
dubna 1348. Ale není to prvn' a jediný doku
ment, který se vztahuje k založeni pražské uni- 
versity; Předchází mu fada Karlových Jednání 
s papežskou stolicí, zejména s papežem Klimen- 
tem VI., jenž jak známo byl dříve učitelem a 
spíže přítelem kralevice Karla a své přátelství 
osvědčoval velmi významnými projevy.

A mezi ně na prvním místě můžeme počítat 
papežský list z 26. ledna 1347. Jímž se povoluje 
zřízeni generálního studia, tak se tehdy nazý
vala vysoká škola, a to se všemi výsadami a 
právy, jimiž se honosily tehdy nejslavnější ško
ly v Evropě, zejména v Bolognl. Salamance, 
Oxfordě a Paříži-

Je ledy 26. leden 1347 velmi památným dnem 
v historii Karlovy university. Jejíž vlastni za
ložení a zřízení je ovšem dáno se všemi práv
ními a administrativními důsledky zakládací 
listinou Karla IV. ze 7. dubna 1348.

Jsme už tedy ve vlastním období jubilea Kar
lovy university a jistě všecky připomínky 600- 
letého výročí Jejího založeni budou živým pod
nětem k neskresleným úvahám a k pravdivé
mu zjištěni, že česká vzdělanost měla vynika
jícího příznivce v papeži Klimentu VI., a že idea, 
z niž vyplývá její vznik i smysl jejiho poslán! 
v českém národě, je přes nepřízně věků a bou
ře dob křesťanská v pravém významu. O. T.

Světici biskup..
(K výročí biskupa Podlahy 14 února )

Zejména ten. kdo stojí opodál církevního ži
vota, podceňuje zpravidla méně viditelné církev
ní hodnosti- Každého, konečně, napadne, že me
tropolita, zodpovědný za spásu celých územi 
před Bohem, a někdy nepřímo donucený k po
litickému rozhodováni smrtelně vážnému, nebo 
také zase kazatel, po širém kraji strhující davy 
— to že jsou lidé s významnou funkcí. Ale ka
novník? světicí biskup? To jsou, zdá se, lidičky 
na byrokratickém žebříčku církevních úřadů, 
lidé stárnoucí v zátiší konsistoře, snad nepostra
datelní. ale nic skvoucího. Jenže Cirk v každého 
svého činovníka pozdravuje: »Pán a Duchem 
tvým!« Duch svátý, Duch Kristův, oživuje každý 
úd Církve, na který byl svátostným vzkládáním 
rukou svoláván. Tak tedy světící biskup, ten 
skromný pomocník ordináře. je ohniskem svá
tostného plamene, svícnem sedmiramenného 
světla Ducha svátého, prostředníkem milosti 
Boži — a někdy je dáno lidem, vše to vidět při 
pohledu na takového velekněze. — Biskup Pod
laha, jak známo, nebyl žádným útočným církev- 
nim činovnikem Nebyl tim. jenž by hřišnika 
káral jmenovitě; a někdy i upřímní katolíci se 
nad Jeho mírumilovným stanoviskem pozasta
vovali. Biskup Podlaha káral hřišnlky ne »ohňo
vými slovy«, nýbrž podle receptu sv. Františka 
z Assisi: vlastním životem. Zase jednou připo
menul tu prostou, ale příliš zapomínanou 
pravdu, že světec není zvláštní druh člověka, — 
jako voják nebo básník nebo sportovec nebo 
alkoholik — nýbrž prosté velmi dobrý člověk. 
Tedy nápadně dobrý člověk. Hrdinsky dobrý 
člověk. V čem záleží hrdinství? Především ve 
schopnosti nekonečně se namáhat pro druhé. 2e 
byl biskup Podlaha nekonečné pracovitý, to je 
konečně známo a budoucí pokolení to seznají ze 
seznamu jeho prací Ale povšimnut! tu zasluhuje 
dvoje. Byla to. za prvé, práce pro druhé: nikdy 
se nesnažil svou prací někam »dostat«; byl by 
se snad podivil, kdyby se ho byl někdo tázal, 
proč tu neutuchajíc! sílu nevěnoval na dosažení 
veřejné moci, nebo literárních poct, nebo i cír
kevního povýšení. Pracoval prosty neustále, re
kordně, stachanovsky, pro svůj národ Ale za 
druhé je snad ještě zajímavější, že nikdy nebyl 
tim typem kněze, který se zavrtá do vědeckých 
nebo uměleckých zálib, a v kruhu svých sbírek 
a přátel je šťasten a oblíben, ale pro celý svět 
patří do prostředí sympatických a iínak neškod
ných a neužitečných samotářů. Ještě méně ovšem 
mezi ty by ho by! směl někdo počítat, které vi
díte všude častěji než u oltáře, a jejichž počet

Spolupráce našeho rozhlasu s katolickými 
rozhlasy v cizině

Bka — Ve dnech 27 ledna až 1. února se 
konaly programové porady rozhlasu v Karlových 
Varech. Nás musí zajímat, co se tam projedná
valo a jak se rozmanité věci projednávaly. 
I když víme, že nelze zaměřeni (Ideologické) 
rozhlasu přetvořit! nějakým kouzelným prout
kem, je patrno, že čas pracuje pro nás, katolíky.

Je přirozené, že dosud nebylo ani slova o tom. 
že by vedle t. zv. odborových programů se 
mohlo pomýšlet na vybudování sekce, která by 
sloužila Jednak domácím Dotřebám. Jednak in
formaci katolické veřejnosti. Leč 1 z těch roz
manitých náznaků, opatrně a obezřetně pronáše
ných (nesmíme zapomínat, že náš rozhlas je pod 
kontrolou ministerstva informací) je patrno, že 
aspoň lidé trochu širšího rozhledu vidi, jak se 
Jim negováni těchto samozřejmosti — nevyplácí.

Programový ředitel dr. M. Očadlik totiž pro
hlásil, že Ud potřebuje duchovní opory a proto 
nutno dát lidu duchovni hodnoty. My se ovšem 
právem ptáme, co si máme pod tim pojmem 
»duchovní hodnoty« představovat. Je to pojem 
příliš neurčitý, který si může každý vykládat 
podle svého. V každém případě však smíme 
tvrdit, že kdyby se v rozhlase přihlédlo k du
chového přínosu katolictví, potom jisté bychom 
byl! mnohem blíže k tomu skutečnému výkladu 
pojmu »duchovní hodnoty« než dnes. Ostatně 
i jiný mluvčí (prof. dr. Oüssübl z Plzně) ukázal, 
že jeho stanice musí míti zřetel k novému živlu, 
t. j. reemigrantům, kteří jsou proniknuti ideovou 
naplní českobratrství. Jim tedy musi se snažit 
espoň krajový rozhlas přiblížit. Logicky z toho 
plyne, že máme-li u nás vrstvu, která jest na
plněna myšlenkami katolictví, kořenícího v do
mácí náboženské tradici, notom 1 tato vrstva 
(nepoměrně větší) má nárok na to, aby se k ni 
přihlédlo.

Dr. Očadlik dále přednesl velmi sympatický 
námět: aby totiž rozhlas se věnoval propagaci 
české hudby 18. století. Jinými slovy: propagaci 
české duchovni hudby barokní, která vyvěrá 
z pramenů živého katolického cítěni a myšleni- 
Prohlásil, že tato hudba chová hodnoty nesmírné 
a na západě je o ně neobyčejný zájem. Má na 
mysli jakýsi export asi padesáti skladeb en bloc. 
Myšlenka je velmi sympatická a Jistě by to byla 
propagace, za niž bychom byli dru Óčadlíkovi 
opravdu vděčni. Předpokládá to ovšem, že by při 
výběru a nahrávání byli přizváni znalci této 
hudby, abychom dodali cizím rozhlasovým spo
lečnostem dila opravdu hodnotná výběrem i pro
vedením. Při této příležitosti bych rád podtrhl, 
že by i náš gramofonový průmysl mohl v tomto 
směru vykonat kus užitečné a hodnotné práce, 
kdyby věnoval trochu pozornosti této věci a při
pravil podobné ukázky na deskách, určených 
k exportu.

Ještě jiný zajímavý námět padl na poradách, 
který nás bezprostředně interesuje: dodat! i mlu
vené texty zahraničnímu rozhlasu. Mimo jiné 
náměty nadhozena i myšlenka připraviti pásmo 
o Pražském Jezulátku. My bychom mohli k tomu 
přidat ještě jiné podnětné návrhy. Hovořeno 
konkrétně: o tomto námětu bylo naznačeno, že 
by se takové pásmo mohlo nabídnout na př. 
katolickému holandskému rozhlasu něho jiným 
stanicím, kde by se takovým pásmem mohlo do
sáhnout znamenité propagandy.

Tu jsme jaksi zase v tom začarovaném kru
hu (circulus vítiosus!!). Neboť jak můžeme na

ruka Páně už velice omezila. Ne, biskup Podlaha 
byl knězem především. A to neznamenalo jen 
bohovědný zájem, který je konečně abstraktní 
a může se tedy pěstovat i čistě vědecky, bez 
účasti srdce a života. To znamenalo také život 
bohoslužebný, činnost kazatelskou, a konečně 
dobročinnost. Charitu. Zde Charita znamenala 
zase jednou latinsky — lásku Biskup Podlaha 
miloval své věřící, svůj chudý lid.

Ideo fecit ilium Dominus crescere in plebem 
suam! Proto dal mu Pán vzrůsti mezi svým li
dem ... Jeho postava od jeho smrti nemizí, nýbrž 
roste. Pohřbem a řečmi oficielních zástupců není 
skončeno! Květy na jeho hrobu také nejsou 
z těch projevů, jimiž stolní, nebo řekněme, re
dakční a partajní společnost nebožtíka sí sama 
dává vysvědčení: jsme přátelé velkého muže 
Jsme taky malí velikáni! — Tyto květy nosí 
o samotě neznámé ruce, a jsou to projevy ne 
prostě vz,pomínek nýbrž modliteb. A nejsou to 
modlitby za zesnulého; jsou to modlitby o jeho 
přímluvu. Víme dobře, že jen církevní vrchnost, 
řízená prozřetelnosti Ducha svátého, připouští ve
řejnou a obřadní úctu jednotlivých služebníků 
Božích. Ale víme také, že nikde není spojení 
mezi otci a dětmi, chci říci mezi pastýři a 
stádem, mezi Církevní vrchnosti a lidem těsnější 
než v této věci. Důkaz vrcholné dobroty, lásky, 
svatosti nemůže Církev v ničem spíše spatřovat, 
nežli v lásce a úctě, kterou si zesnulý získal, a 
zejména u chudiny. — A tak je jisté, že to nebyl 
jen velký muž české kultury, nýbrž i světicí 
biskup, který posvětil celé své okolí a dodnes 
svým příkladem a památkou posvěcuje mnohé; 
a je pravděpodobné, že Bůh pro něho a skrze 
něho ještě mnoho milostí své Církvi a našemu 
národu udělí. — Ne, věru, svatovítská kapitula 
není nějakým pensijním ústavem starých a chu- 
ravých kněží. a co se toho týče, naši Machaři 
a jiní duchaplníci vypadají hezky se svými po
známkami o iazyku sv. Jana! Posmívali se staré 
relikvii, že ji prý kanovníci uměle občerstvuji? 
(Máte ten vkusný vtip také ve Švejkovi.) Dobře, 
můžeme tedy posloužit i čerstvou mučednickou 
krvi — o to se Němci postarali. A když tak vi
díme nad sedadly hradčanských kanovníků po
doby sv. Vojtěcha, sv. Jana. Arnošta z Pardubic 
— a pak vzpomínáme: zde sedal Podlaha, zde 
Dohalský, tam Stanovský — pak si řekneme se 
žalmistou: »za otce tvé narodili se ti synové...« 
A pozvednouce oči vzhůru uvidíme, že pilíře ka
tedrály mají ještě místo pro nové sochy svátých!

Jindřich Středa.

bízet! témata tak Čistě duchová v cizině, když 
sami něco podobného nedovedeme podat naši 
veřejnosti? Budiž mi prominuto, že bych nazval 
takové jednostranné jednání tak trochu farizej
ským. (Je to asi tak. jako když židé mají obchod 
se svátými obrázky a růženci, p. r.) Nejdříve 
musíme sami zde se postarat o to. aoychom ve 
svém programu ukázali nochopeni pro podobné 
uplatnění a potom s tim jit do ciziny a žádat 
vysloveně katolické rozhlasy, aby od nás vděčně 
přijali to. co jim nabízíme.

Máme kontakt s katolickou cizinou. A kdy
bychom snad byli žádáni za informace, nemohl! 
bychom cosi podobného doporučit, kdyby u nás 
se s námi jednalo tak, jako dosud. Ne. není to 
vyhrožováni, ale pouhé konstatován! skuteč
nosti. 'Neboť nelze, abvehom na tom byli u nás 
hůř, než cizí stanice. Je to přirozený zákon reci
procity na němž musíme trvat důsledně a oprav
du nekompromisně.

Chápeme zajisté, že ideologové, sedící ve 4. 
a 6. sekci ministerstva informaci, budou ostře a 
nesmlouvavě proti podobné myšlence. Ba máme 
obavy, že zabrání jakémukoliv uskutečnění této 
Očadlikovy myšlenky. Plně chápeme jejich 
obavy, že by tím zmizel jejich monopol informo
váni ciziny. Viděli jsme, jak na tomto monopolu 
lpi a neštitf se třeba osobních útoků, jenom když 
jim nikdo nebude moci zasáhnout do jejich vý
sostné sféry.

Podtrhli jsme tyto skutečnosti proto, abychom 
tak podali pomocnou ruku oněm rozumným li
dem v rozhlase, kteři začínají chápat, že igno
rovali duchový svět náš znamená opomljetl 
mnoho možnosti nejen ve službě svým poslucha
čům, nýbrž také při informování ciziny. Varovali 
jsme proti zneužití myšlenky k jednostrannosti 
Vykonali jsme proto všechno, co bylo v našich 
možnostech. Ochotně a rádi pomůžeme svými 
znalostmi, zkušenostmi a styky. Ovšem zcela 
nezastřeně varujeme před tim. co jsme jaksi 
obaleně, ale přece jenom zřetelně nazvali zne
užíváním katolických kulturních hodnot k to
mu. aby se katolická cizina uváděla v omyl a 
domnívala se. že my po této stránce se těšíme 
přižni rozhlasu.

Tak mluvíme my, neboť plně chápeme obtíž
nost cesty od myšlenky k uskutečnění. Sloužíme 
poctivě a rádi, ale musi se také s námi jednali 
podobným způsobem. Jakmile však bychom ně
kde tušili úskok (byť snad by to nebylo přímo 
v rozhlase inspirováno!), budeme se proti tomu 
bránit tak, abychom si obhájili své právo kriti
ky. Cekáme, jak bude reagováno na naše slova. 
Přáli bychom si opravdu co nejupřimněji, aby to 
byla reakce kladná a plodná. Ze by to přineslo 
zisk našemu státu, o tom snad ani ty nejza- 
peklejšl ideologové nebudou pochybovat.

P. Karel Endl: „Naše vykoupeni“
B oostnlch kázání s promluvou na Velký pitek. Na- 
kladatelatví Brněnské tiskárny, Brno, Starobrnénská 

19/21. Stran 48. cena Kčs 21.—.
V sedmí kapitolách probírá celé vykupltelské dílo 
Kristovo jako Jednu ze základních pravd katolického 
učení, která je nedozírnoštl svého významu časová 
včera jako dnes. Je třeba ukázat ubohému človéku. 
který jakoby mermomocí chtěl poklesnout k němé 
tváři, na kříř. jako záruku spásy a znamení cesty, po 
které svým utrpením můře znovu dojít ztracené dů
stojnosti. Kniha je 1 pro laiky vhodnou ďuchovnl 

četbou pro dobu avatopóatní

Dlouho očekávaná kn £ka duchovního Života

Dr JAN EV. URBAN OFM

K BOHl
,Já Jsem cesta, pravda a život.” tato slova 
Evangelia, véčnř platná a pravdivá, jsou v 
tomto vůdci duchovního života katolické inte
ligence rozvedena hlubokýma zkušeným znal
cem. Nové, přepracované vydáni. Knížka je 
vytištěna na silnějším biblovém papíře podle 
osnovy Ant. Lískovce. Vazbu i^avrhl arch, 

ing. Břet. Štorm. Cena váz. Kčs 85.—

U Diech knihkupců

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD
PRAHA II KARLOVO KAM. S
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Malíř Rouault

a náboženské umění.
Většina nolemik vzniká z toho, že jeden 

nečte druhého dost přesně. I u nás se tak stalo
— ale na štěstí při případu tak plodném, iako 
je problém Rouaulta »moderního« náboženského 
umělce a náboženského umění vůbec.

Tedv: článek architekta Čermáka, stavitele 
nového chrámu z ducha nového slohu, nebyl 
čten dobře. Jinak by se nebylo mohlo napsat 
proti jeho posudku (nikoli odsudku) Rou
aultova umění s nepochopením to. co bylo na
psáno. Jistě moderní umělec. Jímž J. Čermák 
lest, chápe strukturu moderního obrazu právě 
v jeho formě a neposuzuje podle estetického 
pocitu libosti.

Ale budiž — diky polemice, můžeme napsat 
odsudek Rouaultova umění, iako uměni 
náboženského určitěji, než iak iei napsal 
sám umělec, citlivější a pokornější k člověku 
než ten. kdo s! prostě objektivuje slohové řady.

Zcela správně říká V. Boštik. že »je-li ně
jaký směr „nahoru“ nebo ..dolů“, pak se to 
konkrétně jeví zde na formě«. Zcela 
tak. A je to o r á v ě na formě, kde se jeví sku
tečnost. že náboženské námětv jsou Rouaultovi 
pouze náměty, bez obsahového zhodnoceni a 
umocněni, a že je-li tu nějaká náboženská kva
lita, íe v pouhém přecítění a takměř jen Inte
lektuálně a někdv citově chápaném, nepromedi- 
tovnhém poměru k historickým projevům 
náboženského umění.

Abbé Morrel, který byl oddaným propagáto
rem Rouaultova uměni, opravdu správně a 
oprávněně poukazoval na to. co je tu s v á z á- 
no s minulostí náboženského francouzské
ho uměni. Zajisté, můžeme s nim souhlasit, že 
tu jsou tvarové analogie s románskou malbou 
1 plastikou, s francouzskou gotikou. Jsou tu ne
jen analogie, nýbrž celé námětové Inspirace 
i renesanční, iak ukazuje podivná parafráze ja
kési madonnv chudých, černé madonnv. A ne 
dost na tom. Inteligence a námětová vnímavost 
Rouaultova pro Sedmibolestnou shlédla se i na 
dávných plastikách naturalistického orientu su- 
merského a vytvořila tak sice znamenitou 
masku bolesti, ale pouhou, právě divadelní, 
masku. Pokud jde o souvislosti s formami a té
matikou minulosti, má Abbé Morrel pravdu. Ale 
nového náboženského výhledu tu n e n i 1

Rouault má velkou tradlcionalistickou vní
mavost a znamenitou, kultivovanou techniku- 
Ale zde právě vidíme, že technika nezakládá ani 
samu dokonalost formy, tim méně pomáhá 
k projádření obsahu. Ten citovaný obraz Satana 
ie sestaven z literárních asociací, v podstatě 
nemalířských. To není jednolitá tvář, ale sesta
vená z nevýtvarnÝch. literárních částeček: neto
pýří chrup, vystouplé bulvy (prastarý prostře
dek všech masek) a »okřídlené« obočí — je vta
ženo do celku civilního ďábla podle Edgara 
Allana Poea — tvář vypředstavovaná druhotně, 
neviděná na nikom, nepodložená skutečnosti. 
Je to pouze vypředstavované — a tedy dru
hotné.

Ale budiž: zůstaňme u »plochy obrazu, na 
niž jsou podle určitých pravidel a určitého řádu 
rozloženy barvy«. Zůstaňme u plochy obrazu 
»Útěku do Egypta«. Jsou dva ty »Útěky« — tedy 
zřejmě námět, který přece malíře hlouběji za
městnával. Stal se však skutečné pouze zámin
kou, aby na plochu obrazu z hmotných a hmot- 
natých brázd barevných skvrn, bezsvětelných, 
důsledně lámaných šedí nebo hnědi, konstruo
val plány kralinv tradicionallstfcky »biblické« 
v citacích tvarů. A v těchto krajinách — kon
struovaných nesporně zajímavě — pohybují se 
v barevných skvrnách postavičky neurčitelné 
v podobě i v ději. Ano. sestavují se kolem ně
jaké ženy na mezku. V druhém případě vede 
mezka muž ze soustavy barevných. b»zsvětel- 
ných skvrn, určený oděním 1 tváři iako orlen- 
tálec. A žena na mezku ie pouze rouchem z běli, 
z běli zcela odsvétlené. tím že do ni prošlehuií
— výtvarně zajímavě — jazyky otupujících ba
rev. Na této ploše obrazu vidíme tedy pobon- 
nardovskou, ale dokonce i odpestřenou barev
nou soustavu vížicí se k nějakému lhostelnému 
výlevu cestv východní krajinou. Ani ve tvarech 
není nic specifického, co by ukazovalo na vztah 
k postavám a k ději. Barvy jsou skutečně Je
nom stavivém obrazové konstrukce 1 bez 
smyslově afektivního významu. Na svaté 
Johance si Rouault alespoň dekorativně zacho
val grtinewaldovský kolorit rozkladu krve a 
hnisu. Rekne-li někdo, že tyto malby na ploše, 
výtvarně-technicky duchaplné, nikoli však spi- 
rltueles t- jsou »civilní obrazy« z biblické děje- 



nravy. milerádi přisvědčíme. Přisvědčíme také 
tomu, že tu íe mnoho duchaplných výtvarných 
i iemnocitných námětových citaci z celé kultur
ní minulosti — avšak tato »civilnost« není prá
vě ani prostotou, ani prvotností. Je to n i v e 1 i- 
s a c e námětu formou a tedy — bezobsažnost. 
O náboženském obsahu ani nemluvě. Vždyť 
i ten chrámový interiér ie Rouaultovi nouhou 
záminkou k impressivní konstrukci vnějšího 
doj/nu z bezobsažných, barvou ztvárněných 
ploch a skvrn.

Barva i tvar na ploše isou už i jen smyslově 
psychologickou působnosti nositeli významů. 
Zde ani těch fvsiopsvchologických významů, 
které máti na příklad barevné skvrny a barevné 
plochy i čáry Fillovy, nebo zejména Maiemí- 
kovy. nevidíme. Úhrn je pak dokonce obsahově 
bezvýznamový. Význam — zejména některým 
grafikám — dávají právě jenom tradicio- 
nalistické citace bičování, roušky atd.

Rouault ie zajímavý jev slohového histo
rismu. přeloženého do moderní techniky — 
avšak pouze techniky, nikoli už formy. Je vše
stranně kultivovaný. Je snad kultivovaný i ná
božensky. Avšak cestou náboženské vzdělanosti, 
pouhé vzdělanosti, bez pathosu prvotního, 
osobního prožitku z meditací, náboženské uměni 
vzejít nemůže. Naopak — zde ie definitivně ko
nec cesty. Tedy — podle slov architekta Čer
máka — cesta »dolů«- Růžena Vacková.

Pani Orfa
Marie Geversová: Pani Orla. Přeložil Václav 

Renč. Vyd. I. Vydal Katolický literární klub 
L. P. 1946. Vytiskl Frant. Riedl v Havl. Brodě.

Knihu velmi pékné přeložil básník Václav 
Renč. Jeho čeština jiskří opravdovou krásou naáí 
mateřštiny. Ale tážeme se. zda kniha musila býti 
přeložena, dokonce v katolické edici. Neni v ní 
totiž nic katolického. Naopak. Zahrává sl po
divné s pojmem osud a příliš trpné reproduku
je jisté, mravné nejisté skutečnosti, až se to jeví 
nebo vskutku je souhlasem s nimi. Rozhodné to 
není katolické. Ani kdybychom chtěli abstraho- 
vati z knihy néjaké hodnoty zhola literární (spíše 
lyrické, než jiné), nedobrali bychom se úrovně, 
pro kterou by přeložena být musila. Nechť se 
KLK nehorší, pro katolickou edici je dobré jen 
nejlepší. jb.

Tělo.
^.Maminka chodívá na hřbitov jen málokdy. 

Nikdy však o Všechny Svaté, ani na Dušičky...« 
>Své mrtvé nosím u srdci,* říkala, »a nepotřebuji 
na to žádné určité datum, abych si na ně vzpo
mínala, Tyhle návštěvy hřbitovů vycházejí ze 
značné materialistického cítěni. Vždyť v zemi je 
jen trochu prachu. Duše je jinde.<

A otec sc svým svěžím úsměvem dodává: 
iPro mě je tělo něco jako obnošený převlečnik, 
který se odloží... A přece nechodíme na návště
vu k vetešníkům, že?*

Takto se čte v knize Marie Geversové Paní 
Orfa. Cítíte z citátu ten nelidský vztah určitých 
lidí k lidskému tělu? A přece byl to Bůh Otec, 
jenž naše tělo stvořil a vdechl mu duši. Vždyť 
sám Pán Ježíš je vzal na sebe a nebylo mu odě
vem málo důstojným. Vždyť Boži a přece lidské 
tělo, tělo bylo nástrojem naši spásy, s tímto tě
lem vstoupil Pán na nebesa, s nim sedí po pra
vici Otcově a toto tělo nám zanechal v nejsvčtěj- 
ši svátosti oltářní. Vždyť t naše tělo bude jednou 
vzkříšeno a oslaveno v den poslední. Věděli to 
dobře i někteří světci, kteří se obávali, nehřeŠÍ-li 
upřilišenou askesi.

Jest možno viděti v tomto těle obnošený pře
vlečnik? Ach, to není jen vztah lidí opravdu du
chovních k nějaké pouhé hmotě, ani to neni jen 
setrvačnost, do které filosofické abstrakce str
huji někdy lidské myšleni, že až wu uniká sku
tečný život. Ne, ne, odtud vede delší či kratší 
sráz k plynovým komorám a krematoriím, ve 
kterých se odklízeli lidé nejen jako obnošené, pře
vleču íky, nýbrž prostě jako mršiny a odpadky.

Ne, nelze oddělovati lidské tělo od člověka. 
Bylo nám dáno Bohem a na nás především zále
ží. zda z něho učiníme tělo oslavené nebo odlo
žený převlečnik. Moderní věda začíná zase tušit 
jaké zázraky jsou v lidském těle ukryty. Církev 
to vi dávno a proto přikazuje mrtvé uctivě po
chovávali. Zná dobře Memento, ale zná i slávu 
Vzkříšení. Nepřeceňujte těla, ani ho nepodceňuj
te. Nezbožňujte ho ani ho nepovažujte s mate
rialisty a s falešnými spiritualisty za trochu pra
chu. A každý katolík ví, že obcování s Církví 
ve společných modlitbách za mrtvé o Dušičkách 
není jen mechanickou kázni, dle právě mohutnou 
a velmi účinnou pomocí duším v očistci. jb.

Na Dušičky čte Církev sv. Aut justina» 
po Kristu Pánu a apoštolech svého nej
většího Otce a Učitele, čte *am tatáž slo
va a tytéž myšlenky, které připomíná 
autor řádek předchozích:

»Péče o pohřeb a všecko, co s ním souvisí, 
všechny pohřební obřady jsou spíše pro útěchu 
pozůstalých živých než ku pomoci zesnulých. 
Nicméně však nelze neuctivě nakládali s těly 
zesnulých a nějak je pohazovali, zvláště jde-li 
o spravedlivé a věřící, jichž jako nástrojů a ná
dob používal duch ke všem dobrým skutkům. 
Jestliže šat rodičů nebo prsten jejich nebo něco 
podobného je potomkům tím dražší, čím větší je 
jejich láska k nim: nelze neprokazovat! tutéž 
úctu tělům, jež s námi jsou spojena mnohem 
těsněji a niterněji, než kterýkoliv šat. Vždyť tělo 
je neodmyslitelnou součástkou samotné přiroze
nosti člověka. Proto již pohřby spravedlivých 
Starého zákona byly vypravovány s pečlivou 
uctivostí, byly slaveny bohoslužby pohřební, by
lo pečováno o místo jejich posledního odpočinku. 
Oni sami pak ještě za svého života dávali dětem 
svým příkazy o pohřbu nebo někdy i o přenesení 
svých těl.

»A jestliže 1 ti, kteří nevěří ve vzkříšení, o tě
la zesnulých uctivě pečují, čím více to mají či
nit! ti, kteří ve vzkříšeni věří. A tak tento projev 
úcty vůči tělu sice mrtvému, jež však má znovu 
ožiti a na věky setrvat!, nechť je zároveň vyzná
ním této naší víry.«

Z domova a ciziny FILM
Ustaveni Ústředí Katolické Akce. 

Od 1. února 1947 ustaveno bylo Ústředí KA pro 
Cechy a Moravu v Praze. Generálním sekretářem 
byl jmenován Dr Meči slav Razík. Úřadovna jest 
v arcibiskupském kněžském semináři v Praze XIX,, 
Sadová 8. Telef. 73.952, kL 868. Jako první odbor 
byl zřízen Tiskový odbor, jehož předsedou jest 
Dr Lislcký.

Arrldleceaní Katolická Akce. 
Místopředsedou arcldlecesní KA pražské byl jme
nován J. M. nejd. p. prelát Dr Otokar Švec. Ředite
lem Ing. Hodek.

Sociální činnost sv. Stolice. Svatá Stolice po
slala minulého roku papežskoií studijní komisí do 
Jižní Ameriky, která měla jednak organlsovatl do
dávky obilí do hladem ohrožených území Evropy, 
jednak prozkoumat! možnosti k vystěhování. 
V těchto dnech se komise vrátila do Vatikánu. 
Podařilo se jí zprostředkovat! dodávky přes 700 
milionů tun potravin z jihoamerických států pro 
papežské pomocné akce. Také záležitost přesídleni 
italských dělníků do oněch zemí byla komisí při
vedena velmi blízko praktickému uskutečnění. Se 
strany Církve se činí všechny přípravy k tomu. 
Zabývá se tím hlavně výbor pro sociální činnost, 
při Katolické akci.

Sv. Otec a kanadská paterčata. Sv. Otec po
slal kanadským paterčatům k Novému roku své 
zvláštní požehnání a děkoval jim za to, že všecky 
dary, které dostaly ke svým dvanáctým narozeni
nám, věnovaly pomocné akci pro evropské děti.

Dar holandských katolíků. Holandští katolíci 
neměli dávno kardinála. Při loňském velkém jme
nováni kardinálů se stal kardinálem také jejich 
utrechtský arcibiskup de Jong. Bylo to uznání 
jeho velmi statečného chování proti nacistům. 
K tomuto jmenováni mu holandští katolíci věno
vali čestný dar: 715.000 hol. zlatých (hol. zlatý 
stojí našich 19 Kčs). Kardinál pak věnoval tento 
dar na znovuvybudování kostelů, jichž padlo v Ho
landsku hodně za oběť válce.

Apoštolský nuncius v Polsku zemřel. Msgr. 
Felix Cortesi skonal v těchto dnech v Grotta Fer- 
rata. Byl od roku 1936 apoštolským nunciem ve 
Varšavě. Když Polsko podlehlo nacistickému ná
poru, musil opustit! své místo, na které se bohu
žel ani po válce nevrátil, neboť diplomatické vzta
hy mezi Sv. Stolicí a novým Polskem nejsou stále 
ještě navázány.

Zakladatel Jocistů čestným doktorem. Ka
novník Cardijn. zakladatel a vůdce jocistů (ka
tolické dělnické mládeže) bude jmenován čest
ným doktorem fakulty sociálních a politických 
věd university v Montrealu v Kanadě. Promoce 
se bude konat v červnu u příležitosti meziná
rodního studijního týdne Jocismu v Montreálu. 
Kanovník Cardijn vykonal letadlem velkou ce
stu celou severní i jižní Amerikou, jak isme o ní 
před časem v Katolíku psali. Toto vyznamenáni 
zakladatele Jocismu je zároveň uznání práce 
jím založeného hnutí, které nabývá v Kanadě 
stále většího a blahodárnějšího vlivu. Nedávno 
se vyznamenalo energickou obhajobou práv de- 
mobilisováných vojáků, jejich práv na byt a 
zaměstnání.

Přeascda ÚNS přeje Kladenským. Na Kladně 
byla nedávno slavnost, při které byl předsedovi 
ÚNS Josefu Davidová odevzdán dekret čestného 
občanství královského horního města Kladna. Svou 
děkovaci řeč zakončil nový čestný občan kladen
sky slovy: »Slyšeli jsme radostné zprávy o práci 
na šachtách, o souladu mezi dělníky, řediteli a 
inženýry. Je před námi ještě hodně práce, mnoho 
obtíží. Půjdeme-li však společně, jistě je odstra
níme. Jistě dojdeme šťastného a dobrého života, 
a k této cestě, chtěl bych také vám na Kladensko, 
jako Slezan, přát >po našemu«: >Ja vam vin- 
šuju ščešči, zdrávi, svate božské požehnaní a po 
smrči — fuk do nebal«

Pak že málo obětujeme na kulturu. Edmond 
Konrád v článku »O Studio Národního divadla« 
v nedělních Svob. novinách«, píše: »Ministerstvo 
financí zaplatilo, počítáno-li dobře, za revoluční 
divadla asi dvě stě dvacet milionů, obnos, jaký 
ještě nebyl vynaložen nikdy před tím snad na ce
lou českou kulturu (vyjma školství), natož na 
divadla. Ve světle těchto čísel chápeme slova mi
nistra Stránského v jeho nedávném projevu v kul
turním výboru ÜNS: »Dokud nepřekonáme hos
podářskou nouzi, musíme dávat přednost kráse 
užitečné před neužitečnou. Aristokratickým a 
úpadkovým duším se nelíbí, že ministr nehodlá ze 
státních peněz financovat některá divadla, ale hos
podářští ministři a URO jistě pro to projeví po
chopení. Potřebovali bychom asi 60 milionů Kčs 
na opatření léků proti leukaemii, potřebovali by

Vycpálkovo České requiem
(ke koncertu 9. a 11. t. m.)

V tomto díle vidíme, iak i vrcholné zjevy 
našeho hudebního života tíhnou k hodnotám 
duchovním. Mistr Vítězslav Novák niše své De 
Drofundis a svůj Svatováclavský trintveh. Josef 
Bohuslav svou Mši ke cti nejsv. Trojice a 
z mladších skladatelů nejeden si voli nábožen
ská themata. Hloubavost Ladislava Vycpálka 
nám byla známa, ale čistě nábožensky myšlené 
dílo nám tento skladatel podal až svým Českým 
requiem. Není to skladba liturgická, nýbrž ia- 
kási rozsáhlá kantáta, v níž ie použito smuteč
ních textů z Písma a liturgie, celé dílo však vy
znívá optimisticky: zoufající duše je spasena 
milosti Boži.

Po hudební stránce ie tato skladba pokračo
váním toho, co autor řekl již mnohokráte. Je 
málo skladatelů, kteří by byli tak důsledně sa
mi sebou jako právě Ladislav Vycpálek. Tato 
slohová čistota ie vzácnou přednosti díla. Je 
také podivuhodné, jak dlouhodeché věty díla 
isou dostavěny a to bez moderní křečovitosti a 
beze chvatu. Máme dojem díla středověkého 
mnicha, který měl na sepsáni knihy celý život 
a hrubé se nestaral o to. bude-li se někomu lí
bit nebo ne. Asketický autor má též nadlidské 
požadavky na své interprety. Dílo ie nesmimě 
těžké, ale když byly překonány všecky potíže, 
působí doimem úplně přirozeným. Není to ovšem 
skladba, iež by strhovala na pivní poslech- Je 
třeba se k ni vraceli a teprve po několika ná

chom více penicilinu a také vlče peněz na zlep
šení učitelských platů. I to jsou kulturní zále
žitosti.«

Pokání třeba, ne demonstrací. Dne 10. února 
bvly v Paříží nodensány mírové smlouvy s t zv. 
satelity Německa. Také s Itálií. »Právo lidu« 
naDsalo Dři tě nříležitostl řádky, které přináší
me. protože mají platnost všeobecnou: »Italský 
národ byl v pondělí 10. února, v den podpisu 
mírových smluv, vybídnut k »10 minutám mlče
ni« na znamení smutku a protestu. A mlčel. 
Mlčky demonstroval, protestoval. (Nebylo to 
ostatně všude mlčky, téhož dne zastřelila jedna 
žena v Padově anglického generála. Porn, red.) 
Protestoval mlčením i na témže Piazza Venezia, 
kde onoho červnového dne v r. 1940 po několik 
hodin nepříčetně řval a jásal, když Mussoliniho 
Itálie vstoupila do války po boku Hitlerově. Při
pomínáme to proto, že historie zná příčiny a 
následky. Nemusílo být. únorového lOminuto- 
vého mlčení v r. 1947. nebýt několikahodinové
ho jásotu a vytržení v červnu 1940. A nebýt ji
ných okamžiků před tím. Než tedy 10 minut 
protestního mlčení měl si italský národ nařídit 
10 minut pokání a kajícného zamyšleni nad dě
jinami.«

Čtvrtina nankinských katolíků zahynula během 
války. Od června r. 1941 zahynula následkem vál
ky čtvrtina katolického obyvatelstva diecése nan- 
klnské (hlavní město Číny), tak oznámil americký 
misijní biskup do mateřského domu misijní spo
lečnosti v San Colombo v USA.

Sjíarťané ve Vstikání. Spartánští basketbal- 
listé, čili košíkáři, vykonají počátkem září zájezd 
k osmi zápasům v ItaUi. K uskutečnění zájezdu 
prý přispěl Dr. Maixner. čs. vyslanec u Vatikánu. 
A snad proto bude prý jeden z těch zápasů vy
bojován 8 vybraným družstvem ve Vatikáně. No
viny. které přinesly tuto zprávu, dodávají: »Je to 
další doklad, jak populární basketballový sport 
proniká vítězně světem. Už i Vatikán' Jen naše 
obecenstvo nemůže přijít košíkové na chuť.«

Sensační novinka! Zavedeme v »Katolíku« 
něco nového! Když někdo přesvědčí druhého, 
že nemá pravdu, tak ten druhý to uzná. Dou
fejme. že nějaký úřad informací nebude dělat. 
»Katolíkovi« obtíže pro porušení novinářských 
zvyklostí. Ale odvažme se toho a napišme: Dr- 
Marek měl pravdu s tim Macbethem. Byla to 
moie chyba, že jsem postavu z literatury XVI. 
věku označil za fašistu. Měl jsem klasického ty
rana nechat tyranem, a neměl jsem pro něho 
užít módního terminu, který má být ponechán 
pro svůj vlastní význam. Tedy fašista ie tako
vý tyran, iak ho umožnila technika a státní or- 
ganisace XX. století, a který využíval kradených 
idei národních a socialistických. Budeme se 
držet přesnosti ve výrazech. — Ale když u těch 
výrazů isme. Katolik upozornil, že není ve sho
dě s pokyny Apoštolského stolce, aby se někteří 
věřící odlišovali názvem integrálních katolíků. 
Takový pokyn ovšem musí rozhodovat. Prosíme 
tedy o poučeni, jak si počínat. Je totiž jisté, že 
někteří katolíci (Balmes, Nocedal. Mella. Veuil- 
lot, Bloy) zanechali žáky, kteří se v názorech 
liší od katolíků, kteří zas máji jiné učitele: 
Falloux. de Mun. Maritain — ať mluvíme jen 
o románských zemích. Jelikož existence těchto 
škol nebo směrů je faktem, třeba snad nějaké
ho označení. Je věcí zkušenějších, se pro nějaké 
rozhodnout. Jindřich Středa.

Bývalí iá c i a chovanci Svatováclavského 
pensionátu v Praze-Bubenčí. Pelléova ul. 15, hlaste 
své adresy na ředitelství ústavu. Hlaste se k prvnímu 
sjezdu!

Druhé číslo Oběžníku spolku pro studium vokální 
hudby (Schola cantorum) vyšlo 29. ledna a přináší 
kromě obvyklých zpráv dva čtyřhlasé sbory pro dobu 
svatopostni: Adama Mlchny »Zdráv buď. Kriste* a 
Jana Trajana .Kristus příklad pokory*. Doporučujeme 
vřele zájmu všech našich kůrů, malých i velkých, 
neboř Jde o tfrobné. snadno proveditelné, avšak velmi 
hodnotné skladby vynikajících autorů. Expeduje 
Schola cantorum v Praze I. Cena jednoho čísla jest 
3 Kčs. kompletu pro dvacetičlenný sbor 20 Kčs.

Schola cantorum oznamuje. Že v příštím čísle 
Oběžníku spolku pro studium vokální hudby, který 
vyjde 19. února, nebudou otištěny ohlášené sbory 
k výročí korunovace sv. Otce, nýbrž několik skladeb 
potřebných pro kAždý kůr pří svěcení ratolestí 
o Květné neděli. Změnu programu sí vyžádalo velké 
množství zájemců.

Prázdninové tábory katolického studentstva. Östie- 
dí kat. studentstva opět připravuje tábory pro naše 
studenty a studentky. Budou umístěny v nejkrásněl- 
éích místech Cech v Krušnohoří, Orlických horách a 
v Krkonoších. Katoličtí rodičově nezapomeňte včas 
přihlásit! své děti, neboť po loňském úspěšném prů
běhu Je o ně velký zájem. Předběžné přihlášky se 
přijímají na adresu: OKS. Praha 1. Křižovnická 1. 
písemně nebo telefonicky na číslo 32522. Úřední ho
diny od 9—12 hod.

vštěvách začnete objevovali jeji tajné krásy. 
Bliží se v tom smyslu dilu J. Š. Bacha.

Co do formy ie dilo rozvrženo ve čtyři části: 
I. Marnost naď marnost (z poesie Starého záko
na). II. Ten den hněvu (Dies irae. středověká 
sekvence). III. Světlo v temnotách (žalmové in
termezzo« a IV. Přišel, abv spasil... (texty No
vého zákona a piseři Jezu Kriste, štědrý kněže). 
Celé dilo trvá asi dvě hodiny, což ie pro po
sluchače nemalý výkon, neboť tu neni vnějších 
kontrastů a ie se stále třeba soustřeďovat. Je-11 
první a třetí část rázu lyrického, ve druhé a 
čtvrté částí ie mnoho dramatických momentů, 
ale nikdy nezacházi autor do romantických 
efektů, zachovávaje přísnou objektivnost.

S hlediska katolického bvchom těžko souhla
sili s neliturgickou tendenci dila. Neni nadkon- 
fesiálnosti. iako neni nadnárodnosti. Poslední 
válka jasně ukázala, že ien v uvědomělém ná
rodním cítěni ie záchrana státu. Odvažuji se 
tvrditi. že záchrana duši ie možná ien v jasném 
uvědomění své náboženské příslušnosti. Texty 
Písma isou o tom příliš iasné. než abychom si 
směli vybirati z bible ien mista čistě poetická- 
Je velmi záslužné psáti na svaté texty umělecká 
veledíla. ale bylo by ještě záslužnější a plod
nější použit tak vzácných darů k pokorné služ
bě Bohu v- chrámě. Deo servire regnare est

Otto Albert Tichý-

Pro všechny.
Mládí a krása. (S malou výhradou.) SSSR Uka

zuje v barevném provedení mládež SSSR ze všech 
končin, vystupující v charakteristických skupinách, 
odpovídající Jeji užší vlasti, Technika výstupů je pře
krásná a získává snadno sympatie diváka. I,

Slavná cesta. (S výhradou.) SSSR. Film vychovává 
k čestnosti, obětavosti a bratrství, avšak výchovná 
tendence je pokažena několika nevhodnými scénami 
z tichomořských barů. Trochu rozvleklý spád je vy
vážen dobrou charakteristikou postav. UL

Cesta k cílí. G. B. Román lásky odvážné ženy, 
zasazený do romantického pobřeží sev. Skotska, kde 
se dva mladí lidé setkávají za různým cílem, aby na
konec poznali, že si jsou velmi blízcí, n.

Pro dospělé.
Housle a sen. (8 velkou výhradou.) CSR. Hudební 

a výpravný film o českém houslistovi Josefu Slaví
kovi (1806—1833). Jako skutečnou hodnotu jest uma ti 
podání zápasu umělce o nalezení sama sebe v tvůr
čím uměleckém projevu, nelze však z morální strán
ky uzná ti za vhodné předváděli podlehnutí jeho roz
marné ženě (1 když z vášně vystřízliví), zejména když 
není pro to historických dokladů. II.

Krásnější než sen. (s velkou výhradou.) USA. 
Hudební a taneční komedie celkem nepřinášející nic 
podstatného. ín.

Karibští piráti. USA. Činnost pirátů na pobřeží 
Floridy v polovici minulého století. Vyspělá režie 
C. B. ďe Mília, technicky dokonalé provedení a dobré 
kolorování zaručuji filmu velký úspěch. K uvedení 
takových dobrodružných filmů nelze se stavětí zá
porné. pokud jako tento kus — povzbuzují k odvaze 
a učí obratnosti zaměřené k dosažení dobrého cíle. I.

Na rohu čeká dobrodružství. (S výhradou.) Fr. 
Průměrná véselóhra o mladém bohatém pánu, který 
se z dlouhé chvíle stává detektlvem-amatérem. ni.

Krčma u zeleného papouška. (S velkou výhradou.) 
Gb. Kriminální film z londýnského podsvětí. IV.

Kdo rychle pomáhá
O potřebě pomoci rodinám s dětmi není třeba 

ztrácetí slov, ale je záhedno upozornit na velkou 
příležitost katolických organisaci a vůbec kato
lického apoštolátu, která by neměla zůstat ne
povšimnuta. Nemyslím na pomoc hmotnou, 
nýbrž na pomoc někdy skoro ještě důležitější: 
aby si matka malých dětí mohla dovolit také 
někdy zastonat, aby mohla chodit k zubnímu 
lékaři, aby mohla v klidu jit v neděli do kostela, 
aby si mohla podle potřeby vyřídit, jiné věci, 
které jsou nezbytné, nebo i jit občas s manže
lem do divadla, na koncert, do kina nebo na 
ples, což je pro ni také skoro nezbytné, má-li 
svůj úděl nést s radosti. Sliby, které matkám 
v této věci předkládá rozhlas a tisk, máji dvě 
závady: jednak jsou to opatřeni na dlouhé lokte, 
a’jednak jsou to opatření špatná. Jako se tedy 
nespoléháme na jesle, školky, dětdomy a kol- 
domv budoucnosti, tak se nemůžeme zvlášť těšit 
ani na slibované «šatny na děti«, kde by si matka 
ditě uskladnila po dobu své pochůzky. Jednak 
zatím nejsou a dlouho ještě nebudou řádně vy
bavené .šatny na děti« se spolehlivými opatrov
nicemi, jednak by matky těžko překonávaly 
obavu, že je možno přinést si z takové šatny« 
i nevítané dětské nemoci.

V Americe se rodina v jednom smyslu již 
dávno dostala do situace, do jaké se u nás do
stala v posledních letech. Pomocnice v domác
nosti se tam prakticky nevyskytuji. Pracovnímu 
přetíženi hospodyně se čelí mechanisaci domác
nosti. Uvolněni matky od dětí pro výjimečné 
situace chtějí pak obstarat výdělečné společnosti, 
které jsou organlsovány podobně jako společ
nosti na hlídání, na čištěni parket nebo na čiš
těni oken. Onemocni-li matka nebo potřebu je-li 
odejet na den na pohřeb a pod., zatelefonuje 
si do ústavu pro opatrovnici, která ji zatím za
stane.

I kdyby člověk kolikrát za takovou výpomoc 
rád zaplatil, není dnes pravděpodobné, že by se 
takový podnik u nás organisoval. Ale myšlenka 
by se mohla upravit a mohli by ji užít právě 
katolíci. Čítáváme jména mnohých organisací 
katolické mládeže: UKS. ČLA. SKA, SKM, NPM, 
atd., k tomu přistupuji různě Třetí řády a spolky 
náboženské a charitativní. Snad mezi těmi spolky 
není ani jeden, který by neměl ve stanovách 
také sociální činnost. A víme ještě z vlastni 
spolkařské zkušenosti, jak pracně se obyčejně 
tato činnost vyhledává. Dovedou si příslušní so
ciální referenti představit, jak záslužně pole so
ciální činnosti by tu mohli postupně vybudovat? 
A jak přirozeně a nenásilně by se k tomu připo
jil účinný apoštolát? A jaký výchovný prospěch 
b.v získaly samy ty studentky a ostatní dívky 
při vypomáhání v různých domácnostech a si
tuacích? Nebyla by tato činnost také ve shodě 
s ideou moderního jocismu, který se u nás zatím 
víc propaguje než praktikuje? Domyšleni těchto 
otázek ponechávám činorodé fantasii funkcioná
řů všech složek Katolické akce.

Dagmar Jechová.

P. JAN EV. URBAN, O. F. M.:

Cesty k víře
Přednášky v čel. rozhlase Kčs 60*-, váz. Kčs 80 - 

Dr. R. W. HYNEK:

Muž bolestí II
Lékařský obraz ukřižování, 288 atr., 62 příloh 
a mnoho obrazů v textu, Kčs 300-—

Objednávky: Cyrilo-Mctodčjské knihkupectví 

Gustav Franci, v Praze I, 
na Perštýně 14, nebo každý knihkupec

Vychází s církevním schválením.

Dobrovol. nčisDčvky na vydávání Časopisu Isou vítány. 
Vydává Svatováclavská Liga v Praze IV.. Hradčanská 
náměstí 8. — Telefon 617-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází tvdné — Předplatné na celý rok 
Kčs 70.—, Jednotlivá čísla Kčs 1.50. — Poštovní spoři
telna Praha 208.401. — Rich P. Adoif Kajpr T. J. 
s redakčním kruhem — Odpovědný redaktor Josef 
Bláha. — Používání novinových známek povoleno 
ředitelstvím pošt a telegrafů. — Dohlédací pošt úřad 

Praha 10. — Vytiskl Zlvnottsk v Praze XII.
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Takovými musíme 
dnes být
(Sv. Otec Pius XII. liči křesťana, jak jej žádá 

dnešek.
23. ledna t. r. př.jal sv. Otec Pius XII. dele

gace italských ženských sdruženi apcštolátních 
a v řeči, k.erou k ním promluvil, narýsoval ně
kolika mistrnými tahy ideál dnešního křesťana.

Na úsvitě dějin Církve napsal sv. Ignác 
Antiochenský myšlenku která působí mocné 
i na moderní lidi, jakožto objev dva tisíce let 
6tarého pokladu moudrosti a zkušenosti: 
»V dobách, kdy je křesťanství předmětem 
nenávisti světa, nemůže se křesťanství pro
jevovat! výmluvnosti svých slov, nýbrž svou 
velikostí.« (K Rim. 3, 3.) Dnešní život musí 
nésti pečeť ducha, jenž diktoval tuto myšlen
ku Ignáci, mučedníku Kristovu. V nábožen
ské krisi naši doby, snad nejtěžší, kterou lid
stvo prošlo od počátků křesťanství, nestačí 
rezumové a vědecké vykládáni pravd viry, 
jakkoliv účinné může býti a ve skutečnosti 
je. A stejné by nemohla stačiti ona míra 
křesťanského života, příliš často tak skrovná, 
jež by se skládala z pouhých zvykových kon
venci. Dnes je třeba velikost křesťanství pro
žívaného ■ jeho plnosti, a to s vytrvalou stá
lostí. Je třeba smělé a statečné družiny těch 
— mužů i žen — kteří, žijíce uprostřed světa, 
jsou v každém okamžiku připraveni bojovat 
Za svoji viru, za zákon Boži, za Krista, s oči
ma upřenýma na Něho jako na svůj Vzor a 
svého Mistra v práci ápoštólátni.

Pevnost ve víře.
Ještě nedávno dávali křesťanství radu — 

chce-li sí zachovat aspoň nějaký význam, 
chce-Ii nřekonati mrtvý bod — aby se při
způsobilo modernímu životu a modernímu 
myšlení, vědeckým objevům a neobyčejné 
moci techniky, před nimiž jeho historické 
formy a jeho stará dogmata jsou prý dnes 
pouhými, akřka uhaslými světly minulosti.

Jaký to blud, jak se v něm projevuje ješit
ný sebeklam povrchních duchů! Chtěli by 
vtěsnat! Církev do Prokrustova lože, do úz
kých rámců čistě lidské organisace. Jakoby 
nové utváření světa, jakoby dnešní rozmach 
vědy a techniky vyplnil celé polé a nezane
chal žádného volného p ostoru pro život nad- 
p.irozený, ienž se přelévá na všech stranách. 
Ne, nemohou jej udusit a pohltit, a právě 
nejpodivuhodnéjši vědecké objevy (z kterých 
se Církev raduje a schvaluje je) ukazuji pou
ze účinněji a jasněji »věčnou moc Boži«. (Sv. 
Pavel v listě k Rím.)
Kristus, jeho pravda a jeho nadpřirozený 

život nejsou méně potřebné lidstvu našich 
dob. než lidem včerejška nebo předvčerejška, 
než lidem všech staletí minulých i budoucích. 
Katolická víra je jediným zdrojem spásy; ne 
víra kusá, okleštěná, bezkrevná, nasládlá, 
nýbrž víra v celé své celosti, v celé své čis
totě. v celé své sile. Někteří se mohou na ni 
d(vat jako na »pošetilost«; ale to není nic no
vého. Bylo .omu tak již v dobách sv. apoštola 
Pavla.

Čistota křesťanského života.
Máme-li dobře na mysli dnešní životní 

podmínky, dnešní pojetí života a jeho obyče
je, moderní svět s jeho bědami a s jeho útra
pami, ale také s jeho takřka ďábelskou svůd- 
ností, je třeba uznati, že zůstati vždy a všude 
věren, bez smlouvání a bez výjimek přikázá
ním Božím, vyžaduje den co den sebeovládáni 
a neustálé úsilí, jež dosahuje mnohdy he- 
roismu.

Řekli jsme -bez smlouvání a bez výjimek«, 
neboť nelze říci, že nějaká duše slouží věrně 
Rohu, projevuje-li v plněni svých křesťan
ských povinnosti zřejmě ducha světa, přiná- 
ši-li do církve myšlenky na svůj osobní zájem, 
myšlenky marnivosti a smyslnosti, mysli-li, že 
se dá ospravedlniti nebo posvétiti lehkomysl
ný a zcela světský život pouze tím, vsune- 
me-li do něhu několik povrchních pobožností. 
Platí i dnes slova Kristova: »Chce-li kdo za 
mnou přijiti, zapři sebe sám. vezmi každý den 
svůj křiž a následuj mne!«? Jistěže platí. Ale 
pak musí být pro nás pravidlem života. A to 
ve všech jeho Drojevech a odvětvích. Zde

ZÁVĚREČNÁ SCÉNA Z ORESTEIE

V roce 458 před Kristem byl* dávána v Athé
nách premiéra Aischylovy tragedie »Oresteia«. 
Dne 8. února 1941 byla tato traged-e zase po 
letech provedena v Praze. Neímocnějši dojem, 
který vám zůstane, nasloucháte-li jejím ver
šům. diváte-ll se. jak ti lidé myslí a jednají, je 
dojem jednoty lidstva. Jak jsou lidé pořád stej
ní. Na př. ve zlém. Algystos. lenž nejdříve sve
de ženu, jejíž manžel .je pryč z domova, je ve 
válce a omámí ji do tě míry, že tato potom vrá
tivšího se manžela zavraždi, tam na jednom mí
stě promlouvá:

»Však žalář, trýzeň hladu výteční 
jsou lékaři, ii činí zázraky,«

Vzpomínáte sl jistě, že gestapáci a esesmani 
mluvili a jednali podobně. Ovšem také podobné 
skončili.

Aischylova tragedie je tragedií nevykoupené
ho člověka. Vystupují tam I.itice a provozují tam 
svůj děsivý rej. Děsnější rej tam však provo
zují lidské vášně. Padá tam stín obludné trojské 
války, kde se celé národy bijí deset let k vůli 
požitkářskému zbabělému princi a záletné ženě. 
Pak zmíněná již nevěra manželská, která vede 
k úkladné, podle zosnované vraždě, kterou vra
žednice svého manžela s velkým potěšením po
drobně liči, používajíc při tom překrásného bás
nického obrazu k vyjádřeni obludného stavu své 
mysli:

a Jak tak chrlil prudký krve proud 
tou tmavou prškou rosy krvavé 
mé postříkal. Však mne to těší tak. 
jak těší setbu z klíčků rašici. 
proud svěží vláhy nebem seslané.

V celém díle je úžasně jasně vidět, do jak 
bezvýchodného otroctví dovedou vášně člověka 
uvést Jak bezvýchodné toto otroctví je, jak 
bezvýchodný Je celý život lidský bez světla shů
ry. je sotva kde názorněji vidět než v této an
tické tragedii, kde sami bohové nevědí, co je 
vlastně pravda, kde se o to mezi sebou hádají a 
nakonec nacházejí rozřešení libovolným hlaso
váním a rovností hlasů, ke které se tam náho
dou dochází. Jak po tom všem je člověk kře
sťan ještě více vděčen za Zjeveni Boží. Jak chápe.

musí zmizet všechna malomyslnost, všechen 
neodůvodněny Strach; přikazuje-li Bůh něco, 
neopomene nikdy dáti svou pomoc k splněni 
přikázání.

Vyzařování do okolí.
Pevnost ve víře a čistota křesťanského ži

vota však ještě nestačí. Světlý a žhoucí pla- 

proč pohané jsou nazýváni »sedící v temnotách 
a ve stinu smrti«, jak děkuje za všechno to svět
la a silu, kterou do celého našeho života vnesl 
Kristus Spasitel a kterou neochvějné a při tom 
mateřský- pečlivě zachovává až do konce věků 
Církev.

Kolik bezútěšnosti se skrývá pod oním skvou
cím rouchem básnickým. Jaké to poblouzení, kdy*  
lidé, kteří poznali Krista, kteří měli štěstí naro
dit! se z vody a Ducha sv. pak znovu touží po 
záři helcnského slunce, jako po něčem -blaženěj
ším a krásnějším.

Srovnejte našeho Krista, jenž přijme i zrád
ného Jidáše se slovem Příteli, jenž se modli za své 
křižovatele, jenž se dává neustále malým I vel
kým v eucharistii, jenž prostě nechce nic než 
dobro těch, které přišel spasit, jenž je vždy ocho
ten odpouštět a obětovat se, na př. s Apollonem 
z. Orcsteie, jenž se smyslně zamiluje do Kassan- 
dry. které nejdřive dá nadáni věštecké, a když 
tato nechce rozumět .jeho námluvám, pomsti se 
ji tím. že nikdo pak nevěří jejim věštbám, že Ji 
učiní otrokyni vi.ězného Agamemnona a že ji 
l>ak nechává zemřít rukama téže ziočinné vra
žednice. jimiž zahynul Agamemnon sám. Jaký to 
bůh! A Kassandře za všecku jeji bezúhonnost 
pak nezbývá než temné, bezůtěšné podsvětí, jen 
prosba o pomstu jí zbude:

»Zde při posledním svitu slunečním 
já vznáším prosbu k příštím mstitelům: 
Aí spolu s pány vezmou odplatu 
i za mne. otrokyni zabitou.
ach. snadnou kořist vrahů vítězných.

Aischylova tragedie konči smírem a právě 
z tohoto důvodu dovozoval jeden z kritiků jeti 
časovost dnes, kdy jsme ještě plni soudů z minu
lých let, kdy je mezí námi ještě tolik rožešlva- 
nosti. Jistě že neni nic potřebnějšího našemu ná
rodu a celému světu nad smír K němu je však 
třeba mocnějších pohnutek než jaké Aiscbylos 
znal. Nesmiřuje a neočišfuje krev selete. Jen 
jediná krev je smířením za hříchy světa: Krev 
Beránkova. V ní musíme upřímně uvěřit, ji mu
síme nechat skanout do našich duši a teprve pak 
v nich bude mír a bude mir i kolem nás. ak.

men horlivosti musí k nim ještě přistoupit. 
Je třeba spolupracovat — každý na svém 
místě — aby duše byly opět přivedeny k je
dinému Pánu a Mistru, aby jim byla vrácena 
jediná pravá svoboda, která je osvobozuje od 
pokořujícího otročeni bludu a zlu. Tot smysl

Ke dni 23. února
(Založeni Rudé Armády)

Ráhněme po starém klasikovi katolického žur
nalismu. Vezměme Vcuillolův »Parfum de Re
me-, starý přes osmdesát lei. Je to ‘p'áno za 
té situace, kdy savojšti králové a italští naciona- 
liaté se chystali přepadnout Dědictví sv. Pe ra: 
kdy Rius IX. byl chráněn jenom věrolomnou 
diplomacii Napoleona III. a pak hrstkeu kato
lických dobrnvolců. Celá veřejnost př»dvida'a 
konec papežství, a revoluční básnici na něj 
skládali verše. Za této situace autor se prochází 
před lateránskou basilikou se svým ; okroko- 
vým 2námým. který se jmenuje Coquelet. — 
Veuillot se rozhlíží:

. . Miluji toto lateránské náměstí. Sabin- ’ 
ské pohoří zvedá v modrém nebi své hřbety, 
jiskřící sněhem a sluncem. Nevadí, že potkávám 
jen předměty obav, nemohu se přesvědčit, že by 
tento Laterán..tak často znovuziízený. byl méně 
pevný než tatö hors'ya. která na nčf shlížejí 
po patnáct set let, Oh je jejich vítězem, ony 
jsou jeho strážemi. Kříž vziell z Lateránu, i 
vznesl se na ty hrdé vrcholky.

Tam nahoře Bůh má svůj příbytek: vzrrtkly 
tam kostely: vira. zmocnivši se hor. učinila z 
nich oltáře zkad září Nejsvětěiái svátost Jestli 
to padne, padnou jiné věci.

»Ne sami umiem — nčkdo půjde za námi!« 
Před kostelem vedle paláce několik čet fran

couzských vojáků provádělo výcvik. Skupina 
Italů se dívala. Jakoby si říkali, že ti Francouzi, 
to vlastně nic není, a íe Itálie, kdvbv skutečně 
chtěla, by je snadno polkla. Coquelela to napad
lo. »A’e.» dodal, -nevěřte tomu. Italové! jsou 
ještě jiní!' — Sledujme dále, příteli' Ty malé 
čety mslých lidiček, které by představovaly 
Francii tak nepatrnou, když se podíváte jenom 
na ně. mi zobrazuji světské postaveni Církve. 
— >Máte pravdu,« vece Coquelet. — Vidím", 
jsem pokračoval, málo věřících: jsou nepatrní, 
a skoncovat s nimi je lehké nadmíru. -Zajisté!« 
odvětil Coquelet. — Ano; ale JSOU JEŽTE 
JINÍ!

»Kde pak?« — Nevim. příteli. — »Vsadím se,« 
pravi Coquelet. »že neisou nikde«. — To je zbý- 
tečné, příteli; připouštím, že jich neni vidět, a 
dokonce, že jich neni vůbec. Jenže to nic nezna
mená. Jsou. Bůh ví kde. přijdou když Bůh íe 
zavolá. — »Na tomto základě«, dí Coquelet, 
»s Vámi nediskutuji.« — To má’e pravdu, přite'i.

Když Petr vytrhnuv meč uťal ucho jednoho 
z lidi, kteří přišii zatknout Ježíše, Pán mu řekl: 
»Navrať meč do pochvy.« Avšak dodal: »Zdaliž 
nemohu prošiti Otce svého, a .pošle mí ihned 
vice než dvanáct legii andělů?« Nemyslím, že 
by ta slova byla proresena bez úmyslu, a bez 
úmyslu řečena Petrovi. Petr nezapomněl, a my 
nemáme zapomenout, ať se cokoliv stane, že vice 
než jednou legie byly poslány; pozdě Ovšem, 
podle názoru věřících, a přece pokaždé if čas 
příhodný. Búh neni nucen své hodiny řídil podle 
nás! Ty legie. Maxentius na ně narazil, kdvž ? 
nastala hodina, aby teri’o kostel bvl vystavěn: 
den před tím o sobě nevěděly. Tytéž legie, znovu 
vytvořené, zdrtily moc Longobardů a přivedly 
Karla Velikého na tento práh Lateránu. Koli
krát ještě se objevily! A před tím jich nebvln, 
nebo o «obé nevěděly. Bude-li třeba dvanácti 
legii, budou; bude-li .jich potřeba 12 krát. 12 

, uvidíte je. A jestliže hltavá Italia pobiti vše — 
1 »ještě budou jiní!« Je omylem věřit, že tato 

vojska budou aspoň muset umět dělal znamení 
kříže! Může se Bohu zlíbit,- že použije vojsk 
cizích. Když stavěli Laterán, mnozí zednici bez
pochyby kleli a se rouhali. — Znám všechny 
Vaše důvody, příteli; znám nazpaměť celého 
Buíoze a celého Havina. Havin a Buloz jsou dva 
mocni berani schopni, když jsou dobře řízeni, 
zbořit mnoho zdi: ale zdi Lateránu. hradby Boží, 
ty jsou stavěny z balvanů, jež ztvrdnou, když 
se ďo nich bije, a krev prolitá na nich se ihned 
stává maltou. Tomu se. příteli, řiká .římská 
malta! —

Tož tedy — po osmdesáti letech se ohlížíme 
zpět. I vidíme: vycházejí nová vydáni Vcuillotn- 
vých spisů, zatím, co Buloz a Havin. tito veli
káni liberální žurnalistiky, padají nepaměti do 
propasti. (Ale jejich jména jsou uchována v řád
kách katolického polemisty, jako bludaři prvních 
dob ve spisech církevních otců, a jako mouchy 
pravěku v průsvitném zlatě jantaru.) A sám. li
beralismus je smeten »v záplavě proklínáni« — 
jak předpověděl jiný katolický pnlemis'a. A sa- 
vojských králů neni. A Itaiianissimi skončili' 
tim. že pozvali do' Věčného města barbary, po
hany germánské. A v tu chvíli se objevilo ne 
dvanáct legii, nýbrž nevim kolik sborů Rudé 
Armády, a rozbili novopohany. rozbili fašismus, 
a učinili konec pruské armádě, která 1871. svým 

, vpádem do Francie přinutila papežské dobro- 
volce opustit papeže a jit umírá1 za vlast po
zemskou. Museli opustit, papeže a ponechat ho 
ochraně Boži: učinili tak s důvěrou. Ukázalo,se. 
že »jsou ještě jiní«, kteří rozbiji nepřátele pape
žovy. A Osservatore Romano, jehož vycházení 
bylo,za německé okupace zastaveno, bude vy
cházet dál. Se svojí starou hlavičkou s nápisem: 
Non praevaiebunt. Jindřich Středa.

buďsi jakékoliv formy, je účasti na vykupi- 
telském díle Kristové.

Chtít nějak ostře oddělovat náboženství a 
život, nadpřirozeno a přirozeno. Církev a 
svět, jako kdyby nebylo mezi nimi nic spo
lečného, jako kdyby práva Boži .neplatila 
v celé mnohostranné realitě denního života, 
jednotlivého i sociálního, je naprosto cizi ka
tolickému myšleni, je zřejmě protikřesťanské. 
Čím vicé tedy mocnosti temna zvyšuji svůj 
tlak, čím vice usilují o vypuzeni Církve a ná
boženství se světa a ze života, tím vice je 
třeba na straně Církve houževnaté a vytrvalé 
činnosti, aby opět všecka odvětví lidského 
života byla podrobena blahodárňé vládě 
Kristově, aby v nich mocněji vanul jeho 
duch, suverénněji v něm vládl jeho zákon, 
vítězněji v něm triumfovala jeho láska. To 
znamená přibližovati příchod Království 
Kristova.

Jednota lidstva a jeho cesta k smíru

Představuje smíření. Skutečným smířením lidstva je však jen láski 
Vykupitelova, o níž bychom v této svaioposiní době měli poctivě 

nřemvšlet.



Spravedlivá mzda
Spravedlnost je základem i cilem státu. Spra

vedlivá mzda ie průmětem této stárni sprave
dlnosti v oblasti hosnodářské. Sociální a sociavs- 
tické hnuti posledních sto let. je zdůrazněným 
úsilim o uplatnění i této zásady evangelia. Jak 
se projevuje zásada spravedlivé mzdy u nás 
dnes .kdy jsme hospodářskou spravedlnost dali 
na první místo programu?

Není pravděpodobné, že by se nám brzy po
dařilo vypočíst a uplatnit spravedlivou mzdu, 
neboť ta je výsledkem přillš mnoha proměnli
vých činitelů. Výpočet spravedlivé mzdy by měl 
zachytit a přiměřeným koeficientem vyjádřit na 
př. délku přípravné doby na zaměstnáni (učení, 
«tudla). náklad na přípravu a ušlý zisk, namá- 
havost nráce. moment nebezpečí, ohrožení zdraví, 
odpovědnost, iniciativu, hospodářskou a sociálni 
důležitost práce, sociálni poměry zaměstnancovy 
atd.

Zatím si problém spravedlivé mzdy ziedno- 
dušineme a usilujeme o kompromis těchto tří 
složek: výkonnost*hospodářské  potřebv a sociál
ních peměrů. Komnromis je opravdu těžký, neboť 
všechny tři požadavky jsou naléhavé. Zvýšené 
výkonnosti je ť-eba k zvýšení životni úrovně. 
Ná'-Odni hospodářství ro‘řebuie havíře a slévače, 
a nechce-li je k této těžké a nevlídné práci nutit 
násilím, musí je získávat zvlášť vysokými mzda
mi. A že.konečně odnoruie spravedlnosti, žádá-li 
se na zaměstnanci. k*erý  je hlavou rodiny, aby 
živil a šatil několikačlennou rodinu za stejnou 
mzdu, jakou má jeho svobodný kolega, je vic 
než očividné.

•) Pisatelka naráží na výrok v 3. čísle Ka
tolíka: »Humanita plati pro lidi a pro dobytek, 
a!e nikdy ne pro Maďary nebo Němce * Aby
chom zbytečně nešpinili pohraničí, dodáváme 
ještě, že autor výroku nebyl z pohraničí.

Nelze nic namítat, že se v některých oborech 
základní důležitosti, kde však práce ie krajně ob
tížná. musí platit takové mzdy, aby se čelí1 o 
nedostatku pracovních sil a zastaveni ostatní vý
roby. Havířům se dnes platí 7—8.000 Kčs. a přes 
všechnu propagandu nelze získat potřebných 
20.000 sil. Pokud však jde v mzdové politice 
o rozpor mezí stanoviskem čistě výkonnost
ním tza stejný výkon stejný plat) a stanovis
kem sociálním, přihlížejícím nejen k výrob
ní funkci člověka, aie i k jeho ostatním sociál
ním funkcím, nedali jsme se dosud rázně na 
cestu spravedlnosti. Dosud jsme příliš v zajeti 
kapitalistického hodnoceni člověka jako výrobního 
nástroje. A je škoda, že se tomu socialističtí or- 
gan'sétofi tak ochotně přizpůsobují Člověk ne
vyrábí !en hmotné statky pro celek, ale připra
vuje též. národnímu ce’ku budoucnost v dětech, 
ať vlns'nich nebo cizích. Ve spravedlivém státě 
nemohl bv být člověk odměňován jen za bez
prostředně vyráběné hmotné s*atkv.  nýbrž podle 
své ce'kové soc'SIni funkce. Předpokládá tedv 
spravedlivá mzda mzdu sociálni, jejímž 
základem je mzda rodinná.

Dali jsme sí okamžité hmotné cíle a zapomí
náme. že by se. minuly účelem, kdybychom pro 
ně chtěli zanedbávat spravedlnost. Hospodář
ství je pro člověka nikoliv člověk pro hospodář
ství. ' Ve státě, kde moc je rozdělena mezi tři 
strany socialistické a jednu stranu sociálni. ne- 
rr.ěli .bvchom-.djics už. vidět-trapnou- skutečnost, 
že na jedné stráně máme naléhavý celonárodní, 
problém boie proti alkoholismu a prostituci (ani 
jedno ani druhé nepřijde lacino), na druhé stra
ně mnoho otců nemůže koupit dětem teplé boty. 
Je to nezdravé a nespravedlivé, když škole sotva 
odrostli synkové jsou demoralisováni velkými 
platy a jejich bývali učitelé se steskem se dí
vají do výkladu na knihu, kterou by potřebovali, 
ale kterou si nemohou koupit.

Je poučné posedět někdy v něípkém tom zá
bavním podniku, a stoji to za tu kávu nebo čaj. 
Je poučné pozorovat kdo utrácí a jak se utrácí! 
A napadnou člověka různé myšlenky. Sotva se 
mu chce věřit, že by pracovní výkon těrh mla
díků byl přímo úměrný jejich příjmům. Spiš na
opak. A civělo by se při tom nahlédnout namát
kou také do těch rodin, kterým se nedávno zač- 
lo říkat, že je jejich povinnosti milí čtyři děti. 
Dos aii jsme se v mzdové politice do rozporu: 
politika okamžité chvíle je snadnější než poli
tika na dlouhý dohled. Brigády mládeže snad ně- 
kd<*  týly okamžitou hmotnou výpomoci, zpúsobi-

Lenin či Kristus?
ZROZENÍ MYTHU.

Vyšel nový český překlad velké básně Vla
dimíra Maickovského »V. I. Lenin«. Skvělé, sko
ro přepychové vydání. 110 stran velkého formátu, 
na stránce je sotva tak po dvanácti verších. Z 
toho vydáni můžete poznat, jací jsme páni, co 
si všecko můžeme dovolit, — by nám mohl říci 
leckterý komunista.

Je to báseň mythotvorná. typický příklad, jak 
se dělaji mythy, jak se dělají moderní svati a 
moderní heroové. A při tom cítíte, jak mnoho 
podvědomého křesťanského nazíráni bylo tvárnou 
látkou, z niž vznikala tato komunistická my
stika.

Cim déle knihu čtete, tím více si uvědomu
jete. že Lenin se má stati Kristem komunismu. 
Řekl bych takovým mystickým Kristem, tak ja
ko křesťanství žije z mystického Těla svého 
Krista, tak jak jej hlásal sv. Pavel, tak jak 
z něho černali svou silu mučednici.

Sv. Pavel píše: »Mně žít je Kristus. Žiji, ne 
já. žiie totiž ve mně Kristus.« A na jiném místě' 
«Ježíš Kristus je nám moudrostí a spravedlno
stí, je světlem a životem a silou a vším.« V ne
sčetných variacích byste si to mohli nalézt u sv. 
Pavla a u sv. Jana a potom v celé křesťanské 
literatuře.

A naproti tomu čtěte u Majakovského a Srov
návejte:

Ix*nin  teď víc než dříve žije a bude žit.
Jsa naším vědomím, sílou a zbraní,

Stejnou myšlenku wiadřufi tyto verše:
Sil jsme však miliony rudých hvězd, 
v každém z nás Iljič. my byli jeho syny.

I světlem je Lenin, tak jako Kristus říká o 
sobě: »Já jsem světlo světa.« Majakovský totiž 
říká:

»Já sebe ëfs'im pod světlem Leninovým.«
Sv. Tomáš Aquinský kdesi napsal: -Kdyby 

někdo měl knihu, ve které by bvla všechna vě- 
domos*  a moudrost, nepotřeboval by o nic jiného 
pečovat, než aby tuto knihu znal. Nám je Kri
stus takovou knihou. Měli bychom se tedy sna
žit, abvehom jeho stále vice znali.«

A nyni posuďte, zda neříkají totéž — ovšem 
na jiné rovině — tyto verše:

»Znal jsem dělníka, byl neeremotný.
Neroz’onsk’ ani azbuky oříšek. 
Uslyšel však, co hovořil Len’n. 
a znal tedy vše.«

Mimochod»m řečeno, dovedete si představit, 
co to znamená, myslt-li si někdo, že zná tedy vše. 
iesďže uslyšel, co hovořil Lenin? Dnvede’e si 
představil, jak těžké je pak s takovým: lidmi 
a neisou to jen negramotní dělnici — dorozumí
vání?

Když vyslýchali Pannu Orleánskou. kterou 
dnes ctíme jako sv. Jannu z Arku, ptali 
se ji mimo jiné na to. taký je poměr mezi Kri
stem a Církví. A tato dívka, která ncs’udovala 
theologii, která šla pouze s naprostou poslušno
sti za hlasy, jimiž ji volal Bůh, odpověděla: 
»Myslím, že Kristus a Církev je jedno.« Není to 
sice úplně iednó. v pozemské Církvi je leccos, 
co se nemůže hlásiti ke Kristu, a přece zase je 
to jedno: V tom."co má Církev nejsvětě‘šího. ve 
své nepomíjející podstatě je to skutečně Kristus, 
jenž v ni a skrze ni ie s námi a vede k dokoná
ni své dílo vykouneni lidstva.

Srovnejte nyni tyto verše:
»Pikáme Lenin, myslíme strana, 
říkáme strana, myslíme Lenin.«

Tedy úplná rovnice: Strana je Lenin a Lenin 
je s‘rana. Jedno bez druhého ie nemyslitelné.

Kdokoliv zná dějiny křesťanství, dějiny pro
následováni křesťanů, vzpomene jistě snadno r.a 

!y však runuhěm horši zlo, které trvá a šiří se 
bez kon‘rc!y Málem bychom prodali duši mlá
deže za čočku. Také přeexponování hospodář
ského hlediska, jak se jeví ve výlučně výkon- 
nos'ni mzdové politice, ic hodnoceni krátkodo
bé a krátkozraké. Politik Je tim odpovědnější, 
čím dále vidi do budoucnosti a čim více ji do- 

scény, kde pronásledovatel nutí k zapřeni Krista, 
kde nuti k tomu prosbami i sliby, kde nuti k to
mu hrozbami i mukami. A nemůžete se tedy za
se ubránit dojmu podobností, když čtete v Ma- 
jakovském takovéto verše:

»Za živa po hrdlo pohřbívaly nás bandy 
Mamontova.

Pod kotly lokomotiv házeli nás Japonci, 
chřtány nám zalévali do olova.
Zřekněte se! řvali, leč z hořících úst 
slyšeli stále jen tři slova:
Ať žije komunismus!«

Nepotřebujeme pochvbovat, že i tato scéna 
může být kusem skutečnosti, že se skutečně na
lezli lidé, kteří se stali mučedníky komunismu. 
Přes to nejsme zvikláni ve své víře, že Kristus 
je dodnes jediným, jenž zasluhuje mučednictví, 
že jedině mučednictví pro něho není trapným 
poblouzením, že jen On může říci a splniti: »Kdo 
ztratí život svůj pro mne, nalezne jej.«

A třebaže se báseň o Leninovi na několika 
místech, někdy velmi drsně, posmivá nábožen
ství, a přioominá na př.:

»Zde Leninovo jméno znají vesničani.
To vroucněji než modlitba jim v srdci zni.« 

nebo
»Bobu Jen erární pocta bývala vzdávána.«

přece celé křesťanské generace, lidé všech 
věků a všech vrstev by usvědčili ze lži toto tvr
zení. protože by z vlastni zkušenosti dokázali, 
kolik oběti byli schopní svobodně přinést! pro 
Krista, z lásky ke Kristu, jenž celým svým ži
votem, každým svým slovem a každým svým 
dechem dokázal, že spíše o jeho než o Leninově 
čele se dá říci, že je

nejlidštéjši ze všech čel.
že jeho zrak naráz obepjal celou zemi 
a viděl to. co čas před námi skryl.«

On totiž, ačkoliv neilldštějši. ačkoliv se s ta
kovou zálibou nazýval Syn člověka, přece 
byl, přece je zároveň Syn Boží. Bůh z Boha, 
Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha.

Přes všechny tyto pokusy o mythické posvě
ceni. o toto stvořeni svatozáře, které jsou jen no
vým důkazem naši pravdy, pravdy o duchu, o 
nesmrtelnosti ducha, půjdeme vždy za svým Kri
stem, třebaže dnes ie snad Leninovo mausoleum 
nádhernější a navštěvovanější než Boži hrob v 
Jeruzalémě. Nepotřebujeme chodit k mausoleu, 
protože náš Kristus skutečně není mrtev, pro
tože náš Kristus skutečně žije s námi, a každý 
vesnický kostelík stejné jako světové katedrály 
Jsou sterými ohnisky, na nichž sestupuje mezi 
nás, aby z nás dělal pokračovatele svého díla, 
díla sice pomalého, přes to však nezadržitelné 
pracujícího na pravém vykoupeni světa.

Bez revolucí, jen čistým nadšením srdcí a 
vírou vc vítěznou .moc lásky dobylo si Kristovo 
poselství někdejšího světa, a toutéž silou bude 
pracovat i dále.

Cteme-H v básni o Leninovi:
»My í kuchařku každou naučíme řídit stát« 

nebo
»A hle, teď pánem všeho proletář!«

vime jednak, že to není pravda, jednak v tom 
nevidíme vrchol lidského snaženi a lidského ště
stí. Nepotřebuje každá kuchařka umět řídit stát, 
nepotřebuje proletář být pánem všeho, proto
že »Co jc plátno člověku, kdyby celý svět získal, 
ale duši svou ztratil?« Každému proletáři a kaž
dé kuchařce přineseme však — budou-li po ní 
toužit — radostnou zvěst, že Bůh miloval svět, 
žc Syna svého vlastního dal aby dosáhli věčné
ho života všichni, kdož jej chtějí a dovedou 
ocenit. Každému proletáři a každé kuchařce bu- 

vede zhodnotit pro přítomnost. Spravedlnost je 
víc než užitečnost. Užitečnost bez spravedlnosti 
je klamem okamžitého zisku a přlnáši tim větší 
škody v další budoucnosti. O užitečnosti bez 
spravedlnosti platí to. co stará česká moudrost 
řiká o lži: má krátké nohy.

Dr. František Marek.

Podivná siiuace v KLA
Na valné hromadě Klubu lidových akademi

ků 6. února t. r. došlo k neshodám Dř| vo'bě do 
výboru v otázce, zda lze plipustit. abv na místo
předsedu kandidoval člověk, *enž  veřeině proje
vil v několika případech naprostou lhostejnost ke 
křesťanskému programu lidové strany a v zá
sadním smyslu nesouhlas s ním.

Tento případ je ovšem 1en zevním projevem 
skutečné situace ve vedeni Klubu lidových aka
demiků a zřejmým dokladem nedostatků, které 
zminěný vysokoškolák representuje za řadu 
dnešních vysokoškoláků Je prostě alog'cké. aby 
atheista, za něiž se prohlašoval, zastával kře
sťanský program a dokonce iei representoval. To
též ovšefn plati o lidech, kteří se domnivaií. že 
atheistlcký program marxistů, ve'ml opatrně si
ce, ale důsledně prováděný, není na závadu li
dem křesťanského světového názoru. Je tranné, 
jestliže dochází k takovým nro*evúm  Ideové a 
politické neuvëdomé’ostl u vysokoškoláků.

Klub lidových akademiků, zejména vážní 
pracovnici v něm, docházejí jistě k přesvědčeni, 
že extensivni činnost, byť i velmi úspěšná, nemá 
trvalého významu a že ie svrchovaně not’eba 
objasnit mnoha lidem zásadní články k-»«ťan- 
sko-reformniho programu stranv a v častých 
případech vyložit aspoň primitivní metodické 
přednoklady. z nichž by k němu došli ti. kdož 
s ním proievf pouhé svmnatie. a abv ti. kdož 
s nim plně souhlasí, uměli íet uplatňovat ve 
správné míře a na pravém místě.

Souvisí to totiž s tim, a zase tato zá'ežítost má 
všeobecnou platnost i v jiných politických stra
nách. že dnešní studen*  <e bohužel velmi zaned
báván po stránce tnte'ektuáln< a proto poďéhá 
agitaci, místo, abv dovedl vlastní silou a v1a«tní 
prací do’it k vrčftému názoru. ne*en  v otázkách 
politických, nýbrž 1 ilnvch a mohl nak právem 
asp'-ovat na vůdcovství u ostatních.

Není vlna ten l-a studentech. neboť iron'e 
XX. sto’etf iim víc než horlivě nabízí lopatu 
místo nera. krumnáč místo kn'hv. ZVeží vš»k 
na studen’e-h »amých — a není to po prvé ve 
studentské tradici — aby důrazně a odpovědně 
usilovali o snrávné uplatnění svých nároků, 
ovšem oři závazném dněni studentských pov'n- 
nosti. lež mají vůči vlastni budoucnosti a vůči 
národu. O. T.

deme vypravovat, že za ně zemřel Bůh, aby nám 
dokázal, jak jsme mu drazi.

Nebudeme titánsky volat
»Stranou a stavbami nebe nabouráme,« 

nebo
»Však jednou, jednou — sžehnem nebesa,« 

protože jednak zase vime, že to není pravda, že 
jsou to plané slovni bubliny, jednak po tom ani 
netoužíme, protože v nebesích je Otec náš. v ne
besích jc Kristus jenž tam vstoupil, aby nám 
tam připravil místo, aby nás u sebe shromáždil 
ve věčném míru Boží rodiny.

A mezi tim se nedíváme na křesťanství jako 
na uspávači opium, jsme si vědomi všech so
ciálních nepořádků a vší hniloby kapitalistické
ho světa a máme poctivou a ochotnou vůli po
máhat k ozdravení a zlepšení všeho toho. Nechce
me to dělat jen řečmi. Maji kus pravdy snad tyto 
verše:

»Však nás už řcěl ty nenakrmí a nenapojf. 
žé prý Jsme všichni bratři . . .«

Nebyli to křesťané, kteři nejvíce brali nadar
mo v posledních dobách jméno bratře. Byl*  to 
mnohem vice humanitářšti nevěrci. Jestiui e 
však něčeho zneužívá, není náprava v tom, že 
vyhodíme i dobré jádro věci. My budeme přece 
vždy opakovat, že jsme bratři, protože nás všech
ny učil Kristus modlili se »Otče náš«.

Nebudeme tedy chtít reformovat svět planý
mi řečmi a planými názvy, jak to neprávem 
křesťanství vytýkají, nýbrž poctivou, obětavou 
prací. Vzorem a posilou nám však při tom ne
bude mrtvý Lenin, nýbrž Kristus, jenž vstal 
z mrtvých a již neumírá, jenž byl včera, jenž 
je dnes a jenž bude na věky jediným smyslem 
veškerého lidského života. ak.

Složitý je život, holoubkové !
Pan učitel z pohraničí*)

má odpůrce. Vážného. Jeho výrok o humanitě. 
Vdech, hovadech. Němcích a Maďarech sice ne
četl — čte Ka'olicke noviny — ale mini ne
ochvějně: »Chudáci — ti Němci a Maďaři, éo 
musia odisť!« Není maďaron ani germanofil. 
znáte ho léta. Voiíval 1'uďáky, ale české žalud
ky naší rodiny ve stínu německých a garďstic- 
kých zákazů konsuinovaly nerušené z jeho hos
podářství nekřtěné mléko. Občas trochif křičí 
nebo na poli švihne »raz po kobyle, raz po ba
bě*:,  příležitostně však se dokonale veselí a za
stihnete-« ho časně ráno klečícího u postele v 
modlitbě, není to póza Mysli to s Pánem Bo
hem upřímně, sobě není otčimem a jiného neši
dí. Jeho žena neodežene sousedova psíka ani 
přespolní cikánku (domácí z chajdy u potoka 
ve své obci zásadně nežebraii a aekradou). při- 
jde-ll ji několikrát za rok »za krštnu mater po- 
pýtať«, že se jí »prosím pekne. akurát dvojičky 
narodily!« a slibuje spokojit se »kúštlkom mašli 
(sádla) čo len muche do oka*.  — Prostě jeho 
účastná slova zaznívají vám hlasem spravedli
vého a nelze je lehce přejít Pan učitel zřejmé 
nemá pravdu Má ji tedy náš báčinko?

Náhodou jste — cesta kon verse od matriko
vého k žitému katolicismu není krátká ani hlad
ká — náboženské nemluvně; více méně bezpri
zorné, při neobratných pokusech c poctivou syn- 
thesu Češství a katolictví bez pomocné ruky 
kněze své krve. (Chudák Katolík je na všecko 
sám a pil občasných půtkách s nim šeptáváte 

mu tajně: »Prosím tě, nedej se!«) Tak se někdy 
motáte kolem problému, který jim pro ostřílené
ho katolíka vůbec neni; otazník v týle zakous
nutý s lasiči urputností vypiji váš zájem, co bu
dete jisti a čim se odivati.

Úporně konfrontujete pana učitele s báčin- 
kem: ať mu zdůvodni ód staletí do staletí dě
děnou bdělost národa malého a ohroženého; vy
počítá třeba jen část hodnot ideálních i hmot
ných, v osmatřicá‘ém roztátých hraničními zá
vorami; objasní aspoň některé z položek <snad 
I svou vlastni, klesl možná k upíráni lidských 
práv protivníkových pod neúměrným tlakem 
prožitku: mlada uprchlice z Nových Zámků při 
svém přichodu tehdy rovněž prohlásila: »Nech 
mi nikdo nehovoří, že aj Maďan sú ťudia!«) na 
účtě odcházejících, které s? nikdy neukáží v ru
brice Dal — protože jde o nenahraditelné.

Co na to strýko? Předčil svého otce elektric
kými vypínači, ale jako on a řady před nimi — 
v rytmu práce rok oď roku neproměnném ko
lečka poslušná, vůli Mistrově bezprostředně vy
daná — pohlíží poněkud zádumčivé na radikální 
lidské zásahy do běhu věcí, zimními i letními 
časy počínaje. Lidé jeho rodu žili. Pánu Bohu 
spravedlivé dávali, co bylo Jeho, císaři — co 
musili. Ve škole, na vojně, s úřady maďarskv. 
s Pánem Bohem a mezi sebou »po svojsky«. Co 
»sedliacku koŠeVu*  zaměnilo městskou, »reme- 
seřníckou«, většinou národu odumíralo. Boj byl 
věci několika intelektuálů. A byla to právě je
jich pasivní resistence (nikdy ovšem o ní nesly
šeli), která rodila odo'nost národa, pomáhala tnu 
zvyknout 1 na šibenici — a přežit ji.

Kde je styčný bod pro ty dva? Stačí jim 
dech až tam. kde odporujeme zlu. ale člověka 
milujeme, i nepřítele; hodnotu lásky k němu 
tvoříme však právě tasným vědomím jeho ne
přátelství. hlubokým viděním jeho zla a nebez

pečí z něho; pronásledujeme křivdu, protože 
každá — nejen moje — je dcera satanova?

Je to vysoko. A počasí nevlídné. A cesta ne- 
schúdná už při prvých krocích. (Neni lehčí po
modlit se, než potlačit radost z přetržené šňůry 
s prádlem nesnášelivé sousedky, která vám sou
stavně otravuje život? Dokážete-11 zazvonit u ní 
s upozorněním, že vitr jejími prostěradly začal 
vymetat louže na dvorku — rozhodně toto hrdin
ství musí jednou stáhnout misku vah niž než 
ochota, s jakou pro žebráka sondujete — před 
prvním! — útroby peněženky, nebo všecky pá
teční hrachové kaše bez uzeného.)

Snad některá z ratolesti páně učitelových — 
ratolesti jakživy hledaly cestu k slunci po svém 
— vyroste k poznáni, že »největší.. • *je  láska . 
Zatím se rozptýlí kouř 1 prach a báčinkův syn 
(jako většina mladých jeví porozumění pro obrá
nu národních zájmů) nauči se bezpečně rozli
šovat případný bratrský štulec — všichni správ
ní chlapci od kolébky až k šedesátce dosvědčí, 
Íe jsou kořením života — od projektilu zákeřni- 
kova.

Vydá-li se jeden druhému vstřic zatížen jen 
nejcennějšim z dědictví po tátovi, dopřej jim, 
Pane, prosíme, pohody k cestě vzhůru.

M. K*

Lazarista generálem v Čině
Tvrdilo se, že poslední léta P. Vincence Lebbe 

C. M., byla ve znamení boje proti komunistům. 
Toto tvrzeni je nesprávné. P. Lebbe nepodnikal 
žádný boj kromě boje svátého Pavla proti zlu. 
Právě naopak, jeho způsob styku s lidmi a pro
blémy byl plný porozuměni a přátelství Jeho 
poměr ke komunistům byl přátelský. Neztrácel 
žádnou příležitost pro zdůrazněni styčných bodů 
mezi komunismem a křesťanstvím a pro navá

záni styků s vojáky i důstojníky, takže dokonce 
mnozi nazývali jeho samotného komunistou!

Prostá pravda je to, že se snažil přinést ko
munistům pravou podobu Kristovu učeni. V době 
občanské*  války, kdy bojovali rudí s vládními, 
v době neustálého přemisťováni fronty, byl »Dům 
blahoslavenství« často přepaden nebo navštíven. 
Udiv vzbuzovalo ušlechtilé přijeti a vyrovnanost, 
s níž byl ochotně a laskavé přijímán každý, po
han i křesťan, rudý i vládní.

Mnozi se obrátili touto podivnou láskou, 
zejména v nemocnicích, kde bratříčci a křesťan
šti dobrovolnici ošetřovali raněné. Může se řfcl, 
že smrt P. Lebbe způsobil příliv obrácení, totiž 
práce, která s nimi byla spojena.

Přišli temné dni japonského vpádu. První dě
lová rána vzbudila v celé Čině nejžhavějšl 
vlastenectví. Ani v tom nezůstal P. Lebbť 
pozadu. Už několik roků předtím odešel z kon
gregace Lazaristů a stal se jedním z bratříčků, 
které založil a jimž byl skutečným představe
ným. Teď utvořil ze stovky bratříčků a asi stej
ného počtu křesťanů dobrovolníků, skupinu Čer
veného křiže, přičleněnou k severním armádám. 
Reholnici si při svém sanitním zaměstnáni za
chovali aspoň podstatu řeholního Života a reci
tovali breviář třeba uprostřed dělostřelby. Z bo
jiště odnášeli raněné a při ošetřování těla pomá
hali duft

P. Lebbe měl příležitost uplatnit se i jinak. 
Japonská propaganda se pokoušela všemi pro
středky šiřitl malomyslnost a zrádcováni v čín
ském lidu, zejména u prostých, kteří nechápali 
celou situací. Maršál Cankajšek pověřil P. Vin
cence, aby rozvinul činnost proti téio propagandě.

Byl to nebezpečný podnik. Samozřejmě bylo 
třeba cestovat horskýmr okresy a po rozlitých 
řekách, ale horši navazování styku s obyvateli 
v obsazených krajich. Konaly se tajné i veřejné



Jubileum sv. Vojtěcha
Nechceme se uoslavovat. neboť v tomto pří

padě všechno vnější by bylo pouhým nepocho
pením sv. Vojtěcha a urážlivou náhradou za to, 
co jsme mu dlužni. »Apoštolská cesia sv. Vojtě
cha«. se svým vnitřním a ryze náboženským 
posláním, mohla by přinést posvěceni a duchov
ní oživeni vyprahlé zemi. Od 23. dubna do 25. 
srpna — dny mučednictví a přenesení — budou 
světcovy ostatky putovati našimi kraji v jakési 
posmrtné »generální visitaci«. K tomuto u nás 
dosud neznámému způsobu rádi nejen dvouletka, 
nedostatek peněz k hromadným cestám do Prahy 
atd., nýbrž právě duchovní a nejvlastnější cil, 
který jsme vytkli v duchu llblckého Poutníka. 
Přeplněná katedrála, množství v průvodu, jen 
oslavné projevy nemohou nahradit! žádoucí 
osobní sblíženi s nechápaným pastýřem, k némuž 
může dojiti při klidné a soustředěné modlitbě 
a meditaci u mučedníkových kosti. Jde o to, aby 
věřící byli duchovními niterně připravováni 
k visltačnlmu setkáni. Vůdči myšlenka pobožností 
u světcovy rakve jest dána úkonem Cechů v r. 
1039 ve Hnězdně: Odřeknuti se ďábla, obnova 

křestních slibů, vzbuzeni božských ctnosti. Právě 
ve svatopostnim čase jest vhodné připravovat! 
cesty k Vojtěchově velikonoční návštěvě.

Švatovojtěšský rok je především Kněžský rok. 
Modlitba za kněze a bohoslove« dnes je projevem 
duchovní zralosti křestanů. U světcovy rakve 
možno se zamyslit nad naši častou rozpolcenosti 
vzhledem k biskupu a Římu. Která se započaia na
šim Jzkoby »dědičným« hříchem, spáchaným na sv. 
Vojtěchovi. Biskup, vyšívaný svým lidem, dva
kráte spěchá do papežovy náruče; ukazuje pro 
dnešek cestu našeho vnitřního zacíleni. Nad jeho 
kostmi možno rozjímat! o hesle »sentire cum 
Ecclesia a slíbil věrn<>st jeho nástupcům, míst
ním Ordinářům, neboť v tom je počátek Kato
lické akce.

Přípravný úkon k »cestě sv. Vojtěcha« byl 
učiněn 12. února t. r„ když byla lebka světcova 
vyňata ze svatovítské tumby a odhalená. Podle 
soudu anthropologa prof, dr Malého, jest velmi 
dobře zachována a nelze pochybovat o její do
bové a skutečné pravosti. Prol', arch- Sokol byl 
pověřen, aby dal návrh k ostatkové schráně, kte
rá bude vystavena ve střediscích jednotlivých 
krajů, k veřejnému uctěni drahocenného ostatku. 
První zastaveni bude na Libici. Světec se na ně
kolik bodln vrátí na mista, odkud vyšel, kde při
jal Ducha svátého z rukou arcibiskupa děvinské- 
ho. kde jeho celý rod přinesl krvavou daň k po- 
křesťaněr.1 českého národa. V Libici už připravuji 
uvítán! svého rodáka, v jehož posmrtném ná
vratu jako průvodce přijede nynější nástupce 
sv. Vojtěcha na jeho pražském trůně. V pražské 
arcidiecesi budeme vitati světce až ve dnech srp
nových, kdy jeho cesta bude skončena ve Staré 
Boleslavi, jejíž Kapitula byla zřízena právě 
u příležitosti mučedníkova návratu do rodné 
země.

Dnes přinášíme stručnou zprávu o »cestě sv. 
Vojtěcha« a budeme pravidelně informovat! 
o bližších přípravách podnikaných jednotlivými 
odbory Sekretariátu Svatovojtěšského jubilea.

Jan Lebeda.

Pokračovaci kurs pro laické katechety.
Aby byla pozvednuta duchovní i odborná úroveň 

laických katechetu. naMdé ge pro nft v otek řásně kra
jinu u Mař. Lázni, a to v Mnichové pokračovaci kurs 
ve dnech od 10. července do 11. srpna spojený s duch, 
cvičeními. Budou pfednááetl P. Ur Frant Sílal T. J.. 
teditel chlap, seminář« (are gymnasial v Praze, kterv 
bude mltl duchovni vedení, dále rcdl'el pedaroaU 
Vojtěch Průša a prof. Antoniu Culík a Ladislav Po
korný. Přednášky budou sestaveny tak. aby co nej
lépe vyhovovaly posluchačům, a proto tito se žádali, 
aby uvedli, na jaké potíže pří své praksi narazili a 
o cem se ma jednat!.

Aby bylo možno kurs rádné připravit! po stránce 
ideové I byspodářské. laičtí kelecheté jli nyni se při
hlaste a ujeďte: svou přesnou adresu, na kterých ško
lách působíte, od kdt Již učíte Jako katecheté a co 
dle vašeho názoru má býtl projednáno Po kursu bude 
váni vydáno zvláštní vysvědčeni. Přihlášky sc přijímají 
ze všech diecosí. Je snnoiu. aoy poplatek za kurs byl 
co nojmcnšl. ale nyní Ještě nemůže býu rznámeti. 
Kdo z přihlášených snad pro pozdější překážky ne
bude moci se zúčastnltl. svou přihlášku bude moci 
odvolaú.

Přihlášky přijímá: Prázdninový kurs katechetaký 
v Praze II. Ječná ul č. 27 a to do polovice března.

Arcldiecesnl pastorační ústředí v Praze.

schůze, ale nade vším visela trvalá hrozba ja
ponských hlídek a možnost zrady.

Více než rok takto pracovala dobře organiso- 
vaná skupina odvážlivců a vlasteneckých kněží. 
Japonci vypsali odměnu !za hlavu P. Lebbe, nej
dříve 3.000 anglických liber a později dokonce 
10.000. »Vskutku příliš mnoho,« řekl misionář, 
»v tak těžkých dobách!«

Za svého pobytu na frontě měl hodnost ka
pitána. Když se konečně stal šéfem národní protl- 
propagačni orpamsace. která měla vojenská ozna
čení sbor, byl povýšen na generála.

Nebezpečí přišlo, odkud nebylo čekáno. Ně
kolik pozoruhodných konversi mezi komunistic
kými vůdci rozčílilo extremisty ve straně. Sna
žili se přijít bratříčkům na kobylku. Z těch, 
které dopadli, některé usmrtili. Konečně 9. 
března 1940 dostala samotného P. Vincence 
s jeho sedmi bratříčky skupina rudých a od
soudila je k podobnému osudu. Zatim však 
pověst o jeho zajetí vzbouřila veřejné míněni. 
Delegace za delegaci byly posílány do hlavního 
stanu 8. armády (rudé), kde P. Lebbé měl na
štěstí víc než jednoho přítele. Na nátlak hlav
ního stanu byli zajatci propuštění 17. dubna. 
Přece však o málo později zemřel jeden z bratří 
na následky špatného zacházení a také zdrávi P. 
Lebbe nezůstalo bez následků.

Nejdříve s! myslel, že mu trochu odpočinku 
vrátí sily, ale přátele ho upozorňovali na nut
nost lékařského ošetření. Avšak ani to nestačilo 
a proto bylo posláno z Cunkingu letadlo, které 
ho mělo dopravit do hlavního města, tisíc mil 
vzdáleného. Bylo však už pozdě a tak 24. června 
1940, na svátek Jana Křtitele, patrona bratříč
ků, odešla duše věrného služebníka Kristova 
s tohoto světa.

Není pochyby, že do věčné slávy vešel hrdina. 
Dom Beda Lebbe O. S. B. 
(Espero Katolíka č. 373.'

Člověk technický
Hrůza či krása techniky, jak o ni čteme ve 

Svobodných novinách, nás dési nebo blaží, neboť 
jsme na technice aávisli a mnohou naději sklá
dáme v dílo techniků, zejména v této době po
válečné rekonstrukce. Není nám lhostejné, líčí-n 
někdo techniku jako nástroj hrůzy a neštěstí, ja
ko nástroj zodpovědný za všechny ukrutnosti 
poslední války, jako nástroj, jehož povinnosti je. 
aby zase napravil pusté dílo zkázy. Bylo by to 
příliš povrchni mluvení, kdybychom takovouto 
obžalobu techniky mlčky snesli. Ale není nám 
také lhostejné, ličí-li někdo techniku jako zřid
lo krásy a blahobytu. Plně souhlasíme se závě
rečnou vétou o. Gutwirtha. že záleží na tom. abv 
dokonalá technika se dostala do rukou dokona
lých lidi. Neuvažuje však, máme-li vůbec doko
nalé lidi, případně kolik dokonalých lidí máme. 
Je tudíž otázka dnešní techniky otázkou člověka 
technicky se uplatňujícího, člověka tvůrčího 
v technice, ať je to inženýr, nebo mistr v dílně 
nebo dělník u soustruhu. Člověka musíme po
znat!. Člověka technického a pak můžeme proná
šet! úsudek o soudobé technice.

Člověka technického a jeho hlubin je třeba 
přimo se dotknouti, aby naše rozprava nekončila 
dilematem, na Jehož jedné straně jest hrůza 
z techniky zneužité a na jehož druhé straně se 
honosí krása techniky dobře užité. Dílo technic
ké samo o sobě je indiferentní, není ani dobré 
ani špatné, v pozadí díla a u jeho kolébky stoji 
však člověk a človřk není nikdy mravné Indife
rentní. Člověka je třeba vyslechnouti.

Je jen třeba se seznámit! s technikem tvoří
cím, je třeba, aby nás ovanul horký dech jeho 
konstruktivního nadšení, je třeba vžiti se do jeho 
dětsky úpřímné radosti, když konstrukce se po
daří a je 1 třeba vychutnat! s nim pocit hrdého 
uspokojeni při pohledu na ladné linie a na dobře 
promyšlenou sméslcl součástí nového technic
kého modelu. Kdo pak nahlédne ještě hlouběji 
do tvůrčí duše technické, kdo prožije s techni
kem delší chvíle vnitřního napětí provázejícího 
jeho práci, toho zrak pronikne až na dno duše, 
kde žár tvůrčí touhy sálá a hledá uklidnění 
v nově zrozeném tvaru. Člověk technický musí 
tvořitl. on je řízen neutuchajícím tvůrčím prin
cipem. on vidi všude možnosti, možnosti plné 
krajní reé’nosti. možnosti chtěnci již skanoutl 
do uskutečněni a jeho čin, jedině jeho čin, zrodil 
všechno to. co nahmatá jako zralou možnost jeho 
intuitivní duch. Teprve tvůrčí čin mu přináší 
osvobozeni z tvůrčího napětí a klid. Prudkost 
tvůrčího genia technické tvořivosti posuzuje vět
šina obdivovatelů podle hotového díla. Ale ptal 
se již někdo z Vás přímo na podstatu technické
ho člověčenství, na tuto podstatu, která živi sa
motný žár na dně duše člověka technického?

Úzkost nás jimá. síyšime-ll odhalení tohoto 
zřidla technického zaníceni z péra D. Birkman- 
na v jeho knize o člověku a technice, která loni 
vyšla ve Švýcarsku. Praví tam; »Podstatu tech
nického člověčenství lze nakonec pochopit! je
dině z onoho prometeovského a faustovského 
pudu moderního Člověka, jenž chce činorodým

„Zánik Západu"
To bvlo iedno z neioblibeněiších hesel na

cismu. Ne ovšem ke konci: tu panický strach 
z Rudé armády přivedl hnědé gangstery k tomu, 
že slovy Dohnutlivými mluvili o západní kul
tuře. o evropské pospolitosti, o dě.inném dě
dictví. o středověké křesťanské říši, a jedním 
slovem dovolávali se všeho, co dříve stíhali 
nenávistí a posměchem. Nebcť to byl jejich po
stoj. dokud mluvili volně. Všecka hlavni hesla 
nacismu; rasismus — vyzvědáni severu oproti 
středozemí, novopohanstvi a štvanice proti Va
tikánu. absolutní nacionalism a odmítáni »nad
národních vlivů«, prušáctví a pronásledováni 
kulturních tradic bývalého Německa, kult pří
rody a citu, »krve a půdy« proti rozumu a civi- 
lisaci. také zavrhování římského práva v theorii 
a tím spíše (a lak!) v praxi. — a konečné i ta
ková drobnost jako nahražováni latinky švaba
chem na neinevhodněišich místech — to vše 
spadá do jedné akce; je to boj proti dědictví 
starého Říma. Proč upozorňujeme na tento 
protiřfmský. protiantický postoj nacismu? Prostě 
proto, že někteří naši reformátoři školství jako
by měli postoj podobný. O řečtině nemluvě, 
chtěii latinu na středních školách omezit co 
nejvíc. Při tom se domnívají nebo říkají, žc dě
lají věc demokratickou.

Je věcí katolíků, jakožto povolaných strážců 
jednak antického dědictví, jednak svobody, kte
rou budou pomalu jediní nuceni chránit, aby 
se k tomu vyjádřili. Neleň proto, ač 1 to by byla 
vážná příčina, že naše nádherná liturgie ie psá
na v laiinském jazyce. Je to. oravim. vážná pří
čina. Chceme, aby Te Deum. aby Lauda Slon, 
aby Dies irae. aby žalmový rytmus Vulgáty se 
pro nás staly texty mrtvého jazyka iako klínové 
nápisy a papyrové zlomky? Jsme pro znalost 
latiny nejen proto, že ie to poslední zbytek té 
mezinárodni pospolitosti, o r.iž se tolik mluví 
a od niž se zatím rychlosti raketového letadla 
vzdalujeme, nýbrž jsme pro nl i proto,, poněvadž 
nám záleží ne tak na republice jako na republi
kánech; na jejích kvalitě. Myslíte. Že ie bez vý
znamu nro vzdělance v republice, zda pro něho 
jsou či nelsou části výchovy, části mládí a du
ševního života ty nesmrtné římské zkazky 
o konsulu Brutpvi. o Regulovl. o Declovl. o téch 
všech neúplatných občanech, žijících střídmě 
a hotových umřít za krby a oltáře? Myslíte, že 
je dobré, aby mládež viděla v republice jedině 
instanci, která rozdává (svým přátelům) pod
pory a vysílá (s děvčaty) na brigádu, a ne raději 
ty majestátní Zákony, které u Sokrata vyžaduji 
věrnost a lásku občana? Myslíte, že by naše 
protektorátni vláda nebyla jinak dopadala, kdy
by sí byli dotyční pánové ve vhodnou chvíli 
přeřikali z Horáce tu Regulovu úvahu o lidech, 
kteří se jednou nepříteli vzdali, nebo jeho upo
zornění:

RNDr. Artur Pavelka . 

utvářením skutečnosti sám sebe spasiti.« A aby
chom nezůstali ani na chvil! na pochybách, pře- 
jlmá-ll vskutku člověk technický svoji tvorbu do 
oblasti, kdysi vírou vyplněné, pokračuje: »Te
prve v okamžiku, kdy zakotvení víry v onen 
svět daný zjevením jíž nestačí, kdy proces ze
světštěni vstupuje do akutního stadia, kdy ener
gie viry se zaměří na technické utvářeni světa, 
teprve v tomto okamžiku začíná neslýchaný roz
voj techniky. Tak se stává technika náhradou za 
křesťanskou víru ve vykoupeni, kterou člověk 
technický zohýbá v touhu po spasení sebou Sa
mým.« Obávám se, že jsou to slova pro celek 
dnešního technického světa až příliš pravdivá.

Puzen výhradně svoji touhou po osvobozující 
tvorbě bůde člověk pouze technický s touže roz
koši konstruovatl moderní dětskou postýlku ja
ko moderní tank, s tímtéž zanícením se ponoří 
do stavby dalekonosné zbraně jako do stavby 
civilního dopravního letadla. Hrůzy a krása 
techniky jsou společně ukryty v srdci téhož člo
věka technického. Člověk pouze technický jest 
slepým služebníkem hmotné tvorby účelové, jest 
ochuzen o etické hodnoceni vlastni práce a proto 
tuto svoji nedokonalost skrývá v sobě démona 
zkázy právě tak jako dilo užitečné, nikdy však 
v sobě nebude tajit! dilo požehnané. A věru jsou 
země, kde záměrně jest pěstován člověk pouze 
technický jako ideál, právě tak jako jsou země, 
kde zploštělý život duchovni sám si vychovává 
převážnou většinu techniků vybavených pouze 
tímto typem prometeovským a faustovským. 
A tvoři v tomto ohledu snad naše země výjim
ku? Máme málo duchovně indiferentních tech
niků?

Indiferentní může být! a je pouze dílo tech
nické. oživovatelem dila ie však člověk a na člo
věku je požadovat! více, na člověku je. aby se 
stal technikem dobrým nebo dokonce dokona
lým svým duchovním zaměřením. Technik dob
rý se musí jemným svým citénim ponoiiti do 
nedostižných vzorů přirody. technik musi po
zorně naslouchat! rytmu hmotné stavby přiroze
né, technik musi nade vše naslouchat! lidské 
duši, jejím potřebám a touhám a podporovat! 
svojí tvorbou touhy kladné a potřeby ušlechtilé, 
technik musí konečně znáti cil člověka, pro ně
hož vše tvoři. Hluboká znalost lidské duše a 
všech jejich potřeb je z nejvyšších předpokladů 
požehnané tvorby technické. Vědění o tom. že 
hmota nám byla dána k tomu, aby duše lidská se 
stala normou hmotného utvářeni, toť pravý znak 
dobrého člověka technického.

A najde-li se technik, jenž každé své dilo in
spiruje nejvyššiml jjotřebaml lidské duše a Jenž 
tuto Insiplrace dovede promítnout do nejnepatr
nějších piotřeb hmotných, pak to bude jen duše, 
která každý svůi úkon bude provázet! obětní 
modlitbou, aby zůstala jemným nástrojem vůle 
boží, i té technické vůle tioží. Bude to dokonalý 
člověk technický. Jeho budeme chválit!, nebof 
teprve on. vírou žhnoucí člověk technický Je zá
rukou krásy a požehnáni hmotné tvorby lidské.

Je pro vlast umřít milé a počestné — 
vždyť stíhá smrt i toho, ienž utíká •..

A že klasická vzdělanost !e nezbytná pro národ, 
pro republiku, která chce mit svobodné občany, 
to konečně Wplývá právě z argumentů, které 
jsou proti ní namítány. Řekne se totiž: nač je 
toho zapotřebí? Profesor latiny není »zapojen 
do výrobního procesu« — a člověk s klasickým 
vzděláním nikdy nebude ochoten užívat tak 
ošklivé češtiny jako Ie tento výraz; řečeno mi
mochodem — a zajisté, tak se nám namítne, 
znalost Horáce nepomáhá vyrobit více litiny, 
ani verše sv. Tomáše nezvýší výrobu textilií. 
Bvlo by. konečně, možno v této logice lit dále: 
je totiž nesporné, že ani čest, právo a pravda 
nepomáhají vyrábět potrubí, a že existence čes
kého jazyka nemá významu pro cukrovarnickou 
produkci v českém prostorv ... Ale bez dalšich 
výkladů: je zřelmo. že jde o dvojí pojetí. Jsoy-li 
obyvatelé jen poddaní všemocného pána — ve 
starém Peru to byl božský Inka, jinde se třeba 
jmenuje stát — pak jediným smyslem jejich 
existence ie pracovat pro něho. Význam má je
nom to. co stupňuje výkon; musejí umět číst, 
aby mohli rozumět rozkazům Syna Slunce a po
chvalám. které na něj skládají dvorní básníci, 
které dává Inka krmit na jednom ze svých 
zámků; ale jinak by bylo zbytečné odvádět otro
ky od zaměstnáni. Je-li naopak účelem státu, 
aby v něm vyrůstali svobodni občané, pak ne
pochybně musejí být vychováni ké svobodě. 
Proto jim dali rodiče takovou výchovu (rodiče, 
ne jenom Inka), aby z nich byly úplné osob
nosti; lidé, kteří umějí myslet; lidé, z jejichž 
ducha myšlenky práva a pravdy nevýmlzl.'— 
Ano. můžete mít podezřeni proti klasické vý
chově. Jestli považujete francouzskou Revoluci 
za nesmíšené neštěstí .pak si vzpomenete, ie její 
myšlenky pocházely z četby klasiků — že samo 
slovo Republika ie latinské... Ale i když byste 
sehe krajněji odsuzovali hnutí, které zrodilo li
beralismus a republiku, musíte se zarazit před 
jednou věci- I kdybyste zůstal hluchý ke strhu
jícímu nápěvu Marselllalsy — a já aspoň se 
přiznám, že mnou pokaždé pohne, á že proto 
nemohu nemít právě k té Revoluci nějakou 
sympatii — i pak ještě se. prosím, nad jedňím 
zamyslete, i Vezměte do ruky Rosenbergův 
Mythus. Ten ieho germánský, severský, ovšem 
však padělaný mythus není nic než odpor proti 
Rimu. proti Západu, proti evropské tradici. 
Chcete pokračovat v ieho díle? A to činíte, když 
vytlačíte latinu ze škol. Jindřich Středa.

Kniha, která ukazuje střed bezpečnosti 
v bouřích svita
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Stran 57, cena 30 Kčs. 

Dr. JOSEF VAJS: 

Legenda o sv. Borisů 
a Glebovi.

Stran 39, cena 30 Kčs.

Zasílá

Marie Rosa Junová
v Tasově

u Velkého Meziříčí.

P. JAN EV. URBAN, O. F. Mu

Cesty k víře
Přednášky v čsl. rozhlase Kčs 60*-,  vás. Kčs 80'- 

Dr. R. W. HYNEK:

* Nemajíc vhodně příležitosti bledém takto svého ži
votního partnera. Je ml SO let: Jsem vzdělané. <Io- 
rnécné vychovaná dívka, římskokatolická. vyMI postavy, 
příjemného zevnějšku, mtmé povahy. Nabídky pod zn. 
..Haná - 1KA 60" do adm. t, 1.

Muž bolesti IX
Lékařský obraz ukřižováni, 288 str., 62 příloh 
a mnoho obrazu v textu, Kčs 300'—

Objednávky: Cyrilo-Metodljaké knihkupectví 

Gustav Franci, v Praze I, 
na Pcrštvuo 14, nebo každý knihkupec

Pro Vaši knihovnu 
nové knihy 

duchovního života.

Univ. prof. dr. Jaroslav Beneš: 
DUCH A HMOTA 

v theorii poznáni.
Základní filosofické dfio, budované na principech 
filosofie křesťanské. Brož. 50 Kčs. váz. 70 Kčs.

Doe. Dr Josef Hronek:
NA KLÍNE MATERSKÉM.

Kapitoly o rodinné výchově mládeže v před
školním věku. Základy křesťanské pedunaycho- 

logle. Brož. 45 Kčs.
Dr Reginald M. Dacík O. P.:

O PŘÁTELSTVÍ.
Psychologie !t ethika přátelství. Další dílo 

české filosofické a theologické literatury 
thomístíeké. Brož. 28 Kčs.

Dr Josef Mlklík CSsR:
SLOVO BO21.

Kniha kázání na všechny neděle a svátky v roee. 
Laikům poslouží jako výborné repetitorium hlav
ních náboženských pravd Brož. 156 Kčs. váz. 

185 Kčs.
P. Jiří Reinsberg:

SKAUT PŘEMÝŠLÍ O KRISTU.
Kniha náboženských Jnstrukcí pro skauty-junáky. 

Brož. 18 Kčs
Všechny tyto tajihy knihkupec nebo přímo 

NAKLADATEL BOHUSLAV RUPP, 
Praha II., Jindřišská 23.



Na okraj nového 
kancionálu

Již po léta se rozmáhající a jaksi zbujnělá 
rozmanitost nových a nových edici našich kos'el*  
nich zpěvníků vycházejících nejméně z tolika 
rozličných nápadů a zdáni, jako skutečných po
třeb, už se zdaleka nepodobá oné »útěšné roz
manitosti života v jednotě«, jako spíše bezzásad- 
nému zmatku a holé anarchii se všemi trapnými 
důsledky. (Jako že na přiklad skupina českých 
kněži v kterémsi z německých koncentráků, 
k údivu spoluvězňů, kněži z ostatních národů, 
nedokázala společně zazpívat píseň, poněvadž 
každý ji znal jinak!) Zle by se mýlil, kdo by 
v tom ch ěl vidět jakousi odezvu revolucí a re
forem převratných časů posledních třiceti Íet' 
pranic nového, ani žádné pohnuli závanem svě
žího vétru z Molu prorio »o obnově posvátné 
hudby» (až na ly »chorály» z rozbouraných ba
rokních taktů), ale starý josefínský dlk'át. osví
censká moudrost, která podobně jako do litera
tury zasáhla studenou rukou do živého a původ
ního rozvoie české duchovni písně.

Vvrháií k církevním t r h v á 1 e n I m.
Dobrovol. nřísněvkv na vydávání časopisu tsou vítány. 
Vvdává Svatováclavská Liga v Praze IV.. Hradčanské 
náměstí 8. — Telefon U17-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází týdně — Předplatné na celf rok 
Kčs 70»—. Jednotlivá čísla Kč* 1.59. _ poítovni soořl- 
telna Praha 208.401. — Rfdí P. Adolf Kator T J. 
s redakčním kruhem — Odoovědný redaktor Josef 
Bláha. — Poulí vání novinových známek povoleno 
ředitelstvím poit a telegrafů. — Dohlédací noát. úfad 

Praha 10. - Vytiskl Žlvnotisk v Praze xn.

Ten. kdo se jen trochu pozorněji zabýval 
studiem českých Kancionálů, dojista se nemine se 
zajímavým poznáním, v kterém se skrývá jádro 
naši otázky a spolu vlastni stimulus dnes tak 
živé snahy po revisi a uspořádáni zanedbaného 
pokladu české duchovní písně.

Náboženská píseň, jež znamená činnou účast 
lidu na bohoslužbě je česká zvlášmost. v ös'at- 

■ niph zemích křesťanského světa nemámá, pokud 
Jam ovšem později nenrorrlťa právě z na’eho 
prostředí. Podle nejstarších záznamů, které nelze 
pokládati za datum jejího vzniku, dojista mno
hem dřívějšího, lidová duchovní píseň rozviji se 
u nás bezmála od počátku křesťanského věku 
Při značných a někdv velmi pronikavých pro
měnách. kterým se podrobuje její nápěv tím vire, 
čim čas'ěji je zpívána, její slovni text zů«'ává 
zachován často i se slovy a obraty sdělovací řeči 
už neužívanými a nejasnými, a dokonce i s tvary 
dávno vyhynulými a rozličně přizpůsobovanými 
zejména na místech rýmů. (Viz na př. »Vs'al 

• jest této chvíle«, s uchovanými imperfekty v rý
mech. s|áše. sed i eše. v barokních textech 
přizpůsobenými na vstávše a pod)

Tato zachovalost a nepřizpůsobivest textu, či 
chcete-li pie*a.  s kterou se přejímá slovo písně 
z času do času, ze zpěvníku do zpěvníku, je 
jakoby zásadou platnou a dodržovanou v našich 
kancionálech od počátku až do sklenku XVIII. 
věku. Vedle zpěvu přísně liturgického žiie česká 
lidová duchovní niseň svým životem jako íeho 
doplněk, jako jeho paralela bez jakéhokoliv 
úmyslu jej vytlačovat a nahrazovat. V tomto 
svém původním vidu dostává se i za hranice 
svého domova, kam proniká ve své podobě ba
rokní na půdu již připravenou protes'an' kým 
zpěvem, nevzbuzeným českou písni již o století 
dříve Zvláštní rátt české písně s mocném živ'nm 
roziímavým naráží v» cizím prostředí na pře
kážku tím tvrdší, čím užší test ieho závislost na 
zpěvu liturgickém Projevuje s» tu snaha při
způsobit |i přímo potřebám ob' odu: snaha. ktprou 
pozrfěii resilíre osvícenství pmlinaiícl i do ka
tolického kléru a pohližcíici n.a lidovou a bdít 
nak’onënou produkci s jistým despektem jako na 
cosi nižšího a duchem zaostalého. Josefínská re
forma dává tomuto henřiznivému mínění již plný 
souhlas a v podobě určitého diktä'u vys’avuie za 
vzor svůj něme-ký tcrcz:áň«kv normální zpěvník. 
Zavádí píseň mešní se strofami úzce odpovída
jícími jednotlivým částem mše svaté a předkládá 
k následování: písně naukové, katechetické, jed
nající o Pohu. ctnostech a o povin-ostech růz
ných s»avťi. Osten namířený pro‘i lidová zbož
nosti jeko čemusi neukázněnému, nespořádanému 
a pověrou zatmělému, je tu jasně zřejmý.

Jak" tolik násilných a duchu národa odporu
jících oprav Josefova racíonahsůckého bohoslu
žebného pořádku, tak' i tato reforma kostelního 
zpěvu byla by zašla v českém ovzduší bez ode
zvy, kdyby byla nenašla svého vyznavače a ne
únavného propagátora v telčském rodáku To
máši Fryčaiovi. zeštitěném přízní Episkopátu 
oddaného vládni smyšlence o státní uniformitě, ví
ce než církevní idei jednoty, které česká duchovní 
píseň nejen nikdy nepřekážela ale nalézala právě 
mezi nejoddnnějšimí oporami a zastánci této jed
noty — totiž Jezui'y — své horlivé pěstitele 
a starých tradic nzjdbalejši sběratele. Za všecky 
uvedu alespoň Václava Steyra, jehož památný 
Svatováclavský kancionál, zabírající i písně 
českých nekatolíků, pronikl do všech končin 
české oblasti a v necelém století byl vydán šest
krát.

Fryčajova práce, které nelze upřít určité 
hodnoty, znamená přijeti cizího hlediska a od
klon od původních tradic českehn zpěvu. Proni
kala jen zvolna, nejdříve v krajích, které byly 
ve styku s Němci, a dlouho zůstávala omezena 
jen na Moravu a Slezsko, kde byla v obou die- 
césich zaváděna. V Cechách (kde hledisko v pod
statě josefínské propagoval jako novinku svým 
článkem o kostelním zpěvu v C. C. D. P. Voce'ka 
ještě na konci let třicátých) zůstaly při kancio
nálech starých a nejsou řídká svědectví, že se 
tu z nich zpívalo ještě hluboko v létech šede
sátých minulého století. 2e s Fryčajem pronik'o 
do českých zpěvníků mnoho písni německých, je 
věc přirozená a nebylo by příčiny k námitkám. 
kdyby přejaté písně vyvažovaly novotu hod
notou. Nežádoucí působnost Fryčajova tkvi však 
jinde: právě v onom jeho odklonu od tradice a 
ve změně hlediska, které znamená i proměnu 
vkusu-

Pseudoklasická prostota í»ak ji v architektuře 
představovaly josefínské kasámv sklad ště a 
šoitálv). pod níž se kryla osvícenská účelnost a 
užltkóvosl. přikládala své střízlivé pravi'ko 
k »emfatickým zduřelinám a pokrouceninám. 
k nepřístojným hrubostem, vvtrženým úchvatům 
a něžnostem-, a jala se dokazovali nezbytnost 
přistřihli a úprav- Stará, většinou anonymní 
píseň z potřeby srdce ustupuje uměl*  produkci 
podle zaměřeného programu a -normální, před
lohy.

Tomáš Fryčaj jako překladatel, skladatel a 
upravovatel, se svými pomocníky následovateli

Z domova a z ciziny LITERATURA
Vatikán a SSSR. Upříležit sti 25. výročí úmrtí 

Benedikta XV. pronesl šéfredaktor Osservatore 
Romano, řeč. ve které připomněl mezi jiným 
provoláni Benedikta XV. ve prcspěch hladovějí
cího Ruska v roce 1921 a prohlásil, že tento čin 
nástupce svátého Petra nemůže býti zapomenut 
velmoci, jež dnes představuje politickou oporu 

komunismu«. Hrahé della Torre dodal, že jediná 
naděje m nastoleni míru mezi Západem a Vý
chodem spočívá v tom. nastoliti vzájemnou lásku 
mezi oběma protivníky. Ačkoliv tento úkol není 
lehký, přesto není nad s:ly Církve. Po první svě
tové válce postavilo Turecko na Bosporu sochu 
Benedikta XV. na důkaz své vděčnosti, připa- 
matoval řečník. .Tato socha nám připomíná, že 
Kristus prostřednictvím svého zástupce může 
jednou pro vždy vymazat! nepřátelskou hranici, 
oddělujíc! dva světy, aby zabránil bratrovražedné 
válce.«

President Truman ospravedlňuje použití ato
mové pumy. Dr. Compton, ředitel technologické
ho ústavu v Massachusetts napsal v únorovém 
čísle revue Atlantic Monthly článek o atomových 
pumách svržených na Hirošimu a Nagasaki. Tvr
dí v něm mimo jiné, že použiti této zbraně za
chránilo život statisícům a možná milionům Ame
ričanů a Japonců. President Truman zaslal jako 
odpověď na tento článek dr. Comptonovi toto 
prohlášení: »Vaše tvrzení jsou přesnou analys! 
situace. Konečné rozhodnuti o použití atomové 
pumy bylo učiněno po pozorném zkoumáni si
tuace se všech stran a hledisek. Učiněné zá
věry odpovídají v podstatě těm. které jste vypo
čítal ve svém článku.« President dodává: »Japon
cům byla dána výstraha a byly sděleny podmín
ky míru nějaký čas před svržením pumy. Pod
mínky byly potom přijaly a myslím, že právě pu
ma Je k přijeti přiměla.» Compton dodává také 
ve svém článku, že nikdo, kdo vědě! to, co věděl 
Stimson (tehdejší ministr vojensvi) a generální 
štáb, by nebyl mohl učíniti jiné rozhodnutí.

Kardinál Liénarti, biskup lillský, jerrž byl kdysi 
Jmenován kardinálem od Pia XI. pro své neohro
žené hájeni sociálního učeni Církve proti nesvé- 
domitým majitelům podniků (Lil e je průmyslové 
město prvního řádu), odletěl- v těchto dnech do 
Kamerunu, kde 13. února vysvětil nového misij
ního biskupa Msgr. Bonneau a.

Synod českobratrské církve evangelické 
o slaveni neděle. IX. synod českobratrské církve 
evangelické, který se konal v Praze ve dnech 13. 
až 17. ledna t. r. vydal toto prohlášeni o neděli: 
■Synod vyzývá všechny členy církve, aby za kaž
dých okolnosti hájili právo na nedělní klid a ne- 
ustupovali před žádným světským vlivem, který 
by jim v svěceni dne Páně činil překážky. Sou
časné synod žádá synodní radu, aby ještě nalé- 
havéii i š ostatními církvemi nadále usilovala 
ti příslušných a veřejných činitelů o zavedeni 
ce'onedélniho klidu. Budiž na to poukázáno, že 
i výjimečně nařizovaná nedělní práce, účast na 
schůzích, volbách a veřejných projevech íe 
v rozporu s vyhlášenou svobodou náboženství, 
protože svěcení neděle odpočinutím a bohosluž
bou jest význačným projevem křesťanské viry, 
která ve svobodném státě nesmi být potlačována.

o
Jsme v tomto bodě úplně se svými evangelic

kými bratry. Svěceni nedé'e je proste jedno 
z nezměnitelných přikázáni Desatera, ie to vněj
ší projev vnitřního přesvědčeni, že všecko náleží 
Bohu.-tedy i všechen čas. že tedy je nesmírně 
dignum et iustum. aequum et salutare — opráv
něně a spravedlivé, blahodárné a spasitelné, aby 
a espoň jeden den v týdnu patřil mu pokud mož
no úplné. Toto je jeden z nejnaléhavějších bodů, 
kde musí nastat naše proměna, náš návrat 
k opravdovému křesťanství. Zejména také důle
žitý bod přo veřejné pracovníky, na přiklad po
slance a pod. Ale ještě více pro vlastní hlasa
tele křesťanství. Svěceni neděle musí vytrysk
nout z vnitřního přesvědčení jako opravdový 
skutek bohopocty. Protože nějakou nečinnou, ne
pochopenou ňudou se Bůh neoslavuje. jako se 
neoslavuje pouhým kručením žaludku při postu, 
neni-li i při něm snaha po oběti, po očištění, 
neni-li při něm snaha vyjádřit hlad a žízeň po 
spravedlnosti, t. j. po Bohu.

Hezká charakteristika Alfréda Fuchse. Byla 
v Obzorech při vzpomínce na jeho smrt v Da
chau. »Dr. A fréd Fuchs byl v českém katolic
kém intelektuálním světě zjev zvláštní a více 
méně ojedinělý. Zatím co převážná většina na
šich »integrálních« katolických intelektuálů mezi 
dvěma válkami se zhlédla na nesmiřitelnosti, 
sile výrazu, ne ovšem vždy už tolik na bolestném 
utrpení a vyznavačstvi Chudého, jak se jim na
bízely z díla francouzského obra Léona Bloye. 
představoval dr. A'fréd Fu-hs jiný typ moder
ního evropského křesťana, typ. jehož neidoko- 

a novými oprável olomouckým Bečákem a brněn
ským Poimonem, znamenají průlom do staré tra
dice české duchovni písně, který po stránce hu
dební byl později regulován osvícenými snahami 
po obnově posvátné hudby, ale dosavadní še-r- 
nost k slovu porušil únravami, výpustkami a 
novými přídavky s nedostatkem řádného hle
diska a často ien z pouhého zdáni, a takto na
vodil všecku dnes již neudržitelnou různost a 
zmatek na místo bývalé jednoty.

V Cechách, které zůstávaly mimo tento 
opravný ruch, počínaly znamenat jeho účinky 
spiše jako výtku nedbalosti k «vůčihledě ochabu
jící náboženské zpěvavosti lidu«, než jako výzvu 
k následováni. Monumentální kancionál svato
janský vydaný z popudu provinciální synody 
pražské a z rozkazu arcibiskupa kardinála Schwar- 
zenberka za redakce V. Bradáčovy, předstihuje 
nejen rozsahem, ale i významem všechny svrchu 
dotčené zněvnikové edice dřívější. Vvcházi na 
oslavu tisícileté památky příchodu sv. o’ců našich 

Cyrila a Metoděje do krajů moravských, ale zá
roveň vyzdvihuje rok svého vydáni 1883 jako 
stoleté výročí poslední. šes'é edice Seyrova kan
cionálu jako svého základu a vzoru. V tomto 
silném důrazu na dvě data z domácí minulosti 

nalejšim ztělesněním a vzorem je patrně Angli
čan G. K. Chesterton Oba. Chesterton i Bloy se 
stali českému katolickému světu důvěrné známi 
velmi brzy po první »větové válce zásluhou Jo
sefa Floriána. Kunciřovg nakladatelrtvi a kni
hu kolem Durychova »Rozmachu«. Zasloužilo by 
si jednou zevrubnějšího vypsáni, které rysy 
v české povaze (ji tě na přiklad sklon k vážno
sti až tragické), které historické události z kul
turních bojů v posledních desetiletích a které 
zjevy soudobé způsobily, že český intelektuální 
katolicismus se převážné ovlivnil bloyovskou 
inspiraci a nikoliv jistě stejně věřící. ale vese
lejší. klidnější a bezpochyby také zdravější kře
sťanskou filosofii G. K. Chestertona. Dr. Alfréd 
Fuchs byl tedy spíše chestertonovec.«

Stav arcibiskupa Step inane. Státní podsekretAf 
anglického zahraničního ministerstva Mr. C. P. 
Mayhew sdělil katolickému sdruženi pro občan
ské záležitosti že podle všech z Bělehradu do
cházejících zpráv se s arcibiskupem Stepinacem 
ďobfe zachází. Arcibiskup prý má ve vězeni svou 
kapli a dostává se mu úlev, kterých nepoužívají 
ostatní vězňové. Zahraniční úřad prý nedostal 
žádných zpráv, které by potvrdily povést, podle 
kterých Msgr. Stepinac onemocněl tuberkuloeou.

Na světě jsou ještě dobři lidé. Jel jsem osob
ním vlakem Praha—Déčín s vojákem naší armá
dy. Vojáček prý byl celý nesvůj a vlak mu 
pořád je! pomalu. Dostal totiž telegram, že má 
těžce nemocnou ženu a má proto ihned přijet 
domů. A vlak zrovna jako naschvál zůstal ve 
Vše*atech  dlouhou dobu stát. Průvodci pobízel 
vojáka, aby si přesedl na rychlík, který právě 
vjížděl do nadraži. Ale vojáček neuposlechl. 
Proč? — Tohle rychle pochopil důstojník, který 
je! v témže odděleni. Vyndal z náprsní tašky 
pétistokorunovou bankovku, (»žádal spolucestu
jící o drobné a smutnému vojáčkovi podal 
stovku. »Hned jeďte«, povídal a na vojínovu 
otázku, jak mu to splatí, řekl: »Dal jsem vám to 
a proto o tom nebudeme mluvit. Ať vám ten 
rychlík neujede.- Vojáčkovi zazářily oči a 
v mžiku se octl v rychlíkovém vlaku, který jej 
rychle unášel k nemocné ženě. R. E.

(Z Rudého práva.)
•

Kdy budeme všichni tak hodni, že takový čjn 
nebude třeba jako zvláštnost dávat do novin? 
Ale to už by to snad ani nebylo tak hezké. 
Právě po zimě je jaro tak krásné a jen na pozadí 
všeobecného sobectví vidíme, jak skvělá věc je 
dobré srdce.

Bráníme se trochu. Známý náš blahovolný 
kritik nám nedávno vytýkal mezi jiným, že při
nášíme málo skutečnosti, málo faki. Bylo by jistě 
nejlepši přijmout pokorně výtku a neodmlou
vat. protože jinak tím upadneme pod jinou výt
ku. že se totiž samolibě pořád chválíme, nebo že 
si objednáváme chvály až z Nového Yorku. 
A přece jenom se nám zdá. že to s tim našim 
zpravodajstvím není tak zlé. Z čeho tak sou
díme? Nedávno jsme četli v týdeníku mocné 
politické strany, tedy v týdeníku s mnohem vět
šími pomocními zdroii než iake máme my. hlas 
anglického katolického novináře, který byl 
v srpnu u nás. a který jsme my přinesli již 
a«noň dva měsíce před tim. A v jiném týdeníku 
téže strany, jenž má stále ve svém záhlaví sbor 
spolupracovníků, skládající se asi z 58 vynikají
cích lidi, na příklad až z Nového Zélandu, při
nesl v těchto dnech řeč sv. Otce k stomatologům, 
kterou jsme přinesli asi před čtyřmi mésici. Tak 
to jsou takové kapky útěchy, že to přece jen 
snad neni u nás tak zlé.

I zednáři se mění. Velmistr svobodných zed
nářů italských skotského ritu zdůraznil ve svém 
nroievu. ve kterém wimenovával zásady svého 
odboru, že ieho řád respektuje Církev římsko
katolickou. Obrana svobody lidské osobnosti, 
iakož i řešeni sociálních otázek isou také obsa
ženy v těchto zásadách.

•
Na oslavu 8. výročí volby a korunovace sv. Otce 

Pia XII.
konají 'poťltc direkter» pražského atr. 13) ve ršeeh 
ka-pltnlnirh. farních a klášterních chrámech v nedělí 
2. března slavné bohoaluihy , Te Deum: věřící, kteří 
se těchto bohoslužeb rděaetni. mohou raskatí plnomor. 
né neh řšateěné odnuatky 10 let ra obvyklých podmí
nek. (Formulář mže sv. budě nedělní, barva fialová.I 

Ve vrteehrAmu sv. Víta v rrare bude o 9. hort, 
slavnost, kárání a v 9.30 slovná měr sv. * Te Pe-im 
mjdp. arcibiskup).

Z pražské arcibiskupské konsistofe.

•
F střední kult, odbor Sdruženi katolické mládeže 

» CSU vypionj» první divadelní soutěž skurin SKM a 
vžerh katolkkvch «nolkň které hraíl divadlo v dob*  
od 1. března do 31. května 194’, aby se zvýšila drov'd 
katolického divadelnictví no stránce výběru her a Je
jich provedení FřihiáSkv přiiimá a informace podá 
Ústředí SKM v Praze H. Vyšehradská 28.

možno plným právem spatřoval důraz na ohro
ženou tradici, tichý, ale výmluvný polemický 
osten proti fryčajovskému -normalisováni« a zá
roveň vítězství tradičního směru, dosvědčené roz
šířením a pověsti Svatojánského kancionálu po 
veškeré české oblasti. Tim nabývá kancionál vý
znamu památného mezníku v dalším rozvoji 
české duchovni písně jakožto ukazatel k původní 
tradici. Této zásadě odpovídá však praxe, která 
se neuzavirá moravským zpěvníkům a vybírá 
z nich se zřetelem k novým potřebám nejen 
dobré pisně novější, které se ujaly, ale i valně 
proměněné zpěvy starší. Uznává tedy právo zá
sahu do textu, pokud jeho slova zvétšela nebo 
přídavky a omyly přepisovačů byla porušena 
nebo »původně sestavena rukou neumělou, teh
dejším věkům mohla stačiti. našim vybroušeným 
a uhlazeným časům je však drsnatá«. Ale přes 
tyto novoty a přes doznáni »vybroušeného a 
uhlazeného» vkusu, na jehož původ jsme shora 
ukázali. Svatojanský kancionál trvá v úctě a na 
svou dobu, pokoušenou únravářstvím. zachovává 
pozoruhodnou věrnost původním textům, pro 
kterou si zaslouží titulu obezřelé tradicionalis- 
tické práce, již náleží zásluha nápravy josefín
ského scestí. Albert Vyskočil.

Hermann Rauechning, Mluvil isem a Hitlerem. 
Praha 1946. Nová Osvěta. Stran 312. brož. 96 Kčs.

Kniha bývalého nejvyšéiho představitele svo
bodného města Gdanska, člena německé národně 
socialistické strany a pozdějšího emigranta, je 
velmi' poučná.

Dodává průkazný materiál k tomu, co struk
turálně osvětlili spisovatelé jako Belloc. Huizinger 
a v poslední době zvlášť proniká-ě Max Picard*).  
Autor cituje své rozmluvy s Hitlerem a ukazuje 
ideovou podstatu toho, co se navenek projevovalo 
jako německý národní socialismus. Neni to nic 
jiného, než kvintesence všech bludů 19. a 20, sto
letí. k nimž by se ovšem jejich duchovni otcové 
v této podobě jen velmi neradi hlásili, nemajíce 
tolik odvahy či drzosti jako poluvzdělaný malo
měšťák, který je programově urkutečůoval.

Bylo by dobře, aby tato kniha byla v Evropě 
hodně čtena, nedoporučovalo by se však dáti ji 
do rukou Němcům. Pro bývalé ovládané je jisté 
důležito znát základ a původ z’a. kterým byla 
již předem ochromována jejich mravní a fysická 
sila k odporu, uvědomit si ďfbelskost celého 
tohoto systému. U Némců mohlo by se však do- 
sáhnouti opaku. Glonola jejich vůdce je sice kni
hou znamenitě pocuchána, ale jeho názory, které 
tlumočí, byly vždy blízké něme-kému nazírání, 
tim spiée. že jsou obestřeny oparem fale/né 
mystiky wagneríánského raženi, tak drahé ně
meckým srdcím.

Hitlerova přímo metafysická nenávist ke kře
sťanství a z ni vyplývající prudký antisemitismus 
nás nikterak nepřekvapí, je však dobře si ji znovu 
uvědomit. Je příznačné, že se mu nezdály nebez
pečnými evangelické církve, t. zv. německé kře
sťanství pokládal za hloupost a zednářstvi mu 
bylo hračkou a jeho pronásledováni šlágrem pro 
ulici. Nesmírně mu imponovala organisace ka
tolické církve, nechápal však jeji duchovni náplft 
a velikost, tim více ji však nenáviděl. Jeho systém 
pronásledováni církve byl nesmírně rafinovaný a 
zdá s^, že jej od něho přejaly v hrubých rysech 
nékueré balkánské režimy. Prozrazuje li všude své 
diletantstvi'a polo vzdělá nost. je nicméně mistrem 
v jednom oboru: ovládáni mas, Zde až geniálně 
vyciťuje jejich nálady a okamžité potřeby a řídí 
se podle nich. Dobře, rozeznává mezi masou a li
dem a poněvadž je mužem tohoto prostředí, ne
klame ho jeho instinkt zde nikdy. Je proto lo
gické. že nenávidí přímo rozum, poddávaje sa 
bezuzdné svým náladám a své hysterii.

Vyvstává-li nám při čtení této knihy pomalu 
charakteristika tohoto polovzdělaného surovce, 
nevychovaného maloměšťáka, nekultumiho pro
hnaného podvodníka a hysterického eskamotéra, 
vzpomínáme maně na Oxenstjernova slova: Nescis 
puer, quantilla intelligentia regitur mundus. — 
Zmínili jsme se již. že názory Hitlerovy před
stavují kvint esencí bludů 19. a 29. století. Setká
vají se tu Nietzsche, Wagner. Hegel s Paretem. 
Sorelem, Marxem a nechybí tu ovšem ani otec 
moderního nostvůrnéhn státu. Marchiavelli. Stále 
tatáž linie Není divu. že Hitlerovi těžko ndpo- 
rovalí ti. kdo byli sami nakažení týmž morem. 
A dále nutno zdůraznit, že národní socialismus 
sice všichni odsoudili ale nechtějí se odhodlat 
k odsouzeni jeho pramenů. Nebezpečí tedy ne
minulo. tim sp šo že proti němu není imunní 
žádný národ. Proto pozor: poznávací znamení je 
konec konců vždy stejné: nenávist ke křesťan- 
stA-i. nesmírná důvěra v organissei státního stroje 
a sliby úžasného blahobytu — v budoucnosti. 
Dosud však všichni, kdo slibovali lidem ráj na 
zemi, přivedli je do bídy a utrpení! jhk.

♦) Belloc, Otrocký stát. Praha 1921. Laichter. 
Huizinga. Ve .stínech zítřka Praha 1938. Laichter. 
Picard. Hit.ler in uns selbst, Erlenbach-Zürich, 
1946, Rentách.

Z nových úkolů ČLA
Po oslavách 401etého trváni CLA. jež vlastně 

hyly pracovním uzavřením dosavadní práce, ze
jména po osvobozeni, a současně podnětem 
k práci na nových úkolech, počíná nový z.volený 
výbor ztvárňovat iniciativni proudy, pro něž ka
toličtí vysokoškoláci hledají nové výrazy.

Píedevšim se rýsuje účinná spolupráce CLA 
s bývalými členy, se seniory, povětšině organi
zovanými ve Svatováclavské lize. Tato spolu
práce se projeví jisté mnohonásobným způsol^i. 
prn bezprostřední úkoly CLA především řadou 
přednášek a diskusi, jejichž účelem je nejen ob
jasnit řadu problémů vědeckých, uměleckých a 
aktuálních, nýbrž také zaktivovat metodickou 
cestou členy CLA k pravým a životným výra
zům. jež tryskají z duchovní hloubky k účin
ným projevům a zásahům do vnějšího děni.

V tom smyslu zcela organicky jde snaha aby 
se dostalo řádného zastoupení na filosofické fa
kultě Karlovy university. Neni třeba zdůrazňo
vat zásadní význam této snahy, rovněž nepotře
buje vnější propagace jiný závažný program, 
který- si CLA stanovila. Je to spolupráce v orga- 
nisaci a uspořádání svatovo]těšských oslav a je
den úsek při oslavách karolinských v příštím 
roce, a to úsili zdůraznit při příležitosti jubilea 
600 let Karlovy university duchovní a katolický 
charakter české vzdělanosti, již dal Karel IV. 
nepochybný výraz založením university v r. 1348.

V programu CLA je ovšem ještě řada úkolů,
zejména sociálních, k tomu je polřeba aby všich
ni členové CLA. jichž je početně dostatek, pra
covali s plným vědomím odpovědnosti, zda své 
přítomností i budoucnosti dáme charakter kato
lický a vpravdě kulturní. O. T.



KATOLÍK
ROČNÍK X. • V PRAZE DNE 2. BŘEZNA 1947 • CENA Kčs 1.50

Dr. Bohuslav Jarolimek. 
opat strahovský.

Výročí volby
Připadá na den 2. března. Smíme přejit 

toto datum bez povšimnuti, chladné, lhostej
né? Jsme-lj katolíky opravdu věřícími a 
z viry žijícími, nesmíme a nemůžeme. Vždyť 
jde o našeho společného duchovního Otce, 
Svatého Otce Pia XII. Dne 2. března roku 
1939 byl zvolen papežem.

Na téchto stránkách neni mista pro na
sládlé fráze. Jestliže chceme věnovat několik 
řádek výročí papežské volby, činíme tak 
z povinnosti, kterou nám ukládá vira a vděč
nost, spravedlnost i láska. Jsme členové Cír
kve obecné neboli katolické. Církev katolic
ká neni pouze nějakou organisaci světskou 
sebe geniálnější, ku.turnim či humánním 
spolkem sebe ušlechtilejším: je to »viditelná 
společnost všech pravověřicich křesťanů, kte
ří jedno učeni vyznávají, jedněch svátosti 
uživaji a římského papeže za svou nejvyšši 
viditemou hlavu uznávají«. Tak ji definuje 
katechismus. Tato společnost je založena sa
motným vtěleným Bohem Ježíšem Kristem, 
aby pokračovala v jeho spasitelském dile, a to 
vykonáváním jeho učitelského, kněžského a 
krá.ovského úřadu. Církev katolická je mys
tické tělo Kristovo. Je to společnost lidská, 
pravda, z lidi se skládá, ale jeji původ i cíl 
jé božský. A prostředky k uskulečňbváni je
jího posláni? Božské i lidské, viditelné i ne
viditelné. Svátosti, viditelná znamení nevi- 

• ditclné milosti. Lidé, k udíleni svátosti a k ří
zeni duši posvěceni a zplnomocněni. Evan- 
ge.ium. Kristův zákon. Církev ...

Církev katolická je organismus. C i r k e v 
katolická je rodina. Rodina, jejíž 
hlavou je Kristus — hlavou neviditelnou. 
Hlavou viditelnou je nástupce svátého Petra, 
římský papež. Papež znamená otec. 
Církev katolická je zorganisována patriar
chálně: jakožto celek je zorganisována ve 
íormé veliké rodiny, či spíše je organisaci 
duchovních rodin, které máji jedinou společ
nou hlavu, Otce, papeže. Tím je nyni Svatý 
Otec Pius XII. Zasluhuje věru toho nejvýš 
čestného titulu »Svatý« i »Otec«. Přenášíme 
nan dr jisté miry úctu a důvěru, kterou máme 
k samotnému Kristu, jehož je zástupcem.

Je určitou nevýhodou pro nás, příslušníky 
národa českého, že nemáme Svatého Otce 
primo mezi sebou, že neni příslušníkem na
šeho rfároda. Nemáme toto štěstí. Nejsme 
vsak sami. Konečné ani Kristus Pán podle 
své lidské přirozenosti nebyl příslušníkem 
našeho národa. Šovinismus, nacismus, rasis
mus ve věcech víry je posloužením nejhoršim. 
Nezáleží přece na místě, řeči, krvi — záleží 
na pravdě. Pravda Boži je universální, kato
lická. Je jako slunce, určené všem. »Jdouce 
učte všechny národy!«

Další velikou nevýhodou pro nás je, že ja
kožto národ malý a tak dlouho a často utla-‘ 
covaný nedovedeme se dívat na jednáni Sva
tého Otce vždycky dosti objektivně. Jsme ne
důvěřiví a trochu žárliví. Ve všem hledáme 
útok na sebe, nedostatek spravedlnosti nebo 
alesport nedostatek projevů přízně. Je to cel
kem pochopitelné: dítě slabé a nemocné oče
kává od rodičů větší něžnosti a žádá pro sebe 
největších ohledů. Nebezpečím však je, že při 
tom zůstává příliš pasivní, jakoby bylo lepši 
přijímali než dávati, přijímali projevy přiž
ni, aie nedoceňovati je a neopláceti.

Jakožto křesťané věřici a z viry žijici dí
váme se a učíme se dívat na Svatého Otce 
našeho s opravdovou důvěrou, láskou a vděč
nosti. Je i naším Otcem, jako je Otcem všech 
našich spolubratři v Kristu. Diýáme se naň 
též s úctou co největší. Stačí k tomu jen tro
chu spravedlnosti a soudnosti. Žijeme v době, 
která je označena řadou velikých, bezúhon
ných, po každé stránce úctyhodných papežů. 
Stači jen sledovati jejich projevy, encykliky, 
celý způsob jejich života. Tolik moudrosti — 
i zcela přirozené — je uloženo ve všech těch 
papežských projevech! Klid a jasno při vše
obecném tápáni. Pevnost při všeobecném ko-

Sv. Otec Pius XII. ve výroční den své korunovace

Zástupce Syna člověka
Výročí volby papežovy přivádí více než kdy 

jindy naše myšlenky k papežství a k Papeži, 
k tomuto symbolu jednoty Církve, k tomuto vi
ditelnému zástupci Kristovu na naši zemi. .Jeho 
obrázek, který zde přinášíme, jej představuje 
ve vší nádheře, s tiarou. t. j. s trojnásobnou ko
runou na hlavě. Představuje nám jej jako vlád
ce a suveréna. .le nesporné, že většina lidi má 
o něm jenom tuto představu. A stejné je nespor
né. že tatáž většina lidi není touto představou 
nadšena a že .akřka instinktivně spojuje obraz 
chudého Krista s tímto průvodem, plným nád
hery a lesku. A přece jenom povrchni lidé a 
chabí katolíci mohou se pozastavovat nad tímto 
snímkem ze slavnosti vatikánské. Mohou a musí

lisání. O nynějším Svatém Otci je všeobecné 
známo, jak úžasnou má pamét, pohotovost, 
znalost řečí, psychologickou jemnost, spoje
nou s mužnou rozhodností. Viděl jsem ho 
ještě jako kardinála-legáta při eucharistic- 
kém kongresu světovém v Budapešti v roce 
1938. Asketická tvář s orlím nosem zdála se 
při průvodech a posvátných obřadech byli 
vytesána z mramoru: nehybná, usebraná, 
ukázněná. Pak jsertl ho slyšel promlouvat — 

se pohoršovat ti. kteří věří jen ve viditelný svět. 
Ti. kteří znají málo nitro Církve a jeji skuteč
ný život, takže nevědí, že ani papež nikdy ne
kladl svou moc. v liaru a sebevětší pocty švý
carských gard, nýbrž vždy pouze a jedině ve 
slova Kristova: »Ty jsi Petr, to jest skála. Na 
té skále zbuduji církev svou a brány pekelné ji 
nepřemohou,« nebo na jiná jeho slova: »Petře, 
modlím se za tebe, aby tvá víra nikdy netrpěla 
úhony, abys vždy mohl posilovat bratry své.« 

Nedávno vyšla kniha německého protestanta, 
napsaná pod dojmem celého toho úžasného 
zklanrní. jehož se dočkaly miliony Němců, kte
ré po léta viděly spásu v Hitlerovi a jeho na
cismu. Byl to hlavně protestantismus, jenž vše-

kázal latinsky pro kněze v jednom budapešť
ském kostele — to byly oheň a síla, italská 
živost a strhující nadšeni prožívaného slova 
Božího, které sálaly z každého jeho slova, 
gesta, pohledu, pohybu. Otec, který imponuje 
rozumem i srdcem, moudrostí i védou, vírou 
i láskou.

Neméli bychom ani nejnutnéjši sebeúcty a 
nebyli bychom uvědomělí členové té veliké 
rodiny Církve katolické, řízené autoritativ- 

lijakými klikatými cestami svými, nikdy nevy
řešeným zmítáním sp mezi životem Riřjri a ži
votem pozemským, dešel k nacismu a jeriz 
v něm také zažil nestrašnější lekce. A proto 
tato kniha protestantova konči n'ázko*i: »Má 
milosrdný Bůh nrn nás <eštč nějaké slovo v té'o 
řívrté části noci, (v léto hedině poslední) pro 
nás protestanty, po 1C0 let trvajícím ed rženim 
od skály všeobecné církve? Kristus urtanovil 
skálu, pastýře, bratra všech bratři, aby v nčm 
mělo vykoupené lidstvo hlavu, jednotu a sou
držnost no všecky časy. Bylo by tedy třeba, 
abychom s nejkrajnější a poslední s lou se 
vzchopili a šli k Pánu přes vlny (jako kdysi 
Fetr). Tak by snad dovedl Němec reformační 
drama k pravému rozřešeni, k závěru: s pape
žem tváří v tvář.«

Nemůžeme těmto slovům přikládat velkou 
váhu, protože nevíme, zda jejich pisatel je pouhý 
jednotlivec nebo zda mluví jménem nějakých 
směrodatných kruhů. Ale i tento jednotlivý hlas 
ukazuje, jak hluboko ufátosťi v Německu a rád 
ze lživé výše lidmi otřásl a přinutil je k pře
mýšleni. Mělo by nutit k přemýšleni poznáni, že 
v kolébce protestantismu, v Německu, se obra
cejí zraky k papežství, zatím co v Itálii hlavním 
to ohnisku katolicismu, tak snadno dochází 
k protipapežským štvanicím.

Odkud pocházi u mnohých strach z papržství 
jako ze strašidla? Pro mnohé ec na něm zdá po- 
horšlivým právě to. že člověk se nazývá zástup
cem Božím (vicarius Christi). Zdá se jim to tak
řka rouhavým, vyvyšováním. Tito lidé nemysli 
však na to, že zřízení papežství je zcela v jedné 
linii s vtělením, s faktem, že Bůh se stal člově
kem, aby jako člověk lidrkým životem a smrtí 
vykoupil lidstvo. A on rokračuje stále v tomto 
svém díle a tak jako začátek, tak i pokračování 
musí míli ste ne rysy. I v pokračováni se musí 
lidské pojiti s božským, viditelné s neviditel
ným. A tak je papež viditelným zosobněním ne
viditelně přítomného a působícího Krista. Papež 
je pouze zahalujícím pláštěm, Kristus sám je 
vlastním obsahem. Je-li církev tělem Kristo
vým. musí býti viditelným tělem s viditelnou 
hlavou a proto je papežství Kristem ustanove
ným dokonáním viditelné církve.

Jiným lidem je těžkým kamenem úrazu pa
pežův nárok na neomylnost. A přece vyplývá 
neomylnost právě ze skutečnosti, že papež je 
jen nástrojem, jen mluvčím, že však rukou, kte
rá jej vede, duchem, jenž z něho mluví právě 
tehdy, když se ujímá slova nikoli jako soukro
má osoba, nýbrž jako papež, je Kristus sám. 
Kristus však jako vtělený Bůh je nutné a ne
zbytně neomylný. Právě nárok na neomylnost 
je novým důkazem, že papežství neni nic a ne
chce být nic jiného než nástrojem Božím.

Třetím je protivná vnější representace pa
pežství. Vzpomínají na prostého Muže s břehu 
jezera Genesaretského. Nemohou pochopili, že 
papež bydli ve Vatikánském paláci, že se zaha
luje do skvostných rouch a že sc na přenosném 
křesle dává triumfálně nosit nad davy. O téchto 
vnějších formách papežství možno mít i různé 
mínění a leckterý katolík si může přát! jiné způ
soby, aniž při tom je méně katolickým. Nelze 
však při tom zapomínat, že i v evangeliu se ně
kdy setkáváme s majestátním vystoupením a 
s »marnotratným přepychem«. Při vjezdu do Je
ruzaléma vítali Krista slavnostně a kladli mu 
na cestu svá roucha. On pak sám si dal při 
hostině pomazali hlavu a nohy drahocenným 
nardovým olejem a jenom Jidáš proti tomu pro
testoval.

Zase jiní si budou lamat hlavu, proč musí 
býti papež suverénem a proč si ve Vatikánském 
městě zajišťuje politickou nezávislost. A přece 
i v tom se projevuje pouze vůle býti při řízeni 
Církve neodvislým od politických vlivů, to jest 
zachránili svobodu Církve před vnějškovou po
litickou mocí. Půl čtverečného kilometru půdy 
je jisté to nejmenši. co možno žádat, aby tato 
svoboda byla zajištěna.

Jiní nechtějí, aby se papež mísil do politic
kých věci, aby uzavíral konkordáty. aby zaují
mal stanovisko k otázkám světové politiky. Jsou 
to však často titíž. kteři při jiné příležitosti vy
čítají papeži, že mlčí. Ve skutečnosti mluvi však 
vždy tehdy a vždy tam. kde jde o to. hájit zá
sady mravnosti, svobodu Církve, svobodu hlá
sání křesťanského, poselství.

A tak papež je stále napadán, tak jako Kris
tus byl stále napadán. I kdyby Rudé moře se 
mělo rozlit přes Petrovu skálu, přece odtekou 
znovu jeho vody a skála bude pořád stát, neboť 
Bůh Ji postavil. V temných časech může vyční
vající postava papežova připadat jako přízrak, 
ale právě skutečnost, že papežství všemi tem
nými nocemi světových dějin a nad všemi vlna
mi bouřlivých moři této časnosti kráčí, by měla 
otevřít oči těm. kdož chtějí vidět. Papežství ne
ní strašidlem. Jest to Tán pod rouškou zevního 
zjevu člověkova.

Vpravil ak.

SVATOVOJTESSKF. TRJDVUM

v seminárním kostele v Praze-Dejvicích.

se bude konati u příležitosti svěceni jáhnů v pálek 
28. února a v sobotu 1. března o 7. hod. večer a 
2. března o 6. .hod. večer. Káží P. I’rban p. F. M.. 
P. Klement O. S. B. a opat dr. Jarolimek. Svěceni 
jáhnů jest v neděli o 8. hodině ranní.

nim otcovstvím papežů, kdyby nám byla oso
ba nynějšího Svatého Otce Pia XII., zvoleně
ji , před osmi roky k úřadu na zemi néjsvě- 
tějšimu a nezodpovědnějšímu, lhostejná, kdy
by nás netěšily projevy sympatie vůči němu 
a kdyby se nás bolestně nedotýkaly nespra
vedlivé útoky proti němu. Proto také ve vý
ročí jeho zvoleni ho zvlášť vřele vzpomínáme, 
zdravíme a za něho se modlíme. Papež rovná 
se otec.
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S hromničkouu Sv. Otce
Jestliže byste chtěli jet někdy v zimě do Říma 

a měli ve svém zavazadle připravené brýle prali 
slunci, pak vám vřele radím, zaměňte je za po
řádný svetr. Neboť zima se i v Římě vyznačuje 
nedostatkem tepla, a to někdy dost citelným.

Než přece jen, zasvitne-ll slunko, musí mu i 
ta římská zima ustoupit, vy pak, i kdybyste byli 
sebevíce na to římské podnebí rozhorleni, musíte 
přiznat, že je den krásný jako ze zlata.

Takový byl l druhý únor t. r., kdy v na- 
třískané lesterně« (t. j. elektrice objíždějící vnější 
obvod Říma) se tísnila kromě všech možných lidi 
a lidiček I jakási zvláštní skupinka: po boku 
kněze, podle kleriky monsignora, zahaleného do 
pláštěnky, stoji dva bohoslovcl, z nichž jeden drží 
v ruce podlouhlou véc, zabalenou v hnédém pa
píru. Fiitel poklidné domácnosti by se snad do
mníval, že je to nějaká konsole na záclony; člověk 
sportovně založený by snad měl podezření na slo
žený rybářsky prut. Ale mýlili by se oba. Nebal’ 
ta podlouhlá věc je velká vosková svíce. A poně
vadž jsem sám byl jedním členem oné skupinky, 
prozradím vám ještě více: Ten kněz v té pláštěn
ce je náš mons. vlcerektor Dr. Bezdíček a my 
dva jsme bohoslovcl ésl. papežské koleje Nepo- 
mucena. A náš cíl? Sv. Otec, jemuž podle zoej- 
šího zvyku — chceme dnes tu svíci přinést a aa- 
bídnouli jako poctu.

Je to hezké, když do křišťálu vodotrysku na 
náměsti svatopetrském záři Slunce, rozkládajíc 
své paprsky v barevné spektrum. Ale dnes není 
čas to pronlížet. CvaknuJ podpatku a zai-inčení 
halapanny švýcarské gardy nás vítá.nu prahu 
papežského paláce. Schodiště, inalé nádvoří, výstup 
do druhého patra, a jsme před cílem. Odložíme 
my i svíčka (kterou znavíme jeji pochvy) a sta
neme se obětí fialových ceremonářu, kteří nás 
řadí na patřičné místo. Před námi je kolej armén
ská, lidé ušlechtilého výrazu a východního klidu, 
za námi vousatí Habešané, před něž se pair staví 
zástupci koleje sv. Josafata pro Ukrajince, později 
pak mezi ně a nás přijetou Španěle. Z dlouhé chvíte 
pozorujeme svíce, jež nesou ostatní koleje. Jsou 
všeho druhu. Některé zdobí papežsky znak, jiné 
jsou zcela prosté, jedny jsou větší, druhé menši. 
Naše je přesně taková jako mají alumni skotští, 
tím však nechci pomlouvat naši kolej ze skrbll- 
vostl!

Konečně! Průvod dává se do pohybu. Vpředu 
jdou zástupci římských kapitul, pak Jednotlivé 
koleje, konce nelze dohlédnout. Procházíme ně
kolika sály zdobenými obrazy papežů, pak se za
stavíme: Celo průvodů došlo již před papežský 
trůn. Je přesně půl dvanácté. Postranním vcho
dem vchází Sv. Otec a s úsměvem usedá na trůn. 
A již přistupuje první trojíce, kanovníci lateránští, 
klekají, dostávají požehnáni. Svíci ooebírá cere- 
monái stojící napravo od trůnu, bývalý profesor 
psychologie. A pak jde troj.ee za trojici. Sv. U.ec 
žehná, sklání se k jednotlivcům králce vyjadřu
jícím své prosby, pomalu blížíme se kupřeuu. Na
pravo od trůnu na místech diplomatů rozezaává- 
me i zástupce naší republiky pana vyslance Ur. 
Malxnera. A již slyšíme i hlas ceremonáre, před
stavující Sv. Otci přistupující koleje: Colleg.o dl 
Propaganda Collegio di aam Ambrogto e Caiio del 
Langu,lardl, Colleg.o Belglo... Pliuiází řada na 
nás. Poklekneme pod trůnem a vystupujíce, za
slechneme: »Ccllegio Nepomuceno.« —- Proč ne
hlásí -Collegio Nepomuceno dei Cecoslo. acehl ? « 
mihne ml hlavou, takhle si snad Sv. Otec ani ne
uvědomí, odkud jsme!

Avšak není čas na to myslit: klečíme již před 
Piem XII., zástupcem Ježíše Krista. Jeho ruka 
se zdvihá k žehnání —: »Per la nostra gíoventu 
e vocazlcni eccleslastlche — pro naši m.ádež a 
kněžská povolání«, prosí o požehnání náš mons. 
vicerektor. jisté výstižně, 'neboť miádež — toť 
budoucí národ a kněžství — toť ustavičný příchod 
Krista, jenž jest kámen úhelný, bez něhož nelze 
nic trvalého stavět. »Per la nostra gloventů e vo- 
cazicni eccleslastlche ...«, zaslechnu tedy z úst

Po osmi bouřlivých letech
Po volbě sv. Otce Pia XII. přinesly tehdejší 

>Lidovky-, dnes »Svobodné noviny«, níže p.ipo- 
jenou úvahu o významu volby. Chceme li procítiti 
dosah krásných vět. musíme se hledět vcítiti do 
situace, za níž byly napsány. Byly to poslední 
dny t. zv. druhé republiky. Německý tygr napřa
hoval již svou tlapu, aby zaťal své drápy do české 
země. Vzcházelo šest tvrdých, krvavých let A na 
obzoru Evropy houstly stále víc a více mraky, 
z nichž za málo měsíců se měla snést jedna z nej
těžších bouří, jaká jí kdy otřásla. I kolem hradeb 
Věčného města zuřila válka. A nad véím tím stál 
»Stihlý, ohnivý, asketický diplomat Pacelli, jenž 
zmizel v postavě dvanáctého Pia«. Sílou Kristovou 
— neboť On vedl jeho ruku — převedl lodičku 
Petrovu bouří a převede ji každou jinou bouří, 
neboť na věky platí slova: »A brány pekelné jl 
nepřemohou.«

*

Ve zmatcích tčchto času a v třesení vel
kých zemi zůstává nedotčena zlobou srdcí a 
vrtochy myslí nejstarší instituce křesťanské 
pospolitosti. Ve dvacátém stu let svého trvá
ni, přeživši prostorná Imperia a časné kul
tury, znova a znova se vítězně vymaňujíc 
z vlastních mdlob, objevuje se obecná církev 
j ko nejmohutnější kulturní kolektiv všech 
d'b, jako neunavený pokus založiti zevní mír 
mezi lidmi mírem v jejich nitru, jako orga- 
nisačni jádro vytoužené a přislíbené jednoty

Zase nový „kulturní přírůstek
Cirkvi československé se podařilo dokonat 

opět jeden velký kulturní čin. jenž jistě zname
nitě přispěje k jedinému čili, k vůli němuž byla 
zřízena a o nějž všemi svými silami usiluje, 
totiž k náboženskému zvroucněni českého lidu. 
V ieiim nakladatelství Blahoslav vyšla totiž ve
ledůležitá kniha (Vatikánská politika za druhé 
světové války«. Možná, že tím chtěli právě při
spět k letošnímu papežovu výročí, na které dnes 
vzpomínáme. Mnozí z nich pícce také byli kdysi 
papežovými ovečkami. Ostatně: každý, kdo je 
platně pokřtěn ie vlastně povinen uznával pa
peže za svou hlavu. Papež Pius IX. to jednou 
připomínat dokonce německému císaři, tedy hla
vě německých protestantů, a připomínal mu to 
v době, kdv bvl oooien svým vítězstvím nad 
Francii a svou novou cisařskou hodnosti tak 
asi v r. 1872. V dopise, k.erým mu to připomí
nal. dodal ovšem také, že není čas vysvětlovat, 
jak a proč to ic. Ani my to tedy nebudeme vy
světlovat. jen tak mimochodem to připomínáme.

A tak co to ie ta »Vatikánská politika«? Ubo
há slátanina z neirůznoroděišich citátů knížka, 
kde na každé stránce narážíte na naprostý di- 
lelanllémus. takým se vvznačovalv volnomyšlen- 
kářjké brožury z doby před první světovou vál
kou.

monsignorových, ale tim věta není skončena: 
» ... e per 11 nuovo arclvescovo — a pro nového 
arcibiskupa,« doplní ji sám Sv. Otec a jeho ruka 
žehná znamením spásy.

Tohle jsme nečekán: Sv. Otec nejen ví, z kte
rého státu jsme, on zná ' naše potřeby, to, co 
hybe naším srdcem. Myslí na pastýře, po němž 
česká země tak dlouho úpěnlivé volala, z něhož se 
nyní tak upřímné raduje.

»Deve venire a Roma questa settlmana — při
jede snad do Říma tento týden,« rychle cdpovfdá 
náš mons.gnor. »Molto bene — vybor.-.é!« odpo
vídá Sv. Otec, a ruka, které udělil Kristus moc 
svazovali a odmykatl, dává znovu požehnání <spc- 
clalmente per 11 nuovo arclvescovo — zvláště pro 

všeho křesťanského světa, v niž nutno věřit 
a doufal, a doufat tím pevněji, čím strmější 
cesta k ni vede. Církev sama učí mystickou 
totožnost svaté obce svých živých, mrtvých 
i nezrozených se svým zakladatelem, a její 
viditelná hlava je vždy jen náměstkem, je
hož nejhonosnějši titul je »sluha sluhů bo
žích«. Proto nebývá změna na papežském 
stolci otřesem, ba ani krisí, a zvoláni »Máme 
papeže« zůstává nejstarší a nejméně sensačni, 
protože nejjistější novinou. Spory o dogma
tický smysl a význam papežské instituce 
byly a budou. .Nemůže být sporu o jejím vý
znamu pro stálost církevní duchové autority.

Z konklave vychází dnes papežem církevní 
hodnostář, o němž všechen katolický svět 
usoudil, že by papežem zvolen býti měl, a 
o němž se obecně soudilo, že zvolen nebude. 
Pacelli, křesťanský učenec i člověk, je muž 
příliš katolický, než aby se mohl zamlouvat 
dnešní osudné rozervanosti, Tím větší radost 
a sláva, že katolictví nepodlehlo politickému 
separatismu a že politika římské církve zů
stane na cestě katolické. Stihlý, ohnivý, pry 
asketický diplomat Pacelli zmizí teď v po
stavě dvanáctého Pia. Bude asi jeho údělem 
zůstávat stálý v moři změn a pevný v bouř
livém vlněni. Všechen vzdělaný svět ho pro
vází ode dneška nejopravdovějším blaho
přáním.

II

Nehodláme se něiák bliž zabývat iejím ob
sahem. Nestoii to za to. Zajímá nás ien vcelku 
jako typický přiklad naprosté neseriosnosti, když 
oficielní nakladatelství náboženské společnosú 
vydá knižku. která se hemži takovými nesmysly, 
jakými neopcruie snad proti svým o/otivnikům 
ani žádná politická strana v předvolebním boji.

V úvodu se tvrdl, že autorem knihy ie kato
lický kněz, který studoval v Rimé a oůsobll prý 
několik roků iako poradce v právních otázkách 
při Vatikáné. Nevéřim tomu. Nedovedu sl před
stavit. iaké radv bv mohl takový popleta ve Va- 
tlkáně dávat. Tak iak on mluví, nemluví nikdo, 
kdo zná trochu skutečnost, tak mluví jen ten. 
kdo zná Cirkcv ten ze zastaralých románů, jaké 
na př. u nás psával Svátek. Jen tam se pořád 
vyskytuji baiky o tajemném vlivu jesuitů, kteři 
všude zasahuji. Vezměte si na oř. tuto větu a 
řekněte mi. zda ji rozumíte: »Jesuitský nátlak 
vyvolal v poslední konklave při volbě papežů 
(opisuji i s chybami) tak trpké spory, že papež 
Pius XI.. ač sám proiesuita — vynutil přísahu 
věčného mlčení ode všech, kdo se v budoucnu 
konklave účastní.«

Knížka, která ie ubohá už svým rozsahem a 
vzhledem, si při tom hraje na velmi vážnou, a 
palhe.ickv mluví »k Americe«, dělá, jakoby sku- 

nového arcibiskupa,« jak sám Sv. Otec dodává.
Pak dostane požehnáni I každý z nás zvláště 

»per tutte Íe vostre lntenzlonl — pro všechny vaše 
úmysly« a my s úctou líbáme posvátný prsten na 
ruce opravdu otcovské.

Odcházíme hluboce pohnuti. Neboť ta zmínka 
o našem p. arcibiskupovi se nedá vysvětlit jen 
nadprůměrnou paměti a bystrostí Pia XII. — 
Kdybyste jen věděli, kolik dalších arcibiskup
ských a biskupských jmenování na všech možných 
kontinentech oznámil už od listopadu vatikánský 
list »Osservgtore Romano«! — Ta zmínka pro
zrazuje opravdovou lásku a zájem Sv. Otce o naši 
vlast. A za to jsme mu právem vděčni.

Jaroslav Škarvada. 

tečně ji tam někdo poslouchal a čekal na ni. 
aby americkému veřejnému míněni opravila 
názorv na pravou podstatu katolicismu.

Mám vždvckv smysl pro čestný boj a dovedu 
si tedy vysvětlit, že československá církev musí 
neustále shánět důkazy o zvrhlosti Vatikánu, 
aby si tim sama před sebou a před veřeiností 
odůvodnila svůj vznik. Ale aspoň trochu ro
zumně by se to mělo dělat. Aby to bylo únosné. 
Jinak se zdvihá člověku žaludek ne proto, že ie 
sám také katolík, nebo dokonce jesuita, ale z dů
vodů tak trochu estetických nad tak velkým 
úpadkem soudnosti lidské, nad tak veikým po
hrdáním čtenáři, kterým se předkládali tak 
ukrutné kachny.

Na př. kdvž se na str. 17 Mussolini a Hitler 
liči jako zbožni lidé, kteři se dali do svých válek 
a výbojů teprve tehdy, kdy měli slavnostní 
úmluvy s Vatikánem. O válce v Habeši a o vál
ce ve Španělsku se piše toto: »Obě tato dobro
družství měla církevní požehnání a proto byli 
jejich původci přesvědčeni o svém úspěchu.«

Neinádněiši a na průměrného člověka nelpú- 
sobivěiší argumenty jsou brány z oboru finanč
ního. Pohádkové bohatství Církve. Úplně v linii 
marxismu: Na světě se děle vše ien pro bohat
ství. Na př. majetek španělských jesuitů před 
revoluci byl orý odhadován až na ló národního 
bohatství. Jesuité prý tam pobírali daně a po
platky mimo jiné i z neiživěišich a neidražších 
španělských kabaretů. Tedy nový důkaz, že účel 
světí prostředky.

Poměr mezi Vatikánem a Itálií za Mussoli- 
niho se podle knížky řešil také hlavně peněžně. 
Mussolini prý zabránil zhrouceni Banco di Ro
ma. v niž měl Vatikán uloženy téměř všechny 
své prostředky. Pil podcpsánl lateránské smlou
vy vyplatil duce papeži vodic 750.000.000 lir na 
hotovosti, bilion lir ve fašistických'-státních dlu
hopisech. Představte si. co to ie bilion. Ve 
Francii a ve Spojených státech ie to totéž iako 
miliarda. Všude jinde, tedy i u nás. ie to tisíc 
miliard. Toto vysvětleni se ovšem do knlžkv ne
dá. Tim léně, zaloči-lt se pak některému čtenáři 
z toho čísla hlava. Kdo oři tom bude mvslet na 
to. že ani celá Itálie i s koloniemi tolik nestála?

Nemá smyslu vypočítávat všechny dalši ne
tušené »oblevy« této knížky, na př.. že »Pius XI. 
byl autokratičtěišim diktátorem než byl sám 
Mussolini«. Knížka bude asi jednou drahocen
ným vodítkem pro historiky druhé světové vál
ky. protože ie uvede na stopu ieiich nHčin na 
kterou by asi sami nijak nepřišli. Tam se totiž 
dovědi. že »»Lewis Mumford byl jedním z mála 
Američanů, který objevil — ovšem teprve roku 
1940 —že druhá světová válka se započala po- 
depsánim lateránského paktu mezi papežem a 
Mussolinim v roce 1929«.

Je podivuhodné, že Američané si nezvolili 
za presidenta tohoto prozíravého muže, nýbrž 
několikrát za sebou Roosevelta, který nynějšího 
papeže zvlášť přátelsky přijal za jeho návštěvy 
v Americe r. 1936. který v součinnosti s ním se 
neustále snažil wřcšiti světové olázky. k.erý 
k němu poslal svého osobního vyslance a nechal 
jej tam po celou válku a kterého tam dosud ne
chal i nynější president Truman. A je tomu sotva 
deset dní. kdy bývalý president Hoower se 
radil při osobní návštěvě s Piem XII.. jak při
spět! k rozřešení stále tak neblahé hospodářské 
a vyživovací situace poválečné Evropy.

Vydání této knížky, iak isme již řekli na po
čátku. ie jenom novým důkazem toho, že česko
slovenské církvi neide o žádnou poctivou práci 
na Ješeni duchovních problémů, at již věrouč
ných. či mravních, kterých by přece bvlo tolik, 
že ji jde o pouhé nezodpovědné, demagogické 
štvaní, jež může jenom zvýšit náboženský chaos 
v našem národě. A to ie bolestné konstatováni 
pro každého, kdo tento národ upřímně miluje.

ak.

Kardinál misionářem na rovníku
Zmínili jsme se minule o cestě kaidinála L.é- 

nai\a do rovníkové Afriky. Lillský kardinál, vy
konal v polovině února tuto cestu letadlem, aby 
vysvětil v Duále nového misijního biskupa Msgr 
Bonneaua. Při slavnosti svěceni sešlo se tolik do
morodého obyvatelstva, že je.chrám nemohl po
jmout! a bylo ttdy nutno konali obřady na ne
dalekém stadionu. Oltář byl postaven upiostřed 
stadionu na tribuně, nad kterou se týčil ohromný 
kříž. Místo varhan zpívaly domorodé sboi-y podle 
chóru seminar is tú z Duály. Po vysvěceni nového 
biskupa odebral se kardinál sc svými průvodci do 
Kameiunu, kam dojel po dlouhé cestě, vykonané 
autem lesy, táhnoucími se na sta a sta kilometrů. 
V Kumu položil kardinál základní kámen k nové 
koleji pro domorodé kněžstvo. Kardinál byl všude 
bílým i domorodým obyvatelstvem vlt£n s nepo
psatelným nadšením. Po celé cestě, kterou pro
jížděl, byly chýše vyzdobeny glrlandaml a oby
vatelstvo mu snášelo nejrúznější dárky: předměty 
zbožnosti, vyřezávané od domorodců, některé míst
ní plody a pod. Nadšení bylo takové, že bylo 
mnohdy třeba, aby zasáhla osobní stráž a vypro
stila kardinála z davu vítajících,, při čemž se 
malí černouškové pletli pod nohama stráže. Všu
de projevovalo obyvatelstvo svoji viru a zbožnost 
a podalo tak nový důkaz neochabující životnosti 
církve Kristovy, která dovede skutečně nezištně 
nést poselství Kristovo lidem všech národů a ras 
a tak je všecky pozdvihovat a sjednocovat v na
šem jediném Prostředníku. Při vzdušné cestě z Pa
říže do Duály řídil prý kardinál př! přeletu brit
ské N.’geric asi 10 minut sám letadlo.

•

Rozhovor se psem
Taková směšná věc: mluvil jsem se svým 

psem.
Lord se jmenuje. Dobrý pes, vlčák. Vychovaný, 

aby se tak teklo, pro nejlepší dům. PosluSný. Sta
čí ukázat, mrknout, a hned ví. co a jak. Hloupý 
— mohl bych dlouho povídat — hloupý není! Ale 
tohle — suďte konečně sami.

Sedim u stolu a čtu. Najednou Lord přední 

pracky na stůl a čenich do mých novin. Podivím 
se. Nepamatuji u Lorda něco podobného. »Jdi 
dolů.« povídám, »nestydíš se?«

Pes, co byste řekli, na to nic. Roztahuje se po 
stole jako po svém. Zamračím se a křiknu: »Jedeš 
pryč!«

Pes na to druhé nic. Jen zvedne oč! a mně se 
zazuá: člověčí oči. Pak povídá klidně: »Ani mě 
nenapadne,« Rozumějte, po našem, česky povídá, 
a jako by mluvil od svého psího narozeni.

Než jsem se, chápejte, vzpamatoval, mluví dál: 
My, psí národ, už toho máme dost. Osvobodíme 
se. Uplatníme sebeurčeni. Nebudeme poslouchat. 
Zjistili jsme, že Je to pod naši ■ úroveň.«

Přišla ml první kloudná myšlenka: Odkud to 
ten pes může mít ? Ale pes ještě nemlčí.

Když to fikáte vy, proč ne 1 my? Vy jste se 
rozhodli pro naprostou svobodu, a zrušili jste po
slušnost. My zrovna tak. Zahájíme nezávislý život. 
Tait si pamatuj: Ode dneška té neposlouchám.«

Odmlčeni. Člověčí oči. Divné pocity. — 2&háj!l 
jsem chabé obranu:

»Tedy promiň. Lorde, ale nerozumím.«
»Totiž nechceš rozumět. Ale zvrátil nebo po

přít nemůžeš nic.«
A to zase ano.« Pomalu jsem zase jazykově 

schopen. Se psem se hádat, konečně, to je skoro 
jak? s čio.ěkem. »S tou poslušnosti především — 
já mám, slyšíš. každý zákon v úctě. Všecko za
chováváni naprosto rádně. Daně platím předem. 
A co se nestarám kvůli všelijakým úředním po
kynům. Však viš.<

Psi kývnutí.
>A v životě jsem nebyl trestán. Ani jedno vy

šetřováni. Ani nejmenšl pokuta.«
»... ani Jedna smrt provazem.« — Drzost.
»Co jsem chtěl dodat. Na černo nejezdím, pe 

ulicích neplivám, papíry nepohazujl, do parku tě 
nevodím. Tak nevím, čeho nebo koho bych ještě 
měl poslouchat.«

»Nevíš —«
»Snad s! mám opatřit chůvu, aby mě opatro

vala, jako když m! bylo pět? Jsem samostatný 
muž.«

»Dobře. A já jsem samostatný pes.« — Čemuž 
se říká trumf.

»Totiž, kolego, menší omyl. Kdo tě před oně
mi časy koupil za tčžkých pět stovek, to jsem byl 
já. Tenkrát jsi byl, pamatuješ-11 se, štěně. A od- 
tehdy patfiš mně.« — Čímž je trumf přebit.

Psí ušklíbnutí. Zajímavý pohled, ale je to po
někud pohrdlivě odmítavé. Proto pokračuji dů
razně:

»A živím tě. To teď nestojí málo. Známku na 
tebe kupují. Stříhat tě dávám. Ven s tebou cho
dím.«

»Nevyneeh, že jsi mi pořídil košík.« •
Mlčím jako uražené.
»A že ti za to hlídám a štěkám, a že se se 

mnou můžeš pobavit, kdy chceš, a že ti dojdu pro 
noviny, zkrátka, že ti sloužím, o tom nic. — Abys 
tedy věděl, jak to mezi námi bude. Když si budeš 
něco ode mne přát, předložíš ml to k úvaze a já 
se rozhodnu tak nebo onak. Mohu tl předem ozná- ■ 
mit okolnosti, které podpoří tvou nadéji na úspěch. 
Za prvé: slušně poprosíš. Za druhé: budeš chtít 
Jen věci příjemné pro mou psí přirozenost. Za 
třeli: buděš respektovat mou disposici neboli ná
ladu. Chceš-li snad příklad — když mé kolem po
ledne laskavě vyzveš, abych pojedl dobře prope
čený řízek, velmi pravděpodobně poslechnu.

Chtěl bych teď udělat vtip, ale nie ml nena
padá. Ptám se proto suše: »To je tedy nový psí 
mrav?«

>Ne, to je starý lidský mrav. To jsem odkou
kal od tebe. Ty to děláš zrovna tak.«

>To jsem blázen...«
»Nevylučuji. Ale chci tl to poněkud vysvětlit. 

Ty tedy posloucháš Pána Boha, rozumíš, ale ne
smi poroučet, nýbrž jen vlídně a opatrně prosit. 
Rikáš třeba hrdé, že v neděli do kostela jdeš rád, 
ale že nestrpíš nějaké farářovy připomínky o ne
dělní povinnosti. Za druhé nesmí Pán Bůh chtít 
něco, co tl osobně nevyhovuje. S politováním ale 
rozhodně odmítáš půst, neboť sis nezvykl šidit ža
ludek. Za třetí nálada. Z jara nebýváš dispono
ván se zpovídat, takže sl velikonoční doba na tebe 
nepřijde. Tak ještě někdy na podzim, a ani ne 
vždycky. Poslední před šesti lety.«

»Ale dovol, to sem nepatři. Já mám k Bohu 
intimní poměr. Já Boha plně uznávám.«

»Nepochybuji — asi jako mne. Já jsem tl dob

rý na hlídání a Bůh je tl dobrý pro občasné po
těšeni srdce. Někdy i jako východisko z trapné 
situace.«

»Ale jak to souvisí s tvou vzpourou, chci říci 
nezávislostí?«

»Takhle. Já s! budu hrát na člověka, abys jed
nou uvldél, jak inteligentně vypadáš, když‘sl hraješ 
na Boha. Ty ml chceš poroučet, protože jsi mé 
koupil za nějakou stovku. A zač tebe koupil Bůh ? 
Jako bys nevěděl, že inu palřlš tisíckrát víc než 
já tobě. Od něho jsi. Od něho máš dech a zrak 
a rozum a všecko. Živl té. Pořád bereš z jeho 
vzduchu, vody a země. Dává tl poznáni, krásu, 
plátele. radost. Co mu nepatří? I dnešní den je 
jeho. I tenhle stůl. I já. Všichni dohromady jsme 
před ním tak zhola nic. A ty se vytahuješ a říkáš 
mu, že U nesmi poroučet, že sl budeš poroučet 
sám. Jsi inteligent!«

Strašné psí zívnuti a konec řeči.
Pozoruji, že jsem byl vyveden na pěšinku. Pes, 

u všech Faustových kcuzel, má pruvdu. A přlho- 
dí-li se mi něco v příštích dnech, bude to jen dů
kladné obrácení.

•
Bídnlk jsem, přátelé. Nezodpovědný živel. Ne

štěstí jsem mohl ztropit. Všecko na sebe povím. 
Přiznám a napravím.

Tedy tak. Zažertuješ trochu pod čarou, myslím 
si, zasměji se — a dost. Sedl jsem a napsal. Přc- 
čítám si to sméjl se nahlas.

Až ml něco řekne: Někdo to. počkej, bude brát 
vážné. Podržte mě, s prominutím, jak Jsem se 
lekl. Strašná představa. Třeba to přečtete, vidím, 
popadnete a k sousedovi. Soused, chudák, za lid
ské řeči nedá, ale mluvící pes. řakns sl, to Je 
jiná. Pravdu má pes, řekne a, a půjde de sebe. 
Výčitky svědomí dostane. Zbytečně starosti mu 
přibudou, tak. třeba s tou zpovědí. Přikázán! mu 
budou v hlavě ležet. Neklidný bude kvůli, prý. 
Pánu Bohu a spokojenost ztratí. Možná i jiný 
člověk a snad půl světa.

To pro psí řeči!
Biji se do hlavy a naříkám. Ale napravím věc. 

Učiním veřejné doznáni. Nechť všichni vědí, že 
netřeba pozbýt kldu. Rozhodnuto. Nuže — prav
da pravdoucí: Nikdy jsem nemél psa. XX
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Svoboda umělecká
Naše nedávná debata o malíři Rouaultovi znač

ně pohnula mnohými myslemi. Nechci se k ní vra
cet po její odborné stránce. V ní spolupůsobí tolik 
subjektivních činitelů, tolik různých *gust<, o kte
rých je většinou mamo debatovat, jak to věděl 
již bodrý »pan otec« z Babičky. Chci si všimnout 
jen toho, že se v těch debatách znovu bleskla 
známá myšlenka o Církvi, jako nepřítelkyni svo
body, zejména tvůrčí umělecké svobody. 1 mnozí 
katolíci mají v podvědomí tento předsudek, ti 
pak ovšem nemluví o Církvi, nýbrž o »klerlka- 
lismu«.

Náš list nikdy nebyl baštou klerlkallsmu. Kdo
koliv jej trochu pozorné čte, to musí uznat. Jde 
pouze o to, co to je klerikallsmus. Jde o to, co to 
je umělecká svoboda, zda může být neomezená. 
A právě zde ne klerlkál, nýbrž každý poctivý ka
tolík musí odpovědět: »Nemůže!« Naprosto každá 
lidská činnost se musí shodovat se svým základ
ním zákonem: musí se nějak shodovat s mravním 
určením člověka. Nebojte se, nebeřte to »mravní 
určení« nikterak uzoučce, řiďte se při něm zása
dou sv. Pavla: »Bratři, všecko, co je pravdivé, 
co důstojné, co čisté, co milé, co dobré pověsti, 
všecko, co je ctnostné, co chvalitebné, to mějte 
na myslí.«

Základní zákon lidské činnosti je totiž pozná
ní, že jsme od Boha vyšli, že na Bohu neustále 
visíme a že k němu máme celou svou bytostí smě
rovat, protože jen tak jednáme skutečně v sou
hlase se svou pravou přirozeností. Od tohoto své
ho určení není nikdy člověk svoboden, není nikdy 
svoboden, aby si žil. jak chce, aby si dělal, co 
chce. Nil >e a v ničem, ani v umění ne. To není 
klerikálni umínénost, k^erá to říká, to je nezmě
nitelný metafysický zákon, neúprosnější než antic
ká 8udba. I umělec je člověk, i umělecká tvorba 
je lidská činnost a jako taková není autonomní. 
I umělec má se ptát: »Pane, co chceš, abych či
nil?*, má myslit na to. že žádný lidský čin není 
indiferentní, že je buď dobrý nebo zlý, má se tedy 
ptát zda jeho tvorba slouží a chce nějak sloužit 
dohru.

A zase na nás Církev nežádá, abychom ono 
sdobré« vykládali nějak úzkoprsé, nějak čítan- 
kovítě. Celý, nekonečné mnohostranný život může 
býti předmětem umění, nesčetné jsou pohledy, 
které nám o něm může umění dát a všechny mo
hou býti dobré, tak jak to vyjadřuje Písmo, které 
uzavírá své vypravování o stvoření světa slovy: 
A viděl Bůh všecko, co byl učinil a bylo to velmi 

dobré.« Pravdivé má být umění. To znamená, že 
má dobro podávat jako dobro a že má zlo podávat 
jako zlo a ne naopak. Je jasné, že tam, kde umění 
je záležitostí smyslového vnímání, má v sobě mno
ho prvků irraclonálních. A proto by bylo úzko- 
praostí, kdybychom přicházeli zde malicherně jen 
s pouhou na první pohled patrnou užltkovostí. 
A přece zase ono irracionálno nemůže v umění 
příliš přebujet, protože co nějakým způsobem ne
vstoupí do vlastního okruhu našeho vědomí, t. zn. 
není nějak pochopitelné a vyjádřitelné, je na trva
lo zbytečné, jaksi jako neexistující. To však ne
může být předmětem umělecké tvorby.

Tato závaznost a jednotnost, před kterou není 
uniknutí, je pociťována mnohými duchy, zejména 
uměleckými, jako velmi nepříjemné poutáni. Pro
to jim byla vždycky milejší oslňující pestrost na 
př. řeckého Olympu, kde si dělali bohové, co chtěli, 
a kde si tedy více méně dělali 1 lidé, co chtěli. 
Anebo když už ne Olymp, tedy nějaký mlhavý. 
Pantheismus, kde je Bůh všecko a nic. Bohužel je 
to všecko anarchie, která by nakonec pohltila celé 
umění a celou kulturu v tom, »co se nic nazývá«. 
Je to anarchie osamoceného individua, které 
mnohdy platí chvilkovým t. zv. tvůrčím opojením 
mír duše a lásku. Takoví umělci přicházejí pak 
do konfliktu s Církvi, i katoličtí umělci. Nechá
pou její mateřské srdce, které ví, že je posláno 
proto, aby všechny spasilo, zejména chudé a slabé, 
takové různé, takřka dětské duše, a která na né 
především myslí, jak jim to nebo ono bude pro
spívat Mnozí umělci však nedovedou a nechtějí 
dát své talenty jako pomoc jejímu vychovatelské- 
mu poslání, cele se opájejí především svým »tvo
řením«, jehož výsledky pak prosté duše si vezmou 
jednostranně za záminku k odporu k Církvi, k fa
lešnému posuzování Církve, často k odpadu od 
Církve. Je třeba více myslit na druhé než na 
sebe, je třeba všude uplatňovat slova: i Lásky však 
kdybych neměl, nJc nejsem.« Všude, i v umění.

Vím, že toto nazírání nazvou mnozí »simpllste«, 
příliš prosté, příliš zjednodušující, všichni však, 
kteří se snaží opravdu cítlti s .Církví, uznají, že 
Církev nemůže jinak jednat a poznají také, že to 
není omezování svobody, nýbrž že jen ten, kdo 
miluje, je opravdu svoboden svobodou dítek Bo
žích, svobodou, kterou mu nikdo nemůže odnít. 

ak.

Jednota mládeže
se dostává do příznivější fáze. Především proto, 
že se o ní diskutuje, a dále, že o ní disku
tují mladí Dosud mladí poslouchali nikoli 
radu, nýbrž rozhodnuti politických sekreta
riátů a proto se mládež stávala předmětem de
bat Nyní nastává jasnější atmosféra v této zále
žitosti. A proto je slyšet rozumnější, věcnější a 
objektivnější názory a návrhy pro uskuteč
nění jednoty mládeže. I příslušnici SCM poci
ťuji. že jejich jednota není pravdivým vy
jádřením smýšlení české mládeže. Ale 1 odpůrci 
SCM došlí k názoru že svým negativním posto
jem k dosavadnímu stavu přispěli sami. Je třeba 
k celé otázce říci alespoň zásadní poznámky:

1. SCM nepřijímal ke spolupráci nikoho, kdo 
sí chtěl zachovat osobitý Ideový charakter,

2. Svou organised budoval shora, neideově 
(v tom smyslu také neatranlcky. nikoli nadstra- 
nicky), ale to byla jen záminka, aby proslulí 
»přátelé mládeže, mohli diktovat redaktorům 
tisku SCM jednu Ideologii. Pozadí té situace tvoří 
fakt, že SCM přejal majetek Kuratoria, jenž byl 
pro jeho účely zabrán za protektorátu z majetku 
sokolského a jiného. Tato okolnost byla hybnou 
silou zejména straně nár. soc., aby změnila 
svůj postoj k SCM.

Postíme se všichni?
Myslím i vás. kterým nařídil lékař hodně 

jíst, i vás, kteří potřebujete pro své povoláni 
silné tělo. Všichni bychom se měli postit, vždyť 
je »velký půst«. Protože však bylo oznámeno, 
že kromě Popeleční středy a Velkého pálku nic 
mimořádného neplatí, mám obavu, že přemno
hým připadá iméno »velký půst« jako historic
ká památka.

Bylo by však škoda, kdyby se dnešní kře
sťan připravoval na velikonoce, největší svátek 
lidstva, hůře než naši předkové. To církev svý
mi úlevami docílili nechtěla. Doufá, že si z nás 
každý uloží dobrovolně nějakou Bohu milou 
újmu, když už není dobře možná újma v potra
vě. — Přijdeme jisté na mnohé možnosti, po- 
chopíme-lí dobře podstatu postu.
' Půst v běžném smyslu znamená ovšem: Od

říci si tělesnou potravu, abychom snáze zvítě
zili nad smyslností, snáze pozvedali svou mysl 
k vyšším věcem a dobrovolně si odpykali část 
trestů za hříchy. Církev totiž nikdy neuvěřila 
názorům některých filosofů, že přiřoda, i tělo, 
neilépe vědí, co ie pro ně dobré, a proto mu 
máme dáti všechno, co si poručí. Dědičný hřích 
bývalý soulad mezi tělem a duchem porušil, 

■tělo si osobuie více pozornosti a práv než mu 
přísluší. Proti jeho náporům existuje zbraň: 
Jako povolováním smyslnosti vyvíjí se v člo
věku návyk hříšný, tak vytrvalým odříkáním 
dostaneme tělo do područí a ozbrojíme ie trvale 
odolnosti tak silnou. 1ako bývají návyky hříšné. 

Omezování potravy však není jediný způsob, 
jak učitl přírodu poslouchat. Když církev dnes 
z dobrých důvodů nepožaduje, aby si věřící ují
mali jídla, nepraví tim. že odříkáni ůž nemá 
ten bývalý velký význam. Ona však ví dobře, 
že s každým dobrým skutkem ie spojeno jakési 
přemáháni přírody; klade proto svým věrným 
na srdce, aby ten tradiční půst nahrazovali do
brými skůlky. které přinášejí důšim užitek; do
poručuje kromě modlitby, almužnu a vůbec 
skutky lásky k bližnímu. Když církev nařizo
vala posty a doporučovala jinou tělesnou askesi, 
nešlo ji přece nikdy o to. aby snad tělo fysicky 
trpělo, nýbrž sledovala už vzpomenutou zásadu: 
Tělu se nesmí ve všem povolovat!, aby tim 
ochotněji sloužilo duchu a splnilo celé své dů
ležité posláni.

Když nám teď je podstata a účel postu jas
nější. když dále církev dnes nepředpisuje onu 
starou formu postu v bývalém rozsahu, avšak 
sebezápor z lásky k duším přesto žádá, už nám 
nebude tak těžké obievltl množství způsobů, jak 
se můžeme »postit« všichni, i ti. kteří musí hod
né jist na rozkaz lékaře anebo k řádnému plně
ni povolání (těžce pracující, vojáci, sportovci), 
ba i tí. kterým pro nemoc ani maso ani jiná po
trava nechutná a pro které ie požíváni potravy 
větším zapřením než újma. Všem znovu opaku-

Charakter a oportunismus
Úkolem každého inteligentního katolíka musí 

být, aby si v dnešní době zachoval vlastni, ka
tolický postoj vůči všemu. Právě proto, že dnes 
je tolik lidí, kteří zdají se schopni jenom přejí
mat a opakovat cizí názory, je obecenstvo dosti 
bdělé, jak se v tom ohledu chováme my. Pak 
se stane na přiklad, že se nás někdo optá, jak 
můžeme souhlasit s orientaci čs. zahraniční po
litiky? jak můžeme pochválit Rudou armádu? 
není-li lo pro katolíka pouhý oportunismus? — 
Při takových otázkách je nutno si poněkud ujas
nit pojmy. Postup oportunní, vhodný, je v první 
řadě povinností každého politika- Jen tehdy ho 
musí katolík odmítnout, když by takový postup 
znamenal bezcharakternost: buďto tedy jouhlas 
s jednáním protikatolickým, nebo naopak zapře
ní katolického stanoviska. V daném případě 
myslím, že nelze nic podobného tvrdit. Máme 
své mínění o tom, jak se někde na březich Sávy 
antiklerikalismus provádí handžárem, a žádná 
čs. autorita nám nikdy nebránila to své mínění 
vyslovit: neni tedy patrně čs. stanovisko neslu
čitelné s obhajobou katolických zájmů. Na druhé 
straně, kdybychom měli právo diskutovat o čs. 
zahraniční politice — a podle účelu tohoto časo
pisu bychom se takového práva ani nedomáhali, 
kdyby bylo jiným přiznáno — museli bychom se 
především otázat, zdali jiná alternativa znamená 
postup spíše katolický. Jinými slovy, řídí se po
stup politických sil západu zásadami katolické 
tradice? Nemůžeme svědomitě tvrdit, že ano. Ne
potřebujeme dokazovat banální samozřejmost, 
že kapitalismus je soustava pro katolické svě
domí nepřijatelná. Ale i v jednotlivých otáz
kách podpora s té strany nebývá příznivá silám 
katolické tradice. Typickým příkladem je Špa
nělsko, kde kapitalisté se snaží proti marxismu 
udržet ne snad katolický režim, nýbrž generál- 
skou diktaturu latinskoamerického modelu — pa
trně na základě dobrých zkušenosti, jež s tako
vými diktátory zahraniční exploatace udělala. 
Přímo křiklavým příkladem je Rakousko, kde 
katolická emigrace ztrávila celou dobu okupace 
v Amej-ice, a pro tento západnický postoj nejen

3. Uvedené skutečnosti jsou jasným’dokladem, 
že SCM právem neni pokládán za demokra
tickou organisaot

Podobných zásadních bodů lze stanovit 
ještě celou řadu, nás zajímá účast katolické 
mládeže v této otázce. Täte účast byla značná 
a byla projevena způsobem zcela demokratickým.

1. Hned po revoluci bylo jednáno o připuštěni 
početné organisace katolických studentů jako 
složky SCM.

2. Počáteční postoj hlavních činitelů v kato
lických organisacich mládeže byl k SCM kladný.

3. Mladí katolíci vstupovali spontánně do 
SÖM a obětavě pracují mnozí z nich dodnes (SCM 
takový postoj prohlašuje za důkaz a oprávnění 
k označení jednotného SCM). K tomu lze 
říci, že takový postoj je projevem přílišné 
dobré vůle a nedtstatečné ideové uvědomělosti 
mladých katolíků za uvedených okolnosti.

Dr. Felix MI k u 1 a. nrofesor theologie.

feme: Církvi nikdy nešlo o to. aby tělo oslabo
vala. když doporučovala tělesnou askest. a 
askese, která škodi zdraví, přestávala normálně 
vždy býti dobrým skutkem. Vždvf 1 tělo dai nám 
Bůh a tím i naznačil, že žádoucí soulad mezi 
tělem a duchem, rozvoi člověka v osobnost ná- 
božennko-mravni v plné míře a kráse ie nor
málně možné jen tam. kde íe i tělo řádně vyvi
nuté. Dále, slavného zmrtvýchvstání má býti 
účastno tělo bez kazu a oslavené. Podle úmyslů 
Stvořitelových nesmíme sí tudíž podmaňovat! 
tělo tim. že ie budeme ničit, nýbrž tlm. že je 
přinutíme, aby rozvinulo všechny schopnosti, 
které jakoby v zárodku uložil do něho Stvořitel. 
Kolik k tomu třeba sebezáporu! To budiž útě
chou všem povoláním, která musí tělo mimořád
ně pěstovat. Dbejte jen, aby tělo nebylo vaším 
posledním účelem, a vaše tělovýchova stane se 
pak odříkáním a »postem«, který se líbí i Bohu. 
Nemocni pak. kterým se potrava spíše protiví, 
ať jen podle návodu lékaře jedí, kolik mohou, 
tak se i oni »posti«, protože z dobrých důvodů 
nutí přirozenost, aby poslouchala zákonů vyš
ších.

Konečně všichni ostatní slyšeli jste, že s kaž
dým dobrým skutkem jest spojeno sebezapření, 
protože kleslá přirozenost lidská bývá většinou 
»jiného názoru«. »Postte se« tedy hojnými a do
brými skutky. Některé vám doporoučíme zvlášf: 
Vstávejte v neděli o chvíli dříve, aby vás tolik 
nechodilo pozdě na mše sv., 1 na ty pozdější. 
Vratte věci, které se k vám dostaly o revoluci, 
anebo je přihlaste. Vojáci, nezdůrazňujte svou 
mužnost klením. Neberme všeobecné jméno Boži 
nadarmo, neboť tento zlozvyk nás hyzdí více 
než mnohé jiné národy. Vykonejte velikonoční 
povinnost ještě před velikonocemi, nesetrvávej- 
te z pohodlí v hříchu až do posledního terminu 
jak jste to dělávali. Nemocní, neste své utrpěni 
radostněji v myšlenkách na trpícího Spasitele. 
A doplňme tento výpočet velmi výstižnými slo
vy proroka Isaiááe hl. 8.. která isme nedávno 
slyšeli při mši sv. a ve kterých místo neplod
ného umrtvováni a odříkání se doporučují do
bré a užitečné skutky. »Neposťte se jako až do 
dne tohoto... Jest to půst, aby se člověk přes 
den umrtvoval?... Z žlnic a popela (ve dne) 
lůžko si stláti zdali to nazveš postem a dnem 
milým Hospodinu? Neni-li půst, jaký miluji, 
spíše toto: Rozvaž svazky bezbožností, utiskova
né propusť na svobodu, lamel chléb svůj lačné
mu. nuzné a pocestné uváděj do svého domu. 
uvldiš-U nahého, přioděj ho. a bližním svým 
nepohrdej. Tehdy... před tebou půjde tvoje 
spravedlnost a Boží sláva bude tě provázet.«

Uvažujme, vyberme si rozhodně každý 
alespoň jeden z naznačených způsobů a postme 
se tak v době předvelikonoční všichni, protože 
i Beránek velikonoční se za nás všechny obě
toval.

odmítla lákavé námluvy -nacismu, nýbrž také 
vzbudila antipatie Sovětů — načež oficielní 
Amerika se sama postarala, aby jí znemožnila 
návrat do vlasti. Podobně v Bavořích katolický 
separatismus nejen, že neni proti jednotnému 
Německu podporován, nýbrž je přímo zakazován. 
Za těch okolností nemůže se skutečně nikdo 

«domnívat že bychom jinde našli lepší pochopeni 
a podporu katolického stanoviska. Západ je pře
devším pokrokový. A východ má tu výhodu, že 
stoji věrně za svými přáteli. — Jak je nezbytné 
v této souvislosti ujasněni pojmů, vyplývá i z ta
kovéto skutečnosti. P. Tigrid jistě si také neoso- 
buje právo diskutoval o zahraniční politice, kte
rá je výsostným právem vlády. Ale neupře, že 
pochopeni a přátelství demokratického západu, 
na němž naši vládě konečné záleží také už z dů
vodů UNRRY, je živým jeho zájmem. Tož tedy 
napsal do »Obzor#« článek, v němž ztotožňuje 
reakci s fašismem a podává charakteristiku re
akce nebo, fašismu, která se na fašismus hodí 
výborné, na reakci však naprosto ne. Má mož
nost se přesvědčit z propagandy nepodezielých 
svědků — španělské republikánské emigrace — 
že právě ve Spaněllch reakce (navarští Reque- 
tés) a fašismus (Primoví falangisté) se navzájem 
nenávidí a potírají — dodejme, už od léta 1837. 
Pro p. Tigrida však reakce a fašismus je totéž: 
Dolfuss je totožný s Planettou, Stauffenbcrg je 
totožný s Hitlerem. Proč potom na sebe stříleli, 
není vysvětleno. Cituji schválně ty reakcionáře, 
kteří jsou Čechům méně sympatičtí. Nemluvím 
teď o Riegrovi a Clamovl, a kterak právě pro to 
jejich reakčni stanovisko Marx výslovně odmítal 
snahy Čechů po státoprávní samostatnosti. P. 
Tigrid snad nezná tyto staré příběhy katolické 
minulosti. Ale bude-li potírat usilovně reakci, 
nesmi se nikdo divit, budou-li češti katolíci hle
dat styky výhradně tam, kde je budoucnost. Ne
pochopeni katolického stanoviska je dosud stejné 
tu i tam; ale aspoň vime, že zbytkům libera
lismu není dána naděje do budoucna.

Jindřich Středa.

Celou tuto úvahu lze uzavřít předpovědi, 
k niž opravňují zkušenosti z desetileté Ideové 
práce v katolickém studentském prostředí 1 ze 
zkuáenosti, jež vyplývají ze zásahů mimo toto 
prostředí. Loni na jaře prorazili nár. socialisté 
čínskou zeď pokrytectví v SCM a postavili se po 
bok lidovců, kteří tam fakticky nikdy nestáli. 
Bylo to první vítězství mladých větáiho významu, 
byla to cesta ven z kumbálů ideologické alchy
mie, Letos na jaře bude uskutečněna Jednota 
mládeže demokraticky. Kdo má fantasii, 
nechť si představ! zástupy jásající mládeže 
v květnu t. r., jak dobývají ve jménu svém, ve 
jrňénu svobody, demokracie, pravdy a vzájemné 
lásky, posice, jež pod záminkou SČM ovládá, ko
munistická strana. (Zjistěte si sami, či jsou roz
sáhlé objekty Mladé fronty a jiné -drobnosti .) 
Bude ťo druhé vítčsztvj české mládeže, ale nikoli 
poslední. O. T.

Dlouho o trkávaná kn ík a duchovního fi^ota

Dr JAN EV. URBAN OFM

K BOHU
,,Já jsem cesia, pravda a život,” tato slova 
Evangelia, věčně platná a pravdivá, jsou v 
tomto vůdci duchovního života katolické inte
ligence rozvedena hlubokým a zkuíeným znal
cem. Nové, přepracované vydáni. Knfžka je 
vytištěna na silnějším biblovém papíře podle 
osnovy Ant. Lískovce. Vazbu navrhl arch.

ing. Břet. Štorm. Cena váz. Kčs 85.—

U všech knihkupců

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD
PRAHA I! KARLOVO NÄM 5

Veškerá chrámová okna 
nová - opravy

provedu vám rychle — levně kdekoliv. 
Dotazy na zn. »Odborník - IKA 81« do 
adm. t. 1.

Rasismus má různé 
formy

Okázalá cesta anglické královské rodiny na 
nejmodernějši britské válečné lodi do Jižní Afriky 
upoutala zraky avéta na tuto nádhernou perlu 
britského společenství O téže vzdálené zemi jsme 
slýchali kromě toho ve válce, o jejím zajímavém 
státníku generálu Smutsovi, jenž nejednou zasa
hoval i do otázek evropských a světových, za
slechli jsme však také o ní zprávy méné povzná
šející, když její barevní obyvatelé nedávno vedli 
boj v OSN o svá lidská práva. Jihoafrická Unie 
bojovala velmi odhodlaně proti tyranství němec
kého rasismu a přece jsou i u nich doma mnohé 
poměry, které se rasistickým názorům nebezpečné 
blíži. EOsservatore Romano samo nedávno otisklo 
Článek o těchto poměrech. Píše:

»Vedle asi 1 milionu bělochů původu holand
ského a 1 milionu bělochů původu anglického, žije 
v Jižní Africe asi 5 milionů Černochů. 600.000 pů
vodních obyvatelů země Kapské a 200.000 Indů. 
Kromě oněch původních »Kapsanú*. kteří mají 
v kapské provincií volební právo, nemohou však 
býti volení, nemá barevné obyvatelstvo žádného 
vlivu na politický život země. Tato situace, jež byla 
nedávno předmětem jednání v OSN, vzbudila 
předeváím zájem v mezinárodni veřejnosti o osud 
tamní indické menšiny. Není to nový problém. 
Právě v Jižní Africe začal Gandhi svou kariéru. 
Když byl dosáhl doktorátu práv v britském hlav
ním městě a když byl ještě pln jemnosti Inda 
z dobré rodiny, vychovaného úplně v jazyku 
anglickém a anglických způsobech, seznámil se 
budoucí Mahatma s poměry barevných u příle
žitosti procesu, který měl vést! v Pretorii. Byl 
tam tehdy vyhnán z vagonu první třídy, spolič- 
kován bělochem, jenž chtěl zaujmout! jeho místo 
ve veřejném voze, vyhnán z různých hotelů. 
Tehdy se Gandhi rozhodl, že se věnuje zlepšení 
údělu svých rodáků. Nelze dosud předvídat, jaký 
praktický výsledek bude mití v Kapském Mésté 
ohlas ustanovení, odhlasovaného 8. prosince OSN, 
o situaci Indů. Všichni Jlhoafričané se v hrubých 
rysech shodují v tom. jedni s rozhořčením, druzi 
bez mimořádného překvapení, že celá politika 
Unie vůči domorodcům byla obžalována a odsou
zena v New Yorku. Tato rána, zasazená mezi
národní prestiži Jižní Afriky, nezůstane bez 
ohlasu na politiku vnitřní a zasáhne osobně ge
nerála Smutse, jenž se zabývá skoro úplně poli
tikou zahraniční a nestará se o vnitřní věci země. 
Otázka barevných obyvatelů Unie by mohla 
snadno přejit z otázky rasové do otázky sociální. 
V Jižní Africe neexistuje žádná Činná strana so
cialistická a ještě méně komunistická. Důvodem 
toho je, že proletariát se skládá z Černochů, kteří 
nemají hlasovacího práva a chudých bělochů, je
jichž hlavním znakem je naprostá beztvárnoSt. 
Mnozí Jlhoafričané připisují zákrok ve prospěch 
Indů vlivu sovětskému. Je nesporné, že v černém 
proletariátu je dost činitelů, potřebných k úspě
chu revolučního vřeni. Co učiní generál Smuts? 
Má doma dosti odpůrců, kteří mu vytýkají jeho 
přílišné nadšení pro britskou říši, kteří se mnohdy 
na něj dívají jako na přeběhlika. Obě dvě strany, 
smutsovce a protismutsovce, spojuje však hospo
dářská prosperita Jižní Afriky. Afrika se téši 
této prosperitě měrou takřka zázračnou. Vyšla 
z války tak bohatá, jako tam vstoupila, a i dnes 
má skvělé vyhlídky do budoucnosti. Právě na této 
rovině se scházejí všecky politické směry, spo
jují se stále a těsněji a hledí zapomenout! na 
pohnutky svých neshod. Je však nutné, aby 1 ba
revní obyvatelé dospalí více plodů této prosperity. 
Bude-li zvýšena jejich životní úroveň. zmenši se 
propast mezi nimi a bělochy.«

Oslavy svátku M. Anežky České. Letošní oslavy 
svátku bl. Anežky České, konají se v chrámu páně 
sv. Františka u Kfižovniků v neděli dne 2. března 
o 16. hod., kdy slavnou pobožnost za svatořečení bl. 
Anežky vykoná a kázáni prosloví J. E. ndp. arcibiskup 
Msgre Dr. Josef Beran. — V pátek 16. března o 13.30 
hod. ve Smetanové síni Obecního domu hl. m. Prahy 
slavnostní koncert k 10. výročí založeni Klubu přátel 
staré katol. Prahy a Sdruženi ctitelů bl. Anežky Čes
ké. Na pořadu cyklus symfonických básní B. Sme
tany: Má vlast. Vstupenky v kanceláři v Praze I.. 
Křlžovnlcká 1, II. p.



„Kdo můžeš pochopit 
pochop"!

■ VCde mne k Vám dův&ra ve Vás. Dovedli 
jste v Katol ku> vrhno t nové sytilo na otázku 
Husovu. Snad by se Vám. to podařilo i s celi-

■ bálem.»

Tak nám kdosi píše. Ta slova, jsou př kladem 
klamné analoge, o které nedávno psal Dr. F. 
Marek. Velebeni Hurá a zavrhováni cel bálu bývá 
u nás sdruženo u těchžc lidi, tedy bude sdruženo 
i u nás. Kde je jedna známka analogie, je asi 
i druhá. Ačkoliv, jak jsme častěji vysvětlovali, 
a jak je každému jasné myslícímu člověku zřejmo, 
není ti nás ani ta první známka. Nevelcbíme Husa, 
snažili jsme se jen objasnit psychologické cesty, 
jimiž došel k svému bludu. Avšak ani v otázce 
Husové, ani v žádné jiné otázce jsme nikdy ne
chtěli hájit a doporučovat nějaké nasládlé, vy- 
éepta’é katolictví. Chceme být mode m . ale to ne
znamená změkčili a slabí. Snažíme fs přlbEžiti se 
k modernímu člověku chceme jej pochopi’. chce
me objevit a zachránit vše, co má dobrého, to 
však neznampná plout, v jeho vodách, to neznamená 
jit s nim j v jeho smyslné požívačnosti. Kře
sťanství, které nemá smysl pro čistotu, pro pa- 
nenstvi, <e křesťanství úpadkové. A pro takové 
nikoho nikdy nenadchneme (Tím netkáme, že 
kfěaťan. jenž žije- v. manželství, je křesťanem 
úpadkovým. Je přece známo, že je dost svátých 
manželů a- na-druhé straně dost lidi úpadkových, 
třebaže zachovávají celibát. Chceme tím ř ci že 
křesťanské společenství by bylo fip; dknvé. kJýbv 
ze slabostí a poživa čnosti pře«talo uznávat hod
notu a krásu panenství, a kdyby v ném nebyly 
vždy alespoň některé duře, k’eré po ném účinné, 
touží, jež je s milosti Boží zachovávají.) Nacisté 
zneužili pojmu hrdinství a proto jej zdiskreditovali. 
Přesto však zůstává pravdou, že jenom hrdinům 
děkuje svět, že trvá a žije. Bylo třeba mnoho 
hrdinství a mnoha obětí, mělo-li se zvítězit v právě 
minulé válce a bude ho vždycky třeba. »Kdo může 
pochopiti. pochop!* Tato slova řekl Pán Ježíš 
právě když mluvil o panen«'ví, o dobrovolném 
panenství. Platí i dnes. Věřím li ovšem v Krista. 
Věřřm-li. že je Bůh. Zdroj všeho pravého života, 
že jeho slova nepominou, i kdyby nebe a. země 
pominuly.

Ježíš se narodil z panny, pod panenskou ochra
nou sv. Josefa Jeho předchůdcem je panenský 
Jan Křtitel. Dovedl hájit ženu cizoložnou i ve
řejnou hříšníci proti pyšnému odsuzováni farizeů, 
panický Jan. pozdější evangelia byl však ..učed
níkem miláčkem . Panenství Kristovo je pod
kladem celého křesťanského učeni o kráse a ceně 
panenství. Kristus je dokonalý člověk Cim více 
se kdo Jemu podobá, tim je dokonalejší Každý 
náš čin. každý náš způsob života je dokonalejší 
než jiný podobný čin nebo jiný podobný způsob 
života, phpominá-lí lépe Krista, podobá-li se více 
jednáni Ježíšovu.

Kristus tak jednal. Proto to musí být dobré, 
proto to musí být lepši. Tak usuzovaly všechny 
křesťanské generace v mnoha a mnoha otázkách, 
j. v otázce panenátvi. To jim štáčllo. to jim ná- 
hranovalo všechno filosofováni o poměru mezi 
tělem a duchem.

Kdo může pochopili, pochop! Pane, posilni 
naši viru. Dej. aby náš duchovni zrak Tě spa řil. 
tak jako Tě viděl sv. Štěpán, sedícího na pravici 
moci Boži, a abychom zároveň cítili žes Vinným 
Kmenem, jehož míza koluje v nás a činí nás 
silné a odolné proti t.ak mnohé otravné atmosféře 
dneška. Dej, abychom poznali a uvěřili, že nás 
máš příl’š rád, než abys nám svým př kladem 
i svým slovem radil něco co je neužitečné, co je 
zbytečné, co je nemožné. Dej. ať věříme, žes 
stejně mocný dnes, jakos byl včera a před věky, 
a. že i nás můžeš a chceš učinili stejně silné, jakos 
činil vždy, za všech staletí tisíce a tisíce svých 
věrných. ak.

Socialismus a náboženství. Italská sociali
stická strana se v minulých týdnech rozštěpila 
Saragat. vůdce jednoho tohoto křidla, učinil 
zpravodaji tiskové kanceláře AR1 toto prohlá
šeni; Nepotřebuji zvláště upozorňovat na to. že 
se moderní socialista dívá náboženskou o ázku 
jinak než před 50 lety. Ve všeobecném vědomí 
naši doby žije náboženský činitel jako jeden 
z hlavních lidských proudů Jaký je původ tohoto 
proudu, zda je samostatný nebo vzniká li z po
hnutek hospodářských, není třeba dále zkoumat. 
Náboženství je skutečnou sílou a státník se musí 
vypořádat s tou skutečností, že působí živě a 
účinné a často zcela neočekávaně se projevuje 
v útvarech, které oficielně jsou zbudovány na 
základě atheistickém. Není žádné pochyby o tom, 
že náboženství náleží k oněm sférám životním, 
které jsou chráněny nezcizitelnými právy svě
domí. Stejně jest jasné že moderní stát nemůže 
přezírat náboženství vzhledem kjeho politickému 
významu, protože je citem masovým, Z toho vy
plývá pro zlaicisovaný stát politika konkordátů 
k úpravě mezi církvi a státem. Je přitom zřejmé, 
že zásada neodvislého státu ína církvi neodvis- 
léhn státní zůstává pro socialistu nedotčena. To 
však neznamená, že st.át musí nutné vystupovat 
prot; církvi nepřátelsky, nebo dokonce činili pře
kážky projevům náboženského života. - Tento 
projev dává tušit i. že i různost názorů na nábo
ženství a církev spolurozhodovala při rozštěpeni 
socialistické strany italské.

STUDIUM CATKOLTCUM končí první hěh 1. břez- 
nem n začíná druhý dnnm 2. března. Na zak nčení 
prvního a na začátek druhého semestru xe «louží pro 
docenty i- posluchače mše sv. dno 2. března večer 
o pťíl osmé v chrámu Panny Maric Sněžné.

Vychází s církevním schválením 
Dbbrovol. příspěvky na vydávání časopisu isou.vítány. 
Vvdává Svatováclavská r.lea v Praze TV.. Hradčanské 
náměstí a. — Telefon 617-70. - Redakce a administrace 
tamté?. _ vychází týdně Předplatně na celý rok 
Kčs 70.—. jednotlivá čísla Kčs 1.50 — Poštovní spoři
telna Praha 206.401. - Ridi P. Adolf Katpr T J 
s redakčním kruhem — Odoovědnv redaktor Josef 
Blaha — Používání novinových známek povoleno 
ředitelstvím nošt a telezr/tů. — Dohlédaci pošt, úřad 
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Z domova a z ciziny
Polsko a sv. Stolice. V těchto dnech dlel v Pa

říži polský ministr zihranlčnich věcí Modzplewski 
za účelem podpisu kulturftí doh dy franceuzsko- 
polské. Při tiskové konferenci se jej jeden-nivinář 

otázal, jaké jsou vztahy nového Polska k různým 
vyznáním. Ministr odpověděl: řNaée vztahy jsou 
normální s politováníhodnou výjimkou k církvi 
katolické. Ale Polsko je katolickou zemí,«: dodal 
ministr, >a dobré vztahy k sv. Stolici jsou možné, 
užitečné a dokonce nutné jak pro náš stát tak pro 
Církev. Byla již navázána jednání o styky a my 
doufáme, že dojdeme k uspokojivým výsledkům.«

Ijiteránská mnlotiva. Dne 11. února bylo vý
ročí uzavření lateránské smTbuvy, kterou byla roku 
1929 vyřízena t. zv. římská otázka, pomér mezi 
S/. Stolicí a italskou vládou. Šéfredaktor deníku 
italské katolické akce napsal u příležitosti tohoto 
výročí: ^Setkáváme-ii se v Itálii s tak velikou 
náboženskou nevědomostí, šíří-li se protiklertka- 
Ikmus tak snadno, je to proto, že nebylo málo 
takových i v řadách katolíků, kteří sí myslil, že 
po lateránské dohodě z r. 1929 bylo vše navždy 
dojednáno a cesta do nebe zamčena všem. Neza
pomínejme,« končí autor úvodníku, >v hodinách 
pro naši vlast tak těžkých, že lateránská dohoda 
tvoří nejjistější základnu italské jednoty.«

7, míst poznamenaných atomovou pumou, při 
loňském velikém jmenování kardinálu ze všech 
dílů světa byl jmenován také kardinál australský. 
Stal se jím Msgr. Gilroy, arcibiskup sydneyský. 
Před nedávném navštívil tento australský kardi
nál Japonsko, v Japonsku pak také Nagasaki, ne
boť tamější biskup. Msgr. Yamaguchi, byl jeho spo
lužákem za studií na Propagandě v Římě. (Semi
nář pro zámořské misie.) Společně s biskupem 
nagasackým i hirošimskym posvětil kardinál nový 
provisorní kostel. Nato sloužil v novém kostele 
mši sv. za přítomnosti více než 2500 věřících 
(kteří přečkali den 9. srpna 1045, den. kdy byla 
na Nagasaki svržena atomová puma a kteří té
měř všichni přijali z rukou kardinálových sv. při
jímání). Kardinál po mši sv. prohlásil, že nikdy 
ve svém životě neviděl .křesťany modliti se s větší 
zbožností a s větší vroucnosti. Při této příležitosti 
přivítal také kardinála předseda katolické akce, 
jenž mezi jiným řekl; »Zvláštní úradek Prozře
telnosti vyvolil naši křesťanskou obec k zvlášť 
kruté oběti. Jedině my křesťané jsme měli po
třebnou nadpřirozenou sílu, abychom snesli trpělivě 
á statečně tuto tvrdou zkoušku. Jsme přesvědčeni 
o tom, že naše oběť a naše krev přispějí k vy
tvoření lepšího a křesťanštějšího Japonska.« Kar
dinál Gilroy býl hluboce rozechvěn všemi těmito 
dojmy, dal najevo svůj upřímný soucit s tolike
rým utrpením a svůj obdiv nad statečností křes
ťanů. Přislíbil zároveň svou pomoc při novém bu
dováni zpustošených kostelu a zbořených příbytků. 
Kardinál skončil: »Potřebujete-ll; misionářů na 
místo kněží, které atomická puma pohřbila pod 
troskami vašeho kostela, pošlu vám jích z Austrá
lie kolik chcete, na celou dobu, pokud jich bude« 
potřeba .. .< »Osservatore Romano« uzavírá tuto 
zprávu slovy: Slastné setkání, při němž křesťan
ská láska odstranila překážky nakupené mezi ra
sami a národnostmi, nakupené válkou.«

Leon Blum o významu Sv. Stolice v životé 
mezinárodním. Nedávno vyšel anglický překlad 
nové krvliy známého, socialistického státníka fran
couzského Leona Bluma >Za celistvou humanitu«.
V části, kde mluví o důležitosti duchovně-morál- 
nich hodnot, praví: .Připojení Sv. Stolice do me
zinárodni organisace národu - na základě stej
ných práv, jaká mají národy i státy, bude nej> 
výraznějším dokladem toho, že ve světě zítřka 
nebude hmotná moc jediným činitelem, jenž bude 
padat na váhu ...«

Dvouletky a pětiletky na všech stranách.
V Argentine, jak známo, vládne president. Peron, 
Který se vyznačuje neobyčejnou »pružností«, po
kud se týká ideologických základů jeho poktiky. 
Za války byl velmi zadobře s t. zv. Osou. Loni 
navázal diplomatické styky se sovětským Rus
kem a uzavřel s ním nějakou dbehoaní smlouvu, 
která nevzbudila, zdá se, velké nadšení v USA. 
Tedy vzor ^reálného« politika, podle vzoru: »Spo
jil bych se i s čertem, kdyby...« Křesťan je 
ovšem toho mínění, že čert jakživ nemůže niko
mu opravdu prospět. Tož pan president Pejron 
v Argentině uvedl do chodu pětiletku, jejímž cí
lem je zprúmyslnění země. Prohlásil nedávno jed
nomu zpravodaji, že tato pětiletka bude uskuteč
něna na sto procent. Za ní prý budou následovat 
ještě dva jiné plány, každý také po pěti letech. 
Tedy, plány dalekoziivé. Severoamerické a jiné za
hraniční firmy, které na pětiletce spolupracuji, 
dostanou prý své pohledávky hned na hotovosti. 
Někdo namítal, že pětiletka podlamuje soukromou 
iniciativu, Peron však tvrdí opak: z Plán pét.’lelky 
vznikl na základě konstatování, že v oboru těžby 
rud a v oboru průmyslu dosáhla soukromá ini
ciativa poměrné malých výsledku, přes příznivé 
podmínky. Plán má proto vytvořiti nové podmínky 
k uplatnění soukromého podnikání. Stát totiž se 
ujme prací v jejich začátečním období, a to tako
vých prací, které soukromníci zanechali, protože 
se jim zdály příVš riskantní nebo málo výnosné. 
Narážeje konečně na zmíněnou rusko-aigentln- 
skou obchodní smlouvu, dovolával se Peron Sv. 
Otce Pia XII. těmito slovy: Papež Pius XII. při
pomněl nedávno, že jediné rozumné a velkorysé 
vztahy mezi »dal« a má dáti«, existující mézi 
silnými a mocnými mohou vésti k všeobecnému 
míru a udusltl jiskry, z tuchž by vznikly nové 
katastrofy.

Ze »Slovanského sjezdu«. Prof. Josef Vašica. 
jenž se zúčastnil Slovanského sjezdu v Bělehradě, 
líčí některé své dojmy z něho ve Vyšehradě« 
č. 4: Ruská delegace překvapila take tím. že 
mezi svými členy měla oficiálního zástupce nej- 
vyšší hlavy ruské církve patriarchy Alexeje, met
ropolitu moskevského Nikolaje, který zasedal do
konce ve výkonném předsednictvu sjezdovém. Toto 
ruské gesto mělo svůj účinek na vnitřní poměry 
srbské. Právě drn před příjezdem ruské delegace 
do Bělehradu přijal maršál Tito v audienci hlavu 
srbské církve, patriarchu dr. Gavrilo Dožlče. Bylo 
to první jejich úřední setkáni. Dr. Dožič pobýval 
za svého pxIIu také v Praze. Ve svém pozdravu 
v pošlpdní den sjezdový poukázal hlavně na ná
rodní povahu srbské církve a na její práci pro

zbožný lid v duchu učeni Kristova. Frávě toto 
okázalé zastoupeni pravoslavné církve (jen ze sou
sedního Bulharska nebyl tu nikdo) dávalo tím 
boleetnéji pocítit křivdu, jež se stala představiteli 
církve katolické v Jugoslávii, záhřebskému arci
biskupu dr. Stepincl. Nepřestáváme doufat, že 
spravedlnost zvítězí nad terorem ulice, jemuž pod
lehli soudcové. Katolíkům Jugoslávie také bylo 
přáno slovo na sjezdu. Jejich jménem, nebo lépe, 
jménem katolického charvátského kněžstva pro
nesl pozdrav Msgr. dr. Svět ozař Ritlg, známý ba
datel v otázkách cyrilometodějských, který pou
kázal na význam slovanské liturgie pro pěstění 
slovanské myšlenky.

»Jsme mistry světa!« Všecko je plno hockeye, 
všude se hovoří o tom. jak sport sbratřuje ná
rody, lidé jsou přesvědčeni, že nejuspokojivějí pro 
všechny by rozřešil česko-sloVenský problém 
Mašlonka. a protože nám Rakušané pomohli 
k mistrovství světa, mohla zaznít z jejich úst 
i němčina v československém rozhlase, a mnoho 
pražských babiček shánělo, co by »těm klukům 
rakouskejm« dalo na cestu. Všemu tomu lacinému 
optimismu navzdory připomínáme, že problémy 
jsou hlouběji a že tak snadno k jejich rozřešení 
nepřijdeme. I otrokářský Rím měl své satumalie. 
kdy páni obsluhovali otroky. Poslední olympijské 

hry. svátky míru, byly v r. 1936 v Berlině. Takové 
svátečni nadšení si nejvíce pochvaluji lidé l'ni na 
myšleni, protože sl mysli, že nějaký Mašlonka je 
zbaví povinností, podívat se skutečnosti poctivé 
do tváře. I přes hockeyové sbratřovánl nám zů
stane spousta problémů, problém sobectví přede
vším, který ostatně nejlépe probleskoval v mrzké 
náladě sobotního večera, když to se švédy špatně 
dopadlo. Zde nepamnže nic, jen pomalá, poctivá 
práce na poznání sebp a na poznání dnihých. tak 
vytrvalá snaha, že se musíme dohodnout, jako je 
snaha, že musíme vyhrát. _ . V tomtéž čísle, ve 
kterém oznamovalo, že jsme mistry světa, vypo
čítávalo Rudé právo zároveň velmi obšírně, kdo 
shrábl výtěžek z vyprodaných zápasů, mluvilo 
o >nemravné smlouvě* obce pražské s nájemcem 
Zimního stadionu atd. To je ta realita života a 
my ji připomínám© proto, aby nám nikdo nevy
čítal že jsme škarohlidi a že křesťan má být 
optimistou. Ano, křesťan je optimistou, je hlasa
telem radosti, ale radosti, ke které se dochází 
křižem, t. j. alespoň poctivou prací a sebe
výchovou, ne injekcemi arén a hřišť. ak.

O princeznách a jiných podobných věcech. Jak 
v každém z nás dřímá kus romantika, taková ně
jaká touha po ráji, po říši pohádek, po říši princů 
a princezen a hrdinů, v nás, demokratických, su
chých Ceších, stejně jako v sovětských Rusech, 
můžete vidět na mnoha a mnoha příkladech. Na 
příklad, když vidíte sovětského maršála, ověšené
ho medailemi a hvězdami, nebo když vidíte v.li
stech naší nesocialistické strany obrázky od dvo
ra sv. Jakuba skoro tak často jako v dvorním 
žurnále jeho Veličenstva. Ještě dojemnější to 
ovšem je, když spatříte i na první straně repre
zentačního týdeníku sociálních demokratů veliký 
obraz anglických královských princezen, lak bě
lostných a mladičkých, že se snad při pohledu na 
né kdejaký starý borec nebo boří tel starých řádů 
stane monarchistou a začne přemýšlet, zda by to 
nebylo hezké, kdybychom měli také na Hradča
nech nějakou tu princeznu. Má-li. však nějaký zá
sadní republikán takové obavy, ať se uklidni. Při 
vší úctě pro tradice, které nikomu nebereme, kte
rým se neposmíváme, zůstáváme vždy střízlivými 
realisty a máme při tom nade všecko rádi svého 
občansky klidného a nenápadného a přece lidsky 
velikého presidenta, vědouce, že žádný hermelín 
by mu nedodal to, co mu dala léta poctivého stu
dia a poctivé práce, mužných bojů a tvrdých 
zkoušek a utrpení. Stejné tak víme, že na duchov
ním poli dovede českými srdci více pohnout Josef 
arcibiskup, syn plzeňského učitele a někdejší da- 
chovský metař, než by to dovedl nějaký kníže 
arcibiskup, pošedší ze zámku nebo paláce.

Lieh Vaterland, magst ruhig sein ... »Má 
vlasti, můžeš klidná být« — tak řvali obráncovi 
Německa, opěvujíce Stráž na Rýně«. Podobné • 
ujištění chtějí dát patrně naší republice národní 
výboři jednoho pohraničního města. Postarali se. 
aby německé nebezpečí už nikdy neohrozilo jejich 
rodiště. Tak hrdí byli na svůj příspěvek k zajiš
tění obrany vlasti, že se postarali, aby jejich vlas
tenecký čin přišel do novin. Co tedy vykonali, 
ptáte se, pro bezpečnost a národní ráz republiky? 
Inu, nařídili, aby nápisy na tamním hřbitově byly 
počeštěny, nebo jinak že německé náhrobky bu
dou odstraněny. No. jestli tohle není slušný a hu
mánní způsob řešení německé otázky, — jestli 
tohle není statečná hraničářská obrana a věrná 
vlasti stráž — tak opravdu nevím! Navrhuji, aby 
pro neohrožené patrioty tohoto národního výboru 
hyi založen zvláštní »válečný kříž 1947«, ať za 
svou duševní námahu aspoň mají uznání vděčné 
republiky. Má vlasti, můžeš klidná být!

Jindřich Středa.
»Katolík« vede! o zvláštním rázu. který se 

šířil v našem vojenském tisku a osvětářské čin
nosti, nebylo dlouho nikde slyšet ani slova. Pak 
na to upozornil »Katolík«. Po něm přišly i poli
tické časopisy různých stran. A nyní s radosti kon-z 
statujeme, že nastává zlepšení. Odpovědná místa 
prnjevují zájem, aby se tam všude pěstoval vo
jenský, tedy celonárodní duch, a aby vojenské a 
branné veřejnosti nebyl pod oficielními nadpisy 
vnucován jednostranný odvar. Bude-li katolický 
tisk dale vykonávat svědomitý dohled, pak se ne
smi nikde zakořenit názor, že proticírkevní fra
seologie je samozřejmostí, proti níž nesmí nikdo 
mít námitek. Nakladatelství »Naše vojsko« si od
vykne vydávat knihy jako na př. životopis Žižkův, 
který si pochvaluje husitskou revoluci, poněvadž 
se ji podařilo zasadit rozhodující ránu církvi«. 

Není rozumí se bez zajímavosti zjistit, kde 500 let 
po té rozhodující ráně je Církev a kde husitství. 
Ale to jsou známé věci. Katolík* na ně bude 
ukazovat i nadále. J. s. 1

Podivný strach a podivná svoboda. Podle zprá
vy. kterou přinesl dne 29. ledna I r. ostravský 
Hlásí, byli v Adamově u Brna zatčeni dělníci, 

kteří se pokusili mezi svými spoludělníkv rozši
řovat öbhajovaci řeč arcibiskupa dr. Stepince.

Metla pljáctvf. Rádi v poválečné době u nás 
a řádí i leckde jinde. V Polsku vydal! dokonce 
biskupové společný list proti této neřesti. Stěžují 
sl v něm, že se piti oddávají i ženy, ba i školní 
mládež. Upozorňuji, že by setrváni na této dráze 
musilo věštit ponumu budoucnost národní

Demokracie je diskuse? Jsme přesvědčeni že 
sotva většina čtenářů Obzorů , čte »Katolíka-. 
Bylo nám jich proto líto, když js ne tam v *Do- 
pisech redakci« četli výtky nám činěné. MysVm?, 
že jim vůbec nemohli rozumět, nemohli se vyznat 
v těch ^nějakých modernistech«, kteří si patrné 
říkali integrální katolíci, v tom co plyne nebo 
neplyne z encykliky Benedikta XV., v tom. co 
bylo nebo nebylo v naší polemice o Husovi a 
v ostatních otázkách. Vysvětlením nám byla jen 
slova, která, pravd v knize Job: Sed conceptum 
sermonem teuere quis poterit? — Kdo může za
držet! řeč. jež se nám v hlavě z*odí?- Je třeba 
tedy hledat tribunu, ať je vhodná nebo nevhodná. 
Tato byla ale rozhodně nevhodná.

Česká liga akademická upozorňuje své členy 
i ostatní vysokoškoláky, aby si dali zapsat na 
letni semetr 1946—1947 2 hod. přednášku prof, 
theol. fakulty P. dr. Jaroši. Beneše »Duch a 
hmota v teorii poznání«. Přednáška se koná v bu
dově theol. fakulty v Dejvicich. termín bude 
smluven s posluchači. Poněvadž se vede jednání, 
aby tato přednáška směla býtiOkonána i na filo
sofické fakultě, uvítají katol. studenti jistě vý
klad křest filosofie co největší účastí a nebu
dou její význam podceňovat ani v jiných pří
padech, aby se katol. vědeckým pracovníkům 
dostalo lé pozornosti, jíž si zaslcřiží svou vědec
kou prací i vědeckým významem .Tiné informa
ce budou dány včas tiskem, podrobněji v inísto- 
stech CLA. Praha III, u sv. Tomáše, denně od 
4 do 6 hodin odpoledne. O. T.

Knih přátel Josef« Chudička z řízně prosí: Dnešní 
doha potřebuje vzorů pracovníků v apoátolské prá^i. 
Vzpomínáme proto na komorního radu Josefa Chu
dáčka z Plzně, který po celý život, zejména pak v do- 
h* války, pečoval o klášter'. semináře stavbu ko
stelu. c zavedení učitelských rekrlekrl ve všech so
ciálních institucích, v oborech národoh 'gnodářských 
atd. Pro«ím»' všechny. kteří s ním přišli do styku 
v kterémkoliv úseku jeho práce anebo kterým jakým
koliv způsobem pomohl. o zas’éni sebemanSf vznomínkv. 
jak dovedl pracovat a pomáhat, zapůjčení korespon
dence po přlnadé fotograf H. neboť hodlárúe vydá ti le
hn ži* ot tiskem. Zprávy zašlete zatím na adresu: 
Knr"i SviHr-nok^ tv1.. Žbrnínická ul. č. 9.

Postní kázáni v kntrdrn’e Vita v neděli 2. březnu 
n 4. hod. odp. má P. Dr Jan Ev. l’rbnn OFM („Nej- 
vyšftí hodnoty pro všelidskou jednotu.**)

Známá Schola eantnrnm dovoluje «I pozvali své 
přátele na ..Večer lidové poesie českého předjaří a 
postní hudby”, který pořádá ve Smetanově síni Obec
ního domu ve středu 12. března 1947 o »420 hodině. 
Pořad: Koleda svátého Gregorla (podle .SušilaI. Vy
nášeni Mařeny (podle Zihrta) Rehořské vojsko ípodle 
Erbena). Pláč andělů (Adam Mlchna z Otradovíc). 
Pašijová responsoria (Frant. Gregora). Postní inoteta. 
(Josauln des Prés . Hándl - Palestrina). Dva varhanní 
koncerty (Bach - Händel). Závěrečný sbor našiji podle 
sv. Matouše (J. S. Bach). Řídí Miroslav Venhoda. — 
Na varhany hraje Jiří Fa.iti. — Ceny míst 50, 40. 20. 
25. 20, 15. 10 Kčs. k stání 8 Kčs Předprodej Schola 
cantorum. Praha I. Karlova ulice 2. telefon 355-67, 
Truhlářové, vrátný Obecního domu.

Dívčí odbor skupiny SKM, Praha II—VI, .spolu 
a Dívčí skupinou v Praze II pořádají v neděli dne 
9. března v 16 hod. odpol. v přednáškovém sále u Do- 
minikánú v Praze 1. AKADEMII k póétě své patron
ky bl. Anežky České. Na programu: Život bl. Anežky 
v próse, recitaci a zpěvu. Na klavír hraje prof, kon
servatoře Jar. Vojtěcká.

Připravujeme studentské tábory pro odborně 
školy. Ostředi katolického studentstva stará se npjen 
o studenty ze středních škol, ale svou péči rozšiřuje 
I na mládež oďborných škol. Pro letošní prázdniny 
připravujeme pro ně prázdninové tábory Místa, čas 
a přesný program budou co nejdříve oznámena a 
předběžné přihlášky Jsou přijímány na adresu: Ostředi 
katolického studentstva, Praha 1-, Kílžovnická 1, 
tel. 325-22.

FILM
Pro vlecbny.

Guadalknnal — USA Boi americké námořní pěchoty 
s Japonci o základnu v Tichomoří. V množství váleč
ných filmů má tento čestné místo jednak pro živá 
vylíčení bojových scén, jednak pro jemné psycholo
gické vykreslení charakterů vojínů i důstojníků. Zejmé
na jest dobře vystižen vliv utrpení a válečných hrůz 
na jednotlivé vojíny a na zocelení jejich povah, při 
čemž nelze se nezmínili o postavě obětavého kněze, 
přinášejícího útěchu a slova povzbuzení k důvěře 
v Boha. Film, začínající mši sv. na lodi a končící 
vítězným dobytím ostrova Guadalkanalu. zanechává 
v nás dojem, že velkého vítězství lze dobyti jen od
vahou a obětí. I.

Yankee v Londýně — GB. Zdařilý snímek režiséra 
H. Wilcoxe ze života mladé anglické Indy a americ
kého vojáka v době před invasí. Zápletka nn prvý 
pohled vfiední. zbystří pozornost diváka rozvinujícím 
se dějem v široké drama, promísené vtipnými i vzru
šujícími vložkami a končící smutně, ale hluboce lidsky. 
K povšimnuti nutno podotknout, že film natáčel kame
raman Cech — Otto Heller. II.

Nehynoucí sláva — GB. Mohutný záznam historické 
události o přípravě a uskutečnění vítězné invase spo
jeneckých armád. Nehynoucí sláva patři všem nezná
mým hrdinům, kteří se o vítězství zasloužili. I.

Soud národů — SSSR. Dokuměhtární film o norim
berském procesu 5 válečnými zločinci. Zároveň se pro
mítá reportáž o obnově těžkého průmyslu v SSSR: 
Vítězství práce.

Syn pluku. SSSR. Válečné příhody ruského ch'apca 
- sirotka, podle známého románu V. Kat&jeva. II.

Pro dospělé»
Mrtví mni živými. — CSR (s výhradou). Drama, 

jehož autor se. pokusil uvést! na pravou mini domnělá 
hrdinství a nesoulad mezi slovem a skutky, jimiž ma 
loměstská společnost obšťastňuje vdovu po oběti lou
pežného přepadení pošty a odsuzuje člověka, který 
neobětoval svůj život pro SO.OOG. TTT.

Ztracený ráj. (S velkou výhradou. Fr. životní příběh 
malíře z období I. svět, války, který npfešf nadhozená 
dějové konflikty. III.

Kráska a zvíře. (S výhradou.) Fr. Děj je zpraco
ván podle námětu básníka Jeana Cocteau a má tuto 
ústřední myšlenku: Jako vášeň (zlá náklonnost) dělá 
z člověka zvíře, tak pravá láska dělá ze zvířete.člo
věka. Probíhá lo v pohádkovém prostředí — kde se 
tato změna skutečné stane před očima diváka. Po
stava zvířete je však potfárra tak drasticky a zví- 
řecky, že nepříjemný dojem přehluší ostatní krásné 
scény. II.

Nedoporučuje se.
Douce ar nevrací. Fr. Drama z prontředi staré Šlech

tické rodiny. Celkový dojem je převážně morálně ne
gativní a zneklidňující. III.

Upozornění! Uvedení filmu „Píseň o BemaiPtê ' 
v našich kinech bude zvláště oznámeno!!!
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'Josef arcibiskup:

Dojmy z cesty do Říma
Mám je vylíčit. K jejich úplnému vylíčení 

by však bylo třeba mnoho stránek »Katolí
ka«. Mohu jen říci, že předstihly všechno mé 
očekáváni. A i když nepovažuji za odůvod
něné z dojmů těch vyvozovati nějaké defini
tivní důsledky, přece jsem za všechno z plna 
srdce vděčen Bohu i duším, které se za mne 
modlily.

Zásluhou sv. Otce byl Kím celkem ušetřen 
od válečného zpustošeni i bombardování. Ži
vot se tam již rozproudil plným tempem. Ve 
Vatikáně jsem se na všech místech setkal se 
zájmem i porozuměním. Hned v pondělí po 
mém příjezdu mi bylo umožněno býti příto
men při slavném requiem za sv. Otce Pia XI. 
v sixtinské kapli. Stal jsem se záhy středem 
pozornosti a dostal jsem se až na místo do
cela vpředu, přímo proti papežskému trůnu. 
Ve čtvrtek nato jsem byl přijat sv. Otcem 
v soukromé audienci. S upřímným zájmem se 
vyptával na poměry u nás a s radostnou vděč
ností přijal moje zprávy i má sděleni. Přislí
bil, že zvláštním listem vzpomene jubilea 
svatovojtěšského, neřekl ne k smělé žádosti 
o urychleni kanonisace bl. Anežky české. Je 
třeba jen, jak jsem byl upozorněn, aby žá
dost byla opřena přáním celého národa, lidu 
českého i slovenského. Musíme proto všichni 
usilovat o zvroucněni těchto svých proseb. 
Zasluhuje si toho světice, již si tolik vážila 
sv. Klára a jež vyprosila účinnou pomoc své
mu národu vždy v dobách nejkrutějších.

Dojalo,mě upřímné přátelství všech, kdož 
Prahu a naši republiku znají. Zejména pp. kar
dinálové Miccara a Marmaggi a p. arcibiskup 
Arrata nadšené vzpomínají na náš dobrý lid, 
jehož houževnatost, nezdolnost a pracovitost, 
jak tvrdili, vždy obdivovali. A s jakou úctou 
mluvili o panu presidentovi. Byl jsem šťasten 
— jak jsem již jinde opakoval — že se mi po
dařilo udržet přátelství stará a navázat i ustá
lit nová. Mezi své příznivce musíme též po
čítat býv. rektora koleje Nepomuceno Otta- 
vianihc a p. kardinála Pizzarda, prefekta 
kongregace seminářů a universit, kteří oba 
pracují pro naše dobro spolu s nynějším ře
ditelem koleje, Msgre Rovedou. Budu póčitat 
vždy k nejkrásnějším chvílím pobytu v Rimě 
hodinky, strávené ve společnosti tohoto drob
ného, ale vzácného italského kněze, který 
opravdu naši vlast miluje jako svou vlastni 
zemi, a který se snaží všemožně, jen aby nám 
a našemu národu prospěl.

O recepcích a oficielnich návštěvách se 
zmiňovati považuji za zbytečné. Bylo o všem 
dobře referováno ve většině novin. Navštívil 
jsem skoro všechny generální představené 
řádů u nás působících a ode všech mám vy
řídit pozdravy a požehnáni řeholním přísluš
níkům. Byli to zejména generálové Domini- 
kánů, Františkánů, Minoritů, Jesuitů, Milo
srdných bratři, Kalasantinů a Voršilek. Du
chovni rodině františkánské mám uděliti 
i zvláštní požehnáni sv. Františka. Premon
strátský opat-primas byl mimo ftím, opat- 
primas benediktinský před krátkou dobou ze
mřel. Všude oceňuji práci svých členů v naší 
vlasti, jejíž význam plně uznávají. Byl jsem 
velmi rád, že jsem mohl pohovořit s bývalým 
generálem řádu kazatelského, arcibiskupem 
Giiletem a se slavným Maritainem, nyní fran
couzským velvyslancem u Vatikánu. Oba 
velmi vděčně vzpomínají na svůj • pobyt 
v Československu.

Návštěvou římských basilik a katakomb sv. 
Kalista jsem si oživil hluboké zážitky z dob 
studii v letech 1907—1912. To třeba procítit, 
o tom nelze psát ani mluvit.

Za velmi významnou událost považuji slav
nost svatovojtěšskou v kostele sv. Bartolo
měje, původně sv. Vojtěcha na ostrově tiber- 
ském. Podrobnosti jsou známy z denních 
zpráv našich novin. Z posluchačů mnozi vů
bec po prvé slyšeli o životě našeho světce. 
Ostatky sv. Vojtěcha, chované v tomto kos
tele, byly vroucně uctěny i četně přítomným 
řimským lidem.

(Pokračováni na str. 2J)

Arcidiecése olomoucká osiřela
Na druhou neděli postní, zvanou »Reminisce- 

re« zemřel olomoucký arcibiskup J. E. ndp. dr. 
Leopold Prečan. Arcidiecése olomoucká osiřela.

Dočkal se věku opravdu požehnaného: osm
desáti let a chybělo mu již jen několik dni a 
dovršil rok osmdesátý prvý. Jeho hlavni život
ní data zní: narodil se ve Velkém Týnci u Olo
mouce dne 8. března r. 1866. na kněze byl vy
svěcen dne 5. července 1889, arcibiskupem olo
mouckým byl jmenován dne 10. listopadu 1923, 
konsekrován a slavně intronisován dne 30. pro
since 1923 a — dne 2. března 1947 zemřel. Olo
moucká cirkev truchli, neboť odešel na věčnost 
její arcipastýř, její hlava, její otec.

Netřeba zde uvádéti curriculum vitae zesnu
lého do všech podrobnosti. Stačí jen doplnit! 
data právě uvedená. Pocházel z rodiny rolnic
ké, vážené, katolické, moravsky hluboce zbož
né. Jako hoch nejčastějl a nejraději putovával 
k Panně Marii na Svatý Kopeček. Vždy měl 
upřímnou úctu a důvěru k Rodičce Boži a zacho
val si ji až do posledních okamžiků, které pro
žíval nedaleko její svatyně. Mimořádné nadáni 
1 ostatní podminky ho předurčily ke studiím a 
ke kněžství. Jako kněz olomoucké arcidiecése 
dosáhl doktorátu bohosloví a stal se vynikajícím 
profesorem církevniho práva na theologické fa
kultě olomoucké, později generálním vikářem. 
Jeho učenost, výmluvnost a zvláště jeho krás
ná, plynná, takřka klasická »latiniias« budila 
všeobecný obdiv, jeho otcovská rozšafnost pak 
všeobecnou důvěru. Po smrti arcibiskupa Stoja- 
na, svaté paměti, stává se dr. Prečan jeho ná
stupcem a řidi olomouckou arcldlecésl téměř po 
čtvrt století. Poslední svá léta, která byla oprav
du jen »labor et dolor«, trávil většinou ve sve 
vile na Svatém Kopečku. Byla to léta okupace, 
války, pronásledováni, nejistoty, revoluce a dal
ších starosti a bolesti . . .

Tělesně ubohý a někdy i sám sobě na obtiž, 
duševně zůstal stále svěží. Jeho velkým dobro
diním a oporou byl zvláště jeho dlouholetý se
kretář a nynější generální vikář Msgre dr. Ol

dřich Karlík spolu s nynějším světicím biskupem 
Msgrem drem Stanislavem Zelou. Ale byla to i 
řada jiných výborných kněži arcidiecése. kteří 
ho sílili, potěšovali a — doplňovali. Arcidiecése 
olomoucká měla to štěstí, že zůstala v dobách 
nejkritičtějších řízena starým, zkušeným, mou
drým metropolitou.

Předsedal ještě osobně posledním biskupským 
konferencím v Olomouci v listopadu m. r. a řídil 
je obdivuhodně bystře a otcovsky mile. Tušil 
však, že je to naposled. Také se na konec se 
všemi pří.omnýml rozloučil způsobem, který při
pomínal loučeni biblických patriarchů se svými 
rodinami. Žehnal a prosil za modlitbu . . .

Odešel na věčnost a bude ho vzpomínáno s 
úctou i vděčnosti. Kolik kněži ke kněžství při
pravil a ordinoval, kolika věřioim sv. svátostmi 
posloužil, sv. zpovědi, sv. biřmováním, nejsvě- 
tější Eucharistií, kolika požehnal, kolika kázal a 
psal! Jeho pastýřské listy, adresované věřícím 
i kněžim arcidiecése, by měly být znovu a znovu 
členy a meditovány a zůstanou jeho duchovnim 
pomníkem. Stejně nebude zapomenuto jeho úsi
lí, s nímž podporoval snahy unionistlcké, jsa 
v tom věrným pokračovatelem díla Stojanová. 
Také katolická Charita v něm měla skutečného 
otce. V posledních dnech přednášel vynikající 
pracovník olomoucké Katolické Akce v Praze a 
vypravoval mnoho o vzácném pochopeni zesnu
lého pro toto apoštolské dílo, o pochopeni do
kazovaném skutkem. Dr Prečan byl pravým arci- 
biskupem-knížetem, dobrodincem, mecenášem. Ta
ké hejčínský chrám sv. Cyrila a Metoděje jest 
jeho trvalým pomníkem. Za života zůstal pevný 
a Bohu 1 národu věrný. A zůstal věrný i své 
hanácké domovině, ze které a ve které vyrostl, 
I své hanácké — řeči, kterou hovořil ve chvílích 
nejvřelejších. Tři klasy v Jeho erbu naznačují 
výmluvně jeho vřelou lásku k rodné hanácké 
půdě.

Zemřel. »Vydej počet z vladařství svého!« I 
kněži i biskupové I arcibiskupové jsou souzeni 
Bobem vševědoucím a nejvýš spravedlivým. I

Vavřín tvůrci I. celostátního 
sjezdu katolíků ČSR

O desátém výročí sjezdu katolíků jsme ještě 
nemohli vzpomenouti těch chvil, které jsou dosud 
v živé pamětí statisíců účastníků této jedinečné 
a v předválečném otdobi nejvétši katolické ma
nifestace. Dnes, po zprávě o úmrtí moravského 
metropolity, olomouckého arcibiskupa Th Dr 
Leopolda Prečana, je na místě vydati svědectví 
o jeho zásluze o uskutečněni sjezdu, r> zásluze, 
která nebyla všem známa. Z rěch, kteří měli 
přímou účast na uspořádáni sjezdu, jsou mnozi 
na pravdě Boží, ba veliká většina, ať tedy zazní 
tímto řádkem svědectví generálního tajemníka 
sjezdu.

Roku 1934 na podzim byl sjezd velmi vážně 
ohrožen nezájmem některých kruhů, které by 
nebylo křivdou přiřadit! k lomu služebníkovi, 
jenž se obával, aby svěřená hřivna nevzala něja
kou úhonu. Ještě větši nesnáze působily národní 
poměry. Věci dospěly tak daleko, že tehdejší 
generální tajemník příliš podlehl proudům 
rostoucího nacionalismu u Němců a velkomyslné 
gesto důvěry předsedy episkopátu, arcibiskupa 
Prečana a výkonného předsedy Dr J. J. Růckla, 
sl vyložil zcela nesprávným způsobem.

V kritické chvíli záleželo na rychlém a roz
hodném opatření. V tu chvíli se projevila zkuše
nost a rozvážnost muže, znalého řízeni velikých 
věcí a ochotného k velikým obétem pro zdar 
dobré věci. Potřebná opatření šla ráz na ráz. tak 
rychle, že vzdálený pozorovatel neměl čas po- 
střehnouti co jiného, nežli změnu v osobě gene
rálního tajemníka. Méně zkušený vůdce by byl 
naplněn nedůvěrou po tak trpké chvilce, činil 
by zvláštní opatřeni, aby se případ zneužití dů
věry neopakoval. A myšlenka sjezdu by byla 
ubita docela, neboť náprava situace bvla možná 
jen v naprosté důvěře v celém vedení. Arci
biskup Prečan nehleděl na okolnost, že Dr J. J. 
Riickl byl pražský diecésán, nehleděl, že lesk 
sjezdu ozdobí slávou Pťahu, ponechávaje Olo
mouci především břemena, vzal na sebe i — 
mezi lidmi nejméně cblibenou — obět hlavní 
finanční záruky za sjezd. Rozpočet stoupal do 
obrovských čísel a nikdo nemohl předvídat, jak 
veliká bude únosnost obětavosti věřících.

Vidím se v duchu, jak provázím Dr J; J. 
Růckla v Olomoucké tesidenci ke slyšení po re- 
organisaci v generálním sekretariátu sjezdu. 
»Nesmíme se poddat ani těmto obtížím, jsou 
pečeti dobrého díla. Nehleďte na žádné oběti, ne
bojte se ničeho, stojím pevně za vámi, máte vše
chnu mou důvěru, proto s pomocí Boži jděte 
pilně vpřed. Co se má dělat, víte, proto není po
třeba, abyste s každou podrobností chodili žádat 
rozhodnutí, pamatujte na dobro věci a vaše roz
hodnutí mají předem všechno mé schválení. Jste 
v Praze, při všem mějte na mysli, že v Praze 
je sídlo arcibiskupa primase, jeho informujte 
o všem jako mne, neboť on je hostitelem sjezdu. 
A kdykoliv bude potřeba, máte telefon, zavo
lejte, máte vlak, přijeďte, pro vás ze sjezdu je 
vždy otevřeno. Sjezd je naší velikou odpověd
ností. myslím, že 1 největším dílem naši doby. 
Učiníme vše, aby se zdařil, Pán Bůh požehná!« 

Opradu Pán Bůh požehnal v míře netušené. 
Sýěkové nezdaru, věrolomci byli překvapeni. 
Katolíci ukázali celému státu svou mravní sílu, 
žádná rozmáchlá gesta a nedomyšlená slova, 
žádná planá okázalost, ale lesk životní a tvořivé 
síly, která dává národu jenom klady a zdraví, 
mravní sílu do nej těžších zkoušek, které začaly 
vystupovat na obzor. Velicí duchovni pastýři 
probudili v duši svého lidu ducha velikostí. Celý 
stát, nejen Praha, dlouho prožíval dojem, který 
zanechal sjezd katolíků. Moravou a Slovenskem 
se nesla srdečná ozvěna, buzená cestou kardi
nála legáta zemí Moravskoslezskou a Sloven
skem. Jenom oko zatvrzele slepé, mohlo dále 
řikati, že katolictví je v tomto státě a v tomto 
lidu quantité négligeable nebo, že katolictví to
muto státu a lidu nedává vše, čeho potřebuje.

V tichu, které následuje po každém mimo
řádném vypětí sil, se v ústrani Svatého Kopečka 
srdce velikého arcibiskupa plnilo radostí. Co 
byly všecky oběti, a to oběti, o jejichž rozsahu 
nemá dosud nikdo potuchy, co byly tyto oběti 
proti radosti nad vykonaným dílem! Nepočítal 
si nic za svou zásluhu: »Vždyť to bylo dílo 
Boži, co ty naše trošky!«

Sjezdovou kapitolu jsme ukončili o rok pozdě
ji, když vnější okolnosti zabránily, aby gene
rální tajemník dostal za sjezd uznáni, které na
vrhoval výkonný předseda Dr J. J. Riickl. »Po
kládal jsem za svou povinnost postarat se, abyste 
nebyl zkrácen. Vim, že jste na to nečekal, aie 
vim také, co bylo; byl jste mým diecésánem 
tenkrát, tož to přijměte ode mne aspoň na roz
loučenou a na shledanou.«

Co dojimalp duši více, zda otcovská dobrota 
nebo prostá vznešenost arcipastýřova, nedovedl 
bych povědět, to vim však dobře, že pod Preča- 
novou berlou se bedra ochotně schýlila pod 
břemeno nejtěžši a že je donesla k cíli. Tam je 
také jedna z přičiň mocného duchovního roz
květu jeho stádce. duchovni rodiny cyrilometo
dějské.

Až si budete vzpomínat na sjezd katolíků, 
nezapomeňte na arcibiskupa Th Dr Leopolda 
Prečana, bez něho bychom nebyli měli sjezd. 
Kéž jej na věčnosti uvítali všeci sjezdovnici, 
v jejich čele nezapomenutelný kardinál-legát 
Verdier, pražský ordinarius kardinál Karel 
Kašpar, biskup brněnský Th Dr Josef Kupka 
a českobudějovický Th Dr Šimon Bárta, z děl
níků sjezdových předseda Dr J. J. Riickl a pre
lát Msgre Th Dr Josef Foltynovský, Dr Alfred 
Fuchs a celý šik horlitelů a účastníků velikého 
vyznáni víry na Václavském náměstí a na Stra
hovském stadionu. Pán Bůh je oslav podle zá
sluhy. Josef P a p i c a,

generální tajemník sjezdu katolíků.

za ně se modli Cirkev svátá: »Miserere mel, 
Deus«, »smiluj se nade mnou, ó Bože, podle ve
likého milosrdenství svého!« Je povinnosti kněži 
I věřících modlili se za své živé i zemřelé du
chovní otce a pastýře. Requiescat in pace!

Dr. Bohuslav Jarolimek, 
opat strahovský.
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Dojmy z cesty do Říma
(D< končeni se str. 1.)

Cs. kolonie římská uspořádala na rozlouče
nou večírek, při němž jsme se navzájem po
znali. Připomněl jsem v projevu úkol, jaký 
mají naši kra>né v Římě, kde většinou svět
ské kruhy jsou velmi málo a většinou ne
správně informovány o našich poměrech. 
Oficielním informacím se nevěři.

Překrásným zakončením pobytu v Římě 
byla ve sLedu dne 26. února mše sv. u oltáře 
sv. Václava v basilice svatopetrské. O půl 9. 
se shromáždila česká kolonie s alumny koleje 
Nepomucena, s panem vyslancem Maixne- 
rem, legačním radou Schwarzenbergern 
s choti a vldp. Matuiou před obrazem našeho 
národu,ho světce. Bohoslovci zpívali české a 
slovenské písné — po mši sv. — nedalo mi to, 
promluvil jsem několik slov. (Podobné jsem 
si nedal ujiti příležitost ani v Miláně, jimž 
jsem projížděl ve čtvrtek 27. února a povzbu
dil jsem přítomně členy čs. kolonie, aby ne
zapomněli, že svým životem a jednáním máji 
se snažiti napraviti v cizině povést jména 
českého, skreslenou a pošpiněnou nepřátel
skou propagandou.) Zdůraznil jsem, že jsme 
hrdi na to, že jedině my Cechové máme ve ve- 
lechrámu celého katolického světa oltář svého 
světce, a připomenul jsem jej jako světce 
eucharlstického, u nějž Eucharistie upevňo
vala osobni statečnost a pevnost charakteru 
— vlastnosti zejména naši mládeži v dnešní 
době tolik potřebné.

Týž den dopoledne jsem měl ještě jednu 
zvláštní audienci u sv. Otce, k níž jsem mohl 
s sebou vžiti i naši bohosloveckou kolej. Po
voleni této druhé audience bylo všeobecné 
považováno za něco mimořádného. Sv. Otec, 
tentokráte neobyčejně svěží, vlídně hovořil 
s každým, vyptával se na studia, na rodiče 
a dával každému zvláštní požehnání na jed
notlivé úmysly. Cítili jsme všichni bezpro
střední působeni osobnosti, již Bůh vyvolil za 
hlavu Církve katolické a za viditelného zá
stupce svého Syna.

Kéž by jeho apoštolské požehnáni — jež 
posila celému národu českému — vládě i hla
vě našeho státu — provázelo nás všechny jak 
při všední každodenní práci, tak i při sna
hách o vyšší dokonalost Pak by naše drahá 
země jistě se stala rájem — ne pouze na po
hled — ale ve skutečnosti. A k tomu chceme 
společně pomáhat všichni. ,

MurlnnakÁ «1 r ni i na k n č i í a s v. I | ná 
c e bude konali rvou oovyklon měfiéni «chůzi v Drn- 
žiniké kapli ve středu dne 12. března t. r. o 4. hodině 
odpolední. Od %4 duchovni četbo.

Postní kázání v katedrále sv. Víta v neděli 
dne 9. března o 4. hod. odp. má P. Dr Jan Ev. Urban 
OFM. (Přínos věřícího pro vieobecné dobro a blaho).

Pobočka apoitolátu a v. Cyrila a Me
toděj« při opatství Na Slovnnech (v Ematt- 
xíeh) pořádá v dobé od 3. do 17. III. cyklus předná
šek ..Křesťanský Východ“. PonČ»adt bývalá přednáš
ková xíň v klášteře Na Slovnnech jest nyní přeinfinč- 
na v provisorní kapli, bude se tyklus konat! v před
náškovém sále O. O. Domlnlkánů v Prazo I., a to 
v tomto pořadí:

fl. III. p. Th Dr Ivan MactyUak C. Sl. B.í V. 8« 
Solovév a sjednocení.

10. 111. O. Jan Nep. DieSka T. J.: Platonism a vý
chodní mentalita. «

13. III. Macro Prof. PhDr Jo«. Vašicu: Charvátvký 
hlaholkmus v klášteře Na Slovnnech.

17. III. JI’Dr Job. Myslivec: Byzantské církevní 
uměni.

Začátek vidy o půl osmé večer. — Dobrovolných 
příspěvků bude pouiito na opravu náletem poškozené 
kaple Svatých Kosmy a Damiánu v nádvoří kláštera, 
která Jest určena pro slníby Boží obřadu byrantsko- 
slovanského.

Základy spolupráce
Protože nerad píši jen tak. aby se psalo, pro

tože hledím, když již píši, podívat se na problé
my trochu hlouběji, proto jsem se v poslední 
době nezabýval našim poměrem k Slovákům, 
Shledal jsem několikrát, jak těžké je zde do
rozumíváni a mimo to zasahovali i různi čini
telé vnější, takže jsem si řekl: Bude lépe 
mlčet«. Když oväem se v posledním čísle »Kato
lických novin« objevil článek: »Českým katolí
kům slovenský katolicismus podává ruku«, zdá 
se. že přece jenom je třeba odpovědět. Opak by 
byla nezdvořilost a nesiuánost.

Článek obsahuje tedy výzvu ke spolupráci. 
Myslím že ta Spolupráce již prakticky existuje. 
Na podnět slovenských biskupů se budou letos 
konat! oslavy svatovo) tčšské, a my. čeští kato
líci. doufáme pevně, že Vojtěch, který je jak 
u Cechů tak u Slováků upřímně uctíván, nás le
tos skutečně značně přiblíží. Mimo to existuje 
spolupráce, jak se jeví na př. v četných návště
vách českých katolických pracovníků na Slo
vensku. kteří tam konají přednášky a jsou tam 
pokaždé velmi vřele přijati, jak o tom v »Kato
líku« nedávno psal dr. Jaroslav Beneš, jak to 
zažil na př. arch. Jaroslav Čermák a jiní.

Taková spolupráce by ovšem mohla existovat 
i kdybychom nežili v tednom státě. Protože 
v něm však jsme, jde o spolupráci mnohostran
nější a hlubši. A tu kladou Slováci »conditio si
ne qua non«: podmínku, na jejímž splněni vše
chno záleží: Samobytný slovenský národní život. 
My, čeští katolíci prý jím ho nesmíme popírat, 
podkopávat, sabotovat a odbourávat. Zde tedy 
začíná problém.

Nejsem oprávněn mluvit jménem českých 
katolíků, jen tak sám za sebe rozjímám a uva
žuji. a přece myslím, že v tomto bodě by se 
mnou všichni souhlasili: Nechceme se nikterak 
dotvkat slovenského národního života, nějak jej 
popírat, podkopávat či sabotovat. Tím ovšem 
věc není vyřízena. Kdybychom totiž žili na př. 
někde na Islandu, talc by to asi bylo vše mno
hem prostší. Takto však, zde, na tomto expono
vaném místě střední Evropy, je to mnohem 
komplikovanější. Jde totiž o to. jak mají dva ná
rody tvořit jeden Jednotný stát. Tak jako mají 
slovenští katolíci dojemnou starost o svoji ná
rodní svébytnost, musíme i my, čeští katolíci, 
mít starost o svůi národ, o jeho zajištění, o za
jištění státu, v němž žijeme. Nemůžeme říci že 
nám tyto věcí .lezou z krku« a demagogicky zjed
nodušovat podklad celého našeho spolužiti na 
»neomezenou vůli obou národů žit v jediném a 
nedělitelném státě«. Jestliže člověk, který na 
druhé straně dovede projevovat tolik cynického 
pohrdáni pro národní cítění, tak neomezeně »tu
to společnou státní vůli« velebí, nak Je to pouhá 
demagogie, kterou se ke skutečnému rozřešení 
nepřiblížíme ani o krok. Již jsem to jednou na
psal: ani tam. kde jde o pouhé dva lidi, na př. 
v manželství, nestaví se celý život jen na něja
kých citech, které jsou tolik, .olik měnlivé. Kde 
jde o spolužití dvou národů, neobejde se to bez 
fakt, bez čísel, bez bedlivého uvažování různých 
pro a proti, jak jich na př. přinesl spoustu člá
nek »O ústavu mezi Cechy a Slováky« v 49. čís
le »Dneška«. A tak na tato fakta a čísla musíme 
být připraveni I my češti a slovenšti katolíci, a 
případné smlouvání nemusíme a nesmíme pak 
hned vj-dávat za zlou vůli, za vůli druhého zkra
covat a okrádat. Bude se vždycky jednat o spo
jení dvou těžko slučitelných věcí: O svébytností 
dvou národů, která přece musí nutně splynout 
v nějakou Jedribtu. v nějakou skutečnou jednotu. 
Tato jednota musí vždycky zajímat Cechy. Ne 
z nějakého imperialismu. Právě z obyčejného 
realismu. Z dějinných zkušenosti. Z perspektivy 
nových možných nesnázi, bojů a válek. Nedospě- 
jeme-Ii k tomu, aby Slovák živelně cítil, že jeho 
vlast je v Aši. stejně tak. jako Cech, že jeho 
vlast je v Trebišově a aby byli oba dva poctivě 
připraveni hájit jak Aš, tak Trebišov, když by 

to bylo nutné, třeba životy svými, pak nemáme 
skutečné jednotný stát, pak by se nám jeho jed
nota zhroutila při prvním prudším závanu mezi
národního větru. A jak se k tomu cítění do
spěje? Musí k tomu přispívat škola, musí k to
mu přispívat pokud možno jednotnost našeho 
života, stejná úroveň kulturní, jak na ni narážel 
pan president republiky ve své nedávné řeči.

To vše není možné bez stýkáni, bez určitého 
prolínáni jednoho národního života s druhým. 
A nedosáhne se toho, bude-li na Jedné straně 
stálý strach z odnárodnění. strach znervosňujicl 
a jen horkosti a nedorozuměni plodící. Pocti
vým hledáním, takřka pokusnictvím. přemáhá
ním obtíži se k tomu může dojít, ne podezřívá
ním, nebo hádáním o slovíčka. Tak vypadá a 
bude vy-padati konkrétní život a k zvládnuti 
jeho potřeb by nám měla pomoci společná víra. 
PPtřeb, mezi něž patři také na př. otázky fi
nanční. Nejsme tak bohatl, abychom unesli ně
kolikerý úřední aparát. Nepůjde to bez počítání 
a šetřeni, za kterým také nelze vždy vidět jen 
vůli odnárodňovat. Ani zde nepomůže demago
gické zjednodušováni problémů.

Celkem je nutno řičí, že na pouhém spekulo
váni se nedá vybudovat nic opravdu životného. 
Nedospéjeme-11 k vzájemné drivere, je marně 
všechno snaženi, ve chvíli zkoušky to všechno 
zase selže. Budeme nedůvěřovat některému ve
doucímu člověku, protože neni naši národnosti, 
budeme vybírat na vedoucí místa lidí ne podle 
jejich schopnosti, nýbrž zase hlavně podle ná
rodnostní matematiky. A to vše pro nedostatek 
důvěry. A zase zde je místo, kde by se měla 
ukázat naše víra, která může hory přenášet. Ne 
pouze v politicko-stranických kombinacích, na 
které bychom jenom ke škodě skutečného du
chovního života lepili názvy katolicity. Králov
ství nebeské je podobno kvasu, který nikdo ne
vidí a který přece pracuje.

S nejčistšim svědomím opakujeme znovu, že 
nemáme žádných úmyslů počeštovat Slováky, že 
nemáme žádných tužeb centralistických, pokud 
centralismus neznamená nezbytnou a neoddisku
tovatelnou jednotu.státu, potřebnou k tomu, aby 
se v něm dalo spokojené žít, aby trochu impo
noval na venek a aby se nemusel bát, že se roz
padne při prvním náraze ze zahraničí.

Pisatel zmíněného článku žádá, abychom se 
vžilí do jejiclj poměrů a dějin. My však musíme 
za totéž prosit Slováky. My máme stejně pohnu
té dějiny, nejpohnutějši v posledním desetiletí! 
Nechť se na nás Slováci nedívají jako na impe
rialisty, kteří je chtějí pohltit, nýbrž jako na 
malý národ, jenž několikrát v dějinách unikl 
takřka zázrakem záhubě a jenž proto hledá za
jištění, hledá spojence, hledá bratry, nc pouze 
obchodnicky obratné partnery, kteří bedlivě po
zorují. kde to kdy bude výhodnější.

Kéž by nás naše katolická vira opravdu spo
jila. Nemysleme přitom v první řadě na to, kolík 
nás je a kolík tedy máme mít vůdčích míst. 
Křesťan, učedník Kristův, učedník Toho, jenž 
svým křižem vykoupil svět, by si měl být vě
dom. že Je solí země nejenom v tom smyslu, aby 
druhé poučoval, ale — a snad ještě více — 
i v tom smyslu, aby svou trpělivosti, svou roz
vahou. svou moudrostí snášel a napravoval chy
by druhých, aby Jim prakticky ukázal, že ne
existuje žádné »posvátné sobectví« ani u jed
notlivců. ani u národů, nýbrž že jak o jednotliv
cích. tek v národech platí slova Mistrova: Hle
dejte nejprve království Boži a spravedlnost 
jeho a ostatní vám bude přidáno.

Čeští katolíci se o to s pomocí Boží chtějí po
ctivě snažit. ak.

Studium catlinllřum žádá o uděleni, kdo bý si přál 
a závazně navštěvoval řady přednášek z těchto oborů, 
která by se coleglum docentů snažilo zavěsti: Sociolo
gie. Státovéda. Církevní dějiny. Pedagogika. Moderní 
filosofická soustavy. Katolická Akce. Mystika. Praha 
II, Jungmannovo nám. 18.

Jindřich Středa:

Na 10. března
(Den mučedníků španělské tradice.)

Tento výroční den nás nabádá, abychom sa 
vypořádali s oněmi kritiky, kteří nás podezřívají 
z podceňováni významu hispánské myšlenky. 
Mohli bychom odpovědět, že toto podezřeni je 
samo o sobě došli nečekané. Kdopak se u nás 
dnes vůbec, až do nedávného a pěkného článku 
v »Lidové demokracii« zabýval Španělskem 
z nemarxistického stanoviska? Časopisy se ome
zovaly na poslušné otiskováni názorů a zpráv 
CTK a nezmohly se ani na komentář, když 
k presidentovi republiky byla uvedena La Pa- 
sionaria. Jakobychrnn měli hlavu státu na to, 
aby se musel bavit s takovou levicovou kuriosi
tou. Nápodobně nikdo nic nepřfpomenul. když 
žádali odměnu lidé, kteři ve chvíli před největ
ším ohrožením státu ho opustili, aby proti všem 
čs. vojenským předpisům bojovali ve vojsku 
barcelonské vlády. Kdyby nám aspoň byli při
nesli spolehlivé zprávy o fašistické výzbroji! 
A za druhé by se nám mohlo vytýkat přezíráni 
katolické tradice španělské tehdy, kdyby pvlo 
trochu více vůle zastávat katolickou tradici 
českou. Dosud ale na př. konfiskace Valčfc se 
může oficielně odůvodňovat jakožto trest za re- 
katolisaci Čech, aniž by v tomto mňoukáni naše 
katolická veřejnost spatřovala něco zvláštního. 
Nelze ledy příliš zazlívat někomu, kdyby špa
nělské katolické zájmy hájil stejně chabě.

Ale jde tu o něco jiného a šice o otázku, do 
jaké míry dnešní režim Francův je představite
lem této španělské tradice. Na první pohled 
otázka zbytečná! Právč dnešní »Den mučedníků« 
byl Francovým režimem uznán za památný den, 
a ku pěstěni Hispánské myšlenky byla zřízena 
zvláštní »Rada hispanity«. Ar.o, to je na jedné 
straně. Ale na druhé je heslo nového režimu, 
potažmo falangy, do niž Tradicionatistická Obec 
bvla násilně včleněna — »gleicligcschajtet: A to 
jak známo zni: Espaňa Una! Espaňa Libře! 
Espaňa Grande!« — Tak se podíváme na poměr 
tohoto hesla k tradici. Španělsko Jedno! Je do
statečně známo, že déjinná španělská monar
chie, založená dvojici Katolických králů a ve 
Zlatém věku zářící nad rekatolisaci Evropy, ne
byla jednotná. Skládala se ze dvou států čili 
korun — kastilské a aragonské. a každý stát zase 
ze samosprávných zemí. Je pravda, že na po
čátku Osvíceného XVIII. století Filip V. zrušil 
většinu aragonských svobod; právě proto, že 
viastnim představitelem španělskosti byl jeho 
soupeř, za něhož se Bercelona tak tvrdošíjně bila. 
Je také pravda, že liberálně-kapitallstický re
žim zahájil své konstitučni dílo právě tim sjed
nocením španělských států, na něž je tod’ Franco 
tak pyšný. Je ale neméně pravda, žc za ařa- 
gonskou čili katalánskou samostatnost vedla 
strana katolická tradice tri války: prvou od 
1632 až dlouho po vergarské zradě, druhou od 
roku 1846, třetí pod katalánským národním 
hrdinou Tristanym v sedmdesátých letech: tim 
se federální povaha španělského soustátí stala 
nerozlučnou součásti integrálního programu. Tak 
se věci mají s Francovou »Espaňa Uná«. Co se 
týče Španělska svobodného, má být znórpo, lit 
na rozdíl od Francovy partajní diktatury a také 
cd tendenci osvíceného absolutismu XVIII. věku 
program tradicionalismu je založen na zachová
ni, ale kde je toho třeba i obnoveni zemských 
svobod. To se týče především čtyř baskickýcn 
zemí Kdežto to‘iž levicový režim, s jehož zá
stupci teď máme diplomatický styk, povolil 
Baskům autonomii teprve in extremis, v oka
mžiku své vlastní agonie, naopak dějinná své
bytnost království navarrského a tří provincií je 
odedávna dodržovanou zásadou positivního stát
ního práva tradičního. Tím je také vyvrácena 
představa, jakoby odpor tradicionalismu proti li
berálnímu a nyní proti diktátorskému režimu 
byl způsoben toliko rodinným zájmem dynastic
kým. Věc se má právě naopak. Ne nadarmo ve 
»čtyřčlenném hesle« hlava státu je jmenována 
až naposled. Na prvním místě je Bůh: na dru-

Terezie Neumannová a Kon« 
nersreuth po válce

Přes dvacet lét již je bavorská vesnice Kon
nersreuth nedaleko českých hranic dějiátém ne
obyčejných zjevů, před nimiž stojí mnoho lidí 
v rozpacích, zda jsou či nejsou původu nadpřiro
zeného. Terezie Neumannová, stigrmatisovaná 
z Konnersreuthu. přežila Hitlera i válku a násle
dující řádky, které přinesla pražská »Práce«, pře
javši je z časopisu »Der Volkswille«, liči, jak to 
vypadá v Konnersreuthu nyní:

Když ne buj chýlil ke kund, jednotka SB-sáků 
bránila vesnici a konečně ji zasypala dělostřelec
kou palbou, zatím co Američané hleděli obec 
uchránit před zničením. Polovina vesnice byla 
zničena a také domek rodičů Neumannových těžce 
poškozen, ale konečně za pomoci amerických vo- 
jáků byl opraven a upraven. A tehdy nastal silný 
proud amerických návštěvníků do Konnersreuthu. 
Američtí vojenští duchovni starali se o pořádek 
a za jejich vedeni prožívali návštěvníci vzrušující 
extase. Kardinál Faulhaber prohlásil v »Církev
ních novinách«.: »Největším tajemstvím není to, 
žc naprosto nepřijímá žádnou potravu, ani její 
stigmata, která nosí, nýbrž fakt, že si zachovala 
onu jednoduchost navzdory všem poctám, jichž 
se ji dostalo po dobu dvou desetiletí.«

Farář Naber potvrzuje, žc o velikonocích při
šly tisíce návštěvníků. Theresiin dům byl hustě 
obléhán návštěvníky, kterým vidy po .šesti bylo 
dovoleno za vedení amerických vojenských du
chovních býtl přítomnu, po dobu několika minut 
jako svědci otřásajících extasf. Jeden z Američanů 
o tom napsal v »Církevních listech»: Skupina byla 
přítomna, když Therese se zjevila smrt Ježíšova. 
KněŽi vyprávěli, že po smrti Ježíšově klesla do 
lože se všemi znaky vlastni smrti. Pohled na ni 
přítomnými tak otřásl, že dojem bude pro né ne
smazatelný až do konce života. Kněžím bylo také 
dovoleno dotknout^ se ruky Thercsy a ti dosvěd
čuji: Byla to ruka zemřelá. A tito duchovni často 
zírali u posledních měsících smrti v tvář, neboť 

byli přítomni všem bojům. Půjdu znova do Kon
nersreuthu, možná již za několik týdnů. Všem 
těm, kteří ještě slouží v armádě, přeji brzké pro
puštění. Vám, kteří jste již v civilním životě, zá
vidím, ale vlastně nikoli, mně je přece možno 
na\:štíviti Theresu, nejvýmluvnější a nejvzneše
nější divadlo nebe na této zemi — a o toto vše vy 
přicházíte.»

Co je v Konnersreuthu jaksi příjemně ná
padné, píše reportér, je. že se tam z toho nedělá 
obchod, Dnes š8letát jakož i její prosti rodičové 
nepřijímají darů. To, co dárci tam zanechají, je 
předáno místnímu kostelu pro dobročinné účely. 
Theresa sama podpisuje tisice obrázků svátých, 
zvláště pr0 americké vojáky, a pošťák, ji stále 
nosí hromady dopisů, které částečné jsou psány 
v cizích jazycích, jimž Theresa nerozumí. Vzhle
dem k ranám na rukou a nohou nepracuje, ale 
mimo dobu extasí a velikonoc neleží. Theresa je 
stálou návštěvnici kostela a její jedinou potravou 
je denně trocha vody.

Tato zpráva v »Práci* končí těmito slovy: 
»My Češi zůstáváme skeptiky, podporování do
konce názorem nejvyéáích církevních kruhů, které 
k případu neřekly své konečné slovo, a přene
chávají Bpiáe věc vědeckému bádání, aniž by 
se dotýkaly citů těch, kteří věří v působeni nad
pozemských sil.« — S tímto názorem může tento
kráte souhlasit ksždý katolík. Žádný katolík není 
totiž povinen věřit v jakákoliv soukromá zjevení 
a mimořádné zjevy a zázraky. Církev k tomu ni
koho nezavazuje, Zato tím více žádá, abychom 
cele a plné věřili všemu, co obsahuje ono velké 
Zjeveni, obsažené v knihách Písma sv. a v apo
štolském ústním podáni.

•

Dva druhy lidí,
jak se jeví v poměru ke koním, a ovšem 

i k lidem.
Paula KytUcovA ve své knize .Rodiče a dčti. 

popisuje svoji maminku a její .váieA milosrden- 
stvi<. Píše tam;

A ještě jednu vášeň měla: nevýslovně milo
vala koně, zvláště ty ubohé, staré a utýrané. Jak 
často se utkala na cestě se surovým kočím, když 
nedbaje jejích pokorných proseb, koně Ještě ne
lítostněji švihl a jí po vídeňsku vynadal! Poda- 
řilo-li se jí doslali se k takovému koni ubožáku, 
koupila v nejbližšfm obchodě bochník chleba, 
dala si jej rozkrájeti na tenké krajíčky (pamatu
jíc na bolavé dásně a špatný chrup starých ko
níčků) a osolila a stála tak dlouho u koně, až 
to všecko snědl.

Jednou šla mimo stanoviště drožek a její po
zornost upoutal ubohý drožkářský tahoun. 
Ohlédla se po prvním obchodě, koupila tam 
bochník chleba a koníčka krmila, nevidouc, jak 
z blízkého hostince drožkáři ji pozorují a se 
směji. Pojednou vyletěl na maminku rozzuřený 
chlap a začal řvát, jest-li sí z něho tropí blázny? 
Aby prý svůj chléb snědla sama, on že ještě 
tolik má, aby oba dva (t. j. koně I s maminkou) 
nakrmil! A co ještě pouličních nefalšovaných 
titulů na ni vychrlil! Vídeňský fiakrista a Frau 
Sofrl vom Naschmark měli prim, co se týče na
dávek, to už byla tradice. Maminka, strachujíc 
se o koně, vymyslila si toto: »Já nechtěla vašeho 
koně krmit, abych vás urazila pane, ale vzpo
mněla jsem si na koníčka, kterého jsme měli 
doma a kterého mně ten váš tak živě připomíná 
— já ho měla tolik ráda!«

Ona, která dovedla tak prudce vzplanout, 
k vůli zvířeti snesla urážky a vskutku hrubce 
upokojila; a když se koníček po ní ohlédl, tak 
pěkně zaprosila kočího, smi-U zvířeti zbytek 
chleba dát, že milostivě svolil. Ale i přes jeji 
krátkozrakost neušlo mamince, že si drožkář 
významně prstem sáhl na čelo, dávaje svým ko
legům tam v hostinci na srozuměnou, proč 
vlastně ji povolil. Když pak později šla tudy zas, 
uslyšela zřetelné zašeptnuti: »Die Narische!« To
to slovo bylo jí vnuknutím a pod jeho ochra
nou pokračovala v dobročiněni koním ubožákům.

Z druhého rodu lidi je předseda MNV., o nimi 
piie Michal Marse v »Dnešku« pod názvem

Předscda MNV. zavraždil koně.
A tento muž ještě snad dnes úřaduje, alespoň 

nedávno tomu tak ještě bylo. Uveřejňuji nej
prve tragedii dobytčete, a pak teprve truchlohry, 
jejichž obětmi byli lidé. Dávám zde mluvit! ob
čanu z Dubě a nakonec připojuji pitevní nález 
úředního zvěrolékaře ze Stětí:

»Jací lidé byli posíláni a přicházeli do pohra
ničí, potvrzuje stížnost spoluobčanů z obce Stra- 
chaly, okres Dubá u České Lípy. Pravdvost stíž
ností je doložena nejen řadou podpisů hodnověr
ných osídlenců, ale je ověřena i přiloženým pi
tevním nálezem úředního zvěrolékaře ze Stětí 
n. L. Stížnost uvádí: Koncem února 1946 za
přáhl B. M„ předseda MNV a rolník ve Stra- 
chalech. reversního koně (držitel MNV), do těžce 
naložgpého vozu, který ještě řádně zabrzdil. 
Když kůň nemohl vozem pohnout, dal mu na 
krk řetěz (!!), za který pak zapřáhl traktor. Tímto 
způsobem pak táhl koně za krk za ves na pole, 
kde kůň při zatáčení padl. Přesto jej dále táhl 
po zemi, a když přišli občané a domlouval! mu 
— předsedovi MNV!!! — hrubě je odbyl, že má’ 
od předsedy ONV v Dubě, Kubíšty. nařízeno, 
»aby naučil koně tahat-, a jinému do toho nic 
není! Proti vůli předsedy MNV občané koně vy
prostili, vypřáhli, a postavili na nohy a nechali 
mu pak koně na starost. Předseda MNV Moucha 
však řekl, že kůň musi dojít do stáje sám, a 
odešel domů. Po jeho odchodu kůň znova upadl, 
a takto zchvácený leže! přes hodinu ve sněhu. 
Teprve na opětovné upozorněni občanů dopravil 
koně domů.«

Blížil důkaz podává okresní zvěrolékař ze 
štítí n. L.. z jehož obsáhlého pitevního nálezu 
ze dne 28. února 1946 uvádíme:

»Reversní kůň č. 7703, valach, ryzák. 10 roků, 
165 cm, stav výživy dobrý, držitel MNV. Nález: 
Byl jsem volán 24. II. 1946 do Stráchal. že kůň 
onemocněl kolikou. Jelikož byla prognosa na
prosto nepříznivá, coronelni reflex už scházel, 
musel být kůň poražen. Zádně kolikové příznaky 
nebyly vůbec zjištěny. Pitva byla provedena 24. 
II ve 14.30 hodin. Kůže na hlavě odřená, zvláště 



hém vlast; a pak. před představitelem státu, jsou 
jmenovány Svobody, státní práva zemí hispánské 
federace, jakožto pravý obsah tradicionalisticlté- 
ho politického programu. Podle terminologie 
u nich obvyklé je hlava státu jen »praporeční
kem., idee: dodejme, že si také dovedli vynulit 
změnu v osobě. když idea toho vyžadovala. Idea 
samosprávy, opakuji; idea federální; idea baskic- 
ké a katalánské svébytnosti, idea svobody při
rozenou samosprávou obce počnouc a starobylou 
neodvislostf aragonského sudího konče. Tohle by 
bvla »Espaňa Libre!« O Spanélsku velikém mož
no být stručnější. Nikdo by nezazlival Francovi, 
že se snažil Španělsku vrátit Gibraltar, který je 
právě tak nesporným dědictvím a podstatným 
předhradim Snanělska jako Kladsko pro nás. Ale 
kdežto skutečná dějinná Hispanidad hledala svou 
velikost v křižácké myšlence a protireformaci, 
on JI hiedal po boku vrahů a novopohanů. Espa- 
fta Grande! — to byla ta. která Cortezovým me
čem v Mexiku rušila lidské oběti, která u Le
paní« lámala řetězy křesťanských o'roků: ne ta. 
která s obnovitelem lidských oběti, vězniteli 
křesťanských otroků, mučiteli královského dědi
ce vyměňovala vyznamenání. Která na ně do
konce měla odvahu napsat evangelický příkaz: 
.Carovo — carovi, Boži — Bohu.« V jakém 
ohledu byl tento příkaz dodržen! (Pokračování).

T. G. M.
Tichému poutníkovi krajem kolem Hodonína 

ee vtírá rada úvah i řada představ o životni cestě 
jeho velkého rodáka Tomáše Masaryka. Zohněna 
jdc-li s opačné strany, přes slovenské hranice, od 
kořenů jeho rodového původu, neodbytně vyvstává 
v mysli obrat, tak známý z čítankového líčení, jak 
na venkovském, voze se s místa na místo stěhuje 
rodina panského čeledína, jehož syn dovršil svou 
Životní dráhu na hradě českých králů.

Je to cesta obdivuhodná, s níž se dají srovnat 
osudy jen několika dějinných velikánů, ale je to 
také cesta podivná. Ještě nebylo právě po této 
stránce nesmírně rozrušených psychických pro
cesů, ideových svárů a bojů napsáno u nás dílo, 
v němž by byla ztvárněna vnitřní duchovni kon
stituce života T. G. Masaryka. On sám ovšem na
pověděl o tom hodně ve svém díle literárním j při 
jiných příležitostech. Ale přesto a právě po hlu
bokých zvratech posledních dob se naléhavě do
volává tento motiv Masarykova života větší po
zornosti, neboť v něm tfcví výměr jeho života 
vědeckého i politického.

Masarykova osobnost byla dosud velmi odbý
vána, i v záplavách oslavných řeči unikala jeho 
živá bytost, propadala se buď do frázi obdivova
telů nebo byla zahrnuta málo kritickou invenci 
odpůrců. A to bylo vůči Masarykovi vlastně nej
větší ironii. On sí toho byl vědom, marné vJak se 
ohlížel po někom, kdo by na stupni stejné inte
lektuální a mravní kapacity dovedl s ním sou
těžit. a z této soutěže vytěžit dáleko\vic než bylo 
mošno jedinci v jednom, směru. Snad jediný 
v-tomto smyslu byl na výši s Masarykem, ovšem 
nekryl se s nim svými zájmy, historik Josef Pe
kař. Je zajímavě a tato věc mluví přesvědčivěji 
než mnoho slov a dokladů jiných: Masaryk dal 
položí* na rakev svého vědeckého odpůrce rif i.

Z malých, pro naši kulturní veřejnost nepřed
stavitelně tisnirých poměrů se vyprostil Masaryk 
a dosáhl vpravdě aristokratické velkorysosti a 
vznešenosti, nikterak neslevuje s lidské prostoty, 
živé lidové upřímnosti.

Masarykův osobní profil bude zajímat, s ro
stoucím odstupem od jeho života všechny, kdož 
chtějí hlouběji a v organickém podáni pochopit 
tohoto tvůrce našich nových dějin.

Bude to jistě a snad především náboženská 
stránka, kterou sám Masaryk ve svém, životě 
zdůrazňoval, jež bude, podrobena kritice bez sen
timentálních podnětů mnoha lidi, že Masaryk byl 
»také křesťan», a bez zaujatých výtek, proč 
•nebyl Masaryk nějakým náboženským primitivem, 
jenž se spokojí běžným tehdy stylem, rozuměj 
v době jeho náboženské krise. náboženského pro
jevu. O. T.

v místě 2. a 3. krčního obratle bylo zřejmě vi
dět, že zvíře bylo za živa řetězem 
uvázáno a násilím taháno. Odřeniny 
na nohou, zduí-eninv na zadku a pod břichem. 
Pysky zduřelé, z úst krvavý výtok, sliznice oční 
zarudlé, až krvavé. Vnitřní nález po staženi kůže: 
Podkožní vazivo, hlavně na krku, žebrech, na 
zadku a v místech kloubů přerváno, s krevními 
výrony. V dutině břišní as 200 kub. cm krevní 
tekutiny. Výron krevní podél a kolem chřtánu 
a hltanu. Jazyk v prostředku úplně 
protržen. Slinné žlázy zduřelé. oční svalstvo 
rovněž oteklé. V dutině ústní: Sliznice krvavá, 
částečně odřená, dva přední zuby uvolněné, ko
lem zubů odřeniny, oči vystouplé, krevní výron 
na uších. Fraktura 1., 2. a 3. krčního obratle 
s výronem krevním. S koněm bylo tak 
hrubě zacházeno, že byl přímo umu
čen! Celý tento případ byl hlášen četnické 
stanici SNB v Zakšíně okres Duba. Doporučuji, 
aby pachatel, který tak nelidským způsobem za
cházel s korfěm, byl hnán k odpovědnosti, a byl 
mu předepsán k náhradě.

Dne 28. února 1946. Vlastnoruční podpis a 
razítko úředního zvěrolékaře ve S:čtf n. L.«

Jak tento předseda MNV jednal a zacházel 
se spoluobčany, lze nejlépe poznat ze stížností, 
podepsaných řadou osídlenců, kteří v pohraničí 
chtěli najít práci. Jen tak stručně uvádíme: Roz
biti hlavy rnzporkou jednomu sousedu, surové 
zbiti ženy jiného souseda a rvaní za vlasy, ná
sledkem čehož byla postižená po 8 týdnů v lé
kařském ošetřování, což Je známo nejen SNB 
v Zakšíné, ale i předsedovi ONV v Dubě Ztý
ráni dalšího souseda a jeho syna, vyhrožováni 
zabitím, roztrháni kabátu, při čemž «« nanadérnu 
ztratila náprsní tobolka s částkou 6900 Kčs. Lé
kařské vysvědčeni dokazuje zraněni nanadených. 
také tato věc byla stanici SNB v Zakšíně s při
ložením lékařského vysvědčení oznámena. Další 
ověřeni: zcizeni motocyklu, jeho zašantročeni au 
Lysé n. L., souhlas k převozu nábytku do jiného 
působiště občanu, který byl odsouzen podle re- 
tribučního dekretu 138/45, přesto, že ONV v Du
be vydal výslovný zákaz zcizení nábytku.

Z domova a z ciziny
Vatikán. Itálie a Rusko. »Vatikán je příliš ve

liký a Itálie přilii malá, než aby jejich politika 
mohla býti příbuzná« píše socialistický list Avan
ti v úvodníku, věnovaném stínu Vatikánu na 
italské zahraniční politice. List vytýká v prvé 
řadé svaté Stolici, že se postavila v čelo protl- 
ruského tažení a že slova a direktivy přicháze
jící od ni. mohou mít! vliv na miliony katolických 
Italů, zvláště však na Křesťansko-demokratickou 
stranu, která podle tohoto listu jako veliká stra
na, sdružující masy lidu, má prý v prvé řaae 
za úkol sloužit! vlasti. List italské katolické akce 
II Quotidiano se ohražuje proti tomuto tvrzeni, 
že Vatikán vede světové protlruské tažení. Vati
kán podnikal až do r. '924 vše. co bylo v jeho 
moci, aby dosáhl dohody s SSSR, Všecko bylo 
marné a situace se nezměnila ani tehdy, kdy pa
pež odmítl zúčastniti se »tažení« proti Moskvě, 
jak je navrhoval Hitler. Ant dnes nezamýšlí svá
tá Stolice nic zlého proti ruskému lidu, zradila 
by však své svaté poslání, kdyby neupazorňo- 
vala na neslučitelnost Kristova učení s atheistic- 
kým materialismem, jejž vydávají za svou ideo
vou základnu mnozí, kteří v Rusku vidí svou 
hlavní oporu a sílu.

Zvláštní duchovni Setba. V článku o proti- 
cirkevnim taženi v Itálií, jak je na př. represen
tuje satiristický týdeník »Don Basilio«, který 
byl před nedávném odsouzen sv. Ofticiem. nej- 
vyšším církevním úřadem pro ochranu viry a 
mravů, uvažují »Etudes«, jak to v té věci vy
padá ve Francii, a jsou celkem spokojeni. Hlav
ním protlklerikálnim borcem ve Francii je dnes 
Pierre Hervé, redaktor francouzského »Rudého 
práva«, redaktor »L'Humanité«. »Je třeba však 
uznatl, píší v Etudes, že ve srovnání s »Donem 
Baslliem« by články M. Pierre Hervého mohly 
sloužiti jako duchovni četba pro seminaristy.« — 
Pěkné grafické znázorněni.

Jeden rys na portrétu Pia XII. Zmíněný člá
nek v Etudes poznamenává, že protikněžská 
kampaň římská se nezastavila ani před osobou 
Pia XII. samotného. »Tyto řimské listy obno
vily proti němu obžaloby, které zasloužili někteří 
papežové z doby renesanční, ale které již po 
čtyři staletí se nikdo neodváží! vznésti proti ná
městku Kristovu.« Pisatel pak ukazuje, jak ne
spravedlivá jsou tato obvinění. »Římanům není 
neznámo, že papež dělá všecko možné, aby jím 
sehnal podporu, aby je pomohl živit. Vědí také, 
že ten. kterého chtějí (ony štvavé listy) srovná
vat s neihoršíml papeži renesance, je svátý 
kněz; k tomu stačí vidět ho jen jednou, jak se 
modlí. Právě včera mně duchovní rádce velkého 
hnutí francouzské katolické akce, když přicházel 
od audience, přiznal, že byl »úplně otřesen«, 
když papež, slyše zvonit »Anděl Páně«, začal se 
modlit tuto starobylou modlitbu se svými ná
vštěvníky.«

Olomoucká universita byla slavnostně ote
vřena 21. února t. r. za přítomnosti pana presi
denta a řady ministrů Cyrilometodějská fakulta 
bohoslovecká, jež jediná udržovala kontinuitu 
staroslavné oloumoucké university, získává sí 
právě po té stránce zásluhy a její děkan dr. 
Činek, známý horlitel unionistický. je prorekto
rem Palackého university. Budováni této uni
versity si vyžaduje velkého úsilí za současného 
stavu, kdy chybí mnoho předpokladů finančních 
a administrativních, zejména však se nedostává 
odborných vědeckých sil. které by plně repre
sentovaly akademickou úroveň. Jistě postupem 
ideové konsolidace bude dosaženo, že druhá mo
ravská universita vytvoří vědecké prostředí, a 
v něm si dobude zásluh, přesahujících provin
ciální význam. O. T.

Lelecká nehoda kardinála-mlsionáře. Po dva
krát jsme sledovali misionářskou cestu lillského 
kardinála Liénarta do rovníkové Afriky. Cesta 
nakonec skončila ohrožením života tohoto vy
sokého misionáře. Letadlo, ve kterém se na
cházel kardinál na své závěrečné etapě pastýř
ské návštěvy na rovníku, bylo nuceno nouzově 
přistát na velice nevhodném místě, porostlém vy
sokým křovím a to ještě za noci. Avšak kardi
nál i jeho družina jsou živi a zdrávi. Zprávy 
došlé z Guinee uvádějí, že se podařilo zjistit 
místo nouzového přistáni letadla a že již jim 
byla vyslána na pomoc záchranná četa.

Přibližujeme se přece jednotě světa? Kolik 
řevnivosti mezi národy se projevilo na přiklad 
len v boji o dosažení jižního nebo severního 
pólu. Kdo tam bude první? Angličan Scott na 
př. dosáhl dne 18. ledna 1912 jižního pólu, 
kde chtěl vztýčit anglickou vlajku nalezl 
tam však již vlajku norskou, kterou tam vetkl 
Amundsen. Ten totiž takovým takřka trikem 
předstihl Scotta a dostihl jižního pólu o měsíc 
dříve, dne 15. prosince 1911. Scott, jehož postup 
k pólu narazil na neobyčejné překážky, byl jimi 
tak vyčerpán a Amundsenovým předstižením tak 
zklamán, že to značně podlomilo jeho energii a 
přispělo k tragickému konci jeho výpravy: Jak 
on sám. tak jeho pět společníků zmrzlo na zpá
teční cestě. Mezi tim jsou dvě války, dvě straš
né války národů. Lidstvo chce jimi dospět k jed

Epištola mužům vědy
Ve svátek sv. Tomáše Akvinského 1947.

Drazi přátelé,

ani netušíte, jak velkou láskou zahrnuje nás 
všechny, kteří se věnu leme vědecké práci, řím
ský velekněz. Sám spojuje ve své osobnosti nej- 
vyšší vzděláni s nejhlubši pokorou a vybrané 
jeho prostřed! již přirozeným působením oboha
cuje denně jeho zralý rozhled a dodává jeho 
úsudkům rrúmořádnou váhu. K tomu pak přistu
puje ne; vyšší hodnost duchovní, která náměstka 
Kristova zde na zemi činí bdělým strážcem vši 
pravdy, tedy i pravdy, po které pátráme ve 
svých vědeckých studiích. A rozvážná jeho slo
va vynášejí nás k vysoké odpovědnosti, kterou si 
v běžné práci snad ani neuvědomujeme, která 
však zasluhuje ne|větší naší bdělostí, když sly
šíme: »Badatelé ve vědách posválných a ve vě
dách světských mají neobyčejný vliv na to. jak 

notě. Při nové výpravě k jižnímu pólu, kterou 
právě v těchto týdnech vede admirál Byrd, vzlétl 
admirál nad jižní točnu, zůstal asi deset minut 
r.ad ledovou pokrývkou vysočiny kolem točny a 
shodil pak jako symbolický projev krabicí, ob
sahující vlajky 54 států — člonů Spojených ná
rodů.

Podivně zpravodajství. V jednom z minulých 
čísel jsme psali o zlepšeni vztahů mezí sv. Sto
licí a SSSR. Zprávu jsme si samozřejmě nevy
myslili, nýbrž přejali z jiných, dosti vážných pra
menů. Byla, jak se zdá, bez podkladu. »Novoje 
Vremja« přineslo totiž velký článek o politice 
Vatikánu, jenž nasvědčuje spíše všemu jinému, 
než touze po dorozuměni. Přesnost a cenu jeho 
zpráv si můžeme ověřit na tomto úseku, týkajícím 
se poměrů u nás: »V Československu, kde 
quislinkovské vládě Slovenska stál v čele prelát 
Tlso. byla v březnu 1946 odhalena protistátní 
tajná organlsace. spojená s Vatikánem. Byla po
dobná německým oddílům Wehrwolfů. V této or- 
ganisaci byla skupina katolických slovenských 
kněží. Byla spojena s reakčnimi živly Německa. 
Rakouska a prostřednictvím Sidora a Durčan- 
ského s Vatikánem. Organisátorem této terori
stické organisace byl jesuitský kněz a agent za
hraniční výzvědné služby Kolakovíč. Kolakovi- 
čovým agentem byl také Bohdan Chudoba, re
daktor Obzorů, časopisu to katolické lidové stra
ny.« Víme všichni, jak to bylo s tou »protistátní, 
teroristickou organlsací«. že totiž z ni nebylo 
nic. že Kolakovič je dávno propuštěn atd. atd. 
Není asi třeba každé slovo této zprávy brát za 
nějaké úřední prohlášení. Je to kus novinářské 
velkohubosti, je to typický přiklad. 1ak se vyrá
bějí zprávy, vem kde vem. o pravdu se nestarej, 
ono vždycky něco zůstane. Balada stará «— stará! 
Plyne z ni. že še nemůžeme oddávat žádnému 
růžovému sněni, plyne z ni ovšem také nutnost 
odpovědnosti, abychom totiž nedávali takovým 
lidem záminku k podobnému zpravodajství ně
jakým zbytečným slovním oposičnictvim. Jen 
trpělivou prací je třeba dokazovat, že na konec 
pravda vždycky vítězí, a je třeba ii fanaticky 
pomáhat k vítězství. Totiž fanaticky v tom smy
slu. že vždycky pravdu mluvíme a podle pravdy 
jednáme. Ve všem a všude. ak.

Nemístná šetrnost. Častěji čteme o divném 
hospodářství áa př. v různých místních nebo 
okresních národních výborech. Kolik prý jenom 
stoji všechna ta auta a všichni ti šoféři. Kolik 
se vydá na representaci .když se na př. v Ruzyni 
pořádá jedna večeře, která stoji 150.000 Kčs. 
A je proto divné, když najednou Rudé právo 
roní slzy nad 60.000 Kčs, které byly vydány za 
parlamentní interpelace poslanců, když vypočí
tává. že jedna interpelace stoji 300 Kčs. Podávat 
interpelaci tjlenům vlády je jedním ze základ
ních práv poslanců, jednou z hlavních známek 
demokracie a proto je jistě šetření na této věci 
nemístné. Tak chudi jistě nejsme a máme tolik 
jiných příležitostí, kde lze větším právem šetřit.

Neškodilo by více klidu a věcnosti. Když 
hlavni editorialists »Vyšehradu« vysloví své 
»jářku«, pak je to skoro jako když starozákonní 
prorok začínal: »Slyšte nebesa, a dávej pozor, 
země!« Velký rozdíl je ovšem v tom. co násle
duje. U proroka to bývá, i čistě lidsky vzato, 
podmaňující krása rozvlněného lidského nitra, 
kdežto po »jářku« následuje jen řada různých, 
dost sprostých nadávek. Jednou ze známek, no- 
dle nichž se poznává pravdivost nějakého mí
něni. bývá věcnost a klid, s jakými je někdo 
háji. Myslím, že bychom vskutku došli dál, že 
bychom také lidem z jiného tábora více impono
vali, kdybychom se při všem svém mluveni a 
psáni o tyto rozeznávací známky více starali. 
Silnými slovy pobavím snad lidi, kteří se nudí 
v kavárnách, ale sotva jimi přispěji k lepšímu 
poznáni pravdy. Jsou to stále ti učedníci Leona 
Bloye. »kteří se zhlédli na nesmiřitelnosti, sile 
výrazu, ne ovšem vždy už tolik na bolestném 
utrpení a vyznavačstvi Chudého.« Jsou to kato
líci, kteří si velmi pochvaluji, když kněz nemi
losrdně tepá různě chyby jejich odpůrců, kteří 
jsou k němu uctiví, pokud smýšlí a mluví podle 
jejich politického a celkového vkusu, kteří však 
přestanou být uctiví a kteří se dovedou stát vel
mi urážlivě neuctiví, připomene-li jim. že i oni 
se v něčem mýlí nebo mohou mýlit. Ještě dodá
vám. že jsme se nikdy v »Katolíku« nevydávali 
za církev učící. Nikdo z nás. nejméně jistě arch. 
Čermák. Pronášíme svá míněni, snažíme se je 
dokázat a přijímáme vždycky rádi i mínění 
opačné, isou-li stejně poctivě míněna a jsou-li 
stejně poctivě dokazována a hájena. Rozčilení 
však není program.

Záplava rozvodů. V samotném Hamburku 
bylo v prvních deseti měsících r. 1946 projedná
váno 10.147 rozvodových při. z toho bylo vyslo
veno 9500 rozluk. Dovedeme si představit, kolik 
mravní bídy se skrývá pod těmi čísly a jak ve
lice je dnešní evropské lidstvo nemocné, jak ma
lé jsou tedy vyhlídky na skutečný mír a blaho
byt?

ostatní lidé si uspořádají svůj život« Už jste 
se zamyslili nad tím, že podle nás. podle našich 
názorů si utvářejí názory naši spoluobčané a že 
podle naší poctivosti se řidi poctivost života ve
řejného?

Jest to právě poctivost, které nás učí vědecká 
práce, poctivost, kterou si hájíme jako největší 
svůj poklad a této poctivosti si na nás váži pře- 
devšim Sv. Otec, jenž soudí, že »z poctivosti ne
porušené nauky vědecké se rodi i poctivost mra
vů jak soukromých, tak veřejných«. Jest proto 
morální naše odpovědnost před světem mnohem 
větší, než by se nám to zdálo v tmavé laboratoři 
nebo v tichu pracovny. Zde jest kořen světové 
organlsace UNESCA, která sdružuje vědecké 
pracovníky, vychovatele a pracovníky kulturní. 
SÍ! ukrytých v těchto mužích chce použiti pro 
posilněni mírových snah, pro ovlivněni veřej
ného míněni a tím i odpovědných polklků.
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Sv. Otec se nespokojuje sc zjištěním velikého 
významu pracovníků vědeckých na ostatní jejich 
spolupobčany, nýbrž hledá přímo prameny, které 
by obohatily muže, zabývající sc vědeckým bar 
dáním a »osvětlující lak cestu společnosti lid
ské«. Prameny tyto nalézá u doktorů církevních 
sv. Tomáše Akvinského a sv. Alberta Velikého. 
Ochraně sv. Tomáše odporoučí badatele ve vědě 
theologické a ve vědě filosofické již v roce 1880 
velký papež Lev XIII. a ochraně sv. Alberta ba
datele ve vědách přírodních, v roce 1942 upro
střed války nynější papež Pius XII. Právě válka 
ukázala, jak mohutnou zbraní je věda a že ji 
může býti právě tak použito ke zkáze lidstva, 
jako k blahu jeho.

Snad se některému z kolegů nevěřících bude 
zdáti tato nebeská patronance při nejmenšim 
zbytečná. Jest však třeba poctivě -doznati, kde 
má badatel největší potíže. Jest to vždycky myš
lenka, jest to vždycky nápad, jest to jasný po
hled a nic z toho nelze vynutit!. Lze jenom vzdv 
chati, že dáme království za stopu vedoucí 
k rozluštění experimentální záhady, že vše obě
tujeme za objasnění záhady spekulativní, ale vy
nutili nelze zde nic. Lze jenom děkovat! Duchu, 
obdaří-li nás svým darem. A radost naše z ne
beské patronance je v tom. že jsme prostřednic
tvím církevních učenců-světcú úžeji připoutáni 
k samotnému zdroji moudrosti a vědy.

Ci jsou učenci nevěříc! ve svých úspěších 
důkazem, že netřeba Ducha — dárce moudrosti 
a vědy? Duch vybavuje každého člověka dosta- 
tečnýml prostředky k tomu, aby mohl svojí práci 
oslavovati Boha, tedy i učence vybavuje schop
nostmi pro vědeckou prá i. Jest na učenci, do 
jaké míry svých schopností využije. Plně jich 
využije pouze badatel pokorně svého Tvůrce vy
znávající. poněvadž jedině pokorná víra nás zba
vuje pletiva pýchy a vytváří z duše naše pře- 
jemné předivo, reagující na každý závan intuice. 
Do té pak míry, do jaké si zachovává ušlechti
lou duši vědec odklánějící se od Boha, do té míry 
jest ještě schopen použiti svých schopností pra
covních. čím větší bude jeho odklon od pokor
ného postoje věřícího člověka, tím vice překážek 
mu zahradí schopnosti pro vědecký úspěch, až 
případně vědecké práce úplně zanechá, jak jsme 
toho svědky u mnohých nadějných jinochů po 
prvním rozletu vědecké tvorby.

Jen opak je jasný na příkladech obou světců- 
ochránců vědy, kam totiž vede svatost života, 
v hluboké víře i v oblastech vědeckého tvořeni. 
Tomáše jako filosofa nepřekonal od třináctého 
století do dnešního dne žádný filosof. Dávno opu
štěni jsou Descartes. Kant. Hegel. Schopenhauer 
a jiní filosofové, jeiich dílo nezůstalo schopno 
života, nelze na Jejich podkladech budovat! dále, 
jen tu a tam některý zdravý postřeh zůstává 
cenným dědictvím. Naproti tomu dílo sv. To
máše rozkvétá po všechna staletí znovu a znovu 
a dnes jsme svědky nového Jeho rozmachu ve 
všech zemích. A dílo sv. Alberta Jest dáno dílem 
sv. Tomáše, neboť poklady svého učitele Tomáš 
bohatě rozmnožil a ve svých spisech uchoval. A 
vědecká veřejnost odkryje v Albertových spi
sech mnohé podněty a mnohé pravdy dnes buď 
málo znájné nebo zanedbané, z nichž nikterak 
není nejmenší jeho životní heslo podle slov sv. 
Pavla: »Neviditelné vlastnosti Boži poznávají 
tvorové z toho, co učiněno bylo.«

Osvojme si, drazí kolegové, toto pavlovské 
heslo. Tim se dostáváme k nejvyšší metě veške
rého vědeckého badáni, kterému se dostává po
sledního a nejvyššiho posvěceni teprve tim, že 
v poznatcích vědy pronikáme až ke světlu sa
motného Tvůrce. A nikdo z Vás neměj obavy, 
že způsobí násilí své vědecké tvorbě, v důvěře 
nechť jen přijme závěrečná slova z dopisu pa
peže Pia XII, z něhož jsou také dřívější úryvky, 
slova vzácná a pro mnohé osvobozující: »Až 
vědci se naučí podle vzoru sv. Tomáše a sv. Al
berta zařaditi vypracovanou svoji nauku do nej- 
ušlechtllejšiho spojeni s pravdu nejvyšší. tehdy 
zcela jistě poznají nádheru Božího světla, pokud 
ji lidský duch vůbec postřehnout! může; bude 
to světlo, které neporuší zákon lidský, které jej 
naopak rozšíří a rozmnoží; světlo, které lidskému 
rozumu nikterak na jeho důstojnosti neubírá, 
které naopak jeho ušlechtilost  ̂bystrost a sílu je
ště znamenitě upevni.«

Se synovskou vděčností ujišťujeme my všich
ni Sv. Otce, že všechnu lásku jeho, péči jeho a 
vzácné pochopeni chceme za podpory našich ne
beských ochránců obrátili v pokoru srdci zasvě
cených laboratořím a pracovnám.

RNDr. Artur Pavelka.



Na okraj nového 
kancionálu

(První část viz v čísle 8.)
Jestliže se takto podařilo uvést opravné sna

hy »vybroušenějšího« vkusu v pochybnost a 
uháiltl čest původnímu stavu, nebezpečí tím 
nebvlo zdaleka přemoženo. Upravovatelé. aby 
uhájili své právo, změnili taktiku a od ošidného 
vkusů vzali útočiště k prosodil. což ie věc vědní 
a spolehlivá. Široce založený a podrobně vypra
covaný Králův s.V3tém prosodic přizvučné při
cházel iako na zavolanou. Poněvadž dokázal, že 
neien naše neilepši poesie, ale i píseň lidová ie 
samá »orosodická chyba«, znělo to zaiisté iako 
výzva k přezkoumáni textů náboženské pisné. 
které se neukázaly o nic lepši. Dva velké pod
niky zpěvnikové: Cesta k věčné spáse, sbírka 
modliteb a písní. kterou vydal v B ně roku 1912 
profesor církevních dějin a kanonického práva 
Dr. K. Eichler s pomocí Přibyslav ckého faráře 
JakuDa Pavelky, jakožto básníka — a Český 
kancionál Orlův z roku 1921, na němž jakožto 
básník pracoval Msgr. VL Hornof. Oba správci 
slovního textu Pavelka i Hornof. jakožto dů
slední věřící Králově prosodii podrobili verše 
písni bedlivému přezkoumáni, přepisujíce slova 
v prosodieké značky, aby tak o zjevili obraz, 
který ie doiista naplňoval zděšením a vynuco
val bezděky otázku, jak takto proti srsti se 
mohlo oo staletí zpívat. Poněvadž s přemístěním 
slov se na mnoho nevystačilo, bylo nutno ze
jména pro překážku rýmů předělat celý verš a 
v důsledku toho i předchozí nebo nás>eduilci a 
tak vznikaly úpravy původnímu zněni nepo
dobné. které ukládaly oběma básníkům nad je
jich sily, lopotu a nesnáz za nesnázi tam. kde 
původni slovo si třeba pomáhalo konvenci, ale 
vyplynulo lehce neseno křídlem hudby a silou 
vroucího zaujetí. Vira v mechanism prosodic- 
kých značek a v pravidlo, které darmo vysta
vuje rozmarům poesie svůj lineál. zatarasila 
oběma básníkům cestu k poznáni, které vy
hmátl již před půlstoletím klasik české zpěvní 
dcklamace Bedřich Smetana, naslouchaje záko
nu zpívaného slova, jež se spravuje ne pouhým 
přízvukem, ale i kvalitami své příznačné délky 
a vlnou melodie, v nerozpoiitelném kontrapunk
tu těchto tři činitelů, z něhož piseň vyvěrá a 
jimž žije. Ze k postiženi správnosti nebo chyby 
tak složitého dějství mechanism pouhého pří
zvuku je nástroi hrubý a nedostatečný, je nad 
všecku pochybnost jasno.

Tento dávno dnes překonaný omyl o prosodii 
výhradně přizvučné zavinil, zejména v případu 
Hornofově. pronikavé zásahy do původních 
textů, které daleko předstihuji opravy a úpravy 
Fryčaiovy a jeho následovatelů. Další postup 
v tomto směru by znamenal úplný rozvrat sta
ré české pisně a nežádoucí rozpad do stále na
růstajícího počtu původni písně již nepodobných 
variantů. Jakou pohromu by znamenal takový 
stav s rozrušěným základem pro novou tvorbu, 
je až příliš nasnadě.

Poněvadž není místa na doklady našich ná
mitek. uvádím alespoň jediný z nejpřiznačněi- 
šich pro textové úpravy Českého kancionálu: 
známá vánoční »Chtíc, aby spal« ie v legendě 
podtitulem uvedena iako piseň z Qtradovic se 
zevrubnými daty i bibliografickými, za kterými 
čekáš tomu odpovídající přesný otisk této pře
krásné koledy. Co však následuje, až na trosky 
několika veršů, je skládání úplně nové a žel. 
doiista nikoliv krásnější, ale je to přizvučné 
prosodieké. A o to že by jedině šlo?!

Z uvedeného je snad jasno, že základem 
oživlé snahy po revisi dnešního stavu české du
chovní pisně a no edici zpěvníku jejím výsled
kům odpovídajícího není jen z příležitostné po
třeby času, ale z popudu hlubšího poznání 
vlastni věci. Thesaurus české duchovni písně, 
tohoto .jedinečného a nepřeberného bohatství 
které' od ranného středověku se rozvijí, rozrůstá 
a mohutni iako osobitý náš způsob chval bož
ských nemůže zůstávat toliko nesplaceným dlu
hem a tvárným snem naši hymnologie, má-li se 
dařit dilu na zpěvnících, které svůj zdar mohou 
zakládati jen na pevné společné záhadě, vyply
nulé ze studia veškerého pokladu české pisně 
duchovni a její osobité povahy, a nikoliv jen 
z rozmanitých zálibách, zdáních a potřebách 
více méně skutečných a duchovni české písni 
vlastních.

Nový kancionál, či vlastně jeho malá ukáz
ka. na jehož okral tuto poznámku píšeme, je 
částkou díla, jež navazuje na práci Steyrovu a 
na zásadv kancionálu Svatojanského ve svých 
podstatných rysech správné. Textové kritiky, 
jak ii uplatňujeme nad dilem světské literatury, 
může být v posuzováni písňového textu užívá
no ien s určitým omezením. Kostelní piseň. ži
jící v ústech lidu, doiista není jako báseň hlí
daná v podobě, v které byla vytvořena. Ale 
i duchovni piseň ie dílo s pečeti svého původ
ce. iež nesmi být porušována, což znamená še
trnost k ieiímu osobitému rázu, ieii stavbě a 
ieiimu výrazu, která ovšem nevylučuje pietni 
zásah, obdobný výměně zvětralých kamenů ka
tedrály za nové. Prakticky to znamená náhradu 
slov a rčení, jejichž význam se zatměl nebo po- 
šinul. Zpěvák musí rozumět tomu, co zpívá. Při 
zpěvu vznikající předěly, iež roztrhuji slovo ve 
dva celky významu nenadálého a často směš
ného ítyp: O Je - nesvatýl bylo nutno vyřídit 
často pouhou záměnou slov nebo retuší, aniž ráz 
a smysl verše byl dotčen. Podobně si upravova
tel počínal při význačnějších chybách deklamač- 
nich. Důvod, proč nezasahoval do valnou větši
nou len domnělých »chyb« proti prosodii. byl 
svrchu již vyložen. Třebaže si dovolil úpravy 
jiného druhu, kde určitá labilita textu to dovo
lovala. naprosto upustil od zásahů z titulu »vy- 
broušeňělšího vkusu«, ponechávaje výrazu útvar, 
který mu vtisklo cítění a smýšlení s<’é doby. 
Vcelku se práce vydavatelů řídila snahou o po
kud možno nejvěrněiši podáni písni v podobě 
původní anebo alespoň neistarší. což znamená 
právě tak nápravu porušené jednoty, iako ote
vřenou cestu k novému rozvoji české nábožen
ské pisně v duchu ji vlastním.

Albert Vyskočil.

Schola cantorum vás zve do Smetanovy síně, kde pořádá dne 12. března svůj 
»Večer lidové poesie českého předjaři a postní hudby«.

Toto jsou její francouzští soupeři, kteří přijedou brzy do Československa.

Zpívají chlapci
Zdálo by se dnes nadbytečné zabývati se na 

stránkách »Katolíka« podobným thematem. jako 
je již stará známá Schola cantorum. Bylo ji tu 
věnováno dost místa po jejím předvánočním 
koncertě, o jejich vystoupeních se pochvalně vy
slovovaly vždy snad všechny denní listy od ne
božtíka Národního středu až po Rudé právo — 
a přece nám nepřipadá nevhodným opět se k ni 
vrátlti u příležitosti jejího chystaného koncertu 
ve Smetanově síni dne 12. t. m.

Historické kořeny sboru mužů a chlapců, jak 
je osvětlil prof. K. Plicka při vánočním kon
certu Scholy, sahají až k počátkům křesťanské 
kultury, vyrostlé po stěhováni národů; zvlášť 
dobře stopovatelné jsou v říši karolinské. Zhru
ba možno o tomto pěveckém útvaru říci, že v dě
jinách roste a upadá s dvěma druhy vokálního 
projevu — gregoriánským chorálem a pak kla
sickou polyfonií — Církvi tak vlastními pro 
jejich průzračnost oproštěnou od hmoty a při
tom zdůrazněnou v nich myšlenku tajemného 
společenství věřících. Naše pražská Schola can
torum, postavená na těchto základech, znamená 
tudíž pokračováni středověkých tradic katoli
cismu životného a životadárného, celého člověka 
zasahujícího, a jako taková znamená — vedle 
jedinečnosti svého zjevu v mosaice našeho kul
turního života — hlavně znamenitý a důležitý 
přínos do Katolické akce laiků, šíříc království 
Boží čistotou, bezprostřednosti a nenuceností, 
vlastni .po všech stránkách zpěvu lidovému. Pro
to neni náhodou, že na všech svých programech 
Schola uvádí alespoň jednu lidovou hru a lido
vé duchovni zpěvy a koledy, které v sousedství 
neislavnějšich jmen klasické polyfonie svým 
účinkem nijak neustupuji do pozadí, ba naopak 
dojem z nich bývá leckdy ještě hlubší. Casto na
býváme pravého pojmu o kráse a významu hu
debního projevu. tryskajícího ze zbožné duše na
šich předků, teirve po dojemném (což nezna
mená sentimentálním!) přednesu nejkrásnějších 
plodů raného českého baroka svěžími chlapec
kými hlasy.

Tak se Schola cantorum zapsala do srdcí 
všech, kdo ji byť ‘en jednou slyšeli, ať v kostele 
či na koncertním pódiu, v Praze nebo v jiných

Nekající Němci
(Německo

Francouzští katolíci, jako západnici většinou, 
projevují více snahy, dospěti k nějakému doro
zuměni s Němci, lépe řečeno, uznávají, že ani 
s nimi nelze býti na věky ve válečném stavu. 
Právě pro tuto jejich smířlivost, pro tuto jejich 
nezaujalost jsou tím zajímavější následující řád
ky z »Etudes«, které ukazují, jak těžká je ona 
cesta k dorozuměni.

Francouzský pisatel nejprve konstatuje, že 
neni nesnadno s Němci hovořit. Je to přece je
nom stejná kultura stejná vzdělanostni úroveň. 
Jestliže však intelektuelně jsme si velmi blíz
ko. pokud se týče cítěni, je stále ještě mezi ná
mi propast. Němci vám vypravuji o všem tom 
utrpěni, kterým procházejí: hlad. zima, nedosta
tek bytů ve zbořených městech, rozvrácený prů
mysl a obchod a neustálé přicházení zbídačelých 
odsunovaných z východu.

2ádný křesťan nemůže zůstat necitelný před 
vši touto bídou. Při tom všem se však nemůžete 
ubránit otázce a nemůžete ji jednoho dne ne
vyslovit:

»Kdo je konec konců odpovědný za všecko 
to neštěstí, které zavalilo celý svět a nejenom 
německý národ? Myslite, že jenom vy trpíte? 
A neni vaše utrpení pomérně malé ve srovnáni 
s mukami, které jste připravili celým národům 
a zejména národu polskému, jejž jste systema
ticky převáděli do stavu otroctví?« Ve chvíli, 
kdy jste nalezli odvahu řici to svým nejlepšim 
německým přátelům, pociťujete hned, že jste 
tím mezi ně a sebe postavili přehradu, že jste 
vykopali příkop, jejž bude těžko překlenout. 
Hned vám přinesou rozmnožené dokumenty 
o ukrutnostech, spáchaných Poláky v německých 
krajích a mnoho jiných dokumentů. Vaše roz
mluva, před chvíli ještě úplné přátelská, najed
nou uvázne v zdlouhavém rozlišováni mezi ko- 

městech republiky, kam často zajíždí, aby tak 
své blahodárné působeni rozšířila do všech kra
jů a vrstev našeho národa. Různá hesla o zlido
vění kultury a pod. nabývají nějakého pevněj
šího tvaru teprve konfrontaci se skutečné osvě
tovou činnosti Scholy, pronikající a vítězící bez 
halasné reklamy (a subvencí) ve všech koutech 
naši vlasti, kam jen přijede. Zájezdy zůstávají 
prozatím omezeny na území republiky, ale sou
díme. že zejména přirozená vloha »jímat srdce« 
(cituji Dr. Dostála ze Svob. novin) předurčuje 
nadšený sbor k šířeni okruhu přátel i za hrani
cemi.

Tím způsobilejší je Schola zejména i k půso
beni v cizině, že svým zaměřením ukazuje k uni- 
versalismu evropskému, ale přitom zní zpěv- 
ností, vyrůstající z české hroudy. Takováto har
monie pospoliiosti evropanské s národním cítě
ním byla plodem křesťanské jednoty ve středo
věku; m-adý prof. Venhóda. poznav tyto ideje 
ve Staré Říši a později i pod vlivem své vědec
ké práce v Římě a sblíženi a benediktinskou li
turgii byl zvláště povolán k založeni sboru s tím
to zaměřením katolickým i národním a silou .»vé 
osobnosti jej udržet za cenu mnoha obětí přes 
nepřízeň poměrů i lidi.

Ze beze Scholy bý tu byla mezera — a že 
naopak její existence na neposledním mistě do
káže povznést náš kulturní život na evropský 
formát — vynikne nyní, kdy očekáváme návště
vu francouzského pendanta Scholy. La Mané- 
canterie. jež je Schoie těžkou konkurenci již pro 
své existenční poměry: je bohatě dotována se 
všech stran (někde v zahranič! si dovedou svých 
kulturních činitelů vážit), může se tudíž umělec
ky rozvíjet a prohlubovat ve větším klidu a má 
také již za sebou více let práce. Schola ie na 
francouzské zpěváčky zvědava a očekává od nich 
nejlepší výkon, hodlá také stykem se svou starší 
sestrou načerpat některých nových zkušenosti, 
ale přesto se nebojí ještě dříve překvapit sama 
naši veřejnost vlastním vystoupením, »večerem 
lidové poesie, českého předj3Ťi a postní hudby«.

Tedy na shledanou ve Smetanově síni dne 
12. března o půl osmé!

Zdeněk Režný.

z r. 1946.)
lektivni vinou a kolektivní zodpovědnosti, rozli
šování, které nikoho neuspokojí. Tak bude 
možno theoreticky dále disputovat, ale většinou 
se rozmluva zastaví, a při novém setkáni se 
bude'e snažit, abys’e se znovu nedotkli tohoto 
choulostivého předmětu. To, co při tom Fran
couze nejvíce překvapuje, neni odmítnuti veške
ré kolektivní zodpovědnosti (odmítnuti, které je 
možná přípustné, neboť učeni o zodpovědnosti 
vyžaduje skutečně mnoho jemného rozlišováni), 
'o, co je skličující, je odmítnuti snahy vcititi se 
do situace druhého, to jest cosi ještě vážnějšího: 
neschopnost, dívati se na utrpěni druhých sou
časně s utrpením svým. Je to neuvědomělý, 
instinktivní egotismus Herrenvolku fneřikám 
egoismus*)], jejž zajímá jen jeho vlastni utrpení. 
Ovšem, že odsuzuje nacistické ukrutností a od
suzuje je upřímně, ale ono odsouzen1 ukrutnosti 
spáchaných na Židech, v Polsku, Jugoslávii nebo 
jinde zůstává zcela v řádu rozumovém. Necítíte 
při tom žádné rozechvěni a právě proto opakuji, 
k svému velkému zděšeni, že citově jsme si 
velmi daleko. Rikaje to, nechci rozšiřovat pro
past, která nás dělí, chtěl bych pouze otevřít 
vřed, jenž nás otravuje, neboť nic nemůže tak 
přispět k vyjasněni situace, jako upřímné zpyto
vání svědomí a brutální otevřenost přitele pro
spěje více, než zdvořilé mluveni na půl slova, 
které se prodlužuje do nekonečna. (Při té příle
žitosti poznamenává pisatel, že poměr k Polá
kům je úplně obrácený: vzhledem k národu pol
skému jsme intelektuelně jeden od druhého

•) (“Pisatel rozliiuje tyto dva výrazy asi timto 
způsobem: egoismus: divám se na vie jen pod 
zorným úhlem svého sobeckého prospěchu; ego
tismus: vidím vůbec jen sebe a přestávám vůbec 
vnímat ie jsou i druzi.)

Kniha, která ukazuje střed bezpečnosti 
v bouřích svita
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velice daleko. Intelektuelni, hospodářské a so
ciální otázky si klademe většinou v pojmech tak 
rozdílných, že člověk má někdy dojem, že jsme 
každý s jiné planety, že si nerozumíme. Naproti 
tomu citově jsme velmi blízko Polákům. To, co 
nás přibližuje v těchto hlubinách, je určité spo
lečenství v neštěsli. Instinktivní sympatie s utr
pením druhého, snadnost s jakou se nadchneme 
a zase ztratíme mysl, stejná povaha buřičská, 
přelétavá a trochu povrchni, která vnukla jed
nomu Angličanovi slova: Poláci jsou Francouzi 
východní Evropy.)

Sestupuje-li rozmluva kterou začnete s ně
kterým Němcem, hlouběji, neubráníte se udivu, 
že váš protějšek váhá nazvati zlem, co je zlem 
a dobrem, co je dobrem. Máte stále na příklad 
dojem, že nacističtí vůdcové jsou odsuzováni 
mnohem více proto, že ztroskotali, než proto, že 
to byli zločinci. Dá se snadno pochopiti, že 
v řinkotu propagandy a opojeni z vítězství se 
celý národ radoval z úspěchu nespravedlivosti, 
na př. v posledních dnech záři 1939 nebo v dub
nu 1941, kdy Polsko, Jugoslávie a Recko byly 
zotročeny. Ale když se vrátilo ticho, lze si těžko 
vysvětlit, proč svědomí tolika lidi nepociťuje 
žádného smutku, nýbrž pouze zatrpklost, že to 
špatně dopadlo. Byli bychom v jistotě o mravní 
ceně těchto lidi, nabyli bychom k nim zase dů
věru — neboť který národ se nezmýlí, který 
národ nebyl nespravedlivý a krutý během dějin? 
— kdybychom slyšeli při důvěrné, bratrské roz
mluvě splynout s jejich rtů bo’.es'né politováni 
nad podílem, který více méně vědomě měli na 
hříchu světa, kdybychom ie slyšeli litovat, ze 
způsobili tolik utrpěni druhému. Osamělé hlasy, 
na přiklad Reinholda Schneidra v jeho krásné 
Křížová cestě, jen ještě vice upozorňují na vše
obecné mlčeni. Ve věcech duše neni ani tak po
vážlivý počet a tíže spáchaných vin, jako ne
schopnost uznat, že páchala zlo. Zdá se, že tato 
generace se tak schoulila na sehe samu a utvo
řila tak dokonalé rasové společenství, že se úplně 
uzavřela neštěstí druhých. A přece shoda mezi 
národy je nemožná bez tohoto základního po
stoje otevřenosti a lásky. To ovšem je daloko od 
nietzscheovské filosofie a je pro'o k tomu třeba 
hrdinství, aby lidé, kteří všichni jsou více méně 
proniknuti touto filosofii, přece jenom učinili 
pokus osvobodit! se od ni. Jinými slovy: zdá se 
mi. že Němci schází smysl pro katolicitu, lépe 
řečeno smysl pro mystické Tělo. »Plakali s pla
čícími, trpě< i s trpícími«. V tomto bodě jsou 
prosti, méně kultivováni lidé asi přístupnější 
než druzi. Viděli ruský lid, polský lid, francouz
ský lid. procítili na sobě tutéž katastrofu, a proto 
nejkrásnějši chvíle, které jsem v Německu strá
vil, jsou večery v chudých rodinách, které sná
šely mlčky zimu, hlad, ztrátu nebo zajetí jednoho 
nebo několika svých drahých a kteří věděli a cí
tili, že jsou ve svém neštěstí spojeny se všemi 
malými a prostými světa. U takových prostých 
Samaritánů by se kněží i levité měli učit! praksi 
mystického Těla Kristova.

Vždy znovu a znovu je třeba si přáti, aby 
němečtí katolíci se propracovali k většímu po
chopeni pro všechny ty. kteří tak nebo onak 
trpěli vinou Německa. Oni na př. organisuji 
dnes nacionalistickou propagandu, která liči pol
ské katolíky a dokonce i polské kněze jako ne
lidské katy v obsazených východních krajích. 
Zapomínají však, že milicionáři, zodpovědní za 
hlavni ony přehmaty, jsou mladí lidé 20—Mleti, 
kteří byli v r. 1939 brutálně vytrženi ze svých 
rodin a svých studii, odvlečeni do Německa do 
pracovních táborů, kde žili Šest let bez jakékoli 
mravní a náboženské výchovy. Jak se tedj- pak 
divit, že po takových »úřednických letech« se 
tito mladí lidé nechovají jinak než jak se tomu 
v německých tábore"h naučili. Žádáme-!! na 
Němcich hrdinské úsilí, aby se povznesli nad 
egoistické uvažování jen svého vlastního ne
štěstí a pochopili stanovisko druhých národů, 
aby se stali širšími katolíky, víme, že jsme velmi 
nároční jak pro ně, tak pro sebe samotné, neboť 
nechceme-li býti odpornými farizeji, jsme po
vinni sami sobě snažiti se pochopit Německo. 
Zpytovat svědomí o vlastních chybách a o vlast
ních povinnostech vůči lidskému společenství, 
nébo konkrétněji vůči celistvému Kristu, jenž 
jest Církev. Upravil ak.

ý Na ItnHsžví v řádř Irantiiúdunkřm ehre Tě přípra
vní Kotel svátého Antonína v Kromčřlži. Přihlášky 
studentů do prvních I vyšších tříd přijímá sUUe ředi
telství koleje — Kromčříž, p. př. 23.
ý Boudreau: ..Ani oko nevidělo" — kdoby prodal? 
Sdělte do administrace t. i. na značku „IKA 68".
♦ Prodám housle a harmonium. Nabídky na zn.: ..Brzy 
. IKA 69" do administrace t. 1.

Vychází s církevním schválením.
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Alexander Heídler:

Svatý Josef a stát
Sv. Josef a stál. Na prvni pohled bv se nám 

mohlo zdát, že ty dva Doimv spolu mnoho ne
souvisí. Nanejvýš bychom snad mohli Hel. že sv. 
Josef neměl se státními veličinami své doby 
zrovna nejlepší zkušenosti. Jistě to nebylo nic 
pří jemného, když vyšel rozkaz od císaře Augusta, 
aby byl vykonán soupis celé řiše a všichni mu
sili putovat, aby se přiznávali, každý do svého 
města. Tenkrát musil jit i Josef, aby se dal za
psali s Marii, zasnoubenou manželkou svou, 
která byla těhotná... A kdo by nevzpomněl na 
Heroda, posledního a neihanebněišího židovské
ho krále, před iehož krvavým terorem musil 
Josef prchá ti do Egypta, aby zachránil svěíené 
Ditě. I jeho synu Archelaovi se leště raději na 
mile vyhnul...

Zamyslime-li se však nad věcmi trochu hlou
běji. poznáme, že nám může postava sv. Josefa 
říci také mnoho kladného o našem křesťanském 
poměru ke státu.

Sv. Josef, ač rodem patřil k zchudlé šlechtě, 
nebvl ve skutečnosti nic jiného než prostý děl
ník. A tomuto prostému dělníku Bůh svěřil své
ho Syna. Svn Boži, vtělený Bůh. ho poslouchal 
jako otce. Byl jim poddán. Ano. Ježíš viděl 
v Josefovi zástupce svého věčného Otce. Pová- 
žime-li. kdo byl Ježiš. pochopíme, že íe to něco 
úžasného. Cílíme zde íasně veliký rozdíl mezi 
osobou člověka a mezi autoritou jeho úřadu. 
Podle osobni důstojnosti byl ve sv. rodině prvni 
Ježiš. druhá Panna Maria. Matka Boži, a teprve 
třetí sv. Josef. Ale podle autority Bohem stano
veného úřadu tomu bylo právě naopak: Ježišpo- 
slouchal Marii a oba sv. Josefa, protože v něm 
ctili autoritu nebeského Otce. To všechno pak 
bylo proniknuto hlubokou vzájemnou láskou. 
Proto byl nazaretský domek při vši chudobě 
vzorem souladu a spokojenosti.

Soulad a spokojenost — nebo, jak se říká, 
obecné blaho — to musí být cílem každé lidské 
společnosti. Nejen křesťanská rodiny, která se 
musi vždy znovu a znovu učit u sv. rodiny na
zaretské. ale také té veliké lidské rodiny, které 
říkáme stát. Pro nás ie na př. takovou větší 
rodinou naše Československá republika.

Bezprostředním cílem státu, dílem Bohem 
stanoveným, ie právě soulad a spokojenost 
všech občanů, obecné blaho tělesné i duševní. 
K dosaženi takového obecného blaha ie ostatně 
stál naprosto nutný; Bůh jej chce — a proto se 
i my křesťané musíme ke státu stavětí zcela 
kladně. Ale na druhé straně máme právo a po
vinnost vyžadovat, aby stát plnil svůj hlavní 
a vlastně jediný úkol: aby opravdu zabezpečil 
soulad a spokojenost všech svých občanů, aby 
pracoval k obecnému blahu.

Cesty k splněni tohoto úkolu isme viděli na 
příkladě sv. rodiny nazaretské. Jako tam i ve 
státě je k souladu třeba vzájemné křesťanské 
lásky. Nenávistí, štvaním, lhaním, pomlouvá
ním. vyhrožováním, třídním bojem — k souladu 
a k obecnému blahu nedospějeme. My. křesťa
né. musíme pracovat k třídní snášenlivosti, 
k vzájemnému pochopení k vyrovnáni nezdra
vých rozdílů, k bratrské dohodě. Ideálem křes
ťanského státníka nebude ani samozvaný »vůd
ce« ani reakčni »pán«, nýbrž milující a milo
vaný otec vlasti.

Ale láska sama nestačí. Jestliže tak malé a 
tak ideální společnost jako byla sv. rodina na
zaretská. měla podle vůle Boží ve sv. Josefu 
pevnou autoritu, tim spiše potřebuje k dosažení 
souladu a obecného blaha takové autority celý 
stát! Sám vtělený Syn Boži byl poddán sv. Jo
sefu. pouhému člověku, protože mu byl zástup
cem Boha Otce. Jaká to výzva pro nás .kato
líky. abychom i my ctili a poslouchali předsta
vitele státní autority, tedy našeho pána presi
denta a celou naši vládu — přes všechny jejich 
lidské slabosti — jako zástupce Boží! To zna
mená především plniti spravedlivě zákony ne
jen ze strachu před trestem nebo pro nějaké 
hmotné výhody, nýbrž jako závazek svého svě
domí. V posledních letech se všude vystřídalo 
tolik různých režimů a některé z nich byly tak 
křiklavě špatné a nezákonné — jako náš pro
tektorát — a ještě dnes se ve státním životě 
leckde provádí takoyé pokusnictví. že sí lidé 
téměř úplně odvykli viděti v poměru k státní 
autoritě nějakou otázku svědomí I věřící člo
věk se dnes dosti těžko vživá do přesvědčeni, že 
ti a ti představitelé vlády jsou pro něho zá
stupci Božími. A přece, pokud běží o vládu zá
konitou. ie tomu tak. Ba právě na tomto pře
svědčeni závisí podstatné obecné blaho.

Ale nejen občané, nýbrž také vládnoucí mu- 
(Dokončení ve 4. sloupci.)

žové sami si musí uvědomit, že nejsou ve svém 
určitém úseku nic méně, ale také nic více než 
zástupci Boži. Pokud tedv vládnou podle práva 
a svědomí, spravedlivé — čili podle zákonu Bo
žích — znamenají opravdu mnoho. Ale jakmile 
se od těchto zákonů odchýlí, jakmile nařizuji 
něco nespravedlivého a hříšného, přestávají 
býlí v léto věci zástupci Božími a nak už nejsou 
nic. Jejich nespravedlivé zákonv jsou neplatné, 
trvá nezměnitelný zákon Boži. Necnce-li se stát 
a ieho vládce spokojili se skromnou, ale čestnou 
úlohou zástupce Božího a sám se vtírá na mí
sto Boži, stává se hnusnou modlou, která se jed
nou skácí a ve svých troskách rozdrtí ty. kdo 
se ji klaněli. To jsme viděli nejlépe na příkladu 
Némecka; ale nebylo to v dějinách po prvé a 
bohužel asi ani naposled.

My. křesťané, chceme tedy následovat! Je
žíšovu úctu a poslušnost k zákonité autoritě, 
i když její představitelé nejsou dokonalí a 
třebas nejsou věřícími katoliky. Ale bezpodmí
nečně od nich žádáme, aby si také oni — po
dobně jako kdysi sv. Josef — byli vědomi své 
zodpovědnosti, aby neporušovali zákony Boži a 
práva Církve, aby nás nenutili k ničemu, co 
nám naše svědomí zakazuje. — Není pochyby: 
Cim více budou nositelé státní moci pronik
nuti myšlenkou na Boha a na svou odpověd
nost před nim, čím životněji budou přesvědče
ni, že jsou ve státě zástupci Božími, tim bude 
lépe postaráno o blaho státního a národního 
celku. — Proto bychom dnes měli daleko vice 
sledovat prvni křesťany, kteří se denně modlili 
za římské císaře ač byli od nich tak dlouho 
pronásledování. Dobrá modlitba bývá daleko 
účinnější, než všechny lidské prostředky — a 
vždy rozhodně užitečnější, než pouhé hubování 
a kritisováni. Modleme se tedy nejen za našeho 
pana presidenta, ale také za všechny naše mi
nistry. a zvláště za naše odborářské předáky, 
kteři by měli státi pod zvláštní ochranou sv. 
Josefa, patrona dělníků.

Avšak tam. kde můžeme sami pracovat, se 
Pán Bůh nespokojí s pouhou modlitbou. Naše 
čsl. demokracie, jak ji učil Masaryk a jak je 
dosud dána naši ústavou, neznamená diktaturu 
několika lidi, kteří by se sami prohlásili za 
představitele lidu, nýbrž skutečné spolurozho
dování nás všech. Této demokracie se musíme 
my křesťané drželi zuby nehty, jako nezadatel
ného práva — a musíme ii plně využit k tomu, 
aby náš stát byl porfaven na ony hluboké 
mravní základy, o kterých isme dnes uvažovali. 
Tak nejlépe dokážeme svůj kladný poměr ke 
státu. Tak také splníme vážný závazek svého 
svědomí před Bohem.

Sv. Josef ie jíž několik století uctíván jako 
nebeský ochránce českého státu, jeden z patro
nů země České. Tento dělník z královského ro
du. iehož autoritě se podrobil vtělený Bůh. 
tento muž spravedlivý, který sám tak dokonale 
splnil úkol zástupce Božího, má i naši dnešni 
republice co říci.

Česká kolonie v Římě s panem arcibiskupem, panem vy
slancem u sv. Stolice Dr. Maixnerem a ostatními členy 
vyslanectví a s bohoslovči Nepomucena před kolonádami 

chrámu svatopetrského.

Nástupce sv. Vojtěcha v Římě
Útržky z deníku bohoslovce Nepomucena.

Neděle, 23. února. Jdeme po nábřeží Tibery. 
Náš cil — kostel sv. Bartoloměje na Tiberském 
ostrově. Reka vzhledem k deštivému počasí 
stoupla a rozráží své kalné vlny o břehy ostro
va. V kostele ie zvláštní shromážděni. Plno kle
riků z různých koleji. Lidé, kteři nevypadají na 
Italy. Vpředu dokonce oko bohoslovecké rozezná 
známého dogmatika z Gregoriány Charla Boyera 
S. J. Avšak nedejte se zmást. Ten zde dnes není 
iako profesor. Je totiž »v civilu« také předsedou 
spolku »Unitas«. usilujícího o jednotu křesťanů 
v jednom ovčinci. A ta přítomnost těch různých 
cizinců naznačuje, že je dnes v této funkci. Po
kloníte se Spasiteli ve svatostánku a jdete na
levo. Tam ie osvětlená kaple, s vystaveným, 
ostatky sv. Vojtěcha. Ano, vzpomínáte si, vždyť 
jemu byl původně tento kostel brzy po jeho 
smrti zasvěcen. Než poslouchejte. S kůru za ol
tářem zazni zpěv »Hospodine pomiluj nás«. Sta
rý, poctivý český chorál, zpívaný našimi mla
dými. ale také poctivými českými hrdly.

Ve značně vyvýšeném presbytáři vystupuje 
před mřížku náš ndp. arcibiskup. Svým proslo
vem kreslí přítomným životni dílo sv. Vojtěcha. 
Zdůrazňuje posláni a veliký význam svátého 
Slavnikovce pro duchovní spojení všech náro
dů. v nichž působil: Cechů. Poláků. Slováků. 

clava v basilice svatopetrské, kde primas český 
obětuje Mši svátou. Zvuky chorálu svatováclav
ského rozléhali se obrovskou prostorou chrá
movou. zalétaii nad konfessi. místo hrobu sv. 
Petra. Veliká chvilka Proměňováni. Radostný 
okamžik Přijímáni. nebol ti neivýznačnělši 
z české kolonie jdou ke stolu Páně. Po Mši sv. 
obraci se neidp. arcibiskup od oltáře. Před ně
kolika dny ukazoval na sv. Vojtěcha jako na 
patrona jednoty, dnes staví před nás sv. Václa
va. mladého, statečného, charakterního knížete, 
síleného nejsv. Eucharistií. Sv. Václav, světec 
eucharistícký. Sv. Václav mužný, nevný. cha
rakterní. Tyto dva rysy ispu v úzké příčinné 
závislosti. Chceme-li miti charakterní mládež, 
přibližme ii svátostnému Spasiteli!

O dvě hodiny později stoupáme do druhého 
poschodí papežského paláce. Co nám njdp. arci
biskup slíbil minulou neděli, stalo se skutkem: 
jdeme na zvláštní audienci k sv. Otci. Věc v po
sledních letech zcela mimořádná, o kterou jsme 
se dřivé marné pokoušeli. Odložíme sí své řím
ské širáky kdesi v předpokoji a jsme uvedeni 
do rozsáhlého sílu. Všude jsou samozřejmě růz
ni gardisté a řada ůslužpých ceremonářů se po
stará. abv vše bvlo v pořádku. Po nějaké chvíli 
projdeme do dalšího sálu, kde máme čekat na 
sv. Otce. Stěny jsou obloženy čalouny, světlo 
dvou oken íe mírně tlumeno záclonami, celou 
podlahu kryje koberec. Cekáme. Jsou různé 
druhy čekáni; tohle patři k těm příjemným. Ko
nečné! Pružným krokem vchází sv. Otec. Pokle
káme. Sv. Otec vitá ndp. arcibiskupa polibkem 
miru. Pan arcibiskup mu děkuje za jeho laska
vost, s kterou nám udili audienci a vysvětluje 
stav naší koleje. A sv. Otec, provázen n. arci
biskupem a našim mons. rektorem jde pak od 
jednoho z nás k druhému, s každým porozpráví 
několik slov, zeptá se. odkud je. který rok stu
duje. mne se na př. ptal na mé rodiče, jiným 
vyjádřil soucit, když se mu svěřili se svými sta
rostmi. Žehná každému zvlášť a našim úmyslům, 
lež mu předkládáme, každému podává ruku, 
na niž líbáme prsten, a iež zanechá v naši dlani 
medajlonek na památku. To vše dělá klidně, 
bez nervosity, beze spěchu. Celý jeho zjev pů
sobí svou kázní a pevnosti, a přece jeho hlu
boké černé oči jsou plny lásky. Došel až k po
slednímu z nás. nyní se opět vrací k ndo. arci
biskupovi. aby se s nim rozloučil. Před námi 
stojí dva nástupci apoštolů: jejich oči se setká
vají a potvrzuji to. co vyjadřuji usmívající se 
ústa. Tak to asi vypadalo v Jerusalemě, když 
Petr. Jakub a Jan podávali pravici sv. Pavlovi, 
jdoucímu hlásá: evangelium pohanům (srv. Ke 
Gal. 2. 9). Nástupce Petrův to podání rukou ještě 
stvrdí dvěma polibky míru. Audience končí. Ve
lekněžské ruce sv. Otce se rozpínají, aby nám 
udělily ještě jednou apoštolské požehnání. A sv. 
Otec odchází.

Odejde dnes i nidp. arcibiskup, aby se zase 
vrátil do své arcidiecése. do stověžaté Prahy. 
Provází jej požehnáni nástupce Petrova, jež nám 
zároveň dává radostnou jistotu, že i my z Cech 
isme pravými údy Církve Kristovy, zbudované 
na Petrově skále.

Maďarů. A dnešní slavností zahajuje jubilejní 
oslavy svatovojtěšské v letošním roce.

Zpěvy polských bohoslovců s horního kůru 
nad vchodem dokazuji, že jeho slova došla ohla
su. Vždyť i v Polsku se chystají v letošním ju
bilejním roce sv. Vojtěcha důstojně uctít.

Po modlitbách o jednotu žehná sám Kristus 
z rukou kardinála Tisseranta shromážděným 
i jetích národům: aby všichni byli jedno, jako 
Ty. Otče, ve mně a já v Tobě, aby i oni v nás 
jeho bylí, aby svět poznal, že Ty jsi mne poslal.

A zatím co přítomní uctívali ostatky sv. 
Vojtěcha, zaznívají Ic němu střídavě písně pří
tomných Cechů. Slováků. Poláků, Maďarů. 
Němců.

Vycházíme do černého večera právě s-koleji 
Ukrajinců. Nad řekou tyči se Aventin, odkud 
sv. Vojtěch 'hledival na sever, vzpomínaje na 
svou vlast tam kdesi za Alpami. Špinavé vlnv 
Tibery se tříšti o ostrov, oddělujíce jej od ostat
ního světa: tam íe roztříštěnost, sváry, neporoz
uměni. Zde však te jednota srdcí. Neboť duch 
Kristův je duch jednoty, jak správně prohlásil 
ndp. arcibiskup.

Středa, 26. února. Poslední den pobytu ndp. 
arcibiskupa ve věčném městě. Česká kolonie 
v Římě je shromážděna kolem oltáře sv. Vá-

Z návštěvy pražského pana arcibiskupa v Římě
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Myšlenka unionismu
Na prvním večeru přednáškového cyklu 

»Křesťanský Východ» v sále dominikánského 
kláštera uvedl ,’ředseda pobočky Apoštolátu sv. 
Cyrila a Metoděje při opatství na Slovanech 
Dr. Jos. Myslivec jak význam unionistlckého 
střediska na Velehradě, tak také zvláštní posláni 
Emauzského kláštera v unionlslických snahách. 
Emauzský opat J. M. njdp. O. Maurus Verzích 
dodal k těmto slovům ve smyslu zásad benedik
tinské řehole, že se dnes vyvíjí úsilí vytvořit Fe
deraci benediktinských klášterů ve slovanských 
zemích. V té snaze právě Emauzský klášter se 
ješté intensivněji než dřivé soustřeďuje k úkolu 
svěř-nému mu JIŽ Jeho zakladatelem Karlem IV.

K těmto snahám patří I žádost, aby byl roz
množen počet dni v roce, kdy se smí u nás slou
žit mše sv. jazykem církevněslovanským.

Unlv. docent Dr. Ant. Sa.ajka probral potom 
nejdůležitější události v dějinách vzájemného 
poměru mezi Církvi římskou a pravoslavím 
v přednášce »Věroučné rozdíly a psychologické 
obtíže mezi katolickou Církvi a pravoslavným 
Východem.«

Od rozkolu Foliová v IX. stol, přes jiný nej
významnější rozkol Michala Kerularia v XI. stol, 
vzrůstaly postupné věroučné rozdíly mezi Církvi 
katolickou a pravoslavím, které přivodily sou
časný stav, kdy 20 východních církvi odlouče
ných soustřeďuje 170 milionů svých vyznavačů.

K prvotním sporům o Filloque v Credu, 
křesťanském vyznáni viry, z k rozcházejícím se 
výkladům o primátu římského papeže, rovněž 
z rozdílného názoru na očistec, se vyvinula celá 
řada odchylek východní církve v záležitostech 
t. zv. disciplinárních, jež neměly sice povahu 
zásadní, ale velmi komplikovaly daný stav a 
přispívaly k dalším neshodám, takže pozdější 
jednáni na koncilu florentském roku 1439 kon
čila, skoro definitivním nezdarem.

Vyhlášení dogmat o Neposkvrněném po
četí a o neomylnosti papežské (1854 a 1870) pro
hloubilo rozdíly, zejména když si východní bo
hoslove! vykládali papežskou neomylnost ve 
smyslu něiaké bezhřišnosti. nesmrtelnosti a sva
tosti římského papeže, tedv na základě povrch
ních předsudků. Tim ovšem byl posílen odpor 
Východu vůči zásadě římského primátu, takže 
všecky snahy s této strany vedené se setká
valy s výslovným, podezíráním a obviňováním 
jakoby Řím chtěl uchvátit pravoslavné círk
ve a zbavit je i po stránce tradicionelni 
charakteristických rysů východního církevního 
zřízení jisté nacionálni svéráznosti, jejíž kon
zervativní ráz podstatně určuje citovou a v tom 
smyslu produchovnělou. ač pasivní a davovéjši 
náplň náboženského života východních křes
ťanů.

Tato stránka hraje právě podstatnou úlohu 
při zkoumání a rozhodování pravoslavných 
křesťanů ve snahách unionistických, jež se za 
posledních sto let rozvíjejí se strany Říma.

Přednášející doc. Dr. Ant. Salajka zdůraznil, 
že vědecké zkoumáni celkové ústavy Církve 
Kristovy může nejvíc přispět k objasněni ob
jektivního stavu všech zjevů v rozkolu a tím lze 
přikročit k vážnému jednání, jemuž se Východ 
dosud z největší části vyhýbá.

Cyklus přednášek se koná střídavě v pon
dělí a ve čtvrtek vždy o půl 8. hodině več. 
u Dominlkánů, poslední thema v pondělí 17. III. 
»Byzantské církevní umění«, přednáší Dr. Jos. 
Myslivec. Předtím postupně Dr. Ivan Mastvlak 
CSsR: V. S. Solověv a sjednoceni. O. Jan Nep. 
Dieška T. J.: Platonismus a východní menta
lita. dále Msgre prof. Dr. Jos. Vašica: Charvát - 
ský hlaholismus v klášteře na Slovanech.

Dobrovolné příspěvky jsou určeny k opra
vám Emauz. O. T.

Pan president radí a povzbuzuje
Pan president republiky se v nové republice katolíci dali na tutéž cestu, na kterou se dali

více než kdy jindy stal svědomím národa. Není 
žádného vážnějšího problému, k němuž by ne
vyslovil svůj názor a není nikoho, kdo by se 
nad jeho hlasem nezamvslil a tak nebo onak 
nezařizoval podle něho své jednáni. Vzpomí
nám si. bylo to někdy v dusných měsících t. zv. 
druhé republ.ky, tehdy mi řekl Alfréd Fuchs: 
Pan Bůh trestá národy tim. že jim nedá vůdce. 
Tehdy jsme to cítili .Dnes naopak bychom měli 
být vděčni za to. že nám dal hlavu, hlavu jas
nou, hlavu klidnou zosobněni zdravého lidského 
rozumu, zušíechtěného odvěkou kulturou a po
hnutým. na tolik zkušeností bohatým životem.

I my. češti katolíci, máme mnoho důvodů 
k netoliko formální oddanosti k tomuto muži. 
Nedávná návštěva pana arcibiskupa pražského 
v Rimě opět potvrdila, že je mnoho, mnoho 
pravdy ve slovech, které napsal F. 1X. Salda 
v roce 1935 po tehdejší památné presidentské 
volbě. Salda napsal: »A Římu je Beneš předsta
vitelem řimsko-křesťanské civilitatis. dobrého 
evropanství na podkladě křesťansko-latinském, 
státníkem opravdu civilním, který nekoulí stále 
bělma a neharaší mečem, neznepokojuje své 
sousedy násilnickými hrozbami a nevyvolává 
kulturního boje; který dává císaři, co je císa
řovo a Bohu, co je božího, a kterému je zcela 
ciz germánské heslo »Los von Rom — Pryč od 
Rima«, ve všech jeho odstínech.«

V posledním týdnu promluvil pan president 
opět o poměru česko-slovenském a o nutnosti 
pevného právního řádu.

»Svůj nedávný projev jsem adresoval všem 
Cechům a všem Slovákům, nejen na tu nebo na 
onu stranu. Myslll-li jsem na nějaký speciální 
problém, tož Jsem myslil zcela v dobrém na slo
venský katolicismus. Zejména mně šlo o to aby 
si všichni slovenští knězi a všichni slovenští 
upřímní katolíci uvědomili, že především se 
jedná o ně a já bych si přál, aby se i slovenšti

Dobré vlastenecké dílo
Vime dobře, že u nás doma není všechno do

konalé. ale přece nás nepříjemné překvapí, při- 
jedeme-li do sympatického Švýcarska a setká- 
me-li se tu vedle oprávněných kritik a obav ta
ké tu a tam s předsudky zřejmě nespravedlivý
mi. vyvolanými nepravdivou nebo jednostrannou 
informací. Nejvíce zabolí, když se něco takové
ho vyskytne i mezi katolíky. Vždyť právě po
byt v cizině ukazuje českému katolíku vždy 
jasněji, že v otázkách vně’§ího postavení Círk
ve a svobody její duchovní práce jsme na tom 
daleko lépe než velká většina našich blízkých i 
vzdálenějších sousedů. Člověk neví, má-li se 
smát či zlobit, když se tu universitní profesor 
náramně diví, že jsou u nás v provozu státní 
theologické íakulty.

K obřadúni tvře^ní radoteítl n květné neděli nřl- 
ná^i vhodné sborové »révy poslední Číslo Oběžníku, 
který vydává Schole cnntc.’um v Prarr (ccnn jedno
ho čísln jest pouze 2 Kčs!) Doporučujeme pozornosti 
vBech. kdo mají zájem o chrámovou hudbu, protože 
jde o akci nemálo důležitou n potřebnou která se 
mťiže státi základem nového rozkvětu a životnosti na- 
iich chrámových sborů ve městech i Do všem ven
kově.

..Zemský svaz Charity“ pořádá v Ústí nad Labem 
ošetřovatelský kurs, jehož účelem je vyškolili sestry 
pro ošetřovatelskou a zdravotní službu v rodinách a 
sestry pro chtritnf ústavy. Přijímají se dívky od 18 
do 30 let. Kurs je Smčsíční a bude zahtien 16. t. m. 
Přihlášky nřl.ímá Zemský svaz kat. Charity. Praha 
ITT.. Sněmovní 13. tel. 473-76.

K stále docházejícím »tilnostcm a reklamacím na 
opožděné doručováni Katolíka sdělujeme že již 
28. ledna 1917 podali Isme stížnost nřímo minister
stvu pošt, na kterou jsme dosud nedostali odpověď. 

češti katolíci, kteří jsou také dobří a vřelí kato
líci. stejně jako Slováci. Přál bych si. aby si 
uvědomili, že je třeba konečně odstraniti onu 
rozpolcenost, která se dosud ve slovenském 
katolicismu projevuje, a aby se postavili defini
tivně za jednotný stát a sloužili při tom i svým 
náboženským zásadám a zároveň také českoslo
venskému státu a jeho zájmům. To slovenský 
katolicismus dosud nedělal. Proto to také tak 
s nim v mnohém ohledu dopadlo. Měl by si uvě
domit, že republika mu obce upřímně zajistit to
leranci a plný náboženský respekt a že se v tom 
smyslu může spolehnout na nás I na pomoc 
všech českých katolíků-

Slovenský katolicismus má z minulosti ten
denci k oposici proti státu. V mnoha příznacích 
ve slovenském katolicismu tuto tendenci pořád 
vidim. Je v zájmu slovenskýoh katolíků a ka
tolicismu u nás vůbec, aby byl mezi námi pokoj 
a klid. Chtěl bych, aby si katolíci i evangelíci 
na Slovensku uvědomili, že také sváry na poli 
náboženském jsou u nás už definitivně překo
naná věo. Náš člověk je na dost vysokém stupni 
kulturním náboženském a církevním, než aby 
mohl považovat jako katolík evangelíka nebo 
evangelík katolíka za nepřítele. Tim se každý 
nábožensky jen nedůstojně snižuje.«

.Taktéž v posledním tjdnu promluvil pan 
president k právníkům.

»Kde budu moci, budu I nadále společný se 
všemi vámi pracovat na vybudování nového 
skutečného definitivního řádu, z něhož by byla 
vymýcena jakákoliv libovůle a zlověle. Ve své 
funkci hlavy státu, v niž se považuji za prvního 
ochránce platných zákonů, se president repub
liky denně setkává s případy násilného porušo
vání práva. Nemám nic proti revoluci, ale revo
luce znamená, že zavede určitý nový právní řád 
a podle něho se pak musíme řídit. Nechci chaos, 
je ho v našem životě příliš mnoho.«

Je to ovšem snad i částeční zaviněno naším 
rozhlasem a naši státní propagandou vůbec, kte
rá ná« doma i v cizině činí více rudými, než 
ve skutečně jsme, a zapomíná, že jsou u nás 
1 v cizině skupiny, jež se mohou navzájem sbií- 
žiti na Jiném základě, než je marxismus, a že 
takové sblíženi může neobyčejně prospět! naše
mu státu, jeho dobré pověsti ve světě a tím 1 
pravému míru mezi národy. Zanedbávat! in
formaci nemarxistíckých kruhů v džin? a pak 
se doma agitačně dovolávat! odporu »reakce« 
proti našemu státu, to by bylo při nejmenším 
poškozováním pravého státního zájmu.

Křesťanská láska k vlasti a touha po usmí
řeni mezi národy nás katolíky musí vésti k to
mu. abychom sami čelili těmto nedostatkům 
pravdivým informováním katolické ciziny o naší 
církevní politice a o našem náboženském živo
tě. (Frlbourgská kancelář KIPA by měla na pr. 
dostávat z CSR vice zpráv, odpovídajících sku
tečnému stavu, než nereálných fantasii od ame
rických Slováků.) Zatím byl v této věci podnik
nut první pokus, který již nese dobré ovoce. 
Svaz katolické charity vyslal do Bernu 
jako svého stálého zástupce pro západní Evro
pu dr. Františka G I a s e r a. zkušeného noviná
ře, který se vedle navazování styků s katolic
kými charitativními ořganisacemi věnuje zvlá
ště novinářské a přednáškové činnosti mezi švý
carskými katolíky. Při zdejší neobyčejné decen- 
tralisace to n^nl snadný úkol. Ale dosavadní 
zkušenost ukazuje, že takovouto drobnou prací 
lze dosáhnouti značných výsledků.

Alexander Heidler.

Jak vznikají zrádci
Jsme jeitr> pint různých soudů, které se zabý

vají domnělou nebo skutečnou zradou různých 
veřejné činných lidi. Není tedy bez zajímavosti 
zamysliti se trochu nad kritickou křižovatkou ve 
vnitřním, vývoji politikové, křižovatkou, která 
konči bud na vůdčím místi ve. státe, nebo na 
lavici obžalovaných. před národním soudem.

Du.fi Cooper, známý politik a diplomat anglický, 
napsal, jak jsme se již v Katolíku zmínili, taká 
životopis nejslavnějSího krále židovského Davida. 
David vedl život plný krvavých válek. Proto taká 
prohlásil Hospodin, te mu nemůže svýma zkrva
venýma rukama stavit důstojný chrám. Afe«i 
těmito takřka nesčetnými boji a válkami je taká 
jedna, kterou musil bojovat David i proti vlast
nímu synu Absolonovi, jenž se proti němu vzbou
řil, aby na sebe strhl vládu. V tito souvislosti 
uvažuje tedy Duff Cooper, jak vznikají zrádci. 
Ptfe:

»Ke zločinu zrady se častěji dochází delším, 
pozvolným vývojem, než jasně promyšleným, vě
domým činem. Existují ovšem tvorové, kteří jsou 
ochotni prodati svou vlast za peníze, ale takoví 
patři do kategorie obyčejných zločinců a ne
mohou tedy 'zajímat dějepisce. Význačný zrádce 
začíná jako čestný člověk, jemuž se něco stalo, 
jenž má nějaké důvody k výčitkám a stížnostem. 
Tyto důvody mohou být osobni nebo politické, 
nebo obojí. Je to možná člověk, kterému se zdá.. 
že se jeho talentu nedostalo dostatečného uznáni, 
že mu byl nespravedlivě odepřen zasloužený podíl 
lidové vděčnosti a veřejné přízně. Je také možné, 
že je vyznavačem názorů, které se rozcházejí 
s názory většiny jeho spoluobčanů a. jsou nepři
jatelné vládě jeho země. Kterákoli z těchto dvou 
utvářeni mysli může být na začátku. Člověk, jenž 
se domnívá, že jeho zásluhy nebyly uznány, může 
být přiveden k přijeti různých podvratných plánů, 
protože jedině mezi těmi, kteří smýšlejí stejně, 
může nalézt! přívržence, po kterých touži a kte
rých, jak se mu zdá. zasluhuje. Na druhé straně 
člověk, jenž od začátku zastával tyto názory, 
může dospětl k tomu, že považuje sebe sama za 
ušlechtilého mučedníka svaté věci.

Je přirozené každému člověku myslitl st, že 
vláda, pod kterou žije, není dokonalá. Byl by jistě 
podivín, kdyby smýšlel jinak. A je správné, ža 
usiluje o její zlepšeni, a to všemi zákonnými pro
středky, které jsou v jeho moci. Když tyto rA- 
konné prostředky selhávají, když dospívá k ná
zoru, že jsou nedostatečné a neúčinné dostavuji 
se u něho myšlenky na zradu, třebaže snad 
mnohdy neučiní ani kroku na cestě od myšlenky 
k činu. Zbýbá mu tedy dvojí možnost: buď odejit 
z veřejného života a vzdáti se politické činnosti, 
nebo chce li přece býti dále činným a vymaže-li 
legálnost ze svého programu, pozná, že normální 
oposice se musí zvrhnout ve vzhouřenecké spik- 
leneetvi. Tento vývoj může být povlovný, je však 
nevyhnutelný a tak snadný jako sj'žděni do pekel. 
Tak se tedy čestní lidé a vlastenci stávají zrádci 
Okolnosti mohou přispětl ke zločinu; jako vlastni 
příčiny must však býti od začá‘ku přítomny různé 
vady charakterové, z nichž hlavni jsou samolibost, 
netrpělivost a pýcha, která přecházívá V zasle
pené šílenství.«

Postní k i t á n I T katedrále a r. Víla 
v neděli dne 1«. března o Tú. hod, otlpol. má P. Dr. 
«Tan Ev. Vrban OEM. (..Sociální tvůríl síta Těla a Da
cha Kristova“!,

Velehrad : Exereiole pro poslance a politická 
pracovníky budou od 30. března do 3. dubna.

Duchovním správám. Prosíme o laskavě přenechá
ni neb upozornění, kde by bylo mošno získali stará 
vyřazené kostelní lavice pro proiatlmnf kapli na pe
riferii. která utrpěla veliké ztráty bombardováním 
města Plzně. Lavice zaplatíme při předání. Kostelní 
spolek Plzeň—Skvrňany.

P. M. Prokop, T. J„ 
misionář v Severní Rhodesii:

Na černé líše
(P, Prokop je členem české provincie 

Tovaryšstva Ježiiova. Němec ze severních 
Cech, jenž však n.kdy nepřestal cítit 
Československy a jenž se i tam, v daleké 
Africe, hlásil ve válce do naší zahraniční 
armády.)

Po nepřítomnosti vice než desetileté, nejprve 
na theologických studiích v Heythrop College 
v Anglii, potom jako misionář v Rhodesii, kam 
jsem se dostal těsně před válkou, toužil jsem 
zase spatřit zemi svých rodičů, trochu se také 
osvěžit, i .duchovně, po vyčerpávající práci mi
sijní. »Uděláte si velké exercicle z jezuitské 
třetí probace«, zněl pokyn představených, který 
mi takto určil dovolenou. Konečně přivedla mě 
i zvědavost, jak to v Evropě vypadá po válce 
a proč skončila tak příliš brzy, k nemalé mrzu
tosti majitelů měděných dolů a hutí v Rhodesii, 
Co budeme dělat s ohromnými zásobami mědi, 
jež máme uskladněny v Salisbury a jinde, 
hlavni zdroj našich příjmů? Ještě to mělo trvat 
aspoň čtyři léta. •

•Tak černé děti, s Bohem! Cekejte mě po 
velkých deštích. Zatím poslouchejte Otce Ondře
je, který mě zastoupí, a až se vrátím, budeme 
připravovat přimlel vašeho rodáka, prvního 
kněze vašeho kmene. To bude radost a sláva 
daleko široko kolem Chikuni. Tak moni (vše
obecný pozdrav)!«

V srpnu 1946 opustil jsem tedy černou 
pevninu, »zemi slunce a spánku«, jak ji na
zval jeden nadšený obdivovatel. Z přístavu 
Beira (Portugalská východni Afrika) kolem 
Mysu Dobré Naděje do Irska a přes Anglii ko
nečně do Cech Přijměte dobrou radu a nikdy 
nesedejte do portugalské lodi, je to špina 
k zalknuti a 1e to plavba k smrti zdlouhavá.

Ano, mým působištěm je misijní stanice 
Chikuni. Těším se, že mi dopřejete tu čest 
vás tam jednoho dne pohostit. Vyjdu vám vstříc 
jako Abraham třem mládencům z vyššich sfér, 

usadím vás na lví kůži ve stínu mamby nebo 
košatých vangos, jejichž velké slivy, sladké, 
šťavnaté, s lehkou příchuti terpentinu, budou 
právě dozrávat. Černý boy bude vás ovívat ži
rafím chvostem a jeho bílé zuby se budou usmí
vat. Kukuřičné pivo bude pokud možná nej- 
chladnějši, abyste necítili 37“ C. Cestu k Chi
kuni najdete snadno. Od Victoria Falls. Vikto- 
riina vodopádu, na řece Zambezi, držte se le- 
vého břehu této mohutné a nádherné řeky, sle
dujte ji po proudu až tam, kde se do ni vlévá 
Sengwa od Sijalilaských vrchů, pak už jen kou
síček, ani ne 70 km na severozápad a Chikuni 
nemůžete minout. Jeho kostelík z kamene a 
cihel, vyrobených frátrem Gajdošem. je zda
leka viditelný. Od Zambezi stoupáte až do výše 
1000—1200 m nad mořem. Džungle a prales 
ustupuje planině, a je to bezpečnější, pokryté 
vysokou travou a bujnou houští, k‘erá je ty
pickým porostem na platteau Chikuni Tam už 
se dostanete na dobrou silnici, kterou jsem sám 
stavěl. Promiňte, že mi uklozlo trochu domýšli
vosti, ale neměl jsem dosud příležitost to uve
řejnit. Prémii nečakám, ale postup budování vám 
prozradím. Je poněkud odchylný od moderní sil
niční techniky, zato velmi laciný a pro Afriku 
dost dobrý. Mám tedy auto a chci se dostat 
v přímém směru do Chayongy. V prostoru 
k čili neni bezedných propasti nebe oodobnýcn 
překážek, jen louky a tráva. Spustím startér 
a jedu přes louku, po druhé zpět, potom ještě 
několikrát, velké diry zaplním, velké stromy po
razím — rýč a sekera je nezbytná výzbroj šo
férova, důležitější než klackson — a pak vytý
čím směrovku: Silnice do Chayongy. Silnice je 
hotova. Nestydím se za ni Vždyť ani pověstná 
silnice Kairo—Kapské město neni budována 
o mnoho velkolepěji. Je to travnatý pruh země, 
posypaný blátem nebo hlínou, vyvrženou s obou 
stran do přibližné linie? Za dešťů se propadnete 
V bahně, v čase po deštích je dobrá, na konci 
sucha je to příkop šnlnavé mouky. A British 
Empire má na to odborníky.

Všude vás tam budou potkávat černoši, oby
vatelé kraje a misie. Pracovité ženy, robotnice, 
ba otrokyně svých zahálčivých mužů, právě ne
sou vodu od vzdálené louže v kozim měchu na 
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hlavě. Některá s děckem na zádech a ještě s nů
ší v ruce — a přál bych vám i tu podívanou, 
jak obratná žena s celým tímto trojnásobným 
nákladem šlape na kole. Spatříte muže, ti starší 
jsou rozhodně zajímavější. Jejich stáři si od
hadnete na šlachovitých lýtkách na oškubané 
bradce. — Přisní strážcové zděděných tradic, 
vzor věrnosti k rodovým mravům, vědi, že se 
nevychází bez jednoho nebo dvou oštěpů proti 
dravé zvěři a jiným přepadům, v druhé ruce 
žirafí ocas proti dotěrným mouchám a za ja
kýmsi opaskem silnou sekeru. Ostatní úbor po
zůstává z kusu hadru kolem boků. Spatříte tu 
černé děti, které se na vás udiveně zahledl, jako 
na div světa. Nebuďte překvapeni a tvařte se 
důstojně, vždyť jste první Evropané, které uvi
dí. Nezávidím vám tohoto obdivování, jehož bý
vám často předmětem v tomto vnitrozemí, které 
má vzhled, tak si říkám bez přeháněni, jako 
týden po stvořeni, neboť civilisace sem dosud 
nepronikla.

Je to všechno zdatný lid z velikého kmene 
Ba tonga, čítající na 300 tisíc soukmenovců. 
Zabývají se převážně zemědělstvím, proto jsou 
usedlejší, ale stejně pověrčiví jako všichni 
ostatní, s živelnou, každému černochu vrozenou 
bázní před neznámými temnými mocnostmi a 
silami přírody, jež sl hledí udržet v přízni a 
k ochraně, uctíváním hloupých fetišů. Vášeň 
smyslnosti, žádost peněz a touha po lehkém ži
votě je ovládá všechny. To je pohanství.

V obvodu 45 km kolem Chikuni žiji tito moji 
černoši způsobem patriarchálním, pod svými ná
čelníky, kteři se nijak neliš! od poddaného lidu, 
leda, že mají více chýši, protože mají vice žen 
a ty potřebuji, protože máji větší stádo vy
chrtlých krav, třebas 80, kdežto obyčejný 
nťbima má jednu, dvě. tři nebo nic.

Celá tato oblast Batongů, od Livingstone až 
k Broken-Hillu, od Mushima až po Salisbury, 
protáhlá vic než 300 km, je svěřena silám 10 
kněži polské provincie Tovaryšstva Ježíšova. 
K nim jsem se připojil i já, z provincie české, 
veden apoštolskou touhou a Boži prozřetelnosti. 
Zde sc tedy rozvijí moje jednotvárná misionář
ská práce, o niž vám snad povím jindy podrob

něji při prohlídce mého podniku. Řeknu nyní 
jen tolik, že po vzoru všech velkých misionářů, 
začali jsme dětmi. Pro výchovu a přetvoření 
lidského plemene, je třeba začít u děti. Proto 
moje misijní stanice je školským střediskem pro 
chiknuský okrsek. Mám zde školu obecnou, ško
ly odborné pro řemesla, misijní sestry Notre- 
Dame, moie pomocnice, řídi školu domácích 
nauk pro dívky. Já se věnuji s obzvláštní péčí 
vyškoleni katechistů v učitelském ústavě, na
prosto nevyhnutelném pro pokrok díla. Jako 
vrchol všeho snaženi, považuji výchovu semina- 
ristů, výkvětu černé společnosti, těch, kteři máji 
být naději katolické Církve v Africe. Práce je 
tu mnoho. Všichni Batonga a všichni s černou 
pleti, chtějí být křesťany, což znamená patřit 
k vyšší civilisaci. Pod jejím náporem stydl se 
zejména ti ve větších městech, za nízký a po
šetilý fetišismus svých otců, který ve stínu tem
ných lesů kvete dále se všemi kouzly a medi
cínami čarodějů. Vedle toho jsou však 1 pohnut
ky vyšší; skutečná potřeba náboženství, vyššího, 
duchovnějšího náboženství. S opovržením odha
zuji fetiše a jsou toho, kdo je první zaujme, 
obyčejně však toho, kdo je umi zlákat, ať je to 
islam nebo .protestantismus různých ražení. Je 
tu opravdu boj o duše, boj o duši Afriky. Jsou 
tu sváděny skutečné půtky na duchovním bo
jišti horké Afriky. Ti leniví povaleči, kouřící 

Julku ve stínu chatrče, zatím co ženy dřou na 
jejich poli, nejsou přece tak neteční, jak se zdá, 
co se týče náboženského vyznání, nestoii na 
mrtvém bodě, jsou to lidé na přechodu, prodě
lávají krlsi vnitřního přerodu, nikoli cestou slo
žitých úvah, nýbrž zcela obyčejně, tak jak jsou: 
planý fetišismus se jim znelíbil, hledají novou 
víru, která by je povznesla a uspokojila i vnitřně.

Afrika má dnes 53 milionů mohamedánů, 6 
milionů katolíků, ostatní, 85 mil., Jsou dosud po
hané. Proto spěchám a zpáteční cestu vezmu 
letadlem do Leopoldville v Belg. Kongu, které 
je baštou katolicismu v Africe. Doufám, že za
čátkem dubna se vrátím zpět do země termitů, 
malarie a spavé nemoci, jež bohužel dosud řádí- 
vaji mezi lidmi i dobytkem, zkrátka do >z?mě 
slunce a spánku««, řečeno poeticky, kterou od- 
poručuji vašemu věřícímu zájmu.



„Byl jsem v Hirošimě, když vybuchla atomová puma“Smutek ze Smudka
V posledních týdnech zaměstnává značně 

naše noviny, alespoň některé, Jan Smudek. kte
rého asi zná každé dně pro jeho dobrodružný 
útěk před pronásledujícím jej Gestapem. Cele 
dlouhé úvahy o mravním pádu hrdiny vyvozo
vali z jeho případu a součet jeho chyb a po
klesků se zvětšoval takřka každý den. Po celé 
této kampani přineslo »Právo lidu« vysvětleni, 
které na všecko vrhlo docela jiné světlo. Po 
přečtení té zprávy jsme měli dojem, že Smudek 
je stále tentýž starý Smudek. a jen nás znovu 
napadlo, jak divně to pořád chodí v našich bez
pečnostních institucích, jak divně se připravuji 
lidé o čest, o dobrou pověst, ba dokonce 
i o osobni svobodu. A tak Jako jíní rozpřádali 
úvahy o pádu hrdinově, vtírá se nám úvaha 
o občanské statečnosti, o charakteru, jehož hlav
ním rysem je, jak nedávno napsal Jindřich 
Středa, věrnost. Věrnost každému, s kým jsme 
šli společně, kdo patři do našeho tábora, věr
nost. která jak známo má hlavní cenu a má se 
pro Je viti tehdy, když je někdo v nesnázích a 
kdy potřebuje přítelovy pomocné ruky. Za celé 
té kampaně o »Nepolapitclném Janu*  bylo na 
jedné straně hrobové ticho, a nám se nezdá, že 
by toto ticho bylo oním zlatým mlčením, jak je 
chválí známé přísloví. Nám se zdálo, že je to 
ticho a mlčeni z nedostatku ''věrnosti a tento 
nedostatek věrnosti Je velký nedostatek vůbec. 
Nestačí na př. pouze hájit svobodné křesťanské 
katolické školy. Bylo by třeba ukázat, jaké 
osobnosti z takových škol vycházejí, jinými slo
vy. chceme-ll býti křesťany. cliceme-Ji se za
sadit trochu o zachování nadpřirozených hodnot 
křesťanství, měli bychom napřed mít všecky 
přirozené hodnoty lidské a mezi ne patři velmi 
nezbytně věrnost až do oběti, věrnost statečná. 
I tomu, kdo třeba chybuje, bych se měl snažit 
pomoci, byi-li mi Jednou dobrý. Kdy sí uvědo
míme. že jenom tehdy budeme opravdu obáva
nými soupeři, že jenom tehdy budou s námi 
protivnici počítat, bude-li nás tato obětavá věr
nost stmelovat skutečné v jediný celek, nebudc- 
me-li o mystické jednotě všech křesťanů pouze 
deklamovat, nýbrž budeme-li ji žít stůj co stůj? 
Karel Adam jednou napsal: »Dokud každá stará 
pradlena a každý udřený metař nebudou pro 
nás upřímně a opravdově bratřími a sestrami, 
není naděje, že křesťanství opět pronikne a 
zmocni se odcizené Evropy, aby ji přerodilo a 
přeívořUo k obrazu a podobenství Božímu.« Ka
rel Adam sám v praksi také asi neuskutečnil 
tento vznesený program a vůči Hitlerovi pro
jevil později podivnou krátkozrakost To všrk 
ničeho nezmění na pravdivosti jeho slov. Opět 
a opět opakuji, obětavosti Je nám třeba a vzá
jemné věrnosti stůj co stůj. Stalo se na př. ne
dávno toto: Vydali kdesi obhajovaci řeč arci
biskupa Stepince. Žádný vydavatel na ní nebyl 
podepsán. Dostal ji do rukou poctivý katolický 
dělník a v sebeobraně, aby dokázal, že katolíci 
nejsou ani zrádci, ani reakcionáři, ani fašisty, 
vyvěsil ji v jednom průmyslovém podniku. Byl 
za to zatčen. Nemohli v jeho činu nalézt žádné 
relesra-Jy, našli tam aspoň pořádkový přestupek 
neoprávněného rozšiřování neoprávněně vyda
ných publikaci. Asi tři dny zůstal ve vyšetřo
vání a když jej pak pustili, tn se ho každý bál. 
i jeho nejbližší přátelé, jeho katoličtí přátelé 
a spolubratři. Každý se bál, aby na něho ne
padlo podezření z velezrady. Je to statečnost. Je 
to věrnost? Tak jednali apoštolově v noci Ze’e- 
ného čtvrtku, ale ne křesťané po sestoupení let
nicového ohně. Zpytujme své svědomí.

Postupujme s rozvahou. Rozmysleme sl mno
hokrát každý svůj krok. Zkoumejme duchy, jak 
oás k tomu již sv. Pavel vyzýval, zkoumejme 
a rozvahou a s rozhledem všecky zprávy, které 
se nám dostanou do rukou. Staneme se pak 
mnohem střízlivější a klidnější a mnohá sen- 
sace nám pak splaskne pod rukama Jako publi- 
na. Ale to. zač se jednou postavíme, hajme 
upřímně a poctivě, bez zbytečných anonymit, 
bez zbytečných nápovědí a jinotajů. Za těch 
podmínek můžeme skutečně spoléhat na přislib 
Kristův: »Bude vám dáno v onu chvíli, co máte 
mluvitl.« V takové chvíli můžeme se skutečně 
spolehnout, že I dnes platí jeho slova: »Já jsem 
s vámi po všecky dni až do skonání světa« 
A pak nám budou také náležet sympatie všech 
pořádných lidí, lidí hledajících, hledajících méně 
vědecké důkazy než skutečné živé, celé křes
ťany. ak.

Zrozením křesťana
lze nazvat životní a uměleckou cestu Karla Dvo
řáčka, jenž od anarchistického atheismu došel za 
hlubokých křísí ke krásnému pojetí života z ví- 
17. jež má u nás obdobu jen snad u Alfréda 
Fuchse. Dvořáček, nazývaný českým Dostojev- 
ským. byl sražen ve svém uměleckém růstu na
cistickým úderem: po návratu z koncetračniho 
tábora zemřel 20. srpna 1945 v Brně. Působil na 
Ostravsku a Těšínsku jako učitel, původem byl 
Hanák z Ivanovic na Hané, kde také žil za války. 
Ze sborníku »Cesta Karla Dvořáčka», vyd. V. 
Petr v Praze, citujeme jeho vlastni slova:

»Také dnes se lidé obracejí ve smyslu nábo
ženském a katolickém, ale neslyšel jsem dosud 
nikoho z nich kázat (to znamená, že dosud u nás 
nekonají apoštolské posláni, nejezdi po městech, 
žízniví se k nim nehrnou, nestrhuji ostatní.) I ná
boženská literatura je na ně poměrně chudá. 
A přece jsem často bezprostředně toužil jako 
člověk středověký, abych nalezl kazatele, který 
by pronikl těžkým pancířem mé duše, urovnal 
mé bolesti a pomohl mi z hříchů právě tím, že 
ve mně probudí všecky dobré snahy, že mne 
provede labyrintem, který je dnes ještě daleko 
složitější než před půltlsíciletím. ačkoliv má 
zkušených průvodců mnohem méně. Z této tou
hy vyroste hledání osvobozující a radostné zvěsti 
e díky Bohu, také nalezení. Zejména pokud se 
týká modlitby, naše! jsem to roztroušeno po 
mnoha knihách a po několika lidech. O. T.

Tak milo thema přednášky, kterou 
mál 10. XII, 194® na univerniti ve Fri- 
bourgu misionář P. Hugo Lasalle 8J, oči
tý svidek katastrofy, hubeni, bledý mui, 
který toho dne bydlel « nás v koleji *Bale-  
aianum., Myslím, Se bude nahe čtenáře za
jímali volná reprodukce táto přednášky. 
Mílie to býti zároveň jakási novodobá 
připomínka onoho postního .Pomni, člo- 

Se prach jsi a v prach se obrdtlS,:

První kapitola atomového věku nebyla pro 
přímého účastníka rozhodně nic příjemného. 
Ale i atomovou válku několik lidí přežije — 
vidíte před sebpu argumentum ad hominem. — 
Od roku 1944 bylo pravidelně bombardováno 
Tokio. Počítali jsme s náletem na Hirošimu. Ne
přišlo však skoro nic. I v létě 1945 byly jen 
plané poplachy. 6. srpna 1945. Báno byl vyhlá
šen poplach a brzy odvolán. V 8.15 jsem opět 
zaslechl americké motory tentokráte bez před
chozího poplachu, Byl jsem právě v prvním 
poschodí jesuitské misijní stanice; šel jsem 
k oknu obhlédnouti siluaci. Tu mne oslnilo po
divné světlo. Jako blesk, ale trvalo to déle a na
před nebylo slyšet žádný zvuk. Pak se okolo mne 
všechno shroutilo v děsivém rachotu. Myslel 
jsem, že jsem pohřben v troskách domu. Okna, 
dveře, nábytek, všecko lítalo zároveň s kusy 
zdí. Nastala tma. Nicméně jsem sí uvědomil, že 
dům z větší části stojí, a tápal jsem se k vý
chodu, zraněn na celém těle. Venku jsem se 
setkal se svými řeholními spolubratry — celý 
kněžský dům zůstal podivuhodným řízením Pro
zřetelnosti poměrné ušetřen. Ale kostel a ostat
ní budovy misie byly v troskách. Všechno bylo 
zahaleno hustými mraky prachu. Ihned jsme se 
pustili do vykopáváni a podařilo se nám zachrá
nit! všechen misijní personál. Pak Jsme s vypje- 
tim všech sil pomáhali v sousedství.

Ale zatím se šířil strašlivý požár z centra 
explose a z několika jiných míst. Musili jsme 
se dáti na útěk. Vždyť středisko výbuchu (o do
padu bomby nelze mluvit, explodovala asi 600— 
800 m nad zemí) bylo od nás vzdáleno jen něco, 
přes 500 m. Již to byl téměř zázrak, že jsme my, 
členové misie, zůstali na živu, zatím co v našem 
okolí zahynulo hned při výbuchu na 70% oby
vatel. Ale nyní pro nás mezi postupujícími 
proudy plamenů nebylo úniku.

Konečně jsme se úplně vyčerpáni dostali na 
ostrov v blízké řece, jež byla jedinou hrázi proti 
postupujícím požárům. Na štěstí byl také pří
znivý vitr. Tak se přes řeku dostalo na ostrov 
jen několik jisker. Park na ostrově sice několi
kráte vzplanul, ale vždy se nám podařilo jej 
uhasit. Na druhém břehu řeky bylo všechno 
v plamenech. Tak jsme byli na ostrově uvěz
něni několik hodin. Tu nastalo nové nebezpečí. 
Jako důsledek rozžhaveného vzduchu se vytvo
řil drtivý vzdušný vir. Viděli jsme, jak na druhé 
straně ostrova létají do řeky bambusy, ba 1 ně
kteří z uprchlíků. Ale před námi se vír zá- 
stavll. Japonci, kteří tu byli s námi, zůstalí při 
tom všem podivuhodné stateční.

Pozdě večer zbýval z celého města jen popel, 
pomalu dohasinajicí. Tu teprve přišla pomoc

Na 10. března
lí.

Bylo zajisté dokladem kromobyčejné předví
davosti papeže Pia XI.. že nerad se odhodlával 
k navázáni styků s Francovým režimem — i ve . 
chvili. kdy antropofagický způsob, jakým tam 
levice likvidovala duchovenstvo, získal Fran
covi všechny katolické sympatie. Rozumí se, že 
dnes někdo vytýká Vatikánu, že ty styky navá
zal vůbec, že nemá snad styky s emigračni vlá
dou. Na to nutno odvětit, že není věci papeže, 
aby mél vyslance u vlády, která neexistuje ani 
ve světle skutečnosti, ani podle republikánské 
ústavy, ani tim spíše podle zásad národních dě
jin. Ale vážněli ie třeba promluvit s těmi, kdož 
dosud Dodržují sympatie vůči Francovi z kato
lického stanoviska. To nemá nic co dělat se 
skutečností, že isme s nim symnatisovali vši
chni, dokud on své nacistické závislosti skrýval 
a barcelonští naopak své orotiklerikální výkony 
stavěli na odiv. AJe má to těsnou souvislost 
s celou mentalitou pétainovskou; s těmi živly 
předválečné oravice. jež během války viděly 
ve fašismu menší zlo proti marxismu, a konec 
konců v něm viděly obranu evropské a tedy 
1 katolické tradice.

U nás ovšem tento myšlenkový směr nikdy 
němé! té síly, iako ve Francii. U nás situace 
byla tak jasná, že žádná činnost Pfitznerů a Kli- 
mentů nemohla zastřit skutečnost: že nacismus 
ie pravým a záměrným popěračem dějinného 
práva a dědictví. Ve Francii bylo jinak, a tam 
kolaborantská pravice se opírala o určité argu
menty. Jejich podstatou byla ovšem ne tak 
.obrana fašismu, iako poukaz na špatný přiklad 
levice: proč prý mv se nesmíme chovat také 
tak? Nebyl to. rozumí se. žádný kompliment 
pro fašisty, když ieiich kolaboranti svůj postup 
obhajovali analogii pravé všeho toho, co na le
vici prohlašovali za neioíklivéjši. Ale talc se 
argumentovalo. — »Proč nemáme připravovat 
porážku vlastního státu? Vždyť komunisté to 
dělali 1905! Proč nemáme využit porážky vlast
ni vlády ke změně režimu? Vždyť Gambetta to 
udělal po Sedanu! Proč bychom se neudrželi 
u moci pomoci cizinců? Třetí republika ve svých 
počátcích byla velmi spokojena, že ji Bismarck 
podporoval proti pokusům o restauraci; a špa
nělská levice nic nenamítala, když týž Bismarck 
zakročil za občanské války prpti Karlu VII. 
Proč neměl Franco zvát do země Němce a Italy? 
Levice tam zvala Rusy a Čechoslováky. Proč 
nemáme páchat justiční vraždy? Republika za 
ně Dantonovi postavila pomník! Proč nemáme 
zřídit milici denunciantů a vrahů? Což neměla 
První republika své »Pekelné oddíly»? Proč ne
máme postupovat násilně nrotí dělnictvu? Vždyť 
nám samo vyhlásilo »tHdní válku«! Proč v tomto 

z venku. Nás dopravili do noviciátu našeho řádu, 
který je 8 km za městem. Budova byla obyva
telná, ale I ona byla značně poškozena: flakem 
vzduchu byla rozmetána střecha a okna byla vy
ražena i a rámy.

Kolik lidi toho dne v Hirošimě zahynulo? 
Úřední zprávy počet úmyslně zmenšovaly. První 
soukromá zpráva japonské vojenské policie pra 
vila: asi 200.000 mrtvých je zjištěno, ale to nenf 
všechno. Noviny psaly: 120.000 obětí, později: 
200.000 raněných, 5.000 mrtvých. Kdož ví? Na 
několik skutečnosti však nesmíme zapominati. 
Kromě obyvatel bylo v městě přes 80.000 vojá
ků. Ti všichni zahynuli. Podobně tomu bylo 
s několika tisíci dělniků, kteří do Hirošimy do
jížděli do práce. Výmluvné jsou tyto jednotlivé 
případy: na silnici konalo pracovní povinnost 
300 děvčat z Jedné školy — všechna zahynula: 
můj známý úředník, bydlící na periferií, toho 
dne nejel do úřadu, kde s ním pracovalo 180 
lidí — nezůstal ani jeden; z velké methodlstické 
školy zůstaly na živu z každé třídv ien 2—3 
dětí atd. Zbylí obyvatelé Hirošimy jsou pře
svědčeni, že obětí bylo asi 200.000.

Jakým způsobem tito lidé zahynuli? Většina 
uhořela v strašlivém žáru, způsobeném přímo 
bombou, mnozi též v hořících troskách dřevě
ných domů. I kamenné domy uvnitř vyhořely 
a dosti obyvatel v nich bylo těžce poraněno nebo 
i zabito prudkým pohybem nábytku a pod. 
I venku za městem byli někteři spálen! paprsky 
bomby. Mnozi byli postiženy podivnými ranami, 
na které později zemřeli: asi to byl účinek ra
dioaktivity nebo snad jen hluboké spáleniny. 
Jisto je, že radioaktivita usmrtila 1 lidi, kteří 
do oblasti výbuchu přišli až druhý den a něko
lik dní tam žili, na př. členy záchranných čet. 
Bílé krvinky byly zničeny. Casto až po týdnech 
nastala smrt. — Nebylo lékařské pomoci. Z 250 
lékařů zůstalo na živu 50, většinou zraněných. 
Celá jedna nemocnice byla smetena do řeky, ač 
byla dále od střediska než misie.

Morální následky Hirošimy.
Kdo prožil Hirošimu, sdílí plně obavy váž

ných myslitelů a vědců před přišti válkou. 
Správně zdůrazňuje Einstein: »Nyní má tajem
ství jen Amerika, později- je budou znátl ostat
ní. Dojde-11 k válce, zahynou % elvihsovančho 
lidstva. Proti atomové pumě není jiné obrany, 
leč zabránit válce!«

Avšak ještě pozoruhodnější než přímé fysické 
účinky obou prvních atomových výbuchů byly 
a jsoti jejich důsledky morální. Již před výbuchy 
nám psal misionář z Tokia o velkém otřesu 
v japonském lidu. Po svržení atomových pum 
pochopi! cisař, že má na vybranou buď mír 
nebo záhubu národa. Zvolil mir — a tim i ztrá
tu svého mimořádného postaveni. Jinak byla 
armáda rozhodnuta k odporu do posledního 
muže. Vzdáni bylo pro Američany překvapením. 
Vždyť viděli japonskou houževnatost. Ale nevi
děli podrobnosti účinků atomové pumy. Myslili, 
že se vylodí až v listopadu, a do jara 1946 počí
tali s válkou. (Přiště dokončeni.)

Den mučedníků španělské tradice, 

boji nemáme přijímat pomoc cizích fašistů? 
Vždyť je řečeno, že také vlasti proletáře je me
zinárodni proletariát! — A vůbec, každý argu
ment ie zbytečný: vidíte sami, že Franco vyhrál, 
že Pétaln se dostal k moci; to snad rozhoduje?!« 

Skorém doslova takto se argumentovalo za 
války v pétainovské Frančtí, a přibližně takto 
se argumentuje i dnes na obranu Francova re
žimu. Zde se tedy úspěch považuie za to první, 
čeho je bezpodmínečně třeba dosáhnout; zločiny 
nepřítele se považují za vymoženost, kterou je 
třeba napodobit; a vlastní zásady za nevím co, 
snad propagační materiál. Tu je třeba vzpome
nout na ony mučedníky katolické tradice, jimž 
bvl věnován desátý březen. Pro ně vlastni zá
sady byly to absolutní, co nutno držet bezpod
mínečné; zločiny druhé strany to. čeho se do
pustit nelze; a úspěch to. nad co íe xfesťan po
vznesen. Ti by byli nechápali, kterak lze usilo
vat o moc ruku v ruce s Himmlerem a Rosen
bergern. Na ty mnichy pronásledované Mendi- 
zabalem. na ty exulanty vyhnané Esparterem, 
na ty vitěze od Oriamendi a poražené od Ron- 
cesvalles se hodí slova, která církevní Titysgie 
dává Číst právě na 10. března: »... skrze viru 
Překonali státy, vykonali spravedlnost, dosáhli 
zaslíbeni, sesilili ze slabosti, statečnými se stali 
ve válce, na útěk obrátili tábory cizáků; jiní 
pak výsměchu a ran zakusili, nad to i pout a 
žalářů; kamenováni jsou, rozsekáni isou. Dobi
tím meče usmrceni isou; toulali se v hadrech, 
v kozích kůžích, nuzní, stísněni, souženi; v pu
stinách bloudíce, v horách a jeskyních a v dě
rách v zemi A ti všichni svědectvím víry osvěd
čeni. nalezeni jsou v Kristu Ježíši Pánu našem.«

Ta slova se na ně hodi doslova — můžeme 
posloužit jmény jednotlivých případů — a to 
tedy nebývala kolaborantská mentalita. Nyní 
ovšem isou lidé, kteří by španělským katolíkům 
radili zase iiný postup. Ne ovšem kolaboraci 
s fašismem: naopak. Upřímnou, bezvýhradnou 
spolupráci s požadavky naši doby. Spolupráci 
na požadavcích a úkolech dneška. Pochopeni 
pro moderního člověka. Nejspíše 1 odložení kon
fesijního rázu politiky a začleněni do širokého 
rámce všech lidi s dobrými úmysly. Osvobozeni 
z kompromitujícího spojeni se silami včerejška. 
Nedvojsmyslný postup po dráze pokroku a vý
voje. Takový postup, který by zjednal kléru 
sympatie i těch, kteří sami už k viře svých před
ků nemalí vnitřního poměru, ale dovedou res
pektovat kněze, který bv, aniž by se vměšoval 
do politiky, neni-llž pravda, no a vůbec. Ano. 
Takový postup iim doporučíme. Bohužel, že ná
rodním typem španělského katolíka ie Don 
Quiiote a ne otec Kondélikl Ale snad se to dá 
předělat! Jindřich Středa.

Dlouho očekávaná kwžka duchovního života

Dr JAN EV. URBAN OFM

K BOHU
»Ji cesta, pravda a život,” tato slova 
Evangelia, věčné platná a pravdivá, jsou v 
tomto vůdci duchovního života katolické inte
ligence rozvedena hlubokým a zfcuieným znal
cem. Nové, přepracované vydání. Knížka je 
vytištěna na silnějiím biblovém papíře podle 
osnovy Ant. Lískovce. Vazbu navrhl arch, 

ing. Břet. Štorm. Cena váz. Kčs 85.—
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navštívil r. 1942 z jeho pověřen! spojenecké země 
a fronty i některé neutrální státy, aby zjistil 
celkovou situaci spojenců a ujistil je podporou 
Spojených států, Tato cesta, dala mu podnět 
k sepsáni knihy, která je zprávou o jednáni a 
rozmluvách, jež měl se státníky, vojáky, umělci, 
lidmi prominentními i prostými občany. Zároveň 
vypořádává se s nejpalčivějšími problémy spo- 
jonecké politiky (kniha vyšla v USA r. 1943) 
a jako zastánce míru a svobody varuje před po
tížemi, které vzniknou po skončeni války, nedo
hodnou li se spojenci ještě zá války o mírovém 
uspořádání světa alespoň v hrubých rysech. Do
vede nastavit! bezohledně zrcadlo i vlastní zemi 
(na př. v kapitole Náš vnitřní imperialismus).

Svěží, neintelektualistícký sloh, bystrý postřeh 
i zřejmá poctivost jeho snah čini nám autorovu 
postavu velmi sympatickou a ne bez lítosti vzpo
meneme, 'že se nedožil doby, kdy by jako vý
znamný politik mohl značně přispívat k uklid
něni napětí mezi velmocemi obou hemlsfér. které 
stále ješté není, k obecné lítosti všech lid! dobré 
vůle, úplně překonáno.

Mohli bychom to očekávat! tím spíše od muže, 
který formuloval svůj názor o evropské politice 
USA takto:

-Dovolfme-li si dát se zapléstl do machinaci 
intrik Starého světa a. náboženských národnost
ních a rasových bloků poznáme, že jsme opravdu 
jen amatéři. Setrváme-li věrně na svých stěžej
ních zásadách, poznáme, že jsme profesionálové 
onoho druhu svéta, o který usiluji lidé v každé 
jeho části.«

Pro upřímnost a správnost autorových názorů 
přáli bychom si po přečtení této knihy, aby byly 
v jeho vlasti vice uplatňovány, než hra na po
chybný imperialismus, v kterém sl někteří poli
tikové Spojených států občas libují. jhlc

Nová publikace 
„Velehradu"

Již nřed několika měsísi vyšla ve Velehradě 
Steckerova Nedělní mše (Missa dominfealis op. 
22). Je to dílo z posledních let mistrových, kdy 
nemocen posléze se mohl vrátit! ke komposici. 
Styl díla ie prostý, jak naznačuje už jeho název, 
ne tedy slavnostní mše. nýbrž mše k potřebě 
každé neděle v roce. Nejde tu o vysokou poly- 
fonni práci, přece však je cítit! ruku znalce, 
ienž debutoval na svou dobu úžasnou slavnostní 
mší a ienž nám vychoval celou generaci slav
ných hudebníků. Harmonicky ievi se u Stecke- 
ra záliba v chromatice, jež nás už tolik ne
upoutá. štěstí, že tu isou jiné kvality, ne na po
sledním místě tklivá prostota velikého umělce, 
loučícího se se světem. Benedictus ie vzorem 
nenáročné skladby, vyfadřujici málo notami 
neihlubái lidské city. Dílo ie krásně vydáno a 
uvedeno odborným zhodonocenim Steckerova 
pamětníka dr. Josefa Sychry.

Druhou-novinkou ie brožurka dr. Jana Rac
ka o P. Pavlu Křižkovském. Jsme ovšem poně
kud zklamáni dovídajíce se. že nejde o defini
tivní dilo. nýbrž o základní a průpravnou studii 
k budoucímu životopisu skladatelovu. Čtouce 
však dále vidíme, že právě tento ostych neukva- 
piti se ie důkazem veliké úcty, kterou má autor 
ke geniálnímu skladateli a správci duchovni 
hudby na Moravě. Máme tedy dnes v rukou 
první skutečně vědeckou práci, osvétluiici pro
fil autora »Utonulé«. Je to soupis všech dosud 
nalezených pramenů, ať liž ide o životopisná 
data, korespondenci, zachované skladby, litera
turu o Křižkovském či o jeho ikonografii. Vše 
ie opatřeno rejstříkem shromážděného materiá
lu. takže budoucí pracovníci jsou ušetřeni mno
hé zbytečné námahy. Přesto, že ie autor jiného 
světového názoru než skladatel, iejž portrétuje, 
mluví o náboženských citech Křižkovského a 
ieho přátel s kraini pietou, dávaje tak vzor li
dem méně rozumným. V tom smvslu zůstal vždy 
dr. Racek věren svému rvze vědeckému pro
gramu. o. A. T.

•
Knihy dollé retjikd: z nakiadatelsrtvl NOVUM. 

Bratislava. Gundullčova la!.: Emil Bougaud-V. H. 
viková-V. H. Kurtha ětf*;cméá ’yhrdluvhřk<jshrd!u sh 
Kuriha: . O bolesti" cena 35 Kča. Dr. Margita VicM- 
víková-V. H. Kurtha „Neveste a rodině“ rena brož. 
95 Kčs. váz. 130 Kčs. „Malý Mozart“ zázračná dieta, 
brož. 50 Kčs. vár.. SO Kčs. Viera Onofrejová: Budo
váni« lásky k Bohu od detstva, vyšlo v knižnice „Du
chovná obroda“.



Lidový zpěv Aš dává kříže do všech škol okresu
Ke stesku starého učitele, uvedeném v čísle 5 

se jisté připojí každý, kdo pozoruje děti při služ
bách Božích. Nejistě prohlížejí zpěvník a sledují 
posvátný text písně, jež se zpivá. Jistě však ne
vydají hlásku. Přičiň jest několik. Naše doba ne
rada se duševně namáhá, nerada zpívá. Nechuť 
ke zpěvu jest typická u dnešní miádeže. zatím 
co dříve se neobešla ani jedna schůze bez zpěvu, 
je dnes nutno mládež k písni takřka nutitl. Má
me v tom zkušenosti z vedeni Jurn ka. Za druhé 
mládež pezná našich chrámových písni a z oba
vy, že by zpívala falešně, raději m či. Nenajvýše 
pobrukuje sotva slyšitelně spolu s dospělými. 
Dříve zpívaly doma duchovni písni- maminky se 
svými dětmi, takže piseň se sama drala na rty. 
sotva varhaník nasadil tón. Až vy mře nebo ze- 
.stárne generace kolem 50 let. ztichnou naše 
chrámy. Zpěv na kůru této ztráty nenahradí. Ač 
si vážíme vysoce vyspělého chrámového zpěvu fi
gurálního, přece musíme na prvém mistě zdů- 
razniti zpěv lidu tuto hlasitou modlitbu věřících. 
U srovnáni se zpěvem na kůru jest lidový zpěv 
asi v tom poměru, jako pěchota ve válce ve vzta
hu k tankům. Tyto prorazí všude, ale potřebuji 
k zajištěni, k udržováni vybojovaného prostoru 
pěchoty: Ta tvoii zák'ad armády.xTak i lidový 
zpěv tvoři kádr, trvalý základ součinnosti věří
cích s posvátnou oběti. Ještě vice splývají účast
níci s posvátným tajemstvím hlasitým recito
váním. O tom však jindy.

Jak prakticky tuto otázku řešlti? Sám po 
dvaeetidevitileté praxi jsem podržel to, co se 
nejvíce osvědčilo: Každý žák musi miti zpěvnik 
s notami. Protó jsme vydali již třikráie s církev
ní úchvalou modlitební knihu a zpěvník s nota
mi: K oltáři Páně. První hodinu v týdnu věnuji 
6 minut výklad a předvedeni pisně na příští 
neděli. Uložim žákům, abý si nápěv podle not, 
jež každá ditě zná. osvojili. Pak druhou hodinu 
v týdnu v posledních 6 minutách jsou závody, 
kdo lépe piseň svede. Ke konci íe zazpívá spo
lečně. Tak běhen jednoho roku se nacvičí velmi 
mnoho písní, jež zůstávají pak trvalým duchov
ním maietltem mládeže. Netřeba zdůrazňovat!, 
že při výkladu se věnuje péče 1 kráse myšlenky 
v písni vyjádřené. Ve vyšších třídách pisně se 
jen opakují, na to stačí pak polovina času.

Vime. že jest málo miput vyhraženo nábo
ženství ve škole Ale chrámový zpěv jest tak dů
ležitý. že nemůžeme jej bez obtíženi svědomí 
opomíjeli. Námitka, že učitel náboženství neumi 
zpivati. neobstojí. Na housle se nauči každý při 
prostředni pili. A konečně se v každé třídě naide 
žák. který si bude pokládati za čest, když může 
před třídou nápěv zahráti. Zač stoji pak radost, 
kdy mládež z plných plic hlaholí svým zvoni
vým zpěvem. Tu i udivené stařenky, jež pra
videlně chrámový zněv udržuii. se přizpůsobí a 
pak vše dostane rázné mladé tempo. Přimlou
val bych se za to. aby při sděláváni osnov pro 
náboženství byl vzat zřetel na cvičeni duchov
ního zpěvu. Tak vychováme za krátký čas ge
neraci. jež se účastni služeb Božích činně.

F. Soukup, profesor.

NAŠE SLUŽBA
Všeobecná.

NoTên» ke cti svetéhn Josef. PMt S. L. konait M 
ve dnech 10. ež 18 března v chrámu »v. Josefo v Pla
se ir. Náměstí Republiky, mimo neděle vády v 18.30 
mío svátá v 1» kávánl s po něm pobožnost ke cti sv. 
Josefa V neděli dne 16. hfwno Je nrnaram tento: 
v 15.45 pobožnost křížová cesty, v 16.30 postní ka
sáni a v 17 hod. mše svátá a pak pobožnost ke cti 
«V Josefa. Kazatelé: opat Dr. B Jarolímek. P. Kl. 
Pus. O. P.. r. J. Sukop T. j. p. l.ebed-_ P. Dr. 
Suchomel CSs It P.. K. Sebor. P. LooKln. P Kohlí- 
dek P. Schmid. Zrfvaif: Beha's cantoHim farní «bor u 
ov. Vito, ierciáfský sbor, chrámový sbor sv. Ludmily. 
Božského Srdce Páně.

Svátek sv. Josefa ve středu 18. břeina bude oslaven 
takto- v 6 7 8 a v 0 hod. tiché mše sv. v 10 hod. ká
rání dp. P Zachariáše O. Kap. v 10.30 pontlfikálnl 
mSe sv. v 18 hod. slavné Kregmiánské nešpory, v 18.30 
kázání dp. P. Valeriana O. Kap., v 19 hod. mše sv.

Ducliomi akademie ku poctě «v. Josefa bude v ne
děli dne 23. března o 19. hod. ve velkém sále na Stře
hové v Praze IV Účinkují pí Ludmila Hynková. Dr. 
Alois Satorle. Jan Soumar. Sdruženi pro duchovni 
hudbu, fami sbor Svatovítský, prof Marta Slabv- 
houdová. Jiří Svoboda. R|dí O. A. Tichý. Vstupenky 
po 25 20. 10 a 5 Kčs v kanceláři Svatováclavské Li
sy v Praze IV.. Hradčanské nám. 8.

V dleceel hradecké vydává nyní K. A. každý měsíc 
informace pro své pracovníky. Vedle povšechných 
úvah o katolické práci, jsou důležité pokyny. zprávy, 
éxerciční hnutí, seznam katolických knih a j. Naši 
členové horlivé spolupracují.

V diecesi řrskohtidéjnvifké připravujeme oslavy bv. 
Vojtěcha, které bude pofádaU K. A.

FILM
Pro všechny:

Karkaxský hrdina SSSR. Příběh trtninského bás
níka a rytíře Davida GuramiŠvili v XVIII. století, 
který se marně snaží za bráni ti katastrofě své vlasti. 
III.

Pro dospělé:
Tvrdohlavé! ís větftí výhradou) F. Film o hou

ževnatá neústupnosti starého selského rodu a jeho 
tradice. III.

Jindřich V. (s výhradou) GB. Barevný historický 
film podle Villiama Shakespeare. Vysoká uméleexá a 
terhnlcká úroveň. K hlavní postavě filmu: Jindřich 
V jest podán jako spravedlivý, velkomyslný k ne
příteli a upřímné zbožný. S těmito skvělými vlastnost
mi však podivné kontrastuje jim neodůvodněné napa
dení Francie a vedení nespravedlivé války. I.

Přístav lásky (9 výhradou) USA. Příběh přístav
ního dělníka a Jeho budoucí ženy, které dvakrát za
chránil Život. III.

% Nedoporučuj« se.
Krásná čarodějka. USA. Pohádka pro dospělé, v níž 

se sice najdou vtipné momenty, ale zabředla svým ná
mětem do oblasti pověry. Vyzývavost ..2701eté čaro
dějky změní se sice na konci filmu v rodinnou idy- 
Itt to vfiak nestačí, abychom mohli film doporučit!. 
II.

Dobrodruh. GB. život synka z bohaté rodiny do
brodružné povahy, který se nesneží odporovnti svým 
lehkomyslným sklonům a hromadí tak zlo na zlo ve 
avém okolí. III.

Zamítá ■«.
Nikola SiihaJ. CSR. Podle známého románu Ivana 

Olbrachta o podkarpatském zbojníku z doby kolem 
roku 1918. který r»o požití nápoje vesnické čarodějky 
se stane nezranitelným sie je na konec ubit seky
rami vlastních soudruhů. III.

O první nedeíi postní bylo v děkanském 
kostele v Aši posvěceno 40 křížů pro školy ce
lého ašského výběžku. Byly pořízeny z darů 
dobrodinců našeho českého pohraničí. Také 
bra ři Slováci přispěli na ně vydatně. Na obráz
ku jsou zástupci všech tříd se svými katechet- 
kami Ludmilou Bernatovou z Aše a Annou 
Zmátlovou z Rossbachu. Děti tvoří nejpestřejši 
směs: Čechů, Moravanů. Slováků, reemigrantů, 
Maďarů, antifašistú, dětí německých odborných 
dělníků a dvou — cikánů.

Nechť s obrazem Ukřižovaného se navrátí 
i duch Ukřižovaného do všech rodin ašského 
výběžku!

František Janků, administrátor v Aši.

Z domova a z ciziny
Méně slov a více činů

7. března jsme viděli, zejména v novinách, 
zase velmi mnoho obvyklých, řekněme přímo, 
frázi o »věčném« Masarykovi. I my. jsme naň 
s úctou vzpomněli, i my uznáváme jeho veliký 
význam pro náš nálipdni život, a přece se ni
kdy nemůžeme smířit s. tim překrucováním 
smyslu slov. Většina těch pisálků si při nich 
buďto nemyslí nic. nebo si mysli něco docela ji
ného. než co si pod nimi lidstvo vždy předs avo- 
valo. Jen Bůh je ve vlastním slova smyslu věč
ný. Věřime-li, že i my budeme věčně žit činíme 
to právě jen proto, že věříme ve věčného Boha. 
Kdyby on nebyl, kdyby on nebyl věčný, nebylo 
by vůbec nic jiného věčné, r.ebylo by vůbec nic. 
Toho si musi být zejména katolíci pevně vědomi 
a proto musi jenom s odporem čisti a poslou
chat! ono tak časté zneužíváni slov, jen Bohu a

Švýcarský tisk o katolickém životě v Česko
slovensku. Význačný švýcarský katolický list 
»Walliser Bote« přinesl rozsáhlou a značné po
drobnou stať, věnovanou katolickému životu 
v CSR. Jednotlivé stati, které napsal známý náš 
novinář Dr. František Glaser, donedávna tisko
vý přidělenec čs. vyslanectví v Bernu a nyni 
zahraniční delegát naší Charity, se zabývali ná
boženskou svobodou v republice, našimi kato
lickými politickými osobnostmi, postavou no
vého pražského arcibiskupa, významnou insti
tuci katolické Charity a ieii rozsáhlou lidumil
nou činnosti. Velehradem, jako střediskem 
union Ismu a sídlem proslulých sjezdů unionis- 
tických. katolickým hnutím mládeže, středisky 
katolického studia i vzájemným poměrem církve 
a presidenta Dc Beneše. Podobné článkv z pera 

\Dr. Glasera isou uveřejněny v časopisech »Va
terland« (ústřední deník katolické strany v Lu
cernu). »Neue Zürcher Nachrichten". »Ost
schweiz« (denik st gallensky), »Courrier de Ge
nève«. »Basler Volksblatt«. »Le Fribourgeois«, 
»Einsidlër Anzeiger«. »Der Morgen« (kat. časo
pis solothurnského kantonu), »Schwyzer Nach
richten«. »Glarner Volksblatt«; do velikého ilu
strovaného týdeníku švýcarských katoliků »Der 
Sonntag« napsal Dr. Glaser reportáž o činnosti 
naší Charity. Vánoční vydání bemského ústřed
ního deníku »Der Bund« uveřejnilo Nerudovu 
»Štědrovečerní baladu« v německém překladu 
Dr. Glasera. Dr. Glaser, jenž byl v lednu přijat 
čtyřmi švýcarskými biskupy ve slyšení, měl 
v týdnu modliteb za jednotu Církve velikou 
přednášku »Československo jako spojovací člen 
mezi východem a západem* *,  již se zúčastnili 
také generální vikář Mrgr. Petit za ženevskou 
Část diecése a prof, dr. Liebeskind, ředitel slo
vanského ústavu na ženevské universitě. Dr. 
Glaser vydal ve Švýcarsku brožuru o slovan
ských věrozvěstech sv. Cyrilu a Metoději fran
couzský a němeekv. V Basileji vyšel ieho ro
mán »Partisan Karel Kratochvil«, v němž jsou 
zachyceny události našeho domácího odboje.

* Převorát kanonie pr<*monntrát;kého řádp Kláítrr 
Teplá n Mnr. Lázní přijímá: do íuvenátu v Marián
ských Lázních studující vyššího gymnasia nebo kan
didáty svátého kněžství s pozdním povoláním, do no
viciátu pro tepelskou kanonii absolventy všech střed
ních škol, nebo jim na reveň postavených. Po i**dn?r 
ročním noviciáte jsou posíláni na theologická studia 
vedle našich theologických učilišť též do Švýcar. Hi
tna a Ameriky. Do noviciátu mohou býti přijati též 
absolvent! VI tř. gymn.. mají-li ješt* jiná vzdělání, 
nebo v pozdním povolání závažnou osvědčenost v tvr
dých zkouškách života, ZvišlU Jsou vítáni dělníci.

Heřman Josef Tyl, převor.

4c Na kněžství v řádě františkánském chce Tě připra
vit! Kolej svátého Antonína v Kroměříži. Přihlášky 
studentů do prvních I vyKHch tříd přijímá stále ředi
telství koleje — Kroměříž, p. př. 23.
4r Jnvenát salvatori&nň ve Valaš. Meziříčí přijme pro 
příští Školní rok zbožně a nadaná chlapce, kteří by 
měli touhu státi se řeholními kněžfmi. Informace po
dá Ředitelství Juventátu. salvatoriánů ve Valaš. Me
ziříčí.
* Abiturirntům: Necítíš snad povolání ke kněžství 
v řeholí? U salvatoriánů můžeš uplatnit! všechny evé 
schopností. — Rovněž jsou vítáni Jinoši a mladí mu
ži. kteří by chtěli jako bratři laici zaßvMiti své síly 
Bož. Spasiteli Informace podá: Provincialát saivato- 
riánů. Vranov u Brna. p. Adamov u Brna.

4c Přijmou se služebné pro kuchyň v charit, ústavě 
s péči o děti. Uchazečkr. dobré katoličky od 16 do 
45 let EÍskaJÍ ?1ále místo. Pi&te na zn. ..Druhý do
mov - IKA 71" do adm. t. 1.

4r Správa kláštera premonstrátského řádu Klášter 
Teplá 11 Mař. Lázní přijme do služeb: šafáře, depn- 
tátniky. traktoristy. zedníky tesaře, truhláře, kováře, 
st rojník« pivovarského aklepmistra, neomezený počet 
lesních dělníků.

Jsme opravdu tak zaostalí? Po projevech 
pana ministra školství a choti pana presidenta 
v rozhlase v pátek dopoledne 7. t. m. bylo dá
váno hudebně podložené pásmo rozhlasové ze ži
vota T. G. Masaryka, presidenta Osvoboditele. 
Nechceme hodno* it toto pásmo příliš kriticky, 
avšak jako katolíky nás udivila »maličkost«, že 
totiž T. G. Masaryk měl velký spor s věřícími 
venkovany, kdvž vykládal dětem ve škole, že se 
země toči kolem slunce. Zlobily se na něho bab
ky, že to je proti Písmu sv. Nevíme, je-li tato 
episodka pravdivá, ač o tom silně pochybuje
me: ale proč tak naivní útoky na Církev a vě
řící? Anebo snad páni umělci nedovedou nic 
kloudnějšího napsat? S.

Slyšeli jsme o Aši v poslední době nejednou. 
A byly to skoro vidy zprávy málo potěšující. Ce
lý komplikovaný problém pohraničí se tam odtud 
většinou na nás díval v barvách nejchmurnějších. 
Jednou nám to tam připadalo jako divoký Západ 
a jindy zase jako Sodoma. nakažená morem. 
Tento obrázek však ukazuje, že skutečnost jo 
vždycky odstíněná, že neni ani jenom černá, ani 
jenom bild. I v Aši je Kristus Pán, i v Aši znají 
jeho Křiž, tuto »jedinou naději», a proto můžeme 
doufat, že v Kříži nalezne i naše pohraničí svůj 
konečný mír, svou konečnou spásu časnou i věč
nou.

Božim věcem náležejících. Právě tim zneužívá
ním se vnáší zmatek do mysli nezkušených čte
nářů. mají se jim tak dodávat různé náhražky 
za staré pojmy, v nichž jediných je skutečně ži
vot a sila.

•
Místo laciného slovního velebeni, bychom jis

tě Masarykovi udělali větši radost kusem pořád
né práce, snahou o opravdovou jednotu a oprav
dové vzájemné pochopeni. Nedělá to však do
brý dojem a neostaví to příliš Masarykův den, 
když ve schůzi Ústředního Národního Výboru 
hlavního města Prahy je tak málo vůle k do
hodě, že komunističtí členové I s primátorem 
odejdou demonstrativně ze schůze, která pak 
musí jednat a jedná bez nich. Méně slov a vi
ce činů, to je české a masarykovské.

Kardinál Liénart, jejž jsme po několikrát sle
dovali na jeho misijní cestě rovníkovou Afrikou, 
se vrátil do Paříže v neděli dne 2. března. Měl, 
jak jsme minule připomněli, nehodu s letadlem, 
které musilo nouzově přistát v podrostu tropic
kých křovin. Kardinál při návratu prohlásil: 
»Plál bych si. aby letecká nehody, která se nám 
přihodila, nesmazala v očích veřejnosti ostat
ní dojmy z mé cesty. Totiž ono spontánní při
jetí, kterého se mi dostalo se strany černošského 
obyvatelstva, z jehož srdečnosti bylo vidět, že 
není nikterak připravené a nařízené. Zajímavé 
je chováni černochů právě při letecké nehodě. 
Přivoláni hlukem letadla seběhli se domorodí 
obyvatelé z vesničky Bardou a pomohli ce
stujícím vymaniti se z letadla. Náhodou je v 
nejbližším okolí místa neštěstí katolická Škola 
se 60 Černými žáky. Když se tito všichni dozvě
děli. že je mezi nimi kardinál, byla ve vsi uspo
řádána slavnost: Zabila se ovce a podávala se 
hostina na počest vzácného hosta.

Potřebovali bychom u nás časopis toho za
měření, které pěstuje »Katolický dělník«, věst
ník stejnojmenného sdružení krajanů v USA. 
Jeho úroveň je snad ze všech katolických kra
janských časopisů nej vyšší. O. T.

O příčinách slabosti 
lidského rozumu

Ferdinand Peroutka si dal v úvodníku Svo
bodných novin řečnickou otázku, proč se tak vel
ká většina našich debat lak rychle p: opadne 
k úrovni zřejmé nesmyslnosti. A poněvadž to bylo 
jen otázka řečnická, nedal na ni odpověď.

Každý ví, jak nebezpečná, věc je unes lísková 
diskuse: vleče se, vleče, ubozí pie.splatlteié ji za
razit nemohou, a kdyby se toho po nčjukém čase 
neodvážil sám redaktor, stala by se většinou chro
nickou. Jsou lidé, kteří se neodvažují psát ze stra
chu z takové diskuse. Jiní resignuj. hned po první 
kritice: jednak z ohleduplnosti k redakci a čte
nářům, jednak proto, že již příliš pochybuji o tom, 
že by bylo možno argumenty někoho přesvědčit.

Mluví stejnou řeči, kdy Jindřich Středa může 
v Katolíku ohlásit jako »sensační novinku« jedi
nečnou událost, že v jisté věci uznal platné argu
menty jiného pisatele. Trapné je na tom to, že 
ta zpráva vůbec trapnč nepůsobí, neboť je opravdu 
jedinečná. Trapně je také to, že je dnes třeba od
vahy a heroismu k věcem tak samozřejmým. Ale 
nebuďme proto smutni, naopak raéjme radost a 
buďme vděčni Katolíku i Jindřiciiu Středoví, že 
právě v našem časopise bylo vysloveno odhodlání 
zásadné a ochotně uznávat svůj omyl a lepší argu
ment oponentův bez obavy □ snfžoní vlastní pre- 
styže. A ponévadž se zmíněné uz.iání týkalo ná
hodou pisatele těchto řádků, pokládá za svou po
vinnost píihlásit se jako druhý k samozřejmému 
a ' zásadnímu zachování pravidel fair play, včet
ně ochotného a radostného uznání vlastního omylu. 
Kdo má radost z pravdy, přizná omyl opravdu 
s radostí, neboť se raduje z lepšího poznáni.

Je ovšem v zájmu věci, aby si i čtenáři osvě
žili tento nejdemokratičtější postoj, neboť byl 
v posledních letech namnoze nakřiven. Jde o to, 
aby neměli za zlé časopisu, když přinese článek, 
B kterým náhodou nemohou souhlasit. Aby naopak 
využívali možnosti svobodně proje lt své postřehy 
a hájit své dpbre uvážené stanovisko. Aby nepo
kládali za slabost časopisu, když úmyslně otiskne 
stanoviska opačná nebo když v nějaké věci při
zná svůj omyl. Nikdo není zajištěn před omylem, 
byť byl i novinářem. A je vždy prospěšnější a 
mravnější omyl přižnat a varovat před ním ty. kdo 
snad myslili podobné, než setrvat v omylu pro ni
cotnou prestyž. Snaha o poctivost není slabostí, ale 
Bílou.

Mysle na tyto věci, proč je tak nesnadné, aby 
se lidé domluvili 1 o docela prostých a jasných 
otázkách, vzal jsem do ruky klasický esej Johna 
Locka o lidském rozumu (On the Human Under
standing, 1690) a čtu si o příčinách jeho slabosti. 
Snad neuškodí, bude-ll laskavý čtenář číst! se 
mnou:

»Vedle nedostatku pevných idei a kromě nedo
statku bystrosti a cviku v nalézání ideí prostřed
kujících jsou tři nedostatky, jimiž se lidé provi
ňují vzhledem k rozumu a jimiž je tato schpnost 
brzděna ve službě, kterou b.v mohla konat a pro 
níž byla určena. Kdo pozoruje Jednání n rozpravy 
lidí, shledává, že závady tohoto druhu jsou hojné 
a nápadné:

1. První závadou jsou stiženi ti, kdo vůbec zřídka 
přemýšlejí, avšak jednají a mluví podle přikladu 
jiných, ať již rodičů, sousedů, úředníků nebo ko
hokoliv, Jehož si vjTolili a Jehož zahrnuli důvě
rou, aby si ušetřili námahy a nepříjemnosti myš
lení a zkoušení.

2. Druhou jsou stiženi ti, kdo místo ruzumu 
kladou vášeň a jsouce rozhodnuti, že Jejich činy a 
argumenty budou vládnout, neužívají ani vlastního 
rozumu, ani neposlouchají roznmu jiných vice než 
se hodí jejich náladě, prospěchu nebo straně. A 
lze pozorovat, že se tito lidé obyčejné spokojují 
slovy, o nichž nemají jasné představy, ačkoliv 
v jiných věcech, k nimž přistupuji nezatížení ně
jakým zájmem, nepostrádají schopnost mluvíti a 
slyšet! rozumně, pokud nemají tajného sklonu, 
který j}m v tom brání.

3. Třetí druh lidí jsou tí, kdo se ochotně a 
upřímně řídí rozumem, ale z nedostatku toho, co 
bychom mohli označit jako široký, zdravý smysl 
pro celek, nemají úplný pohled na všechno, co se 
otázky dotýká a co pro ni může být rozhodující. 
Jsme všichni krátkozrací a velmi často vidíme Jen 
jednu stranu věci; náš pohled nezachycuje v plné 
šíři všechno, co s věci souvisí. Tohoto nedostatku, 
myslím, není prost nikdo. Vidíme jen zčásti a po
znáváme jen zčásti, a proto není divu, že ze svých 
částečných pohledů neděláme správné závěry. To 
budiž poučením pro toho, kdo nejpyšněji hodnotí 
své vlastní stanovisko, jak je užitečné hovořlti a 
radit i se s ostatními, i s takovými, kteří se nm 
nevjTovnají schopností, bystrostí a pohotovostí. 
PonČvaílž totiž, nikdo nevidí všechno a obyčejně 
máme různá hlediska na tutéž, věc podle, abych 
tak řekl, různého postavení k ní, není nevhodné 
myslit a není nedůstojné člověka zkoušet, zda snad 
jiný nemá poznatky o věcí, které nám unikly, a 
kterých by náš rozum jistě použil, kdyby se nám 
dostaly do mysli. Rozumová schopnost náa okla
me jen zřidka nebo nikdy. Co nás však nejčastéji 
svádí na nepravou cestu, je fakt, že zásady, z. nichž 
Činíme závěry, že půda, v níž zakládáme svá usu
zování, je jenom částí: je něco vynecháno*  co 
v propočtu chybí a co by jej učinilo správným a 
přesným.

V tom můžeme vidět! příčinu, proč někteří 
vzdělaní a přemýšliví lidé, 1 když, myslí formálně 
správně a jsou milovníky pravdy, nečiní velkých 
pokroků v objevování pravdy.«

Přečetl jsi, laskavý čtenáři, citát neobvyklo 
dlouhý a slohem zastaralý. Věřím však, že ne
bude na škodu a že nebude ztrátou času, přečteš-11 
jej ještě jednou. Já to udělám také.

Dr. František Marek.
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K otázce zestátnění škol
Dostávám dennc jak z nejširších vrstev lidu, 

tak od různých corporací i jedinců dopisy, ob
sahu jící oba*,  j o dosavadní školství církevní.

Pokud se n e týká, pevně věřím, že jasné 
přislíbení p. presidenta, častěji v poslední době 
opakovaně, je plnou zárukou naprosté svobody 
náboženské v našem státě. °řál bych si, aby tato 
důvěra v prohlášeni hlavy státu pronikla 1 pro
hřála srdce všech katolíků československých.

Jsme též vděčni vládě za upřímnou snahu 
udržet! přátelské vztahy s kruhy církevními. No
vý krásný příklad byl dán oficielní účastí na 
pohřbu p. arcibiskupa olomouckého, jež nejen 
zmírnila zármutek lidu moravského, věrně od
daného svému metropolitovi, ale potěšila i 
všechny ostatní katolíky české i slovenské.

Novinářské zprávy však o urychleném uzá
konění nového školského zákona zneklidňují 
mnoho.

Nemluvím dnes jménem episkopátu, ale mo
hu tak směle učinili, neboť se úplně ztotožňuji 
se stanoviskem veškerého episkopátu čs., vyjá
dřeným na posledních konferencích biskupských 
v listopadu 1946 a předloženým ve formě memo
randa vládě.

> á tedy být uzákoněna státní škola.
B i bych rád. aby všichni příslušní činitelé 

při projednáváni navrhované předlohy dobře 
uvážili toto:

1. Je z hlediska státního nutné, aby právě 
teď byla řešena tak radikálním způsobem otáz
ka nesmírně delikátní a dalekosáhlá? Zdá se, 
le situace vnitropolitická není tak slabilisována, 
aby unesla velké otřesy, jež by jistě následovaly 
a uvádět! zestátnění Škol na Slovensku jako 
určité precedens bych považoval za velkou chy
bu státnickou, jak 3ktě uzná každý, kdo rozumí 
našim poměrům.

Nepoškodí to však dále naši situaci zahranič
ní? Nepřísluší mně rozhodovati o této situaci, 
ale na příslušných místech se jistě dobře ví, jaká 
je a jak dalece je výhodné pro stát, aby byla 
zhoršena.

2. Uznávám, že mnohé požadavky učitelstva 
jsou plně oprávněné, ale nenajde se východisko, 
aby i od začátku školního roku byly tyto poža
davky. pokud možno, splněny a přece v zásad
ních věcech rozhodnutí bylo ponecháno na dobu 
pozdější?

3. K uskutečnění dvouletého piánu hospo
dářského je jistě třeba klidu a radostné spolu
práce všech. Bude jen na prospěch zdárného 
vývoje hospodářského i nerušený a klidný vývoj 
vnitropolitický, k němuž by málo přispěl zákon 
zneklidňující většinu národa.

Vždyť myslím, že i ostatní náboženská vy
znání budou se cítit dotčena v omezeni své ná
boženské svobody, a i ona část, jež se nestaví 
kladně k náboženské výchově, byla by zkrácena 
v přirozeném právu všech rodičů na svobodnou 
výchovu dětí.

Pan ministr Školství a osvěty ve svém pro
jevu. učiněném 9. března L r. o VI. Masarykově 
dni československého zahraničí upozornil na 
oslavy u nás chystané pro rok 1948. Uvedl, že je 
zájmem nás všech, aby tyto oslavy byly opravdu 
celostátní a celonárjdni neboť tak budou mít! 
také ohlas v zahraničí. Myslím, že se i chceme 
1 musíme varovati všeho, co by mohlo rozrušit 
společenství radostných a celonárodních příprav 
i oslav významného roku 1948.

Prosím důtklivě a i zapřísahám všechny, 
kdož teď budou rozhodovat o novém školském 
zákoně, aby uvedená upozornění dobře uvážili.

Pravda, pan president Budovatel několikrát 
zdůraznil, že v tak mnohém bude nutno národ 
převychovávat. Opakoval jen často připomí
nanou výzvu presidenta Osvoboditele. A to platí 
zejména o poměru k státotvomosti. Ano. je nut
né. abychom všichni této převýchově spolupo- 
máhali, ale převychovat, přetvořit člověka je 
složitý problém psychologický. Dějiny lidstva, 
ba i dějiny našeho národa potvrzují, že znásil
ní .ím nikdo není uspokojivě převychován, ne 
uspokojivě pro sebe, ale ani ne uspokojivě pro 
národ. Právě před nedávném mi vypravoval je
den velmi dobrý vychovatel: V ústavě, který’ ří
dil. proti zákazu několik chovanců tajně kouřilo. 
Když se to dověděl, přemýšlel, jak je přivést 
k poslušnosti. Nic neřekl, ale při dané příleži
tosti jim daroval stříbrnou schránku na ciga
rety. Hoši se divili, dělali jako by nerozuměli, ale 
pak pochopili a kouření zanechali. Tak se má 
vychovávat. Získám-li druhého láskou, mám 
lepší přistup k jeho vůli, a výchova předpokládá

»Ačkoliv Bůh, přijal tvářnost otroka«. 
»Zsinalostí jeho jsme byli sami uzdraveni«.

Americký dělník se 
modlí ke Kristu-dělníku

Pane Ježíši, Synu Boží a tesaři nazaretský, 
my se tl klaníme, neboť jsi náš Vykupitel, Učitel 
a Soudce.

Věříme ■ tvým svátým zástupcem, papežem 
Piem xn., že »není lepšího Štěstí pro jednotlivce, 
pro rodiny a národy, nežil když poslouchají tebe, 
původce Ůdské spásy, když plni tvá přikázáni a 
přijímají tvé království, jež nás činí svobodnými 
a bohatými dobrými skutky. Přijď království tvé, 
království pravdy a života, království svatosti a 
milosti, království spravedlnosti, lásky- a pokoje«.

Děkujeme tl za nauku tvého Velekněze, že 
»statky, které Bůh stvořil pro všechny lidi, mají 
býtt rovněž tak dosažitelné všem lidem pod vede
ním spravedlnosti a b pomoci křesťanské lásky«.

Děkujeme tl, že sl Svatý Otec přeje, »aby kaž
dý k práci schopný člověk měl přiměřenou mož
nost práce a vydělal si tak na živobytí pro sebo 
a pro svou rodinu«, a že prohlašuje, že je »ne
spravedlivé upírati nebo omezovatl ať výrobním, 
ať dělnickým, ať zemědělským třídám volnost 
sdružováni se ve spolcích, jejichž prostřednictvím 
mohou hájili svá práva a zajišťovali sl více dobra 
jak pro duši, lak pro tělo, jakož I životní blaho
byt na poctivém základě«.

Spasiteli náš, pomoz, abychom dokázali opráv
něnost přesvědčení papežova, že »úcta ke křes- 
ťnnské víře je svátou a pevnou zásadou .americ
kého lidu«, aby tak naše spolky »čerpaly svou 
životní silu z principů pravé svobody, aby. se tvo
řily podle vznešených pravidel spravedlnosti a po
ctivosti a Jednaly tak, aby v péči o zájmy své tří
dy neničily práva jiných, ale aby se snažily o svor
nost a měly vždy na mysli blaho celé lidské spo
lečnosti«.

O tento tvůj požehnaný dar prosíme v tvém 
svátém jménu. Amen.

GEORGES ROUAULT: B I C O V A N I.

„Nepadne-li zrno pšeničné do země.."
(Sv. Jan,

Dne SO. března tomu bylo už šest let. Toho 
dne asi o 5. hodině odpoledni zapadly za mnou 
po prvé dveře pankrácké kobky. Měla už jedno
ho obyvatele: Asi dvacetiletého plavovlasého 
chlapce, Vladimíra Volejníka ze Sokolnic V Brna. 
Ten se tam dostal v předešlé noci, takže také 
ještě nebyl příliš seznámen s tamním pořádkem, 
nevěděl, kdy se tam chodí spát, Nevěděl jsem to 
samozřejmé ani já a proto, když stíny předjarní
ho večera stále více temněly, rozestřeli jsme 
slamniky a chystali jsme se ke spánku. To však 
— jak jsme později zvěděli — bylo dovolepfa až 
když zaznělo znamení zvonkem. Poučil nás o tom 
esesmanský dozorce, jenž k nám s velkým kři
kem vpadl a dal nám každému pár facek. To 
byly první přímé doteky německé pěsti. A tak 
jsme tam společně prožili něco přes šest týdnů. 
Když jsme se pak loučili, když jsem, odjížděl do 
Terezina, stály málomluvnému, mužně reservova
nému hochovi slzy v očích. Stali jsme se opravdo-

Berl in-Plötzen sec, 3. května 1943.
Moji milí a nade vše milovaní rodiče a moji 

sourozenci!
Přijměte ode mne nejsrdečnější pozdrav a 

vzpomínku na Vás všechny, s kterými jsem žil,' 
Vás miloval, ctil a Vás všech si vážil. Děkuji 

ochotu vůle. Měli by si toho být vědomi i všich
ni zákonodárci.

Nebojím se. ie bude tento můj projev mylně 
vykládán. Můj postoj k národu a státu je dobře 
znám. Považoval jsem však za nutné právě 
tento projev učinit, poněvadž miluji svůj lid, a 

kap. 12.)

vými přáteli. On si nikdy na nic nestěžoval, jen 
jako ptáček tr kleci vzpomínal na své konstrukce 
vynálezcovy, na své toulky v okolí Brna, při nichž 
dělal cennou výzvědnou službu, a na maminčiny 
buchty, které měl strašně rád. Mívali jsme ty 
české buchty — totiž jednu — i na Pankráci, 
jednou za týden, obyčejně v patek. Kolik by jich 
byl snědl. V těchto dnech jsem se setkal v Brně 
8 jeho starou matkou. Zena statečná, jako syn. 
Ukázala mi jeho poslední dopis. Uveřejňuji jej 
jako vzpomínku na mrtvého přítele. Je jedním 
z dokladů, jakými obětmi byla vykoupena naše 
svoboda. To by v nás mělo jednak posilnit naši 
důvěru: Není možné, aby oběť tak krásných, 
čistých duší byla mama. Již pro ně nás zachrání 
Bůh. Jednak to pro nás ovšem musí být pla
mennou výzvou: Nebuďte nehodní. Nedopusťte, 
aby tato krev, s takovým klidem, s takovou sa
mozřejmostí prolitá, netekla snad vaši vinou 
nadarmo. ak.

Vám všem za všechno, co jste kdy pro mě v ži
votě učinili a pro mne obětovali. Prosím Vás, 
milá maminečko a tatíčku, abyste mně vše od
pustili, jestliže jsem Vás kdy zarmoutil, nebo 
někoho z Vás kdy urazil. Mám na Vás ty nej
krásnější vzpomínky. S Vámi jsem se vždy tě- 

i jako arcibiskup mám povinnost varovat přede 
vším, co by mohlo být ke škodě vlasti a státu.

A chci douf-t, že hlas můj nebude hlasem 
volajícího mamě.

Praha, dne 9. III. 1947.
t Josef, arcibiskup. 

šil. o Vás vždy s úctou a pýchou vyprávěl. Moje 
žádost o milost byla mi odmítnuta a moje po
prava stanovena k vykonáni dnes — 3. května 
v 7 hodin večer.

Prosím Vás, moje maminko a tatínku, abyste 
byli stateční a zachovali si klid a zdravé nervy 
pro ty Vaše malé miláčky, Standy Bošováky. 
Pro ně musíte žít a pro ně musíte si zachovat 
svoje zdraví, abyste je vychovali v rozumné, 
poctivé občany. Vím. že zůstanu mezi Vámi žit 
stále. Jsem klidný a umírám s jasným vědomím. 
I když musím zemřít, umírám statečně, abvste 
na mne mohli býti hrdi. Miloval jsem Boha a 
milovat Ho budu. Vim, že co Bůh činí, dobře 
činí. Budiž jméno Jeho pochváleno až po věky 
věků v. Amen.

Prosím Vás. abyste věnovali dětem všechny 
prostředky k studiu, přiměli je k učeni, aby byly 
statečnými a spořádanými lidmi v lidské společ
nosti. pro její dobro pracovaly a bude-li třeba, 
pro ni také s láskou umíraly. Jako památku a 
moje heslo jim odkažte: »Buďte vždy a všude 
takoví, aby na Vás lidé nemuseli ukazovat 
prstem.» Maminko, jsem smířen s Bohem. Vyko
nal jsem svátou zpověď a přijal svátou Hostií. 
Chvalte Boha, maminko, pomodlete se za moje 
spaseni a vykoupeni u Boha.

Učil jsem se do poslední chvíle, abych mohl 
být prospěšný celé lidské společnosti a pro ni 
mohl pracovati. Bůh mne však zavolal a proto 
následuji hlasu Jeho. Vzpomínejte na mne čas‘o, 
vypravujte o mně Vašim dětem. Vždyť neumí
rám jako vyvrhel lidské společnosti. Ctěte moji 
památku a můj odkaz! Chci, abyste vzpomínali 
na mne vždy s úsměvem, ne se slzami v očich. 
Maminko, buď klidná a statečná! Jsem čistý 
jako kvitek Boži, ničím neposkvrněný. Vim. že 
mne Bůh přijme do své nebeské říše. Můj květ 
splyne s hebkými květy májovými a vypučí 
nové a mnoho nových ještě krásnějších než jsme 
byli my. Je to zákon přírody, že jeden umírá pro 
druhého, aby vyrostl nový a krásnější, spra
vedlivější a spokojenější svět a společnost lidská. 
Měl jsem mnoho plánů a vynálezů. Skoda, že 
jsem si nedělal žádných poznámek, ale věřím, že 
po mně přijdou jiní a šťastnější lidé.

Milí sourozenci, vzpomínejte na mne, a ve 
vzpomínce na mne žijte blahý, spokojený život 
za mne. Odpusťte mi, prosím Vás. všechno, v 
čem jsme si snad neporozuměli. Arnošte, uč děti 
milovat knihy a védu, pak na tebe budou vždy 
s láskou vzpomínat a budou ti za to vděčny.

Dnes po sedmé hodině se již budu na Vás 
dívat s nebíčka; již budu vědět o nebeském 
světě a životé a budu v tom novém světě žiti 
stále druhým novým životem. Tělo umírá, ale 
duše žije dále. Snad se život znova opakuje, 
kdož to ví. však to zvím a odpovím si na tuto 
nevyzpytatelnou otázku. Jděte dál ve svém ži
votě a nedejte se ode mne v ničem rušit. Ži
vot je krátký a proto musíte žit a nemařit pří
tomnost vzpomínkami. Na konci života je člo
věk nejschopnéjši a nejchytřejši. — Tatínku, bý
val jsem stále u Vás a s Vámi všemi pracoval. 
Maminko, když jsem byl malý, plakávala jsi, 
že se mne nedožiješ, a vidíš, už jsi mě dokon
ce přežila! Teď víš aspoň, že jsem šel přímo do 
nebíčka, kde se setkám se zemřelými občany a 
kamarády.

Já umirám zde. jiní zemřeli doma, aniž vě
děli jak: člověk nezná dne ani hodiny: já ji 
vSak znám, ale nehrozím se jí, ač jsem pH zdra
vém rozumu. Naopak, tím víc se na ni těšim a 
očekávám ji; pak mě už nebude nic bolet a ta
ké už nebudu nikoho obtěžovat a trápit. Ma
minko, uvědom si, že umirám jako pravý kato
lík, buď Ti to útěchou a vzpruhou. Nenadávej, 
nikoho neproklinej, jen se modli za všechny 
přátele i nepřátele, neboť vše se děje z vůli Pána 
Boha, lidé jsou jen Božím nástrojem. Budu se 
za Vás u Boha a Matky Boží přimlouvat a pro
sit o požehnáni pro Vás. budu Vás ochraňovat 
a nad Vámi bdít, nad Vámi i Vašimi dětmi, tak 
jako jsi Ty, maminko, chránila mě. Všem Vám 
ještě jednou za všechno děkuji, jsem Vám za 
všecko vděčen a odpusťte mi, že Vám Vaši do
brotu nemohu odplatit.

Na věčnou památku všem věnuje Váš syn 
Vladimír Volejnik.

V Berlíně 3. května v 5 hodin.
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Zákony proti dobrým 
mravům

V překotném vydáváni nových zákonů vze
šlých z iniciaúvy síran, které za každou cenu 
z prestižních důvodu chtějí býti první, vzešel 
i nejnovéjši návrh zákona o rozluce a překáž
kách manželství. Je to nový útok na rodinu 
a důkaz, že boj o duši národa není dobojován. 
Poslankyně a poslanci sírany soc. uemukratické 
v tisku c. 439 Ü. N. S. navrhuji povoleni roz
luky manželství, i když manželství nebylo soud
ně rozvedeno, jestliže manželé nežiji v manžel
ském společenství po dobu 5 let. Tedy všechny 
a všichni, kdož byli postiženi podle zakona o ne
překonatelném odporu, který napáchal u nás 
tolik zla, mají býti donuceni k rozluce, a nejen 
oni, ale všichni opuštěni, u nichž ani soud ne
nalezl důvod k rozvodu, a kteří v naději na 
návrat kdysi milované osoby čeká ji a nesou 
sami tíhu dne, mateřských i otcovských povin
nosti. tem všem má tato jediná naděje býti vza
ta. Pro katolíka znamená manželství nerozluč!- 
telný svazek, ať civilní právo řekne cokoliv. Ale 
katolíci u vědomi, kolika slabým by tento zákon 
byl příčinou zla. musí si v této chvíli ujasnit, 
kdo s timto návrhem přichází, a vyvodit z toho 
důsledky. Kdo nejde s námi, jde proti nám! Boj 
o nerozlučitelnost svátostného svazku manžel
ského svedl v 52. schůzi Národního shromážděni 
pražský arcibiskup blahé paměti dr. Kordač. 
Jeho památná řeč, pronesená 21. května 1919. 
která vyšla jako separát pod názvem »O man
želství«, platí stejně dnes jako tehdy, a pravdy 
tam snesené jsou a zůstanou nezměnitelné. Také 
zvláštní otisk »Věstníku« Společnosti sv. Cyrila 
a Metoděje roč. XIII. přináší poučeni o církev
ním sňatku a životě manželském od dr. Šímy, 
dr. Ciháka a dr. Kadlece. které právě po vydáni 
tohoto návrhu zákona měly by být v tisících 
exemplářích vloženy do rukou snoubenců, man
želů a rodičů, kteří se chvěji o příští svých dětí, 
ale i zákonodárců, kteří si musí uvědomit, že ži
votni schopnost národa, který podlomí pevnost 
rodiny, klesne pod průměr. Musí v demokra
tickém státě vytvořit zákony, jaké si žádá vět
šina lidu a uvědomit sl, že náš právní řád má 
zastávat stanovisko upevněni rodiny a rodin
ného života. Rodina k splnění svého úkolu, 
udrženi životnosti našeho malého národa, více 
než kde jinde potřebuje nejen pevnou hospodář
skou základnu, ale i sociální a právní bezpeč
nost. Bylo by osudné, kdyby se chtělo rodině 
pomoci jen hmotnými a kulturními zákroky a 
při tom mravní a náboženské požadavky byly 
odsunuty. České a slovenské křesťansky smýšle
jící ženy budou v osvobozené vlasti pozorně 
sledovali naše zákonodárce a nedopustí, aby ro
dina a manželství se stalo obětí nedomyšlených 
návrhů. mí

Otcovské napomenutí
Březnové číslo .Na Hlubinu«; přineslo několik 

vět z novoroční -promluvy. Svatého otce, k .řím
skému patriciátu, které zasluhuji povšimnuti. 
Sice verse Hlubiny je nešťastně stylisována. 
►Papež prohlásil přísnou povinnost všech obča
nů přes všechna jejich vnitřní přesvědčení a 
názory spolupracovat se státem.« Jsme docela 
jisti, že papež nikomu neuložil, aby něco dělai 
»přes všechna svá vnitřní přesvědčeni.; — vždyť 
je stálou naukou katolickou, že člověk je po
vinen svého přesvědčeni uposlechnout i kdyby 
bylo objektivně biudné. (Případ Husův!) Ale ne
hledě na tento překladatelská lapsus máme za to. 
že otcovské napomenuti papežovo pla'I 1 u nás. 
Je skutečně zapotřebí, aby lidé spolupracovali 
s vládou přese všechny své stížnosti a nelibosti. 
Je nezodpovědné se vemluvit do oposičniho po
stoje v době, kdy každá oposice je nutně ne
plodná, neužitečná. Je nutné bezpodmínečně 
spolupracovat na úspěchu vládního dila. A proti 
tomu konstatujeme, že u nás taková nezodpo
vědná šuškanda skutečně existuje. Ovšem že je 
částečné zavlněna s druhé strany. Jsou na při
klad lidé, kteří si udělali zásadou podle retri- 
bučnich dekretů žádat vždy nejvyšši tresty, a 
kteří se na jejich výkon dívají jako na lidovou

K Jubileu svátého Benedikta
547—1947.

Historikové se shoduji že svaty Benedikt ze
mře; nejspíše 21. března r. 547 anebo nedlouho 
později. Je tedv letos čtrnáct století od chvíle 
blažené smrti Patriarchy západního mnišstva a 
všech řeholnlků. čtrnáct století benediktinského 
života. Z nepokojů nejistot a zvratů doby veli
kého přelomu, jrltou bylo právě šesté století po 
Kristu, vystupuje před našimi zraky , tato po
stava. vyobrazovaná v dlouhém mnišském há
vu a s knihou v ruce. Je to právě tato kniha, 
jež Benediktovi zjednala věhlas a paměť vprav
dě nehynoucí. Kniha, která na posvátných cír
kevních sněmech bývala kladena na čestné mí
sto. hned vedle knihv Evangelií. Jmiha. která se 
stala zdrojem sily a normou života pro nesčetné 
duše oddané Bohu kolik jich řád svátého Be
nedikta se všemi svými odnožemi za svého 
čtrnáctisetletého trvání k sobě připoutal.

A co je tajemstvím této trvalé životnosti Be
nediktova zřízeni? Je to skutečnost, že Otec mni
chů ve své neobyčejné. Duchem svátým inspi
rované rozvaze a umírněnosti, uměřenostj — 
jak se snažíme vystihnout latinský výraz'»dis- 
cretio« — nestaví jako ideál co největší stupeň 
přísnosti a zevní kázně, nýbrž že pouze kodifi
kuje důsledný křesťanský život, že nepodává nic 
jiného leč směrnice pro konkrétní prováděni 
toho všeho, co Ježíš Kristus nám v Evangeliu 
předkládá jako vůli svého Otce. Pro svátého 
Benedikta je klášter »školou služby Páně«; jeho 
úmyslem, v předmluvě Řehole zdůrazněným, je 
umožniti, »abychom pod vedením Evangelia šli 
cestou Páně, tak abychom ho jedenkráte směli 
spatřili v jeho království«.

To je tedy tajemství neutuchající svěžesti 
Benediktova dila; je nám 1 všem ostatním, co 
zde po nás budou, viditelnou a takřka hmatatel
nou spojkou s prvními dobami trváni Církve, 
s dobami kdy — jak bylo vhodně řečeno — 
»byla země ještě nasáklá krvi mučednickou«. 
Právě se připravuje do tisku překlad knihy bel
gického benediktina G. Morlna »Mnišský ideál 
a život prvotních křesťanů« — svá různá ju
bilea těchto let hodlají čeští benediktini oslavit 
zejména literárně a vydavatelskou činností. Au
tor jmenované knihy, vynikajíc! znalec patri- 
stické a monastické literatury, na podkladě ně
kolika veršů Skutků apoštolských, líčících způ
sob života prvních křesťanů jerusalémskveh. 
přesvědčivé ukazuje, kterak podstatné rysy Be
nediktova zřízen« se ve své duchovni náplni 
kryji s tlm. co nám Pismo svaté vvpravuie o du
chu a životě prvotpi Církve v Jerusalémě.

Myšlenka svátého Benedikta se vynikajícím 
a pronikavým způsobem uplatila v dějinách 
Církve především v prvních stoletích středo
věku. Prožila mnohé krise jako každé lidské dí
lo benediktinské kláštery rozkvétaly a opět 
uoadalv, ale k zákonu svátého Benedikta při- 
štuoovall vždv noví lidé s novvm odhodláním 
uskutečnit ideál »nos'edniho Římana, za no
vých okolnosti a v novém útvaru. Také v naší 

zábavu. Div. že někdo nenavrhl spojit veřejný 
výkon néjaké té popravy s hockeyovým zápa
sem. Ale proti tomu potom se stalo módou urči
tých »dobře smýšlejících« měšťanů hubovat na 
národní soudnictví vůbec. Nejnespornějšl otra
pa má zajištěny jejich sympatie, Jakmile před
stoupí před národní soud. Aureola mučednictví 
se rozzáří kolem vězně, kde ještě včera dovedli 
vyprávět celé anekdoty o jeho zlodějstvi neoo 
o jeho blbosti. Nemůžeme takovéhle způsoby po
važovat za zdravý zjev, Solldarisovat se s uzna
ným lumpem jen proto, že ho považuj! za ne
přítele vlády, nejer. že neni zdrówo. ale ani ne 
honorówo. Tito uraženi občánkové by skutečné 
učinili dobře, kdyby si povšimli papežského na
pomenutí a projevili vice pochopení pro nezbyt
nosti své země. Jenže tady to máte; papež pro 
ně autoritou není. Naopak v jejich mysli máte 
příliš často ukrytou následující úvahu: »Vždyť

Maurus Verzieh, 
opat Na Slovanech.

vlasti měl svátý Benedikt velký počet následov
níků a oddaných; duchovních synů i dcer. 
Z množství benediktinských domů dočkaly se 
u nás pouze čtyři našich dob. všechny s minu
losti mnoha století. Některé z nich bývaly kdysi 
seskupeny v Českomoravskou kongregaci, od 
konce osmnáctého století až po. nedávnou dobu 
nebylo mezi nimi těsnějšího právního pouta. 
Dnes je možno .-. vroucími diky Boží Prozřetel
nosti mluvit o nové Svatovojtěšské kongregaci, 
která byla zřízena v r. 1945. Takto jsou naše 
kláštery v Cechách a na Moravě spojeny svaz
kem jak vnitřně-duchovním. tak i zevně-práv- 
nim.

Jasným výrazem tohoto spojeni jsou nové 
Stanovy kongregace sv. Vpjtěcha, začátkem to
hoto roku schválené Svatým Stolcem. Do jisté 
míry lze zde mluviti o skutečné snaze k bližší
mu a věrnějšímu přimknuli se k myšlence Be
nediktově. Neni to jenom klášterní společenství 
— vita communis — a svědomité konáni Chvály 
Boži co se vedle zachovávání důsledné chudoby 
a slibu stability v nových Stanovách zdůraz
ňuje; to všecko je konec konců společným zna
kem všech benediktinských kongregačních sta
nov. Zde se šak setkáváme se dvěma prvky, 
jež se v posledních obdobích vývoje benediktin
ského zřízeni méně často vyskytují: jednak je 
to zavedení manuální -práce pro všechny mni
chy, jednak je to připuštěni jakéhosi » středního 
stavu,« pokud tak lze řici. to jest t. zv. »chóró- 
výeh bratři«. Dor sud sc příslušnici našich klá
šterů dělili na dvě skupir.v; mnichů-kněži (kle
riků' a bratři »konvršů«. běžně, avšak ne zcela 
správně nazývaných bratry-lalky. Pouze prvni 
z nich měli t. zv. slavné sliby, se všemi právy a 
závazky konventuílů. Nové naše Stanovy při
pouštějí ješté třetí katogrrii. kdy řeholnik. tou
žící se plně zapoiitl do klášterního organismu, 
avšak necítící v sobě povoláni k hodnosti kněž
ské, stává se skutečným mnichem i s právem 
aktivního hlasu v" shromážděních a poradách 
konventu, a uplatňuje se podle svých schopnost: 
a podle vůle opatovy, ať už práci více duševní 
nebo tělesnou. Budoucí praxe ovšem teprve uká
že. jak se tato nová možnost osvědčí. V kladném 
přioadě to býl dosti osobité přinos českých klá
šterů k uskutečňování benediktinské myšlenky 
v současné době

Také čeští benediktini se tedy snaží najit 
nové způsoby, abv jejich historická sídla usta
vičně zůstala opravdu živými středisky. Ve sto
pách největších mnichů v našem národě, svá
tého Vojtěcha a svátého Prokopa jdeme za 
ideálem, který nám nfed Čtrnácti věky postavil 
před oči svaty Benedikt. Jeho m.všlenkv, v nichž 
dnes vidíme tolik prvků, srozumite’nych právě 
modernímu člověku, chceme uskutečňovat 5 váž
nosti a opravdově. Jsme přesvědčen’ že tak ne’- 
léne prospějeme svému národu. Dej Bůh aby se i 
noto koštér»- neznor: s* *ajv  vzornými m’stv pro
stého křesťanského života v duchu prvotní <~'r- 
kve dílnami dokonalosti a školami Boži služby.

* Na kuHatvt v Hdě trantlSkánsWm chce Tě DřÍDra- 
viti Kole) svátého Antonína v Kroměříži. PřihlSSkv 
studenta do prvních t vvSJIcn tříd nřUímš stále ředi
telství koleje — Kroměříž. o. nř 23.
* fuvenát snlvKtoriánů ve ValuS. Mes Hěí Dřtime liro 
prí»tí Školní rok zbožné a nedané clilaoce. kteří bv 
vncli touhu stati se řeholními kněžlml. Informace no
va: Ředitelství Juventátu salvatorlánU ve Valaš. Me
ziříčí.

já jsem proti papeži — tedy jsem pakrbkový — 
tedy mám nárok na to. aöy mně všechny so
ciální změny prospěly. A ona mně tuhleta změ
no stoji peníze; mne. pokrokového člověka s aka
demickým vzděláním Copak se to smi?« Tu ie 
třeba říci, že jedno se především nesmí: svou 
špatnou náladu, i pochopitelnou, si vylévat na 
vlastni zemi. Před tím papež Římany varoval. 
Zase jednou papež — vůdce na cestě do nebe — 
je spolehlivým vůdcem i po zemi.

Jindřich Středa.

„Černý šíp" čili o lítosti 
a pokání

Román »Černý šíp« prý patři kc kádru an
glické klasické četby pro mládež. U nás vyšel 
právě jeho překlad. Jeho recensent ve »Svob. 
novinách« upozorňuje na jeho četně vysoké 
hodnoty a jednu z nich vidí v tomto: »Je v něm 
také velká pravda mravní: věc jednou spácha
nou nelze odčinit ani napravit jakoukoliv lí
tostí.« Ano a iešté jednou ano. s nadšením při
takává autor recense. »To by se tak mnohému 
hodilo do krámu — být huncvútem a pak se 
Jeít*.«

Tento názor ie velmi rozšířen v moderní ne
milosrdné době. A přece ie v zásadním rozporu 
jak s jedním ze základních ideových pilířů 
křesťanství, tak s každou opravdu lidskou psy
chologii. Vzniká, myslím, pouze z nedostatku 
psychologie, z téhož nedostatku, jímž se stávají 
moderní lidem, nesrozumitelnými velmi mnohé 
iiné křesťanské pravdy, na př. Vykoupeni. Mož
ná. že k němu přispělo i povrchni vykládáni 
katolického učeni o zpovědi. -Cir.it pokání« a 
»lit k zpovědi« se totiž mnohým licem zdá totéž. 
A »jit. k zpovědi« to není pro ně nic jiného, než 
něiak vypočítat své poklesky a hříchy. Nitro to 
nemusí přespříliš cítit.

Tentýž názor, iak se zdá. měl i Masaryk. 
Vykládá iej ve svých Hovorech s Čapkem, když 
mluví o chozeni k zpovědi za dob studentských: 
»Mně se nelíbil ten formalismus. Hoši se chlu
bili. jak se kdo chytře zpovídal, a pak mé trýz
nila běžná prakse: dnes ie mné vina odpuštěna 
a zítra začnu hřešit znova. Jak tikám, mně se 
nelibilo. že íe to tak pohodlné.« A přece to vše 
svédči o povrchni znalosti podstaty pokání. Mož
nost pokání a možnost napravuiici lítosti musí 
připustit každý, kdo zná alespoň trochu lidskou 
měnlivost a zapomětlivost. Odedávna ie známo, 
že nestačí věděti pouze co ié dobré, že na toto 
védéni a na své neilepši předsevzetí obvčetně 
zapomínáme, iakmile nás smysly nebo denní 
starosti, jakmile nás naše vášně strhnou do své
ho vířivého tance. Jak chcete na oř. na horko
krevném člověku, aby si vzpomněl na své před
sevzetí o mírnosti a trpělivosti, kdvž musí třeba 
jednat ve shonu moderního života za den s lo- 
lika lidmi, často protivnými, kteří úmyslně věci 
komplikuji? Ký div. že pak takový člověk 
vzplane a v onom vzplanuti učiní něco nepřed
loženého. a pak třeba nemá dost síly, abv se za
stavil. Jeden omyl se snaží napravovat nebo 
přikrývat omylem ještě horším a lak to mnohdy 
roste lavinovitě, ačkoli 11a dné'zůstává stále 
dobré jádro a dobrá vůle: A proto lítost a po
kání nikdy neni a nebylo jen slovní něiake vy
znáni. také to nikdy nebyla ien lítost nad ne
příjemnými následky, které snad naše špatně 
ctnv přinesly. Lítost, ta pravá křesťanská lítost, 
jak ji od dob Jana Křtitele známe pod iménem 
metanoia. je změna smýšleni. při kterém v ta
kové jasné chvíli upřímně uznáváme nespráv
nost svého jednáni a tato lítost nás naplňuje 
skrz naskrz. Je to totéž jako opětné, úplné při
lnuti k dobru. Lítost, že isme tak jednali a sice 
bez ohledu na to. jaké to mělo následkv. nýbrž 
proto, že to ie zlé samo v sobě. Niterná upřím
nost se zde předpokládá bezpodmínečně Ona se 
projevuje jakousi ošklivosti k sobě samému a 
projevuje se především touhou vrátit se zpět, 
touhou, aby se to qjkdy nebylo stalo, touhou 
napravit vše. co se napravit dá. Je samozřejmé, 
že se nedají vždy napravit vnější důsledky na
šich činů. Jestliže někdo na př. někoho zabil, 
nemůže mu iiž žádnou lítosti vrátit život. Zde 
se ovšem rozcházíme s těmi, kdož věří ieňom 
v tento život, s těmi, pro něž ie skutečnosti ien 
viditelný svět. Pro nás neni tělesná smrt posled
ním absolutním koncem, za nimž ie 4iž ien 
temný chaos naprosté nicoty. Se zavražděným 
ie na této zemi konec. .ale my věříme, že žije 
v iiném. lepším světě, jehož ie tento pozemský 
život přece ien slabým stínem. V onom iiném. 
lepším světě se máji sejit všickni lidé dobré 
vůle.

Hřích, vina, zločin, to jsou v první řadě 
vlastnosti naši duše, taková jistá choroba, rána 
v ni zeje, která ji otravuje a rozkládá. A lítost.

RNDr. Artur Pavelka:

Pro ty, kteří si chtějí 
zopakovat něco z chemie

Nové prvky dostávají jména.

Nitky světové spolupráce vědecké, zpřetrha
né válkou, navazuji ponialu na pužennaný vývoj 
dřívější, kdy radost objevu v jedné laboratoři 
vyvolala čisté nadšeni ve všech laboratořích 
světa a nikoliv hrůzu jedné části politického 
světa a dravou naději části druhé.

V téchto dnech se dovídáme, že se dávají 
jména prvkům, které byly objeveny nebo do- 
objevenv za války a kterým stačilo zatim pouhé 
číslo. Cisla by totiž vůbec mohla stačili pro cha
rakteristiku každého prvku poněvadž nám pro
zrazují jejich vnitfni výstavbu. Tak prvek č. 1 
má jádro nejlehčí a jeden elektron obalový. 
Prvek č. 2 je těžší a má 2 elektrony obalové. 
A tak podle váhy jádra se řadí postupně čísla 
další se Pemi. čtyřmi, pěti elektrony a tak po
stupně vždy o jeden elektron vice, až po nei- 
vyšši před válkou známý prvek s 92 oběžnými 
elektrony jakožto číslo 92. Tradice a praxe dala 
však každému prvku ještě jméno. Pouze ty 
prvlw. které před válkou iešté objeveny nebyly 
a k jejichž objeveni bylo třeba mohutných cyk
lotronů. jakými disponuje americká véda, ne
mají dosud jmen. A proto defiluji před námi čis- 

• la známá kdysi jako mezery v soustavě prvků 
jako č. 43 81, 85. 87 a pak skupina, která se řadí 
za ne-Jtěžši před válkou známý prvek č. 92, jsou 
to hned prvky čtyři 93, 94. 95 a 98. Rád přírody 
je tak dokonalý, že podle nepravidelnosti ve 
spektrech, v chemických vlastnostech a podle 
theoretických představ o výstavbě atomů bylo 

lze dosud neznámé orvky předpovědět!, dokonce 
bylo možno hlavni jejich vlastnosti předem po
psali a badáni experimentální se pak soustředilo 
do vyhraněných oblastí a dnes můžeme prohlá
sit! že všechny mezery bvlv vyplněny a 96 prv
ků se řadí v přísné zákonitosti vedle sebe.

Hned první z nepojmenovaných prvků mi 
vnuká vzpomínku na milého učitele, kterého po
hltil Terezín. Bvl to profesor dr. Václav Dolej- 
šek. jemuž jsem jako mladý čekatel vědecké 
práce směl pomáhati při obsluze spektrografu. 
když pracoval na snimcich roentgenoskopických, 
které měly ukázati spektrální čáry prvku č. 43 
a č. 75. které chemicky připravil profesor Dr. 
Jaroslav Heyrovský. Práce se zdařila, prvky do
staly jména č. 43 ekamangan. č. 75 dvimangan 
pro svoji příbuznost s manganem. Velký byl 
smutek celé naší laboratoře, když Němci se cho
pili výsledků vědeckých výzkumů českých a za 
znamenité podpory finanční nahromadili prvky 
v množství větším - až jak to dovedla chud^ čes
ká laboratoř, u prof. Dolcjška dokonce ne'nepo
dobná alchymistické kuchyni XX. století. A tak 
manželé Walter a Ida Noddack oba prvky pro
hlásili za objev vlastni a vědeckému světu je 
představili pod výmluvnýmo jmény Rhenium 
podle německého symbolu pro prvek 75. a Ma
surium podle masurských jezer. historického to 
bojiště z prvni světové válkv pro prvek 43. Te
prve nvni navrhuji anglosaští učenci revisi těch
to jmen a tak • se ocitá i v Cechách objevený 
prvek č. 43 v řadě těch, které čekají na své po
jmenování.

Pro tento prvek č. 43 navrhuje C. Perrier 
z university janovské a E. Segré z university ka
lifornské název TECHNETIUM a zkratku Te. 
Objevili jej totiž při bombardováni známého 
prvku molybdénu č. 42, jenž působením částeček 

neutronů a deuteronů zvětšil svoji váhu a počet 
oběžných elektronů, takže vzniklo č. 43. Jde 
tedy vskutku o umělý zásah do struktury příro
dy. totiž o bombardováni a jeho následek, kde 
částečka vniknuvší do jádra rozmnožila jeho 
váhu a tím rovnováhu a stavbu prvku pozmě
nila. Ale bylo by nřiliš velkou domýšlivostí, 
kdybychom se chtěli vychloubávat, že jsme 
umělo TECHNETIUM vytvořili, to by znamenalo 
při nejmenším z pouhých elektronů e protonů a 
podobných částic složití celý prvek. Taková vý
stavba se v žádné laboratoři dosud nepodařila. 
Proto také není vhodné dělit! prvky na přiroze
né a umělé, jak jsme to četli v našem tisku, 
prvky jsou jen přirozené, poněvadž podle jejich 
přirozenosti je právě hledáme a v laboratořích 
také nalézáme. Ostatně i odbornici světového 
jména, jako profesor F. A. Paneth z university 
v Durhamu zavrhuje rozdělení prvků na přiro
zené a umělé a děli je na dosud chybějící a na 
prvky již známé.

Pro nrvek č. 61. dosud jméno navrženo není, 
poněvadž jde o pi;vek ještě příliš málo prozkou
maný. Víme jen. že je radicaktivní a že se určité 
množství jeho rozpadne na polovinu za 3 roky a 
8 měsíců.

I ostatní prvky jsou radioaktivní a samovol
ně se rozpadávají. Tím si vysvětlujeme, proč tak 
dlouho unikaly,experimentálnímu úsilí badatelů. 
Tato nestálost radioaktivních prvků byla pro č. 
85 rozhodující, abv dostal jméno ASTATINE po
dle řeckého výrazu astatos — nestálý. O jeho 
objev se děli D. R. Corson z Cornellské univer
sity v Ithace, K. R. Mackenzie z university brit
ské Columbie ve Vancouveru a E. Segré z kali
fornské university v Berkeley.

Další prvek v pořadí nepojmenovaných je č. 
87. O něm nevíme o mnoho více, než že je rozpa

dovým produktem Actinia, prvku to č. 89. Pro 
něho také ještě nen[ navrženo jméno.

Zato i« dobře postaráno o pojmenováni prvků 
ležících za starou hraních již tvofcl prvek č. 92 
Uran. Zde se uplatnila analogie z planetární 
soustavy. Jako kdysi Uran byla poslední a nej- 
zazší planeta, známá v sluneční soustavě a po
zději byla teprve objevena planeta Neptun a 
Pluto. Jak i prvek následující za Uranem doslal 
jméno NEPTUNIUM značka Np. jakožto prvek 
93. a následující prvek 94. dostal jména PLUTO
NIUM značky Pu. Objevitelé byly u všech těch
to transuránů. jak se také nazývají, vesměs An- 
glosasové. jimž badáni o atomové energii dalo 
za války nevídané prostředky hmotné. Objevy 
jsou také výsledkem spolupráce vice badatelů 
vzhledem k technickým potížím experimentálním 
a k mnohostranným zřetelům odborným.

Tento nesporný úspěch americké vědy fysi- 
kálni a chemické, zejména v oblasti atomární, 
dostává slavný pomník v pojmenování prvku č. 
95. jenž má býti AMERICIUM značky As. Po
slední pak prvek dnes známý, pořadim 96 ko
runuje toto dílo badatelské práce jménem slav
né polské badatolky v radioaktivito pani Curie 
a nese po ni jméno CURIUM, značka Cm.

Vzpomínkou na postavu této slovanské ženy 
uzavíráme i my dnešní zprávu. Madame Curie 
vyrostla v katolickém prostředí polském, stala 
se slavnou, až přeslavnou, zahodila však klenot 
víry již v mládí a mechucena poctami a nevší
mavá ke světu konči svůj život v bezútéšné re- 
slgnacl. Rozvoj duchovního života náboženského 
nedržel krok s rozvojem Intelektu jenž si ne
uvědomil. že ve svých atomárních objevech od
krývá stopy tvůrčí činostl Ducha. Uvědomuje
me sí to my? 



ona unřimná, niterná lítost, lak isme liž řekli, 
nemůže sice vrátit život mrtvému, může však 
zacelit ony rány duše, může ii opět vdechnout 
zdrávi, může ii otevřít oči. aby viděla dobro 
v tom. co ie dobro a aby k němu celou svou 
bytosti přilnula. A tato takto uzdravená duše 
může se stát ledňák opět platným plnoprávným 
činitelem v tomto pozemském životě, iednak 
může bez obav vstounitl iednou do společenství 
všech duši dobré vůle v pravém životě, kde vše- 
mohoucnost Boži napraví neblahé následky na
šich břichů a vin. které nemůžeme přes nei- 
upHmněiši lítost napravit sami. Taková litost. 
takové pokání ie základem naši křesťanské viry. 
Pán Ježíš nás ieji možnosti a účinnosti uči mno
ha a mnoha svými příklady, neikrásněii v po
dobenství o marnotratném synu. Ze taková lí
tost ie možná, že ie krásná, že ie člověka dů- 
stoiná. uznávali konečné i lidé všech věků, kteři 
se dovedli aspoň poněkud zamyslit nad lidským 
srdcem a leho osudy.

Cirkev katolická, opírajíc se o rozkaz Kri
stův. vypočítává mezi vlastnostmi pokani i zpo
věď. wznánl před knězem, jenž ie v tomto pří
padě zástupcem celého společenství vykoupe
ných. celé Církve. Zpověď nikdv však neméla 
za úkol zmenšit potřebu a význam oné vnitřní 
proménv. vnitřní Utosti. vnltřni obnovv. Zpověď 
íe buď zevním projevem, že lato lítost v nitru 
existuje. nebo Ie pouhou formalitou bez vnitřní
ho podkladu a potom však nemá ceny a ne
zasluhuje iměna pokáni.Tak těchto několik slov 
přispěje snad zase poněkud k lepšímu chápáni 
tohoto tak vážného úseku našeho duševního 
života v Kristu. ak.

P. M. K. Klement O. S. B.. Sázava.

Břevnov a Sázava
Jedná se o prastarou otázku, jaký ie poměr 

Břevnova K Sázavě, respektive sv. Vojtěcha 
k sv. Prokopu. Prof. Dr V. Chaloupecký k tomu 
píše:

Zpráva Mikuláše Cecha-Minority o mniších 
břevnovsíkých. k.eli Přišli na Sázavu, zni takto; 
»Asi v téže době (koiem 995) rodný bratr Gau- 
dens z řehole sv. Vojtěcha je zvolen za arci
biskupa, hnězdebského. Za jeho pověsti, a lás
kou k němu veáeni. Ö bratři, kteři s jeho bra
trem sv. Vojtěchem z Rima přišli, se sou
hlasem a svolením Anastase. opata kláštera 
brevnovského. do Polska cestuji, ab.v Gaudentia 
navštívili — a usazuji se v iakési samo.ě. Kte
réž po krátkém čase blažený Prokop, který co 
kanovník vyšehradský se stal mnichem břev- 
novským. s dovolením Jeronýma, jenž též Dob
romil se nazýval, téhož kláštera druhého opata, 
v nadéii na vyšši odmě.nu věčného života, na 
samotu sázavskou se odebral a sem 
také zavolal. (Prameny Děj. česk. V. str. Vlil 
a 29.)

Zpráva o Sázavě nesouhlasí. Ale. pravi 
Chaloupecký. “Kdybychom mohli léto zprávě 
véřiti. pak otevíraly by se nám jak pokud se 
týče Vojtěcha, tak pokud se týče slovanské 
bohoslužby v našich zemích zcela nové per
spektivy ... (Dr Václav Chaloupecký. Bratisla
va. roc. VIII č. 1—2 1934.)

»Kdybychom mohli této zprávě věřili...« Ta
to zpráva by mohla ozářit jasným světlem tem
né historické pozadí sv. Prokopa. Budiž mi do
voleno popustit) uzdu fantasii.

O původu sv. Prokopa nemáme naprosto 
žádných přesných a spolehlivých historických 
zpráv. Jediný pramen bezpečně zajištěný ie Le
genda z poslední třetiny XI. sloletl. Ta má v nei- 
staršim nám dochovaném zněni prosté, ale zá
měrné označeni podle Dialogů sv. Řehoře: Fuit 
itaque beatus Procopius nacione Boemus... Byl 
tedy blažený Prokop rodem Cech ... Nic více. 
Označeni Chotouní lako rodiště nachází se 
až ve dvou rukopisech Mnicha Sázavského 
z konce XII. sto!., ale zdá se. Že to je, iako 
v těchto rukopisech mnoho líných věci, velmi 
pozdní vsuvka. V Chotouni samé až koncem 
XVI. století na statku sedláka Skořepy začínají 
o tom slýchat matnou tradici, že na tom mistě. 
kde Skořepa mě! chalupu, stávala tvrz Proko
pova rodu. A staví tam u té chalupy nepatrnou 
kapličku.

Ale budiž. Když Chotouň, tak Chotouň. 
Z Chotouně se mohl hošík Prokop dostat klidně 
do slovanské školy k sv. Klimenlu na Vyšehrad. 
Zde vystudoval a zde se mohl státi klerikem 
a býti vysvěcen na kněze slovanské liturgie. 
Připusťme i to. že uzavřel iako klerik před svým 
vvšším svěcenim manželství podle zvyklosti by
zantského východu (u nás té doby zcela ob
vyklých právě vlivem východu). — Sv. Vojtěch 
v r. 993 zakládá v Břevnově první mužský 
klášter OO. Benediktinů, které si v počtu 12 
přivedl z Rima. z kláštera sv. Alexia. Jisto je. 
že se tam brzy hlásili 1 kandidáti domácí, zvláště 
když klidně můžeme předpokládat), že klášter 
břevnovský byl otevřen iak laťinikům. tak slo
vanským kněžim. Totéž bylo na Aventině. Mezi 
takovými kandidáty mohl býti i sv. Prokop, 
který byl ien o 14 nebo 15 let mladší než sv. 
Vojtěch.

Je ale ještě další možnost. Což jestli svátý 
Prokop byl mezi těmi 12. které si sv. Vojtěch 
s sebou přivedl z Rima? Jméno Prokop ie jméno 
ryze řecké a nadto specificky c a ř i h.r a d- 
s k é. U nás do té chvíle nikdv neslýchané. 
Z velké a podrobné studie Dr Dvomika máme 
bezpečně zjištěno, že v samém Římě, bylo ně
kolik klášterů, kde slovansko-řečtí mnichové žili 
vedle sebe. Tak bylo i u sv. Alexeje. A bádáni 
moderní zvi. právě dilo prof. Dr Chaloupeckého 
nám iasně prokazuje nplen slovanskost 
sv. Vojtěcha, ale i tu kladnou možnost, že sí 
do Břevnova přivedl a založil klášter slovan
ské misse pro podporu svého apoštolátu pro 
země slovanské.

Však rokem 995. dnem 28. a 29. záři konči 
strašná tragedie zápasu dvou předních českých 
rodů o prvenství v zemi. Boleslav II. i III. vy- 
vražďuii v záimu domnělého klidu země Slav- 
níkovce na Líbící. Tomuto masakru v slavný 
den sv. Václava byl přítomen 1 opat břevnovský

„Byl jsem v Hirošimě, když vybuchla atomová puma
To by bylo znamenalo ještě statisíce obětí na 

obou stranách. Tak atomová puma snad nakonec 
více životů zachránila než zahubila. Zabiti civilní 
obyvatelé byli jakousi oběti za mír světa. Nový 
kostel naši misie má proto býti zároveň jejich 
památníkem.

Císař musil obětovati své mimořádné posta
veni. Hned po obsazení byl odstraněn šintoismus 
a božský titul císařův. Nová ústava omezuje 
jeho autoritu; prohlašuje, že císař vládne z po
věření lidu. Stará ústava měla mythologický zá
klad. Císař měl, alespoň v zásadě, absolutní moc 
a z něho všechna moc vycházela. Při tom však 
za případné neúspěchy nebo nespravedlnosti ne
byl odpovědný on. nýbrž vláda Podle šintolsmu 
pochází císařský rod z bohyně Slunce; císař sám 
je kunti — bůh, ale v širším smyslu toho slova. 
Vláda již dříve prohlásila, že šintolstlcké obřady 
nejsou náboženské, nýbrž jen výrazem národní
ho smýšlení. Nicméně prakticky zůstával i tento 
zlaicisovaný šintoismus překážkou křesťanství 
a základem militarismu. Nyní byl pod vlivem 
okupační armády zakázán.

Jak na to reaguje japonský lid? Myslím, že 
Japonci většinou ještě nemají věc vyjasněnu. 
Je lo příliš náhlé. Nejsou zvykli na převra‘y 
jako m,v v Evropě. Cisařský rod je stejně sta
rý jako Japonsko samo. Toto je první převrat. 
Jistě jsou tu reakcionáři, ale ti nemohou nyni 
mluvit. Lid má nesmírné starosti hmotné, není 
času myslet na jiné. Ale svůj celkový dojem 
bych vyjádřil takto: Lid se vyrovnává s novým 
rozkazem — podle své tradice poslušnosti císaři. 
Vojenská vláda nebyla příliš populární. Odda
nost. k císaři trvá na božském titulu mrtoho ne
záleží. Inteligence usiluje o plně demokratickou 
ústavu, ale lid neví, co to je. K demokracii by 
bylo třeba dlouhé převýchovy. Dosud jednotli
vá osobnost úplně us’upovala do pozadí. O tom 
svědčí zvláště manželství a rodina. Ale ani re
akce nemá mnoho nadějí na úspěch. Komuni
sté pracuji intensivně, ale zatím také bez vět
šího ohlasu. — Mnoho záleží na chováhí oku
pačních úřadů a vojáků. Zatím si. dik Mc Arthu- 
rovi, vedou dobře. Poměr lidu k Američanům je 
lepši, než se očekávalo. Casto slyšíme výslovné 
odsouzeni vládní politiky posledních let a vstu
pu do války s USA. A mnozi vynikající lidé 
prohlašuji, že nové, mirové Japonsko lze vy
budovat! jen na základě křesťanství.

Jak známo, má japonské křesťanství slavné 
dějiny. V XVI. století tu byla kvetoucí misie, 
založená sv. Františkem Xaverským. Po strašli
vém pronásledováni se pak udrželo jen několik 
tisíc katolíků u Nagasaki, kteři si uchovali viru 
po 250 let, bez jediného kněze Teprve před 70 
lety mohla být! obnovena misie. Ale její úspě
chy byly nepatrné. Po sedmdesáti letech pilné 
práce je mezi 70 miliony Japonců jen 130.000 
katolíků. (A z nich 8000 zahynulo druhou ato
movou pumou v ’Nagasaki.)

Nyní je tomu zcela jinak. Počet katechumenů 
se po válce zdesateronásobil. Tisíce chlapců, 
děvčat, studentů se připravují na křest. Do ka
tolických škol chodí pohanské děti se souhla
sem rodičů. Misionáři jsou pravidelně zváni do 
rodin, i pohanských. Konají přednášky spíše 
osvětového rázu a po nich se z iniciativy poslu
chačů rozvíjejí čistě náboženské debaty. Mnozí 
lhostejni najednou hledají náboženství. Příznač
ný je plán města Jamaguči. kde kdysi dva ro
ky působil sv. František Xav. Chtějí vybudo- 
vatl mezinárodní universitu a jejím středem uči
nili křesťanskou theologickou fakultu, pokud 
možno katolickou. Z toho je patrno i nové 
stanovisko k Evropě a bílé cizině vůbec. Zatím

NOVÉ KNIHY
Vyšehrad, Prali» II«. Karlovo nům. 5. Josef Bou- 

zck: ..Mčsíc svátého Josefa'’, vydání II.. cena 20 Kčs. 
Josef Kost ohryz. ..Ať zkamení**,  cena 61 Kčs. za re
dakce B. Chudoby: Filosofie, cena 41 Kčs. St. Zed
níček: ..Dopisy Albínů", cena 34 Kčs. Dr. Alois Lan<r 
,.F. M. Dostojevský“. cena brož. 117 Kčs. vázaná 
137 Kčs.

Krystal. Olomouc. Slovenská 14. Svatý Řehoř Veli
ký; ..Čtyřicet homllil na evangelia”, přeložil T. Vo
dička. broft 125 Kčs. Dr. Fr. To.růáek: ..Osvětlenou 
stopou”, náboženský průvodce vlčat a správných 
chlapců, cena poloplůténů vazba 40 Kčs. celoolátůnů 
vazba 45 Kčs.

Universum, ťruhn II.. Václavská 12 (vyfilo v nakl. 
Nová Evropa v Londýně 1945). David Low: Válka za- 
čula Mnichovem, cena 20 Kčs.

Anastas-Radla. Zděšen Dřlnáši čerstvou zvěst do 
Břevnova ... slavníkovské bašty duchovni. Obra
tem dne prchá s dalši družinou do Uher, jftú 
družina prchá do Polska, právě těchto 6 bratři 
výše jmenovaných. Jiní se rozprchli po Ce
chách. >

Co však sv. Prokop...? Máme tradicí da
nou dobrou směrnici. Jeskyně daleiská u Jino
nic. Krásná pověst o pobytu sv. Prokopa v této 
ieskvni se udržela tvrdošíjně. Ze v této 
pravéké diluviálnl jeskyni se zdržoval svátý 
Prokop. Byla obklopena láskou pražského lidu, 
který zde celá staletí slavil slavnou pouť zvěč
něnou i Mánesem. Zde byl poustevník ve svém 
domečku se zvoničkou a zahrádkou. Právě tuto 
jeskyni ještě znal Vrchlický a její strukturu 
nám popisuje ve svém Prokopském eposu. — 
Vše zmizelo. Prosaická vápenka seřízla tuto 
vzácnou památku bezohledně se světa. Zde začal 
sv. Prokop svůt ooustevnlcký život Tak nám to 
líčí již P. Bridel S. J. v »Jiskře Slávy« a po
drobně^ dále tradule P. Hugo Fabrlclus. Z histo
rie svatoprokopské ie jeskyně dalejská právě 
tak nesmazatelná iako orající čert v sázavské 
brázdě.

Bouře rodového zápasu utichla na pražském 
hradě. Sv. Vojtěch od hranic země odešel do 
Polska a krátce nato stihla Prahu zpráva o jeho 
krvavém mučednictví. Krev smírná utišila ohně 
zápasů. Do Břevnova se asi vrátila malá sku
pinka domácích členů. A s nimi i sv. Prokop 
z jeskyně dalejské. Ale tam vane již jiný vitr. 
Břevnovský dům je osazován patrně péčí V i n- 

ít

(Dokončení.)

co ostatní východ se bouří, zdůrazňují pokoře
ni Japonci: »Musíme se ještě mnoho učit!«

Také vláda je nyni křesťanství příznivá. Mi
nistr »kultu« je katolík, opravdu věříc! konver
tita z pohanství a protestantismu. Casto veřej
ně mluv! o významu katolicismu. I v císařském 
domě se mluví o křesťanství. Japonšti katolíci 
se modlí za obrácení císaře, který byl jako ko
runní princ kdysi přijat v audienci svátým 
Otcem. Nedávno si pozval k náboženskému roz
hovoru vynikající příslušníky tři hlavních ná
boženských směrů: budhlstu. protestanta a kato
líka. Katolík — právě zmíněný ministr — prý 
nejvíce zapůsobil. Císařovna je z doby svých 
studií přítelkyní s jistou katolickou řeholnicf. 
Nyní po uvolněni dvorské etikety se navzá
jem navštěvuji. Takové drobnosti znamenají pro 
japonské veřejné míněni mnoho. — Všechno te
dy ukazuje, že se katolickým misiím otvírají 
v Japonsku možnosti jako dosud nikdy v ději
nách.

Proč zájem o náboženství.

Tu se vnucuji dvě otázky: Odkud tento ne
bývalý zájem o náboženství? A proč ne o_ je
jich náboženství staré, nýbrž o křesťanství’

Poznali na vlastním téle pravdivost biblic
kých slov: »Marnost, jen marnost, všechno je 
marnost ...» — pomíjivost všeho pozemské- 
hb. Již válka je stála tolik oběti. Dvě_ třetiny 
Tokia úplně vyhořely; podobně jiná města, ně
která úplně. Ňa tisleikilometrové trati Tokio— 
Simonoseki nezůstalo ani jediné. Pak nastala 
nouze v zásobování; šířil se pocit bezbrannostl; 
naděje na vítězství a'na Velkou Asii deh ode 
dne mizela. Konečně atomová puma a úplné 
vzdáni. Po nrvé ve dvou tisících šesti stech le
tech svých dějin byli opravdu poraženi. Zhrou
tilo se staré »neporazi'elné« Japonsko Mar
nost, jen marnost . . .« Tato empyrícká’nutnost 
náboženství na ieiich povahu nůsobf více než 
abstraktní filosofické hloubání. Proto ten sou
kromý i veřejný obrat.

Nevracejí se však k starému šintoismu a bud- 
hismu. Státní šintoismus byl vlastně jed
nou z přičiň porážky a je nyní zakázán. Ostatně 
nebyl náboženstvím — na rozdíl od polytheistic- 
kého šintoismu soukromého; len sice trvá, 
ale pro své spojení'se státním a pro svou po
vrchnost je dnes v naprostém úpadku. »Naši bo
hové to prohráli.« to je ortel selského šlnto!smu.

Budhismus dříve znamenal mnoho; po 
pravdě řečeno i mnoho dobrého. Na venek je 
dosud mocný, ale ztratil kontakt s japonskou 
duši. Byl nejvíce postižen, když bvlo kdysi v ja
ponských školách odstraněno náboženské vy
učování. Filosofický budhismus malé elity 
ostatně nebyl náboženstvím. Li d o v ý budhis
mus mě! více náboženského, ale tonul v primi
tivních pověrách. Nedovedl se zreformovaf. až 
bylo pozdě. Racionalismus, který še šířil ze škol 
a universit, jim otřásl na celé čáře. M'ádež je 
budhismu oďďzena, i kdýž často z tradice zů
stává v řadách jeho »matrikových« příslušníků. 
Do chrámu se chodí jen na budh's'ické -dušič
ky«. Odtud ňázoř: Búdhismus se stará jen o 
mrtvé a životu nerozumí ....

Pro‘o je nyni potřeba skutečného, osobního 
náboženství vede ke křesťanství. Toto hnutí klí
čilo již dřivé, ale nyní padla« Jehc\ hlavní pře
kážka: fanatický nacionalismus. — Je to hodina 
milosti pro Japonsko. Nemá dnes obdoby na ce
lém východě. Se'ba tolikeré mučednické krve 
počíná vzcházet Katolíci celého světa by měli 
podle svých mužností pomáhat při svaté žni, 
která tu nastává: je třeba vybudovat zničené 
školy a kostely; je třeba více misionářů i misij
ních ses‘er, neboť domácí dorost lze vychovat! 
pak postupně.

Jde o 70 milionů lidí, snad o celý východ — 
křesťanské Japonsko, i bez politického významu, 
by mělo jistě veliký vliv. Již sv. František Xa- 
verslcý si od japonské misie sliboval velmi mno
ho. Vystihl ovšem, že v japonské náboženské 
mentalitě je více intuitivního, mystického, ethic- 
kého než logického — je třeba přivéstl je s po
moci Boží k pravdě touto cestou; ale pak jsou 
schopni největších obětí za víru, jak ukazuji 
dějiny Japonských mučedníků Jen křesťanství 
může dáti správný směr a nadpřirozené posvě
cení heroiokému rysu japonské povahy, jehož 
jsme bylí očitými svědky. Dej Bůh. aby se nyni 
splnily naděje, modlitby a předpovědi Xaverovy.

Alexander Heidler,

t í ř c šumavského německými latiníky z Altai- 
chu v Bavořich. Je těžko sv. Prokopu v tomto 
okolí. Do té doby snad spadá jeho první zázrak 
vyhnání ďábla z posedlého, a ona rozkošná svě- 
tecká episoda. jak hladovému Prokopovi v tuhé 
zimě svatopostního iarniho času nad hlavou 
rozkvétá a zraje šťavnatá třešeň. (Dubravius.) 
Ale ie mu teskno po samotě v prostředí cizím 
a smutno nad osudem práce svatovoitěšské na 
roli slovanské. Prosí tedy druhého opata Jero
nýma čili Dobromíra o propuštěni do samoty 
poustevnické. Ale odchází dále od Prahy, boji 
se již Dalejské jéskyně a vyhledává sl samotu 
v rodném slavníkovském kraji na pravém biehu 
Sázavy. Zde se pak setkává s Oldřichem (kolem 
r. 1030) a napotom s Břetislavem dobudovává 
v duchu sv. Vojtěcha slovanský klášter, který 
měl být seminářem kulturní práce v duchu cy- 
rlllo-methodělském.

Zaznamenává o něm ještě Hájek z Libočan. 
že po vítězství v Polsku r. 1430 spolu s abatyši 
svatojirskou a opatem břevnoVským a ostrov
ským na svých ramenou nese svaté ostatky sv. 
Vojtěcha od pražské Rokytnice až do Dómu sv. 
Víta. Jak asi bylo svátému Prokopu, že se 
dočkal tohoto velikého okamžiku, aby ještě jed
nou za svého života směl pozdravlti navrace
jícího se mučedníka a ještě iednou v životě po
líbit! opu přesvatou hlavu, jejíž věhlas právě 
iemu byl vzorem životní cesty.

V témže průvodu preláti pražští nesou svaté 
ostatky dalších 5 bratři mučedníků břevnov- 
ských, kteří ve vyhnanství lásku k řeholní do-
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NAŠE SLUŽBA
Duchovní akademie k oxlavft ar. Jom-Íb. pořádané 

v nedáli dne 23. března t, r. o 19. hod. v sálo na 
Strahové účastní se nd. p. arcibiskup Dr. Job. Boran. 
Program její tvoří skladby O. A. Tichého. J. B. 
Foerstra. L. van Beethovena. Adama Michny z Otra- 
dovic. F. J. Khodla. J, C. Sychry a z Bene&ovak^ho 
kancionálu. Účinkují p. L Hynková. Dr. A. Satorie. 
Jan Soumar prof. Marin Slabyhoudová. Jiří Svoboda. 
Sdruienf pro duchovní hudbu n Farní sbor svatovít
ský, Kidí O. A. Tichý. Vstupenky ve Svatováclavské 
Lize v Praze IV.. Hradčanské nám. 8 a u pokladny na 
Strahové hodinu před začátkem.

Pravidelné sehůxky bývalých členů C. L. A. — se
nioru — budou zahájeny v nátek dne 11. dubna t. r. 
o 17. hod. v místnostech Studia Catholica v Praze II.. 
Jungniannovo nám. 18. .11. poach. Konány budou vždy 
od 17. do 20. hod. pravidelné každý druhý půtek v 
mésíci. V té dobč budou přítomni vždy Členové, kteří 
budou moci peskytnouti rady. Informace, nebo pomoc 
kolegům, kteří nnvůtíví Prahu Písemné dotazy za
sílejte na Svatováclavskou Lieu v Praze IV.. Hradčan
ské nám. 8.

Velikonoční duchovní rekolekce činných členů Sva
továclavské Ligy budou se konati ve Svatém týdnu, 
ve středu, dne 2. dubna, ve čtvrtek dne 3. dubna a 
v půtek dne 4. dubna vidy o lík hod. Promluvy bude 
míti dp. P. Dr. Urban. Prvé dvé budou v kanil P. 
Marie v Praže II.. Junjrmannovi nám. 18 a třetí ve 
velechrámu sv. Víta. Po této promluví bude ve velc- 
chrámu velkopůteúní pobožnost u Božího Hrobu.

konalosti chudoby zaplatili u Poznané životem. 
Jak asi vroucně zlíbal sv. Prokop Reliquie svých 
spolubratři z Břevnova, s nimiž se do více ialt 
40 letech života takto ®«tkává. V tyto dny si a& 
on sám jako opat i^.vský pro svůj chrám 
odnesl iako převzácný klenot ostatky z těchto 
pěti svátých bratři. A to ie asi ono mylnd 
»convocavit«, o kterém vypravuje Pulkava » 
Mikuláš Minorita. Mnich Sázavský nám dosvéd4 
čuie existenci těchto svátých ostatků ješté 
v roce 1095. kdy Částice z nich ukládány byly 
do oltářů nového chrámu Božetěchova.

Tak Idou hlavou myšlenky, a nad mlčen
livými a skoupými na zprávy stránkami histo
rických pergamenů by si Člověk tak rád vykon
struoval historickou krásnou jistotu. Vím. že 
i Vám. kteři to čtete, by se to tak líbilo.. Ale 
to ie jen básnická licence nespoutané fantasie. 
Je to asi všechno docela jinak, ale již nám to 
sotva nékdo řekne. Mrtvi nemluví a v papírech 
kronik to neni. Máme ien dohady. Ale proč 
bychom si aspoň dohadem nemohli svátého Pro
kopa takto sblížit se svátým Vojtěchem aspoň 
v době ieiich jubileií? Vždyť by tento dohad 
nemusel býti historicky tak nemožný.

Kéž přijde na své pouti českou zemí svátá 
hlava sv. Vojtěcha též k nám na Sázavu. Ať 
se zde setká památka velikého svétee Slavní- 
kovce. biskupa Čecha. Slovana s památkou cho- 
touňského poustevníka, které byl posledním po
kračovatelem v jeho svatosti i plánech. Sv. 
Vojtěch a sv. Prokop. Veslo a berla. Kyrie 
eleison.



Nový opat v Břevnově
Na Dočátku r. 1939 došlo rozhodnutím nane- 

že Pia XT. k rozděleni do té dobv spoienvch klá
šterů břevnovského a broumovského. V té chvíli 
to bvl nez.bvlnv Dřednoklad pokojného a zdár
ného rozvoje těchto klášterů, především v zá
jmu české věci. Vědělo se již tehdy obecně, že 
úspěšný výsledek římských jednání v této zále
žitostí je zásluhou nově ustanovené samostatné 
hlavy svatovoitěšského Břevnova. P. Anastáze 
Opaska. který bvl tenkrát diq své mládi jme
nován nouze konventuálnim převorzm. Brzy po 
vyhlášeni této změny ve vzájemném poměru 
dvou benediktinských klášterů, která byla pro
vedena se souhlasem a za podporv státních úřa
dů. došlo k okupaci republiky. V du mých letech 
nacistického panství bylo pak vidět velice do
bře. jak bylo prozíravé, že se včas osamostatně
ní obou íeholnich domů provedlo.

Břevnovskému převorovi bylo dopřáno, že 
přes všechny obtíže a svízele mohl svěřený klá
šter a svou řeholní rodinu štastně nřevésti pří
bojem těžkých let.

Došlo-li nvni v klidnějších časet h k opatské 
volbě v tomto neistaršim českém klášteře, ne
bylo vlasmě možno očekávat jiný výsledek: 
shromážděni členů klášterní kapituly svěřilo 
opatskou hodnost dosavadnímu představenému. 
Otec břevnovské řeholní .rodiny je tedy spíše 
jen potvrzen ve své dosavadní funkci a ie mu 
jen přidána hodnost, která mu p isluši podle 
benediktinské Řehole a církevních zvyklosti. 
P. Anastáz Opasek, šedesátý v památné řadě 
břevnovskýeh ooatů. přijímá novou důstomost 
ještě poměrně mlád (narodil se r. ’313» — jeho 
ustanoveni konventuálnim převorem, tedy rov
něž iiž samostatným představeným, vzbudilo 
ovšem svého času větší pozornost — as vyhlíd
kou. že za jeho vlády, bohdá dlouhc eté. dosněte 
bievnovský klášter k určitějšímu a stabilněj
šímu rázu. Kéž ié před novým Otcem opatem 
homost pokoiných letí jč

Opatskou benedikci novému břev
novskému opatovi J. M. ndp. Anastázi Opas*  
k o v i O. S. B. udělí při pontifikálni mši svaté 
o první neděli po velikonocích. 13. dubna i. r„ 
J. Exc. ndp. arcibiskup bions. Dr. Josef Beran 
v kostele u sv. Markety v Břevnově.

Dr Sil. M. Braito O. P.:

Církev
Známy kazatel a bohoslovec dominikánský, 

P. Braito. obohatil naši literaturu náboženskou 
skvělým apologeticko-dogmatickým pojedná
ním o Ctrkvi. jehož jsme dosud postrádali. 
Braitova kniha je skutečně »pose's vim nové 
doby«, neboť účinně obraci naše zraky na spole
čenství nejkrásnéjší, nejbohatší a nejsvětější.

Autor v devíti kapitolách své obsáhlé knihy 
vyčerpává plně látku o Církvi a svým působi
vým stylem přibližuje čtenáři tajemství Církve. 
V první hlavě pojednává o království Božím, 
objasňuje tuto ideu z různých hledisek a po
ukazuje, že katolické pojeď království Božího 
shrnuje harmonicky všecky prvky v jeden celek. 
Ve druhé kapitole přechází od království Božího 
k Církvi, jež je sociální, viditelnou formou Bo
žího království. V dalších dvou,oddílech probírá 
ústavu Církve, jež podle vůle svého Zakladatele 
je hierarchicko-monarchická. Ve hlavě páté <si 
všímá trvám Petrova prvenství v římských Ve
leknězích. vyrovnává se s odpůrci tohoto dog
matu a dokazuje z dějin tuto skutečnost.

Nejzajimavějši je kapitola šestá, jež pojed
nává o podstatě Církve. Originelnim způsobem 
podává autor přehled dějin tohoto úseku ekkle- 
siologického a zvláště zaměřuje pozornost svou 
k ekklesiologii Husové a psychologicky vysvět
luje, které důvody vedly M. Jana Husa k jeho 
mylným názorům o Církvi. Správně poukazuje, 
že Hus ve svém theologickém dileiantismu ne
pochopil nauku sv. Pavla a Augustina o Církvi 
a »zhmotni! symboly«. Byli bychom vděčni 
autorovi, kdyby toto pojednáni o české ekkle- 
siologii bylo uveřejněno v separátu. — V sed
mé nlavě probírá pak vlastnosti Církve a 
v osmé si všímá pravé Církve Kristovy. I tato 
hlava je originelni hlubokým postřehem autora, 
který správně ukazuje, kdy starobylá »cesta 
známek- bude půspbivá pro křesťany z druhého 
břehu. V závěrečné kapitole řeší poměr Církve 
a státu.

Jsme vděčni P. Braitovi za jeho hluboké a 
při tom jasné pojednání o Církvi Kristově, jež 
svou úrovni se staví mezi nejlepši ekklesiolo- 
gické spisy světové literatury. Skvělé toto dilo 
by proto nemělo chyběli v žádné knihovně 
vzdělaného křesťana.

Můžeme autorovi upřímně gratulovat. 
Dr Josef K u b a 1 i k.

FILM
r r n všechny.

Radostný život — SSSP. — Ukázka života v sovět
ských dolech. kde vedle úsilí o pracovní výkon nalé
záme I zážkodrifk.v v různých podobách. V celku se 
jeví život rozdílný cd našeho. III.

Madame Curie — ís malou výhradou), — USA — 
Působivý obrarz života slavné badatelky. Způsobeni 
upoutává lícím nodáno. co houževnatosti a ohětovné orá
če bylo ooiřehí k objevu radia. Vědecké úsilí manželu 
Curíeových. jejich rodinný život a krásný vzájemný 
poměr může býti poučením a povzbuzením. Závěr fil
mu — řeč ní Curieové n všemohoucnosti vědy — 
'"•znívá oväein frázovití. Zkušenost dvou světových 
válek a křísí nás dostatečně Doučují, že pouhá věda 
neodstraní ani války ani jiné zlo ve světě. I.

Nedoporučuje se.
Zapomenutá vesnice — USA — Pokus ukázat na 

velmi prosté a dobře sehrané episodě váedního živo
ta — na epidemickém onemocnění tyfem v zapadlé 
mexické vesnici — pronikání hlubšího vědění n kul
tury z měst do vesnic. Nnšim poměrům to nemá vlast
ně co říci, kromě tendence filmu, kterou ovsem od
mítáme: ..Zažehnávání. zaříkávání, pověry jsou vám 
stejně platné jako procesí a modlitby To vMeeko od
hoďte. věřte >en vědě, l.a vás infekcí spasí.’ Na Štěstí 
ti nás každá prostá ošetřovatelka ví. že ani v době 
Injekcí a nenicillinu není v lékařství o překvapení a 
bezradnost nouze a že i* 1 vždy Jej tě dost místa nro 
modlitbu. Alespoň některé z nich by mohly uvést Pří
klad lékařů dobrých a věřících. Proč .se nesluší

Z domova a z ciziny
Ministr i n f o rm a r i k úmrtí J. F. ndp. 

a r < i b i * k u p a Dra L. Přepona zavlní doni-» 
tohoto obsaiju. »íe mně upřímně lno. že radost českých 
a slovenských katolíků nad obsazením pražského arci
biskupského stolec byla tuk brzy zkalena odchodem 
moravského metropolity J. E p. arcibiskupa Dr. Leo
poldu Prcčnna. Vzpomínám v této rhvill zvláště jeho 
zásluh o utuženi slovanské mys’enk.v cyrilomrthoděj- 
skó a jeho dojemné účasti na našem domácím odboji, 
v niž mu nezabráni) ani jeho požehnaný věk. ani ner- 
sckuce se strany okupantů. Prosím Vás. ab.vste při
jali výraz mé opravdové účasti se zármutkem kato
lického lidu v naší vlasti. Pod cosi n ministr informaci 
Václav Kopecký.

Jubileum sv. Benedikta. Letošní 21. březen 
je čtrnáctis.é výročí smrti tohoto svátého za
kladatele západokiesťanskčho mniástvi. Mi
lánský arcibiskup, kardinál Schuster, jenž sám 
pochází z řádu sv. Benedikta, sepsal o světci 
nádherné ilustrované dilo které bylo vydáno 
tiskem dik štědrosti milánské ambrosiánské 
banky. První exemplář díla byl v těchto dnech 
odevzdán sv. Otci. Dílo kardinála Schustra není 
v knižním obchodě, velký počet exemplářů byl 
však darován opatu montecassinskému. jenž ji
mi bude odměňovat! význačné dárce kteří při
spějí k opětnému vybudováni Monte Cassina. 
mateřského kláštera benediktinského, jenž byl. 
jak známo, válečnými událostmi v únoru 1944 
úplně zničen.

Rektorem mezinárodni stud, papežské koleje 
sv. Antonína v Římě byl jmenován profesor do
gmatiky a mariologie P. i.arel Balič z Jugoslá
vie. Tato františkánská mezinárodni universita 
má' tři fakulty: bohosloveckou, filosofickou a 
právnickou. Rádovi kněží z celého světa připra
vují se zde na získání doktorátu a na další vě
deckou práci. Rektor P. Karel Balič je předse
dou skolistické komise, která pečuje o kritické 
vydání dé! slavného Jang^ Duns Scota. františ
kánského středověkého theologa a filosofa. — 
Kancléřem university je generální ministr řádu 
františkánského P. Pacifico Perantoni.

Boj o Boha i v presidentské přísaze. Energic
kým zásahem polské oposice bylo dosaženo vlo
ženi formule »Tak mi pomáhej Bůh« do přísahy 
presidenta republiky polské. Bienkowski vůdce 
skupiny, která se nazývá »sociální klub katolic
ký«. protestoval proti tomuto vynecháni jména 
Božího. »President má přisahat ve jménu Božím, 
tak jak to činí každý občan u soudu.« Upozorňo
val zároveň na to že polská ústava z r. 1921. kte
rou dnešní režim přece ien uznává za základnu 
nového státu, začínala slovy: »Ve jménu Boha 
všemohoucího, my. národ polský, děkujeme Pro
zřetelnosti za své osvobození...« Bienkowského 
návrh na doplnění textu byl nejdříve komuni
stickou většinou zamítnut, na konec však přijat 
210 hlasy, proti 4. 122 poslanců se zdrželo hlaso 
váni. Přijeti návrhu je ústupek křesťanskému 
cítěni většiny Poláků. Někdo sí možná řekne, 
že je to bezvýznamná vnější formalita. Ale člo
věk se skládá jak z vnějšku tak z nitra, a dokud 
vněišek ex sluje je přece vždycky naděje, že 
zasáhne i nitro jinými slovy, že jméno Boži na
plní jednoho dne i vnitřní řízeni polského státu 
i jiných, kdysi úplně křesťanských států.

Paul Claudel ve Francouzské Akademii. 
V těchto dnech se konal slavnostní ’přijímači 
obřad, jimž se Paul Claudel stal oficielním čle
nem sboru »nesmrtelných», totiž Francouzské 
Akademie. Při uváděni nového člena měl projev 
Francois Mauriac a po něm promluvil Paul 
Claudel sám. Oba velci literáti přednesli své 
pro lew v duchu křesťanském. Podle zprávy ve 
»Svob. novinách« nebylo pod kopuli Francouz
ské Akademie ještě mkdv proneseno zároveň 
tolik citátů ze sv. Písma, jako při této příleži
tosti. Paul Claudel je totiž nejenom diplomatem 
(před světovou válkou byl. jak známo, také kon- 
sulem v Praze), nejenom básníkem, dramatikem, 
nýbrž také slavným vykladatelem Pisma svá
tého. Až se zase roztoči francouzské rotačky 
(měli tam 30 dni trvající stávku tiskařských děl
níků. která skončila teprve minulou sobotu), 
doufáme, že dostaneme projevy obou katolic
kých literátů v původní formě.

Klid smrti. Pan ministr informaci obhajoval 
opět rozhlas, hlavně jeho stanovisko k nábo
ženským vysíláním, totiž jeho odmítání nábo
ženských vysíláni a obhajoval je starými důvo
dy. které neříkaly nic před půl druhým rokem 
a které neříkají nic ani dnes. Aby prý byl klid, 
Aby prý se osmnáct církvi v rozhlase nehádalo, 
která je pravá. Patrně by to poškozovalo dvou- 
letku. Nepotřebují opakoval, že by katolické du
chovní čtvrthodinky jistě nevnesly do národa 
více neklidu než nedělní kázáni E. F. Buriana 
nebo ministra Nejedlého a že klid, o který jde 
panu ministru informaci je podle slov Rous
seauových. které cituje Salda, klid smrti. Jenž Je 
zhoubnější než sama válka. Nemá smyslu se 
znovu dohadovat s pány, kteří se dohodnout ne
chtějí. kteří vědí, že by jejich duté fráze zněly 
ještě dutěji a prázdněji vedle věčného poselství 
Kristova, a proto se boji je do svého sousedství 
pustit. Stejně nemá smvslu se doorošovat. Ne
budeme se doprošovat komnromísv. nebudeme 
ovšém také hrozit. Mv prostě věříme, že slovo 
Boží není spoutané, že zazní jednou všude, i 
v našem rozhlase. Pamatujeme sé na př. 
dobře iak v chmurných dnech mnichovských 
právě náš rozhlas hledal pomoc i v hlasatelích

truchlit“ Dři smrti křesťanského dítftte. toho ovšem 
nepochopili asi ani režiséři ani náš český tlumočník. II.

Za m í l Ä se.
O myších a lidech — PSA Vilm narážející na so

ciální otázky americké čeledi, z které každý I ten 
nejníže postavený touží no kousku své půdy. Vadv 
filmu: Nanrosté ahsirohování od nadpřirozeného živo
ta. ba přímo oposice k nčmu. 1ako ve váté: ..Jako 
nikdo nepřijde do nebe . . Mimo to dél vrchol! 
autonomním zásahem do práv Božích — vraždou pří
tele ze soucitu, n.

Film ..Píseň ., Bernadcttř“. Podle odčlení filmové 
společnosti MPEA z 11, března t. r. byl zástupce spo
lečnosti Ccntury-Fox v Itálii Mario Luoorini přijat 
ve zvláštní soukromé nudienci Svatým Otcem a nředal 
mu album fotografii z filmu píseň o Bernadettč. Tento 
film byl v fttmé předveden řadé kardinálů a vysokých 
hodnostářů a byl Vatikánem vřele doporučen věřícím.

Mezinárodní katolická filmová konference bude se 
konali v mčsici červnu t. r. v Belrii. Kdo má o ka
tolický film zájem a chtěl by se této konference zú
častnit!. nechť se obrátí na Svatováclavskou Lizu. 

evangel.a. Milujeme příliš svou vlast než aby
chom ji přáli zase nějaké takové příležitosti 
k sebe vjiti. Tak nebo onak, slovo Boži i v na
šem rozhlasu jednou zazni, doufáme, že i k do
bru těch, kteří e ho tam dnes tolik obávají.

Jiný důkaz našich ideových zmatků. Jenom 
skutečným jasnem v hlavě a se svátou silou 
v srdci můžeme překonat zmatek, jehož je tolik 
mezi námi i u lidi velmi vlivných a velmi moc
ných. Přečtěte sí tento citát z řeči Dr. Petra 
Zenkla jak jej jako zvláštní směrnici pro práci 
strany, otisklo »Svobodné slovo« dne 8. března. 
»V duchu Masarykové chceme být věčnými hle
dači pravdy, nepředstírajíce sobě ani druhým 
»neomylnost« a »Všemohoucnost« »jediného 
učeni«. »Viru v Boha« nahrazujeme »vírou ve 
vědu« a nenabízíme s církevní nesnášenlivostí 
zdánlivé pravdy, polopravdy nebo s hlediska 
dnešní vědy pravdy již neplatné.« Sotva lze říci, 
že jsou zde míněny politické idelogie. Je pln na
rážek na naše učení a na naši viru. A závěr pro 
nás je zase jen jeden: Neukolébávejme se sny 
o zlatých klidných časech. Můžeme při tom roz
jímat o kulturních základech našich politických 
stran, můžeme si říci, že vedle Zenkla je i 
Stránský. Dobře. Zbude však zas jen jediné ce- 
terum autem censeo: Bez, nové generace kato
líků pevných ve víře a ryzích životem je stále 
nebezpečí, že na tyto zmatky zahyneme všichni.

Nová kniha o panu presidentovi. Podle 
»Svob. novin« vyšla před nedávném v Londýně 
nová kniha o pres. Benešovi od Comptona 
Mackenzieho. Pisatel obšírného referátu píše: 
»Neivice však překvapí československé čtenáře, 
že Mackenzie zjistil u Dr. Beneše hluboký ná
boženský cit. který v Anglií všude projevoval. 
Tento sklon k náboženství překvapí u muže, 
který byl po celý život agnostikem.« Následkem 
této poznámky jsme neobyčejné zvědavi na tuto 
knihu, která vznikla z rozhovorů s presidenlem 
ke konci jeho pobytu v Anglii a která lako celý 
presidentův život bude patrně učebnici morálky 
veřejných pracovníků, iak ii charakterisuie na 
př. tato věta: »Jsem přesvědčen, že lidé, kteři 
chtějí být se všemi zadobře. buď ncmaii charak
ter. nebo nemalí svého názoru, nebo jsou sla
bošští oportunisié. Nemám rád takovou politiku.«

Poučení z Machara. »Před pěti lety zemřel 
Josef Svatopluk Machar. Zpola zapomenut. Ne, 
to nebyl vliv okupace, že noviny přinesly o jeho 
smrti jen nevelké článečky. Naopak.« Tento za
čátek krátkého vzpomínkového sloupečku ve 
»Světu práce« charakterisuje. jak končí »perse- 
eutores«, pronásledovatelé Církve. Machar ji 
pronásledoval sice pouze perem, ale tak zuřivě, 
jako snad žádný náš literát. »Machar stanul na 
nejkrajnějším křidle protikřesťanském a dal 
jako básník a novinář ostrý a populární výraz 
názoru, jenž je sloučením agnostického positi- 
vismu, starověkého pohanství a pozemského 
hedonismu (požitkářství)« Tak jej charakterisuje 
Arne Novák v dějinách české literatury. A takto 
tedy skončil. Proč tak skončil? Proč tak zuřil 
proti křesťanství? Protože neměl lásky. Onen 
článek ze »Světa práce« dochází také k tomuto 
závěru: »Co přivedlo oslavovatele života k jeho 
odsuzováni? Byl to napros ý, nedostatek lásky, 
lásky k bližnímu, k člověku pravé a nepředstí
rané lidskosti. Kde není lásky. je nenávist.«

Naproti tomu Rim žije. Zatím co tedy Machar 
i jeho dilo je mrtvo, žije ona tolik jim proklí
naná Cirkev dále. Má stále svého papeže, jenž 
musí sice i dnes snášet pomluvy a osočováni 
všeho druhu, k němuž však na druhé straně 
vzhlížejí miliony jako k nejpevnějšimu mrav
nímu sloupu našeho lidského společenství vůbec. 
Právě v těchto dnech bylo oznámeno, že je 
kandidátem Nobelovy ceny míru. On sám se 
jistě o ni nehlásil. Je naprostým suverénem a 
jediným soudcem jeho činů je Bůh. Před jeho 
zraky činí jistě všecka svá rozhodnuti a od něho 
jediného očekává svou odměnu. Již pouhý faxt, 
že instituce národa švédského, jenž v papežství 
celá staletí viděl vysloveného nepřítele, uvažuje 
vůbec o papeži jako o kulturním činiteli, je 
však dost výmluvný, je také jedním důkazem, 
že »brány pekelné ji nepřemohou«.

Argentinský parlament prosí za blahořečení 
biskupa z Kordoby. Argentinský senát schvá
lil návrh, jenž žádá za otevřeni procesu blaho
řečeni Msgr. Mamerta Esquiho biskupa kor- 
dovského, jenž vyzývá vládu, aby odevzdala sv. 
Otci »tuto uctivou prosbu národa.« Zpravodaj 
tohoto návrhu, senátor Herreara, připomněl, že 
parlament francouzský kdysi žádal za svatoře
čeni Panny Orieánské a že stát peruánský je 
hrd na svoji světici sv. Růženu Limánskou. Jen 
Argentina nemá ještě svého zástupce v řadách 
světců. — Tato poslední slova by se zdála na
svědčovali. že světci se i v nebesích starají jen 
o*'svoů  malou pozemskou vlast, což není pravda, 
na přiklad i za nás se jistě modli světci němečtí 
a maďaršti, kromě toho. si. bohudík, nemůžeme 
stěžovat, že nemáme žádného zástupce v řadách 
světců, byl by to však jistě krásný čin. kdyby 
tak náš parlament požádal také sv. Otce za sva
tořečení blahos avené Anežky Přemyslovny.

Také v Belgii mají večerní mše sv. Aby se 
usnadnilo plnění náboženských povinnosti li
dem, kteří jsou nuceni v neděli pracovat!, žá
dali belgič'i biskupové o povoleni odpoledni a 
večerní mše sv. Toto povoleni jim bylo nyní 
posv. kongregaci uděleno na dobu jednoho ro
ku. V neděli a ve svátek možno sloužiti mši 
sv. v kteroukoli denni hodinu, odpoledne i ve
čer. Faráři jsou pověřeni voliti nejvhodnější 
denní hodiňu podle místních poměrů a potřeb. 
Ke změně doby je však třeba předchozího schvá
leni příslušného biskupe.

Kus katolické akce. Při sv. misiích v Sudo
měřicich u Strážnice byla učiněna akce: Do kaž
dé rodiny katolický časopis. Vzaly si to na sta
rost dfvkv. A tak bvlo rozšířeno přes dvě stě 
exemplářů různých časopisů (Katolik. Rozsévač 
Neděle. Růže dominikánská). Mnozí už odbirali. 
ale dnes je v Sudoměřicich v každé rodině ka
tolický časopis. Divkám v Sudoměřicich vše
chna čest. Nešlo by to zařídit v každé farnosti, 
aby dům od domu byl uspořádán podobný apo
štolát tiskem?

Nový probošt na staro
slavném Vvšehradě

Vyšehrad a Hradčany jsou dva osudové pa
horky českých déjin. Oba dva byly postupné 
středem národní vlády svétské. oba dva byly 
však zároveň střediskem duchovního života ná
rodního. Stejné tak byly oba dva ve svých du
chovních ohniscích v minulých válečných letech 
osiřelé a zase oba dva dostaly nyní svou hlavu 
v mužích, které německá zvůle přinutila podí
vali se až na dno bídy a poníženi, které umél 
nacismus čiovéku připravit. Msgr. Bohumil 
Stašek byl v těchto dnech jmenován vyšehrad
ským proboštem. Jisté, že nebude nejmenší v řa
dě těchto slavných proboštů, z nichž každý zná 
Sluice, Kariacha. Kuldu a jiné a jiné. Už teď ho 
zná takřka každé dítě. At už jako politika, nebo 
ohnivého kazatele od sv. Vavřinečka, af již jako 
iniciátora mohutných katolických podniků tis- 
kpvých. které také nesou jméno Vyšehradu. 
Znají ho studenti z listopadových bouři r. 1939, 
s nimiž snášel břímě dne a horka v Oranienbur- 
gu a zná ho velmi dobře Dachau, neboť jen tam 
prožil více než čtyři léta svého života. I oko tam 
ztratil, ale neztratil tam chuť do práce a po nár 
vratu dal se jako pravý Boží bojovník do no
vých úkolů na české Uše vinice Páně. Dachau 
byl považován za zvlášť mirný a výhodný kon
centrák pro kněze. »Ale sanatorium to přece je
nom není.« řekl mi jednou známý »církevní« 
referent Gestapa. Oberhäuser. Ký div tedy, že 
ani msgr. Stašek se od.amtdd nevrátil beze 
škody na zdraví, že jej jmenování proboštem za
stihlo v nemocnici u Milosrdných bratři. Ale kdo 
vydržel od prvního dne války až do jejího konce 
v německých koncentrácích, ten překoná už vše
licos. Přejeme proto milému panu proboštovi 
aby se zdráv vrátil na svůj Vyšehrad a aby se 
tam ujal proboštské berly k dobru staroslavné 
kapituly a k dobru náboženského života u nás 
vůbec. ak.

Katechetské studium při bohoslovecké fakultě 
Karlovy university.

Ze zákona n vysokoškolském vzděláni učitelů vy
plývá nutnost, abv I laičtí učitelé katolického nábo
ženství byli vzdělání úměrného vzdělání ostatních 
učitelů. Proto při bohoslovecké fakultě Karlovy uni
versity zahájilo činnost Katechetské studium. Přt 
ostatních katolických bohosloveckých fakultách (v Olo
mouci a v Bratislavě) zahájí pravděpodobně začátkem 
příštího studijního roku. Podmínkou přijetí Je matu
rita na střední škole nebo škole jí na roveA posta
vené. Studium je dvouleté (po dobu platnosti vládního 
nařízení o zkráceném studiu na pedagog, fakiíltách; 
pak bude tříleté) a přednáší se v něm filosofie, fun
dament. theologie, věrouka. Starý Zákon, Nový Zá
kon, děliny. archeologie, církevní právo, sociologie, 
mravouka, liturgika, Katol. Akce. zpěv. slov, liturgie, 
katechetika a latina. Pedagogika se přednáší na peda
gogické fakultě. Kromě toho je prakse ve škole. Ab
solvováním se získá aprobace pro vyučováni nábožen
ství na školách I. a II. stupně. Kromě těch, kteří se 
věnují výhradně vyučování náboženství. Je zde vý
hodná příležitost i pro kandidáty profesury a učitel
ství. aby si rozšířili aprobaci. které dosáhnou na peda- 
goflcké. filosofické nebo přírodovědecké fakultě. Ně
které skupiny (DZ. PZ, DPH) nebudou mít totiž na 
pravděpodobně malých Školách III. stupně dodatečný 
počet hodin, abv vytvořil plný úvazek. Takový pro
fesor by pak musil supletorné učit předmětu. Jehož 
není odborníkem nebo by si musel doplňovat úvazek 
na Jiné ško’c. Bude li mít aprobaci rozvířenou o ná
boženství, bude mít hodin dost Kromě možnosti apo
štolské činnost?. Jsou zde tedv velmi výhodné dů
sledky praktické. O ubytování a duchovní výchovu 
posluchaček Katechetského studia se stará Katechet- 
ská kolej. Bude-H větSí počet posluchačů, bude o né 
postaráno obdobně. — Veškeré dotazy zodpoví

Katechetská kolej v Praze II. Ječná 33.
•

Postní kárání v kntrrfrále sv. Víta v neděli dne 23. 
března o ' •!. bod odpol. má P. Dr Jan Ev Urban 
OEM (..Duchovní darv Těla a Ducha Kristova pro 
sjednocení lidstva“)

Pražská katolická rodina přljma 
slušnou a poctivou pomocnici v domácnosti za 
velmi výhodných podmínek, do stálého místa. 
Nastoupení dle dohody. Přípedné zprostředko
vání ferním úřadem vítáno. Nabídky pod zn.: 
„Člen rodiny • IKA 70" do adm. t I.

Vychází s církevním schválením. 
Dobrovol. příspěvky na vydávání časopisu 1sou vítány. 
Vvdává Svatováclavská Liga v Praze IV.. Hradčanské 
náměstí 8. — Telefon 817-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází tvdně — Předplatné na celý role 
Kčs 70.—. jednotlivá čísla Kčg 1.50. — Poštovní spoři
telna Praha 208.401. — Řídí P. Adolf Kajpr T J. 
s redakčním kruhem — Odpovědný redaktor Josef 
Bláha. — Používání novinových známek povďleno 
ředitelstvím Došt a telegrafů. — Dohlédací pošt, úřad 

Praha 10. — Vytiskl Žlvnotlsk v Praze xn.
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F. X. Salda:

Chvála stolu
Ne, nejsi Věc:
jsi přítel, jsi domácí zvíře, jsi zhmotnělý obřad. 
A voníš ještě teď javorem,
tím nejstarším ze zahrady, voníš Jim pořád.

O tebe je možno se opřít, na tobě možno je snili 
U tebe všichni se střídáme
a vystřídáme:
odejde jeden a nastoupí druhý.
Krásný je života přítok a pořad.
A svití v tobě prsteny dohaslých let, 6 svítí, 
zajaté slunce dQutná a praská,
a v tichu. napnu-Ii sluch, slyším, slyším teď cosi: 
to cvrkavý let je znavené vřely.

Ještě teď větvemi piješ slunce a listovím 
krůpěje rosy.

A stále ještě, javore mrtvý.
kol tebe v půlnoci kola svá rusalky tanči, 

nahé a bosy.

ROČNÍK X. • V PRAZE DNE 30. BŘEZNA 1947 «CEN A Kčs 1.50

Neděle slavného vjezdu
Obřady Květné neděle mají tři části: 

svěcení palem, průvod a mši sv. s pašijemi. 
Svěcení palem nám představuje pra
starý typ bohoslužby; tak vypadaly obřa
dy, když se nesloužila mše svátá.

P r ú v o d pochází z Jerusaléma. Tam 
se shromažďovali věřící na hoře Olivetské 
biskup vsedl na oslátko, křesťané nesli 
palmové a olivové ratolesti cť se zpěvem 
Benedict us šli do Jerusalema, kde v hlav
ním chrámě byly bohoslužby. Na západě 
byl zaveden v T./8. stol. Krásný hymnus, 
první hymnus na Krista. Krále, složil 
T he o dul f z Orleansu (kolem roku 
800), prý ve vězeni.

Pašije ve sv. máme doloženy
již v době Lva Vel, ft }61); tehdy se 
Četly v neděli podle sv. Matouš e, ve 
středu podle sv. Lukáše, v půtek podle 
sv. Jana a v sobotu podle sv. Marka.

Králi věků, Pane vířné slávy! Béru pokorné 
do rukou Tvůj životopis, jak jej rozvedla v li
turgické drama Tvoje nevěsta Církev. Otevírám 
jej na místě, kde zaříná Tvé ponížení, utrpení 
a smrt.

Jaký však protiklad! Tato kapitola začíná a 
konči Tvou slávou! Nevidím ani tak tu slá
vu. kterou ti připravily

»zástupy nesoucí ratolesti v ústrety: a »pa
cholíci hebrejští, nesouce olivové ratolesti«, 
nýbrž slávou jinou. Tu, o níž mluví ona po
divuhodná preface před svěcením ratolestí: 
»Toběf slouží tvorové tvoji neboť tebe Sa
mého za původce a Boha uznávají a veškeré 
dílo tvé tě souhlasně chválí a dobrořečí ti 
svati tvoji, neboť svobodným hlasem před 
králi a mocnostmi tohoto světa vyznávají ono 
veliké jméno Jednorozeného tvého.-..« 
Tvá sláva... Co je Tvá sláva? Nekonečnost 

Tvých dokonalosti, nebo lépe: nekonečná doko
nalost Tvé podstaty. A tato sláva se vylévá na 
venek. takže všechno stvořeni nese její stopu. 
Bytosti nadané poznáním a schopnosti milovat 
ji objevují. Je to největší objev, který je napl
ňuje plesem a chválou a závazkem: k tvým 

»službám jsou pohotoví Andělé i Arch
andělé, Trůnové i Panstva a se všemi zá
stupy vojska nebeského chvalozpěv slávě tvé 
prozpěvují...«
A s nimi i já, j my. Tvoje Církev tu na zemi. 

Jsme také »tvorové Tvoji« a také nás jsi obdařil 
výsadou andělů — poznávat — a výsadou se- 
rafů — milovat — šlechtictvim Trůnů i Panstev 
— Tobě sloužit. Ba dal jsi nám tyto výsady — 
ještě s jiným poslánim. Nejsem jen poznávající 
a milující duch. Svým tělem náležím jinému svě
tu. také Tvému velkolepému dílu, přírodě. Nu
že. v tomto chvalozpěvu jsem mluvčím, zá
stupcem celé veliké říše vesmíru mlčící, plnicí 
slepé Tvůj zákon, čistě a věrně uchovávající 
zlomek Tvé slávy, který tvoří podstatu jejího 
bytí, říše ve své moci bezmocné. Jsem prota
gonista tohoto chóru, liturg v původnírii slova 
smyslu. V dojemné prostotě mi to hymnicky vy
jádřil Theodulf z Orleansu:

»Na výsostech tě sbor nebešťanů chválí; 
zde smrtelný člověk a spolu s ním veškero 
tvorstvo«.

A mystérium pokračuje: »Palmové rato
lesti ohlašují blížící se vítězství nad vládcem 
smrtí, snítky olivové pak hlásají, že du
chovni pomazání k nám zavítalo. Již teh
dy totiž pochopil šťastný onen dav lidi, že 
se předobrazuje. jak Vykupitel náš. útrpnost 
maje s lidskými bědami, za život celého svě
ta bojovat bude s vládcem smrti a umíraje 
zvítězí.«
To mi praví kolckta. jistě galikánská. jedna 

z oněch pěti, z nichž měl kdysi liturg zvolit po
dle svého vkusu jen jednou. Dnes se čtou všech
ny a tak mne skoro zatěžují hloubkou i obsa
hem. Druhý podivný paradox, ostatně zcela sou
hlasný s prvním: umírající vítěz!

Ratolest, kterou ponesu, v průvodě, bude ve
likým vyznáním. Projevím tím svou víru v Tvou 
vítěznou smrt. Půdu za Tebou s opravdovostí 
vyznavače, jehož se dotkla milost, s p i r i t a 11 s 
u n c t ho na něhož sestoupilo veliké poznáni, 
Půjdu za Tebou snad jako učedník bázlivý-, 
příliš nakloněný Tě zapírat, Měj útrpnost s mou 
lidskou bědou! Změň. Pannaší prázdnotu, pro
střednost. planost a povrchnost, změň nás při 
svém vítězném vjezdu!

Vždyť mám »svobodným hlasem 
před králi a mocnými tohoto světa« 
Tě vyznávat. Kolik na mém vyznavačství závisí!

Ne skutečnost, ne jev: podobenství jsi celý.

STABAT MATER DOLOROSA

Jak ty i Kristus se pro všechny průstřel 
a všechny své věrné svým přesvatým té,cm 

dnes ještě živl, 
obětován znova a znova největším zázrakem 

lásky; 
jeho krev z oltáře tryská, jeho tělo se sněží, 
bělejši nad lilie, nad sněhy pólů.

A obec jeho kol oltáře kleči, muži a ženy, 
a láskou k němu v tělo Jediné srůstá.

Dej, Pane, 
rty jedny af moje jsou u tvého stolu, 
at s nimi všemi jsem jediná ústa.

(Nova et vetera.)

.4. dubna 1937 zemřel F. X. Salda. Před de
seti lety. Je velkou hvězdou naší kultury, a 
proto se nesluší nevzpomenout: na něho. Činí-, 
me to touto jeho básní. Je mnoho lidi kteří mu 
upírají, že je básníkem. Jen jeho prudké pole
miky se silnými výrazy jim utkvěly v mysli a 
vytvořily obraz samotáře, jenž zatrokle divá se 
na svét. Jisté, že se cítival sám. a přece až do 
poslední chvíle nese jeho hlavni tvorba na sobě 
odlesk jasného, moudrého ducha a všemu na
vzdory milujícího srdce. Milujícího život a vše
chno velké a krásné v něm.

Ptáme-li se na jeho názory náboženské, mů
žeme sotva říci, že se shoduje s námi. Rostl v 19. 
století a jeho skepse se vryla příliš hluboko do 
jeho duše. Léčil se potom z ní, ale sotva kdy 
dospěl tam. kde uzdravený slepec padá na ko
lena před Světlem a vyznává: »Věřim Pane!« 
Jak vznikly svrchu uvedené krásně verše o Kri
stu. jenž všechny své věrné živi? Nevíme a ne
potřebujeme toXvédět. Vzpomeňme si na slova, 
která cituje sv. Tomáš Acruinský z některého 
ještě staršího učitele církevního: -Každá prav
da. ať ji kdokoliv pronáší, pochází od Ducha 
svátého.« Totéž plati o všech ostatních hodno
tách ducha, především o kráse. Z Ducha svá
tého jsou tedy i tyto Saldovy verše.

Na nás je, abychom se sklonili nad nimi a 
zachytili z nich jiskřičku víry a jiskřičku lásky 
ke Kristu přítomnému v Eucharistii. Abychom 
si vzpomněli při nich, že je blízko Zelený čtvr
tek. výročí noci, ve které Pán. dřivé než pro nás 
trpěl, vzal chléb do svátých a ctihodných svých 
rukou a slovy: Vezměte a jezte, totoť je Tělo 
mé«, z něho stvořil Nejsvětějši svátost. Že jsou 
Velikonoce, kdy máme všichni jisti Beránka 
Abychom se i my modlili:

Dej ‘Pane.
rty jedny ať moje jsou u tvého stolu, 
ať s nimi' všemi jsem jediná' ústa.

A abychom se pomodlili i za duši toho, jenž 
se kdysi, doufejme, že upřímně, takto modlil, 
za duši, která před deseti lety se setkala s Prav
dou a Krásou, o niž po léta přemýšlela tak jako 
málokterá jiná duše česká. ak.

Zlatá socha
Modla, kterou postavil král babylonský jak 

se o tom dočítáme v proroctví na Bílou sobotú. 
byla vždy považována za symbol pohanského 
všemocného — totálního státu. A proto právě 
odpověď, kterou tř! mládenci dali králi, než byli 
uvrženi do pece ohnivé, určuje postoj katolíků 
vůči totálnímu s.átu — aí už má odznak nacis
tický. falangistický nebo docela jiný. Zdá se 
ovšem na první pohled, že moderní totální stát 
je přiměřená forma pro dvacáté století — že 
musí nezbytně zvítězit. Co může odolat policej
ní a propagandové totalitě? A dokonce teror se 
zdá kouzelným všelékem, zaručeným prostřed
kem úspěchu. Kdo je mrtvý, neodpoví — kdyby 
měl tisíckrát pravdu. Dokonce kdo je zavřen, 
sotva odpoví. (Tak si to myslel onen předseda 
NV. když dal — patentní nápad! — zavřít soud
ce.) A vskutku nikdo nepopře úspěch totality. 
Od Hammerfestu až po Tunis jed ný vítězný 
prapor, jediný vítězný program. Každá oposice 
zničena — »vernichtet verboten« — jak Goeb
bels a Reventlow s uspokojením srovnávali své

Před mýma očima se naplňují veliké rysy nové 
doby. Ale do základů se klade popření toho, co 
jsi vydobyl svou smrti: první nespravedlnost 
proti oné spravedlnosti, o niž mluví .jedna ko- 
lekta, že totiž Boha »ctíti a milovat! je spraved- 
lívo«. Je ve mně tolik zbabělosti, která se ne
umí postavit! proti lži a hlubokému porušování 
práva!

Pane, dej nám vyznavače, kteří zastaví

methody s neúspěšnými zápasy vlád minulého 
věku. Dobře. Ale pozorujeme, že dnes ten vítěz
ný prapor nevlaje ani v Norsku, ani v Africe, 
ba ani v samotném Norimberce. Je tedy patrně 
ještě nějaký činitel, který obměňuje zaručený 
úspěch bezohlednosti.

. »Neboť ejhle Bůh náš, jehož ctíme«, tak vy
světlovali tři mládenci Nabuchodonosorovi — 
»může nás z pece hořícího ohně vytrhnouti. a 
z rukou tvých, ó králi vysvobodili. Avšak i kdy
by nechtěl, vězíš, že bohů tvých ctíti nebude
me. a soše zlaté, kterou jsi postavil, se nepoklo- 
nime.«

To je dvojí ohnisko, kolem něhož krouží ka
tolické myšleni o této otázce. — Jednak tedy 
úspéch nacistické totality není naprosto takový, 
aby nás sváděl k napodobeni a můžeme jen 
mírně kroutit hlavou, že ještě někdo může bez
ohlednost a nepřesnost považovat za záruky 
úspěchu. Jednak ale. i kdyby to skutečně pod
mínky úspěchu byly: kdyby bylo zejména prav
da to co jednak apologeté fašismu a kolaborace.

tuto lavinu! »Králi dobrý. Králi laskavý, je
muž vše dobré se libí«, vzbuď zástupy spra
vedlivých a věrných! »dej. co tvůj lid Tobě 
na počest dnes zevně koná, to i vnitřně s nej
hlubší zbožností uskutečňoval, nad nepříte
lem dobývaje vítězství a řlnech šlechetných 
si dokonale zalibuje!« Zjev jim svou slávu, 
v prostotě i poníženi! Odhal jim tajemství 
své vítězné smrti! Josef Zvěřina.

jednak ale také pokrokoví dějepisci vyhlašovali 
za příčinu všech katolických neúspěchů, že na
šimi zásadami zvítězit nelze, kdyby bylo proká
záno. že nezvítězíme tím. co my máme za právo 
a pravdu: ani pak bychom svých zásad a způ
sobů změrfit nemohli. Kdybv některému z pora
žených katolických vůdců minulého století, řek
něme Pimodanovi nřed porážkou u Castelfidar- 
da. nějaký skřítek odhrnul oponu budoucnosti 
a řekl: »Ano. musíte být poražen ve svém boji 
za práva papežství; liberálové obsadí Rim.« Ale 
po sedmdesáti letech tam bude panovat vůdce, 
který všecky liberály vyhází ze sněmovny a 
v očích světa bude dvacet let zrovna tak ne
sporným faktem jako dřiv oni; — je pravda, žp 
bude háměstkem germánského nedouka, který 
bude chtit papeže oběsit. Nechcete s nim měnit?« 
— byl by poražený generál za tuto nabídku ví
tězství skřítka r.si kop! nevim kam. Proč? Jak 
může někdo odmítnout vítězství?

Poněvadž křesťanství je náboženství křižc. 
náboženství porážky. Ovšem že Nietzsche a Ro
senberg a také Corvin a Feuerbach a Machar 
mohli proto křesťanství nazvat protipřirozeným 
a jedem z Judey a já nevim čím ještě. Ovšem, 
že mohou i dnes právě ti lidé, kteří spoléhají 
na svou soustavnou bezohlednost, pociťovat za
dostiučiněni nad naší neschopnosti jít za úspě
chem. Je také těžko naše stanovisko vykládat. 
Řekněme, že zavádíme do svého chováni ohled 
na čtvrtý rozměr, kterého druzi nepostřehuji... 
Ovšem, že se modlíme i za Boží ochranu ve vě
cech časných. Ovšem že jsme si za okupace še
ptali vyřaděnou velkopátečni modlitbu, »aby 
národové, kteři na svou divokost spoléhají, moci 
Tvé pravice byli zdrceni.« Ovšem že jsme se na 
Bílu sobotu modlili nahlas: »Abys nepřátele 
Církve svaté ponížili ráčil — Tě prosíme, uslyš 
nás!« Tentokráte jsme byli vyslyšeni. »Avšak 
i kdyby nechtěl... soše zlaté se nepokloníme.« 
Neboť katolické náboženství je absolutní. Ne 
z Udí. nýbrž z Boha. A cítíme všechnu svou ín-
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Zlatá socha (DokončenI se str 1 
ferioritu vůči národním církvím, které mají ra
dost, že jednak mohou slavit dvaceti- i třiceti
letá jubilea své existence, tednak mohou si- 
opsat poíitickv program v nejbiižši trafice. Mo
hou také svůl feuilleton zpestřovat přehledem 
světových dějin ve slohu, v němž tuto látlcu 
traktoval Arkadi i Avepčenko. To by nebylo tak 
snadně nám. kteří isme ty dějiny dělali.

A dělali jsme je, nakonec, my. I poraženi. 
I na kříži. Ano. moc je důležitá. Ano dějiny se 
píši krví a želez m jak řekl Bismarck, a nepíší 
se růžovou vodou, jak s ním souhlasil, tuším. 
Liebknecnt. Ano držitelé moci, přijdou do dě
jin. Dokonce do křesťanského vyznání víry při
šla zmínka o prokurátoru římského císaře. Ano. 
Ale přece jenom... Neděje se ta připomínka 
pi. oslavě zbožněného Tiberia. Nýbrž zpívá se 
o Ježíši Kristu, že »ukřižován také za nás za 
Pontského Piláta trpěl, a pochován lest A vstal 
z mrtvých třetího dne podle Písem... Jehož 
království nebude konce.« A to 1e království 
lásky. Jindřich Středa.

Hračky a i ednoiná škola
Zastavili jste se někdy před hračkářským 

výkladem? Varujte se toho, můte-11 děti. Jednak 
poznám, co svým dětem nemůžete koupit a 
tíý.ko jim to budete vysvětlovat, jednak vás na
padnou myšlenky, které jdou mnohem dál než 
do hračkářského výkladu s kočárky (na hráni) 
za 1375 Kčs. s panami kolem 500 Kčs. s kolo
běžkami pa 000 Kčs a s vláčky za cenu neime- 
novatelnou. Vzpomenete sí třebas, že ledním ze 
základních argumentů pro jednotnou školu je 
tvrzeni, že chceme děti zbavit pocitu sociální 
nerovnosti a vytvořit v nich cit jednotné a rov
né sociální příslušnosti, t i. lidovosti. Proč se 
k tomu cíli má použít ien jednoho^ prostředku 
a to zrovna školy, kde — tak i reformátoři musí 
uznat — to íe nutně vykoupeno neodhadnuiel- 
ným snížením úrovně vzdělání? Mysli-li se uvá
děné důvody upřímně, proč se neaplikuji dů
sledné i jinde, kde s tím není spojena škoda, 
nýbrž pouze zisky? Řekněme to přímo příkla
dem: náš průmysl vyrábí hračky, které mohou 
dětem kupovat .ten národní správci nebo rodi
če iedlnáčkú. Již pouhé důvody hmotné by měly 
stačit, abv se zjednala náprava. V době hospo
dářského wpětl nemělo by se plýtvat materiá
lem a pracovním ča3em na výrobu přepycho
vých a zbytečně složitých hraček. To však není 
neidúležitěiši. Vychovatelé vědí, že hračky pře
pychové a dokonalé jsou vlastně hračky nej
horší. neboť neponechávají nic dětské fantasii, 
takže se dítěti většinou omrzí. Přitom však roz
děluji dětský národ na dvě sociální třídy, na 
majitele přenvchových kočárků, krásných pa
nenek a jiných drahých hraček, a na majitele 
hraček méně dokonalých a laciných, s kterými 
sl lze sice dobře pohrát, ale s nimiž nelze sou
těžit v dětském třídním boji. I v dětech isou 
totiž vlastností a sklony, jež isou základem tříd
ního bole: závist, vychloubačnost, nenávist, 
zášť, pocit méněcennosti a vzdor. Cím dřív isou 
děti těmto nárazům vystaveny, tím hlubší ná
sledky zanechávají.

Mechanické seřadění děli nevytvoří pocit 
vnitřní jednoty. Může se dokonce stát že peda
gogicky bude výsledek opačný, než se očekává. 
Ve třídách druhého stunně budou několikaná
sobně větší rozdíly než dnes, není tedv vylou
čeno. že u nadaných bude vznikati docela při
rozené větší samolibost a pocit nadřaděnosti. 
u žáků nenadaných zas opačné záporné a neso
ciální postoie. K tomu ještě se musi očekávat 
zesíleni jiného málo sociálního zařízeni, přiučo- 
váni bohatých žáků. Věci, které souvisí s vý
chovou. nesměji se dělat abstraktně, podle ša
blon. Vvchova íe neicltllvéiší stvk s životem a 
vvžaduie temné vcítění a přirozený takt. Me- 
thodv ractonalistických schematiků hodí se spí
še na zarovnáváni plotů než na vytvořeni pocitu 
rovnosti v dětských duších. Dagmar Jechová.

„Nebylo by snad Mnichova, kdyby.."
V knize, z niž přinášíme výňatky na jiném, 

místi, hovoří pan president také ó významu 
vzdělání. Pronáší přitom názory, kterých by 
si měli všimnout bedlivé ti, kteří právě hod
lají dáti nový zákonný podklad našemu 
školství, hlavně našemu školství střednímu.

Dr, Beneš, Musíme adůrazůovaii. že demo
kracie dospěje same k úpadku bez duchovních 
mravních norem, na nicliž jedině se může rozvíjel. 
Klademe-11 jako základ naši výchovy úctu k lidské 
duS. musíme zároveň nutně předpokládat viru 
v absolutní hodnoty, jež váak možno objeviti 
jedině v Bohu. V dneíní době, kdy určitý rozsah' 
výchovy je povinný, musi všechno mít nějakou 
společnou, základnu. Ve středověku, kdy vzděláni 
nebylo všeobecné, byla skutečně vzdělaná jenom 
elita.

Mackenzie: Můžeme snad vzbuditi zdáni, že 
jsme ve výchově reakcionáři a usilovat! o to, 
abychom vychovali masy tak. jak středověk vy
chovával svou elitu,

Dr. Beneš: Míníte, že se musíme vrátiti k hu
manitnímu vzděláni. Dobře. Nemohu říci, že bych 
s vámi nesouhlasu. Nechci mluvltl pohrdlivě o 
odborných školách, přece však myslím, že kla
sickému vzděláni (našemu starému systému 
gymnasii) by se mělo dostati podpory.

Mackenzie: Připisuji úpadek britských poli
tiků úpadku klasického vzděláni. Nikdy by snad 
nebylo došlo k Mnichovu, kdyby byl měl Cham-

Kde vlasiňě začít?
V bojích o katolický ráz našeho života, našich 

Instituci, jsme často podrážděni a zmateni 
hlavně rozporem, který vidíme mezi číselným 
množstvím našeho společenství a mezi skuteč
ným vlivem- A chápeme to jako křivdu, jako 
něco nevysvětlitelného, absurdního, co samozřej
mě musi vždycky urážet, ba zraňoval, myslící 
rozum. A ještě více nás většinou matou spory 
mezi námi samotnými. Zdá se nám to jistě osla
bováním vlastních sil, ne-11 přímo zradou vlast
ních řad. Tedy hned několik problémů na'ed- 
nou. A přece je jejich rozřešeni snadné tomu, kdo 
žije ze skutečnosti a ne ze zděděných šablon.

Je nás většina číselná, ale není to většina 
síly. A mnohé ty naše vnitřní debaty směřují 
jen k ternu, aby z většiny číselné se skutečně 
stala většina síly. Svět může ozdravět! zase je
nom z nás. To budeme stále, bez únavy opako
vat. Totiž z nás. Chceme říci z katolicismu. Zdali 
to bude skrze nás, to je jiná věc. To není tak 
jisté. To závisí od toho, jací budeme. Dnes na to 
nevypadáme. Kolik zmatků, kolik nevědomes i. 
lhostejnosti, neobětavosd všude kolem. Jeden 
příklad: Bijeme se za posvátné, nedotknutelné, 
katolické manželství. Za jeho nedotknutelnost 
a nerazlučhost. Nerozlučné je ovšem jenom ono 
manželství, které je uzavřeno podle zákonů 
Církve, které vyhovuje všem požadavkům 
Církve, které je uzavřeno před řádným zástup
cem Církve. Jen lidé, kteří toto všecko vědi, a 
kteří to vědí netoliko rozumově, nýbrž bytostně, 
kteří jsou o tom všem životně přesvědčeni, mo
hou býti bojovníky za takové manželství. Kolik 
však je takových katolíků? Přijde nevěsta, aby 
vykona’a sv. zpověď před svatbou. Kus tradice 
v ní tedy ještě zůstalo. Svátost manželství je svá
tostí živých, ti kteři ji přijímají, mají mít čistou 
duši. Pražští faráři žádávají proto od snoubenců 
lístek, že u sv. zpovědi byli. Pro1 o se řeholní 
zpovědník ptá nevěsty, zda si ten lístek přeje. 
»Nepotřebuji ho», odpovídá nevěsta, »budu mít 
svatbu na radnici«. Chápete, jaký to zmatek 
v její duší Je, jak málo toho asi ví o podstatě 
Katolického manželství? Myslíte, že je to jenom 
ona? A že v jiných otázkách má ona a ostatní 
zmatky menši? Vidíte tedy, kolik tady je práce? 
A práci nejpotřebnéjši nevidím ani tak v sou
stavném probíráni katolického učeni článek po 
článku, tak jak je v ně rozebrali během staletí

berlain dobré vzdělání v řečtině a latině. A totéž
platí o většině členů jeho kabinetu.

Dr. Beneš: My doma zůstáváme věrni huma
nitnímu vzdělánu Naše střední školy a naše uni
versity mají za základ dosud středověkou praž- 
ekou universitu se všem: jejími privilegicmi a 
ovšem také s jejím systémem vyučováni latině. 
Když český kněz, který neumi anglicky, přijde 
aem k vám, snaží se vždy s vašimi knížimi mlu- 
viti latinsky. Náš kněz mluví obyčejně latinsky 
plynně, váš ne.. Msgr. Šrámek náš ministerský 
předseda, neumi mnoho anglicky a když jde do 
Oxfordu, mluvívá rád latinsky, nabot to um! 
velmi dokonale. Někdy mu rozuměj! ale zřídka 
dostane nějakou odpověď. My ovšem vyslovu
jeme až dosud latinu středověkou výslovnosti.

Podle mého názoru světová kultura má své 
základy v kultuře latinské a řecké. Nerozumime-U 
těmto dvěma kulturám, znamená to duchovní a 
kulturní ochuzenu

Mackenzie: Můžeme vcelku řici. že kultura 
západní Evropy má své základy v kultuře la
tinské. Nemohlo by se říci, že kořeny kultury 
ruské vyrůstají z řečtiny? Snažte se, aby se 
pražská universita stala pěstitelkou oboji této 
kultury a vrat"« Evropě mnohé z toho, co ztratil 
Oxford, Cambridge, Paříž a dokonce f Bologna. 
Co by tomu říkal Stalin ? '

Dr. Beneš: Myslím, že Rusko je dosud příliš 
zaměstnáno starostmi praktickými; nerozuměli 
by takovým idejím.'

katoličtí theologové. Ne, že by to nebyla potřeb
ná práce. Ale myslím, že stačí, když to ppřádně 
vědi theologové dnešní. H.avně však jak theolo
gové, tak všichni věřící, potřebujeme takovou 
jednotící sílu, hnací sílu. »ídée force« tomu 
myslím říkají Francouzi, kolem niž by se vše
chno soustředilo. Timto způsobem hlásali Kristo
vo učení svati Otcové, jejíchž ukázky čteme 
každý den v církevních nodínkách. Touto jedno
tící silou by mé!a být velikost a vznešenost Boží, 
láska Boží k nám, jak se zjevila v Ježíši Krs.u. 
Takovou ukázkou je ml homilie sv. Augustina 
na IV. kapitolu evangelia sv. Jana, jak jsme ji 
asi před týdnem četli.

Pán Ježíš, podle evangelia usedá u studnice 
Jakubovy. Usedá znaven z cesty. Jde o to s ovo 
»znaven z cesty«. Moderní theolog se ho chopí 
a bude obšírně vykládat, jak byla uzpůsobena 
lidská přirozenost Kristova, které nedošla liry 
této přirozenosti Pán Ježíš přijal, které nemohl 
přijmout, bude obšírně debatovat o věděni 
Kristově, kolik druhů tohoto védění nebo po
znání měl atd. Kdo to vyslechne, bude mít pl
nější hlavu, sotva však více nadšené lásky ke 
Kristu. Podívejte se však, jak to dělá sv. 
Augustin:

»Ji začínají tajemství. Neboť re nadarmo 
Je unaven Ježíš; ne nadarmo je unavena síla 
Boží Ne nadarmo je ur.aven ten, skrze něhož 
unavení dostávají novou sílu; ne nadarmo jé 
unaven ten bez něhož slábneme my a s nimž 
jsme silni my. K vůli tobě je Ježíš unaven 
z cqjty. Setkáváme se' se silou Ježíšovou a na
cházíme Ježíše slabého: silného i slabého. Sila 
Kristova tě stvořila. slabost Kristova tě po dru
hé stvořili Silou Kristovou vzniklo, co nikdy 
nebylo, slabosti Kristovou bylo zachráněno před 
záhubou to, co bylo. Stvořil nás silou svou, při
šel nás hledat slabosti svcu.«

I sebeprostší člověk pozná po takovém vý
kladu, proč má věřit v dvojí přirozenost Spa
sitelovu, 1 jemu se Kristus stane sílou, kterou 
zvládne všechny ostatní konkrétní problémy ži
vota, ať už je to škols ví nebo manželství nebo 
Starosti sociální. Dokud se nezačneme v tomto 
směru všichni Intensivně převychovávat, jsou 
marný všechny naše organ'sační pokusy a ještě 
marnější naše rozčilovaní nad jejich nezdarem 
nebo malým zdarem. ak.

Na Veliký páiek, 
při pašijí hlase

Ve Svatém týdnu nelze pískat na Satyrovy 
varhánky.

Ve Svatém týdnu lži říci jen toto; že ne
víte, oo Je bolest.

Umřel Evě kanárek. Nevěřte, ty slzičky ne
jsou b.Iest. Je to jen několik molových akor
dů v sonatině dětského života.

Umřela strýci teta. Tvrdím, že se měli rádi. 
Strýc se už neoženil a nezapomíná na hrob. Bo
lest — přece to není bolest.

Ukradli vám čest Brčnite se marně. Pomstu
— jste křesťané — vyháníte z hlavy. Ale v duši 
sedí něco těžkého. Ani to ještě není bolest.

Teprve toto je bolest. Chee:e-li — dnešní bo
lest. Řozumíte-li — apoštolská bolest Poslyšte.

Král králů přišel do školy. Tak — obyčejně. 
Černé šaty, trochu ošoupané, kolárek. I jinak, 
ve světských šatech a s vázankou. Ješ'ě jinak
— div divoucí. Přišel — a stála ve třídě pani 
katechetka.

Díval se a mluvil. iMnoho očí zářilo. Srdce 
se žhavila až do bílého žáru Radost a láska.

Bílý žár může zhasnout. V dnešní hodině uvi
děl Pán v jedněch očích pustou, chladnou tmu. 
Už tam není radost a láska. Nedůvěra zkla
máni, odpor, vzdor. Někdo ulil oheň. Víckrát ty 
oči nebudou patřit Kristu Dá se myslet na mlýn
ský kámen. A ještě se dá přemýšlet, jak budo 
uvázán knížkám a novinám.

To je bolest
Král králů přišel i ke Karlovi do továrny. 

V kombinéze, s francouzským klíčem a přita
hujícím úsměvem dobrého kamaráda. Přišel víc
krát a Karel zjistil, že je dobré m'lovat Kri
sta. Začal -v něm vyrůstat krásný křesťan a na
dějný apoštol.

Nevyrostl. Je obtížné nebýt jako jiní. Je 
trapné nikdy se nesmát živnčšným zjevům. Je 
tvrdé vybojovat si čistotu I v myšleni Jede par
ta na tramp, mládenci s děvčaty, a Ksrel si dá 
říci. Jede pak vždycky a pcslední věci jsou 
horši než první. _

To je bolest *
Král králů v kanceláři. Jitka se spřátelila 

s kolegyní Marii. Užaslý zjev, u téhle Marie. Jak 
se umi nadnést nad účtárenskou šeď. Je dobře 
s ní být. Od ní pomalu Jitka vyzvěděla, že 
modlitba a Eucharistie jsou ohromné věci. Po
znala to brzy sama a víc takového. Poznala ště
stí Božího žívrta.

Jitka se vdává. Na úřadě On jinak nechce, 
je bez vyznání. Jitka měla výběr mezi sva’bou 
s inženýrem a mezi Kristem. Jitka se obrátila 
ke Kristu zády, rázně a navždycky. Musela. Její 
štěstí je přece inženýr.

To je bolest.
Taková bolest se toulá po svě‘ě Některým 

křesťanům se slušně vyhne — to těm. k’eří jrou 
v každím směru rozumní a s'řízl lvi. Některým 
se zakousne do duše a nepustí. To vám. nepro
zřetelní, kteři Jste šlí příliš blízko ke Kristu 
a uslyšeli tluk't jeho srdce. Není vám pomoci, 
nemůžete nev'dét tolik věci; Jak špinavá povo
deň hltá mladé a Ještě mladší. Jak starv Lhář 
zaplétá sku'eêncsti a živi. Míšně, aby Vdi od
táhl od Boží pravdv. Jak se lidé se švandou 
srážeií navzájem dolů. A jak se Kristus potí 
v zahradě.

Vy po:lte svou krev s jeho krví, neboť vám 
otvírá obzor svého božského poznáni. Vy už 
nebudee nikdy střízlivými milovníky, protože 
jste uslyšeli nejen ušima, nýbrž i srdcem, co 
řekl v Getsemany Syn člověka: »Smutná je du
še má až k smrti.« Šťastní! Nedivím se vám, 
že jste ochotni platit svou velkou lásku apo
štolskou prací do nemožnosti, obětmi, úzkostmi 
a bolesti.

Vaše bolest je pravá, nádherná, nejvzneše- 
nějši bolest lásky. Bolest Krista v agónii Zele
ného čtvrtku.

A vaše radost bude radost Krista Vítěze v 
slavném velikonočním jitru. XX.

P. M. Prok o p. T. J., misionář v Sev. Rhodesii.

Na černé liše
(Viz Katolík č. 11.)

U nás za mého dětství se říkalo o někom: 
Krade jako cikán. Pří poslední návštěvě rod
ných míst jsem zjistil, že už se říká jinak, jed
nak že nová mládež cikánů nezná, rasová čistka 
je dosti vyřídila, Jednak že všelijaké »správ
covství« národních podniků skýtá daleko vhod
nější přirovnání, a ostatně mi cikán připadá ja
ko učiněný osel v bajce, kdvž se naivné při
znává na lidovém soudu zvířat k nepatrné, krá
deži trávy, které se nažral na cizim, kdežto co 
dělá lev, není přece krádež, i kdyby hltal lidi. 
Af je jak chce, v černé Africe dosud platí: 
Krade jako opice. Je to stejně křivda opicím. 
Msti se patrně tím. že mezi sebou říkají: Krade 
jako černoch. Neboť černoši a černoušci oprav
du kradou, co vidi, zrcátka, nástroje, kusy šat
stva. zbraně i kráva někdy »pojde« u pasáka. 
Ó, nédlvte se. vše je jim vzácné, na přiklad ostrý 
nůž černošské krásce z kmene Batonga, aby se 
ostřihala doceía na krátko, aby byla podle do
konalé módy. Dosud se střihala, vlastné ošku- 
bávala nebo tupými nůžkami priřezávala houšť 
svých vlasů až ‘i slzy tekly, a celá hlava otelila 
a skráně krvácely. Ale nejvíce kradou knihy. 
Malí pověrečnou úctu k »mluvícímu papíru«. 
Být jeho majitelem, zvyšuje vlastní hodnotu a 
česL To je právě dohání k zlodějskému opatřo
váni sí knih jakožto prostředků vzděláni a po
kroku. Kniha — to je něco pro černochal Dává 
mu výchovu a vzdělání a vzděláni je cesta k mí
stu a uplatnění. A zde jsem u předmětu, o kte
rém jsem vám clíbll vyprávět na vaše vlastní 
přáni. Zítra dovolím si vám ukázat celý školní 
provoz v Chikunsse stanici. Doufám, že vstá
váte brzy. No. však vás ruch ložnic jisté pro
budí.

Už v 5 hodin vstává 80 hochů větších, v ústa
vě (internátě) pro výchovu budoucích učitelů, 
asi 10U chlapců ze školy 1. stupně (obecná škola) 
a 120 dévčat téže kategorie. Ty vedou Sestry 
Notre-Dame. je jich šest a mají zdatné pomoc
nice. čtyři domorodé sestřičky z kongregace 
»Malých dívek Panny Marie«. Ať se naše se
střičky na mne nezlobí, že dávám rozhodně 
přednost domorodkám, obratným v každém ohle
du. Teffy na 300 černošských hrdel, která se zrá
na proplacnuji a ladí — slyšíte ten hluk? — 
dovede přehlušit i opičí koncert v korunách 
mamby. Ale se stejné opravdovou prociténosti 
budou za chvilku zpívat svými úchvatné melo
dickými hlasy mešní piseň. Budete se cítit jako 
doma v Evropě. Nebo chcete od nich slyšet Mis- 
samdeangelis? Zítra vám předvedou liturgickou 
Missam reeltatam. (U nás z ni máji pořád ještě 
strach mnohdy i v katolických kolejích. Pozn. 
red.) Tu si všimněte, s jak obdivuhodnou přes
nosti nasazuji současné s knězem tnešní texty. 
Odcházím do sakristie. Uvidíme se při čaji na 
snídani.

Deset minut před 8. hodinou začíná vyučo
váni, jež trvá až do 1. hodiny.

»Pavle, ukaž knihu'«
»Pavle odkud máš knihu?«
«Missie dává.«
A sešít?«
Také.«

»Josefe, ukaž ty svou knlhul«
Vskutku, bezvadné zachovaná. Žádná kniha 

nesmi být bez obalu a všechny zůstanou po vy
učováni na stanici.

A jak vyučujete? — Anglicky, přirozeně. Ne 
z důvodů politických, nýbrž proto, že je to nej
praktičtější. Jakým jazykem byste chtěl vyučo
vat v této směsi nářečí? Jsem toho mínění, že 
i oo stránce náboženské je to nejlepši.

Zatím příteli pozorujte a v jednu hodinu je 
oběd. To si popovídáme vice. Ovšem vaří si sa

mi. Chcete se podívat? Kuchaři se střídají mezi 
mezí hochy. Nejrychlejši způsob, jak zarazit kri
tiky. kteří současné vykřikují To je horké! To 
je studené! Jinak více hodnotí jídlo podle kvan
tity než podle kvality.

Ale nemyslíte. Otče misionáři, že je třeba na 
prvnim misté. abychom černochy' naučili ručni 
práci? _

To říkají jedni a druzí zase navrhují: Na
učte je číst, psát, počítat a ostatní, zkrátka snaž
te se vypěstit! mezi nimi intelektuální elitu.

Jen to ne. namítají povážlivé prvni. Černo
chům věděni a vyšší znalosti? A máte z nich 
hotové furianty, sebe přeceňující nadutce a je 
konec s další výchovou. I s ručni prací u nich 
opatrné, opatrně! Žádné školeni technické, pří
liš dokonalé! Nedovedete si domyslit tv osudné 
důsledky... Vy patrné nejste informován o pří
padu »arsenik«. Jednoho nepěkného léta hubili 
Angličané kobylky tím že s letadel sypali na 
zamořená místa arsenik. Černoší kobylky sbí
rali. sušili a máji prý zásoby velmi působivého 
jedu.

Vystupuje strana kompromisu a pravé huma
nity. Přiznávám se. že k ní patřím a vycho
vávám ty africké déti prací duševní a 
zároveň prací tělesnou, k činnosti intelektuální 
1 k práci ručni. Vždyť řekněte, bylo'by možné 
na př. u nás v republice udělat z negramolného 
člověka kvalifikovaného dělníka, opravdu uži
tečného? Myslím, že ne. Nuže, ani v Rhodesii to 
není možnější než zde. Kolonie si dnes opatřu
je stroje a nástroje s nezřízenou překotnosti. už 
se začinaji i obouvat náčelník má príma polo
botky, to táhne, technikové všeho druhu Jsou 
dychtivě vyhledáváni. Proč bychom měli černo
chu překážet, aby se povznesl výše na sociálním 
žebříku? Aby se přizpůsobil nové situaci své 
země?

Ale ovšem, jeaine pronloubene mravní vzdě
láni. jakou můžě poskytnout výchova katolická, 

uchrání clvllísovaného černocha před opojením 
domýšlivostí. Černoch je člověk jako jiní, není 
pyšnější než člověk bílý nebo žlutý. A možná, 
že nejpyšnějši jsou právě ti. kteři s trpkosti po
zorují jak se ponenáhlu zmenšuje odstup a 
rozdíl, který je. bělochy dělí od těch »primiti
vů«. »špinavců«, od těch »černých«, iak s opo
vržením pronášejí obzvláště dámv zdejších bí
lých úředníků. Evangelium Ježíše Krista, totiž 
evangelická láska, nezná těchto malichernosti, 
zná sice vozy »pro nekuřáky«, ale nezná a ne
zavádí vozy »Jen pro černé«.

Od 2—5 mají ručni práci a potom vlastní 
debata, které se nenápadně zúčastníme.

•

Hrály dudy .
Jaroslav Zák.

Ví starý Horde, myslím, mSl zásadu, íe jde 
také ridendo dloero verum, říci pravdu, hlavně 
trochu choulostivou pravdu, iertovným způsobem. 
To znamená, ie trochu humor« nemůio nikdy 
škodit, i kdy i jednáme o otázkách nejvdtnéjších. 
a nejvyššlch. Kdyi so Pán Jeilš před jedním ze 
svých nejslavnéjšioh zázraků, nasycením piti 
tisíc lidi péti chleby a dvtma ryblikanii. ptá Fi
lip«: »Kde nakoupíme chlebů, aby so ti lidé na
jedli.'., potvrzuje, myslím, tuto zásadu. Proto 
otisku eme ze .Svob, Slova.- tento krátký feu.l- 
letonek, nebát sí myslíme, is i on můie šartem 
objasnit leckterou skutečnost. leckterou pravdu.

Tak jsem to zas jednou dostal vařící. Článe
ček jsem napsal, vcelku rozmarný a v něm si 
posteskl, že přátelé Slováci hrozně neradi vy
stupují, (zejména v cizině) pod naši společnou, 
jinak kulantní a dobře zavedenou českosloven
skou firmou. Rozkatil se na mne slovenský stu
dent. že prý neprrvdami otravuji mysli nein
formovaných čtenářů a (cudně cituji) »zneuži-



„ Žízním I"
Jsme-li véřloi křesťané, nut< nás tyto dni myslili 

tin Icřií a na trpícího Krista. V tichu slyšíme st’i’a 
Kristova a mezi nimi 4 Jeho »2.znim.'< Jisti vy
jadřovalo v prvn, řadě skutečnou potřebu nápoje 
pro zmučené a vyprahlé tělo, ale můžeme v něm 
slyiet ( voláni žzně duchovni —po duhich bratři, 
které přičet Je£ii spasit. A Rent možno se při 
tomto zahloubáni nezahledít na tý nezpracované 
lány — lány duii lidských, připraveni ke tni 
nejen kolem nds, ale i tam ve vzdálených krajích 
misijních. Cekají na ience.

Po válce se otevřely nové výMerfi/, slibné a 
nadějné. Na mnoha místech vznikly lepil před
poklady pro misijní práci. My nemáme sice ko- 
Iqntí a přímého styku s misijními kraji, přes to 
Však i přo nás platí Kristovo: «... jděte do ce
lého svita.... I my jako jedinci i jako národ 
jsme přijímali od jiných, kteří příndSeh s obřfml 
a útrapami, ale s velkou láskou, Kr.stův přinos, 
1 my máme povinnost nést dále Kristův přinos 
těm, kterým se h0 dosud nedostalo. Láskou a 
raídiivdním sobe porosteme vnitřně jako jedinci 
i 'jako národ. Neboť čeho je potbebf dneSni době 
Vice než obita vé lásky a nezištného, Širokého 
srdcef

Otázka misijní není Jen záležitosti kněžl, ale 
i laická a hlavně inteligence, která nejvíce ter- 
pila a duchovních a kulturu ch statků, které 
nám jiní zdarma přinášeli a dávali. A dnes, kdy 
naSe university jsou téměř přeplněny mladou 
inteligenci, bychom si mohli jistě dovolit alespoň 
poněkud splatit starý velký dluh. Vezměme na př. 
medicínu. Kolik dobra máte vykonat křesťanský 
lékař v misiích a jak výborným á vítaným spolu
pracovníkem mů'c být knězi - misionáři! Za ně
kolik let bude potřeba lékařů u nás dostatečně 
kryta, možná, že jich bude i nadbytek. A táni, 
někde tnezi bratřími primitivy, čeká tolik práce 
a není rukou, které by se ji chopTy. Mysl'm. že 
není třeba dlouze vykládal o možnostech, dft’eii- 
tosti a záslužnosti práce křesťanského lékaře 
mezi primitivy. Jak po stránce odborné, t. j. ve 
svém povoláni, tak i čisté lidské, pndvé lékař má 
neflepši možnost ukázat bratřím, kteří nejen ne
znali učeni Kristova, dle často i nendvidi vše, co 
s Nim přichází, prakticky chánanon nauku Pdoé 
a přikaž: »... pilovatí puk bližního svého jako 
sebe samého.... promítnutý tm skutečnost. 
A z jakého nečistého a mocenského úmyslu by 
piohl někdo vin!(| českého lékaře nebo lékařku, 
kteřj by so chtěli věnovali uskutečněni příkazu 
Kristova! Přitom by ovšem dobře vykonané dtto 
přispělo.i k dobrému jménu národa, který umož
ňuje tuto činnost a přineslo nemalý podíl ke sblí
ženi všech národů světa.

Tato molnost krásné činnosti se naskýtá nejen 
lékařům, ale i ostatní mladé inteligenci. Jiné ná
rody vykonaly v této věci daleko vice. Mámo sice 
mnohé oprávněné omluvy, ale přes to se nemů
žeme docela ospravedlnit, neboť mnoho má na 
svědomí naše liknavost a malocMnost.

Snad právě nyní, v době postní, kdy máme 
možnost poněkud Plee se zamyslit nad smyslem 
Kristova utrpení a smrti, najdeme i chvíli k úvaze 
a domyšlení léto otázky. V. R., stud, medicíny.

»Katolík« vede, když se zastává první kato
lického. to iest lidského stanoviska, a ilné časo
pisy pak následuji jeho námětu. Tak se stalo ve 
věci patriotických národních vejborů. kteři svou 
chrabrost pted nepřitelem (mrtvým) ukázali ru
šen im německých náhrobků. Teď uznali i jiní, 
že isme měli pravdu, a že tuto není žádoucí způ
sob národní činností. Mohlo se dodat, že je to 
naopak následováni příkladu HJ. která také po
vznášela arliské plemeno rušením židovských 
hřbitovů. Dode'me. že hitlerčicl tuto kulturní 
vymoženost ale provozovali v noci a nechlubili 
se tím v novinách, jako ti naši obrslovani. Ujiš- 
fuieme. že »Katolíka se i budoucně snaží týt 
první na straně práva! J. S.

vám svojej popularity. Nemám vra) kladný po
měr k dobrému naživaniu Čechov a Slovákov.«

Kdybych byl tak zvaná cltlivka, rozkatil 
bych se rovněž, zadul bych jako Roland na svůj 
válečný roh. svolal bych všechny své věrné 
z Bobrovca. Jalovca Žiaru. Lipt. Sv. Mikuláše. 
Vetemé Poruby. Ploština, Smrečan, Ružombe- 
roka. Vltálišovcov, Dehtár, Važca, Palúdze Pa- 
lůdzky. Hrádku a tak dál. jimž jsem taktně po 
léta Infikoval mozky latinou, franštinoú a myš
lenkou česko-slovenského bratrství, svolal bych 
junáky z Hýb. kteří místo do školy chodili do 
lesa pálit zbojnickou vatru a dovolával bych se 
jejich svědectví, že jsme spolu našívali zname
nitě a náš vzájemný kladný postoj trvá.

K tomuto meetingu však nedojde, protože se 
nehodlám katit. Zbytečně se pan studující roz
horluje protože, t kdybych nic o tom nepsal, 
zůstavá skutečností, že Slováci se nečiti Čecho
slováky a Češi to tedy vzali s povzdechem na 
vědomí.

Chraň mě Pán Bůh. abych se s někým o tom 
pouštěl do polemik, proč to tak je, kdo má na 
tom vinu, kdo to začal a kde není dobrá vůle. 
Komu pak by se chtělo poslouchat ten ohraný 
flašinet se známými motivy převrat — obětaví 
pracovníci — neknlé ži ly — stavění škol — 
káceni křížů — investice — čechisace — maďa- 
roni — hlinkovci — evangelic! — autonomie — 
slobodnv štát — báňskobystřické povstání — ti- 
sovcl — demokrati — komunisté — industriall- 
sace — aid.

A ono na tom vůbec nezáleží. To všechno 
jsou jen průvodní zjevy, holá skutečnost, že 
Slováci nás nemají rádi a tuším, nikdy neměli. 
Je to zjev cltovv. a cit nepotřebuje žádný lo
gický důvod Když pak má člověk svůj cit nějak 
vvsvětllt. snaží se pro něj důvod najita prostě sí 
jel vymyslí, neni-li žádný po ruce.

Osobně na příklad miluj! Švédy. Nikdy jsem 
tam nebyl, živého Švéda jsem yiděl párkrát

Pan president hovoří o svém poměru 
k náboženství

V m inulém čísle jsme ěe zmínili o novém 
anglickém životopise pana presidenta. Po
dařilo se nám mezitím dostat knihu do 
rukou a proto z ni přinášíme některé 
ukázky, které mohou zvláště zajímali české 
katolíky. Kniha obsahuje skutečně velmi 
obšírný výklad presidentových názorů na 
náboženství. — Přinášíme dnes jednu édat 
tohoto výkladu, přišlé přineseme dmihou. 
Jo to rozmluva, kde spisovatel klade otázky 
a pan president odpovídá.

Hned v první rozmluvě jsem se odvážil disku
tovat! o presidentově poměru k náboženství, Jenž 
byl často nesprávně vykládán.

Mackenzie: Soudím, že jste se stal tím, co my 
nazýváme agnestik. Bylo to pod vlivem některého 
určitého filosofa nebo pouze Vaši životni zkuše
nosti ?

Beneš: Obojim. Vyrostl jsem ve velké a přísně 
katolické rodině. Máj otec nás vychovával na zá
sadě, že každý člověk, který za něco stoji, se 
k tomu dopracoval Ivou práci. Na mne byl trochu 
méně přísný než na ostatni, protože jsem byl nej
mladší z deseti Moji rodiče mne velice milovali 
a snažili se proto učinit pro mne něco zvláštního. 
Měl jsem se stát knězem Zdálo se. že to bude 
možné, protože jako malý chlapec jsem byl ne
smírně zbožný a měl jsem velmi šivou viru, vý
sledek toho, co by William James byl považoval 
za »náboženskou zkušenost«.

Mackenzie: Jak často jsem Se sám vrátil k Ja- 
nteeové knize, aiade se nalézt! v ni vysvětleni 
rázných duchovních zkušenosti. Bylo to u vás 
náhlé obráceni nebo to byl trvající proces?

Beneš: Vzpomínám sl. že jsem Šel k sv. při
jímání, když nrt bylo 10 let a že jsem polom 
plakal, vzpomínaje na špatný život, Jaký jsem 
vedl Byt jsem na sebe velmi přísný. Nejen jeem 
cítil potřebu dobroty, nýbrž jsem se skuteáně 
snažil věsti dobrý život. Ministroval jsem zbožné 
a právě při jednom takovém ministrováni jsem 
pocítil náhlý a prudký protináboženský otřes. 
Uvědomil jsem si náhle, zdá se po prvé, všecka 
»tajemství« Mře, Vypadalo to, jako by se iluze 
byla rozplynula. Kněz se stal obyčejným členem 
zemědělské obce ve které jsme žili cetatnl mi
nistranti nebyli lepši než ti, kteří nebyli mini
stranty.

•
Mackenzie: Když jste přišel do Paříže, byl jste 

asi ještě vice utvrzen ve svém agnostic smu?
Ženeš.- Ovšem, po celý první rok svého taméf- 

šfho pobytu jsem byl úplným skeptikem. R lBOfl 
Jsem přišel po prvé do Londýna a tam v Hyde 
Parku utrpél otřes 1 můj agnoStictsmua. Abych 
se rychle naučil anglicky, ztrávil jsem obyčejně 
každý den dvě nebo tři hodiny tim. že jsem na
slouchal taméJS'm řečníkům, z nichž většina mlu
vila o náboženxtvi.

Mackenzie: Jakže, naši mluvkové z Hyde Parku 
na vás skutečně zapůsobili?

Beneš: Řečnici ne, ale lidé, kteří jim naslou
chali Řekl jsem si: jestliže tolik lidi může při
jití a naslouchat! lidem, kteři mluv! o náboženství, 
že Anglie musí v základě být náboženskou žerní 
a proto jsem šel do anglických kostelů, abych se 
přesvědčil. Jaké to anglické náboženství je, a byl 
jsem neobyčejné dojat, když jsem viděl tolik 
prostá zbožnosti bez Jakéhokoliv formalismu.

Mackenzie: Neobyčejně mne překvapujete tě
mito svými slovy. Myslil jsem, že v roce 1S08 
s výjimkou římských katolíků, anglokatollků a 
několika sdruženi volných církvi se náboženství 
v Anglii stalo obyčejnou společenskou konvenci 
bez jakákoliv duchovni hloubky.

Benei: Vím toto: když jsem se vrátil z Lon
dýna do Paříže, měl jsem dojem, že jsem přijel 
ze zomě. kde rozhoduje náboženské pojetí života, 
do země, kde se dívají na život úplně světsky.

v životě a teprve nedávno jsem s jedním roz
mlouval. Ale už od dětství mám oro né značné 
Sympatie. Vznik takového citu je véc nesmírné 
složitá a většinou »e to vůbec nedá analysovat. 
A tak budu milovat Švédy dál. i kdyby nám sto
krát nařezali v hockeyl. A také mám už dávno, 
pradávno, rád Slováky. Dostal ten cit sice už 
několikrát řádnou ránu palici, ale něco z něho 
ještě zbylé.

Nuže, právě tak citově záhadně, podvědomě, 
pudově nemají Slováci rádi Cechy. S tím se ne
dá zatím nic dělat. Mnozí dobři Slováci se nutí 
do sympatii stclnč heroický, jako hodné dítko, 
které sní se sebezapřením porcí škubánků, aby 
udělalo matičce radost, ale dělej co dělej, šku- 
bánky mu nechutnají a Slovákům nechutná 
Cech. Cecho- a Česko-. Raději řeknou »prišicl 
z póza Moravy« než > z Cech-.

Což bych nebral nijak tragicky. Než dva ná
rody splynou v státní celek, trvá to vždycky 
určitou dobu a všechny city a vášně se musejí 
vvbouřit. Angličané a Skotové si celé staletí při
pravovali krvavé lázně, než konečně vznik! po
jem »Brits a stejné tak sí vydatně pouštěli ži
lou Rusové a Ukrajinci. Buďme tedy rádi, že to 
u nás nešlo na nože, že jsme tak daleko kdy obě 
strany uznávají nezbytnost nnžívaf spolu ve 
státě československém. City a vášně musejí vy- 
kvasit a až kvašení skonči vznikne zajisté vý
tečné vino československé, chutí zvláštní, jem
ně nav'nulé. To však potřebuje svůj čas a vítán 
je každý odborně-chemický zásah, jenž urychli 
kvasný proces. Budiž proto tento článek pova
žován za reagens, vyvolávajíc! bouřlivější kva
šeni.

Zbývá Ještě vysvětlit, že název »Hrály dudy« 
dlužno chápat jako symbolický náznak, že Jde 
o starou písničku. Další slov? oné písně, na př. 
»dávaly mně plétenika, já jsem ho nechtěla«, 
nejsou v žádném vztahu k naši úvaze a nacht 
v nich proto páni studující nehledají nějakou 
narážku. 

a výsledkem toho bylo u mne pochybováni o mém 
vlastním agnostlclsmu. Rozhodl jsem se, že přes 
různé povrchni argumenty proti němu, musí 
přece jen na náboženství něco být a dal jsem se 
tedy znovu do jeho studováni. Bylo to rozhodnuti 
rozumové. Cit při něm neměl žádné účasti. Byl 
jsem napadán tolika pochynostmi o platnosti 
svého agnoaticiamu, kolik jsem jich měl dřivé 
proti své víře.

Počal jsem nyní studovat! Mgsaryka s jiného 
hlediska. Masaryk byl velice pod vlivem filosofů 
anglických a zvláštním paradoxem mělo Masa
rykovo studováni Hume-ova skepticismu vliv na 
jeho víru v Boha. Tak jsem skrze Masaryka došel 
k studováni Humea a při jeho studiu jsem ae 
rozhodl, že musím definitivně zvolit mezi spiri
tuálním a materiálním pojetím světa. Abych mohl 
tuto volbu správné vykonali, začal Jsem Inten
sivně studovat Marxův material slizký socialismus; 
avšak základnou marxistického socialemu je ta
kové mravní pojetí, které vyžaduje stejnou úctu 
pro každou lidskou bylost, a tak se mi zdálo ne
možné přijmouti takové mravní pojetí bez du
chovní základny, která by zaručovala jeji plat
nost. Tak jsem opět dospěl k náboženství po
stupem vědeckým a rozumovým. Díval jsem se 
jak na materialistickou, tak na »plritualistickou 
hypothesu jako na pojetí metafyzické. Mé studie 
filosofické mne přesvědčily, te hypothesa materia
listická nemá žádných vědeckých důkazů, leda 
opirá-H se na viru jako hypothesa spritualistická. 
Dospěl jsem k názoru, že jde-ll vlastně o dvojí 
víru, musím zvolit takovou viru z níž mohou 
vzejiti nejlepší plody. Kdybych přijal jako své 
přesvědčeni materialismus, byl bych musil věřit 
v živočišnou čist člověka, v relativnost všech 
věci, ve vlastní já jako nejvyéši mravní normu 
a ve váemohoucnost lidské vůle a lidského cítěni. 
Taková víra by vedla k pojetí že základnou 
každé praktické politiky je vůle a moc. Nic by 
nebylo stálé, nic by nebylo trvalé a musil bych 
tedy věřit, jako Němci, že moo Je právo. Vzpíral 
Jsem se proti takovému názoru. Mám odpor 
k osobnímu egoismu, nechť již se projevuje ve 
vůli jednotlivcově nebo v kolektivní vůli národa 
ovládali druhé národy. Mám zato že lidstvo po
třebuje trvalou a všeobecnou normu, kterou mo
hou přljmoutl všechny národy všech časů, normu, 
která vede stejně i mravní Jednáni Jednotlivců. 
Ücta jednoho člověka k druhému musí vyplývati 
z absolutní normy našeho jednáni, nikoli z ne
stálých pozemských zálib a nechutí z přechod
ných citů a bezprostředních Výhod. Celou prvni 
světovou váiku a po ni jsem stále studoval tyto 
problémy a konečně jsem dospěl k závěru (jehož 
se držiin i nyni), že fašismus v Itali! a nacismus 
v Německu, strašná evropská deprest bój o 
komunismus a všecky ty různé spory a zápasy 
poválečných let vyplývají z toho, že lidé dvacá
tého Století nemají žádnou vnitřní harmonii v sobě.

Jejich mysli jsou nemocné. Ztratili netoliko 
svou viru, nýbrž 1 své Ideály. Blahobyt, kterého 
požívali, byl ukojením jejich materiálních tužeb 
ve světě bez mravních zásad. Takové pojeti ži
vota bylo příkladem úpadku pravé demokracie, 
která, protože závisí na stálém mraVnim zlep
šování člověka, vyžaduje nutně normy nábožen
ské. Mně se zdá, že komunistické pojetí demo
kracie je neúplné, dokud nebudou jejích mravní 
ldeálj' inspirovány duchovni hypoihesou. Jinak by 
to vedlo k dalším válkám a k opuštěni pravého 
demokratického způsobu života. Uvědomoval jsem 
sl, že politické a hospodářské konflikty mezi dvě
ma válkami vznikaly z mravního konfliktu v li
dech samotných. Tak brutálně materialistické po
jetí, jaké měl německý nacionála! socialismus, 
musi konečné vésll k násilí. Celý vývoj posled
ních dvaceti let mně potvrdil, ’že jsem právem 
přijal duchovou hypothesu.

Vezměte s! mou zkušenost s Mnichovem. Tam 
jsem se přesvědčil o -strašném úpadku západní 
Evropy, jenž se projevil zapřením mravních zá
sad. když se octly tváři v tvář s drsným mate
rialismem fašismu a nacismu. I když Jsem sym
patizoval s vyšším mravním pojetím ruského ko
munismu, nemohl jsem vždy přijmout! způsoby, 
kterými bylo šířeno. Vint, že konečný cil komu
nismu je lidumilný a že v theorii odsuzuje vyko
řisťování jednoho národa druhým, stejně rozhodně 
jako odsuzuje vykořisťování jednotlivce druhým. 
Marxistická theorie může odmítnout duchovni po
jetí života, nemůže však podle mého názoru vy
hnout! se duchovním předpokladům, kleré vyplý
vají z jejích vlastních přesvědčeni. Když Jsem 
tedy v Mnichové viděl západní demokracie, které 
v theorii uznávaly nadvládu ducha, kapitulovat! 
před nízkým pojetím života nacismu a před Hitle
rem, jenž byl symbolem tohoto nízkého pojetí, tá
zal jsem se. jsou-ll mé názory klamné, pfitnkl 
jsem so však ke své víře a právě to mne zachrá
nilo před naprostým cynismem nebo před úplným 
nervovým, tělesným a mravním zhroucením.

(Další část přišté.)

POZVÁNÍ
V rámci oslav 950. výročí mučednické smrti 

sv. Vojtěcha, se schválením ndp. arcibiskupa tór. 
Jos. Berana, pořádají Mariánská družina kněž
ská. spolek kněžf adorá.orů a Unlo aposlollca ve 
středu dne 23. dubna L r. svatnvojtéšskou ado
raci v opatským chrámu Páně na Strahově, Pra
ha IV. s ttmto programem:

O púl 10. bod. dopol. kázáni ndp. opata Jaro- 
limka od 10 do 11 hod. adoračnl pobožnost. Po 
ní průvod do velechrámu sv. Víta, při němž bu
dou boliostovci zpívat litanie k svátým palronům 
českým. Tem. ti ostatků sv. Vojtěcha, vykoná 
pobožnost J. E. ndp. arcibiskup, načež budou 
ostatky světcovy podány k uctěni.

Nato se odebeřou účastnici zpět na Strahov, 
kde po obědě v restauračním sále budou před
neseny projevy a cucharistlcko-pastoračni refe
ráty.

O myších a ne o lidech
Realistické divadlo na Smíchově hrale iiž 

druhou sezónu tragedii JohnaSteinbecka »O my
ších a lidech«. Tato hra. ieji výklad na progra
mu a konečně i obecenstvo isou ukázkami dneš
ní duchovni úrovně člověka a »přehodnocováni 
hodnot«.

John Steinbeck předvádí ve své hře tragedii 
člověka, který’ 1e obdarován sice velkou silou 
fysickou, ale nepatrnými duševními schopnost
mi. Stará se proto o něho Icho přiteš, ale ani 
největší péče nemůže zabránit katastrofálnímu 
střetnutí tělesné síly se zákonem lidi: silák za
biji — aniž bv si byl toho vědom — ženu svého 
zaměstnavatele. Jeho přítel pak/ukonči výstře
lem trpkou pout tohoto člověka. Toto drama íe 
postaveno do kulis velké farmy v Jilm Kali
fornii. kde isou oba přátelé zaměstnáni iako 
sezónní dělnici. Ústřední myšlenkou íe únik 
z životního »Kola věci« (podle výrazu Klplln- 
gova) a snaha všech lidi natít klid, duševní I tě
lesný. Oba hrdinové této tragedie znali Krista 
jen iako citoslovce podivu, proto na oba doléhá 
drtivá moc tohoto Kola.

Toto se však divák z programu nedoví. 
V programu se dočte, že iádrem Ste nbeckova 
dramatu ie vášnivá obžaloba amerického kapi
talismu. nespravedlností a bídy, k níž vede ka
pitalistické vykofistováni člověka člověkem. 
Autor poznámky na programu zřejmě nepřed
pokládá u diváků tolik soudnosti, že bv si snad 
mohl udělat vlastni úsudek a nalézt tádro tra
gedie. Jiná možnost íe ta, že glosátor skutečné 
vidi Stelňbecka tak. jak ho podává obecenstvu. 
Zapomínal bv však na íedno: osud těchto dvou 
lidi bude mezi lelich druhy stojný, at žili na 
farmě nebo na kolchozu. Déllšté tragedie totiž 
není pro vlastni drama víc než nutnou kulisou. 
Tragičnost celého příběhu vyvěrá z poměru lid
ského individua k jinému Individuu, nikoliv 
k celé společenské vrstvě nebo třídě. Těch pár 
poznámek, bez- kterých bychom se nedověděli, 
kdo v dramaté ie vlastně kým, ještě nedělá 
z »Myši a lidi« sociální problém. Naopak: lidé 
v tragedii žiilcí neznají celkem linou morálku 
než tu tak vychvalovanou morálku pracovní — 
o morálce křestanské nemají ani potuchy. Ko
nečné. i kdyby toto vše nebylo pravda, jaký by 
byl tedy sociallsuiíci ethos tragedie? V čem bv 
spočívala vychvalovaná Stelnbeckova konstruk- 
tivnost? Jako většina nechápe ieho »Hrozny 
hněvu«, ve kterých čtenáři brýlemi propagandv 
vidi jenom bídu sezónních dělníků, aniž by se 
ien trochu zajímali o individuální psychologii 
jednotlivých postav, tak i zde. a to mnohem a 
mnohem násilněji, naráží se »Myši a lidi* na 
kopyto, na kterém tato Steinbeckova hra vůbec 
být nemůže. K čemu máme vůbec uměni, toto 
velké privilegium, které Hospodin daroval li
dem. nedovedeme-li ie pochopit ani v tak las- 
ných a zřetelných případech, jako 1e tento? 
Stálo by jistě za obsáhlejši studii odborníků 
zjistit psychologické předpoklady pro překruco
váni ethoäu uměni a přehodnocováni hodnot.

Za jinou, studil by stálo oceněni tragického 
prvku v poválečném člověkul Jisté bychcm oče
kávali. že sensitlvnost čiovéka po této válefe ňehí 
lak otupena — zvlášt u lidí, které válka ne
zasáhla plným drtivým úderem — aby smrt 
zvířete nebo dokonce člověka, předváděná na 
jevišti, působila na diváka komicky. A přece so 
devadesát procent diváků, kteři sleduj! hru 
o myších a lidech, srdečně směje, kdvž duševně 
slabý Lennie oplakává smrt své malé myšky, 
smích sloubá při zastřelení starého věrného nsa; 
kdvž pak Lennie prolévá slzy nad neopatrné 
usmrceným štěňátkem, baví se většina obecen
stva docela nepokrytě; některým pak bvla 
k smíchu i smrt Člověka. To se ještě nezmiňu
jeme o tom. iak obecenstvo vděčně kvituje kaž
dou ne duchaplnou, zato tím tragičtější poznám
ku duševně nevvsnělého hrdiny. Zvlášť ieho 
představa úniku z Kola věci, ve kterém mu bude 
dovoleno to. co mu dosud každý odpíral, totiž 
péče o krůličkv. působi na většinu diváků velmi 
směšně. A přece nám říkali už v první třídě 
obecné, že se nemáme mrzákům posmívat a dě
lat si z nemocných lidi legraci. A přece víme, 
že ie to jedna z neivětších hrubosti a netakt
nosti. které se člověk může dopustit. Zdá se. 
iako by lidské city, z niftiž porozumění a soucit 
nejsou 2 neimenších. v nás odumřely, takže se 
podobáme spiš pohádkovým netvorům ne? lidem. 
Na námitku, že jde přece jenom o divadlo, ne
musíme dokládat ani spoustou příkladů z každo
denního života: stačí jen abychom s! připomněli 
slova Wllliama Shakespeara, že divadlo je 
zrcadlem přírody. Až sem tedy dospěla výchova 
našeho charakteru. Rozhodně by byla více po
těšující úvaha o myších a ne o lidech.

Břetislav Hodek.

Pražská katolická rodina přihne 
slušnou a poctivou pomocnici v domácnosti za 
veíml výhodných podmínek, do stíláho místa. 
Nastoupení dlo dohody PHpadnó zprostředko
vání farn'm úřadem vítáno. Nabídky pod zn.: 
„Čten rodiny - IKA 70" do tdm. t I.

K účasti Jest pozváno též duchovenstvo z Mo
ravy a ze Slovenska.

Přihlášky k obědu laskavě -zprostředkuje 
opatský sekretariát (Praha IV.. Klášter Strahov
ský). kam nechť účastnici se v čas obrali.

Prosíme všechny kněze, aby se toho dne sešli 
v hojném počtu u hrobu našeho svátého hisku- 
pa-muěedníka, aby se tak manifestačnč přihlásili 
Jako strážcové a pěstitelé .Jeho dědictví, aby při
šli načerpat Jeho silu — t. J. sílu Kristovu, kte
rou zvítězil on — do prací a bojů, které čekají 
nás, kněze československé, dnes.
Za Spolek knězi adorátorů: Msgrc Jos. Bouzek, 

kanovník na Vyšehradě.
Za Unio Apostollca: Alexandr Titl, kanovník 

na Vyšehradě.
Za Mariánskou družinu knřží:

P. Adolf Kajpr T. J.



Oč jde katolíkům ve 
školské otázce

Především o svobodu výchovy. Rozumí se 
tím zejména právním řádem zaručená možnost 
rodičů dát svým dětem takovou výchovu, iaká 
odppvidá jejich přesvědčení a jejich povinno
stem náboženským. Vylučuie tedy tato svoboda 
pojmově iak »vvvlastnéni« děti státem, to jest 
donucováni rodičů, aby posílali děti do školy, 
která ie neuspokojuje s hlediska nábožensko- 
mravniho, tak »školní monopol státní«, to jest 
výlučné právo státu na zřizování a udržováni 
škol-

Právo státu dohlížet, zda ditky jsou vycho
vávány v řádná občany, nemůže nikdy pohltit 
přednější právo a zároveň povinnost rodičů, 
určovat výchovu děti. Plyne to z toho, že rodiče 
a nikoliv stát dávali život dítěti a že jim přede
vším náleži péč<*  o né. Tyto zásady jsou ostatně 
uz.nány v mnoha zémieh. kde přirozená práva 
lidská jsou ve vážnosti. Jedním z neinázornéi- 
šich dokladů o tom ie rozhodnu, i neivyššiho 
soudního dvora Spojených států z roku 1925. 
v němž se výslovné praví: »Státu nepřísluší 
žádná všeobecná moc. aby mohl s.anovlti jed
notný způsob povinné výchovy mládeže, a ani 
nemůže nutit, aby mládež byla vzdělávána vý
lučně ve státních školách.«

* Na kněžství v řúdř františkánském chce Té připra- 
viti kolej ovátého Antonína v Kroměříži. Přihlášky 
studentů do prvních i vyšších tříd přijímá stále ředi
telství koleje — Kroměříž, p. př. 23.

Zákon, který bv stanovil, že rodiče pod vý
hrůžkou trestu musi posílat své dé.i do určitých 
škol, by byl zákonem nespravedlivým, zasahu
jícím nepřípustným způsobem do svědomí b- 
čanú a oorušuiici proto vnitřní mír. Stejně ne
spravedlivý bv bvl zákon, který by vylučoval 
z práva zřizovat školy každého mir.io stát. Neni 
důvodu pro takové výlučné právo státu. Státní 
školský monoDol neni ničim jiným než výrazem 
totality na poli školském, jednoho z plodů he- 
gellánství. pruské státní filosofie, iejimiž nej- 
obludněišimi historickými představiteli se stali 
Bismarck, podnécovatel kulturního boie. a Hit
ler. ieho pokračovatel. Komenský bv se asi vel
mi oodivil borcům za státni školský monopol 
v národě, který se chce hlásit k jeho jménu.

Škola nemůže uspokojit katolíky pouze tim. 
že mezi vyučovací předměty zařadí 'náboženství. 
Veškerá výchova a vyučováni by musily být 
proniknuty duchem křesťanským, měla-li by se 
škola stát hodnou vychovávat křesťanské ditky. 
Vime až příliš dobře, iak tomu ie ve skuteč
nosti. Proto se katolíci nemohou vzdát vlastního 
školství a jsou povinni ie budovat. Spravedlnost 
žádá, abv stát jim z dani, které oni platí, při
spíval na udržováni těchto škol, jejichž hodnotu 
dokážu ie mimo jiné i to. že jim s důvěrou svě
řují své děti často i rodiče, kteří nemají k ná
boženství kladný vztah.

Velmi bv prospělo, kdyby bylo všeobecně 
známo a náležitě a klidně uváženo .že katolíci 
od svobody výchovy v plném jejim významu 
ustoupit nemohou, neboť ie takto zavazuie jejich 
svědomí.

Otázka jednotnosti typů školních již neni 
věci zásadní. Přesto však i tu ie povinnosti ka
tolíků upozornit v zájmu obecného dobra, jak 
ie důležité, abv tato zatím nedosti objasněná 
jednotnost se v svých důsledcích neprojevila 
jako sníženi úrovně škol- Zvláště pro malý ná
rod bv bvlo osudné, kdvbv prohospodařoval svě
řené hřivny nadáni svých děti. Lev Druhý. 

NAŠE SLUŽBA
Přednášku o svátém Vojtěchu se světelnými obrazy 

(diapositivy 8.5X10 cm a diapáska 33 mm) celkem 53 
obrázků půjčujeme nebo na diapásce prodáváme 
i s textem. Napište sl o podmínky a o seznam ostat
ních naších pfednášek na adresu Svatováclavské Llgj 
v Praze IV. Hradčanské nám. 8.

Budeme poíádatl zájezdy do míst, v nichž lest 
větší počet našich členů, spojené s propagací našeho 
tisku Prosíme o eventuelní náměty.

Oslavy sv. Josefa byly veimi ůspě.né. V Praze 
četné navštěvované devítidenní pobožnosti ke cti to
hoto světce vyvrcholily 19. března, kdy o 7. hoď. ranní 
v pinč obsazeném chrámu sv Josefa sloužil slavnou 
mši sv. sám ndp. arcibiskup, který také po sv. při
jímání velké většiny účastníku promluvil a ocenil 
význam oslav. Oslavy byly .zakončeny v neděli dne 
23. března, kdy se za účasti ndp. arcibiskupa Dra Be
rana. opata Dra Jarolimka. probošta Púdv. preláta 
Dra Švece a četných jiných hosti duchovních i svět
ských konala ve Strahovských dvoranách duchovní 
akademje s velmi pěknou promluvou dp. spirituálu 
J Lebedy. Ve svém proslovu vyznačil úkoly katol 
mužů. Jímž je sv. Josef pt^vě v dnešní dobé Ideálním 
vzorem tiché pokory, cílevědomé práce a svědomitého 
plněni povinnosti z lásky ke Kristu, který byl v mládi 
sv. Josefem chráněn a zachováván jeho prací. Později 
s ním 1 On Syn Boží též svorné pracoval. Církev svátá 
jako mystické Tčio Kristovo má i dnes své Josefy, 
katolické muže, kteři vidi naplněni svého posláni 
v stručném, ale vystižném hesle našeho nejdp. arci- 
pastýře »Eucharistie a práce«, jež stojí zato, aby mu 
zasvětili svůj život Hudební orosrom sestavil a řídil 
s neob.v čelným úspěchem prof. O. A. Tichý. Všichni 
účinkující, ať to byl pěvecký sbor. Sdružení pro Du
chovni Hudbu z far. svatovítské, nebo sólisté o. * of. 
M. Slabyhoudová. Dr Hruška, Dr Satorie, J. Soumar 
a J. Svoboda-Smutný. připravili velmi pozornému 
obecenstvu opravdový duchovní a umělecky hodnotný 
požitek. Na proqramu byla O. A. Tichým zhudebněná 
básců o sv. Josefu od spisovatelky B. Dlouhé. O. A. Ti
chého sbor Ecce saderdos magnus a dále skladby 
J B. Foerstera, van Beethovena. F. J. Khodla, J. C. 
Svchry. Ad. Michny z Otradovtc a z Bencšovského 
kancionálu.

Život svátého Vincence filmuje se ve Francii. Jeho 
promítání mn být uskutečněno pravděpodobné na pod
zim tohoto roku.

Svaioposiní muzika Scholy cantorum O. A, T.

Prof. Venhoda si najde vždv něco nového a 
to velmi přispívá ke zdaru jeho podnikáni. Nač 
koncertovat, když my Češi besedujeme nebo se 
scházíme na drobet muziky! Ukázky našeho hu
debního a divadelního folklóru jsou někdy vý- 
mluvnějšl než velké skladby na odhaleni naší 
umělecké individuality, která je v zásadě kře
sťanská. Po hudební stvánce. lépe řečeno po 
stránce hudby liturgické přinesl koncert Scholy 
cantorum cenné ukázky a byl zároveň povzbu
zením pro ty. kdož nezoufají nad obnovením tra
dice chlapeckých sborů. Oproti loňskému roku 
jsme mohli konstatovat velký pokrok mladých 
těch umělců, kteři čistě intonuji a zejména vy
soké hlasové polohy dobře ovládaii. Neříkám, že 
bv se již nemohli zdokonaliti. což lze nazvat! 
něco na zemi absolutné dobrým? Ale výsledky

Z domova a z ciziny FILM
Nová encyklika. U příležitosti čtrnáctistého 

výročí smrti sv. Benedikta vydal sv. Otec en
cykliku začínajíc! slovy: Folgens radiatur. En
cyklika ukazuje, jak vynikající účast měl sv. 
patriarcha na dile obnovy tehdejší společnosti a 
na rozšířeni křesťanských hodnot po invasích 
barbarů. Podle encykliky má sv, Benedikt vý
znam i pro naše dnešní doby které musejí též 
za základnu veškeré své obnovné práce položití 
úctu k Bohu a zachováváni jeho zákonů v životě 
jednotlivcově i společnosti. Papež vyslovuje přá
ni. aby láska k Bohu, která činí všecky lidi bra
try' v Kristu, nechť si pocházejí z kterékoliv ra
sy'. přispěla k stmeleni národů do jediné kře
sťanské rodiny. Encyklika vykládá dále učeni sv. 
Benedikta, obsahující úctu jak k práci rukou, tak 
k práci duševní, při čemž účelem každé práce 
je netoliko přispívat k blahobytu jednotlivců, 
nýbrž i k dobru společenství. Závěr encykliky 
tvoři výzva k opětnému zbudování kláštera na 
Monte Cassinu. kde, jak známo, stála kolébka 
benediktinského řádu.

Sv. Otec o spolupráci českých a slovenských 
katolíků. Skoro současně s panem arcibiskupem 
pražským byl v flimč u sv. Otce také generální 
vikář diecése trnavské, msgr. Dr. L a z i k. Po 
svém návratu promluvil o svých dojmech na 
slavnosti konané v Trnavě ve výroční den koru
novace sv. Otce. Připomněl, jak je sv. Otec vel
mi dobře informován o poměrech slovenských 
katolíků: »Zná některé věci lépe než si myslíme, 
snad lépe než my sami je známe.« »Svatý Otec 
nám posílá svůj zvláštní vzkaz, abychom my 
všichni katolíci v celé Československé republi
ce zůstávali pevně v jednotě s Kristem, aby
chom všichni svorně spolupracovali na povzne
sení a výstavbě katolického i národního života.«

Slovenský biskupský' sbor — píší »Svob. no
viny« z 22. března — žádal o povoleni k vydá
váni katolického deníku. Nemohl prý však zaru
čit, že by denik nedal vznik novému luďáctví. 
Proto bude vydávat denik sama demokratická 
s:rana, prý v katolickém duchu. Nevime. kolik 
je pravdy v této zprávě, ale i tak je novým dů
kazem zestraničiěni a zpolitiscváni našeho ve
řejného života. Biskupskému sboru se denik ne
povolí, těm se nevěří, zato se povolí politické 
straně. Bylo by opravdu třeba vyjasnit! na Slo
vensku poměry. jb.

Sv. Vojtěch a Poláci. Také v Polsku budou 
slavně slavit letošní výročí smrti sv. Vojtěcha. 
Nedávno byla v »Glosu katolickém« — takové 
polské »Neděli« — rozechvělá výzva k poutím 
celého polského národa do Hnězdna. kde nalez
ly odpočinek ostatky svátého poutníka-mučed- 
nika. Připomínalo se tam. že v této mateři pol
ských chrámů se bude konat sjezd veškerého 
polského episkonátu, připomínalo se tam. co 
Hnézdno znamená pro kulturu polskou. »Tu 
v Hnězdně u kolébky naši národní státnosti, 
stála Doubravka. matka křesťanské Polsky,« atd. 
Českém® člověku, českému katolíku při četbě 
tohoto článku jenom napadne, že Vojtěch byl 
Cech a Doubravka byla českou Přemyslovnou. 
Proč o tom neni ani slůvka v tom polském »Glo
su katolickém«? A napadá nás dál. jak různá je 
psychologie národů. Ať jsme, jací jsme, my by
chom tak psát nemohli, my bychom v tom nutně 
cítili jakousi úzkoprsost. Kdy budeme opravdu 
důslednými katolíky, lidmi universálními, 
kteři nepohrdají ničim. co k universálnosti 
přispívá co sjednocuje a spojuje?

Amnestie v Polsku. Nový polský parlament 
odhlasoval širokou amnestii. Amnestie se do
stane podle toho asi 70 tisícům osob, z toho je aši 
45 tisíc vězňů politických a 11 tisic obyčejných 
přestupovatelů zákona. Mezi oněmi politickými 
vězni je 65 odsouzených na smrt, jejichž trest 
budě amnestii změněn v doživotní žalář. Mezi 
nimi jsou také dva kněži. Dvacet pět tisic osob 
bude následkem amnestie ihned propuštěno na 
svobodu.

Kolakoviéova aféra ve Francii. Loni koncem 
března se u nás dik bezpečnostnímu zpravodaj
ství mnoho mluvilo o protistátním spiknuti, je
hož hlavou byl kněz Kolakovič. Zúčastněni lidé 
zůstali několik měsíců zavřeni, načež byli beze 
slova vysvětleni propuštěni. Při tom se však 
z toho všeho dělala hlavně propaganda proti 
knéžim vůbec. Něco podobného mají dnes ve 
Francii. Asi ve dvou pařížských klášteřích se 
ukrývali někteří lidé, hledáni policii pro kola- 
borantstvi. Z toho velký poplach a opět velké 
sevšeobecňováni. P. Riquet. kazatel notredamský. 
jenž prošel ve álce vadou německých vezeni a 
koncentráků, napsal bří té příležitosti minister
skému přečsedovl veřejný dopis, kde praví: 
Jestliže někteří kněži nebo řeholnici zapomí
nají na evangelium, které kážeme a pracují pro
ti bezpečnosti státu nebo se jinak prohřešují 
proti zákonům, potrestejte je je to vaše právo a .............________
vaše povinnost. Jestliže však dřivé než se do- akademická usiluje i po té stránce o výrazný 
káže jejich zrada, některý ministr vrhne jako 
pastvu veřejnému míněni ojedinělá fakta, kte
rých se chopi tisk, žijící ze skandálů a poskvrní 
tak všecka kněžská roucha Francie, tomu se

jsou již velmi pozoruhodné a byly by ještě mno
hem vzácnější kdyby se na příslušných mí
stech nalezlo více porozuměni pro dílo tak je
dinečně důležité. Pražská Schola cantorum má 
již svůj zvuk a jako takové by se ji mělcr do- 
přáti. aby mohla pracovati v klidu bez usta
vičného shonu za exis.enčním zajištěním. Spo
lu se scholisty vystoupil jejich varhaník Jiří 
Fajfl. brilantní žák prof. B. Wiedermanna. 
Přednesl krásně podaný Handlův koncert a Ba- 
chovu Passacagll i. dílo to velmi nesnadné. Jiří 
Fajtl má smysl pro styl a bráni se všemu 
vnějšímu, což je známkou pravého umělce. Tě
šíme se, že ho usl”š:me ve Smetanově síni čas
těji. Koncert poctila svou návštěvou chof Dana 
presidenta pí Hana Benešová. Dirigent i účin
kující byli zahrnuti projevy nadšené sympatie.

říká nactiutrhánf. Po několik dni se všude 
mluvi pouze o »spiknuti talárů-, o klášterech 
jako »posledním útočišti vrahů a zrádců- a 
v témže okamžiku se všeobecně zapomíná na 
všechny ty. kteří byli po čtyři léta útočištěm od
bojníků, Izraelitů, komunistů a partizánů. P. 
Rlquet vypočítává pak celou řadu hrdinů kněži, 
kteří zemřeli za Francii v poslední válce a konči 
těmito větami: »Chcete, aby francouzský lid za
pomenul na svůj hlad, abyste zakryli malé a 
velké skandály v jeho zásobováni a házíte mu 
jako potravu kněze. Toto nechutné tažení ze 
mne neudělá ani spiklence ani otrockého kola
boranta cizí mocnosti. Nečekal jsem až do 22. 
června 1941. abych se chopil zbrani proti Ně
mecku ani osvobozeni Paříže, abych vstoupil do 
hnutí odporu. Všemi svými silami však budu 
ukazovat francouzskému lidu na ty, kteří po 
dvě léta vyvíjejí největší úsilí za tim účelem, 
aby se u nás žilo v atmosféře nenávisti, nízké 
mstivosti, udavačstvi a ostatního toho smutného 
dědictví po nacistické okupaci. Nebojovali jsme 
a netrpěli a nejlepši z nás nezemřeli prqto, aby 
mohla ožit u nás vláda libovůle a teroru, nýbrž 
proto, abychom žili v míru, cti a svobodě. — P. 
Michel Biquet J. S. ,

Časy se mění. O tom se můžete přesvědčit na 
nejrůznějšich věcech. Na př. na tom, kterému 
T. G. M. u Čapka říká »náš Honza«. Každý se 
dobře pamatuje, co to bývalo o něm vtipů. Ja- 

■ ký je to nepodařený syn atd. I Mnichov mu při- 
suztvali, protože prý to jako vyslanec v Anglii 
špatně dělal. A dnes je naši hlavní spojkou s 
tim Západem, k němuž tak mnozi vzhližeji s ta
kovou úctou, ačkoliv v době rozkvětu fašismu 
o něm také pohrdlivě mluvili jako o demokra
tické, za Němců jako o plutckratické, hnilobě. 
Při všem svém západnictví nezapomíná však 
Jan Masaryk, že jsme Slované a proto celkem 
vzato neni ani západnik, ani obdivovatel Vý
chodu. snaži se být prostě člověk, český člověk. 
Člověk, který zbytečně nemluví s divadelním 
pathosem, ale jenž právě proto dává řeči jeji 
posvátný význam, jehož zásadou neni »Reč se 
mluvi a voda teče«. Za kolik propagačních bro
žur stoji na př. závěrečná slova jeho poslední
ho výkladu v parlamentě: »Republika Českoslo
venská. už skoro stát Cechů a Slováků, má do
sud ve světě dobré jméno. Je na nás, abychom je 
udrželi. Antisemitismus, tato nejpodlejší zbabě
lost, nemá a nesmi mít v naši zemi místa. Soci- 
alisujicí stát, ale stát svobodných lidi. Stát ne
stranné justice a opravdové demokracie. Ani 
opona, ani most, ale článek demokratického ře
tězu, který obepíná svěť a drži tuto zeměkouli 
pohromadě. Malá požehnaná země, velká a slav
ná svou tradici vítězící pravdy. Dokažme sami 
sobě úspěšnou dvouletkou, že jsme zajedno v 
plněni povinnosti, odkázané nám těmi, kteří i za 
vás. poslance Ústavodárného 'Národního shro
mážděni. zemřeli s plnou důvěrou v uhasínají
cích srdcích.«

Nová vláda v Belgii. V minulých dnech vy
tvořil H. Spaak který byl před nedávném 
v Praze, novou belgickou vládu skládající se ze 
socialistů a stranv katolické. Katolická strana se 
stala největší belgickou stranou při posledních 
volbách, které se konaly již téměř před 14 mě
síci. Ostatním stranám se však nechtělo do koa
lice s katolíky a proto se po celou dobu od vo
leb v Belgii vládlo s nepatrnou, asi na jediném 
hlasu spočívající většinou. Konečné měli Belgi
čané této vratkosti dost a z toho nová vláda. Ja
ké bude jeji trváni? Je známo, že dvě strany, 
skládající nynější vládu, se rozcházejí hlavně 
v názoru na otázku královskou, totiž, má-li nebo 
nemá-li se vrátit král Leopold. Jedněm se zdá. 
že sé ve válce nechoval dosti statečně, druhým 
se to nezdá. Tyto ideologické rozdíly, kterých 
Němci vice méně využívali ve všech národech, 
trvaji až dosud v mnohých národech evrop
ských i po válce a jsou jednak pramenem naději 
všech poražených, jednak zdrojem onoho ne pří
liš záviděni hodného stavu nejistoty a neurčito
sti, jimž trpí rychlejší návrat k normálním po
měrům v Evropě.

Studentský pěvecký sbor je ideálem České 
ligy akademické, tfsili po té stránce vynakláda
né začíná mít úspěch zásluhou V. Plocka a jeho 
spolupracovníků, kteří překonali počáteční Pro
gramovou i metodickou neujasněnost rozhodněj
ším postupem, jenž je nvni charakterisován iak 
odborným vedením pěveckého sboru, tak také 
plnějším zaujetím pro myšlenku jeho vytvoření 
a formováni. Smíšený pěvecký sbor koná své 
zkoušky pravidelně po Akademických bohosluž
bách v neděli o půl 11. v Arnoštové koleji, a vitá 
nové členy. Po prvé zpival v neděli 23. března 
v 9 hod. u sv. Salvátora na Akademických bo
hoslužbách. Vzorný mužský pěvecký sbor brněn
ských katolických akademiků Moravan ie pří
kladem připomínkou 1 výčitkou pražským vyso
koškolákům a pražským poměrům. Česká liga 
akademická usiluje i po té stránce o výrazný 
pokrok. O. T.

Vývěsní tabule NSDAP v Praze už neni k na
lezeni. poněvadž si naše vláda vzala za úkol 
vykořeněni nacismu ,a tudiž by netrpěla policie 
ieho veřejnou propagaci. Zato můžete kdekoli 
vidět upozornění, že se v dotyčném obchodě pro
dávají »hygienické« prostředky určitého druhu, 
ačkoli nejvyšši národní autority mluvi o nutno
sti zvýšit porodnost národa. Což ie konečné při 
pohledu na nestřežené pohraničí jasno. Poně
vadž tedy nemůžeme předpokládat, že by tito 
vládni činitelé byli mluvili pro legraci, divime 
se upřímné této veřejné provokaci. Skutečně 
totiž drzost dotyčných drogistů nezná mezi. Zná
me jeden obchod ve středu Prahy, kde jste 
mohli vidat hygienické přípravky a erotické 
kresby, rámuiici portrét... generalissima Stali
na. Že nikdo tu výkladní skříň neroztřiskal ne
svědčí právě o energii oražských »Přátel SSSR-. 
Jsme zvědavi, iak se budou tyto způsoby dlouho 
trpět J. S.

Pro všechny:
Velký mistr Händel. GB. Obrazy ze života velkého 

hudebního skladatele XVIII. století. Film mnohým se 
zdá nudným, Ježto postrádá dramatického vzepětl. ale 
1 líbivých efektů — nevidíme zde ani obvyklé vá* né, 
ani slaďké sentimentality. Přesto má pozornému a 
jemnému diváku co Hel. Se střízlivosti angl ckým 
filmům vlastni předvádí umélce. který se nep ‘lzpů- 
sobuie mocným tohoto světa, hledí si jen poctivého 
uménf a ujímá se chudých. Nakonec ode všech opu
štěn a trpící chorobou a bídou nalézá Krista a tvoři 
své vrcholné dílo opěvující Vykoupení — slavné ora
torium »Mesiáš«. II.

Pro dospělé:
Uloupená hranice. CSR. Střízlivě a opravdově po

daný obraz události, které kolem roku 1938 předchá- 
zely okupaci našeho pohraničí. II.

Správné děvče. SSSR. Příhody nespokojené kol
choznice. která cestou do Moskvy prožije různé pří
hody, všude propaguje krásu a výhodné pracovní pro
středí svého domova Dálného východu. Film hlavně 
pro ruské prostředí. III.

Brána ke štěstí. USA. Příběh muže, který touží se 
vystěhovat z Mexika do Spojených států, v čemž mu 
brání cizí státní příslušnost. Na radu své bývalé part
nerky ožení se úředně s Američankou. Při usměva
vých i tragických scénách film končí uspokojivě, n.

Zamítá se:
Mládenec paní Hussonově. F. Censumí sbor patrně 

přehlédl tuto pornografii z roku 1931.

Nakladatelství ATLAS
Praha II, Příkopy 12

vydá v nejtližších dnech pozoruhod

nou knihu

Jeho Svatosti PIA XII.

»Mír ze spravedlnosti»
Je to soubor projevů svátého Otce, 

které pronesl vatikánským rozhlasem 

za druhé světové války k celému 

křesťanskému světu.

Přeložil Dr. Antonín Mandl.

Kniha má 232 stran. Vázaná v polo- 

plátně 89 Kčs. Poněvadž tisíce čte

nářů očekává dychtivě tuto novinku, 

přijímá na ni nakladatelství

ATLAS, Praha II, Příkopy 12
již nyní objednávky.

ŘÍMSKÝ MISÁL
pro neděle, svátky a všechny dny v roce, 
přeložený do češtiny vyšehradským kanov

níkem Msgre Dr Antonínem Střižem.

P. Dr Reginaid Dacík OP napsal do časo
pisu katolickéhp stůdenslva ÚSVIT článek: 
„Nemodlete se při mši svaté - modete se 
mši svátou." Ano, budete-li mši svátou 
sledovat! s knězem v překladu misálu, 
budete s ním přežívali celou hloubku 
a kouzlo Nejsvětějši oběti. Teprve pak 
se Vám objev! celé to veliké bohatství 
a duchovní hloubka mše svaté, každého 
úkonu, každé modlitby. Celý liturgický rok 

je v něm s vámi.
Liturgické modlilby, které se Církev modli, 
jsou vzaty z Žalmů nebo prorockých knih 
Starého Zákona, iedy z nejkrásnějších slo
vesných výtvorů světové literatury, epištoly 
a Evangelium Jsou záklzdni texty křesťan
ského života, které samy vynikají krásou 
jazyka. V jeho dokonalém českém překladu 
jsou nyni jeho krása a bohatství přístupny 

každému člověku.

Kniha je vytištěna na krásném silnějším 
biblovém pepiře. Je vázáná v plátně. Cena 

145 Kčs.
<J každého knihkupce.

Nakladatelství Vyšehrad, 
Praha II, Karlovo nám. 5

Vychází s církevním schválením.

Dobro vol. příspěvky na wdávání časopisu Isou vítány. 
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náměstí 8. — Telefon 617-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází tvdné — Předplatné na celý rok 
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KATOLÍK
t Josef, arcibiskup:

Kristus opravdu vstal - 
Vítězný Kristus

Je něčím mimořádným radostné vzrušení, jež 
naplňuje celou duši věřícího výchoďana v den 
slavného Zmrtvýchvstání Páně.

Upřímné objímání mužů navzájem a žen i 
děti, vroucí polibek pokoje a blahopřejné: 
»Christos voskres... Vojistinu voskre.s«, oživuje 
a upevňuje přátelství i lásku rodin, obcí, celého 
národa.

Jsme v mnohém ochuzeni my. kdož střízli
vostí poměrů vychováni, rozumově sice chápe
me smysl slov svátečni liturgie: »Tentoť jest 
den, který učinil Pán, radujme se a veselme 
se v něm,« kteří snad i citově radostněji nala
děni dovedeme vyjasnit svou tvář, zejména když 
i v boží přírodě mile hřející slunko v ten den 
vykouzlí úsměv, radost a veselí v srdcích a na 
tvářích všech, ale ono hluboké prožití významu 
dnešního tajemství, jež prochvívá celou bytost 
věřícího výchoďana je nám většinou cizí.

Nemyslím na onu část lidí, kteří vidí v nála
dě velikonoční jen smbolisaci probuzené pří
rody. Jak slabý motiv radosti opravdu proží
vané a prožité!

I velká část věřících nedovede se však vžít 
v podstatu pravdy vyjádřené slovy: Kristus 
— vítěz!

Kristus zvítězil nad satanem — poněvadž 
zvítězil sám nad sebou. — Jenom tak se mohla 
stát jeho smrt základem svobody lidstva.

Dějiny lidstva jsou dějiny zápasu o člověka, 
zápasu, jejž má člověk — tvor Boži — vybojo
vat proti největšímu odpůrci svému, satanovi.

Zápas podobný v říši andělů jednou provždy 
vyřešený zásahem Michala archanděla a jeho 
bojovným heslem: Kdo jako Bůh? — v říši lid
stva byl, je a bude veden až do skonání světa.

Ono nepřátelství mezi ďáblem a ženou, mezi 
potomstvem jejím, nepřátelství vyhlášené za 
ranich červánků ztraceného ráje, toto nepřátel
ství je vysvětlením onoho zápasu.

A Kristus Bůh a člověk, pravý Bůh a pravý 
člověk, osoba historická, jež skutečně žila v lid
ské přirozenosti mezi námi, jako Syn Mariin, 
sám na sobě vycítil všechnu onu pekelnou zášť 
nepřátelství satanova a tak znemožnil vítěz
ství Antikristovo.

Zvítězil sám nad sebou. to bylo podmínkou 
jeho vítězství nad ďáblem.

Když se Kristus v hrozné chvíli smrtelné 
agonie na hoře Olivetské svíjel v mukách du
ševních, jichž jen slabým výrazem byla jeho 
slova: »Smutná jest duše má až k smrti«, vý- 
mluvnějším pak projevem jeho trojí výkřik: 
»Otče, je-li možná, odejmi ode mne kalich ten
to...«, výkřik vnitřního zmučení stupňovaného 
svrchovanou bolestí až do oněch otřásajících 
slov: Eli. Eli, lama sabaktani« — byla to jen 
závěrečná kapitola stálého vítěze nad sebou. 
Toto vítězení započalo rozhodným: »Ano, Otče«, 
jímž Syn v Nejsvětější Trojici přivolil k usku
tečnění zázraku vtělení Slova věčného a jež 
byJn udržováno stálým podřizováním lidské vů
le v Bohočlověku vůli Boží. To byl jeho denní 
pokrm (Jan 3, 31): »Činiti vůli toho, jenž mne 
poslal a dokonati dílo jeho.« To po
tvrdil i v poslední hodině, kdy po zvolání: »Do
konáno jest« naklonil hlavu a vypustil duši. 
(Jar 19 30).

Kdo zná podrobnosti života Ježíšova, rozumí 
dobře tomu, co chtěl vyjádřit! sv. Pavel slovy: 
»To smýšlení mějte v sobě, které bylo i v Kristu 
Ježíši, jenž jsa ve způsobe Boží, nepokládal to 
za věc uloupenou, že je rovný Bohu, nýbrž sebe 
sama zmařil, přijav způsobu služebníka tím, že 
podobným se stal lidem a ve vnějším zjevu 
svém byl shledán jako člověk. Ponížil sebe sa
ma, stav sc poslušným až k smrti a to k smrti 
kříže. Proto také Bůh povýšil ho a dal mu .tmě
no. které jc nade všecko jméno aby vc jménu 
Ježíšově pokleklo veškeré koleno, nebešťanů, 
pozemšťanů i těch, kdož jsou v podsvětí, a aby 
každý jazyk vyznal, že Pánem jest Ježíš Kristus 
vo slávě Boha Otce.« (Filip. 2. 5-11).,

Ano vítězství Kristovo nad ďáblem bylo 
-iodmíněno vítězstvím, které Kristus — člověk 
•robo jo val sám nad sebou.

A lidstvo — jen tenkráte zásluhou Kristovou 
zvítězí nad satanismem, jehož úsilí — urvat 
Bohu duše — vzr .stá a přibývá s blížícím se 
koncem jeho panství, jestliže zvítězí jak v ko
lektivu. tak v jednotlivcích samo nad se- 

(Dokončení ve 4. sloupci dole.)

Kristus vstal z mrtvých a již neumírá. 
Alleluja, alleluja.

ČESKA MALBA GOTICKÁ.

Mistr vyšebrodského cyklu: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ. Detail: Hlava Kristova.

Vzkříšení duší
Zima dozpívala svou písničku. Dlouhou a 

tvrdou. Tolikrát už zpívanou, a přece nevypo
čitatelnou. Slo se na ni vědecky, ale bylo to moc 
fádni. Jen jako když sl žáček opakuje, aby ne
zapomněl. Slo se na ni filosoficky. Dával se 
smysl faktům, spekulovalo se. Vykládalo se. ale 
přitom mrzlo a sněžilo.

Kdysi psával Dominik Pecka na théma: My
stik se dívá na zvířátka. Mystik se divá na věci. 
Letos ho čeká jedno neodbytné théma: Mystik 
se divá na uplynulou zimu

Nebo snad není třeba říkat mystik. Snad vysta
číme se slovem, které ještě čeká, aby mu byla 
vrácena jeho sláva: náboženství Některým li
dem asi přeběhne mráz po zádech v obavě, 
abychom se nevrátili někam do temného středo
věku. Snad se pohorši i někteří pravověrni. Jak
že. náboženství a zima?

Inu. vědě to nevyšlo, filosofii také ne. A to 
jde o něco, co je mimo nás. co lze velmi dobře 
pozorovat, popisovat, třídit. »Hmota, příroda, 
bytí fysické je prvotní, kdežto duch, vědomi, 
vjem, nsychično je druhotné.« Když začíná dě
lat potíže i to prvotní, nad nímž jsme jásali, že 
»svět a jeho zákonitosti jsou plně poznatelné. že 
naše poznatky o zákonech přírody mají význam 
objektivních pravd, že ve světě neni ne*pozna- 
telných věci, nýbrž že jsou jen věci ještě nepo
znané, že lze přírodní úkazy dělat, že je lze vy
tvořit z jejich podmínek, že tím donutíme, aby

Kdyby v nás skutečně proudila láska Boži, 
pracovali bychom ze všech svých sil na 
zničení vlády peněz, neboť peníze vládnou 
stále víc a víc ve všem. Honba za penězi 
je příčinou válek, je příčinou našich 
hmotných běd, je příčinou černého trhu, 
je příčinou rozkolu mezi členy téže robi
ny, mezi občany téže země, mezi národy 
téže pevniny, mezi kontinenty téže pla
nety. Kardinál Saliége.

Sv. Otec o světové 
situaci

Svatý Otec Pius XII. odpověděl písemně na 
několik otázek. & nimiž se na něho obrátil M. 
Guptill. ředitel tiskové kanceláře Associated 
Press. Přinášíme několik těchto odpovědí.

Otázka: Před rokem byly vyhlídky na spra
vedlivý mir velmi nejisté. Vaše Svatost měla 
vždy jasný a realistický pohled na mezinárodni 
situaci. Bylo možno to konstatovat ve vašich dů
ležitých prohlášeních, jež byly přijaty s velikým 
zájmem ve všech zemích. Rozptýlily události mi
nulého roku všeobecný pocit nejistoty a úzkosti 
v otázce dosažení trvalého a spravedlivého míru?

Odpověď: Přes neúnavnou horlivost a 
úsilí některých státníků, pres pokrok, dosažený 
v tom nebo onom úseku, neznamenají události 
minulého roku žádný rozhodující pokrok ve smě
ru spravedlivého a trvalého míru, naopak bojí
me se, že tento neblahý stav věci pokračuje ne
bo bude trvati, dokud budeme o otázce míru 
v Evropě a v celém světě uvažovati jen s hle
diska individuelní bezpečnosti každého státu a 
dokud v nejistých nynějších situacích bude kaž
dý stát upevňovali své vojenské posice a stavět 
svého souseda před hotová fakta. Až dodnes ne
bylo lze zaznamenat žádného skutečně tvůrčího 
činitele k vybudování mezinárodního míru. 
Doufáme, že OSN bude mít brzy dost síly, aby 
zaručila opravdově bezpečnost všech.

Otázka: Během minulých 8 let vynaložila va
še Svatost velkoryse své síly s počátku na za
bráněni válce, později na zníirněni jejího ne
lidského rázu, koničně na ulehčeni jejich ná
sledků. Zdá. že dnes jsme v období poměrně 
klidném. V této druhé periodě již možno pova
žovat za druhý úsek vašeho pontifikátu, jaký má 
vaše Svatost program k rozvoji Církve a k bla
hu lidstva?

Odpověď: Svatá Stolice je středem univer
sální Církve. Účel, pro který Kristus založil Cír
kev je zároveň účelem, pro nějž pracuje papež, 
v nějž doufá a za nějž se modlí. Tento účel je 
řádu duchovního, je nadpřirozený: přivést všech
ny lidi ke Kristu a zprostředkovat jim milost 
spásy, kterou zasloužil Kristus svým Křížem. 
Aby mohla Církev splniti toto své poslání, žádá 
o možnost svobodné aktivity ve všech zemích 
světa. Bude neustále bdít nad ochranou a obha
jobou této svobody.

Úsilí papežovo směřuje dnes hlavně k za
jištění svobody Svaté Stolice, biskupů a ka
tolických sdružení charitativních, prakticky ře
čeno katolíků celého světa, svobody k pomá
hání ubohým. Jde o to. zaopatřiti jim potraviny, 
oděv, zorganisováni pro miliony uprchlíků mož
nost emigrace do krajin, kde naleznou uspoko
jení svých potřeb náboženských a sociálních a 
kde budou moci začít nový počestný křesťanský 
život rodinný.

Otázka: Velké jmenování kardinálů z r. 1946 
dramaticky znázornilo vaši touhu, aby se Církev 
stala skutečně universální. Jaký další vývoj to
hoto snažení předvídá vaše Svatost?

Odpověď: Církev je složena z lidi a lidé jsou 
obyčejně dětmi doby, ve které žiji. Církev se 
musí tedy nutně životně zajímat o každou dobu, 
v níž žijí její členové a proto uvede v činnost 
vše. co je v její moci, aby z nich učinila lidi čin
né, vynikající, ovlivňující svou dobu a své pro
středí. ačkoliv zůstávají úplně oddáni Bohu a 
Církvi. Jestliže protiklad Církve a moderního 
světa se v určitých úsecích stále víc a více zdů
razňuje, je »to prutu, že někteří vůdcové a ně
které skupiny mocností chtějí vědomě dát mo
dernímu světu ráz a směr protikřesťanský, ba 
protibožský. Svět okusil trpké plody moci, která 
zamítla víru v Boha a úctu k jeho zákonům. 
Podryjeme-li víru v Boha, jaký základ vám zbu
de pro objektivní právo a jaká záruka pro věrné 
zachováváni svobodně uzavřených smluv?

Otázka: Civilisace je nebezpečné ohrožena 
nekontrolovaným používáním atomických zbra
ní které byly nedávno objeveny a jež projevily 
svoji strašlivou moc ničivou. Mohla by vaše Sva
tost učinili nějaké prohlášení řádu mravního 
o užívání těchto zbraní?

Odpověď: Tato otázka se dotýká jen jedné 
stránky problému mnohem širšího. Rozvoj mo
derních zbraní .e spojen s pokrokem techniky 
stejně jako s vedením totální války, t. j. války, 
kde se prakticky nerozlišuje mezi bojujícími a 
nebojujícími. Co takové methody slibuji civili- 
sovanému světu, dokázala dostatečně poslední 
válka. V tom je zajisté ještě nový důvod, je-li ho 
třeba, jenž by měl přesvědčit vůdce států, že 
jsou zavázáni vc svědomí uzavřít mírové smlou
vy, které žajišťuji světu mír, mír pravíme, za 
nějž přijímají odpovědnost na svou čest. mír. 
jejž všecky národy mohou Dřijmont i když ony 
smlouvy žádají od nich vzdání se některých je
jich suverénních práv.

sloužily našim účelům.« co asi bude vyvádět to 
druhotné, na přiklad lidská duše?

S ni jsou přece mnohem větší potíže než 
s uplynulou zimou. Letos 25. února zemřel před- 
s'avitel francouzské psychologie pathologické. 
Rlbotův žák Pierre Janet. Příručky psychologie 
o něm říkají, že za třicet let svých přednášek 
na Collége de France vybudoval dopodrobna ob
jektivní psychologii která je snad nejpropraco- 
vanějšim systémem psychologie vůbec. Podle 
něho se stane psychologie objektivnější jedině 
pozorováním fakt jak se jeví smyslům člověka, 
zraku a sluchu. Podklad všech psychologic
kých jevů vidi v jednáni, které je možno ob
jektivně pozorovat a popsat třeba terminy pří
rodních věd.

Tedy jednáni je vše. Na počátku byl čin. 
Tuhle ideologii odněkud známe. Byl jednou je
den směr, který takto opravoval evangelium 
sv. Jana.

Chápeme potíže psychologie. Vyjádřil je už 
nřesvědčivě svátý Tomáš Akvinský. Naše duše 
neni sama o sobě přímým předmětem našeho 
poznání. Protože tvoří jednotu s tělem, stává se 
nám vědoma teprve svými úkony.

Fysiologické lze vážit měřit, počítat. Proto 
ono zoufalé snižováni oblasti duševna v oblasti 
fysiologické. aby se stala psychologie vědou, ja- 

(Dokončenl na str. 2.)

bou. Bez vítězství Kristova nebylo by ani ví
tězství lidstva.

V tom tkví plnost skutečnosti zmrtvýchvsta
lého Ví teze.

V tom tkví ale i základ pravé lidské svobody. 
Záměrně proto Kristus řekl: »Chceš-li při

jití za mnou, zapři sebe sáíp, vezmi kříž svůj a 
následuj mne.«

Zamysleme se každý sám nad sebou’ Jak da
lece jsme vítězi sami nad sebou? Podle toho je a 
bude i vítězství naše nad ďáblem. Podle toho je 
i naše svoboda.
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T f 1 v/ v r 1 v rVzkříšeni dusí
(D< končení se str. 1.)

kou jsou vědy přírodní aby bylo možno 1 du
ševní jevy hezky měřit, vážit. Dočítat, řadit...

Ale opět to nevychází. Nikterak neDopíráme, 
že mnohé projevy douševnlho života lze opravdu 
vyjádřit čísly, vzorci, grafy. a!e kromě toho zbý
vá tuze mnoho čísly nepos tíži telného.

Kam s tim?
Ukřižuj ukřižuj Ho!
Proč ne také: Ukřižuj, ukřižuj ji?
A tak snad iednou historik najde pro jisté 

údobí dějin nůz.-v; Křižováni lidských duší. Co 
jiného iv je. když wchova na ořfklad říká nebo 
naznačuje: Tu máš křiž své tělesnosti a dělej si 
s nim. co chceš. Někdy je donucena k úloze Ší
mo • Cyrcnakého. notom ten kříž mladé lidské 
duši trochu nadzvedne, ale ne nadlouho a nic 
vlc.

A mohou vůbec něco jiného činit všichni ti, 
kterým je duše kouskem mozku, a kteří popřeli 
možnost oddělit myšlenku od hmoty, která po
dle nich mysli? Lidská duše jde na svou Kalvá
rii v jakési neuvědomělé naději, že někde cestou 
potká svou Matku, která jí poví o smyslu bo
lesti. že se k ni přizná Otec, který ji zplodil a 
který má moc i mrtvé křísit.

Velikonoční doba bude jistě poznamenána 
mřížkami zpovědnic, kde se lidská duše setká 
opět se svým Otcem, kde najde zase své jméno 
plné cti kde pozná svůj původ i svůj cil. To bu
de duchovní vzkříšeni, předcházející té naši 
tradiční oslavě Vzkříšení Páně.

Kare! Hroch'.

Akademické týdny
V druhé polovině minulého měsíce probíhal 

cyklus přednášek desátého jubilejního Akademic
kého týdne za živé účasti obecenstva, a to nejen 
katolického. Přednášejícími byli lidé z nejrdznéj- 
šich táboří). Sešli se všichni na základné dobrého 
dila a vécné práce. Instituce Akademických týdnů 
ukázala svou plnost životnost.

Při tom se musíme trochu zamyslet nad prů
vodní myšlenkou i poděkovat původci: Akade
mické týdny bylý založeny Drem Motodem Ha- 
bántm O. P. -- Byl to statečný a průbojný čin 
v době, kdy sí češti katolíci netroufali příliš hla
sité se pfiznávat k svému vyznání, zejména ne 
katolická inteligence, aby nebylí ceichovdni jako 

Dr. Metbd Habáú odvážil se tedy k apoštol- 
ménécennt!
šikému činu tímto apoštolátem. mezi inteligenci, 
přímo ť lůně Inteligence, na universlti, dav ,Aka
demickým týdnům- typ universitního přednáško
vého cyklu, Odvážil se seskupit několik katolic
kých vzdělanců, kleli by přednášeli, a odvážil se 
k tomu i před řídkým obecenstvem — vidyř těch 
katolických vyznavačských studentů bylo tak 
málo a katolická inteligence byla vlažná a nerada 
se přiznávala k církevní ■náležitosti.

Ale stalo Se: jen dva nebo tři kursy nebyly 
příliš navštívené. Brzy se však Akademické týdny 
jako jarní o podzimní přednáškové programové 
cykly tak vžily, že se staly nezbytností. Dr.Habáů 
je, v jiné formě a v jiném měřítku, udržoval i za 
války.

Tomuto apoštolátu bylo požehnáno. Předná
šejícím stalo se clí přednášet v Akademických 
týdnech. Obecenstva stále přibývá. Jsou to nyní 
právě vysokoškolští studenti, jichž bývala ne
patrná hrstka, kteří ve velkém poštu tvoři obe
censtvo Akademických týdnů.

Jak Akademický týden, tak i Urbanovo Stu
dium catholicum vytvořilo pevný sbor vzdělaných 
a sebevédomých katolických docentů i akade
miků, Volný, přirozený a lidový svazek jakési 
skutečné universitas catholica. A těmto prvním 
počátkům a první apoštolské odvaze mnsí být 
vděčni ti, kteří nyní řídí rozkvétající sdruženi 
mladé katolické inteligence. Vzniká tw elita.

Pan president hovoří o svém poměru 
k náboženství

Mackenzie: Přijímáte osobni nesmrtelnost jako 
důsledek duchovni základny lidského života?

Beneš: Myslím, že je to přirozený závěr, a to 
je asi důvod, proč mám v sobě pocit souladu po 
létecli přemýšleni o problémech lidského života. 
Všeobecné řečeno, jsou dva druhy lidí: jedni pře
vážné Intuitivní, druzí převážně rozumoví. Patřím 
k těmto druhým. Vim, že mozek a duše must být 
v souladu. Vim však také, že se stanoviska psy
chologického se mysl nutně vyvíjí vice v jednom 
než v druhém směru. Já jsem se vyvíjel rozu
mově. Pokoušel jsem se, aby tento rozumový 
vývoj neochromil city a intuici. Poznal jsem však, 
že lidé, jejichž myšleni bylo vyvinuto více ve 
směru cítění a intuice, přijímají náboženství méně 
kriticky. Já jsem se vrátil k náboženství cestou 
rozumu spiše než srdcem.

Mackenzie: Uznáváte, že dvě základní nábo
ženské pravdy jsou naprosto jistá existence Boži 
a nesmrtelnost lidské duše ?

Beneš: Vždycky jsem ss pokoušel rozřešlti tyto 
dvě otázky epíěe rezumem než citem. Pokcušite-ll 
se řešit! tyto otázky citem a intuici, dospějete 
k tomu, co William James nazýval »náboženská 
zkušenost«. V tom případě cítíte nesmrtelnost 
duše; věříte a žijete nábožensky. Mně by se však 
zdálo nesnadné dogmaticky tvrditi nějakou otáz
ku. na kterou jsme si odpověděli spiše citem než 
rozumem. Nicméně však věřím, že ten. kdo při
jímá tato dvě tvrzeni — nesmrtelnost lidské duše 
a existenci Boži, přijímá logický závěr.

Mackenzie: Přijímáte nějaké zjevení, jehož se 
dogmatické náboženství dovolává jako absolutní 
pravdy?

Beneš: Jsem v tomto ohledu velmi na pochy
bách. protože myslím, že rozumová lidská mysl 
může mlti pouze nějakou náboženskou zkušenost 
zjeveni,

Mackenzie: Nedostáváte se tak do blízkosti oné 
relativity, kterou odsuzujete při zásadách mrav
ních? Nechci se přít, jde mi pouze o to, abych 
mohl pokud jen možno přesně sděllti vaše názory 
v této věci Bojíte se dogmatu, protože vaše mysl 
má nedůvěru k dávce intuice v něm obsažené, 
zapomínáte na rozum, jenž byl účasten při jeho 
vypracováni. A přece, je-li jednou zaručena na
prostá existence Boži, můžete si představit lo
gičtější výklad Božího plánu než je veliké dílo 
sv. Tomáše Aquinského?

Beneš: Nestudoval jsem sv. Tomáše do té míry, 
abych vám mohl odpovědět!, a proto nevím, co 
mám odpovědět!. Možná, že jsem ve svém úsilí 
filosofickém nepřiměřeně zanedbával theologii.

Mackenzie: Od té doby, kdy jste se vzdal úmyslu 
stáli se knězem, myslil jste si asi přirozeně, že 
se o theologii nemusíte zajímat.

Beneš: Ano, vzpomínám si, že před odchodem 
z gymnasia jsem měl mít! řeč o předmětu, který 
mne velice zajímal. Všichni studenti měli tehdy 
miti takovou řeč. Vzpomínám si. že jsem si vzal 
za svůj předmět Darwina a cítil jsem v sobě ja
kési apoštolské nadšeni pro jeho evangelium.

*
Beneš: Při diskusi o mém poměru ke katoli

cismu a protestantismu je třeba miti na mysli, 
jak jsem vám řekl, že pocházím z velmi katolické 
rodiny a měl bych dodati. že všeobecně řečeno 
Cechové se zabývají vztahy náboženství ke státu

A vzniká určitá duchovní elita české vzdělanosti, 
která může již převzít mnohou odpovědnost a 
mnohé úkoly.

Akademický týden má jubileum ční ze setby 
na úhoru. Dobře však vynášel hospodář, i jiní 
hospodáři, ze starých zásob i to nové. -ac-

(DokonCeni.) 

od 15. století. Reforma náboženská počala Janem 
Husem sto let před Lutherem. Bojovali jsme pro 
svá náboženská přesvědčení skoro celých těch 
sto let a tak naše národní politika se do značné 
míry stala bojem mezi Římem a Prahou. Konečně 
Jiří z Poděbrad uzavřel modus vivendi s Římem, 
v němž jsme dostali některé ústupky, což bylo 
považováno za vítězství. Když však bylo všecko 
upraveno a my jsme bylí skoro úplně smířeni 
s Římem, počala reformace v Německu. To mělo 
své odrazy v Cechách a starý boj začal znova. 
Celý národ se začal znovu přít — polovina byla pro 
katolicismus a druhá polovina, která se Ještě na
zývala Husité, se přikláněla k novému protestan
tismu. Po třicetileté válce, ve které jsme byli 
poraženi, se staly Cechy částí Rakouska a při 
rekatolizačním procesu jsme byli jako národ skoro 
zničeni. Následovala tři staletí poetického nevol
nictví a teprve po francouzské revoluci Jsme za
čali znovu ožívat!. To jsou historická fakta, známá 
ze školy, která působí na každého mladého Čecha. 
Češti protestanti, kteří byl; po třicetileté válce 
Habsburky vypovězeni, platili za vlastenecké 
exulanty a katolicismus byl ztotožňován s odná- 
rodněnim, V původních husitských válkách bojo
vali Češi proti spojenectví mezi papežstvím a ně
meckým císařstvím a od té doby zůstávají Němci 
dědičným nepřítelem. To vedlo české mysli po 
reformaci k jakémusi dualismu, protože Němci 
byli protestanty, byli přijímáni jako spojenci 
proti Habsburkům a proti Vatikánu, a přece 
i jako protestanti byli odmítáni, protože byli 
Němci. Tento dualismus trvá dodnes. Po zřízeni 
republiky jsem vyvinul veškeré úsili k dosaženi 
úplného smířeni s Vatikánem, neměl jsem však 
úplný úspěch.

Mnozí Češi kritisujíce politické stanovisko ka
tolické Církve, mají sklon dívat! se na protestan
tismus jako na svobodnější náboženství. Skuteč
nost, že Masaryk přestoupil k protestantismu, 
měla také veiiký vliv. Můj osobní názor je jasný. 
V protestantismu je něco, co nemám rád — ba 
je toho tam vlc, co se mi přímo nelibí. Filosofický 
podklad protestantismu je Intuitivní. Instinktivní 
a romantický, což se mi nelibí. Nadto, je nejistý 
a neucelený. Je však liberálnější a snášenlivější 
než katolicismus. Považuji liberálnost za velmi 
důležiltou, nemám však rád liberalismus, zname- 
ná-H to lhostejnost Jakkoli bigotní, úzkoprsý a 
omezený se katolicismus může někdy ve své čin
nosti jevit, jeho filosofie je založena pevněji na 
rozumu, celý pak se v praktickém vývoji opírá 
na logiku.

Katolicismus je někdy obviňován jako proti
demokratický. Podle mé zlcušenosti se protestan
tismus můžo stát stejně protidemokratický a z toho 
třeba vysvětlitl vliv, jejž měl vždycky v Německu, 
kde hlavními odpůrci nacismu bytí katolíci. Je 
nebezpečné přílišné zevšeobecňováni, přesto však 
tvrdím, že v protestantismu se snadno Ztrati vše
chen smysl pro absolutní normy. Také jsem nikdy 
nebyl toho názoru ačkoliv je všeobecně rozšířen 
ve všech diskusích u nás doma, že býtl prote
stantem znamená býti člověkem vyšší intelek
tuální úrovně,

*

Z knihy Compton Mackenzie -Dr. Beneš-, jejíž 
český překlad vyjde v nakladatelství Družstevní 
práce.

Postní kázáni v katedrále sv. Víta na Velký pátek 
o 7. hod. večer má P. Dr. Jan Ev. Urban OEM (»Kří
žová cesta Ježíše Krista v dějinách»).

Kázáni v katedrále sv. Víta na Hod Boži veliko
noční o 4. bod. odpol. má P. Dr. Jan Ev. Urban OFM 
(»Vzkříšený Kristus vítězící ve svých věrných«).

Ve Svaté zemi to stále 
nebezpečně vře

Napsat Fr. Josef Síra, bratr latk české pro
vincie Tovaryšstva Ježíšova, jenž pomáhá již po 
léta na biblických vykopávkách jesuitského biblic
kého ústavu v Jeruzalémě,

Vojenský soud odsoudil dva mladé židy, chy
cené při akci se zbraní v ruce, k trestu smrti. 
Týž nebo následující den byli unešenl dva angličtí 
důstojníci jako rukojmí za ony dva odsouzené. Po 
několika dnech byl jim změněn trest smrti v ža
lář a oni dva Angličané byli propuštění. Jiný 
mladistvý žid byl odsouzen místo trestu smrti 
pro své mládi k 16 ranám holi. Exekuce byla vy
konána a týž den byli chyceni 4 členové anglické 
armády, z nichž jeden major, a bylo jím také 
vysázeno každému 16 ran hoU a .pak propuštěni 
Před nedávném byl zase odsouzen k smrti jeden 
žid a důsledek byl: jeden Angličan byl odvlečen 
večer ze svého bytu a v Tel-Avivu byl odvlečen 
anglický soudce uprostřed soudního jednáni ze 
soudní síně, plné obecenstva, v pravé poledne. 
Na nátlak Jewish Agency byli po dvou dnech oba 
propuštěni. Všechny tyto akce se dějí s taxíky, 
»ukradenými« chvílí před tím jejich šoférům; 
potom je nechávají opuštěny na nějakém odleh
lém místě. Nikdy se nenalezne žádná stopa po 
pachatelích, žádné místo, kde byli odvlečeni drženi. 
Jewish Agency (nejvyšši žid. národní instituce), 
starosta Tel-Avivu a vrchní rabíni vydají po každé 
takové akci prohlášeni »nejvyššího rozhořčení a 
odsouzeni« těchto »hanebných činů«, které ostou
zejí dobré jméno Židovstva, ale když je vláda vy
zvala, aby spolupracovali na potlačeni terorismu, 
odmítli a oznámili, že žádná jména (t j. známýoh 
teroristů) nebudou vládě sdělena. Také Angli
čané Ion! 29. června udělali prohlídku v budovfl 
Jewish Agency a několik členů Internovali V po
slední době udělal! Angličané zcela mimořádná 
rozsáhlá opatření: Evakuoval! ze země všechny 
anglické ženy a dětí i řadu mužů »ne nezbvtně 
potřebných«. V Jeruzalémě utvořil! čtyři »bez
pečnostní okrsky«, do nichž nastěhovali všechny 
zbylé anglické muže, úředníky policisty, obchod
níky do domů a bytů, z nichž rozkazem vystěho
vali dosavadní obyvatele, většinou židy. (To bylo 
»stěhování národů!« na všech stranách a v něko
lika dnech.) Tito zbývající Angličané nesměji 
opustit svůj okrsek, leč pod ochrannou eskortou. 
PracujMi v úřadech umístěných mimo okrsek, 
jacu tam dopravováni společně eskortou a po 
skončeni práce se zase tak ihned vracejí a pak 
už nesmějí svůj okrsek opustit. Není jim dovoleno 
jit do žádné kavárny, obchodu, kina mimo okrsek. 
Jsou jako internovaní. Ostatně tyto bezpečnostní 
okrsky jsou velké. Největší je asi tak veliký 
jako Malá strana v Praze, ale jen asi se 4000 obyv. 
Tam je nádraží (osobni Vlaky jsou suspendovány), 
jedno kino, kavárny atd. Druhý okrsek je trochu 
menši; v něm se nacházíme i my. Je v něm King 
Davids’ hotel s úřadovnami vlády. Ve třetím jsou 
centrální úřady, policie, soud, vězení. Je to talc 
zvaný pevnostní blok. Každý okrsek je kol dokola 
obehnán ostnatým drátem a má jen několik brarí 
pečlivě střežených. Všichni obyvatelé okrsku mají 
zvláštní pas (my také), jimž se musí prokázat 
pH východu a vchodu do okrsku. Jinak my ne- 
angličané máme úplnou volnost pohybu. Horší je 
to s těmi zvenku, kteří by chtěli dovnitř do okrsku. 
Musí žádat na zvláštním úřadě o povoleni, dané 
většinou jen pro každý případ zvlášť. Tedy s ná
vštěvami zdvořilostními a pod. je to zlé. Talco 
s pochůzkami po mnohých úřadech a konzulátech. 
Také náš konsulát je v prvním okrsku, do něhož 
nemám vstupu a právě tam musím jit prodloužit 
pas. Proč tato Všechna opatřeni jsou a jak dlouho 
budou trvat, nevíme. Ale ztěžují pořádně denní 
život Nejhorší při tom je, že se vyřešeni palestin
ské otázky ustavičně pi-otahuje a s nim i toto 
období neklidu a nejistoty v celé zemi. Atentáty

P. M. Prokoph. S. J.. misionář v Sev. Rhodesii:
*

Na černé líše
Dunivé údery tamtamu zastavily rá2em po

hyb ebenových rukou a nohou v nejrozkošnéj- 
šim zaměstnáni: cd 5—6 hod. odpoledne je 
v Chlkunl hodina k zotavení hrám, ke koupáni, 
je-li voda. Který hoch by nemiloval hru? V tom 
není plemenných rozdílů. Chcl-li některého po
trestat za přestupci: proti kázni — trest je na

prosto nutná součást výchovy těchto divochů, 
ještě hodně živočišných bytosti, chabě reagují
cích na motivy mravni — nebude troštem pro le
nivého černouška klečet na kolenou hodinu, dvě; 
trestem neni půlhodinka, i vice, modlitby v ko
stele. To je jim samo o .sobě příjemné. Jejich 
skrovné a jednoduché myšlení je netrápí roz
tržitostmi a posvátné ovzduší svatyně působí 
podmanivé na primitiva v jehož srdci je hlu
boce zakořeněna bázeň před tajemném.

»Ondřeji, .katechista si na tebe stěžoval žes 
byl vzdorovitý. Nesmíš hrát dnes kopanou.«

To je nejcilelnějši trest, obzvláště, je-li ještě 
ztížen — práci.

Po hle. ve večerních hodinách od 6 do 8 je 
vyučování nebo studium. Nejčastějl. právě také 
dnes, přitom bývá debata. Od studny, kde se 
napájali, z vlahého stinu vangas £ hřiště, se 
všech stran proudí ke školní budově černé por 
slávy. Ba neproudí, ale hopkuji jako gazely, je 
radost se na né dívat. Vy. bili hoši, neumíte 
tak zpříma kráčet, tak pružně běhat jako vaši 
černí souvěkovel. Přímého drženi trupu nabý
vají tím. že nosí od mládí břemena na hlavě.

A všecky jiskrné oči v kučeravém vroubeni 
planou zvláštním oživeným leskem. Jistě se těší 
na to co přijde v programu dne. Místnost se 
plni jako tůně v Mágové náhlým přívalem a 
tůně se ozývá --’'mi tóninami kvakotu. Mnozí 
hoši vlastně už dávno Vj latii z žákovských kal

hot je jím 13. 14. 16 let a dosud sedí v »obecné«. 
Protože si museli nejdříve na vzděláni vydělat. 
Pohanský- otec nedá ani krejcaru. Hoch, mladík 
si musí sám střádat na výbavu, vydělávat na 
nevěstu. Od otce nedostane žádný podíl — tak 
káže pohanský názor. Touha po lepším posta
vení životním, touha po penězích .po nichž lač
něji chtivě a ovšem také volání milosti a evan
gelia Ježíše Krista, vede je na misii, klerá je 
učí pracovat. Jinak doma Chodi a tanči s děv
čaty. lenoši po vzoru otcově.

Hoši krátili si čas tím. že napodobovali, a to 
velmi mistrně, své bíié pány, nejčastěji anglic
ké policemany jejichž karikatury s oblibou vy
řezávají do rukoieti svých klukovských holí. Do
vedou napodobit Evropany, jejich hlas a po- 
suňky, pltvornost tvářeni. 1 mne. misionáře tak 
dokonale že kdybych neviděl černý obličej, 
myslil bych, že mám před sebou dvojníka. A ja
ko všichni »přírodni« národové jsou 1 Batongas 
rozeni herci a řečnici. Sejdou se tři. čtyři po
hromadě a už hraji a řečni. Hoch pobyl rok, 
dva v misijní škole — a mluví jako když tiskne. 
Ale zvláštní věc: Dlouhým pobytem ve školách 
ztrácejí tuto vrozenou schopnost improvisace. 
Když navštěvoval třeba šest let »dům knihy«, 
začne se vymlouvat že »není připraven«.

Jejich debatérské uměni se vám teď odhalí 
v nenapodobitelné kráse originálu. Zbystřil jsem 
sluch ve svém zákoutí, neboť mne upoutal je
den hlas, velmi zvučný a strhující. Jc to Cheelo, 
česky zlý duch. Jak jen přišel k tomu odstra
šujícímu jménu? Velmi prosté. Batongové si ne
lámou hlavu výběrem jmen. Zemře! před nim 
matce chlapeček, jeho bratříček. Samozřejmě, 
zlý duch v tom mčl svůj prokletý chvost. Aby 
ho usmířili nebo zastrašili pro budoucnost, dali 
hochovi jméno jeho nepřítele: Cheelo — zlý 
duch. Ach. Cheelo! Opravdu. Afrika je horká 
ve svých dětech ale nejvíce v tvé hlavě. Dnes 
má slovo v debate. Jeho návrh zni jako veledů
ležitá výzva k okamžitému státnímu převratu. 

Posluchači podléhají úplně jeho sugestivní vý
mluvností. »Tedy, já pravím, bylo by dobré, aby 
všichni Evropané byl! vyhození z Afriky.«

No. tak hned se do toho obrovského odsunu 
nedají. Shromáždění Jako vždy při takových 
debatách, se rozdělí na dvě názorové skupiny 
a vynášejí se důvody pro a proti. Při tom často 
pleská na jejich jazyku mlaskavé »pepe«, to 
jest nikoli, anebo »lnhya«, ano. řečníkovi na 
souhlas.

»Inhya jsem pro návrh Cheelův. Evropané 
jsou vykořisťovatelé,« řekl jeden velký hoch, 
který prožil delší dobu v Salisbury a zná víc než 
prozrazuje jeho obličej.

»Inhya, Evropané pohrdají všemi barevnými 
lidmi.«

»Inhya, Evropané nás nadmíru zatěžuji 
prací«

»Inhya. Evropané nejsou lepší než my,« pro
hlásil černý boy, který byl ve službě anglického 
úředníka a hodně vytrpěl od jeho pani a jejich 
rozmarů.

Naproti tomu se ozvalo pepe, spíše akade
mické než přesvědčené, ovšem, podepřené dů
vody vděčnosti za veliké dobrodiní civiltsace. Ale 
Dři tomto výčtu dobrodiní a zásluh Evropanů 
o Afriku bylo cítit, že konec konců hmotné zie
hen! a povzneseni černé rasy neni všecko, že tím 
není splněno to nejdúležitěiší a podstatné.

A což. nikdo se jich neujme? I ano. Někdo 
už jim řekne pravdu. Když obě skupiny vyčer- 
naly svoje důvody — debata se vede ovšqm an
glicky. — nakonec přijde vyrovnáni. Činím tak 
někdy sám při těžších problémech, jindy jejich 
černý učitel, většinou některý katechista. který 
do svého výkladu vnese názor křesťanský. 
V tomto případě je to vždycky působivější, než 
kdyby to řekl kněz. Tentokráte se zhostil své 
úlohy skvěle.

»Slyšte, vy mladí Balongs« co vyprávěl můj 
otec o Miwowl a jeztřábevi! Miwa holub, vrká- 

val zálibně na střechách chatrči, obývaných sta
tečným lidem z lijnene Batonga. který je četněj
ší než parohatá stáda kobus a smělejší než lev- 
hardi. Dával ovšem přednost společnosti lidí. 
Byl hrdý na svůj titul »holub domácí«, titul, 
který znamenal určitou civilisaci a kulturní vy
spělost. Své hnízdo si vystavěl na vrcholu nej- 
vyšší chýše pohlavárovy. Miwa byl spokojen, 
Miwa byl šťasten. Nyni okoušel ovoce civili- 
sačnl námahy. Už nelitoval oběti odřikání. Než 
běda! Zde na zorni není štěstí trvalé. Mihl se 
zlověstný slin — ztichly zobáčky pěvců: lupič 
jestřáb zakroužil nad vesnicí jako každý den, 
kličkoval a slídil po kořisti. Miwu to otravuje, 
ale strachu nemá, ani řeči, dokonce odvážně čelí 
obávanému nepříteli: Jsem sice krotké péro, ala 
srdce mám nebojácné. Nelekám se tvého oškli
vého zobanu, křivého jako dýka čaroděje. Dej si 
pozor! Jen ho tak neroztahuj. neřvi tolik, roz
trhneš sl hrdlo! Považuješ mne za luňáka, hlou
pého neotesance? Bůh chraň, je to už hezká 
doba, co jsem opustil vlhkou temnotu pralesů 
u »propasti zvučící a kouřící« (Viktorlin vodo
pád). Věř mi. našinec může jen ziskat ve styku 
s lidmi. Jen pojď, máš-ll odvahu!

Kvééé! Kvééé — odpověděl podrážděně je
střábi Hleďte ho .páchne chatrči zrádce rodu a 
krve, dělá ze sebe chytráka, zobe s kuřaty a 
slyší kdákat lidi a vychloubá se tím. Okamžik, a 
už letím, abych ti ukázal co platí v našem krá
lovství vzduchu... A jako kámen prudce hoze
ný se vrhl dravec na chvástavého posměváčka. 
Ten nečekal, prudkým švihem svých lelek 
vklouzl do záchranného hnizka. Tři luky skrý
valy se ve stinu banánovníku .tři šípy zasvištěly 
vzduchem a proklály surového útočníka.

Slyšte dobře. Batongas. slyšte dobře, divoké 
mravy neisou bez nebezpečí.

Černé hlavy se na chvill zadumaly. Jedna 
se však ke mně naklonila důvěrně: »Až bude 
příležitost vybijeme všechny bělochy. Ale ty 
zůstaneš!« 



sice posledních 14 dnů nebyly žádné, ale ne
myslím, že to bez nich dlouho vydrží.

Svatá zemi je nejposvátnějšim místem na fltól 
zemi. Obraz zmatkÁ, její nim předcházející řádky 
podávají, však ukazuje, íe žádné místo, ani to 
nejsvětějšl, tamo o sobě nezaručuje lidem mír a 
dokonalost. Nemaji~li ve svém nitru pořádek, nc- 
majl-Ii ve svém nitru správné zásady a touhu po 
dohodě a míru, nedají jim toto vše žádné vnější 
okolnosti. Výzvou k práci na vlastní vnitřní do
konalosti by pro nás tedy měly být i týto zprávy. 
Tedy vejit do sebe. Má-li to člověk trochu dovést, 
musí být k tomu vychován. A tak jsme u otázky 
školské, u jakosti našich škol. Nová reforma, jak 
se zdá, má jen ještě vioo epovrchnit naše vzdě
láni. Bděme nad ní. Nedopusťme to!
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První díl Sustovy knihy o Karlu IV. nava
luje organicky na jeho starší dílo Král cizinec 
a zabírá dobu až po smrt krále Jana u Kresča- 
ku. Povahou látky byl autor nucen k několika 
obsáhlejším odbočkám, které sice ubraly ličení 
n« ucelenosti, vděčíme jim však za velmi zají
mavé, nové postřehy.

Široce pojaté vyprávění o tak důležitých do
bách našich děiin zaujme 1 čtenáře nehistorika. 
Autor snaží se vysledovat! linii vnitřní i za
hraniční politiky krále Jana, zvážiti přínos Kar
lův jako spoluvládce, lépe osvětlitl význam šlech
tické spoluvládv, kte-é se proti pesimistickému 
názoru kronikáře Petra Zbraslavského v mno
hém zastává, a objasnili celkový politický, hos
podářský i kulturní stav českých zemi, jež měly 
být základním pilířem potomní vlády Karlovy.

Jako vždy, snaží se najiti vzájemné vzta
hy českého i evropského tehdejšího děni, ne
pokládáte proti některým našim historikům ná
rodní dějiny za autochtonní.

Jak jsme se již zmínili, opravuje autor ne
gativní úsudek zbraslavského opata o panské 
spoluvládě. vytýkaje zejména její stále více zdů
razňované češství, nezapomíná ovšem ani na její 
stíny a dovozuje, že odtud pramení ona stále se 
vzmáhající moc panstva, kterou nedovede úplně 
zvládnout ani panovník formátu Karlova a jež 
působi neustálé zmatky v království až teprve 
Habsburkům daří se ji spoutati, ale zároveň i 
odcizit! vlastnímu národu.

V rámci obecného líčení věnuje zvýšenou po
zornost dokresleni portrétu Jndřicha z Lípě, ja
kož i svérázné postavě posledního biskupa praž
ského Jana z Dražíc.

Hlavní postavě knihy, mladému Karlu IV., 
dostává se v Sustově podání nové podoby. Má 
ještě daleko do onoho tradičního moudrého 
»otce vlasti«. Naopak, prudce hlásí se dědictví 
krve, touha po dobrodružství a můžeme sledo
ván Karla na některých výpravách, které věru 
nezadají příhodám nejsmělejších kondotíérů.

Poznáváme tu jasně tvrdou cestu, kterou se 
mladý kralevic, nadaný nesporně silnou vůli, di
plomatickou obratnosti, ale i sklonem k my
stice. hlubokou zbožností, vypracovává ve stát
níka a vládce, až v poměrně mladém věku vy
stupuje jako protivník populárního Ludvíka Ba
vora a ozdoben leskem císařské koruny musí 
nicméně napínat všechny síly, aby udržel doby
té, nejsa sí jist spojenci a nucen spoléhá» v 
první řadě sám na sebe.

V růstu tohoto charakteru je cosi, co nám 
Karla přibližuje jako člověka a není neposlední 
zásluhou spisovatelovou, že přes vzdálenost sta
letí nám dovedl tak živě evokovat! představu 
panovníka. Cechům po sv. Václavu nejmilejšího. 
Bitvou u Kresčaku, konči první díl knihy a oče
kávajíce jeho pokračování, nemůžeme se zhos
tit! smutného vědomi, že dílo tohoto významu 
zůstane torsem, přerváno tragickou smrtí svého 
autora, uštvaného lidmi zlé vůle.

2e takové buřičství trpíte? Je to dosti vý
chovné?

I jen ať uleví svému vzteku alespoň v ho
voru proti bílým vykořisťovatelům. Já mám či
sté svědomí. Mně při tom nenaskakuje husí ků
že. Nechám je klidně o tom debatovat. Aspoň 
vím, co sí myslí a potom .nikdo mné. katolické
mu misionáři a naší škole nebude moc! vytýkat, 
že udržuji černý národ v temnotě. Ostatně šel 
jsem nedávno no stopách velikého odsunu ve 
vašem pohraničí. Co by mé tedy mohlo podě
sit? To jediné se ve mně utvrzuje, pevné roz
hodnutí: s největším úsilím pracovat o výchově 
domorodého kléru. Na něm. na tom neodsunu- 
telném základě postavím katolickou Církev 
v Chukuni. Na černých kněžich a biskupech.

Evropané si zde svoie postavení zavinili sa
mi. Vidíte, že národové í této »spící pevniny« 
se probouzejí k vědomi. Je to veliká chvíle. Tím 
se měn! i tvářnost misie, hlavně metoda misijní 
činnosti. Je třeba výchovy žen. výchovy děti, 
vyučování mládeže, reformy sociální. Ale ne
myslím. že by katolická Církev musela mnoho 
měnit na způsobu své práce. Od dob sv. Pavla 
jí šlo o to. povznesením duchovním a kulturním 
povznést lidi a národy sociálně a hmotně.

To je také požehnáni našich misijních škol 
v Rhodesii, které nám koloniální úřady chtějí 
vzít. Jdou na to záludně. Nejdříve žádaly, aby 
všichni učitelé měli státní diplomy. Nuže po
slali jsme katechisty ke zkouškám o diplom. Ny
ní zastavili finanční podpory. Než štědrost přá
tel misií a nejvíce Svatého Otce ie nevyčerpa
telná — i anglická říše z ní těží. Jsou zde mezi 
jejími úředníky všelijací omezenci. Co jim na 
tom záleží, že státní školy misijní isou vždy ná
kladnější. Nejhlubší důvod je protikatolická za
ujatost Ale. už pojďme spat. V Africe není 
dlouhých večerů, je den anebo noc. Po kratič
kém soumraku padne náhle temnota. Dveře 
džungle se otvírají.

Bohoslužby v dětské tónině
V knize »Sfastné dítě«, která je věnována 

památce J. A. Komenského, pojednává dr. A. 
Novotný o náboženství a náboženské výchově 
ve věku předškolním v duchu Komenského. 
d odstavci, kde posuzuje násilí a nucenou účast 
maiých děti při bohoslužbách pro dospělé píše:

»Církve by měly zřiditl zvláštní bohoslužby 
pro dětí, kde by bylo všecko transponováno do 
dětské tóniny. Jinak Vžnlká v dítěti dojem, že 
náboženství není pro né a ztratí o né zájem 
vůbec.«

Měli bychom se nad těmito řádky zamyslit 
především my, katolíci. Nejen proto, že hodně 
výtek přichází zvenčí, ale že i sami cítíme ne
bezpečí. které hrozí buď z neúčasti mládeže na 
bohoslužbách nebo z účasti pouze mechanické, 
jen a jen tělesné, která nijak nevzdělává a ne- 
obohacuje duši.

Všechny bohoslužby lze vzhledem k dětem 
rozdělit do dvou kategorii:

1. povinné bohoslužby, t. i. v neděle a v za
svěcené svátky celou mši sv. pobožně slyše», a

2. nepovinné bohoslužby (nešpory, křížová 
cesta, májové pobožnosti atd.).

Vzhledem k věku jsou 1 bohoslužby sub 1. 
uvedené (mše svátá) nepovinné, dokud dítě ne
přišlo do rozumu.) Podlahův »Veliký katechis
mus« ot. 489: »V neděli a zasvěcené svátky býtl 
přítomen mši svaté je pod těžkým hříchem po
vinen každý věřící jakmile do rozumu přišel, 
pokud mu v tom řádná příčina nebrání.«)

Přijít do rozumu znamená začit užívat roz
umu čili soudit, myslit Psychologové se sho
dují v tom. že půlroční dítě nesoudí (Bühler), 
kdežto dvouleté dítě je již schopno souzeni. Přes
to je závaznost povinné účasti na nedělních a 
svátečních bohoslužbách uznávána od věku, kdy 
rozum dítěte vyspěl natolik, že je schopen škol
ního vzděláváni, čili od počátku věku povinného 
školou.

Zdá se být skoro obecnou zkušenosti, že ně
které nepovinné bohoslužby mají pro děti větší 
přitažlivost, než mše svátá. Mám na mysli na 
př. májové zbožnosti, pobožnosti u jesliček. 
k"ižovou cestu. Jde vesměs o bohoslužebné pro
jevy, při nichž mohou být děti aktivní recito
vat, klást květiny, chodit od obrazu k obrazu, 
zpívat Jistě tu působi také okolnost, že tyto 
pobožnost jsou konány v mateřském jazyku i 
knězem u oltáře. Tedy řečí, které dítě rozumí.

Proč má pro děti menši přitažlivost základ 
naši bohoslužby — mše sv.?

Předně proto že se dětem nedostává neiele- 
mentárnějšího poučeni o tom, co znamenají 
úkony a modlitby kněze u oltáře. Chybí-li toto 
poučení, těžko chtít od dětí, aby se při mši sva
té náležitě chovaly. Vždyt mnohé ani nevědí 
jde-íl o něco vážného či o zábavu. Kněžské 
roucho znají zblízka snad jen z postavy miku- 
láše či tři králů kteří chodívají v rochetkách. 
Jejich úkony jsou však spíše zábavné než váž
né, alespoň pro dítě, které sí už v »Poupatech« 
přečtlo o mikuláši a o čertu: »Byl to náš kočí 
a Jan.«

Za druhé tu působi nedostatek příležitosti 
k aktivitě. Dílě je přioděný pohyb a teď má na-

Velikonoční úvaha k závěru procesů
Horečným tempem se dokončuje u nás řada 

velkých procesů, aby byly výřízeny do 5 května, 
kdy má skončit definitivně revoluční perioda, 
kdy má I v našem soudnictví nastat období sku
tečně mírové. Dva největší tyto procesy skon
čily právě své vlastní řízení a čeká se na závěr. 
Skončily oba velkou, dva dni trvající cbhajovaci 
řečí hlavních obžalovaných. Je dobře všimnout 
si tohoto faktu, že totiž naše justice se opravdu 
koná podle pravidel clvilisovaných lidí, že je 
v ní snaha, »aby byla slyšena i druhá strana«. 
Někteří lidé ztrácejí totiž smysl pro úměrnost 
a jsou velmi snadno nakloněni pro nějakou dost 
nepatrnou formální vadu prohlásit náš režim za 
podobný poraženému nacismu. A proto je třeba 
tento smysl pro úměrnost stále cživovat. Tyto 
dva dny trvající obhajovací řeči obžalovaných 
je třeba srovnat s Lidiceml nebo s jinými nesčet
nými příklady justice nacistů. Je třeba sl na 
př. představit takový hlouček nově příchozích 
obyvatelů Mauthausenu, mezi nimiž je řada uni
versitních profesorů Masarykovy university. Je 
leden, ten který první nalomil v Rusku Hitlero
vi vaz, leden 1942. Nově přichází stoji v pruho
vaných plátěných hadrech před správní budovou 
tábora. Na nohou bez penožek mají dřevěné 
pantofle, které jim stokrát spadnou s nohy při 
rychlejším pochodu, nebo jim svou tvrdou obru
bou rozedřou bosé a zkřehlé nohy. A tak zde 
stojí, aby s esesmanskými nadlidmi vyřídili ně
které právní formality svého příchodu do tábo
ra. Aby na př. podepsali prohlášeni, že nemalí 
nic prQtí tomu, bude-11 jejich tělo v případě 
úmrtí spáleno. Vidíte. Jak úzkostlivě zachovávali 
esesmani zákony. Jak to dělali s těmi, kteří 
zemřeli dříve ještě než se k této proceduře do
stali, kteří byli na př. ubiti v koupelně při při
jímacím koupání, nevím.

Když na ně dojde řada, musejí nechat své 
dřeváky stát na schod'šti před budovou a tak 
vcházeli bosi nebo v ponožkách, sehnal-li někte
rý nějaké, před tyto pýchou sešílevší zuřivce. 
Tak se v nich láme lidská čest, tak se iim vště
puje, jak úplně bezprávnými raby se stali pře
kročením prahu koncentračního tábora.

Připomínám to vše naprosto ne proto, abych 
rózdmychoval pudy mstivosti v lidech, nýbrž, 
jak jsem řekl, abych rychle zapomínajícím do-

Katollčtí medikové a medlčky!
Medloká sekce České ligy akademické v Praze 

uskuteční koncem školního roku nebo na počátku 
prázdnin, první stavovské exerclcle specielně pro vás. 
Jisté chápete význam tri dnů plodného zahloubání se 
do problémů vlastní duše a hojnou účastí svůj zájem 
projevíte.

Aby mohly býtl učiněny patHčné přípravy, hlaste 
se co nejdříve, nezávazné zatím, na adresu CLA. Pra
ha III., Josefská 23, u sv. Tomáše, bud písemné, nebo 
osobně denně od 14 do 1Ö hod. 

jednou v kostele stát. Nechápu dost dobře, proč 
jsou t. zv. školní mše svaté, při nichž mládež 
stoji, zatím co lavice obsazují dospěli nebo jsou 
prázdné. Skolni mše sv. by měla být opravdu 
pro školní mládež, která by usedla do lavic, 
V lavici lze sedět, klečet a stát podle liturgic
kých pravidel. Je-lj školní mše svátá krátká, 
nak snad ani to stáni není na závadu. Horší už 
je, když je při ni dlouhé kázání a ještě horší, 
když toto kázáni při školní mši svaté je určeno 
— dospělým. Bylo by dost těžkým problémem 
najít správný a vhodný výraz jak pro šestileté 
prváčky tak pro dvacetileté oktavány a rozhod
ně by těm i oněm prospělo, kdyby se promluvy 
před společnou nši svátou konaly zvlášť (na př. 
ve škole). Žádat však od dětí, aby poslouchaly 
čemu nerozumějí, a pak se jen zbožně ve stoje 
dívaly na oltář, považuji za naprosto nepsycho- 
logické. Je třeba naučit děti modlitbám ke 
mši svaté a písním. Pale teprve by se mše svátá 
i tčm nejmenším objevila jako něco krásného, 
protože jejich. Tato aktivita by se dala podle 
místních poměrů ještě stupňovat, jak po strán
ce vnější (na nř. výzdobou oltáře, přinášením 
dárků) tak i vnitřní (svaté přijímání).

Výtku nesrozumitelnosti a užití cizí řečí (la
tiny) při mši svaté odmítneme poukazem na 
cizí filmy. Casto bývá v kinech na anglickém 
nebo na sovětském filmu více dětí a menších 
děti než v kostele. Také zvuku nerozumějí, ale 
maminky jim děj vysvětluji. Když budou totéž 
dělat i v kostele brzy nebude ani latina dětem 
cizí.

Transponovat bohoslužby do dětské tóniny 
znamená tedy umístit a zaměstnat děti v kostele 
i při mši svaté tak, aby měly stále co dělat- 
Socha chválí B'ha svou nehybnosti. Je-li ditě 
přiocléným pohybem, ať chválí Boha tímto po
hybem: rukou (kříž. sepnutí) nohou (kleknuti, 
povstání), úst (modlitby, zpěv).

Je pravda, že i děti si mají zvykat na po
slech kázání, ale je potřeba, aby kazatelé neza
pomínali. že mají před sebou děti, které je bu
dou rádi a ochotně poslouchat, když jim pří
stupně vysvětlí slovo Boží. Přístupně, srozumi
telně a krátce. Ještě léně, kdyby mohly být děti 
i při kázání aktivní, takže by na př. v prvé části 
odpovídaly na kazatelovy otázky (z katechis
mu).

Slyším už napřed: Vždycky se to dělalo tak, 
že děti stály před mřížkou a dospělí je okřiko
vali. aby byli zticha, jaképak novoty.

Nevím, bylo-li to vždycky takhle. Myslím, 
že v prvních dobách křesťanských byla účast 
všech věřících pří mši svaté hodně aktivní. Více 
než dnes. Lidé se s knězem modlili, s knězem 
obětovali, s knězem přijímali. Co z toho zbylo 
dnes?

Někde jen to, že kněz koná sice u oltáře totéž, 
ale lidé zpívají líbivou (nemešní) nísnlčku. nebo 
se modlí růženec. Nerozumějí tajemství. Zá
klady k nochot ení či nenochooení pejsyětější 
obětf se kladou 'už v dětství. Vedle tradice ie 
potřeba i trochu psychologie. Umět zahrát 
na děti. KBH.

dal materiál k spravedlivému srovnání dvojího 
právního postupu. Abych zapomínajícím při
pomněl, oč vlastně šlo, co to bylo vlastně to 
kolaboranlství. s kým a na čem se to kolabo
rovalo. O zásady jde, které L zv. »realisté« 
velmi neradi poslouchají, protože by pak jejich 
moudro-t a i jejich počestnost jaksi pozbyla 
lesku. O zásadu, že zlo a dobro není totéž. Že 
třeba zlo jmenovat zlem a jednal-li jsem zle. že 
je třeba to uznat. Že v životě jednotlivců a tím 
méně v životě národů se nevystačí s morálkou 
mazaných venkovských hostinských na jedné 
straně, nebo perutným slovem: »Český sedlák 
neutíká z půdy, na které žili jeho předkové, kde 
se narodil a kde umírá«, na druhé straně. 
Každý, 1 český sedlák, se musí uhnout, když se 
na př. valí povodeň. Jen tak si zachová život 
a sílu k nové práci. To jsou tedy ty zásady, které 
je dobře stále vštěpovat a připomínat.

Bylo by určitě na světě lépe, kdybyohom se 
zásadami více řídili. Bylo by mez! námi jasněji, 
bylo by mezi námi více důvěry, ba 1 lásky více. 
Křesťan, který na př. zdůrazňuje, že zlo a dobro 
není totéž, se se stejnou houževnatostí musí do
volávat zásady odpuštění, 1 když neúnavně zdů
razňuje. že smíření není možné na nějaké bez
barvé lhostejnosti a na měkkýšovitém přizpů
sobování se potřebám dne. Jestliže na př. zpívá 
Církev o noci velikonoční, o noci Vzkříšení: 
»Tato noc zahání zločiny, nhmývá víny, vrací 
nevinnost klesnuvším a veselost zarmouceným. 
Rozptyluje záští, bndu.1e svornost, odzbrojuje 
panovačnost.« pak bychom neměli ta slova po
slouchat bezmyšlenkovitě, nebo se na pě dívat 
jenom jako na krásnou ukázku církevního 
umění slovesného 1 hudebního. To je především 
věčně stejné velikonoční poselství, které buď 
splníme a pak pocítíme, že Kristus doopravdy 
vstal, nebo nesplníme a budeme se dále vléci 
v nedýchatelné atmosféře polovičatosti a po
vrchnosti a bude o nás platit slovo Pavlovo: 
»Vy jste příčinou, že jméno Boží je zneuctíváno 
mezi pohany.«

Už staří židé, kterým říkáváme tvrdl a ne
milosrdní, mívali svou velikonoční amnestii. Na 
jejím základě byl kdysi propuštěn Barrabáš. 
A v tom byla naše spása. Ježíš musil umřít, 
abychom my mohli žít, abychom my všichni 
mohli dostat amnestii. Před sluncem Jeho sva
tosti blednou všechny naše hříchy. I my bychom 
tedy měli dovést odpouštět, jako Otec odpustil 
nám. I my bychom tedy měli slavit své veliko
noce smířením, odpuštěním, amnestií, nejenom 
planým! řečmi o velikonočním míru. Pak by
chom mohli říci, že jsme křesťané. Kristus byl 
obětován jako náš velikonoční Beránek. Hoduj
me tedy ne ve starém, stuchlém kvasu, ne 
v kvasu zloby a špatnosti, nýbrž čistými, novými 
pokrmy upřímnosti a pravdy. ak.

RNDr. Artur Pavelka:
v

Cesko-slovenský 
velikonoční mír
(Samozřejmě ne pouze na dva dny nebo 
na týden, jak vypadávají velikonoční míry 

nekřesťanských hunianitářů.)
Byl jsem vždy přesvědčen, že srdce věřícího 

Slováka pochopí jednou srdce věřícího Čecha. 
Nicméně jsem natolik podlehl v posledních le
tech hlasům našeho českého tisku, že jsem ne
dávno odjížděl na Slovensko s určitou skepsí.

Stačilo však milé pozváni bratří Slováků, sta- 
' čilo několikadenní pobyt mezi starými 1 no
vými přáteli aby srdce zaplavil hřejivý pocit 
upřímné bratrské lásky a abv hlava bvla bo- 
hafšf o několik pohledů, nikoliv na Slováky, 
nýbrž pohledů Čecha na Čecha, pohleď na nás, 
na sebe. Stačilo několik dni bratrského soužití 
a skepse se rozplynula.

Zajisté jsem sl také uvědomil složitost celé
ho problému československého, který je zejmé
na pro starší a současnou generaci tíživým bře
menem na poli politickém. Ale na Slovensku ži
je také generace politicky žádným dědictvím 
dosud nezatížená, s’ovenské mládež studující, 
zejména mládež akademická a s ni jeií dorost, 
středoškolské studentstvo posledních tříd. Tyta 
mladé duše odložily terminologii politickou, kte
rá se tak neúprosně vkrádá nám všem na ja
zyk při různých diskusích, tyto mladé duše ho
voří jazykem jasným a srozumitelným každému 
z nás: jazykem poctivě věřícího a poctivě pra
cujícího katolíka. Spojeni náboženského života 
v celé jeho vytrvalé snaze po stálém vzestunu 
se soustavnou snahou o neileoší odborné vzdě
lání jest nejvýraznějšim znakem nastupující ge
nerace a zanechává v upřímném Čechovi také 
hlubokou stopu.

Mezi příslušníkem těchto mladých pracovitých 
Idealistů a mezi praktickým katolíkem českým 
není dne žádné reálné přehrady, jsme si tak 
blízcí, jak si to jen lze nřáti. jenže o sobě skoro 
vůbec nevíme. Zde je třeba vážné nápravy. Jest 
třeba, abychom se více navštěvovali, jest- třeba 
spolupráce na poli intelektuálním i duchovním. 
Jest třeba psát! vzájemně do bratrského tisíců, 
Cech do slovenského. Slovák do českého a vět
šina zdánlivých bariér se ztratí jako sníh v jar
ním slunci.

Je-li vůbec nějaký poznatek z návštěvy čes
kého katolíka na Slovensku závažný, pak je to 
poznatek nedostatku nás samých. nás Cechů. 
My Slováky máto známe. My musíme změní» 
svůj názor o mladém slovenském vzdělanci a 
řekněme to hned, musíme jej více milovali, 
milovat! tak. jak on již miluje nás.

Vždyť náš český postoj ke Slovákům se do
sud nedoved! úplně vymaniti z někdejšího po
stoje zkušenějšího bratra, jenž m'adSImu udílí 
rady a někdy dokonce 1 napomínání. Pomlčím 
o zlobných útocích některé částí českého tisku, 
které jsou věřící duši cizí. Takový povýšený a 
mentorující postoj může argumentovati sebe 
přesnějšími důvody věcným), o jednom však 
určitě nepřesvědčí, že totiž základním tónem 
takového postoje je opravdová láska, která má 
živelnou snahu druhého pochopit!.

Zvláště v těchto dnech, kdy slovenská veřej
nost je vzrušena velkým politickým procesem, je 
třeba, abychom zvýšili úsilí o pochopení sloven
ské duše.

Nemají-li všichni příslušníci našeho českého 
národa tolik vnitřního bohatství, aby mohli 
vzplanout! činorodou láskou k bratřím Slová
kům, pak aspoň věřící katolík musí pochopit! 
tu'o neskonale dobrou duší probouzejícího se 
slovanského národa. Jsme denně svědky toho, 
že naše láska dovede zahrnout! i nepřítele, i ty 
bloudici bratry, kteří nám často chystají úklady 
a překážky, my rány a zlobu jejich oplácíme 
zvýšenou láskou. Jak bychom neměli hořetí, 
když vdechujeme čistý a upřímný van sloven
ské katolické mládeže.

A kdyby 1 při pohledu na tuto slovenskou 
mládež ještě zůstaly v duší některé výhrady, i 
kdyby na Slovensku se našli věřící duše, které 
by nemohly překonati nějaké nárazová překáž
ky, pak i tyto přehrady se musí rozplynout! v 
žáru závažných slov. jež. z úst Svatého Otce při
nesl msgr. Lazík nám všem: »Svatý Otec nám 
posílá svůj zvláštní vzkaz, abychom my všichni 
katolíci v celé československé republice zůstali 
pevně v jednotě s Kristem, abychom všichni 
svorně spolupracovali na povzneseni a výstavbě 
katolického i národního života.«

Slova Sv. Otce padla na Slovensko na půdu, 
zeiména v řadách mládeže, dobře připravenou. 
Vždyť nemyslí tam akademik jinak na jednotu 
s námi než v jednolé Kristově. A o tuto usiluje 
soustavně. Nemusím věřícím duším českým vy- 
kládati, co to znamená. Ze je to především sna
ha o prohloubeni duchovního života, o stálý 
vnitřní vzrůst, o pravidelná rozjímání a hojná 
svátá přijímání. Ci je to málo opravdovosti, když 
v jedinou neděli přistoupí čtyřitlsíce akademiků 
po celé zemi ke stolu Páně v plném vědomi své 
vnitřní vzájemné jednoty’

A tato duchovní obroda je provázena vážnou 
snahou o důkladné odborné vzdělání. A ovoce 
tohoto nyní již několikaletého úsilí je zřejmé. 
Nemusí sl věru nikdo činitl násilí, kdo se sejde 
s mladým lékařem, s mladým přírodovědcem, s 
mladým filosofem nebo s jinými mladými vzdě
lanci a nikoliv v poslední řadě s mladým slo
venským knězem: bude hovořit! rovný s rov
ným a nezřídka převýší i Slovák hloubkou své 
vyspělosti českého partnera.

Dáme-li i my více lásky naším slovenským 
bratřím, splníme i my odkaz svátého Otce, jenž 
svými slovy podepřel linií samého presidenta 
naší republiky. Skrze kněze vězně s arcibislpi- 
pem pražským drem Beranem v čele nedávno 
nám katolíkům uložil president republiky svátou 
povinnost, vykonali vše, co je v našich silách pro 
vzájemné sblížení obou našich národů.

Bude pravým výrazem opravdovosti, se kte
rou svého presidenta i svého arcibiskupa a Sa
mého Svatého Otce plně pochopíme, když nadále 
své milé bratry Slováky budeme méně přehlí
žejí a poučovati, za to tím více nejen slovy, nýbrž 
i skutky svými m-llavatí.



Pan arcibiskup 
na Kladně

Nový pražský arcibiskup přijel po prvé na 
Kladno a zúčastnil se kročehiavských pašijových 
her v městském divadle.

Přijel bez slavnostních projevů, vítáni a přece 
mile působila na nás, pozorovatele a jistě i jeho 
se dotkla pozornost, prokázaná mu politickými 
vězni z Kladna, kteří se k němu přihlásili.

Dostal od nich hornický kahan a krásně te
panou růži. Nešlo o pouhé gesto.

A vy, mili kamarádi našeho arc.pastýře. vité 
to také

Dali-ii jste mu kahan, on by vám chtěl dáti 
olej a světlo věčných pravd. Chtěl by s vás 
sejmout břimě vaši zklamanosti. vciechnouti no
vý život a naději, býti ne kamarádem, nýbrž 
skutečně bratrem v Kristu. Toto pouto trvá a 
utužuje se v krvi Kristově — kamarádství chlad
ne a rozpadá se.

Za krásnou, bílou růži, bratři z Kladna při
jměte diky a vřelé objeti nás všech.

A až přijde náš arcipas‘ýř po druhé asi 
v květnu do černého Kladna, nesmíte zase chy
bět vy mezi těmi, kdož přijdou jemu v ústrety.

Obrana lidství
»Výroba je k vůli lidem a ne naopak, lidé 

nejsou k vůli výrobě.« Tuto zdánlivě samozřej
mou větu jsme četli nedávno v »La Croix«, kde 
upozorňovali, jak výrobní horečka vede dnes 
mnohde k tvrdostem, iak jsou nui eni do práce 
i dělnici těžce nemocni, matky malých děti a 
pod. A jak tato výrobní horečka řádí i v zná
rodněném průmyslu ba hlavně tam. Nevim, zda 
toto nebezpečí, konstatované ve Francii, je aktu
ální i u nás. Jistě že i u nás. Lidé jsou všude 
stejní. A neni při tom ani třeba připomínat, že 
lidé nejsou k vůli výrobě, nýbrž že výroba je 
k vůli lidem. Vždycky bude k vůli lidem, otázka 
je jen, zda k vůli všem, lidem, nebo jenom 
k vůli vedoucím.

Zde je nebezpečí státního kapitalismu, ne
bezpečí zbožnění společnosti. Kdysi se mohl 
dělník udřít pro majitele závodu, pro podni
katele dnes se bude moci možná udřít pro za
jištěni pro prosperitu, pro moc a vliv státu. Fa
natik pro kolektiv se může stát stejně nemilo
srdný jako někdejší dráb nebo modloslužebník 
zlatého telete.

A proto třeba varovat. Národní společenství 
může někdy právem žádati od nás i životy naše, 
ale jen v hodině nejvyššiho nebezpečí, jen te
hdy. kdy zbývá jen dvojí možnost: otroctví nebo 
boj.

Lék je jedině v úctě k člověku. Člověk neni 
otrok. Ani kapitálu soukromého ani státního 
plánováni. »Co je plátno člověku, kdyby celý 
svět získal a duši svou ztratil.« Kdyby vykoupil 
technický pokrok zničením zdrávi, zničením ro
dinných krbů zničením lidské důstojnosti slab
ších. Zdůrazňování a připomínáni nedotknutel
né důstoinosti lidské je hlavni sociální pravdou 
křesťanskou. Nedotknutelné důstoinosti které
hokoliv člověka. I socialismus ji zdůrazňoval ve 
svých začátcích, jeho největším idealistům šlo 
právě o jeji záchranu, ale protože v boji o ni 
popřeli Boha, zůstal jim jen člověk. A jednotli
vý člověk, právě bez zapojení na Boha, je příliš 
bezcenný a nepatrný. Proto vznikl nad nim ko
lektiv. Ale bezduchý, bezbožecký kolektiv je 
moloch, jenž pohlcuje své složky, třebaže bv bez 
nich ničím nebyl. A tak je zase třeba vrátit se 
k Bohu. On je pravým svorníkem našeho kolek
tiva. člověk zapojený naň neni již bezcenný a 
nepatrný a nikdo si z něho nemůže beztrestně 
udělat materiál ke stavbě kolektiva.

Pracujme pilně na dvouletce. tělesně a du
chovní zdraví všech pracujících považuiřne 
však vždy za hodnoty nejvyšši, které nelze niče
mu jinému obětovat. Nemusíme mit všechno 
najednou, tím mině, kdyby to mělo být vykou
peno néiakým moderním nevolnictvím, tvrdosti 
a necitelností. Nesmíme dopustit, aby i dnes, 
i u nás byla pravdivá slova: »Člověk člověku 
vlkem.« ak.

Mladí kulturní 
pracovníci
usiluji o účinnou spolupráci, ať jsou to organi- 
sace studentské, na Moravě vysokoškolský Mo
ravan. y Praze Česká liga akademická, či stře
doškoláci soustředěni v Ústředí katolického 
studentstva, anebo organisace ostatní katolické 
mládeže. Nejpotěšitelnějši je spontánní iniciati
va jednotlivých složek, které přicházej! s pro
pracovaným programem, jenž je v každém pří
padě nejen ideově sjednocující, nýbrž tryská 
z bezprostředních životních a pracovních zájmů 
a úkolů.

Jestliže potrvá jistou dobu, než se narýso
vaná spolupráce projeví, bude to pravděpodob
ně při nejbližši příležitosti Svatovojtěšských 
oslav a v práci, jež se váže k jubileu Otce vlasti 
Karla IV. Rovněž snaha o určitější zpeněženi 
tisku pro Katolickou mládež vyplývá z četných 
hlasů oo jeho tvárném zaměření.

Dalekosáhlý význam se přikládá sblíženi a 
organisačnlmu prolnuti mladých katolíků slo
venských a českých. Mladí se navzájem burcuji 
ze sevření, jímž je počastovalo byrokratické 
komando no válce, jak známo také »sjednocu
jící«. Dnešní úsilí o spojeni však vyplývá z roz
hodnuti mladých samotných, teprve teď to bude 
vůle lidu.

Otázka mládeže má opravdu dobrou per
spektivu v příštím vývoji, neboť se začíná zdů
razňovat život jeho celistvost a rozvoj proti dří
vějšímu doktrinářstvi jež sice oplývalo hebký
mi slovy, ale mladé v osudové zkoušce pone
chalo v bezradných situacích bez spolehlivých 
vodítek.

Ostatně otázka generační se rozhodně bude 
řešit, jen co mladí sami z výsledků různvch

Z domova a z ciziny
Četná rodina. Sv. Otec Pius XII. se dal ne

dávno vyfotografovat uprostřed velmi četné ro
diny nového čínského vyslance u sv. Stolice pa
na Wu. Třináct děli má tento diplomat, jenž je 
věřícím katolíkem, čehož je jeho četná rodina 
jedním důkazem. Obrázek sv. Otce uprostřed 
těchto třinácti děti i s rodiči přinesl tedy mi
nulý pátek pařížský »La Croix«.

Poměr německých katolíků a evangelíků. 
Pastor Asmussen, vedoucí kanceláře německé 
evangelické církve, mluvil nedávno v Mnichově 
o poměru evangelíků k církvi katolické. Pravil: 
Nevidim nic, z čeho by bylo lze usuzovat na 
možnost splynutí těchto dvou církví. Vím však, 
že mezi církvi katolickou a evangelickou se staly 
věci, které by ještě před 15 lety bylv bývaly ne
myslitelné. Vedoucí obou církvi podnikali spo
lečné akce a další spolupráce v různých oborech 
je očekávána. Svět musi počítat s tim, že pro- 
tivnictví mezi Rimem a Wüttenbergem (symbol 
Lutherovy reformace), není třeba považovat za 
nezměnitelného činitele. Svět sl musi zvyknout 
na to. že nebude již moci stavět protestanty 
proti katolíkům a naopak. Věci, které mají 
uspořádávali církve budou skutečně uspořádá
vány církvemi samotnými. Toužíme vřele zaří
dili své vztahy k církvi katolické ve světle fak
tu. že jak katolíci, tak my vzýváme jméno Je
žíše Krista, že však následkem našich lidských 
slabosti a našich hříchů jsme dosud nedospěli 
tak daleko, abychom Je mbhli vzývali společně 
v jediné církvi.

Boj temna proti světlu stále pokračuje: »Dnes 
je americký velkokapitál podporovatelem spo
jenectví s Vatikánem a společně s nim připra
vuje nástup proti demokratickým silám.« Tato 
věta z komunistické »Tvorby«, z článku známé
ho pseudonymu André Simone, pod nimž se 
skrývá staré jméno židovsko-německé. je také 
jedním znamením zmatků dneška. Demokracii, 
jak známo zachránili Američané. Jistěže ne 
sami, ale přece z velké části oni. Nikdo neupře, 
že Roosevelt byl velký demokrat, že byl po ce
lou válku naději všech demokratů, jistě i Sta
linovou, a že žil ve velmi přátelských stycích 
s Piem XII. Dnes se přes noc. podle André Si
mona, náhle stali Američané nepřáteli demo
kracie a demokraty jsou patrně jen lidé rázu 
André Simona nebo lidé, kteří »demokraticky« 
hospodařili v České Kamenici. Při tom se však 
v článku, kde je všecko páté přes deváté smí
cháno dohromady, prohlásí za hlavního nepříte
le demokracie Vatikán, aby se po př. mohlo 
bouřit proti katolíkům, proti katolickým kně- 
žim jako sluhům Vatikánu. Bude to lehči, bude 
to méně riskantní, než třeba proti Němcům. 
Židů už je málo, ty vybil Hitler. Ty házeli 
»lidu« nacisté, komunisté mu pořád chtějí há
zet Vatikán a ty, kteří v něm vidi Peirovu ská
lu duchovního světa a ne obludu reakce, jak 
pořád straší v myslích marxistů.

Války stále pustoší misie. Jak známo, bojuji 
od vánoc Francouzi ve vzbouřené Indočině. »Lá 
vie intellectuelle« píše o tomto boji: »Pro kře
sťana je toto drama ještě bolestnější. Tato in- 
dočínská církev, která se s hrdosti prohlašuje 
za »nejstarší dceru nejstarši dcery Církve« (Ti
tul nejstarši dcery Církve má iak známo. Fran
cie. Tímto titulem ji nazývají mnohdy i pape
žové) se zrodila z krve 100.000 mučedníků. Je 
dnes poměrné nejčetnějši ze všech církví asij
ských: 2 miliony katolíků z 23 milionů všech 
obyvatelů. Naproti tomu je v Japonsku jen 
180.000 katolíků. 1.500.000 v Číně a 5 milionů 
v Indii. V Indočině je dnes 1500 domorodých 
kněži a několik domorodých biskupů. Katolická 
akce se organisuje: v dobách japonské okupace 
se neobyčejně rozvinula a má ve svých řadách 
vynikající osobnosti.«

Mistr Foerster mezi mládeži. I list Sdruženi 
kulturních organisací by měl mit mnohdy více 
taktu při některých základních nojmech kultur
ních, z nichž nejzákladnějši je úcta, úcta k po
svátnu, úcta k Bohu. Měli tam na př. v úterý 
malou zprávičku o návštěvě J. B. Foarstra mezi 
středoškolskou mládeži. A ústy jednoho z těch 
studentů ji takto liči: »Roku 1947. ve středu 26. 
března, jsem viděl muže. jenž, mluvil se Smeta
nou a znal se s Dvořákem a Fibichem ... Mluvil 
o umělecké práci, že je sice od Pánaboha. ale 
že bez učeni a cvičeni se ani s Pánembohem nic 
nedokáže.« V tom je tedy ten nevkus. Tak to 
jistě Mistr Foerster neříkal. Za prvé jistě ne
mluvil o Pánubohu. nýbrž o Pánu Bohu. A sotva 
asi řekl, že bez učeni a cvičení se ani s Pánem
bohem nic nedokáže, nýbrž řekl to asi takto’: 
»Umělecké nadáni je dar Boži. My sami si je 
nemůžeme dát. A dostaneme-li. máme být za ně

K 140® výročí smrti sv. Benedikta, zakladatele ře
hole benediktinské a patriarchy západního mnlístva, 
připadající na letošní březen, napsal vynikající mono
grafií o sv. Benediktovi emauzský P. Marian Schaller. 
Kniha patří celým svým pojetím 1 zpracováním k nej
lepším světovým dílům o sv. Benediktovi vůbec. 
Knihu v krásné grafické úpravě vydalo nakladatel
ství Boh. Ruppa v Praze IT.. Jindřišská 23. Bro2. 
30 Kčs, váz. lál Kčs, Dodá každý knihkupec.

samovolných akcí poznají jejich pochybenost 
zásadní a zlou vůli v prováděni.

Katolická mládež se vyznačuje dnes jedním 
zcela novým rysem: Spoléhá na své vlastní při
činěni. a pokud se naskýtá dobrá rada a pomoc 
od dospělých, té neni vždy dostatek, chápe ji 
jen v tom smyslu. Řešeni svých problémů si 
klade za vlastní úkol a i vedení v tom směru 
si stanov! sama.

To jsou v zásadě vyjádřené předpoklady si
tuace. z niž mládi katolíci vycházejí k splněni 
svých ideálů. - O. T.

Rytíř Jiří. Hra o 1 dějství, H výstupů. Je to nová 
hra o sv. JIM v rytířském pojetí XIII. století, ne
obyčejně vhodná pro akademie a besídky mládeže ju- 
nácké i nejunácké. Svěží a strhující, s hlubokou 
myšlenkou obětavosti pro záehmnu všech, osobni sta
tečnosti. boje proti zlému. Cena 10 Kčs. Na 5 exem
plářů provozovací právo. Objednávky adresujte: Junáa 
47. středisko. Praha.. Ječná 3. 

vděčni. Dá-li však někomu Pán Bůh toto nadá
ni, žádá od nás. abychom je pěstovali, rozvíjeli, 
abychom poctivě spolupracovali na jeho zdoko
naleni. Zanedbáme-li to, bude to naše vina, na
dání od Boha obdržené bude pro nás neplodnou, 
zakopanou hřivnou, nesplníme své povinnosti 
ani vůči Bohu, ani vůči svým spolubratřím.« 
Tak to jistě Mistr Foerster řekl nebo zamýšlel. 
A kdyby to tak »Svob. noviny« přinesly, byly 
by snad některého toho studenta-čte.náře nadchly 
k úctě k Bohu a úctě k práci. Takto to však 
působí jen jako špatný vtip.

Vděčnost o dvojí tváři. Obžalovaného Rudol
fa Berana prý pohnulo až k slzám, když se při 
přelíčení přečítalo prohlášení MNV v jeho ro
dišti v Pracejovicich, v němž občané, přísluš
nici všech politických stran, pokládají za povin
nost svých srdci a duši dosvědčiti. jak Beran 
z vlastni kapsy zveleboval obec a pomáhal kaž
dému, kdo o to požádal. To je hezká vděčnost, 
řeknete si. Jak to však spojit s tim. že táž obec 
si slavnostně rozparcelovala Beranův majetek 
hned velmi brzo po květnových dnech z r. 1945? 
Tedy buď je to vděčnost velmi laciná, nebo tu 
parcelaci dělal pan ministr Duriš. který tam 
tehdy nadšeně řečnil a ne sousedé pracejovičtí.

Nezapomínat a dávat věcem pravá jména. 
Tři strany v předsednictvu ústředního národního 
výboru hlav, města Prahy se postavily proti po
řádáni manifestačního projevu za demokratické 
Recko, čímž se mini odboj proti nynější řecké 
vládě. Protest proti manifestaci byl jistě správ
ný. Každý vi. že ie to vlastně protest proti Tru- 
manovi. Manifesace totiž nikomu nepomůže a 
nám uškodí. To se pak bude půjčka v Americe 
ještě hůře shánět Někdo by ovšem mohl říci, 
že je to idealistický projev sympatii s bojovníky 
za právo a ten. že je přece hezký, i když právě 
nepřináší hmotných výhod. Je to přece mani
festace proti řeckému fašismu, řekne někdo. 
Jenže v tom je právě překrucováni pojmů. Je 
třeba si vzpomenout na podzim r. 1940. Francie 
byla poražena Rusko ještě nebojovalo. Anglie 
jediná vedla bitvu o Britanii stála pevně pod 
údery německé Luftwaffe a bojovala o své ná
mořní cesty s ponorkami. Všichni ostatní se 
tehdy jenom di li. Maličké Recko tehdy jediné 
asi 28. října 1949 se nebálo říci ne fašistickému 
Hitlerovu zaprodanci Mussolinimu. dovedlo fa
šisty zadržet, pora-it. podlehlo až na jaře 1941, 
když mu německá vojska vpadla do týla přes 
Bulharsko. V Rec..u vládl tehdy tentýž král, 
jenž tam vládne dnes. Nebyl-li fašistou tehdy, 
není jim pravděpodobně ani dnes.

Hlas z pohraničí. Voláme z Ervěnic znovu, 
voláme naléhavě. Nenechte nás tu propadnout 
bezbožectvi! nestačí výpomoc. Je nutná soustav
ná práce, je třeba se rvát o každou duši. Infor
mujte se! Uvidíte, že je tu jedno z nejbolavěj- 
šich míst Podkrušnohoří — bez českého kněze 
Duchovní správce vzdálené farnosti dčlá co mů
že. ale zde je třeba žit mezi námi, dýchat přímo 
ty protináboženské větry a pevně stát a ostatní 
podpírat. Vždyť se přece někdo ustrňte!

Minulý týden zemřel Franta Sauer. Kdo to 
byl, se ptáte? Michal Mareš, bývalý anarchista, 
o něm napsal ve »Svobodných novinách«: »A jak 
to už v životě bývá obrazoborec Sauer, inspi
rator svrženi Mariánského sloupu na Staroměst
ském náměstí v listopadu 1918. několikrát se 
mi zmínil, že to vlastně neměl dělat, že tak mno
hou zbožnou dušičku připravil o místečko kde 
si mohla modlitbičkou ulevit od pozemských 
strastí. Nyní umřel u ctihodných pannen na 
Malé straně u Milosrdných sester, které poslou
ží každému, tak jako nikdo jiný, na cestách 
k uzdraveni nebo na odchodu z pozemské pouti. 
I František Sauer o nich mluvíval s úctou a 
respektem.«

Těžká rána ministerstvu informací. Je stále 
osiřelejší. Už nemá nikde kolegů. Už i Poláci 
ministerstvo informaci zrušili a to je co řici. 
protože tam jistě mají s všelijakou převýchovou 
vic práce než u nás.

T. V. se znovu vraci k »integrálním katolí
kům«. Nebudu se zase přít o slovíčka. Z kontextu 
encykliky a ze situace doby, kdv byla psána, je 
smysl toho názvu velmi jasný. Chtěl bych je
nom dodat toto: Podle T. V. prý můj článek 
vrhá nespravedlivé odium na ty, o nichž bylo 
užito výrazu »integrální katolíci«, t. j. na ně
které katolické spisovatele. Já však se o nich 
vůbec nezmínil, nebylo vůbec mým úmyslem 
se jich dotýkat, protože oni sami o sobě tohoto 
výrazu nepoužili a jeden z nich mi řekl vý
slovně. že se nikdy nevydával za integrálního 
katolíka. ak.

Nový Papini. Po slavné knize Giovanni Paplniho 
• Život Kristův«, ziskavM si mezinárodního úspěchu, 
dobývá si vřelou pozornost katolického světa druhá 
neméně významná kniha Papiniho »Sv. Augustin«» 
Kniha vyjde česky během měsíce dubna v naklada
telství B. Ruppa. Praha II.. Jindřišská 23. Pečlivý pře
klad pořídil Dr. Jan Brechensbauer. Dodá katdý knih
kupec.

FILM
Pro dospělé:

Jana Eyrová, sirotek lowoodský. USA. Příběh dív- 
ky-sirotka v první polovici 10. stol., zpracovaný podle 
známého románu Charloty Bronteové. Prostředí a ná
zory tehdejší Anglie jsou věrné podány, takže tím 
nalde přijeti hlavně u těch, kdož mají zálibu v ro- 
intnilitk.vch příbězích této doby. TI.

Caxablanca. (S výhradou.) USA. Drama Čechoslo
váka a jeho ženy v severoafrické metropolí Casablan- 
ce. kde se soustřeďovalo v minulé válce ilegální proti
nacistické hnutí. Mezi většinou vzrušující náolnf ne
chybí ani celkem známá zápletka manželského troj
úhelníku. TT.

NOVÉ KNIHY
★ Ladislav Kuncíř, Praha TI., Národní 6. »Modlitby 
prvních křesíanů«. Vybral a přeložil Dr. Antonín Stříž. 
Cena brož. Kčs 45.—.
* Universum, Praha TI., Václavská i*, s. S. Ghelfand: 
•Dialekticky materialismus«. Vyšlo jako svazek 
knihovny »Nové dílo«. Cana brož. Kčs 35.—.

Dr JAN EV. URBAN OFM

K BOHU
Průvodce duchovního života

Tato knížka chce být vůdcem na cestě 
k Bohu, chce položit jasný základ viry, 
mravnosti a dobra. Má býti průvodcem, 
kterého můžete miti vždy u sebe.

Kniha íe rozdělena na dva dily: I. na
ukový a rozjimavý obsahuje poučeni o zá
kladních pravdách viry, o KA. o duchov
ním vedeni, o přikázáních Božích a církev
ních. úryvky ze spisů sv. Otců, rozsáhlý vý
klad církevního roku s přehlednou tabulkou 
a seznamem části Pisma sv.. jak se čtou 
o nedělích a svátcích. II. dli je rozvedením 
dílu prvního. Obsahuje podrobné poučení 
o svátostech, zpovědni zrcadlo, mešní řád. 
mše podle církevního roku, liturgické mod
litby. soukromé modlitby, malé hodinky 
k Božskému Srdci Páně, malé hodinky 
k Panně Marii, litanie, růženec, pobožnost 
křížové cesty, smírnou adoraci na první pá
tek v měsíci a střelné modlitby.

Kniha vychází už ve čtvrtém vydání, 
v malém kapesním formátě. Vázaná v plát
ně stoji Kčs 85.—.

U všech knihkupců.

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD,

PRAHA II, KARLOVO NÄM. CIS. 5.

Arcidiecésni Katolická akce v Pra- 
z e sděluje všem vikariátním finančním referentům, 
že sbírka »Mariánská daft« nebyla na květen povolena 
a proto se nekoná. Další disposice budou včas ozná
meny.

Radově gymnasium Papežské koleje T. J. 
na Velehradě přijímá do II. třidy pro školní rok 
1947—48 zbožné, zdravé a nadané hochy z prakticky 
katolických rodin, kteří budí naději, že se stanou kně- 
žimi-misionáři. Mohou se hlásit hoši dvanáctiletí. 
Bližší informace sdělí ředitelství.
* Na kněžství ▼ řádě františkánském chce Tě připra
vili kolej svátého Antonína v Kroměříži. Přihlášky 
studentů do prvních i vyšších tííd přijímá stále ředi
telství koleje — Kroměříž, p. př. 23.
ý Juvenát salvatoriánů ve Valaš. Meziříčí přijme pro 
příští školní rok zbožné a nadané chlapce, kteří by 
měli touhu stati se řeholními knéžími. Informace po
dá: Ředitelství Juvcntátu salvatoriánů vo Valaš. Me
ziříčí.
* Ablturientům: Necítíš snad povolání ke kněžství 
v řehol IT U salvatoriánů můžeš uplatnit! všechny své 
schopnosti. — Rovněž jsou vítáni jinoši a mladí mugt, 
kteří by chtěli jako bratři laici zasvětiti své síly 
Bož. Spasiteli. Informace podá: Provincial át salvato- 
riánů, Vranov u Brna. p. Adamov u Brna.
* převorftt kanonie premonstrátského řádu Klášter 
Teplá u Mař. Lázni píljímá: do Juvenátu v Marián
ských Lázních stuďujíci vyššího gymnasia nebo kan
didáty svátého kněžství s pozdním povoláním, do no
viciátu pro tepelskou kanonii absolventy všech střed
ních škol, nebo jim na roven postavených. Po jedno
ročním noviciátů jsou posíláni na theolog:cká studia 
vedle našich theologických uč 11 lát též do Švýcar, Ří
ma a Ameriky. Do noviciátu mohou býti přijati též 
absolventi VI. tř. gymn., mají-11 Ještě jiné vzděláni, 
nebo v pozdním povolání závažnou osvědčenost 
v tvrdých zkouškách života. Zvláště jsou vítáni dělníci.

Herman Josef Tyl, převor.
* V Cechách a na Moravě mají kapucíni 22 klášterů. 
Jejích snahou je učinit z nich ohniska náboženského 
a apoštolského Života. Máte-Il chut a odvahu Jit ve 
stopách svátého Františka a vést život oběti a apošto
látu, přijďte posílit jejich řady. Bratry laiky se mohou 
stát mladíci, od 15 let; kleriky, studenti, s úspěšné 
dokončenou aspoň šestou třídu gymnasia. Přihlášky 
na Provlnciát řádu kapucínského, Praha IV. - 99. 
Gymnasijní studie pro vstup do řádu usnadní Serafín
ská škola, Třebíč, kapucínský klášter.
* Kuchaíc-katolika na letni prázdniny. Zemská lesní 
škola Junáka (pro katolíky), která bude letošního 
roku od 29. VI. do 28. VIII., hledá pro svou kuchyni 
na Červeném Hrádku u Sedlčan dobrého kuchaře pro 
přípravu 5 denních Chodů (Jednoduchých) denně pro 
cea 70 osob. Pomocníci Jsou k disposicí. Plat podle 
dohody. Zájemce prosíme, aby napsali na adresu 
»Duchovní rada Junáka, Praha II., Ječná ul. 2.

Ze Svatováclavské Ligy
v Praze IV., Hradčanské náměstí 8.

Schůzky bývalých členů C. L. A. - seniorů budou 
zahájeny v pátek dne :1. dubna o 17. hod. v poslu
chárně studia Catolica v Praze IL, Jungmanr.ovo nám. 
Od tohoto dne budou tamtéž se tyto schůzky konat! 
pravidelně vžďy každý druhý pátek v měsíci a to od 
17 do 20 hod.

Svatováclavská Liga oslaví svátého Vojtěcha 
v Praze tím, že dne 23. dubna o 18. hod. uspořádá ve 
velechrámu sv Víta zvláštní pobožnost u hrobů svá
tých českých patronů, jež bude zakončena u oltáře, 
na němž ostatky svčtco budou vystaveny a dne 24. 
dubna tamtéž účastní se mše sv., jež bude sloužena 
o 7. hod. ranní, při níž členstvo přistoupí k společ
nému sv. přijímání.

Svatováclavská Liga vybízí své členstvo mimopraž
ské, aby se nejen hojně zúčastnilo všech oslav ku 
cti sv. Vojtěcha pořádaných, ale aby i účinně po- 
monio a svý»m příkladem působilo jc tomu, aby 
zvláště »Svatá cesta« našeho předního světce-mučed- 
nika nebyla Jen zevní manifestaci, ale přispěla k du
chovnímu obrození celého národa.

Vychází s církevním schválením.
DobrovoE DřisDěvky na vydáváni časonisu jsou vítány. 
Vydává Svatováclavská Liga v Praze IV.. Hradčanské 
náměstí 8. — Telefon 617-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází tvdně. — Předplatné na celý rok 
Kčs 70.—, Jednotlivá čísla Kčs 1.50. — Poštovní sooft- 
telne Praha 208.401. — Řídi P. Adolf Kajpr T J. 
s redakčním kruhem — Odpovědný redaktor Josef 
Bláha. — Používání novinových zjiámek Dovoleno 
ředitelstvím pošt a telegrafů. — Dohlédaci oošt. úřad 

Praha 85. — Vytiskl 2lvnotlsk v Praze XII.
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V týdnu velikonočním.

Proč věříme v Kristovo 
vzkříšení?

Mimo jiné pro střízlivou věcnost, s jakou 
o něm evangelisté píši.

Máme dost látky, abychom mohli srovná
vat. Máme t. zv. apokryfy. To jsou totiž evan
gelia nepravá, vybásněná, která psali lidé, aby 
doplňovali, v čem se jim pravá evangelia zdála 
příliš krátká a suchá. Cirkev je nikdy neuznala 
za Pismo sv., nikdy se jimi neřídila. Jejich fa
lešnost poznáte z jejich mnohomluvnosti. Jsou 
mnohdy krásná, ale cítíte, že to je řečněni, že 
jsou to školské úlohy, papírové květiny. pro- 
s.é. že se to nestalo. Vezměme si dva příklady: 
jeden z t. zv. evangelia Nikodémova, kde se 
liči to, co vyznáváme ve Věřím v Boha slovy: 
»Sestoupil do pekel«. Věříme totiž, že Pán Je
žíš. vlastně duše Pána 'Ježíše, po dokonáni Vy
koupeni se zjevila dušim spravedlivých Staréa 
ho zákona v t. zv. předpekli a zvěstovala jim. 
že brána nebes je pro ně již otevřena. Tuto sku
tečnost vyslovujeme tedy ve Věřim v Boha, 
jinak však o ni nevíme nic bližšího. Naproti 
tomu ono nepravé evangelium Nikodémovo liči 
ono sestoupeni do pekel velmi obšírně. Dva sy
nové starce Simeona. známého ze scény Očišťo
vání Panny Marie, kteří byli při ukřižováni 
Páné již také mrtvi a kteří prý vstali, když se 
při smrti Páně otevřely některé hroby, o tom 
vypravuji:

Když jsme odpočívali se svými otci v tem
notách smrti, býlí jsme náhle obklopeni. zlatým 
světlem, jakoby slunečním. Královská záře nás 
obklíčila. Hned na to Adam, oteč pokolení lid
ského. zaplesal radosti a stejně tak patriarchové 
a proroci. Zvolali: Světlo! To je sám původce 

, věčného světla, jenž nám slíbil světlo, které ne
zapadá a nemá konce. Ale peklo se stalo ne
pokojným. Tu najednou zazněl hlas podobný 
hromu, podobný hukotu vichřice. A onen hlas 
mluvil: Zdvihněte knížata brány své. zvyšte se 
brány věčné, aby mohl vejiti král slávy.« A tak 
to jde dál...

Jiné takové misto, tentokrát z nepravého 
evangelia Petrova, liči zmrtvýchvstání samotné: 
»V noci, která končila svítáním na neděli, když 
vojáci dva a dva nastupovali na stráž, zazněl 
mohutný hlas z nebe, oni viděli, jak se nebe 
otevírá, jak z něho sestupuji dva mužové, zá 
říci světlem a jak se blíží ke hrobu. Kámen, 
jenž zatarasoval vchod, se odvalil sám od sebe 
a postavil se stranou. Hrob se otevřel a dva 
mládi muži tam vstoupili. Když to vojáci viděli, 
vzbudili .setníka a starší lidu, kteří tam také 
byli na stráži. A jak tak vojáci vykládali, čo 
viděli, spatřili tři muže, vycházející z hrobu, 
dva podpírali třetího a kříž následoval za nimi. 
Hlava oněch dvou, kteří podpírali, dosahovala 
k nebi a hlava třetího přesahovala nebesa.«

A nyní si všimněme střízlivého vypravováni 
pravých evangelii. Vlastni zmrtvýchvstání se 
v nich nikdy nepopisuje. Mluví se jen o tom. že 
hrob byl prázdný, mluví se ovšem o pozděj
ších zjeveních vzkříšeného Krista. Kdyby ne
bylo jejich snahou popisovat jen to. co viděli, 
nebvli by dovedli také vybásnlt nějakou záři a 
jiné zrak oslňující zjevy? Vezměte však na př. 
sv. Jana. Vypravuje o Marii Magdaleně, která 
první našla prázdný hrob a přiběhla k apošto
lům se šlový: »Vzali Pána z hrobu a nevíme, 
kam ho položili.« Docela přirozená, střízlivá re
akce: Hrob Íe prázdný, tedy někdo tělo vzal. 
Žádné básnění o vzkříšeni. A Jan pokračuje: 
Vyšel tedy Petr i t°n druhý učedník a šli k hro
bu. Běželi pak oba spolu, ale ten druhý učedník 
béžel napřed, rychleji než Petr, a přišel ke hro
bu první a nachýliv se. uzřel prostěradla leželi, 
ale nevešel. Tu přišel Petr a vešel do hrobu, 
i uzřel prostěradla ležeti a roušku, která byla 
na hlavě jeho, ležeti nikoliv s prostěradly, nýbrž 
svinutou na jednom řnistě. Potom tedy vešel 
tam i ten učednik, který- byl přišel první ke 
hrobu.

Jak nepatrné podrobnosti zde Jan nopisuje. 
Jak běžel napřed, ‘ak čekal, až Petr dojde. Kde 
leželo prostěradlo a kde ležela rouška. Citite, 
že Jan prostě popisuje to. co sám viděl a zažil. 
Jestliže však tato slova »voni přímo realitou«, 
jak se vyiadřuje Masaryk u Čapka, dýchají 
stejně skutečnosti slova následující, která ne
mluví již pouze o prázdném hrobě a o svinuté 
roďšce. nýbrž o tom. jak se Kristus zjevuje 
Magdaleně, později apoštolům a později Torná 
šovi. Jenž před nim padá na kolena se slovy: 
Pán můj a Bůh můj. Tato vypravování jsou

(Dokončeni na str. 2.)

12. dubna je druhé výročí smrt! velikého stát
níka, bez jehož energie, bez jehož velikého lid
ského soucitu by možná lines svět byl ovládán 
hákovým křižem. Všechny tyto jeho zásluhy hodlá 
vděčně uznat! hlavni město republiky v den jeho 
smrt! posmrtným udělením čestného občanství a 
jinými poctami. Jest povinnosti všech lidi dobré 
vůle vzpomenoutl tohoto velikána, střežit jeho 
odkaz, uskutečňovat dále jeho zásady.

Roosevelt je sociální reformátor své vlastni 
země a je velký mlrotvorce světa. To jsou dvě 
hlavni díla jeho života. Když se v r. 1933 po prvé 
ujal vlády Spojených států, byla tato nejbohatši 
žerné světa v nejstrašnéjšf hospodářské krist. Ve 
svém nástupním poselství k americkému kongresu
4. HI. 1933 naznačuje tuto situaci, »Naše hod
noty klesly na úroveň takřka fantasticky nízkou. 
Farmáři nenalézají žádných odbytišť pro své vý
robky, tisíce rodin přišlo o své úspory, na nichž 
léta pracovaly. Armáda nezaměstnaných občanů 
zápasí s neúprosným problémem své existence 
a stejné velký zástup jiných sotva žije ze svého 
hubeného příjmu. Ale naše bída neplyne z nedo
statku prostředků. Žádné kobylky nezpustošlly 
naši zemi. Příroda nám nabízí stále své bohaté 
poklady, které lidské ůsilf zmnohonásobilo. Hoj
nost se kupí u našich prahů .ale naše schopnosti 
jsou jakoby ochromeny před úkolem tuto hojnost

Každý- vl. jak si Roosevelt mir představoval. 
Každý ví, že jeho dílem je Atlantická charta, že 
jeho dílem je I UNRRA. Je pravděpodobné, že by 
poválečná reorganlsace Evropy postupovala rycn- 
lejl. že by byla solidnější, koyby dosud žil. Ne
jsme však patrně dost hodni takových lidí. A prá. 
vě proto musíme vždy znovu a znovu připomí
nat! jeho zásady.

MODEL PRO POMNÍK F. D. ROOSEVELTA

jejž postaví anglický národ z vděčnosti velikému presidentovi Spojených států 
na Grosvenor Square v Londýně.

Franklin D. Roosevelt

Spojené státy 
u Vatikánu

Následující řádky napsal Sumner Welles. Jent 
byt za války, za Roosevelta, asi to, co je u nás 
státní tajemník v zahraničním ministerstvu, Před 
vypuknutím války cestoval jako zvláštní pové~ 
řenec Rooseveltův po evropských hlavních mě
stech a snažil se válce zabránit nebo ji lokali- 
sovat. Tehdy také navštívil úředné Vatikán. Jeho 
řádky mají tedy skutečnou váhu, Podnětem 
článku je známý odpor amerických protestantů 
proti udržováni zástupce Spojených států u V a- 
tikánu.

Je velmi nevhodné, že kontroverse o poslání 
Myrona Taylora jakožto osobního zástupce pre
sidentova u Vatikánu vzplanula nedávno znova 
a tenkrát, iak se zdá. ve velmi ostré a dokonce 
divoké formě. Svět je již tolik rozdrásán nesná
šenlivostí. předsudky a rozkoly všeho druhu, že 
je skutečně politováníhodné, jestliže trpkosti již 
existující mají být ještě zvýšeny zde ve Spoje
ných státech.

Rozhodnutí presidentovo ponechat! Mr. Tay
lora na místě aspoň do uzavřen! míru bylo prud
ce napadeno a stejně prudce obhajováno. Není 
třeba zkoumatl pohnutky nebo dobré úmysly 
obojí strany. Jenomže způsob, iak se debata 
vede, způsobí asi zatemněni prostých skutečností.

Žádosti.o skončení Taylorova poslání se od
volávaly na tyto údaje: Je dokázáno, že rozhod
nutí presidenta Roosevelta poslali osobního zá
stupce do Vatikánu porušilo, zásadu o odluce 
Církve od státu. Dále se tvrdi, že tento krok ob
chází různé požadavky ústavy. Konečné, podle 
jednoho z posledních protestů přcdstavuie po
sláni Taylorovo »jednu z neinebezpečnéišich ka
pitol moderní tajné diplomacie«.

Lze těžko pochoplti. podle jaké logikv lze 
tvrdili .že politika zahájená presidentem Roose
veltem. v niž pokračuje president Truman, po
rušuje princip odluky církve od státu. Jfneno- 
váni presidentova zástupce u Vatikánu se nemů
že dotýkati ustanoveni naši konstituce ani miti 
vliv na naši vnitřní politiku.

Se stanoviska čistě právního tvoři ůzemi. zná
mé pod jménem Vatikánské město, suverénní 
stát, jenž je jako takový uznán většinou národů. 
Při vypuknuti válkv měly skoro všechny země, 
s výjimkou Sovětského svazu a USA. své diplo
matické zástupce u sv. S olíce, ať už to byla ze
mě ústavně protestantská, iako Velká Britanie, 
úředně ne-křesťanská. iako Japonsko, nebo 
protl-křesťanská. iako nacistické Německo. Tyto 
diplomatické mise nebyly samozře mě ustanove
ny proto, abv zintensivněly vliv Církve na stát.

President ie pověřen ústavou vedením zahra
ničních styků Spojených států. Má-li s úspěchem 
splnit! tento svůj úkol, musi mít možnost uží
vat! služeb takových činilelů. kteří se mu zdají 
nutní k dosažení informací. Dějiny zahraničních 
vztahů USA obsahuji nesčetné příklady, kterak 
president používal tohoto orává.

Jeden z důvodů, proč président Roosevelt 
poslal svého osobniho zástupce do Vatikánu, 
bylo konstatování, že USA potřebuj! všechnv in
formace. které mohou býti užitečné k vedení 
války.

Myslím však, že ještě mocnější důvod byl 
tento: President byl přesvědčen .že Vatikán před
stavuje velkou morální silu. Žádný nezaujatý 
americký občan nechťsi íe jeho víra jakákoliv, 
nemůže popřiti. že Vatikán tvoři jednu z nej- 
mohutněišich morálních sil v dnešnim svétě a 
že Papež Pius byl vynikajícím vůdcem v bitvf 
o překonání politiky krutosti a násilí a o přijeti 
zásad, jež mohou zaručiti trvalý mir.

Svatý Otec o úkolech a hodnotách 
malých národů

Při nástupní audienci libanonského vyslance, 
dne 17. března, pronesl sv. Otec krásná slova, 
která opětné dokazují, jak nespravedlivé jsou vše
chny pomluvy o tom, že sv. Stolice je ve vleku 
mocných tohoto světa a že nemá dosti pochopení 
pro >malé<.

»Při vaší řeči Jsem, pane vyslanče, s velkým 
potěšením konstatoval, že zásady, které tato apo
štolská Stolice a my sami proklamujeme jako 
mravní základnu pravého míru a rozumné spolu
práce národů, nejon velkých, nýbrž i malých a 
slabých .nalezly v srdcích Ubanonců hlubokou a 
vděčnou ozvěnu.

Vzestup nebo úpadek národů závisí na tom, 
jak dopadne boj o svrchovanost práva. Jc čas, je 
sxrchovaný čas, aby matematické sčítání zdrojů 
materiálních sil ustoupilo vážení hodnot mrav
ních, před nimiž se musí sklonití | silný, mají-ll 
národové opravdu býti osvobozeni od děsivého 
přízraku nových konfliktů v budoucnosti a má-li 
se před nimi opravdu otevřití cesta k novému 
blahobytu. Nikdo nemá větší zájem na této zrně
né mentality než státy, které bývají nazývány 
•»malými«.

Ale právě tito »malí« mohou na mnohých 
slavných příkladech ukázati, že i oni, a právě 
proto, že jsou »malí«, mohou býti průkopníky 
opravdového a zářivého pokroku.

Závér této řeči ukazuje překrásně, jak dovede 
sv. Otec harmonicky spojovat dokonalé vzdělání 
západního humanismu sc svým postavením Otce 
křesťanstva:

Biblický výraz, který přešel do společného 
duchovního majetku clvilisovaných národů, před
stavuje cedr, jenž zdobí vaši národní vlajku, jako 
symbol sily, vitality, plodnosti a klidného vzdo
rování úderům bouře.

Tato schopnost odporu a vzdorování uprostřed 
světe zmítaného nejdivočejšími vichry, vyplývá ze 
síly, hloubky a solidnosti kořenů, které tkvi hlu
boko v půdě věčných principů. Neboť, jak upo
zorňuje Apoštol národů křesťany své doby, je-11 
kořen svátý, budou svaté i větve.

Svolávajíce tedy ochranu Nejvyššího na vše
chny, které Cedr libánský shromažďuje ve svém 
stínu, udělujeme všem našim drahým synům a 
dcerám své apoštolské požehnání.

velkoryse využiti. Staré hospodařeni je v koncích. 
Kde hledat nápravu ? Podaří se nám to v té míře, 
v jaké dovedeme učinit! směrnici svých činů 
ušlechtilejší hodnoty než pouhý peněžní zisk. 
Štěstí' není jen v tom, že mám peníze. Tyto 
chmurné dny. jimiž procházíme, nebudou nadar
mo, nebudou příliš draho koupeny, naučíme-li se 
z nich, že našim pravým určením není nechat dru
hé za sebe pracovat, nechat druhé staratl se 
o nás. nýbrž naopak staratl se sami o sebe a sta
ratl se o ostatní Udl.<

Všechny základní pravdy křesťanské sociální 
nauky jsou v těchto větách. Dvanáct let prezi
dentství dalo Rooseveltovi možnost tyto zásady 
uskutečňovat. Nebyly uskutečněny ’pouhým vy
slovením. Nezáviselo to na RoosMpltovl samot
ném. Ani králové a presidenti nedokáží nic bez 
poctivé spolupráce ostatních.

Kromé toho nelze zapomenoutl na to. že 
v témž roce, ve kterém se Roosevelt ujal vlády 
Spojených států, přišel v Německu k moci Hitler. 
Takřka celé Rooseveltovo presidentstvj bylo pod 
mrakem války. Nejprve hrozby války a pak sku
tečné yálky. Roosevelt musil tedy sám věsti vál
ku. Válku proti válce. Skutečný typ války spra
vedlivé. jež chce zachránit nebo aspoň znovu na
vrátit miř. A proto Roosevelt nikdy není váleč
ník, nýbrž 1 ve válce je mírotvorcem.

Roosevelt a mír
Nejzákladnější z nich pronesl již v roce 1938 

v Buenos Aires; »Naše víra ve svobodu a demo
kracií nebude úplná, opomeneme-li vyznatl svoji 
viru v Boha. Právě vyprcháni této viry je velkou 
příčinou ctižádostivých výbojů a zápasů hospo
dářských, které jsou zdrojem lidských utrpení.

(Dokončení na str. 3.)



Proč věříme v Kristovo 
vzkříšení?

(Dokončen! ss str. 1.)

stejně prostá, stej. e nenucená, žo není rozum
ného důvodu, proč bychom jedno míso přijali 
a druhé odmítli, protože se nám zdá nemožné. 
Jak můžeme řici. co je možné a co nemožné?

Nevěřící se dívají obyčejně na věřící jako 
na naivní prosťáčky. A přece se zdá. že nevé
řici jsou naivněji! než věřící, protože dokazují 
jen svou povrchnost, dokazuji, že se nikdy 
opravdu nezamyslili nad životem, jinak by se 
jim život nemohl zdáti tak jednoduchý, tak bez 
tajemství. Sv. Augustin to vyslovuje, když mlu
ví o zázračném rozmnožení chlebů: »To nasy
ceni pěti tisíci lidí pěti chleby není menší zá
zrak než onen, jenž se děje neustále. Taková 
úžasná a podivuhodná díla Boži se dějí v kte
rémkoliv zasetém zrnku.« N.kdo z nás zajisté 
nevi, co s“ to děje se zrnkem, že najednou za
číná klíčit a růst. A třeba že to děje s mi
liony zrnky, a i když se to děje tisíciletí, ne
stává se to tím pochopitelnějším, nestává se to 
tím méně zázrakem.

Jak bychom tedv mohli rozumně řici. že je 
nemožné, aby Kristus vstal? On sám mluvil 
o zrnu pšeničném, které musí padnouti do země 
a zemřitl. chce-li nově vyrůst bohatým klasem. 
Zda tento obraz z přírody není novým přislí
bením jeho vlastního vzkříšení? ak.

Počátek svatovojtěšského jubilea 
v Praze

Vlastní svatovojtěšské slavnosti v Praze bu
dou se konati v závěru »cesty sv. Vojtěcha«, jež 
bude skončena 25. srpna t. r. svátkem Přeneseni 
světcových ostatků. Těžisko bude v užších pra
covních poradách, jež budou řešiti problémy 
našeho náboženského života.

Přípravou na svátek sv. Vojtěcha v Praze 
bude Trlduum v hlavním farním kostele Matky 
Boži před Týnem ve dnech 20.—22. dubna večer 
o 10 hodině.

V den mučednického výročí sv. Vojtěcha 
23. dubna se koná u jeho ostatků v katedrále sv. 
Víta pobožnost knězi, kteří o polednách přijdou 
do katedrály v liturgickém průvodu ze Straho
va. kde bude o li 10 kněžská adoračni pobož
nost. která vyjadřuje především duchovní a ni
terný cil svatovojtěšských slavností. Večer o 18. 
hod. je u sv. Víta tradiční pobožnost k sv. pa
tronům zemským.

V den liturgické připomínky umučeni sv. 
Vojtěcha, jež se letos slaví 24. dubna, bude 
v katedrále o šsll hod. pobožnost mládeže, po 
které ndp. arcibiskup špalírem dětí ponese leb
ku sv. Vojtěcha na hradčanskou rampu, odkud 
udělí městu požehnáni. Potom odnese v průvo
du drahocenný ostatek do světcova rodiště na 
Líbící, kde začíná první světcovo zastavení od
poledne o 14. hodině, kdy z rukou pražského 
metropolity převezme ostatek k cestě svou die- 
césf ndp. biskup královéhradecký.

Pořad »cesty sv. Vojtěcha«
Přinášíme první část »svaté cesty«. Datum 

uvádí den příjezdu, odjezd druhého dne odpo
ledne. 24. dubna Libice, 25. Pardubice. 26. Hra
dec Králové. 27. Jičín. 28. Dvůr Králové. 29. 
Broumov. 30. Náchod. 1. května Dobruška. 2. 
Kostelec n. Orl.. 3. Ostí n. Orl.. 4. Frývaldov,
5. Zábřeh. 6. Prostějov. 7. Vyškov, 8. Zlín. 9. 
Kroměříž. 10. Olomouc. 11. Přerov. 12. Hranice,
13. Bruntál. 14. Opava. 15. Hlučin. 16. Ostrava, 
17. Orlová. 18. Těšín. 19. Frýdek, 20. Val. Mezi
říčí. 21. Slavičím 22. Uherský Brod. Poté svět
covy ostatky budou uctěny na Slovensku, kde 
ó 'jod. Boží svatodušní 25. května budou slav
nosti v Bratislavě za přítomnosti ndp. arcibis
kupa dr. Berana.

Farář u sv. Dominika
Tak se jmenuje film, na jehož premiéru byl 

nedávno zvlášť pozván pan arcibiskup pražský 
a byl prý s nim velmi spokojen. Anglicky se 

.jmenuje GOING MY WAY, francouzský pak 
velmi poeticky la Koute semée d'dtoiles — Cesta 
posetá hvézdami.

P. Doncoeur, vynikající postava francouz
ského katolicismu, napsal o tomto filmu posu
dek, který přindšijne. Napřed však píše o úko
lech filmu vůbec:

Zdá se. že sovětské radio se vyslovilo bez 
nadšeni o filmovém festivalu v Cannes.

»Úpadek měšfáckého filmového umění vy
stoupil ve velmi jasném světle. Většina promí
taných filmů, af jsou to americké, anglické, ho
landské nebo z kterékoliv jiné země, uvádějí na 
scénu alkoholiky nebo mortinisty, ukazuji nám 
rozklad lidského svědomí, svědčí o nejkrajnější 
ideové chudobě, projevují naprostý nedostatek 
víry v budoucnost, v život, v člověka.«

Af už je měšfácký film jakýkoliv, je zdrávo, 
že tváří v tvář úpadkového diletantismu nebo 
možná korupčního výdělkářství se klade důraz 
na lidský a sociální realismus uměni.

Bylo řečeno, že katedrály byly ve středověku 
bibli lidu; že na jejich malovaných oknech, na 
jejich sochách a freskách a v jejich liturgii čétli 
celý svůj život ti. kteři neměli knih tajemství 
světa vyzařované z tajemství Božího. Dnes ne
otvírá bibli lidu před jeho očima Církev, nýbrž 
biografy. Af sí obdivovatelé uměni mysli coko
liv. ve filmech se uskutečňuje prosycováni lido
vé duše a sice nesmírně mocnými prostředky.

V umění neni nic bezúčelného. Každé umění 
něco vyjadřuje. Největší umění íe to. které své 
působení rozvíjí s největší mocí. Všechno ostatní 
|e pouhá literatura. (Asi tak: mluvení pro zá
bavu.)

I my čekáme, žě filmové umění bude vyzná
vat »víru v budoucnost, v život, v člověka«. Bu- 
de-li také jednou vyznávat Boha, splní tak svou 
nejvyšši úlohu.

Několik náboženských filmů, na př. Zpěv 
o Bernndeté, o kterém jsme mluvil* před časem, 
filmů ze života kněžského, má být částečné tím
to vyznáním. P. Doncoeur mluví proto o chou- 
lostivosti téchto kněžských filmů.

»Stali isme se podívanou lidem ...« říkal sv. 
Pavel. V jeho době házeli apoštoly lvům. Dnešní 
arény jsou méně krvavé. Přesto však ani v této 
hře nejde o maličkost. Nepi to maličkost vysta
vovat! se pohledům zástupů diváků. Nejde při 
tom o život a o smrt, ale může při tom jiti 
o čest. O čest Boží, kdyby, zase podle sv. Pavla, 
jméno Boži bylo k vůli nám zneuctiváno mezi 
pohany. Nic nebo skoro nic nezůstává skryto 
z člověka, iehož gesta a výrazy tváře více ještě 
než slova jsou sledována, překvapována, zachy-

Zázračné zrcadlo
Pisatelka ze Slovenska vzpomíná 

na velikonoce před dvěma roky, kdy 
jejím městem ila fronta, kdy kolem 
padaly granáty, kdy život visel na 
nitce, kdy nám »kouzelné zrcadlo- 
ukazovalo, jak jsme v rukou Božích. 
Jsme v nich neustále, i tehdy, kdy 
zrovna kolem nás nehřmi rachot děl. 
Ale zapomínáme na to. Tyto řádky 
by nám to chtěly trochu připome
nout.

Milý Ježíškul

V době vánočních psaníček, umlčovalo mne 
— v tom čase vždy nadmíru živé — vědomí .jak 
dávno už mám ztracen nárok na místo mezi 
Tvými maličkými; u konce cesty, na niž Tvoje

cována neinemilosrdněišfm světlem. To je 
zkouška, ve které může obstát málo lidi. To sí 
třeba přiznat. A tak ie vidíte s nahou duši 
a s nahým srdcem před očima, které budou čist 
pravdu lépe než v kterékoliv knize.«

Nyni tedy konečně náě film »Farář u sv. 
Dominika,.

»Je třeba přátl Francouzům (a ovšem tedy 
I Cechům) srdce značně prostá, aby nalezla za
líbení v nevinném kouzlu »Cesty poseté hvěz
dami« (jak se jmenuje francouzský náš film). 
Neni to velké uměni ani stylem, ani předmětem. 
Něktcři se dokonce pohoršovali nad kněžskou 
postavou tak úplné zbavenou odstupu a »cti
hodnosti«; ti však se mýlí. P. O’Malley, mladý 
kaplan, představovaný Bingem Grosbym. zná
mým americkým zpěvákem, dlouho přiváděl 
z miry starého pana faráře, který pětačtyřicet 
let spravuje farnost svátého Dominika. Bylo to 
tak silné, že farář pros! velmi snažně biskupa, 
aby ho zbavil takového kaplana. Ale biskup je 
vytrvalý.

Dovede ocenit P. O’Malleyho, jenž se pro
jevuje jako apoštol plný jemného taktu, srdeč
nosti a praktičnosti. Získal lidi své čtvrti, proto
že je uměl naučit zpívat. Získal na konec i své
ho milého faráře, který jeho mladickou horli
vostí a jeho veselou přívětivosti takřka zázračně 
omládne. Jakýsi zatrpklý kritik 6i stěžoval, že 
se v našem filmu tvoří protiklad mezí zasmuši
lým a neschopným stářím a bouřlivým a příliš 
svůdným mládím. To znamená naprosto nepo- 
rozuméti prosté historii, kde dva kněžl vlastně 
závodí svými různými vlastnostmi srdce a roz
umu. doplňují se navzájem a dospívají k přátel
ství založenému na vzájemné důvěře. »My ne
máme možná stejné názory, řekne potom starý 
farář, ale máme stejné srdce.«

Někteří »vznešení« duchové budou vytýkati 
Bingu Grosbymu. že nám předvádí pouze lidské 
stránky kněze a že nic neprozrazuie jeho vnitřní, 
jeho mystický život. Je jisté, že kněžství ie něco 
vic než to! A P. O’Malley je zcela jistě dobrým 
knězem. Ale nroč se vtírat v ieho tajemství? 
I to. co nám ze sebe ukazuje, ie velmi krásné. 
Hráč golfu. uchvacující pěvec, nedostižný ša
chista a humorista ie především ochotný, laska
vý. dobrý člověk. Jednomu bázlivému a do sebe 
schoulenému starci vykládá takto tajemství 
svých úspěchů: »Kdo nemysli na sebe, kdo myslí 
pouze na druhé, tomu se vždycky všecko daří.« 
A všem kyselým censorům přejeme, aby pocho
pili. kolik krásy ie v kněžské duši, která ie na- 
olněna radosti, čistotou beze stínu, poctivosti 
bez kazů. Jsou toto rysy tak obyčejné ve stavu 
někdy tak zaměřenému k profesionální vzneše
nosti. že se oro ni zapomíná na tyto malé 
ctnosti? Jestliže američtí umělci, kteří tolik vy
nikají v této drobnomalbě. se nedávají do velko
lepých námětů, ie to možné proto, že správně 
cítí hranice tétó velkoleposti.

člověčenství neušetřilo jediného ostnu, je mi 
jaksi snáz přiblížit se s prosbou.

Chtěla bych zázračné zrcadlo. Měla jsem je 
už. Před dvěma lety. Fronta se blížila. — Při
pravit se na nucenou evakuací? Nábytek do bez
pečí za příkladem opatrných a robinsončit me
zí bednami? Svých pět švestek a prostě pryč 
s nejopatmějšimi? Co ještě do zásoby? Co kam 
zašít, zazdít, zakopat?

Otázky už dávno přerostly hlavu. Tehdy 
ustrnulému človíčkovi problesko zrcadlo — ne
bo studně? Ukazuje věci v jiném úhlu; neod
bytné starosti v něm netváří se tak velehorsky. 
Pohled do něho rozhodl: život pokud možno nor
mální nejdéle, jak se dá.

Zatím co Němci vyhazují slamniky okny la
zaretu. aby po sobě zanechali rozházenou slá
mu obvazy, a uřezané palce, starý kazatel-histo- 

rlk ve velkopátečnim kázání svým tajemstvím 
o oltáři s částkou sv. Kříže posiluje zůskotněný 
zástup (převzácné chvíle jednoty mysli a srdci), 
o velikonocích »náš Germán« — nedobrovolný 
podnájemník — naposled salutuje, ubíraje se 
»wieder zurück«, po nich jeho soukmenovci svě
domitě demoluji a opouštějí zbrojovku, za deto
naci rozmetávaných kolejnic, dvoudenní diskuse 
mezi Ivanem a Fritzem — obraz v zrcadle se 
jasní a človíček podle něho postupně zmenšuje 
počet švestek potřebných ke štěstí. potom už k ži- 
votu; vůbec se nezdá, že by třeba k žárovkám 
patřilo světlo nebo do kohoutků voda; tovární 
skladiště piše svůj souhlas červené po nebi a 
mosty při odpoutávaclm pokusu vyjádřily jej 
nahlas, než sl zkormouceně sedly do vody.

Rusové mezi námi vyměňuji vzájemné zdvo
řilost! s Němci za Váhem. Hlavní úsek je o pár 
kilometrů dál. tvrdí Míša s Miťou. ale když »po- 
kůšali« cibule k slanině neb třeba ke kousku per
níku a olízli kapku »špiritu«. neopomínají opatr
ně se krýt při návratu od zahrady na hráz k své« 
mu zakopanému kulometu; na náměstí zas ko
pají hrob — kolikátý už? Včera byli bez oběda, 
mina rozházela kuchyni v sousední ulici; dnes 
od rána sněží na rozkvetlé meruňky peří z pro
tějšího balkonu — peřina tam došla konce sláv- 
nějšího počátku.

Při pečeni rozpeků — v kleku nebo dřepu 
(ostražitost poněkud komická: přileti-li z pro
tějšího břehu oblemnějšl pozdrav, nebude se ob
těžovat hledáním nekrytého okna) zjevuje 
zrcadlo stav bez problémů kromě jediného: ne
ztratit Tvoje přátelství. Pane. (Podobá se to tro
chu postnímu oltáři: na smírné ploše jasný křiž.)

Nedělní cesta do kostela prázdnými ulicemi 
nebo výprava k pekaři na druhý kor.ee města 
není statečností (skutečnou ani předstíranou) ani 
lehkomyslností nebo tupým fatalismem. Jen ji
stota zesládiá odevzdáním, bezpečné vědomí: 
nic se nestane, jen Tvá vůle. Vím. odkud přišlo 
třináctého dubna manželovi náhlé vnuknutí, aby 
odvedl malou násilím od záhonu, kde za oka
mžik začala mina přesazovat mrkev mezi slu
nečnice. Vím. kdo jim dopřál deset — dvanáct 
vteřin aby vběhli do domu, než nás zbavila 
každoročního uvažování, že »ta meruňka má 
málo ovoce, ta švestka potřebuje prořezat« sa
mozvaná zahradnice, vskutku německy důklad
ně — až na pahýl.

Všecko je tak dobře. Jak ty chceš. A míníš-li. 
aby toto fíii — krach (někam vlevo asi ke hra
du). bylo poslední, které vnímám, abych už jen 
do příštího viděla toto slunce, oblohu a stromy, 
buď shovívavý — potom... A prosím Tě — 
odpusf, tohoto psíka nemohu odehnat — ať to 
moc nebolí.

To bylo před dvěma lety. Věci byly jasné a 
prosté, k náplni dne stačila snaha uchránit se 
všeho, co by ode mne odvrátilo Tvou tvář. Můj 
spánek od dětství nebyl (’ak pravděnepodobná 
je dnes pravda), tak pokojný a sladký. íako útrž
ky v intervalech třinedělniho jarního milost
ného šepotu ruské kafuše s německým mino
metem.

Kouř z mléka tu a tam překypřlého dým 
kadidla před všelijakými modlami zastřely mi 
zrcadlo — nebo to byla studně? Véci jsou hro
zivé. lekavé. zmatené! Dej mi v důvěrné chvíli 
samoty s Tebou vidět zas jejich pravý obraz!

Jistě za chvíli přijdu Ti s tisícem jiných žá
dosti, prosím Té. potom už nenaslouchej.

Tvoje Marie K.

Americká žurnalistika v Číně pozorovala 
útlou řeholní sestru, která čistila snětí rozežra- 
né rány raněných voiáků. »Já bych to nedělala 
ani za milion /dolarů.« poznamenala návštěvnice. 
»Já také ne.« odvětila sestra, pokračujíc oři tom 
ve své práci. — Křesťanská sestra to dělá za 
větší odměnu než milion dolarů.

Starší opuštěná žena, katolička. v Praze, hledá po
kojík, Nab. na zn.: -Za úklid - IJjA 76 do adm. t. 1.

Vůně libezná
Miloslav Mládek.

Pozítří po pitvě Juditina těla mělo být po
křtěno její dítě. Před ranní mší šel světlou chod
bou, vedouc! k nemocniční kapli, malinký průvod, 
průvod spiše pohřební než křestní: ošetřovatelka, 
která nesla nemluvňátko, správce nemocnice, jenž 
přijal kmotrovstv!, a Juditina matka. Stará paní 
šlá ve* smutečních šatech. Dosud dítě nepocelo- 
vala, ba nechtěla ani vzít na ruku maličkého 
vraha, který zahubil jeji dceru.

Nikdo babičku nepřesvědč!, že děťátko za nic 
nemůže, neboť ona vt, že nebýt dítěte, byla by 
jeji Judita dosud naživu. Byla. A zítra ji pohřbí.

Na konci chodby, u vchodu do kaple, je kněz 
již očekával. Ošetřovatelka drží dítě na rukou, 
kmotr se hotoví k odpovědi na knězova slova 
a kostelník rozestírá na odpočívadlo liturgické 
roušky a nádobky. Bába se nedivá na chlapečka 
a její tvrdé oči, bloudící po kapli, se ptají:

»Proč musila umřít?«
Oči utkvěly na děcku a odpovídají:
.K vůli tobě.«

«
Toto ji včera vypravoval lékař:
Ptáte se. proč zemřela vaše dcera. Ptejte se 

raději, jaxým divém bylo učiněno, že žije jej! 
synek. My jsme ji neublížili. Toť se ví, když 
klouček byl takový cvallk, byl porod obtížný a 
všechno šlo zvolna a namáhavěji. Ale neopomi
nuli jame nic. Věděli jsme o jejím slabém srdci; 
fikal nám o něm váš zeť; ale 1 kdyby neřekl nic, 
našli jsme si to sami. A když jsem viděl, že dítě 
neprojde, rozhodl jsem se pro perforaci. Ano, to 
znamenalo zahubit dítě. To už pak není vyhnuti, 
hceme-li, jako že chceme zachránit matku. A’e 
ež jsem sáhl k drticím kleštím, podívala se na 
ne vaše dcera a znovu poprosila:

»Zije-U dítě, nechť žije. Ať se děje co děje.«

Vim, že jsem jl mohl zalhat. Nelžu pacientům 
a taky na mne pro tu přímou pravdu sem tam 
hubuji. Ne zalhal jsem tedy.

Ať se děje co děje, řekla. Bylo nutno rozhod
nout se rychle. Vědomosti a zkušenost! mi na
povídaly, že záchrana děcka může znamenat 
smrt matčinu. Ale zůstalo trochu doufáni, že 
bude možno zachránit oba. Úzkostná chvilka, 
v niž se ve mně střetla odpovědnost s vůli vy
hovět naléhavému přáni, byla z těch, o nichž lé
kaři nevyprávějí. Vteřinové vychýleni však po
minulo jakmile jsem si je uvědomil.

Když jsem vzhlédl k rodičce, měla oči za
vřeny. Řekla, co měla říci. Její přání nebylo 
rozumné, bylo však lldáky krásné. Poslechl jsem 
ji, k té chýbě se přiznávám. Ostatně to bylo jeji 
přáni poslední.

Tož injekci morfiovou a koffeinovou, maličké 
ornément enfero-kysKkové a ošetřovatelku na 
přísnou hlídku k srdci. A pak řez. Jednoduchý, 
správný císařský řez, jak je dělávám a jak se 
ml jich tucty povedly,. Cvalik byl na světě. Bůh 
mi propůjčil uměni k tomu, abych zachránil dítě, 
Jaký je jeho další úradek, jsem v té chvíli ne
věděl. Bohu poručeno.

Náhle ošetřovatelka:
»Pane doktore, pacientka má křeče v obličeji!« 
Nachýlil jsem se nad maminkou, z jejichž licí 

vymizela krev. Záškuby byly zřetelné. Za chvilku 
jsem zpozoroval, že nafialovělé rty lapají po 
vzduchu.

»Natáhněte jeden strcfnntln'- řekl Jsem a 
sestra připravila iniekci. která měla pomoct 
srdéčku k nabráni sil. Cekali jsme. Vaše dcera 
se zvolna osvěžovala. Tvůrcův úgadek jsem dosud 
nerozpoznal.

Pak jsem se na ni zadíval. Ležela v mf?iiém 
bezvědomí, v obvazech — v místnosti šplouchala 
voda a vřískal jeji synek. Blažený pohled Je 
vždycky blažený pohled na toho, kdo vzorně vy
konal povinnost, A vaše dcera ji chtěla vykonat 

a vykonala až příliš vzorně. Znovu fikám: měl 
jser.. perfotační kleště již připraveny,

•

Stará paní, vzpomínajíc na hovor s lékařem, 
vzdychla. Kmotr již odříkal liturgická slova, kněz 
udělal posvátné znamení a vložil dítěti zrnko 
soli do pusinky? Za modlitby přešli s děckem 
ke křtitelnici. Kněz se dotkl nemluvňátka, řka:

»Efeta — otevři se — k vůní líbezné.«
K vůni líbezné. K lásce — pomyslila sí stará 

pani.
Ale hned vzpomíná dál. Ještě večer, kdy se 

hošik narodil, jí zeť Karel poslal přešťastný te
legram. Když přišel, aby poprvé a naposledy 
spatřil své a Juditino dítě, zastihl ženu v bez
vědomí. Myslil, že spí a nevěděl, proč ho ošetřo
vatelky z pokoje vyhánějí. Až přišel vlídný lékař, 
maličko se zamyslil a dovolil mu zůstat.

Když se probrala zlíbal ji. Nikdo nebyl při 
tom, když mu šeptala, aby dnes přes noc zůstal 
u ni. Obával se. že mu to lékař nedovolí, vždyť 
ho k ženě nechtěli pustit ani na chvilenku a po
myslil na všechno, co má ještě dnes zařídit. 
Rozhodl se, že požádá lékaře, aby mu dovolil 
pobýt u nemocné přes zltřejši noc. Mezi řeči 
Judita znovu usnula a on tiše odešel, zlehka na
šlapuje na linoleum.

Nazítří se vypravil do nemocnice brzy dopo
ledne. Cestou koupil kytici a rozjásaný vstoupil 
do nemocničního pokoje. Polostažená záclona 
přitmčla místnost přesto, že okno bylo otevřeno. 
Po špičkách přistoupli k lůžku a teprve tu, když 
se rozkoukal, viděl, že je prázdné. Kde je Judita 
a kde je dětský pokoj s chlapečkem ? Proč jl tak 
brzy dovol! přenést jinam?

Položil kytici na postel a načechral květy. 
Poodstoupil a pohlédl na ně. Zachvěl se: Viděl 
kytici, ležící na rakvi. Vyšel na chodbu a zeptal 
se po ženě. Spatřil ji pak v umrlčí komoře, 
mrtvou.

Když se však vypotácel z nemocnice a svahem 
sešel k řece, rozplizla se mu představa, že Judita 
zemřela. Nad vjemem z čisté místnosti, kde těla 
čekají, aby mohla být vyplněna poslední rubrika 
chorobopisu zvítězilo přáni,, úsllovné přáni, aby 
Judita žila. Kvapně se vrátil, úprkem vyběhl 
zpátky do kopce aby se přesvědčil, 's viděni 
v prosektuře byla halucinace. Nechtěli ho už 
k mrtvé pustit, ale přece pustili. Spatřil ještě 
jednou svou ženu, zraněnou a mrtvou. Neroz
mýšlel. jaké to poraněni, že to byla rána zá
chranná a pomyslil, že bude nutno i spravedlivo 
jeji smrt pomstit. Se zbrani v kapse ohlásil se 
ještě téhož dne k lékaři, který vedl porod. Nikdo 
neznal jeho úmysl a nikdo se ho už nedozná. 
Protože muž nevytáhl zbraň a nevystřelil. Roz
mlouvali. 2molil prsty náhle zpocené, utíral si 
ruce o rukávy. Dověděl se, že ji v noci, kdy se 
jí přltlžilo, už netrápili a že Její srdce usnulo 
k ránu bez bolesti. Zabreptal nesrozumitelný dík, 
odběhl domů a u psacího stolu se zastřelil.

• «

Jak jl měl rád, vzdychla tchyně a podívala se 
na vnouče, které kněz, naliv vody a pomazav 
křižmem teď pokrývá bílou plachetkou. Nevin
nost bez poskvrny. Babička vztahuje roku a chce 
vzkřiknout:

»Není hoden! Neni hoden!«
Ale zase se vrátila k dceři. I děcko pro ni 

opustil, I život, vše. Stará pani v| a věděla již 
dávno že zeť Karel není silák. Ale chápe ho a 
omlouvá. Vt. co ho oslabovalo, co mu bralo silu. 
Léta lásky, léta štěstí, starosti a péče, léta za
hleděni do jejích hnědých očí, v nichž se jeho 
energie přelévala k ženě, odhmotnila ho ve stín, 
který sledovel milovanou bytost. Zde bylo přes
příliš lásky a láska strávila silu. A stiň násle
doval Juditu do temna, kde mizl vše, 1 stín.

Kněz oslovil chlapce jménem. Karel. Po otcL 
Je to jméno, které mu určila, než zemřela. Prá-



F. D. Roosevelt
fD> končeni ie str. 1.)

První a hlavni ze všech svobod Je svoboda sklo
nití se v úctě před Bohem.«

Velikost Rooseveltova pojetí míru je v živém 
cítěni nejenom nedělitelnosti míru, jeho solidár- 
nostl, nýbrž také jeho lidskosti. Jak je válka člo
věka nedůstojná. Cena míru není v tom, že nám 
uspofuje utrpěni, je přece třeba trpět, chceme-li 
mít zásluhy, nýbrž v tom, že je zárukou svobody. 
Když Atlantická charta prohlásila pYávo národů 
na scbeurčenl a na svobodnou volbu způsobu vlá
dy, zároveň chce snahou o vyloučeni možnosti 
útoku zajistit právě ony dříve jmenované svo
body. Tak jako Wilsón vstoupli roku 1017 
do války, aby zajistil svobodu národů a mír svě
ta, stejně tak dal Roosevelt Spojeným státům 
mir jako účel války a jako cenu vítězství. Ale 
pro něho se o míru nerozhoduje pouze zbraněmi, 
jako ještě pro Wilsona. Jsou 1 jiné konflikty a 
jiné války. Konflikty hospodářské, vážnější než 
konflikty politické. Hospodářské války, z nichž 
vzniká strádáni, utrpení a bída.

Mír podle Roosevelta musí býti osvobozeni od 
bídy. Zde vidíme, jak se myšlenky velikého stát
níka severoamerického stýkají s Ideami, které 
jsou základem tvořeni naši tak zvané Udové de
mokracie. která zdůrazňuje, ža nestačí theoretlc- 
ká svoboda a rovnost všech před zákonem, že 
pravá svoboda člověka je nemyslitelná bez zajiš
tění hmotného, hospodářského.

Právo nadmír, jak je chápe Roosevelt, pramení 
v úkolu státu, jenž vrcholí v tom, podporovati 
všemi prostředky úctu k osobnosti lidské a její 
rozvíjeni.

Pronikajíc tak do hlubin života, uvažování 
Rooseveltovo se nezastavuje pouze u spravedl
nosti. nýbrž rozšiřuje se v lásku. Svou touhou 
osvobodltl pracující masy od tíže jejich bídy, Roo
seveltův mír nemá být pouze mírem vojenským, 
nýbiž i hospodářským a sociálním. Mir světový, 
mír lidstva.

Na tomto stupni dostává myšlení Rooseveltovo 
charakter náboženský. Roosevelt je. jako presi
dent demokratické strany, bezprostředním ná
stupcem Wllsonovým. Vyniká však nad něho ne
jedním rysem své povahy. Je srdečnější, přístup
nější, než jeho velmi chladný, skoro ledový před
chůdce. Dovedl se více skloniti nad lidskou bídu. 
Doved! mysliti na nesčetné masy těch, u nichž 
špatní vůdcové mohou zničit! jak myšleni, tak 
svobodu a život vůbec.

Na druhé straně oceánu je ohlasem jeho snah 
a jeho myšleni veliký papež, stejně jako on ob
hájce práv osobnosti lidské. Jejich city byly vždy 
stejné, jejich řeči sl odpovídaly. Benedikt XV. 1 
Wllson mlčeli při napadení Belgie r. 1914. Na
proti tomu Roosevelt i Pius XII. odsoudili stejně 
nejprve napadeni a rozdělení Polska a později 
vpád do Holandska a do Belgie. Jak v řečícli 
Rooseveltových, tak hlavně ve vánočních posel
stvích Pia XII. z r. 1940, »1941, 1942 se projevuje 
tatáž touha po trvalém míru, spočívajícím na 
organisací, zaručující právo na život a na neod- 
vislost všem národům, velkým 1 malým^ osvobo
zením od zotročujícího závodění ve zbrojení, a 
nade vše úcta před právy osobností: právo na 
kult Boha a na to, aby stát byl skutečným po
mocníkem člověka, ne jeho utlskovateleá.

Český kancionál svatováclavský, schválený neid, 
arcibiskupským ordlnarlátem a všemi českými ordl- 
nariáty, doporučený J. E. Dr. J. Beranom. arcibisku
pem pražským, Jako jediný zpěvník do našich koste
lů. vyjde v ncjbllžllch dnech. Zpěvník se vrací k pů
vodním podobám českých chrámových písní po strán
ce melodické,'rytmické i textové. Jo opatřen notami 
a odpomáhá tak radikálně nedostatku všech ostatních 
zpěvníků, který musel být napravován svépomocný
mi akcemi s notovanými písněmi na volných lístcích. 
Český kancionál svatováclavský přispěje tak k zvý
šení úrovně chrámového zpěvu, který, bohužel, v po
slední době není vždy na výši. Český kancionál sva
továclavský vydává nejd. Pražský Ordlnarlát péči 
Obecné jednoty cyrllské v nakladatelství Universum, 
Praha ti, Václavská ul. 12. Cena výtisku vá», v plátně 
Kčs 30.—.

vem je určila svému dítěti, následovníku, dědící. 
On však je nejen jejím dědicem, je sám dědictvím 
po své matce. Jen to dště po ní zbylo, to jediné 
mohla dát, ať přitom život ztratila, svému muži.

A ten, rozrušený a slaboučký, nepochopil její 
dar a nevzal jej v opatrování. Neujal-11 se jedi
ného Juditina dědictví Její muž, kdo je bude nyní 
bránit.proti světu? Kdo je bude opatrovat, aby 
nezahynulo ? Kdo ochrání to červené, vrzající 
škvrňátko, které je jedinou památkou po nl?

Ale to už se babička neptá. To už ví. Uvě
domuje si. že ditě neni vrahem, ale zachráncem 
dalšího života obou odešlých. Zachráncem, který 
teď sám potřebuje ochranu, neboť je maličký a 
bezmocný.

Kmotr přijal jménem dítěte zapálenou svící 
Nechť může pacholík, chlapec i muž, v kterýkoliv 
čas předstoupit! před aoud Boha i svého svědomí; 
předstouplti připraven. Nechť jeho' lampa jest 
vždy rozžata pro čas noční a temný.

Po svicl vztáhla ruku i babička. Kéž 1 já mohu 
splnit úkol, který ml byl tak pozdě a tak náhle 
dán a který jsem teprve teď rozpoznala

Nikdo v kapli nerozdýmal kadidlo. Ale stará 
pan; cítí vůni líbeznou, vůni, o které mluvil kněz; 
vůni lásky a slitováni. Vzala ošetřovatelce ditě 
z rukou. Bože, dej, abych nadále břímě unesla 
a abych těžký úkol dobře splnila,.

Pracně a marně hleděla napřímit záda, sta
řecky ohnutá. Pak otočila děcko k sobě a úzkost
livě pohlédla do jeho očí, hnědých. Takové byly 
oči Juditiny.

•
Tato povídka vyila ve velikonočním. čísle 

-Svob. novin«. Otiskujeme .ji, protože vyjadřuje 
přesvědčivou formou, jak se morálka katolické 
Cirkus staví k takovým problémům. Podlé kato
lické morálky mají viechny katolické Heny a 
všichni katoličtí lékaři v podobné situaci jednati 
tak, jako jednala Judita a jako jednal lékař, 
který ji oietřoval. (Jako při tříděni filmů jsou 
zde ovšem u lékaře a hlavně u manžela značné 
výhrady.)

O naše školy
Na Velký patek napsal prof. Bohumil Byd- 

žovský do »Mladé fronty« článek o Jednotné 
škole. Pan profesor sice prohlásil veřejně, že vy
jadřuje jen své osobni názory. Je však nesporné, 
že jeho funkce rektora Karlovy university do
dává jeho vývodům zvláštní váhy.

Pan profesor je samozřejmě pro naprosto 
jednotnou školu. Píše:

»Škola musí být prodchnuta idejemi, na kte
rých spočívá stát. To vede k vnitřní, ideové jed
notě veškerého školství, kterou musíme vyža
dovat jako jednu z hlavních směrnic pro úpra
vu škoistvi. Nejlepšim strážcem této jednoty je 
pak stát sám, a v tom je hlavni důvod pro to, 
aby veškeré školství bylo státni. Stát jako in
stituce nadosobní a nadstranická zaručuje ná
boženskou. třídní i stavovskou snášenlivost, ba 
je proto přímo povolán, ba řekl bych. Je po
vinen řiditl veškeré školství. K tomu přistupuje 
Ještě také to. že jedna ze základních ideji našeho 
státu Je. že stát sám má hospodařit! nejdůleži- 
tějšimi statky národa; uznáváme-li platnost toho 
pro statky hmotné, oč spíše to musí platili pro 
statek nejvzáenějši, tělesné a duševní schopno
sti a nadání občanstva.«

Celé toto místo je prodchnuto přímo nábo
ženskou úctou k státu. Jako bychom nebyli na 
vlastní kůži zakusili fakt, jakým tyranským mo
lochem se může stát všemohoucí stát, jaké ab
surdnosti může vnucovat svým občanům. Stát 
se přece skládá z jednotlivců. Je to, dejme to
mu, moderní demokratický stát, stát, kde de 
facto vládnou strany, kde se dochází k moci vo
lebním bojem, při němž rozhodují obyčejně mo
menty úplně demagogické. Každá strana mívá 
jedinou snahu, zvětšit svou moc co nejvíce, 
upevnit JI co nejpevněji a k tomu účelu používá 
všeho, samozřejmě i školy, především školy. Do 
školních děti se vstřebávají stranické ideologie, 
škola, právě státni škola bývá velmi málo ne
stranná, každá změna v ministerstvu školství se 
citivá i v ní. Víme, kolik dá práce třeba Jen do
stat nějakou knihu do školní knihovny nebo ji 
dostat tamodtad. Jeden ministr školství Ji tam 
zařadí, tomu se zdá velmi vzdělávací, druhý ji 
vyloučí, protože se mu zdá nebezpečná. Koli
krát se změnil ideový směr v našich školách,

Člověk jako měřítko
Jsou filosofové, kteří litují křesťanství. Je 

prý to dobré náboženství, leccos pěkného při
neslo na svět, ale nemohou je doporučit, protože 
člověk se nestává v křesťanství dobrým sám 
sebou. ale Božím přispěním. Rovněž konečného 
svého cíle nemůže křesťan jinak dosáhnout! než 
milostí, t. j. darem Božím, tedy opět ne sám 
ze sebe.

Někdy tyto pochvaly filosofů, spojené s kri
tikou křesťanství, připomínají mluvu prostoná
rodních rýmovaček: »Mohlo by to dobré býti, 
jen to trochu osolit!...«

A někteří filosofové chtějí nám osolitl kře
sťanství člověkem. Cílem tohoto osolení je hu
manismus. To se ví. laický, aby někoho nenapadlo 
spojovat s humanismem přívlastek křesťanský. 
Jeho přitažlivosti pro českého člověka má po
sloužit argument, že jde o humanismus Masa
rykův.

Tož tedy Masarykův humanismus, laický 
humanismus?

»Ba že. Věřím, musím věřit v Prozřetelnost, 
která řídi vývoj světa a lidstva a kohokoli z nás. 
Jakmile uznávám Boha stvořitele a ředitele, mu
sím vidět ve všem, co jest, nějaký řád. plán a 
rozumné určeni. (Hovory str. 227.)

»A nesmrtelnost duše plyne i z uznání Boha, 
z viry ve světový řád a spravedlnost. Nebylo 
by spravedlnosti, nebylo by dokonalé rovnosti 
bez věčnosti duši... Člověk člověku i sám sobě 
je hodnotnější jako bytost duchovní. Existence 
duši je pravým základem demokracie: věčné 
věčnému nemůže být lhostejně... Odtud láska 
k bližnímu dostává svůj zvláštní — říkává se 
metafysický — smysl.« (Hovory, sir. 225.)

Tak to jsou tedy důkazy pro Masarykův laic
ký humanismus s pevnou vírou v Boha a ne
smrtelnost duše.

A nyní k té soli.
Mohlo by to dobré býti. jen kdyby nebylo 

v křesťanství Boha. Nebo kdyby aspoň nebyl tak 
všemohoucí. »Beze mne nemůžete nic učinit.« 
Neni to sníženi člověka?

Zkrátka a dobře, člověk má býti měřítkem 
• všech věci.

Proč právě člověk?
Je přece vývojově nejvýš.

Levičáci nebo pravičáci?
Pro jedny jsme levičáky a pro druhé reak- 

čními pravičáky. Tito druzí jsou evangelíci 
z »Kostnických jisker«. Francouzská revue Ca
hiers du Monde nouveau vydala v listopadu 
zvláštní číslo věnované Československu. Při
spěl do něho Jan Masaryk a ministr Ripka. mi
mo jiné osobnosti. Přispěl tam také pan kanov
ník dr. Otakar Švec článkem o činnosti českého 
kněžstva za okupace a přispěl jsem tam já ta
kovým přehledem situace katolicismu u nás 
s nadpisem »K lepšímu pochopeni českého ka
tolicismu«. O těchto článcích napsaly tedy 
»Kostnické jiskry«: »Je až nápadné, jak reakčně 
a »pravicově« je pojat článek o českém ducho
venstvu katolickém, hlavně pak článek otce 
Kajpra z Tovaryšstva Ježíšova, útočící proti pa
mátce Masarykově a vyzdvihující zásluhy Pe
kařovy,« Jak tedy útočím proti památce Masa
rykově? fte-kl jsem, že článek je takovým histo
rickým přehledem situace katolicismu u nás.
V tomto přehledu jsou líčeny také katolické 
události po r. 1918 a vliv, třeba nepřímý, jaký 
na ně měl T. G. Masaryk. Místo zní takto: »28. 
října 1918 vzniká nový svobodný český stát
V jeho čele stoji T. G. Masaryk, profesor filoso
fie na pražské universitě, jenž v jistém smyslu 
zosobňuje nedogmatické náboženství humanity, 

řekněme tak od dob Josefa II, během celého 
19. století, již během první republiky a tak dále.

Ponechání církevních škol vedle státních ne
může tedy býti na závadu jednotě občanstva, 
naopak ji může posilovat!, protože Církev a 
tedy ! církevní školy budou pomalu jedinými 
strážci kulturních statků všelidských, které 
umožňují, abychom sí vůbec rozuměli a aby
chom vůbec životně cítili ono společenství ži
vých. mrtvých a nenarozených, o kterém mlu
vívají básníci, ale které stranický aparát, jenž 
ovládá 1 stát, dovede tak radikálně rozleptat. 
že z něho div nedospějeme k boji všech proti 
všem. Církev jediná je strážkyni kultumich hod
not neměnných, nezávislých na náladách jed
notlivců a proto Jen skrze ní možno dospěti 
k pravé jednotě, jak existovala na přiklad ve 
středověku, který rozhodně neznal ony propast
né rozdíly jak národnostní, tak ideologické, tak 
třídní a stavovské, jež nás na všech stranách 
drásají dnes.

Nejsme utoplsty. Není naprosto pravděpo
dobné. že bychom v dohledné dubě měly pro 
všechny děti katolické školy, třebaže je cír
kevní zákoník požaduje a starost o ně ukládá 
katolíkům Jako mravní povinnost jejich svědo
mí. Nedotýkat se však těch církevních škol, kte
ré již u nás existují, je požadavkem rozumu, 
skutečné svobodomyslnosti a zdravého ideového 
soutěženi. Ncjkrásnějši jednota neni jednota 
stejné uniformy, nejkrásnější jednota vzniká ze 
skladby mnohostranného duchovního bohatství 
ve vzpínáni k jednomu čili skutečného lidství.

Nebojte se. Církev nikdy nerozkládala státy. 
Neni to ani účelem církevních škol. Nejvřelejší 
snahou Církve je. aby z Jejích škol vycházely 
skutečné křesťanské osobnosti, které mají mít 
také ctižádost, aby byly nejlepšim; občany. Češti 
katolíci dostali nedávno uznáni z nejvyššiho 
místa, že Jdou po dobré cestě vzhledem k státu, 
třebaže jsou při tom dobrými a vřelými kato
líky. Věřte jím tedy, že to myslí skutečně s tím
to státem co nejupřimněji, důvěřuje Jim a po- 
nechte Jim jejich školy. Buďte jisti, že na Je
jich žáky a žačky se budete moci spolehnout i 
se stanoviska státního a národního co nejlépe.

ak.

Vida, málem bychom zapomněli. Správně. 
Jenže ani na tu vývojovou theorii by lidé 

nepřišli, kdyby nebyli trochu víc než poslední 
příčka živočišného žebříku. A je-li v člověku 
něco, co vytváří jeho jástvi a co dovede po
stavit se 1 proti vlastnímu tělu, pak toto něco 
má asi možnost existovatl plněji a dokonaleji 
než v člověku. Nazveme-li ono něco v člověku 
duchem, pak stojíme před existencí Boha. A exi- 
stuje-li Bůh. může být ještě člověk' měřítkem 
všech věcí?

Připusťme na chvíli, že ano. a ptejme se 
dále:

Který člověk? Já Jen sám sobě či také své
mu okolí? —«Ml

Moje okolí se ovšem skládá ze samých já. 
jenže jiných, jež je moje já. Budou ochotně tato 
cizí já přijímat moje já jako spolehlivé mě
řítko?

Tedy snad jen někteří lidé, nejlepši z nej
lepších mohou být měřítkem pro stanoveni do
bra. pravdy, krásy... Najdou so dva takovi 
nejlepši z nejlepších, aby bylo mezi nimi sho
dy? Ci se bude o pravdě hlasovat?

Laický humanismus, který vyřazuje Boha, 
aby prý pomohl člověku z jeho minulé poníže
nosti a závislosti, nějak příliš tloustne. Mám to
tiž na mvsll opět slova Masarykova, když řekl:

»Kdybychom věřili, že víme všecko, ztloustli 
bychom příliš. Jaký by to byl svět, kdyby byl 
pro nás bez tajemství?«

Nu a laický humanismus nejen že chce mít 
svět bez tajemství, ale chce vědět všecko. Proto 
staví člověka doprostřed s tichou pobídkou:

»Pojďte, klaňte se jemu!«
Nesmělo by být tak brzy po hrozných letech, 

která ukázala, co dovede člověk, který je upro
střed a kterému se ostatní klaní.

Ne. Před touto modlou český člověk nepadne 
na kolena, i kdyby měla modla zrcadlový obraz 
jeho vlastní tváře. Člověk neni jistota. Bůh je, 
který je. Bůh je jistota. A jeho milost neni po
nížením. byla-li vydobyta samým Synem Bo
žím. který se slal člověkem. Stati se účastnými 
božství toho, který se ráčil stát účasným na
šeho společenství je ideál spolupráce člověka 
s Bohem. Karel Hroch.

jež je cizí duchu katolicismu. (V předchozí části 
článku se mluvilo o těchto náboženských prou
dech.) Masaryk, jenž byl před světovou válkou 
vysloveným odpůrcem Církve, zachovával jako 
president republiky jistou neutralitu, nevzdal 
se však svého odmítavého stanoviska vůči kato
licismu. Jeho osobni bezúhonnost, jeho státnická 
moudrost a ostatní vynikající vlastnosti učinily 
z něho v očích většiny národa jakýsi ideál člo
věka.«

Myslím, že klidně uvažující člověk nemůže 
v těchto řádkách vidět žádné útočení proti pa
mátce Masarykově, nýbrž objektivní konstato
váni pravdy, pravdy, která uznává i všechno 
lidsky veliké u Masaryka.

O Pekařovi pak je v článku jenom to. že 
z jeho iniciativy se divá naše věda historická 
trochu kritičtěji na dobu husitskou, která byla 
před tím příliš idealisována. Ani slovo vic. I to 
je tedy reakčně pravičácké.

Aloys Skoumal poukázal nedávno správně ve 
»Vyšehradě« na to. jak malicherný, sektářský 
duch, duch protikatolický v »Kostnických jis
krách« vládne. Je to patrno i ze stran:cko-poli- 
tické terminologie: pravičářský, reakčni. faši
stický. které se tam zhusta užívá právě při kla
sifikování katolických věci. ak.

Po padesáti letech 
vývoje

T. G. Masaryk. Otázka sociální. Nakl. Cín, 
Praha 1946. Dva svazky za 300 Kčs.

Je možné, že páté vydáni (třetí české) Masa
rykovy Otázky sociální bude svým účinkem nej
významnější. neboť marxismus, jenž je tu před
mětem kritiky, stul se u nás kamením úrazu 
v politickém myšleni i v hospodářské praksi. 
Kromě toho logické a filosofické myšlení nebylo 
u nás nikdy tak chabé jako dnes, nikdy nebyl 
tak napros,ý zmatek v hlavách občanů a nikdy 
nebyl úsudek zdravého rozumu talc dokonale 
zmařen propagačními hesly. Mladší generace, 
která měla za okupace tak málo příležitosti do
vědět se něco o vědecké problematice sociálního 
problému, octla se po válce v nemenši desorien
taci: misio klidného a objektivního poučeni do
stalo se jí jen polemických stati, které nechtějí 
odpůrce přesvědčit, nýbrž ubit.

Tím cennější je pro nás Masarykova práce 
o marxismu, že neni předem ovlivněna žádnou 
příslušnosti, že není kritikou prolivnika který 
má sklon vyhledávat a zveličoval vady. V době 
vzniku díla byl marxismus otázkou mnohem 
akademičtější než je dnes. Masaryk se dokonce 
sám musí obracet prqti podceňováni marxismu. 
Musíme se podivovat politické jasnozřivosti. 
s jakou Masaryk odhadl význam hnuti, a záro
veň oceňovat vědeckou opravdovost, s niž se 
s marxismem vyrovnal.

Masaryk viděl v marxismu nový ucelený 
světový názor, nový poměr k životu a k světu, 
k náboženství, k uměni, ke státu a k svobodě; 
nové pojetí pravdy a mravnosti, zkrátka všeho, 
co je v životě významné. Kritikou marxismu 
zabývali se v minulém století většinou jen li
berální národohospodáři, kteří měli zájem jen 
o hospodářské theorie marxismu. Masaryk na
proti tomu přeložil těžiště kritiky do oblasti fi
losofické a sociologické. Výsledky tak ohromné 
práce nemůžeme tu ovšem uzavřít do několika 
vět.

V kritice filosofické je nejdůležitější otázka 
filosofického původu marxismu a ieho jednotli
vých složek (positivlsmu, komunismu, nauky 
o náboženském antropomorfismu, dialektiky, 
atd.). Pomocí kritických citací a odkazů uka
zuje Masaryk, jak je marxismus důsledně po
platný německé idealistické filosofii, jak její 
představy a pojmy (hlavně ve formulacích Heg- 
lových) měly v Německu takovou prestiž a tak 
silný vliv, že je Marx a Engels přejímali na svůj 
feuerbachovško-positivistický materialismus i 
nelogicky i když se jejich aplikace na materia
lismus filosoficky vůbec nehodila.

Z kritiky sociologické je patrno, jak vzdá
leny byly Marxovi a Engelsovi methody vědec
ké sociologie, takže mohli bez skrupuli užívat 
tvrzení zcela libovolných (viz zvláště Engelsův 
spis o rodině).

Logická kritika ukazuje zarážející nepřes- 
np?t.pojmy, .užíváni zcela nepřesných obraz- 
pýfh výrážů‘i u brtrolémů' néjňpdstatnějšich (na 
pf. myšleni je »odraz« vnějšího světa v mozku), 
časté nesrovnalosti a protlchůdnostl v tvrzeních. 
Logika sama je v marxismu zrušena tim. že se 
podle Heglova vzoru nopirá základní zásada lo
giky. t. j. zásada sporu. V dialektice věci záro
veň jsou i nejsou, neboť jsou jen ve stavu vzni
káni a .zanikáni. Stejně tomu ovšem musí být 
i s jejich myšlenkovými obrazy, takže nic podle 
marxismu neplatí absolutně a trvale.
. Národohospodářskou část Marxovy nauky 

zkoumá Masaryk filosoficky, zkušenostně a lo
gicky. Jeji základní thesi o objektivní hodnotě 
(že hodnota věci je dána objektivně obsahem 
práce) vykládá jako výsledek Marxůva extrém
ního filosofického objektivismu. jímž reagoval 
na extrémní Subjektivismus idalistů. Masaryk 
sám se přiklání k Mengerově psychologické 
theorii hodnoty. Některé národohospodářské 
these marxismu vyvracela již koncem století 
sama skutečnost (na př. theorie o nutném po
stupném zbidačováni proletariátu). Dosud zůstá
vá nevyjasněna otázka velkých rozporů mezi 
prvním a třetím dílem Kapitálu (který vyšel až 
po Marxově smrti), v němž Marx opouští i zá
sadní these prvního dílu.

V těchto několika větách jistě nebyl vystižen 
obsah dvou silných svazků Masarykovy otázky 
sociální. Abychom pochopili Masarykův celko
vý postoj k marxismu ocitujeme několik obec
ně hodnotících vět:

»V žáru stranického boje posuzuje sa Marx 
velmi často povrchněji než zasluhuje a než za
sluhuje věc, kterou, představuje. Vinu toho vidím. 
věák netoliko v jeho odpůrcích, ale (t> jeho stow- 
pencich. Vzvávám význam Marxův, třebaže ne
mohu přijmout ani jeho materialismu, ani 

'komunismu. Naopak, pokládám materialism vů
bec a Marxův zvláitě za názor na život vědecky 
nemožný. Vidim ovšem, jak se Marx k.němu do
stal. Nejen Feuerbachem, ale. podobně jako 
Feuerbach, odporem proti theologii a nábožen
ství! ... V protitheologickém osvícenství stýká 
se Marx úzce se svým odpůrcem, s liberalismem, 

-Positivistický materialismus Marxův je ve
skrze racionalistický. V theorii Marxově neni pro 
cit místa. Marx vytheoretisoval z člověka cit, a 
tim vrhl přes palubu jako mamou ideologii ethi- 
ku, s ni uměni, skoro také filosofii a vůbec vše
chny činnosti lidské, jen hospodařeni našlo « nčho 
milost. Naturalistický heglovec. věřící v objek
tivní protivy upadá pro samou logiky-theorii 
v paroxysm prakte: Pravda je moc.

»Z Heglova pantheismu dělá Marx materia
lismem pantheism sociální — komunism....»

-Vidíme; Marxův materialism je myšlenková 
soustava velmi složitá, Marx se docela patrně 
pokouši o synthesi rozličných názorů v jeho době 
dozrávajících. Objektivní posuzovatel sotva mů
že říct, ie by se mu synthese byla zdařila, Fi
losofie jeho a jeStě více Engelsova má charak
ter eklekticismu. Nedostávalo se jim oběma, při 
včem kritisovánl, kriticismu a tvořivé síly, aby 
různé prvky moderní filosofie svařili v harmo
nický celek.» Cl. íeo). fm 



F. X. Salda. Zápisník III.

Stát a jednotlivec
(K nedávnému výročí velikého myslitele.)

Stát, Jak se s mm dnes setkáváme, je nám 
instituci lidskou, v mnohém nedokonalou, 
která se dovinula dnešního svého stavu dlouhým 
růstem a úsilím. Ale třebas nedokonalá, je nám 
ta instituce dnes nutná bez m není možná 
společnost. Bez státu lidé tací, jak dnes ve své 
veliké většině jsou, by se pobili a snědli. I 
když jsme socialisty, nevěříme, že přišla dnes 
již ehvile, aby stát, mluveno s Engelsem, byl 
uložen do starého železa nebo, zdvořileji, do 
vitríny musejní. Ale ovsem: stát neni nám ni
jaké absolutum, neni sám sobě účelem. I s t á t 
slouží, musi sloužit životu, životu stále 
vyššímu, a konec konců té duši lidské, aby 
se ji dostalo, což jejího jest. Stát je nám pro
středek k účelům vyšším a vyšším; má je klá- 
sti. má je pomahat uskutečňovali. Má tedy ne
jen nalézat právo, má i vic; má Lim také 
uskutečňovat spravedlnost. Zákony, z nichž 
čerpá právo, jsou dílo lidských mysli, a nejsou 
tedy, rozumí se, dokonalé; jsou přesné mluveno, 
vždycky nouzové. laute dc micux (když neni 
nic lepšího): poněvadž nžm spravedlnost ve
psaná do srdci lidských a poněvadž se lidé ne
řídí svědomím. zachraňuji, snaži se zachránili 
zákony aspoň to nejnutnější a nejhrubši. Ale 
mohou a musí být i zdokonalovány. 

' Tohle povědomí o nedokonalosti zákonů a o 
nutnosti, zdokonalovali je, musi být přímo voč- 
kuvanu clo moderního soudce. ▼

Leč nejen to: právo musi býti hledáno a vy
nášeno taa, aby byla spravedlnost usku
tečňovaná již při dnešní nedokona
losti zákonu. Zákon musí býti interpreto
ván souuccni v duchu spravedlnosti 
stale vyšší a vyšší, jemnější a jemnější. To je 
možné jen tak. že soudce soudí nejen vinu, pie- 
c.n, zločin, nýbrž i vinnika. prestupnika, zlo
čince — tedy: člověka, ktcrcho individualisuje; 
že si stále uvědomuje, že nemá před sebou věc, 
abstraktní »případ«, to neb ono číslo »agendy«, 
nýbrž zcela určitého živého člověka jako 
určitou mravní a životni jednotku, jakb nosi
tele určitých práv vpravdě neporu
šitelných, a že se ho snaží takto pochopit. 
V jednotlivci, v každém jednotlivci jest i j e d i- 
n e e, t. j. bytost, která se vyskytuje v tomto 
složeni a v této podobě jen jednou, která 
nemá duplikátu. Mně nestačí jen jakýsi lidský 
soucit » vinnikem: je třeba, aby si soudce uvě
domil, že před nim stoji jednotlivec jako jedi
nec, a již lim nositel'u r č i tý c b práv; aby 
si uvědomil, že jednotlivec stoji sice pod státem 
via facti, ale de jure také do jisté míry jako 
mravní hodnota proti státu. Hodnota jed
notlivcova je mně zcela reálná hodnota 
jako hodnota státu a d opi ňu je se s ni. A to 
tak: jak jednotlivec mravně šili a roste, tak se 
stává stát zbytečnějším a zbytečnějším. Usku- 
leěňuje-li jednolivec ve svém životě svými činy 
spravedlnost, činí zbytečným, aby stát hájil 
právo, a podtrhuje mu jaksi — obrazně mlu
veno — existenci pod nohama.

Slovem:" jednotlivec a stát jsou mně veličiny, 
které se doplňuji. Jednotlivec může kladně a 
tvořivě zasáhnout! tam. kam nedosáhne stát: 
stát nastupuje svůj úkol tam. kde selhává nebo 
nestačí jednotlivec.

Proto bude našim úkolem chránit jednotlivec 
proti státu, když stát vsahuje do tvořivé sféry 
Jednotlivcovy rušivé a ničivě, kdykoli v něm 
nerespektuje mravní bytost, kterou zůstává 
i jako provinilec, kdykoliv nalézá právo me
chanicky. t. j. takovým způsobem, že tim 
zároveň neuskutečňuje spravedlnost.

Náš poměr k státu dá se tedy opsat zcela 
prosté: nejsme jeho nepřáteli, budeme však 
od připadu k případu jeho odpůrci. Nepří
tel není odpůrce, odpůrce neni nepřítel. Odpůr
ce je oprávee, doplňovatel, kritik, odpovědný 
spolupracovník k vysokému čili, který- kritiso- 
vaný pustil s mysli, kterého kritisovaný za
nedbává. V tomto smyslu a takto chceme býti 
spolupracovníky státu; chceme jej doplň o- 
v a t v jeho podstatném a na výsost nesnadném 
úkolu hledáni spravedlnosti.

Vzpoura 
nebo nevědomost?

Holandský žurnalista z týdeníku -.Sursum 
cbrda« měl před nedávném rozhovor s kardiná
lem pařížským Suhardem o situaci dnešních ne
věřících. Korespondent se tázal: Někteři sou
časní filosofové upozorňuji často na to. že lid
stvo 20. století, žijící v temnotách, nežije v této 
temnotě pro nedostatek světla nebo pro nevědo
most. nýbrž vědomou vzpourou proti Bohu, 
v temnotě, která je vědomým odmítnutím svět
la. Zdá se vám. pane kardinále, že toto stano
visko je nesprávné, a že tedy postup cirkve vůči 
pohanským masám západní Evropy, methody 
evangelisačni a způsob pronikáni se neliší pod
statně od způsobů, používaných v t. zv. »misij
ních zemích?«

Kardinál: My jsme přesvědčeni, že od- 
křesfaněnl mas má svůj původ v jejich nevě
domosti. v nedostatku světla. Naše apoštolská 
prakse ukazuje jasně, že masy neznají Boha 
nebouří se však proti němu. Naše »Pařížská mis
sie« vznikla právě na tomto poznáni. Výsledky 
dosažené Katolickou akci a našim hnutim mlá
deže to také dokazuji. Moderní západní pohan
ství. vzniklé do Kristu neni nutně zaměřeno 
proti Němu. Způsoby evangelisačni na pobřeží 
Slonoviny se neliší podstatné od způsobů, kte
rých používáme na pařížské periferii a proto 
Francouzská missie« je missii v obvyklém slo

va smyslu.
Žurnalist J-: Stanovisko cirkve podle va

šeho míněni není tedy stanoviskem, které by

Z domova a z ciziny
Jak oslaví Poláci sv. Vojtěcha. Podle polského 

katol. časopisu »Tygodnik Powszechny« hlavní 
slavnosti 950 výročí smrti sv. Vojtěcha ve 
Hnězdně budou se konat! ve dnech 26. a 27. dub
na t. r. s tímto programem: 26. dubna o 20. hod. 
budou ve hnězdenské katedrále nešpory, po 
nich vystaví Nejsvétějši Svátost. Potom budou 
vé světelném průvodu přeneseny ostatky sv. 
Vojtěcha z katedrály do kostela sv. Michala, kde 
bude pak nočni adorace. V neděli dne 27. dubna 
o 9. hod. slavnostní průvod s ostatky sv. Vojtě
cha z kostela sv. Michala do katedrály ža vedení 
J. Em. kardinála primasa Hlonda a za účasti 
celkého polského episkopátu. O 10.50 mše sv.. 
kterou sloužiti bude J. Em. kard. Sapieha. O 15. 
hod. polské nešpory za účasti celého episkopátu. 
Po nich společná modlitba k sv. Vojtěchu a pak 
promluva a udělení požehnání .poutníkům J. Em. 
kardinálem primasem.

Hudební soutěž na počest sv. Kateřiny Sien
ské. Italské radio vypsalo cenu 200.000 lir na 
hudební dílo, oratorium, cantátu nebo pod., jež 
by bylo inspirováno životem a dílem sv. Kate
řiny Sienské. Tohoto roku připadá šestisté vý
ročí jejího narozeni. Vypsání soutěže se odůvod
ňuje těmito slovy: »Zájem celého světa a neje
nom katolíků o tuto velkou ženu italské kul
tury. iejiž vášnivé voláni po miru a větším vzá
jemném porozuměni zaznívalo v naší zemi ve 
chvíli rozhodné, má i dnes hluboký a životní 
význam v atmosféře neklidu, jež zůstává po 
hrůzách nedávné války a v starostech o mír 
ještě nezaručený. Upožorňujeme při této příle
žitosti na knihu Dominika Pecky »Neviditelný 
prsten«, jež ie beletristicky psaným životopisem 
sienské světice. Vyšla před nedávném v nakla
datelství Vyšehrad

Nové znamení vzrůstající nenávisti. Meteoro
logické středisko a hvězdárna v Zikawai u Sangr 
hale, musi podle rozhodnuti »národní hvězdár
ny čínské« zastavit! svou činnost. Toto rozhod
nuti bylo prý učiněno »k ochraně národních 
práv«. Zmíněná hvězdárna, řízená Jesuity, pra
covala již osmdesát let, byla podporována celní 
správou, paroplavební. společností a správou 
města Sanghaie. Měla světovou pověst svou služ
bou za účelem předvídáni a výstrahy před ty- 
fónv.' obávanými čínskými vichřicemi. Zpráva 
íe novým potvrzením rozervanosti světa, tvo
řeni, nových přehrad, které se snažilo křesťan
ství odstraňovat.

Msgr. Sproll, biskup rottenburgský v Němec
ku. jenž byl pronásledován nacisty, protože v r. 
1938 hlasoval proti připojeni Rakouska, které si 
tehdy dal Hitler schválit iednim ze svých zná
mých plebiscitú. které ostatně nebyly tak proti 
mysli německého lidu, mluvil v jednom svém 
nedávném projevu o zodpovědnosti za všecko 
to. co se stalo. »Vím dobře a vždycky jsme to 
slyšeli, že všichni chtějí býtt nevinni. I váleční 
zločinci z Norimberka prohlásili skoro všichni 
totéž. Každý svaluje vinu na někoho vyššího, 
většinou na vůdce samotného, a mysli si. že věc 
ie tak vyřízena. Kdyby však nacismus byl zví
tězil. bylo by tomu právě naopak; jak by vělTRá 
většina byla jásala, jak by byl každý zdůrazňo
val své vlastni zásluhy o vítězství. Ve stejné 
míře, v jaké byste se byli hlásili o podíl na ví
tězství. musíte nyní cítit a nést zodpovědnost za 
hrůzy, které se staly v oné době.« Se stejnou 
vážnosti jedná Msgr. Sproll o problému uprch
líků a odsunutých. »Je naše svědomí úplně klid
né při pohledu na tv. kteří všechno ztratili a 
kteří často nemají, kam by hlavu sklonili? Ne
mohli bychom nro ně učiniti více, vzdáti se své
ho pohodli, odříci si trochu notravy? Mysleme 
vážněji na situaci svýjch bratři a sester tak těžce 
zkoušených a iedneime podle toho.«

Většině Američanů je lhostejno, co se děje 
ve světě. Prohlásil "to nedávno v přednášce, ko
nané učitelům Lester Markel. šéfredaktor New 
York Times«, jež isou považovány za jedny 
z neilepších amerických novin. 20% prý je ne
vyléčitelně lhostejných. 20% nevědomců. kteří 
netouží I» poučeni a 40% nevědomců. kteří by 
poučení přijali, kdyby jim bylo snadno podává- 
väno. »Bude-Ii naše veřejné míněni špatně in
formováno. blížíme se velmi pravděpodobně ke 
katastrofě, iejiž rozsah se vůbec nedá odhad
nout.« Markel na konec poukazoval na vztahy 

bylo lze vojenskými výrazy nazvat stanovisko 
»ježka«, nýbrž stanovisko stálé otevřenosti 
k masám.

Kardinál: Ano. jde o to .jít k masám a 
využit několika semének pravdy, která ještě 
máji. Proto žádáme od svých kněží a od svých 
věřících, aby měli duši dobyvatelskou. duši so
ciální. proniknutou křesťanskou láskou schop
nou osvoboditi osobu lidskou a pracovati na zří
zení lidského společenství.

Žurnalista: Mluvíte pane kardinále, 
o osobni lidské svobodě a pravém křesťanském 
společenství. Nejste toho názoru, že právě v ka
tolicismu nalezne lidstvo rovnováhu mezi kolek- 
tivistickým duchem východu a osobni svobodou 
západu?

Kardinál:, Jsem přesvědčen, že jedině 
v katolicismu. Neni osobni svobody ani skuteč
ného společenství mimo mystického Těla Kri
stova. Právě v tomto bodě třeba poučovat ma
sy. Ale za tím účelem třeba žít mezi nimi, žít 
v jejich prostředí. Naše Katolická akce a naše 
hnuti mládeže, ačkoliv se snaží připravit! elity, 
jsou hnutim masovým a mají za úkol opětné 
pokřesfanštěni mas.

Žurnalista: Soudíte, pane kardinále, že 
myšlenka spojených států evropských je usku- 
ečnitelná bez vlastního ducha katolicismu?

Kardinál: Vyšší duchovni soudržnost, jež 
je jediným možným podkladem budoucích spo
jených států evropských je nepochopitelná mi
mo katolicismus. Katolicismus, cirkev katolická, 
je pravou a jediné možnou internacionálou. 

maži školou a novinami: »Vám. učitelům, pří
sluší úkol vésti dítě na cestu správného občan
ství. nám. novinářům, patři pak úloha, aby tato 
cesta mu byla jasná v jeho letech dospělosti.«

I »Kulturní politika« si stěžuje na naši filmo
vou výrobu. Pod nadpisem »Neboť nevědí, co 
činí« piše m. j.: »Účinné středisko kontinentál
ních filmových styků« nazval anglický režisér 
Kann Annakin naši zemi. Československo stalo 
se křižovatkou a Praha průsečíkem celuloido- 
vých obrázkových poledníků a rovnoběžek, kte
ré obepínají náš svět. V jediném týdnu dozví se 
náš občan, jak podivné povídky dovede vyprá
vět prostřjlený frak newyorské metropole.' jak 
kráska promění jednou člověka ve zviře bestii a 
po druhé zviře bestii v člověka, jak Jindřich V. 
porazil Dauphina u Agincourtu a Alexander Něv- 
ský řád německých templářů na Cudském je
zeře. Pouze o jedné Jediné věci se náš divák ve 
svém biografu nedozví. Jak žije a pracuje, oč 
usiluje a o čem sní on sám. občan naší republi
ky. Viděl jsem čs. filmy hrané, které mohly být 
natočeny v kterémkoliv italském, britském či 
francouzském studiu. Viděl jsem čs. film celo
večerní. který mohl natočit Hácha. Tiso. Beran 
za soukromokapitalistického podnikání prvé a 
druhé republiky. Neviděl jsem ještě jediný čs. 
hraný snímek, který by se ien pouhým názna
kem dotkl celé té palčivé problematiky, všech 
těch krvavých dramatických konfliktů našeho 
dnešního hospodářského, politického a mravního 
úsilí, jež buduje podmínky, za kterých nastane 
obroda a ze kterých, jak pevně věříme, vyroste 
nový tvůrčí život nového, lepšího čs. člověka. •

Ještě více klidu by bylo třeba. Jak známo, 
napsal před nějakým časem dr. František Weýr 
do »Lidové demokracie« článek o ústavním tvo
ření poměru česko-slovenskóho. kde vyslovoval 
názory Slovákům jisté těžko přijatelné. Na věci 
nejzajimavéjší je však to, že slovenské »Kato
lické noviny« se ve svém velikonočnim čisle 
k Weyrovu názoru vraceji a zdůrazňuji při tom, 
že je to názor českých katolíků. Protože prý dr. 
Weyr zastupuje stranu českých katolíků. Z ta
kového usuzováni nemůže povstat nic riež zma
tek. Dr. Weyra jistě jakživo nenapadlo se za 
mluvčího českých katolíků vydávat. Jeho názo
ry nejsou nic jiného než leho osobni názory. 
A nemá proto smyslu je přisuzovat českým ka
tolíkům. Je třeba trochu konkrétněji znát po
měry a nezjednodušovat věci vic než je zdrávo. 
Nepomáhat si příliš zevšeobecňujícími etiketami. 
Lidé jsou jak známo individua. Skoro každý je 
jiný. Sv. Václav ie Cech a Boleslav je takffCech. 
A oba byli křesťany. Co by řikalí katolíci slo
venští. kdybychom o všem, co vyjde v »Case«, 
nebo o všem, co udělá demokratická Strana, 
řekli, že to vyjadřuje míněni slovenských kato
líků? . .

Katoličtí studenti bojkotují biogr-Jy. Kde? 
V Kalifornii. V Los Angelos.. Je to protest, proti 
filmu »Souboj na slunci.« -Arcibiskup z Lös Áň- 
gelos totiž prohlásil, že se katolíci nemohou na 
tento film s dobr-r.i svědomím chodit divat. Kri
tikové vytýkají především, že filmová hvězda 
Jenifer Jonesová ie tam neprosto nedostatečně 
oděna. Také protestantské církevní autority se 
přidaly k tomuto Totestu.

*

Americká jiskra.

Bylo to při kázáni. Mezi přítomnými bylo 
také malé ditě, které začalo být nepOkoiné a 
dalo se do křiku. Křik se stával hlučnější a hluč
nější, až ho by! plný kostel, takže bylo jasno.- 
že buďto kněz nebo ditě bude musit přestat. 
»Kážeme v tomto kostele dva najednou.« řekl 
kněz, «a iá nevím, čí kázáni ie lepši. Kdvž malé 
ditě pláče v kostele, vypravuje o dvou věcech. 
Za prvé, že isou ještě děti v rodinách; za druhé, 
že matka přišla na mši sv. se svým malým dí
tětem. Celkem myslím, že to ditě má nejvhod- 
něiši kázáni, iaké ie právě možné a iá ie proto 
nechám mluviti. Ve iménu Otce i Syna i Ducha 
sv. Amen. — Tato historka íe snad vtipná, ale 
k smíchu neni. Ukazuje, jak palčivý musi být 
i v Americe populační problém, jestliže pouhá 
přítomnost jednoho dítěte se zdá něčím tak mi
mořádným.

Žurnalista: Věříte, že Franole zůstane 
nejstarší dcerou církve, jak jsme se my cizinci 
na ni divávali?

Kardinál: Věřím, jsem o tom přesvědčen, ne 
proto, že jsem Francouz, nýbrž proto, že vzhlí
žejíc« k nebi, zůstáváme přece oběma nohama na 
této zemi. Naše důvěra v posláni křesťanské 
Francie neni snem, nýbrž skutečnosti. Duchovní 
živót Francie je skutečností a katolické znovu
zrozeni ve Francii je jisté.

Ze Svatováclavské Ligy
Naše oslavy svátého Vojtěcha v Praze začnou 23. 

dubna o 18. hod., kdy bude zvláštní pobožnost u hro
bů svátých českých patronů, zakončená uctfenim vy
stavených ostatků světcových, a skonči dne 24. dubna 
o 7. hod. ranní, kdy se členstvo S. L. účastní mše sv. 
a společného svátého přijímáni u oltáře, na němž 
budou ostatky vystaveny.

O chystané Školské reformě referoval v pondělí 
velikonoční dne 7. dubna t. r. za četné účasti pťof. 
Ant. Novák v Dolním Bukovsku. Další taková před
náška prof. Dra Vlád. Macourka buďe dne 24. dubna 
v Katolické besedě v Praze, na Zítkově.

Naše účast na konferenci Pax Romana v Římě. 
V povelikonočním týdnu koná se v ftalil sjezd mezi
národní katolické organisace katolické inteligence zv 
Pax Romana. V Rimé má své porady odbor Inteligen
ce JU vystudovavší, P^l těchto poradách jsme zastou
peni třemi našimi členy: Dr. Pukrábkem, Drem Te- 
tzellm a spis. Cepem.

Mezinárodní katolická .filmový konference bude se 
konatt v měsíc: červnu t. r. v BeígU. Kdo má o ka
tolický- fílm zájem a chtěl by’ se této kenferen-?^ 
Zúčastnit!, nechť se obrátí na Svatováclavskou Ligu. 

řJNLHA. v níž promluvil Bůh k lidem 

KNIHA, která je základem naší kultur}’ 

RADOSTNÁ ZVÉST o dědictví, které 

jest nám přislíbeno od věčnosti, blino 
vyslovené Ježíšem Kristem 8 jeho 
apoštoly:

NOVÝ ZÁKON

který nám ukazuje smysl našeho života- 
Tato kniha leže|la na stole našich domo
vů jako duchovní pokrm. A bylo dobře. 
Bude dobře, bude-li dnešní člověk číst 
slovo boží k lidem
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rodni řád. Přelož. Z. Chudoba. Praha 1946. Uni
versum. Člověk a společnost. Sv. I. S. 2&1. brož. 
100 Kčs. Autor, význačný anglický konvertita, 
se podrobně zabývá postojem Vatikánu v kritic
kých letech před druhou světovou válkou i za 
ní. Dovozuje na základě dokumentů, které se 
nám pro německo- censuru většinou nedostaly 
do rukou, že kritiky chováni sv. Otce za války 
jsou při nejmenšim nesprávné a zakládají se na 
mylné interpretaci a nedostatečné znalosti pa
pežských projevů a politiky a jsou velikou mě
rou ovlivňovány i íalsifikáty německé propa
gandy. Nemalou úlohu tu hraje i používáni citá
tů bez kontextu k vlastním účelům, kteroužto 
bohulibou činnosti je proslulý tisk všech odstí
nů i směrů. Casto jsou nesprávně chápány i zá
kladní zásady, jimiž se kuriálni politika řídi a 
které se nutné liši od běžných zásad obvyklé 
politiky světských státníků. Autor sleduje proto 
pečlivé všechny základní papežské projevy no
vější doby, osvětluje historicky jejich základní 
principy, nezapomínaje ani na'encykliky, vyme
zující podstatná pravidla sociálního řádu a uka
zuje nestrannost těch, kteři jako nástupci Pet
rovi mluvi k svědomí všech lidi, neohlížeje se 
na přižeň či nepřižeň doby. Knihu, která je vel
mi pečlivou ,a dobře poučenou kompilací (pouze 
v seznamu konkordátú neuvádí autor českoslo
venský »modus yivendi«) si přečte s užitkem 
každý člověk dobré vůle. jhk.

•

Byl jeden mnich ...

Znáte ten veršík o něm. jak měl mnoho knih 
a nevěděl, co je v nich. Prostě nestačil je pře
číst. Tomu mnichovi se dnes podobá řada lidi. 
Zdá se totiž, že vycházejí knihy, které vyjit ne
musely. A přece je mnozí kupuji. Domnívají se; 
že se přiučí něčemu novému, ale málokdy se 
tak skutečně stane.

Toto vše neplatí o dvou velmi pěkných 
knížkách, které vyšly letos na jaře a jsou urče
ny pro skauty. Ziskaji z nich velmi mnoho i ro
diče a jini vychovatelé. Zvláště ti. kteři bývaji 
někdy luze zbožni: nuti děcka k bezmyšlenko
vitému odříkávání přemnohých modliteb, po
sílají -je na různi, hlavně hodně dlouhé pobož
nosti a kteří takto způsobí, že dětem se nábo
ženský život dočista znelíbí.

První knížka »Skaut^přemýšlí o Kristu« vy
šla z pera zemského duchovního rádce Junáka 
P. Jiřího Relnsberga. Bečí jasnou a srozumi
telnou mluví k chlapcům malým i většim o dět
ství Kristově. Navazuje na evangelia, vživá se 
do klukovského přemýšleni a nevtíravým způ
sobeni připojuje i praktická naučeni pro du
chovni růst. Děkujeme P. Reinsbergovi. že na
prosto opomíjí zkamenělou vychovatelskou me- 
thodu s věčným »musiš« a »nesmíš«. Doufáme, 
že bude v »přemýšlení o Kristu« pokračovat a 
že bude mít 1 následovníky.

Osvětlenou stonoů na cestě pedagogické je 
knížka. »Osvětlenou stopou«, kterou pro menši 
chlapce sestavil univ. prof. dr. Fr. Tomášek. 
Klukovskou řeči mluví ke klukům. Vlastně ti 
chlapci mluiíí sami k sobě, neboť na vzniku této 
knížky spolupracovali. Svými slovy vyjadřuji 
to. čemu mnozí před nimi dobře nerozuměli, po
něvadž jim to nikdo v jejich řeči nevyložil. Bel
gická předloha zde jistě pomohla vydatně. Rada 
fotografii iednotlivých části Mše sv. ie volena 
velmi dobře. Vlčata i jejich neskautšti bratříč
kové budou mit z knižkv radost 1 užitek. Skoda, 
že je poměrně drahá. Páni nakladatelé, nešlo 
by to snižit pro ty malé chlapce cenu? Vždyť 
snad neni nutno na všem tolik vydělávat? 
A zvláště když se jedná o pomůcku pro apo
štolát. Půjde to. že? A. Bradna.

Vychází s církevním schválením.
Dobrovol. ořizoěvkv na vydáváni časopisu isou vítány. 
Vvdává svatováclavská Liga v Praze IV.. Hradčanské 
náměstí s. — Telefon S17-T0. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází týdní — Předplatné na celý rok 
Kčs 20.—, Jednotlivá čísla Kčs t.so. — Poštovní spoři
telna Praha 206.401. — Řidl P. Adolf Xaipr T J. 
s redakčním kruhem — Odpovědný redaktor Josef 
Bláha. — Používáni novinových známek Dovoleno 
ředltelatvlm pošt a telegrafů. — Dohlédaci pošt úřad 

Praha 25. — Vytiskl Žlvnotlsk v Praze XH.



KATOLÍK
neomezeného samovládce vysloveného hysterika, 
na němž nebylo nic velkého, kromě jeho veli
kášství (to je slabý český výraz pro německé 
»Grössenwahn«).

Co měl vlastně dokázat Hitlerův »gigantický 
plán«? Z Evropy, ba z celého světa udělat ob
rovský koncentrační tábor, hlídaný německými 
esesmany. P. Pribilla pak ukazuje veliké kazy 
národní povahy německé, které umožnily celé 
toto strašné poblouzení. Němci jsou podle Pri
billova úsudku politicky naprosto neschopni.

Národ, jenž je tak nepochopitelně nešikovný, 
že dvakrát za jediný lidský věk poštve proti sobě 
celý »vět, si opravdu nemůže dělat žádný nárok 
na politické nadání. Naopak lze o něm plným 
právem říci, že je politicky hloupý. Jen v poli
ticky nezralém národě se mohlo podařit namlu
vit milionům malých lidí, že strana, podporovaná 
a financovaná Ludendorffem, Hugenbcrgem, Kir- 
dorfem, Thyssenem atd. je dělnickou stranou.
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Pascha - Velikonoce -
Trvají vlastně čtyřicet dni. A vlastně 

kaidá neděle po celý rok, je jejich odles
kem. Není tedy nemístné, přináěime-li 
jeStě nyní tento článek, plný hlubokých 
postřehů, plný skutečného katolického 
křesťan ttvi.

Je známo jak odedávna velikonoční slavnost 
ozařuje celý citový život ruského lidu, jak při
rozeně zní jasavé velikonoční chvály v církevní 
slovanštině, jak i ruský název neděle: »Vzkří
šení«, označuje velikonoce jakožto směrodatný 
střed bohoslužebného života. Tentýž význam má 
ostatně velikonoční doba i u druhých slovan
ských národů, i u římskokatolických Čechů. Zde 
proúreformačni vymoženost, hohonosný průvod 
na Bílou sobotu, se stal tím Vzkříšením, které 
vyzdvihuje tento svátek nade všecky ostatní. Je 
zajímavé sledovat, kterak vzájemný poměr svát
ků v citovém životě národů vrhá světlo na je
jich celé duševní rozpoložení.

Pro germánské národy — a tím nemyslím jen 
Němce a Rakušany, nýbrž i Angličany a Skandi
návce — citovým s‘ředem křesťanského roku 
jsou Vánoce. Tedy slavnost Vtělení. Duch těchto 
národů je ukázněný — u Angličanů rozumně 
a svobodně ukázněný, u popruštěných Němců 
křečovitě a nezdravě ukázněný — ale v každém 
případě obrácený k organisováni, k uspořádání 
tohoto viditelného své'a. Tedy se soustředí na 
Vtělení — že Bůh se stal člověkem, a přebýval 
mezi námi. Tento duch Je ostatně .citový’ — 
u jedněch mile a lidsky citový, u druhých hyste
ricky sentimentální: tedy ta Boží láska k lidem, 
kterou lze zkreslit v idylu betlémského chléva, 
je zde zamilovaným námětem. Konečně má tento 
duch živý poměr k přírodě, ať už je to zdravá 
láska kc krajině, zvířectvu, zahradě, nebo nu- 
vopohanský německý kult starogermánského pra
lesa. V obojím případě Vánoce, shodné se slu
novratem a vyzdobené pohádkovou přírodní 
symbolikou, snadno soustředí nejupřímnější city.

Ještě připomeneme, že i na Velikonoce možno 
se dívat různě. Je známo, kterak zejména v urči
tých zemích Velký pálek je protestantům svátkem 
nejradostnějším- Docela logicky - vždyť je to svá
tek našeho vykoupeni, našeho omilostnění. Doce
la logicky, ano. jestliže sebe vidíme ponejvíce 
jakožto lidské jedince, kteří byli vza’i na milost 
Bohem »zcela jinvm*.  Jestliže se cítíme od milo
srdného Boha nekonečně vzdáleni, pak nemůže
me než se radovat z oběti, kterou přikryl naše 
hříchy. To je logické stanovisko protestantské. 
Jestliže naopak jsme údy Kristovy, jestliže naše 
Církev je tajemně samo tělo Kristovo, jestliže 
ve skutečné přítomnosti svátostného Krista se 
s ním již v těle sjednocujeme. — pak v den, 
kdy toto jeho tělo, jehož jsme údy, je přibíjeno 
na kříž, nemůžeme jinak nežli že my, anebo Kri
stus v nás, pravíme: »Smutná je duše má až 
k smrti.« To je tedy katolický Velký pátek.

Co potom znamenají katolické Velikonoce a 
proč tento svátek je právě slovanským národům 
tak blízký? Je to svátek vzkříšení těla. Tedy tak 
jako o Vánocích Bůh se vtěluje, stává se oby
vatelem hmotného světa, tak při vzkříšeni vy
stupuje nad zákony této hmoty, oslavuje hmotu, 
k‘erá v jeho boholidské osobě se dotýká božství 
samého, a překonavá smrt, vstupuje na nebesa, 
do čtvrtého rozměru. Tento svátek překonání 
přírodních zákonů je velmi přitažlivý pro slo
vanskou povahu. Neboť Slovan vlastně přírodě 
vždycky zazlívá její zákonitost. Proto zejména 
východní, pravoslavný Slovan hledá v křesťanství 
především vítězství nad hmotou, hledá nadzemské 
světlo athoských asketů, nebo vzlet blaženého 
Serafima Sarovského nad zemí. A ncvěrecký Slo
van hledá v revoluci ne tu sekularisaci. tu ab
dikaci ducha a skok do hmoty, kterou předsta
vuje Revoluce francouzská, nýbrž naopak zru
šení dosavadní zákonitostí a vstupování do ne
známa. Francouzský revolucionář rozbíjí posvát
nou schránku remešského pomazání a uzáko
nil je železné soukromé vlastnictví římského prá
va: ne nadarmo oblíbeným odznakem francouz
ských republikánů jsou římské »fasces«.*)  Ruští 
revolucionáři, děkabristy počínaje, nenáviděli 
v cars tví právě ne tu metafysickou stránku, 
nýbrž naopak ten světský a zejména vojenský 
pořádek, ukovaný velkým osvícencem Petrem; a 
snili o světovém požáru, nové zemi, novém lid
stvu. Poeticky je to vysloveno známým Bloko
vým obrazem Krista s rudou korouhví. Podob
ných obrazů byl Victor Hugo ovšem také scho
pen: ale co bylo u pokrokového Francouze ducha- 
plničké rouhání, to je u revolučního Rusa citové 
v’dění, lí nás podobně. Táboritští sedláci se bili

•) Svazky prutů, které později daly jméno 
fpšismu a staly se jeho symbolem.

GEORGES ROUAULT: VERONIKA
Debata o Rouaulta vzbudila zbytečně mnoho zlé krve. Vynesla nám přívlastky »zpá
tečníci«, »zkostnatělci«, »lidé, kteří chtějí všemu rozumět« atd. Snad se tedy někdo 
při tomto novém Rouaultově obraze zamysli, do jaké míry ony tituly zasloužíme, do 

jaké míry jsme nepřáteli pravé krásy a pravé umělecké tvorby.

„Jak to vše bylo možné?"
V 10. čísle Katolíka ze dne 9. března t. r. 

jsme přinesli článek »Nekající Němci«, upravený 
z francouzských pramenů v časopise Etudes. 
Pisatel článku v Etudes se zmiňuje o článku ně
meckého jesuity P. Pribilly ve »Stimmen der 
Zeit«, nadepsaném »Jak to vše bylo možné?, 
článku, jenž je trpkým vypočítáváním špatných 
stránek německého charakteru, které v nacistické 
atmosféře vedly pak k tak strašným koncům. 
Pribillův článek je skutečně nemilosrdný a přesto 
se francouzskému autorovi zdálo, že ještě neni 
dosti hluboký, že nepřipomíná všechny příčiny.

Neznámý německý čtenář »Katolíka« v Lon
dýně znal jak článek v Etudes, tak článek Pri
billův. Protože se mu podceňováni Pribillova 
článku v Etudes zdálo nespravedlivé, poslal nám 
jej, abychom jej mohli srovnati, abychom mohli 
posoudit a poznat, že všichni Němci skutečně 
nejsou nekající.

Přinášíme proto některé výňatky z Pribillova 
článku. Max Pribilla S. J. je po celá desetiletí 
komentátorem otázek veřejného života. Je znám 
jako poctivý demokrat. Celý život se svým pe
rem nesnaží o nic jiného než o smír. Smír mezi 
národy, smír mezi třídami, smír mezi jednotli
vými křesfanskými vyznáními. Ze to nedělá 11- 
monádovitě, je poznatelno i na tomto jeho článku.

Pro Pribillu je za prvé 12 let nacistické vlády 
»nejtemnějším úsekem německých dějin«.

»Kdyby jenom jedna setina obvinění proti 
německému národu vznesených byla pravdivá, 
stačilo by to vrchovatě, aby to každému slušné
mu Němci vehnalo krev studu do tváře.«

Jaké zaslepení, jak daleko klesl veškeren 
smysl pro hodnoty v národě, jemuž se mohl 
někdo odvážit vnutili bez trestu jako velikého 
státníka, velikého vojevůdce, velikého umělec, 
ba jako největšího Němce všech dob a jako

Pribilla cituje slova Bismarckova: »My žádá
me pro každou úřední funkci, na př. v soudni
ctví, ba dokonce pro službu poddůstojníka zkouš
ky, předběžné vzděláni, těžká examina — ale vy
sokou politiku může dělat každý, k té se cítí 
každý povolán« a pak pokračuje: Jen z tohoto 
šílenství se dá vysvětlit, jak mohla býti v Ně
mecku odevzdána nejvyšši vládni m< muži bez 
vzdělání, bez odborných vědomostí a bez nej- 
menšího osvědčení v kterékoli veřejné funkci. 
Teď máme jasně před očima, kam jeho »intuice« 
přivedla německý národ a teprve po zhroucení 
můžeme skutečně opakovali slova, která napsal 
»Das Schwarze Korps« 8. února 1940: »Když pře
mýšlíme o politických událostech posledních let, 
jak nám je Vůdce vždy znovu ve svých řečech 
tak přesvědčivě připomíná, můžeme vždy znovu 
užasnout nad tím. jak malý význam má rozum 
při vedení a posuzováni těchto událostí.«

Jako další příčinu celé katastrofy uvádí Pri
billa charakterovou bez.páteřnost většiny Němců.

Kolik se toho v Německu namluvilo a napsalo 
o ceně osobnosti, o mravní autonomii, o tvoření 
charakteru, o mužné hrdosti před královskými 
trůny. Když se však mělo ve velkém stylu uká
zat, co dovedeme. Jak žalostná podívaná. V dě
jinné chvíli se z tolik velebené německé výcho
vy vyklubala výchova v malého, podřízeného 
úředníka, jenž má jedinou ctižádost udržet sí své 
místo, vyhnout sc nespokojenosti svých předsta
vených (ať je to kdo chce a ať je Jaký chce), aby 
nebyl pominut při povýšení. S tat-ovým smýšle
ním jsme se setkali v Třetí říši všude, od meta
ře až po ministry a generály.

Je to především nesprávné pojetí poslušnosti, 
otrocká úcta před rozkazem, ať je jakýkoli, úcta, 
jež je vlastně duchovni lenosti a útěkem před 
vlastní zodpovědnosti.

Volání: »Vůdce rozkazuj, my jdeme za te
bou« by mohlo pro všecky časy sloužit jako vzpo
mínka. jak hluboko se mužná věrnost může zvrh
nout v podřizeneckou zálibu otročení. Byl to pád 
nazpět o tisícileti v dějinách kulturního lidstva. 
Národové bojovali a krváceli, aby si vydobyli 
svobody nad libovůlí despotů. Jen Němcům bylo 
vyhrazeno nadchnout se pro vlastni zneorávněni, 
pro vlastní zotročeni. Rozkaz Je rozkaz! se opa
kovalo do nekonečna. Je třeba Jej slepě a bez 
odkladu provést, nechť sí Je jeho obsah Jakýkoli. 
Přitom sc však málo dbalo na to, ba někdy se 
přímo přehlíželo, že každý rozkaz musí mít 
smysl, že každý*  zákon musí být směrnicí rozumu 
k dobru celku, že Jinak je to »eorruptio legis«, 
že nemá zavazující síly, že nemravný rozkaz ne
vyžaduje poslušnosti, nýbrž neposlušnosti, že s'áty 
bez. spravedlnosti nejsou nic než velké bandy lu • 
pičské. Tak se stalo, že německý stát se za ve
dení nacistů sta! organisovanou bandou vrahů 
a lupičů — k hrůze celého světa.

P. Pribilla je takřka vděčen zato, že zvráce
nost nacismu se ukázala tak drasticky, v tolika 
bídě a zkáze, aby nebyly možné zase nějaké pod
vodné výmluvy, jak tomu bylo po první svě
tové válce.

Ve světle vyšší prozřetelnosti Je tedy třeba 
považovat! takřka za požehnání to. že atentát z 
20. července 1944 ztroskoial, ačkoliv by byl jeho 
úspěch uspořil německému národu mnoho lid
ských obětí a spoustu zkázy a trosek. Kdyby se 
byl podařil, byla by zase vznikla legenda o zá
keřné ráně dýkou a bláznivé žvaněni o tom, že 
Jsme nebyli zbraněmi poraženi. Ve všech kou
tech by zase pracovali nepoučitelní mluvkové a 
namlouvali by lidu, že jenom vlásek nás dělil od 
vítězství a že jenom ničemové nás připravili u 
zasloužené vavříny. A řemeslnické »národní dč- 
jepisectví« by pomáhalo na tomto švindlu iako 
no roce 1918, kdy také tehdejší porážku nechtě
lo uznat za opravdovou, skutečnou porážku.

Jediným východiskem z celého tohoto zača
rovaného kruhu je opravdové upřímné sebe- 
poznání.

V dějinné perspektivě měl národní socialismus 
tuto úlohu: ukázat v příšerné tragedii základní 
rysy národní povahy. Tím. že všechny dobré 
vlastnosti toho'o národa zneužil a všechny šnat- 
né vystupňoval do nesmyslná, usnadnil nám Jako 
národu nesmírně naše sebepoznání ovšem způ
sobem nevýslovně zahanbujícím.

Kdyby německý národ nezpytoval nyní své 
svědomí, pak by bylo toto strašné navštíveni 
Boží, tato .hodina milosti nadarmo a po ní by 
mohlo následovat! již jen zavrženi.

Upravil ak.

právě ne za ten nový, řekněme spravedlivější 
sociální pořádek, který by jim tak rádi připsali 
naši žurnalisté: ne nebili se pod monstranci s tě
lem Páně za selské družstevnictví, starobní po. 
Jištěni nebo za šest osnov ministra Duriše. i když 
tento se Jich dovolává. Bili se za přicházející 
království Boži: v tom »anno mirabili« české 
historie, v tom neuvěřitelném jaře 1420 se zdál 
tak blízkv okamžik, kdy oheň sežhne všecky ne
přátele Pravdy, všecky krále a papeže, a pano
vat! bude sám král Ježíš, Beránek mezi svými 
vyvolenými na novém Siónu! — Bůh neudělal 
žádný národ zásadně lepšim než druhý — ná
rodní zvláštnosti mají tedy vždy své dobré i zlé.

Slovanský antlnomism může tedy vést k sebe- 
zapirajici svatosti nebo k vojenskému a politic
kému hrdinství, Jaké je jinému plemeni těžko 
dosažitelné. Může také vést ke záměrnému bláz
nění, k experimentováni s programy právě pro 
jejich nápadnou nepraktičnost, k sebevraždě 
v nejrůznčjšich tvarech. Která alternativa bude 
zvolena, to záleží v neposlední řadě na tom. ko
lik katolické, t. j. celistvé pravdy bude přijato. 
Nebof jedině katolická všeobsáhlost podává ná
pravy všem jednostrannostem. Tak jako kato
lická liturgie nutí o Vánocích sentimentálního 
Anglosasa od útulného rodinného krbu vzhléd
nout k mládenci »Jehožto carstvi je na rameni

jeho: a zváno bude jméno Jeho. Anděl veliké 
rady«, — podobně zase nutí irracionálniho Slo
vana o Velikonoclch'vzpominat. že Bůh ustanovil 
viditelnou Církev římskou v dějinném světě, 
»podrobuje ji knížectví a velmoci«. Jest tedy 
tato velikonoční doba t pro národy připomínkou, 
aby každý své nadání zařadil do služeb Jedné 
Pravdy. A pak budeme mít právo se modlit za mír 
pro všecky. Budeme se ovšem za mír modlit slovy 
Otčenáše »přijď království Tvé ... a odpusť 
nám naše vlny, jakož 1 my odpouštíme naším 
viníkům... ale zbav nás od zlého.« To je duch 
velikonočního období, duch velikonočního míru.

Jindřich Středa.



Je lépe být 
nepolitickým?

Nemysleme sl, že je předností katolíka, býti 
nepolitický. Pamatujeme ovšem při tem. jak to 
minule zdůrazňoval unlv. prof. Ě. Novotný, na 
obranu klasických jazyků, že politika znamená 
•umění upravovat občanské siužiti (polltes: ob' 
ían), nikoliv Špinavé řemeslo*.  Nepleťme sl, 
zájem o politiku se slranickoslí, s nošením od
znaků, s chozením v průvodech, se sháněním 
hlasu a pod. Zájem o politiku má prostě býti 
zájem o jeden z nejvllvnéjšlch úseků života mo
derního lidstva, Kdo tento zájem nemá, kdo se 
dokonce chlubi tím, že jej nemá, není opravdový 
křesťan. Nepochopil slova -Lítost mám nad zá
stupem«.

O hranicích zemí a tím o odtrženi, roztržení, 
nebo spojení statisíců jednotlivých lidí, o přesu
nech u odsunech obyvatelstva, jež znamenají 
mnohdy všechno, i holý fysický život, o cenách 
chleba a pracovní době, o školách a jejich orga
nizováni a o tolika ä tolika jiných věcech se 
rozhoduje v politice. Jak podivní lidé b/chom 
musili být, kdybychom o to vše neměli zájem. 
Zájem o to, kdo tyto věci dělá, jak je dělá, podle 
jakých zn.wi je dělá. I snahu o účasti na jejich 
děláni bychom měli mit. Proto i záliba v diktá
torech je zase jenom jeden druh sobeckého 
schvalování zodpovědnosti, touha po shnilém 
klidu, v němž honí nic křesťanského.

A proto opakuji: Každé sebevědomé zdůraz
ňování: Já se nestarám o politiku, je buď íarl- 
zejství, nebo nedostatek rozhledu, neznalost kon
krétního člověka, V této mentalitě je jedna 
z přičiň, proč se v minulých staletích a deseti
letích odcizilo Církvi tolik lidi. Měli dojem, že 
jim Církev neodpovídá na to, co je nejvíce tlačí.

Ve výchově se tolik zdůrazňuje potřeba .ná
zorného vyučováni. Kde je ho více třeba než 
v praktickém náboženství? Kde je ho více třeba 
než tam, kde se srážej! sily nejstrašnějši, nej- 
mocnéjšl vášně: v politice? Nemohu kázat po
třebu spravedlnosti, lásky a lidskosti a být při 
tom lhostejný k počínání politiků, kteří svou 
nespravedlnosti ničí tisíce životů a tisíce lidských 
existenci. Připomněli isme to v minulém čísle: 
Když Němci v r. 1940 vpadli do Belgie a do 
Holandska, nespokojil se Pius XII. tlm, že měl 
kázání o spravedlnosti, nýbrž poslal belgickému 
králi a holandské královně telegram, kde jim 
vyslovil účast nad nespravedlivým napadením 
a důvěru, že tato nespravedlnost bude zase od
činěna.

A tak bychom měli jednat ve všech podob
ných situacích. Co nejvíc konkrétnosti. I když 
Je to obtížné a všelijak nepříjemné. Nemohu sl 
pomoci,‘ale nikdo mě nepřesvědčí, že dnes, kdy 
se na Slovensku horečně čeká na výsledek Tisová 
procesu, koná nejužitečhější a nejapoštolštější 
práci na př. ten, kdo má přednášku o barokních 
stavitelských památkách ze 17. stol., nebo o tom, 
zda vlitá modlitba je normálně dosažitelná všemi 
křesťany či jen zvlášť vyvolenými. I to jsou 
krásná themata pro přednášky, ale na prvním 
místě ve stupnici hodnot za daných okolností 
nejsou. I kdyby na ně přišlo tisíce lidí, i kdyby 
je vyslechli a největším nadšením, při návratu 
z nich Je zase plné zaujmou otázky dne, přehluší 
všechny dobré dojmy oněch klidných sfér, takže 
je možné, že k oněm otázkám se pak budou 
stavět, jakoby vůbec nebyli křesťany. A proto 
skutečný apoétol se musí vždycky snažil ukázat, 
že Kristova víra, že Kristovo poselství má plat
nou a krásnou odpověď na všechny otázky, i nej*,  
palčivější. A proto prokáži svým bratřím nejlepší 
službu ne tím, že budu mlčet o tom, co by 
mohlo narazit, nýbrž tím. že budu vytrvale a 
trpělivě ukazovat, jak všechny denní událostí 
visi na věčnu. Že budu vštěpovat závaznost 
mravních přikázání všude, i v politice, učit 
prvenství duchovních hodnot nad hodnotami po
zemskými, k nimž patři 1 hodnoty národní a stát
ní. žé budu nabádat k čestnosti, pravdivosti, 
střízlivosti v posuzováni veřejných problémů. 
Ukáži, že dokonalost není v ztrnulěm dovolá
váni se zásad, nýbrž V trpělivém hledáni, jak by 
sc za dané Situace, mezi skutečnými lidmi, které 
bereme takové, jací jsou, ty zásady daly nejlépe 
uplatnit ke skutečnému dobru všech, i téch, kteři 
je nechápou. '

P. M. Prokoph. S. J.. 
misionář v Sov. Rhodesii:

Na černé líše
•Nuatává hodina mod a pýchy 
pro tesák, pazour, dráp i zub 
Slyšte voláni: Lov dobrý všem, 
komu ie džungle zákonem!

\ (Kipling)

Znáte ten noční zpěv džungle? Lysý sup. 
ponocnv této Mše, jej zpívá, když padá noc, 
třeba nepříliš melodicky. Africká noc nemá váb
ných melodii. Je to uiednaný signál pro obě 
stranv a znamená: I džungle má své tisícileté 
právo, je vaši věcí hájit si života. Je dost, že 
dáváme výstrahu Bystré uši hyeny lei dobře 
zaslechly, a už ie na nohou, poštěkává lačně, ale 
zticha: loví král, nesmi vyrušovat, 1 šakal se 
ozve pokryteckým naříkáním. Nedejte se kla
mat! Po odchodu lva zůstal dosti velký zbyte
ček pro jeho Dáchnouci zub. Ti oba patří k pří
živníkům královského stolu.

Hleďte, přinesl isem vám na ukázku matou 
trofej, lvi kůži, přímo z nitra Afriky, z Rhodesie, 
kde lovim — duše lovím a šelma vběhne někdv 
do cesty. Hned vám vyložím, jak isem k ni při
šel. Je to lvice, poznáte podle hlavy. Nádherný 
kus. 2.40 m délky od hlavy k černému konečku 
ocasu, v rozpětí předních tlap 1.80 cm, ocas sám 
70 cm. Pohled vám vyvolá nelrozkošněišl před
stavy. vzbudí přítomný záchvěv vaši nebojácné 
pokožky. O. len směle pohlaďte, už před rokem 
přestala ta buttle mrskat svým elegantním 
chvostem. Jej! konce byly neslavné. Vždycky 
fsem sl přál vidět dravce in natura. V Africe se 
vám přání vytilňuli rychle. Jednoho rána byl 
poprask v našem misijním hospodářství. Stony

Stačí dětem biblic
Biblická dějeprava obsahuje vhodně vybra

né a účelně upravené příběhy Písma sv. ke škol
nímu (i mimoškolnímu) vyučováni náboženství. 
Počáteční náboženská výuka čerpá vydatně 
z této biblické dějepravy, ať se již sama učeb
nice náboženství jmenuje jakkoli (Katolická 
prvouka. Učebnice katolického náboženství a 
pod.). Na biblické dějepravě staví dále kate
chismus, poučení o liturgii a o církevních ději
nách. ,

Předmětem didaktické diskuse by sice mohlo 
být uspořádání látky biblické dějepravy 
(chronologické od stvoření světa, tedy nejdříve 
Starý zákon a pak teprve Nový zákon), ale není 
sporu o tom. ie lento výběr biblických příběhů 
a jejich účelná jazyková úprava jsou nejen 
dobrým úvodem k náboženské výuce a výchově 
(protože cpičnost biblických příběhů je dětem 
velmi blízká), ale též úvodem k oozdější četbě 
Písma svátého.

Je pravda, že čist Písmo sv. není přikázáno 
jeko nevyhnutelná podmínka spásy, ale věřící 
mají poznat zjeveně pravdy a Písmo sv. je jed
ním z hlavních pramenů Božího zjeveni (dru
hým je tradice). Proto si Cirkev přeje, aby věřící 
sami četli Písmo sv. zvláště Nového zákona, a 
tak sí osvojili bohatý poklad náboženské prav
dy. Jaci by to byli křesťané, kteří by neznali 
Krista z jeho nejstarších životopisů (napsaných 
čtyřmi evangelisty) a z listů jeho žáků, apo
štolů?

A tu jsem u věci, na kterou bych rád upo
zornil.

Zdá se mi. že mezi bliblickou dějepravou 
v ruce žáků obecné školy a mezí Písmem sv. 
Nového zákona, které se dává do ruky dospě
lým. je poněkud velká mezera. Nejen časová, 
ale i pokud jde o výběr a úpravu. V biblické 
dějepravě Jo všo zaměřeno k dětskému věku. 
Písmo sv. Nového zákona (jak se právě dostává 
našim věřícím do rukou) má sice provedeno vel
mi někné rozčle těni textu po stránce obsahové, 
ale jazykem zůstává ve formě prakticky odbor
né (ba vědecké) se sklonem k archalsování.

Vím. že naučit tomuto prakticky odbornému 
jazyku Je nebo má být cílem Školy, kde se ne 
můžeme spokojit s řečí hovorovou (neinlžší mlu
vená kategorie spisovného jazyka), proto na př. 
školní vyučováni nevylučuje přechodníky, ale 
jejich užiti vymizelo z hovorové řeči vůbec a 
spisovný jazyk se jím rovněž vyhýbá zejména 
tam. kdo chce být iednoduchý a srozumitelný, 
případně i jadrný jako lidová řeč.

Aby bylo jasno, kam mířím, pročtěte pozorně 
čtvři varianty téhož příběhu torvní čtyři verše 
21. kapitoly v evangeliu sv. Lukáše):

Kralická bible 1613.
A pohleděv, wsřel pak i jednu vdovu chudin

kou, ana uvrhla tam dva tarty. I řekl: Vpravdě 
pravím vám, Se vdova tato chudá via net všichni 
uvrhla. Nebo utichni tito z toho, což jim zbývalo,

Spojovat stále ideál se skutečnosti, toť pro
gram pravého apoštola. Bloudím, řeknu-ll: Buď 
všechno nebo nic. Bloudím, myslim-11. že stačí 
hlásat zásady a »neplést se do politiky«. Člověk, 
ať chce nebo nechce, se celý promítá do každého 
svého činu. Proto v něm v každém majf být znát 
mé zásady. Neuskutečňují-11 je. jsou ve mně 
mrtvé, zbytečná přítěž, která jen otravuje.

Neustále je třeba sestupovat do arény všed
ního života a osvědčovat tam své theorie. Každý 
poctivý myslifel sc o tom přesvědčuje, čim déle 
jej život přivádí tváři v tvář skutečnostem. Marl- 
tein byl na počátku jenom filosofem, spekuloval 
jenom o thcorllch poznání. Dnes jo diplomatem, 
velvyslancem, dnes mluv! o nejkOnkretnějších 
stránkách života, je do značné miřy Ideologem 
M. R. P. a jiných podobných hnulí. To Je důkaz 
oprávněnosti -politického« katolicismu. Je jeho 
vyznavačem každý upřímný katechlsta, jenž vy
chovává Kristem škelni děti a snaž! se tak při
spět k upraveni občanského soužití, jak jsme na 
začátku definovali politiku. A tak Je tomu v kaž
dé poctivé práci, především ovšem v kulturní 

krve. Otče, a mladá kravka, hubenější, poně
vadž ie doba sucha, pryč. Několik dospělejších 
se vyzbrojilo oštěpy, také starou .ládovačkou 
(moderní puška, revolver, pistole isou vzácným 
přepychem u domorodců — Bohu dík!) a ovšem 
náš fráter hospodář s dobrou kulovnicí, zahájili 
pronásledováni nočního zloděje. Stárl! hoši sto
povali. V pisku byly dobře patrné široké šlépěje 
lva. Kráva je pro jednoho lupiče přece len vel
ké sousto najednou, jistě si uložil někde zbytek 
a vrátí se příští noci. Stopy krve byly čim dál 
znatelnější. Cestou Isme postupovali ostražitě, 
ale velmi hlučně, abychom šelmu vyplašili. Do
spěli jsme k místu, houštinou porostlému. Tam 
sc nám zlovil obraz zkázy: kostra zčásti ohloda
ná. rozsápaná. Jednu nohu, která měla ještě 
dosti masa, jsrfic otrávili strlchninem ... Dru
hého dne isme so tam vydali znovu na lov a 
nalezli isme už ton ztuhlou mrtvolu lvice. Zde 
ie iejl hříšná kůže« Polaskejte li. ale neollzujte 
prsly! Není to celkem nebezpečné, ale ofece by 
vás mohlo rozbolet břicho. Všimněte sl. žc^chy- 
béil drápy, až na leden, dva. Černoši, vydřlá- 
vačl koží, 1c uřízli, potřebují je nezbvtné k vý
robě kouzelných •medicín« a amuletů, jež pro
dávají draze. Na nádražích jsem často vidál. jak 
černoši nabízeli cestujícím. ovšem cizincům, lví 
a leště vzácnější levhardi kůže.

Znám návštěvy této velké kočky daleko škod- 
livéjši. V misii Chingumbe roztrhal při jednom 
nočním vpádu 50 ovci a a jednou přeskočil ohra
du ovčirtce. Když ho posedne zuřivost, roztrhá, 
co najde.

Neiosudněfši byla návštěva totioto dravce 
právě u nás v Chlicuni před dvěma roky. Možná, 
že jste o tom slyšeli. Psi se rozštěkali.obyvatelstvo 
stanice bylo vzrušeno, vo stádu řádil lev. Sotva 
se rozednilo, náš bratr hospodář, přilíš horlivý, 
ale špatný střelec, hned vyšel s puškou zkoumat 
okoli. »Nevzdalujte se od budovy!« varovali ho 

ká dějeprava?
dali dary Bohu, tato pak z své chudoby viecku 
živnost svou, kteroui míla, uvrhla.

Dr Sýkora 1946.
Pohleděv pak vzhůru, spatřil boháče, ani me

tají sví dary do pokladnice. Uzřel íaW jednu 
nuznou vdovu, ana tam vrhá dvě lepty, I tekl: 
Vpravdě pravím, ixtoi." Tato chudá vdova dala vio 
nes všichni, neboť všichni tito dali Bohu darem 
z toho, co Jim přebývalo, tato však dala se svého 
nedostatku všecko živobytí, které měla

F. Žilka 1940.
Rozhlédl se a spatřil boháče, jak házejí své 

dary do pokladnice. Spatřil také jednu nuznou 
vdovu, jak tam hodila dvč lepta, i tekl: Vpravdě 
pravím vám, Se tato chudá vdova vhodila víc nel 
všichni, neboť tito všichni dávali na dary jen ze 
svého přebytku, ale ona dala ze svého nedostatku 
veškerou svou obživu.

Dr. Zlato» 1946.
KečC pohUadol, zatřel boháíov hádzaf dary do 

Cchrámovej) pokladnice. Videi aj akási chudob
ná vdovu, čo hodila dva lepta. I poveddl: Věru, 
vravim vám. táto chudobná vdova dala viac oko 
ti všetci, tebo všetci dali oko dar Bohu 'z toho, 
čoho malí hojné, ale táto pri svojej chudobě dala 
všetko, éo mala, celé svoje živobytí.

Sýkorův překlad užívá shodně s Kralickou 
blbli přechodníku pohleděv, kdežto Žilkův i Zla- 
tošův překlad vyjadřuji tentýž děj decela sro
zumitelně bez přechodníku. Sýkorův překlad 
má ve čtyřech verších dvakrát zájmeno an. ana, 
ano, ve významu vztažném. Slovník (Váša Tráv
níček) říká o tomto zájmeně, že dnes není při
lil časté. Kralická bible ho v tomtéž textu kla
de jen jednou. Nemělo by se zapomínat též na 
fonetický účinek zvolených slov, protože části 
Pisma sv, se předčítají v kostele, ve škole a 
snad se zase budet: předčítat 1 v našich rodi
nách. Potom je tvar »ana« zvukově shodný 
s vlastním jménem Anna, tvar »ani« se zápor
ným příslovcem (nemám ani groš) nebo se zá
pornou slučovací spojkou (nejedl ani nepil).

2ilkův 1 Zlatošův překlad se obešly bez to
hoto zastaralého zájmena, které je opouštěno 
nejen hovorovým, ale I prakticky odborným, ba 
1 vědeckým jazykem.

Sýkorův překlad (opět shodně s kralickým) 
užívá slovesa »metatl« místo srozumitelnějšího 
»házet!« a slovesa »vrhá«, které zní v tomto 
tzaru hůř než v kralickém »uvrhla«. Poněvadž 
jde o sloveso, které má několik přenesených vý
znamů (vrhatl se na kolena, vrhat! se do boje, 
vrhali mláďata) a které stoji velmi blízko pod- 
mětnému vrhnouti (zvracet!), klade místo něho 
Žilka sloveso »vhodila«. Zlatoš »hodila«.

Nemohu si při té příležitosti odpustit jednu 
poznámku. Když vyšlo první vydání Žilková 
překladu Nového zákona, oživly znovu jak mezi 
katolíky, lak mezi evangelíky spory o to. má-li 
být bibličtlna řeči vznešenou, takřka úmvslně 
archaisujicí nebo řečí sice spisovnou ale pro
stou. blízkou hovorovému jazvku. Tehdy slo- 

prácl. Cím blíže budeme konkrétnímu životu, 
tím plodnější bude naše činnou, náš apoštolát.

Při všech výhradách, které jako katolíci mů
žeme a musíme mnohdy míti k některým jed
notlivým počinům Msgre Šrámka, nemůžeme 
neuznat, že jen jeho konkrétní politika, jeho 
kladný postoj k palčivým otázkám národním, 
snaha chopit se jich, nevyhýbat se jim, řešit je 
ve smyslu oprávněných tužeb lidu, mají hlavni 
zásluhu na tom. že katolicismus může čestně 
spolurozhodovat v obnovené republice. Totéž platí 
o tom JIŽ tolikrát připomenutém statečném cho
váni kněžstva v letech zkoušek. To néiii chlu
beni. To není dávat přednost pozemskému před 
Božím. To je zase jen přesvědčeni o jednotnosti 
člověka, jenž dokazuje poctivost svého přesvěd
čení. opravdovost své viry tam, kde Je toho sku
tečně potřeba, v zdánlivě nejvšednějším denním 
žlVOtě.

A proto budo závěr stejný jako počátek: Ne
mysleme st, že je přednosti katolíka býti nepoli
tický. Prožívat svou viru ano, co nejhioubějl. 
A přece zase nezapomínat na složitost naší by
tosti, vyhnout se každé jednostrannosti, tedy 

muži. Nedbal. Obrovský dravec ležel v křoví ne
daleko. Je krajně nebezpečný, je-li vyrušen za 
dne. Podrážděn vyřítil se ze svého úkrytu a Pří
mo proti útočníkovi. Bratr vystřelil a poranil 
šelmu. Lev se vrhl na neobratného střelce. Nový 
výstřel. 1 tentokráte chybný. Konec dovedete si 
domyslit. Jediným skokem srazil dravce svoji 
kořist. Nešťastník se jisté dlouho netrápil. Lev 
rázem překousne vaz své oběti, přotne život. 
Vždyť mohutnou tlapou, v níž ie Iv! sila, rozdrtí 
I plece býka. Bvlo Ucho.

Zločin nesměl dravci projit beztrestně. Bratr 
Jan, výtečný střelec, chladnokrevný, smělý lo
vec. uspořádal výpravu, která přinesla kůži 
vraha. V neíbli/ším okolí stanico nalezli zoha
venou mrtvolu nebožtíka. Dravec mu sežral led
nu nohu. Kůži toho lva isme vydělali a pošleme 
ii do Polska, rodné země bratra misionáře.

Od Gangu až po Zambezi platí jeden staro
bylý zákon pro lovce džungle: Smíš zabit, co ti 
k jídlu třeba, kořist-li vhodná se namane, ne 
nro rozkoš však lovu nouze, a člověka nikdy, 
nikdy ne!

Ach. kde je zákon, aby nabylo přestupníků 
— v řišl lidí, natož u národů džunglo? Kdrž sta
rý lev už nemůže dostat svého kozla« — výraz 
nro jeho stárnoucí sily — antilopa Ie mrštnější, 
obrana rohů je riskantní, takový staroch. ať se 
má na pozoru před vlastni smečkou! Živit ho 
nebude. Ať zavčas si vyhledá samotu! Tehd.v 
tačne lovit zvěř nejhlouočiší — člověka. Stává 
-e lidožroutem a postrachem domorodců.

Jednoho dne až od Makongo hlásí: lvi pod
nikají lidské zádavy. Jeden nek» více? Don na
to Batoka sděluje: Lev zabil člověka. Neklidné 
týdny prožívá zvěř i lid. brzy v našem okoli. 
brzy na 30 mil odtud« ftiká se. že podávil na 30 
lidi. Pak včfím. že dřivé domorodci opouštěli 
ze strachu před lvy i vesnice.

renští evangelíci sc postavili za velebnou kra- 
ličtinu proti Zilkovu výrazu, který znamenal 
pravou revoluci proti dosavadním způsobům 
podáni biblických textů. Přiznáváme ovšem, že 
nejen revoluci, ale také aktualisaci, která při
poutala mnoho lidi znovu k Písmu sv., zejména 
k Skutkům apoštolským

Dnes mají katoličtí Slováci církevně schvá
lený překlad Nového zákona, který je jazykově 
neobyčejně svěží, blízký českému překladu 211- 
kovu, bez přeohodniků a arohalsmů prostý a 
velmi dobře srozumitelný »Našim želánim ja.« 
píši překladatelé, »aby Písmo sv. v novej rečo- 
vej forme svojimí věčnými spasitelnými prav
dami obnovilo mysle a srdcia tých l udi. čo ho 
budú čitať.«

Bratři Slováci nás tedy předhonili (ne ovšem 
v láci, naše vydáni Nového zákona je ?a 60 Kčs 
a při hromadných objednávkách může být cena 
ještě mnohem nižši. slovenské vydáni v plátně 
vázané je za 150 Kčs). Přejeme Jim to ze srdce. 
Snad připustíme, Že se lze i od bratrů Slováků 
učit.

Vracím se k svému námětu. Mezi biblickou 
dějepravu a Písmo sv.. přeložené vznešenou 
řeči, potřebujeme pro mládež něco jako vyšší 
úvod do četby Písma svátého. Na přiklad otisky 
evangelii nebo křesťanskou harmonii (život Pá
na Ježíše slovy Písma), ovšem jazykové upra
vené a umělecky ilustrované.

Nesmíme trpět, aby náboženská literatura 
přicházela k našim dětem a k dospívajíc! mlá
deži v odpudivém rouše jazykové nedbalosti 
nebo zaostalosti a v laciné úpravě, když jiná 
literatura přímo lýká svým uměleckým vyba
vením a jazykovou čistotou.

Nezapomínejme, že mladé duše vždycky bu
dou toužit po tom. aby i náboženská kniha od
povídala jejich ideálům. Nemějme mladým za 
zlé. že mail ideály, nezlobme se na ně. že bodle 
těchto Ideálů srovnávají, a nechtějme praktic
ky hájit zásadu teoreticky už dávno opuštěnou, 
že dětem je všechno dobré.

Ovšem. očekáváme-Ii zpevněni duchovního 
života četbou Písma sv. zejména Nového záko
na. musíme pro rozšířeni této knihy učinit víc 
než pouhou objednávku třeba značného počtu 
výtisků. Je třeba, aby se našla chvilka buď při 
náboženství nebo v kroužcích katolické mládeže 
na Četbu výňatků s výkladem kněze, je potřeba 
i dospělým častěji, ba soustavně mluvit jak 
Písmem sv.. tak o Písmu sv.. jo nutno využit 
na př. diapásek. které má na skladé Svatovác
lavská liga v Praze k přednáškám, leckde by 
posloužila výstavka našich vydání Písma svá
tého nebo srovnáni s cizími (francouzskými, 
italskými), výstava obrazů inspirovaných Pís
mem aid.

Končím odpovědi na otázku nadpisu:
Jakkoli íe biblická dějeprava výtečná věc, 

nestačí, jakmilo splnila své posláni. Potom ie 
třeba dát dětem do rukou r.řimn biblické texty, 
zprvu ooět vybr»né. ilustrované, a tak připra
vovat na četbu Nového zákona a pak celého Piš
me svátého. KBH 

1 jednostrannému splrltuallsmu. Jenž právě svou 
jednostranností se může štítí nepravdivým, může 
zkrátka špatně Skončit. Lidé néjnepůlitíitějši a 
nejnekompromlsnější vůči režimům a vládám, 
které neodpovídají jejich vkusu, dovedou býti 
přímo u vytrženi před režimy opačnými a dove
dou naprosto bezpáteřně zavírat oči i před jejich 
zločiny a zvěrstvy nojstrašnějšimi.

Problém konec konců vyúsťuje v tom, že 
jádrem křesťanství je pokorná láska. Z ní ply
ne zájem o Udi a jejich konkrétní starosti, z ni 
plyne i vynalézavost, Jak ie lépe poznávat, jak 
jím lépe sloužit, jak je smiřovat, jak mezi nimi 
dělat pravou, křesťanskou politiku.

Šem patři na př. i otázka překladu Písma 
sv., jak o ní píše na jiném místě KBH. Rozho- 
duje-li pro mě jedině to, zda mi lidé rozumějí, 
chci-ll se k nim Co nejvíce přiblížit, pak zvolím 
srozumitelný překlad, mám-li zásadu, že v ná
boženství musí být stále nějaký prvek nesnadno 
přístupného odstupu, laková pseudotajemnost, 
pro níž mají smysl jen sběratelé atarožilnPsti, 
pak zvolím překlad s přechodníky a jinými ne
srozumitelnostmi. ak.

Ještě obávanější šelma divoké Rhodesie je 
levhart, protože se nebojí člověka. Neměl jsem 
to štěstí střetnout se s ním. Žije blíže k horám 
Zambezekým u džungli v Katónwe. kdežto lev 
dává přednost haši travnaté a houštiňaté kon
čině.

Brzy potom, co jsem přijel do Rhodesie, pod
nikl jsem obtížnou misijní cestu přes horský 
hřbet k řečišti Kafuc. Bylo bezvodč. alo na 
fcho měkkém dné spatřím mohutné stony slonů, 
lak mé poučil můi černý průvodce. Ubírali se 
řečištěm lt dolnímu toku, kde doufali nalít vodu. 
Po druhé skřížili moji cestu lito tlustokožci. kdvž 
Isem jel autem »svou silnicí«. Náhle narazím na 
zvláštní Překážku. Kdybych nebyl misionářem, 
byl bych si šťavnatě zaklel. Stádo slonů zpře- 
lámalo celý malý lesik a nakladlo mi přeražené 
kmeny zrovna řadou do cesty. Mlsouni, okusují 
mladé lupení a listí a hryžou kůru, která je 
zrovna nejchutněiší pod korunou ve výší, 
i uchopí chobotem kmen, tlustý až 15 až 20 cm. 
opře se. zavěsí se. přelomí jej jako stéblo přesné 
na metr od země.

Východně od Chikuni sc táhnou až k ohbí 
Zambezi nedozírné liduprázdné pláné. porostlé 
vysokou travou, sem tam zvlněné, s talemnÝml 
houštinami. V těchto krajích se drži obrovská 
stáda kobusú. Je to největší druh ielenů. vzhle
du ántilop. s prohnutými rohy, s dlouhým oca
sem. Sel Isem tudy jednou v podvečer. Najed
nou mé cosi upoutalo na obzoru. Je to les? Je 
to houšť? Nic takového isem v těch místech 
dříve nevidal. Záhada se mi vysvětlila. Byl 
to les parohů těchto statných zvířat. Stála 
strnule na stráži jako hradba, hlídala ostražité 
velká stáda, která se pásla za jejich zády. To se 
ví. sem. kde ie co kořistit, láká to neodolatelně 
všechny velké dravce našich džungli. Zde vládne 
krvavé právo džungle.

(Pokračováni příště.)



O Slovensku jinak
Mnoho se pité o Slovensku.. Nejvíc politicky, 

někdy něco z psychologie, z literatury, z kultu
ry a pod. Četli jsme však. jak se jeví problem 
Slovenska prostému křesťanovi, který jej chce 
vidět na jiném. širším plénu, než íbou tyto rám
ce obvyklé mluvy? A přece právé zde si Češti 
a slovenští katoi.ci mohou nejhloubéji porozu
mět Je třeba si řici ve vši poctivosti a vzájem
né úctě vše. co nás právé s hlediska společné 
viry boll, a vše. co nás ve Jménu této víry může 
pevně sjednotit.

Nechť si naši slovenšti bratři představí, co se 
asi odehrávalo v duši českého katolíka od roku 
1938. Nacismus, první herese dokonale organi- 
sovanů politicky, vojensky 1 hospodářsky, roz
lomila náš společný stát ve dví. když dž před 
tim dlouho sila mezi nás dračí simé sváru. Tato 
herese. která udusil- katolický život v Němec
ku, v Rakousku a začínala jej dusit 1 u nás. spo- 
lutvořila slovenský stát, v jehož čelo spolupo- 
stavila kněze. Všechny chyby, omyly a přehma
ty této slovenské vlády byly pro českého kato
líka mnohem tlsnlvéjšl, protože se promítaly na 
kněžské roucho. Když pak byl V Cechách hlad 
a země byla vyždímána do nemožnosti a my 
viděli -od Vláry jezdit blahobytné muže.~blaho- 
bytné ■ ženy, které už rodnou češtinou nechěly 
mluvit, ale slovenskv ještě neuměly, kdo by se 
divil, že se nás zmocňovalo pohrdání? Ovšem 
ti kdo viděli dál. cítili v té dvojí politice Ně
mecka prohnanou lest: v Ceších se utvrzovalo 
podezřeni, že nás Slováci ořcce jen zradili; ve 
Slovácích, že je Češi vykořisťovali.

Když jsme dále viděli ve filmu předsedu 
slovenského státu dekorovat německé generály 
za tů. že plenili slovenské vesnice a vraždili 
Slo váhy, bylo nám strašné. Dovedou si však slo
venšti katolíci představit, jak nám bylo, když 
tento předseda slcttžil ještě děkovnou mši sv.? 
Ne. zde už nebylo omluvy: pro nátlak Němců 
stačilo to první: toto druhé bylo jeho povinnosti 
odmítnout! A lecos jiného nás jako katolíky 
ješté bolelo.

Nechť tato slova nejsou vykládána ve zlém. 
Nechtějí obdivovat staré bolesti, chtějí jen'tro
chu dát nahlédnout slovenským bratřím do po
citů číškého katolíka.

Tyto pocity však skreslily věrný obraz sku
tečnosti. Češti katolíci v trpkosti snadno zapo
mínali. kolika českým uprchlíkům Slováci po
skytli pomoc, přístřeší a úkryt, kolika pronásle
dovaným pomohli slovenští kněži za hranice. 
Zapomínali na účast katolíků pří báňsko-by- 

• strlckém povstánk-zapomfnall na statečné cho
vání tamního biskupa, který přimo poslal, abych 
uvedl aspoň jeden íakt, knézé Dr. šurjanského 
mezí partyzány. Nic nevěděli o knězi Kolakovi- 
čovi, který radil, aby se slovenšti katolíci po
vstání účastnili; o ném se Češi dověděli až r. 
1945 v inspirované »protistátní aféře«. —- Bylo 
by dobře, kdyby slovenšti katolíci zde vice mlu
vili.

Ale toto vše patří minulosti. Naše bolesti sé 
už zahojily. Rozhodně nežádáme na slovenských 
katolících, aby šli do Canossy. Bylo by nám 
však přece jén milé, kdyby i oni jasně vyjádřili, 
s čím právé jako katolíci nesouhlasili. Tak jako 
našli češti katolíci slova do českého tábora a 
tvrdě vytkli přehmaty vůči Slovákům za první 
republiky. Bylo by nám milé, kdyby jasněji a 
přesvědčivěji vyslovili svou dobrou vůli, že 
s námi chtějí žit ve společném státě.

Je však také povinností českých katolíků, 
aby mluvili. Což nám může být lhostejno, že 
na Slovensku pro omyly některých katolíků ka
tolicismus Jako takový je pokládán za znak po
litické reakce, státní nespolehlivosti atd.? Což 
nám může být lhostejné, jak tam byla řešena 
školsxá otázka? Je povinnosti říci, že urazilo 
náš cit pro spr vedlnost, když slovenský arci
biskup. známý ávým kladným postojem k re
publice. je volán k soudu právě ve svátek Zje
veni Páně. A mnoho jiných věci by bylo třeba 
říci o stavu přítomném.

Je však před námi i naše budoucnost. Ať je 
politická forma našeho státu jakákoliv — pře
jeme si ovšem spravedlivou a pevnou — bude 
právě úkolem katolíků, aby jednotou své viry 
dávali duchovní základy, duchovni obsah a 
vnitřní tmel našemu společnému domovu. V ná
boženském a mravním úpadku vidíme přece 
společně nejhlutšl nebezpečí pro oba národy. 
Neni to vážnou a odpovědnou pohnutkou se
mknout se pevněji a podat si ruce k bratrské 
spolupráci? Kolik je tu společných úkolů, kolik 
společných závazků! Hlava Církve i hlava na
šeho státu nám je důtkllvě připomněli!

Ano, jo tfeba si podat upřímně a bratrsky 
ruce. Teď. vc svatovojtéšském jubileu. Odhoď
me stará měřítka politická! Ta nás vždy jen dě
lila a nepřátelé vnitřní 1 vnější jich důkladně 
využili! Obnovme skutečné, živé, křesťanské 
»Communleantes«!

PMJde-li Cech na Slovensko v duchu tohyto 
duchovního svazku, ledy praskají a projeví se 
opravdová láska, kterou jé naplněn nově vžkvé- 

, tající slovenský katolicismus. Tak byli přijati 
na Slovensku češti kněži. tak tam byli přijati 
1 katoličtí studenti. Je na Cešich. aby zanechali 
svých, rekriminaci a starých chyb.

Ptijde-li v tomto duchu Slovak k českým 
katolíkům, sblíží se s nimi rovněž. Snad by to 
mohli dosvědčit Slovenšti akademici v Praze a 
v Brně. Je jen třeba zanechat zavilé apologie 
minulého režimu, který nebyl anl^svatý. ani ne
omylný. A nelekat se tvrdé české skořápky, 
kterou Čechům vytvořila tragika Jejich dějin; 
jsou o to věrnější.

Vyčisťme starý kvas a obcujme v kvasu no
vém. v upřímnosti a pravdě! Jen tak vyřešíme 
závažnost česko-slovenského poměru dobře a 
správně. Jen tak učiníme zadost své povinnosti 
k přítomným otázkám a své odpovědnosti vůči 
budoucnosti našeho náboženského | státního ži
vota! Josef Zvěřina, t. č. Pařiž.

„Hledejte nejprve krásno a vše 
ostatní bude vám přidáno"

Tak doslova konči Míla Pražák v božlhodové 
Lidové demokradi úvahu »Věčná cesta uměni«.

Upozorňuji, že se nehodlám na něho kalit. 
Svou stati se snaži poctivě rozřešit sporné pojetí 
uměni tendenčního a čistého a uvádí některá 
dobrá rozlišeni a postřehy. Mluví však i 0 mo
rálce v souvislosti s uměním — a mluví se teď 
vůbec dost. Zdá se tedy nejvyiši čas, aby pro
mluvil zásadní slovo také theolog.

Chci vyjasnit xáklatthi problém: Má morálka 
<x> mluvit do uměni? Míla Pražák usuzuje tak
to: »... otázkou je, může-11 být pro umění uží
váno kriterii pravdivosti, mravnosti nebo snad 
1 praktické účelnesti. Ano. ale neprávem. Již 
svou podstatou náleží uměni do oblasti krásna
— musí se tedy při posuzován! umění vycházet 
zase jediné ze stanoviska umělce hodného toho 
jména, t. J. ze stanoviska krásna.«

Toto tvrzeni potřebuje být poněkud zpřes
něno a je přijatelné. »Při posuzováni umění 
jako uměni se musí vycházet ledině ze stano
viska krásna.« Tědv neni hěco uměním proto, 
že je to pravdivé, umravňujici nebo propagačně 
užitečné, nýbrž jen proto, že je to krásné. Ostři 
je namířeno hlavně proti kriteriu užitečnosti, 
pro něž je dnes uměním to. co slouží ideologii. 
(Nemohu se zbavit dojmu, že čerstvým příkla
dem Je kritika filmu »Farář u sv. Dominika« 
v Rudém právu).

Jinak však se může oceňovat umělecké dílo
— jako každá věc na světě — volmi různými 
sudidly. Pro právníka je rozhodující hledisko 
vlastnictví, pro so.natoioga anatomická přes
nost, historik přiloží míru dějinné skutečnosti, 
přirodopisec si všimne popisné věrnosti, peda
gog posoudí výchovnou hodnotu, obchodník vidí 
výtvor jako prodejný kus - a tak ještě dlouho,.. 
až třebas k takovému štěněti, které na klasic
kém románu ocení zábavnou možnost rozkous- 
kovat jeho listy. A to všecko docela pochopi
telné, protože umělci a jejích díla jsou ve světě, 
v zapojeni do jeho nejrůznějšich vztahů.

Teď hovoříme o mravním vztahu a říkám 
hned, že použiti mravního sudidla Je daleko nej- 
oprávněnéjši a nevyl^putělné. Protože nemluvím 
k deistům. uvedu danou otázku do této podoby: 
Má Bůh co mluvit do uměří? Neboť katolíka 
zajímá »veřejná morálka« málo nebo nic. zato 
ho vrcholné zajímá Bůh. Mravnost totiž není nic 
jiného než právě Bůh — v tomto smyslu: co Je 
podle Boži vůle, je mravné; co Je proti Boži vůli, 
je nemravné.

Odpověď na otázku takto vyslovenou je i 
theologicky neskolenému katolíkovi Jasná. A 
’e-ll něco absurdní, pak Je to představa uměni 
jako oplocené zahrádky, u jejichž vrátek visi 
cedulka »Bohu vstup zakázán«. Rozuměj — Bo
hu nařizujícímu a zakazujícímu. Člověk, celý 
Člověk a v každé vteřině svého by ti je naprosto 
závislý na Bohu. Je Božím majetkem a povinen 
respektovat Zákony svélio absolutního Pána, ať 
obchoduje nebo dělá vědu, ať staví nebo bo
juje, ať pracuje nebo se baví, pří vnímáni krásy 
i při uměleckém tvoření. Vždyť i smysl života 
je Bůh, totiž věčné spočinuti u něho, jenž je 
Dobro. Krása a Štěstí. Ale dosažení tohoto cíle 
naveskrz konečného je přímo závislé na naši od
danosti nebo vzepřeni jeho zákonům.

Je tedy zfejm'1. že i umělec je vzhledem 
k Bohu obyčejným smrtelníkem a nemůže utí
kat odpovědnosti. I pro jeho tvořeni platí takové 
příkazy, jako: »Nevezmeš jména Božího nadar
mo!«, »Nepromluvíš křivého svědectví!« nebo 
hrozba »Běda člověku, skrze kterého přichází 
pohoršení!« nebo poukaz na účtováni z kaž
dého marného slova.

Toto všechno nechtěj! popírat ti mezi hám!, 
kteří až vášnivě hájí svobodu umění. S-íš útočí 
na určitou úzkostlivost, nehybnost a opatrnictvi, 
které se vyskytuji (ale i jinde než mezi námi!) 
nejsnáze u lidí bez blízkého poměru k uměni. 
TI kritikové nám připomínali leckteré věci, rvou 
se za poctivou krásu na svátém místě, přísně 
posuzuji vnější odíváni našeho vnitřního bohat

My a naše minulost
Nikdo rozumný nebudě tvrdit, že katolíci 

jsou povinni nebo nakloněni obhajovat a obno
vovat všecko, co přijali kdy za tisíciletých dě
jin své Církve. Přijali jsme. Snášeli jsme leccos, 
co se zdálo vhodné za jiných okolnosti, a co se 
za dnešních zdá naprosto nevhodné. Nikdo pře
ce dpes nedoporučuje obnovu oněch benedik
tinských klášterů, doplňovaných jen z řad 
Šlechty, — které pro rozšíření křesťanské vzdě
lanost! mezi Germány udělaly zajisté více, než 
kdyby byly přijímaly mezi sebe bezmocné a 
nevžBělané nevolníky. Naopak zase, přijdou ně
kdy staletí, která nebudou chápat, jak ve dva
cátém století katolíci mohli posílat své děti do 
škol, řízených antlklerikálnim učitelstvem. Tak 
se Časy mění. A jedno je zapotřebí podržet, a to 
Je katolická hrdost, která nesnižuje náš výkon 
tam. kde toho není třeba, nezříká sc katolických 
náležitosti dobře obhajitelných, neopouští půdu 
dějinné pravdy jen ze strachu před svraštěným 
obočím pokroku. Nápadné případy jsem bohužel 
nedávno zjistil ve dvou volmi dobrých časo
pisech.

»Na Hlubinu přinesla referát o románu, 
který liči pobělohorskou emigraci, ostatně do
cela pitoreskně. A referent se vzmohl na to. že 
srovnal činnost pobělohorské emigrace s našim 
odbojem za této války. To je věru podivná věta 
v časopise Otců Kazatelů. Chtějí tim srovnat své 
předchůdce s propagandist}' Kuratoria. Jesuity se 
Svazem pro spoluprácí. Karla z Llchtenšteina 
s Heydrichem, třicet na půl německy mluvicích 
pánů ze Staroměstského rynku s dvěma sty ti
síc! oběťmi nacismu. — chtějí srovnat svatovác
lavský kult Balblnův se svatováclavským hum
bukem Moravcovým a barokní český stát s po
tupným protektorátem? Nebo chtějí přirovnat 

ství a připomínají, jak je zbytečné a škoda od
tahovat katolický život od současného umělec
kého varu. To je tedy dobré.

Zato je méně dobré, když je Junácký elán 
svede, aby zanevřeli na odborné moralisty a 
sami se postavili na jejich místo.

Aby bylo jasno o funkci mravouky, velké 
mravnj zásady a zjevené vůle Boži potřebuji být 
domyšleny a přeloženy v nespočet životních 
okolhostl, aby bylý použitelné bez tápáni pro 
celou šíři života. Tato práče se vyskytuje v Cír
kvi od začátku, jak je vidět v rozhodování ne
jistot mravní povahy na apoštolském sněmu 
v Jerusalemě a v dopisech svátého Pavla. Tím
to způsobem slouží učitelský úřad Církve dosud, 
buď přimo ústy papeže, nebo odpověďmi kon
gregaci. abychom měli jistotu, jak bezpečně Jed
nat bez porušeni Božího zákona.

Avšak nejtěžší dílo koná Vědecká morálka. 
Radí, odůvodňuje, tříbí, do podrobnosti apli
kuje materiál mravního oboru a konečně i řeší 
jednotlivé případy. Toto poBlednl je ovšem nej- 
svizelnéjšl, protože konkrétní jevy Jsou oby
čejně tak zarostlé do života, že je třeba velké 
pozornosti, aby soud byl správný. A tak se sta
ne, že se i odborný moralista v určitém případě 
zmýlí. Jenže častěji se to stane neodbornému a 
nanejvýš často laikovi. A proto je Výhradně 
správné požádat o řešeni mravních prpblémů 
znalce mravouky (a ovšem také jeho rozhodnuti 
respekovat), neboť k nemocnému voláme lé
kaře, I když víme o těžkých omylech mužů me
dicíny. a na stavbu krovu přizveme mistra te
saře. ačkoliv je jeho utnuti příslovečné. Kdyby 
někdo zlehčoval vážhůu mřavftuku. při nej- 
menšim tak svědomitě dělanou jako Jiné vědy 
a navíc v obrysech pevných Božích norem, uka
zoval by jen povážlivou lehkost svého poměru 
k Bohu.

A přece může umělecký odborník zasáhnout 
do práce moralisty, a to velmi závažné. Může 
mu posloužit podrobným vhledem do umělec
kého pochodu tvůrce a do duševního děni u čte
náře. diváka nebo posluchače. To Jsou body 
značně důležité pro posouzeni, kudy má být ve
dena hranice dovolenostl právě té nebo oné věci. 
Při dnešním vyhraněném odbornictvl uzná theo
log rád svou nekompetenci v jiném oboru, zá
roveň však nesmi býti divné, že vyžaduje uzná
ni kompetence ve vlastním oboru, nota bene vů
bec ne posledním na žebříčku životních hodnot 
člověka. Zde sj zaslouží zmínku současná vážná 
snaha mezi lékaři po spolupráci š theology.

Protože žijeme v době, kdy stupňovaná láska 
k umění svádí až k uctíváni, dotvrdím tento 
výklad upozorněním na povinné podřaďůvábi 
hodnot. Ježiš Kristus, náš Pán, praví: »Ců pro
spěje člověku, kdyby celý svět ziskal a na své 
duši škodu utrpěl?« a ještě »Pohoršuje-li té 
oko tvé. vylup je; lépe je ti s jedním okem ve
jiti do království Božího, než abys s oběma oči
ma uvržen byl do pekelného ohně«. Je-li tu 
oko jako obrazná míra, pak ta nebo ona kniha, 
nepřečtená v zájmu duše, nebo některá kapitola, 
nenapsaná z odpovědné lásky k bližnímu, je 
oběti pro věčnost velmi nepatrnou.

A tak i když uměni jako »cesta ža krásnem« 
je zároveň cestou k absolutní Kráse (pro chá
pající), přece nesmí umělec oslavu-Boha obje
vováním krásy zabíjet nehorázným přestupo
váním jeho výslovné vůle. Na přiklad bych si 
nechtěl s Fráňou Šrámkem odnášet se světa 
s trochou uměleckých úspěchů i tisicově znáso
benou odpovědnost za zříceniny v mladých du
ších.

Umělec, žijící z Božích skutečnosti, nepo
kazí své dílo mravními vadami, i když nemu
druje pořád, co se smi á nesmí, protože už 
v sobě přelil do vědomi a do života ono přece 
jen svrchovaně vládnoucí Kristovo: »Hledejte 
nejprve království Boži a jeho spravedlnost a 
všechno ostatní bude vám přidáno.«

Otto Mádr.

činorodou práci naší zahraniční vládv k dobro
družným podnikům Zimního krále. Matyáše 
Thurna. Viléma Kinského a ostatních konfus- 
nlch zastánců aristokratické republiky? Zajisté 
že ne; nač tedy taková věta?

»Vyšehrad« zase přinesl krásný článek vyni
kajícího autora. Gilsona. Byla tam Plně zaslou
žená pochvala dnešního věru apoštolského 
francouzského duchovenstva. Než autor uznal za 
vhodné, aby se tato chvála jasněji odrážela od 
temna minulosti. Ptá' se tedy, kdo by si přál 
vidět zase takový přiklad jaký dal Nejkřesťan
štější král, před nímž kázal Bossuet. To byl. jak 
známo. Ludvik XIV. Nuže, já se ptám nazpět: 
jaký tedy přiklad dal tento král? Dopustil se 
celé řady smilstev a cizoložství. Ano; a pokro
koví autoři, kteři sami nemohou dosti doporu
čovat rozvody, potraty, manželství na zkoušku, 
sexuelnl výchovu et caetera ad nauseam, máji 
nřece tak logický úsudek, že se náramně skan- 
"lalisuji nad těmito nemravnostmi. A*  co udělal 
Ludvik XIV. dále? Poslechl kázáni Bossueta a 
svých druhých kazatelů; poslouchal je. a ctil a 
odměňoval preláty, kteři před nim mluvili o ha
nebnosti cizoložství, o potupném konci krále Ša
lamouna. A po některém« čase se vyzpovídal ze 
svých hříchů, vstoupil, ještě zdravý a statný do 
křesťanského manželství a hříchu se varoval. To 
byl přiklad, který dal Nejkřesťan.štějši král! A 
iá bych Gilsonovi řekl, že ne neradi, nýbrž moc 
rádi bychom viděli takový příklad u moderního 
slátnika, aby veřejně vyslechl a poslechl, 
když katolický kněz kárá jeho hříchy a 
zločiny. To se ovšem nestane, poněvadž 
si nikdo z nich nečiní nárok na křesťan
ský titul, a proto pilně objednávají atomické 
badání. Ale proč si v tom všem má katolický

Svatovojtěšská adorace kněži
v chrámu strahovském,

se koná ve středu 23. dubna t r.
9.30 kázáni ndp. opata Jarolímka.
10—II adoračni pobožnost, po ni průvod do 

veléchrámu Sv. Vita, při němž zpívají bohoslovci 
litanie k svátým patronům českým.

Pobožnost J. B. njd. pana arcibiskupa.
's Po obědě na Strahově eucharisticko-pastorač- 
ni konference s tímto programem:

Přel. Dr Ant. Melka: Eucharistie v kněžském 
životě.

Dr Ant, Botek, ředitel katol. kanceláře slo
venské: Úcta svatovojtěšská na Slovensku.

Dp. Jiří Svoboda: V předvečer měsíce Ma
riánského.

Rozprava.
Veškeré kněžstvo je srdečně zváno k to

muto posmrtnému holdu velikému Bisku- 
pu-Mučedníku, prvnímu Cechu, s nímž až 
k nám došlo Kristovo »Jako mne poslal 
Otec, tak já posílám vás«.

Ježiš, ne César
Bůh milý vi, co všechno už bylo napsáno ne

spravedlivého pod tímto v podstatě správným 
■Masarykovým heslem. Nedávno (30. III. t. r. psal 
v »Novém dnu«) pod tímto titulem Vojta Beneš 
rozjímání o přehmatech doby revoluční v Miro- 
Sově, Bílině, Kamenici a!d. Mrzí prý ho to zrovna 
tak, jako ukrutnosti dobrodruhů a misionářů (!) 
z dob protireformace. Stydí se za českou huma
nitu, která prý si zataheovala na hřbetě zbité 
ženy v Bílině — nejvíce ho však mrzl, že ne
protestovali univ, profesoři, spisovatelé, církve 
a kněži... ti prý mlčeli, jediný promluvil... 
Ferd. Peroutka!

Protože jsem z Mirošova a obvinění V. Be
neše i osobně těžce snáším, dovolím si na jeho 
vývody odpověděli.

Krutost misionářů z dob protireformace ne
musí V. Beneše tak mrzet, protože tato krutost 
byla z největší části vymyšlena protest, pastory 
a doba »temna« byla dnes již vědecky dostatečně 
osvětlena jako doba, která připravovala obrození 
národa. I mne mrzí krutost samozvanců v ná
rodních výborech, jak se projevila v Mirošově, 
Bílině atd, — jenže pan V. B. není informován 
o všem. Jsem v MlrOšOvě duchovním, znám své. 
Lidé, kteří za Okupace s nebezpečím života Zá
sobovali jídlem moravské polit, vězně v koně, 
táboře, nebyli schopni ukrutnosti: první, kdo šel 
do konc. tábora žádat o povoleni kc vstupu a 
k duch, úkonům u vězňů, byl kněz. Ti, co zda 
po revoluci řádili, ti se objevili a zase zmizeli. 
Když Jsem proti jejich činnosti u předsedy MNV 
protestoval, byl jsem po delši bouřlivé debatě 
vyhozen. Šel jsem na četn. stanici a učinil udá
ni — četnik byl však od předsedy MN’7 vyhozen 
též (připiš mám schovaný). Šel jsem k okr. soudu 
a tam mi řekli: »nemůžeme nic dělat!« Psal jsem 
několik připisů na úřady — neděšla odpovědi 
Co, prosím, měl jsem dělat víc, pane poslance? 
Snadno by se mohlo vytýkat i Vám, že Jste tehdy 
mlčel. Ano, je hřích ke zločinům mlčetl, není 
však větší hřích zločiny révol. doby, proti kterým 
V. B. píše, dnes před soudy zcela pardöhovati’

Prosím p. Vojtu Beneše, aby uvážil, že ne 
Církev, ale jiní činitelé dopustili, aby se moc 
dostala do rukou nepovolaných. Vime, kdo byli 
ti nepovolaní. Kdyby ovšem ostatní byli měli 
Odvahu, nebylo by Mirošova, Bíliny, Kamenice 
a »hanby na českém jménu« jak tomu říká V. 
Beneš — je však nespravedlivé, dnes vytýkat 
mužům kazatelen (a nemlčeli!!) nebo universit
ních kateder, že mlčeli, protože byli odsunuti na 
vedlejší koleji, když — mlčeli muži ministerských 
křesel!! Nechť proto promine V. Beneš, že mu 
odpovídám od srdce a upřímně, jak on jistě od 
srdce a snad v dobré snaze psal v »Novém dnu«.

Ladislav Brabec, děkan v Mirošově.

Oprava
Dostali jsme tento dopis: 

Vážená redakce,
v čísle ÍS. Katolíka ze dne S3, března t. r. píše 

se o novém dUam našich ideových zmatků, na 
jejichž doložení je uveden citát z řeči dr. Petra 
Zenkla, jak jej otisklo Svobodni slovo dne 8. břez
na. V tomto citátu je obsažena také vita: »Vi
ru v Boha nahrazujeme vírou w věd««. V téže 
glose se dovoláváte v příznivém smyslu také mne. 
Hned po přečteni mné bylo zřejmé, že dr. Zenkl 
nemohl říci ani napsat, co Svobodni slovo citova
lo a co pak Katolík právem vj/ifcl. Pátral jsem 
po věci a zjistil jsem, že jde o řeč dr. Zonkla na 
sjezdu osvitových pracovníků strany v Luhačo
vicích I»ý6, lclerá vyšla v samostatné brožuře v 
lít slant richu. Na straní ÍS. se můžete přesvidňití, 
to dr. Zenkl řekl: »Vine v Boha nena hrázu - 
j e m e víro« vo vidu . . .«

Považovat jsem za vhodné upozornit Vás na 
tento omyl a znamenám se

s projevem úcty
Stránský.

V Praze dne 5. dubna I9ý7.
Čtenáři nechť si laskavě všimnou, že omyl 

jsmo nezavinili my, nýbrž Svobodné slovo.

autor libovat a opovrhovat našimi předky, kteři 
ta atomlcká dobrodiní neznali a podrobovali 
své vlády radám zpovědníků, to věru nevim. Je 
to zvláštní komplex ménécennostl, způsobený 
neustálými neúspěchy katolíků. Jako by neměli 
proč děkovat Prozřetelnosti, že nejsou spolu
tvůrci moderního světa! Nedělali jsme ani ranný 
kapitalismus s dětskou prací, ani pozdní s ne
zaměstnanosti, ani totální stát, ani Buchenwald, 
ani atomovou pumu; a proto se máme stydět za 
svou minulost?

To nás už proto nenapadne, že podle všech 
zkušeností takoví pokorní katolíci nevzbuzuji 
žádnou důvěru; každý je podezírá, i když jsou 
ve skutečnosti nejupřimnější. že chtěli něco 
slevit ze zásad a něco ziskat hmatatelného. Ne
věří jim pak nikdo. Nezasluhují s! tak špatného 
míněni a proto je varujeme. Jindřich Středa.



Velikonoční církevní 
hudba

Květná neděle.
Tentokrát byla to brněnská rozhlasová stanice, 

která provedla »České pašije« od Antonina Hro
mádky. Zajímalo dílo, skladatel i reprodukce. Dílo 
nenavazuje na tradici, spíše hledi ji překonati; 
hlavně v tom, že do rolí osob nevkládá chorál, 
nýbrž recitativ. Sbory jsou pracovány jednodu
še — do závěru je připojena stará píseň »Ukři
žovaný Kriste, zdráv buď, naše naděje* *.  Celek 
zachovává náležité požadavek kontrastu, zejmé
na v tom směru, že zachyceni slova vykazuje 
odstiňování povahou textu zdůvodněné. Profesor 
Hradil, který řídil chrámový sbor od sv. Jakuba 
v Brně, dovedl podat i skladbu s hlediska celku 
i jednotlivin s plným, zdarem.

Prof. Tichý vedl pěvecký i orchestrální soubor 
zdatně a liturgicky vzorně. Varhaník slohově spá
jel časově rozrůzněné reprodukční složky, cho
rál, něco starší mši i h'tdbu nemovější dobře vo
lenými přechody v souvislý celek.

• Dr. Cyril 8ychra.

Antonin Hromádka jako skladatel je bohužel 
málo znám, ač je podivuhodně plodný, svérázný 
ve svých mších. Requiích, motettech a ač také 
dovede jít s duchem času; vizme z poslednější 
doby jeho •'■Pastorální mši*  nebo mši »Grat;arum 
aettpnis*  — je tu moravský církevní kolorit., kte
rý dovede silně připoutat, zejména také proto, že 
Hromádkovy práce nevybočují z požadavků cir- 
kevnosti.

Velký pátek.
Kůr, kde se církevní hudba pěstuje dobově v 

áležité šiří, je právě kůr u Křižovníků v Praze. 
■' tradičním duchu tohoto kůru byl vybaven zpěv 

■relkého pátku (večer o 18. hodině). Byl zpíván 
tejprve J. B. Foersterův sbor ;Gethr emane* : sbor 
byl přesvědčivou ukázkou dokonalosti naší no
vější duchovni hudby, opodstatňoval i její ryze 
českou základnu. Následovalo »Stahat mater. c,d 
Palest riny pro sóla a smíšený dvojsbor. Pak tu 
b’/7a motetta Fr. X. Brixiho, W, A. Mozarta a 
Fr. Pícky. Pro sbormistra (Dr. Michl), sólisty 
(kteří vedle sboru s plnou pokorou přednášeli svá 
sóla) i sbor byla to těžká úloha zmáhat slohové 
podstaty staré klasiky církevní, církevního roko
ka a posléze i naši novější duchovní i církevní 
hudbu. Možno však tvrditi, že daný úkol se plně 
zdařil.

(Upozorňuji, že snaživý křižovnický kůr chy
stá koncem (ohoto měsíce pro produkci v roz
hlase Missu sole mníš*  od prof. Karla Steckra 
pro sóla, smíšený čtyř- až osmihlasý sbor a var
hany. Je to nejvzácnějši mešní dílo novější čes
ké církevní hudby.)

Bílá sobota (ráno).
Náš rozhlas zasloužil se tím, že vysílal z opat

ského chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Stra
hově obřady Bílé soboty. Byl.tu podáván v hlu
boké zbožnosti církevní zpěv »Exsultet*  (P. Leo 
Povolný, kantor konventu), pak .Litanie ku všem 
svátým*  (kantoři P. Leo Povolný a Rudolf Sta- 
vinoha s konventem). Při mši svaté zpívala cho
rál. pak mší od Karla Kraft a »Scho1 a cantorum*,  
vedená prof. Miloslavem Venhodou (u varhan Jiří 
Faitl). Bylo tu slyšet ušlechtilý spoi zpěvu kněž
ského s chrámovým sborem v ideálním souzvu
ku, Chorál, byl zpíván s onou vláčností zpěvní li
nie, která Je rt nás tak mdlo hodnocena, i s ostat
ními předpokladu správného nřednesu a vnťřniho 
prožitku, textu. V obřadech Bílé soboty, již v je
jich slovném a zpěvném doprovodu vystupuje po
divuhodná liturgická a zároveň umělecká hodno
ta — jako celek mohou obřady býtl v chrámovém 
prostředí dokonale prožívány věřícími, zejména 
tenkráte, když těmto bohoslužbám častěji ob
covali — pak teprve .bude pochopeno, proč třeba 
ony litanie v prostředí obřadů, i zpěvů Bílé so
boty vyznívají obsahově tak plným, jubilosnim 
velkonóčnm tónem, pak bude také přijímána var
hanní hra s plným dojetím, kditž předtím načas 
hlas varhan byl odsouzen k mlčeni, pak bude taká 
porozuměno oné slavnostnosti, jaké tu dostihuje 
začátek Gloria ve zvucích zvonů a zvonků.

Bílá sobota (večer).
Slavnost Vzkříšení ve chrámu Panny Marie 

Sněžné v Praze. Účast celého konventu; zpěv 
v podání Cyrilské jednoty tohoto kostela (sbor
mistr P. Jan Stikar). Průvod s Nejsvětější svd- 
tost[ výcházf o 18. hodině z kostela na nádvoří 
~ z chrámu vyzněla zbožná a nadšená intonace 
knězova: »Vstalf jest této chvíle« — ve staro
bylé písni pokračují věřící, Tato Cyrilská jed
nota dává sí právě na církevnosti výrazu zále
žet, což neznamená, že by míjela barevnost, která 
jc svěží a která má zejména ve tklivém, ztiše
ném projevu svůj zvlášť působivý projevový způ
sob. Fr. Picky »Regina coeli-, abych jmenoval 
aspoň následující skladbu, bylo rovněž předne
seno v pravé slohové zbožnosti,

V slavnostním velkonočním vzruchu vyznělo 
také Vzkříšení u sv. Jakuba v Praze. Po vstu
pu průvodu do chrámu bylo zpíváno po kněžské 
intonaci motetto »Regina coeli*  od Vladimíra 
Hawlfka, jehož skladba české >0 salutaris*  byla 
po prvé zpívána o májových pobožnostech loň
ského roku. Mladý, nadaný Moravan má šťast
nou ruku v církevní hudbě. Platí to zejména o 
skladbách mariánských, vzpomínám na jeho jedi
nečně a plné nově zaznívající »Ave Maric- pro 
mezzosoprán s varhanami, jeho vzácné Et in- 
cafnfltus est< «e mše >Des-dur«, dostupující 
vrcholu právě při slovech »ex Maria Virgine*  — 
motetto Regina coeli*  náleží do prostředí těchto 
skvělých mariánských obrazů Bulo třeba íe sly
šet právě o slavnosti tak významné jako je Vzkří
šení, v prostředí nádherného svatoiakubskéhn 
chrámu v přednesu sboru svat o jakubského kůru, 
řízeného Dr. Hruškou a doprovázeného Dr. Ruba
ném a žesťovým kvintetem.

Boží hod velkonoční.
Pontifikálnt mše svátá, sloužená nejdůst. pa

nem arcibiskupem, byla doplňována chrámovým 
zpěvem, řízeným prof. O. A. Tichým (u varhan 
prof. A. Janda). Zpívána byla motetta od Picky, 
Skuherskčho a Tichého. Stará motetta Skuher- 
ského pronikají stále svou živou svěžestí — mo
derní naše motetta vedle nich proukazuji nový 
způsob českého církevního skládání, způsob ní- 
koliv jednotný, ale vždycky církevně vyznívá jití. 
Byla dále zpívána mše P. Ludvíka Bor.vina 8. J.

Z domova a z ciziny
Msgre František Jemelka, metropolitní ka

novník olomoucký, gen. tajemník a redaktor Apo
štolátu sv. Cyrila a Metoděje, byl ve čtvrtek dne 
17. dubna 1947 v aule bohoslovecké fakulty Pa- 
lackého university v Olomouci veřejné prohlášen 
čestným doktorem theolegie. Blahopřejeme ne
únavnému pracovníku pro sjednocení Slovanů v 
jediné pravé víře co nejupřimněji. Sotva kdo za
sluhuje více této pocty než tento usměvavý Ha
nák, tento věrný udržovatel díla a ducha Stoja
nová.

V pondělí 21. dubna připadá výročí úmrtí J. 
Em. kardinála Karla Kašpara, arcibiskupa praž
ského. Po letech osiřelosti je letos jeho stolec 
zas obsazen. Ve velechrámu sv. Víta se bude 
zmíněného dne o 8. hodině ranní konali slavné 
Requiem za duši zesnulého arcipastýře.

Kdy ho kde jinde našel? Ve Stavovském di
vadle je premiéra Racinovy tragedie Faidra. 
V jejím posudku v Rudém právu píše Jiří Hájek 
krátkou charakteristiku Racinovu: »Racine stoji 
na rozmezí dvou dob, kdy člověk, zbaven opory 
náboženských jistot středověku a nenalézaje 
ještě jiný pevný bod mimo sebe, stává se za
jatcem sebc sama, svého prapřirodniho citového 
egoismu.« Upozorňuji, že divadelní kritiky Ru
dého práva nebývají zcela všední agitky, nevy
hýbají se duchovním problémům, jak to ostatně 
i citované místo naznačuje. Buďme však upřím
ní: Kde může člověk nalézt pevný bod mimo 
sebe právě mimo náboženskou jistotu křesťan
ství? Od té doby, co ji odvrhl, ji nikde jinde 
nenašel a nikde jinde ji nenajde. Všechny jeho 
náhradní theorie, na př. marxismus, jsou nej- 
vlastnějšim opiem, jimž se má překonávat vnitř
ní nejistota. Ostatně nejsou opiem, obyčejnou 
vodkou jsou, nebo, chcete-li denaturovaným špi
ritusem, ale nikdy ne pevným bodem na němž 
by mohl člověk klidně a bezpečné stát. V témž, 
čisle Rudého práva máji ostatně obrázek Vladi
míra Majakovského, básníka sovětské revoluce, 
neboť je právě jeho úmrtní den. Neříkají však, 
že tento nejnadšenější marxista skončil sebe
vraždou. Ani on tedy nenašel ještě pevný bod 
mimo sebe.

Velikonoce v pohraničí. Pohraniční město Jir
kov u Chomutova jest nejlepším důkazem, že 
cílevědomá nezištná práce nadšeného kněze v 
krátké době několika měsíců může dáli vykvésti 
na duchovním úhoru květům náboženského uvě
domění. S holýma rukama přišel loni v listo
padu mezi nás mladý kněz P. Josef Dobiáš. Měl 
však odvahu a jasný cíl . . . Množství svátých 
přijímáni, nabitý koste! a vyrovnané řady mu
žů, žen i děti s hrdě vztyčenými hlavami v prů
vodě na vzkříšeni jsou jen vnějším výrazem, že 
křesťanství začmá pronikati i do vrstev, které 
se ještě nedávno zdály úplně ztracenými. Horká 
půda českého pohraničí získala opět jedno zá
řiči středisko . . . Jsme za to Bohu vděčni a 
přejeme z celého srdce všem, aby jich byly stále 
hustší řady. -al-

Katolická akce, která snad ani nezná své jmé
no. Navštěvovatel jedné pražské odborné školy 
pro dorost potravinářský s uspokojením konsta
tuje: Paní učitelka B. přednáší v hodině zeměpi
su o různých zemích, až přijde k Palestině a je
jím dějinám podle Starého zákona a dále k na
rozeni Krista Pána. A vypráví krásnými slovy o 
životě Ježíše Krís a a o jeho učeni. Vypráví s nej
vnitřnějším pohnutím o významu opravdové vi
ry v životě všude tam, kde stoji člověk před dů
ležitým rozhodnutím, vypráví tak. že je zřejmě 
vidět, jak by chtěla přesvědčit své posluchače a 
dát jim co nejživějši, neizávažněiší důkaz o svém 
vlastním přesvědčení. Vypráví a nestydí se za 
nic: ani za náboženství, ani za viru; nevadí ji, 
bude-li se kdo jejim vývodům smát či ne, pro
tože je si jista svou náboženskou pravdou. Kéž 
jsou paní učitelce tyto řádkv díkem i posilou při 
jejim dalším působení, dodává jeden z žáků.

šk.
Komunisté jsou dnes nejhorlivějšimi vyzna

vači nacionalismu. Při nedávném sjezdu komu
nistické strany anglické a mezinárodním kongre
su při této příležitosti svolaném, odepřeli fran
couzští komunisté sedět u téhož stolu s komu
nisty německými a zúčastnit se diskusi s nimi. 
Britové musili vynaložit všecky sily, abv teto 
chováni francouzských komunistů vůči němec
kým neskončilo veřejným skandálem. Vůdce ně
meckých komunisiů Raimann odpověděl na dotaz

Slavný den v Břevnovském opatství
O Bílé neděli 13. dubna t. r.. kcnal.x se v be

nediktinském kláátefe Břevnovském slavnost po
svěceni nového tamního opata J. M. ndp. Anastáze 
Opaska, Obřady benedřkee vykonal při pontifi- 
kálni m§i sv. J. Exc. ndp. arcibiskup pražský 
Mons. Beran. Schola cantorum prof. Venhody, 
která vznikla před léty právě při Břevnovském 
klúštcře za vydatné spolupráce tehdeftthn pře
vora P. Opaska. zazpíval*  polyfonní Viadanovu 
mái.

Poslední opatská volba — před nedávným 
volebním shromážděním, na němž byl zvolen ny
nější nový opat — kona’a sp v břevnovském klá
šteře naposledy r. 1602, kdy byl za opata po
stulován císařem R -dolrem n. a tťavně ovšem 
tehdejším nejv. kancléřem Zdeňkem z Lobkovic 
doporučený a později svou horlivostí proslulý 
Volfgang Seiender z Prošovic. V daláím obdob! 
scházívali .se břevnovští heneditftíni k opatským 
volbám zpravidla v Broumově, ale benedlkce bý
valy většinou konány v kostele mateřského klá
štera Břevnovského. I tak je to ovsem událost 
řídká — naposledy byla tu opatská benedikce 
před dvaceti lety, kdy arcibiskup František 
Kordač ji udělil opatu Dominiku Prokopovi. Pře
devším však ta okolnost, že jde o nejstarší 
klášter v našich zemích založený osobností tak 
nevšední jako byl sv. Vojtěch, jehož jubileum 

žurnalistů, že chováni francouzských »kamará
dů*  u něho zanechalo »trapný dojem*  a při tom 
se přimlouval za mezinárodni solidaritu komu
nistů všech zemi, kterou prý třeba naprosto nut
ně znovu vybudovat. Jiný anglický žurnalista se 
vyslovil, že němečtí komunisté litovali, že přijali 
pozvání do Londýna. Vypadali jako zmoklé sle
pice, řekl o nich tentýž žurnalista. Komunistické 
s'rany ve Francii. Československu a Polsku za
ujímají prý nyní stanovisko více než naciona
listické. Zádaji pro Německo tvrdý mír. — To
muto stanovisku se nelze divit. Zástupci všech 
těchto komunistických stran měli v koncentrač
ních táborech příležitost poznat na vlastní kůži, 
že i tam němečtí komunisté zůstali především 
Němci. Byli tam od nacistů zavřeni třeba deset 
let, přesto však nenáviděli své spoluvězně ne- 
německé, hlavně slovanské, dávali jim najevo 
své pohrdání a nejednou byli ochotnými pomoc
níky nacistů při jejich týráni a ubíjení. Na to 
vše se těžko zapomíná. Němcům se nemůže vě
řit, musejí stále vidět u protivníka silu, ta jediná 
jim imponuje. Zneuctili tak všechny ideály, že 
nemají na velmi dlouhou dobu právo se jich do
volávat. Žádné krutosti, žádné nespravedlnosti, 
ale opatrnost — neoddávat se přílišným nadě
jím.

»Nikola Suhaj*  příkladem špatného našeho 
znárodněného hospodářství. Film byl, jak známo, 
první úsek, jenž byl v porevolučních dnech pojat 
do nového našeho znárodněného hospodařeni. 
Stezků, jak to v něm nyní chodi, bylo a je stále 
dost. S nejprudšími výtkami se setkal film »Ni
kolaj Suhaj*  podle známého románu Ivana Ol- 
brachta. Dokud se s témito výtkami setkáváme 
pouze ve »Svob. Slově*  nebo »Dnešku«, můžeme 
s< řici, že je to obyčejná stranická žurnalistika, 
která své výrazy neváži na lékárnických váž
kách, nechť si je z kterékoli strany, z jejíhož 
pathosu je třeba vždycky hodně slevit. Ale co 
říci, čtemc-li v »Lidové kultuře*,  časopisu všech 
pracujících, t. j. časopisu ÚRO, o Nikolajů Suha- 
jovi: »Rici, že je to špatný film, je dnes málo, 
a proto v zájmu našich diváků i celého našeho 
filmového hospodářství dávám naši výrobě jednu 
otázku Co se stane s režisérem, který zbůhdar- 
ma vyhodi 18 milionů a natočí po všech strán
kách vysloveně špatný film? Přejde se vše jenom 
pokrčením ramen a výmluvou, že každému se 
nčkd» něco nepovede? Mluví se velmi mnoho 
o nejhospodárně.isí práci a nemůžeme si dnes 
dovolit vyhazovat penize, když naproti ternu vi
díme, že na př. výroba krátkého filmu, který je 
prozatím našim nejúspěšnějšim representantem 
v cizině, je ve svých potřebách značně omeze
né, že za steiné penize by se dalo natočit nejmé
ně 80 krátkých filmů, jejichž umělecká hodnota 
a prospěšnost by byla nesporně mnehem vyšší.«

Hlad po četbě v Německu Na novou knihu 
Vandy Herbermannové. bývalé sekretářky zná
mého, loni zemřelého P Muckermanna »Požeh
naná propast*  došlo 700 tisíc objednávek. Spiso
vatelka liči v oné knize své zkušenosti z obáva
ného ženského koncentračního tábora v Ravens- 
brůcku. Kniha ovšem nepatři do obyčejné kon
centrační literatury, které je všude dos*  a oo 
kterď by sc sotva sháněly-statisíce. V Německu 
je velký nedostatek papíru, takže jenom asi se
tina objedná rek bude mdcl býti uspokojena.

•

rřipravme mláděti krásné prátdnins'. Kdo celý 
rok sedět ve školních lavicích n pilné se snažil získat 
co nejvíce užitečných vědomostí, zaslouží si několika 
týdenního odpoMnku. Ani o prázdninách nemňže býti 
Robinsonem či Robtneonkou na pustém ostrově. NeJ- 
pfimřřenčjSím prostředím pro naše studentstvo jsou 
letní tábory. Slunce, voda, dobrá strava, hry, debaty, 
vzorné důchodní vedení, výlety a všechny příjemností 
letního pobytu osvěží naSí mládež k další práci v pří: 
štím Školním roce. Abychom mohli velmi mnohým po
přáli 3—4 nedělního pobytu v dobře řízených táborech, 
potřebujeme celou řadu obětavých vedoucích z řad 
profesorských a učitelských, světských i duchovnietr. 
kteří by byli ochotni aspoň půl prázdnin věnovat po
bytu v takovém táboře, Prosíme »nožně, přihlašujte 
se co nejdříve na adresu: Svaz katolických žen a dívek. 
Praha II. Voréilská 5. K vedení táborového hospodář
ství potřebujeme hospodyně a kuchařky, které by nám 
o svěřenou mládež pečovaly po stránce tělesné a dobře 
jí vařily. Matky s vlastními dětmi získají tím I pro 
né rekreaci. Přihlášky co nejdříve na Svaz katolických 
žen a dívek Praha 17. Voršílská 5. Oas spěchá, neod- 
kládejte s přihláškou, přípravy nemožno konati na 
poslední chvíli.

letos oslavujeme, o klášter, který již svým trvá
ním. téměř tisíciletou souvislosti řeholní komunity 
a nikdy nepřerušenou posloupností svých opatů 
dotvrzuje starobylost naši vzdělanosti a váhu ná- 
božensko-kulturních instituci v našem národě, 
shromáždila při této vzácné příležitosti četffé vy
nikající hosty, zástupce veřejných úřadů a ústavů 
a ovšem 1 deputace téměř všech pražských řádů 
a klášterů, nehledíc k velké účasti farníků svato- 
markétských, delegátů katolických spolků | po
četných přátel českých benediktinů. Na prvním 
místě je třeba uvésti oficiální zastoupení vlády 
republiky, kterou zde representoval ministr dr. 
Pietor, a účast resortního ministra pro věci kul
tové dr. Stránského, jakož i zástupců čs. armády 
v čele s náčelníkem hl. štábu arm. gen. Bočkem. 
Ve značném počtu byli přítomni také členové 
pražských diplomatických zastupitelstev, přede
vším zástupce papežské internunciatury Mons 
Fomi, švýcarský vyslanec Girardet, polský chargé 
da^fa res Krajewski a jiní. Přišli také zástupci 
městské rady pražské, jakož i delegát města 
KoUna, kde nový ndp. opat prožil, své dětství a 
mládl.

Z projevů, které byly proneseny toho dne 
v klášteře, zaujal především srdečný proslov mi
nistra dr. Pietcra, který břevnovskému opatovi 
vyjádřil pozdravy a blahopřáni československé 
vlády. Arcibiskup Mons. dr. Beran zdůraznil 
hlavně význam nově vytvořené slovanské bene
diktinské kongregace a nedoceněné poslání je
jího patrona a zakladatele Břevnova sv. Vojtěcha 
Vyslovil přání, aby se čeští benediktini věnovali 
v nové své kongregaci co nejupřimněji slovan
skému poslání v duchu svatovojtěšském. Opat P. 

Svato voj iěšské 
jubileum v Praze 
počíná triduem v hlavním farním kostele 
u Matky Boží před Týnem ve dnech 20. až
22. dubna 1947 o 19. hodině večer kázání a 

po něm pontlfikálni požehnání.
23. dubna v katedrále u sv. Víta na hradě 

pražském budou zahájeny slavností pobožností 
knězi u ostatků světcových o 11.30 hod. dopol.

Večer o 18. hodině se koná v katedrále tra
diční pobožnost k svátým Českým patronům.

24. dubna o 7. hod. ráno obětuje mši svátou 
njdp. arcibiskup pražský uprostřed katedrály, 
na místě budoucího definitivního hrobu svět
cova. Věřící při ní přistoupí k Společnému 
■vátému přijímání.

O 9. hod. jest v katedrále slavná pont, mše 
sv. s chorálním zpěvem benediktinů.

V 10.30 hod. hold české mládeže, při némž 
promluví njdp. arcibiskup. — Děti vyprovodí 
njdp. arcibiskupa, jenž ponese lebku sv. Voj
těcha na hradčanskou rampu, odkud po požeh
nání bude drahocenný ostatek převezen na 
světcovu rodnou Líbící u Poděbrad, kde o 14. 
hodině bude první zastavení »Apoštolské 
cesty« sv. Vojtěcha naší republikou.

ŘÍMSKÝ MISÁL
pro neděle, ivitky a vfechny dny v roce, 
přeložený do čožtiny vyšehradským kanov

níkem Msgre Dr Antonínem Střížem.

P. Dr Reginald Dacik OP napsal do časo
pisu katolického studenstva ÚSVIT článek: 
„Nemodlete se při mši svaté ■ moďete se 
mši svátou." Ano, budete-li mši svátou 
sledovat! s knězem v překladu misálu, 
budete s ním prožívat! celou hloubku 
a kouzlo Nejsvétéjši oběti. Teprve pak 
se Vám objev! celé to veliké bohatství 
a duchovni hloubka mše svaté, každého 
úkonu, každé modlitby. Celý liturgický rok 

je v něm s vámi.
Liturgické modlitby, které se Církev modli, 
jsou vzaty z Žalmů nebo prorockých knih 
Starého Zákona, tedy z nejkrásnéjších Slo
vesných výtvorů světové literatury, epištoly 
a Evangelium Jsou záklzdni texty křesťan
ského života, které samy vynikají krásou 
jazyka. V jeho dokonalém českém překladu 
jsou nyni jeho krása a bohatství přístupny 

každému člověku.

Kniha je vytištěna na krásném silnějším 
biblovém pcplře. Je vázána v plátně. Cena 

145 Kčs.
U každého knihkupce.

Nakladatelství Vyšehrad, 
Praha II, Karlovo nám. S

Opasek ujistil p. arcibiskupa a všechny přítomné, 
že sv. Vojtěch je dnes opravdu živým programem 
českých benediktinských klášterů. Vyzdvihl t&ké 
myšlenku, že sv. Vojtěch, ochránce Cechů, Slo
váků i Poláků, spojuje překrásným duchovním 
pojítkem všechny zde sousedící národy. Benedik
tini, z jejichž řádu vzešli jak tento náš společný 
patron, tak i slovenští světci Svorád a Benedikt, 
budou rádi pracovat pro bratrskou shodu našich 
národů v křesťanském duchu; chtějí sloužit Bohu, 
Církvi 1 vlasti a všem slovanským bratřím, jé.

FILM
Pro všechny.

Farář ii sv. Dominika. USA. Vřele doDoruČujeme a 
poukazujeme aa článek v 15. čís. Katolíka, roč. 47.

Společný cil. GB. Reportážní film z výcvikových 
středisk angl. král, letectva, dokumentující, žc ke 
zdoláni společného cíle jsou všechny zapojené složky 
stejně důležité a všechny musí býti přesně vykoná
ny. II.

Pro dospělé.
Dům na 92. ulici. USA. Dokumentární film ame

rické protispionážní služby, která svou vyspělosti a 
předvídavostí zachránila tajemství výrobv atomová 
bomby proti dobře vedené německé špionáži. II.

Newyorské předměstí (s výhradou: úbory). USA. 
Veselý obrázek ze života prostých a bodrých lidiček 
z předměstí New Yorku před 50 léty. III.

Nedoporučuje se.
Ani stín podezření. USA. Kriminální drama zločince, 

který je u svých příbuzných pokládán za charakterní
ho muže a dobrodince. Jeho neteř, aby zabránila snad 
rodinnému Skandálu zamlčí policii důležité údaje o tak 
nevědomky připravuje půdu dalším zločinům Ač vrah 
usMoval o její život — omlouvá no jeho tragické smrtí 
jeho zločiny stejně jako maloměstská společnost, kte
rá dokonce ho nazývá Při pohřební řeči velkým mužem 
a dobrodincem. Pro omylem uštvaného muže ani slova 
soucitu. II.

Topprrúv návrat. USA. Detektivní komedie z du- 
chařského prostředí Opětné nevhodné prolinování po
smrtného života. III.

Zamítá se.
.Tan Roháč z Duhé CSR. Usek z pohnuté historie 

českého národa. Použití historického rámce pro podání 
současných politických směrů. Tendence filmu ie3t 
zřejmě husitská se snahou oslabit podíl katolíků na 
výstavbě českého kulturního života. Protestu feme proti 
uvedení tisíciletého svatováclavského chorálu jako hym
nu nepřátel národa. II.

Vychází ■ církevním schválením. 
Dobrovol. příspěvky na vydávání časopisu Jsou vítány. 
Vvdává Svatováclavská Líea v Praze IV.. Hradčanské 
náměstí 8. — Telefon 617-70, — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází tvdně — Předplatně na celý rok 
Kčs 70.—. jednotlivá čísla Kčs 1.50. — Poštovní spoři
telna Praha 208.401. — Řídi P. Adolf Kaior T J. 
s redakčním kruhem — Odpovědný redaktor Josef 
Bláha. — Používání novinových známek Dovoleno 
ředitelstvím pošt a telegrafů. — Dohlédací oošt. úřad 

Praha 25. — Vytiskl žívnotísk v Praze XII.
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SVATOVOJTÉŠSKÉ JUBILEUM

997 — 1947 Kresba: Vojtěch Berka

„Obracím se na Vás, mladí, 
protože jste silni"

Svato vojtěšské 
jubileum

Není to výraz pouhého vlastenectví, se kterým 
někdy neúměrné a výlučné bývá spojován kult 
zemských patronů, tím méně je to výraz snahy, 
abychom také my nezanedbávali »slavení«, které 
v některých případech může býti znamením du
chovní mélkosti a celkového úpadku. Budeme-li 
letos hlasitěji připomínat sv. Vojtěcha, chceme 
tak činiti jako když ve mál svaté vyslovujeme 
jméno liturgicky připomínaného světce. Vhodnou, 
ba nutnou chvíli k této liturgické připomínce — 
k tomuto Communicances et menioriam veneran- 
tes — jest v dějinném proudu také svatovojlěšský 
jubilejní rok, který by neměl významu, kdyby 
nevyrůstal z dogmatického kořene devátého 
článku víry. Jestliže sv. Otec vydal skoro neče
kaně a právě pro naši dobu encykliku »o mystic
kém Těle Kristově . pak její synovské přijetí dů
sledně se mU3í je viti uvědomělým a procítěným, 
prohloubeným i zvroucnělým kultem světců nám 
obzvláště blízkých. Společenství svátých jest 
článek víry zvlášť posilující pro dnešek, kdy je ' 
křesťanů v pohanském prostředí tak málo a kdy 
si zvlášť musíme připomínat s prvokřesťanskou 
hrdostí, že skrze posvěcující milost patříme do 
veliké rodiny, která zasahuje jako životodárný 
prvek do každé doby a která nezdegeneruje. Den 
co den a každoročně znovu Církev nás liturgií 
uvádí k důvěrnějšímu sblížení s některými z Bo
žích přátel a úctou k nim nás vlastně vychovává 
k světectvl. Jen sí všimněte, jak liturgie právě 
nejvznešenější chvíli mešní oběti — zpfítomnění 
Krista na oltáři — obepíná věncem svátých jmen; 
přivádí nás k Pánu »tělesnou stráží* jeho mučed
níků. A také není jen básnickým obratem, když 
toužebně zpíváme: »Pán přijde a všichni jeho 
svati s nim... « U prvokřesťanů, kteří si v li
turgii velkopátečni říkají »svátý lid Boži«, vy
růstá pravá hrdost, statečnost i odpovědnost z vě
domí, že jsou živými údy tajemného Těla, jehož 
pekelné brány nepřemohou. A právě v tomto 
živém vědomi tkví jejich apoštolát, odpovědnost 
za ty všechny, kdo nejsou přidruženi k Církvi: 
aby zanechali model svých a obrátili se k živému 
Bohu. Sv. Vojtěch byl stále v duchovním spojení 
6 dobovými světci, které osobně poznal (opat 
Majolus, sv. Nilus, sv. Bruno atd.) a na svou 
cestu k pohanům a k dosažení nejvyšší aktivity 
životní v »krásném mučednictví« se připravoval 
putováním za ostatky svátých, modlitbami u je
jich hrobů. Devátý článek viry — Církev a spo
jení jejích údů v tajemném obcováni — jest 
aktuální'právě pro dnešní křesťany. Tento námět 
připomíná posmrtné putování našeho prvního 
biskupa, z jehož pozemských cest vyzařuje právě 
universálnost Církve a poslušnost k římskému 
Veleknězi.

Kromě devátého článku vírý*bylo by vhodné 
připominati si při svatovojtěšské »apoštolské 
cestě« dočasný neúspěch Vojtěchova apoštolátu. 
Právě v nezdaru, nepochopeni, takřka v marnosti 
svých snah připodobňoval se Pánu, jenž odsou
zený, bezbranný, hřeby zprobodaný, vyvíjí nej
úžasnější činnost k spasení světa. Z celého Vojtě
chova života vysvitá, že u pravého apoštola není 
rozhodující vnějšek, t. j. viditelný úspěch, patrné 
pochopení atd., ale osobní svatost, to skryté a 
nejposvátnější v člověku. Apoštol Vojtěch odchází 
do klášterní cely nikoli ze slabosti, ale v síle, 
aiby tam v dokonalejší formě doplňoval, co ne
dosáhl svou veřejnou činností, a připravil se na 
»krásné mučednictví«, které jest plodem největší 
aktivity křesťanské. Právě proto, že je dnes třeba 
průbojnosti a činností, projevované navenek, je 
nutno dvojnásob připomínat Vojtěchovo benedik
tinské heslo, abychom pro samou »práci» neza
pomínali na modlitbu. Pius XI. se jistě nemýlil, 
když za patronku misií, díla pronikajícího na
venek -do celého světa«, zvolil právě v naší době 
karmelitku, která ze své cely ne vykročila. Teprve 
letos ve Ftancii budou konati také »apoštolskou 
cestu, její ostatky. Je to novodobý kult svátých 
nebo spíše jakési zachvíváni země a náznak bu
doucího otevírání hrobů a pečetí?

Kdybychom chtěli posmrtnou visitaci sv. Voj
těcha a její poselství vyjádřit! obrazem, užili 
bychom podobnosti z Písma a přirovnali bychom 
našeho biskupa k proroku Eliášovi. Co všechno 
"»rožíval starozákonní horlitel na hoře Karmelu. 
rdyž se díval do dějin svého národa, do jeho 
vnitřní pustoty, vyprahlosti a tuposti k věcem 
Božím! A přece: i kdyby oltáře Hospodinovy byly 
zbořeny a Israel stále cizoložil jako za dnů Acha- 
bových, Eliáš nepřestane žehnat! zemi nesoucí 
úradek Božího vyvoleni Písmo zaznamenalo

(Dokončení ve 4. sloupci dole.)

O velikonoční pondělí přijal sv. Otec na 2000 
francouzských poutníků, převážné studující mlá
deže, a pronesl k nim následující řeč o postavení 
mládí, o úkolech mládi. Tato slova Otce křesťan
stva. mluví stejné k mládeži české jako k mlá
deži francouzské. Doufáme proto, Že i česká mlá
dež je přijme jako velikonoční poselství Krista, 
jehož viditelným zástupcem nám římský biskup 
musí vždycky být.

»Sv. Apoštol Jan ve sv/in podivuhodném listě 
k věřícím dává prozařovat! své obzvláštní lásce 
k mládeži: »Obracím se na vás, jinoši« praví, 
»poněvadž jste silní, poněvadž slovo Boži ve vás 
přebývá, poněvadž jste přemohli ducha zla« (I. 10. 
II. 14). Pociťujeme, drazí synové a drahé dcery, 
podobnou radost, když tu ve vás přijímáme mlá
dež, krásnou mládež studující, abychom jí vyjád
řili týmiž slovy svou obzvláštní lásku a důvěru, 
kterou v ní skládáme.

Duch zla, který nikdy neodkládá zbraně, zdvo
juje v této chvíli své úsilí v boj! proti svaté Círk
vi a proti celé spořádané lidské společnosti, proti 
Bobu samému a proti Kristu. A zdálo by se, že 
zuřivost, kterou vkládá do svého úsilí, je před
zvěstí definitivního vyřešení onoho boje, kdyby
chom nevěděli, že boj bude trvat! tak dlouho jako 
svět sám a že nebude rozhodnut jinak, než vítěz
stvím Boha a konečným triumfem jeho Církve. 
Zatím pokračuje tento duch zla ve svém pusto
šení; zanechává za schon nespočetné oběti: oběti, 
které se jím zaslepeně dávají přemoci, vléci d< 
nevolnictví, zotročovati; na druhé straně obět: 
šťastné, byť i bolestně trpící, které sí zachová
vají sválou svobodu dítek božích za cenu heroic
kého sebeobětování. 

Kdo zvítězí? Silni. Nuže, sliní jste vy, vy mla
dí, skutečně mladí, jejichž mladost zdravá a stat
ná roste, jejichž duch stoupá přímo do světla slo
va Božího, jejichž srdce čisté, hrdé a vznešené 
dovedlo především ve vás samých ducha zla pře
moci.

To vše Jc dobře známo. Je to tak dobře známo, 
že o vaše mládí se vede hlavní boj. Každý chce 
ziskati především toto mládí. Snaží-li se duch zla 
je zastrašovat!, nebo sváděti, aby je získal, aby 
je vřadil do své armády, do svých úderných čet, 
také Církev volá k činnosti, a.my sami vám ří
káme hodně důrazně, jak na vás spoléháme, jak 
s vámi počítáme. A proto vidíte, jak podrobně se 
zajímáme o všechno, co se vás týká, o vaši ochra
nu, o vaše zabezpečení, o váš jiokrok, o vaši čin
nost všeho druhu, fysickou, Intelektuální, mravní, 
nadpřirozenou. O ano! i fysickou, neboť jedno vy
plývá z druhého a mládež svěží a křesťanská, po
sílená tělesným cvičením rozumně chápaným a 
prováděným, vnáší ráda svou jarost, svou otuži
lost, svou pružnost i do bojů duchovních, do služeb 
I>osvátných úkolů, vždy pohotová, když se naskyt
ne příležitost, smělou odpovědí, nenuceným hlasi
tým smíchem, vyhodit! ze sedla protivníka, když 
jeho lhaní, jeho logické skoky, jeho pomluvy’ se 
stávají přílišné.

Církev v celé své historii prokazovala, jak sl 
všímá intelektuálního života mládeže, a to nejei 
proto, aby zabezpečila jeho pravověrnost, ale pro
to, aby jej povznesla do všech oblastí vědy jak 
přirozené, tak 1 posvátné. Ideje — nejvyšši Ideje 
filosofické — vedou svět, se říká. Kam jej vedou? 
Jsou-li tyto dcery védy odlesky věčné pravdy, pa
prsky světla nestvořeného, vedou jej k dokona
losti, k řádu, k jeho dobru a k jeho blahu. Jaou-E

však odtrženy od svého božského ohniska, nejsou 
než temnotami: běda světu tehdy, pok!ádá-li klam
ně temnoty za světlo a světlo za temnoty. Tehdy 
kráčí nocí, řítí se do nepořádku, do své zhouby, 
směřuje k rozbití společnosti, k věčné záhubě duší, 
které ji skládají. Avšak tak nebo onak: svíti-Ii 
jako hvězdy na obloze, nebo jako cny šalebné lu
cerny, které rozžíhali mořští lupiči na úskalích, 
chtějíce se zmocnit! kořisti z bár!:y, která se tam 
rozbije: v rukou mládeže vždy hlavně plane po
chodeň Idejí! Vy máte nadšení, které uchvacuje, 
vaše je budoucnost! Hleďte, aby ve vás hořelo, 
aby z vás vyzařovalo Slovo Boží, které ve vás 
přebývá, světlo věčné, osvěcující všecky lidi na 
tomto světě. Touto silou zvítězíte nad duchem zla.

Ale na vás je, abyste především přemohli du
cha zín v sobě. Přemůžete ho — ovšem nikdy ne 
úplně zde na zemi — jen bojem stejné statečným 
jako rozvážným. Nebuďte jako ti, kteří si teprve 
po smutných zkušenostech uvědomují svou vlastni 
slabost a stálou skutečnost hrozícího nebezpečí. 
A hlavně nebuďte nikdy jako ty děti ztřeštěné 
a domýšlivé, jimž se vždycky zdají býti přehna
nými mateřské výstrahy a příkazy! Nedivte sc 
také příkazům vaší sxatě Matky Církve. Je to 
s její strany moudrost a ne drsná přísnost, když 
varuje mládež před nebezpečnými zábavami, které 
jsou nebezpečím pro smysly, před naukami svůd
nými a přece bludnými, které ve všech oborech 
myšlení nahlocTávají skutečné intelektuální zdraví, 
před lehkomyslnými známostmi a předčasnými a 
lehkomyslnými láskami, při nichž se promrhávají 
srdce, která se přece nw;l darovat! jen jednou a 
pro celý život. Vedle této moudrosti a proto, aby
ste jí mohli býti věrni, budete vždy potřebovat! 
odhodlanosti k boji, budete notřebovati i silu k ně
mu: boj proti svůdnostl rozkoši a proti hrůze 
z oběti, proti pokušením a žádostivostem ve va
šem okolí, proti zbytečné zvědavosti a lidským 
ohledům, proti vášním a prudkým ČI potměšilým 
pokušením, také boj proti netečnosti, kdy se \ús 
snaží duch zla uspat i ve zdánlivém klidu, který 
uměl«* vyvolá.

Ano, boj je tvrdý a nepřestává. To nezastraší 
naši mládež, bude-11 si vědoma, v Čem je vítězství. 
A vy si toho vědomi jste: Totoť je vítězství, které 
přemáhá svět: naše víra. (Sv. Jan.) Zpevněte 
tedy, ujasněte si svou vím! Žijte svou vím! Žijte 
z Krista, z Jeho světla, z Jeho síiy, z Jeho milosti! 
Ve svátosti Eucharistie se živte Jeho Tělem a Jeho 
Kni a budete silní a zvítězíte. K Němu, k Otři, 
skrze nice a srdce Marie, Jeho Matky a vaší Mat
ky, nechť stoupá vaše modlitba: skrze její mec 
a její srdce mateřské sestoupí na vás hojnost Boží 
pomoci, na záruku čehož vám, drazí synové a 
drahé dcery s celou Svou láskou udělujeme své 
apoštolské požehnání.

starozákonní podobnost naši zelenohorské udá
losti: »zvuk velikého deště bylo slyšet!...« 
A druhý vzkaz je označen horou Horeb, před níž 
se Eliáš lidsky zhroutil, ale byl to pád podobný 
trojímu zastavení na cestě křížové. Trpce zana- 
říkal. že kněží Baalovi žijí v blahobytu a Boží 
proroci umírají mečem. Prudce zapřísahal Hospo
dina. aby ukázal svou moc jako na Sinaji, kde 
stanovil své zákony — ale u vidění poznal, že jsou 
také určité zákony, podle nichž i to nepochopitelné 
se děje, že může klidně umřití i on. poslední 
z Božích proroků. Když sv. Vojtěch odcházel ze 
své diecése, jistě odcházel jako Beránek, jenž 
snímá hříchy svého lidu a jeho hlavu ovíval 
klidný vánek svatodušní. Rozhlašovali v dávných 
dobách naši nepřátelé, že Vojtěch odcházeje pro
klel svůj národ a neodpustil. Snad setřásl prach 
se své obuvi, aby poslušně splnil přjkaz božského 
Mistra — ale mohl by neodpustit ten. jenž ze 
země odešel právě proto, že se tam marně ujal 
cizoložnice — personifikace celého národa ?

Bylo také řečeno, že sv. Vojtěch je měřítkem 
naší duchovni vyspělosti. Celkově jsme mu blízko 
právě tím, pro co musel od nás odejiti. Bude tedy 
jeho letošní cesta čímsi při nejmenším nečasovým ? 
Víme dobře, že sv. Vojtěch neprochází svou 
otčinou v době plně kvetoucího náboženského ži
vota, naopak, je vidět bolestný obraz národa, 
který se v lecčems už odkřesťanil. Ale přichází 
právě proto, že je apoštol, který se na zemi znovu 
vrací v ohňovém voze Eliášově. Přichází, aby 
burcoval z netečnosti, aby promlouval o .»krásném 
mučednictví«. Jestliže především ti věrní se ne
přibliž! duchovně k svátému Poutníkovi, pak. 
myslím, vůbec nejsou apoštolátu schopni. »Ne
spustím se Tebe!« přisáhl Eliseus a to bylo pří
činou, že duch Eliášův na^ něm spočinul. V síle 
tohoto ducha Eliášův žák zachránil vody v Je
richu — u nás je to studánka — hmotná v Břev
nově, ale v duchovním smyslu je to naše české 
křesťanství, ve kterém je tolikeré břevno. A čím 
ty vody byly uzdraveny? »Solí v nádobě nové, 
praví Písmo. Zde je vyjádřen dvojí cíl svatovoj- 
těšského výročí. Sůl — především kněžstvo, ma
jící charakter svátostný a dorost kněžský — pak 
laici, ono kněžstvo apoštolské, znající řeči k do
rozuměni s dnešním člověkem. V hlubším pro
gramu svatovojtěšských oslav je stanoveno, aby 
byly počátkem soustavného kultu našich zapomí
naných světců — toť smysl všech modliteb při 
letošní cestě sv. biskupa — ale jejích opravdovost 
se musí projeviti také v práci. Tolik se debatuje 
o metodách. Sv. Vojtěch připomíná směrnici, 
kterou stanovil Pán pro náš apoštolát a všechny 
jeho potíže; když všechny metody zklamaly, je
diná se osvědčila — sebeobčť — celoživotní úkon 
života Vojtěchova. Nádoby, formy se mění, ale 
podstata zůstává: sůl nezvětralá.

Svatovojtěšské jubileum není básnivým omy
lem a nepochopením doby; přišla jeho pravá 
chvíle jako v mešním Kanónu přichází vyslovení 
světcova jména. Přichází-li světec právě dnes, má 
asi poslání starozákonního proroko Eliáše, o němž 
je psáno, že v usouzených dobách opět přijde 
k svému národu, aby mírnil hněvivost Páně. Při
bližme se k sv. Vojtěchu v kajícnosti a ucitime, 
že on. přichází, aby byl opravdu Vojtěchem — 
»voje útěcha«. Nese svatodušní odpuštěni, silu, 
rekovnost jako starozákonní prorok, označovaný 
bojovným a vítězným názvem »vůz Israele a vo
zataj jeho«, Jan Lebeda.



Kus svaiovojiěšského 
dědictví

Benediktinské opatství v Břevnové, nejstarší 
mvžský klášter v našich zemích, založený svá
tým Vojtěchem, dostalo v těchto dnech nového 
opata v osobě P. Anastáze Opaska dosavadního 
konventuálniho Dt vora. Nechceme se Siřeji ro
zepisovat! o jeho osobě slučující v sobě smysl 
pro praktické vedeni konventu jež „dostatečně 
prokázal v neobyčejně pohnutých dobách, se ži
vým zájmem o všechny kulturní otázky a ze
jména porozuměním pro unionistickou myšlen
ku. které se uplatnilo při ustavení slovanské 
benediktinské kongregace. Ač jednotlivcova 
práce a iniciativa je nezbytným počátkem a zá
kladem každého podnikáni, potřebuje nicméně 
podpory zejména v činnosti, předpokládající 
širší spolupráci, organicky členěnou, jež se ze 
skromných počátků chce vyvinouti ve význam
nou akci. Narážíme tím na nedostatek spolupra
covníků, a to spolupracovníků přimo ý ohnisku 
činnosti, řádu samém.

Je smutnou skutečnosti, že všechny benedik
tinské kláštery trpí nedostatkem kvalitního do
rostu. z přičiň, které se všechny nedaji pro ome
zenost mista rozbirati.

Jednou z hlavních však se nám zdá nedosta
tečná znalost řádu samého i jeho úkolů. Mnozi, 
kdo se rozhoduji k řeholnímu povoláni, dávají 
přednost organisacim. projevujícím větší exten
sion! činnost. (Snad je to i vinou nedostatečné 
propagace, nebot postrádáme dosud nějaké in
formativní příslučky o řádu, jakou vydali již dří
ve na př. dominik'ni nebo jesuité).

Pokládáme proto v době oslav svatovojtěš- 
skvch za důležité upozornili na řád. který světec 
k nám uvedl, který v našich dějinách hrál tak 
význačnou úlohu a o němž věříme, že i nadále 
bude podstatné přispívat k našemu náboženské
mu i kulturnímu životu. Nemaje řeholí vytčen 
žádný úzce ohraničený program, má rozsáhlé 
možnosti vénovati se v každé době té činnosti, 
jež právě je nejvíce na miste, nezanedbávaje 
při tom uloženou mu péči o řádné konaní litur
gie. Proti výtkám formalismu nebo divadelnosti, 
jež často stihají liturgické úkony, chtěli bychom 
jen upozorniti na to. že středem veškeré liturgie 
je mše sv.. tedy zpřítomněni oběti Spasitelovy. 
Nczdá-li se zbytečným obklopovati ceremonie- 
lem světské události, není zbytečným ani cere- 
moniel náboženský, tím spiše, že lepším porozu
měním katolické liturgie padají zmíněné ná
mitky samy sebou.

Kromě liturgického apoštolátu, snaži se češti 
benediktini oživiti myšlenku sjednocovací, vzpo
mínajíce tradice památné nadace Karlovy — 
kláštera na Slovanech. Je to tím záslužnější, čím 
méně trvalými se jevi politické smlouvy mezi 
národy a ■ čim zřejmější je marnost pokusů 
o trvalé uspořádáni věcí na základě politickém.

Tato činnost sama o sobě otevírá bohaté mož
nosti v různých pracovních odvětvích a volá 
přimo po pracovnících, kteří by pochopili její 
nezbytnost.

Dnešní překotné životni tempo znemožňuje 
téměř solidní vědeckou práci, takže s obdivem a 
závistí hledíme na díla nedávno zesnulých jed
notlivců. srovnávajíce jejich výkony s našimi 
a pozorujíce nesmírnost nových, dosud nezvlád
nutých úkolů.

Právě benediktinské kláštery bývaly sídly vědy 
a ačkoliv přirozeně nestačí k řeholnímu povo
láni touha oddat se klidné vědecké práci, nechť 
uváži všichni ti, kdo by mohli přicházeli v úva
hu i tuto možnost.

Nevyčerpali jsme ani zdaleka všechny úko
ly. které by měl a mohl plniti benediktinský řád 
u nás. Stačilo by. kdyby se mohl vykázati in
tensivnější činnosti, jen ve jmenovaných obo
rech. Apelujeme proto na všechny, jež cítí povo
láni k řeholnímu stavu, dosti síly vytvrvati přes 
počáteční nesnáze a máji dosti lásky, odhodláni, 
nadáni a chuti k práci, o které jsme výše psali, 
aby nezapominali na dědictví sv. Vojtěcha a 
a krále Karla, benediktinské kláštery v Břev
nově a Na Slovanech. jhk.'

Je třeba jiti dál!
V pátek dne 18. dubna ráno se v Bra

tislavě dokončovalo poslední dětství jedné 
tragedie. Tragedie česko-slóvenského sou
žití. Podle novinových zpráv přijali ve Va- 
tikáně s politováním tuto zprávu a musil ji 
přijmout s politováním každý, kdo má 
opravdu smysl pro tragičnost lidského ži
vota. jenž bývá jak u jednotlivců, tak u ná
rodů takřka nepřetržitým sledem omylů a 
nedorozumění, mnohdy tak zbytečných, a 
snad zřídka opravdu zamýšlených ve svých 
bolestných koncích.

Svědčilo by to jistě o uzoučkém rozhledu 
a strašně povrchním dívání se na složité 
problémy, kdybychom přehlíželi, jak velký 
podíl měla celková mezinárodni situace a ze
měpisné postavení obou našich národů v ni 
na utvářeni n.šeho vzájemného poměru, 
v němž konec Tisův znamená nesporně dů
ležitý mezník, řekněme spíše nové důležité 
východisko. Snad nebylo v moci nikoho 
z nás zadržeti vývoj a dáti událostem, které 
se před deseti léty dávaly do pohybu, pod
statně jiný směr. To třeba miti na mysli, ne
mámili do nekonečna neplodně debatovat 
o tom, kdo vlastně je vinen. Učinime-li tuto 
jistě naprosto odůvodněnou výhradu, může
me pak trochu méně zachmuřeně zkoumat, 
jaká část viny přísluší každému z nás. Bylo 
’iž stokrát uznáno, že i my Češi jsme vinni. 
A musíme si to vždy znovu přiznávat, a ne
jenom snad nějak ústy, nýbrž snahou ne
opakovat znovu staré chyby, nedělat pštrosí 
politiku, nechtět prorážet hlavou zeď. Čte
me dost často-v novinách: na Slovensku je 
klid. Pro mě je toto časté připomínání zna
mením našeho špatného svědomí. Našeho 
dvojího lokte. Když se v Pišťanech shlukne 
pár ženských, voláme na poplach, že se boří 
republika. Sami jsme však mohli proti roz
sudku národního soudu loni zmobilisovat 
všechno od Národní rady až po organisace 
pražských hokyň, a neměli jsme strach o-re
publiku. Ty píšťanské ženy jsou také lid a 
jsme-li skutečně lidově-demokratickou re
publikou, nesmíme se mu vyhýbat, nesmí
me si slovenské veřejné mínění vytvářet 
buď sami, jak by mělo být, jak bychom si je 
sami přáli, nebo podle zástupců nějakých 
partyzánských organisací, které represen
tují malou menšinu. Můžeme si stokrát, a 
velmj upřímně říkat, že to se Slováky mys
líme dobře, budeme to nadarmo říkat, riedo- 
staneme-li se k jejich duši. Neslevime-li ze 
své beztoho tolikrát zkrachované pýchy zoz- 
urrtářských nevěrců, kteří si farizejsky ří
kají: »Bože, děkuji ti, že nejsem jako druzi.« 
Ňenůjdeme-U mezi ně, nevezme-li je jaké 
jsou. Jistě že mají chyby, ale i o nich jistě 
platí slova Nerudovy chápající lásky:

»Má duši zvláštní — trochu drsná zdá se — 
však kvete po svém, v osobité kráse — 
ach přibliž k tomu lidu hled 
a přitiskneš svůj k němu ret 
a neodtrhneš vice.«

A co tedy řekneme Slovákům samot
ným? Jsou jistě někteří, je jich iistě mnoho, 
kteří jsou tak rozechvěni ve svých národně- 
lidských citech, že s námi nebudou chtít 
ani mluvit, nebudou vůbec dávat pozor, co 
říkáme. Bylo přece nejednou řečeno: »Sá- 
hnete-li na Tisu, pak je mezi námi konec.« 
I my jsme se v tomto časopise na počátku 

procesu přimlouvali za jeho velkomyslné 
zakončení. Stalo se jinak a nám nezbývá, 
než se sklonit. Nesmíme však zůstat stát, je 
třeba jít dál. Osudy národů jsou v rukou Bo
žích, nikdy nejsou nerozlučně spojeny s osu
dem jednoho člověka. Je třeba dále žít a 
dále myslet na budoucnost. Činně ji vytvá
řet. Ne oposicí, ne pasivitou, z té vzcházejí 
pak vždy jen neblahé počiny. Je třeba 
opravdu široce otevřít oči na skutečnosti, 
jaké jsou. Na naše postaveni, na naši veli
kost nebo spíše malost, na všechno, co nás 
spojuje, co by nás mělo spojovat a přibližo
vat. Slováci musejí uznat, že je-li člověku 
smutno samotnému, že je smutno i národu 
samotnému, zvláště malému národu. A Slo
váci by měli uznat, i katoličtí Slováci, při 
vší nechutí, kterou k Čechům mají, že Češi, 
přes všechný své chyby, by byli ve vážných 
chvílích přece jen nejspolehlivější. Jistě ne 
Maďaři, jistě ne Němci, ale stejně ne Ruso
vé nebo Poláci. Ti oboji jsou příliš velcí, než 
aby měli pochopení pro problémy a měřítka 
malého národa, u obojích je příliš mnoho 
rozdílů kulturních i hospodářských, než aby 
se dalo myslit na jakoukoliv jinou než čistě 
formální spolupráci. Nechť si tedy Slováci 
vzpomenou, že svrchu citovaná slova Neru
dova jsou vlastně míněna o Češích a že snad 
jsou aspoň poněkud pravdivá. Rozumíme si 
jazvkem, proč bychom si nemohli konečně 
porozumět i myslí, i citem, i činy?

Účinkem každé pravé tragedie má býti 
podle starých definic katharsis, nové vy
dechnutí, tak jako když po jarní bouři je 
vzduch čistý a pln ozonové vůně. My. diváci 
tragedie z 18. dubna, bychom tedy měli ode
jit s přesvědčením, že my oboji jsme velmi 
chybovali, že obojí musíme říci upřímně a 
nepovrchně: Naše vina, naše převeliká vina, 
že však chyby, i nejtěžši, pozbývají své hrů
zy, učíme-li se z nich, napravujeme-li se 
z nich.

V době velikonoční, cum Pascha nostrum 
imrfiolatus est Christus — kdy se Kristus 
stal za nás obětním velikonočním Berán
kem, ve dnech 950. výročí mučednické smrti 
sv. Vojtěcha, jenž působil stejně v Čechách 
jako na Slovensku, by nebylo katolické dá- 
vati se unášet efememími dojmy okamžiku 
a přestat pro ně myslit na velké poslání, 
které nám ukládá Kristus a ieho svati. Tím
to posláním ie jednota a smír. Tímto poslá
ním ie bratrské odpuštěni. Marně bychom 
se dovolávali Krista a ieho mučedníků v ia- 
kékoliv své záležitosti, kdybychom před tě
mito základními křesťanskými povinnostmi 
zavírali oči. Odpouštět si a chápat jeden 
druhého to žádá Kristus na každém z nás. 
Prosíme všechny, zejména mladé Slováky a 
Slovenky, o nichž víme z osobni spolupráce 
a z osobního přátelství, že rozumějí těmto 
slovům, aby byli přesvědčeni, že jsou míně
na co neiupřímněji, že vycházejí »ex can
tate non ficta«, z lásky ne pouze slovní, 
z upřímné, hluboké a rovné lásky k oběma 
našim národům. A zvemé je všechny, aby 
nám stejně úpřímně podali ruku k budováni 
Kristova království mezi Čechy a Slováky. 
To bude nejlepší vyzněni tragedie českoslo
venského soužití, to bude skutečná jitřenka 
pravé jednoty, kterou nikdqfc nic neztrácí, 
kterou se každý stává bohat bohatstvím 
všech těch, s nimiž se sjednocuje. ak.

Zakladatel jocismu
v Praze

V patek dne 18. dubna jsme měli v Praze 
vzácného hosta. Při návratu z Vidně do Bru
selu se tu zastavil známý zakladatel katolické 
Akce mezi dělnickou mládeži, zakladatel jocis
mu, kanovník Cardijn. V bohosloveckém se
mináři v Dejvicích se kolem něho shromáždili 
všichni nejnadšenější naší pracovníci mezi mlá
deží, aby slyšeli z jeho úst hlavni rysy jeho bo
haté životni činnosti, pravdy celkem známé a 
přece s:ále tak palčivě aktuelni: O velké bo
lesti Církve: ztrátě dělnictva v 19. století, o tom, 
jak toto dělnictvo musí znovu naléztl cestu ke 
Kristu, jak mu Ji musí ukázat lidé z jeho vlast
ních řad, jak apoštoly dělníků musejí být zase 
dělníci. Kanovník Cardijn vypravuje, jak sám 
začínal asi se šesti takovými dělnickými chlap
ci snad před 34 roky, jak pak po válce jich bylo 
500 a potom po deseti letech Jich bylo již 100.000 
a dnes je jocismus v 52 zemích a státech. Po 
řeči tohoto apoštola dělnické mládeže jsme mu 
podávali některé dotazy, na které s vervou, léty 
nikterak, neochabující, odpovídal. Byla to zkrát
ka slavnostní chvilka, při niž nás všechny sjed
notil upřímný, bratrský zájem o duše dělnické 
mládeže, o to, jak je přivéstl k jejich jedinému 
pravému příteli: Kristu Dělníku. Češi i Slováci, 
studenti i preláti, dělnici i řeholní sestry všich
ni jsme tam skutečně byli jedno srdce a jedna 
duše. V sobotu ráno zakladatel Jocismu odletěl, 
zanechal však pp sobě, jako všude jinde, kam 
přišel, odhodláni, jit po jeho stopách, v jeho du
chu hledat duši mladých dělníků a dělnic.

Pax Romana
Ve dnech 9.—15. dubna t. r. konalo se V ÄK-d 

ustavující shromáždění mezinárodni organisace 
katolické inteligence, na- které byla přípravným 
výborem, pozvána i Svatováclavská Liga, jakožto 
organisace sdružující katolickou inteligenci v CSR. 
Byla zastoupena třemi svými delegáty Dr. Pul- 
krábkem, spisovatelem J. Cepem a Dr. TetzeTlim. 
Za slovenskou inteligenci se kongresu zúčastnili 
prof. Vavrovlč a MUDr. Radekyová,

Pro přičte bude Pax Romana mezinárodním 
sdružením s dvěma větvemi: Mezinárodním hnu
tím katolických studentů,, které má již svou tra
dici (zál. r, 1921) a které sněmovalo v Andu 
u Rima, a Mezinárodním hnutím katolické inte
ligence, utvořeným především ze seniorů student
ské organisace Pax Romana. Shromážděni kato
lické inteligence konala se v Rlmě v budově ital
ské katolické akce. Protektorem celéh-o zasedáni 
byl kardinál Pizzardo, který osobně přivítal na 
seznamovacím večírku dne 9. dubna vedoucí všech 
delegací jednotlivých národních organisací.

Práce kongresové byly rozvrženy do několika 
subkomisí, z nichž početně i pracovně nejsilnějši 
byly subkomise právní a subkomise pro studium 
otázek sociálních. Před každým zasedáním byli 
všichni delegáti přítomni společné mši sv., která 
byla sloužena střídavě v některé z předních řím
ských basilik a jednou i v katakombách, vždy se 
společným sv. přijímáním. To byla skutečná 
jednota mezí různými národy, tp byly nejdojem
nější okamžiky kongresu.

Předsedou nového výboru byl zvolen a Sv. 
Otcem potvrzen Roger Millot (Francie), známý 
se své působnosti ve studentské organisací Pax 
Romana a velmi dobrý přítel CSR.

V neděli dne 13. dubna zúčastnili se delegáti 
kongresu Pax Romana obřadů blahořečení ital
ského vědce a právníka prof. Contarda Ferrínlho 
v basilice sv. Petra a v pondělí dne H. dubna 
společné audience u Sv. Otce, jenž ve svém pro
slovu. téměř hodinu trvajícím, promluvil o novč 
blahořečeném vynikajícím universitním profesoru 
a františkánském terciáři a poukázal na jeho 
příklad zejména pro veškerou inteligenci.

V úterý dno 15. dubna byl uskutečněn zájezd 
do letního sídla Sv. Otce s prohlídkou krajiny 
kolem Albánského jezera a odpoledne konala se 
v universitě Gregoriana v Rimě‘ vzpomínková 
akademie ke cti bl. Contarda Ferrinihó.

Fa

P. M. Prckoph, S. J„ misionář v Sev. Rhodesii:

Na černé líše
(Dokončení.)

Jaká příroda. tak<Äd obyvatelé. Málo lidskosti 
v nich, dosud hýbají jimi pudy zvířecí, vášně 
šelem, způsoby dravců.

To íe moje veliké dobrodružství — pronikám 
vic a vice do černé džungle lidi.

Největší neřesti jejich je lenost. Propadli ji 
právě ti. kteří mají své sily a svaly věnovat 
práci — muži. Muž netkne se ničeho, leda 
v kraini nouzi. Nač by pracoval, když nemusí, 
jeho íe lov a kouřeni, k práci má ženy a děti. 
Zena a děti obdělávají pole a chovají stáda. 
Vykopat studnu, zařídit vodovod? Nač to? Vždyť 
žena by pak neměla co dělat kdyby nechodila 
Důl hodiny nebo hodinu k pramení. Množství 
žen a děti je bohatství muže. Když muž v zasle
peném vzteku ženu vyžene nebo prodá, řekne 
soused: »Máš škodu, mohls mít od ní ještě aspoň 
dvě děti.« Jejich rodiny jsou četné, sedm, osm 
i více děti. Ale na peníze jsou jako posedli a mit 
mnoho peněz bez práce, to je ideál.

Je pravda, mnoho děti'zemře, sotva se na
rodí. pak v dětství, špatnou hygienou. Příroda 
džungle se nemazlí s nikým, ale kdo vydrží, 
stává se nezmarem. Zaslouží, aby byl připuštěn 
do sboru tvrdých bojovníků džungle.

Co vydělá muž. není pro rodinu; o děti ať se 
stará žena. Otec se nestará ani o to. aby umožnil 
výcvik a vzděláni svých synů. Snad právě proto 
otec nemá žádného práva na děti a pražádného 
výchovného vlivu. Potřebuje-li něco hoch, ne
jde k otci, od toho nedostane nic. ale ide k strý
ci. Ovšem ani syn nepracuje pro otce, nestará sé 
o podporu ieho staroby a nemoci nebo nemo
houcnosti. Chybíš svého kozla, to jest nemůžeš 

se sám živit, zhyn nebo smečka tě roztrhá. To 
ie pohanství temné džungle. Když se syn vyuči 
a začne vydělávat, a trvá to hodně dlouho než 
se vyučí a může střádat, evropští zaměstnavate
lé už maii záiem na tom. aby nevydělával příliš 
záhy u mnoho, musí vydělávat na nevěstu. Než 
si ji může vzít, ie mu už někdy 30, 35 let.

Ale nemyslete si. že strýc dává nezištně, jako 
dobrý strýček, bezdětný a majetný. Měl jsem 
v Chikuni ředitele školy, poctivého negra. Měl 
křivé nohy, do práce nebyl, zato pro vyučováni 
výborný. Pracoval, šetřil, střádal. Nešťastnou 
náhodou se postřelil a zemřel. To byla zničující 
rána pro jeho četnou rodinu: stala se maietkem 
strýce! Strýc si odnesl veškeré náčiní a zařízeni, 
pluh i drůbež, odvedl děvčata, dcerv nebožtíko
vy. odnesl všecky klíče a Šrouby, na konec 
i dvéře chýše jakožto nejvzácněiši kus celé stav
by — boudu z listí, větvi a bláta ponechal ter
mitům. Kdykoli se černoch stěhuje nebo opouští 
starou chatrč, odnáši si nejcenněiši — dveře.

Jedna jeho dcera chtěla být sestřičkou. Smrt 
otcova učinila konec jelimu klášternímu Dovo
láni. Cože, do kláštera? Ty mně vyneseš 10 be
ranů nebo 5 krav od ženicha. Krutý ie zákon 
lidské džungle.

Ale zvyknete si i na džungli, máte-li ien tro
chu pohrdáni životem v sobě. Vžijete se brzy do 
situace a iste. jako by dravci nebyli v neibliž- 
ším sousedství. I mez! lidmi ie tomu tak. Ostatně 
velká, divoká zvěř ustupuje, pach civilisace ji 
zahání do hloubky lesů, houštin a pláni. Dčsi ie 
rachot motoru, troubeni auta. Dudově jaksi stra
chuje se člověka. Jezdím na motorce nebo 
autem, neiraději po železnici, protože ie to Dra
vý požitek: mám ve vlaku vodu, lůžko a bez
pečnost.

Jak vidíte, naše Afrika ie země zcela roman
tická svou přírodou, vnější tvářnosti, povahou 

obyvatel. Jeii krása ie divoká, jako zakletá. He
rodot pro své historky o Africe, o jejich obrech 
a trpaslících, o jejím zlatě a diamantech, o jejím 
podivném hmyzu, božstvu a kouzelnicích byl 
po 2000 let Dokládán za lháře. Doufám, že se 
mně to nestane. Dnes se totiž potvrdila pravdi
vost ieho údajů. Dnes ie zeměpis Afriky celkem 
hotov, ale zůstává zde celá záhada černošské, 
duše. Je možno vůbec uhádnout co se skrývá 
za těmi nízkými čely, tlustými rty a bílými 
zuby? Jsem názoru těch neizkušeněišich znalců 
této »země hlubokého spánku a divokých snů«, 
že jeii lidé nosí na tyáři jakobv masku noci, že 
po dvou tisících letech je tu bílá civilisace pouze 
úzkým násem na obvodu. Je to zkrátka džungle. 
Kéž nad ni zvítězí Ježiš Kristus.

•
Kardinál Schuster:

Poslední dni režimu
(Před dvěma roky skončil Mussolini.)

Kardinál Schuster, arcibiskup milánský, za
ujímal význačné postaveni zprostředkovatele v po
sledních týdnech a dnech německé a fašistické 
vlády v several Itálii, v dubnu před dvěma roky. 
Kardinál vydal nyní sbírku dokumentů, týkajících 
se oněch události. Jeho Bílá kniha se skládá z do
pisů, řeči a poznámek, jež si sám učinil po růz
ných audiencích německých a italských osobnosti. 
Mezi těmito poznámkami vyniká 85. kapitola 
s nadpisem: Poslední rozmluva s Mussolinim 
25. dubna 1945. Při čteni této kapitoly kardinála 
Schustra se zdá, jako bychom opět viděli histo
rickou scénu: postavu asketického arcibiskupa 
s planoucíma očima a mohutný massiv Duceho, 
zhrouceného pod tiži porážky: »vstupuje s tváři 
tok strhanou, že na mě působí dojmem člověka, 

z nějž velké neštěstí učinilo ochromeného starce. 
Přijal jsem jej s biskupskou laskavostí, satis 
episcopaliter, jak říká Augustin o sv. Ambrožovi. 
Začal jsem s ujištěním Le oceftuil jeho osobni 
oběť, jeho vůli počít kapitulací život pokání ve 
vězeni nebo ve^yyhnanství. aby zbytek Itálie byl 
zachráněn před zkázou.* Tak se vedla rozmluví» 
mezí kardinálem a diktátorem, mezitím co byl 
očekáván velitel italských partyzánů Cadorna, 
s nímž chtěl Mussolini vyjednávat o kapitulaci. 
»Dělal jsem mu společníka «•, píše Msgr Schuster, 
»vzpomínaje na sv. Benedikta, jenž si přeje, ahy 
opat tímto způsobem zacházel s hosty, které 
přijme ve svém klášteře. On sám přijal kdysi tak 
krále Totilu na Monte Cassinu.«

v Duce nebyl rozčilen. Vypadal jako člověk 
beze vší vůle, jenž jde vstříc svému osudu bez 
vzpírání. Mluvíme o sv. Benediktu, o životě Ježíše 
Krista od Riciottiho, který Mussolini Četl, když 
byl zajat na Sardinii v srpnu 1943, b milánském 
kněžstvu, o Rusku, Anglii, fašismu, o dějinách. 
Mussolini prozrazuje při tomto hovoru nepocho
pitelnou nevědomost náboženství křesťanského. 

Byl jsem jat údivem nad chudobou náboženských 
vědomostí člověka, jenž řídil osudy katolické 
Itálie.« Konečně přichází partyzánská delegace. 
Kardinál vstává, zdraví a odchází, nechtěje se 
míchat do politických a vojenských otázek. 
Mussolini ho zadržuje a prosí snažně, aby před
sedal schůzce. Arcibiskup přijímá, protože »jinak 
by sezení mohlo skončit ranami z revolverů«.

Je známo, jaké bylo dokončení. Po bouřlivé 
debatě dostal Mussolini od generála Cadomy 
hodinu na rozmyšlenou. Použil ji k tomu, že se 
ztratil a utekl do hor. Partyzáni jej zadrželi na 
břehu jezera Comského. Po krátkém soudě od- 

pravili toho, jehož libido dominandi, chtivost vlády, 
naplnila Itálii sirotky, vdovami a mrzáky.



Stále tatáž písnička...
Tak již ohraná- a přece vždycky znovu ohří

vaná. Totiž ona o fašismu Vatikánu. Ovšem když 
ji člověk slyší z moskevského radia nebo ii čte 
v Novoje Vremia. nediví se tomu, i když se s ta
kovým článkem, který zde již koluje několik mě
síců a nad nímž se žádný slušnější časopis ne- 
smiloval. aby jej otiskl, protože jeho primitivní 
štvavost a lhavost je vidět na první pohled, se
tká v nové révui. která má honosné jméno 
»Světové rozhledy*, ie řízena univ. prof, a dá sí 
na prvé místo článek Jana Masaryka, Primitivní 
štvavost a lhavost. jak říkám, ie charakteri
stikou celé této kampaně. Taková, jakou se 
K nás před první světovou válkou ve svých pro- 
ticírkevnich taženích vyznačovaly brožury Vol
né myšlenky, po nichž dnes dávno nikdo ne
vzdechne.

Vezměme jeden přiklad: »V této otázce poli
tiky Vatikánu udělme slovo Duartovi, pokro
kovému brazilskému biskupovi, který v listo
padu 1946 nansal: »Papež na neštěstí horlivé 
lpi na nacistických a fašistických metodách. Po- 
májsal připravit cestu k druhé světové válce, 
kterou rozpoutal fašismus v čele s Vatikánem. 
Nyní pochoduje Vatikán ruku v ruce s impe
rialismem a sám představuje imperialismus nej
nebezpečnější.« Tak to tedy stoji ve »Světových 
rozhledech« podle »Novoje Vremja’ .

A teď si všimněme: Slyšeli jste někdy o ně
jakém Duartovi? Kdo to ie? Prý brazilský bis
kup? Víte, že Brazílie je skoro tak veliká jako 
celá Evropa? Kdyby vám tedy někdo řekl, že ně- 
iaký evropský biskup řekl to a to. jistě že byste 
se ptali, který evropský biskup. Odkud je. co 
je to zač. řečeno lidově. Zde musí stačit brazil
ský biskup. Ovšem, ie tam řečeno »pokrokový«. 
Co to así znamená? Katolický, nekatolický? Ka
toličtí biskupové, přestože se pokroku nebojí, 
přesto že iei podle svýeh sil podporuji, nepova
žuji za hutné, aby si »pokrokový« připojovali 
jako zvláštní přívlastek ke svému jménu. Ne
víte t?dy ani blíže, kdo to je, kde to řekl a iak 
to řekl. Nevíte vůbec, zda to řekl, zda vůbec 
existuje.

Jistě nesmírná vědecká přesnost při citováni 
pramenů.

V předminulém čisle jsme citovali na při
klad tato slova: »Žádný nezaujatý americký ob
čan. nechť si je jeho vira jakákoliv, nemůže po- 
přitl, že Vatikán tvoři jednu z nejmohutnějšich 
morálních sil v dnešním světě a že papež Pius 
byl vynikajícím vůdcem v bitvě o překonáni po
litiky krutosti a násili a o přijeti zásad, jež 
mohou zaručit! trvalý mir.« Řekli isme, že ie na
psal Sumner Weles. bývalý státní podsekretář 
zahraničního ministerstva Spojených států, dů
věrník a zvláštní pověřenec presidenta Roose
velta. To je, myslím, přesnější určeni osoby, než 

'“»pokrokový biskup Duařt«. o němž jste jakživi 
neslyšeli. A chcete-li vědět, kde to pan Sumner 
Welles řekl nebo napsal, mohu vám také přesné 
udat pramen: Byl0 to v New Yorku Herald-Tri- 
bune z 15. ledna 1947. Který ten citát bude tedy 
asi spolehlivější? A jak budou asi spolehlivé 
ostatní takové citáty, jak jsou asi spolehlivé na 
přiklad údaje soudní, když má někdo tu čest být 
na přiklad souzen hlavně z nějakých politických 
věcí před tribunály, které jsou zvyklé na tako
vou přesnost? To není věru žádná svůdná ukáz
ka pokrokovější demokracie a nějaké větší svo
body. jak ji někdy slyšíme velebit. Běži nám 
spíše. Dři domyšleni, mráz po zádech a po
vzdechneme si snad: Aby nás . án Bůh od tako
vých svobod a takových metod chrániti ráčil.

Konec konců se však přece tomu psáni tolik 
nedivíme. Pisatel asi sotva kdy vůbec viděl ka
tolického kněze. Všechny odvěké duchovni pro
blémy lidstva zná asi jen ze svých marxistic
kých příruček, kde jsou tak pěkně zjednodu
šeny a rozděleny v »kapitalické vyděrače« s je
jich kněžskými náhončími, v idealistický švindl, 
vymyšlený jen k podceňováni hmoty a hmotné 
dělnické práce na jedné straně, a »materiali
stické objevitele«, kteři přišli, aby ukázali, v ja
kých temnotách až dosud všechno lidstvo žilo a 
aby od tmářů osvobodili pracující lid.

Hůře ie vám. když totéž čtete z péra českého 
člověka a když ho ještě k tomu velmi dobře 
znáte. V »Českém zápasu« ze 16. dubna t. r. mů
žete čísli, že se »na západě vede soustředěný, zá
měrný útok proti Slovanům. Síly, které tento 
útok vedou, jsou velmi vlivné, bohaté, mocné a 
dobře organ isované. Protestantský a pokrokový 
tisk Západu ukazuje, jak všechno to osočováni 
je řízeno z jednoho pramene. Z Vatikánu, který 
dobře vi, že člověk budoucnosti, žijící ve společ
nosti sociální spravedlnosti a trvalého míru, bu-' 
do hledat formy jiné božnosti a zbožnosti, než 
které může nabídnout Vatikán. Proto taková 
zloba a záměrná propagace proti slovanským 
národům.« *

Tohle už není pouhá nevědomost, nebo ne
vyléčitelná šablonovitost propagandistických ru- 
tinérů. Pisatel oněch slov žil léta společně se sty 
katolických knězi v koncentračním táboře v Da
chau. Mohl sledovat a sledoval jejich celý život 
po všech stránkách a ve všech podrobnostech. 
Znal je v době, kdy jejich život visel na nitce. 
My sehnání jediné mrkvičky nebo malé sbě
račky šllchtovitého oběda bylo pro ně velikým 
úspěchem dne. Znal ie v době, kdy jejich kněž
ství pro ně nebylo žádnou výhodou, kdv naopak 
právě pro své kněžství n ěli vedle Židů nej
méně jídla, nejvíce hladu. Nikdo z nich tehdy 
nemyslil na světovládu. protože nevěděl, zda se 
vůbec ještě nějak dovleče, živ do večera. A 
všichni tito živí stínové přes všechnu svou bí
du. přes vtechnu svou vyčerpanost, přes neko
nečně dlouhé hladové letni dny vstávali ieště 
o oůl hodinv dříve než ostatní, aby mohli před 
ostatními jiti na mši sv., pří niž se také modlili

Ph.Mr. Eduard Oliva:

Ještě jednou „Charita zmizí"?
V sociálně demokratickém týdeníku »Cíl« 

uveřejnil pan Dr. Stanislav Kohout článek s ná
zvem: »Sociální péče, charita. Charita a sociální 
demagogie*. Tento článek měl být odpovědí na 
můj článek, uveřejněný 19. března v Lidové de
mokracii, ve kterém polemisuji s p. Dr. Kohou
tem o jeho názoru na nutnost, aby zmizela cha- 
rita.

Okolnost, že můj článek »Charita zmizí?« byl 
uveřejněn v Lidové demokracii, vede asi p. Dr. 
Kohouta k názoru, že charita je bojující složkou 
jedné politické strany, t. j. strany lidové. Další 
okolnost, že můj článek byl uveřejněn 19. břez
na v den, kdy byly v OSN odhlasovány dva dů
ležité sociálně-politické zákony, vede autora 
k závěru, že tendence spojitých zájmů politické 
strany a Katolické charity zdají se být překáž
kou vývoje sociální péče.

Třebaže jsem nepřítelem zbytečné polemiky, 
je přece nutno znovu na zmíněné pojednáni p. 
Dr. Kohouta reagovat!.

Můj článek »Charita zmizí« nebyl psán pro 
Lidovou demokracii, nýbrž pro časopis »Charita«, 
kde vyšel v 6. čisle 21. března t. r. Není nic div
ného, že již vytištěný článek vzbudil pozornost 
tiskového orgánu politické strany, která zastává 
křesťanský světový názor, a že jej proto uve- 
řejnil

Je pouhou shodou okolností, že článek vyšel 
právé 19. března, v den. kdy byly odhlasovány 
ÜSN dva sociálně-politické zákony. Vyvozovat! 
z této náhody závěry, jakoby Charita chtěla být 
překážkou vývoje sociální péče, je při nejmen- 
ším násilné. Nevyznám se v politice, ale tolik 
vím, že by určitě nedovolilo vedeni politické 
strany, jejiž všichni poslanci hlasovali pro oba 
zmíněné zákony, uveřejnit! ve svém tiskovém 
orgánu článek namířený proti těmto zákonům.

Pan Dr. Kohout se snaží zkrátka vyvoditi, že 
jsem jako čelný funkcionář Katolické charity 
(abych citoval jeho slova) reakcionářem a od
půrcem vývoje sociální péče a že organisace 
mnou řízená je bojující přifařenou složkou stra
ny lidové. '

Pan Dr. Kohout zatáhl tim. že spojuje Kato
lickou charitu s Cs. lidovou stranou, celou dis
kusi na stranicko-politické pole. V této cestě jej 
sledovat! nehodlám a proto neodpovídám p. Dr. 
Kohoutovi v rozšířeném deníku politické strany, 
nýbrž v týdeníku, jemuž nikdo stranickou poli- 
tlčnost předhazovati nemůže.

Nehodlám taktéž polemisovati s p. Dr. Ko
houtem o vývodech v jeho článku, které celý 
problém zamlžuji, nýbrž omezím se pouze na to. 
co mně p. Dr. Kohout jako mé úmysly neprávem 
a nesprávně připisuje. Nebudu se tedy zmiňovat! 
o tom. bylo-11 by štěstím pro lid československý, 
kdyby charita zmizela nebo ne. Na to. Bůh dá, 
jednou odpoví lid sám!

Pan Dr. Kohout ve zmíněném Článku piše: 
»Právní spojitost cirkve katolické. Charity a 
Československé strany lidové neni; faktická spo
jitost tu však je a tak máme dnes stav, že veliká, 
agilni a po mnohých stránkách úspěšná organi
sace Charita, subvencovaná státem a Českou so
ciální pomocí, abych se vyjádřil slovy PhMr. 
Olivy, »z kapes poplatníků«, sleduje tendence 
jedné politické strany a využivá toho propagač
ně. Tato věta v článku pana Dr. Kohouta jest 
správná jen po té stránce, že neni právní spoji
tosti mezi Charitou a Cs. stranou lidovou. Ve 
všedi ostatních bodech však ie nesprávná. Práv
ní spojitost mezi Charitou a Církvi katolickou 
existuje, neboť Charita je ve své existenci zcela 
odvislá od vůle představitelů církevních, je na 
spolkovém zákoně organizovaným sociálním od
borem katolické Církve. Její činnost se ovšem 
neomezuje pouze na příslušníky Církve katolic
ké, nýbrž na všechny potřebné bez rozdílu ná
boženské příslušnosti. Katolická Charita bere 
zde doslova význam slova »Katolická«.

Pan Dr Kohout tvrdi. že existuje faktická spo
jitost mezi — jak uznale říká — velikou, agilni 
a po mnohých stránkách úspěšnou oržanisaci 
Charitou a stranou lidovou. Tato faktická spo
jitost existuie-li vůbec, existuje ien ideově do 
té míry, pokud strana lidová zůstává věrna své
mu křesťanskému programu. Katolická Charita 
však naprosto neni, jak to tvrdí p. Dr. Kohout, 
bojující přifařenou složkou strany lidové, nýbrž 
strana lidová považuje za nutné pro svůj křes
ťanský program býti ochránkyní a zastánkyní

za papeže, který, jak známo bydli ve Vatikáně, 
a který je miněn tehdy, kdy se jmenuje Va
tikán.

Pisatel tohoto nového, ničim nedoloženého a 
ničím nedoložltelného útoku na Vatikán mohl 
vidět, jak právě tam v Dachau od r. 1943. kdy 
atmosféra byla trochu snesitelnější, konali tam 
vězněni kněžf ve své kapličce ve výroční den 

'papežovy volby pobožnost za papeže, kterou 
nemohli jistě konat z nějakých postranních 
úmyslů, aby se snad ve Vatikáně zavděčili a 
dostali za to vyznamenáni, nikdo mimo tábor 
o tom nevěděl, mohl vycítit, jak ji celou pro
nikala opravdová synovská oddanost k náměst
ku Kristovu na římském stolci, mohl zkrátka 
mnohokrát a mnohokrát konstatovat, že Církev 
katolickou stmeluje dohromady ne pouhá vněj
ší organisace. ne dobyvačné sny a plány světo
vládné. nýbrž skutečná vira. že v papeži je ztě
lesněna nadpřirozená jednota Cirkve. že ústy 
papežovými nás vede, k nám mluví, nás učí Kri
stus sám. ten Kristus, jenž iedýaý dával smysl 
všem těm útrapám a vši té bídě tam v táboře 
a jenž je i mimo tábor jediným uspokojujícím 
smyslem lidského života. Pro Kristova slova: 
■Ty jsi Petr. t. j. skála, na té skále vzdělám 
Církev svou a brány pekelné ji nepřemohou.“ 
vzhlížíme s úctou k papežskému stolci a bude
me k němu vždy s úctou vzhlížet, i když se zá
ludná propaganda bude sebe vice snažit jeho 
vážnost podrýt! hloupými zkazkami o jeho ne
přátelství vůči Slovanům. ak.

Katolické Charity. Ne z důvodu politické agita
ce. nýbrž z důvodu plnění svého politického pro
gramu. Katolická Charita ie a vždycky zůstane 
instituci nadstranickou a nepolitickou, stejně 
ovšem zůstane instituci náboženskou, ieiiž zájmy 
a pracovní možnosti chrániti ie povinnosti po
litické st/any. která má ve svém programu křes
ťanský světový názor. Vim jedno, co asi neni 
známo p. ’Dr. Kohoutovi, že Katolická Charita 
je jedinou dobrovolnou sociálně-zdravotnl insti
tuci. která výslovně všechny svoje činovniky 
upozornila, že nejenom ieii vedoucí, ale 1 nižší 
funkcionáři nesměji býti funkcionáři některé do- 
litické strany, tedy také ne strany lidové.

Katolická Charita má ve svých ústavech 
mnohem více než 10.000 lidi, od dětí až po star
ce. Kolik ie z nich nekatolíků ví. odpovídá to 
přesně náboženskému rozvrstvení v našem náro
dě. Jaké jsou však politické příslušnosti neví, 
protože to nikdy nezjišťuje. Katolická Charita 
pečuje v otevřené péči o několik desítek tisíc 
potřebných osob. U těchto nezná jmi nábožen
skou příslušnost, ani politickou'příslušnost, 
prostě ji nezjišťuje. Zjišťuje pouze sociální po
třebnost. Jedno ovšem ví. že v řadách svých 
podporovatelů a dobrovolných pracovníků má 
pouze katolíky. To totiž zjišťuje. Ví také, že má 
v těchto řadách příslušníky všech politických 
stran. To ví z denního ať osobního nebo písem
ného styku.

Pan Dr. Kohout ve svém článku tvrdí, že 
Charita je subvencována státem a Českou so
ciální pomoci. To je pravda, ale jakým procen
tem? Od státu činí všechny subvence sotva 10% 
z celkového jejího vydáni. U Sociální pomoci 
se dosud nikdy nemluvilo o subvencích, nýbrž 
o spravedlivém podílu na výnosu monopoliso- 
vaných sbírek této organisace. na které katolíci 
přispívají přibližně 70%.

Psáti o zaujatosti Katolické Charity proti So
ciální pomoci ie směšné, neboť Katolická Cha
rita má statisticky zjištěno, že značné procento 
dobrovolných pracovníků Sociální pomocí ie 
z řad pracovníků Katolické Charity a na podnět 
Katolické Charity český a moravský Episkopát 
vyzval všechny příslušníky katolické Církve, 
aby co neiůčinněil podporovali sbírky České so
ciální pomoci. Věřící katolíci přispívají na sbír
ky Sociální pomoci ochotněji a většími příspěv
ky z pohnutek té opovrhované charity, než th 
kteři tak činí u vědomi pouhé sociální povin
nosti.

Já. jako předseda Katolické Charity v celé 
Československé republice a tim celá Katolická 
Charita je ve článku p. Dr. Kohouta označena za 
nepřítele vývoje a pokroku sociální péče. Ne
jsem v*sociální práci nováčkem a nepraciáii v ni 
jako diletant, a v prvé řadě miluji náš lid. náš 
národ. Stejně iei miluji ti. kteři z něho vychá
zejí a kteří jsou jeho součástí, pracovnici Kato
lické Charity, kterých neni malý šik. jak snad 
p. Dr. Kohout mysli, nýbrž jichž počet jde do 
statisíců. Proto ani já. ani ty desetitisíce pracov
níků Katolické Charity nemohou být proti po
kroku a vývoji sociální péče. Chceme však, aby 
z. této sociální péče nebyly záměrně vylučovány 
prvky opravdové lásky k bližnímu!

Chceme modemi sociální péči, ze které však 
nebude vyloučen princip křesťanské lásky k bliž
nímu. steině iako nemůžeme připustit, aby z na
šeho národa zmizela charita. Idea charity nejsou 
jenom flašinetáři. natřásání pokladniček, žebro
ta atd.. nýbrž ie to idea, která sbližuje nejen 
příslušníky jednoho národa, ale celé lidstvo. Je 
to idea, která hlásá opravdovou lásku, bratrství, 
ochotu pomáhati jeden druhému, přáti a dopo- 
máhati k úspěchům druhého, zabraňovati sociál
ním křivdám a nespravedlnostem. Je to idea 
křesťanství.

Udělá-li někdo z charity flašinetářství. pak 
ovšem ie snadno do ní bit. Určitá skupina lidí 
zřejmě proti vůli veliké většiny národa a proti 
vůli plně zodpovědných jeho představitelů touží 
vyvolati boj proti charitě iako neizřeimějšímu 
projevu náboženskému a vyhlásiti tak boj svo
bodě náboženství a jeho proievu vůbec. Tyto 
svote úmysly maskuji tito lidé po vzoru nacis
tickém různými krásnými a utilitaristickými 
frázemi, protože otevřeně svou nenávist proje
vit! si netroufali. Bo1 proti charitě ie boj proti 
křesťanské idei. Utloukáni Charity pomluvami 
a osočováním ie spojeno se snahou bít do kato
lické Církve. Je třeba konečně jednou tyto věci 
poimenovati tak. iak zni jejich pravé iméno.

Ohlas čtenáře
Měli jste kdysi — tuším v lednovém čísle 'Ka

tolíka,* — úvodník s nadpisem »Otázka sociální 
dnes* (za. přesnost titulu neručím). Mohu vás 
ujistit, že tento txM Článek nalezl mezi vysoko
školáky velmi příznivý ohlas. Vzal jsem ho jede
nou do kroužku studentů, socialisticky zaměře
ných, V diskusi s nimi se ukázalo, jaký byl je
jich názor o náboženství! Takovíto nábožensky 
indiferentní lidé pokládají většinou dodnes kato
lické náboženství za vtělený a samoúčelný kon
servatismus, za jakousi reservaci názorů nesoci
álních a životu vzdálených; a církev, ta že je ne
sena snahou konservovat přežilý sociální řád za 
každou cenu, i s jeho chybami a nedokonalostmi.

Ohradil jsem se proti těmto názorům a oci
toval jsem několik řádek z vašeho článku, A 
když oii projevili zájem, přečetl jsem ho celý. A 
Dozoroval jsem přímo obrat u akademiků, nábo
žensky indiferentních: po kratší debatě projevili 
téměř všichni s vaším článkem bezvýhradný sou
hlas.

Myslím, že v duchu toho článku by bylo lze 
osíci kladnějšího poměru k náboženství u lidí 
tciálně cítících.

Málem bych zapomněl na hlavní účel tohoto 
’opisu: zařiďte laskavě, aby mi adni. poslala pět 
vtisků onoho Čísla, kde byl zmíněný článek.

Vá5 F. Dufek, 
asistent fil. semináře, Brno.

Nebezpeči lhostejnosti
•Propagátoři návrhu na jednotnou školu ne

chtěj! řešitl otázku školské reformy odpovědně 
a odborně, na základě diskusi, vědeckých měře
ní a pokusnictvi, a spoléhaje se výhradně na 
prostředky mocenské. Za mocenské prostředky 
musíme také pokládat to, co se právě děje 
v českých městech a vesnicích.

Akce byla zahájena jako »Týden české ško
ly«. Místní odborové organisace dostaly pokyn, 
aby pořádaly veřejné schůze, schůze závodní, 
rodičovské a pod. a aby z nich posílaly resoluce, 
žádající rychlé uzákonění státní jednotné nedi
ferencované školy.

Tyto schůze jsou velkým nebezpečím, neboť 
jsou vydávány za hlas lidu. Nejde nám ani o to, 
že řečník je vždy propagátorem jednotné školy 
z důvodů ideologických, s tím se musí počítat. 
Pozorujeme však jinou nepěknou věc. a člověk 
opravdu neví, pro kterou stranu je nepěknější: 
v těchto schůzích ie nápadně velké procento lidí, 
kteři vůbec nevědí, oč vlastně jde, kteří škole 
vůbec nerozumějí a se školou nijak nesouvisí, 
neboť nemají děti a jejich zaměstnáni je na
prosto odlehlé. Tím více zaráží, že se tito lidé 
chovají jako na špatné politické schůzi, ukřičuji 
odchylný názor fpokud poznají, že se mluvčí od
chyluje od oficiálního řečníka), dávají nevhodně 
a nedemokraticky najevo svou nelibost a pod., 
ačkoliv jde o otázku tak citlivou, jako je orga
nisace výuky a výchovy.

Nejde tu ovšem o lidi, kteří jdou na takovou 
schůzi proto, aby se o věci řádně Informovali, 
aby pokud možno porovnali hlediska různých 
řečníků a přispěli pak svým názorem k demo-» 
kratičkému řešení. Jde o lidi, kteří jsou na schů
zi jen z povinnosti k politickým stranám a jejich 
úkolem je podporovat tleskáním a hlasy některé 
řečníky, ostatní pak deprimovat.

Neni však správné ani to, že tyto schůze jsou 
tak málo navštěvovány lidmi rozumnými, kteří 
vidi ve škole věc národa, která je mimo strany. 
Domnívají se většinou, že jde o politické schů
ze stran, ke kterým pni sami nepatří (a v pod
statě máji pravdu), a zapomínají, že tyto schů
ze jsou ohlašovány jako schůze všeho členstva 
a že tedy odhlasovaná resoluce je vydávána také 
za jejich souhlas. Nejčastěji se však naši lidé 
neúčastní, nemluví a nehlasuji z pohodlnosti a 
ze strachu. Co říci o tom, když na schůzi polo
vina přítomných hlasuje pro resoluci, a pouhý 
tucet proti, t. j. téměř polovina přítomných se 
zdrži hlasováni, ač mají o věci zcela jasný názor.

Dnes neni třeba mít obavu, že bude označen 
za reakcionáře ten. kdo nebude tleskat tak ne
šťastné a ukvapené reformě. Po dvou kritických 
projevech pana presidenta dr. E. Beneše, musí 
každý uznat, že může mít v této věci výhrady 
1 člověk, který rozumí školství a myslí to. s li
dově demokratickou republikou nejlépe.

Školská reforma rozhoduje o duchovni nodobě 
a vzdělanostni úrovni příštích desetiletí. Kdo by 
dnes z nezájmu a líného pohodli chtěl vyklidit 
toto kolbiště, prodává duchovni budoucnost dal
ších generací, nezajímá se o své děti ve věci nej
důležitější. Proto věnujte, rodičové, zvýšenou po
zornost rodičovským sdružením, školským spol
kům a institucím, i všem veřejným schůzím 
o školských otázkách, ať je pořádá kdokoliv: 
pouhým ignorováním dáváte jim půl hlasu.

Dagmar Jechová.

Katolická Plzeň 
k novému životu?

Bylo už. tu mnoho pokusů »o silné a časové 
uspořádáni náboženského živetá Plzně. Také ony 
jistě připravily půdu pro soustavnou obrozovací. 
apoštolskou činnost, jak se nyní nadějně pro
jevuje.

Kolem náboženských večerů v plzeňském 
průmyslovém museu, o nichž už bylo referováno, 
se shromažďuje řada katol. učitelů, profesorů a 
inteligence vůbec. A z tohoto jádra organicky a 
dosud neoficielně vyrůstá dobrá Katolická akce 
mužů. O soustavný, organisovaný a skrytý 
apoštolát v každodenním prostředí usiluje ně
kolik pracovních kroužků mládeže (KAM). So
lidnost této práce se projevila v poslední době 
dosti zřetelně, poněvadž si ji všiml i rudý tisíc.

V rámci »Týdne jednotné školy« přednášeli 
v Plzni v přeplněném sále bia University, refe
rent ministerstva školství Kahuda a osvět, in
spektor Bouzek. Výsledek své poctivé snahy 
o propagaci výlučně státní školy (je to hotová 
věc, proti je jen reakce a nepřátelé národa) mu
sili v závěru zhodnotit jako hořké zklamání 
z pokrokové Plzně, která ústy svých odborníků 
i prostých, žen-matek, rozhodně odmítla snahy 
o rušeni církevních škol a náboženské výchově 
nepřátelského ducha plánované školy.

Přednáška MUDra Hynka z Prahy o umuče
ni Páně na thema »Fakta mluvf!« se konala 27. 
III. t. r. v doslova pabitém sále téhož bia, před 
jehož vchodem musilo zůstat několik set zájem
ců. Bude se ještě dvakráte opakovat.

Pro velký záiem o ohlášenou přednášku P. 
Dr Urbana OFM na thema »Rozum a víra* a 
»Cesty k Bohu«, bylo použito jednoho z největ
ších plzeňských sálů v Měšťanské besedě. A tře
bas tu nešlo o jevištní řečnickou produkci, ani 
politisujici projev, tísnilo se zde přes půl druhého 
tisíce posluchačů. V nemalém procentu se zúčast
nili i nekatolíci.

Praktickým, třebas skromným střediskem té
to práce je přízemni domeček plzeňské stanice 
sester Apoštqlátu. V jeho místnosti se denně 
zdarma vyučuje angličtině, francouzštině, rušti
ně. latině a dokonce i esperantu, v dobře navště
vovaných kursech. Především se tu ovšem koná 
soustavná důkladná náboženská výuka konver
titů, snoubenců atd. Dalším vysvětlením rašení 
duchovního života, a jistě podstatným, je ra
dostná skutečnost: Bůh jí poslal apoštolské 
kněze. Deo gratiasl -aug-



„Horši než materialisté"
Jedním z nejvážnějších problémů Slovenska 

jsou, jak známo, příkré protivy, které tam 
existuji mezi katolíky a evangelíky. Tedy pro
blém náboženské snášenlivosti. Pan president 
v jednom ze svých projevů doporučoval Slová
kům, aby se této snášenlivosti učili u nás. Někdy 
si však člověk řekne, zda je ji u nás skutečně 
tolik, že bychom mohli býti vzorem jiným. Mů
žeme s dobrým svědomím říci, že z katolické 
strany se dělá vše, aby nějaké náboženské sváry 
nezvyšovaly již lak dost velké množství problé
mů, s nimiž se musí vyrovnávat poválečný živni 
pepubliky. Na přiklad nový pan arcibiskup praž
ský od prvního dne svého jmenováni a od dne 
svého svěceni :ial mnoho a mnoho důkazů sve 
snášenlivosti, která při vší neochvějné věrnosti 
k vlastním zásadám dovede s úctou stanouti před 
nitrem druhých. Bohužel, nedá se totéž říci 
o církvích nekatolických. Nedá se to říci o církvi 
československé a nedá se to říci ani o evangelí
cích, aspoň ne o jejich »Kostnických jiskrách». 
V nedávno tam uveřejněném článku »Průhledy 
do současného katolicismu» bylo vidét asi takové 
názory na katolickou církev, jaké měli první re
formátoři, kteří v ni viděli odpornou nevěstku, 
o které mluvi Apokalypse. Totalitní nároky 
církve prý dovedou zbožné absorbovat i svrcho
vanost Boži, v církvi může vegetovat nejdu - 
chovnějši mystika vedle nejbezostyšnějších mo
cenských nároků církve. Vše se prý dá dobře 
směstnat pod katolické pojetí »všechno k větší 
slávě Boži«. Řeknete snad, že toto jsou taková 
všeobecná rčení? Jsou tam i konkrétnější. Je 
tam na př. tvrzení, že katolický idealismus je 
z reformačního hlediska horší formou atheismu 
než atheismus materialistický. Je známo za prvé, 
že filosofický idealismus nebyl nikdy oficielním 
učením Církve katolické, že však je filosofickým 
názorem význačného českého protestanta J. B. 
Kozáka. Tak nebo onak jsme prý tedy velmi 
zlými atheisty. Má vůbec smysl diskutovat za 
těchto okolnosti? Podle tohoto tvrzení je tedy 
asi Kare! Marx, Engels a Lenin přece jen Pánu 
Bohu blíže než tolik poctivých a přímo svátých 
lidi, kteří od reformace hledali Boha pod vede
ním církve katolické. Když toto tvrzeni opravdu 
domyslíme, vycíťujeme z něj buď úžasnou ome
zenost, která neví, co říká nebo pýchu, která se 
domnívá, že jenom k ní ráči Hospodin milostivě 
shlížet. Jak je možno tvrdit, že katolicismus je 
atheismem? Jak by mohl Bůh nechávat nesčetné 
miliony lidi v tak příšerném bludu? Kde by pak 
byly všecky jeho vlastnosti, jeho moudrost, 
dobrota a prozřetelnost?

Stejně tak málo taktu projevuje tato věta 
z téhož článku: »Katolíci u nás se musí citit ně
jak velmi opuštěni, když k taženi proti atheistic- 
kému socialismu volaji i protestanty«. Nač třeba 
toto katolické volání vysvětlovat opuštěnosti a 
slabosti? Celý tón tohoto článku a celý tón 
»Kostnických Jisker« ukazuje, že kdybychom 
byli skutečně opuštěni, mohli bychom pramálo 
spoléhati na pochopeni u evangelíků. Volání 
o spolupráci nevyplynulo z opuštěnosti a sla
bosti, nýbrž z domnění, že máme přece příliš 
mnoho společného, nám oběma drahého. 2e víra 
v Boha je velmi ohrožena a že zasluhuje obha
joby nemůže přece popírat nikdo, kdo není sle
pý. Je tedy divné a zarážející, odbude-li se toto 
volání v náboženském časopise větou velmi po
dobnou . posměšku.

A ještě něco. V tomtéž článku je z velké části 
citován článek »Reformátoři církve«, jejž jsme 
přinesli před zčasem v Katolíku. Cituje se tam 
také vyznáni viry oněch »reformátorů«: My vě
říme pevně, že cirkev má slova pravdy, že ona 
jediná je Tělem Kristovým; my víme, že brány 
pekelné ji nepřemohou a držíme se pevně tohoto 
základního kamene. Je zajímavé, že v původním 
textu nestojí pouze »My věříme pevně, že cirkev 
má slova pravdy«, nýbrž My věříme pevně, že 
církev katolická má slova pravdy. Jistě to neni 
maličkost, vynechat tento přívlastek, a jistě to 
nesvědčí o zvláštní velkorysosti pisatelově, citu- 
je-li texty takovým způsobem. Je přece snad lépe 
neříkat nic, neuznávám-li nějaké miněni. než 
je přinést zkomolené a neúplné. Jak jsme již 
řekli na počátku, takový způsob psaní nesvědčí 
o žádné snášenlivosti, svědčí jen o povrchnosti 
a nevážnosti k duchovním problémům, která nás 
mrzi ne proto, že jsme ji napadáni a zesměšňo
váni. nýbrž proto, že nás mrzí jakákoli duchovní 
malost vůbec, zejména v našem národě, ak.

Česko-polská otázka
Takto je nadepsán článek Romana Tomczyka, 

uveřejněný ve velikonočním dvojčísle katolic
kého kulturního týdeníku zv. »Tygodnik Powsze- 
cbny«. Autor se v něm dotýká českopolského 
soužili ve slezském pohraničí, lituje vzájemné
ho neporozumění, jež bylo živeno Němci, ukazuje 
z historie, jaké byly úzké svazky společného 
česko-polského soužití, dotýká se události v r. 
1919 a r. 1938, ony nazý vá tragickými, o těch pak 
praví doslovně: »Naše neopatrné chování v r. 
1938 způsobilo, že shlížejíce se ve vzájemných 
urážkách, neuzráli jsme pro dobu nastávajících 
hrůz a měli jsme méně rozumu než Měško a 
Boleslav I. český. Vystřízlivění přišlo rychle, 
nikdo jiný než Sikorski a Beneš v emigraci dali 
opět na uváženou myšlenku spojenectví, ba do
konce federace obou států. Autor poukazuje dá
lo na stále hrozící nebezpečí německé a při
mlouvá se za úplnou federaci našeho státu se 
státem ipolským. aby, jako federace jugoslávská 
sdružuje Slovany jižní, tak federace Českoslo- 
vensko-polská sdružovala Slovany západní. Po
ukazuje při tom na vzájemné podobné nábožen
ské, kulturní a hospodářské podmínky společ
ného státního soužití a vidí v tomto spojení 
jedině možné předpoklady pro udržení existen
ce obou státních celků. Na důkaz upřímné snahy 
přispěti k vzájemnému dorozumění, přináší ten
to časopis v polském překladu i ukázky českých 
básníků Karla Tomana, Josefa Hory a Vítězslava 
Nezvala a slovenského básníka Jana Smreka. 
Děkujeme co nejsrdečněji našim bratřím za 
tento opravdu milý a krásný popud k vzájemné
mu dorozumění a prosíme je, aby s námi prosili 
našeho společného patrona svátého Vojtěcha, 
aby jeho letošní jubileum přispělo k vzájemnému 
bratrskému dorozuměni, pochopení a spolupráci.

Z domova a z ciziny
Velmistr křiž o vniků osmdesát- 

nikom. Velmistr křižovnikú J. M. Dr. Josef 
Vlasák se dožívá 26. dubna 80 let svého života. 
Nemůžeme «evzpomenouti této typické postavy 
pražského a českého katolického života. Bodrost 
a rozšafnost, humorná prostota a rytířská pev
nost jsou znaky tohoto duchovního pána, jenž 
od Karlova mostu již přes třicet let řídí český 
řád, založený Anežkou Přemyslovnou. Němci řád 
rozptýlili, starého velmistra poslali do vyhnan
ství, on však i je přečkal, zase se vrátil a zase 
ho naleznete všude, kde se pracuje pro věc Boží. 
Kéž se ještě dočká svatořečeni královské zakla
datelky svého řádu.

Mariánské procesí na březích Ledového mo
ře, Msgr. Trocellier. apoštolský vikář z Macken
zie (Kanada), skončil právě velikou cestu, nři niž 
navštívil skoro všecky indiánské a eskymácké 
misie. V Paulatuk. mezi Eskymáky, se v pří
tomnosti biskupově konalo procesí na počest 
Pannv Marie, prvni tohoto druhu na březích Se
verního ledového moře. Po slavné Mši svaté se 
věřící ubírali za zpěvu a modlitbv k ieskvni 
Lurdské. kde prosili Pannu Marii, aby bděla do
brotivě nad tímto koutem »neplodné země«, aby 
lak vyzařovala paprsek světla do srdce ubohých 
a abv rozradostnila svým úsměvem »smutnou, 
newiádřitelnou melancholii eskymáckého krále. 
Všechno obyvatelstvo, totiž asi 60 Eskymáků, 
kteří jsou všichni katolíky, se zúčastnilo tohoto 
průvodu.

V opatství Bíevnovském v Praze uspořádala 
ústřední závodní rada zemědělských, lesních a 
průmyslových podniků na majetku klášterů 
Břevnovského a Broumovského v neděli 20. dub
na sjezd klášterních zaměstnanců na oslavu na
stolení nového břevnovského opata. Po dopoled
ních slavných bohoslužbách a pracovní konfe
renci vedoucích úředníků, konal se v královském 
sále prelatury společný oběd zaměstnanců, jejich 
rodin a hostů, za přítomnosti ndp. opata A. 
Opaska, jemuž ředitel statků E. Havlíček a před
seda podnikové rady R. Sakař blahopřáli a vy
slovili projev oddanosti. Ujistili ho, že se snaži 
s láskou a s vědomím odpovědnosti spolupraco
vat na kulturním díle břevnovských benediktinů. 
Přislíbili, Je budou zeiména hledět k tomu, aby 
v jejich okolí byl svědomitě zachováván pracovní 
klid o nedělích a zasvěcených svátcích. Ndp. 
opat vyzdvihl ve svém poděkování, že klášterní 
zaměstnanci si musí být vědomi, že pracuji niko
li snad pro osobní blaho členů kláštera, ale pro 
obnovu a udrženi kulturního významu nejstarší
ho českého klášiera a památek ve všeh jeho ob
jektech a kostelich v Praze i na venkově. Po 
obědě se rozvinula družná zábava s hudbou, a 
tancem, za účasti některých divadelních uměl
ců a zástunců břevnovské mládeže, která trva'a 
da pozdního večera. Přinášíme zprávu 'o této 
místní události proto, abychom upozornili na 
lento úspěšný pokus o vybudováni lepších a 
svěžejších vztahů v prostředí, které pro svou 
někdv přílišnou konservativnost bývá mnohdy 
ohniskem zcela opačných nálad. Lze konstatovat, 
že v Břevnově měly dosavadní snahy o lepši 
poměr mezi zaměstnanci a církevními zaměs‘na- 
vateli dobrý výsledek. jč:

Ještě o překladu bible. K našemu článku 
z minulého čísla »Stači dětem biblická dějepra
va?« nám poslal prof. Josef Obr pojednáni, jež 
konči tak*o: »jsem pro vznešený biblický sloh. 
Překlad Sýkorův z r. 1946 pokládám za vrchol
nou úpravu.« Jak asi čtenáři vidí, je to jedna 
z takových debat, která by mohla jiti do neko
nečna, protože jsou zde zase v sázce celé povahy 
lidské, které jsou takřka nezměnitelné. Mně 
ovšem se vznešenost přechodniků a jiných ne- 
srozumitelnos’i zdá pseudovznešeností a pseudo- 
lajemnosti. Evangelisté a ostatní pisatelé knih 
Nového zákona se jistě velmi málo starali o tn, 
zda jejich poselství zni lidem, pro které psali, 
vznešeně. Hlavně, aby znělo srozumitelné a 
pravdivě. Neni přece prostších a lidověišich knih. 
Je známo, že klasicky vzděláni světci, jako sv. 
Augustin a sv. Jeroným potřebovali na počátku 
svého obráceni velmi mnoho energie k tomu, 
aby vydrželi u svátých knih, jejichž řeč se jim 
ve srovnáni s klasiky, na které byli zvykli, zdála 
tak málo vznešená a umělecká. A o sv. Pavlu 
piše někde Lacordaire: »Mějme jen viru sv. 
Pavla, a mluvme třeba při tom řecký tak špatně 
jako on,« Ale měj si již někdo vznešenost, chce-li 
ji. Jenže překlad Sýkorův je všecko jen ne vzne
šený. Za prvé neni z r. 1946. Vyšel po prvé Již 
před prvni svě‘ovou válkou a od té doby se na 
něm nic podstatného neměnilo. Dr Hejčl v před
mluvě ke své úpravě sám podotýká, že na Sý
korově překladu změnil pramálo. Dr Sýkora ne
měl žádný zvláštní cit pro češtinu. Pamatuji se, 
jak P. Josef Vraštil T. J., známý češtinář, známý 
znalec právě našich biblí a rozhodně žádný pří
vrženec moderního za každou cenu, si stěžoval, 
jak kostrbatý, neladný Sýkorův překlad je. To 
snad stači. A ještě jedna věc: Nový latinský

FILM
Pro dospělé:

Siréna (CSL) s velkou výhradou. Filmově drama 
podle románu Marie Majerové, předvádějící ponurý’ a 
těžký život kladenských havířů na dotech. nespra
vedlivého generálního ředitele Bachra a jejich povstá
ní, vzniklé při průvodu Božího Těla, ale krvavé po
tlačené přivolanými rakouskými vojáky. II.

Nedoporučuje se:
Slečna Kitty (USA). chudší dívka se zamiluje a 

provdá za mladého muže z bohaté rodiny. Pro spole
čenské přehrady se však s nim rozejde a po letech, 
když si má volltl mezi bývalým manželem (který se 
ovšem mezitím ožení s jinou) a skromným lékařem, 
rozhodne se pro lohoto. Jak z obsahu zřejmo, Je to 
obraz života dnešních lidí bez vyššího cite a odpo
vědnosti a jde zde Jen o konflikt mezi citem a spole
čenskými předsudky, n.

zamítá se:

Pepita Jimenez (Mexiko). Další číslo v protinábo
ženské sérií filmů, tentokráte ze života bohoslovce. 
Film se nehodí pro naše poměrné náročné diváky.

překlad žalmů, jenž se schválením sv. Otce za
měňuje tisícileté posvátné nesrozumitelnosti za 
výrazy prosté a srozumitelné ukazuje, jakým 
směrem jde vývoj v Církvi Boži. ak.

Masarykovo křesťanství. V 15. čisle »Katolí
ka« jsme upozorňovali, jak podivně a neodůvod
něně nám »Kostnické jiskry« vytýkají reakčnost 
a podobné politické přívlastky, jak neodůvodně
ně nám také vytýkají útočení proti památce 
Masarykové: Nemůžeme přece přijímat všechny 
jeho náboženské názory. Byli jsme tedy rádi, 
když jsme se s podobným stanoviskem setkali 
i v »Křesťanské revui«, která je přece jistě 
aspoň přibližně téhož směru jako »Kostnické 
jiskry«. V jejim březnovém čísle piší: »Masaryk 
se nejen občas záporně vyslovoval o křesťanské 
zvěsti odpouštěni hříchů, mluvě o tom. že zlo 
lze odčinit, nikoliv však smířit odpouštěním, ný
brž v celém jeho myšleni neni jaksi místa pro 
tuto samu podstatu křesťanské viry. Nelze nám 
jinak, než se v těchto věcech nezastavovat na 
hranicích, jež chtěl sobě i jiným stanovit Masa
ryk, než hlouběji a případněji pronikat k jádru 
křesťanství a tedy než v těchto věcech Masaryka 
překonávat.«

Ministr Jan Masaryk předsedou valného shro
mážděni Organisace spojených národů? Minulý 
pátek přinesl »La Croix« tuto zprávu: Jediné 
jméno, které, jak se dosud zdá. sjednotí takřka 
jednomyslně hlasy při volbě nástupce H. Spaaka 
na misto předsedv valného shromážděni Orga
nisace spoienveh národů, ie iméno Jana Masa
ryka. československého ministra zahraničí. Vel
ká Britanie a Francie by viděly s potěšením, 
kdyby syn zakladatele Československé republiky 
zaujal toto misto. Na druhé straně i Spoiené 
státy by jistě podporovaly kandidaturu »nestran
ného státu«, a stejně by jistě nic nenamítala Ci- 
na a Sovětský svaz.

Mnohostranný maršál. Maršál Cankaišek. ienž 
řídí celá léta osudy Činy a ieiich stamilionů 
obyvatel, složil nedávno dokonce slova nové ná
rodní hymny čínské. Text této hymny bohužel 
nemáme, abychom mohli posoudit, zda je Can
kaišek stejně dobrým básníkem, jako voievůd- 
cem a státníkem.

Co byste dělal Vy? Kulturní požitek nám při
pravil 17 .dubna rozhlas kratičkou hrou norské 
spisovatelky Ingrid Norby: »Co bvste dělal Vy?« 
V záplavě frází a agitačni neupřímnosti ie sku
tečným osvěžením, když nečekaně se vám dosta
ne uměleckého rozboru psychologického problé
mu takto postaveného: hrdinství či opatrnost? 
Otec se neodvažuje zachránit- cizího chlapce, 
unášeného ledovým proudem; vysvětluje, že citil 
odpovědnost zachovat vlastni život pro svou ro
dinu. Spisovatelka otázku jen předkládá, neřeší 
ji snadnou frázi. Její psychologické uměni spo
čívá v rozvedeni argumentů otcových, jakož i 
protilehlého názoru synova, ienž byl hořce zkla
mán. jelikož očekával od otce hrdinský čin. Je 
to literární obměna nedávného občanského pro
blému norského steině jako českého: kolaborant- 
ství či odboj, palčivé otázky, iež vyvstala tak 
mnohým a kterou teď tolikrát rozsuzovaly lido
vé soudy. Všichni citime. které řešeni ie krás
nější. slavněiši. mužnější, ale: »Co byste dělal 
Vy?«

Obecenstvo se smálo u soudu a zasloužilo si 
spravedlivou výtku rozhlasového reportéra. Před 
nár. soudem stoji bývalý ředitel Baťových závo
dů Čipera a svědčil proti němu nynéiši ředitel 
poslanec Dr. Holý. Pan svědek dokazoval kola- 
borantstvi a asociálnost svého předchůdce a pra
vil. že zlínské dělnictvo si nemohlo za války nic 
přikoupit k hubenému přídělu potravin, poně
vadž mělo nízké mzdy. A při tomto bodu výpo
vědi se obecenstvo dalo do smíchu. Je totiž zná
mo. že ve Zliné bylo velice mnoho peněz a nej
živější černý trh. jehož ceny byly přeplácením 
vyhnány do větší výše než v kterémkoli jiném 
kraji. Pokračuje se v káráni kapitalistů (dřívěj
ších) a velebeni pracuj, lidu, ačkoliv vina a zá
sluhy nebyly rozděleny tak přesně geometricky. 
I když nyní ie »pracující lid« tak oslavovaným 
činitelem radikálního antifašismu. byli i v něm 
kolaboranti, jako v jiných vrstvách. Mvslim. že 
to byla společná zásluha ředitelů a dělníků, že 
se Baťovy závody za války mohly pochlubiti tak 
skvělým plněním válečného výrobního plánu, že 
ministr Bertsch při návštěvě Zlina »slintal ra
dosti«. iak lidově vystihl jeden z tehdy přítom
ných. sh.

Co s Antarktidou? Americký admirál Byrd. 
ienž letos v zimě vedl výpravu k jižni točně, se 
nedávno vyslovil o tom. co dělat s onim ledovým 
územím. Podle jeho minéni by bylo lze použiti 
Antarktidy iako velikou meteorologickou pozo
rováci stanici a zároveň iako obrovskou chladir- 
nu. kde by bylo možno uchovávat přebytky na
šich žni pro hladová léta. Tedy jakýsi nový Jo
sef Egyptský.

Překvapuje svou trapnou sentimentalitou, která ně
kolikrát vyvolá smích publika, kde režisér chtěl vidět 
slzy. Nevíme, komu z pánů censorů záleží tolik na 
tom. aby vážnost k náboženství byla zeslabována se 
všech stran. HI.

Ze Svatováclavské Ligy
Pomůcky k oslavám Svato vojtěšským. Svatová

clavská Liga může zájemcům zapůjčitl nebo prodati 
přednášku se světelnými obrazy o sv. Vojtěchu, nebo 
prodati objemnější dílo Dra Fr. Krásla, J. Ježka sv. 
Vojtěch, druhý biskup pražský, vydané v r. 1898 ná
kladem Dědictví sv. Prokopa. Ostatní pomůcky, ze
jména cyklus kázání o sv. Vojtěchu nutno objednat! 
u slavnostního výboru Svatovojtéšských oslav, který 
se nyní přestěhoval do redakce Čas. »Neděle« v Pra
ze II., Karlovo nám. 5.

Zvláštní delegace k oslavám Svatovojtěšským do 
Hnězdna ve dnech 26. a 27. dubna, kterou vede J. M. 
ndp. opat bfevnovský Anastas Opasek a Jež bude asi 
lZčlenná, účastní se také předseda S. L. a místopřed
seda K. A. Dr. Václav Janda. Delegace veze s sebou 
zvláštní poselství J. E. ndp. arcibiskupa Dra Berana 
a bude tlumočí ti pozvání čs. katolíků k účasti pol
ských katolíků na srpnových osLavách letošního roku 
v Praze.

Dr JAN EV. URBAN OFM

K BOHU
Průvodce duchovního života

Tato knížka chce být vůdcem na cestě 
k Bohu, chee položit iasný základ viry, 
mravnosti a dobra. Má bytí průvodcem, 
kterého můžete míti vždy u sebe.

Kniha je rozdělena na dva. díly: I. na
ukový a rozjfmavý obsahuje poučeni o zá
kladních pravdách víry, o KA. o duchov
ním vedení, o přikázáních Božích a církev
ních. úryvky ze spisů sv. Otců, rozsáhlý vý
klad církevního roku s přehlednou tabulkou 
a seznamem části Písma sv.. iak se čtou 
o nedělích a svátcích. II. díl ie rozvedením 
dílu prvního. Obsahuje podrobné poučení 
o svátostech, zpovědní zrcadlo, mešní řád. 
mše podle církevního roku, liturgické mod
litby. soukromé modlitby, malé hodinky 
k Božskému Srdci Páně, malé hodinky 
k Panně Marii, litanie, růženec, pobožnost 
křížové cesty, smimou adoraci na prvni Dá- 
tek v mésici a střelné modlitby.

Kniha vychází už ve čtvrtém vydáni, 
v malém kapesním formátě. Vázaná v plát
ně stoji Kčs 85.—.

U všech knihkupců.
NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD. 
PRAHA II. KARLOVO NÄM. CIS. 5.

K svaiovojiěšskému jubileu..
Dovolujeme si upozorniti katolickou 
veřejnost, že pro nás zhotovil aka
demický sochař František Lahoda na 
způsob hlav ve svatovítském triforiu 
relief

Svatého Vojtěcha
Je to dílo odražené v moderní gotice, 
opravdu velmi plastické, vynikající 
v konturách plné své krásy. Po stra
nách jsou vyznačeny heraldické zna
ky tohoto světce. Rozměr 30X37 cm. 
Cena 420 Kčs. Relief je zhotoven 
z tvrdé masy. Patinovaný na písko
vec, bronz, šedý kámen anebo har
monicky kolorovaný v pastelových 
barvách za cenu 480 Kčs. Vhodný 

jako trvalá upomínka pro 
chrámy Páně kterými půjde 
ces'a svalého Vojtěcha, ja
kož i pro trvalou upomínku 
na svatovojtěšské jubileum

Dodá:

Síň umění
PRAHA II, Karlovo nám. 6 

(Pasáž)

Pohled do duše 
poctivého nevěřícího
(Dopis nevěřícího, jenž vyšel v.‘ »Les Cahiers 

du Clergé rural«, Pařiž.)
Pane faráři! Přál jste sí, abych Vám poně

kud nastínil stav své duše vzhledem k víře. Po
kusím se o to.

1. Vždycky jsem se zajímal o otázky filoso
fické a dospěl jsem k agnosticismu (učeni, že 
nemůžeme poznat nadsmyslné skutečnosti), tedy 
prakticky k atheismu. Jakými cestami, proč? — 
do této otázky se nechci pouštět.

2. Mám ještě srdce plné vzpomínek na vy
učováni, kterého se mi dostalo v dětství a v mlá
dí křesťanském a přál bych si, aby byl Bůh 
i Kristus, Boži cirkev, mystické Tělo Kristovo, 
jehož bychom byli údové. Neni krásnějšího ideálu 
nad tento. Jak skvělé obzory otevírá právě on 
před smrti. Ale je skutečný? nebo je to jen 
iluse? Já se kloním k tomuto druhému.

3. Představuji ši svou smrt. Kdybych umřel 
dnes, modlil bych se tuto modlitbu: Milý Bože, 
existuješ-li, miluji Tě a chci to, co Ty chceš, 
Dej. abych to poznal. A zdá se mi, že bych tímto 
způsobem, ačkoli můj duch je atheistický, zemřel 
snad v úkonu podmíněné lásky.

4. Někdy si řikám, že je-li Bůh a je-li to 
pravda, že očišťuje duše způsoby nevystižitel
nými, pak snad ztráta viry — která je pro mne 
utrpením — je části mé pozemské zkoušky a 
přijímám tedy smrt, která sé blíží, a činim oběť 
svého života, která mne vrh* do náručí Boží 
nebo do náruči nicoty, jako loď, která se potá
pí ve vlnách a úplně se odevzdává.

5. Miluji pravdu a považuji intelektuelni poc
tivost a intelektuelni pokoru v hledání pravdy za 
základ čestnosti. Zřídka kdy jsem nalezl prakti
kujíc! křesťany nebo kněze, kteří by chápali 
tento stav duše. Člověk by řekl, že jsou neschop
ni věřit v upřímnost kteréhokoli nevěřícího ne
bo aspoň toho, jenž positivně pochybuje. A misto 
aby se snažili jej pochopit, vyjadřují pouze své 
»obavy«, jak říkají, o duši v takovém stavu a 
o příčinách, které jej přivodily. Toto nepocho
peni mne pohoršuje. — To jsou tedy mé vy
světlivky. Dělám, co mohu, před pravdou, která 
mi uniká. Nemám strach z Boha, existuje-li, do
kud jsem si vědom své přímosti a dokud se sna
žím býti pokorným před pravdou. Nezdá se Vám, 
že má cesta je bezpečná?

Vychází s církevním schválením. 
Dobrovol. ořlsněvky na vydávání časopisu tsou vítány. 
Vydává svatováclavská Liga v Praze IV.. Hradčanské 
náměstí 8. — Telefon 617-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází týdně. — Předplatné na cely rok 
Kčs 70.—. Jednotlivá čísla Kčs 1-50. — Poštovní spoři
telna Praha 208.401. — Rldl P. Adolf Kolor T J. 
s redakčním kruhem — Odoovčdný redaktor Josef 
Bláha. — Používání novinových známek Dovoleno 
ředitelstvím nošt a telegrafů. — Dohlédacl nošť úfJd 

Praha 25. — Vytiskl 21vnotlsk v Praze xu.



KATOLÍK
Z OSLAV SVATOVOJTĚŠSKÝCH

Svatý Vojtěch na Libici
Dne ti. dubna načala »apoštolská cesta. sv. 

Vojtěcha po Čechách. Dopoledne toho dne, kdy 
dětská srdce ve velechrámč u jeho ostatků vy
prošovala zemi požehnáni. spustilo nebe drobný 
deštík jakoby v odpovšd světce ze Zelené hoiy. 
Kdyš pak ardpastýř s hradní rampy uděloval 
vlasti ! městu požehnáni, zasvitl najednou na 
oka.miik zářivý sluneční paprsek jako úsměv 
syna na svou vlast. K polednám už za plného 
slunka hnula se kolona aut a autobusů, doprová- 
zejících, svaté ostatky k Libici. Pnmi zastávka 
s požehnáním byla na náměstí v Sadskě. Od 
mostu před Poděbrady připojilo se k arcibiskup
skému autu banděrium, které po krátké zastávce 
na náměstí a uvítáni duchovním správcem a před
sedou místního národního výboru doprovodilo 
průvod aí na hranice města. Qetné zástupy le
movaly ulice a slavnostně vlály v jarním větru 
prapory. Na okraji Libice, jež slavobránou ví
tala svého rodáka, odevzdal nejdp. arcibiskup sv. 
ostatky J. E. hradeckému p. biskupovi. Boho- 
slovci zapěli Ecce sacerdos a mistni sbor píseň 
k poctě světcově. Pak místopředseda ÜNS. Petr 
zdůraznil význam celonárodních oslav poukazem 
na to, že mají vést k morálnímu povznesení ná
roda. Jen morálka, pravil, je to, co podle zkuše
ností tisíciletí dovede národ držet a udržet, a to 
ne morálka jakákoliv, nýbrž jen morálka kře
sťanská. Potom promluvil předseda místního ná
rodního výboru o radosti, které se dostalo Libici

Nástupce sv. Vojtěcha žehná Praze a vlasti. Čeští arčipastýři ve zbožném zadumání nad lebkou sv. Vojtěcha v rodišti světcově.

Lisi z Prahy do Hnězdna 
List njdp. pražského arcibiskupa k hvězdenským 
svatovojtěšským slavnostem
odevzdaný zvláštní delegací č s. dne 
2 6. dubna do rukou Jeho Eminence 

n d p. A. H1 o n d a.
Ctihodní bratři!

V bratrské lásce obracejí se dnes zraky naše 
i všeho českého lidu k staroslavnému Hnězdnu. 
v jehož stoličním chrámu jste se shromáždili 
v čele nesčetných zástupů svých oveček před 
památnou konfesi sv. Vojtěcha. Jak by srdce 
naše, zanícená touž vírou v Krista a touže věr
nosti k Apoštolskému stolci, neletěla vstříc va
šim bohatým nadéjim a vaší láskyplné radosti, 
jež pramení z oslav světce, apoštola a mučed
níka, jenž v naší vlasti a z naší krve se sice 
narodil pro svět, ale v sesterské zemi vaší krví 
svou, prolitou k slávě Kříže, znova se zrodil pro 
Krista, ozdoben nejvzácnější korunou svátého 
života.

Dovolte proio nám i našemu lidu, abychom 
měli podíl na této slávě v hrdosti jistě oprávně
né, že to byl Čech, který dal základy, mocné a 
nezničitelné, k dilu nejvýše bohulibému, z něhož 
r požehnání Božího, na přímluvu přesvaté 
Panny a Bohorodičky, milostiplné Matky vašeho 
národa a z ušlechtilého apoštolského přičinění 
přečetných pokolení vzorných a svátých knězi 
povstala v dílně věků Polska, jedna z nej
věrnějších dcer Církve svaté, katolické a řím
ské, po staletí až dodnes neochvějně odolávající 
náporům bludů i ďábelským nástrahám na zni
čení čistoty křesťanského života vašeho lidu. 
Svorně s vámi skláníme se proto v zbožné úctě 
I v bezmezném obdivu před životem a činy svá
tého svého krajana, který’ se stal i krajanem 
vaším, prvním velkým občanem Polsky hono
ris causa na všechny časy, jenž příbuznost spo
lečné naši kolébky a krve i milovaných našich 
jazyků korunoval čelenkou téže společné a je
diné pravé víry, přispěv tak zakladatelsky 
k duchovni a vzdělanostní jednotě západních 
Slovanů, jež navždy přizval do kulturní rodiny 
křesťanských národů, jimž dodnes je Bohem 
svěřena odpovědnost za osudy světa.

Ctihodní a milovaní bratři! Právě před 50 
lety oslavilo Hnězdno a s ním celý národ polský 
i český rovněž svatovojtěšské výročí. I tehdy 
zalélaly ze svatováclavské Prahy vzpomínky a 
nejlepší přáni do svatovojtěšského Hnězdna. Ja
ký to však rozdíl, tehdy a dnes! Tenkrát náš 
národ v nesvobodě, váš pak rozdělen proti vší 
spravedlnosti a právu pod tvrdá a mrazivá žezla 
cizích mocnosti! Dnes se národové naši těší v ra
dosti ze všech dobrodiní nezávislosti, jež ze 
štědré ruky Boži přišla nejen jako skvělý a 
oslňující dar. ale i jako neodřeknutý závazek, 
že svou hlubokou a upřímnou vděčnost správě-

Ctihodným bratřím arcibiskupům 
a biskupům 
republiky Československé

Pius PP. XII.
Ctihodní bratři, 
pozdrav a apoštolské požehnání.

Když uplynulo devět set padesát let od 
smrti svátého Vojtěcha, rozhodli jste se, 
aby se konala posvátnými slavnostmi jeho 
památka během tohoto roku ve všech die- 
césích vaší republiky. Neboť v něm vprav
dě vynikající muž, první z vaší země, do
sáhl biskupského stolce pražského a vám 
dal příklad pevné neporušenosti katolic
ké víry a neúnavné práce pro rozšíření 
Kristova království až k mučednictví, jež 
slavně naplnil na své posvátné výpravě 
do Pruska. Však také jeho přeslavná pa
mátka se často zbožně slaví nejen v Ce
chách, na Moravě a na Slovensku, nýbrž 
také u Maďarů, Poláků a Němců. A oprav
du velmi vhodně se konpjí u vás ony slav
nosti, když samotné tělo svátého mučed
níka již od roku 1030 je pohřbeno v kate
drálním chrámu pražském a svátý Vojtěch 
sám je řáděn mezi svaté ochránce české. 
Vy pak, ctihodní bratři, chcete věřícím při- 
pomenouti nejen život a vynikajícím způ
sobem zdůraznit skutky tohoto druhého 
pražského biskupa, nýbrž i snažíte se čas
tějším kázáním, pobožnostmi a poutěmi 
k hrobu světcovu povzbudití vnitřní obno-

vu mravů ve stádcích svěřených vaši péči. 
Kromě toho svátá hlava mučedníkova, 
která je v Praze s velikou úctou uchová
vána, bude slavnostně vystavována k uctě
ni věřícím v četných městech republiky. 
A tyto úmysly, které hodláte v nejbližši 
době naplniti, my zajisté oceňujeme jako 
chvályhodné a provázíme upřímným zá
jmem a pochopením. Máme tedy za jisté, 
že tyto svatovojtěšské slavnosti budou va
šemu lidu velkým povzbuzením, aby sta
tečně následuje skvělého apoštolského 
muže a posílen jsa jeho přímluvou u Boha, 
bránil katolickou víru, po předcích zdědě
nou, udatně a vytrvale, aby se co nejhorli
věji snažil podporovati jednotu ducha a 
snah jak mezi sebou, tak se sousedními ná
rody, ke spojení a zmohutněni křesťanské 
a lidské kultury a k jejímu prospěchu. Na
plněni jsouce touto velmi radostnou dů
věrou, k zajištěni nebeských darů a na svě
dectví naši zvláštní přízně vám všem, kaž
dému zvlášť, milovaní bratři, a zároveň 
kléru a věřícím, kteří jsou vám svěřeni, 
avšak i všem přítomným cizincům, kteří 
u vás budou účastni posvátných oslav, 
udělujeme s velikou láskou v Pánu apoš
tolské požehnání.

Dáno v Římě u svátého Petra dne 31. 
měsíce března roku tišícího devítistého 
čtyřicátého sedmého, pontifikátu našeho 
roku devátého.

Pius PP. XII.

dlnosti a lásce nebes prokážeme nejlépe kříše
ním a posilováním, šířením a uplatňováním 
týchž velkých křesťanských ideálů, za něž spo- 
léčný náš rajský ochránce nadšeně položil ži
vot. Vždyť jen v hřejivých a útěšných paprscích 
těchto ideálů možno pevně zříditi onen jediný 
ryzí a pravý mír, mír křesťanský, mír u paty 
Kříže, jenž pevně stoji, i když se v bouřích 
zmítá veškeren svět. Jen po takovém míru 
prahne křesťanský lid našich vlastí a celého 
okrsku zemského, protože jen ten může zacelili 
hrozné rány a útrapy poslední války. Kéž vaše

i naše modlitby k Božímu trůnu přímluvou 
Přesvaté Panny, sv. Václava, sv. Vojtěcha i 
všech ostatních nebeských přímluvci českých a 
polských u památného hrobu v hnězdenské ka
tedrále, pomohou upevnili jeho základy v křes
ťanských srdcích celého světa, aby tak splněna 
byla úpěnlivá prosba starobylé svatovojtěšské 
písně:

dej nám všem Hospodine 
žizn a mír v zemi 
Kyrie elejson!

t Josef arcibiskup.

típt, že tam po 950 letech přichází ten, jehož 
drobné nožky kdysi zanechávaly stopy v prachu 
sídla Slavnikovctí. Za hlaholu zvonů rozvinul se 
pak průvod a ostatky byly odneseny do místního 
kostela, kde obšírným kázáním vylíčil nejdp. 
biskup královéhradecký život světcův a jeho na* 
pomenutl pro národ, po němž se pomodlil zťtslib 
a udělil svátostné požehnáni, Hada oficiálních 
hostí, mezi nimiž byl i ministr Dr. Stránský, zá
stupci českého i moravského ZNV, zástupci mi
nisterstev, úřadů a korporaci, řada prelátů a du
chovenstva byla pak pohostinsky přijata na faře 
a v místních hotelích. Svaté ostatky, u nichž 
Orelstvo stálo čestnou stráž, byly hojně uctívány 
obyvatelstvem aí do pozdních hodin. Všechny 
proslovy a hudba se přenášely místním, instalo
vaným rozhlasem a upomínkové pohlednice a 
známky zůstávaly trvalou upomínkou pro vše
chny účastníky slavnosti vedle duchovních mi
losti, které si každý sám vyprosil. V. P.

Právo asylu
Naši čtenáři se namatuií na t. zv. »sniknutf 

klášterů«, lež nřed nedávném zaměstnávalo fran
couzské noviny a v němž se mluvilo o zatčeni 
několika řeholníků nro nodnorováni nolltiekých 
provinilců. Známy spisovatel Maurlac. ienž ie 
zároveň komentátorem aktualit, piše o tomto 
předmětu:

»A zajisté by bylo lépe Již o tom nemluvit, 
ale nemohu odolat! nutkání, vysypat všechno, co 
si myslím. Rcholnici, kteří některým obviněným 
dali falešné papíry, dopustili se omylu a chyby 
a myslím, že oni sami prvni uznávají, že právem 
padli v ruce zákona. Ale vy, jejichž spravedlnost 
je falešnou spravedlnosti, máte jen právo mlčet. 
Kdyby vaše spravedlnost byla spravedlností 
opravdovou, kdybyste stihali jen vyzvědače a 
zrádce, kdyby vaše vězení byla naplněna jen 
násilníky a vrahy, nenašel by se řeholník, který 
by mohl padnout do léčky falešného milosrden
ství.«

»Nelze z&brániti, aby v očích každého křesťa
na, zvláště je-li knězem, se pronásledovaný člo
věk, který se k němu uchyluje, nejevil jako 
onen bližní, jejž má milovat! jako sebe samého 
— ba vlastně to je Ještě málo: křesťan má 
ujištění, že vše dobré, jež učiní pro tohoto ne
šťastného bratra, dostává vlastně Někdo Jiný: 
Ten, jenž jako by již pronášel v den Soudu svůj 
božský výrok: »V Uravdě mně Samému jste to 
učinili.«

Přesto však zůstává pravdou, že Jako existuje 
falešná spravedlnost, tak existuje i falešné milo
srdenství a že jedno nutně přivolává druhé.«
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List sv. Otce Pia XII. k jubileu 
sv. Vojtěcha



Největší století?
»Slavné devatenácté století, bezpochyby nej

větší století v dějinách lidstva.« Tals jsme četli 
nedávno v článku katolického žurnalisty, jenž se 
rád zabývá filosofováním o politice a státovědé. 
Proč se pisateli zdá ono století ftik slavné? Asi 
pro to, co vyslovil v jiném svém článku: že to být 
»zlatý věk. kdy poměrně největší počet duchovně 
svobodných a hmotně nezávislých jednotlivců 
spravoval své věci bez přílišných zásahů státní 
moci.«

Myslím, že k posuzování slávy a velikosti jak 
jednotlivců tak národů nebo směrů a dějinných 
epoch by nám mohla posloužit prostičká věta 
Krista Pána: Po ovoci jejich pdžnáte je. Jak bla
hodárné nebo neblaze se ten nebo onen dovedl za
psat do mysli potomstva, jak se osvědčila jeho 
díla. Je asi nesporné, že na přiklad na slávu Kar
la IV vrhají nepříjemný stín jeho málo slavní 
synové Václav IV. a Zikmund. Z nich se zdá. žo 
lako vychovatel Karel neměl štěstí, nebyl veliký-. 
A tak i to slavené devatenácté století. Jestliže už 
první čtyři desetiletí století následujícího mohla 
býti vyplněna dvěma strašnými světovými vál
kami se zvěrstvy, s jejichž rozměry se sotva kdy 
jindy v dějinách setkáte, nezdá se vám. že sláva 
století předchozího byla asi slávou klamnou, bez 
základů, bez kořenů? Není dnešní depopulace vět
šinou znamením fiaska života, totiž že člověk ve 
svém ncjmocnějšim rozpět! po životních darech a 
kladech ztrácí další Zájem na životě a bojí se. 
jak to řekl Pius XII. r. 1937 ve svém kázáni v pa
řížské Notre-Dame. dátl dále pochodeň života? 
A k lomu všemu právě celé devatenácté století 
svou bezduchosti vede. Svým mělkým vlasten
čením. svým mělkým humanismem, který skonči 
v obyčejném abstinentismu a hygienismu, který 
všechen musí zase vyústit při trošce přemýšleni 
v otázce: »A nač to všechno?«

Jedním projevem rozmachu evropského lid
stva v 19. století je na přiklad šíření koloniálního 
panství. Co z něho je dhes? Dnéš likvidovalo sko- 

,ro všechno Holandsko, Anglio se chystá k odcho
du z Indie, v Indočíně nevědí Ftancouzl také sko
ro. co máji dělat, bouří se Madagaskar ba 1 oby
čejná černá Afrika. I tyto pomníky slávy deva
tenáctého století se tedy rychle rozpadávají.

Podívejme se třeba na svoji vlastni českou 
kulturu 19. století. Co žni ještě žije, co zni hlásá 
■lávu tohoto století? Jistě, že to byl podivuhodný 
rozběh. Co vše dovedli vydupat ze země. Dovedli 
na přiklad při všech svých skromných poměrech 
vystavět dvakrát za sebou Národní divadlo. Přes 
to však dnes není to Národní divadlo ani na 
úzkém divadelním poli činitelem rozhodujícím a 
nelvllvnělšim. Co nám na přiklad dnes říká 
Vrchlický, o němž napsal Salda, že v jeho díle se 
setkaly a slily všecky vlastnosti typicky dobrého 
Evropana z devatenáctého věku? Právě u něho 
cítíte, jak to je všechno bez kořenů, jak to ne
chává člověka hladovým svou renesanční povrch
ností a žo tak jako musila renesance skončit v bo
jích a Křečích a utišení baroka, tak musilo i slav
né devatenácté století skončil v bojích a křečích 
bolševlsmů a faéísmU. aby skončilo, také. dá-U 
Pán Bůh. v novém životě křesťanském.

Steíně tak není 19. století slavné na poli cír
kevním, v Církvi katolické. Lev XIII. celou svou 
povahou a Svými největšími díly patří totiž spiše 
do století dvacátého. Jinak je devatenácté století 
1 na poli náboženském živeno romantismem. Ne
má Ideové, rozumové, filosofické jednotnosti. 
K nl ukázal cestu teprve Lev XIII. svým vzkří
šením studií thomisiických. Před him je to samé 
pokusnlctví. které způsobilo neúčinnost i nej
krásnějších snah u jedněch a bloudění u druhých. 
Právě filosofickou vykolejenosti duchovního ži
vota 19. stcileti bylo umožněno bujeni pouzo eihic- 
kého náboženství našich Bolžanovců, z nichž byl 
také Havlíček a později více méně i M- oryk, jí

(Dokončeni ve 4. sloupci dole.)

ovaiovojiěšské jubileum v Hnězdně
Jak jsme již oznámili, konaly se ve dnech 

26. a 27. dubna oslavy 930. výročí smrti svátého 
Vojtěcha v Hnězdně v Polsku, ku kterým při
jela také naše delegace v počtu 9 osob (J. M. 
njdp. Dr. B. Jarolímek, M. Verzieh, A. Opasek, 
dp. Tkadlčfk, Sklenovský. Razík. Dr. V. 
Janda, Dr. Sameš a red. Chuděrek. Naši dele
gaci doslalo se velmi vřelého a přátelského při
jetí. Byh jíž očekávána v Poznani předsedni
ctvem výboru a na nádraží do Hnězdna dosta
vila se mňohačlenná deputace přípravného vý
boru s kanovníkem Reiferem v čele, jež dopro
vodila naši delegaci do připravených bytů. Brzy 
po svém příjezdu byla delegace v arcibiskupské 
rcsldcftci přijata J. Em. kardinálem A. Hlondem, 
jehož nejprv'e oslovil njdb. opat Opasek, který 
předal zvláštní list našeho nidp. arcibiskupa. 
Potopí rozvinul se velmi srdečný rozhovor, v 
němž brali účast všichni přítomní a k‘erý trval 
téměř hodinu. Během tohoto rozhovoru vyřídili 
pozdravy svých njd. ordlnářů dp. Tkadlčik a dp. 
Razík, Dr. Janda vzpomněl účasti J. Eminence 
na oslavách Svatováclavských v r. 1929, vyří
dil přáni katolického Učitelstva, týkající se vzá
jemné výměny, Dr. Sameš zminil se o spolupráci 
studentstva a mladé inteligence a njdp. opat 
A. Opasek zdůraznil za souhlasu Jeho Eminence 
potřebu zvláštního institutu sva'ého Vojtěcha, 
který by studoval a sledoval možnosti nejužší 
spolupráce česko-polské. Všichni účastnici od
cházeli z této audience přesvědčeni, že zde byl 
učiněn počátek k nové, opravdové a plodné spo
lupráci česko-polské. zvláště když se jim na 
konec dostalo ujlš'ění. že Jeho Eminence sám 
s četnou deputaci přijede koncem srpna do 
Prahy. Naše delegace byla pak hostem J. Em. 
nejdp. kardinála, neboť již navečer byla pozvána 
do residence k večeři, jíž se zúčastnil také J. 
Em. kardinál Saoieha. Zde bylo pak dále po
kračováno v srdečném rozhovoru odoclednim. 
Zatím vyjel z katedrály, jež se nalézá na ná
městí naproti arcibiskupské residenci, nádherný 
pochodftový průvod s ostatky sva*ého Vojtěcha, 
který vedl světlel biskup hvězdenskv Bernadski, 
k němuž se pak naše deleeace připojila. Průvod 
byl obrovský, jeho spořádanost 1 ukázr.ěnost a 
spontánní zbožnost, protevulici se v krásných 
mariánských písních, zpívaných všemi účastní
ky průvodu, působily na nás úchvatně, podobně 
jílco bohatá a vlcusně provedená výzdoba celého 
města a zvláště ulic, kudy se průvod ubíral. 
Tonuloť město v záplavě pranrrů, okna měla na 
mnohých místech transparenty s obrazem svá
tého Vojtěcha a byla slavnostně osvěHena. 
Ös'atky světcovy prošly při tom třemi slavo- 
bránami. Na prvé s’avobrinë. uctivajici Boho- 
rodičku. vlály též československé prapory, lež 
byly Ještě umístěn»- na stožárech na hlavnim 
náměstí. K triumfální vpravdě cestě svrdého 
Vojtěcha, zněly zvony všech chrámů hnč-dre- 
kých. zvláště velíkv zvon katedrály s'éjného 
jména. Ostatky světce byl v pak vystaveny 
v kostele svátého Michela, kde před vystave
nou Netevěfějši Své’Osti byla C’!onůČnf adorace, 
a kde hned v neděli dne 27 dubna v ranních 
hoďnách tísnily se tu nesčetné zástupy věřících, 
aby jednak zde obcovaly m!fm sva*vm, sníže
ným nepřetržité u třech oltářů, jedtvk přijaly 
Svátostného Spasitelé. Hned z rána zadaly při
jíždět také do města autobusy s poutníky, pro
češi přicházela zi nrocedm. takže brzy se za
plnily všechny chrámy i ulice města. Byli tu 
věřící z celé Polský. Přijelo fnké 38 h’skunfl, 
vedle celé řady jiných vysokých církevních 
hodnostářů. O 9. hod. vyšel z chrámu svátého 
Michala velkolepý a mohutný průvod s ostatky 
svátého Vojtěcha. Průvodu se zúčastnil .1. Em. 
kardinál Hlcnd, všichni právě jmenovaní cír
kevní hodnostáři a statisícový zástup věřících, 
který šel s os’atky v celé šíři ulice. Překrásným 
dojmem působil zvláště neobyčejné spořádaný 
průvod drůžlček, ktéřé občas v stejném rytmic

kém pohybu se klaněly ostatkům a sypaly jim 
na cestu květy. Naše delegace šla hned za J. 
Eminenci a jeden z jejich členů (dp. Tkadlčik) 
spelunesl ostatky. Nutno konsta'ovatl, že tato 
neobyčejná pozornost byla naši delegaci proka
zována při každé příležitosti jak v katedrále, 
tak i při projevech. Před arcibiskupskou resi
denci přiooiil se k Drůvodu druhý nafvyššl pol
ský církevní hodnostář J. Em. kardinál Sapieha. 
který pak sloužil v katedrále slavnou mši svá
tou. Současně s touto mší svátou konaly se na 
třech různých stranách katedrály u zvláštních 
polních oltářů tiché mše svaté, jichž se zúčast
nilo na stotlsic lidí. Když po skončení slavné 
mše svaté odebrali se církevní hodnostáři za nad
řeného provoláváni slávy do arcibiskupské resi
dence, promluvil tu s balkonu J. Em. njdp. kar
dinál Hlond k přítomnému lidu. Pak uspořádal 
v semináři na počest hlavních účastn'ků slav
nostní oběd, jehož se zúčastnilo asi 150 osob a 
také našo delegace, při němž hostitel zvláš'é 
zdůraznil, že jsme se na slavnostech svatovoj- 
tčšských sešli ve veliké historické chvíli, kdy Pán 
Bůh připravil pro Slovany tak překrásné jitro. 
Hostitel projevil opět nesmírnou vděčnost za 
naši účast a opakoval se souhlasem celého zde 
přítomného njd. episkopátu že v srpnu bude 
naše návštěva oplacena. V odpovědi hostiteli po
děkoval njdp. opat Dr. Jarolímek za pozváni a 
srdečné přijeti, zdůrazniv mocný dojem, jaký 
na naši delegaci učinila hluboká zbožnost pol
ského lidu při slavne stech, jež bude povzbuze
ním oo celý život.

Odpoledne byly v katedrále polské nešnory, 
společná modlitba a slib věrnosti sv. Voltě- 
chu, opakovaný nesčíslnými zástupy na náměstí 
před katedrálou pomoc! amplionů Když se byl! 
církevní hodnostáři navrátili do residence, udělil 
cdtud těmto zástupům s balkonu J Em. nidp. 
kardinál Hlond plnomocné odpustky a pežehná- 
nání. Po něm k těmto zástupúpí promluvil pak 
polský zástupce české delegace Dr. Václav Jan
da, jenž zdůraznil v podstatě toto: Byli jsme 
včera i dnes svědky velkolepého projevu Vaši 
oddanosti k sva'ému Vojtěchu. Raduieme se 
s Vámi, že Pán Bůh nám l Vám dopřál dčíftf 
se dnešní krásné slavnosti, o niž věříme. Že 
bude počátkem utvrzení opravdového bratrs'vi. 
My i Vy jsme národem katolickým. Máme také 
společného svátého patrona. Můžeme pro‘o zee’a 
bezpečně očekávatl, že jeho mocná přímluva 
v nebesích zbliží nás Co nejvíce, abychom ješě 
s větším úspěchem mohli společné pracovat 
k prospěchu svaté Matky Církve a tfm i k pro
spěchu naši i vaši vlasti. Ať žile Po’sk.i. před
stavitelé církve v Polsce a polský národ Tento 
projev byl bouřlivě aklamován a na výzvu J. 
Em. nidp. karďnála Hlonda don'nën nadšeným 
a dlouhým voláním: «Nechť žije, nechť žiie 
český národ a československá rcpublikB« Po 
skončeni této manifestace, byla Česká de'e’ace 
odvezena v kardinálových autech k president! 
města, kde ve velmi srdečném prostřed! zaireičen 
poslední den slavností projevy pana pres'd?n-a 
Bronislava Kubackiho, předsedy slavnostního 
výboru E. Wengerka, Dr. Sameše a nidp. opata 
Dr. Jarolimka. Delegace se tu dovědělo o zalo
ženi zvláštního poisko-českého výboru, který 
chce s ni nadále udržovat! styk a přispívali tak 
co nejvíce ke sblížení. Můžeme říci, že rozhod
nuti vysiati zvláštní delegaci bylo velmi šťasfé 
a že pro budoucnost přinese na přimiuvu sva é- 
tého Vojtěcha užitek nečekaný, neboť na kaž
dém kroku, v každém projevu byio vidět, Jak 
milou byla našim slovanským bt.Třím účast ra 
svatovojtěšských slavnostech ve Hvězdně, zvlá
ště pak J. Ém. njdp. kardinálovi Hlondovi, který 
ještě všem ůčasinikům se zvláštním vlastnoruč
ním požehnáním věnoval právě vyšlé dílo 
Zbygnieva Berniackeho: »Swieňty Wojčlcch:.

Dr. V. J.

Knihy náboženského života
P. MARIAN SCHALLER OSB 

SVATÝ BENEDIKT 
Mohutné dílo o žlvoté • dUe «V. Benedikta 
z Nursle, zakladatele benediktinské řehole a 

patriarchy záDadního mnlřatva.
Brož. 90 Kč«, váz. 123 Kčs.

jindRich š. baar
MARIA

Kniha mariánských ’chval, kterou s velkým po
vděkem přijmou v S 1 c h n 1 ctitelé mariándtf. 

Brož. 81 Kčs.

Doc. Dr. JOSEF HRONEK 
KATECHETIKA

Kniha o duchu a řormě náboženského vyučo
vání a výchovy. — Dílo, které bylo již dlouho 

očekáváno.
Brož. "5 Kčs.

Knihy dodá každý knihkupec 
nebo přímo 

Nakladatelství

BOHUSLAV RUPP,
Praha II., Jindřišská č. 23

se dá vysvětlit! ona nervosnl bojovnost, různých 
tak zvaných klerlkálnlch kohoutů, u nichž se celá 
víra redukovala stále víc a víc na věčné vyvra
ceni námitek, jednak přírodovědeckých, jednak 
historických a jiných. V devatenáctém století byli 
všichni positivistý, i theologové. A teprve po
vrchnost positivismu, jenž ie filosofii 19. století, 
přinutila všechny myslící lidi, aby šil na hlubihu, 
všliplla jim zásadní rozdíl mezi duchem a hmo
tou, t. j. mezi skutečným duchem a laboratorní 
přlrodni vědou a tím je osvobodila od nervosnlho 
neklidného očekáváni, zda někdo zase neobjeví 
něco nového, co opět otřese dogmaty viry. Plus
X. nás vtrhl blíže k Eucharistii, k častému sv. 
přijímáni, liturgické hnuti nás přivedlo ještě blí
že k základním talemstvím a zdrojům života kře
sťanského. a tak se staio. že dvacáté BtoieU je ítstě 
větší než devatenácté. Je nás. snad méně než teh
dy, ale není to naše vlna, nýbrž právě onoho sla
veného 19. století, kdy. podle známých slov Pia
XI. se dokonala neibolestivělšl událost pro Cír
kev: ztráta širokých dělnických vrstev.

To je tedy několik důvodů, pro něž se nemů
žeme dl váti na století devatenácté jako na slavné 
nebo dokonce jako na největší století. Bylo to sto
le!! neibezuzdně:šiho individualismu, jenž svedl 
člověka, aby své technické vymoženosti zaplatil 
zdáním soběstačnosti, trvalým přetrhávánim všech 
pout skutečně duchovních, pout k Bohu bředě- 
všim. Tak by.y výrobní rekordy silných jedinců 
vykupovány práci řťadových děti a obětovaných 
dělníků. I dnes le to sice možné, ale dnešek je 
jen dozvukem včerejška, dvacáté století je ve 
6vých neí temnějších stránkách jen dozvukem 
století předchozího.

Nemá dnes smyslu ohlížet! _e názpět a tou
žili po tom. cO bylo. »Kdo položí ruku na pluh a 
oh'izi se zpět, neni mne hoden,« praví Kristus Pán. 
Kristus je ve všech dobách, i dnes. Dnešek je 
třeba utvářet otevřít oči na všechno dobré, co se 
i v něm dá nalézt, je třeba důvěřovat v Udí, v je
jich dobré slránky, Je třeba důvěřovat. že dějiny 
vytváří Prozřetelnost Boží k projeveni své slávy, 
nejenom lidská hrabivost a nenasytná honba po 
moci. Mit oči otevřené pro tyto záblesky Boží 
slávy a být oddaným spolupracovníkem na jejím 
stále dokonalejším projeveni, to je náš úkol. Tak 
se dívejme na minulost, přítomnost 1 budoucnost.

ak.

P. M. Prokoöh, S. J.i

Na černé líše
Chcete-li pookřát, rád vás vezmu s sebou. 

O, jak toužím po slunné Rhodesii. Těch několik 
zimních měsíců, co jsem právě prožil v Anglii a 
v CSR, jsem málo užil slunka, že je ml z toho 
zlo fysicky i duševní.

Severní Rhodesie se prostírá mezi 10, až 20. 
stupněm jižní .šířky, tedy v subtropickém pás
mu. Právem sluje »země slunce«. V dobé velkých 
dešťů, od listopadu do března, kdy v Jedné hodině 
naprší 6 cm vody, slunce ovládá den svou podi
vuhodnou záři po devět hodin ostatních. Nejnlžšl 
teplota chladné doby dešťů drží se přece mezi 
10 až 12 stupni Celsiů. Vysoká poloha náhorní 
roviny tohoto kraje, průměrné 1000 m nad mo
řem. mírni letni žáry, které nepřekročuji 37 stup
ňů Celsia. Je to ovšem dosti, aby byl oprávněn 
název »země spánku«, to jest únavného vedra, 
kdy zemí, zvířata 1 lidé propadají líné malátnostl. 
Je to dosti, aby vedro vypilo veškeru vodu z na
šich řek Chikuni a Magoyc, jež obtékají se dvou 
stran mojí misijní stanici a všechny menši po
vrchové zdroje. Za dešťů mívají vody jako Vltava. 
Ale koncem května jejich kalná hladina pozvol
na klesá. Voda jakoby se propadávala do pod
zemních prohlubni. Reka zastaví svůj krok, zů
stávají ienom sem tam tůně, jež rozvířulí žáby, 
štír a mlok, potrava hadů a všeliká slizká bahen- 
ni hovět. Ale I tento život řeky pónenáhlu od
umře

Půda, dlouho trvajícími dešti hluboko napo
jená. vyžene trávu do výše, bují houšť, typický to 
porost rhodezské krajiny, kterou boeršti kolonisté 
nazývali »veld«, pláli. Na poli zrají lány, spíše 
velké záhony kukuřice, základnf to plodiny 
»denní chléb« domorodců Batonga. Proto se modli 
v otčenáši: Kukuřičnou kaši, dej nám dnes!

Než slunce žhne nemilosrdně, tráva klesá jako 
podťatá, zvadlá nedostatkem vláhy. Vyprahlá ze
mě Je snaono vznětlivá, požáry pastvin, houšti I 
lesů jsou tu časté. Step v plamenech, to je obraz 

úchvatný a příšerný zároveň. Jsou někdy černo
chy schválně založené, jindy zaviněné neopatr
nosti nosičů nebo strážců ohně. To jsem vám ještě 
neřekl. Vidite, tamhle jdou čtyři černoši do lesa. 
Tři jsou vybaveni zbrani a nástroji, ale ten čtvrtý? 
Mezi dvěma dřívky, kolíky, jako v kleštích primi
tivního svěráku drží »oheň«, »rudý kvét«, jak ří
kají obrazně, to jest řeřavý uhel, doutnající dřív
ko. Ostatně je také zbrani člověka proti Šelmám 
noci. Dříví mamby je výborně vhodné pro pomalé 
a neuhasitelné doutnáni. Z počátku jsem byl zu
řivý, když jsem vídal u vchodu do svého příbytku 
nebo do školní místností ležet doutnající kus dře
va. Darmo se rozčilovat. Učitel nebo žák tam po
ložil svůj oheň. Až se bude vracet. Oheň 61 vez
me, aby si zapálil cigaretu nebo lulku. Je z toho 
hodně zápachu a čmoudu a vždycky nebezpečí — 
ale zakazujte jim to! Nejlépe bude, když jim ob
starám sirky. Ale tím zmizí opět jeden malebně 
romantický rys jejich života.

Vysoká zvěř, antilopy a kobusové se stahují 
k úpatí Zambezských hor. kde jsou nrameny. Tam 
se odehrávají krvavé vpády a souboje s obávanými 
dravci naši divočiny, lvy a levhardy. Vysilujícím 
parnem a nedostatkem svěží trávy v obdob! su
cha hubne a chřadne i dobytek, jediné bohatství 
našich domorodců. Jsou to kravky cliovu velmi 
bídného. Tu neni ani pomyšlení na pohárek Ob
čerstvujícího mléka. Ranní dojení jen ztéží vy
stačí nám a misijním sestrám na bílou kávu rá
no. o máslu ani nemluvím. Občas padne kráva a 
stává se kořisti hyén a šakalů, kteří mají hody 
v těchto měsících. Jen zvířata svým neklamným 
pudem zvětH skryté tůfiky a prameny. Jednoho 
dne mne upoutal zvláštní dolíček při cestě, roz- 
hrabaný kopýtky kobuse. Jistu nehrabal bezúčel
ně Zaryl jsem hlouběji a ukázal se malý pramé
nek vod«' To je vždycky štěstí. Domorodci také 
bystře sleduji let ptáků do skal a lesů, kam ope- 
řenci spěchají k utajeným nádržím.

Roury našeho vodovodu na misii jdou venku, 
ještě jsem nedospěl tak da eko, abych si mohl 
dovolit vést je pod zem. Když tedy na ně pálí 
slunce a vypustíme vodu, můžeme si dopřát vel

mi teplou koupel. Ö, voda, voda — to je veliká 
věc v temto vnitrozemí. Stává se životni otázkou 
zejména při cestováni, daleko důležitější než po
krm. Obyčejné sl nosíme vodu v koženém mě
chu, ale vždycky to nejde a začne trápit žizeň. 
Jste rádi, že vám špinavá černoška podá něco 
k ovlažení zprahlých rtů. Otázka »pitná nebo ne- 
pltná« je směšnou přemrštěností politováni hod
ného Evropana. Jednou, k smrti vyčerpán dlouhou 
jízdou, prosím u iedné chatrče o hlt vody. Zacpal 
jsem nos, zavřel oči a vypil obsah dřevěné číšky. 
Před tím pili lidé, potom se umyli lidé, pak je
ště se napil dobytek a nakonec podali mně. Ne
bulo kdy převeřovat, mvsel jsem rychle dále, 
abych za světla dorazil k cíli.

Nedivím se pranic, že černoši uctívají vodní 
božstvo, jemuž říkají »Moosl-wa-tUnya«, tö jest 
propast kouřící a zvučící, kterou slavný ba
datel D. Livingstone pojmenoval na bočest an
glické královny »Vodopád Viktoriin«. Představte 
si veletok Zambezi, km široký, který sě ne
jednou. rázem propadá do prohlubně 120 metrů 
hluboké, hrdlem sotva 150 m širokým, zatím co 
na opačné straně se vypíná skalní stěna stejné 
výšky a uzavírá přímý odtok.

V posvátném mlčení naslouchají černé děti 
přírody velebnému, ohlušujícímu hukotu vod, 
očima, uctivým úžasem vyjevenýma, sleduji vodní 
tříšť, nepřetržitý déšť barevných pršek, jejíchž 
nádheru nelze vůbec vylíčit. Dunění a třpyt ba
rev jsou tak podmanivé, že maně svádějí poklek
nout před tímto obrovským »Oblakem«, stoupa
jícím 300 m Jo jasného ovzduší, jako by to byl 
bůh. který vystupuje z propastí a mluví hlasem 
hromu. Černochům vstávají vlasy hrůzou, blíží se 
po čtyřech a zase có nejrychleji se cdpllžuli. Je 
to docela pochopitelné, když se nakloníte nad děs
ným jícnem, kterým otřásá příšerné hřměni pa
dajícího toku a kde vás oblévá mlha. Ja to ne
zapomenutelný zážitek. Před tímto grandiosním 
divadlem přírody vás pronikne zdrcující vědomí, 
jak nepatrný atom je člověk před tváři Všemo- 
houcncstl. Zde při této velebné liturgii přírody 
pocítí upřímnou úctu před Bohem-Stvořitelcm.

Před třemi léty se zdálo, že sucho trvá už 
příliš dlouho a je nezvykle palčivé. Černošští kou
zelnici vyzkoušeli všechny možné čáry a zaří
kadla. Mamě, duch počasí se k nim choval na
dále nepříznivě. Tu jsem řekl mužům: »Jeden je 
Pánem nad pcčaslm, M'gurl — m’gnri. ten, který 
život dává i život bere. Bůh v nebi, kterého vám 
Zvěstuji. POmodíete se k němu!« Uspořádali jsitie 
velké procesí a pomodlili se litanie ke všem svá
tým. Vroucně úpěla černá hrdla: »Kukuřici ve
zdejší del nám dnes!« A hle, na zpáteční cestě 
se dalo do deště, který trval tři dny. Člověk musí 
mit štěstí i při sva'êm díle obraceni pohanů. A 
viru, která si troufá hory přenést, provázejí zá
zraky.

Příchod deště <e každoročnf veliká událost. Ce
lá země prahne po vláze. Až Jednoho dne se roz
lehne krajem voláni, ba spíše třcštlvé ječeni v ra
dostném uspokojeni: »Mcenda. meenda — voda, 
voda!« Všechno ztichne, ustává v práci, vstávl 
od líného povalováni, vybíhá ven: z dáli slyšet 
hlomoz. Jako mohutná zeď se blíži Voda, 8 stop 
vysoko, řití se lavinou, unáší stromy, kameny, 
prach, zdechliny i živé tvory, vody chtivou kozu 
nebo antilopu, kterou trýzeň žizně zbavila opa
trnosti. Ryb nemá tento dravý proud. Život ta 
rozproudí znovu. Hoši stoji na břehu, naslouchají 
hukotu, pozoruji mocné valeni špinavých vln.

I kdesi v hloubl nitra sténá srdce černochů 
žizní ano žízni po Pravda a Životě. V neděli po 
onom procesí přišlo ke mně několik set mužů a 
všichni prosili o metjajlky. Medaile je vnější znak 
netvyšš! příslušnosti ko křesťanství. Přirozeně, že 
pověšením medajlky není pokřesťanění ještě ho
tovo. Se křtem nespěcháme. Ale přece fe to první 
počátek lepšího hnutí. Zde začíná vlastni práce 
misijní, čistě kněžská: Vyučování dospělých ne
děli co neděli. Něklv bývá kolem mne strašná 
tlačenice: »Otče, vvzkoušej mě. už umim modlit
by!« A tak po pobožností zavedu všechny kate
chumeny do stínu mámby a jeden po druhém od
říkává zpěvně. Po skončeném vyučování všichni 
povst-nou a modli se zbožně, jak Jen primitiv se 
dovede usebraně pomodlit: »Kotupa Inslma rjesu 
— dej nám kukuřičný chléb dnes!«



Máj Mariin
Proč se ntíkat k Marii Pannř? Proč nejiti 

přímo ke Kristu? Zbožnost, jejímž středem, nej- 
vyšším vzorem a nejhlubším původcem je Kris
tus, jest přece znamením naši doby. »Ty, které 
předzvěděl, také předurčil (k tomu), aby bylí pii- 
podobnčni obrazu Syna jeho, aby on byl prvo
rozeným mezi mnoha bratry.« (ft. Vílí. £9.) Hle, 
to jest cíl našeho předurčení a norma naši sva
tosti! Být i milostí to, co jest Ježíš svou přiroze
nosti.

Nuže, kdo jest Ježíš Kristus? Jest Synem 
Božím zrozeným od véčnosti v lůně 
svého Otce. »Syn můj jsi Ty, já dnes zplodil 
jsem Tebe.« (2. II, 7.) Kristus prohlašuje své 
Božství »Já a Otce jedno jsme.« (J. 20. 20). po
tvrzuje vyznáni viry svých apoštolů »Blahosla
vený jsi. Simone, synu Janův! neboť tělo a krev 
ti to nezjevilo, nýbrž otec můj. jenž jest v nebe
sích.« (Mí. 16. 17.)

A přece nečteme v Pismě, že by si Kristus 
dal sám výslovně název Syn Boží. Kolikrát 
ho naopak slyšíme nazývali te synem člo
věka. Zdá se, že je to oblíbený, titul, žc si jej 
dává co nejčastěji, žc mu na tomto titulu velmi 
záleží. Syn člověka. Ano. Kristus je synem 
člověka pro své zrozeni v čase z že- 
n y. »Bůh vyslal Syna svého, učiněného z ženy ..« 
(GaL IV, 4). praví svátý Pavel. A tout o ženou 
je Maria. Maria je ženou - Matkou, ale je zá
roveň Pannou. Jenom z ni, z jeji nejčistší, 
pmenské přirozenosti vzal Kristus svou lidskou 
přirozenost, ona je opravdu Matkou Boži. 
Maria tak zaujímá v křesťanství místo jedineč
né. vše ostatní Dřcvyšujici. podstatné.

Bekli jsme, že cílem našeho předurčení a pří
kazem naši svatosti jest vtisknout v nás co nej
věrněji obraz Ježíšův, býti milosti tím. čím je 
Kristus již svou přirozeností. Nuže dobře! Ježiš 
je, jak Jsme právě viděli. Filius Dei et Mariae — 
Syn í^oží a Syn Mariin, oboji dokonale. 
Závěr ié nasnadě. I my, j2ko Ježíš, musíme býti 
»Filii Dei et filii Mariae« Synové Boži ? synové 
Mariini, i my v duchovním životě máme býti 
znamenáni tímto dvojím synovstvím. Hle. to jest 
hluboký důvod naší zbožnosti mariánské, to Jest 
také důvod, proč se chystáme oslavit ji v měsíci 
jí zasvěceném. A nejkrásnější oslavou bude jeji 
následování. Kam nás povede? Kam jinam než 
k svému Synu, ke t.ristu. »Per Mariam ad Je- 
sum.« (Sv. Bernard.) Naše zbožnost by byla vad
ná, byla by neúplná, kdyby v sobě nezahrnovala 
jako podstatnou složku úctu a lásku k Matce 
vtěleného Boha, k Matce Ježíšově. Zbožnost ma
riánská je nutná — nejenom významná — chcc- 
mc-Ji opravdu v plnosti čerpat z pramenů života. 
Oddělili Krista od své Matky v našem duchov
ním životě znamenalo by rozdělovat Krista. 
Opufiíimc-II zatvrzele matku, nepochopíme více 
Syna. Pohleďte na národy, které odhodily kult 
mariánský, opustily Matku, pod lichou záminkou, 
aby prý* neubíraly na slávě a důstojnosti jedi
ného Prostředníka mezi Bohem a lidmi! Neod- 
hodily nakonec i viru v Božství tohoto Prostřed
níka - Ježíše Krista? Výstižné praví velký kon
vertita Newman: »Protestanti jsou spokojeni, 
když mohou tvrdit, že naše úcta k matce Boži 
nutně zastiňuje našeho Spasitele, a tím se těší 
Ve svých mnohých duševních krisích ... Než, při 
pohledu na Evropu musíme zjistit tento význam
ný fakt, že národy, které ztratily víru v Ježíše 
Krista, jsou právě ony národy, které zanechaly 
úcty k Jeho Matce. Srovnejte na př. kalvinisty 
s pravoslavnými, Francii se severním Němec
kem, nebo dvě části Irska, katolickou a protes
tantskou.«

Uvažte tato krásná slova Marmillonova: 
»Jestliže jest Ježíš Kristus našim Spasitelem, 
naším Prostředníkem, našim starším bratrem, 
protože vzal na sebe lidskou přirozenost, jak 
bychom se mu mohli podobat dokonale, aniž by
chom měli zvláštní úctu a lásku k Té, z níž vzal 
právě tuto lidskou přirozenost?«

Před téměř dvěma tisící lety zaplesala mla
dičká dívenka israelská v Bohu, svém Spasiteli, 
a otevřela svá ústa k neuvěřitelnému proroctví: 
»Od této chvíle blahoslavili mě budou všechna 
pokolení.« A hle. dnes jsme svědky splnění to
hoto proroctví, že ona neznámá, snad čtrnácti
letá dívenka jc oslavována všemi národy země. 
Proč? Protože veliké věci učinil jí Mocný Vy
volil ji za svou matku. Kéž i náš národ ze za
člení do počtu národů blahcslevicich Marii Pan
nu, do počtu národů, která ona ve svém proroc
kém zření při návštěvě Alžbětině zřela. Neboť 
kdo ji nalezne, nalezne život — Ježíše.

P. Sukop.

V Praze XIX.-Bubenči v kostele u sv. Gotharda 
käie o májových pobožnostech od 2. do 9. května 1917 
v 19 hod. věhlasný kazatel vdp. Dr. Jan Ev. Urban, 
OFM. Duchovní řeči prosloví ve formě misii.

Nová hra o iv. JIM — Rytíř JIM — o 1 dějství, 
14 výstupů, v originálním pojetí vrcholné doby ry
tířské, jež zrodila hrdiny ušlechtilého závoděni a ne
zištné obětavosti pro mravní Ideály lidstva, z jejího 
prostředí vyžel i nás velxý světec sv. Vojtěch. Jejím 
duchem byl panoá Vojtěch vychován k »rytířství Kris
tovu«. Proto je hra velmi vhodná k oslavě svatovoj- 
;ěSské na besídkách mládeže junácké i qejunácké. — 
Cena 10 Kčs. Na 10 exemplářů se uděluje provozovaci 
právo Rozesílá: MAJÄK - 47. středisko Junáka, Pra
ha II. Ječná 2.

K SVATOVOJTÉSSKVM OSLAVÄM 
vyšel sborník Josefa Soukopa:

SVATÝ VOJTĚCH
Životopis - divadelní hra - básně. 

Cena Kčs 30,—.
Nakladatelství Brněnské tiskárny, 

Brno, Starobrnénská 19/21. 
K dostáni u všech knihkupců.

Semináře bez dorostu - Čechy bez kněží?
Lebka »v. Vojtěcha ila českou zemi, prvni 

Cech-biakup přehlížel «vom diecési, Za živa se 
dis.l pohanských oltářů, dnes vidí i prázdně /ary a 
opuštěné oltái e. Pražská arcidiecéze potřebuje 1500 
knězi, má v činnosti 600 přestárlých, litoměřická 
by milá mit 600 kné'ii, má 250, a tak dále, Česká 
země by měla mit ■ 6000^-6000 zdatných knězi 
pro 4 miliony katolíků, a pro toto atádce, rozbitě 
válkou a všelijakou bídou, by měly dorůstat 
stovky nadřených alumnů a seminaristů. V se
minářích jo vSak málo bohoělovců a po městech 
a venkovu napíná poslední sily adecimovaný 
zbytek kněží, větěinou už zcěedivělých.

K čemu naše krásné kostely, k čemu fary, 
spolky, ústavy, když bez katolických kněží ne
bude katolického liduf Co s poloprázdnými se
mináři a jejich profesory, nepřicházejl-Ji boho- 
slovci maturanti f Odkud čekat matu
ranty, neni-Ii a nebude-li dicésnlch 
gymn as Uf

üzkost zachvacuje srdce sv. Vojtěcha, něco 
rozhodného se musí stát, Na Moravě mají kve
toucí arcibiskupské gymnasium v Kroměříži, 
v Brně zahajuji biskupské gymnasium s S tří
dami v krásné novostavbě, Slováci kromě jiného 
postavili ndd/ier»tó jesuitské gymnasium v Brati
slavě Čechy nemají skoro nic.

Arcibiskupské gymnasium v Praze-Bubenči, 
které dalo Církví za 29 let plného trváni tolik 
kněží (kromě několika set katolické inteligence), 
bylo zničeno Němci a jeho budovu drží mini
sterstvo vnitra pro četniky. Biskupské gymna
sium litoměřické diccésc v Bohosudově bylo ně
mecké, zaniklo a jeho budovu dril ministerstva 
národní obrany pro Invalidy. Zbytek Jesuitských 
profesorů začal s třemi třídami u pražských Vor- 
Silek, letos se tísni se 4 třídami a malým inter
nátem v dejvickém alumndtě, po prázdninách je

Je třeba mimořádných prostředků
Nedostatek knčži je už u nás, zv’áště v někte

rých dieečsich, katastrofální. Je třeba včela mi
mořádné, organlsované akce na zabráněni pohro
my. Mjsi se organisovat med libý za knfž ká po
voláni, sbírat hmotné prostředky a provádět Bá- 
bór do všech, malých i velkých seminářů. Je tře
ba usilovné spolupráce kněží světských i řehol
ních, rodičů, katolické Inteligence a orďnariátů.

Knězi mají věřícím zdůrazňovat důležitost věci 
a vážnost situace, mají je povzbuzovat k mod
litbě a hmotným obětem. Maji si zvlášť všímat ro
dičů, jejichž dítě Fán Bůh volá ke kněžství, aby 
byj hotovi ke všem obětem. Maji si hledět schop
ných hochů se známkami povoláni, vést je a při
pravovat, informovat Je o možnostech stuď a, po
máhat chlapcům z měšfanek s latinou a zjednat 
jim tak přistup do vyšších tříd gymnasia. Maji 
být I sami ochotní k hmotným obětem a podpo
rovat tyto studenty nebo přimo malé semináře. Je 
větší povinnost k rodině Církve než k chtivým 
příbuzným. Kolik mohou vykonat na příklad pro
fesoři náboženství, ředitelé Mariánských student
ských družn, knčži u skautů a pod.

lteholní kněží mají příležitost upozorňovat při 
misiích a excrciciich. Rády by měly připravo- 

Posledni revoluce
Nejeden čtenář se jistě poněkud zarazil, 

když před časem četl referát o římském filo
sofickém sjezdu a dověděl se. že prof. Ugo Spi
rito ve své přednášce vykládal komunismus 
jako Poslední fázi liberalismu, neboť prý je 
vyvrcholen;tti a zevšeobecněním buržoasniho 
ideálu hmo.ného blahobytu.

1 když neznáme řečníkovy vlastni argumen
tace, můžeme o základní myšlence uvažovat 
sami. Můžeme s tohoto hled.ska posuzovat na
uku i hnuli a citovaná slova se nám budou 
zdát čím dále jasnější. V nauce marxismu so.va 
něco najdeme, co by nebylo zplodinou měšťác- 
kého ducha: odchylky jsou většinou jen v apli
kace

Je známo, že se Marx chtěl původně habili
tovat z filosofie, že mu učarovala zvlášť ně
mecká filosofie a že v jejím zajeti zůstal až do 
smrti. Je skoro zarážející, s jakým obdivem 
Marx přejímal zplodmy německé idealistické 
filosofie, zvláště Hegla. Sám přiznává, že celou 
Heglovu dialektiku prý jen postavil na nohy, 
protože stála na hlavě. Stejně prostě převzal 
přizemni positivismuj francouzských měšťáků, 
odmítajících zásadně metafysické myšleni, pře
vzal Feuerbachovy výklady o anlropomoríním 
náboženství, humanitní komunismus, založený 
na filantropických zásadách pokrokových měš
ťáku, vyjádřených slovy Jeremy Benthama: 
Největší štěstí co největšího počtu (při čemž se 
ovšem mysli štěstí spokojeného břicha).

V thcorll národohospodářské se již dávno 
pokládá Kapitál za dovršeni idei t. zv. anglické 
klasické školy, zvláště Adama Smiths a Ricar
da. Pro národohospodáře není jistě méně trap
né. než pro filosofa, musí-11 se z publicistické 
povinnosti stále vracet k dílům, jež jsou hut
ným soustředěním omylů 18. a 19. století, tedy 
doby méštácké. llberallstlcko-kapitalistické.

Přejdeme-li k sociální praksi. zase se setká
me s totožností zásad, jež jsou v marxismu jen 
důsledně prováděny. Jako přiklad uveďme jen 
třebas ničení středního stavu ve prospěch ma
sové kolektivní výroby v oblasti hospodářské, 
a zcela shodné stanovisko k rodině v oblasti 
mravni.

Rozhodujícím měřítkem ovšem nejsou ani 
filosofie, ani Instituce, nýbrž člověk: jé člo
věk socialistický jiný, než člověk měšťácký? 
Hodnotí jinak? Žije pro něco jiného?

Měšťák zprotivil se křesťanům — a všem li
dem nasáklým jakoukoliv formou křesťanského 
donquijotstvi — právě pro své přebujelé bři
cho. jež se mu stalo bohem. Měšťák se stal po
stupně praktickým materialistou. Domnival se 

čeká dalSi provizorium nebo ústup z Prahy do 
Bohosudova (odejdoii-li odtud vojeněti invalidé). 
Stodvacet chovanců příbramského konviktu chodí 
do státního, světského gymnasia a počet povoláni 
mezi nimi zůstane po léta jen naději.

Co se děje, že se nic vfc neděje f

Je třeba několika set chlapců z dobrých kato
lických rodin, ty rodiny v Cechách jsou! Je třeba 
profesorů-vychovatelů, ti profesoři jsou! Je po
třeba budov a zařízeni náhradou za ztracené, je 
potřeba peněz na horlioé profesory-laiky, kteří 
■nemohou u<!it zadarmo ■—- těch budov a 
těch peněz nebude?

Dnes je v Cechách v činnosti jeden kněz na 
3000 katolíků, za třicet let při dosavadním do
rostu přijde jeden na 30—1,0.000 věřících, bude 
po dvou, třech kněžich na okrese! Nebude peněz 
a budov pro diecésnl gymnasia ani za tuto cenu? 
Cechy mají čtyři dtecése, potřebovaly by čtyři 
diecésnl gymnasia, živoří čtyři třídy jediného, 
nemají vlastni střechy nad hlavou a nemají 
v Praze kam jit.

Katoličtí rodičové, katolické matky, české ka
tolické kněžstvo světské i řeholní, české orďna- 
riáty: lebka sv. Vojtěcha jde po 950 letech českou 
Zemi, prmit Cech-biskup přehlíží svou diecési, 
úzkost zachvacuje jeho srdce!

České matky, čeští rodičové, poživte své syny, 
dejte Církvi kněze! Přihlaste je, piite na ředi
telství arcibiskupského gymnasia (Praha XIX, 
Sadová 3), Knčži, pobídnete schopni chlance, po
bídněte rodiče, píste o informace.’ Ordinaríáty, 
nechtějte spravovat prázdné fary a opuitčné 
kostely. Po dosavadní cestě letím vstříc době, 
kdy nebude v Čechách kněží. ani katol ků.

Něco rozhodného se musí stát. 8va‘ýVoítfěe, 
biskupe, pomoz! Saccrdos.

vat co nejvíc knčži. schopných vyučovat na gym
nasiích při seminářích, jesuité nestačí.

Všichni věřící se mohou zňčrstďt díla mod
litbou a příspěvky. Zámožnější bezdětné roďny 
si mohou vybrat hodného ch'apce v Eemínáři na 
vydržováni, mohou z-kiádat fondy pro vydržo
vání jednoho seminaristy. Katoličtí profesoři z 'ás- 
ky k Církvi mohou se nabídnout k vyučování na 
gymnasiích při seminářích i přes nějaké hmotné 
a stavovské nevýhody.

Ordinaríáty vědí o vážnosti situace a včdf 
o svých těžkých povinnostech. Církevní právo žá
dá pro každou diecési vedle kněžkého semináře i 
malý seminář (C. IC. can 1334 par. 2). Co platí 
pro normální poměry, jakou měrou platí pro 
dnešní katastrofální! Seminářem se tu nerozumí 
jenom konvikt, internát při světském ústavě, 
nýbrž vlastni gymnasium. Gymnasium může být 
pro dvě či více décísí společné, ale musí být, a 
to dobře vybavené. Dva kvetoucí předvákčnó ústa
vy, v pražské a v litoměřické diecési. Jsou zni
čeny n jejich budovy obsazeny státem. Znovuzis- 
káni nebo rovnocenná náhrada jsou pro české die- 
cése životni otázkou.

Starý český kněz,

měšťáka?
naivně, že svou společnost udrží pomocí pokry
tecké morálky. Zatím je jeho Společnost rozbí
jena právě ve jménu jeho vlastních idei a hod
not, t. j. ve jménu materiálního oceňováni ži
vota.

Zdá se tedy opravdu, že komunismus pokra 
čuje s místa, kde ztroskotala společnost měš- 
ťácká; co v ní bylo víco nebo méně přiznáva
nou praksi, stává se nyní programem. V ma
terialistické společnosti nemůže mít nikdo ji
ného důvodu Žiti než právě sám materiální ži
vot, rovnováha ducha a hmoty, která byla tak 
nebezpečně porušena v éře méštácké ve pro
spěch hmoty, nejenže nebude obnovena, na
opak bude se dál vychylovat.

Není však jedno, ruší-li se sama rovnováha 
života, neboť tlm je dříve nebo pozdě 4 ohro
žena existence společností. Někteří socialisté to 
cítí, že bez nadřaděnosli duchovních hodnot spo
lečnost socialistická by byla nakonec stejně ne
přátelská člověku a pravému pokroku jako spo
lečnost měšťácká. Vědí, že vlastní zápas o so
cialismus teprve nastane, nemá-li to slovo zů
stat ien bezobsažnou značkou pro některé orga- 
nisační úpravy. »Musíme v zápase vytrvat, aby
chom odčinili to, zač se nemůžeme nestydět: 
zbohatlictvi, pokušeni měšťáckého komfortu, zá
meckého kastelánství. úředně zaručených úspě
chů a pokušeni moci, jimž podlehly i vrstvy, 
kde se i za kapitalismu hájily protikapitalistic- 
kě ideály« (F. Kovárna, Okuítuřu v socialismu, 
str. 50). »Snad vůbec ta ‘ nejzákladnější otáz
ka našeho příštího socialismu zni: Don Quijote 
nebo Sancho Panza? Hlava, srdce a páteř — ne
bo břicho?« (Ibd, str. 61).

Dnes máme u nás jednak socialismus zalo
žený na marxistickém materialismu, jednak 
socialismus, který není sice založen na ideovém 
materialismu, ale také nespočívá na ničem ji
ném. takže se zákonem tíže musí nutně propa
dat do materialismu praktického. V každém pří
padě chybí druhý člen pro rovnováhu, bez níž 
společnost nemůže směřovat k trvalému štěstí.

Je již dosti jasno, že křesťanství stojí ve 
světě samo, že nemůže spoléhat na žádné spo
jenectví. Je ohroženo s obou stran, neboť v nej
podstatnější věci je mimokřesťanský svět za
jedno: nahradil bohoslužbu modloslužbou. — 
Úprava model nerozhoduje: všechny jsou 
hmota.

A tak se nám vlastně ukazuje, že smutná 
cesta měšťáka je úsekem na tragické cestě mo
derního člověka. Je to cesta odpadu od Ducha, 
cesta pod jho hmoty, jež se stává stále tíživější, 
cesta, která může skončit jen návratem k Du
chu nebo katastrofou. Dr. Frant. Marek.

Dr. A. Blrnbaumovt:

Drahokam barokní 
Evropy
(chrám sv. Mikuláše na Malé Straně.)

Jeho zelenou kopuli, jež je jednou z nejcha- 
rakterističtějSích znamení Prahy, vidíme i na 
obrázku na první straně, kde pan arcibiskup 
žehná městu a zemi.

Nikdo jistě nepochybuje, že označení chrámu 
sv. Mikuláše na Malé Straně za drahokam ba- 
roki.i Evropy není ani v nejmenšim nadnesené. 
Sotva kde na švřtě se najde krásnější architek
tura spojená s okolím tak harmonisujieírn. tak 
v pravém slova smyslu malebným — situovaná 
s takovým vkusem a krajinářskou citlivosti. Bo
hužel, ze všech lidí, kdož uznávají chrám sv. Mi
kuláše za jědnu z největších ozdob Prahy, Čes
koslovenska. ba střední Evropy, málo Domyslí až 
dodnes na to. že taková stavba nemůže ořetrvatl 
další věky bez opatrování a péče, že ehceme-U se 
jako národ chlubiti tímto drahokamem tak skvěle 
zasazeným, že se o něj musíme také pečlivě sta
rat!. Jen zdánlivě jsou stavební památky neživý
mi tělesy. Zůstává v nich především zhmotněno 
velké duchovní úsilí doby, v niž vznikly, a pro
mlouvá k nám jejich formami i tehdy, když veš
kerá jiná pamět na tyto doby zmizela. Co všechno 
vyčteme z pyramid Egypta, z chrámů antických! 
Ale i ve smyslu zcela prosaickém, a potvrdí vám 
to každý stavitel, jsou budovy jen zdánlivě mrtvé. 
Potřebují péče jakc každý jiný organismus. Ne- 
věnujeme-li jim ji. chátrají a hynou. Takovéto 
mohutné stavby, jako chrám sv. Mikuláše, po
třebují nejméně každoročně důkladnou prohlídku 
a opravu, neboť jestliže jim tuto stálou péči ne
poskytneme, pak škody způsobené povětmosti a 
přirozenými změnami v materiálu rostou kvadra
ticky a na konec Laše nedbalost způsob! nám sa- 
mým vydán! převeliká.

Chrám sv. Mikuláše vznikl na místě staršího 
malostranského farního kostela téhož jména, kte
rý existoval sna-. již od počátku městské osady 
malostranské, od poloviny 13. století. V době go
tické byl tento kostel přestavěn a zvětšen a trval 
v této podobě až do roku 1673. kdy otcové tova
ryšstva Ježíšova, jejichž správě farnost byla svě
řena již r. 1625. položití základní kámen k pře
stavbě tohoto kostela, chtějíce tím jednak ziskatí 
prostorově větši svatyni pro svoji rozsáhlou stu
dentskou kolej, jednak také tento důležitý farní 
kostel proměnitl slohově podle umělecké vůle své 
doby. Ke stavbě nedošlo však drive než až r. 
1703. a to podle plánů v rozměrech a ve formě 
v Praze a vůbec ve střední Evropě neobvyklých. 
Byly to formy nejpokročilejšího baroka Guairi- 
niovského, prolnutého však jakousi zvláštní citli
vosti vlastního prostředí, v němž tento kostel 
vznikal. Dodnes není rozluštěna otázka, kdo byl 
autorem trojlodi tohoto kostela a Jeho přeboha
tého průčelí, ^úvodně se myslelo, že to byl otec 
slavného architekta pražského Kyliána Ignáce 
Dientzenbofera, — Krjštof pjepUcnhofer. .Nyní 
však se soudí, že týž byl pouze stavitelem, t j. 
že prováděl stavbu podle návrhu jiného archi
tekta. Když potom K. I. Dientzenhoťer. který 
v době započetí kostela byl vlastně ještě chlap
cem a tudíž v žádném případě prvni stavby se 
zúčastniti nemohl, po svých studiích a několike
rém osvědčeni se na jiných pražských stavbách, 
se stal proslulým, bylo mu svěřeno dokončeni to
hoto nejmonumentálnéjšiho stavebního podniku 
jesuitského. Stalo se tak v r. 1737. K. I. Dientzen- 
hofer postavil pak trojčlenný závěr kostela, t j. 
kněžiště, příčnou loď s kopuli a s dvěma kaple
mi. Patrně také zalóžil věž.

Uplynulo již téměř 200 let od doby, kdy tato 
stavba byla dokončena. Prožila od té doby osudy 
nikoliv právě veselé. Jeji obrovský prostor ne- 
Oživují dnes legie studentů, vedených otci Tova
ryšstva, neboť vime. že Tovaryšstvo 1 jeho školy 
brzo po dokončeni výstavby kostela sv. Mikuláše 
v Praze byly zrušeny. Tento kostel jako by byl 
labutí písni někdejší řádové velmoci. Po svém 
znovuobnovení nevrátili se již Jezuité do tohoto 
chrámu, jehož prostory se staly pro potřeby ťary 
tohoto obvodu (na Malé Straně jsou kromě Mi
kulášské ještě dvě další) příliš velikým. A to je 
důvod, proč musí se také nejširší veřejnost za
jímat! dnes o tento kostel. Změnami poměrů 
držitelských se stal vlastně majetkem celého ná
roda a kdyby tento národ o něj nepečoval, a ne
projevil dosti zájmu, byl by dnes vlastně sirot
kem, anebo ještě lépe řečeno synem chudé vdovy, 
malostranské fary.

Malostranští občané miluji svoje prostřed! 
žhavě, avšak zejména dnes tuto svoji lásku ne
mohou projevíti s hmotnou účinností, neboť pře
vážná většina jich neoplývá statky pozemskými. 
Proto se odhodlali k akci, jež má přinésti ko
stelu a tlm i celku prospěch. Během měsíce květ
na a června budou pořádány v chrámě sv. To
máše (z technických důvodů se nemohou konati 
u sv. Mikuláše) varhanní duchovni koncerty pro
fesora státní konservatoře J. B. Krajse, jejichž 
výnos má býti dárkem do vlnku obnově kostela 
sv. Mikuláše, jež je naléhavá a nezbytná jak na ze- 
vně’šku. tak zejména uvnitř, kde překrásné fres
ky Kračkerovy chátrají tak rychle, že celé kusy 
omítky spadávají se stropů. Nebude-li pomoženo 
co nejdříve, škoda způsobená na tomto objektu 
nebude již nikdy napravitelná. Proto doufáme, že 
pražská veřejnost uslyší voláni malostranských 
»vlastenců« a četnou návštěvou duchovních kon
certů prof Krajse, na nichž uslyší starou i novou 
hudbu duchovni, dokáže, že chápe dobrou snahu 
malostranských. Ovšem, soukromá dobročinnost 
zde nestačí. Jest třeba, aby i stát a národ si 
uvědomil, že jeden z největších uměleckých po
kladů, náležející celku, jest ohrožen a že nelze 
čekali s opravou. Slyšíme o různých restitučních 
fondech na všechno možné. Neslyšeli jsme však 
dosud nic o fondech kulturních.

Prvni koncert varhanní hudby se koná ve 
čtvrtek dne 8. května, t r. o 19. hodině ve farním 
chrámu P. sv. Tomáše v Praze III, Josefská uk



Kulturní jednota
Znamená to jistě mnoho, že se obě »bojové« 

kulturní obce sešiv, abv vytvořily novou a spo
jitou »Kulturní jednotu«. Znamená to. že se sku
tečné kultura dokonce oficiálně postavila jako 
hodnota nadstranicka. Říkáme prozatím opatrně 
»kultura*, protože jistě mnoho z kulturních pra
covníků tiše doufá, že v celku prosadí i své 
stranické věci. Avšak skutečnost, že ie jediná 
oreanisace. jediná kulturní obec, je už sama 
o sobě plodná.

Ano. obecnost. Komentáře k ustaveni této 
kulturní jednoty tuto obecnost kultury zdůraz
ňuji. Ve »Svobodných novinách« zamysleli se 
nad tim hlouběji a hledají kde bv byla celost a 
obecnost kulturního světového názoru. Padlo .při 
tom dokonce slovo katolický, v zapomínaném 
smyslu »obecnosti«. A kulturni universalita ka
tolická měla být dokonce jakýmsi tichým, ovšem 
minulým historickým vzorem pro novou univer
salitu kulturni. iako universalitu duchovou. 
A v tom je hluboké nedorozuměni.

Množství článků se v poslední době blížilo 
s té neb oné stranv k problému nové universa
lity. která bývá také světozorné spojována s me
todickým názorem holismu. jakožto s m o ž n ý m 
názorem filosofického světozorného základu. 
Množství článků a projevů tiše a výrazněji zdů
raznilo také nutnost náboženského života a ná
boženské výchovy, jako východiska ze světo
zorné i mravní bezradnosti.

Příznačné ovšem ie. že se všichni myslici 
úzkostlivě uhýbaii určité formulaci, iak si před
stavuji náboženskou i křesťanskou výchovu. Je 
také zřejmá úzkost neivětši — před církvemi.

Rozumějme dobře: ie to úzkost především 
před církvi katolickou. Děli se církev a nábožen
ství. Děli se víra a vyznáni od duchovního spo
lečenství ve víře a ve vyznáni.

Jak smutná ie tato nevědomá bezradnost hle
dajících. Zpohanštěni několika ooslcdnich století 
kulturv blíži se k vědomému a tragicky zbyteč
nému adventu. Kultura první stavi. iako kdysi 
Řekové, ve viru mnohobožstvi názprů »oltář Ne
známému Bohu«. j

Je to tragické, protože zbytečné. Kolik oběti 
bude mít iešté toto mlžinné spirituální nábožen
ství a náboženské rozpoloženi jedině proto, že 
i k duchům hlubokým a myslicim se dotřely až 
do kořene vědomi laciné volnomvšlenkářské frá
ze a zamezily iim. abv si pro svou potřebu, pro 
svou novou a živou potřebu nepřečetli to. co 
adventním pohanům před oltářem Neznámého 
Boha řekl o Vykupiteli svátý Pavel. Po devate
nácti stech letech oro předsudky, pro pouhé 
předsudky a oro pouhou naivní a nepoučenou 
i nepoučitelnou nikoli pýchu, nýbrž ješitnost 
rozumu, oro nepevnost vnitřního charakteru 
mohl bv svátý Pavel mluvit to. co mluvil na 
areooágu epikureiským a stoickým mudrcům, 
ó Otci Stvořiteli, o Synu Vykupiteli a o Duchu 
svátém. A bvlo bv to »učeni nové« — učeni 
nové křesťanům.

Bvlo bv to učeni nové pro tolik a tolik snad 
i set matrikových katolíků mezi opravdovými 
českými vzdělanci, kteří se vzdělávali v mno
hém. ale zapomněli na své prvotní knthv a za
pomněli se vzdělat i v tom. aby věděli, že i dni' 
jsou »církvi« a že bv se mohli stát živou církvi 
v církvi, v této obecnosti svátých obcováni.

Jé to podivně osudný chaos hledáni: ie pod
míněný. Je podmíněný staletým zmatkem z po
jmově neujasněných pouhých — slovíček stavě
ných proti — Slovu. Růžena Vacková.

Úcta k padlým přátelům
Mnoho ie těch, jejichž hroby nemohou být 

zjištěny. Mnoho ie těch, jichž popel bvl rozme
tán a smisen s popelem všech přátel v utrpěni 
celého světa. Na poctu takových padlých sta
věli Rekové »prázdné náhrobky« kenotafy. Li
dová úcta ie bezděčně také zřizuje — vidíme je 
i v tom množství památkových desek, které byly 
v Praze zřizenv těm. kdož padli na barikádách 

Zdálo bv se tedy, že pieta k padlým ie sku
tečně znakem vděčnosti .a hlubší úcty, projevem 
vnitřní kulturv. která se konec konců vždycky 
projevuje v úctě k posledním věcem člověka. 
Neistarši kulturv poznáváme — z hrobů.

Zdá se to tak. Ale není to docela pravda. Tak 
v Drážďanech nadlo mnoho přátel pod sekerou. 
Bvl tam však skutečný katolický kněz, který se 
upřímně staral o své ovečky ve věznici. Mnoho 
jich také přivedl znět k Otci, i jinověrců. Zpro
středkoval zprávy rodinám. Označil jejich hro
by. takže vi přesně, kde kdo leži. Staral se o ně 
i po smrti. Hned oři prvním otevření hranic při
jel k matkám a vdovám do Prahy a dal jim 
podrobné z.nrávv. abv ostatkv mrtvých mohly 
být převezeny. Tehdv bvlo však ještě mnoho ži
vých za hranicemi a moudré a obětavé ženv si 
řekly, že ie třeba nejdříve pomoci živým domů 
a že bv nebvlo v souhlase s pravou úctou k pad
lým. kdybv ometená mista v dopravě zabíraly 
rakve těch, kteří se obětovali stejně za všechny.

Okolnosti se však změnily, začalo se propa
govat I »úřadovat« s mrtvými přátely. A nyní se 
nemohou matkv a ženy, ieiichž drazi byli po
hřbeni u věznice v Georg Bährstrasse. domoci 
toho, abv se jejich drazi přece jen dostali domů.

I to se stalo už politickou záležitosti, zcela 
ve shodě s tendencemi vedeni Svazu osvoboze
ných politických vězňů a iinýth institucí. R. V.

FILM
Pro všechny.

Laurel a Hardy na mofl. USA. Groteskní příběhy 
americké populární dvojíce komiků s celkem Jít všed
ními vtipy.

Pro dospělé.
Serenáda za úsměv. USA. Historie manželství mla

dých lidí, kteří nemohou mltl děti a louži po nich. 
Smrt holčičky, kterou sí vezmou za vlastni, způsobí 
mezí manželi odcizení téměř nepřekonatelné. Hrozící 
rozvrat je zažehnán, když sirotčinec Jím nabídne jiné 
dítě.

Zvoník u Matky Boží 's výhradou). USA. Příběh 
podle známého románu V Huga, vyjadřující drama
tické období Paříže ke konci XV. století, kde líčí boj 
kr -né cikánky proti Intrikám mocných nepřátel.

Z domova a z ciziny
Z posvátného Kolegia. Děkan kardinálského 

kolega Granito Pignatelli di Belmonte slavil 
v dubnu v úplné duševní svěžesti své S8. naroze
niny. — Kardinál Fumasoni Biondi, prefekt pro
pagandy. to znamená představený všech zámoř
ských misii katolické Cirkve. slavil 17. dubna 50. 
výročí svého kněžství. Kongregaci pro šířeni viry 
(pro misie) spravuje již 14 let. Misie za něho pro- 
šly*několikerou trpkou zkouškou, zvláště za po
slední války, kdy Japonci postupovali mnohdy 
přimo kruté, na druhé straně však dočkaly se mi
sie v posledních letech mnohdy velikého rozkvě
tu. Jeden z hlavních činů, při nichž Prefekt pro
pagandy vydatně spolupůsobil, je zavedeni bis
kupské hierarchie v Číně minulého roku. — Kar
dinál Tisserant. prefekt kongregace pro východ
ní církev dli právě ve Spojených státech, kde 
obdrží čestný doktorát na universitě v Princetown. 
Tato universita, na niž byl profesorem pozdější 
president Wilson, slaví 200 let svého trváni. Kar
dinál navštíví také Kanadu a vykoná visitace růz
ných diecési východního obřadu, které existuji 
v Americe.

Zemřel opat einsiedelnský. V minulém měsici 
zemřel v proslulém benediktinském klášteře a 
mariánském poutním místě v Einsiedelu ve Švý
carsku tamní »kniže-opat« Ignác Staub. Již 
gymnasijni studia konal na gymnasiu kláštera 
einsiedelnského, kde se také stal mnichem a 
knězem a v prosinci roku 1923 opatem. — V tom
to úřadě mohl roku 1934 oslavit tisícileté ju
bileum einsiedelnského kláštera, který je národní 
poutní svatyni švýcarskou. Opat Staub navštívil 
r. 1935 a 1937 Československo ve funkci apoštol
ského visitátora některých benediktinských kláš
terů. Po nějakou dobu byl pak apošt. administrá
torem opatství břevnovského. V- Einsiedeln byl 
mnichem a děkanem (t. j. převorem) kláštera i 
u nás známý sv. Volfgang, pozdější řezenský bis
kup; nástropní fresky vo výstavném mariánském 
kostele, vystavěném na začátku XVIII. stol., vy
maloval bavorský umělec K. D. Asam, který pra
coval také u nás v Břevnově, v Kladrubech a na 
Bílé Hoře. V Einsiedeln býval hodně uctíván sv. 
Jan Nepomucký a v naších kostelich sc opět ně
kdy setkáváme se stopami kultu Panny Marie 
Einsiédelnské.

Princezna mluví k Britské říši. Princezna 
Alžbě.a, budouci královna anglická, dosáhla v mi
nulých dnech plnoletosti. Při té příležitosti uči
nila z Kapského města rozhlasový projev ke 
všem národům britského imperia. Řekla v něm 
mimo jinéí »Myslím dnes zvláště na všechny 
mladé muže a mladé divky britského společen- 
stvé na všechny, kteři jsou mého stáři, kteři 
rostli jako já ve strašných a slavných letech dru
hé světové války. Stávámc-li se nyni plnoletým:, 
musíme myslit na budoucnost a vžit na sebe svůj 
di! starosti těch, kteři jsou starší než my. Ne- 
nechme se zastrašit obtížemi, které válka po so
bě zanechala. V jednotě a s neochvějnou virou 
budeme pokračovat dále a učiníme společenství 
britských národů ještě větší, svobodnější a šťast
nější néi: Býlo v nejslavnějši minulostí.« Násled
nice trůnu zakončila řeč tímto slavnostním sli
bem: »Prohlašuji slavnostně před vámi všemi, že 
celý můj život, nechť ie dlouhý nebo krátký, 
bude zasvěcen vaši službě a službě velké rodiny 
britského společenství, k niž všichni náležíme. Je 
třeba, abyste mi Domáhali a jsem přesvědčena, že 
se mi vaši pomoci nebude nikdy nedostávat.' Kéž 
mi Bůh popřeje, abych splnila své přáni a nechť 
On ochraňuje všechny mezi vámi, kdož jsou 
ochotni pomáhali ml v jeho uskutečněni.«

Diktátoři se zajišťuji. »La Croix« oznamuje, 
že na zakročeni španělského velvyslance Mik. 
Franca, bratra diktátorova, dala portugalská vlá
da rózkaz Gil Roblesovi. rádci Dona Juana, ná
padníka španěl, trůnu, aby opustil Lisabon. Ta
to zpráva potvrzuje znovu, že Francovi jde pře
devším o samovládu, sotva však o nějaké jiné 
ideály, na přiklad o katolicismus. Gil Robles je. 
jak známo, vedoucí pracovník katolicismu z dob 
španělské republiky. Jestliže nyní diktátor vynu
cuje dokonce v cizí zemi zákrok proti němu, do
kazuje tim. jak malé nároky si může dělat na 
sympatie lidí, jimž je katolicismus něčím vice než 
vládou silné ruky. Gil Robles je totiž katolík, jenž 
chápal nutnost řešeni sociální otázky a pro nějž 
papežské sociální encykliky nebyly pouhými 
okřídlenými slovy, nýbrž pracovním programem. 
Zákrok portugalské vlády proti Gill Roblesovi ne
lze kvalifikovat! jinak, než jako gesto diktátorů, 
jimž jde především o moc a jimž všecko ostatní 
jsou pouhé prostředky. A to, zdá se, platí jak 
o Francovi, tak o Salazarovl. jenž, jak známo, 
vládne v Portugalsku také neomezené.

»Shakespeare znovu objevený«. Tak se jme
nuje nová velká studie o velikém básníku anglic
kém. jehož dila, jak dokazuji programy našich 
divadel, jsou 'i po všech převratech a po všech 
socialisacich moderní a zajímavá. Nás bude z té
to knihy zajímat to, že její spisovatelka dokazuje 
— 3 to velmi přesvědčivě — že Shakespeare byl 
pokřtěn, vychován a oddán po katoličku, že ni
kdy nezapřel svou viru, že nikdy nekritisoval Cír
kev ani uprostřed největších bouří svého života 
a že se k ni při své smrti prakticky vrátil. — 
Autorka sama neni katoličkou, čímž její důkazy 
mají ještě větší cenu. V knize jsou citovány staré 
životopisné poznámky o Shakespearovi, kde je 
mimo jiné doslovně napsáno: »Zemřel jako pa- 
peženec«. (Longworth - Chambrun - Shakespeare 
retrouvé. Paris, Larousse, Pion, 1947.)

Kladno hájilo křesťanskou výchovu. V bouř-

Nejprve ’stvořil ženu (s výhradou). USA. Veselo
hra o moderním manželství amerického sportovního 
redaktora s vynikající ženou; chce ukázat! hledání 
cesty k správnému chápání manželského života lidí 
veřejné činných.

Muž s puškou. SSSR. (S výhradou.) Příběhy pro
stého yojína rozpadající se carské armády, povýše
ného v Rudé armádě na velitele pluku. Jako základní 
motiv vyniká u tohoto filmu snaha o vyvolání sym
patií pro komunismus a jeho hlavní představitele.

Varuj ... i (s velkou výhradou). CS. Drama podle 
Stodolový hry »Bačova žena« ze života Slováků pod

livé schůzi, svolané všemi rodičovskými sdruže
ními kladenských škol obecných i hlavních do 
prostorného sálu Lidového domu na den 23. dub
na t. r., hájilo Kladno právo rodičů na křesťan
skou výchovu. Odborový rada dr. Pluhař z Prahy 
v dlouhé přednášce se snažil přesvědčit přítom
né rodiče o přednostech jednotné školy. Nastala 
živá a dlouhotrvající debata, v niž prof. Lébr 
z místního reálného gymnasia věcnými námit
kami z prakse přiváděl přednášejícího do rozpaků. 
Vynutil na něm konečně doznáni, že jednotná 
škola bude znamenat snížení úrovně vědomosti 
žactva. Jeho námitky byly bouřlivě přítomnými 
aklamovány. Po něm se přihlásili ke slovu pě- 
které matky a studenti, kteři dávali dotazy stran 
náboženské-výchovy v rámci jednotné školy. Byli 
nemile překvapeni, když pan odborový rada pro
hlásil, že v plánu jednotné školy je náboženství 
umístěno mimo rozvrh povinných předmětů, což 
vzbudilo značné rozhořčeni. Přes všechny věcné 
námitky byla ze schůze odeslána resoluce pro jed
notnou školu. -ek

Jen nebýt nikdy pesimistou. Je jich dneska 
dost u nás. Zdá se jim, že vše už jde úplně s kop
ce. Kultura žádná, mravnost žádná, hotový úpa
dek. Teď ještě ta školská reforma to dodělá. Pak 
už vůbec nebude vzdělaných lidí, pak už vůbec 
nebude kultury. Nač se tak škarohlídsky dívat? 
Kdybychom všichni, kdož máme upřímné obavy 
o kulturu, sami opravdu kulturní byli, stali by
chom se ohniskem, jehož záře by se nikdy nedala 
skrýti. Kultura je něco, co se čiti a co působí 
i když někdo snad nezná ani pouhé jméno kul
tura. Buďme tedy v tomto smyslu kulturni a pak 
je nemožno, abychom konec konců neměli nakonec 
my pravdu. Jedním takovým úsekem kultury jsou 
na př. klasické jazyky: latina a řečtina. Mluví se 
o nich, že budou zkráceny. Neměl by však i tento 
fakt snad svou dobrou stránku? Jsme-li upřímní, 
nemůžeme si zapírat, že mnoha a mnoha profeso
rům jsou tyto jazyky obyčejným řemeslem. Jak
živ! je nemilovali, uměli je dost chatrně, šli je 
však studovat, protože měli vyhlídky, že dříve na
leznou místo. Ale nadšeni dává jen ten. kdo je má. 
Je faktem, že takoví profesoři vštípili svým žá
kům pramálo oněch věčných krás, kteiých je 
opravdu v klasicLh mnoho. Bude-li tedy dnes 
méně takových klasiků-řemeslníků, bude vice 
skutečných přátel starověku a tak může vznik- 
nouti nová generace skutečných vzdělanců, 
u nichž se nebude třeba tolik obávati oné pověst
né zrady vzdělanců, zrady, kterou bylo většinou 
ochotné slouženi fašismu a kterou je i dnes slou
ženi materialismu. — Toto tedy neznamená kapi
tulovat před jednotnou školou, to je jen varováni 
před pesimismem, protože každá věc má 
i svou dobrou stránku a křesťan má vždy věřit 
v konečné vítězství dobra.

Také pomec — a velmi důležitá. Lidem, kteři 
se z vnitrozemí ubírali do uprázdněných měsl a 
dědin v pohraničí, snažili jsme se dát pokud mož
ná dobré hmotné podmínky, aby si tam mohli vy
budovat nový šťastný domov. K opravdu šťastné
mu a spořádanému životu nestačí však jenom 
hmotné zajištěni. Člověk není jenom hmota — 
i jeho duše má své potřeby a svůj hlad. Je tedy 
na nás. kteří jsme na tom v duchovním ohledu 
lépe, abychom svým bratřím v pohraničí po
mohli. Z toho důvodu rozhodla se Mariánská dru
žina akademiků v Praze Uspořádat spolu s ostat
ními družinami pražskými prvni velkou manifes- 
tačni pouť pražských katolíků do pohraničí do 
Bohosudova u Teplic, jejímž účelem by bylo 
(kromě vlastního duchovního prospěchu) 1. obno
vit slávu starobylé bohosudovské mariánské sva
tyně. aby její klenby se opět rozezvučely českými 
zpěvy a českými modlitbami. 2. ukázat tamějšim 
kato.ikům. že na ně nezapomínáme, a strhnout je 
příkladem svého mužného katolictví k živější 
víře. Obracíme se na pražské katolíky, aby nás 
v této akci podporovali. Zvláštní vlak bude vy
praven dne I. června o 5,30 ráno z Masarykova 
nádraží. Cestovné tam i zpět 125 Kčs. Doprovází 
nás 35členná salteiánská kapela. Kromě poutních 
pobožnosti bude uspořádán odpoledne pro místní 
obyvatelstvo, sezvané i z okolních míst, koncert 
s krátkými projevy. Zúčastněte se jistě prvni vel
ké pražské pouti do osvobozeného pohraničíl 
Chceme i pohraničí přivést skrze Pannu Ma
rii ke Kristu Pánu. Jízdenky jsou v před
prodeji v sakristii u sv. Ignáce, u sv. Anny na 
Zižkově. v bohosl. semináři v Dejvicích. Zároveň 
s jízdenkami dostanete přesný program a krátký 
popis poutního mista. Upozorňujeme, že okoli i 
s turistického hlediska je překrásné.

Je skutečně třeba takového rozštěpení? Po 
účasti školní mládeže na oslavách svatovojtěš- 
ských u sv. Vita přinesla Mladá Fronta dopis to
hoto zněni: »Škola nadržuje těm. kteři chtěj! 
prázdno. Nastává rozbroj mezi žáky, žáci bez vy
znáni a žáci nejpokrokovějšich rodin jsou v men
šině a isou pokládáni za prašivé ovce.« Známá 
Dykova slova o proťiklerikálnosti až do zblbnuti 
jsou, zdá se. stále ještě pravdivá. Je sotva pravda, 
že žáci, kteří se nezúčastní oslavy, jsou od ostat
ních považováni za prašivé ovce. Spiš je tomu 
naopak:.Že ti. kteří nejdou, se divaji na ty, kteří 
jdou, jako na zatemnělé hlupáčky. Nač třeba ta
kových rozbrojů? Inteligentní češti studenti by 
přece nic neztratili, kdyby se zúčastnili oslavy sv. 
Vojtěcha, i kdyby byli bez vyznáni. Což není i on 
Cech a slavný Cech? Je pokrokovost v tom, že 
přetnu všechny kořeny svých tradic a že stojim 
ve světě doslova nevěda odkud jsem přišel a kam 
jdu? Kdy bude naše škola vychovávat ke skuteč
né kulturni snášenlivosti?

maďarským útlakem. Krásný dojem, získaný pohle
dem na nádherné snímky slovenských krajin, zvyků, 
krojů a tanců, je úplné setřen příliš drastickým zná
zorněním pustých pilek na maďarském zámku.

Nedoporučuje se.
Mstitel. SSSR. Obvyklé 1 téma ruských filmů ve 

Spatném provedení. »Utlačující páni« a spravedliví, 
odvážní, vítězící, »malí lidé«.

Prosincová noc. r. Film ze života slavného klaví
risty s »moderním« názorem na vztah mezí mužem a 
ženou.

Venkované v Lurdech
20. dubna se konala v Lurdech prvni velká 

Dout letošního iara. které se zúčastnilo osm tisíc 
mladých venkovanů. Msgr. Théas. nový biskun 
lurdský. Dři té Dřiležitosti promluvil k Doutní
kům krásná slova o vztahu Pannv Marie k zemi, 
k venkovu, k venkovanům. »Panna Maria Lurd- 
ská vás Dříiimá s úsměvem. Venkované jsou 
v Lurdech privilegovanými poutníky. Tak iako 
Panna Nazaretská, tak i Panna Maria Lurdská 
je venkovankou. Když chtěla r. 1858 přinést svě
tu své poselství. zvolila k tomu místo na nei- 
opravdovéišim venkově. Divka. které se zjevila, 
nebyla žádnou měšťankou. nýbrž venkovankou, 
pastýřkou Eernardetou. Reč. ve které s ni mlu
vila. ie venkovská řeč. naše nářečí z tohoto kou
tu Francie. K této skromné venkovance pro
jevovala Panna Maria neivětši úctu: »Byla by
ste tak laskavá a přicházela byste sem po 14 
dní?« Panna Maria má úclu k venkovanům. Při 
svém devátém zjeveni řekla Neposkvrněná Ber- 
nardetě: »Jděte se napit ke studánce a umyjte 
se tam.« Na toto vyzváni hrabala divka zemi, tu 
zemi, kterou venkované oraii a vzdělávají. Pan
na Maria wzvala také Bemardetu. abv políbila 
zemi. Jistě především z pokory a na znamení 
ochoty k oběti. Nemáme však důvody domnívali 
se. že nebeská návštěvnice chtěla, aby Bemar- 
deta tímto Dolíbením projevila svou lásku 
k zemi? A biskup lurdský pokračuje: »Panna 
Maria zvolila k tomuto přijeti venkovanů bisku
pa skutečně venkovského, jehož duše bvla hlu
boce prostoupena duchem země. Tento biskup 
chápe vaše bolesti a vaše obtíže. Bude vám po
máhat. abyste se osvobodili od jakéhokoli útisku 
a uskutečnili krásný rozvoj venkova, do němž 
tolik toužite. Ostatně nebudu Při tom já sám, 
nýbrž všichni biskupové vám budou pomáhat.«

Nebezpečný mythus
Je to mythus o suverenitě, nezávislosti států. 

Je to mythus, totiž to, co lidé vyslovuji, nesta
rajíce se, zda jsou pro to rozumné důvody, zda 
je to pravda. Je na př. možno srovnávat ne- 
odvislost Panamy, klerá má 500.000 obyvatel 
s neodvislosti Spojených států sa i 40 miliony 
obyvatel? Kolik států si musí vypůjčovat odji
nud. aby se vůbec mohli doma zařídit, aby 
mchly být ncodvisli uprostřed svých hranic? 
Suverenita, neodvlslost je tedy velice relativní 
věc.

S neodvislosti států to bude jako s neodvis- 
losli veikých pánů, vrchnosti, šlechticů, z nichž 
také každý chtěl mit co možná nejvíc neodvis
losti, z toho strašná rozdrobenost a ponenáhlý 
růst suverenity státní — ovšem za bojů a vzpour 
— vyjádřené později ve slavné větě Ludvika 
XIV.: »Stát jsem já!«

Člověk má ovšem jaksi v krvi neustálý boj. 
Když přestaly boje pánů a jejich stran uvnitř 
států, když se státy staly skutečné suverénní, 
začaly bojovat státy mezi sebou. Dnes, jak to 
dokazuje Američan Reves v knize »Anatomie 
míru«, je suverenita států pařeništěm válek, ja
ko jim bylo v XV. stoleti přílišné pansivi šlech
ticů. Na tragickém a krvavém přikladu dvou 
světových válek se ukázalo, že celé lidstvo je 
celkem se vzájemnou závislosti. Dvakrát bylo 
třeba zátahu a pomoci Ameriky k vyhráni vál
ky. A státy přece jen se prohlašují za neodvislé, 
žiji jako uzavřené nádoby, obklopuji se celninii 
hradbami, ačkoliv všechny, nevyjímaje SSSR, 
potřebuji americké půjčky, americké výrobky, 
ačkoliv lze obletět! svět za osmdesát hodin, za 
dobu, které bylo v XVII. stol, třeba k cestováni 
řekněme z Prahy do Bratislavy.

Co s těmito fakty? Znamená to. že se máme 
stát internacionály? Že se máme posmívat vla
stenectví? To ne. ačkoliv přílišné bubnováni na 
různá stará his:orická práva je dost směšné. 
Cim budeme poctivějšími nacionály, tim lepší
mi budeme internacionály. Cim lépe budeme 
znát svou vlast, svou národní kulturu, tim sná
ze poznáme, co je v ni podstatné a kde jsou 
východiska k rozrůstáni v kulturu světovou. 
Musíme se naučit myslit ve světovém měřítku, 
musíme na př. skutečně pomýšlet na nový svě
tový jazyk. Mvslirn s malým nadšením na ně
jaký jazyk umělý. Umělé je umělé, nikdy to ne
ni a nebude živé. Co to znamená živé, poznáte 
neiléne. když třeba ien srovnáte nravoDisná pra
vidla česká nějakých deset, dvacet let za sebou. 
Světovým jazykem se tedy bude musit stát ně
který živý jazyk. Pak bude skutečným nástro
jem kůlturního sjednoceni.

Hlavní jsou ovšem předpoklady psychologic
ké. morální. Ochota k dohodě. Íe porozuměni, 
ochota učit se znát a chápat druhého. Zde je 
široké pole pro náš katolicismus. Máme také 
ka'olicka srdce? Jsme zralí pro dobu nových 
letnic, které nastávají? ak.
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KATOLÍK
Katolický lid manifestuje za 
svobodnou školu 13. května 
o 20. hodině v Lucerně.
Promluví

J. E. ThDr Josef Beran, arcibiskup 
pí Mllenovská 
prof. Hvfžďala 
Dr Jandečka

Před rozhodnutím
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RNDr. Artur Pavelka:

Přece dovedeme
světit svátek! (Po 1. kvitnu.)

Jest nemálo / katolíků, kteří činí rozdíl mezi 
zákonem Božím a zákonem Božím. Sami si roz
děluji podle svého uvážení větší závažnost jedno
ho a menSi závažnost druhého. Mezi závažné po
čítají ty Části desatera, která jsou v souladu se 
zákonem přirozeným, Jako je na pt. přikázáni 
páté, šesté, sedmé a snad ještě některé z následu
jících. Ale třetí přikázáni o svěcení svátku patří 
do druhé kategorie zákonů, a mnohý katolík se 
čití oprávněn udélitl sobě v tomto směru dispens. 
Chodí někdy na mši sv., někdy zase ne, jednou 
dodržuje pracovní klid, po druhé zase nedodržuje 
a o tom, že by v tento den myšlenky Boži nauky, 
že by slova evangelia měla oživltl zemdlenou duši 
po celotýdennim plahočení za chlebem v nevra
živosti moderního prostředí, o tom skoro ani nic 
netuší. Toto duchovni bohatství nezná.

Komu z nás by nebylo lito tohoto mnohdy ne
uvědomělého ochuzováni našich spolubratři a spo- 
lusester ve víře, kdo nezesmutní pokaždé, když si 
tuto závažnou skutečnost uvědomí? A což teprve, 
když vám událost tak význačná, jakou je oslava 
1. května, předvede skoro středověký ideál oslavy 
svátku, kde ve jménu pouhé myšlenky všichni za
nechají svá pracoviště a putují za slovem, které 
jim tuae hlásáno z tribun.

Jel jsem v tento první květnový den z Písku 
ráno do Prahy. Ulice Pisku liduprázdné, jen ně
kolik postav spěchá do kostela Petřínů na náměstí. 
Hudba probouzí spáče, inu, je šest hodin ráno. 
Když však ani v osm hodin ulice neožlvujl, je vám 
to již divné. Najdete-U nádraží prázdné, mimo ně
kolika cestujících a pak již jen za okénkem po
kladníka, u dveří vrátného a jinak žádné živl 
duše, ani vlakové soupravy, ani zboží, to už si 
řeknete, je vidět, že je sváteční den.

Když po celé tří hodiny jedete krajinou a vidíte, 
že závory nezadržují ani auta na přejezdeen. ani 
pevozy, ani pěší, že silnice po celém kraji jsou 
v plném slova smyslu liduprázdné, že jedete kra
jinku neoživenou ani jediným člověkem, tu již 
vas jímá úžas nad velikostí síly, která oe dnešního 
dna zmocňuje všech občanů a zdržuje jejic.i jinak 
tiK podnikavé a pracovité ruce sílou nevili:» če
ho zakena. aby dnes vskutku nepracovaly.

A když vlak zastaví v prázdné stanici, nikdo 
z rychlíku nevystupuje a nikdo nenastupuje, když 
ve viaku ani všechna odděleni nejsou aspoň jednou 
□«obou obsazena, tu již vyrůstá ve vaší představě 
mohutnost morálního závazku necestovat!, nepra
covat! a jen svátek slavitl do železné zákonitostí 
starozákonné soboty. Chápete již, jaké mohutnosti 
jsou vaši spoluobčané schopni, pronlkne-d je myš
lenka které jsou oddáni.

A licyž konečně př’.|edete do Prahy a opět ná
draží vymetené od lidí, zboží a vozů, když i ulice 
kolem smíchovského néd.ažt jsou ještě v půl je
denácté bez jediného chodce, tu již cíti-e přimýin 
dotekem této vyhraněné skutečnosti, že neviditelné 
pouto tohoto státního svátku ssaje občany ze 
všech ul c, z příbytků, zdržuje od pracozC" od ja
kéhokoliv zaměstnání, j ak nějak vypadala česká 
nedě.e ceších předků. Teď chápeme to množství 
chrámů ve vnitřní Praze. Tehdy Boži zákon do
vedl shromažďovatl každý týden věřící tak. jak 
dnes jednou do roka dovede myšlenka sociální. 
Je dobře, že 1. květen dovede takto aspoň jednou 
v roce vyburcovati a sešikovati národ myšlenkou, 
je dobře, že má svoji přitažlivost všechny překážky 
a výhrady překonávající.

Ale což nejsou pro věřícího Člověka i dnes kos
tely otevřeny? Není v každém chrámě svatostá
nek vyzařující ještě větší sílu do svého okolí, než 
jakákoli myšlenka světská? Proč dnes neodssává 
svatostánek Udí z ulic, proč dnes nedovede při
mět! věřícího, aby opustil své pracoviště, proč dnes 
nnlační věřící po slově útěchy a po posile k nové 
práci? Vždyť tentýž věřící ukazuje, že 1. května 
dovede uposlechnout! myšlence a že dovede se pod- 
robltl jejímu zákonu.

My víme, jak tomu je u mnohých našich bratří 
a sester v Kristu. To jsou ty očí, které nevidí, to 
jsou ty uši. které neslyší, to jsou ty tisíceré pře
kážky mezi svatostánkem a vlažným vyznavačem 
Kristovým, překážky vlastního pohodlí, překážky 
nedostatečného poučení, překážky rostoucí půso
bením celého soudobého prostředí od svatostánku 
lak tragicky odkloněného.

Zde jest na nás, kteří vidíme, jak mohutným 
výkřičnikem jest účinnost oslavy 1. května na 
každého jednotlivce i na celek národa, vykřiční
kem hlásajícím, jak dovede český člověk slavit! 
svátek, když jen chce, na nás jest, abychom ne
ustali ve svém úsilí, aby neděle a svátek pro vě
řícího člověka byly opět vnitřním zákonem zava
zujícím k bohoslužbě a k pracovnímu klidu. Tam 
u stupňů mariánských oltářů, tam u svatostánků

Z KRVE A KOUŘE, Z DÝMU A SLZ POVSTALA ZNOVU PŘED DVĚMA ROKY 
NASE SVOBODA. ŘEKNĚME ZA NI »ZAPLAŤ PÄN BÜH« A ZPYTUJME 

SVĚDOMÍ, JAK JSME Jí UŽÍVALI.

Ze sbírky fotografii »Srdce Prahy v plamenech<.

Na Staroměstském náměstí...
Před dvěma roky skončila válka. Skončila, 

poznamenavši svými posledními vzmachy osu
dové pražské náměstí, jedno z nejosudovéj- 
šich ohnisek našich dějin. Stará radnice ční 
dosud k nebi svými troskami. Jen dva roky 
nás děli od konce války, nikdy vlastně úplně 
nepřestala a v nás je ještě tolik jejich stop. 
Nebyli jsme vykoupeni, nedali jsme se vy- 
koupiti válečným utrpením. Zapomněli jsme, 
jakým tíživým steskem nás mučila touha po 
svobodě a dnes leckdo z nás zase bez roze
chvění hledí na nesvobodu druhých, zapo
mněli jsme na vzácnost chlebové kůrky a 
zase hromadíme spousty zbytečnosti, hroma
díme je bez ohledu na bídu tisíců jiných. 
Víme všichni, jak dusno je v Evropě, jak 
nezajištěné je v ní všecko. Vime také, jak- 
jsme se stali bezmocní, jak bezmocně musíme 
čekat, jak se situace vyvine. V rukou něko
lika lidi je osud nás všech. Je to trapný, 
tisnivý pocit. Z toho se těžko rodi pravá ra
dost. Člověku se zdá skoro, že je v dobách 
Antikrista. Neni to sice ještě tak zlé, tajem
ství atomové pumy neni v rukou Hitlerových 
a šílenců a běsů jeho rázu; a přece jen je 
osud lidstva v rukou několika lidi, kteří ne
jsou genii ani světci. To je také jedno vy
znění slavného humanistického 19. století. 
Červem se stal člověk.

Zde začíná úkol pravých křesťanů, náš 
úkol, neboť jistě chceme být všichni pravými 
křesťany. Znovu vykoupit svět a přinést mu 
radostnou zvěst, že náš osud neni v rukou 
lidi, nýbrž ve svátých a ctihodných rukou 
Krista, Krista Pastýře, jenž řek): >Ovce mé 
nikdo nevyrve z ruky mé!« Toto vědomi, tato 
víra by nás měla naplnit přímo opovážlivou 
odvahou proti všemu zlu a vši nepravdě, pře
devším ovšem v nás samotných. Co na tom, 
že bouře ječí a skučí kolem? Jsme na lodi, 
která se nemůže potopit. Nemůžeme jinak za
hynout, leč bychom z ni svévolně vyskočili. 
Proč se tedy bát? Tuto klidnou a uklidřujici 
viru musíme tedy vyzařovati kolem sebe. 
Svou skromnosti, kterou mají ti, kteří nosí 
v srdci pcklady nepomíjející, naučme lidi 
tlumit jejich dravou panovačnost a jejich 
bezuzdné požitkářství, k němuž žene duchov
ni prázdnota. Přesvědčme je, že jediné sku
tečné osvobozeni je osvobození od mravního 
zla, zla v nás, jak se zaň modlíme siovy 
Otčenáše: Zbav nás, osvoboď nás od zlého. 
Bude-li toto osvobozeni skutečně v našem 
národě činit pokroky, pak všichni ti mrtvi a 
umučeni nezemřeli nadarmo, pak můžeme 
s čistou radosti vzpomínat na osvobozeni 
z května 1945, pak můžeme též s důvěrou 
hledět do budoucnosti. »Ovce mé nikdo ne
vyrve z rukou mých.«

jest třeba ještě více prošiti, v denním životě ještě 
více obětovali a přímým poučováním k tomu pra
covat! při každé vhodné příležitosti a neustati 
dříve, pokud zákon Boží přikazující svěceni ne

děle a svátků se nestane všeobecným a morálně 
zavazujícím příkazem pro každého věřícího mě
rou tak vyhraněnou, jak to dovede v našem náro-. 
dé dosud jen 1. květen.

o školství
Jako náplast na katolické protesty proti po

pření svobody svědomí, které je obsaženo v návrhu 
nového školského zákona, jenž chce zavést! jen 
jednotnou »kolu «státní a naprosto zameziti exis
tenci ékol církevních, se poukazuje na to, že stát 
i v novém školství se zahazuje k výchově mravní 
a náboženské (§§ 21, 26, 50 a 64). Náboženství je 
jedním z učebných předmětů, jemuž je vyhrazeno 
čestné místo hned po výchově mravní, učebné 
osnovy jsou záležitostí příslušných úřadů církev
ních a pod.

Přes všechno toto chlácholení vidíme, ve stát
ním monopolu školském porušování základních 
lidských práv a nemůžeme se s ním tedy smířit. 
Ale i k oné osnově o vyučování náboženství mánie 
vážné a odůvodněné výhrady. Prováděcí nařízení 
k mšz. z r. 1922 ustanovuje k § 3 téhož zákona, 
že žádnému státnímu dozorčímu orgánu ani správ
ci školy nepřísluší vykonávat! vliv na obsah a 
methodu náboženského vyučování. 3. bod § 8 za
mezoval pak případný negativní vliv nekatolických 
učitelů. V novém návrhu nejen že nevidíme této 
záruky, v něm je naopak, jak se zdá, podstatně 
porušen princip náboženské svobody, neboť stát 
si osobuje právo revidovat! náboženské osnovy ne
jen s hlediska zájmů státních, nýbrž prý v zájmu 
snášenlivosti i s hlediska náboženského (§ 64, b. 2). 
Nikdo pak nemůže vědět, jak jest vykládat! při 
škole jednotné vychovávající bod 5 § 64, který 
si přeje uvádět v souhlas náboženskou výchovu 
8 výchovnou činností školy. V návrhu základního 
školského zákona nemá Církev žádné záruky, že 
náboženství, které se bude podávat! (jako ptegmět 
nezavazující) bude vůbec náboženství katolické.

Z toho vidéti, že v návrhu jednotné školské 
výchovy jde o otázky nejzávažnější, o životní otáz
ky Církve v našem státě. Je to Zkušební kámen 
naší katoHdly. Na ní se. ukáže, zda jent u nás 
tolik uvědomělých křesťanů, kteří pochopi, roz
hodnou sa a budou jednati. Jen mnoho modliteb 
a rozhodné činy nás mohou zachránit.

Jiří M. Svoboda.

Co dělá naše mládež?
V neděli 4. května bylo předsednictvo Sdru

ženi katolické mládeže u J. Ex. neidůstoiněišího 
p. arcibiskupa Dr. J. Berana u audience. To uka
zuje. že katolická mládež, a sice organisovaná, 
tedy pracující a uvědomělá mládež, tu íe.

Není ii ovšem mnoho. Od podzimního pra
covního sjezdu SKM se sice ieji počet vic než 
zdvojnásobil, ale přesto neni v Ústředí zapsa
ných. tedy k práci upsaných členů, více než 3000.

Proč ie naši organisované katolické mládeže 
tak málo — a ještě závažnější otázka: Proč ie 
ieji práci tak málo znát? Odpověď sí můžete 
dát sami. nodiváte-U se jen po našem katolicis
mu. Je nás přece jen dosti, i nyni po válce a po 
revoluci, a přece nás skoro nikde není vidět a 
náš vliv neni cítit ani v politice ani v kultuře. 
A proč tomu tak ie? Protože naší lidé jsou buď 
zbožni a politiku a kulturu zanedbávají, protože 
ji považují za něco podřadného a méně důleži
tého než ie zbožnost, anebo se o politiku a kul
turu zalímail. ale zanedbávají zbožnost a nábo
ženskou hloubku.

Nedivte se tedy, že naše katolická mládež bo
juje se stejnými chybami. Najdeme mezi ní, 
zvláště na venkově, ještě dosti hodných chlap
ců a děvčat, ale jsou to většinou ten »hodni« lidé, 
jsou povahy tiché a nevýbojné. zůstávali spíše 
v koutku a hluk a křik buď přenechávají dru
hým anebo jej zatracuji. A naide-li se mezí nimi 
tu a tam typ agilnější a čileiší. začne-li někdo 
z nich také »vyvíjet činnost«, chybí mu zase 
hloubka a náboženská opravdovost a ti »hod
nější«. kteří jeho vnitřní slabost vycítí, jej 
rychle opouštějí a přenechávají proudu.

Oba druhv katolicismu a oba druhv mládeže 
jsou si vlastně blízko — přes svou zevnější ono- 
sicí. Oba jsou totiž povrchni, i když každý jinak. 
»Zbožný« ie totiž více snílkem než zbožným, 
protože zapomíná, že svět je uhněten z tvrdé 
skutečnosti a hmotnosti a »agilni« nepamatuje, 
že všechna »akce« bez rozumu a světla Slova a 
Pravdy ie vlastně jen akci hmotné setrvačnosti 
a beznadějného klouzáni k smrti.

Chceme-li teds^mit katolickou mládež, t. i. 
mladý a mládi strhující katolicismus, musíme se 
proti oboji povrchnosti ve svých řadách opřít. 
Nejen proti zřejmější povrchnosti »vyvíjeni čin
nosti«. kterou už ze zvyku podezříváme z toho, 
že stvořila spolky a snolkařeni. nýbrž i proti po
vrchnosti »snění« a útěku před skutečností a 
životem — a tato povrchnost se často prozrazuje 
v paušálním zamítáni spolků a organísací.

Sdruženi katolické mládeže nahlédlo nutnost 
řešeni obojího problému ze své vlastni činnosti. 
Svému arcipastvři šlo předložit svůj nový plán, 
který obsahuje hlavně dva bodv: Opravdovost a 
hloubku náboženské, mravní a kulturní výchovy 
svých průkopníků a pak zintensivněni opravdo
vé. viditelné a hmatatelné č' inosti navenek. Prů
kopnici budou školeni, aby měli hloubku a při 
tom byli schopni i zevní 'ší činnosti, aby ji všu
de kolem sebe vyvolávali a řídil). Široké vrstvy 

(Dokončení na str. 2.)
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Roosevelt 
materialistou?

»Nenávidím komunismus, ale připisuji mu jako 
přednost, ie má zásndy a že za nimi Jde.« Tuto 
vélu jsem četl nedávno v týdeníku amerických 
Slováků, který se mi náhodou dostal do niky. 
My, bohužel, této důsledné včrnosti zásadám mí
váme pramálo. Vyznáváme křesťanský spirituali- 
stleký světový názor a přesto mnohdy jednáme 
jako materialisté. Ještě horší je však, Jestliže ta
kový svůj třeba neuvědomělý materialismus na
píšeme, veřejně vyznáváme ve svých časopisech a 
Jiných publikacích. Tak na :»ř. v týdenním přehle
du zahraničních událostí v »Lidové demokracii« 
z minulé nedéli se mluví o Rooseveltovi, a sice 
takto: »AC si říká kdo chce cokoli, Jeho hlavním, 
ne-lí vůbec jediným válečným cílem byla svoboda 
mezinárodnino oiwhodu.« O pár řádků dále se 
mluví o Američanech, o těch jejich různých po
mocných organlsacích poválečných, které měly po
moci odstranit hlad ?. chudobu světa. Říká se tam 
o nich: »Objevili v sobé činorodou lásku k světu, 
ale je to pouze láska k jejich odběrateli.« Nám se 
zdá, že toto Jsou názory čisté marxistické. Marx, 
jak známo, .zakládá svoji materialistickou filosofii 
dějin na tom, že cokoli se ve světě děje, děje se 
z hmotných zájmů. Všecky války, všecky revo
luce, všecky převraty a změny se dají vždy vy
světlit Jedině hmotným zájmem, změnou výrob
ních podmínek, změnou existenčních podmínek, 
člověk je prostě výrobce a nic jiného.

Jestliže však I Roosevelt jednal jen z onfech po
hnutek, které mu svrchu citované věty přisuzuji, 
Jestliže 1 ITNRRA a vše ostatní vzniklo jen k za
chování zákazníků, pak je to také marxismus, 
což by tedy znamenalo, že nikdy nikdo nejedná 
Jinak než s tužkou chladně počítajícího obchodní
ka v ruce, že právo a spravedlnost a lidskost a 
láska jsou přece jenom prázdné pojmy, kterých 
se snad někdo občas dovolává pro parádu, alr jež 
nikdy doopravdy nepadají na váhu. A to my ne
chceme a nemůžeme připustit. My víme a při
znáváme, žc Ciovějt není pouhý duch, že hmotné 
zájmy na něj velmi silně působí, přesto však stej
ně jisté víme, že člověk je schopen jednat 1 z po
hnutek nehmotných, duchových. Jsme přesvědčeni, 
Že i když dějiny jsou do značné míry určovány 
hospodářskými zájmy lidstva, přesto na určitých 
jejich křižovatkách se objevují bytosti vyšší, které 
ne silou zbraní, ani hospodářskou vahou, nýbrž 
plamenem svého ducha a srdce dovedou dát ději
nám jiný směr. V této víře je podstata křesťanství, 
jl třeba vyznávat, ne sice s exaltovanou jedno
stranností snílků, přesto však důsledné a neochvěj
ně, protože jenom s této důsledné a neochvějné 
věrnosti plyne vůbec odůvodnění naší existence, 
jen ona nám dává právo mluvit do vývoje světa, 
jen ona nám také může zaručit, že do tohoto vý
voje světa účinně zasáhneme. Vše ostatní by bylo 
plané mluvení, z něhož je nakonec špatně. or.

Co dělá naše mládež?
(Dokončeni se stí. 1.)

členstva zase budou řízeny tak. aby byly usta
vičné a ODravdu činné — ale činnosti abv byly 
přiváděny k touze no hloubce a svém zdokona
leni.

Nejedná se tu o nějaký nový objev, nýbrž 
jenom o dozráni a Doznání z vlastních potřeb, 
co móhlo být. teoreticky známé už dávno. Pro 
Sdruženi katolické mládeže však íe to určitý 
mezník a bude záležet na tom. 1ak určité a cíle
vědomé od něho nůlde. Upozorňuieme-li na to 
Veřejnost, te to jednak nroto. abychom se i před 
ni zavázali, a notom nroto. že isme přesvědčení, 
že všichni sc o jakékoli snažení katolické mlá
deže zaiímafi a budou nám Domáhat, abychom 
nezklamali. P. F. Mikulášek T. J.

Indický premiér a jeho
Ve varu ooválečném. z krvavých bouři a bojů 

se rodí nová samostatná Indie, do Čině neilid- 
natější stát světa. Toto neklidné moře různých 
národnosti a věr vede Jawaharlal Nehru. Je to 
čistokrevný, nadšený Ind. při dom však s úplným 
evropským. anglosaským vzděláním. Studoval 
v Londýně a v Cambridge. Několika svými kni
hami se zařadil čestně mezi anglické spisovatele. 
Celá desetiletí vede boj o indickou samostatnost, 
boi. který lei mnohokrát přivedl do anglických 
žalářů, ienž však nezlomil nikdy jeho energii 
a chuť do práce. Svoji povahu a zároveň své 
základní stanovisko k náboženství líčí ve své 
autoblogralii: »Boiim se, že pro mě íe nemožno 
hledat útočiště v náboženstvích. Dávám přednost 
širému moři se všemi jeho bouřemi a nezajímají 
mne Příliš věci druhého břehu, to. co bude po 
smrti. Mně se zdaii problémy tohoto života do
stačující, aby naplnily mého ducha.«

Zabývá se tedy problémy tohoto života a pro
tože politická neodvislost ieho vlasti je iakž takž 
zajištěna, přemýšlí o budoucí její organisaci so
ciální. V této věci sní o určitém socialismu, jejž 
definuje takto: Našim konečným cilem může být 
jedině beztřidní společnost se stejnou spra
vedlnosti a stejnými hospodářskými možnostmi 
pro všecky. Společnost organisovaná na základě 
řízeného hospodářství, za účelem pozdvižení 
lidstva k vyšší životní a kulturní úrovni, za úče
lem rozvinuti duchovních hodnot, spolupráce, 
bratrství, služby, touhy dobře činiti. dobré vůle 
a vzájemné lásky. Konec konců pořádek ve své- 
té. K tomuto úkolu se J. Nehru stavi velmi váž
ně. Nedávno o něm prohlásil na velkém shro
mážděni studentů v Kalkutě: Neidůležltěiši pro
blém neni problém národní, svoií podstatou pře
chodný. ani problém ve vlastrtim slova smyslu 
hospodářský, ienž ie přece ienom částečný, nýbrž 
problem, ienž přesahuje vědy exaktní, Řikeite 
mu psychologický, filosofický, náboženský, jak 
chcete. A 2. záři 1946 v rozhlasové řeči prohlásil: 
Počínám tuto svolí úlohu v duchu modlitby.

Co míní Nehru těmito slovy: modlitba, pro
blém náboženský? Maji smysl ien úplně ne
určitý. ien analogický, nebo existuje skutečně 
pro indického vůdce náboženský problém? Jedno 
jeho prohlášení o Ieho poméru k náboženství 
isme iiž citovali. Nikdy se nesetkal s nábožen
stvím. které by mu imponovalo. Jeho národni 
náboženství Indické se mu zdá naprosto neurčité, 
beztvárné. mnohotvárné. Pro každého něco (all 
things to all men). Soubor tvrzení a úkonů od 
neivyššich k neinižšim. často vzájemné si odpo
rujících. Klubko otázek někdy velmi podivných. 
O oficielním protestantismu, ienž uslluie ziskat 
současně i tento i onen svět, prohlašuje, že sedí 
na dvou židlích. Hluboký náboženský život je 
tam nahrazen na jedné straně sentimentalitou, 
na druhé straně duchem velkoobchodnickým. 
Kolem r. 1936 se divá J. Nehru na náboženství 
celkem lako na slepou brzdicí víru, jež překáží 
pokroku, vládu pověry a vykořisťování, ochran
né hradby pro získané zájmy. Láme svým kon
servatismem každý elán obnovovatelský. Celkem 
vzáto vystupuje J. Nehru jako dokonalý racio
nalista a positivlsta a přece přes svoji sžíravou 
kritiku ie nucen uznat existenci náboženství 
v indických masách, ba vice: v každém člověku, 
v sobě samém existenci náboženského sklonu. 
Tento sklon ie podle něho hledání pravdy bez 
bázně a za každou cenu, v naprosté upřímnosti, 
ochotě ke každé oběti. Po 10 letech ve své 
Discovery of India se vrací k tomuto předmětu 
a rozlišuje náboženství určitě a samostatně or- 
ganisované, avšak paralysujicf. filosofii mnohem 
volnější, ale velmi často vzdálenou skutečnosti, 
vědu,*) objekúvni, smělou avšak, omezenou ve

•> Slovo véda u Francouzů a Angličanů znamení 
védy přírodní, t. zv. exaktní.

názory na náboženství 
svých možnostech. Na základě toho činí tento 
závěr: Musíme se snažit, abychom se chápali 
života s temperamentem a methodou věd, která 
třeba spojit s filosofii a s úctou pro vše, co 
jest nad tím.

Všichni, pro něž není náboženství pouhým 
útočištěm, iak se naň divá J. Nehru, všichni, 
kteři v něm nalezli vyzařující světlo a stravující 
oheň, musí Utovati, že Indický vjídce se nesetkal 
na své cestě1 s některým z oněch světců, kteří 
dovedou velkolepé sloučit inteligencí a víru, od- 
vážnost a poslušnost, prácí na osobní spáse se 
starostí o celý svět. Je ovšem pravda, že takové 
exempláře nejsou příliš časté.

Nelze však pochybovali o upřímnosti ani 
o odvážné dobré vůli vůdcově. Člověk, jenž za
světil svůi život ideálu: Pozdvihnout svůj lid. 
člověk ienž za to trpěl při deseíi různých pří
ležitostech mnohdy dost dlouhé vězněni, je mož
ná »věřící«, ienž pouze nezná jméno Páně: člo
věk. ienž chce stavěl na zemi obec bratrství, ie 
vždy na cestě k církvi svaté. Ostatně, jestliže 
pro J. Nehru moderní duch má humanitu jako 
Boha a službu společnosti jako náboženství, pře
ce ien tento poctivý člověk čiti, že musí existo
vat ještě něco iiného. Jedna věc ie zajímavá: Již 
v r. 1936 vyjímá katolicismus ze svých přísných 
odsouzení. Píše, stavě jel proti protestantismu: 
Pokud se týče římského katolicismu, drží se 
stále své dogmatické viry a svých náboženských 
zřízeni. Pokud to bude trvat, bude kvésti. Řím
ský katolicismus je. iak se zdá. dnes jediné živé 
náboženství Západu.

Sociální nauky posledních papežů, méně 
ovšem praktické chováni moderních katolíků, 
upoutalo také ieho pozornost a ieho záicm. Jc 
pravda, že iednoho dne v soukromé rozmluvě 
řekl: Kdybych si měl iednoho dne zvolit nábo
ženství. zvolil bych si katolické? Je to možné. 
Nechrne však Bohu talemství duší a odpovězme 
na konkrétní otázku, která zajímá křesťany: 
Jaké stanovisko, iakou politiku zaujme zitra 
J. Nehru vůči křesťanství v Indii, vůči misijim 
a ieiich misijním snahám? Je známo, že Gandhi 
neodpověděl kdysi na tuto otázku příliš uspoko- 
iivě. Větami nejasnými a poněkud hrozivými. 
J. Nehru zdá se snášenlivější, mimo líné pro
tože sám nenáleží k žádnému vyznáni. Nedávno 
se vyjádřil velmi uklidňujícím způsobem zpra
vodajovi Catholic Heraldu. Podle ieho prohlá
šeni se nemusí křesťané vůbec bát. Citujme ně
kolik ieho vět: Protože chceme stát laický, ne
závislý na každém náboženství, musí v něm svo
boda svědomí a uznán^jáboženskýcltpráv všech 
občanů býti základnínWbodem. Indičtí křesťané 
náleží k indickému národu, Jejich tradice jsou 
1500 let staré a přinášejí obohacení jfulturnimu 
a duchovnímu životu země. Tímto ie jasné, že 
každá víra se silnými a zdravými kořeny se 
musí šířit. Stavět se proti tomuto právu šíření 
by znamenalo napadnout samé kořeny. V zemi, 
jako ie índle. kde Ie vedle sebe tolik různých 
věr. se musíme naučit! býti snášenliví. Pro lásku 
k iednotě musíme respektovat náboženské pře
svědčeni všech, nechť si 'íe jejich počet a ieiich 
vliv iakýkoli. Pokud se některé náboženství ne
projeví láko ohrožovatcl veřejného pořádku a 
pokud Ieho vůdcové sc nesnaží vnucovat je ná
silím lidem líného vyznáni, nebylo by spra
vedlivé omezování práv kteréhokoliv vyznání. 
Pokud se týče křesťanských škol, myslím, že zů
stanou. Nakonec této rozmluvv se J. Nehru vy
slovil s velkým uznáním o obětavosti a lásce 
k bližnímu nesčetných misionářů v Indii.

Je to ienom předvolební prohlášeni? Zdá se. 
že ne nouze to. Přesto však nejeden misionář a 
neleden křesťan nebude plně uspokojen. Očeká
vali činy a mail obavy 0 budoucnost. Co učiní 
všemohoucí Kongres (parlament), až iednoho 
dne dostane do svých rukou všecku moc?

Portrét ruského člověka
Alois Lang. F. M. Dostoievsky. Praha 1946. 
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Je to dobrá a podnětná kniha. Spisovatel ne* 
přikládá sice svému úsudku větší ceny než sub
jektivnímu názoru čtenáře, který se nad dílem 
Dostojevského zamýšlel a hledal své vztahy k ně
mu. Podaří o se mu však vice. Jeho práce je 
Jednou z nejlepšich v české literatuře o velikém 
ruském spisovateli. Neni snadná ke čtení, ale není 
také nejasná. Lang se snaži v rámci životních 
osudů Dostojevského proniknout: jeho spisy, jeho 
úmysly i názory a celou filosofií jeho díla. Uka
zuje nepřímo na tomto nejgenlálnějšim ruském 
prosalkovl. který byl přímo typickým představi
telem svého národa, hlubiny 1 výšiny ruské 
psychy.

V Dostojevského duševní i duchovni rozpol- 
cenosti rýsuje se zřetelné ono nebezpečí, jemuž 
často úplně neunikli ani velicí křesťané východu, 
latentní nebezpečí, jež pravoslaví nikdy úplně 
nepřekonalo a jež je východu přimo vrozené. 
Minime tim nedostatek zřetelného odušeni mezi 
dobrem a zlem pravdou a lží. ono připouštěni 
možnosti symbiosy obou, trvajících vedle sebe a 
snášejících se spolu.

Dostoievsky to ovšem nikde jasně neříká. 
Jsou však . místa v jeho spisech podobný výklad 
nejen připouštějící, nýbrž i přimo napovídající. 
Zdá se. že Dostojevský zde přimo balancoval na 
ostři nože, ač neni pravděpodobné, že by někdy 
k podobnému řešení úplně přisvědčil. Přes vše
chny své chyby a výkyvy .byl křesťanem a ko- 
lísal-Ji někdy mezi vírou a nevěrou, podal z toho 
ve svých románech účty přimo krvavé, jejichž 
saldo je jednoznačné.

Lang připouští, že Dostojevský je spisovatel 
i člověk záhadný. Správně však naznačuje, že zá
hadný .je do jisté miry člověk každý a neni nutno 
ani v tomto případě záhadnost zvětšovat! spor
nými výklady některých míst z jeho spisů, zvláště 
odporujeTi těmto důmyslným komentářům cel
kový úběžnik autorův. Sem patři i ono slavné 
misto z Kara mazových o velikém inkvisitoru. jež 
není ničím jiným, než domyšlením npvodobého 
bezbožeckého humanismu.

Jako pravoslavný imputuje ovšem Dostoiev
sky podobné poblouzeni katolické církvi, ač ideje 
inkvisitorovy Jsou ji cizí a zdá se, že postava 
byla zvolena spiše pro vnější efekt, než s urči
tým úmysem. (Je zajímavé, že levicový literární 
kritik A. S. Dolinin ztotožňuje mkvisitora s athels- 
ť.ckým socialismem.)

Názory Dostojevského o katolicismu nebyly 
ovšem takové, aby odporovali- výkladu, že inkvi
sitor ie jejich ztělesněním. Při ostré censure, kte
rá nedovolovala jakoukoli .publicitu katolických 
nebo kato isujícich knih či článků a neváhala 
Caadajeva prohlásiti za šílence pro jeho známý 
list, nedivíme se příliš Dředstavám ruské inteli
gence o katolické církvi. (Dnes to ostatně neni 
o mnoho lepší.)

Lang se vyrovnává se všemi významnějšími 
kritiky a vykladači náboženských názorů Dosto
jevského a poukazuje na nejasnosti pravoslavně 
věrouky. Zaujat především vnitřní náplni literár
ního dila Dostojevského. zdržuje se celkem este
tického a literárně kritického hodnoceni.

Zmínili jsme se již. že si Dostojevský, jako 
typický ruský člověk, zaslouží pečlivého studia 
a analysy. Chceme se zdržet! generalisace. nezdá 
se nám však přehnaným .poučovatf se právě na 
něm o duchu ruského národa, s nimž .přicházíme 
zvláště dnes tak často do úzkého politického i 
kulturního styku. Jsme přesvědčeni. Že snad nikdo 
z Rusů se nedobral tak dokona'e hlubin dobra 
i zla. pravdy i lži v duši ruského člověka, žé 
zatím nikdo neukázal lépe jeho klady I zápory, 
jeho schopnost oběti i nenávisti, jeho něhu I su-

P. M. Prokopli, SJ„ 
misionář v Sev. Rhodesii:

Na černé liše.
Od jisté doby uléhám poklidněji — Zuko pře

vzal hlídku, Zuko je skvělý hlídač, neúplatný, 
odhodlaný 1 život položit v plněni povinnosti. 
Zuko je pes.

Pes je užitečné zviře. Batongové chovají četné 
psi, jsou jejich ochránci proti divoké zvěři, spo
lečníky lovu, stopaři. Nejplatnějši služby však 
konají v noci. Ale Batongové chovají špatně psy 
a nikdy je nekrmí, následkem toho je to zloděj
ská chátra, nebezpečná majetku. A nedrží si 
vlastni psy — psi sami ve velké radě si rozdělí 
osadu, každému je přidělen jeden dům. se šlehy 
i odpadky. Když se rozmnoží, stávají se metlou 
osady. Dosti často je přepadá vzteklina v tomto 
horkém podnebí nebo bývají pokousáni od vztek
lých šakalů, s nimiž svádčji pusté rvačky. Viděl 
jsem psa, v posledním stadiu chorobného šílen
ství zakousl se do dítěte a ne a ne oievřít mu 
zpěněnou tlamu. Náš fráter mu musel useknout 
hlavu, aby oprostil ditě.

Ze všech blízkých i vzdálenějších kraalů slé
zají se psi k Chikuni na noční pych. Jejich do
těrnost, prutože jsou tak početní, je nesnesitelná. 
A co horšího, svou přítomností přilákali i velké 
dravce. Uděláme tedy probírku v jejich řadách. 
Domluvil jsem se s domorodci, kterým přece 
nezáleží na několika těch psích potvorácn a sáhl 
po nejlacinějšim prostředku: hodil psům kus 
otráveného masa.

Pes byl vyhladovělý, chňapl po lepším soustu, 
pozřel a spokojeně ulehl. Po několika minutách 
jed začal účinkovat, krev proudila prudčeji, tep 
srdce se zrychlil. Odsouzenec se probudil, rozči
len vyběhl ven a jal se neklidně pobíhat v nej- 
bližším okolí. Konečně se vrátil, zesláblý, chvěl 
se ve stavu zjevné agonie, aby pošel na místě, 
kde dostal smrtelnou ránu jedem.

Pes je trochu obrazem svého hospodáře. Ví
tězný kmen černochů od Nyassy začal našim do
morodcům nadávat »našukulumbwe«. to jest 
špatni psi. Oh, jak vzkypěla Batongovi horká 

krev, jak mu sršelo v očích, když zaslechl po
směšné zasyčení »našuku«. Divoch, pohan, barbar 
— nemohou se zbavit dojmu, že přezdívka přece 
sedí — našukulumbwe!

A přece pod špinavým drdolem vlasů, vymaza
ných blátem a tukem, aby byla »trvalá ondula
ce«, pod jejich prašivou kůži sídlí šlechetnost 
citů, která bělocha zahanbuje neméně než pokrok 
těch černých dětí v gramatice, ve vědách a tech
nice. Nechtějí být méněcennými psy. Afričané 
už si pomalu uvědomuji, že jako národ stpji na 
jednom žebříčku lidstva a ty. kteři dnes stoji na 
horních příčkách moderní civilisace, možno zitra 
dohonit. Dnes potkáte v přístavních městech černé 
pevniny negry šviháky, elegány, ano boháče se 
zlatými prsteny í na palcích. Ne* ani Batonga 
nezůstanou našukulumbwe.

Jednoho večera stáj jsem na verandě svého 
misijního domu a pohlížel k západu slunce. Jsou 
nádherné západy v Rhodesii. Vtom hle, nějaká 
postava blíži se Ještě ke stanici! Poskakuje 
v chůzi, ale je to tak unavené. Černý muž do- 
běhltaž ke mně. zdál se rozčilen. Nesl raneček 
a mluvil jako v horečce, popleten: »Otče, zde 
moje dítě. Přišlo na svět, když se měsíc díval 
plnou tváři. Matka mu zemřela a zákon klanu 
káže osiřelé dítě hodit s mrtvou matkeu hyenám. 
Nechtěl jsem tak učinit, ale sousedé a příbuzní 
mě nutí hrozbami a kletbami. Odnesl jsem ledy 
dítě do pustiny. Otroci jsme, my všichni pohané! 
Ale moje noc byla plná úzkosti a hlasů, moje 
cči nemohly spát — udělal jsem zlý skutek. Sly
šel jsem chraptivé vytí hyen. Ale proč má být 
dítě za živa sežráno hyenami? Ale nebojíš se 
neštěstí, že nedbáš zákona? Neúrcda, hlad a 
smrt? Ať zhynu jako pes... Nemohl jsem se 
ani dočkat probuzeni dne. Sotva se trochu roz- 
šeřilo, vyběhl jsem jako štvaný z domu, nalezl 
jsem ditě. zkřehlé a hladově, jako ncopeřer.é 
ptáče, ale bylo živé, Zahřál jsem je a nakrmil 
a hned jsem opustil svůj kraj a šel pryč, daleko. 
Jednomu staříkovi jsem se svěřil. Rozdělil se 
mnou svou kukuřičnou kaši, ale dal mi také 
dobrou radu: »Zanes své dítě na misii!« Zde je 
ditě. Měj s nim slitováni! Ať vyroste zdravé a 
silné! Budu ti vděčně sloužit.-

Tak vyprávěl můj předchůdce na misii.

Pokřtil jsem dítě a odevzdal Sestřičkám, svým 
pomocnicím.

Tak začal prospívat věkem Alois Neimunya, 
to znamená nový měsíc. Byl pojmenován docela 
podle pravidel Batongů, protože byl pokřtěn za 
.novoluai. Novorozeňátko totiž dostává jméno 
z okolnosti narozeni hébo křtu nebo jinak. V.v 
už znáte »enfant terrible« naši misie — Cheelo 
a jak dostal to podivné jméno. Jeden statečný 
černoch sloužil za této války v anglickém regi
mentu v Severní Africe. Vrátil se domů, narodil 
se mu synáček, i dali maličkému jméno »Ger
many«, aby po celý život vědělo, že jeho otec 
bojoval proti Němcům.

Docela zajímavým způsobem přišel k svému 
íilistinskému jménu náš Goliath, to jest Goliáš. 
Byl pokřtěn na jméno Gregor, Řehoř. Než žvatla- 
vý jazyk Baťongú nedovede vyslovit hlásky r 
a nemá vůbec rád dvě souhlásky pohromadě. 
I zkomolili jeho jméno na Geleglli. To se jím 
zdálo velice příbuzné se jménem Goliath, které 
slyšeli v náboženství. Nuže, Gregor je nyní vše
obecné Goliath. Ponenáhlu se ovšem vživá 
křesťanský, evropský zvyk, že dité kromě křest
ního jména uživá ještě jméno svých rodičů, 
jméno po otci.

Než nyní sc vraťme k hochovi, který sí na
zývá Neimunya. Nechci ovšem ličit dopodrobna 
životni děje svého hrdiny. Na něm chci vám 
ukázat několika událostmi, jak postupuje vý
chova rasy těchto našukulumbwe. |imiž se dosud 
tolik pohrdalo a jaké jsůu příčiny jejich mrav
ního a kulturního povzneseni.

Když jsem převzal misii, byl Alois Již v mi
sijní škole. Černý učitel sl naň častěji stěžoval. 
Byl tedy určen, aby dostal »chikutti«. Zeptejte 
se černošského kluka, co jě to chikutti. Zakrou i 
bělmem svých očí a ukáže vám přimo na kůži. 
K chikutti, to jest výprasku řemenem, vlastně 
oblým kusem z krokodýli kůže, celkem 6—7 úde
rů, je odsouzen hoch, který se chová surově 
k malému a slabšímu, neboť ukazuje, že nemá 
citu lidskosti v sobě. Tento’pocit se musí v něm 
vypěstovat i pomocí chikutti. Anebo, když byl 
drzý k svému učiteli Nebo když provede něco, 
zač by měl být vyloučen ze školy: buď se opije 

kukuřičným pivem, spáchá velkou krádež a pod. 
Nejsou z toho žádné modřiny, za to vám ručím, 
ale kůže naběhne.

Alois dostal svoje chikutti. Pozoroval jsem 
hocha: nestal se drzým po trestném bytí, uznal 
spravedlnost trestu a řekl »Děkuji«. A to vám 
říkám, že dvakrát nebiji nikoho. Když mám 
uštědřit druhý výprask, pak jen řeknu: »Ty mi 
nestojíš za to, jdi sí domů!« Když vSak hoch 
přesto přljdč pro výplatu, je to důkaz, že mu 
záleží na škole a misii a že je v něm lepší jádro 
než slupka.

Před sedm! lety provedl visitaci mé misie 
apoštolský prefekt Msgre Wolnlk. S. J. Polák, 
který sídli v Lusaka, větším městě rhodezském, 
kde je telefon, telegraf, pošta, železnice. Bylo to 
několik dní po návštěvě apoštolského prefekta. 
Jeden z 12 hochů z oddělení, kterému říkám 
»chlapecký seminář« (podle příkazu velikého pa
peže misii, Pia XI. všude v misiích byly otevřeny 
malé semináře pro výchovu domorodého kléru), 
vzal svoje pero, stiskl je pevně svými prsty, na 
nichž neni tolik znát kaňky, protože jejich po
kožka je temná a také špinavá, chvil! ohlodával 
jeho zadní konec skvělým struhadlem svých bí
lých zeubků. jimž takové ohlodávání je podmiň« 
kou zdraví a čistoty, a začal:

Monsignore.
Váš Alois chce k Vám dnes mluvit papírem. 

Vy víte proč. Už dávno touží stát se knězem. 
Ote! misionáři to už řekl, ale Vám to řiké ’ 
Jeho srdce se nezměnilo. Prosí často M guri, 
dobrého Boha, aby ho učinil hochem hodn.vm 
a poslušným, aby osvítil jeho ducha pr-> učení 
a ať z něho udělá, co chce. Alois miluje M gurt. 
Tento papír Vám praví: Modlete se za Aloise, 
neboť chce abyste byl s ním jednoho dne velte® 
spokojen, až bude knězem. Chce vyučovat své 
bratry Batongas. pohany, ubohé psy. kteři ne
znají Pána Boha, a chce spasit jejich duše. Jestli 
toho dosáhne, řekne s vděčnosti: Vaši zásluhou 
stal se misionářem Božim. Bůh Vám požehná za 
všecka dobrodiní, která prokazujete černým dě
tem. Mluvicí papir konči řeč.

Váš Alois Neimunya. 
(Pokračování; 



rovost, jeho zvláštoi duševní uzpůsobení, pojíma
jící Ideu všeobecného bratrství v dobrovolném a 
bezvýhradném vzdáni se práv ve prospěch celku, 
věřící, že tehdy teprve se stane pravou osobnosti, 
ovšem v jiném smyslu, než ji pojímá západ.

On, který byl prorokem revouce a správné 
viděl spásu národa pouze v Kristu, ukázal jasné 
na lidech svých románů, jaké odolnosti a sily je 
ruská duše schopna a při tom jasné vyhranil její 
odlišnost od zapadni psychy. Nezavrhoval zapadni 
•kulturu úplné, jak to činili slavjanofilové, žádal 
však jeji zvláštní modifikaci pro ruský národ, 
kterému je jinak nepřístupná, ‘ba přímo pro něj 
zhoubná.

Je zřejmo, že to vše je cenným poučením, jež 
nám Langova kniha přináší a i když mnozi s tim 
nebudou souhlasíti. zdá se nám přece, že se dá 
formulovati krátce, výstižně a jasné slavným vý
rokem Kiplingovým: Východ je východ a západ 
ije západ. Ti dva se nikdy nesetkají! jhk.

Ve Vatikánském 
rozhlase

»Pochválen buď Ježíš Kristus! Volá vatikán
ská radiostanice na krátkých vlnách 30.06 a 
50.26. « Tato slova, pronesená naši mateřštinou, 
rozlétla se v úterý 22. dubna t. r. ve 20,40 hod. 
po vlnách etheru do celého světa, aby oznámila 
všem českým a slovenským posluchačům vati
kánského rozhlasu začátek československého vy
síláni u příležitosti zahájeni jubilejních oslav 
svatovojtěšských. Při vysíláni účinkoval také 
16členný pěvecký sbor československé papežské 
koleje Neoomucena. jehož jednou šestnáctinou 
bylá moje maličkost. Snad by vás. váženi čte
náři. zajímalo, jak vše oři onom vysíláni vypa
dalo a co se kolem toho sběhlo«. Proto si do
voluji napsat vám něco o tom.

Vysíláni pro nás neznamenalo jen tu čtvrt
hodinku před mikrofonem. Vždyť to bylo naše 
nrvni vystoupeni v rozhlase a dokonce hned při 
tak vzácné příležitosti! Proto náš dirigent, který 
ze strachu, že bvchom při zpíváni mohli něco 
zkazit, dostal íakousl »uměleckou« trému, nás 
denně trápil zkoušením. I když isme každý ovlá
dali svůi part skoro už zpaměti, museli jsme si 
— jak on sám říkal — obě qisně »alespoň jednou 
přejeti«. A představte si tu smůlu! Mysleli isme, 
že své sborv dokonale ovládáme, a zatím se ob
jevovaly stále nové a nové chybičky. Ale ko
nečně nadešlo úterý 22. dubna, t, i. den našeho 
vysíláni a my jsme se s odevzdanosti do vůle 
Boží rozjeli do Vatikánu. Při odchodu z domova 
isme od svých spolubratři dostávali všelijaké 
jistě dobře míněné rady, abychom nic nezkazili, 
abychom ukázali, co dovedeme atd.

Konečné isme všichni seděli v aútokaru. kte
rý pro nás poslali z Vatikánu. Ano. vážení čte
náři. tak si ve vatikánském rozhlase váži svých 
»spolupracovníků«, že pro ně posilaii dokonce 
auta. Je to velice dobrý zvyk, který by se mohl 
případně zavěsti 1 v našem rozhlase! Tedy onen 
autokar nás odvážel do Vatikánu. Po krátké iízdé 
římskými ulicemi isme přijeli k basilice sv. Pe
tra. která bývá obvčeiné cílem našich vycházek 
do Vatikánu. Tentokráte však »náš« autokar 
přeiel Svatopetrské náměstí a zamířil k bráně 
po levé straně basiliky. Projeli jsme kolem švý
carské stráže, kolem stráže vatikánských četni- 
ků. projeli isme asi třemi malými nádvořimi a 
konečně isme se octli ve vatikánských zahradách. 
Minuli jsme několik správních budov a mosai
kovou dílnu, která byla při bombardováni čtyři
kráte zasažena: jeli isme kolem krásné budovy 
habešské koleje. kolem jeskyně se soeftou P. 
Marie lourdské. k niž se sv. Otec chodívá při 
svých vycházkách pomodlit. Netrvalo pak už 
dlouho a autokar stanul před budovou vatikán
ského rozhlasu.

Mýlil by se. kdo by si myslel, že vatikánská 
radiostanice ie v nějakém velkém paláci. Na
opak. íe to poměrně malá budova. Kopule na 
Široké vizi stranou nám připomíná, že zde dříve 
bývala vatikánská hvězdárna. Tato však byla 
asi před 20 lety přemístěna do blízkého Castel 
Gandolío a v budově ve vatikánských zahra
dách byla zřízena rozhlasová stanice. Na lejim 
zařízení pracoval sám G. Marconi. Stanice má 
několik malých studií a jedno větši studio, kte
ré isme »okupovali« my. Když isme do něho 
vešli, ani nám nepřipadalo, že Isme v rozhlaso
vém studiu; nikde žádné dláty, žádný-mikrofon, 
jen u stěny stálo harmonium a v rohu pěkné 
piano. Za chvilku však nám přinesli mikrofon, 
rnv isme si vybalili všechny »rekvisity« a dali 
isme sc do zkoušeni. Po »generálce« nám zbý
valo ieště dosti času, jehož jsme použili ke krát
ké vycházce v zahradách.

Konečně se přiblížila hodina, určená k vysí
láni naší relace. Zaujali isme všichni svá místa. 
Každý si honem ieště odkašlával a »ladil« své 
hlasivky. Po několikerém opakováni znělky va
tikánského rozhlasu jsme dostali přesné ve 20.40 
hod. znamení k začátku. K mikrofonu přistoupil 
P. Dr. Olšr S. J., profesor orientálního ústavu, 
aby zahalil naši relaci a — no zazpívání písně 
«-Hospodine, nomilui ny« — přečetl úvod a první 
část listu sv. Otce, zaslaného našim neid. p. bis
kupům k zahájeni jubilejních oslav svatovoi- 
téšských. Druhou část listu sv. Otce přečetl pak 
slovenský bohoslovec Milan. Relaci, trvajíci 15 
min., isme zakončili papežskou hymnou.

Byly to pro nás radostné chvíle, které isme 
trávili před malým mikrofonem, zachycujícím 
a přenášejícím naše hlasy do nejrůzněiších kon
čin. Všichni isme v těch okamžicích v duchu 
dleli doma ve vzdálené vlasti. Mysleli isme na 
chystané oslavy svatovoitěšské a litovali isme, 
že se jich sami nemůžeme přimo zúčastnit. Tim 
vice nás těšilo, že isme sc mohli prostřednictvím 
rozhlasu spojit s vámi všemi, kteří jim budete 
přítomni a že isme se alespoň tak mohli zúčast
nit jejich zaháleni. Proto isme se vraceli domů 
plni radosti a vděčnosti k sv. Otci, jemuž děku
jeme za umožněni oné čtvrthodinky českého a 
slovenského vysíláni ve vatikánském rozhlasu. 
Doufám pevně, že tato naše relace nebyla po
slední a že tímto způsobem budeme moci častěji 
Posílat domů své pozdravy a vzpomínky z Věč
ného města. Jiří Papoušek.

Pax Romana fašistická?
Vráti i jsme se z věčného města a centra lás

ky mírudárné. vyzařující z úžasného pohledu sv. 
Otce, ale byli jsme naráz strženi do neklidu a 
nevyrovnanosti našich vnitřních poměrů — to 
tehdy, když jsme pročítal! článek Obzorů z 26. 
dubna o konferencích Pax Romany. Nemůžeme 
opravdu pochopit, proč redakce Obzorů uveřej
ňuje článek tak neinformovaný a nepravdivý a 
proč si nevyžádala zprávy o Pax Romaně od 
těch, kteří o ni mohou mluvit — to jest buď od 
delegace samé. nebo od našich legaci v Římě, či- 
od nunciatury v Praze. Posuďte sami, jak orgán 
křesf. strany píše o světové katolické organisaci, 
•která — snad proto, že není politická, nýbrž vý
lučně podřízena církevní hierarchii, nemá úpnč 
sympatie poliiiků.

Uštěpačně píší Obzory o tom. že pan kontrolor 
marně stál u dveří zasedací sině Pax Romany, 
když uvnitř seděli zástupci emigrace a španěl
ských vysokoškoláků. Seděli tam — a nevím 
opravdu, proč by tam neměli sedět. Nemůžeme 
připustit — a i sám Vatikán je. si toho vědom — 
aby členem Pax Romany byli emigranti političtí, 
tedy na ipř. Slováci nebo Češi. Tu b.y se jistě jed
nalo o emigraci, která se straní země, v níž je 
náboženská svoboda, jen proto, že její politické 
názory jsou v rozporu s politickými názory, ma
jícími v té době převahu. Na Pax Romaně se 
však jednalo o emigraci, která je mimo hranice 
své země z důvodů náboženských. Na pf-. Jugo
slávie: Na konference Pax Romany byl pozván 
student přimo z Jugoslávie, aby zastupoval kato
lické studentstvo jugoslávské. Tento student se 
ovšem na Pax Romana nedostal, protože ihned, 
jakmile obdržel pozváni, byl zavřen a dodnes 
o něm neni žádných zpráv. Také studenti z Pol
ska se nemohli doslat na konference Pax Roma
ny. protože v Polsku jsou katolické studentské 
organisáce zakázány.

Ne — emigrace na Pax Romane není popu
lární a vedeni Pax Romany má zájem o studenty, 
kteří by přijeli z dotyčných zemi a ne z emi
grace. Ale proč dotyčné země nepovolí student
ské organisace. které by mohly být členy P3X 
Romany? Tak prácí pana kontrolora na Pax Ro
maně nebyla zbytečnou, ale zbytečným je takové 
informování Obzorů,

Do lavice španělské delegace nezasedli oddaní 
stoupenci Francova režimu, nýbrž katolické špa- 
ně ské studentstvo, které už loni ústy svých zá
stupců prohlásilo, že trvá na tom, abj’ Pax Ro
man? byla organisaci katolické akce, kde jsou 
pi'osté katolíci, kde se jedná o problémech kato
lických vysokoškoláků a ne o problémech poli
tických. My snad nevěříme, že může přijet někdo 
zé Španělska, kdo není fašista, ale «pak se ne
smíme divit, že mezinárodni forum nevěří, že by 
mohl přijet někdo z Československa, kdo neni 
komunista. A použfa-li delegace Ústředí katolic
kého studentstva svého pobytu v Rimě také k to
mu. že úporné dokazovala před mezinárodním fo
rem demokratický charakter našeho politického 
života, pak myslím, je velmi nevděčným od stra

O hospodářský řád
V 17. čísle Obzorů, najdeme článek »Hospo

dářské podnikáni, . My mládi chceme k němu 
néco říci. Chtěli bychom se pokusit o poctivé 
hledání cesty z dnešního hospodářského ohaosu, 
kterým se autor článku sice zabývá, ale z kte
rého sám dost jasně cestu neukazuje.

Oč běži?

Autor vysvětluje nejdříve, k čemu má člověk 
užívat majetku a jak jedině lze majetku dosáh
nout. Dokazuje pak, že majetku lze dosíci jedině 
podnikáním a že dnešní chaos hospodářských po
měrů ve světě se nevyřeší a rovnoměrným spra
vedlivým rozdělením statků, jako spíže zabezpe
čením svobodného podnikáni a vlastně jenom tim. 
Pak přechází k poměru státu k svobodnému pod
nikáni v jednotlivých hospodářských řádech (ka
pitalistickém. socialistickém a v tom, který je 
založen na zásadách křesťanských) a na příkla
dech ukazuje výhody a nevýhody toho kterého 
zařízeni,

Kdyby se autor omezil na obranu zásady svo
bodného podnikáni nebo ukázal, jak se k němu 
stavi křesťanství, vykonal by pro ně daleko vice 
a přispěl by tim k většímu vyjasněni problému. 
Takto dal dohromady věc. ve ktere je někde kře
sťanství připisována úloha, již se nepodjalo, 
někde naopak vynechávány křesťanské zásady, 
jež by vynechávány být neměly.

Autorovou kritikou socialismu a kapitalismu 
se zde nebudeme zabývat. Citujeme pouze stati, 
ve kterých předkládá křesťanské učení a po
kusíme se objasnit, co na nich křesťanského je 
a co neni.

Tak především autor piše:
»... můžeme vyjiti jen z jedině zkušenosti, 

která t- našem světí platí vidy a všude: majetek 
lze vytvořit jen podnikáním ... -

Vycházejíce z předpokladu, že práce a podni
káni neni totéž (kdyby tomu tak bylo, museli 
bychom ustoupit, pak bychom ovšem nemohli 
mluvit o podnikáni svobodném), zastáváme ná
zor. že majetku lze dosáhnout jedině prací a 
stavíme proti tomu daleko jasněji formulovaný 
názor jiného křesťanského sociologa:

Pokud jde o lidský majetek, o majetek, který 
má být ve službě člověka, aby udržoval, zaji
šťoval a rozvíjel lidskou osobnost, měřitko tohoto 
majetku nemůže být než lidské. Tímto měřítkem 
nemůže být jen práce. Ale budeme mluvit ciframi. 
Neni možno, aby v našem národě bylo vice než 
10% podnikatelů. Už podle sčítáni z roku 1930 
bylo v republice dělníků (tedy lidí nepodnikají
cích. ale pouze pracujících) kolem 55%, a rol
níků, u nichž nelze mluvit o podnikáni v tom 
smyslu, jak o něm vypráví autor. 34%. a připo- 
čteme-li ještě profesory a jiné státní úředníky, 
dostaneme číslo kolem 90%. takže svobodně pod
nikat mohlo v r. 1930 jen asi 10% obyvatelstva 
a dnes možná ještě méně. Není tedy možno, aby, 
jak stále tvrdl pisatel, měl každý na moři hospo
dářského života lodičku svou, třebaže maličkou. 
Veliká většina národa je přinucena chtíc nechtíc 

ny demokratické, aby zavdávala podnět k nede
mokratickým krokům, jež se daji očekávat v dů
sledku jejího Informováni.

Já sám. jako vedoucí československé delegace, 
jsem nikterak nepozoroval že by poměry na kon
ferencích v Anzio byly zkomplikovány přítom
ností emigrantů. \ Protože sami lito emigranti 
»ustašovští a falangisti« nás žádali, abychom se 
snažili o spojeni se studenty přimo z Polska a 
z Jugoslávie. Situaci však komplikuje další věta 
Obzorů: Dr. Falež. udatný bojovník za práva 
chorvatských Ustašů (vyniká mezi emigraci). Mla
dá Fronta, která piše o Pax Romaně podle Ob
zorů, už uvádi. že na Pax Romaně byla přítomna 
fašistická emigrace v čele s dr. Faležem, váleč
ným zločincem a ustašovcem.

Předně: naprosto nechápu, proč Obzory plši 
takto, když přece dobře znají, jak naše listy vy
rábějí své informace ve světovém formátě na 
základě nepatrných zpráv. Ale nyni se jedná jen 
o mého přítele dr. Stefana Faleže. Předně je Slo- 
•vinec, takže kdo aspoň trochu zná «poměry v Ju
goslávii. strašně se podiví, že by Slovinec bojo
val v řadách chorvatských Ustašů. Už jen tato 
zpráva vzbuzuje nedůvěru. Dr. Falež bojoval však 
— nastojte — celou válku v řadách spojenců 
proti fašismu a prokázal spojencům tak cenné 
služby, že dnes je významným úředníkem Spoje
ných států v Itálii. Necítí se emigrantem a mlu- 
ví-li o Lublani, člověk cítí, jak rád by se tam 
vrátil. Ovšem v Jugoslávii maj! své názory o tom, 
kdo bojoval celou válku tak úmorně proti teroru 
nacistickému, ale nyní opravdu nemá zájem na 
teroru jiné barvy.

Dále vzbuzuje nedůvěru k celému článku Ob
zorů poslední věta toho článku, kde Obzory uvá
dějí, že Němci měli na konferencích v Anzio své 
pozorovatele. Němci vůbec se konferenci nezú
častnili. aëko'iv by jim jistě jako katolíkům ne
byl přistup odepřen. Pozorovatelem na konferen
cích Pax Romany však byl pan R. Sturm, úřed
ník ministerstva informací a tak jediná čs. de
legace byla stopována pozorovatelem svého mi
nisterstva. Nezdá se vám, že pak všechno vy
mlouvání o železné oponě se zdá marným?

Tohle všechno nenapíši svým přátelům z Pax 
Romany, které mám po celém světě. Protože 
bych těžce se dotkl jejich příznivého míněni 
o naši republice, které jsem těžce u nich vydo
byl. Dotkl bych se velmi citelně těch mnoha 
přátel z celého světa, kteří prožili válku v kon
centrácích, v boji v zahraničních armádách, v taj
né službě spojenců a pod., těch, kteří nyní repre
sentují federace Pax Romany. Myslím, že tento 
sbor nebudí dojem asylu fašistů. Ale vám. čte
náři. jsem povinen toto všechno napsat, abyste 
•byli správné informováni a spbéhali vždy na se
he sami, na katolíky jako takové, a ne na ty, 
kteří daji přednost zájmům politickým přéd zá
jmy lidskými a pravdou.

Alois Rozehnal,
vedoucí Čs. delegace na Pax Romaně.

dál se do vleku několika lodi větších a proto 
jedinou celtou k nabyti majetku není svobodné 
podnikáni, ale především práce. Prvotními jsou 
proto problémy kolem ní se točící- a pro tyto je 
nutno hledat řešeni.

A dále piše: .... A jestliže určitý majetek 
je nezbytný pro každého člověka (plně souhla
síme), ab.y se výbcc udržel naživu — a tím spíše, 
aby mohl rozvinout svou osobnost, je pro něho 
nezbytně podnikáni. 1 když někdo — na přiklad 
nemocný člett rodiny — nemůčc podnikat, musí 
ho živit podnikáni druhých.... To už je jiná věc! 
A co když je sám? Cí podnikání ho živi potom? 
A konečně jaképak podnikáni? Především jeho 
práce a spravedlivá mzda spolu se sociálními 
zákony, kiteré oboje ho zajišťuje pro případ cho
roby a stáři.

Vizme však dále: »...Z tohoto základního a 
nezvratného důvodu, každý z nás. kdo se chce 
přidržet křesťanského, opravdu věcného pohledu 
na člověka, must ve všech hospodářských sta
rostech vyjit ze starosti o svobodné podnikáni.*

Proč s timto názorem nesouhlasíme, vysvětlili 
jsme již dříve. Nedotýkáme se naprosto zásady 
svobodného podnikáni, vědouce docela dobře, že 
tuto zásadu křesťanství hájí. Chceme pouze do
kázat, že cesty k nabytí majetku a z dnešního 
hospodářského chaosu nevedou pouze svobodným 
podnikáním, nýbrž že zde existuje činitel daleko 
důležitější totiž vyřešeni dělnické otázky, po kte
rém papežské encykliky Usilovně volají. A ko
nečně, že zásada svob. podnikáni nen[ tak nej- 
důležitějši, jak tvrdí pisatel, dokazuje postup, 
francouzské MRP, kterým — jak prohlásil p. 
poslanec Ducháček — Francie přoráži cestu světu 
z tohoto chaosu, a které ani zdaleka se tak ne
staví za zásadu svobodného podnikání, jako spíše 
za zásadu daleko křesťanštější, totiž za důsledné 
vyřešeni dělnické otázky způsobem, jenž je jistě 
pisateli tohoto článku velmi dobře znám. V tomto 
způsobu (o kterém budeme podrobněji mluvit) 
spočívá hlavni rozdíl mezi křesťanským názorem 
na hospodaření a názory kapitalistickými nebo 
socialistickými.

Není tedy prostě možno, aby každý měl 
vlastní loď, třeba malou, a kdybychom k tomu 
pracovali, bylo by to vskutku reakclonářstvi a 
zpátečnictví, nemající nic společného a duchem 
křesťanským. Lodi zde nemíníme ovšem sou
kromé vlastnictví, za které se stavíme, ale dou
fáme. že ani pisatel toto nemínil. Aby měl každý 
člen národa svou podnikovou loď, nebylo možno 
nikdy v dějinách a. už z toho důvodu nemůžeme 
55% našeho národa malovat fatamorganunazeď.

Nauka vydávaná zde za křesťanskou, vy
jadřuje -snad program nějakého reformovaného 
liberalismu, nikdy však sociální nauku hlásanou 
křesťanstvím a jeho představiteli (Rerum no- 
varum H a 25 Úloha státu).

Není tedy správné vydávat takový názor na 
hospodářský řád za součást křesťanského světo
vého názoru jen proto, aby se ve své neúplnosti 
zalibil více indiferentním lidem a aby se tim

Sv. Pavel bez ciiu?
Některým se zdá, že postupujeme příliš nega

tivně, že stále s někým polemlsujeme. že je lepši 
a užitečnější klidně a poritlvně vykládat náš ná
zor, katolické učeni a katolickou pravdu. Je to 
vysvětlitelné z různosti lidských povah a z růz
nosti stanoviska k tomuto listu vůbec. Kdo však 
uváži, kolik popletenosti, kolik pokrouceué jedno
strannosti a kolik přímých bludů jé ve veškeré 
naši intelekutálni tvorbě, pochopí snad, proč vo
líme takovéto prostředky. Lidský duch potřebuje 
stále jakéhosi vzruchu, aby neusnul, aby pracoval, 
aby chápal. Uměni pedagogické, stylistické, řeč
nické vzniklo do značné míry na základě tohoto 
poznatku. Tohoto vzruchu se dosahuje příklady 
a dosahuje se ho také především dialektickými 
protiklady. Světlo více uchvacuje a strhuje, vystu- 
puje-ll z temnot a zmatků. Nechceme se naprosto 
srovnávat b velkými vzory, přesto však není snad 
tak zcela nemístné připomenout, že slavné dia
logy Platonovy začínával Sokrates sporem se so
fisty, ukazováním na jejich omyly, na jejich so- 
fismata, která od té doby maj! po nlcn jméno, 
a zdlouhavou, nepříjemnou- prací se dopracovával 
k výsledkům, které dodnes tvoři jednu z nejskvé- 
lejšfch součástek naší kultury. Ta sokratovská 
methoda získávala svému původci více nepřátel 
než přátel a nakonec mu vynesla číši bolehlavu, 
protože prý kazí mládež a protože ruší staré, dobré 
řády společenské. Je snad dovoleno poukázali ještě 
na vyšší přiklad. Kristus Pán zemřel zajisté pro
to. aby se naplnila Písma, aby se uskutečnil věč
ný úradek Vykoupeni. Ale co bylo bezprostřední 
příčinou, pro kterou byl ukřižován? Ne proto, že 
kázal svoje blahoslavenství, ba ani ne vlastně pro
to, že se vydával za Mesiáše, — i na to by se 
byli dívali jako na dost neškodné snilkovstvt — 
nýbrž pro své neúprosné stihání farisejskě ne
upřímnosti. nedůsledností a povrchnosti, pro své 
stálé poukazování, jak krátkozraké je přečasto 
to zákonické učenectvi, jinými slovy, pro své vel
mi nepříjemné polemlsovám.

Nemáme ani v nejmenšim úmyslu srovnávatl 
se s Kristem Pánem, a ty, s nimiž debatujeme, 
vydávatl za fariseje; diskuse je nám jen sloho- 
hou formou, kterou považujeme za účinnější a ná
zornější než pouhé objektivní výklady těch nebo 
oněch pravd.

Vzruch polemiky má bytí cvičením ducha, má 
ukazovat mnohostrannost a složitost života a nu
tit nás neustále k sebekritice, k stálému konfron
továni přijatých pravd s praxi, se skutečnosti. Jen 
tak se ony pravdy stanou plodné. Jen tak se 
opravdu v naši duš: zakoření, prostoupl ji celou, 
jen tak je naděje, že se dovedeme vypořádat s kte
roukoli stuaci a že se dovedeme vypořádat čestně 
a opravdu beze zbytku křesťansky.

Vezměme si zase jeden takový přiklad z úvod
níku ve »Svobod, novinách« letošního 1. května. 
Jedná o práci. O čem jiném by měl jednat na první
ho května ? Mimo jiné připomíná, že práce má být 
velkomyslná a milosrdná, myslet 1 na ty,, kteří ne
mohou pracovat. Nejpodlvnéjšf však na tom je, 
když si pisatel mysli, že onu samozřejmost ukáže 
nejpřesvědčivěji tím, bude-li opravovat sv, Pavla 
nebo, jak mu tam civilně říkají. Pavla z Tarsu.

»Kdo nepracuje, ať nejí, řekl Pavel z Tarsu. 
Už G. B. Shaw vtipně poznamenal, že tento nedo- 
my.šlujtci filosof zapomněl třebas na děti, které 
sice nepracuji, ale jídla se domáhají právem hluč
něji než dospěli pracující. Dodejme k tomu, že za
pomněl i na lidi churavé a na ty, kteří už dopra
covali.« Možno takovéhle citováni nazvat skuteč
ně kulturou? Máme právo hájit staré školy jako 
zvlášť výborně vzdělávající, jestliže jejich odcho
vanci mohou vám napsat takovou jednostrannou 
pokrouccnost v úvodníku našeho nejkultumějšiho. 
nestranného deníku? Nemáte spíše dojem, že ta
kovouhle tvorbou jméno kultura se spíše znesvě- 
cuje, že je to kultura bez základu, která na jedné 
straně boři, co as druhé stavi nebo by chtěla sta
vět? Pavlova slova »Kdo nepracuje, ať nejí« jsou, 
jak známo, napsaná jako zvláštní revoluční objev 
na zdech Kremlu. Jistě ne s poznámkou, že jsou 
to Pavlova slova, že jsou inspirovanou součástkou 
Písma svátého. Křesťanství se na tato slova 
s hrdosti odvolává a» dokazuje z nich, že neče
kalo na marxistické reformátory, aby prohlásilo 
potřebnost, závaznost, čestnost a krásu práce. Ale 
nebyl tďsv. Pavel, nýbrž jeho atheističtí popirači, 
kteří s této věty udělali svou jednostrannosti zá
sadu necitelnosti a pohrdáni ke všem, kdož ne
mohou pracovat. Jak je však možno tuto jedno- 
strannosL-přlplsovat Pavlovi, jenž, jak známo, je 
jednou z nejskvělejšlch postav křesťanství, které 
první svět naučilo, že slabi, zdánlivě neschopni 
a neužiteční jsou také lidmi, kteří nosí v duši 
Boži jiskru a kteří za to vyžaduji úcty, lásky a 
péče? Jak je možno takto pokiouceně představo
vat člověka, z jehož listů vyzařuje tolik soucitu a 
něhy s lidstvem. I s jeho bědami a utrpeními tě
lesnými i duševními, v jehož listech čteme nej- 
krásnéjší hymnu na lásku, v jehož listech nám 
zni sténáni celého tvorstva, které touží po míru 
vykoupeni? Ba dokonce výslovně tentýž Pavel 
v listě k Efeským připomíná, aby každý pracoval, 
aby pracoval rukama svýma, a to proto, aby měl 
z čeho pomáhat těm, kteří jsou v nouzi a bidé. 
(List k Efes. kap. 4, 28.) Možno si přát jasněj
šího a výslovnějšího vyjádřeni? Jsou tedy skuteč
ně duchaplné úvahy starého ironlka Shawa a jeho 
českého opakovatelo ze »Svob. novin«? Není to 
spíše znamení jednostrannosti, neznalosti Bible, kte
rá přece zůstává zákládnfm pilířem naši kultury. 
1 kdybychom se na ni nedívali jako na inspirova
nou knihu Boži ? Je možno zůstat klidným a ne
připomínat neustále našim lidem tyto jednostran
nosti a nabádat je tak. aby svou opravdovosti, po
ctivým studiem zdrojů křesťanského zjeveni, stá
lou snahou opravdu všestranného poznáni viry od
činili tuto jednostrannost, z níž vznikala vždy sek- 
tářstvi všeho druhu, z níž vzniká 1 dnes ona ne
možnost dorozumění? ak.

získalo voličů pro politickou stranu, Domníváme 
se, že by bylo jak ve větším zájmu lidi, žijících 
v našem státě, tak strany, která to 3 prováděním- 
sociálního programu církve mysli docela vážné 
vykládat sociální učení církve nezkresleně, a 
nejen to. nýbrž se o ně v parlamentě zasazovat, 
t. j. podávat ve světě a v našem státá sociální 
důkaz existence Boži. Pavel Zor.



Mladá fronta - stále 
ta stará...

Deník Svazu české mláC. že «i všiml -9. dubna 
kritiky nepovedeného filmu »Jan Roháč z Dubé., 
který zamítla fdrnová rubrika * Katolíka*. Aby 
'»Mladá fronta- byla informována i o j.ných po
sudcích o tomto filmu, upozorňujeme čilou redakci 
na dubnové číslo Ki estonské revue*. kterou vy
dává YMCA, Křesťanské sdruženi mladých, 
mužů, blízké evangelickým církvím, Pro .zajíma
vost citujeme několik úryvků, které ukazuji, že 
naše kritika »Roháče z Dubé* není nijak ten
denční,

»Křesťanská revue* p še:
„Film r,Roháč z Dubě* ... naprosto nesplnil 

očekáváni, která jsme do něho vkládali. Diváka 
zarazí ta skutečnost, že není uveden žádný od
borný historický poradce. Ve filmu přichází jeden 
anachronismus za druhým »zánik spanilé jízdy* 
v bitvě u Lipani, Rokycana korunuje Zikmunda 
za českého krále! aid.), kontaminace událostí, 
jež spolu vůbec nesouvisely; vše podmalováno 
přehnaným potriotismem, pokvětnovou náladou, 
nešetřící banálními hesly (pravda zvítězila!) a 
slovanskou vzájemnosti a okořeněno milostným 
příběhem Roháčovy dcery Ludmily, která na 
jedné straně má 'utužit jednotu česko-polskou, 
na druhé pak ukazuje »zvrhlého« p. Hynce 
Ptáčka z Pirkštejna, Zkrátka a. dobře, je to Ja- 
bule, za niž by se nemusel stydět historický spi
sovatel z doby rokvětu, romantismu, ale která 
naprosto nemůže býti ke cti ani dnešním auto
rům, ani české historiografii. ... A v tomto filmu 
můžeme dokonce vidět, jaké scr.e nehoráznosti 
ne při pokusu o oživení hus.tských postav ne
zbytně dopustí ka.dý, komu je vnitřně czi bib
lická víra v Boha, v Ježíše Krista, která byla že
noucí silou myšlení i činů našch husitů Uráží 
Hfís však povrchni vysluhování večeře Páně, té
měř nepřetržité omíláni husitského bojového 
chorálu. Pak laciný optimismus, který zahlazuje 
pohotově veškerou, tragiku líčených události. 
A bombastický závěr, ve kterém už už bylo ře
čeno naplno, že pojítkem našeho národa je jed
nota půdy a krve.“

Tol k tedy hlas z druhé strany. Možno se- pak 
divitl našim výhradám? Mladá fronta* by si 
měla uvědomit, že by jí daleko lépe slušelo, kdyby 
poradila pánům »umělcům.«, kteří nyní mluví do 
filmu, aby si sbalili nádobičko, že už je nejvyšši 
čas. Český film potřebuje méně ostudy, A. B.

FILM
pro všechny. -

Zápas o moře. GB. Osek z bojů spojeneckého loď
stva s n&neckými ponorkami v Atlantiku. Předností 
filmu jsou jednak sbvělň barevná fotografie, jednak 
to. že představitelé nejsou herci z povoláni, nýbrž 
opravdoví námofuí vojáci. Proto film působí dojmem 
skutečnosti a střízlivosti, v niž tím více vyniká ne- 
patetická statečnost, vytrvalost a soudržnost anonym
ních hrdinů druhé světové války.

Pro dospělé.
Synově hor (s výhradou). SSSR. Boje Jugosláv

ských partyzánů proti něfňěekýfli vetřelcům
Postrach bilctářů (s výhradou). F. Nenáročná ve

selohra o t. zv. sportovci, který- se všude dostane za
darmo.

Černé komando (s výhradou). USA. Tragikomedie 
z divokého zapadu o texasském kovboji, který Jako 
velitel policie potírá tlupu záSkodniků. Jejtž vůdce Je 
zároveň jeho sokem v lásce k dceři majitele banky.

Srdce pod maskou (s výhradou). USA. Daléi film 
režiséra Duvlviera kterým* se ve třech dosti neprav
děpodobných povídkách naznačuje řešení otázky 
o tom. že sen, či pověra může ovllvnitl Jednání člo
věka pouze do tě míry, do Jaké to sám pasivitou své 
vůle připustí.

Nedoporučuje se.
Modelka. USA. Hudební a taneční veselohra s všed

ním námětem.

HUDBA
Jfác .sí', na parniť jubilea 950 let od umučeni 

sv. Vojtěcha, v kostele v Břevnové
(V ncdeli 27. dubna“ 1947.)

Památka světcova umučení byla uctěna slav- 
nosniml bohoslužbami, na nichž užší sbor 
»Scholy cantoruiTu (sbormistr prof. Venhoda) 
zpíval velkou mši Palestrinovu »Missa Papae 
Marcelli«; měnlivé mešní části byly zpívány ře- 
hořským chorálem. Těm, kdo obcovali mši sv, 
byla- dána možnost, aby vyslechli kárový zpěv, 
který podával ve svém zpěvu liturgickou hudbu 
nejryzejší církevní formy, která doprovází, do
plňuje i symbolicky vysvětluje postup oběti ol- 
tářní. A hned, menu uvésti, že byla tu repro
dukce v ideálním slohovém pojetím Bylo možno 
znamenat po poslechnutí zpěvu, jak tu samo- 
rcstle vyznívá čistá církevní katolická hudba, 
jpk chorál k umělé staroklasické hudbě se sou- 
rodě pojí a jak i způsob podáni, cdbomě vedený, 
dovede vyvolali prostředí podivuhodné souvis
losti. Bylo tu možno zjišťovat, jak je nutno pře
nášet onen zvláštní, vrcholně jemný, splývavý, 
vláčnosti strunných nástrojů připodobněný způ
sob přednesu chorálu i na zpěvnou melodii sbo
rovou; bylo možno jak v chorálu, tak ve mši, 
vycifovat ono citově prouděni, jež již starý cho
rál a stará polyfonie tak věrně a zaostřeně do
vede vyvolávati v hudebním zpodobněni nádhe- 
ryplných moletových i mešních textů. důsledek 
oné liturgické dramatičnosti (chápejte: onoho 
jemného cdlišcvání, odstiňováni), již je podivu
hodně prosycována hudba chorálu i starého 
sborového čtvřhlasu; zjevovala se i estetická 
pravda církevního předpisu, že chlapecký sbor 
je zvlášť vhodným pro přednes právě tohoto 
starého polyfonniho slohu. .Cirkevni hudba je 
uměnim účelovým’ má sloužiti liturgické potřebě 
při církevních oficiich. Chceme-li ji slyšet 
v dokonalé slohové jednotě, pak může se 
to státi právě v těch artefaktech, jak byly uve
deny. a v podobném způsobu reprodukce, jak 
tomu bylo ve vylíčeném případě

Prodám úplné dílo »Theologické summy »v. To
máše« za Kčs 1600.—. Nabídky pod zn. »IKA 78« do 
adm. t. I’.

Z domova a z ciziny
Tolsku. Kardinál 

k jubileu sv. Voj-
Posláni sv. Vojtěcha v 

Hlond, primas polský, vydal 
těcha pastýřský list, z něhož vyjímáme následu
jící místo, ukazující, jak svati působí i po smrti, 
ba jak působí více po smrti, právě proto, že 
právě po časné smrti žijí lepším, skutečnějším, 
věčným životem. Svati jsou nejlepši diplomaté 
a nejlepši sjednotitelé národů. Kardinál píše: 
Sv. Vojtěch přišel do Polska na pozvání Bolesla
va Chrabrého na podzim r. 996. Nebyl to první 
Cech, jenž vstoupil do dějů Polska. Třicet íet 
před nim přišla dobrá kněžna Doubravka. 
Přišla k nám s posláním náboženským: jako 
chot krále Meèislava I. »usilovala o obrácení 
svého manžela a byla vyslyšena.« (Toto jsou pa
trné slova staré kroniky.) Za ni přišla do Polska 
první skupina kněží, kteří byli Češi. A proto 
zasluhuje účast, kterou tento bratrský národ 
měl na pokřestění Polska, vděčné vzpomínky. 
S radosti a vděčnosti ji připomínáme při těchto 
slavnostech jubilea sv. Vojtěcha, jako jeden 
z nejstarších důvodů k našemu vzájemnému po
rozuměni, k upřímnému přátelství a k šťastné
mu souseděni.«

Důležité datum v dějinách církve francouzské 
a možná celé církve katolické. Tak nazývá Fran
cois Mauriac postní pastýřský list kardinála- 
arcibiskupa pařížského o vzestupu nebo úpadku 
Církve v dnešní době. Podle tohoto listu ide dnes 
skutečně o všecko. Pastýřský list upozorňuje na 
to. že Církev íe jednak nevěstou Kristovou, tě
lem Kristovým, to lest, že nese známky nezmě
nitelné věčnosti. Přesto však tato církev žiie a 
rozviji se mezi námi každý den v nesčetných 
konkrétních okolnostech dějin lidstva. Z toho 
nutnost přizpůsobováni a změn. Zkrátka ne
ustálá nutnost sDoiovat věčné s časným. Z této 
dvoii stránky Cirkve plyne též dvoii nebezpečí. 
Utkvíme-li příliš na časnosti Cirkve. utoneme 
v modernim světě, jemuž se budeme chtit ne
prozřetelné přizpůsobovat. Stejně však nesmíme 
propadnout integrismu. (Mauriac upozorňuje, že 
toto Iméno. označujíc! děsivé zlo. se po prvé ob- 
ievuie v úředním církevním dokumentu.) Inte- 
grismus ie podle zmíněného pastýřského listu 
duševní stav křesťanů, kteří se odtrhuji, pře
rušují styky se světem, odsouzeným k zániku, 
zařizují se ve stavu nesmiřitelné rozluky, jakoby 
existovala strana Kristova, stojící proti ostatním 
stranám, a když to okolnosti dovoluji, používají 
pomoci ramene světského, aby získali násilím 
převahu nad protivníkem. Přineseme Dřiště ně
které ukázkv z tohoto zajímavého pastýřského 
listu, jenž znamená důležité datum v dějinách 
Cirkve.

Times přinesly před několika dny stručnou 
zprávu, že zemřela americká spisovatelka Willa 
Ca herová. Autorka slavných románů »Smrt si 
jde pro arcibiskupa«, «Stiny na úskalí«, »Lucy 
Gayheartová« a »Naše Tonička«, se narodila 
před šedesářipěti lety ve Virginii a v devadesá
tých letech minulého století přišla jako osmi
leté děvčátko s prvni velikou vystěhovaleckou 
vlnou do Nebrasky. Zde vyrůstala mezi Dány, 
Nory, Cechy, Poláky a Němci, kteří ji seznamo
vali s evropskou kulturou, jež ji ovlivnila a po
znamenala pro celý život. Vě svých knihách uka- 
zuie celému světu málo známé hrdinství prvních . 
misionářů Ameriky. Jeji literární dráha vedla 
od katolických českých farmářů v »Naši Toničce« 
až k velkolepým freskám katolicismu osmnác
tého století »Smrt si jde pro arcibiskupa« a 
»Stiny na úskali«. Patřila mezi největší katolic
ké spisovatele naší doby. J. D.

Spojková kancelář mezi Vatikánem a 
UNESCO. UNESCO je. lak známo, kulturní od
bočka Orfianisace spojených národů. Vatikán ne
náleží oficielně k této mírumilovné a kulturní 
oraanisaci. přesto však se o ni živě zajímá. Jako 
viditelný projev tohoto zájmu byla v těchto 
dnech zřízena mezinárodni komise, která má za 
úkol obstarávat spojeni mezi Vatikánem a 
UNESCO. Místnost této komise byla nrávě ote
vřena v Paříži za předsednictví Msgr. Roncal- 
liho. apoštolského nuncia ve Francii a p. de 
Blonava. ředitele kanceláře UNESCO.

Pravoslavná cirkcv bulharská hledi zabránit 
rozluce cirkve od státu. Podle návrhu nové ústa
vy bulharské má býti provedena rozluka cirkve 
od státu. Sv. Synod pravoslavné cirkve bulhar
ské zaslal vládě memorandum, ve kterém žádá 
zachováni duchovni jednoty národa bulharské
ho. Kdybv však rozluka přece jenom byla pro
vedena. žádá sv. Svnod. aby se provedla v du
chu dobré vůle a vzájemné'loyálností za těchto 
podmínek: pravoslavná církev bulharská bude 
uznána iako veřejná instituce s právem zřizo- 
vati své ústavy a s úplnou volnosti svého jed
náni. Je třeba uznat svobodu víry, bohoslužby, 
kázáni slova božího, steině pak svobodu vyučo
váni a právo zakládat ústavy křesťanské charity. 
Sv. Synod dále žádá, aby ústava zaručila nut
nou hmotnou pomoc církvi se strany státu, aby 
civilní manželství nebylo povinné atd.

Stará Boleslav patřila tuto neděli studentům. 
Bylo jich tolik, že ani poutní chrám P. Marie 
nemohl pojmout! všechny ty kteří přišli prosit 
svou Matku. K překvapeni těch, kteří nečekali, 
k radosti očekávajících a k povzbuzeni mnohých 
poznali v tuto neděli studentky a studenti ra
dostnou silu své jednoty, poznali z úst kazatele 
P. Dr. Urbana nutnost této jednoty a cestu k ni.

Dej Bůh, aby tyto téměř dva tisíce studentů 
poznalo i sílu svých modliteb v milostech a v po
žehnáni, jež si vyprošovalo před obrazem Matky 
Staroboleslavské.

Rimov u Ces. Budějovic. Mezi duchovni stat
ky každé země náleží listě v prvé řadě tradice 
posvátných mist. Zatím co politické změny 
znamenají přerušeni mnohých tradic, ucho
vávat! si duchovní tradice svou neporušenou 
životnost a zazáří v novém světle. Jistě 
jsme si mohli povšimnout!, že v poslední době 
povstala mnohá z našich poutních mist, která 
znamenají část duchovního bohatství naši země, 
k novému životu. V těchto dnech se obraci na 
naši veřejnost kruh přátel mariánského poutní
ho místa Rimova u Ces. Budějovic s prohláše
ním o založeni Matice řimovské k ochraně to
hoto místa a s prosbou o spolupráci. Rimov. du
chovni středisko doudlebského kraje. Kaplička

a Krumlovská ie jedním z nelkrásněišich pout
ních míst a svými našiiemi se řadí mezi naše 
hlavni pouťové svatvně. Přejeme zdar a Boži 
pomoc k dílu, které znamená přínos našim du
chovním statkům a prospěch katolického života 
v celé, vlasti. —da.

Kde je kriminál? V těchto dnech vyšel z kri
minálu muž. který byl .od revolučního května 
1945 ve vazbě a k.yž se konečně dočkal soudu 
byl propuštěn na svobodu, poněvadž nebyl shle- 

■ dán ani udavačem, ani kolaborantem, ani zločin
cem proti národu a republice za ókupace. Tento 
muž. který ztratil 24 měsíců života, protože byl 
bezdůvodně nařčen, byl dotázán konečně iednim 
z nás. co soudí o našem životě všedních dnů. do 
kterého .se vrátil z kriminálu. Tento muž v od
povědi přiznal, že se vrátil mezi žalobničky a 
nařikače. mezi lidi smutné pýchou, vzdychavé 
nadutosti a utrácené strachem z ješitnosti. Ten
to muž se vyjádřil, že na potkání musí utěšovat, 
přemlouvat a ujišťovat lidi na svobodě, kterým 
nebyl zkřiven vlásek na hlavě, ale kteří mnohdy 
křivdili, že svět, do kterého se vrátil z kriminá
lu. není kriminálem neihoršim. neinespravedli- 
véišim a neineutěšeněišim. když »pravda vité- 
zi!< A tak muž z kriminálu místo aby byl utě
šován. že nemá kam by hlavu složil, vlévá na
ději. útěchu a sílu všem těm. kteří v kriminále 
nebyli a vynášeii svůj hořký soud nad životem, 
jaký žiji a nevytvářejí tak. aby jim nebyl kri
minálem svobodv. mo

Přirovnáni. Před soudem o Gaidovi vyiádřil 
se svědek, že oblažovaný s Němci nepracoval a 
jako důkaz uvedl Gajdův někdejší výrok: ’Ra
ději budu slovanským bolševikem než němec
kým nacistou!« Na přednáškovém večeru na 
thema »Židovská otázka u nás« uvedl ministr 
J„n Masaryk, že se stydí, do hloubi srdce se sty
dí. že stoii na řečnické tribuně bývalého praž
ského Německého domu, který je nvni Slovan
ským domem a je nucen mluvit o antisemitismu.

Který Josef? Naši levičáci polepuii svět ná
pisy: »Jednotný národ — jednotná škola«. Do
mnívají se patrné, že tím nadchnou obecenstvo 
pro svoje plány ohledné mládeže. Já ale myslím, 
že toto ieiich očekáváni spočívá na trapném 
omylu. Totiž: íe docela pravda, že během války 
naši lidé říkávali, třebas na 19. března, se zvlášt
ním důrazným přízvukem: «Ať žije Josef!« A ie 
také pravda, že to byl Josef, který náramně ze 
široka mluvíval o jednotném národě a jednotné 
škole. Josef tohle všecko chtěl: abv byla ied- 
nolná škola, jednotná organisace mládeže, ie.d- 
notná politická výchova, jednotný světový názor, 
jednotná státní mládež, jednotný národ.- jeden 
národ, jedna Riše. jeden Vůdce. A nebude círk
vím ti pěno, abv vnášely rozdvojeni do řad mlá
deže a tříštily jednotu národa. A mládež nebude 
patřit rodičům, nýbrž státu. A dítě ve třech le
tech dostane do, rukv nraporeček. a potom stej
nokroj a bude ideově zaměřené- a nepustíme ho 
až do smrti. Tak to řikal Josef. Jenže tadv je ten 
omvl. Ten Josef, který dělal propagandu jed
notné statni mládeže a zřídil pro ni v Cechách 
Kuratorium, to nebyl ten Josef, kterému náš lid 
přál »Ať žije!« To nebyl Josef Stalin. To byl Jo
sef Goebbels. Jindřich Středa.

»Abys úrodu zemskou dáli a zachovat! ráčil.« 
V prosebném trojdenni, které po staletí před
chází svátek Nanebevstoupení Páně, bude křes
ťanstvo na celém svétě vedle jiných proseb vo
latí k nebí i prosbu tuto. Příšera hladu se stále 
ješ ě pliži světem. Sucho ohrožuje i naše pole. 
Vzpomeňme sí i my na tyto potřeby, modleme 
se církevní modlitbu za déšť: »Bože.l v němž 
žijeme, hýbáme se a existujeme: sešli nám pří
hodný déšť, abychom měli dostatek potřeb čas
ných a s tím větší důvěrou toužili po hodnotách 
věčných.«

O Turinském plátně. Nemáme v úmyslu 
umlčovat pravdu, jak se domníváte, nemáme 
však také v úmyslu vésti staleté spory, které 
i dnes rozděluji vážné lidi v pro a proti a které 
přece nejsou neipodstatněiši. Naše víra nestojí 
ani nepadá s pravosti Turinského plátna. Dnes 
jde. jak píšeme na jiném miste, o všecko, ide 
o Boha vůbec, o Božství Kristovo, o celý nábo
ženský řád. o celý mravní zákon. To vše se ni
kdy nerozhodne, to vše se nikdy podstatné ne
změní chemickými reakcemi fotografů a jinými 
podobnými procedurami. Právě proto se jimi 
nechceme zabývali, zvláště když máme tak jako 
tak málo místa.

Se «chválením nejd. pražského ordinarlátu 
& všech Českých ordinariátů vychází

ČESKÝ KANCIONÁL 
SVATOVÁCLAVSKÝ
Vrací se k původnímu zněni chrámových pis* 
ní po stránce melodické, rytmické a textové. 
Je opatřen notami a napravuje tak nedostatky 
většiny českých zpěvníků. Byl doporučen 
J.E. Dr J. Beranem, arcibiskupem pražským, 

jako

ƒ jediný zpěvník rfo našich chrámů A 
Obsahuje 75 vybraných písni

l Cena váz. výt. v plátně Kčs 30'- J

VYDAL NEJD. PRAŽSKÝ OR DINAR IÁT PÉČÍ ORKCNÊ 
JEDNOTY CYRIL5KÉ V NAKLADATELSTVÍ
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KNIHA, v níž promluvil Bůh k lidem 

KNIHA, která je základem naší kultury 

-RADOSTNA ZVĚST o dědictví, které 
jest nám přislíbeno od věčnosti. Slovo 
vyslovené Ježíšem Kristem a jeho 
apoštoly:

NOVÝ ZÁKON
který nám ukazuje smysl našeho života, 
'lato kniha ležela na stole našich domo
vů jako duchovní pokrm. A bylo dobře. 
Bude dobře, bude-li dnešní člověk cist 
slovo boží k lidem

I' všech knihkupců - Cena vázáného výluku Kčs 60

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD
V PRAZE II. KARLOVU NÁMĚSTÍ ČÍSLO 5

Univ. prof. Dr. Fráni. Kop: Trvá doMid právo 
metropolitní kapituly olomoucké vollti arcibiskupa? 
Tato aktuelni otázka řeši se zde odoornikem, profe
sorem církevního práva na právnické fakultě Masa
rykovy university v Brné. Expeduje Lidové knihku
pectví v Olomouci. Cena Kčs 25.—.

Pobožnosti k sv. Janu Nepomuckcmu 
na Karlově mostě. Od čtvrtka večer dne 15. 
května (Nanebevstoupení Páně) až do pátku 23. května 
včetně koná se každého dne u sochy světcovy na Kar
lově mostě pobožnost. Začátek v 8 hodin večer. Dne 
16. května se vyjde k so5e světcově průvodem z ko
stela sv. Tomáše v Praze III. ve %8 večer. — Je to 
smutné, když se u sochy sejde Jen hlouček lidi k po
božnosti, jako tomu bylo loni. Cl už přestali Češi sv. 
Jana ctít?

6 malých dítek jedné katol. rodiny v Praze 
hledá pro svoji maminku pomocnici v domácnosti, 
dobrou katoličku. Nabídky na zn. »V měsíci marián
ském - IKA 80« do adm. t. 1.

Katolická rodina hledá domovnictví v Praze. Zn.: 
»Pokoj, kuchyň - IKA 77« do adm. t. I.

Hlídám hodnou dívenku od 14 let k lehké domácí 
práci, která by našla druhý domov v dobré rodině 
v Praze. Značka: »Obchodník IKA 81« do adm. t. 1.

vycliázl s církevním schválením.
Dobro vol. DřísDévky na vvdáváni časopisu ísou vítány. 
Vvdává Svatováclavská Liga v Praze TV.. Hradčanské 
náměstí 8. — Telefon 617-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází týdně - Předplatné na celý rok 
Kčs 70.—. jednotlivá čísla Kčs 1.50. — Poštovní spoři
telna Praha 208.401. — Řídl P Adolf Katpr T J. 
s redakčním kruhem — Odoovědnv redaktor Josef 
Bláha. — Používáni novinových známek povoleno 
ředitelstvím pošt a telegrafů. — Dohlédacl pošt, úřad 

Praha 15. — Vytiskl Zlvnotisk v Praze XII

DVĚ VRCHOLNÁ DÍLA NÁBOŽENSKÉ LITERATURY

Vydáme v dokonalém překladu a y dokonalé úpravě 

ítíMSKÝ MISÄL
Pro 4. úplně latinsko-české vydáni opět připravil

P. MARIAN SCHALLER O. S. B.
Oblíbenost a výtečnost Schallerova překladu byly již mnohokrát zdůrazněny a 

prokázány. Novým vydáním vycházíme vstříc všeobecné touze po této základní 
knize našeho náboženského života. Nové vydáni je doplněno některými novými 
mešními formuláři a vyjde opět na původním lehounkém biblovém papíře.

ŽALTÁŘ
1. vydání podle nové římské edibe, nařízené Piem XII., provedl 

PROF. BEDŘICH MALINA.
Nový překlad má véechny ony nádherné kvality, Jaké má obdobně překlad 

Schallerova Misálu. Rovněž ŽALTÁŘ vyjde v úpravě 1 a 11 n s k o-č e a k é. Knihu 
uvítají nejen kněží, ale 1 laici, kteří dnes touží modlitl se přímo modlitbami Církve. 
Obě dila vyjdou asi koncem měsíce zař/. Provedte liž dnes svou objednávku Knihy vám 

dodá každý knihkupec nebo přímo
NAKLADATELSTVÍ

BOHUSLAV R U P P
Praha II, Jindřišská 23. Tel. 311-87
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Projev o svobodné škole KE DNI MLČENLIVÉHO SVĚTCE

který učinil njdp. Dr. JOSEF BERAN, 
arcibiskup pražský a primas český, na 
manifestačni schůzi katolického lidu 
za' svobodné školství v Praze dne 

13. května 1947.

Pražané! Katolíci!

Jsem vám všem vděčný za účast, již jste 
projevili tak významně souhlas s nutnosti 
svobodné školy v našem státě. Je to jisté po
zoruhodné, že to jsou právě katolíci, o nichž 
tak často se piše a mluvi jako o zaostalých 
a nepokrokových, kteři manifestuji za svo
bodnou školu a tím i za svobodu vůbec. Hned 
na začátku zdůrazňuji, že dnešní schůze musi 
miti ráz manifestačni. Není to tedy ani schůze 
debatní neb protestní, ani schůze pracovní. 
Ne, my všichni katolíci z Cech, Moravsko
slezské země a ze Slovenska chceme zde svými 
zástupci prohlásiti, že jako přejeme svobodu 
všem, tak si ji přejeme i pro sebe.

Ve svém veřejném projevu ze dne 9. břez
na t. r., zaslaném všem redakcím a zodpověd
ným činitelům, jsem důtklivě předložil k uvá
ženi tři závažné připomínky. Nedostal jsem 
na ně s žádné strany odpovědi, právě tak jako 
zůstalo bez povšimnuti memorandum biskup
ských porad o této otázce z podzimu loňského 
roku. Považoval jsem proto za nutné vyhověti 
práni vás všech, a ozvat! se znovu, neboť 
jsem k tomu zavázán nejen úřadem arcibis
kupa, nýbrž i jako býv. pol. vězeň, jenž si ,ie 
vědom dobře toho, že jestliže podle výzvy p. 
presidenta všichni političtí vězňové mají být 
živým svědomím národa, pak to musi být 
v první řadě politický vězeň-arcibiskup, jak 
mne o to také bratři političtí vězňové výslov
ně žádali. A být svědomím národa, to nezna
mená jen Činiti výtky po nedobrém skutku, 
to znamená i varovat a výstranu dávat, aby 
bylo zabráněno skutku nedobrému. Národem 
pak nutno rozumět nejen lid, nýbrž i ty, kdož 
vládu lidu representuji.

A prohlašuji znovu: uzákoněni a podepsá- 
ni návrhu nového zákona školského, by bylo 
nešťastným poškozením národa i státu. Ná
roda vzhledem k vnitropolitickým důsledkům; 
slátu vzhledem k důsledkům mezinárodním. 
Kdo to popirá, projevuje bud' neznalost, ane
bo zlou záměrnost, a neni možné, aby zodpo
vědní činitelé, zastupující lid, si před lidem 
na s»be uvalili vinu neznalosti věci, tím méně 
zlé záměrnosti.

Nebudu opakovat to, co jsem řekl již 
v prvním svém projevu. V osnově navrhované 
rozlišuji dvě základní věci: zavedeni jednotné 
školv a zestátněni veškerého škols*vi. Pokud 
se týká zavedeni jednotné školy, všichni zod
povědní činitelé v záimu demokracie a svobo
dy musí býti proti ideovému, nacisty a fašis
ty násilně zaváděnému žgleichšaltování naše
ho školství. Celý národ je v tom zajedno, že 
neni možné u nás zavádět něco, co by bylo 
i jen napodobováním nacismu a fašismu.

Jde-li o zavedeni jednotné školy z důvodů 
sociálních, aby všem bez rozdílu, maji-li po
třebného nadání, bylo sociálně umožněno ja
kékoliv studium, pak i my katolíci tuto snahu 
budeme svorně podporovat.

V jednotlivostech. odborné diferenciace 
• přenecháváme rozhodnuti oclbomíkům, jejichž 

hlasu jistě musi býti dbáno, má-li zákon býti 
rozumným zákonem. A nerozumné zákony by 
v demokratické vládě neměly být navrhovány 
a schvalovány.

Jsme tedy v této části osnovy zákona roz
hodně proti násilnému žgleichšaltování ideo- 

<vému v našich školách, a jestliže by zodpo
vědní činitelé viděli, že je nutné z důvodů so
ciálních zavěsti jednotnou školu s rozumnou 
diferenciaci, to přenecháváme jejich zodpověd
nosti a zodpovědnosti odborníků.

Rozhodně se však stavíme proti zestátnění 
všeho školství, a to z důvodů právních, fi
nančně hospodářských a zásadně demokra
tických.

Je velmi sporné, zda může obyčejný zá
kon, jenž podle návrhu nemá ráz ústavního 
zákona, platně uzákonit něco, co je proti do
sud platné ústavě první republiky. Stále se 
nám tvrdí, že jsme ve státě právním, pak ale 
v první řadě zákony musi toto tvrzeni doka
zovat. A ústavní listina první republiky za
ručuje svobodu škol, již by navrhovaný zákon 
zrušil.

Hospodářská a finanční situace rozhodně 
vyžaduje, a stále je to veřejně opakováno, 
aby všecky složky, tedy i státní, šetřily. Těž
ko by se asi dokazovalo, že zestátněni škol 
by bylo akci pro stát úspornou. Považuji z? 
zbytečné se o tom blíže šířit, třebaže i v té 
věci se již dály pokusy, věc vylíčit jinak, než 
je ve skutečnosti. Neklamte lid, to neni demo

»Dodám ještě, íe to „temno” XVIII. století (znám jeho stíny snad více než jiní) mělo v jiném 
směru také dosti světla i tepla, že to byla doba, kdy nejen pražská města ožila podivuhodnou 
krásou baroka, ale kdy celý národ až do poslední vsi, do poslední chatrče, do posledního vzoru 
krajky a do poslední melodie lidové písně naplnil se životní radostí barokové kultury, pronikající, 
tvořící, budující novou společnost, nový národ, z něhož vyšlo naše obrození, z něhož vyšly naše 
generace. A kult svatojanský byl více než půldruhého století missa solemnis náboženského a při 
tom jaksi česky náboženského cítění této doby. A co v něm bylo estetického půvabu! Co byla 
Praha 16. května! O to vše Jste nás svou nenávistnou a omezenou agitaci ochudili...« Jos. Pekař.

Jak se u nás učí dějepisu, ukazuje toto místo z J. S. Tence »Stručné československé dějiny« 
(Statni nakladatelství v Praze 1946. str. 35): »Arcibiskup Jan z Jenštejna byl člověk svárlivý a 
pyšný.« — Naproti tomu píše Pekař, jehož autoritu, přes všechny stranické zášti dneška, nebude 
jistě nikdo popírat: »Jan z Jenštejna Je muž velmi vzdělaný, jenž v nejednom traktátu řeší pal
čivé otázky své doby (v tom již i základní problémy husitství), muž svátého života, asketa, mystik, 
básník, horlivě oddaný myšlence nápravv mravů a prohloubeni zbožnosti v kléru i lidu, mimo

chodem řečeno i přítel myšlenky, aby statky selské na rozsáhlých statcích církevních staly se 
plným dědičným majetkem sedláků (kterou později doporučoval Hus). Jeho předním úředníkem 
ve správě arcidiecése je konečně Jan z Pomuka, generální vikář. Již z toho, co pověděno, musíme 
souditi. že osobním tajemníkem a potom generálním vikářem takového arcibiskupa mohl býti jen 
muž příkladný a dobré pověsti.«

kratické, a nevyplácí se to nikdy. Dějiny nás 
o tom poučují.

Důvody zásadně demokratické poukazuji 
na to, že zestátněním škol, stejně jako 
zgleichšaltovánim, by byla zákonně potřena 
idea svobody náboženské, jež musí býti zaru- 
i novou ústavou, má-li tato ústava být v zá
sadě demokratickou, a chce-li_si náš stát udr
žet před světem právo na název státu demo
kratického.

My katolíci jsme na to hrdi, íe můžeme 
zde veřejně připomenout, co je všeobecně 
uznáváno, že v době okupace se naše školy 
církevní a náboženské v Cechách a na Moravě 
v ohledu národnostním a státoprávním osvěd
čily. Je to dokladem, že právě tyto školy vý
chovou náboženskou vychovávají též k vědo-

Moderpí pohanství
Zmínili isme se v minulém čísle o Dastvř- 

ském listu Dolského primasa kardinála Hlonda 
k iubileu svatovoitěšskému. Přinášíme dnes le
den výňatek z tohoto listu, ienž se nám zdá 
zvlášť aktuelní.

»Dnes leží nad světem stín nového pohanství. 
Toto pohanství nemá nic společného se zbožnou 
modloslužbou našich předků. Moderní pohanství 
není náboženské a nechce jím býti. Má spíše 
rysy bojovného atheismu, jenž netoliko zneuzná- 
vá Boha a odmítá Jakýkoli Boží prvek, nýbrž 
přímo uráží Boha, snaží se věsti proti němu 
válku. Přívrženci dnešního pohanství chtějí na
hradit úctu, náležející Stvořiteli, uctíváním tvor
stva. pozemských věcí, rozvoje hmoty. Ve všech 
odvětvích kultury a života se snaží odstranit! 
každou stopu a každou myšlenku náboženskou. 
Nechtějí připustit, aby zřízeni Církve mělo vliv 
na výchovu mládeže. Velkým revolučním roz
machem se pokoušejí odkřesíaněním společného 
života zřídit mezinárodní atheismus. Methody 
tohoto moderního pohanství se mění podle zemí 
a podle způsobu, jak jednotlivé národy reagují 
na jeho podnikáni. V nejedné zemi rozdmýchalo 
jíž nebezpečné vření. V Polsku se nesetkalo 
s úspěchem, obnovuje však houževnatě své úsilí, 
aby získalo vliv na duši národa. Který rozumný 
Člověk by v tom neviděl ohrožení katolické kul
tury? Atheismus se snaží proniknout nejenom 
města, nýbrž i pokojné venkovské farnosti. Jako 
zvuk sotva vnímátelný rozšiřuje se zemi, využí
vaje poválečné situace a všeobecného vyčerpání. 
Co tedy nám připomíná doba sv. Vojtěcha a jeho 
přiklad za těchto okolnosti a co nám chce hici 
jeho mučednictví? Nesmíme zústati stranou 
v boji proti pohanství, je třeba se mu opřít. Není 
dovoleno, abychom svoji slabosti a netečností 
usnadnili šíření se pohanství v dědictví Mečisla- 
vově a Boleslavově. Musíme zachovat! křesťan
ský charakter této půdy. Neni dovoleno ustou
pit! jakkoli před pohanstvím a nechat ,ie zvítězit 
v boji, který třeba s nim vésti. Neni možné 
shody mezi Kristem a Belialem a proto se 
křesťanství nikdy nebude moci smířit s athei- 
stickým skepticismem.«

„Křesťanství zklamalo"
»Křesťanství nezměnilo svět, neodstranilo z ně

ho bolest a bídu, neudělalo lidi lepši. Proto se ne
divte, íe hledáme jiné prostředky a jiné systémy 
k vybudováni lepšího světa.* Velmi často slyšíme 
tuto obžalobu a výmluvu zároveň. Není pravdivá. 
Křesťanství skutečné svět lepá! udělalo a dělá jej 
lepší neustále a je to jenom jeho zásluhou, není-U 
ještě z něho opravdová džungle. Při tom však ne
smíme nikdy zapomínat, že jeho hlavním úkolem 
nikdy nebylo a nikdy nebude, budování ráje zde 
na této zemi. J. Marltain to vyjádřil ve své řeči 
k účastníkům sněmováni Pax Romana, které se 
konalo o velikonocích v Římě: »Dodejme, že vůbec 
nerozumí úkolu křesťanově v dějinách ten, kdo 
sí představuje, že zamýšlíme dostatl svět do tako
vého stavu, kde by zmizelo všechno zlo a všechna 
nesjíravedlnost. Když totiž někdo s takovými před
stavami se pak dívá na skutečnost, má snadnou 
prácí, odsuzuje-ll pak křesťanství jako utopii. Pra
cí křesťanovou je udržovati a zvyšovati ve světě 
vnitřní napětí a ruch pozvolného a bolestného 
osvobozováni, jež je dílem neviditelných sil pravdy 
a spravedlností, dobroty-a lásky, sil, jež zpraco
vávají masu, která tíži a táhne ve smyslu opač
ném. Tato práce nemůže býti marná, tato práce 
přináší naprosto jistě své plody.«

Slova Marltatnova, že bude vždycky zlo a ne
spravedlnost na této zemi, jsou podobná známým 
s.ovům Krista Pána: »Chudé máte vždycky s se- 
bou.< Ovšem i jim třeba správné porozumět. Alois 
Lang v knize o Dostojevském, o niž jsme psali 
minule, je vykládá takto:, »Tato slova nejsou 
dogma, které by odsuzovalo většinu lidí k chudo
bě, nejsou nevyhnutelnou podmínkou společenského 
řádu, nýbrž příležitostný výrok, zjišťující, co jest, 
nikoliv co býti má a býti musí. Nelze je tudíž 
bez sofistlky vykládat podle mrtvého písmene, 
nýbrž po rozumu první obce věřících v Jeruza
lémě, která »měla jedno srdce a jednu duši a ni
kdo z nich neříkal, že by něco z majetku jeho mu 
bylo vlastním, nýbrž všechno jím bylo společné«. 
(Sk. apošt. IV.) Obhájci křesťanství jako nábo
ženství chudých ukazují sice jemné porozumění 
pro jeho význam v životě strádajících, ale prozra
zují pohříchu 1 vlastní podezřelé úmysly. Patrně 
jim neběží o křesťanství samo, nýbrž o postaveni 
vlastní, chráněné všelikými výsadami.

mí zodpovědnosti i v povinostech občanských, 
národních a státních, a že se nedají teroriso- 
vat nikým, běží-li o přirozená práva a práva 
Boži.

A jestliže je poukazováno na církevní ško
ly slovenské, pak i ty jsou vlastně též důka
zem výchovy státotvorné. Jednejte s nimi ro
zumně a spravedlivě, a uvidíte, že vám vycho
vají děti státotvorně ve smyslu českosloven
ském, jak je vychovávaly státotvorně ve 
smyslu slovenském. Znásilněním není nikdo 
a nebyl nikdo nikdy vychován, to vědi dobře 
všichni rozumní vychovatelé, a to také jistě 
uznají rádi, budou-li chtít být nestrannými.

V zájmu tedy demokratické svobody v na
šem státě, jejž milujeme, a pro nějž jsme 
i my katolíci svorně s ostatními věrnými Če
choslováky trpěli a bojovali, v zájmu svobod
né lidové demokracie manifestujeme dnes za 
svobodnou školu, a jsme přesvědčeni, že vši
chni rozumní činitelé s pochvalou uznají naši 
snahu uchránit republiku před překotným a 
násilným uzákoněním toho, co by nebylo ku 
prospěchu našeho státu, ale co by naopak 
poškodilo stát jak vnitropoliticky, tak mezi
národně.

V tom se jistě s námi shoduje všechen 
český a slovenský lid, jenž i podle ústavy 
je zdrojem vládni moci.

+ Josef, arcibiskup.
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Křížová výprava za mír
Ačkoliv mezi námi a Němci je propast, jaká 

nebyla nikdy, co vedle sebe existujeme, přece 
nemůžeme zůstat věčně v negativních svých na
zíráních. Musíme se i v tomto bodě pokusit začít 
positivně budovat. Nikdo zajisté není k tomu 
úkolu více povolán než věřící katolíci. Při vší 
opatrnosti (buďtež opatrní jako hadové), nesmíme 
zavírat oči před jasnými zjevy, které křesťanský 
optimismus by měl objevit ve všem, které může 
tedy objevit i v současném dění německém. Zde 
přinášíme jeden z těchto jasných zjevů.

»Opojeni životem a omámení mocí zakaluji 
zrak našemu lidu. Vidím však den. kdy ztrápení 
lidé v rozpadávajících se šatech pod vedením 
svvch knězi shrbených pod tíží utrpení nesou 
Kristův křiž zpustošenými městy a prosi Pána Bo
ha o smír a slitování.« Toto řekl misionář, který 
na jaře 1937 kázal postní kázáni v malé kapli jed
noho západoněmeckého předměstí. Kolik jeho po
sluchačů mu asi tehdy rozumělo, kolik z nich jej 
tehdy odmítalo? Dnes si yšak asi mnohý vzpo
mene s hrůzou na jeho prorocká slova: stala se 
krutější pravdou, než to kazatel mohl tušit

»Pane, dej, aby přestal hlad a přestala nouze 
všude, i v německých zemích, dej. aby uprchlici 
a vvhnanci nalezli přístřeší a pomoz především 
těm. kteří jsou zoufalí a beznadějní. — Pane, dej, 
aby z trosek vyrostl opět lidsky důstojný život 
v němž by mohl každý pracovat k vlastnímu bla
hu a blahu lidstva — Pane, dej tomuto zbitému li
du mir — vrať jeho ženám muže, jeho otcům a 
matkám syny, vrat rodinám válečné zajatce — 
dei každému onen mir. jejž Tvůj Syn Ježíš Kri
stus slíbil všem, kdož mají dobrou vůli.« V této 
vrouci modlitbě se spojily v městech německého 
západu tisíce křesťanů různého vyznáni. Jednoho 
pošmourného dne se sešli na náměstí mezi zříce
ninami. naslouchali výzvám z úst svých duchov
ních vůdců, výzvám, jež se odrážely o trosky kol 
mlčenlivé ležící, jež zněly do nenávisti zaslepe
ného světa, a zpívali při tom vážné chorály a mod
lili se mohutným sborem »Chléb náš vezdejší dejž 
nám dnes a odpust nám naše viny..« Pak vzal 
na ramena jeden z nich mohutný křiž duchovni 
všech vyznání se seskupili kolem něho a za nimi 
se tvořil takřka nekonečný proud v osmistupech, 
někde 10 tisíc, jinde 15 tisíc, zase jinde 25 tisíc 
utrápených lidi v rozpadávajících se šatech k ně
mému prosebnému a smírnému pochodu ulicemi. 
Rozdíly mezi katolíky a protestanty, mezí Menno- 
nity a Baptisty byly sestřeny. Byl! to pouze lidé, 
kteří bez hudby, bez praporů, beze slova, hodiny 
a hodiny putovali, křesťané, kteří doufali, že je
jich voláni nedozní bez ozvěny. Ale nejen se mod
lili. nýbrž přinášeli též oběti. Na lístcích, které 
byly před tím rozdávány, zaznamenával každý 
svůj dar: peníze, nějakou cennou věc. přislíbenou 
ochranu nad nějakým osiřelým člověkem, nad 
opuštěnou rodinou. Mnozí měli pouze »haléř vdo- 
vin«. Nakonec se však projevila všude neočeká
vaná obětavost. Když se večer skláněl nad tros
kami a úkryty, vystupovala z kostelů a z míst
nosti upravených na kostély rozechvivajici dě
kovná modlitba. To byla »oběť křesťanů«. Podnět 
k ni vyšel od mennonitského a katolického du
chovního. dvou mladých mužů, uzrálých v trpko
stech minulé války a nalezl ohlas Jtol dokola v po- 
rýnských městech. Každého roku má se opakovat. 
Mezi tim však putuje jiný křiž městy a vesnicemi 
rozbitého západu, jenž má býlí na svátek sv. Mi
chala slavnostně přijat v domě cášském. Jeho 
putováni, jež se nazývá křížová výprava míru, 
zahájili na Velký pátek ve 3 hodiny odpoledne 
katoličtí mužové, když byl předtím tento umě
lecký 5 m dlouhý křiž posvěcen v hlavním far
ním kostele města Cách. Od jedné farnosti puto
val ke druhé, až před brány města. Tam se jej 
ujala farnost vesnická a tak putuje nyní od mi
ste k místu, od chrátpu k chrámu. Mužové, kteří 
jej nosí, náleží ke katolickému hnuti mužů, které 
založil kněz, bývalý voják v jednom průmyslo
vém městě na dolní Rýnu a které se dnes již šiří 
v mnoha díeeésich.

O dvojí shov'vavosii
Je shovívavost pocházející ze skutečné lásky, 

shovívavost mateřská, a je shovívavost slaboš
ská, t. zv. nadbíháni, kterou se vyznačuje na př. 
někdo, kdo se sám bojí, kdo se boji, aby nebyl 
v malém houfku a proto se honí za počtem za 
každou cenu. Není nic protivnějšího než tálo 
druhá shovívavost, ale je sotva co vznešenějšího 
než ona krásná shovívavost mateřská, bratrská, 
soucit se zástupy, soucit s bloudícími, jenž se 
jeví ve slovech Spasitelových: »Nejste dost silni 
teď všechno snésti«. stejně jako v nářcích sy. 
Pavla nad poblouzením vlastního národa, pro nějž 
by chtěl být odtržen od Krista, aby jej přece 
nějak zachránil, nebo ve známých slovech Au
gustinových: Třeba nenávidět! blud a milovatí 
bloudícího a třeba až v »nenasytném soucitu« 
ubohé Soni v Dostojevského románě »Zločin a 
trest«.

Přílišným zdůrazňováním výběru, opětným za
vedením »disciplinae arcanl« — »jen pro zasvě
cené«, trochu aristokratickou výlučností dnes sot
va bychom získali někoho jiného než výstřední 
estéty, kteří věčně něco hledají, dovedou se 
chvíli pro něco nadchnout, nedovedou se však 
nikomu a ničemu opravdu obětovat. Ne. ne. ne
mysleme si. že máme příliš mnoho oné mateřské 
shovívavosti a že ona někdy něco zkazila, zejmé
na že by mohla zkaziti něco dnes, kdy lidé jsou 
tak zbiti, tak duševně zdeptáni.

Nelze se dovolávat podobností s dožívajícím 
pohanstvím. Od té doby prodělalo lidstvo velmi 
značný vývoj a nelze řičí, že k dobrému. Vedle 
malé vrstvy degenerovaných tehdejších pohanů, 
vlastně a*heist.ických skeptiků, rázu na př.-Pilá
tova, byla většina tehdeišího lidstva nedotčena, 
její pohanslví mělo v sobě mnoho prvků authen- 
tickéhn náboženství a přímo se nabízelo k své
mu rozvití v křesťanství. Dnes je situace mno-

Farář, jenž má málo porozuměni
Takový titul dal nedávno Pierre l'Êrmite jed

nomu ze svých obrázků ze života. Jaký je ob
sah? Asi tento:

Dnes dopoledne jsme mill « nás sedm svateb. 
Všude plno hosti, kvitů, zářiči obličeje, spokoje
nost a radost. Pohybuji se mezi nimf a gratuluji. 
Přijde jeden ze svědků a prosí mne o něco Že 
jsou tam také manželé. kteří byli na radnici a ie 
by si ode mne něco přáli At přijdou. Přišel nej
dříve on. Vykládá: Dívali jsme se se ženou na 
všechny tyto svatby a byli jsme neobyčejně do
jati. Snoubenci klečte! před oltářem. kněz k nitn 
mluví o vážnosti manželství, svolává na ně po
žehnáni nebes, svěceni prstenů, která ni tak roz
tomile vyměňovali. Zatoužili jsme také po tom. 
Když už jste tak v tom, nepožehnat byste ještě 
osmé dvojici jnanželski? Které? No nám.' Ale 
vy přece už manžely jste? Manžely? Ano a ne. 
Jak to? Buď ano, nebo nebo ne Ovšem, civilně 
jsme oddáni, ale když jsme viděli tyto svatby 
svých přátel, pocítili jsme, že nám něco chybí. — 
Ovšem, milý pane, to hlaun; vám chyb!: svátost 
manželství vám chybí, — Nezapomeňte, že má 
žena je velmi náboženská. Byla by velmi spoko
jena. kdyby odešla odtud docela vdaná, A proč 
ne? Je-li jich sedm, proč by jich nemohlo být 
osm? Vezměte nás do některé kaple, udělejte 
nad niimi pár gest a je to. Přece mi (o neode
přete. Vypadáte na velmi hodného člověka. — Ale, 
milý příteli jak jste právě slyšel, manželství je 
veliká svátost. Vyžaduje přípravy. Je třeba růz
ných papírů, že jste oba svobodni, že jste po
křtěni. Je třeba ohlášek, zpovědi, — Tito všichni

Co z tohoto příběhu plyne? Jak málo smyslu 
pro tajemství, pro nadpřirozené hodnoty má prů
měrný dnešní člověk. Jak dlouhé, trpělivé vý
chovy potřebuje, má-li z něj přece ještě něco být. 
A výchova je především trpělivost a shovívavost. 
A ovšem trošku, ba hodné, vlastního nadšeni. Lo

hern. mnohem horši. Tehdejší době říkáme klasic
ká doba. A jak kdosi napsal, i její hříchy byly 
klasické. Klasického člověka zajímají skutečné 
problémy. Poznává nebezpečí hříchu a cítí po
třebu vykoupení, zná slabost a křehkost své po
vahy, touži po pravdě, po společenství, po lásce, 
cítí nedostatečnost všeho s'vofeného. touží po ab
solutnu. jest »nepokojný, dokud nesoočine v Bo
hu«. Neklasického člověka — a kolik je jich v 
naši neklasické době — zajímají problémy zdán
livě. neskutečné. A má proto i neklasické hříchy. 
Materialismus je na př. klasický blud. Ne t. zv. 
vědecký materialismus na př. pana prof. Kolma- 
na, nýbrž materialismus smyslného člověka, jenž 
následkem dědičného hříchu je tak připoután k 
hmotě, že vidi a vnímá jen to, co právě smysly 
nějak vnímatelno je. Naproti tomu je naprosto 
neklasický t. zv. pragmatismus, podle něhož 
pravda je jen to, co je užitelné, upotřebitelné. 
Zravost, smyslnost, lenost, zpupnost, touha po 
moci, ctižádostivost, tvrdost, krutost, jsou klasic
ké hřichy, jsou to přímé protiklady ústředních 
hodnot, vyplývají z pralidských slabosti a ne
pořádků, jež plynou přímo z děd:čného hříchu. 
Naproti tomu hřešit z dlouhé chvíle a nudy, z 
blaseovanosti, jen proto, abvch něco cítil, abych 
něco zažil, abych se cítil důležitým, právě tim 
hřešením, hřešit proto, že mi selhávají nervy, 
z hysterie, to vše je naprosto neklasické.

Tyto neklasické hřichv nejsou horší hříchy 
než klasické, ale je těžší se z nich dostat. Ta- 
kevi mnozí dnešní lidé ani nevědi: Maji žít — 
nemají žit? Mají toho tolik v hlavě, jedno odpo
ruje druhému, a z toho právě taková celková 
slabost, které neoomohou žádné zásahy a operace, 
nýbrž jen pomalé, trpělivé opětné pr-bouzeni vůle 
k životu, chuti k práci, touhy po štěstí, kráse a 
lásce.

udělali to vie, o čem mluvíte? — Ovšem že.« — 
Tu je divně. Ale, pane faráři, to všechno jsou 
fen formality. Každé pravidlo má přece své vý
jimky. Dnes je jedinečná přležitost. Jen mit 
trochu dobré vůle. Papíry? Můžeme je přinést 
dodatečně. To se přece tak dělá. Já to tak dělám 
ve svém potravinářském obchodě se zákazníky 
každý den. Když zapomenou své lístky, obejdeme 
se bez nich. Přece mi neřeknetc ne, pane faráři? 
Já zavolám svou ženu, — To nezmění nic >ia 
situaci. — Eugenie, pojď sem! — Eugenie při
chází a naléháni začíná znovu. — Pane faráři, 
nebuďte zlý. To není hezké. Kněz má být vždycky 
hodný. Chceme na vás jen malé požehnáni. Pár 
minut času, tři pohyby, věc je hotova. Á my 
budeme tak spokojeni. Budu o tom gsát ještě 
dnes večer mamince. Dejte si přece říci. — Na
jednou má Eugenie nápad. Stahuje rukavičku, 
stahuje svůj prsten. Pan manžel pochopil a dělá 
totéž. — Vidíte, že toho nechceme mnoho. Přímo 
zde, t> tomto koutě, požehnejte naše prsteny a bu
deme mit zato, že jsme oddáni. — Bohužel i to 
vdm musím, odepřít právě pro tento závěr, který 
z toho chcete dělat. — Tak se nedá nic dělat? — 
Ale ano, přijďte za pár dni oba dva a budeme 
hledět nějak to zařídit. Na shledanou. — A přece 
by to bylo tak jednoduché dnes, vzdychá Eugenie 
s očima plnýma výčitek.

Všichni svatebčané odcházejí slavnostně z ko
stela, Ferdinand a Eugenie uzavírají průvod. 
Když mne míjejí, nakloní se Ferdinand naposledy 
ke mně se slovy: Je to konečně jedno. Ale já 
bych byl řekl, že máte vice porozuměni, pane 
faráři.

*
gické důkazy jsou dobré za účelem přehledu a 
pořádku v naši vlastní hlavě, ať nás však nena
padne jít jimi někoho získávat. Setkáme se s po
dobnou suchcpárovitou znudéností, s jakou se 
setkal mladý nadšený profesor latiny a jak o ni 
psal nedávno v »Etudes«: »Musili byste sami vy

učovat starým jazykům, brzy po skončení svých 
vlastních studii, se vším svým nadšeným ohněm. 
Nedovedete si představit zklamáni mladého pro
fesora, když pozná, jaká je skutečnost. 2áci ne
umějí k zoufáni nic, nedovedou ani nejjedno- 
dušší text čist opravdu s chuti, vidíte na nich, 
jak se nudi již napřed. Nikdy jim nevšiipíte onu 
lásku ke klasikům, jakou mívali naši otcové. 
Benda někde vypravuje, jak se při četbě Livia 
rozplameňovala jeho obraznost a že Hannibal zů
stal proň po celý život nepřítelem. (Tak mu jej 
dovedl Livius vylíčit.) Dnes se nestane nic tako
vého. Ve třídě se zívá a až do konce musíte věč
ně začínat s gramatikou, vždycky naučenou a 
vždycky zapomenutou.« Nemluví to zde nenřitel 
latiny, naopak někdo, koho balí srdce, když vidí 
její klesající vliv, kdo však přece jen je pří
telem skutečnosti a pravdy, kdo se divá na věci, 
jak jsou, protože jen tak lze dojit k nápravě.

A s náboženstvím je tomu zrovna tak. I v 
něm je hlavním úskalím takové jakési odumřeni 
všeho zájmu, které je ovšem ochabnuti vitality 
vůbec, degenerace člověka, jemuž je všecko jed
no. Zde je třeba být milosrdným Samaritánem 
a dovést se sklonit k raněnému skutečně s bož
ským soucitem. A to tim více, čím méně si Je 
nemocný vědom, že nemocný je, čím méně po 
pomoci touži. Zde by měla psychologie apošto
látu ukázat, co umi, že se také vyvíji, obohacuje, 
bratrsky a mateřsky přizpůsobuje. Vtěleni Syna 

Božího ie neiradikálněiši přizpůsobeni, laké si vů
bec lze pomyslit! a je proto vzorem a příkladem 
pro všechny, pro něž je pokračování v díle Kri
stově životním úkolem. Jesuitské misijní meto
dy, na př. v Čině, metody přizpůsobeni přechod
ně odmítnuté, dnes rehabilitdvané a všeobecně 
používané, jsou dokladem a příkladem, jakým 
směrem a jakým duchem jde Církev, jakým smě
rem a jakým duchem musí jít každý z nás, chce-li 
právem na svoji činnost vepsat Pavlova slova: 
Caritas Christi urget nos — Láska Kristova a 
láska ke Kristu ie hnací sílou našeho života, ak.

Znáte Valašsko?
Krásné, ale chudé Valašsko, nejvýchodnější 

cíp historických genii, Katolický veřejný život se 
tu zdárné rozvijí, o čemž svědčí četné podniky, 
které tu konají katolické spolky, třebaže půda 
na mnohých místech je velmi horká.

Tak je tomu i v známé obci — Hovězí, A v tomto 
těžkém prostředí liovězském shlukli se nadšeni 
katoV.a dohromady a v touze, aby veřejný život 
budoucích katolických generací byl snadnější a 
pevnější, rozhodli se vybudovali krásný »Kato
lický dům».

Hovězští katolíci chtějí postavit dům, který by 
se stal střediskem katolického veřejného života 
na Valašsku. Chtějí vynaložit všechny své síly 
duchovni j hmotné, aby se tento vlán uskutečnil, 
vždyť jde o bytí katolického života na nábožensky 
smíšeném Valašsku.

Hovězšti katolíci vědí, že sami bez pomoci 
Boži a šlechetných dárců a milovníků krásného 
Valašsko by vystavěti Katolický dům, mohli 
jen velmi nesnadno. Vždyť jsou tó především, 
chudí pasokáři a dělnici, ale také vědí, že se 
v naši drahé vlasti najde mnoho a mnoho dobrých 
srdci, která máji opravdu zájem o rozkvět kato
licismu u nás, a která mají možnosti — ať jaké
koliv — naši stavbu podpořit.

Každá finanční maličkost je nám vítána, za 
všechno je předem naše upřímné > Pán Bůh za
plať!» Použijte naší složenky č. M-lOZ.ltf na 
jméno: ftim.-katol. farní úřad v Hovězí — a v po
známce na složence uveďte »Katolický dům».

Komu nebude možno pomoci hmotně, ty pro
síme o modlitbu za naše velké dilo.

Věříme v dobré katolíky, žc pomohou! 
Nezapomeňte na zapomínané Valašsko!

Družstvo pro stavbu »Katolického domu» 
v Hovězí u Vsetína.

Slunný pokojík c úslfcdním topením y Praze dám 
za posluhu. Nabídky pod zn. -Katolička — JKA 84« do 
admin, t. 1.

P. M. P r o k o p h. SJ..
misionář v Sev. Rhodesii:

Na černé líše
Stará Sunvaga svolává k sobě děvčata na 

dnešní noc a další noci. Děvčata už vědi. že tam 
museii nrodělat jakýsi obřad »zasvěceni«. Vše 
se děje v tajnosti a temnu chýše a noci pod ve
dením čarodějky Sunyagy. iihde staré ženy, 
chtivé zisku. Šest dni bude trvat tato tajemná 
návštěva. Děvče nesmi vyjít z chatrče, leč úplně 
zahalené, s přikrývkou přes hlavu. Pohanská 
džungle provádí svůi noční program. Pokud 
jsem se mohl dopídit průběhu těchto schůzek, 
obírají se otázkami, jak se má mladá žena cho
vat k muži-manželu. jak má připravovat jídlo, 
čarovné nápoje, iak má hosty přijímat. To by 
bylo celkem slušné. Přijdou ovšem na řadu 
I horši věcí, nemravné. Čert ví, co se tam všecko 
odehrává a taký to má význam.

Anna Netumba se toho nezúčastni, ať si druzi 
říkali, co chtěii. ať na ni soči — iediná z děvčat 
svého věku. Už to řekla své tetě, která ii zbila 
za tuto neposlušnost k zděděným tradicím. Ubo
há žena zarytě lpi na starých hloupých pověrách 
jako na spaseni. Je přímo posedlá strachem před 
zlým duchem a jeho pomstou. Ovšem, i jiné ka
marádky bv k té bábě raději nešly, ale co zmůže 
slabá dcerka proti násilí otce, matky, příbuz
ných? Anna pohrdá hrozbou své tety, že ii ne
pustí do katolické misie, že ji dá do protestant
ské misie a školy. Než Anna, ve všem povolná, 
zde neustoupí. Chce být ženou, matkou, chce mít 
děti, ale jedině v manželství, iak viděla u křes
ťanů v Chikumi. Nechce být ženou vedle jiných 
žen. kterých si muž neváží víc než svého do
bytka a které mu mnohdy nestačí a potom musí 
platit rodině, která žaluje, klanu nebo náčel
níkovi krávu nebo vola za svoii nevěrnost a 
cizoložství. To ie obvyklý trest. Anna chodí na 
misii a zná Aloise Neimunyu...

Od té chvíle, co písmu a papíru svěřil Nei- 
munya své nejvnitřněiši tajemství, jako by oo- 
depsal pakt s duchem budoucnosti, byl jedním 
z neihorlivětšich. více v sebe uzavřen, zaujat 
ideálem kněžství, který sledoval ostražitě 1ako 
stopu lva.

Mým převážným a také nejoblibenějším za
městnáním ie vyučování ve škole, především vy
učování náboženství, potom také latině, anglič
tině. Měl jsem příležitost seznámit se na školní 
půdě s kluky londýnskými. Hned při nrvni ná
vštěvě dívali se na mne s tak vyzývavou drzostí 
a uštěpačnosti. že jsem se neovládl a jednomu 
vrazil boxerský do žeber. Zde však ie jiný ma
teriál. Ti černí hoši se učí rádi a chodí do školy 
úplné dobrovolně.

Alois vede ministrantskou službu v Chikuni. 
Ö. jisté že andélé se zálibou pozoruji jeho krásný 
postoj, svěží drženi těla, gazelí krok, pružnou, 
botami nezatíženou chůzi, jako by nastupoval 
k obřadnímu tanci s tváři slavnostně zjasněnou. 
A všimli si. že Alois nemá ani rozpláclý nos. což 
ie příznačné pro ušmudlaná děcka Batongů. ne
boť nebušil nosičkem do zad své matkv. matku 
nepoznal, matka ho nenosila v ranci na zádech. 
V podvědomé ctižádosti vyrovnat se bělochům, 
řekl mi jednou, že se mu lépe libí »bila Pani 
Boži«. Panna Maria, než černá, totiž Matka Boži 
čenstochovská. kterou tolik uctivaii moji spolu
bratři Poláci ve své oičizně a ieiiž obraz ssebou 
přinesli i do misie africké.

Zdeiši Evropané s opovržením mluvívají 
o černých ministrantech. Ze prý se ani modlit 
nemohou, když ie vidí. Přiidou-li tudíž ve vět
ším množství na mši. v této krajní nutnosti beru 
ohled na anglickou antipatii, která nepovažuje 
černochy za lidi. Ani se zvířaty nezacházi tak 
bezcitně iako s černými domorodci. Ovšem čer
nouškům. hrdým a velmi citlivým na rozdílnost 
rasy, to odůvodním účelným střídáním v mini- 
stranstvt. abych ty hochy nezarmoutil. Jinak dá
vám přednost ministrantu černému před bilým. 

Na prvni pohled ie vám na nich nápadné iedno: 
ti hoši mají neobyčejné pprozuirfěni pro tuto po
svátnou. povznášející, nikoli zotročujici službu, 
oni. kteří jsou na »službu« uvyklí, kteří dosud 
žijí v poměru služebném. A dosud v nich ne
vymizel uctivý cit před svátým a taiemnvm.

Škola a práce ie hlavním výchovným pro
středkem černého plemene. Ano. práce je ne
smírně výchovná. Proto do osnovy vyučovací je 
zařazena ruční práce denně od 2—5 hod. odpo
ledne. Vždyť je znám výrok jednoho černého 
intelektuála. Edaha: »Až se Afričané naučí pra
covat. bude v Africe svoboda a blahobyt.« Když 
hoši reptají, říkám tim: »Což neřekl to váš člo
věk?«

Jak zaměstnávám své chlapce? Ryjí záhony, 
pokračují ve stavbě kostela (na misii se vždycky 
něco stavi). S neúmomou vytrvalosti řeholního 
bratra iesuity Fr. Gajdoše. Slpváka. rozšiřuji 
rozlohu misijních objektů, jeho černi pomocnici 
vvráběii tašky a ilni hned pokrývali střechu, iini 
se věnuji truhlařině a zařizuji vnitřek. Buďte 
ujištěni, že ti. kteři projdou mou školou, už si 
nebudou lepit doupata ze smrdutého bahna iako 
jejich lini tátové. Dále mleti kukuřice ie také 
práce. Čtyři pět mladíků se točí kolem mlýna, 
jenž není na vodu, nýbrž větrný a ruční, namá
havý. Ale neitěžši práce ie rozhodně na pile. Je 
vvhražena vvbraným hochům, seminaristům. 
Nehledejte žádný katr na elektrický pohon — 
Vaši štědrosti jisté napadne, aby mi jet dopra
vila do Afriky a zaplatila i s dovozem, jakmile 
se dovi. iak v Chikuni řežeme prkna: dlouhá 
pila tesařská, kterou trpělivé a vytrvale tahají 
dva nahoru, dva dolů. Ti nahoře jsou na kmeni, 
ti dole v jakési fámě. Nahoru dolů, nahoru dolů 
— tahají mlčky iako zamyšleně, až celý kmen ie 
rozřezán na prkna vhodné tlouštky. vzácné zboží 
v zemi, která oplývá dřevem. Tato pila ie nej
větší škola charakteru. Všichni naši seminaristé 
prošli touto školou. Jsou také neilepší. neispe- 
lehlivěiši. Sila milosti posiluje slabost přiroze

nosti. Pohanská duše bv od této práce neiraděil 
utekla, křesťan, veden náboženstvím, lepším na
zíráním na práci, vydrží.

Klop. klop, klon — zaduněl tamtam hlasem 
mdlým a přece vzrušujícím pro uši mladých 
pracovníků. Dobře porozuměli 1eho dřevěným 
slovům, hbitě odkládali nástroje, vyskakuji z dí
len. stírali oot. vyplivuii prach a ženou se do 
stínu a na hřiště.

»Hoši — volám — v dile iste se činili, proto 
půjdeme na ananas!«

Aspoň sto ohnivých jazyků mlasklo svůi nej- 
ochotněiši souhlas a už podnikají útok na ovoc
né stromy. Ananasy v těchto dnech dozrály. Je 
jich hojnost a museii být snědenv. neboť v tom
to horkém podnebí výdrži sotva 3—4 dny. Zde 
neznáme ovocných sklepů. Už pro oranže ie 
dosti teplo a jablka, taková česká chutná jab
líčka. nezná zahrada rhodézská.

Když se kluci namlsali a sladkou šťávou 
vzpružili hlasivky, pozval jsem ie na zkoušku 
zpěvu. Černi hoši isou zpěváci výborného sluchu 
a lahodných hlasů. Zpěv ie jim radostnou zá
bavou. zejména zqěv našich melodii. Zaznívám 
jim nábožnou evropskou píseň, když se jim za
lib!. zpívají dál. piseň »zlidoví«. Původní čer
nošské melodie mají většinou nehezký obsah, 
nejsou-li přímo necudné. neboť isou to nisné 
k tancům a jejích tance isou smyslné. Jejich 
melodie nehodí se na náboženský text. Obzvlášt
ní lásku malí pro zpěv gregoríánský. jehož melo
die ilm připadají takřka příbuzné s vláčnými 
melodiemi jejich černé domoviny. A kdvž moji 
seminaristé vyrukuji o nedělích k oltáři, vedeni 
Aloisem Neimunvou. a zanoti Missam de Ange
lis. máte dojem, že jsou to benediktinští klerici. 
Ach Bože, co zvitězi v tom duchovním boji, 
v boii o duši Afriky: chvalozpěv křesťanský, 
kterému ie iá učím, anebo ryčné tance džungle, 
kterým oni učl nás?

(Pokračováni.)



Svatý ve fraku
»Většina osob, kterým se dostává pocty oltářů, 

jsou řeholnici nebo řeholnice. kteří žili většinu 
svého života daleko od světa. Myslím, že by bylo 
užitečné k povzbuzeni některých kruhů, aby byl 
postaven na oltáře člověk, jenž sjednotil sva
tost života a čistotu své viry s vědeckými po
žadavky vysokoškolské práce. Pak by profesoři 
a žáci našich universit měli důstojného a vhod
ného ochránce.« Těmito slovy vyjadřoval jeden 
význačný dějepisec vhodnost zahájeni beatiíi- 
kačniho procesu Contarda Ferriniho. profesora 
římského práva na universitě v Pavii, zesnulého 
r. 1902. Toto přáni se uskutečňuje. V neděli dne 
13. dubna byl prohlášen za blahoslaveného pro
fesor Contard Ferrini za přítomnosti vysokoško
láků všech zemí, kteří se shromáždili v Římě 
na kongresu Pax Romana. »Dějiny iedné duše« 
předpokládají »Dějiny jedne iodiny«. Tak jako 
se svatost malé Teresie vysvětluje také svatosti 
jejího otce, tak měly heroické křestanské ctnosti 
Contarda Ferriniho-jeden svůj pramen ve vzor
ném životě jeho otce Rinalda Ferriniho, profe
sora fysiky na technice v Miláně. Contard se 
narodil 4. dubna 1858. Ve 12 letech byl u prv
ního sv. přijímáni. Od té chvíle začal nový ži
vot. Vyznačoval se horlivosti v modlitbě, práci a 
v domácím apoštoláte, ékudoval v Miláně a Pa
vii. Po dosaženi doktorátu práv začíná ve 24 
letech přednášeli o římském právu na universitě 
v Pavii. Nato jde do Messiny a Modeny, načež 
se vrací r. 1884 do Pavie. kde zůstává až do své 
smrtí. Contard Ferrini, františkánský terciář, vedl 
ve světě život askety. Každý den přistupoval ke 
stolu Páně, rozjímal, modlil se růženec a navště
voval nejsvětějši Svátost. Považoval se za ne
hodná kněžstvi. Aby mohl cele sloužit Bohu, 
zřekl se manželství, ačkeli rodiče a přátelé na 
něj v této věci naléhali. Zemřel 17. řijna 1902 
v Sune, vesnici na březích Gardského jezera na 
tyfus, jejž dostal při výletu do hor. Podle úsud
ku svých posluchačů a svých kolegů byl Ferrini 
vynikajícím právníkem. Jeho vědecká žeň je ne
smírná. Ačkoli umřel ve věku 44 let, uveřejnil 
již na 200 spisů, na př. Příručka pandektů a 
Historický a vědecký výklad trestního práva 
římského. Ferrini byl jak dokonalým křesťanem, 
tak dokonalým občanem. Mezi jiným kandidoval 
á byl zvolen do městské rady milánské. Teh
dejší starosta Vigoni o něm řekl: »Budu vždy 
vzpomínat! na to. s jakou pozornosti mu všich
ni naslouchali v městské radě. Jeho slovo vzdě
lávalo a okouzlovalo, aniž bylo smíšeno s réto
rikou, která by byla vynucovala schvalováni ne
bo potlesk.« Při následujících volbách byli ka
tolíci milánští rozděleni na konservatives a po- 
krokovce. První sí zvolili za sprostředkovatele 
Ferriniho, druzi Filipa Medu, pozdějšího ministra 
financi. Životopisec blahoslaveného Contarda pí
še jak mohutně působila podívaná, s jakou vzá
jemnou úctou a šetrností k názorům druhého, 
s Jakým smyslem pro všeobecné potřeby cirkve 
Se tito dva mužové snažili sblížili dvě svářící 
se křidla. Nejváženějši a nejspolehlivějši svě
dectví o osobé a působeni Ferriniho máme od 
papeže Pia XI., jenž byl jako blblíotékař Ambro- 
siánské knihovny přítelem Oontardovým. Spo
jovala je společná víra, společná láska k vědě 
a k horám. Pius XI. o něm prohlásil 8. února 
193f. kdy byl učiněn prvni krok k ieho blaho
řečeni: Zdá se nám, že ho znovu vidíme, neboť 
jsme měli často přiležitos* setkatl se s nim v nej- 
rúznéjšich situacích jeho života. Byl střední po
stavy, statný, souměrný, elegantní. Chůze rych
lé. ale pevné. Krok chodce, jenž je zvyklý po
chodovat a jenž vi. kam jde. Pero vždy připra
vené, vždy plné věděni. Řeč snadná a přesvěd
čivá. Na tváři výraz vždv stejné radosti, ienž 
jej neopustí nikdy až do poslední chvíle. Hlav
ně však na této tváři zářila čistota a lásku za
sluhující mládí. Jeho pohled projevoval vždyc
ky dobrotu ieho srdce. Casto jsme se stýkali 
s muži vědy, ale zřídka jsme se setkali s člo
věkem nadanějším. Jeho duch byl jako diamant 
s nesčeinými broušenými stěnami, do nichž vlo
žil umělec tolik jemnosti a rozmanitosti, že 
všecky barvy světla v nich lámou a zmnožuji 
svou záři. Z:vot Ferriniho, pokračuje papež, se 
skládá z modlitby a práce. Z modlitby. Považu
jeme za velkou přižeň Boži, že jsme nejednou 
byli při modlitbě s nim. že jsme se modlili s nim 
v téže lavici, u téhož oltáře. Modlil se jako anděl 
Práce Práce vědecká v největším stupni, práce 
badatelská, přemýšleni a vyučování. Práce, kte
rou Ferrini konaí s vášnivou horlivosti ačkoliv 
ji lze zařaditi mezi nejméně zajímavé. Zabýval 
se takřka výlučně starými texty, písmy, jež lze 
těžko rozřešit! a ještě tíže pochopili. Viděli isme 
jej při práci nejednou s jeho vynikajícím nadá
ním. Dovedl přečíst na prvni pohled texty velmi 
spletité, skryté pod nerozřešitelnými nápisy sta
rých věků.- Četl latinsky, řecký, syrsky, rozuměl 
kterékoli z těchto řečí. Práce vyčerpávající, ne
snadná a strohá, kterou dovede ocenili jen ten. 
kdo ji zkusil, práce, která se podobá opravdové
mu dlouhému ciliciu (kající roucho), nošenému 
celý život. Pak ieho činnost učitelská, skutečný 
to apoštolát a opravdová obrana víry, i když 
nikterak zřejmě nezdůrazňoval tento svůj úmysl. 
Jedním slovem on uměl spojit s šíří a hloubkou 
svého věděni neobyčejný rozlet duše a svatost 
života, kterou prozrazovaly všecky jeho činy. Té
hož dne 8. února 1931 pronesl kardinál Pacelli, 
nynější papež Pius XII.. na Gregcriánské uni
versitě řeč o Contardu Ferrinim. jejž tedv nyní 
prohlásil za blahoslaveného. Kdosi o něm pro
hlásil: »Zdá se. že Contard Ferrini sestoupil je
nom proto se své katedrály římského práva, aby 
vystoupil na oltáře katolického náboženství.

LéhatI a k n è ž i sejdou se na společnou konfe
renci o praktických problémech freudovské pßycho- 
analysy. Čtvrtek U. kvčtnn, zo hodin, studium Catho- 
licum, Praha It, Junsmannovo náměstí.

Pražská Schota cantorum příjme do svého Inter
nátu na začátku příštího školního roku několik chlap
ců. kteří jsou nyní ve třetí nebo páté třídě obecné 
školy. Hledáme zdravě, bystré hochy, kteří dobře 
slyší a rádi zpívají. Přednost mají žáci s dob
rým prospěchem, kteří budou studovat na střední 
škole. V Internátě se Jim dostane ubytování, stravo
váni. výchovy a hudebního vzdělání. Školně jest Kčs 
1000'.— měsíčné, ale může býtl upraveno při prokázáni 
nemajetností. Přihlášky je třeba podat! n e J p o z- 
déjl do konce května t. r. správě Scholy cantorum, 
Praha I, Karlova 3.

Demokracie a svobodná škola
Katolíci vědí dobře, že svobodná ákola nezna

mená nevázanost výchovy a libovůlí v učení. Svo
boda není nezákonnost, není to pojmová bezob- 
sažnost. I svoboda je podmíněna — svobodným 
může být jen někdo, svoboda muže být jen v ně
čem. T, zn., mluvíme-li o svobodné bytosti, že 
svoboda je zařazena do řádu bytí, svobodná bytost 
existuje podle zákonů. Nemůže být proto svoboda 
vně tohoto řádu,

Mluvime-li tedy o svobodné škole, jsme si zá
roveň vědomi, že svobodná škola musí mít pevný 
řád, svůj smysl a cil. Tímto cílem je výchova 
řádných osobností a výuka vzhledem k tomu kte
rému povoláni. Na této výchově i výuce má a 
musí mít stát samozřejmé zájem. U nás se jed
ná o svobodnou školu v demokracii, tedy o svob. 
školu v určité formě společenské.

Víme však, že obsah pojmu demokracie se mě
ní a od dob demokracie řecké po naše dny mů
žeme pozorovat, jak zůstává slovo a atřidá se 
obsah. Sám Lenin piše v knize Stát a revoluce: 
»V životě neni brána demokracie »sama o sobě«, 
nýbrž »jako celek«, bude mítl vliv na hospodářství, 
bude podporovati jeho přeměnu, změní se půso
bením hospodářského vývoje. To je dialektika ži
voucí historie.«, Všimněme sí proto naši lidové 
demokracie vzhledem k obsahu pojmu: Říká se. 
že výraz lidová demokracie je pleonasmus (lidová 
Udovláda); jenže tento pleonasmus je nutnosti vy
rostlou z duchovní kříse doby, kdy slovo zůstává 
pro líbivóst a svúdnost představy, kterou vyvo
lává, ale obsah dávno vymizel. Závazndst a sta- 
bilnost obsahu pojmů souvisí příliš s filosofií a 
vnitřním životem lidi, kteří v té které době myslí 
a mluví. Tak dnešní výraz »lldová^demokracie« 
je úsporným vyjádřením obsahu slova demokra
cie. jež pozbylo obsahu a přestalo být závazným 
označením pojmu.’ Všimněme sí tedy aspoň vněj
ších znaků naši demokracie. Máme tu čtyři stra
ny. representujíci čtyři ideologie Čtyř skupin ob
čanů. Na veřejný život může mit vliv občan skrze 
jednu z těchto stran. Naše demokracie na základě 
koalice všech stran v Národní frontě a ve vládě 
znamená vládu občanů, seskupených do čtyř stran 
podle poměru hlasů. Vládne se pro občany vzhle
dem k požadavkům vétšlny v parlamentě. Uznává 
tedy naše demokracie svobodu občanů, aby se 
přiklonili k některé ze čtyř ideologií, jímž jako 
stranám je přiznána funkce státoprávní.

Škola, která pak je věcí jedince I společnosti 
i ponecháváme zatím stranou Církev), je praktic
ky věcí strany, protože jen skrze stranu má jedi
nec význam v státoprávním životě. Jest však 1 
věcí společnosti, t j. státu — tu ovšem prakticky

Na okraj jednoho
Květen je jistě i pro Francouze měsíc marián

ský. zároveň je to však měsíc jejích národní hrdin
ky a světice, sv. Jany z Arku. Panny Oríeánské. 
8. května 142» osvobodila Orléans, 30. května 
1431 skončila v Rouenu na hranici. 30. května 
1920 jl Benedikt 'IV. prohlásil za svátou. Každého 
roku sláv! Francouzi jako národní svátek
osvobozen nsu, každého roku slav! jeho
osvoboditel’ ihoto roku, jenž bude sotva po
čkán mezi lnějál z francouzských dějin, jl
slavili. 9. kvU oznamoval »Lá Crolx* tučnými 
literami: »Hlav» státu, kardlnál-arclblskup renr.- 
ský. pét ministrů a tři biskupově vedou slavností 
osvobození v Orleansu.«

Z těchto slavností bychom si mohli všimnoutl 
dvou věcí: Jednoho místa, ba takřka jen jedno
ho slova v promluvě orlěanskěho biskupa, a řeči 
presidenta francouzské republiky V. Aurloia.

Biskup řekl ve své promluvě, pronesené 
v předvečer vlastních slavností: »Zítra nám vzne
sená osoba pana presidenta republiky dovolí 
myslití, že nejenom my orléanátí, nýbrž že vši
chni Francouzi se sklánějí v nevýslovné úctě před 
naší světicí.« V. Aurlo! je, jak známo, socialista. 
Ke katolickému náboženství má poměr velmi ci
vilní. A orléanský biskup mluví přesto o jeho 
vznešené osobě. Lev XIU. se aal v nebi usmí
vá. říká sí. že přece jen nenabádal francouzské 
katolíky nadarmo ke smíru s republikou. Trvalo 
to sice dost dlouho, než to pochopili, ale každá 
dobrá věc zraje pomalu. V té vznešené osobě 
presidentově je vyjádřeno katolické učeni, že i 
státní moc je od Boha, že katolík se má před ni 
sklcrut, a pokud nenařizuje něco, co odporuje zá
konům Božím, že ji má ctít a že jl má poslou
chat, a to i tehdy, když zrovna neodpovídá na 
sto pro. ent jeho přáním náboženským a jeai ná
zorům politickým.

A že V. Aurio! katolickým přáním a předsta
vám o hlavě státu na sto procent neodpovídá, je 
zřejmo již z jeho řeči, kterou právě tam v Orléan- 
su dne 8. května pronesl. Ne z toho, co v ní řekl, 
nýbrž z toho, co v ní neřekl, z toho, co v ní řekl 
neúplně.

Mluvil samozřejrpě o Jané z Arku. Mluvil o je
jím skvělém vzoru, o potřebě jejího příkladu 1 
pro dnešní doby. Líčil těžkou situací, v niž byla 
Francie v r. 1429. Pak pokračoval:

»V tomto kritickém okamžiku »■ objevila mla
dá francouzská dívka, dívka z lidu, mladá ven
kovanka, v niž nebylo nic než vůle, důmysl, las
kavost a čistota. Její žhavá duše vdechla opět 
důvěru pochybujícím, její energie strhla s schon 
skeptiky a zklamané, Její jasná přímost rozptý
lila námitky rozumujících slabochů. Tak sc stalo, 
že snahy jednotlivců se soustředily, že splynuly 
v jedinou národní vlnu odporu. Jana z Arku usku
tečnila zázrak: vrátila Francii sobě samě, záříc 
vírou, stala se sama Francií,«

Klasický přiklad nábožensky neutrální řeči. 
Klasický příklad přlstřihovánl velkých křesťan
ských hrdinů podle laické fasony, přlstřihovánl, 
které se rovná mnohdy mrzačeni. ■" 

Jana z Arku nebyla jen vůle a důmysl, to byla 
především víra, pravá křesťanská víra v Boži 
poslání, bezpodmínečné sklonění se před jinou, 
vyšší, nejvyšší vůlí, vůlí, jež je zákonem svétů 
a jež tajemnými vnitřními hlasy posílala Janu, 
aby šla a osvobodila Francií, protože tato Vůle 
chce mimo jiné i svérázy jednotlivých národů a 

je- zase věcí strany, protože osud školy záleží nyní 
ne na příkazu přirozeného zákona, jenž by stát 
respektoval a jemuž by byly podřízeny i strany, 
nýbrž záleží na většině, které bude dosaženo v par
lamentě.

Podle přirozeného zákona přísluší ovšem zájem 
na škole a povinnost pečovat o školu především 
Církvi, protože Církev (v dohodě se státem) je 
odpovědna za výchovu lidi — nesmrtelných dušt 
— a stát je odpověden za poskytnutí podmínek 
této výchovy. Uznává-11 tedy náš stát několik ná
boženských společností, pak jest povinen posky
tovali podmínky všem těmto společnostem, aby 
mohly vychovávat osobností národu a Bohu podle 
svého přesvědčení. Vzdávaji-11 se některé nábožen
ské společností školy v tomto smyslu, pak zřejmé 
necítí závaznost a povinnost vůči Bohu a společ
nosti. Každá náboženská společnost má totiž vý
znam a smysl jen pokud jest náboženská, t. j. 
pokud pomáhá duším na cestě k Bohu, jenž stojí 
nad národy jako Stvořitel a Zákonodárce, který 
dal 1 přirozený zákon závazný pro společnost.

Ncuznává-ll však stát tuto povinnost a proto 
i právo náboženských společnosti, pak jo samo- 
ařejmým, že neuznává ani právo čtyř stranických 
ideologií na školu. Ale přece každá z těchto Ideo
logii representovaných stranou má jinou před
stavu o společnosti, státu, demokracií a výchově. 
Je ovšem samozřejmé, že tyto strany na základě 
principů většiny se dohodnou o státní škole, ale 
je tu důvodná obava, že státní výchova bude vět
šinovým galimatlášem, z něhož vyrostou občánci, 
jímž na cestu do života bude nutno dát normai.'- 
sovaný formát názorů na život, jak píše Jakub 
Demi v Pupavě.

Nebojuji tedy katolíci jen o školu katolickou, 
ani o svobodnou školu, jež by nebyla podřízena 
státu ve smyslu přirozeného práva. Vždyť svo
boda podle křesťanského světového názoru jest 
podmíněna bytím a jeho řádem, jenž zavazuje i 
stát. Bojuji proto katolíci o školu svobodnou vů
bec, t. j. o zásadní věc demokracie, aby totiž 
škola nebyla pod totalitním tlakem státu, byť 
vnitřně konstituovaného na principu většiny. Ale 
neoháněli se 1 diktátoři zprvu většinou? Tohoto 
nebezpečí totality státu jsou sí katolíci vědomí a 
proto jest jejich povinností, aby se zasadili o svo
bodnou školu v tom smyslu, aby škola nebyla 
monopolem státním, nýbrž aby byla svěřena těm, 
kteří na ni mají právo, t. j. náboženským společ
nostem především, ovšem samozřejmě za spolu
práce a spoluzodpovědnosti státu.

Alois Rozehnal.

národního svátku 
chce pro tyto národy svobody k rozvinutí tohoto 
svérázu. Ve službách této Vůle jednala Jana, ve 
službách této Vůle vítézila. Jen tak je její zá
zračný béh vysvětlitelný, jinak stojíme před nim 
bezradně, jako vůbec před životem a před všemi 
jeho hlubšími otázkami, jakmile z něho vyškrtne
me právě onu věčnou, svátou, moudrou, všemo
houcí Vůli.

President Auriol pokračoval ve $vé řeči a uka
zoval, čím Jana z Arku mluví /k dnešním Fran
couzům.

»Poučením Jany z Arku je především naděje. 
Ne naděje nečinná, očekávání zazraku, nýbrž čin
ná víra v mravní sily země. Poučením Jany z Arku 
je dále národní jednota, národní dobrovolná dis
ciplina.«

Zase krásná slova a zase neúplná, s přeťa
tými kořeny. Jana jistě žíla z naděje, ale z křes
ťanské naděje, jejímž důvodem je sám nekonečný 
Bůh a která proto nezná mezí, která nikdy ne
selhává a nemůže selhati, protože i kdyby slunce 
s nebe servak, jak kdesi píše Sládek, nemohou ni
kdy strhnout Boha s jeho věčného trůnu. Jana 
jistě žila pro jednotu, ale to nebyla jen jednota 
lidské krve a půdy společné, to byla jednota Boži 
Krve, krve Beránkovy, jen ona může ztmellti ná
rody a lidstvo veškeré v celek, jenž nebude pou
hým přeludem řečníků.

Když někdó čte tyto naše výhrady, které činí
me modernímu lalcismu, řekne si možná; >Co 
chcete? Jak chcete na nich víru? Dějiny se ne
vracejí, neopakuji, a tak jako se nikdo, je-li sta
řec, nemůže znovu státl dítětem, tak ani lidstvo 
se nemůže vrátit do středověku.« Nezastíráme sl 
nikterak obtížnost situace. Víme však jasné, Že 
ani dnešní lidstvo nemá žádného jiného jména, 
ve kterém by mohlo nalézt spásy než jména Ježí
šova. I dnešní lidstvo buďto nalezne zpét cestu 
ke Kristu a tím svoji jednotu, nebo zahyne ve 
vlastních svárech. Věříme pak, že Bůh může i 
z dnešního lidstva udělat nové křesťanstvo, že i 
suché kosti mohou zase ožit v zdtavý, svátý lid 
Boži.

A ješté poslední dodatek: Těm, kteří chtějí 
poznat skutečnou Janu z Arku, doporučujeme 
knížku Tďmothea Vodičky »Kronika o svaté Jo
hance z Arku«, která vyšla v těchto dnech v na
kladatelství brněnské tiskárny v Brně. Dech sva
tosti bude na né dýchat z jejích stránek, budou 
utvrzení ve víře, že přes všechny naše dnešní sla
bostí, pro zásluhy naších světců nedá Búh za- 
hynoutl národům kdysi tolik žijícím z Krista.

or.

OSLAVA SVATKU SV. JANA NEPOMUCKÊHO 
VE VELEČHRAMU SVATÉHO VÍTA V PRAZE:

Na svátek Nanebevstóupení Pánč odpol. v 15 hod. 
pontlflk. nešpory a slavné knéžské hodinky, v 17.30 
hod. tradiční pobožnost k sv. Českým patronům začne 
u hrobu sv. Ludmily v basilice sv. Jiří na Hradčanech.

Na svátek sv. Jana lí. kvétnx: V 8, 7, 8 hod. mše 
sv. s lidovým zpévem u hrobu sv. Jana Nep. V 9 hod. 
slavná staroslovanská mše sv., v 11 hod. mše sv. s li
dovým ZpéVéJh. Odpoledne v ÍS hod. pontlf. nešpory, 
v 17 hotf. pobožnost u hrobu sv. Jana Nep., uctíváni 
ostatků.

V nedéll 18. května v 9.30 hod. slavná pontlflk. 
mše sv.

Po celý oktáv svátku u hrobu sv. Jana Nep. v 8, 7 
hod. mše sv., odpol. v 17 hod. pobožnost s uctíváním 
ostatků. (Z arcibiskupské konslstofe v Praze.)

Scholastika 
a komunismus

Pan dr. Slavik je znám jako vytrvalý bojov
ník proti různým směšnostem komunistických fa
natiků. Přesto, že nám jeho boj musí býtl mnohdy 
sympatický, nemůžeme se ubránit dojmu, že i zde 
platí více méné lidové rčení, že jeden je za o~m- 
náct a druhý za dvacet bez dvou. Pan Slavík na 
příklad komunistům vytýká jejich bezduchou 
strnulost, se kterou ustrašenecky opakují, co se 
shora předkládá, i když ie to vývojem dávno 
překonáno. Při tom však se shledáváme v meto
dách Slavíkových se stejnými způsoby. I on opa
kuje do nekonečna fráze, které kdysi slyšel a které 
si od té doby neměl chuti ověřit a opravit. Je 
to zejména jeho o< hrdlivé srovnávání komuni
stických method se scholastikou. Právě v minu
lém čísle »Svobodného zítřku« opět servíruje 
svým čtenářům tento vtip: »Jíž z prvního čísla 
(nové komunistické revui) jest patrno, že 
český čtenář bude mítl pěknou podívanou, jak 
ještě ve 20. stol, lzt pěstovat scholastiku, nauku 
o dvojích pravdách.« Naukou o dvojích prav
dách je míněn názor, že něco může být sice prav
dou pro rozum, ale nemusí to být pravdou pro 
viru a naopak. Jinými slovy, že rozum může sice 
něco poznat iako nepravdu, nebo třeba nesmysl, 
že však to víra může a musí přijímat jako pravdu 
neochvějnou. Toto prý je podle p. Slavika pod
statou scholastiky. A v tom je právě důkaz, jak 
málo jistě p. Slavík scholastiku zná a jak i on 
bezmyšlénkovllě opakuje, co kdysi četl nebo snad 
slyšel možná i s katedry universitní. Katolická 
církev a pravá, autentická scholastika ve svých 
neiskvělejšlch representantech, zvláště ve sv. To
máši Akvinském, zdůrazňuje neochvějně, že není 
žádné dvoji pravdy, nýbrž jediná pravda, to jest 
Ježiš Kristus, ienž sám o sobě slavnostně prohlá
sil: »Já jsem pravda!«. Tento Ježiš Kristus je po
vodcem steině tak našeho rozumu a ieho základ
ních poznávacích zásad jako zjeveni, z něhož sa 
živi naše vira. Proto si rozum a vira nemohou 
nikdy odporovat. Celé úsilí theologů, právě ve 
vrcholných dobách scholastiky a od nich nepře
tržitě až po dnešní den se vyčerpávalo především 
v tom, aby ukázalo, že ani nejtěžši předměty naší 
viry, tajemství ve vlastním slova smyslu, jako 
lest Nejsvětějši Trojice, vtělení Syna Božího, 
jeho přítomnost v Eucharistii, neobsahuji žád
ného zřejmého protikladu k pravdám rozumo
vým. že na přiklad věta; Bůh ve třech osobách 
neznamená, že jedna Jsou tři. Neboť ony tři bož
ské osobnosti jsou sice totožné s Boži přirozenosti, 
přece se však mohou opravdově mezi sebou li
šit. protože pozůstávají ve vzáiemné vztažnosti 
jedné k druhé, vztažnosti. jež je skutečnosti, do
konalosti. která děli, nepřidává však nic k neko
nečně dokonalé přirozenosti Boži. Tajemství tak 
zůstane tajemstvím a přece se nikdy nestane ab
surdnosti, nikdy se nestane zničením rozumu. Ne
máme v úmyslu zamlčovat, že někteří scholastici 
názor o dvojí pravdě hájili. Bylo to však již v do
bě scholastiky úpadkové. byl to především na 
příklad Occam, jenž nejen že nikdy nebyl pova
žován za zvláštní světlo katolické vědy, nýbrž sa 
s církvi otevřeně rozešel a neni vůbec jasno, zda 
se s ní kdy zase smířil. Posůžujéme-li nějakou 
epochu, nějakou školu, činíme to podle jejich 
hlavních normálních představitelů a ne podle je
jich zjevů úpadkových a periferních. Tak jedná 
skutečná a nestranná věda, již nejde o nich ji
ného než o pravdu, ona véda, za kterou p. dr. 
Slavik tak chvalitebně bojuje. Bohužel však me- 
thodami. které na jedné straně bo«i to. co chtějí 
stavět na druhé straně. Je třeba stále nabádat 
k poctivému poznání pravé scholastiky„ neboť 
s oněmi pohrdlivými úsudky se nesetkáváme jen 
u p. dr. Slavika, nýbrž mnohdy i pracovníků 
upřímně katolických, kterým by mělo na histo
rické pravdě nejvíce záležet. ak.

Setkání u Matky
Prvni květnová neděle byla pro katolické 

studenty vskutku radosti a povzbuzením. Vždyt 
tradice staroboleslavské pouti je každým rokem 
živěiši a nehledě k dnešní její nutnosti, stává se 
nástupem opravdu manifestačním. formováním 
jednoty před obrazem Té. jež íe Acies ordinata.

Přes 1500 studentek a studentů z Prahy. 
Roudnice. Kladna. Berouna. Veltrus a Brandýsa 
spolu s Českou ligou akademickou nastoupili» 
k průvodům Brandýsem a Starou Boleslavi. '*?11 
tu také chlapci ze Salesiánského domova s hud
bou. jež mariánskými písněmi doprovázela celý 
průvod až do poutního chrámu. Tam nejprve 
promluvil P. Dr. Urban O. F. M.. který poukázal 
na větši nutnost opravdové apoštolské práce a 
zdůraznil, že i při spolkové činnosti íe třeba 
stavět na prvni místo myšlenku Katolické akce.

Po mši svaté se společným sv. přijímáním se 
shromáždili vysokoškoláci spolu se středoškolá
ky vyšších tříd v Lidovém domě, kde k nim 
promluvil o struktuře KA P. Dr. Troch ta. Jmé
nem neidp. arcibiskupa pozdravil shromážděni 
J. M. gen. vlk. Dr. Opatrný a Dr. Gruber z Ústředí 
Katolické akce. Povzbuzeni k Dráči v SKA dal 
přítomným jménem Ústředí katol. studentstva 
Dr. Hofirek. do němž ukončil toto zasedáni pro
jevem za Českou ligu akademickou její předseda 
Ant. Hejna.

Ve stejné době se sešli k poradě středoškoláci 
nižších tříd. Jejich problémy, pokud se týkají 
práce v SKA, byly projednány Dr. Valenou, 
předsedou Ústředí katol. studentstva, kol. Stl- 
bingerovou a kol. Armbrustrem. Také toto shro
mážděni pozdravil jménem nejdp. arcibiskupa 
J. M. Dr. Opatrný.

Po společném obědě se sešli všichni znovu 
v poutním chrámu P. Marie, kde bylo svátostné 
požehnáni. Posledním spoleíným setkáním stu
dentů byla krátká pobožnost u sv. Václava s pro
mluvou J. M. kanovníka Málka.

Potom se už mnozí rozloučili sé Starou Bole
slavi. Ti odvážnější šli znět do Prahy pěšky, 
ostatní, a těch bylo neivice. poseděli ještě 
v Houštce. kde jim na rozloučení zahráli sale- 
siánští chlapci



J. M. prelát Bedřich Vavroušek, 
opat želivský

V pondělí 19. května vzpomínáme význačné
ho životního jubilea představeného premonstrát
ského kláštera v Želivě, J. M. onata Bedřicha 
Vaclava Vavrouška. infulovaněho zemského Pre
láta. ienž oslaví toho dne své požehnané o:m- 
desátinv. Opat Vavroušek se narodil v Rokyca
nech. kde také navštěvoval střední školu, k.erou 
dokončil maturitou v Plzni. Roku 1887 vstoupil 
jako kandidát k řeholním kanovníkům premon
strátským v Zelivě. kde přiial řeholní iméno 
Bedřich a tak nastoupil životni dráhu řeholnika. 
O rok pozdéii složil jednoduché sliby a by) po
slán do Innsbrucku na studia theologická. 1891 
byl v Hradci Králové vysvěcen na knéze. Půso
bil lako katecheta v Lho.icich a pak tako kaplan 
v Humpolci. Ve věku 29 let byl ustanoven pře
vorem kláštera pak ieště novicmistrem a ma
gistrem kleriků Od roku 1910 zastávahúřad pro- 
visora. kterým zůstal plných 12 let. V uznáni 
jeho valkých zásluh o klášter byl dne 19. dubna 
1922 zvolen opatem kláštera a den nato, dne 
20 dubna, slavnostně benedikován tehdejším 
biskupem královéhradeckým Dr. Karlem Kašpa
rem. Prelát Vavroušek ial se hned uskutečůova i 
připravované podniky, které plánoval ještě se 
svým předchůdcem, opatem Roubíčkem. Bylv to 
v prvé řadě nutné opravy kláštera a kostela, 
stavba chudobince který byl věnován obci že- 
livské. zřízeni nové elektrárny, mlýna atd. a 
hlavně budováni střediska pro duchovni cvičeni, 
které má dodnes velmi dobrý zvuk. Z okupace 
vvšel klášter, díkv obezřelému vedeni preláta 
Vavrouška. poměrně dobře, třebaže 1 ona si vy
žádala oběti na životech z řad členů a způsobila 
i jinak konventu mnoho škod. Dnes, v osvobo
zené vlasti, připravme se Zeliv k dalším velkým 
úkolům které bude musit splnit. Jedn.m z nich 
bude jistě i osmsetleté výročí uvedeni řádu pre- 
monstrátů do Zeliva. připadající na rok 1949.

FILM
Dílo svědčí o člověku

Vzpomínka na ý kanovníka Ábela Brohéeho, 
t 1. V. 1047.

Probíráte-li sí v Katolíku filmovou rubriku, 
zadíváte-ii se v kostelich na filmový oznamovatel, 
který se tu a tam začíná objevovat, upoutala-li 
vaíx pozornost zpráva a pozvání na katolický fil
mový kongres v Bruselu letos v červnu, pak si 
sotva vzpomenete, že za celým tim hnutím stoji 
vůdčí energie člověka velmi vzdáleného, t kanov
níka Ábela Brohéeho z Bruselu. I hodnoty du
chovní k nám přicházejí nepřehledným řetězem 
lidských srdcí, která je nejdříve silně milovala, 
ve starostech a bojích odevzdala cizímu světu, 
jenž je pak přijímá jako samozřejmost — bez 
myšlenky na původce.

My chceme k jednomu dnes alespoň kratičce 
obrátit svou pozornost. Kanovník Abel Brohée, 
předseda mezinárodního katolického filmového 
Ú3tředi se narodil 7. dubna 1880 v Soignies v Bel
gii. Pozdéiší kardinál Mercier si dobře všiml tohoto 
6véno žaka, pineho energie a nacíšeni. Jano arci
biskup v Malines přesvědčil se na kongresu 1909 
o velkém nedostatku v řadách katolické inteli
gence, která sice projevovala velikou činnost ve 
všech oborech, ale chyběl duch opravdového křes
ťanství chyběla myšlenka apoštolátu, která by 
zduchovněla život laika. K tomu úkolu povolal 
právě Dr. Brohéeho a svěřil mu v Lovani vedení 
semináře Lva XIII. Kanovník Brohée navazuje 
styky i s cizinou a brzy vznikají z jeho popudu 
dva časopisy La Tribune Apologétique a pro stu
dující o prázdninách >Le Blé qui léve«. Kanov
ník Brohée se obraci předevfiím k mladým a stále 
poukazuje, jak vnější ruch činnosti je neplodný, 
nenl-lj znovu vráceno opravdové křesťanství ma
sám. Mladí pak svolávají první kongres kruhu 
>Le Blé qui léve«. Po první světové válce se hnutí 
rozrůstá, účastníci se stávají sami apoštoly, roz
jíždějí se k přednáškám do různých míst. Vzniká 
to. čemu se později bude říkat Katolická akce. 
Kristalisuje Association Catholique de la Jeunesse 
Beige. Na kongresu v Gembloux 1922 může již 
kardinálu Mercierovi představit mládež nového 
stylu. Jeho .úkol je skončen — další organisací 
přenechává druhým a sám se pustí na nové pole 
práce: ve filmu. A zase je to práce průkopnická, 
zase do toho vpadá světová válka, kdy gestapo

Z domova a z ciziny ’
Vzácná událost našeho venkova. V neděli dne 

18. května t. r. o 10. hod. dopoledni posvětí J. M. 
ndp. prelát PhDr. B Opatrný, generální vikář 
pražský, nový kostel v Kařeze (10 min. od stanice 
Zblrrh). Spolek pro postaveni kostela v Kařeze 
téměř 15 let připravoval stavbu tolik potřebnou 
pro tři vesnice od děkan, kostela v Mýtě vzdále
né: Sekoy 4.5 km. Kařez 5.5 km. Khřizek 6 km. 
Kdo můžete, přijďte s námi tu radost naši sdí- 
leti!

Příšery reakce nedávají stále spát lidem z 
»Rudého práva«. Boji se jí tolik, že po ni slídí 
i na skromných stránkách »Dobrého pastýře«, 
týdeníku katol. kněžstva. Tam, v příloze posudků 
knih, napsali o knížce básni Ivo Fischera: »Pro 
hrubost výkazu a blasfemii doporučujeme uto 
knihu plamenům.« A z toho ovšem velký po
plach, o novém Koniášovi. takže d konce i ne
dělní karikaturista z toho měl vděčnou látku k 
svým kresbám. Ta reakce musí být u nás oprav
du slabá, způsobi-li takový rozruch malá větička 
z Dobrého pastýře. Její pisatel ví, že jeho výrok 
nemá výkonné účinnosti. Ví jistě asi také, že ta
kové literární býlí se vykoření snáze a jistěji a 
trvaleji plamenem nadšeni u obhájců dobra než 
pouhými fysickými plameny. Každý však, kdo 
věří v pravého Boha, nemůže při četbě rouhání 
netoužili po zničeni blasfemie. Každý rozumný 
člověk přece vi, že svoboda neni svobodou ke 
zlu, je však sotva většího zla než když se daru 
řeči a poesie používá k Uráženi Nejsvětějšiho. 
Nelze nevzplanout. A spojovat tento svátý hněv 
s Goebbelským barbarstvím je slaboduchá ome
zenost.

Pádným argumentem pro jednotnou školu je 
řikáni. že ona teprve umožni studium i dětem 
dělníků, kdežto dřivé studovala ien buržoasie. 
Na iedné schůzi jsem požádala řečníka aby ob
jasnil výhodv jednotné školy bez onoho tvrzeni. 
Je totiž snadno vyvráceno na př. skutečnosti, že 
naše rodina nebyla nikterak buržoasní: matka 
byla vdova, jejím majetkem byla chalupa. 1 ha 
pole. 60 Kč měsični Dense a 7 dětí. Z nich čtyři 
studovaly. Nato pohotově řečník odpověděl, že 
výhodv jednotné školy jsou všem známé a vý
jimka potvrzuje pravidlo. Škoda, že řečník po- 
spichal a nemohla jsem se ho otázat, zdali on sám 
a všichni přítomni Docházejí z buržoasních ro
din — byla to totiž schůze inteligence. Ostatně 
přece všichni vime. že ze staré školy vyšli mu
žové jako Masaryk. Beneš. Stefánik a tolik ji
ných velikánů, kteři zřejmé nepocházeli z bur- 
žoasnich vrstev. h.

Nemoc nacionalismu. V řeči k účastníkům sjez
du Pax Romana pronesl J. Maritain také tato váž
ná slova, jak mají katolíci přispěti k mezinárod
nímu vzájemnému pochopeni a porozuměni: »Sv. 
Otec připomněl před několika měsíci nezapome
nutelným způsobem nadnárodnost Církve. Tato 
nadnárodnost, jež je řádu duchového a nadzem- 
ském. nám ukládá mnohé povinnosti, a to přede
vším v oboru poznáváni a porozuměni. Je úžasné, 
musime-li konstatovati. že přes všechny moderní 
prostředky informační jsou předsudky a nevědo
mosti, které rozděluji jeden národ od druhého 
dnes stejné vážné a nevykořenitelné jako Dřed 
500 léty. Práce na vzájemném porozuměni a na 
konkrétním poznáni, o kterém mluvím, se jevi 
jako naprosto nevyhnutelný předpoklad ke zbu
dováni opravdové mezinárodni spolúpráce a 
opravdového společenství národů. Je to nevyhnu
telný předpoklad k vyléčeni nemoci bezuzdného 
nacionalismu, ienž není méně nebezpečný a méně 
nesmyslný u mladých národů a nových států, které 
se tvoří v celém světě jako u starých národů ev
ropských.

Jak Rusově zaceluji rány války. »Těch mimo- 
déčných srovnání s ruskými a našimi poměry je 
více. Ale nejpalčiyější snad je vzpomínka na na
še Emauzy, nebo zámecký kostel v Duchcově a 
jiné jizvy války a jejich dnešní stav téměř dva 
roky po válce, ve srovnáni s hlášeními ruských 
restauračních brigád, které již pa konci léta 1944. 
tedy ještě za války, dokončily nejnaléhavějši 
práce záchranné a zajišťovaci, aby pak v r. 1945 
ve své práci pokračovaly. Myslím, že je třeba se 
stydět.« Při četbě této Myslivcovy poznámky ve 
Vyšehradě jsem si pomyslil, jak vira ve věčnost 
necchromuje naši činnost pozemskou, nýbrž na
opak ji dodává nejradostnějšího elánu. Člověk 
věřící ve věčnost může pracovat vášnivě takřka 
až do posledního okamžiku, protože smrt prc.ň 
neznamená konec. I po smrti se na své dilo může 
divat. může slednvat jeho osudy, a proto na něm 
pracuje jinak než ten, jehož jedinou vnitřní ná
plni je praktická účelnost nebo již ani ne. již je
nom nekonečná nuda. Ale tady ^e asi přijde s ná
mitkou: Vždyt ti Rusové také nevěří ve věčnost. 
— Uvědoměle možná ne, ale jsou ještě ve sta

ničí celou dokumentaci rozvíjející se činnosti mezi
národního katolického filmového ústředí. Po dru
hé světové válce začíná kanovník Brohée s tim 
větším úsilím. S jakou radosti připravoval zvláště 
červnový kongres v Bruselu, určený k důkladné
mu výkladu encykliky Vigilant! cura a_ spojený 
zároveň se světovým festivalem v Bruselu! Posta
ral se, aby program byl skutečně světový, pořad 
katolického kongresu bude vytištěn v programu 
světového festivalu, na něm bude také dána cena 
O. C. I. C. nejlepšímu filmu s hlediska katolic
kého. Ještě z konce dubna přišel na pražské ústře
dí přátelský dopis, který ohlašoval tolik plánů: 
novou mezinárodni katolickou tříměsíční filmovou 
revue (v červnu prvni číslo), filmovou bursu, zdo
konalenou výměnu zpráv jednotlivých katolických 
národních kanceláři. Do toho zasáhla smrt 1. květ
na. Právě když se chystal k promítání soukro
mého filmu, byl raněn mrtvici. Zájem o film, fil
movou kritiku, filmové zpravodajství, organisací 
kin. mezinárodní spoje všech katolíků, vyrůstaly 
podle vůdčí myšlenky encykliky Vigilant! cura 
jeho osobnf představou a vyburcovaly v Belgii 
a jinde hnutí, které nelze přehližeti. U nás mů
žeme mluvit o začátcích, ale I na těch měl ka
novník Abel Brohée svůj dobrý podíl. Prahu znal 
osobné a delegaci z Československa vita! vždy 
zvláště srdečně. Jeho ztráta bude jistě dlouho 
pociťována. J. G.

diu mladické, dětské horlivosti, pružinou jejich 
jednáni je ideál socialistické společnosti, v nějž 
my sice nevěříme protože lépe známe člověka 
a vime, čeho je schopen, drobný ruský člověk 
však nalézá v budováni socialistické společnosti 
Ideál dosti vysoký a krásný, aby zaň žil a pra
coval. Jeho nedostatečnost pozná až později a 
pak i on se bude musit obrátit a dopracovat k ide
álu, k*erý nezklame, právě k té Boží věěncsti, 
nebo také živořit v tíživé nudě, která nakonec 
niči chuť i do obyčejné práce technické a spo- 
kojuje se liným skomíráním.

Ruská pravoslavná církev zřizuje radu pravo
slavných misii. A to s podporou vlády. Zřízením 
této rady, jejímž šéfem je Vitalis, arcibiskup tul- 
ský, učinil patriarcha Alexej nový krok k reor- 
ganisaci života pravoslavné církve. Účelem mi
sijní rady je propagovati pravoslaví mezi nerus
kými občany SSSR, i mezi těmi, kteři byli dřivé 
mohamedány nebo pohany a kromě toho pravo
slavné misie mimo SSSR. Jedná se především o 
kraje na Dálném východě, které od r. 1945 jsou 
pod ruskou svrchovaností. Nerušti pravoslavní 
přežili revoluci většinou ještě lépe než pravo
slavní rušti. To je patrno na př. u Finů nebo 
Tatarů z diecese kazaňské. Čtyři středoasijské 
pravoslavné diecese. na př. Baškir, maii své 
vlastni, většinou domorodé biskupy. Misijním po
lem pravoslaví jsou také nově připojená územi 
baltská, na př. Estonsko. Talin. hlavni město Es
tonska, má deset pravoslavných kostelů, prý 
zrovna tolik jako Leningrad, který je desetkrát 
věiši.

Nová skupina v Labour Party. 50 poslanců a 
6 členů sněmovny lordů, všichni náležející do 
Labour Party, se seskupili ve zvláštní »parla
mentní socialisticko-křesťanskou skupinu«. Ne
jde naprosto o žádnou novou stranu. Cil nového 
sdruženi ie vyjádřen v těchto programových vě
tách: -Náš cil je zcela prostý, ale důležitý Chce
me pokud možno na všechny problémy divat! 
s křesťanského stanoviska, a z téhož stanoviska 
je řešiti. Chceme reformy a zlepšováni, ale ne 
pro reformy samotné Chceme reformy ve světle 
křesťanských zásad.« Mezi členy nové skupiny je 
pět katolíků. Jeden z nich, lord Holden, prohlásil: 
Jsme socialisty, a to socialisty, kteři aplikuji kře
sfanské zásady.,

P. Josef Fröbes 8. J. zemřel nedávno v Ko
líně nad Rýnem v 81. roce věku. Tento bývalý 
profesor filosofie na greeoriánské univers'tě v Ri- 
mě Je znám ve vědeckém svř*ě svým dvojsvaz- 
knvým dnem •E'tnerimen*áini psvchologle«. kte
rá byla přeložena do několika řečí.

Italští komunisté v tom umějí chodit. Kdvž 
vůdce italských komunistů Togliatti pronesl svou 
řeč o sedmém článku ústavy (rozluka církve od 
státu), prohlásil bývalý ministerský předseda a 
stařešina parlamentu Orlando: To íe neiobrat- 
néiši řeč. kterou isem slvšel během své dlouhé 
politické kariéry. Orlando těmjip slow vyiádřd 
dolem mnoha Jiných Italů. Togliatti a ostatní 
komunističtí vůdcové se až do dnešního dne 
svou obratnou diplomacii snaž vzbudit doiem. 
že isou normální Parlamentäre hou. Jiný
komunista Terrachini byl zvoler šedou Osta- 
vodárného shromážděni. Ačkot* dávný re
volucionář. vvznačule se i on n -dnou zruč
nosti. Fakt, že předsedal Shron Xni skutečné 
nestranně a s velkým taktem. z.'TvSil dobré jmé
no komunistů, kterýžto účinek měl i jiný fakt, 
že totiž komunisté hlasovali pro přijeti Laterán
ských smluv do nové ústavy. Komunistická stra
na byla ve všech italských vládách od pádu Mus- 
soliniho až po nynější vládu De Gasperiho. Ko
munisté měli v těchto vládách důležitá mini
sterstva jako financi, spravedlnosti, zemědělství 
a následkem toho mohli obsadit důležitá místa 
svými stranikv a dostati se tak do styku s kruhy 
jinak značně nepřístupnými, iako bankéři a prů
myslníky. V severní Itálii prý někteří velkoprů
myslníci podporují finančně stranu a tím se 
snaži zajistit se pro případ dalšího politického 
vývoje. Zatím co jiné strany svoji nekázni se 
oslabují, a stále štěpi. maii komunisté program 
konkrétnější a politiku umirněněišl. kterou do
spěli ke skutečnému vlivu, lenž nekomunisty 
vážně znetxjkoiuie. (Kat. t. k.)

Čínské manželství stoji 200 liber rýže. Kdo 
se chce dnes v Čině oženit!, musí miti 200 liber 
rýže, sděluje jeden americký misionář. Z polo
viny tohoto množství třeba uhradit! výdaje při 
svatbě, zbytek pak má být podkladem k zařízeni 
nové domácnosti mladých manžejů. Proto mno
ho čínských katolíků ie přiliš chudých, aby si 
mohli obstarati 200 liber rýže, musí misionáři 
často dělat úkol bankéře, t. i. obstaravatele rýže, 
chtěji-li zabrániti smíšeným manželstvím.

A b 11 u*r lent!, kteří chtějí po prázdninách stu
dovat na vysoké škole v Praze a mají zájem o ubyto
vání, ať si ihned podají žádost o umístěni v koleji na 
Správní komisi pro péči o vysokoškolské studentstvo, 
Praha II, Opletalova (na jejich formulářích) noho na 
CLA, Praha III, JČsetská 28.

Prázdninové tábory uspořádá CLA ve Fi
lipové u Rumburka: I. běh od 1. vil. do is. VII. pro 
vysokoškoláky. II. běh od 17. VTI. do 31. VII. pro vy- 
sokoškolačky, Ill. běh Z. vlil, do 18. VIII. pro vysoko
školáky. Cena pobytu s dobrým stravováním činí 
Kčs Ivo— mimo cestovného, na něž bude poskytnuta 
50% sleva, zúčastnili se mohou I oktaváni (oktavánky), 
kteři si takto stykem s vysokoškoláky opatří dobré 
zkušenosti pro začátky na vysoké škole. Upozorněte 
na tyto tábory katolické vysokoškolské mládeže ve 
svém okolí. Přihlášky do 10. června na CLA, Praha III, 
Josefská 58.

Augustiniánský konvikt pro středoškoláky od 1. do 
8. třiďy gymnasia může ještě přijmoull několik hochů, 
kleči mají úmysl státl se řeholními knéžíml. Bližší pod
mínky sdělí Augustiniánský konvikt v Praze IH.-28.

Řádové dívčí gymnasium v Brně, Lerchova S3 (s prá
vem veřejnosti) přijímá pro školní rok 1947/40 žákyně 
do první až osmé třídy. Při ústavě je internát. Infor
mace podá ředitelství.

Pro učednice a mladé dívky vůbec připravuji Škol
ské sestry OSF v Brnč, Orli 20, útulné a levné ubyto
vání s celým zaopatřením.

Starší osamělé dámy naleznou trvalý (po případě na 
kratší dobu) příjemný pobyt a celé zaopatření v útul
né vile blízko Děčína. Ostav vedou školské sestry OSF. 
Veškeré dotazy zodpoví a přihlášky přijímají Školské 
sestry OSF v Hornim Gruntu č. 8 u podmokel.

římský misál
pro neděle, svátky a všechny dny * roce, 
pieložený do češtiny vyšehradským kanov

níkem Msgro Dr Antonínem Střížem.

P. Dr Reginad Daclk OP napsal do časo
pisu katolického studenstva ÚSVIT článek: 
„Nemodlete se při mši svaté - modlete se 
mši svátou." Ano, budete-ll mši svátou 
sledovatl s knézem v plekladu misálu, 
budete s nim prožívat! celou hloubku 
a kouzlo Nejsvětéjší obéli. Teprve pak 
se Vám objeví celé to veliké bohatství 
a duchovni hloubka mše svaté, každého 
úkonu, každé modlllby. Celý liturgický rok 

je v něm s vámi.
liturgické modlitby, které se Církev modli, 
jsou vzaty z Žalmů nebo prorockých knih 
Starého Zákona, tedy z nejkrásnějších slo
vesných výtvorů světové literatury, epištoly 
a Evangelium jsou zákltdnl texty křesťan
ského života, které samy vynikají krásou 
jazyka. V jeho dokonalém českém plekladu 
Jsou nyní jeho krása a bohatství přístupny 

každému člověku.

Kniha je vytištěna na krásném silnějším 
biblovém papite. Je vázána v plátně. Cena 

145 Kčs.
U každého knihkupce.

Nakladatelství Vyšehrad. 
Praha II. Karlovo nám. 5

KUNCÍŘOVY KNIIIY
Joh. Jorgensen:
SVATA KATERINA SIENSKÄ.

život světíce, která mocně zasáhla do dějin 
XIV. století a jejimuž hlasu s úctou naslou
chali papežové, panovníci, básníci, rozvášnění 
sokové i odsouzenci. — Brožované Kčs 180.—, 
vázané Kčs 220.—.

Antonín Střiž:
LA SALETTA.

Historie zjevení přesvaté Panny Marie 19. září 
J846. Osudový význam tohoto zjevení oceňuje 
teprve naše doba. Se 7 přílohami. — Brožované 
Kčs 48.—. vázané Kčs 83.—.

MODLITBY PRVNÍCH KftESŤANÚ.
Vybral a přeložil Dr Antonín Střiž. Texty meš
ních liturgií l modliteb ke všem příležitostem. 
Brožované Kčs 45.—, vázané Kčs 80.—.

U všech ki>ihkuDCŮ!
LADISLAV KUNC IR, 

Praha II. Národní třída 6.

NEOPOUŠTÍ VÝŠINY

Kniha o chrámu svátého Víta, 
která překvapí a potěší

CHRÁM SV. VÍTA 
V OBRAZECH JIŘÍHO JENÍČKA 

133 tnímkú rultho předního fotograf«, z nichž každý 
znamená nový pohled, novou událost. Dokonalá vyvá
žen! svitla a stinu, smysl pro podrobnosti i celkovou 
koncepci tvoří z tžehto obrazu monumentální dilo, je* 
hož prohlídka je jako cesu samotným chrítnem. Celo
stránkové obrazy zachycují viechno, co je v rvatovit- 

skám chrámu ncjccnníjií a nej památné) Jí.

Dílo je reprodukováno Neubertovým 
hlubotiskem předválečné úrovní

Ovod napjal JAN CEP, výtv. roxbor R, ROUCEK 

Formát knihy je 30.5 X 18.$ cm.
Cena brož. Kás 340.-, viz. Kís 190*

U vítch knihkupci

í NAKLADATELSTVÍ
| UNIVERSUM

V PRAZE n. 

vAclavska UL >1

V pensionáté Školských sester OSF v Děčíně nabu
dou dívky Jemného společenského chování, praktické
ho vzdělání pro kancelář, pro vedení domácnosti, pe
dagogické přípravy v zacházení s dětmi, vzdělání v 
moderních Jazycích a v hudbě. V zimních měsících 
Je zvláštní kurs jen pro Šití a vaření. V pensionáté 
mohou bydlit! a se stravovati též úřednice, studentky 
a dívky za Jakýmkoliv účelem v Děčíně pobývající. 
Informace podají a prospekt ochotně zašlou Školské 
sestry OSF v Déčíně. Vrchlického 443.

StarSf zbožnou, pracovitou katoličku (částečně va
ření znalou) pro domácí práce přijtne katolická rodina 
v Praze tfo stálého místa.',Plat a práce podle dohody. 
Nabídky p. zn. »Klášter v ňiísté— IKA 83« do adm. 1.1.

Přijme se pomocnice v domácností od 16 let, spoleh
livá, poctivá, katolička, do moderní domácnosti. Vlast
ní pokojík. Nabídky p. zn. »Jako člen rodiny — IKA 85« 
do affin. t. I.

Vychází s církevním schválením.
Dobrovol. příspěvky na vydávání časopisu Isou vítány. 
Vydává Svatováclavská Llea v Praze IV.. Hradčanské 
náméstí 8. — Telefon 617-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází týdné — Předplatné na celý rok 
Kčs 70.—. jednotlivá čísla Kčs 1*50. — Poštovní spoři
telna Praha 208.401. — Rldí P. Adolf Katar T J. 
s redakčním kruhem — Odpovědný redaktor Josef 
Bláha. — Používání novinových známek povoleno 
ředitelstvím pošt a telegrafů. — Dohlédacl pošt, úřad 

Praha 25. — Vytiskl 2ivnotísk v Praze XIL



KATOLÍK
ROČNÍK X. » V PRAZEDNE 25. KVĚTNA 1947 • CENA Kčs 1.50

Čtěte uvnitř listu podrobnou zprávu o manifestačním projevu 
pro svobodnou školu, konaném v pražské Lucerně dne 13. května 1947

P. Dr. Jan Ev. Urban OFM:

Vyznavači Ducha 
svatého

Jsme vyznavači ducha. A základ našeho pře
svědčeni o duchu jest v existenci a božství Du
cha svátého. A nejen základ, nýbrž i celá po
vaha našeho světového a životního přesvědčení 
jest dána Duchem svátým. Zpívá-li Církev v 
těchto dnech s moci a velebnosti: »Duch Páně 
naplnil okruh zemský«, jesi to dobrou příležitostí 
jasně rozlišit! to, co všichni cítíme, ale co si 
někdy jasně nevyslovíme. A z. takovéto nejasnosti 
vznikají jak v životě mnohého jednotlivého*  

z nás, tak i v mnohých katolických hnutích a 
organ i sacích škody, zasahující někdy i sám ko
řen našeho katolického byli. "Myslím na ony pří
pady, kdy naše skulky. projevy a prováděcí pra
xe odporují našim zásadám.

Prosím vroucné Ducha svátého, aby se dotkly 
tyto řádky srdci a vůle těch, jimž náležejí!

Jsme vyznavači Ducha svátého! To jest přimo 
rozlišujícím charakterem a znamením mezi dvě
ma své y: hmotným a duchovým. Mezi dvěma 
řády: hmotným a duchovým. Pro jedny jest 
všecko jen hmota a kromě ní nevědi o ničem. Pro 
nás jesl všecko duch a hmota. Nekonečný Duch 
Boži, stvořený nebeský a lidský duch a hmotný 
vesmír. Znamená to, že vedle přírodního světa 
jsme přesvědčeni o .jsoucnosti světa mravního. 
Svět přírodní jest souhrn hmoty a energie. Svět 
mravní jest soubor bytostí duchových. A ve vzá
jemném vz!ahu jest přírodní svět pouze podla
hou, jevištěm, na kterém žije a děje se ja’’7 
vlastni účel veškerého bytí mravní děj světa. 
A původcem, slvořitelem. zákonem a cílem to
hoto obojího světa, a hlavně ovšem mravního a 
duchového, jest Duch svátý.

Odtud se rozcházejí důsledky v protikladném 
směru. Vyznavači pouhé hmoty musí jeti nutně 
po koleji, která odpovídá hmotě. Vyznavači ducha 
jdou za cílem, jehož zákonem jest Duch svátý. 
Znamená lo tedy, že Duch svátý jest naším vůd
cem. prostě naším ideálem. A v tom smyslu, 
že věříme v nejsvětější životní ideál, že jsme je
ho vyznavači, jsme my křesťané věčnými idea
listy. nikoliv tedy ve smyslu filosofickém, po
dle klerého znamená idealismus mínění, že vše 
co jest, jesl pouze myšlenka bez vnější skuteč
nosti, nýbrž jsme idealisty mravními, ducho
vými.

Jsme vyznavači Ducha svátého! To jest jas
né, určité, praktické heslo pro náš způsob my
šlení i postupu.

Podívejme se nejprve, kam vede vyznáni pou
hé hmoty! Hmota nezavazuje k ničemu. Jest tedy 
volno vyznavači hmoty, aby uznal pravdou, co 
chce. Aby uznal dobrem, co se mu zachce. V je
ho mravním slovníku může býti pouze, je-li dů
sledný a logický, -vlastni prospěch, libovolnost 
prostředků, útěk před nepříjemností, bezmezné 
sebeupJatnění, proměnlivost zásad, jsou-li jaké, 
nedůvěra ke každému druhému, prvenství těles
ného blahobytu a tím také tělesných potřeb. Ne
vadí. že se vyznavači hmoty musí domáhat! těch
to cílů mnohdy i přes hmotné obtíže a odříkání. 
Nejčastčji takové přechodné stavy k dosažení 
těchto cilů musí nedobrovolně a nucené vytrpěti 
ti, kteří jsou vykonavateli a nikoliv vůdci hmot
ného vyznání.

Jsme vyznavači Ducha svátého. Nutno tedy 
jasně říci, že sc musíme do kořene, do základu, 
do úplné čistoty zříci cílů i prostředků, které 
mají vyznavači pouhé hmoty. Každou slevou v 
jejich prospěch zrazujeme své vyznáni, svou ví
ru v Ducha svátého. Ani jednotlivý věřící Kri
stův ani organisacc kterákoliv, mající Krista ve 
svém znaku, nesmi si zahrávati s důslednosti v 
ideálech Ducha svátého.

V tom jest charakteristické rozlišení mezi je
jich cíli a našemi cíli, mezi jejich cestami a na
šem i cestami. Náš cil a cesta jsou důsledně a bez 
klamu vyznačeny svátými vlastnostmi Ducha 
svátého: neúprosným prvenstvím pravdy a odpo
rem ke každé lži, vírou a věrnosti k dobru, ni
koliv osobnímu, nýbrž k dobru podle Boha, prin
cipem lásky, nikoliv citové, nýbrž Bohem odů
vodněné a Bohem zavazující — zákonem sebezá- 
poru a sebeoběti, úctou k řádu, nadosobnímu prá
vu a úctou k člověku, — věrností a jemností.

DUCH PÁNÉ NAPLNIL OKRUH ZEMSKÝ

Jedním slovem, naše cesty a cíle, náš idealismus 
má znaky věčnpsti Ducha svátého.

Jsme vyznavači Ducha svátého! A to 1 v prá- 
c L Vyznavači pouhé hmoty vidí práci pouze ve 
zpracování hmoty, pokud přináší výtěžek. Vy
znavači Ducha vidi vyšší práci v tem, že zpra
covávají člověka a pracuji pro člověka. Je-li na
máhavá práce svalů, aby zvládla kámen a kov, 
jest namáhavým i napětí ducha, když má silnou 
myšlenku, vroucí \ ůlí překonali od per v duši 
druhého. Má-li v duši druhého přemoci neprav
du a omyl, hledaje jak důvody, tak jejich vhod
né a účinné podání. Má-li přemoci slabou nebo 
zlou vůli a účinnými pohnutkami ji obrátili k 
pravému dobru. Předělává.i člověka jest vyčer
pávající námahou ducha, ale jest daleko užiteč
nější a potřebnější pro život lidské sp-olečnosll 
než pouhé opracování hmoty. Neboť člověk jest 
vždy činitelem a hmota jest vždy nástrojem. A 
člověk zpracovává hmotu a člověka svým du
chem. Jsmc-li pak vyznavači Ducha svátého, 
spojujeme se s ním a podle něho chceme na
plnit okrsek zemský.

Je válka biologickou nutností?
Pro křesťana a vůbec pro každého, kdo bere 

vážné svobodnou vůli lidskou, nelze samozřejmě 
mluviti o nutnosti války. Přesjo však různi In
kovi hlasatelé »hrdinského způsobu života« o této 
nutnosti mluvívali a začnou asi zase někdy mlu
vit. Je proto zajímavé, že tato nutnost i z čistě 
biologického stanoviska neexistuje. Psal o tom 
za války Julián Huxley, gen. ředitel UNESCO, 
známé organisace spojených národů pro záleži
tosti kulturní, oxfordský profesor zoologie, v člán
ku »Válka jako biologický zjev«.

Pesimistům, kteři tvrdí, že trvalý mír mezi

Jsme vyznavač! Ducha svátého. Jest třeba se 
zahledět i do vlastního vnitřního života. Není 
všechno činnosti ducha, ani činností Ducha svá
tého. co mnohdy považujeme za náboženství, 
zbožnost a modlitbu! A žalos.ně velká část lidí 
jest i ve svém náboženském životě vyznavačem 
hmoty. Je to možné? Bohu žel! Jestliže jen proto 
věřím, že cítím sympatie k náboženskému citu, 
jestliže se v modlitbě oddávám cKovým libostem, 
jestliže jen tehdy žiji podle Boha, když mám k 
tonju chuť, jestliže moje práce pro Boha má za 
cil i prostředek vnější dojem, počet, vnější po
můcky, nedbám-li n3 skutečnost Boží slávy, vů
le a milosti v lidské duši při své náboženské 
činnosti, — hle to vše jest vírou vé hmotu a 
zradou ducha a Ducha svátého.

Jsme vyznavači Ducha svátého! Jsme-H jimi, 
pak se oddejme bez váhání, cele a důsledně dů
věře v jeho moc a sílu, vstupme oběma nohama 
na břeh Boží a věřme, že jako dosud, tak i nyní 
a vždycky přes stálé vítězení hmoty vždy zů
stane vítězem Duch svátý a s nim ti. kteří věrně 
se drží Jeho zásad a neochvějně Je provádějí!

národy je nemožný pod záminkou, že boj o život 
je základním biologickým zákonem, a militaris- 
tům nacistického typu, kteří vidí ve válce lid
skou formu přirozeného výběru, jak o něm mluví 
Darwin, ukazuje Huxley, že boj uvnitř téhož -odu 
(mezi členy téhož rodu) je zjev neobyčejně řídký 
a vzácný, vždy zbytečný a často osudný ve světě 
živočišném. Jisté že se tam Často prolévá krev, 
když se na př. několik samců bije o samici nebo 
když se několik hladových psů rve o kost, skoro 
nikdy se však nesetkáváme s válečnými taže
ními houfně podniknutými proti členům téhož

O letošním suchu
Hlavním cílem naší dvouletky je samozřejmě 

zvýšeni životni úrovně širokých vrstev obyvatel
stva naši republiky. A výše životni úrovně se 
v první řadě měř! podle poměrů Ve vyživováni, 
které závisí, iak je každému iasno. na Doměrech 
v našem zemědělství, konkrétně řečeno na tom, 
jaká bude úroda, a to pak závisí hodně na po
časí. letos na př. na dešti. Letos nám déšt chybi. 
I když snad přijde, i když snad jej bude již dost 
v době, kdy se tyto řádky dostanou do rukou 
čtenářů, přece již do nynějška nadělalo sucho 
mnohé škody, které již ani nejvydatnějši deště 
neodčini.

Neni třeba dovolávat! se naivního a snadného 
vysvětlováni věci poukazy na Boží tresty všude 
tam. jakmile by se nám to krátkozrace hodilo. 
Neni pravda, že všechny hříšníky nebo proná
sledovatele dobrých stihá již na této zemi ně
jaký viditelný a hmatatelný trest. Naopak se od 
nejprvotnějšich knih Starého zákona setkáváme 
s určitým pohoršením, kterému se mnohdy | nej- 
spravedllvéjši nemohou ubrániti, vidouce, jak 
dobře se mnohdy navenek všelijakým zloduchům 
daří. Ani to letošní sucho u nás neni tedy třeba 
vykládat jako Boži trest. Protože však je ne
sporné, že Prozřetelnost řídí všecko na této zemi, 
protože Prozřetelnost mluv! k nám spádem udá
losti a dějin, neni třeba a neni možno se vyhý- 
bati poznáni, že tim letošnim suchem tato Pro
zřetelnost nám všem — nebo aspoň těm, kdož si 
ještě trochu vnímavosti zachovali — chce znovu 
vštípit, jak snadno se ve svých plánech přepočí
táme. jak dodnes platí slova žalmu: »Nestavi-li 
Hospodin domu, 'mamě pracují jeho stavitelé«.

Kdybychom ovšem chtěli soudili podle oficiál
ních mluvčích našeho veřejného miněm. t. j. po
dle našich novin, neshledali bychom se tam 
s mnoha známkami pokání. Rudé právo setrvává 
ve svém laciném optimismu, pro né jde stple 
všecko všude dobře a protože přece jen nemůže 
popřít, že neprší a že je to nepříjemné, přináší 
velmi duchaplné a učené vysvětleni. Naši předni 
meteorologové prý jim na jejich dotaz odpově
děli, že rozdíl letošního počasí proti minulým lé
tům je hlavně v tom. že dešťové srážky, které 
sice přicházejí v stejně pravidelných intervalech 
jako v minulých letech, jsou málo vydatné, tak
že půda nemůže nasáknout tolik vody, kolik by 
potřebovala. — Z tohoto výkladu až dosud nikdo 
příliš nezmoudřel, ba řekl si asi. že to ti i bez 
předních meteorologů. Ti snad zachrání svou 
reputaci aspoň poslední větou, podle Ofž přichází 
období, kdy k nám budou přicházet poruchy (čili 
deště) z ostatních částí zeměkoule. Pak by tedy 
bylo všecko zase dobré a mohli bychom dále se
trvat ve svém nadutém vědomi, že naše osudy 
jsou vždy a všude a ve všem jenom v na Sich 
rukou. Zvláště když se pak přece může'oznámit, 
že v Praze napršelo deště na 1 mm.

V tom všem cítíte ovšem pouze takovou 
směšnou rozpačltost, která může vzbuditi spíše 
vaši útrpnost, než cokoliv jiného. Hůře je vám, 
když vezmete do ruky list sdruženi kulturních 
organlsaci a setkáte se tam s rýmovačkou ne
vkusně, rouhavou, jež prý má být také modlit
bou za déšť

Zaklínám všechny bohy, 
ďábla i satana 
s nabroušenými rohy, 
svátého Štěpána, 
Petra i Romana.
I tebe, Eulalie, 
oroduj u Jana, 
at také jednou lije.

Váš nezájem je strohý 
i k duši křesťana. 
Z lidoflců přes noc mnohý 
změnil se v pohana... 
Strana je nahraná, 
prý ze svátých jen tyje! 
Jediná záchrana: 
At také jednou lije.

Pak následuje ještě jedna taková slavná stro
fa, na kterou je úplně škoda místa a pak závěr 
s podtitulem Posláni:

Vyschnem tu do rána! 
Tohle je patalie! 
Ježíši! Hosanna!
At také jednou lije!

Sotva kdy člověk živěji pocítí tu prázdnotu 
moderního člověka, než z takového veršováni. 
Srdce lidí, kteři takové věci dovedou smolit do
hromady, je vyprahlejší, než jsou letos nejsucho- 
párnější stráně. Jinak by musila umět zašeptat 
slova skutečné modlitby, takové vroucí, oddané 
modlitby, k niž nás takové různé metly Boží mají 
přivést a pro kterou se i sucho i mokro, i horxo 
a mráz stanou snesitelnými, protože si v ní uvě
domujeme podstatu křesťanství, jak ji vyjadřuje 
sv. Pavel v listě k Rimanům: »Kdo nás odloučí 
od lásky Kristovy? Souženi nybo úzkost, nebo 
hlad, nebo nahota, nebo jakékoliv nebezpečenství 
a pronásledováni nebo meč? Jsem jist, že ani 
smrt ani život, ani andělé, ani knížata, ani moc
nosti, ani přitomnost. ani budoucnost, ani sila, 
ani výška, ani hloubka, ani cokoliv jiného stvo
řeného nebude nás moci odloučit! od lásky Boži, 
která jest v Kristu Ježíši. Pánu našem.« ak.

rodu: případy, které by bylo možno cltovati, na 
přiklad ze světa mravenců, jsou nápadně sdru
ženy s jiným zjevem stejně ovšem řídkým v živo
čišném světě, totiž s hromaděním potravinových 
zásob, jež si jedna skupina 'shromáždila a druhá 
se snaží ji je odniti. Tyto války nikdy nepřispí
vají k zlepšeni rodu. A tak profesor zoologie se 
stává vychovatelem a vyvozuje z tohoto přikladu 
ze světa živočišného důsledky sociologické pro 
svět náš. pro pokolení lidské. Takže to. co se zdá 
na první pohled jen vědeckou zajímavostí, je po
tvrzením mravních zásad pravé kultury.
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Boj o latinu
Boj o novou Skotu Jde dál. Boj tento má. jak 

známo. dvě hlavní fronty: jednak o to, «la budou 
školy jen státní, jednak o to, jak mají ony nové 
Školy, ať už státní nebo nestátní, vypadat, co 
a jak se tam má vyučovat. A v tomto druhém 
bodě jde hlavně o to. zda a jak mnoho se má 
vyučovat latině. I tento boj jde dál a je döst 
prudký.

Naše nejvySSÍ kulturní autority vytáhli do něho, 
bojujíce jedni pro a druzí proti. Profesor Novot
ny, znalec Platona, se snaží zachovali lásku k té
to své životni lásce na našich středních Školách, 
prof. Trávníček, jeho kolega z Masarykovy uni
versity, dokazuje nebo se snaží dokazovat, že ma
teřština muže dosáhnout snáze a lépe toho, co se 
dosud přisuzuje latině. Divím se, že zkušený filo
log Trávniček je tak snadno hotov se svými dů
kazy. Je přece jasné, že nejsou průkazné. Přece 
zůstává pravdou, že trochu poctivé studium lati
ny může nejvíce uvést v poznání odstínů lidské
ho myšleni a vyjadřování vůbec. A nikterak při 
tom není na závadu, že to jde žákům pracné, že 
sl na pr. stokrát spletou první pád s pádem čtvrtým 
a musí vždy znovu a žnovu konstatovat, že 
nepřesně myslí a rozlisují. Právě v tomto bodě 
by to mohlo mít velmi konkrétní výsledek pio 
vlastní mateřštinu a přispět k vykořeněni protiv
ného kladeni prvního pádu místo čtvrtého, Jež 
vás tak nepříjemné tahá za uál stále víc a více 
ve středních Cechách, kde tolik Udí vidi vojáci 
místo vojáky a poslouchá skřivánci místo skři
vánky.

U mateřštiny je nám všechno Srozumitelné 
přirozené, takřka vrozené, nikdy to nedovedeme 
vysvětlit a odůvodnit a právě proto také nikdy 
pořádně nevíme, zda by to nemohlo být jinak a 
nestáváme se proto nikterak přesvědčenými ob
hájci čistoty a ryzosti právě svého mateřského 
jazyka. iJnsk je tomu u latiny. Cim pracněji mu
síme jej! věty rozebírat, tím přísněji — a ovšem 
také účelněji a zajímavěji — nás někdo k jejich 
rozboru nutí, tím nutněji ai musíme navyknout 
jasné a důsledně myslit a jasné a důsledné se 
vyjadřovat, zkrátka vědět, CO chci a dovést to 
říci. U mateřštiny by byly takové rozbory ještě 
nudnější a konaly by se jisté s mnohem menši 
pozorností, tím snáze by sl žák mohl říci: To Je 
přece samozřejmé.

A přece tyto důvody nejsou ještě hlavní a 
rozhodující. Ty jsou hlouběji. A proto, chcéme-11 
zachránil klasickou kulturu, musíme ukázat, jäk 
to nedávno psal její oddaný obhájce v »Etudes«, 
že bez ní je evropský poloostrov ohrožen přímo 

' ve své duál, ve svých nejhlubších životních tra
dicích, v hodnotách, na nichž sé zakládá jeho ori
ginalita a jeho celý prestiž.

Tento obhájce tedy píše: »Je to stále stejný 
spor: spor analytického rozumu na jedné Straně 
a organického života na druhé straně, spor inte
lektu s duchem, hmoty a duchem; boj s naší stále 
bezdušejší a vražednější technickoů kulturou, s na
šim ocelovým rájem technické clvlllsace.

Osud a povolání mě často přivedl do styku 
a mladými lidmi, vypravenými kulturou čisté mo- 

. děrní. Právě tato zkušenost — trapná a přes to 
zajímavá —• mi vnuká tyto řádky. Jde o mladé 

t učitele nebo o mladé studující speciální matema
tiky. I mezi nimi je malá elita, která se naprosto 
liší od masy. Jinak je tomu však u většiny. U té 

‘ je nejnápadnější chudoba vnitřního života, na
prostý nedostatek osobní reflexe, jedním slovem: 
klid. Filosofie pro né pozůstává v nějaké logice 
a v několika zásadách sociologické morálky. Je
jich naprostá důvěra ve vymoženosti vědy je 
osvobozuje navždycky od tajemství. Jsou klidní, 
šťastní a pracují ne bez důmyslu na technických

Křesťanství v zrcadle nc
Neprožíváme dobu, kdy by bylo možno se od

dat sladké bezmyšlenkovitosti. Starosti a potíže 
hospodářské jsou totiž neodlučltelné od starostí 
duchovních a péče o duř.'. a jakkoli je. jedinec 
kvantitativně menší proti celku národa 1 lidstva, 
přece nezůstává ušetřen bolestí z proměn celku a 
svou vlastní bolesti, svými potížemi a starostmi 
přispívá k mosaice společného úsilí.

Je marné a zbytečné říkat: Musíme už jednou 
přestat s revoluci. Revoluce je ukončena. Revo
luční vymoženosti byly uzákoněny, teď je potřebí 
období klidu, pořádku, právní jistoty.

To mohou říkat politikové, kteří snad mají l 
konkrétní čile, těmito slovy ovroubené. Snad se 
těm slovům 1 tleská, protože po ničem tak člo
věk netouží jako po klidu (s výjimkou klidu, kte
rého se mu dostává v hrobě), ale bylo by krátko
zraké sl namlouvat, že konec revoluce skutečně je.

Revoluce není ukončena, protože revoluce se 
nespokojuje s polovičatým řešením. Stejně jako 
není odstraněno německé nebezpečí, není odstra
něna revoluce. Snad jen oddálena, snad se jen 
pro nl hledá jiná forma.

Proto není čas na bezmyšlenkovitost, byť byla 
sebe lákavější.

Křesťanství tu je v úloze, ve které již dávno 
nebylo. Křesťanství jsou sice vznešené, svaté ldéje, 
ale ty nemohou viset ve vzduchoprázdnu. Svět je 
ochoten pozorovat raději a podrobněji nositele 
těchto idejí, křesťany, než myšlenky samy.

Křesťanství je Jedno pro véškěrcn svát, ale 
jeho nositelé se různi plemenem i národní pří
slušnosti, a tuto okolnost nelze přehlížet. Každý 
jedinec uchopuje velkou myšlenku podle svých 
schopností, podle svých disposic jl zpracovává, po
dle své letory se s ní sžlvá, podle svého tempe
ramentu ji projevuje. Jšou-11 lidé sangulničti a 
flegmatičtí, introvertni a extravertní, sobečtí a 
altruističtí, jsou právě takoví 1 křesťané.

Není tedy bez významu podívat se na naše 
křesťanství v zrcadle naší národní povahy, i když 
tak nechceme činit vyčerpávajícím vědeckým způ
sobem, ale spíše glosovité, takřka na okraj jistých 
problémů.

Prof. dr. E. Chalupný, který se zabýval stu
diem národní české povahy, správně uvádí, že 
kdo nezná svých vloh, vad a sklonů, nemůže 
správně žít. Jisté rysy povahy jsou sice dány naší 
příslušnosti k českému národu, jsou zdéděny po 
předcích, ale jsou modiflkovatelny výchoVou.

Základní rys české národní povahy je antici
pace, t. J. předjímání šťastného konce. Má to své 
výhody 1 nevýhody. Za okupace nás tato víra 
udržovala v síle. Kolik Udí věřilo v šťastný konec 
aniž mělo jednu jedinou konkrétnější představu, 
Jak k němu dojde. Ba, jak se ukázalo, mnohde 
ani ty zbraně, o kterých se bájilo jako o zázrač
ném prostředku, kterého se lid uchopí, aby vyhnal 
vetřelce, nebyly na očekávaných a označovaných 
místech.

Celé pražské povstání v květnu 1945 má rys 
této anticipace. Hbitá podnětnost, krásné akce, ale 
poslední ránu musela odpůrci uštědřit Rudá arma
da: jinak by to bylo a Prahou špatné dopadlo.

Malý popud nám stačí, abychom vzplanuli, ale 
aby plamen neuhasí, o to se musejí postarat jiní.

Jak se v tomto zrcadle jeví křesťanství?
České křesťanství nemiluje peklo, řeči o něm 

a pohrůžky Jeho treaty. Véíi, že to nakonec dobré

otázkách, které jsou jim předkládány. Umějí vel
mi přesné analysovat; mají kritického ducha, 
určitou zručnost v předkládání otázek, v stavěni 
plánů. (Proto tolik dvouletek a pětiletek a pod.i 
Největší z nich působí dojmem zdravých, silných 
duchů. A přece tito mládi lidé jsou sotva dotčeni

iší národní povahy
dopadne. Myšlenka a představa Boha jako Otce 
je nám daleko sympatičtější než představa Boha 
soudce.

Ledacos z křesťanství nás dovede zaujmout, 
chytit. Někdy se zdá podle řečí a všelijakých ofi
ciálních projevů. že vlastně celý národ je hluboce 
křesťanský. V zápětí se objeví výčet hříchů, které 
mezi křesťany nemají být ani jmenovány.

Rychle se vpravujeme do nových situací, zruč
né se orientujeme, ale více začneme než dokon
číme. Kolík slibných, avšak ztroskotaných akci 
edičních, přednáškových, školských a jiných je 
toho dokladem! Když nás popadne dobrá myš
lenka, není a námi k vydrženi. Vrháme ae za nl 
takřka s fanatismem, abychom jl zakrátko — vů
bec neznali.

Škodí nám veliký radikalismus. Proto u nás 
naráží křesťanství na takové potíže, kterých snad 
není jinde, že chceme veliké úspěchy. Chceme, aby 
všichni křesťané bylí svati — jen sobě snad by
chom dovolili výjimku.

Kolik lidi se u nás rozešlo s křesťanstvím pro
to. že jim Ježíšek jako chudým dětem nenadělil 
kalhoty, o které prosili, že dostali ve škole od 
katechety pohlavek, že jim zbožný soused uoral 
kus meze, že pan farář doprovázel nějakou sleč
nu atd. atd. Tohle posuzováni je společné pro
stým lidem stejně jako filosofům a na vážnou 
otázku, co vlastně majf proti katolictví, odpoví
dají prostí lidé s filosofy unisono, třeba po delším 
zamyšleni: »Tenhle celibát...«

V Cechách nikdy nepůjde o křesťanství, ale 
o křesťany. Toho si musíme být vědomi, protože 
od základu změnit svou národní povahu nemůžeme. 
Ostatně ani milost neničí přirozenost, nýbrž pouze 
zušlechťuje. Proto se těší úotě charitativní čin
nost a když jistá katolická akce žádala o publi
kováni své přednášky v nadstranické Institucí, 
byla požádána, nešlo-li by to třeba pod záhlavím 
Charity. To jsme my. celí my.

Chalupný o tom, říká, že Cech rád přesunuje 
náboženské vztahy v obor vztahů společenských. 
Souvisí to se snahou české povahy o prostotu, 
o zjednodušování. Tak si také dobře vysvětlíme 
podmínky pro rozkvět Jednoty bratrské, tak po
chopům I hojné volání po návratu ke starokřes- 
ťanswé jednoduchosti, proto se v prvotní Církvi 
vidí ideál, po kterém se znova a znova vzpínají 
lačné české ruce.

Cech nerad uznává bez odmluvy autoritu. 
V lom jě pravým Opakem Němčé. Proto v Cechách 
velmi snadno nachází živnou půdu každá agitace 
proti papeži, na kterém je zase hlavní závadou, že 
se dává nosit a líbat sl ruku. Myslím, že věro
učně by se s papežstvím směřil český národ dřív 
než s těmi nosítky, vějíři a klekáním při 
audlenči..

O novém pražském arcibiskupu se šíří po ce
lých Cechách chvalozpěvy pro jeho demokratič
nost, čili jak to řek) jistý člověk: »Nedělá ze 
sebe pána.« Jsme národ noralské a chalupnické 
povahy, kde každý chce být pánem, ale nikdo 
nemá pána opravdu rád.

Bylo by dobře, abychom si při všem podni
káni byli vědomi své povahy. Bohoslovci by ji 
měli studovat v seminářích, aby byli připraveni 
na své posláni. Nutno Jit pro duše, ne očekávat 
v křesle jejich ponížený příchod. KBH.

- - -

civillsaci. Lze sl těžko představit pýchu a lehko
myslnost těchto duchů sice jasných a přece tak 
povrchních. Jejích duch byl od dětství naváděn k ab
straktní analyse, k mechanickým dedukcím. Jejich 
konkrétní život plyne na povrchu, je jen polově- 
domý, vydaný náhodám, větrům nebeským, vlnění

Srp. kladivo a kropáč. Tento nadpis, jenž by 
se lépe vyjímal v nějaké předválečné »Volné 
myšlence«, se objevil minule ve »Svob. zítřku«. 
Obsah? Rozčilováni nad tím. že pamětní odznak 
druhého národního odboje dostal pan arcibiskup 
pražský hned oo n. presidentovi. Pathclické vo
lání. kam isme to došli, jak zapomínáme na své 
dějiny, jak zapomínáme na politiku Vatikánu 
v minulé válce. Kdo zná trošku ze zkušenosti 
mentalitu našich pokrokářů a nestrou směsici, 
z které se skládají všecky naše strany, ledv 
i strana nár. soc.. bv se vlastně neměl tomu 
článku přespříliš divit. Zodpovědná ie ovšem 
redakce, která tím. že jej uveřejnila, dává na
jevo buď. že pro ni ie všecko jenom hec. anebo, 
že přes houževnatý boj. jejž její strana vede 
s komunisty, se s nimi přece tenom shoduje 
v otřepaných, tisíckrát vyvrácených frázích 
o fašismu Vatikánu. Článeček sám ie vlastně 
také útokem na komunisty, protože ie výčitkou 
komunistickému ministru vnitra, ale celým 
svým obsahem je přes svoji krátkost zase vý
bornou ukázkou našich ideových zmatků, kde 
nikdo neví, co vlastně má chtít a za čím vlastně 
jde a kde se jeden s druhým setkává fen v ne
gativním omíláni starých frázi, z kterých nikdo 
nic nemá, ale kterých se také úplně nezbavíme 
leč' tehdy, až jejich vyznavači vymřou.

pudů a instinktů, udržovaný jen požadavky nebo 
zákazy nejúzkoprsejšího společenského přizpůso
bení. Co se stane z takových lidí ve chvílí krizí? 
(Viděli jsme to přečasto v minulých letech a '«di
me to dosud. Ale právě takové lidí potřebuje 
moderní kolektivismus. — Pozn. překl..)

Z čeho plyne tato beztvárnost jejich oson- 
nosti ? z toho, že jejich duch se vůbec nevyzná 
v sobě samém, že se nedovede vůbec v nitru 
zdržet. Dáte-U jim abstraktní údaje nějakého pro
blému, dovedou vám dobře odpovédětl a rozpředa 
se skvělá debata. Ale jakmile jim předložíte ně
jakou otázku týkající se života, jejich vlastního 
ž.vota, ztratí se v jeho konkrétnostech, nebudou 
vědět, kudy kam. začnou koktat. Jejich duchovni 
zraky, obrácené od dětství jen na venek, na vněj
ší činnost (a co je nám více vnější než matema
tika), odvykly úplně diva ti se také trochu do 
sebe. Neznají se; nevědí nic a nechtějí nic vědět 
o člověku. Dovedou nakonec oceňovat člověka jen 
jako společenskou funkci. A tak jsou zralí pro 
nové lidstvo.

Je nesporné, že tento smysl pro člověka, zá
liba pro vnitřní život nebo vůbec vědomi o jeho 
existenci potřebují pozvolného vývoje — a toto 
nechtějí pochopltl — vývoje organického. Jen zne
náhla, na bohatém nánosu kultury, klíčí originál
nost osobností, se všemi svými nesouvislostmi a 
nejistotami, z nichž právě se skládá život. A prá
vě pří studiu literatury se dokonává toto zráni 
našeho já. Tam, ve*  styku s básníky, mysliteli a 
umělci nejrúznčjšlch struktur se může skutečně 
vyvinout v osobnost, může rozvinout svou při
rozenost tím, že se živi v přirozenosti druhého, 
může se k ni přihlásit a přisvojit si ji. Tam se 
mladí lidé naučí úctě k člověku, když procházejí 
tolikerými krajinami duše, dívají sě na tolikeré 
spletité osudy, na- tolik úzkosti a tolik zkuše
ností. Opakuji znovu: Není žádné abstraktní kul
tury. Chtít ji načerpat z nějakých příruček je nej
horší Huse., Když studují Pascala, musí na- sebe 
nechat působit Pascala —• místo aby si zapama
tovali o něm nějaká data a nějaké formulky. Je
nom za tu cenu se jim Pascal nebude jevit jako 
blázen nebo churavec (neboť tak jej mnozí naivně 
posuzují) jen za tu cenu jejich duše vyroste do 
rozměrů skutečně lidských a zakoření se v nich 
skutečná civllisace, clvlllsace osobnosti.

(Pokračováni.)

P. M. Prokoph, S. J., 
misionář v Sev. Rhodesii:

Na černé liše
Alois se neúčastnil slastného pochutnáni v za

hradě a chyběl 1 ve zpěvu. Jak si vysvětlit leho 
nepřítomnost? Když nastalá hodina večerní de
baty. kdo vstoupil do mého pokoje, byl Alois. 
Nesl s sebou více knih než obvykle, když při
cházíval na večerní opakováni těžších předmětů 
a' úkolů.

»Dobrý den. Otče!«
»Dobrý den!«
»Daří se dobře. Otče?«
»Dobře.«
»Je hodně unaven Otec?«
Neodpověděl isem. Alois si přece odvykl roz

vláčné zdvořilosti Batongů. která ie s to vás 
unudit bezvýznamností svých otázek, že byste 
z kůže vyletěl. Ale běda vám. kdybyste chtě) 
nějak popohnat tempo jejich myšlenek k rych
lejšímu vyjádřeni! Jste nezdvořák v celém krall 
podle pravidel černošské etiketv. Naše pohledy 
se setkaly v přímém pohledu a Alois prohlásil 
bez dalších okolků:

»Otče, přináším ti všecky knihy zpět!«
To nebyl první případ za mé misijní činnosti 

a znamenal: Nechci se dále učit. V tomto pří
padě: Nechci dále studovat, nechci být knězem.

»A co budeš nosit ode dneška, assegai (čer
nošská sekera)?« Ozval se v jeho nitru rozechvě
lý. trhavý, koktající zvuk tamtamů a lokali? Za
toužil po starých zvycích a tanci nad fetiši?

»Nebudu nosit assegai. Otče!«
Zmocnila se ho těkavost a nestálost černošské 

povahy, kterou trpi i ti neilepši. které se tak 
těžko odolává? Nebo byl stržen proudem odboje 
proti bílým vetřelcům Jimž černoši »louži za ne
patrnou odměnu? Chce se pustit v zápas o svo
bodu. jakousi vnější volnost a nespoutanost di
vochů? Och. podobná svoboda je horši než 
otroctví. Alois mlčel a díval se k zemi.

»Vždycky Isi chtěl spasit ..našukulumbwe". 
ale Bátonga musejí sé stětí křésfany. islam ne
změní leiích duše. Je'tvoii povinností hájit své 
černé bratry proti němu lako proti nsoka-hadu 
a stejně jako proti fetišům. Nebude svobody a 
blahobvtu v Africe bez náboženství Ježíše Kri

sta. Cožpak na to stačím sám? A budete svo
bodni v černé své vlasti, až budete mít své černé 
kněze!«

Alois položil knihy a odešel.
Moje duše se obestřela šerem smutku. Za

pomněl jsem se i rozloučit, dát hochovi »S Bo
hem«. takové, které by mu aspoň zanechalo v srdci 
tesknotu po misií, kde byl tak rád. Překvapení, 
které mi způsobil discipulus, quem diligebat ma
gister,*)  bylo příliš náhlé a bolestné. Zůstal jsem 
jako přimrazep, sedl jsem si ke stolu a oddal se 
bezútěšným myšlénkám.

Zatím se snesla noc nad domky a chýšemi Chl- 
kuni. ztichly zvuky dne i večera, boucháni dveří, 
večerní zpěv i modlitba chovanců mlsib, vykle
páváni pokrývek — nevnímal jsem nic kolem 
sebe.

A přece Pán duši chtěl mne. mladého misio
náře. otužit zavčas pro budoucnost tímto utrpe
ním zklamáni a prvního neúspěchu. Nebyli ho uše
třeni ani sv. Pavel, ani velký Xavcrius. Kdo na to 
není náležitě duševně připraven, kdo ještě blouzní 
naivním romantismem misionářského holobrádka. 
a sni o zázračných rybolovech na první více méně 
neobratný^zátah sítě v těchto vyprahlých řeči
štích. neni ještě hotový misionář pro frontu Boži, 
pro černou líchu africkou.

Pojednou cítim zvláštní třeni a tíhu na botě 
pravé nohy, a tíha sc chvíli zvětšovala, chvíli nad- 
lehčovala. Oh, nsoka, hadi Kde ten se tu vzal 
v mém panství? Kde má svoji podzemní skrýši, 
z niž vytáhl na noční lov? Je to menši kobra, ale 
dobrý metr délky, slyšné šinula se vedle mne. slí
dila po myších a jiné vhodné pastvě. Kovově se 
zaleskl její hřbet v matném svitu hvězd.

Na stole ležela húf s hlavicí, ku podivu doved
ně vyřezávanou černým hochem z pokračovací 
školy. Představovala karikaturu anglického poli
cemans v typicky ztrnulém úředním postoji. Oči- 

ftna, na tmu poněkud uvyklýma, sledoval jsem ha
da se zvýšenou pozornosti. A tu. vlivem okamži
tého nápadu, který se nerozmýšlí, zda. rozumné 
či nerozumné, sáhl jsem po holi za dolní konec a 
bleskovitým pohybem přetáhl jsem hadí hřbet.

*) učedník, kterého miloval učitel (narážka 
na evangelium »v. Jana, jehož pisatel se někdy 
nazývá »učedník, kterého miloval Ježíš«).

Hlavice hole se úderem urazila — přinesl jsem 
vám ji na výstavku, jako ukázku lidového uměni 
Rhodezie — v ruce mi zůstal jen pahýl. Skoda 
hůlčičky, ale útok se povedl: ostré přervané za
syknuti. bezmocné vzepjetí, měkký dopad mrtvé
ho těla, několik trhavých pohybů — odporný plaz 
dodělal.

Nemívám, Bohu dik, často souboje s hadím 
národem, přesto moje vzrušeni nebylo veliké a 
docela mne probudilo z pesimistického zamyšleni. 
No. oželím i Neimunyu, mám ještě 11 seminaristů, 
bystrých kluků a brzy rozmnožím jejich počet 
novým náborem. Nemusím zrovna mladého deser- 
téra přirovnávat k Jidášovi. Kdo ví. co se ode
hrává v tajemném nitru mladíkově, které skrý
valo neprobádaná tajemství jako nitro jeho země. 
Duše černého lidu chce se sebe střást ztrnulost 
staletí. Duše obzvlášíé citlivé prožívají už teď 
před ostatními velký přerod. Musí to být. i Bůh 
to chce. Probouzejí se z těžkého spánku s mysli 
úplně zaujatou jediným, téměř utopistickým 
snem o rovnosti lidi celého světa. A sotva vstali, 
chtějí dohonit to. co jejich předkové zanedbali, 
chtějí jediným mohutným rozběhem přeskočit ob
rovskou propast, která je děli od té rovnosti. Ko
lik krve bojů a ničeni čeká lidstvo, než se přiblíží 
o několik kroků k svému cíli, tolik vytouženému, 
téměř nedostupnému, k cíli, který stoji téměř na 
úrovni Bohů. Alois Neimunya chce být dobyvate
lem tohoto cíle pro svůj lid, pro pohrdané našu- 
kulomowe, jak jsme o tom nejednou hovořili. Ale 
nyni chce jit svou cestou, zkusit svoje prostředky. 
Uvidíme...

Opět zavládlo ticho, těžké, dusné ticho africké. 
V ohradě pobíhal ostražitý Zuko, jako by sdílel 
se mnou vnitřní rozladěni. I

Vtom slyším z tmavého kouta světnice jakési 
tajemné, drobné, sotva slyšitelné ts, ts. Je to sku
tečný vjem smyslů, anebo podléhám jenom klam
nému dojmu následkem duševní podrážděnosti? 
A zase: ts. ts, isi, tsi. jako když někdo jemně 
kýchá nebo odplivuje. Stále a stále: ts. ts... Roz
svítím jednu z těch dvanácti lamp, které mi ne
dávno došly. Víte, že Jsem začal v Chikuni se 
svíčkami: elektriku si chceme teprve zařídit, až 
bude k dostáni materiál. V polovici války jsem 
chtěl si opatřit novou lampu a nějakou do reser
vy. Psal isem několika obchodníkům v různých 
městech Severní a Jižní Rhodezie o lampy. Žád

ná odpověď. Aspoň kdyby odepsali, že teď lituji, 
že až po válce. Hned jak válka skončila, zajel 
jsem si do Lusaky a koupil několik lamp. Než co 
se stalo — během několika dnů jsem obdržel 
12 dalších lamp po cca 70 K. Div mne mrtvice 
neranila. Kde na to seženu peníze a vrátit? Řek
nou: Vaši objednávky ze dne .... 1942 jsme vedli 
v patrnosti.

Vyzbrojen světlem prohlížel jsem zakletý kout, 
odkud vycházelo jemné tsikáni. Potvrdilo se moje 
zneklidňující domnění: termiti. Běda mně a 
střeše nad hlavou, nebof vězte, že větší škůdci než 
lev a leopard jsou tito nepatrní, alě bezohlední 
ničitelé, zákeřní podryvači. obáváni mravenci — 
termiti. Lvy pomalu spatříte už jen v chráně
ných reservacích, rozlehlých národních parků, 
kdežto nevyhubitelní termiti jsou všude a nedají 
pokoje, dokud stavba drží jakž takž pohromadě. 
Ö trýzeň, nejstrašnější metla! Stavitelé, techni
kové. chemikové, vypověděli termitům boj! Než. 
zdá se. že není prostředku, neni jedu, není zbraně 
proti těmto slepým zhoubcům lidského díla a zbo
ží. neboť slepí jsou dělnici a vojáci tohoto králov
ství bílých termitů. Nežerou zvenku, nýbrž vyku- 
suji dřevo uvnitř tak obratně, že na konce zůstane 
jenom slabá vrstva dřeva na povrchu. Dřevěné 
domky.; vyžrané termity, se často náhle zhroutí, 
stůl se . rozpadne pod jídelním příborem, podlaha 
se‘propadne Jednoho dne pod vaším krokem. 
Pracuji vytrvale týdny, měsíce, až z veřeji, prahu, 
židli, rámů okenních zůstane pouze vnější povlak, 
tenká vrstva prachové hmoty. Narazíš, zakopneš, 
dotkneš se neopatrně — a nábytek se rozpadá. 
Jsou to dělnicí noci a tmy. Pří denní směně si 
udělají ze slin a prachu jakýsi kanálek, tunel, 
aby světlo a vzduch nevnikalo do Jejich dílny. Ne
vidíš jejich prácí, avšak můžeš slyšet, jak pracují, 
totiž neustálé vypíivujf prožvýkanou a vycuca
nou hmotu: ts. ts. ts. Jedině železo, kámen a ce
ment je zastaví v dravé ínvasl. V území, napade
ném termity, se dřevěné stavby isolují kovovými 
obaly. Dobře se také osvědčily skleněné cihly. To 
však je drahý materiál pro fr. Gajdošc. Chemic
ky napuštěné dřevo chrání proti termitům jen asi 
po dobu 5 let. Ale běda, je-li v cementu někde 
dírka. Hned sí ji rozšíří a už nezadržitelně vni
kají dovnitř, připravuji cestu pro svého krále a 
královnu, kteří dovrší dobyvaťelskou práci.

(Pokračování.)



Z manifestačního projevu pro svobodnou školu 
v pražské Lucerně dne 13. května 1947

Dne 13. května v 8 hod. večer se konal ve 
velkém sále Lucerny v Praze manifestační pro- 
iev katolického lidu za svobodnou školu. Účast 
na tomto projevu byla mimořádná. Sám p. mi
nistr školství dr. J. Stránský, který sí iei také 
zúčastnil, řekl na začátku svého projevu, že se 
nepamatuje, že by bvl kdy viděl sál Lucerny tak 
naplněn, iako tehdy. Byli tam Pražané, zástupci 
Slovenska, všech českých a moravských diecési. 
Arcidiccésc olomoucká byla zastoupena 200člen- 
nou deputaci, z nichž většina byla ve skvělých 
moravských krojích. Před manifestaci navští
vily tvto deputace jednotlivé veřejné činitele, 
tptiž předsedu vlády, jeho náměstky Ursiniho, 
Fierlingrá a Zenkla. msgr. Hálu. dr. Stránského 
a dr. Procházku. Manifestace byla zahájena zpě
vem Chorálu svatováclavského. Pak se chopil 
slova předseda schůze, prvni místopředseda 
Ústředí Katolické Akce a předseda Svatováclav
ské Ligy dr. Václav Janda a zaháiil schůzi tím
to proiévem:

»Od doby. kdy se uskutečnil dvouletý plán k vý
stavbě našeho státního života, jsme svědky velntl 
živé činností zákonodárného sboru, v niž se z části 
uskutečňuje, z části projevuje snaha předejiti 
vlastni činnosti tistavodárné dílčí činnosti záko
nodárnou, která je nebo bude s to do značné míry 
ovkvnití vytvořeni nové naši ústavy.

NejvétSí nebezpečí v tomto směru vytvořil 
návrh nového školského zákona, který ve své pod
statě přehlíží zásadu svobody učeni dosud platné 
ústavy a byl by jistě, kdyby došlo k jeho uskuteč
něni, nebezpečným prejudicem pro novou budoucí 
ústavu. V tomto nově navrhovaném zákoně jsou 
kladeny podmínky, které nejen omezují, ba dokon
ce přímo urážejí dalši svobodu občanskou, dosud 
ústavně zaručenou, t. j. svobodu svědomí.

Píesto, že došlo pana ministra školství tisice 
různých petici a resolucl, že konána řada proje
vu, z nichž patrno, že občané všech vrstev i jiné
ho vyznáni než katolického jsou roztrpčeni nad 
zkracováním jejich základních práv plynoucích již 
z práva přirozeného, nepodařilo se panu ministru 
školství zabránit!, aby návrh nového školského 
zákona nestal se předmětem opětného urychleného 
projednávání.

Proto jsme se dnes sešli, abychom tu po vy
slechnuli svého nejdůstojnějšiho arclpastýře a čes
kého primase a ostatních povolaných řečníku, ma
nifestovali jménem většiny národa za zachován! 
výše zmíněných již základních lidských práv a 
tím za zachování důstojnosti lidské, abychom jas
né a rozhodné na všechny strany řekli, že jsou 
určité hranice nejen pro poslušnost k slátnim zá
konům. ale I pro dáváni norem poslušnost tako
vou vyžadující.

Sešil jsme se proto, abychom výstražně upo
zornili, že úcta k náboženskému přesvédčení spo
luobčanů je prázdným a pokryteckým mámením 
neuvědomělých mas, jestliže se jejich povinnosti 
náboženské staví do příkrého rozporu s povin
nostmi občanskými.

♦
Prvním řečníkem byl J. E. nidp. arcibiskup, 

jehož proiev isme přinesli v předchozím čísle, 
které bvlo iiž při rozchodu Účastníkům mani
festace rozdáváno. Po něm promluvil ministr 
dr. Stránský, prof. Hvižďala. pi Milenovská. dr. 
Jandečka. Projevy učinili: za Slováky člen Ka
tolické kanceláře dr. Spánik a za hosty z Mo
ravy dr. Vykopal. Z manifestace byly odeslány 
pozdravné telegramy sv. Otci a o. presidentu 
republiky. Manifestace byla ukončena zpěvem 
národních hymen.

*
Pan ministr školství dr. J. Stránský zdůraz

ňoval ve svém projevu, že má jako osnovatel 
návrhu nového školského zákona dobré svědo
mí. Kdyby prý ie neměl, nestál by v tomto shro
mážděni. Vyslovil přesvědčeni, že se všichni 
i v těchto věcech siednotime. protože se sjedno
tit musíme. Vidi zvláštní potěšitelné znameni 
demokratičnosti právě v uskutečněni tohoto 
shromážděni, i v tom. že se iei může zúčastnit 
a ?.e ie na něm vlídně přijat Osnova neni ještě 
zákon a pan ministr připomíná kolika rukama 
a kolika rozhodujícími instancemi taková osno

va musi projit, než se stane skutečně platným 
zákonem.

Prof. Frant. Hvižďala podrobil pečlivému roz
boru netoliko o; no vir základního školského zá
kona, ale i jeho důvodovou zprávu. Nemilosrdně 
upozornil na všechna zjevná 1 zakrytá nebezpečí 
a konfrontoval je se stanoviskem nás katolíků a 
objektivní pravdy.

(Nemůžeme přinésti vývody prof. Hvižďaly 
doslovně, protoíc byly jii zaslány Škol. odb. Katol. 
akce olomoucké, která vydá zvlášť všechny pro
jevy z pražské manifestace z 13. května.J

Projev pí Květy Milenovské
Kde jde o dítě, tam jde o matku. Proto není 

možno, aby se véc tak hluboko zasahující do ži
vota našich déti. iako je škola, projednávala bez 
nás, křesťanských matek a žen. zvláště když 
v právě chystaném školském zákoně běží o naše 
přirozené, spravedlivé právo.

Díté je z naší krve, z našeho masa a z našich 
kosti, je tedy naše a nikdo nemá práva, ani 

ale nemusí, ano, spíše to pravda nebude. To ne
záleží na školském zákoné a nařízení minister
stva, ale na učiteli. A jako není možno, aby jab
loň rodila hrozny, nebo, užijeme-11 biblického obra
zu, bodláčí přinášelo fiky, tak není možné, aby 
učitel, ideologicky přesvědčený materialista, po- 
aitivista atd., mluvil, jednal a choval se v sou
hlase s křesťanskými zásadami. Předpokládejme 
nejlepší případ, že má totiž dobrou vůli neovliv
ňovat déti svým přesvědčením, již ani nemůže 
mfti, je-li poctivým a přesvědčeným člověkem. Ne
může se tomu zcela vyhnout, protože ani nepo
znává, co všechno odporuje křesťanskému duchu. 
Je-11 uceleným charakterem, každý jeho projev 
nese kvalitu jeho osobnosti. Tou vychovatel pře
devším působí. A ta v tomto případě není křes
ťanská. Proč by rodiče, jimž záleží víc než na 
životě, aby dítě nebylo pohoršeno ve své křes
ťanské víře, neměU mít možnost, svěřit své dítě 
Vychovatelům, u kterých se tohoto nebezpečí ne
musí obávat, jejichž vzdělání a úroveň odpovídá 
požadavkům státu a jež si ještě k tomu sami 
platí? Kdyby toto bylo někdy nějakým zákonem 

J. E. njdp. arcibiskup zdraví účastníky. Po jeho pravici p. ministr školství 
dr. J. Stránský.

společnost, ani stát, bránili a znemožňovat! nám, 
abychom si je utvářely jak chceme, jestliže tím 
neporušujeme právo jejich.

Společnost má právo bránit! se proti zločin
cům a požadovat cd vychovatelů, aby je v dětech 
nevychovávali, věcí státu je, starat se o zvýšení 
životní schopnosti svých občanů po stránce zdraví 
a vzděláni, dbát o výchovu loyálních občanů, kteří 
by s porozuměním plnili své povinnosti k celku. 
Ale dělali by bezpráví, společnost i stát, kdy
by v ostatním znemožňovali rodičům vychovati 
si dítě, jak chtějí. To by se stalo, kdyby stát při
pustil jen jedinou možnost výchovy.

Nemluvím o jednotlivostech, mluvím o zásadě. 
Neříkám, že všechny naše konfesijní školy jsou 
nejlepší a všechny státpí školy že jsou už dnes 
takové, aby do nich katolické dítě nemohlo chodit. 
Ale tvrdím, že je špatné, když rodiče jsou nu
ceni připustit možnost, že by jejích dítě bylo vy
chováváno případné i proti jejich svědomí.

Ovšem, s druhé strany se namítá: na dobré 
právo rodičů vychovat dítě v jakémkoliv nábo
ženském přesvědčení nikdo nesahá, škola se vů
bec nebude dotýkat náboženských otázek, naopak, 
bude podávat všem dětem stejně, co potřebuji 
pro život. Řekněme sí jasně: to může být pravda, 

zakázáno, pak tento zákon jest špatný a ne
spravedlivý.

A dále: Stát potřebuje přece nutně ke své 
existenci, aby jeho občané zachovávali příkazy 
Desatera, jež jsou životní podmínkou lidské spo
lečnosti. Když se snad někomu zdá, že bez prvních 
tří se obejde, pak je zřejmé každému normálně 
myslícímu člověku, že bez dalších sedmi to nejde. 
Nezabiješ, nesesmilniš, nepromluvíš křivého svě
dectví. nezcizoložíš, budeš poslušen řádné auto
rity. V této výchově má křesťanství dvoutisíci- 
letou zkušenost a nikdo ji dosud nedovedl lépe, 
než Církev Kristova. A přes všechny výtky, jak 
to Církev špatně dělala, přichází doba, ano, již je 
tu, kdy bolestnými zkušenostmi poznáme, jak dob
rým vychovatelem lidstva byl Kristus žijící ve své 
Církvi, až totiž nám doroste druhá generace lidi 
vychovávaných bez Krista. Z počátku důsledky 
výchovy bez Krista nejsou tak zřejmé, protože 
mravnost, která v celku zůstává, jsou ještě do
žívající, zbylé kořeny křesťanství, ale později, když 
i tyto zbylé kořeny uschnou, žádná síla mimo Kri
sta Ježíše není s to alespoň poněkud spoutat žra- 
vost lidské sobeckostl a jestli s Kristem to šlo 
někdy ve společnosti špatně, bez Ježíše Krista 
to nejde vůbec.

A jestli se už dnes ze všech vážných míst, kde 
se nejlépe smýšlí s naším národem, volá po rych
lém a naléhavém zmravnění našeho lidu, zvláště 
mládeže, může myslící a zodpovědný člověk říci, 
že chystaná úprava školského zákona bude lékem 
na naši nemoc? Nepřispěje spíše k zhoršení? Ať 
sí uvědomí naše zákonodárné sbory, že jsme 
v mravní křísl, že nemáme tolik mravních fondů, 
abychom mohli riskovat pokus ve výchově a že 
v Jejich rukou leží rozhodnutí, obrazně řečeno, 
o životě a smrti. A vlastně doslova. Jeden spra
vedlivý zákon je jen prvním krokem k dalším. 
Když je dovolena nespravedlnost jednou, proč ne 
víckrát a jindy? Nespravedlnost pak nese v sobě 
začátek konce. Jaká by byla budoucnost našeho 
milovaného národa a státu, kdyby jeho občané 
byli nuceni k jednání proti svému svědomí?

Stále však ještě doufáme ve svědomitost na
šich zákonodárných sborů. Že v otázce tak vážné 
budou vzaty v úvahu nejvěcnější a nej všeobecnější 
důvody, že otázka bude probrána v celé šíři a 
hloubce a že se nedopustí nespravedlnost! na kte
rékoliv složce našeho národa. Bude jim za to Jistě 
požehnáno v budoucnosti a jednou jim tato spra
vedlnost silně budo připočítána k dobru, až bu
dou klástí účty věčnému Soudci ze svého vla
dařství.

Projev Dra Vojtěcha Jandečky
Náš stát ústy své vlády, věren své historii, 

rozhodl řiditi svou politiku naplňováním a re
spektováním ústavních svobod. A přes toto zdů
razněni nutno dnes konstatovat, že vývoj pomě
rů u nás, pokud jde o svobodu svědomí a svobo
du náboženskou, vzbuzuje obavy, že nebude plně 
v souladu s principy, za něž jsme všichni bojo
vali, a to mnohdy s nasazením života. Nebylo 
by svobody svědomi a nebyla by zaručena svo
boda vyznáni, ja< o ni mluví § 121 Ústavní listi
ny, byl by pouze historickou ozdobou § 126. kdy
by katolíci v tomto státé nemohli rozhodnouti, 
kdo a jak bude je zastupovali ve výchově jejich 
děti mimo rodinný domov. Měla-ll by býti uzá
koněna osnova o jednotné škole a o zrušeni 
soukromého školství a tedy i školství církevního, 
bylo by to porušení § 120 Ústavní l.stiny, který 
jasně v prvém odstavci Hká: »Zřizovat! soukromé 
výučování a vychovávaci ústavy je dovoleno jen 
v mezích zákonů.«

Ústava tedy zásadně dává občanům právo 
školy zřizovat, státním zákonům ponechává jen 
podmínky, za nichž lze je zřizovat!. Mělo-li by 
dojiti ke zrušeni uvedeného paragrafu, a k ne
respektováni 85% většiny katolíků tohoto státu, 
pak by se to mohlo státi jen kvalifikovanou vět
šinou parlamentu, jaké je třeba k vydáni Ústav
ního zákona. Nemluvím zde ani o tom, že toto 
rozhodnuti by prejudikpvalo novou ústavu, s niž 
již předem českoslovenští katolíci by nemohli 
souhlasitl. § 120 ústavy, který přimo mluví o zři
zováni-soukromých škol a vychovávacích ústavů, 
nelze chápat jen jako samostatné ustanoveni, 
nýbrž jako součást zásad, vyjádřených v § 117— 
126, které mluví o svobodě učení a svědomí, a 
o svobodě projevů míněni. § 120 je jen konkrét
ním promítnutím a jedním z materielních proje
vů svobody náboženské a kdvby vůbec byl vy
puštěn z Ústavy, nemohlo by nikým býti brá
něno československým katolikům, aby si svoje 
školv nostavili a děti dávali vychovávat v křes
ťanských zásadách.

Uznáváme, že stát má právo na vrchní vede
ni a dozor nad veškerým vyučováním a vycho
váváním a plně chápeme jeho zájem na utěše
ném vývoji veškerých vyučovacích,a vychováva- 
cich zřízení, iak o tom mluví důvodová zprá
va k § 120 Ústavy. Zkušenosti z okupace však 
ukázaly, že čeští katolíci, odchovaní církevními 
školami, byli mezi prvními odbojovými pracov
níky, jak doma, tak i v zahraniční armádě a 
získali respekt a uznáni nejvyšších míst.

Výchova dětí patří rodičům a je jejich neza
datelným právem, plynoucím z přirozeného řádu. 
Bylo by hrubým porušením ústavních svobod, 
kdyby českoslovenští katolíci měli býti donuco
váni svoje děti posílat do škol, o nichž vi. že jsou 
častý prolnuty bezbožeckou zvýchovou, a že 

J. E. njdp. arcibiskup přednáší svůj projev. Přední řady účastníků zaujali Moravané ve svých pestrých krojích.



sémě víry, respektu k přikázáním desatera a 
úcty k lidské duši, bude přívalem výsměchu 
špatných lidi udušeno. 'Několik málo hodin nábo
ženství na školách nestačí. Je třeba naplnit! celý 
život ve škole pravdami Písma svátého. Kato
ličtí rodičové máji ústavní právo, aby jejich děti, 
za nčž mají před Bohem odpovědnost, nebyli je
jich výchově odcizovány. Maji přirozené právo 
jednotně výchovy v rodině a ve škole.

Českoslovenští katolíci musi se rázně ohradit 
proti snaze, zrušiti bez objektivních důvodů svo
bodnou katolickou školu a nejen to. nesouhlasíme 
ani s jakýmkoliv omezením církevního školství 
anebo zachováním statu quo. a naopek ve smyslu 
svobod, ústavou nám zaručených a ve jménu 
opravdové demokracie trváme na tom. abychom 
mohli podle potřeby své školství dála k prospě
chu státu a jeho občanů dobudovat. Lidově de
mokratická revoluce, jež s tak velkým úspěchem 
rozšířila svobodu a práva širokých lidových vrstev, 
nemůže dopustit aby ústavní práva, o něž se opí
rají milionové řady katolíků, nebyla respekto
vána, nebot by to znamenalo jit nazpět a opuště
ni principů demokracie a svobody.

Jedno na celém řešení školského zákona pře
kvapuje. Totiž přichází se s osnovou takového 
zákona, o niž se muselo předpokládat že vyvolá 
bouři odporu všech věrných katolíků. Týmž de
chem co se pleduje pro osnovu, volá se po jed
notě národa. Ano, katolíci českoslovenští jsou pro 
jednotu národa, nebot touto jednotou rozumí 
svobodný souhlas jednotlivých jeho příslušníků. 
Chápou potřeby státu. Jsou si vědomi, že je 
třeba soustředěni všech tvořivých sil. aby se zda
řila dvouletka, nebot jsme přesvědčeni, že bude 
opravdovými stupni k blahobytu celého národ
ního společenství. Ze katolíci všude přikládají 
ruku k dílu, a že ze všech svých sil se snaží pod
pořili svou vládu, neznamená, že nesledují vývoj 
v tomto státě a nelze proto přecházet jejich 
míněni a stanovisko.

Úmyslem navrhovatelů osnovy školského zá
kona bylo odejmouti církevní školství jeho, účelu 
a tím vyřazeni instituci, jež pevně a nebojácně 
se snažily při výchově děti uolatňovati zásadv 
evangelia. Výsledek této akce bude opačný. 
O tom se přesvědčí Otázka svobodné školy neni 
otázkou stranicko-politickou. nýbrž otázkou zá
sadní náboženské svobody, již by měly všechny

Jeho Svatosti, PP. Piu XII.,
Rím, Vatikán.

Českoslovenští katolíci, shromáždění na 
veřejném projevu za svobodnou školu v Pra
ze dne 13. května 1947, prosí Vaši Svatost, 
aby laskavé přijala hold jejich dětiané úcty 
a projev neochvějné věrnosti Apoštolskému 
Stolci, jakož i ujištěni, že jsou odhodláni se 
ze všech sil zasazovat za křesťanskou výcho
vu, jak odpovídá nejvznešenějším směrnicím 
papežským.

Resoluce katolického lidu ze dne 13. května 1947
Z&Naóa výlučně At át ní ikoiy, Jak Je navrhována 

v připravovaném základním školském zákone, m- 
mená pvruáeni základních demokratických svobod, 
k těmto svobodám náleží předevMm svoboda fliV 
boženská, saruěvná dosud platnými předpisy nafcí 
ústavy, slavnostně vyhHAená jako jedna ve stě
žejních svobod Chartou O. S. N. a uznanÁ Ku
bickou dohodou a četnými projevy představiteli 
našeho státu. Nebylo by plné svobody nábožen
ské tem*  kde by nebylo možno zHzovat a ud«žo\at 
Avobodné (soukromé) školy a kde by rodičům, 
jejichž právo na výchovu dětí je přednější než 
právo státu, se neponechala možnost rozhodovat, 
do jaké školy chtějí děti posílat.

Je bolestné, že katolíci musí vystoupit na 
ochranu základních zásad demokracie a nezadatel
ných práv rodičů právě ve dnech, kdy vzpomí
náme znovu vzkříšení Československé republiky. 
Jsme však ve svědomí zavázáni dbát o nábožen
skou, mravní a povšechnou výchovu dětí a proto

1. žádáme, aby nejen byly zachovány dosavad
ní svobodné školy, nýbrž aby byla zachována i 
možnost je zakládat v rozsahu dosud platných 
ústavních oprávnění, neboť jednota výchovy, to 
je soulad mezi výchovou rodinnou a výchovou 
školní jest právě nedokonaleji uskutečňována 
svobodnými školami, splňujícími náboženské a vý
chovné požadavky rodiči. Tento požadavek svo
bodného školství, od něhož Jako požadavku zásad
ního neni možno za žádných okolností ustoupit, se 
nedá nikterak uspokojit kompromisním rovšífenlm 
l>očtu vyučovacích hodin náboženství, třelna Je 
to samo o sobě chvályhodné a nanejvýš potřebné.

2. Odmítáme snahy po rušeni (zestátněni) svo
bodných církevních Škol, neboť k takovýmto opa
třením neni nejmenšího věcného důvodu. Tyto ško
ly, vybudované a vydržované obětavostí věřících, 
nezůstávají v ničem za úrovní a vybavením škol 
státních a těší se nejlepší důvěře lidu nejen kato

Odpusiky při slavnostech svatovojtěšských
Nejdůstojnčjši zrcipaslýř se souhlasem ostat

ních biskupů naši vlasti informoval svátého Otce 
o oslavách 950. výročí smrti sv. Vojtěcha. Jež 
se konají na různých místech naši vlasti od 83. 
dubna 1947 do 24. dubna 1.948. a žádal při té pří
ležitosti o duchovni výsady-odpusiky pro věřící, 
kteří se pobožností účastní.

Sv. Otec laskavě povolil pro celou ČSR:

1. Plnomocné odpustky. jež mohou liskali 
všichni věřící, kteří o svátku sv. Vojtěcha 
23. a 24. dubna nebo o svátku přenesení ostatků 
sv. Vojtěcha dne 25. srpna r. 1947 a 1*48  zbožně 
putují ke hrobu sv. Mučedníka v metro
politním chrámu pražském, nebo se tyto dny 
účastní zbožně v Jiných kostelícli nebo veřejných 
kaplích zvláštních pobožností, kona
ných ke cli sv. mučedníka Vojtěcha, přijmou 
svátosti a pomodli se tam na úmysl sv. Otce.

2. Plnomocné odpustky, jež mohou získali vě
řící křesťané, kteří v době od 23. dubů*  

naše strany respektovat. Ci se domnívají navr
hovatelé csnovy, že katolicismus u nás je uspán 
a neni schopen obhájili svá náboženská práva? 
Historie nás učí, že český národ je citlivý na 
své náboženské přesvědčení, a jestliže až dosud 
se projevovalo nadšeni a odhodláni na straně 
odpůrců křesťanského světového názoru, ať se 
nikdo nemyli, že katolíci se neumí nadchnout pro 
věc své viry.

Katolíci, jsme zavázáni své historii, celému 
světu a generacím, jež přijdou po nás. Střežme 
dědictví svých otců a jsem přesvědčen. že Svatý 
Václav nedá zahynouti nám ni budoucím.

*
Dr. Julius Spánik z Úslrednei katolickej kan- 

celarié v Bratislavě tlumočil pozdravy sloven
ských katolíků a vyslovil politováni nad nepří
znivou situaci, která v přítomné době po stránce 
organisačni těžce podvazuje duchovní život slo
venských katolíků. Neni církevních škol, není in
ternátů a ještě mnoho věci vzbuzuje hořkost a 
bolest. »Přitom je zřejmé,« prohlásil řečník, »že 
klič ke Slovensku representuje slovenská katol. 
většina (87%).« Žádoucí řešeni tohoto problému 
mohla by vytvořit základna, daná spolupráci 
českých a slovenských katolíků. Slováci nabízejí 
upřímně tuto spolupráci, reklamuji ji však v ce
lém rozsahu i pro sebe. Očekávají zejména pod
poru ve svém úsilí o znovuvybudování církevního 
školství, jehož se nemini vzdát. Maji-li mít po
vinnosti — chtějí mít i práva. Zvlášť když sí ne
přeji nic jiného, něž statečně a kladně budovat 
společný československý stát, v němž vidí svoje 
zabezpečeni a záchranu.

*
Dr. Vykopal z Olomouce poděkoval panu mi

nistru Stránskému za vlídné přijeti, kterého se 
početné moravské delegaci doslalo dopoledne dne 
12.. května v budově ministerstva, jakož i za pod
nět k utvořeni zvláštního meziministerského ko
mitétu. který vláda pověřila přezkoumáním osno
vy školského zákona. Zminil se o bezpočetných 
memorandech a peticích, které katolická'. Morava 
zaslala ministerstvu školství a končil' slovy: 
»S okrvavenými hlavami Isme po prvé světové 
válce dovedli Uchránit naše chrámy — a duši dí
těte — ten nejkrásnějši a ne.ivzncšenějši chrám 
— bychom uchránit nedovedli?«

Panu presidentu republiky 
Dr. Edvardu Benešovi 

Praha, Hrad.
Českoslovenští katolíci, shromáždění na 

veřejném projevu za svobodnou školu v Pri
ze dne 13. května 1947, Vás přoSi, abyste 
laskavě přijal projev jejich oddané úcty 
k Vašemu budovatelskému dílu, jakož i ujiš
tění, že jsou odhodláni pracovat všemi sila
mi za pravou demokracii, která i právně 
zaručuje svobodnou volbu školní výchovy 
dětí.

lického, nýbrž í jiných vyznání; Pro svůj pevný 
jrostoj náboženský i národní se staly t<i okupace 
do jedné oběti nacistického násilí duehovníoh to 
dědictví Bismarck» a jeho kulturního boje. Bylo 
by dvojnásob smutné, kdyby se nyní po svém zno
vuotevření měly stát opět oběti útoku im nrjzá- 
kladnější lidská práva.

3. Žádáme naopak, aby se těmto školám, které 
své posláni svědomitě plní, dostalo všemožné pod
pory státu, a to zejména z prostředků, jimiž ka
tolíci jako poplatnici přispívají ru školství. Tyto 
školy vychovávají státu nejlepší a nejzdatnějbí 
občany — vždyť nemůžu být l?pšich občanů než 
těch, kteří jsou vedeni k tomu, aby ve všem za
chovávali přikázání Kristova — a je to I v zájmu 
státu, aby výchovu takových občanů podporoval.

4. Pokud pak se státních škol týká, Žádáme, aby 
se i na nich dbalo náležité Jednoty výchovy školní 
s výchovou rodinnou a aby se v některých před
mětech nerozrušovalo to, co rodina n náboženství 
vybudovaly. Jinak národu nebudou dorůstat ob
čané s ucelenými povahami, kterých právě nyní, 
kdy rozvrat mravní ohrožuje společnost i jedin
ce, nejvíce potřebuje.

5. Zdůrazňuje se někdy, že školská otázka a 
zásada svobodného školství je problémem politic
kým. Bylo by to možno připustit jen ve státě, kde 
spolu zápasí demokracie a násilí. Ve svobodném 
státě se však o principu demokracie hlasovat nedá. 
Připomínáme se vši vážností všem politickým 
stranám a činitelům, kteří se imdílrji o moc v tom
to státě, aby byli pamětllvl svých volebních slibů 
a ostatních projevů o zachování všech úa'Jav nich 
občanských práv. Žádáme jo, aby o otázce tak 
důležité rozhodovali se vší rozvážností a dbali při 
tom našeho hlanu, k Jehož pozdvižení Jsme opráv
něni a povinni, neboť Jde o mládež, nositele bu
doucností národa.

do 25, srpna 1947 se zúčastni zvláštních po
božnosti, konaných před vyslavenými 
ostatky sv. Mučedníka, pomodli se tam na 
úmysl sv. Olcc a přijmou svátosti.

3. Plnomocné odpustky. jež mohou získali 
nemocni vířící, nebo ti. kteří jsou vá
záni pobytem v klášteřích a nemocnicích, 
jestliže v době od 23. dubna 1947 do 24. dubna 
1948 ke cti sv. Vojtěcha vykonávají pobožnost 
schválenou Ordinärem a pomodli se na úmysl 
sv. Otce.

4. Odpustky 7 let a 7 kvadraccn. které mohou 
v touž dobu jubilejního svatovojtěšského roku 
(od 23. IV. 47—24. IV. 48) získali všichni věřící, 
kteří aspoň v posvěcující miiosti a se zbožným 
srdcem se zúčastní prosebných pobožností ve 
veleéhrámu sv. Víta nebo v jiném kostele neb 
veřejné kapli a pomodli se. jak výše uvedeno, 
nebo — v případě nemoci nebo pro Jinou příčinu 
— alespoň soukromě si vykonají pobožnost schvá
lenou Ordinärem.

Pouf osvobozených 
politických vězňů

Zájmová skupina katol. knéži, oav. politických 
vězňů, usnesla ne na schůzi výboru v pátek 2. květ
na 1917, že uspořádá tohoto roku děkovnou a 
vzpomínkovou pouť všech osvobozených politic
kých vězňů. Pouť se bude konatl v neděli dne 
17. srpna t. r. Cílem pouti je na Moravě kolébka 
naší křesťanské kultury cyrilometodějský Vele
hrad, v Cechách Stará Boleslav, posvěcená mu
čednickou krvi »v. Václava a Jedno z našich nej
starších poutních míst mariánských.

Svolávajíce tuto pouť, zvouce k ní, plníme tak 
slib, který jsme během nesvobody za ostnatými 
dráty mnohokrát učinili, který s námi učinilo to
lik jiných vězněných bratři. Doufáme tedy, že 
naše výzva se v řadách osvobozených bratři setká 
s živým ohlasem, že naše pouti budou novým dů
kazem, že nezapomínáme, že nejsme nevděční, že 
nezapomínáme především na to, že v kruté atmo
sféře věznic a koncentráků to byly především 
hodnoty duchovni, naše víra, která nám nejůčin- 
něji pomáhala překonat! obtíže a vydržet! až do 
vítězného konce, do osvobození.

Podobné pouti pořádají i osvobozeni Vězňové 
jiných národů; na př. Francouzi konali již loni 
na podzim dne 8. záři velkou, skutečné manifestač- 
ní pouf do národní svatyně lurdské, pouť spoje
nou s dojemným vzpomínáním na zemřelé a padlé, 
pouť, jež byla skutečným obnovením jednoty, kte
rou utvořilo společné utrpení a společné nebez
pečí. I mv potřebujeme tuto Jednotu vždy znovu 
utužovat a obnovovat. Nikde toho lépe nedosáh
neme než na místech, kde po staletí naši před
kové se setkávah v tom nejhluhším, všem společ
ném: ve skloněni se před nndsvětným Božím řá
dem. před Bohem, Pánem života a smrti. Tato 
touha po udrženi a utužení bratrské jednoty, to
lik potřebné, vede 1 ná», když nyní předkládáme 
tento svůj úmysl pořádat! pouti osv. pol. vězňů 
a pozůstalých po obětech války.

Doufáme, že tak a nejinak bude našemu po
činu porozuměno, že se setkáme s pochopením a 
že se nám dostane pomoci k jeho uskutečněni 
u všech složek celonárodního Svazu osv. pol. věz- 
ňů a že se mnoho a mnoho osvobozených bratři 
a. pozůstalých po obětech nacismu bez rozdílu po
litických sejde a shromáždí ve stanovených dnech 
ná Velehradě a ve Staré Boleslavi, v těchto krás
ných, důležitých a milých ohniscích naší národní, 
duchovní kultury.

Výbor skupiny katol. kněži 
osvob. pol. vězňů.

Bude zestátněn
studentský majetek?

Sociálně demokratičtí poslanci předložili par
lamentu návrh zákona o studentském majetku. 
Zatím podáme jen stručnou Informaci o tomto 
návrhu a příště kritický rozbor.

V Praze, v Brně, Olomouci, Bratislavě a v Ko
šicích se zřizuji samostatné právnické Osoby zv. 
-Studentský majetek«. Tyto právnické osoby pe
čuji o sociální a kulturní zájmy vysokoškoláku, 
spravuji koleje, mensy, pečuji o mimoškolní vzdě
lání a výchovu (i), léčeni a rekreaci. Správa 
Studentského majetku« přísluší 20člennému před

stavenstvu jmenovanému ministrem sociální péče.
Závažný je zejména S 7.který stanoví, že za

kládat! a provozovat! výše uvedené podniky mo
hou jiné osoby než »Studentský majetek« jen (!) 
se svolenim ministra sociální péče. »Studentský 
majetek« může podle § 8 žádati do 1 roku o vy- 
vlastníni majetku v rukou jiných osob, který slou
ží účelům vysokoškoláků, zejména o vyviastnění 
majetku vysokoškolských studentských spolků. Za 
vyvlastněný majetek těchto spolků a vůbec ma
jetek sloužící vysokoškolákům se náhrada nepo
skytne. Ministr financi se zmocňuje, aby za ostat
ní vyvlastněný majetek poskytl »Studentskému 
majetku« záruku na náhrady do výše 10 milionů 
Kčs. Při tom ovšem »Studentský majetek« musí 
hospoda ří ti nevýdělečně; to je správné, ale kdo 
uhradí 10 milionů Kčs?

Důvodová zpráva uvádí, že návrh sleduje sna
hu studentů po samosprávě. (Při tom asi nevadí, 
že členy představenstva jmenuje ministr!) Vši
chni vysokoškoláci prý za návrhem stoji (?). 
Dobročinné akce spolků prý plni úkoly ve pro
spěch studentů jen proto, aby studenta získaly, 
a to ne vždy způsobem žádoucím a aby jej spou
taly ideové, stranicko-polltlcky a morálně. Pro
středky péče o vysokoškoláky je prý nutno de
finitivně (!) vžiti z rukou pro nežádoucí Intereso- 
vanost náboženskou atd. «Studentský majetek« 
podchytí veškerý (!) majetek sloužící uvedeným 
účelům a má výlučně (!) právo na péči o vysoko
školáky. PH tom se nešetři ani majetku církev
ního.

Kritiku tohoto .— v demokratickém státě ne
slýchaného — návrhu, kterým se má ožebračlti 
celá řada študentských katolických i jiných spol
ků a kterým se znemožňuje dobročinnost, neni-li 
puncována úřady (co tomu frknou sociálně slab! 
studenti?), přineseme v příštím čísle. St
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Svatý Řehoř Veliký. Čtyřicet homilií na evan

gelia. Přeložil Timotheus Vodička. Olomouc 1947. 
Krystal sv. 83. — Nespornou a známou věd Je 
chudoba, české theologické literatury jak překla
dově, tak původní. Potřeba řádné edice základ
ních děl cirkevnich otců byla pociťována již dlou
ho, neboť nečetné starší překlady jsou dnes lite
rárními kuriosy a vyskytují se tu a tam v anti
kvariátech nebo v aukcích. Rozhodli-!i se olo
moučtí dominikáni k vydáváni patristlcké knlhov-

ny. je to v dnešní době skutečný nakladatelský 
čin. jehož závažnost nelze dosti zdůraznit!. Šťast
ným počátkem tohoto podniku je Vodičkův pře
klad homilií svátého Řehoře Velikého. Překlada
tel uvádí dílo dobře poučenou a stylisticky doko
nalou předmluvou, která není ničim jiným, než 
stručným životopisem světcovým, hodnotícím i 
jeho náboženský, organisačni a spisovatelský vý
znam. Mohla by býti vzorem podobným pracím. 
Překlad díla jest solidní a potvrzuje Vodičkovu 
dobrou pověst v tomto oboru. Nemůžeme podrob
ně rozbírati dílo po theologické stránce. K tomu 
jsou povoláni jiní. Chceme jen upozornit, že orga
nisátor západní církve, apoštolský papež, duch 
kontemplativni i praktický, který' zastával svůj 
úřad v době, kdy se hroutilo římské imperium a 
s nim celý tehdejší společenský řád. má právě 
naši době co říci. Nebylo tedy jistě náhodou, že 
jeho dílem počíná tato knižnice, neboť pravdy, 
které zvěstuje světu náměstek Kristův jsou věč
né a neměnné. Je však nutno Čas od času je při- 
pominati. nebot na ně snadno zapomínáme a k je
jich osvěženi přispěje i tento hlas, zaznivajicf 
k nám ze VI. století po Kristu. Máme zato, že 
jé nutno znovu zdůrazniti význam sbírky tak 
šťastně začaté. Bylo by neodpustitelnou chybou, 
kdyby- snad pro nezájem katolické inteligence, a 
kdo jiný má podobné knihy kupovat — věc ztros
kotala nebo nemohla býti dovedena do konce. Do
mníváme se. že nezbytným doplňkem této edice 
by měla být stručná patrologie a jsme přesvěd
čeni. že povolaným autorem podobné práce by byl 
právě jeji redaktor. jhk.

první České dějiny
VATIKÁNSKÉHO KONCILU

Dr JOSEF lOIlLtK

PAPEŽSKÍ neomylnost 
A JEJÍ OHLASY V ZEMÍCH 
SLOVANSKÝCH, ZVLÁŠTĚ 

ČESKÝCH
Přesný historický výklad 

o vyhlášeni známého dogmatu na vati
kánském sněmu. Na základě dokladů 
probírá mladý církevní historik postoj 
biskupů Strossmayera, Jirsíka a Schwar
zenbergs k vyhlášení dogmatu o papež

ské neomylnosti. Důležitý příspěvek 
k moderním církevním dějinám.

Stran 176, broi. Kči 6<x- 

U Vietb knthlntpcil 

NAKLADATELSTVÍ mK V PRAZE 0. 
UNIVERSUM ßjj VÁCLAVSKÁ DL 11

Dr JAN EV. URBAN OFM

K BOHU
Průvodce duchovního života

Tato knížka chce být vůdcem na cestě 
k Bohu, chce položit jasný základ viry, 
mravnosti a dobra. Má býti průvodcem, 
kterého můžete mi ti vždy u sebe.

Kniha ie rozdělena na dva dllv: I. na
ukový a roziimavý obsahuje poučeni o zá
kladních pravdách viry, o KA. o duchov
ním vedeni, o přikázáních Božích a církev
ních. úryvky ze spisů sv. Otců, rozsáhlý vý
klad církevního roku s přehlednou tabulkou 
a seznamem části Písma sv.. jak se čtou 
o nedělích a svátcích. II. dil ie rozvedením 
dilu prvního. Obsahuje podrobné poučeni 
o svátostech, zpovědní zrcadlo, mešni řád. 
mše' podle církevního roku, liturgické mod
litby, soukromé modlitby, malé hodinky 
k Božskému Srdci Páně, malé hodinky 
k Panně Marit litanie, růženec, pobožnost 
křížové cesty, smírnou adoraci na první pá
tek v měsíci a střelné modlitby.

Kniha vychází už ve čtvrtém vydání, 
v malém kapesním íormátě. Vázaná v plát
ně stoji Kčs 85.—.

U všech knihkupců.
NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD. 
PRAHA H, KARLOVO NÄM. CÏS. 5.

Se schválením aejd. pražského ordtaariitu 

• všech šeských ordlnariátů vychází

ČESKÝ KANCIONÁL 

SVATOVÁCLAVSKÝ
Vrad «« k původnímu snřní ckrámorých pit
ní po • tré noc melodické, rytmické ■ textové. 
Je opatřen notami a napraní jo tak nedostatky 
vítiiny Saských zpěvníků. Byl doporučen 
J. E. Dt J. Beranem, arcibiskupem pražským, 

>ko

f jediný tpivník do natích ehrámú 
OtonAv/e 75 vybraných ní nú

l Cena váe, výt, v plátnč Kčs 3&- 1

VYDAL TOD. PRAŽSKÝ OR DTR AR IÁ T PÉČI OBECf<t 
JEDNOTY CYRIL5KĚ ▼ NAKLADATELSTVÍ 

üWtVEHSUM. PRAHA !!. VÁCLAVSKÁ ÜLM



Svatý Vojtěch 
ve Slezsku a v Ostravě

Prvá cesta sv. Vojtěcha Slezskem před 950 
letv bvla nulováním za mučednictvím. Nynější 
cesta jest putováním za slávou, ale cil byl stejný 
v obou těch cestách: čest a sláva Boži a spása 
duší. Dny. jež prožívá právě Slezsko a po něm 
Moravská Ostrava, jsou radostné a nadějné, 
plně odpovídající posláni sv. Vojtěcha. Jsou to 
chvíle vděku, modlitby a doufáni. Je to voláni 
desetitisíců za hojnost a miř v našich zemích. 
Cesty, jimiž projíždí auto se svátými ostatky, 
jsou lemovány hustými zástupy lidi z dalekého 
okolí, modlících se. zpívajících, děti, mládeže 
i starších a všichni cekají v lásce. Budovy Jsou 
ozdobeny vlajkami, za okny .zírají na průvod 
obrazy svátých mez! kvítím a světlem svící. Tak 
to bylo v Onavě. Hlučině. Ludaeřovicich a ne
jinak v Moravské Ostravě.

Ludgeřovická mládež doprovázela na kolech 
ostatky až ke kostelu v Pfivoze. kde ie nřivital 
J. M. ndp. prelát dr. Karlik z Olomouce, vdp. 
děkan Fürst. Msgre Nejedlý, ostravský farář se 
62 kněžimi. se zástupci města, armády, úřadů 
a spolků. Náměstí bylo zBPlněno družičkami a 
účastníky průvodu, jejichž jménem tlumočil p. 
Boh. Rolek. člen Ústředního národního výboru, 
věrnost odkazu sv. Vojtěcha, »vzoru práce pro 
mravní obrodu našeho lidu«. »Dnes chceme vy
křiknout. jak veliké ie to. co od nás žádáš jmé
nem Kristovým. Proto třímej pevné, sv. Voltěše. 
svou berlu a nepusť své Čechy ni krok znět, od 
Krista.« Za ZNV uvítal vzletně ostatky místopř. 
J. Sounds.

Po přivítání prochází svátý biskup-mučednik 
tříkilometrovou ulici k chrámu Ncisv. Spasitele. 
Ubírá se uprostřed družiček, jinochů, divek. 
mužů. žen. jejichž písně doprovází několik ka
pel. Desetitisíce věřících v průvodu a další de
setitisíce ve zbožném dojeti na chodnicich — jen 
policejně bylo odhadnuto 40.000. Hodinu pro
chází průvod městem a pak do posledního mí
stečka naplňuje velikoú svatyni. Lebka sv. Voj
těcha jest uložena na vkusně vyzdobený oltář 
'a při lima slib věrnosti nadšených farniků. Po 
tři dnv každého večera vroucně opěval misionář 
redemptorista P. Blesik velikost a ctností sv. 
Vojtěcha a význam jeho cesty, nřinominatíči. že 
křesťanství postavilo náš národ v čelo kultur
ních národů, že v jednotě a lásce křesťanské je 
jediná základna našeho pravého štěstí a ko
nečně slib, kterv naši předkové r. 1039 učinili ve 
Hnézdně a který před ostatky potomcý dojatě 
opakovali. Hlavy se skláněly, oči zalíyU.v rosou. 
Ostravský farář Msgre Nejedlý, obětavý a vla
stenecký kněz, spíná ruce a patři na oltář ke 
svaté světcově hlavě: Kéž b.v ani jedno slovo 
slibu nesetřela doba, a kéž by požehnáni Boži 
obepialo celou Moravskou Ostravu a to navždy 
— to jest přáním faráře, nechtějícího ztratit ani 
lednu z duši svěřených mu do opatrováni.

Večer se snesl nad městem, ale chrám se 
stále plnil. Zpovědnice byly obleženy penltenty. 
kteří chtěli oři půlnoční mši svaté přlstoupiti 
ke stolu Páně. Přos 4000 jich přijímalo při všech 
mších sv. až do poledne Tělo Páně. Zpovídalo se 
po celou noc a no celé dopoledne. A chrám byl 
ustavičné naplněn. Ve 3 hod. v noci nřiial dp. 
Blesik po kázání obnovu řeholních slibů všech 
ctihodných sester. jež přistoupily ke sv. přijí
máni a uctily ostatky sv. Vojtěcha. Ráno zástupy 
zesiluji, mez! příchozími |e hodně děti. K deváté 
hodině ílch přicházeli dlouhé řady. Byl to ne
zapomenutelný pohled: Na 4000 děti vyplňuje 
kostel, mezi nimi katecheti a učitelé. ‘Bože, cos 
ráčil« z dětských hrdélek dojímá k slzám. Tako
véhoto daru přichystaného sv. Vojtěchu se ni
kdo nenadál. A jistě se zaradoval z obnovy 
křestního slíbu těchto nevinných a z jasného: 
Odříkáme se. Otcové, kteří v noci no kázáni 
o víře a rodičové, kteří též v noci no kázáni 
o výchově slibovali sv. Vojtěchu poslušnost, mají 
v pobožnosti děti, svých synků a dcerek a v je
jich -Odříkám« mohutnou silu a krásnou útěchu.

Utěšující a Cistě v duchu poslání sv. Vojtěcha 
byla účast slovenských dělníků a adorace vyso
koškolské slovenské mládeže spolku .-Baník« a 
Ostatních vysokoškoláků, s nimiž pobožnost vy
konal slovenský kněz Dr. Kalina, farář z Prus
kého u Trenčína, dlící na mor.-oslravské faře 
jako misionář pro slovenské dělníky. Dr. Kalina 
kázal slovenský o výchově i českým ženám, vo
laje íe k životu viry a skutkům z viry, jejichž 
výrazem musí být křesťanská rodina, má-li za
chránit národ.

Po pontifikální mši sv. celebrované J. M. ndp. 
prelátem Dr. Oldřichem Karlíkem a no holdu 
děti přivedli studenty jejich katecheti a pro
fesoři. Budoucí inteligence promluvila nádher
ným činem, jenž věšti naději do budoucna, či
nem tlumočeným slovy, jež se snášela s jejich 
rtů: ' Nezhyne rod. jenž věřit neustane!« Kéž by 
sv. Vojtěch přispěl, aby ani u jedné z těch stu
dentek a ani u jednoho z těch studentů nebyla 
tato pravda v celém životě popřena!

Ke druhé hodině sv. Vojtěch opustil M. Ostra
vu. město horníků a dělníků po duchsvnich ho
dech. které na jeho přímluvu dobrý Bůh při
pravil všem, kdo poznali »čas navštíveni«, a mi
zel s ofl tisíců, očí zarosených slzami. Ale jeho 
láska k městu neodešla. Ta zůstane iako záruka 
Božího požehnáni.___________ Dr. Jos. Krlin.

* šest malých dítek jedné katolické rodiny 
v Prase hledá pro »voji maminku pomocnici v domác
nosti. dobrou katoličku. Nabídky na znač. »V mésicl 
mariánském — 1KA SO« do adm. t. 1.

* Dejte nám hodné hochy a dáme vám knize 1 Naše 
pohraničí, opuštěné farnosti, oslfelé kostely volají 
o kněze. Bez knčžl so naše vlast duchovně nezotavll 
Potřebujeme kněze, mladé kněze a mnoho knétlt obě
tavé apoštoly. Proto dříve obětavé, Ideální studentyl 
I starfil chlapci se mohou Ještě stáli kněžimi. Loňského 
roku Jsme pro ně zřídili ústav v Bruntále. Přes veliké 
překážky uvedl se slibné. Nový školní rok musí být 
ještě lepši. Už nyní se přijímají mladí mužové a Ji
noši, kteří se chtějí státl buď kněžimi v řeholi nebo 
kněílml ve světě. Kdo se Ještě zajímá, aC sl napíše 
o Informace a podmínky přijetí na adresu: PETŘÍNŮM 
SEMINAR BRUNTÁL. Kdo už studovat nemůže a pře
ce by rád pracoval na vlnici Kristově, může se přihlá
sit za řeholního bratra laika, v ústave dostane potřeb
nou průpravu pro apoštolskou činnost mezi mládeží.

Zůstanou trvalé, krásné a nlčim nezkalené. 
Letošního jubilea sv. Vojtěcha, zakladatele 

biskupství hnězdenského a patrona polského, 
bylo vzpomenuto v Polsku způsobem opravdu 
důstoiným. Hnězdno se připravilo pečlivě na 
den 27. dubna, domy byly ozdobeny prapory, 
praporky a Rlrlandami, počasí bylo příznivé 
(dlouho prý se modlily děti i na tento úmysl), 
oficielní účast veškerého episkopátu. stotisícová 
účast věřících a jistě — alespoň do jisté míry — 
i přítomnost naši delegace z Československa do
daly slavnostem mimořádného významu a lesku. 
Podrobný a věrný referát o průběhu hlavní 
slavností podal v předminulém čisle »Katolíka« 
jeden z účastníků naší delegace Dr V. Janda. 
Odejel Ihned po absolvování nedělního progra
mu hnězdenského? kdežto většina z nás zůstala 
i na pondělek. 28. dubna odpoledne, kdy ve 
hnězdenském divadle bylo ustaveno česko-nol- 
ské sdruženi za účasti vedoucích osobnosti města 
— v čele s presidentem města Kubackim.

Zdrželi jsme se v Polsku ještě několik dni po 
slavnostech hnězdenských a měli příležitost na- 
hlédnouti hlouběji do náboženských a hospodář
ských i veřejných poměrů. Célkově vzato, po 
stránce náboženské lze pozorovati — a jest to 
zjištěni obiektivni — prohloubeni a zintensiv
něni náboženského života, i když oficielní kruhy 
se církevního a náboženského života přímo ne
zúčastňují. Je to do jisté míry odpoutání církev
ního Života od veřejného a státního aparátu, jako 
tomu bylo u nás no éře rakouské. Z Polska si 
odnášíme dojem opravdové, upřímné a vroucí 
zbožnosti polského katolického lidu, která se 
projevila při společných službách Božich. krás
ným a mohutným společným zpěvem nábožen
ských písni, přijímáním svátých svátosti, úctou 
k nejsvětěiší Eucharistii, k Rodičce Boží, a pří 
příležitosti hnézdcnských slavnosti, též k sv. 
Vojtěchu. Katolická víra ie a zůstává pro Po
láky virou národní. Je spjata s veškerými ději
nami polského národa — ostatně podobně, jako 
tomu bylo u nás — od samotných jeho kultur
ních počátků. Naše Doubravka jest matkou pol
ských křesťanů a sv. Vojtěch zůstane navždy 
spjat s Hnézdnem a polskou církevní organisaci. 
Měli isme dojem, že Poláci si sv. Vojtěcha od za
čátku vážili vice než my. A když jsme shlédli 
stotisícový zástup účastníků hnězdenských slav
nosti. 38 arcibiskupů, biskupů, v čele s dvěma 
kardinály, a veškeren ten lesk těchto slavností, 
řekli isme si. že nevíme, zda se podaří Praze 
v měsíci srpnu vyrovnat se Hnézdnu z měsíce 
dubna... Musíme se o to přičinit!

Katedrála hnězdenská je částečně poškozena. 
Věže provisorně pokryté, varhany spálené, vnit
řek kostela rovněž ve značné míře porušen. Po
dobně a ještě ve větším měřítku je zničena ka
tedrála v Poznani, kterou isme méll příležitost 
rovněž shlédnoutl. Konali se tam nyní památkář- 
ské výzkumy, takže svým časem bude obnovena 
v docela Jiném rouchu, než byla před vyhořením.

Samo město Poznaň je na 40% pobořeno nebo 
poškozeno. Zvláště jedno předměstí poskytuje 
žalostný pohled úplné zkázy. Uvnitř města celé 
ulice nebo i všechny domy kolem náměstí ve 
zříceninách. A přece se v Poznani koná právě 
veletrh vkusně Instalovaný a četně navštívený. 
Největší důraz se klade na průmysl textilní. Též 
Československo mimo jiné státy jest na tomto 
veletrhu zastoupeno. Zkáza a nový život, válka 
a budování... V Polsku ie intensivni snaha co 
nejdříve zahladlti stopy válečných škod. Hodně 
se opravuje a staví. Ovšem, taková Varšava, 
která ie zničena téměř na 90%. vyžádá si jistě 
nějakých 30 až 50 let k znovuvýstavbě. Je tu 
však intensivni snaha, soukromá i státní Inicia
tiva. uvésti všechno co nejdříve do pořádku a 
ještě zlepáitl. co nejvíce zdokonalit!.

Censtochová se stala cílem našeho poutního 
zájezdu po slavnostech hnězdenských. Byla to 
naše křesťanská povinnost uctít Pannu Marii 
v polské národní svatyni mariánské. Tento ná
boženský 1 umělecký hrad zůstal neporušen 
i přes válku a okupací až do dnešních dnů. Díky 
Bohu! Zůstává cilem nesčetných poutníků, kteří 
se na Jasné Góře posiluji k životu zbožnému, 
pracovitému i trpělivému. Sochy sv. Prokopa a 
sv. Jana Nepomuckého. při nichž jsou vítána 
procesí, připomínají náboženské příbuzenství 
s naši vlasti. Na milion poutníků bylo prý při-

Ještě o mládeži
Jako odpověď na článek »Co dělá naše mlá

dež?« v 19. Čisle »Katolíka« píše někdo ze Slez
ska:

Nevidím t.ánfc v této úvaze nějakou velikou 
nápravu.

Jistá je směšné číslo 3000 mladých katolíků, 
pracujících v SKM. když nás je alespoň stokráte 
vice. Kde však jsouf Částečně v jiných vitšich 
katolických spolcích (každý mladší touží po ve
likém celku), nebo ve spolcích ke katolictví lho
stejných. Je nutno utvořit jednu velikou kato
lickou organisaci, obsahující co nejširší program. 
Katolické spolky jdou po jedné cesté za stejným 
cílem, ne však jedním proudem. Bpojtc tyto 
hloučky v jeden mohutný proud a připojí se 
k nim také ostatní, dosud opodál stojící katolíci. 
Pak je téměř jisté utvoření milionového hnuti 
katolíků. Vždyť Os. Orel má nyní přes eoo.ooo 
.členů a roste každým měsícem. Ještě jednu 
otázku: Kam půjdou katolíci cvičit brannost, 
která bude v nejbližšl době povinná ř Jedině Orel 
má kromě náboženské a kulturní Činnosti povo
leno ovíčiti brannost. Je nutný rychlý a rozhodný 
krok. Spojit všechno katolické v Orle! Ctéíe 
orclský program a utřídíte, že tam najdete vše
chno, od usiluje SKM a jiné katolické spolky.

Dopis obsahuje několik záměn a zmatků, takže 
je záhodno určité věci objasnit. Předně všechny 
katolické spolky nejdou .po jedné cestě- a «za. 
stejným cílem«. Po jaké cestě jde Orel, je pisateli 

Dr. Boh. J a r o I í m e k. 
opat strahovský.

tomno na Censtochové při loňském zasvěceni 
Panně Marii.

Kdo zná Censtochovou. vzpomíná na zážitky, 
které jsou výslednici vlastni duševni a duchovni 
disposice i ovlivněni virou a zbožností ostatních 
věřících. Tak tomu bývá ostatně i na jiných 
poutních místech. Moravská a slovenská poutní 
místa působí podobným vlivem. Každé poutní 
místo působí svým specielním prostředím a du
chem. Lourdy 1 Fatima. Loreta, Einsiedl, Maria 
Zell I Svatá Hora a Stará Boleslav u nás. Též 
každé 1 nejmenši poutní místo, iako každý i nei- 
menši náš katolický kostel. Středem ie Sanctis- 
simum. svatostánek, oltář, ale na mariánských 
poutních místech je to i obraz Matky Boži.

Obraz a oltář Matky Boži Censtochovské íe 
bohaté ozdoben nro’ovy vděčnosti a zbožnosy 
polských katolíků. Co na nás neimohutněji za
působilo. bylo zahalováni tohoto obrazu bo po
božnosti o 11. hodině dopolední. Za zvuků zvlášt
ních littrád. složených výhradně pro tuto příle
žitost. se stříbrná opona ponenáhlu spoušti se 
shora od vrchního rámu obrazu a ponenáhlu za
haluje obličej Matky Boži i jejího Děťátka, ra
mena i ruce i obraz celý. Je to chvíle největšího 
dojeti, kdv málokdo z opravdových ctitelů ma
riánských se dovede zdržeti slz. Je to jakoby 
loučení s Matkou Boži a člověku napadá srov
náni. jak asi bude duším po tělesné smrti a pro
buzeni na věčnosti, když tvář Boží jim bude za
halena a nikdy nebubudou již moci hleděti Bohu 
samotnému tváři v tvář... Bili mniši Pauláni 
opatruji náboženský poklad co ncipečlivějl a 
slouží přicházejícím poutníkům co nejhorllvěji. 
Jejich vlídnost inteligence i upřímnost získávají 
srdce všech příchozích. Získala i srdce naše.

Krakov, který byl posledním cilem našeho 
společného zájezdu, zůstal krásný a neporušený. 
Královský Wawel je chloubou národa a v jeho 
zdech a zvláště v jeho katedrále I pod katedrá
lou samou jsou vepsány a vtcsájiv takřka veške
ré dějiny Polska. Tato katedrála je zasvěcena 
sv. Václavu a sv. bigkunu-mučedniku Stanisla
vovi..Původně však byl to sv. Václav, jemuž vě
novali katoličtí Poláci svou důvěru v Krakově, 
podobně iako sv. Vojtěchu v Hnězdně. V Kra
kově isme byli přítomni též nrvnl májové nobož- 
ností v tamním mariánském kostele. Byl to opět 
jeden z nelsllněiších náboženských zážitků na
šeho polského zájezdu. Vstoupili isme do chrá
mu již po sedmé hodině, kdy bvl začátek. Sanc- 
tissímum bylo již vystaveno. Jaké bylo naše pře
kvapení. když isme spatřili celý ohromný chrám 
zcela naplněný — asi třetina přítomných byli 
muži — a všichni na kolenou a znívají zpaměti 
tak mohutně, že ie to přímo strhuiici. Pak ie 
Sanctisslmum zahaleno a následuje kázáni. Po 
něm průvod kostelem, v němž nesou drůžlěky a 
různé mariánské družiny a bratrstva mariánské 
symboly, prapory, sochy, feretrony. ozdobné bo
haté koruny pro mariánskou sochu a nakonec 
pod baldachýnem je nesen eucharlstickv Kristus 
proboštem kostela v průvodu kněží. akolytů a 
význačných laiků. A kostí) hřmí zpěvem ma
riánské pisně. jejíž nápěv je nám dobře znám 
z písně cyrillo-metoděiské »Bože, cos ráčil...«. 
Ohromné varhany a za nimi varhanik-virtuos 
podbarvují tento zpěv melodiemi tak mohutný
mi a způsobem tak mistrným, že rozechvivaji 
všechny struny náboženské a mariánské vrouc
nosti přítomného lidu. I Polsko je zemi marián
skou.

Tot naše nejsilnější náboženské zážitky z Pol
ska. Byly ještě jiné poznatky a doimv. A byly 
dobré a užitečné. Celkem vzato, citime se v Pol
sku. mezi katolickými Poláky, opravdu jako 
mezi rodnými bratry. A jestliže isme alespoň 
trochu přispěli ke vzájemnému poznání a sblí
žení i v kruzích katolických, může se stát náš 
polský zájezd požehnáním. Zájem o nás a naše 
poměry, úcta před opravdovostí našeho úsilí na 
všech polích, úmysl a přislib oplatili naší dele
gaci účastí polských katolíků při našich slav
nostech svatovojtěšských v srpnu, pozornost 
kardlnála-primase Hlonda i krakovského popu
lárního kardinála Sapiehy, polských biskupů, 
prostých kněží 1 laiků, hnězdenského presidenta 
Kubackyho nám budou stále připominátl šťast
né obdobi upřímných snah o navázání a utužení 
opravdového přátelství polsko-českého i česko- 
slovensko-polského. Též v duchu katolickém a 
národním, to ie svatovojtěšském.

jistě dobře známo. Vysvětluji tedy jen cil a cesty 
SKM: SKM nemá ctižádostí »vytvořit co nejdříve 
co největší organisaci« a vyvíjet co největši čin
nost«. SKM nepočítá s představou, že jsou nás 
miliony a že je třeba tyto miliony jen dostat do
hromady. SKM počítá s tlm, že skutečné kato
lické mládeže je u nás velmi málo a že u většiny 
lidi je jakási .rozluka mezi náboženstvím a ži
votem«. Je tedy třeba skutečnou synthesu života 
a náboženství teprve tvořit, je třeba skutečně 
katolickou mládež teprve dělat. Ovšemže i v SKM 
jsou Ještě lidé a skupiny, které to dobře nechápou 
a proto se spokojujl i tim, že »je jich dosti« a že 
mají schůzky nebo jakousi činnost. Ale právě 
proto, že je SKM dosud malé, jsme přesvědčeni, 
že obtiže starých představ překonáme a vytvo- 
řimo opravdové hnutí nového katolického mládi, 
které by odpovídalo hnutim JOC, JAC, JKC a JIC 
v Belgii. Francii a v ostatních zemích.

Abych mluvil konkrétně: Skupina SKM má a 
bude vypadat asi tak: Sdruží několik mladých 
lidi, řekněme, že to budou zemědělci. Ve skupině 
SKM sl budou tito mladí Udé vyměňovat zkuše
ností ze své práce, budou se poučovat, jak ji mají 
délat. budou navštěvovat zkušené hospodáře, 
hospodářské školy, budou si zvát odborníky, bu
dou se učit chápat smysl své práce 1 se stano
viska náboženství, budou se učit na venkově sta
vět. dobře bydlit, budou se učit řídit obec okres 
a stát, budou se starat pro sebe i pro druhé o 

ušlechtilou zábavu po prácí a o nedělích a svit
cích — budou se zkrátka učit být lidmi a být 
zemědělci — opravdu co nejlepšimi a nejvyspž- 
icjšimi — budou se o to snažit jako katolíci a 
s veškerou pomoci, kterou jim v tom právě ;e.'l(h 
náboženství poskytne, a budou se připravovat na 
to, aby mohli později právě jako katoličtí *a!e  
celým způsobem a pojímáním života katoličtí) 
zemědělci vést. Stojné tak — mutatls mutandis — 
budou ovšem pracovat katali'.tl mladí dělnicí, 
katolické Cívky atd.

* Kuchaře-katotlka na letni prázdniny. Zemská lesní 
škola Junáka (pro katolíky), která bude letošního roku 
od 2D. června do 28. července, hledá pro svou kuchyni 
na Červeném Hrádku u Sedlčan dobrého kuchaře pro 
přípravu 5 denních chodú (jednoduchých) denně pro 
cca 7t> osob. Pomocníci Jsou k disposici. Plat podle 
dohody. Zájemce prosíme, aby napsali na adresu: 
Duchovni rada Junáka, Praha II, Ječná 1.

Je to skutečně něco, co by se shodovalo s dosa
vadními katolickými spolky a organizacemi? Js 
SKM skutečně jen zbytečným rozmnožováním a 
tříštěním ?

Co se toho »směšného« počtu 3000 týká, mů
žeme pisatele i jiné potěšit zprávou, že od na
psáni onoho článku už vzrostl počet na 4000 a že 
roste tak, že se nám to někdy ani nelibí. Neradi 
bychom totiž jen -sdružovali-.., rádi bychom učili 
přetvořovat katolicismem opravdu celý život, a 
to, panečku, nejde rychle a přes noc.

A konečně, jednou se začít musí a někdo už 
sl tu »ostudu«, že začíná, musí vzít do vlnku. Až 
ae mu dílo zdař!, bude tlm raději, čím méně jich 
na začátku bylo, a bude se tlm více chlubit,

F. M.

V houfu nebo „a já sám, 
vždycky sám"?

Podivný titul tohoto článku vyjadřuje jinými 
slovy učená slova: koloktlvtsmus nebo individua
lismus? Myslím, že jsme rozhodni kolektlvlsté. 
Proto šlo u nás znárodnění tak hladce a tak samo
zřejmé. Hlavním výrazem našeho českého kolek
tivního ducha je shon po místech pod pensi. Hlav
ně po místech ve státní službě. Tam, jak se zdá, 
je to nejjlstějSI. Není to rozhodné žádný hrdin
ský rys naší povahy. Státní zaměstnanec rozhod
né není nejsvobodnéjšt člověk. A my jsme přece 
byli tak dlouho pod Rakouskem a protektorát nám 
také ukázal slast! podřízenosti a zotročeni až 
k zalknutí názorné. A přece zase takový nával 
do státních služeb a uznává-!! se dnes nutnost 
zmenšení počtu státních zaměstnanců, řiká se to 
tak nesměle, zodpovědní lidé se problému dotýkají 
tak opatrně, jako se dobrá maminka dotýká bo
lavého místa svého dítěte.

Jiný problém je náš poměr k fyslckč prácí. 
Žádný národ nemá asi poměrně tolik středoško
láků. jako jich máme my. Při projednávání zá
kona. o mobilisaci pracovních sil jsme se dově
děli ve sněmovně, že nám chybí 51% pracovníků 
v zemědělství a 42% ve stavebnictví. Na archi
tekturu se hlásí 1200 posluchačů, ale jen jeden 
zednický učeň.

Příčiny tohoto stavu, jenž bude pravděpodob
ně spíš horši než lepši, jsou mnohé, nikoliv nej- 
menšl úlohu při nich však mají názory na život 
vůbec, názory mravní. Mit se na světé dobře, mit 
se na světě lehce, toť nejrozšiřenějši filosofla 
dneška. Všichni uznáváme, že je nezbytně třeba 
i fysické prače, při tom vsak si myslíme, i když 
to naplno nevystavujeme, že ten, kdo fysicky pra
cuje, je přece jenom nějaký chudák, který to dál 
nemohl dotáhnout. Náš praktický materialismus 
znehodnotil vzděláni, díváme se naň jen jako na 
nutnou podmínku k dosaženi nějakého úřednické
ho mista, zdá se nám samozřejmé, že člověk musí 
mít přehled o kultuře lidské, aby razítkoval někde 
domovské listy a vysvědčeni zachovalosti, kdežto 
tentýž přehled o kultuře lidské se nám zdá zby
tečný, zakopaný, na př. u samostatného zeměděl
ce. A přece, jak by mohl vypadat náš venkov, oč 
méně theoretické by mohlo být naše debatování 
o práci a o sociální otázce, kdyby mnoho skutečně 
vzdělaných lidí pak prakticky a neúřednicky po
znalo, jak čtavěk musí zacházet s matičkou zemi, 
kdyby svým praktickým humanismem pomáhalo 
venkovu ukazovat, že vkus a čistota nedají mno
hem více práce než nepořádek a nevkus.

Náš praktický, všude rozšířený materialismus 
je tedy hlavní a nejhlubši příčinou všech našich 
dnešních nesnázi. Materialista i nematerlallsta sa
mozřejmě hledá dobro a hledá štésti. Jenže ma
terialista chápe toto štěstí zase jen materialistic
ky: Panem et circenses. Dobře se najíst a pak se 
nějak bavit. Pod tímto zorným úhlem se všechno f 
oceňuje, 1 vzděláni. Proto se stále ptáme při de
batách o školské reformě, o latině a o řečtině, nač 
je toho třeba, co nám to vynese. A nechápeme 
potom, proč by musil na př. lékárník studovat 
několik let latinu, když těch pár latinských slov, 
která se snad" v jeho zaměstnáni vyskytnou, sl 
může snadno najit v nějakém zvlášť prakticky 
uspořádaném slovníčku. Ze by nám poznáni latin
ské kultury mohlo na př. vdechnout vědomí tisíci
leté souvislosti generaci, že by nám mohlo vdech
nout vědomi zodpovědnosti za tu tisíciletou kul
turu, závaznosti, v ni pokračovat, úcty k těm, kteří 
jl po staletí budovali? K smíchu. Blouzněni sníl
ků. To vás neuživí.

Jenomže duch je přece jenom neodbytný ve 
svých požadavcích a nedopouští beztrestně, aby
chom se rouhali jeho právům. Rekl-11 Pán Ježíš: 
Hledejte nejprve království Boži a spravedlnost 
jeho a vše ostatní bude vám přidáno, pak to. jak 
známo, platí i obráceně: Nehledejte království Boži ( 
a spravedlnost jeho, a přijdete také o všechno 
ostatní. A platí to nejenom o království Božím, 
nýbrž o duchu vůbec, o přesvědčeni, že člověk mů
že žít skutečně kulturně jen tehdy, věří-11, že je 
více než přítomná chvíle, že je více než hmota. Za- 
pomeneme-li na to, budeme-ll se při všem ptát, 
jen zda je to pohodlné a co to bezprostředně vy
náší. můžeme nakonec při vší své vypočitavostl 
umřit doslova a do písmene fysickým hladem. 
V bohaté Francii, po úrodném, bohatém roce, ne
mají dnes chleba a u nás chybí 51 procent pra
covníků v zemědělství. or.

Vzpomínky na Polsko
(Viz ilustrace z hnézdenských slavnosti na 6. sir.)



Z hnězdenských slavností neměl otevřít tepnu. Slyším ještě lidí přecházet! 
na chodbé. — Co vlastně jsem chtél na zemi? 
Nevím. Zít život spravedlivého v lidstvu lepším? 
Nevím. Ješté mohu udělat přímou čáru.« A na 
papíru je skutečné přímka. A na poslední strané 
čtyři písmena, oddélená od sebe body S.M.R.T*.
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ředitelstvím pošt a telegrafů. — Dohlédacl oošt úřad 

Praha 25. — Vytiskl Zlvnotiak v Praze X1L

Soudce vydal prohlášení, v némž zdůraznil, že 
David Alaric Bond spáchal sebevraždu nejenom 
proto, aby si vzul ř.'vot, nýbrž aby analysoval do
jmy člověka, jenž cítí, že umírá — Zemřelý byl 
kapitánem lednoho sportovního klubu university. 
— Případ, nad nímž se mohou zamýšlet náb> 
ženští psychologové.

FILM

Průvod s ostatky sv. Vojtěcha Slavnostní hosté, mezi nimiž i tři njdp. češti opati

Cesta a úděl
podobný našemu Ur. A. Fuchsovi

Edita Šlemová se narodila 1891 jako nejrnlaciši 
dítě židovských rodičů. Chodila do gymnasia ve 
Vratislavi a pak na universitu taktéž ve Vra
tislavi, pak v xíerune a v Uutumgen. v pivní svě
tové váice působila jako ošetřovatelka Červeného 
kříže. Fo válce studovala ve Fréiburku u známé
ho filosofa Husserla, stala se jeho asistentkou a 
kamaiauskou spolupracovnicí, která Da filosofic
kých sjezdech uváděla odborníky do systému své
ho mistra. Její neúnavné hledáni pravdy byio od
měněno: r. Ia22 dospěla k víře katolicKé. Jméno 
Terezie, které jí bylo pri křtu dáno, naznačuje, že 
dila velké španělské mysličky měla značný podíl 
na jejím obrácení. Později působila jako profe
sorka u dominikánek ve Spyru, kde též vydala 
první svazek mistrovského překladu sebraných 
spisu Newmanových. 1930 překládala »De Veri- 
tate« sv. Tomáše Aqulnského. Nato vydala vlast
ni spisek »Ethos ženských povoláni«. Pronásledo
váni židů, které mezitím v Německu vypuklo, 
učinilo konec její veřejné činnosti. To bylo také 
podnětem ke kroku, k němuž se již vlastně dlou
ho chystala, Vstoupla ke karmelitkám v Kolíně. 
Bylo to v říjnu 1934. Při obláčce dostala řeholní 
jméno Terezie Benedikta od Kříže. Toto jméno 
bylo symbolem osudu, který ji čekal. Před tím 
sepsala ještě na pokyn představených své životni 
diio: »Jsoucno věčné a konečné.« (Moderní filo
sofie od Descarta až k Heideggerovi, nazíraná oči
ma křesťanovýma.) Protože to byio dílo nearij- 
ské, nemohlo vyjiti tehdy na veřejnost. Když se 
pak pronásledováni stupňovalo, prosila sestra Te
rezie od Kříže o přeloženi do některého zahra
ničního Karmelu. V sylvestrovské noci 1938 ji 

, známý lékař dostal přes holandské hranice. Žila 
pak na Karmelu v Echtu a napsala tam své po
slední dílo o sv. Janu od Kříže. 2. srpna 1942 byla 
gestapem násilné odvedena. Její stopa mizí. 
6, srpna ji poznala jedna bývalá žačka na nádraží 
li okna zvláštního, zavřeného vozu. 'Řekněte mým 
sestrám, že jedu na východ,« byla její poslední 
slova a jeji poslední pozdrav. Dnes víme příliš 
dobře, co takové jízdy na východ znamenaly. Jeji 
řeholní jméno se stalo skutečným symbolem její
ho osudu. Podle povéstí zahynula s mnoha jiný
mi svými pokrevenci v plynové komoře osvěčim- 
ské. Tak či onak: od té chvíle mizí každá její 
stopa. A její osud je novým důkazem, jaké zuři
vosti bylo schopno nacistické šílenství, jak se 
nezastavovalo před ničím. Je dobré o tom rozjí
mat, protože my zapomínáme tak rádi, a to je 
škoda.

Naši čtenáři
Jsme velice rádi, te si nás všimli v 11. čísle 

»Vývoje-; vždyť jenom ze vzájemného překontro
lování názorů může Se vypracovat pravda. A při
pouštím panu J. T., že když jsem se rozepsal o 
charakteru a oportunismu v politice, nedovedl 
jsem podat jasné směrnice. Kdopak už dovede 
podat několika slovy jasný přehled o tak ne
smírně složité otázce, jako je tato! Rozhodně to 
nedovede p. J. T., který jmenuje dohromady dva 
případy zcela nesourodé; yen. Eliáše, který svůj 
nezměnitelný názor na nacismus dovedl chytře 
a právem skrývat, a Palackého, který svůj názor 
na Rakousko po určitých zkušenostech změnil. 
Omlouvám se také tím, že mluvit o některých 
citlivých otázkách není tak snadné u nás. Náš 
čtenář vece: »Náš vztah k Sovětskému státu je 
vztahem k velikému bratrovi, náš poměr k USA 
vztahem k bohatému strýčkovi.*  Ale obtiž je 
právě v tom, že pro některé naše lidi, o Baudy- 
šové nemluvě, je SSSR tim bohatým strýčkem, 
na kterého se jeden kluk proti druhému při 
hádce odvolává. A že právě proto jiní naši lidé 
mluví o témže SSSR naprosto nebratrsky, ovšem 
teprve potom, co Rudá armáda je z dohledu ... 
Ale chceme-li dojít k přesné pravdě, pak ať mi 
p, J. T. promine, že musíme pěstovat »doktri- 
nářské a slovfčkářské rozlišování.*  Jak jinak 
chcete postupovat? Můžete ovšem říci, že lidová 
strana chce demokracii, která je prostředkem 
k socialismu, který je přípravou komunismu, 
který vede k totalitě, která je fašismem, který 
znamená reakci... ale kam vede takové mateni 
pojmů? Takový ’ideový kolotoč? A pravi-li p. J. 
T., že fašismus je reakcí vždy, pak se ptám: 
proč tedy trestal reakčni »rejdy*  smrtí? Proč 
chtěl oběsit papeže? Proč zrušil českou samostat
nost? Je-li zrušeni našeho tisíciletého státu, pro
následováni katolíků, bombardování katedrál, 
vězněni katolických princezen reakcí, to jest ná
vratem ke křesťanské minulosti, pak slova po
zbývají smyslu a tím debata pozbývá poutavosti. 
Jinak s křesťanskými výzvami našeho Čtenáře 
upřímně a ze srdce souhlasíme!

Jindřich Středa.

Z domova a z ciziny
Svatořečení Mikuláše von der Flüe. Švýcarští 

katolíci prožili ve slavnostní náladě 15 květen, 
kdy byl v Rímé prohlášen za svátého jejich ná
rodní prorok >bratr Klaus«. Je to neobyčejně za
jímavá postava pozdního středověku, ideální typ 
zbožného švýcarského sedláka a demokratického 
poktika. otce deseti dětí a později mystického 
poustevníka, který byl podle spolehlivých prame
nů téměř dvacet let i tělesně živ jen ze sv. při
jímání. A přece zase v rozhodný okamžik zasáhl 
do dějin konfederace, usmířil rozvaděné kantony, 
přiměl je k přijetí Frýburku do svazku a vlastně 
položil základ k příslovečné švýcarské neutralitě. 
— U nás je takovým opomenutým středověkým 
květem bl. Anežka. Její svatořečení by mělo i 
ten význam, že by nám i světu živěji připomnělo 
Cechy královské — konstruktivní složku naší ná
rodní tradice. A. H.

Matka je přítomna blahořečení své dcery. V ne
děli dne 27. dubna t. r. se konalo druhé blaho
řečení tohoto roku. Za blahoslavenou byla pro
hlášena italská dívka Marie Gorettiová, která jako 
dvanáctiletá se dne 5. července 1902 stala mu
čednicí své lásky k čistotě. Toho dne jl totiž 
mladý muž Alessandro Serenelli nutil, aby se stala 
hříčkou jeho vášně, a když se bránila, byl jejím 
odporem tak rozvášněn, že ji k smrti ubodal. Žila 
pak ještě asi 24 hodin a právě v těchto posledních 
hodinách vysvitlo, že její odpor, vyvěral skutečně 
z nejušlechtilejších pohnutek, z pravé, uvědomělé 
lásky k Bohu a k jeho Zákonu. A tak se stala 
v těchto dnech novým důkazem věčné životnosti 
Církve, důkazem, toho, že i dnes Církev zasluhuje 
svého názvu: svátá Církev. Matka nové blaho- 
sřrvené, chudá italská venkovanka, dnes osmde
sátiletá. se zúčastnila, jak jsme řekli, této nej- 
výŠŠÍ pocty, kterou Církev dává svým nejlepším 
synům a dcerám.

Zpráva o této nové světící se mimo nadání 
octla i v Rudém právu«. Ovšem v divných, ze
směšňujících souvislostech. Ve svých každoden
ních citátech z ostatních novin měli tam také 
citát z olomouckého Našince tohoto znění: »Naše 
století přineslo novinku i mezi svátými. — Ejhle, 
mladičká venkovankja z dělnické rodiny, vystupuje 
do slávy nebes.« A tomuto citátu dali v »Rudém 
právu« titulek »Církev socialisujici«. Neměli jsme 
cas zjišťovat, jak to vlastně v Našinci bylo, chce
me jen upozornit, že veškero divení je zde naprosto 
nemistne. Církev naprosto nečekala na dvacáté 
století, aby prakticky dokázaui, že všechny její 
dÍLky bez ohledu na společenské třídy jsou v ní 
v jádře rovny. Počíná to již s jejím Zakladatelem, 
jenž byl považován za syna tesařova, s apoštoly, 
kteří byli rybáři a někdy se živili zrním, vydro- 
laným na cestě z klasů a jde to všemi stoletími, 
kde se setkáte s celou řadou svtatých žebráků, 
až na př. po faráře arského, jenž byl syn chudič
kých venkovanů a sám také celý život zůstal chu
dým, velmi prostě žijícím a velmi prosté myslí
cím venkovanem. Ona věta o venkovance, která 
vystupuje do slávy nebes, má ještě jednu divnou 
nejasnost. Vypadá to totiž tak, jako by prohlá
šení zn blahoslavenou onu slávu nebes dávalo. 
Ne, tuto moc sí Církev nikdy nepřipisovala. Sláva 
nebes je vrchol milosti a lásky Boží, lásky neza
sloužené, kterou dává Bůh sám se svrchovanou 
svobodností. Církevní prohlášení za blahoslavené
ho nebo za svátého je jen autentické ujištění, že 
svátý nebo blahoslavený, o něhož jde, skutečné 
svaté žil, že skutečně v nebi je, že se lze naň dí
vat jftko na vzor křesťanské dokonalostí a jako 
takový jej uctívat.

Svatý Vojtěch v Bernu. Péčí zástupce čs. cha
rity ve Švýcarsku byla dne 23. dubna t. r. uspo
řádána pro naše krajany a hosty z kruhů diplo
macie i švýcarských katolíků oslava 950. výročí 
smrti sv. Vojtěcha. Náš spolupracovník Alexander 
Heidler sloužil mši svátou v kostele Nejsvětjší 
Trojice v Bernu a měl při tom promluvu o velké 
postavé a velkém srdci Vojtěchové.

Najdou se noví, čeští Dostojevští? Aby totiž 
mohli umělecky zpodobnit ony příšerné záhyby 
lidské duše, ve které se tak podivné snoubí zlo- 
činectví s nejduchovnějším uměním. Psali jsme 
o tom nedávno při příležitosti nové knihy o Dosto- 
jevském. V ruské duši, jak ji tento její nejge- 
niálnější zobrazovatel vytváří, se prý jeví nedo
statek zřetelného odlišení mezi dobrem a zlem, 
pravdou a lží, ono připouštění možností soužití 
obou, trvajících vedle sebe a snášejících se spolu, 
Ale to není vlastni jen ruské duši, i když jsme 
sí to snad donedávný myslili. Michal Mareš, jenž 
začíná dělat záslužnou práci ukazovatele různých 
těch zvěrstev, kterými jsme v r. 1945 poskvrnili 
svou svobodu, kterými jsme poskvrnili čistou pa
mátku těch, kteří za tu svobodu zemřeli, zvěr
stev, které jsme dosud omlouvali nebo jsme o nich 
zbaběle mlčeli, píše v posledním Dnešku o otřes

ných scénách z Internačního tábora v Kolíně. 
V září 1945 se tam konala »noční slavnost«. Veli
telé nebo správr ;vé tábora tam přijeli s »dámami«, 
poručík hudbu a za lkavých zvuků Fibichova »Poe
matu i mučili vězné nebo je nutili, aby se sami 
navzájem mučili. To je tedy ta symbiosa nejdu- 
chovnéjšího uměni se zločinností, která se uskuteč
nila ne v carské katorze sibiřské, nýbrž v českém 
Kolíně nad Labem. Vím, že všelijací skuteční ko
laboranti se toho chytnou a budou chtít z toho 
vysoukat svou vlastní beztrestnost. Ne, ta z toho 
neplyne. Plyne z toho jen naše povinnost k lítosti, 
pokání, dostiučinění.

Náš známý ddbrý přítel nám nedávno v tisku 
vvtknul. že Drv Katolík má už jakousi tradici 
v šířeni nebezpečných DoioDravd. týkajících se 
sociálních otázek. Toto »nenápadné« upozornění 
na naši nebezpečnost jsme sí vysloužili upozor
něním. že úplná volnost v hospodářském pod
nikání není ani možná, ani není ideálem křes
ťanského společenského zřízeni, které počítá se 
skutečnou povahou lidskou. Pisatel onoho upo
zorněni naopak píše takovým tónem, jako by 
jediným lékem všech sociálních zlořádů byla 
naprostá svoboda podnikáni a jedinou příčinou 
jejich jako by byly dnešní kapitalisticko-zná- 
rodňovaci a úrokratické akce. Jsme přesvědčeni, 
že v tomto bodě a za těchto okolností nemá 
mnoho smyslů debatování. Pro zajímavost při
nášíme jen malý výňatek z pastýřského listu 
kardinála arcibiskupa riodeianeirského. který 
nám v těchto dnech dodala katol. tisková kan
celář s titulkem »Kardinál žaluje«. V Brazílii 
jistě netrpí přílišným zesocialisovánim. když 
tam*  nedávno vůbec zakázali komunistickou 
stranu. Kromě toho tato bohatá země neutrpěla 
vůbec válkou, ba pravděpodobně z ní spíše zbo
hatla. Proč tedy cítí arcibiskup riodeianeirský 
potřebu ve svém pastýřském listě psát tyto věty: 
»Vidím stále, jak na sebe narážejí rozdilv v hos
podářském životě. Nadbytek a hojnost na jedné 
straně, chudoba na druhé straně. Nelze popírat, 
jak rozšířený je Černý obchod. Bůh sám ví. ja
kých rozměrů nabyl a s jakou ppdporou se 
všude setkává. Zisk, který plyne kapitálu na př. 
z bytů středostavovských a jiných chudších tříd, 
neodpovídá nikterak rozumné úměrnosti, Vše to 
je příšerné, ale vlastně gigantická krise. jež vy
světluje všecky ostatní, je duchovni krise.«

Kázáni sestávající ze 40 slov. Při nedávném 
velkém výbuchu v Texas City zahynul také měst
ský farář P. William Roach, jenž přes všechny 
výstrahy vnikl do hořící přístavní čtvrti, aby po
máhal lidem, kteří tam umírali. Biskup zemřelé
ho faráře sloužil za zemřelého pontifikální záduš- 
ni mši sv. a pronesl při ní následující kázání 
o 40 slovech: »Pán Bůh dal. Pán Bůh vzal. Nikdo 
nesmí dnešního dne mluviti než Pán sám, neboť 
Pán řekl všechno. Nikdo nemá větši lásku než 
tento muž, jenž dal svůj život za své.« Smuteční 
slavnost a tato promluva působily neobyčejným 
dojmem.

Anglický král má důvěru ve svou zemi. Řek
nete asJ, že je to samozřejmé. Jenže když člověk 
značné málomluvný tuto svoji důvěru vysloví tak 
energicky, jako to řekl Jiří VI. při svém návratu 
z cesty do jižní Afriky, je to přece jen zvlášť 
působivé. Král řekl nejprve, že se právě během 
své cesty setkal s velikou vírou ve schopnosti 
Velké Brltannie. »Co se mne týká, sdílím tuto 
víru a zachovám sl ji až do posledního dne svého 
života. Nechť se stane cokoliv, nic neochvěje mé 
přesvědčení, že tato stUrá země, s bohatou historií 
a s bohatými zkušenostmi, bohatá na to, co vy
konala, je mladší a životnější než byla kdykoliv 
jindy.«

Cambridgeský student končí sebevraždou, aby 
mohl popsat dojmy umírajícího člověka. »Figaro« 
přineslo v pátek tuto zprávu: David Alaric Bond, 
211etý student Trinity College z cambridžské uni
versity sí usmyslil, že sepíše své dojmy pfi umí
rání. Zavřel se tedy do pokoje a otevřel plyno
vý kohoutek. Devět stran takto sepsaných bylo 
předčítáno před soudem, jenž vyšetřoval tuto udá
lost. Zde některé výňatky ze zápisků: »Opiji se 
a pak skončím sebevraždou. Přeji všem svým přá
telům. aby byli šťastni. Lituji, že se musím s nimi 
takto rozejít a doufám, že nikdo nepřijde, aby 
mne vyrušoval. Jen abych se necítil nemocen, to 
by zkazilo všechno.«

Půnno se stává nejistým. »Píšu dál. Cítím svou 
hlavu. A přece je třeba, abych sdílel své dojmy. Plyn 
urJká dvacet minut a už přes hodinu jsem opilý. 
Je 23 hod. 47 min. Cítím střídavě, že mi nic 
není a pak zase, že jsem šílený. Ale jen pouhá 
myšlenka na zešílení je příšerná. Jen abych z toho 
nějak vyšel. Zpozorujete samozřejmé, že mé pís
mo je stále horší a horší. Doufám, že uklizečka 
se zitna ráno příliš nepoleká. Nevím, zda bych d 

Pro ví ech ny.

Bílý lesák. SSSR. Dobrodružství vlčáka podle známé 
povídky J. Londona, jenž v rukou spatného človéKa 
stává se rváčem, aby nakonec laskavostí jiného Člováka 
přetvořil se v ušlechtilé a věrné zvíře. III.

Bezejmenný ostrov. SSSR Válečný reportážní film 
z dosud málo známého prostředí yálky, spjatý dějově 
láskou mezi pilotem a radiotelearafi5tkou. II.

I
Pro doKpéíé.

Bouře v opeře. SSSR (s výhradou). Románové upra
vený životopis ruského hudebního skladatele Giinky. 
ni.

Nebožtík Mikuláž, Fr. (a výhradou). Komedie o ka- 
várníku, který predstíré smrt, aby se zbavil věřitelů 
a hašteřivé tety. lil.

Pán sedmi moří. IJSA/ís výhradou). Přepadání špa
nělských lodí a jiné sméló činy angl. pirátů ve služ
bách královny Alžběty. Dobrodružný a napínavý film, 
plný násilných a bojovných scén, má hodnotu hlavně 
po technické stránce. II.

Seat žen Jindřicha Vlil. GB (b velkou výhradou). 
Obnovená premiéra 14 let starého anglického historic
kého filmu o smutné proslulém původci anglické re
formace. Náboženství se ovšem v ději nedotýká, ani 
politiky, nýbrž líčí soukromý iivot krále. Ijixní mravy 
oné doby nejsou ani odsouzeny ani chváleny, nýbrž 
podány spíše s vtipem a Ironií, Pro toto své pojetí 
nelze film uznati za vhodný pro širší vrstvy bez vý» 
hrady.

Ze Svatováclavské Ligy
Exercicie pro činné členy S. L. v Hájku u Prahy. 

Dodatkem k poslednímu oběžníku sdělujeme, že čer
vencový termín exerclcil byl změněn na 4.-7. červe
nec 1947. Druhý turaus se koná 14.—18. srpna. Přihláš
ky dva týdny předem do S. L.

Ministr informací Václav Kopecký přijal 16. květ
na 1947 předsedu Dr. Václava Jandu, proí. dp. J. Ga
briela. gen. sekretáře Dr. Fr. Pulkrábka. Dr. Fr. Vaňka 
a Jos. Bláhď, kteří jej informovali o mezinárodním 
katolickém filmovém kongresu, který je připravován 
v Belgii ve dnech 15.—22. června 1947. Kongres se koná 
v rámci světového filmového festivalu, který bude 
současné konán v Bruselu. Z Československa pojede 
na kongres asi 10 katolických pracovníků.

Redaktor katolického holandského listu »Maasbode« 
F. I. M. Schneiders dlí na návštěvě v CSR. V minulých 
dnech navštívil Svatováclavskou ligu, kde se podrobné 
Informoval o katolickém hnutí a tisku u nás. Za vý
kladu a v doprovodu bratří Em. Michálka, Zdeňka 
Kozáka a Josefa Bláhy si prohlédl s velkým zájmem 
velechrám svátého Vítp, Loretu a klášter preroonstrátů 
s knihovnou na Strahově. Potom byl pozván J. M. opa
tem B. Jarolimkem na večeři.

Novou knihu »Zjevení svátého Jana Apoštola«, vy
danou Severomoravským nakladatelstvím Společenské 
knihtiskárny v T.x»Štlcích, možno obdržet! v naší kaxíř 
celárL Stran 340, cena váz.'Kčs 150.—.

PRAHA-NTJSLE. Projev za svobodnou školu 
bude 30. května v 19.45 hod. před kostelem sv. 
Václava v Nuslích. Pořádá Svaz katolických žen 
a dívek s ostatními katolickými spolky.

Potřebujete výstupy k táborovému ohni? Skautky 
dívčího katolického střediska »Iguasu« vydaly pro Vás 
»Výstupy*.  Stoji pouhých Kčs 23.—. Stačí, dopišete-li 
na adresu: Dívčí katolické středisko »Iguasu«, Pra
ha n. Ječná 2.

Všichni ctitelé mariánští s velkým po
vděkem přijmou knihu mariánských chval, rozjímání 
a promluv slavného chodského spisovatele Jindřicha
S. Baara »Maria«, dosud neznámé dílo, které bylo vy
dáno k letošním májovým mariánským slavnostem. 
Brož, svazek v krásné úpravě 81 »čs. Dodá každý 
knihkupec nebo přímo nakladatel B. Rupp, Praha II, 
Jindřišská 23.

K 140 0. výročí smrti bv. Benedikta, 
které Je letošního roku slaveno celým katolickým 
světem, napsal emauzský benediktin P. Marian Schal
ler rozsáhlé dílo »Svatý Benedikt«, v némž vylíčil 
svátý život a dílo tohoto patriarchy západního mnlš- 
stva. Brož. 90, váz. 125 Kčs. Dodá každý knihkupec 
nebo přímo nakladatel B. Rupp, Praha II, Jindřiš
ská 23.

# Rodičům hochů v dlecésl královéhradecké. Biskup
ský studentský seminář »Borromaeum« v Hradci Krá
lové, Brynychovo nábřeží 356, může přijmout! pro 
školní rok 1947—18 více chovanců, kteří navštěvují 
státní gymnasium nebo státní reálné gymnasium. Po
třebným rodičům zbožných hochů, kteří by se chtěli 
státl jednou knéžímí, bude náklad na studia usnad
něn. Informujte se u svých farních úřadů.

* Řádové dívčí gymnasium v Brnč, Lerchova ul. 63 
(s právem veřejnosti) přijímá pro školní rok 1947—tó 
přihlášky do I. až Vlil, tříďy. Při ústavě Je internát. 
Bližší Informace podá ředitelství řádového dívčího 
gymnasia sester Cyrillomethodéjských.

át Prosba. Lesní škola pro výchovu katolických 
vedoucích Junáka v dlecéai královéhradecké potřebuje 
nutně na letošní prázdniny asi 30 stanů, případné 
1 větší hangar. Nabídky a informace posílejte na du
chovní správu. Plotišté nad Labem.

4c JUNÁK (duchovní rada, sekce katolická) při
pravuje vydání přehledu mší svátých ve výletních 
místech v Cechách. Žádá proto duchovní správy, po
kud tak neučinily, o zaslání pořadu bohoslužeb v ne
děli i všední dny přímo na adresu: Junák, duchovní 
rada, sekce katolická, Praha n. Ječná s.
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Co má dnes cenu 
ze středověku?

Dne >15. května t. r. na svátek Nanebevstou
pení Páně se konalo, jak jsme již oznámili, sva
tořečeni švýcarského národního světce -Mikuláše 
von der Flüe. Sv. Otec pronesl po slavnosti 
k švýcarským poutníkům řeč, jejíž myšlenky a 
zásady jSou, jako vždy, platné a poučné pro nás 
všechny. Sv. Otec, jehož jazykové znalosti jsou 
podivuhodné, mluvil vlastním jazykem ke každé 
ze tří hlavních švýcarských národností, totiž ně
mecky, francouzský a italsky. Přinášíme řeč pro
nesenou francouzský. Pius XII. řekl ve své řeči:

Mikuláš von der Flüe zosobňuje v sobě podi
vuhodným způsobem spojení přirozené pozemské 
svobody se svobodou nadpřirozenou, nebeskou. 
Právě v tom pozůstává dokonalá jednotnost .ielio 
života, jenž se na první pohled zdá tak roztříště
ný a rozrůzněný. A právě proto, ačkoliv je to 
pravý Švýcar XV. sto’eti, ačkoliv je svým vy
chováním. svým živo‘em. svou povahou člově
kem středověku, zasluhuje, aby se stal vzorem 
a příkladem všem křesťanům, především lidem 
našich dob.

Slyšíme často, jakoby středověk a katolická 
dvUisace byly totéž. Toto ztotožňování není tak 
zcela přesné. Život národa a stá‘u se rozlévá do 
oborů velmi mnohostranných a tím znůsobem 
přesahuje činnost čistě náboženskou. Kdykoliv 
tedy nějaké společenství respektující práva Boži 
ve všech těchto oborech života se střeží překročiti 
hranice vymezené učenim mravoučným a mrav
ním Církve, může se orávem nazývati křesťan
ským a katolickým. Žádná kultura se však ve 
svém celku nemůže označovali za takovou, ani 
středověká kultura, nehledě k tomu, že i ona 
prodělávala nepřetržitý vývoj a že právě na 
sk’onku středověku se obohacovala přítokem no
vého mocného proudil kultury starověké UČiní- 
me-li tedv tyto výhrady, musíme nicméně spra
vedlivě uznat a přiznat středověku a jeho men
talitě jednu skutečně katolickou jistotu, že ná
boženství a život tvoří nerozlučný, jednotný ce
lek. Středověk, aniž desertuje se světa, aniž 
pozbývá pravého smyslu života, usměrňuje celý 
lidský život k jedinému cíli: adhaerere Deo. 
prope Deo esse, být Bohu blízko, být v přátelství 
s Bohem. Tento cíl vyplýval z přesvědčení, že 
n<kde jinde není poctivého míru ani pro srdce 
člověkovo ani pro společenství národní, ani pro 
společenství mezinárodní.

Je jasné, že není snadné dospěti k tomuto 
tak vznešenému cíli. Středověk to věděl též a 
neoddával se v té věci klamům. Mikuláš von der 
Flüe jej však dosáhl, on uskutečnil ve své osobě 
onu synthesu náboženství a života. V tom 
se schází samozřejmě s mnoha jinými svánými. 
U něho je však zvlášť nápadná jeho prozře tel- 
nostní aktuálnost. Je z těch, kteří, ačkoliv jsou 
ve^mi blízce zapojeni do konkrétních událostí své 
doby,, jsou při tom tak spojeni s Bohem, že je 
Církev povyšuje k slávě Oltářů. Sotva kdy bylo 
občana oddanějšího své rodné zemi, laskavějšího 
manžela, starostlivějšího otce při výchově četné 
rodiny, člověka veřejného života více pečujícího 
o zájmy své vlasti. A právě plněním všech těchto 
ctností domácích, občanských 1 společenských 
stejně jako přísnostmi života poustevnického se 
projevil MikuWš jako přítel Boží, jímž si tak 
toužebně přál býti. v

Uvědomujete si, milí synové a milé dcery, 
strašnou vážnost přítomné chvíle a křiklavý pro
tiklad. jehož obr^z nám poskytuje? Na jedné 
straně my, kteří se skláníme před slávou středo
věkých světců, světců, kteří uskutečnili v sobě, 
v jednotě náboženství a života »oddanost 
k Bohu«, na druhé straně, na opačném pólu, 
velmi veliká část lidstva uskutečňující »oddanost 
k svě u<, modloslužbu k světu, jež jde až k po
pření Bcba. až k vyznávání naprostého atheismu. 
Jaké řešení máte přinést! vy, kteří žijete upro
střed tohoto zmatení nejvyšších hodnot duchov
ních a mravních? Návrat ke středověku? Nikdo 
ať na to nemyslí. Je však třeba přece jen jed
noho návratu a sice k oné synthese náboženství 
a života. Ta není monopolem středověku, ta pře
sahuje nekonečně všechny náhodnosti času a je 
vždy aktuelní, protože je svorníkem veškeré ci- 
vilisace, duši, z níž musí žiti každá kultura, ne- 
chce-li se zničit vlastníma rukama, zřítit! se do 
propasti lidské zloby, která se otvírá pod jejími 
kroky, jakmile se odvrací od Boha.

Závěr pro vás je Jasný: ať každý a každá se 
v tomto okamžiku zaváže, že učiní ze svého osob
ního života trvalou poctu adorace a oddanosti ve 
službě Boží, že užije všech prostředků, které jsou 
v jeho moci, aby přivedl své okolí na cestu ve
doucí opět k Bohu, aby v něm obnovil onu jed
notu. Nechť sv. Mikuláš je svědkem vašeho zá
vazku a pomocníkem, abyste naň nezapomněli.

jenž slavil dne 28. května své narozeniny, navštívil minulý týden svůj 
rodný kraj a sešel se se známými z mládú

Edvard Beneš mezi Stalinem 
a Masarykem

mo. — Nezávislý Švýcarský list »Die Welt
woche« přinesl pod tímto nadpisem zajímavý člá
nek, vysvětlující československou politiku, jak se 
o ní přesvědčil švýcarský novinář, který v po
slední době procestoval Československo. Novinář 
viděl leckde obrazy presidentovy spolu s obra
zem Masarykovým a Stalinovým. To dalo podnět 
k této úvaze.

»Mezi zduchovnělým Masarykem a sebevědo
mým Stalinem působí president Beneš jako člo
věk, jdoucí houževnatě za svým cílem. Benešova 
hlava je zřejmě z těch tvrdých českých selských 
lebek, o kterých německý historik Th. Mommsen 
napsal: »Slova neproniknou českou lebkou, třeba 
to raději zkusit holí!« Tedy výchovnou methodou, 
•jakou Mommsenův národ vykonával právě na 
Ceších plných sedm let, ale s nepatrným úspě
chem!

Obrazy Beneše. Masaryka a Stalina jsou sym
boly nového, obnoveného Československa. Mají 
dokazovat, že vzkříšený národ je tu nejen jako 
idea, nýbrž jako mocnost, jako stál, jako skuteč
nost. Češi přímo živelně pociťují dnes potřebu 
toto zdůrazňovat. Vzpomínají na svou historii a 
připomínají si, že se po staletí jen a jen udržo
vali, že téměř zanikli a že se znova jako národ 
vzkřísili. Spodní tón: »Pro nějakou změnu dějin 
mohli bychom zase zaniknout, opět ztratit svou 
samostatnost,« možno stále vyciťovat i za velkou 
hospodářskou zdatností a kulturní vitalitou ná
roda. A tento pocit ustavičného ohroženi, ačko
liv není vždy uvědomělý, vysvětluje velkou citli
vost československých úřadů ha každý hlas za
hraničního tisku, který nevyznívá vždy kladně. 
Český národ bere 'každé tištěné slovo, které ve 
skeptickém západním světě se mnoho nehodnotí, 
až příliš vážně.

Stalinův obraz patří k potřebě zajištění a pře
devším uplatnění národa. Znamená: »Nejsme sa
mi!« Po roku 1919 měl Beneš pocit jistoty a bez
pečnosti ve Svazu národů. Hleděl však jistotu a 
bezpečnost také získat ve Francii, v Anglii, v Ma
lé dohodě. Chamberlainovo prohlášení v Dolní 
sněmovně: »Češi jsou národ, který žije daleko 
od nás a o kterém mnoho nevíme« a mnichovský 
diktát, který Československo přes hlavu Bene
šovu roztrhal a dal v moc Hitlerovi — to všecko 
uvrhlo Cechy z pocitu jistoty a bezpečnosti pří
mo do propasti. Když potom dvě velké České po
litické strany a největší strana Slovenska hledaly 
spásu v přizpůsobení se Německu a jestliže české 
dělnictvo konalo poměrně málo aktivních 
sabotážních činů, jedinou toho příčinou byl mni

chovský diktát. A tento úder, toto zklamání Čes
ký národ dodnes nepřekonal, tím méně zapomněl.

A jak by to bylo možno? Proč se britská a 
francouzská vláda de Gaulleova rozhodly až 
v srpnu 1942 formálně zrušit mnichovskou do
hodu? Proč po vyhlášeni války musel uplynout 
téměř rok. než byla vůbec uznána česká zahra
niční vláda pod vedením Benešpvým a proč mu
sel uplynout další rok. aby této vládě byla při
znána právo jako ostatním vládám spojeneckým? 
Proč se mají Češi při hledání spolehlivého spo
jence proti ustavičně hrozícímu germánskému 
nebezpečí ohlížet na západ, když západní‘moc
nosti v Teheráně nebo na Jaltě — neví se ani 
přesně kde — přikázaly Československo do sféry 
ruské, aniž o tom třeba jen dodatečně uvědomily 
Benešovu vládu?

Mnichov a Jalta — vydání otrokáři a přiká
zání osvboditele — měly jedno společné: po dva
krát rozhodoval západ o Československu, aniž se 
byl ptal Cechů na jejich názor. Takovou země
pisnou lekci si český národ zapamatoval.

Rusové vyvolali v Československu poměrně 
málo nedorozumění. Velmi brzy přestali se nrsit 
do vnitřních československých poměrů a zřekli 
se i Němci vybudovaného podniku pro výrobu 
syntetického benzinu. Obraz Stalinův ukazoval 
ještě před rokem na jisté vnitropolitické možnosti, 
ale dnes je tomu jíž jinak. Československo není 
na cestě k bolševismu. Co tento obraz znamená 
ve skutečnosti, vyslovil president Beneš v jedné 
své větě v poselství 28. října 1945:

»Rozumí se samo sebou, že my jako malý stát 
nezmeškáme orientovat se především k tomu 
státu, který nám poskytuje největší záruku bez
pečnosti^ *

Tímto státem je Rusko. Jako slovanský stát 
je Rusko -jedinou velmocí, která měla pochopeni 
pro odsun tři milionů sudetókých Němců. Toto 
masové vysídlení obyvatelů, kteří v protektorátě 
vystupovali jaiko panská rasa nad Čechý. nezvý
šilo bezpodmínečně pocit jistoty u Cechů.

Odsun Němců byl tragedii, ale byl nevyhnu
telný, i když se v mnohých ojedinělých přípa
dech postupovalo tvrdě a dokonce nespravedlivě, 
jako je tomu konečně při každém kolektivním 
rozsudku nad Skupinou lidí. Trdba však konsta
tovat, že se to nedá srovnávat s německými 
zvěrstvy, páchanými na Cešách.

Obraz Stalinův v úředních místnostech, v to
várnách. v kavárnách .připomíná toto neustálé

Křesťanství v Moskvě
Na nedávné moskevské konferenci, která, jak 

známo, nedopadla příliš skvěle, byl v průvodu 
francouzského ministra zahraničí Bidaulta též Je
den dopisovatel hlavního orgánu MRP. »L’Aube« 
Po návratu uveřejnil ve svém listě obrázky a 
dojmy z moskevského života, z nichž přinášíme 
tylo, jeho pos řehy, týkající se moskevského ži
vota náboženského.

»Jak to vlastně dopadá s křesťanstvím? Na 
počátku jsem myslil, že je mrtvé, jako mnohé 
chrámy, které pomalu propadají zkáze, nebo 
z nichž se dnes staly chrámy a kina. Přesto však 
jsou některé kostely — bohužel ne umělecky nej
cennější — trochu v lepším stavu a jsou přístup
ny. Každou neděli jsem byl v jednom z těchto 
kostelů na mši sv. A se mnou tam byly staré 
otrhané ženv a žebráci, takže jsem si mohl říci: 
K hostině Páně přicházejí právě jen ještě mrzáci 
a kulhající. Jenom ránv jsem viděl na tělo 
Kr’stovë. Naproti tomu jsem v tomto městě uni
forem nikdv nespatřil vojenskou uniformu při 
bohoslužbách, jenom občas pak některého mla
dého člověka. To však byla jenom výjimka, 
takže můj první dojem zůstal stále převládající. 
Věděl jsem však, že v .jednom staroslavném 
klášteře existuje kněžský seminář.

Tento můj první dojem setrval až do veliko
noc. Vlastně už trochu před nimi se rozplýval. 
Viděl jsem totiž, jak se pomalu začíná s pořád
ným čištěním domů. Na Květnou neděli jsem si 
všiml, jak mnoho l’dí kupovalo ratolesti. Někteří 
ruští přátelé nám odřekli smluvené schůzky, aby 
se mohli cele věnovat přípravě na svátky. A pak 
přišly svátky: velikonoční noc. Ona sva<á noc 
v katedrále, v niž metropolita se svou diamanto
vou korunou, obklopen jsa biskupy, kněžími. 
jáhny a podjáhny slavil nejsvřiější oběť. Bvlo to 
skutečně slavení, jak jest vlastní východnímu 
byzantskému obřadu. Přesně o půl noci se ote
vřely brány a zaznělo volání: »Krls'us vstal 
z mrtvých.! To je hlavní thema velikonoc a 
množství vydrželo bez únavy zpívali tento verš 
střídavě s chrámovými sbory, až do svítání. Vě
řící v moskevské katedrále. A nebyli pouze 
v tomto ruském dóme nýbrž <aké na náměstí 
před ním a v přilehlých ulicích; bylo tam tolik 
l’du, že pořádková služba měla plné ruce nráce, 
aby se .jakž takž udržel pořádek. Na nároží ulic 
stály slánky, které při svitu svící nabízely veli
konoční mazance. Množství však vytrvává 
v chladné noci a v tajícím sněhu a zpívá nísně 
o vzkříšení! Toto byl můj druhý dojem o nábo
ženském životě Moskvy. Ptal j«=em se proto bez
děčně druhého dne jednoho přítele, zda existují 
styčné bodv mezi komunistiekvm marxismem a 
křesťanstvím, nebo zda jedno druhé přece nějak 
proniká. Prožiti velikonoční noci zdálo se tomu 
nasvědčovali. Suchá odnověď zněla: Nic takového 
neexistuje. Není styčných bodů a není žádného 
pronikání. Vysvětlení je v tom. že veliká většina 
obyvatelstva zůstává všemu na vzdory — ne
jsou si toho ani plně vědoma — v jádře křesťan
ská.« 

nebezpečenství. Odpovídá potřebě bezpečnosti a 
oporv. pro které má pochopení jen vvchod a ne 
západ.. Příznačné je, že president myslí ješté dnes 
na konstelace, ve kterých Československo jako 
nezávislý evropský faktor by opět zmizelo. A prá
vě pocit takovéto možnosti usnadňuje pochopení 
tak tvrdvch opatření jako byl kolektivní odsun 
Němců, jaiko je dvouletý plán a jako je všechno 
úsilí o jednosměrnou zahraniční politiku. Rovněž 
z toho je pochopitelno. proč Rusové nemají zá
jem na pokračování bolševisace Československa 
a pokoině sledují vývoj k právnímu státu. Česko
slovensko zůstane Rusku věrně pod vládou každé 
s’rany a Sovětský svaz může na Československu 
dokázat Americe, že neusiluje o bolševisaci 
Evropy.

Cestu nekomunističkého. ale sociálně velmi po
krokového vývoje Československa doporučují 
Masaryk i tíeneš. Masaryk zůstává vzorem, který 
není ve všem sledován, ale kterého nikdo z Če- 
chůr otevřeně nepopírá. Kdo píše o výstřelcích a 
přehmatech, nemůže volit silnějších titulů jako: 
»Co by na to řekl Masaryk?« Muž, který jako 
český vlastenec odhalil falšováni rukopisů, které 
měli upevnit český nacionalismus; muž. který 
v čase antisemitského vzrušení bojoval za práva 
obětí legendy o rituální vraždě, je ve vyšším než 
pouze v politickém smyslu dobrým duchem ná
roda. President Beneš není humanista Masary
kova formátu .zůstává však zastáncem demokra
cie, ve které se vedle kolektiva nezapomíná na 
práva jednotlivce. Dr. Beneš se přimlouvá prý 
často za vězně, kteří čekají příliš dlouho na vy
šetřování a na proces a nemá prý vždy úspěch.

Vývoj k větší svobodě a právní jistotě, jak se 
projevuje už celý rok. byl by sotva možný bez 
Benešovy prestiže, které se těší u všech stran 
i v Sovětském svazu. Jeho rozhodnutí uzavřít se 
Sovětským svazem pakt ještě za války, ß to 
i proti opačné anglické radě, přeložení sidla vlá
dy z Londýna do Moskvy a návrat do vlasti z vý
chodu má za následek, že jako jediný zahraniční 
vůdce v Evropě je uznáván i domácím odbojem. 
Československá demokracie byla by nepochybně 
zničena, kdyby se přidržela »západní« politiky, 
stavějící ji proti Sovětskému svazu; bez nadsáz
ky možno říci, že Československo bylo by dnes 
jakousi Jugoslávií nebo fteckem!

Edvard Beneš, který zažil pád všech svých 
ilusí, nadějí a jistot, může se dnes právem po
važovat za vítěze. Žádné jméno nevyslovoval 
Hitler s takovou nenávistí jako' jméno Benešovo 
ve svých předmnichovských řečech: »Tady sto
jím já,« řval, »a tam je Beneš. Mezi námi musí 
být rozhodnuto!«

A bylo rozhodnuto. Edvard Beneš pracuje 
opět na Hradčanech. Pracuje houževnatě a cíle
vědomě; pilně jako úředník oddaně jako diplo
mat Národ ho ctí a váží si ho. Když se někde 
objeví, národ ho pozdravuje ne bouřlivě jako 
vůdce, ale srdečné, jako váženého a milého přítele.



Chcete jet na 
Slovensko ?
Přečtěte si to'

Dnes vám, milostivá paní, 
upřímné slovo. A také vám, pane prokuiisto, vám. 
veselá studentská čtyřko, vám. všichni, kdo při
cházíte nebo se chystáte na Slovensko. "Soukro
mě. Za svou privátní záležitosti. Na ni myslíte 
především. Přirozené. Právem hledáte svou re
kreaci nebo pečujete o revmatická kolene. Pocho
pitelné věnujete hlavni pozornost svým nákupům, 
paní s objemným kufrem, proto jste sí přece ucho
vávala volnou železničářskou jízdenku. (Chceme 
věřit, že opravdu nutně potřebujete slaninu a 
čtvrtkllovky másla jsou pro švagrovou, vajíčka 
sousedce.)

Ale je tů ještě něco: »I já jsem stát, národ, 
lid, měl by 'si' dnes říct každý...« a mnoho po
dobného připomíSá TGM — pokud mu naslou
cháme. 1 já — o příslušný díl spoluzodpovědnosti 
ve věcech obecných běží. Nezapomeňte přibalit 
si jej na cestu! Nevíte, kolika lidem budete kri
teriem pro Cechy. Mnohým řečnické projevy, novi
nářské články a vůbec politika je »iba pánské 
huneútstvo, aio ja som poznal jednoho Čecha, 
ktorý ...« Koneckonců každé ušlechtilé heslo čí 
moudré nabádáni chce být ověřováno zkušenost
mi. My, kteří po létech života tu nemůžeme ne
vidět předem pravděpodobnou reakci vašeho po
čínání, tráeme vždy napětíín, pomůžete-!! vy, nově 
příchozí — tudíž pozorovanější — vyvrátit néco 
z pomluv (jsou záměrně šířeny a není jich málo) 

'ncoo je bezděčně podplšete. Myslete si, že někdo 
tajně natáČi dokumentární film vašeho pobytu. 
Nechť obstoji bez sestřihu pod pohledem třeba 
Samého presidenta!

Buďte seriosní. Úzkostlivě. Všude, vždy, ke 
všem. Právě to malé střapaté chlapčisko, od ně
hož jste kupovali kytičku konvalinek, jednou bu
de možná knězem, politikem, ovlivňovat snad řa
dy jiných. Bude jeho poměr k Cechům hned v po
čátku vámi předznamenán kladně či záporné? 
Kdo může v čase a prostoru změřit rozsah a do
sah vln rozvibrovaných jediným slovem, gestem?

O československé vzájemnosti zaznělo a bylo 
vytištěno s obou stran úctyhodné množství slov 
velkých a krásných. V pořádku. Representanti 
jsou k tomu, aby ji formulovali. A nás obyčejné 
lidi, Ceká naplňováni rámce drobnými činy. Kaž
dý na svém mistě musí být jejim vykonavatelem, 
nositelem. Nikoli hlasatelem! Prosfn) vás, nehlá
sejte nic! Ve vlaku, ani pod viechou, nikde. Šetříc 
slovy, skutky lépe přesvědčují. Nechte doma všec
ko čtené 1 slyšené o Slovensku a Slovácích. Dobré 
1 zlé _  zbytečná přítěž. Neočekávejte se staro-
panenBkou sentimentalitou »přírodní podtatranský 
lid« ani »ruďáckou chásku«. Hledejte a najdete 
lidi, člověka. Zkusili jste už někdy uprostřed davu 
zadívat se neznámým lidem zblízka do tváře a 
představit sí obličej svého nepříjemného souseda 
ve chvíli, kdy mu snad umřela maminka - jako 
vám? A tuhle nesympatickou pani možná bolí 
zuby jako nedávno vás. A tamta asi ráno právé 
tak neúspěšně smolila domácí rozpočet jako vy. 
Všimněte si jednoho za druhým a pocítíte vlnu 
solidarity, pošlapané nohy přestanou pálit. Už se 
nezdá tak docela absurdní »milovat! budeš ... jako 
sebe samého«. V sobě Samých při hlubšim pono
řeni shledáme se s všemi ostatniml, lozdllného po
vrchu. ale z téže ruky Tvůrce (před ním jsme 
vpravdě a bez výhrad rovný s rovným) vyšlými 
hrníčky slz a úsměvů, naději a trápení — jako my. 
Tam někde je také pramen neproblematického a 
neměnného bratrství 1 mezi námi a Slováky. Na 
jeho základě hledejte, přibližujte se. poznávejte, 
navazuje přátelství osobni, lidsky prostá a prostě 
lidská, nezáludná, čistá, věrná. Taková, v nichž 
dané odlišnosti jsou vzájemné respektovány, aby 
časem vytrvalý dopad kapek sympatii ohladll ex
trémy a umožnil vznik vzácného útvaru vysoké

Boj o latinu
Ale což bychom nemohli této kultury dosáh

nout 1 studiem literatuty moderní? Nač je iřeba 
utíkat se k prastarým textům, když přece koiem 
nás vyrostlo tolik romanopisců a filosofů, kteří 
dovedou neúnavně analyzovat sami sebe a sdělit 
nám své mravní zkušenosti? Což takový Dosto
ievsky- nebo Gide atd. nejsou dost mocni, aby 
nás přivedli lk přemýšlení a k pěstěni naši vní
mavosti? Tak se námitka vrací s celou svou silou 
a proto je třeba zvláště zde dávati pozor. Nikdo 
nezamýšlí popřít u nejzralejšich naléhavou po
třebu opravdového rozhledu o proudech součas
ného myšleni. To je samozřejmé. Ale stejně jako 
ve fysiologii, tak i v řišl ducha ie třeba organic
kého vývoje lidské kultury. Je nepopiratelným 
faktem, že moderní literatura je omamnou, opoj
nou četbou. Je v ní však málo, co živí a šili a 
mnohdy je. zejména pro mladé, osudnou. Vrh
nout! se na ni bez přípravy znamená znásilňo
vat! rytmus zráni, znamená otevřít květ a po- 
rušiti poupě v ném se vyvíjející. Rozlišovali jsme 
v hrubých rysech dva druhy duchů mezi mla
dými lidmi, kteří prošli moderním vzděláním. 
Všimněme si mezi nimi Určité velmi vzácně elity, 
která trpi zvláštní nemocí, podobající se určitým 
nemocím podvýživy nebo jiným, plynoucím z ne
dostatku vitaminů, nemocím dlouho skrytým, 
které však propuknou náhle jako malomocenství. 
Jejím prvním příznakem je mimořádná citlivost 
ve všem, co se týká mravního života. Tam. kde 
ostatní se jeví apatickými, procházejí naopak tito 
kritickou fází. Toči se podle všech větrů, naslou
chají všem hlasům, které létají vzduchem, všem 
hlasům, které mluv! o životé. A pod vším lim 
ruchem lze tušit nejhorši zmatek. Hledají nějaké 
poselství ve všech knihách a čtou všecky knihy. 
Někteří jsou dostatečně šťastni, když si zvoli jed
noho mistra. Oddají se mu tělem, duši a jeho 
nejnepatmějši výroky působí na ně tragickou 
odezvou. Druzi, což je vážnější, jsou strženi vel
kými viry, jako je Nietzsche a Marx. Jsou jimi 
omámeni a přitahováni jako motýli lampou, ně
kdy pro celý život. V tom je tedy nedostatek 
modern! kultury: ona nervově rozrušuje, rozrývá 
smyslovost, otevírá bez přípravy obzory, které se 
při bližším pohledu projevuji jako propast. Chybí 
tam zlatá větvička, orientační šípka, pořádné za
kořeněni v tradici.

Toto poslední slovo potřebuje hned komentáře. 
Kultura neni hodnotou, kterou si sháni každý 
sám pro sebe, začínaje od nuly: kultura se ode
vzdává. vymoženosti generaci se k ní přidávají, 
nechávajíce nedotčeny jeji základy. Jinak je ne
bezpečí, že se všichni ztratí. Jedná se o zjev orga
nický: vývoj znamená souvislost. Jednotlivec, je-l| 
postaven příkře do přítomnosti nynějšího stavu 
kultury, ten. kdo neprodělal v sobě samém po
zvolné zráni, ztrácí půdu pod nohama a cítí, že 
se jej zmocňuje závrat Doslova nemůže pocho- 

hodnoty. Taková, jež přečkávají zvraty, přežívají 
režimy. (Naši ze zahraničí mohli by vyprávět o zá
zracích přátelství v časech zkoušky, i Vložte do 
nich všechen klad své osobnosti s pevnou virou, 
že dobro se nemůže ztratit, dobrý strom musí 
donést dobré ovoce.

I nejsllnějši lana jsou z vláken. Také lana za
jišťující nám nad hlavami společný stan. Kdo se 
poctivě pokusí upevnit aspoň jedno z nich,, i nej
nepatrnější. sladké vědomí nezanedbané povlnnoetl 
pomůže mu zapomenout nelibé příchuti dnešního 
kázánička, za jehož nemájovost zkroušeně se 
omlouvá vaše M, K.

* Prodám zánovní harmonium dlsp. 9. mod. B a 12 
rejstříky. 2 kelenáíl. krásného zvuku, v černém dubu. 
Nabídky na zn. Kčs 15.000 —IKA do adm. t, 1.

ác Prodám úplné dilo »Theologické summy sv. To
máše«. Nabídky na zn. «IKA — 7B« do adm. I. 1.

(Dokončení.) 

piti, co se mu předkládá. Může dělat, jako by 
rozuměl, ve skutečnosti však z ni nikdy nebude 
žit. A tak kultura klasická je předpokladem 
k lepšímu využili kultury moderní. Moderní člo
věk (bez kultury klasické) je takovým jakýmsi 
samoukem, jenž může být jakkoli pln nadšeni, 
neni však nikdv opředu kulturní. Vždydky se 
bude cítit jako cizinec uprostřed hodnot a kladů, 
ba i uměleckých krás, jež nelze pochopiti, leč ve 
funkci věčného člověka na vývojových liniích, 
které se ztrácejí v nejvzdálenější minulosti. Úko
lem kultury je právě ukázat na tyto vzdálenosti 
a umožnili tim úsudek, zachránlti tím před omá
mením a jinými klamnými mythy.

Pro nás zapadni lidi znamená klasická kul
tura především znalost člověka, znalost empi
rická. pokračující, která nám tiéře často dost ilusi 
a ochraňuje nás proti mnohým naivnostem, která 
působí, že stárneme — ale neni nutno stárnout, 
chce-U někdo býtl moudrým? — která nám 
v prostých a trvalých pojmech a výrazech před
kládá problémy života. Je sanfozřejmé. že naši 
žáci to nepřivedou příliš daleko ve svých zna
lostech antické filosofie. Nechtějme na nich, aby 
z nich byli odbornici. Stači. aby věděli, jak třeba 
Cicero mluvil o přátelství a o své malé dcerušce, 
jak Plinius a Seneca zacházeli se svými otroky. 
Stači. že jednoho dne dva verše z Antigony jimi 
proletí játro paprsek světla. Jejich vědomi lid
ského osudu bude pak již mít dost intensity a 
dost věkové souvislosti; lidství bude mluvit skrze 
né a v nich bude žít civllisace. A at nám nikdo 
nenavrhuje známou náhražku: dějiny. Dějiny ve 
svých příručkách nenahradí nikdy přímý kon
krétní styk s hlasem starých. Dějiny pomáhaii 
vykládat texty, ale texty samotné nám odhaluji 
duši se stále svěžím tepem života. Stejně tak není 
třeba mluvit o překladech. Staré texty zůstanou 
naprosto zavřeny těm. kdož je nedobyli dlouho
letou práci. Tato žkušenost se obnovuje každý 
den na různých školách kde programy s dobrý
mi úmysly požadují četbu Aischyla nebo Pin- 
dara. Takové texty jsou nesrozumitelné v pře
kladu a zanechávají dojem nudýnebo prázdnoty. 
Není nic klamnějšího než na přiklad uvádět stu
dující učitele do staré literatury. Člověk by pla
kal znechucením, když je vidí přes jejich zřejmě 
dobrou vůli, jak jsou neschopni vytušit antickou 
duši.

A přece je to tato duše, která by je chránila 
před nimi samotnými, před modlami rozumu, 
před viry jejich smyslovosti. Ona by v nich vy- 
krystallsovala pravé hodnoty civllisace. V téže 
miře. v jaké veliká díla, jimiž se dali okouzlit 
lidé a jimiž se živili, upadají v zapomenutí a 
znehodnoceni, v téže miře vyvstávají v nás pudy 
primitivů a vše. co nás mudrci učili nenávidět. 
V téže miře se vracíme se svými stroii a zmat
ky ďo nejobnaženčjší primitivnosti barbarství.

Povoláni mládeže k zemědělským 
pracím.

Jak známo, udržuji se pověsti, že také letos budou 
určité ročníky mládeže přikázány na zemědělské práce. 
Ať je, na tom pravdy cokoliv, jisto jesl. žé v zájmu 
národa Jest nejvýš zapotřebí pomoct vylidněnému ven
kovu. Na druhé straně chápeme starost rodičů o mrav
ní a zdravotní slav dítek, které na venkov posílají. 
Aby v obou směrech bylo vše v pořádku, jsme ochotni 
zprostředkovat! mládeži z měst vhodná místa v země
dělských podnicích, kde bude zaručeno, že dítěti v 
ohledu mravním i zdravotním bude věnována přimě
řená péče. Požadujeme od zaměstnavatelů, aby do
přáli, pokud práče dovolí. 1 času k rekreaci, již mlá
dež po válečném utrpěni tolik potřebuje. Prozatím 
máme JIŽ velkou řadu hodných zemědělců v záznabu. 
Jsme přesvědčeny, že naše akce bude uznána 1 v při
padá povinně zemědělské práce. Přihlášky mládeže 
nebo jejich rodičů přijímá svaz katolických žen a dí
vek, Praha II, Voršllská I.

Zvedněte hlavy I
»Když pak tyto věci se počnou ditl. zved

něte hlav svých: neboť blízko ie spaseni vaše.< 
— Tato slova Písma ce vnucuji mvsli čtenáře 
když sleduje v novinách úvahy o alomicken 
válečnictví." Nestačí totiž, že atomové zbrani 
hrozí vyhladit celá města a vylidnit celé kraje 
Atomlcké vynálezy dospěly tam. že samo trván! 
naši planetv může být ohroženo. Neni snad an: 
DOtřebi ujišťovat s jakou hrůzou se odvrátí 
katolický pozorovatel od těchto možnosti a s ja
kou úněnlivosti prosí Boha i lidi, aby k nirr. 
nedošlo. Ale konečně ta možnost tady ie. A tu 
tedy ie třeba říci, že tato možnost staví kato
lickou Církev na zcela iiné místo, než na jakém 
se octly ostatní směry síly, souneříci ,o dnešní 
lidstvo.

Vezměme liberální, kapitalistický nokrok. 
Vime všichni, jaký ie icho obraz budoucího 
světa. Svoboda, stále včtši svoboda bude mit 
v zápětí vynálezy, stále více vynálezů. Ovšem 
že všecky vynálezy jsou blahodárné: nroč jinak 
by se stavěly vynálezcům pomníky a skládaly 
básně na Edisona? Pokrok, nezadržitelný pokrok 
techniky a vzdělanosti nás přivede ze tmy stře
dověku do osvěty budoucnosti: do ohromného, 
všesvětového vzorkového veletrhu bez celních 
přehrad, bez třídních a náboženských přehrad.

A známe také »statečný nový svět« sociali
stického pokroku. Nezadržitelně za sebou postu
puji revoluce, každá nás přivede blíže k sociální 
spravedlnosti, nezadržitelně postupuje uvědo
mění mas. a’ masy — za ppmoci stranického a 
ovšem i bezpečnostního aparátu — si zařídí ráj; 
ne kdesi v nadoblačnu, ale ráj zde na zemi. Hy
gienický rá> nového abstinentního lidu, něco 
jako nekonečné Masarykovy domovy, se společ
nou závodní kuchyni pro 2.000.000.000 lidi a jed
notnými nástěnnými novinami ve všech jazy
cích lidstva. Nový ráj bez boha a pána.

Známe tyto obrazy budoucnosti, a někoho 
baví vice vyhledávat jejich skryté totožnosti, ji
ného sledovat iejich zásadní rozdíly. Ale nespor
ně liberální 1 socialistický ráj mají jedno spo
lečné. pba jsou umístěny na této zeměkouli. Li
berál i socialista plánují budoucnost pro tento 
svět. Bez tohoto světa jejich učení pozbývá 
smyslu. A tak tedy oba sleduji atomickč pokusy 
nejen s obavou a lítosti, nýbrž i s hrůzou: co 
bude, když se tento svět zřítí?

Na to odpovídá katolík. Hledí na atomickč 
možnosti doslova tak. jak to starý Říman ještě 
pohanský tvrdil o muži statečném a vytrvalém.

Si fractus illabatur orbis 
impavidum ferient ruina e. 
Kdyby se rozlomený svět řítil, 
jeho trosky mne strhnou, ale nevzruší.

My to můžeme o svém společenství, o svém pa
peži tvrdit doslova. Katolíci nejsou pro platnost 
svého programu odkázáni na trvání této země
koule. My jediní tedy můžeme sledovat tyto 
»války a pověsti válek« s mysli lítostivou, ale 
klidnou. Litujeme toho lidstva, které se už ne
dává vésti Církvi, které tak slavnostně svrhlo 
římské iho. (»Jho mé zajisté je sladké, a břímě 
mé lehké.«) S litosti konstatujeme slovy žalmu: 
»Půjdou za vynálezy svými«. Ale nemáme ne
jistoty o tom. co bude s našim učením, s naši 
obci. Máme na to vše už předem upozorněni, úž 
předem stanovený program. — »Když se tyto 
věci počnou diti. zvedněte hlav svých. Nebe a 
země pominou, ale slova má nepominou.« Jsme 
tedy. iakWýšc řečeno, na docela jiném stano
visku nežli příslušnici jiných směrů. A nesmíte 
se nám tedy divit, jestliže ze srdce děkuieme 
svým rodičům, co nás vychovali ve víře, která 
zůstává stejná za všech myslitelných i nepřed
stavitelných okolnosti. A musíte nám dokonce 
odpustit, jestliže na příslušníky smrtelných hnu
ti hledíme s určitou shovívavosti. Je nám lito 
lidi, kteří mohou tuto zeměkouli zrušit a ne
mohou se béz ni obejit. Jindřich Středa.

P. M. Prokoph, S. J„ 
misionář v Šev. Rhodesii:

Na černé líše
Jeden fráter si uschoval v plechovce, krabici 

burských oříšků. Kdesi po straně byla nepatrná, 
třimilimetrová dirka. Když chtěl po čase burské 
oříšky poslat do Polska, nezbylo z obsahu krabice 
nic než prach.

Jednou, chiěje si sednout při pletení košíku 
na staré sedadlo v kůlné, dopadl jsem tvrdé na 
solidné utlučený mlat a láteřil vztekle na termity.

Vrátil jsem se onehdy z pochůzky po osadnich 
školách, byl jsme utrmácen a hodil jsem nedbale 
klobouk do kouta. Něco mne probudilo k půlnoci, 
a tu zaslechnu podezřelý šramot, potměšilé odpli
vováni: tsi. tsi. tsi. Rozsvítím a nastojte — ti ni
čemové za nékolik hodin sežrali půl klobouku a po
kryli jej svými výměšky, slinou a nestrávenými 
součástkami přijaté potravy.

Než jsme odjížděl do Evropy, chtěl jsem si cosi 
přečíst v příručce »Tropické nemoci«. Než ter
miti si ji už přečetli svým způsobem a zanechali 
jenom vazbu, ořízku, povrch — z ostatku zbylo 
trošku prachu. Někdy by člověk uvěřil 1 v kouzla. 
Obraz sv. Petra Klavera. který visí u mne na 
stěně. ie už tuze zaprášený. Vezmu utěrku a při 
doteku obraz zmizel i s rámem — jen se zaprá
šilo — ruka zapomněla klesnout a ústa se rozevřela 
úžasem. A co sklo? Zéfetalo klidně viset na zdi. 
pevně přilepené záhadným tmelem vlastni vý
roby termitů. To je přece umění!

Snad podobná zkáza stihla i povoláni mého 
Aloise. Bůh ví. co je rozhlodávalo v skrytu, mož
ná. že už hodně dlouho — zůstala jen vnější 
slupka. Kdo ie ten záludný nepřítel Božího dila? 
K čarodějům přece nechodí, pokud vim. Což. ti 
hoši ze sousedního kraalu, horké hlavy, plni re
voluční výbušnosti a nic neprozradí ze svých ho
vorů. Než Neimunya je příliš samostatný. Ci se 
zamiloval do Anny Netumba?

Půjdu spat. Vyšel jsem ještě na okamžik na 
verandu, abych se nadýchal čerstvého vzduchu. 

Stoje u okna ložnice hochů, zaslechl jsem ještě 
tento nočni rozhovor.

»Ondřeji, spiš?«
»Jak bych mohl spát, když mám před zkouš

kou?«
»Kolik noci už nespíš?«
»Tři noci.«
»Já také, takový mám strach.«
Budu se týden postit, abych obstál při zkoušce, 

slíbil jsem Panně Marii.«
»A já se budu možná postit ještě vic, jestli se 

mi to podaří.«
Po třech měsících vytahuji kolo. Šedesát čtve

rečných mil čini můj misijní obvod, v 45 kraa- 
lech, kde všude sidli Batongové. jsou roztroušeny 
mole školy na Vzdálenost 5—50 km. Přede mnou 
se vynoří dvě černé postavy, dva mladíci běží 
proti mně. Jeden z nich hned se uhnul stranou 
do houštiny, druhý se přiblížil až ke mně, natáhl 
ostýchavé ruku a podával mi cosi v listě banánu 
zabaleného. >Otče, potřebuješ jisté na misii, Alois 
vydělal a zde ti posílá.« Rozbalím — v listě byl 
jeden Šiling. Co tim chce? Chtěl si dárkem vy
prosit požehnání misionářovo? Proč přede mnou 
utekl?

Byl jsem dojat. Prostá duše černochova vyza
řuje z malého dárku ve své nejkrásnějši ušlech
tilosti. Kéž hojná vláha milosti jej obměkčí jako 
vyprahlou hlínu chikunských poli. Je to srdce 
velkomyslné, takové potřebuje Kristus.

Někdy mi přiveď Aloise! Moni!«
-Otče. Alois bývá smutný.«
Jel jsem dále svou cestou.
Schylovalo se už hezky k večeru, když isem 

se vracel z objížďky. Nebývalý ruch zmítal ves
nici. Věděl jsem, že zemřel náčelník, pohan, a že 
této noci bude pohřeb, tryzna, a hodováni — celý 
rvot se na to těší černý bojovník, ale navenek 
musí dělat zarmouceného. Lidé pobíhají podě
šeně, jako by tisic ďáblů vířilo ovzduším. Ba
tongové nikdy nczabüeji krávy a skot. to je iejich 
bohatství, ačkoli maso je jim náramnou pochout
kou. Skoda, že maso dravých zvířat, lva a leopar
da není k jídlu, maso técbto masožravců je.příliš 

sladké. Jedině, když zemře pohlavár, pobije se 
bez rozmyslu všecko, co je v chlévě, a v ohra
dě. aby se ukázalo, že to byl velký muž. Celý tý
den hoduje kraal, snědí až 80 kusů dobytka. Lid 
touto smuteční hostinou zdůrazňuje svoji přísluš
nost ke klanu (kmeni) a klan patří náčelníkovi, 
jednotlivec nepatří otci nebo rodině, nýbrž kla
nu. Je to tedy i projev sociálního cítěni.

Nadešla noc a v celém okolí rozestaveny hlíd
ky. aby plašily zlé duchy a dravec. Za svitu ča- 
divých pochodni, při neladných chraplavých zvu
cích tamtamů, kráčeli pohanští Batongové mlčky, 
jenom batongské tanečnice, čaroději a čaroději, 
pozváni z širého kraje, kvíleli, skřehotali své po
nuré žalozpěvy. Tělo náčelnika vynášeli do hou
štin a do hlubokého lesa, kde je zahrabou. Vo
lili smér a cestu pokud možno nejvíce křivola
kou, vinuli se a kličkovali, aby zmátli cestu du
chu nebožtíkovu, aby nenašel cestu zpét a ne
přišel je strašit. I toto pochováváni na mistě zcela 
neznámém, stejně jako i pobíjeni dobytka má zá
klad v náboženské pověře jejich: Je třeba zahla
dit všecky stopy- a pozůstatky po mrtvém.

Když jsem tak pozoroval ze zvědavosti smu
teční průvod těchto primitivů, jejichž oči byly 
vyděšeny pověrečným strachem a chtivosti 
masa, zdálo se mi. že to tisíciletá Afrika defiluje 
přede mnou... '1

Spatřil jsem také Aloise Neimunyu. stál opo
dál. ale nezúčastnil se temných obřadů ...

Za měsíc potom zaklepal někdo u mne brzy 
ráno — na prahu se objevil Alois. Neomlouval se, 
tvář jeho nesla pokorné vzezřeni, oko plálo klid
ně. ba skoro vesele, snad že přestál to nejtěžší.

»Otče, jdu si opět pro knihy! — A prosím tě, 
napiš Netumbě. ať na mne už nečeká!«

»Hochu, znám tě. dovedeš dobře říci i papírem, 
co mluví srdce, napiš sám!«

Přijal povolně i toto rozhodnuti, popadl hro
mádku svých knih a Toádil mezi ostatní. Zatou
lal se na nějaký čas. inu. našukalumbwc to mají 
v krvi. Nyní je na nejlepši cestě do velkého semi
náře v Jižní Rhodezii.

I štěňátka jídají přece rada z drobtů Pána a 

nevím, nevím, možná, že zahanbí i mnphé sjmy 
Israele, mnohé ditky národů po tisic let věří
cích.

Potěšen návratem marnotratného syna, dovolil 
jsem hochům po dopoledním vyučování, aby si 
nacpali břicha všim. Co bylo v zásobárně. Koláče, 
maso, ořechy, sušené ovoce i nějaké cukroví — 
a když to vše labužnicky spolykali, prohlásili, že 
ma jí hlad a že půjde k obědu a musi se najíst, 
protože jíst pro ně znamená jist zdravý, výživný, 
chutný kukuřičný chléb nebo kaši, upravenou se 
skrovným výnosem jejich krav, mlékem a más
lem a k tomu trochu listového medu — to je je
jich zbožňovaná insima každého dne.

(Pokračováni.)
•

Strahovský opal Dr. Bohuslav Jarolímek napsal kni
hu kázáni Blahoslaveni-, která je souborem 
Jeho adoračntch promluv z let okupace a z prvních 
městců naší nové svobodí". Na základě thematu Hor
ského kázáni osvětlil strahovský opat všechny ony 
palčivé otázky, které dnes ať už Jako sociální nebo 
filosofické nebo kulturní nebo náboženské tvoři pod
statnou část naši současné problematiky. Tak kniha, 
původně homlletlckého určeni, se stává důležitou kni
hou 1 pro laiky. Knihu ve vzorné úpravě vydalo na
kladatelství B. Rupp v Praze II, Jindřišská 23. Cena 
brož. Kčs SB.—. váz. Kčs 121.—. Dodá každý knihkupec.

Slavné dilo v. B. Třebízského -pod doškovými stře
chami«, zaujimajleí v četbě našeho lidu jedno z nej- 
přednějšfch míst, vyšlo v novém vydání. Všichni, kdož 
mají Třebízského rádi, mají příležitost doplnit! sl tím
to dílem svou knihovnu. Cena brož. Kčs 63.—, v celo- 
pláténé vazbě Kčs 103.—. — před tím vyšel historický 
román »Královna Dagmar« (brož. Kčs 100.—. v celoplát. 
vazbě Kčs ISS.—I, kterým bylo zahájeno nové kritické 
vydáni sebraných spisů v. B. Třebízského, které vy
dává nakladatelství B. Rupp, Praha II. Jindřišská S3. 
Knihy dodá každý knihkupec.

Celý český národ touží, aby došlo ke svatořečení 
blahoslavené Anežky České. Tuto touhu chovat již V. B. 
Třcbízský. který slávu a velikost této české Přemys
lovny zvěčnil svým románem »Anežka rřemyslovna«. 
K podpoře rozšířeni znalostí o blahoslavené Anežce 
vyjde tento historický- román znovu v sebraných spi
sech V. B. Třebízského. které vydává nakladatel R. 
Rupp v Praze II. Jindřišská 23. Knihu si zajistěte 
Již dnes.



Růžena Vacková:

Člověk před dějinami ,
Jsme zavaleni přemírou plarých knih. Je zato 

velmi málo nutných knih, které by byly vznikly 
z vnitřní potřeby spisovatele a stály se tak nut
nými i jiným. Doc. Dr. Jiřina Popelová napsala 
svými Třemi studiemi z filosofie dějin« takovou 
vnitřně nutnou knihu, která nás i jinak může za
jímat.

Každý člověk, tím více filosof, a tím více 
historik a filosof, který žil díjinnou dobu tak zá
vratnou, jakou jsme prošli a ještě žijeme, tázal 
se po smyslu těchto dějin, těchto časů v čase lidi, 
v čase národů a v čase věčnosti. Doc. Popelová 
se ptala také. Šla však hlouběji k jistotám, po
něvadž když se ptala na smysl této doby, dostala 
mnoho odpovědi; právě tou mnohosti jí smysl« 
unikal. Proto si kladla otázky nejzákladnějši: 
jaké jsou to vlastně složky, které dávají dějinám 
tvar, které z amorfní hmoty lidských dějů ko
lektivních i individuálních, tvoří řady, tvoři toky 
regulované řádovým myšlením, příčinné vztahy 
k oBám zákonitých průběhů. Ptala se. jsme-li 
vlastně oprávněni a čim a jak ztvárňovat dějiny 
a dávat jim onen smýsl, často účelný jen pro 
určitou cthickou dějinnou orientaci národů, ptala 
se. jakou metodou a s jakého naziraciho bodu lze 
uspořádat hmoty minuvšich životních dějů a 
vztahů do-soustav.

Odpověděla si na to ve třech kapitolách hlu
bokými rozbory dosavadní problematiky dějin
ného myšleni a myšleni o dějinách.

Své odpovědi postavila na základ dějinné filo
sofie řecký a řimské. Rozhodným i hlubokým 
hmatem -la na noetický prazáklad problému 
tlm, že úvahy řecké filosofie o trvání a 
změně aplikovala na naziraci postoje řeckých 
a římských dějepisců a prokázala tak nejen 
(proti opačnému míněni filosofů dějin), že řecké 
i řimské myšleni je historické, že se tu mysli 
ve Vztazích o faktech v době i času, o změnách 
v čase, nýbrž vytvořila si tak osnovu k vyšší 
problematice dějin, jakožto složitě proměnných 
dějů, jejichž .- trváni.. hodnota naddějinnosti. tkvi 
nejenom v I náhledu nazírajícího historika, který 
komponuje tyto děje podle osy svého uspořádá
vajícího způsobu i úmyslu, nýbrž že je patrné 
objektivní.

V kapitole o překonáni dějinného relativismu 
kritisuje různé theorie, které konstrukci dějinné 
teleologie a synthetlsaci metod hledají zákonitost 
lidských dějin, rozhoduje se. s kritickými ovšem 
výhradami, pro »dějinně., nejmyslivě.lši syntheť- 
sačni metodu marxistickou. Přirozeně, že nepři
jímá ekonomické zřetele jako pořadatele dějin
ných jevů, a ani ekonomickou teleolcgli. vidí však 
v marxistické metodě, která aktualisuje dějinné 
momenty a -hodnotí je z předcházejících motivů 
s plánujícím zacílením k člověku a ke společnosti, 
metodu, která by mohla postihnout dějinnou 
stavbu minulosti á spojit ji s účelnou ethickou 
problematikou -smyslu dějin«, jako dějin rozvoje 
lidského ducha.

Všechny motivy, které uvedla, aby stanovila 
způsoby, jak se přiblížit k tajemství vztahu člo
věka, v dějinách a člověka před dějinami, motiv 
trváni a změny, motiv hodnoty dějin
ných skutečností a motiv čile dějinného 
žiti svedla pak ve třetí kapitole, nejhlubši a 
nejdůsažnéjší k pojetí času v historii. Nemáme 
tu mista. ani vlastního zájmu, abychom ocenili 
všechny vědní podněty, které dává filosofie dějin. 
Vždyť o této velmi vážné knize píšeme s hlediska 
katolického.

A tu, sešli-li- jsme se s touto knihou v onom 
nesmírně vážném a osobnostním úsili dostat 3e 
k cíli dějin a dějinného myšlení analysou všech 
složek a metod, rozcházíme se s ní na konci, a to 
z védni i světozornč nutnosti a jistoty.

Pokud šlo o vědní výzkum vážného a myslí
cího člověka, o vědní výzkum dosavadního myš
leni a uspořádáni myslivé látky, nebyla, zdá se, 
dosud napsána kniha s tak širokým a objektivním 
synthetisačním závěrem. Vždyť Doc. Jiřina Po
pelová chce mlčky a ne ještě vědně rozhodné 
(jde o knihu psanou za okupace i ukázat, že lze 
na určité vědní syntese založit vědecký ná
zor n á svět. Domnívá se. s určitým noeticko- 
filosofickým právem, že je to právě filosofie dějin 
— ne tedy jen filosofie bez empirie s živým, 
žlvšim a příštím člověkem, nýbrž filosofie o člo
věku •— která by mohla dát přímo vědní základ 
»duchovnímu., marxistickému světozoru.

Staví jej, což je velmi, velnu přiznačné, blízko 
k piliřům filosofického myšleni katolického. Svou 
kritikou dosavadních theorií o čase v historii, o 
věčnosti a okamžiku, o vývojové mohutnosti dějů 
minulých v přítomnosti a pro budoucnost, je 
zcela blízká, instinktivně blízká, křesťanské filo
sofii. Velmi jasně a zřetelně vidi jinde, zejména 
v exlstenclallsmu. výkladovou částečnost. Jaký 
div, že je ji pak nejbližši Berďajev svým výkla
dem o dějinné hodnotě času pro člověka i pro 
lidstvo.

Avšak v tomto kritickém okamžiku ji nevě
decká zatvrzelost t. ř. vědeckého atheismu odvede 
k tomuto závěru: ..Pro historický .čas přijmeme 
od něho (Berďajcva) především myšlenku, že 
člověk nepřekonává čas odchodem do bezčasi, t. j. 
uchýlením k světu hodnot existujícímu mimo čas 
a prostor, nýbrž dějinnou paměti, spojující minu
lost s přítomnosti a budoucnosti a dovoluje tak 
člověku žiti přes hranice času a rozšiřovat! své 
dilo přes hranice času a tak v dějinnosti najiti 
vyšši princip, vítězně zdolávající neustálé uplý- 
váni a mizeni osob i jejich díla. Berďajevovo ře
šeni poměru časnosti a věčnosti! v tom smyslu, 
že dějiny, dějinné spojení přítomnosti, minulosti 
a budoucnosti jsou lidskou věčnosti, lidskou trans- 
cendencí pomíjivého času, jsou pro historické po
jetí času významný již velikosti úlohy, která při 
tomto pojetí dějinám i dějepisu připadá, a jsou 
přijatelný 1 bez Berďajovovy metafysické kon
cepce, i kdyby Berďajev takovémuto jen částeč-

Křesťanství v zrcadle naší národní 
povahy

Podle článku, který pod tímto titulem vyšel 
v minulém čísle, je naše národní povaha nadána 
sklonem a zálibou pro prostředni polohy. Oceňu
jeme v náboženství především jeho bezprostřední 
účinnost v mravním, zejména spolcčensko-mrav- 
ním životě. V tom je ta záliba pro českobratrstvi, 
jak ji také minulý čláhek zdůrazňuje, záliba, se 
kterou se shledáváme i u skutečných myslitelů, 
na přiklad u Palackého, jenž píše: »Abych však 
také inconcreto mluvil, nezapírám, že mezi kře
sťanskými vyznáními dávám přednost Jednotě 
Bratří českých, která více o vykonáváni křesťan
ství než o ,jeho dogmatické učení pečovala.«

Člověku skutečně náboženskému však tako
véhle náboženství nemůže nebýt z duše protivné. 
Není to vlastně náboženství žádné, je to jen vy
počítavé usuzování, že jakási zbožnost nemůže 
škodit, že vnáší do života určité zušlechtěni a pro
to že je třeba ji šetřit, jako na přiklad ošetřu
jeme a šetříme zdroje vlhkosti v naši zemi, aby 
se nám z ni nestala bezvodá poušť. Lidé takto 
náboženští vám sice vypočítají dosti důvodů, proč 
věfí. ale nebudou vám vůbec umět odpovědět na 
otázku, v co věří. Nejvyšší předmět náboženské 
viry. Bůh sám. je pro ně něco tak mlhavého, tak 
neurčitého, jako nic jiného na světě. A stejně 
tak Kristus. Kolik hlav, tolik smyslů. Každý si 
jej představuje jak chce, a podle toho si ovšem 
také vykládá jeho učeni a vybírá si z něho také 
co chce, zůstává mu z něho čim dále tím méně, až 
skoro nic. Právě tato ideová neujasnčnost je pří
činou neúčinnosti náboženství, je příčinou toho, že 
se opravdu stále vic a vic jeví jako museálni zby
tek z minulosti a ne sila, která by i dnes mohla 
a měla přetvářet svět. Můžeme to názorně pozoro
vat na přiklad na chováni tolika a tolika náv
štěvníků našich chrámů.

Církev začíná mluvit o chrámu slovy »Terri- 
bilis est locus iste«: Toto misto je plné posvátné 
hrůzy, protože je to Boži dům, sídlo Boha. Při 
vkročeni do něho by nás měla rozechvět posvát
ná úcta, jakou ukládal kdysi Mojžíšovi; hlas 
z hořícího keře. Co vidíte misto toho, většinou 
v našich chrámech? Buď bezduché vystáváni, 
nebo turistické ponocházení s mista na místo a 
nechápavé okukování vyložených obrazů I dějů, 
při němž jsou zúčastněny jedině vnější smysly. 
Náboženství je u nás nahlodáno ve svém nejvnitř
nějším kořeni: v úctě před vznešenem. jež je pod
kladem každého dalšího duchovního života. Pří
rodní člověkTe k této úctě spontánně vychová
ván svým prostým stykem s přírodou. Proto naši 
pohanští předkové vnímali v šelestu věkovitých 
stromů hlas Boži. Kde my se k tomu dostaneme, 
v našem životě, v němž je vše jen praktičnost a 
umělost? A jaký neblahý pódii zde má to zracio- 
nalisováni našich škol. Žáci to vycítí na sta a sta 
příležitostech, jak i škola, se vši svou kulturou, 
třeba s nejkrásnčjšimi příměry Máchovými nebo 
s nejskvělejšimí obrazy Březinovými, je jen ro
botou, která se musí odřít, aby se udělaly zkouš
ky a na jejich základě aby se někde mohlo vydě
lávat. Duch a jeho život tam nemá vůbec co mlu
vit. duše tam umírá hladem. I náboženství se bo
hužel právě ve škole velmi často chápe jen, jako 
jeden z mnoha předmětů, i v něm je důležitější

Jedno nedorozumění
Casto bývá slyšet větu, že se náboženství musí 

podávat formou, která se hodi pro dnešní dobu: 
že se náboženství musí dnečnimu člověku při
blížit. A. to je věta docela správná: jenže o jejím 
významu panuje, zdá se» určité nedorozumění. 
Vykládají sí ji totiž lidé právě opačně.

Jsou totiž ti, kterým za rozvoje nacismu ří
kali »stavitelé mostů«: kteří tehdy hledali kladné 
stránky německého obrodného hnutí, jak sP vy
jadřovali, a hleděli stavět mosty mezi nim a ka
tolickou mládeži. Tyto lidi vyznačuje jedna jazy
ková zvláštnost, a sice nezřízené nadužíváni slo
va »vlastně«. Dokazovali během XIX. století. íe 
křesťanství je vlastně nejlepší zárukou pořádku 
ve státě; dokazovali za Hitlera, že nacismus vlast
ně má (kladný poměr ke křesťanským hodnotám: 
dokazuji dnes, že komunismus vlastně je usku
tečněním křesťanských zásad v politice; v roce 
2047 nepochybně sáhnou po starých svazcích Bos- 
sueta, ab.v dokázali dvořanům Antonína VI., krále 
českého, že křesťanství vlastně vždycky bylo nej- 
pevnější’ oporou monarchie. Při tom by nebylo 
námitek proti dokazováni, že v demokracii jsou 
vlastně křesťanské myšlenky, neboť ony tam jsou 
Skutečně — jen kdyby to dokazování nebylo tak 
udýchané!, kdyby se občas četly Syllaby a encyk
liky. kde papežové přičlňovali své poznámky 
k triumfům liberalismu! a hlavně, kdyby tu ne
byl jeden dojem. Byl to myslim Heine, který 
složil popěvek na jedhoho svého současníka, pů
vodně náramně svobodomyslného, potom však 
velice úspěšného na své životni dráze — a tam 
Ideálním slokám onoho muže byl přivěšen refrén: 
»Já chci být tajným dvorním radou!« Tento po
pěvek se někdy vnucuje při poslechu některých 
našich současníků. Začnou z katolického stano
viska. dokonce od Prvenství ducha — a potom 
následuje tolik kladného poměru, tolik přitaká
vajícího postoje, tolik zařazeni do a zapojeni na, 
přiznáni ku a stavěni se za, tolik budovatelského 
úsilí a znova Ecladný poměr — že jediným při
měřeným závěrem se zdá jásavý popěvetk: »Já 
chci být tajným dvorním radou!« — Dosti rázně 
■jsme zde připomenuli papežská slova proti sku
tečně rozkladným sýčkům. dosti rozhodně opo- 

nému přijeti své myšlenky jistě co nejhorlivěji 
odporoval.« .— Metafysickou. nezbytnou koncepci 
Berďajevovu odmítá tedyzantropocentricképychy

Kniha Jiřiny Popelové, kniha velmi vážného 
a hluboce myslícího člověka, je první z oněch knih, 
které vyšly v poslední době a znamenají pozoru
hodný úkaz, jak v principu katolicky, ve smyslu

vypočítat přesně katechismové definice než jiskra 
pravé náboženské zkušenosti. Při těchto posled
ních dvou či třech slovech možná někoho napad
ne, co to zas vykládám za modernismus. Ať se 
uklidni, ta slova neznamenají nic jiného, než sku
tečnou upřímnou zbožnost, trošku cítěné úcty a 
lásky k Bohu. Znamená to. že když tak na nř. 
dětem vykládáme o vlastnostech Božích, o všech 
těch nekonečných superlativech, v nichž září a 
zrcadli se božství, že by naši mládi posluchači, 
umime-li to dobře, měli nakonec propuknout 
v nějaké Te Deum laudamus a že by se měli ne
smírně divit, proč tedy tolik lidi takového Boha 
nezná a proč raději běhá • za tolika modlami, 
z nichž nejošidnějši je právě modla nás samých. 
našeho vlastního já. To je specificky česká mod
la. Proto máme tak neradi pány, protože se chce
me každý sám sobě klanět. A pochází to zase jen 
z toho, že neznáme Boha. Kdybychom byli oslně
ni jeho velikosti, pak by nás ani nenapadlo být 
u. vytrženi nad svou vlastní důležitosti, a neměli 
bychom tolik podivné radosti z toho, že je po\ 
našem. Pak by nás nerozčilovala nikterak žádná 
papežská nádhera, protože bychom poctivě po
chopili. že patři celá Tomu, jehož je papež ná
městkem, že má být pro naše smysly slabým od
leskem Toho, před nimž serafíni zahaluji svou 
tvář, a před jehož symbolem, bořicím keřem, měl 
kdysi Mojžíš zout obuv s nohou svých. Mohli by
chom zcela upřímně políbit třeba i papežův stře
víc a přec bychom přitom mohli mit více »mužné 
hrdosti před královskými trůny«, o niž mluví bás
ník. než mnoho jiných dnešních nevěřících, kteří 
ohrnuji nos nad »zpátečnickými pobožnůstkáři« a 
dovedou pří tom velmi hrbit hřbety před tyrany 
nejodpornějšimi. Jsem-ll skutečně proniknut úctou 
k nekonečnému Bohu, k pravému Bohu a věřím- 
li při tom, že jsem dilem rukou tohoto Boha, že 
jsem zřítelnicí oka jeho, -že jsem dítětem jeho, to 
mi. pane, dá jiné sebevědomí, to způsobí, že se 
dovedu sklonit se synovskou oddanosti před re
presentanty Božími a být přece při tom do hloubi 
srdce přesvědčen, že jsem jim roven, že i oni jsou 
zde proto, ab.v mi sloužili a pomáhali, protože 
Bůh jim všecku jejich moc dal a dává jenom pro 
nás. Papež, který v celé své velekněžské nádheře 
kleči pokorné před dělnickou dívkou Gorcttiovou 
nebo před švýcarským sedlákem Mikulášem a 
prosí je pro sebe a pro celou Církev za přímluvu 
u Boha je dostatečným důkazem této katolické 
rovnosti.

Toto jsou tedy základy náboženství. Na ně mu
síme myslet při všech těch praktických otázkách 
dneška, na př. při bojích o školu a o radio, a mu- ’ 
sí nám být jasno, že bychom mohli mít v rukou 
všechny školy a celý veřejný život a být při tom 
přece jako cimbál zvučící, prázdni a necitelní, po
vrchni a neživotni, kdybychom totiž stále, každý 
den. neudržovali v sobě vědomi, že náboženství 
není a nikdy nebylo pouhým umravňujicim pro
středkem našeho-společenského soužití;, nýbrž-že 
je to především přilnuti celé naši bytosti k její
mu ohnisku a prazákladu: k živému Bohu, k Otci 
a Stvořiteli a věčnému Čili našeho života: kdy
bychom se nenaučili učiniti měřítkem svých hod
not a svých činů Jej a ne sebe. kteří bez Něho 
jsme jen k pláči maličfí a k pláči směšní. ak.

vrhujeme buržoasnimi znechucenci s jejich před- 
povědmi války, abychom také měli právo řičí, že 
tam to není opravdový katolický způsob. Posta
vili se před trůn a v očekáváni tajného dvorního 
radovstvi dokazovali, že současný uživatel trůnu 
představuje »vlastně« všecko, co si katolík může 
přát; slibovat mu, že mu budou katolíci vždy a 
ve všem sloužit, to není katolické.

Katolík přibližuje své náboženství dnešnímu 
člověku, ale jak? Určité ne tak, aby ho uchlá
cholil, pošimral, uspal. Casto jsem přemýšlel 
o tom, jak by kazatel mohl perikopy evangelia 
přiblížit posluchačům, na které obvyklé zněni už 
nepůsobí. Vezměte si podobenství o dobrém Sa
maritánu. Při jeho poslechu nemají lidé vůbec 
žádný zvláštní dojem. »Dobrý Samaritán«, to už 
je takový ustálený výraz. .Samaritáni jsou přece 
takoví ošetřovatelé, něco jako skauti nebo hasiči. 
Přirozené tedy dobrý- Samaritán ošetřil toho ce
stujícího: co dál? — Kdyby si tak kazatel vzpo
mněl. že Samaritáni byli temen, Židy nenáviděný 
jakožto spojenci mesopotamských dobyvatelů, 
»kolaboranti, pátá kolona«, kdyby si představil 
žhavou rasovou nenávist Orientu za dob Kristo
vých. snad by přednesl nějaký takový překlad 
evangelni perikopy... »Člověk jeden jel z Prahy 
dq Liberce a měl tam havařii. I přihodilo se. že 
Sonnyboy jeden jel touž cestou: a uzřev jej, po
minul. Též i člen MNV, když byl u toho mista 
a uzřel ho, pominul. Sudeťák pak jeden cestou 
se bera, přišel k němu: a uzřev jej. milosrden- 
stviqi hnut jest. A vloživ jej na trakař, dovezl 
ho te lékaři a měl o něj péči. — Kdo z těch tři 
zdá se tobě bližním tomu kterýž měl havarii?« 
Takový kazatel, ač by se snad vystavil všalija- 
kým odezvám, přece b.y přiblížil svým poslucha
čům zřetelněji Kristovo učeni o lásce k nepřá
telům. A takoví kazatelé, nepochybně, v křesťan
ství vždy byli. Katolická Církev vždy považovala 
za svůj úkol nikoli zamlouvat, nýbrž napravovat 
sklony své doby.

Za vzestupu barokní absolutní monarchie vy
dal španělský jesuita svůj slovný spis o tom. že 
vlády jsou jenom orgánem, určeným sloužit ná
rodu. Uprostřed úspěchů devatenáctého století vy

katolické filosofie, jsou domýšleny skutečnými 
vědci určité problémy; je to úkaz, jak — k vlastni 
vědní škodě — tito myslici pouze antroposofové 
uhnou, aby nedošli k závěrům, z nichž by nutné 
vyrostla nová, sekulárhi křesťanská filosofie. Je* 
to úkaz, k jehož psychologické 1 mravní analyse 
se ješté vrátíme.

dali nejdřív katoličtí spisovatelé, pak hrabě z» 
Chambord. pak Lev XIII. své projevy o nezada
telných právech dělníka, a papežský Syllabus od
mítl »se smiřif s pokrokem a modem! vzděla
ností«. které nedovedly dělníka uchránil ani před 
nezaměstnanosti, ani před dvanáctihodinovým a 
delším dnem. Za příboje imperialistického nacio
nalismu papež svou nadnárodní latinou popřel, 
že by zájem národa činil dovoleným, co je mrav
ně zakázáno. Podobně za vlády nacismu Faul
haber, Galen Preysing uprostřed Německa hlá
sali ty základní mravní pravdy, proti nimž bylo 
válčeno. A nepochybně proti kterémukoli bludu 
nastávající doby zase bude ohradou katolické 
učení. To íe katoličky způsob přiblížit své učeni 
dnešnímu člověku: postavíme mu co nejvíc před 
oči ty pravdy, na které chce zapomenout. Má to 
ovšem své praktické důsledky. Každá vláda, po
kud není vladařem opravdový výkonný katolík, 
pociťuje vůči naši Církvi nedůvěru: mnohem 
větší nedůvěru, než vůči církvím stvořeným od 
lidi. Světská vláda ví, že jiné církve — při vši 
mravní opravdovosti svých jednotlivých zastánců, 
Niemöllera, Gorazda Pavlíka — přece jen nemají 
taikovou zásadu, která by je povyšovala nade vše
chnu závislost na dobových směrech a světských 
vládách. Každá jiná církev je za určitých okol
nosti ochotna se stát tou »lidovou církví« jakou 
pan Müller dával dohromady Hitlerovi. Jen proti 
katolické Církvi nikdy neumlkají stížnosti na 
theokratické ambice vatikánských kruhů. Josef II. 
si stěžuje na zneuznáni panovnických práv. Mus
solini na středisko antifašismu, Tito na podporu 
reakce, a tak dále. A tak bude až do konce světa. 
Neboť situace je dána jednou provždy: stoji Kris
tus korunovaný — arci tmím' — a dav volá: 
»Propustíš-li tohoto, nejsi přítel císařův. Neboť 

. každý, kdo se činí králem, protiví se císaři.« Ale 
nakonec v paměti lidu zůstane Ježiš Nozaretský 
lépe než božský Caesar Tiberius. Přijmeme proto 
formulaci: »Ježíš, ne Caesar«? Také ne. Každá 
duše mocnostem poddána buď. Ale zjišťujeme: 
Ježíš přežije všechny Caesary.

Jindřich Středa.

Tomáš Popovský:

Blahoslavená 
hraničářka

. (30. květng.)
Bázeň a smutek naplnil hrad Lemberk. když 

vzácná pani z rodu Berků předpověděla s jistotou 
svoji smrt, která ji byla zjevena ve snu. Na smrtel
ném loži dojemnými slovy napomínala svého 
manžela Havla k životu ctnostnému a opravdu 
křesťanskému. Těšila truchlící srdce, že bude všem 
přímluvkyní u Boha. Český pán Havel, dojat slo
vy umírající svaté své manželky, slíbil vše a do
tud drsný muž stal se pravým i statečným křes
ťanem. Také český lid poznal koho ztratil. Po 
smrti Zdislavy uctíval ji jako světici, vzýval ji 
o pomoc v nouzi a na její přímluvu býval zázrač
ně vyslyšen.

Zamysleme se nad smrtí této světice, ale ještě 
lépe: Poučme se z jejího pozemského života! Bla
hoslavená Zdislava nebyla žádnou »bláznivou« 
nebo »fanatickou podívinkou« ani »nějakou hyste
rickou ženou-, jak nám mnozí ještě dnes chtějí 
malovat svaté. Byla dokonalá žena, žijící vírou a 
z viry podle křesťanských zásad, jak má žiti kaž
dý křesťan. Ona nám nejlépe ukazuje, jaký vliv 
může miti ctnostný život opravdu křesťanské že
ny na muže, na dítky i na okolí. Dnes potřebuje
me tolik vzorů pro naše ženy, zvláště v pohra
ničí. Hraničářka blah. Zdislava může býti všem 
našim ženám tímto příkladem.

Blahoslavená Zdislava narodila se v prvním 
desítiletí 13. století: kolébka její stála na Moravě. 
Jeji otec Přibyslav, český pán ze slavného rodu 
Berků z Dubě, byl ve službách královských jako 
purkrabí na Veveři a v Brně. Po vzoru blahosla
vené Anežky Přemyslovny chtěla se za své bližní 
obětovati a svůj život zasvětiti jedině a cele Bo
hu. Ale jeji rodiče si přáli, aby se provdala za 
Havla, českého pána z rodu Markvarticů. Protože 
vůli svých rodičů chápala jako vůli Boži, svolila 
a Drovdala se za pana Havla. Věděla, že i manžel
ství je Boži svátosti. V novém stavu žila dále 
ctnostným životem, konajíc skutky milosrdenství 
a činorodé lásky křesťanské. Drsný manžet ji zpo
čátku nechápal a nerad viděl jeji »divné rozmary«. 
Ale Zdislava snášela vše trpělivě a v tiché pokoře, 
neodporovala v ničem svému muži, ba vycházela 
mu vždy vstříc š“ vlídnou ochotou a něžností, vy
trvale se za něho modlila a — svého chotě změ
nila. Stal se dokonce i podporovatelem její lidu
milné činnosti. Jako vzorná matka pečlivě vycho
vala své děti: Havla, Markétu, Jaroslava a Zdi- 
slavu.

Byla-li dokonalým vzorem již v mládi, stala 
se ještě dokonalejším vzorem v manželství. Vy
chovala řádně své dítky, byla oddanou manžel
kou, na své služebnictvo měla dobrý vliv, pečo
vala o nemocné, podporovala vdovy a sirotky, 
udělovala dary chudým a potřebným. Podporo
vala u nás tehdy nově založený řád sv. Dominika 
všemožným způsobem a sama se stala i první do
minikánskou terciářkou nejen českou, ale i slo
vanskou vůbec. Se svým chotěm dala postavili 
dominikánský klášter a kostel v Jablonném. Roku 
1252 zemřela blaženou smrtí jako světice. Její 
svátek slavíme 30. května. Zázraky na její pří
mluvu učiněné dokazuji její svatost a moc její 
přímluvy.

Blahoslavená Zdislavo. oroduj za nás! Oroduj 
za naše ženy i celý národ, buď naším ženám vzo
rem divky, snoubenky, manželky, matky i dobro- 
ditelky._____________________________
♦ Cfednlcl-sekretáfku, dobře znalou psaní strojem, 

a stenografie, přijme za výhodných podmínek kultur
ně náboženská společnost. Značka »Organisační talent« 
— IK-A SO« do adm. t. I.

♦ Rodina se 3 malými dětmi hledá byt (přípedně 
domek se zahradoú) v okolí Prahy. Značka »Velmi 
potřebně — IKA 3S« do adm. t. 1.

♦ Stárli hodnou zdravou ženu hledám ke dvěma dě
tem a pro malou výpomoc v domácnosti ve venkov
ském městě. Nabídky na tn. «Domoč — IKA 07« do 
admín. t. 1,



Moře krojů v Praze
24.—26. května měla v Praze sjezd mládež 

ČSL. Sešla se v nečekané velkém počtu, z Cech 
i Moravy, zvláště však z Moravy. Morava vedla 
barvami svých krojů, srdečnou náladou, nadše
nými zpěvy a entlňtsiaamem svých pozdravů 
Praze.

»Morava zdrávi Prahu!« slyšel jsi v pálek 
v pozdních večerních hodinách. »Morava zdraví 
Prahu!« hřmělo ze srdci mladých Moravanů, po
chodujících a tančících Václavským náměstím, 
Národní třídou, nábřežím a dál až na Staroměst
ské náměstí, kde vyslechli projev svých veřej
ných Činitelů.

Ještě víc a živěji se nám ukázala Morava ná
rodopisnými slavnostmi. Fašaňk, Regrúti, DoŽatá, 
Hody — to jsou jména zvyků a staletých tradic 
moravského lidu, které jsme ve zkratce viděli na 
Strahovském štadioně.

Proč se o tom zmiňujeme? Snad proto, že to 
byl sjezd mládeže lidovecké? Také — To 
pro ty kteří čtou Svobodné slovo, Právo lidu a 
Rudé právo... Ale to není hlavní důvod, plavní 
je. že jsme si uvědomili, jak nesmyslná jsou hes
la stran a skupin, která tvrdí: Národ jde s ná
mi. Hle, v těchto dnech jsme viděli, že část ná
roda — nikoli nejmenší — s nimi nejde. A ne
jsou to reakcionáři, nejsou to zrádci. Ti lidé, 
mladí lidé, kteří s nimi nejdou a kteří s tako
vou láskou se hlásí ku Praze, centru své histo
rické rginulosti. přítomnosti a budoucnosti, ti ne
mohou být reakcionáři. Lidé, kteří s takovou 
prostotou, opravdovostí a spoko'enosti dovedou 
žít svůj denní vnější i vnitřní život, přejatý od 
svých otců, ti nemohou být zrádci národa a jeho 
tradic. Máte jim za zlé heslo, které bylo možno 
čist nad jejich hlavami: »Bez Boha není budouc
nosti národa«? Pak se vážně zamyslete a tažte, 
zdali právě toto hešlo nevychází z kořenů národa, 
zdali právě ono není jeho mízou, která jedině je 
s to dát mu život, růst i pokrok?!

Ten prostý, bezelstný lid vám dnes tímto hes
lem má co ř:ci A jestliže tvořit? ús‘avu. zákony 
a vůbec no-my státního a národního Života — 
bez tohoto lidu a bez jeho vůle. nebo dokonce 
proti jeho vůli byste je rozhodně tvořit .neměli.

Před n°dávnem isme slyšeli hlas lidu o svo
bodné šk> le. V těchto dnech isme viděli a slyšeli 
něco podobného. Hle. kde všude možno sh«<et 
vůli lidu! ÄB

Strach z Ducha
Jak těžké je'jakékoliv dorozumívání a jaké

koliv doufání v sblíženi mezi filosof’! marxistic
kou a opravdovou vírou v Boha o tom se pře
svědčujeme ná každém kroku. Jakékoliv vnčičí 
projevy p'-'Velstvi nemění nic na tomto faktu 
jehož jedním potvrzením je nedávná aféra 
s foBroučky-. Naši čtenáři j’stë již vědí, oč de 
»Broučci., knížka pro děti, jejímž autorem jest 
evangelický farář Jan Karafiát, byla přelo
žena nedávno do ruátirty. Přělóžil ji žnámý *»ňh 
profesor Arnošt Kolman a předmluvu k ní napsal 
pan ministr Nejedlý. Univ. .prof, evangelického 
bohos’ovi Dr Franťfek Bednář napsal o tomto 
překladu do »Svob. Z třka« věty, z nichž mimo 
jiné vysvitá, jak těsná by měla být naše spolu
práce s evangelíky, protože jde skutečně o věcí 
nejzákladnější, věci, v nichž se, ať chceme nebo 
nechceme, setkáváme na půdě společné viry v jed
noho Boha, Stvořitele a Otce veškerenstva.

Jak tedy ten překlad vypadá? »Broučci, je 
knížka, která se dívá na život očima člověka, 
věřícího v Boha. A co z ni udělal pari Kolman 
jako překladatel? Dr. Bednář piše: >V cel; Tenise 
bylo vymýceno slovo Bůh a vše, co s tím souvisí.«

A místo toho se dalo bezbarvé a protivné po
vzbuzováni k ctnosti. Sotva kde ucítíte tak pádně 
slabost a neúčinnost laické, humanřtářské mo
rálky, jako když postavíte vedle sebe několik 
prostých veršovaných modlitbiček z „Broučků* a 
jejich komunisticko-humanistické náhražky. Je 
tam na-pf. známá večerní modlitba;

Podvečer tvá čeládka 
jak k slepici kuřátka, 
k ochraně Tvé hledíme, 
laskavý Hospodine!

Co z toho udělal pan Kolman:

Jako kuřata večer u kvočny 
buďme spolu bratr 3 bratrem, 
pracujme, druh druhu pomáhejme, 
směle slabé a malé ochraňujme!

Nikde necítíte tolik degradaci slova, pravdi
vost Pavlových slov o médi znějící a cimbálu zvu
čícím, jako v těchto výzvách kc ctnosti, o nichž 
víte napřed, že nikde ani jiskřičku nějaké pravé 
ctnosti neprobudí protože vůbec nedovedou odpo
vědět, nač a proč má kdo ctnostný být. Ba i se 
stanoviska čistě literárního je to úžasná pskrouce- 
nina, proti které by se měli ozvati naši spisovatelé, 
kdyby měli opravdu ještě trochu pochopeni pro 
svobodu ducha a pro pravé zdroje umělecké 
tvorby.

Dr. Bednář docházi sám k těmto závěrům: 
»Kniha byla . zpracována“ prostě odkřesťaněnim 
a vydavatelé se vyrovnali s křesťanskou myšlen
kou jejím potlačením. Dovolí komunismus jiti 
k nejvyšším so-iálním cílům jinou cestou než 
marxismus? Zdá se, že nikoliv. Něco, za čím 
stojí stovky milionů lidí, a to je i dnes křesťanská 
idea, není soukromou Věcí jednotlivcovou.«

„Úprava“ ruského vydáni «-Broučků, nepo
sloužila ani komunistické straně u nás. Podnítila 
otázku, zda kladný postoj k církvím a křesťanství 
není jen dočasnou taktikou.«

To je skutečné řeč jasná, myšlenka, která je 
v myslích mnoha lidí a která zde byla zase jednou 
otevřeně vyslovena Člověkem, jemuž nelze Jistě 
upírat smířlivost a snášenlivost, která je patrna 
i z tónu tohoto článku, jenž přes veškerou svou 
vzrušenost a pathetičnost zachovává naprosto dů
stojný klid.

Z domova a z ciziny
Bohatým dovoluje papež 

rozvody?
Toto je jedna z obvykle se vracejících výtek, 

činěných Svaté Stolici. Nebude tedy bez zají
mavosti toto konstatováni, které přinášíme 
z liberálního časopisu švýcarského »Die Tat«. 
Tam píši: V posledních týdnech oznamovaly 
dva větší švýcarské časopisy, že italský lid jest 
pobouřen nad tim. jak to chodí ve Vatikáně 
s otázkou rozvodů, že totiž bohatým lidem, kteří 
mají dost peněz, se rozvod povoluje, zatím co 
chudším se vštěpuje nerozlučnost manželství. 
Již napřed bylo lze předpokládati. že tato zpráva 
je ien jedním článkem ve štvanicích proti pa
peži. Přesto však jsme zvlášť tuto věc vyšetřili 
a výsledek našeho vyšetřování je tento: Je ne
sporné. že se každého roku vede v Římě několik 
manželských procesů za účelem rozluky. Je-li 
však nějaké manželství, a to po dlouhých a přes
ných zkoumáních, rozloučeno, není to vlastně 
rozvod ani rozluka, nýbrž pouze prohlášeni, že 
toto manželství z nějakého velmi vážného dů
vodu vůbec manželstvím nebylo následkem ně
jaké nepřekonatelné překážky (o jejíž existenci 
se při uzavírání manželství většinou nevědělo, 
která však přesto ie neodstranitelná a pro kte
rou proto manželství vždycky ie neplatné). Také 
stát uznává takové manželské překážky, které 
uzavření manželství znemožňuji. O rozvod ani 
rozluku však při tom nejde. A nyní ještě krát
ký statistický přehled manželských procesů ve 
Vatikáně. V roce 1929 bylo zahájeno 57 procesů 
za účelem prohlášeni neplatnosti manželství 
(tedy za účelem rozvodu, lak lidé říkají). dvacet 
manželství bylo skutečně za neplatné prohláše
no. a to po velmi dlouhém jednáni. Z těchto 
20 procesů bylo pak 12 provedeno úplně zadar
mo. to znamená, že zúčastnění nemusill platit nic.

V roce 1930 bylo 54 procesů, z toho 14 man
želství prohlášeno za neplatné a z nich zase 
9 zadarmo.

V roce 1936 bylo projednáváno 75 procesů, 
32 bylo prohlášeno za neplatné a z nich 17 za
darmo.

V roce 1940 bylo 82 případů. 30 prohlášení 
nep-atnosti. z nich 17 zadarmo. To ie tedy ně
kolik čísel, které lidem, kteří dobrovolně ne
zavírali oči, mohou ukázati, že Církev na svých 
zásadách lpí poctivě a že »nehledí na osobu 
lidskou«.

•

Svátková »komedie« na pokračování. Rudé 
právo v čísle 119 ze 22. května 1947 se zlobí 
na předsedu ONV v Novém Městě na Moravě, 
který sí ve čtvrtek 15. května na svátek Na
nebevstoupení Páně udělal pro svůj úřad svá
tek a je prý »podivné, když předseda ONV ne- 
re-pektuie nařízeni zákona o svátcích, podle 
něhož 15. květen ie pracovním dnem«. Dobře — 
a co říci o závodní radě Východočeských ba
vlnářských závodů v Náchodě, závod Plhov, 
když tato chce, aby osazenstvo pracovalo na 
svátek, pro Církev tak význampý. jako je slav
nost Božího Těla? Tento svátek podle zákona 
svá kového ie dnem pracovního klidu! Konečně 
lze konstatovati. že pan ministr Dr. Zdeněk Ne- 
íedlý při nehlášené návštěvě města Červeného 
Kos‘elce a ieho okolí se na vlastni očí přesvěd
čil právě o svátku 15. května, iak iei venkov
ský roduvěrnv lid světí, když v památném 
ko-.te!iku na Boušině se přesvědčil o veliké 
účasti na odpoledních bohoslužbách. -so.

Ničemu se nelze divili. Při různých ne
slušnostech proti sv. Otci, s nimiž jsme se shle
dávali v komunistických časopisech, jsme se ně
kdy dovolávali mezinárodních zvyklosti, podle 
nichž se zachovávají určité předpisy zdvořilosti 
vůči nejvyšším představitelům cizích států; s ni
miž žijeme v míru a pokoji. Dnes vidíme, jak to 
bylo marné. Jak chcete slušnost vůči suverénovi, 
jenž nemá žádné hmotné moci, žádných armád 
a žádných finančních zdrojů, když vidíte, jak 
pramálo se stará o slušnost náš komunistický 
tisk i když jde o hlavu státu, jejž mnozí prchla-

LITERATURA
Dav či lid?

Gustav Ie Bon, Psychologie davu. Převedl 
Zdeněk Ullrich, vydalo Samcovo knihkupectví 
v Pražé v r. 1946. »

Právě před padesáti lety vyšel první český 
překlad tohoto díla pod názvem Duše davů. Dů
vodem nového vydání slavného díla světové li
teratury, překládaného do všech jazyků, však ji
stě není jen jubilejní příležitost, nýbrž zvýšená 
aktuálnost, ba naléhavost problému davovosti. 
Zájem o davové charakteristiky moderní společ
nosti ožil u nás již před válkou zásluhou čes
kého překladu knihy Ortégy v Gasseta Vzpou
ra davů a Huizingovy knížky Ve stínech zítřka. 
Vzpomínáme, jak byla tato díla horlivě vyhle
dávána za okupace. Tim více se hledala Le Ho
nová Duše davů, v českém zněni již téměř ne
dosažitelná.

Pomocí této knihy učili se čtenáři nahlížet do 
duchovního a psychologického podkladu fašis
mu a nacismu, učili se rozumět technice vůdcov- 
ských mythů a hlavně prohlížet ledví goebbel- 
sovské propagandy.

Bohužel nemá přítomný převod díla význam 
pouze historický, retrospektivní. Naopak, právě 
dnes v něm najdeme svůj ústřední problém: 
úspěch naši lidové demokracie záleží v tom. aby 
moc vycházela z lidu a nikoliv z davu. Mohu to 
říci’ i názorněji. Na májovém táboru jedné stra
ny slyšel jsem řečníka útočit na poslance jiné 
strany pro poslancův výrok, že zákony musi dě
lat parlament, a nikoliv ulice. Rečnik se postavil 
na stranu ulice. Byly činěny pokusy řešit ulici i 
otázky národohospodářské, ba i problémy justič
ní a školské.

Leč palčivost problému davu je u nás dána 

šuji za nejvě‘ši a nejmocnějši, když jde o presi
denta USA? A když to dělá oásnik na stránkách 
»Tvorby«, represenťačni revue komunistické? 
Všimněte si těchto veršů S. K. Neumanna 
z básně »1. máj 1947«- »Opovrhujeme ohyzdným 
dolarovým sokem a jeho stády vydržovaných 
chlapů a děv.« »Poslední fašistickou chamraď 
jednou udoláme, nemůže dýchat s námi, za
hyne.« — Když si při tom člověk pomyslí, jak 
snadno dostane punc fašismu každý, kdo se od
važuje mít v čemkoliv jiný názor než oficielní 
vedení strany, nejsou to věru žádné růžově vy
hlídky na svobodu míněni a na svobodné duchové 
závoděni. »Požer! Teď vchází pan Truman, im
perialismu graf. Co na tqm, je-li pokládán za 
hrdinu, všetečný a dravý. Opovrhujeme každým 
dolarovým paďourem.« Dolary bychom už asi tak 
snadno neopevrhovali. — Dej Bůh. aby zůstalo 
jen při této slovní vojně, nebo abychom na ni 
nemusili doplácet nouzi. Možná, že budeme ještě 
rádi, když zasě něco dostaneme z nějaké té te
tičky UNRRY.

Jaké měli nacisté plány. »Figaro« uveřejňuje 
»Vzpomínky* Himmlerova lékaře Dr Kerstena, 
Fina, jenž se dostal do nejužšího kruhu vedou
cích třetí říše. Figaro je vážný pařížský list a 
výslovné zdůrazňuje, že zmíněné »Vzpomínky« 
působí dojmem naprosté pravděpodobnosti. Proto 
je přinášíme i my, totiž některé výňatky z nich. 
Podle Himmlera tedy projektoval Hitler po ví
tězném skončeni války naprosté vyhlazení Židů 
na celém světě. Mírová konference, pří níž by 
byl Hitler jediným diktujícím, se měla konat 
v Norimberku. Místo ni se tam, jak známo konal 
soud nad hlavními nacisty. Byly připravovány 
také veliké přesuny obyvatelstva, jež by byly ne
úprosně zastihly i nás, nebof podle slov Himmle- 
rových »nebude naorosto místa pro negermánské 
rasy v německém životním prostoru«. Á tak vy
kládá všemohoucí pán německého Gestapa a 
vrchní veli'el všech koncentráků ještě celou řadu 
šílených plánů na přestavbu světa, jak by jí byli 
po vítězství prováděli. Nás budou snad zajímat 
ještě jeho plány na reformy manželství. »Man
želství, jak se dnes praktikuje, mi řekl Himmler, 
je satanským výmyslem církve řimsko-katolické: 
její zákony jsou naprosto nemravné, nebof jsou 
založeny na přesvědčení, že muži může stačit 
jediná žena. Po válce nebude již jednoženstvi 
závazné. SS a váleční hrdinové budou mít zvlášt
ní privilegia, především právo miti druhou ženu, 
která bude stejně zákonná jako první. Tito pri
vilegovaní budou dostávali speciální přídavky. 
Je samozřejmé, že dříve než někdo dostane po- 
vo’eni k bigamii, bude podroben vážnému lékař
skému zkoumáni. Jestliže nějaké žena nebude 
moci z viny manželovy miti děd, bude se moci 
obrátili na zvláštní úřad, jenž ji přiděli kvalifi
kovaného muže. Ditě, které se zrodi za těchto 
okolnosti, bude považováno za legitimní a ženin 
manžel je bude povinen za takové uznati«. Ne
máme naprosto důvodů pochybova’i o tom, že 
se náčiste vážně zabývali těmito plánv. Plynou 
velmi přirozeně z jejich zásad a z celého jejich 
učeni. Měli bychom se jen podivovat jak ne
omylně a jistě odstraňuje Prozřetelnost všechny, 
kdož chtějí babylonskou věž svých šílených ná
padů stavět na místo její věčné moudrosti.

Dčlají-li dva totéž, není to totéž? V zimě, když 
náhle napadlo hodně sněhu, dával pan pražský 
primátor Pražanům příklad pilnosti v odstraňo
vání sněhu a zametal jej sám na schodišti rad
nice. »Vývoj« se tenkrát pozastavil nad tim, jak 
pan primátor to koště nešikovně drží. Pan mi
nistr Procházka si sice při nacpáváni slamníků 
pro sjezd mladých lidovců počínal velmi šikovně, 
— ie také mnohem mladší než Dr Vacek, myslím 
však, že už nebudeme miti tolik soucitu s našimi 
ministry, až nám zas budcu v novinách vykládat, 
iak jsou přetíženi a iak zasluhují šetření. Totéž 
číslo »Vývoje« mluví ó dnešních mladých lidech, 
které prý generace jejich otců připravila 
o viru v poctivost politiky. Tak nevím, co ti 
mladí řeknou tomuto sentimentálnímu gestu 
svého minis'ra, na němž se mi nezdá být nic 
zvlášf moderního. Zdá se, že učebnice všelija
kých psychologii davu jsou stále ještě v kursu, 
aspoň ve svých laciných dodatcích.

samotnou společenskou organisací. Uskutečňu
jeme lidovládu v závodech a v obcích, a tu bylo 
velké nebezpečí, že se namnoze zmocni vlády lidé 
davoví, neodpovědní, pudoví, irracionálni. Ně
které obce prý opravdu zažily místo lidovlády 
vládu davu.

V obsáhlé předmluvě k Le Bonově knize Zde
něk Ullrich právem uvádí některé opravy autoro
vých pojmů, jak k nim dospěla sociologie za těch 
50 let od vydání díla. Jde hlavně o zúženi zá
kladních pojmů davu a sugesce. I když souhla
síme, že každému dílu musíme porozumět z jeho 
deby, nedomníváme se. že by dnešní doba byla 
duchovně vzdálena od konce minulého století. 
Vždyf víme, že dnešní doba nastoupila v hlav
ních tendencích právě v druhé polovině století 
předešlého: rozklad měšťáctva v nihilismu. únik 
této třídy do romantického nacionalismu, a ná
stup čtvrtého stavu v socialismu.

Le Bon nebyl vědec v přísném slova smyslu, 
dovedl však zachytit duchovní a psychologickou 
tvář rodící se doby a sugestivním způsobem vy
jádřit všechna její nebezpečí. Viděl blížící se ty
ranii davů a diktátorů a psal předem obranu spo
lečnosti ohrožené zmasověnim. Že na základě to
ho měl sklon ke kulturnímu pesimismu, tomu se 
.nemůže divit nikdo, kdo prožil poslední léta v 
Evropě. Le Bonův pesimismus však nebyl prost 
naděje (proti Spenglerovi a j.j. nebof věřit v mož
nost záchrany kultury změnou vzdělávacího sy
stému. •

A tu musíme uvésti, co citelně postrádáme v 
Ullrichově studii: jasné sociologické a sociálně 
psychologické rozlišeni davu a lidu. Pojem davu 
je v odborné literatuře hojně zpracováván, ale na 
formulaci pojmu lid, jenž se dnes stal zvlášť ty
pickým českým pojmem, dosud čekáme.

Dobře vydané a cenou každému přístupné zá
kladní dílo Le Bonovo nemělo by chybět v žádné 
knihovně. fm. 

Výzva k rodičům a k mládeži!
Blížj se prázdniny a mládež potřebuje změnu 

zotaveni. Chcete svým dětem připravit pěkné 
prázdniny f

Přihlaste je k pobytu ňa Slovensku.
Organisujeme tento rok výměnu mládeže v čes

kých a slovenských rodinách, Víte jistě dobře, jak 
důležité pro budoucnost naši republiky jc, aby se 
Češi a Slováci navzájem dobře poznali a. pozná
ním dospěli k většímu sblížení a opravdovému 
bratrství obou našich národů. Pobyt v rodině je 
k tomu nejlepšl příležitosti. Sblíží se nejen mlá
dež, ale i rodina ct celý okruh jejích známých. 
Vzniknou trvalá přátelství a vzájemné seznámení 
povede k porozumění jednoho pro druhého a změní 
tak jistě mnohou zatrpklost neb0 lhostejnost ve 
skutečnou sympatii.

Přihlašte se a pomozte na základech důvěry 
a lásky budovat krásnou a dobrou budoucnost 
našeho národa a státu.

Přihlášky přijímá do konce května Českoslo
venská společnost, Praha Valentinská ul. 1. 
Od ni dostanete i podrobné informace a dotazník. 
Můžete se hlásit také u všech okresních péčí 
o mládež.

Neváhejte! O vaše dítě bude na Slovensku dobře 
postaráno. Svaz péče o mládež bude dbát o to, aby 
se mládež dostala do rodin, kde pozná dobré pro
středí. Československá společnost.

Svaz péče, o mládež.

PRVNÍ ČESKÉ DÊJINY 
VATIKzíNSKÉHO KONCILU

Ir JOSEF KOBSLII

PAPEŽSKÁ NEOMYLNOST 
A JEJP OHLASY V ZEMÍCH 
SLOVANSKÝCH,ZVLÁŠTĚ 

CESKÝCH
Přesný historický výklad 

o vyhlášeni zná méhcx dogma tu na vati
kánském sněmu. Na základě dokladů 
probírá mladý církevní historik postoj 
biskupů Strossmayera, Jirsíka a Schwar
zen berga k vyhlášení dogmatu o papež

ské neomylnosti. Důležitý příspěvek 
k moderním církevním dějinám.

Stran 176, broi. Kéa 60.-
U vifcb hnihÁHpcA

NAKLADATELSTVÍ V PRAZE H,

UNIVERSUM VAOAV5KAUL.ii

KNIHA, v níž promluvil Bůh k lidem 
KNIHA, která je základem naší kultury 
RADOSTNA ZVÈST o dědictví, které 

jest nám přislíbeno od věčnosti. Slovo 
vyslovené Ježíšem Kristem a jeho 
apoštoly:

NOVÝ ZÁKON

který nám ukazuje-smysl našeho života. 
Tato kniha ležela na stole našich domo
vů jako duchovní pokrm. A bylo dobře. 
Bude dobře, bude-li dnešní člověk číst 
slovo boží k lidem

V viech knihkupců. Cena wrznniho výlisku Kč, 60

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD
V PRAZE n, KARLQVO NAMÉST! ČÍSLO 5

Se schválením nejd. pražského ordiniriátu 
• viech českých ordinariálů vychází

ČESKÝ KANCIONÁL 

SVATOVÁCLAVSKÝ
Vrací se k původnímu zněni chrámových pís
ní po stránce melodické, rytmické a textové. 
Je opatřen notami a napravuje tak nedostatky 
většiny českých zpř.vníků. Byl doporučen 
J.E.DŤ J. Beranem, arcibiskupem pražským, 

jako

f jediný zpěvník do našich chrámů 
Obsahuje 75 vybraných pisni

l Cena váz. výt. v pláini Kčs 30*-

VYDAL NEJD. PRAŽSKÝ ORDINARIAT PÉCI OBECNÉ 
JEDNOTY CYRILSKÉ V NAKLADATELSTVÍ

UNIVERSUM. PRAHA I!. VÁCLAV SK A UL. 12

Vychází s církevním schválením.
Dobrovol. oHspěvky na vydávání časopisu Isop vítány. 
Vydává Svatováclavská Liaa v Praze IV.. Hradčanské 
náměstí 8. — Telefon 617-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází týdně — Předplatné na celý rok 
Kčs 70.—. jednotlivá čísla Kčs 1.30. - Poštovní spoři
telna Praha 208.401. — Řídi P. Adolf Katar T J. 
s redakčním kruhem — OdDOvědný redaktor Josef 
Bláha. — Používání novinových známek Dovoleno 
ředitelstvím Dost a telte rafů. — Dohlédacl tx>št úřad 

Praha 25. — Vytiskl Živnotisk v Praze XIL
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Dr. Bohuslav Jar olim e k. opat strahovský.

Boží Tělo
Sva'kcqg B ižiho Těla je vlastně každá neděle. 

Největším svátkem Božího Těla jest Zelený 
čtvrtek. Ale nejslavnějším a v nejužším smyslu 
výhradním zůstává »Boží Tělo«, připadající na 
č.vrtek po svátku Nejsvětější Trojice, devět 
týdnů po Zelenem čtvrtku.

Kdežto na Zelený čtvrtek se připomíná a li
turgicky takřka zpřitomňuje ustanovení 
Nejsvětější Eeuchanstie v soukromí jerusalem- 
ského večeřadla, ustanoveni obé.i mše sváté, 
prvního eucharistickébo přijímání, stal se svá
tek Božího Těla veřejným vyzná
ním eucharistické víry, nejslavnější 
manifestací, triumfálním průvodem eucharistic- 
kého Krále.

»Dům můj jest domovem modlitby«. Nejenom 
to. Katolický chrám jest též domem oběti, siní 
hodovní, večeřad.em, přednáškovou síni školy 
Kristovy, koncertní síni koncertů nejušlecblilej- 
ších — byt by to byly jen proste písně zbožného 
lidu nebo šepot jeho modliteb, nebo zpívaný chór 
řeholniků — shromaždištěm, společným domem 
křesťanské obce, královským palácem i vězením 
eucharistickébo krále a vězné. A přece sí Kristus 
žádá aspoň občasného vyji.í z prostor chrámový ch 
na ulice a náměstí a zastavení na oltářích mimo 
prostory posvěcené.

Svátek Božího Těla jest jedním z praktických 
dokladů zásady, že náboženství není jen věci 
soukromou, nýbrž že patři i mimo soukromí 
vlastni komůrky i mimo soukromí prosior chrá
mových, to znamená, že patři i do života veřej
ného. Ne nadarmo přece upozornil Kristus Pán: 
»Kdo mne vyzná před lidmi, toho vyznám 
í já...« Jestliže věříme, že Kristus mluvil pravdu, 
protože je vtělený Bůh vševědoucí a pravdomluv
ný, a že mohl činiti všecko, protože je všemo
houcí, pak věříme i v možnost i ve skutečnost 
přepodstatnění, v zázrak Eucharistie a vyvozuje
me z toho důsledek: úctu až k adoraci, jež pří
sluší jedině Bohu. Kristus, přítomný v nejsvětěj- 
ši Eucharistií, opouští jednou za rok ve slavném 
průvodě katolický chrám a ubírá se se svým věr
ným a věřícím lidem, se svými učedníky, násle
dovníky i služebníky ven mezi veškeren lid. aby 
přijímal od něho projevy holdu, jenž mu pří
sluší jakož'o božskému Králi a v odměnu za to 
mu rozdával nejsičdřejší dary svého požehnáni.

Svátek Božjho Tě’a jest z nejnoetičtějších 
svátků celého roku. Soustřeďuje a používá takřka 
všech estetickýah prvků, jež má k disposici člo
věk i příroda: oltáře, ozdobené kvítím, svícemi, 
obrazy i stromovím, spolky ve svých krojích, du
chovenstvo, prapory, družičky, vůně kadidla, 
hudba, zvony, střelba, zpěvy i modlitby, slunce 
i ptactvo i jaro — to všecko se spojuje v jeden 
mohutný- a sugestivní náboženský zážitek eucha- 
r tetické víry, úcty, radosti, lásky, vděčnosti, dů
věry i — statečnosti. »Ježíši, Králi nebe i země.« 
»Sestupte andělově s nebe.* »Zvěstuj Těla vzne
šeného.« »Chval, Sióne, Spasitele.« »Chléb s nebe 
dal jsi jim.«

Kristus si činí nárok na celého člověka, na 
jeho tiché soukromí i na jeho život veřejný. 
Křesťanská zbožnost. Je-li důsledná, projeví se 
nutně i navenek. Důsledná zbožnost nemůže 
zůstat ukryta. Je to zbožnost radostná, poetická, 
sváteční stejně jako zbožnost nejvšednějších dnů. 
míst i zaměstnání.

Úcta eucharistická, podobné jako úcta ma
riánská, jest nejjemnějším květem ka'olické víry 
a zbožnosti. Jest nadšeně milována a rozšiřována 
r. jedné strany a s druhé strany pohrdána a pří
mo fanaticky potírána. Exis’uje skryly i zjevný 
boj prii Božímu Tělu. Nabízejí se náhražky dě
tem: výlety do přírody, zábavy, pohoštění, a'd, 
jen aby dítky nemohly přijití k Němu A přece 
On výslovně prohlásil: »Nechte maličkých přijití 
ke mně.« Krásnější než všecky květy a divý svě
ta i přírody jest krása nevinných dětských duší, 
které doprovázejí eucharistíckéhn Krte‘a v theo- 
forickém průvodu božítělovém Pro dospë’é vě
řící pak jes'. účast v průvodu Božího Těla vteťnS 
samozřejmostí. Aspoň měla by být. Za určitých 
okolnosti však jest projevem veliké náboženské 
síly. Ničeho se člověk tak nebojí jako posměšku.

»Dána Jes< mi všeliká mOc na nebi I na 
zemi«, bylo jedno z posledních slov Křis ových 
na té*o zemi Toť jen potvrzení a bližší vysvět
lení jiných jeho slov: »Ano, já jsem král« 
A ještě jiných: »Vezměle a jezte. Totoť jest tělo 
mé... To čiňte na mou památku!«

Aí žije eucharistický Král!

I dnes zůstává lidstvo jedinou rodinou

Již delší dobu přinášíme zážitky a zkušenosti československého misionáře v srdci čer
ného světadílu: Afriky. Zde jej vidíme se skupinou mladých černochů, které z polo- 

zviřecihó divošství přivedl již svou trpělivou prací na práh Kristova kněžství.

Vina a trest
Zrušení trestu smrti v SSSR rozvířilo tuto 

otázku i u nás. Má-li i u nás býti. zrušen. nebo 
je-li vůbec oprávněn, je-li vůbec s lidstvím slu
čitelný. Otázka nenová. Vime dobře, že v prvni 
republice trest smrti takřka neexistoval, protože 
president Masaryk k němu de facto sahal velmi 
zřídka. A přece zvěrstva druhé světové války, 
zvěrstva fašismu a nacismu ukázala, že humanis
mus evropského lidstva byl falešný, umělý, že 
evropský člověk se nestal lepši. lidštější, citlivěj
ší, jak by tomu právě ono oficiální opomíjení 
trestu smrti nasvědčovalo. Lidstvo se nestává lep
ši theoretickými dekrety ideologů, kleté mimo to 
často vyplývají z nesprávných předpokladů, nýbrž 
tvrdou osobni převýchovou, trpělivým zdokonalo
váním sebe sama, každého jednotlivce.

Otázka trestu smrti má několik hledisek. I ona 
může být nejpokrytečtějším propagačním hes
lem. Možno zrušiti trest smrti a přesto ničili lidi 
v celých hekatombách. Dosvědč! to každý, kdo 
byl třeba jen chvíli v německém koncentračním 
táboře. Gestapácká Schutzhaft nebyla právním 
trestem. Mohli jste v ní být léta a nebyli by to 
právně zapsali do rejstříku vaší občanské zacho- 
valosti. Nikoho nenapadlo, aby s vámi začínal 
nějaký proces, aby vás odsuzoval k smrti. Bylo 
tam mnoho lidi, kteři nedovedli vůbec říci, proč 
tam jsou. A přece každý ví. že nebylo bezpráv
nějšího tvora než takový Schutzhäftling; život 
kteréhokoliv komediantského psa byl cennější a 
zajištěnější, než jeho život. Nač to dále rozvádět, 
když jsou o těchto věcech takřka celé knihovny? 
Zaměstnanci z krematoria objížděli v Mauthau
senu blokové baráky každého rána a vykřikovali 
před nimi, zda jsou tam mrtví, jako vykřiko
vali na našich vsích hadrnici. zda mají někde na 
prodej králičí kůže. A stejně je známo, že takové 
oceňování lidského života nezmizelo ze světa ve 
chvíli, kdy se zhroutil nacismus, že jsme jeho dost 
četné příklady mohli vidět i v osvobozené zemi 
Masarykově. Zrušíte-li tedy trest smrti, nedosáh
nete tim záruky, že se tyto zjevy nebudou již ni
kdy opakovat, ba dodáte tim jen ještě více odva
hy právě vyvrhelům, kteří v nich mají zalíbeni.

Pan minisfr Procházka, universitní profesor 
právnické fakulty Masarykovy university, se také 
nedávno vyslovil pro zrušeni trestu smrti a odů
vodňoval to takto: »Jsme si vědomi, že trest smrti 
Je absolutní trest a takovému trestu může odpo
vídat jen absolutní vína a protože žádnou lidskou 
vinu nepokládáme a nemůže pokládat jako křes
ťané za absolutní, máme trest smrti za kaniba
lismus a barbarství.«

Citujeme podle novin. Ony odpovídají za 
přesnost citátu, jenž tak jak leží, obsahuje mnoho 
nepřesnosti. Kanibalismus na př. pokud vím. zna
mená lidojedství. Církev katolická, která nikdy 
neupirala řádné a legitimní vládě právo trestat

a. ; : .’. rt v . ■

■zločince ttestem smrti, sankcionovala tedy bar
barství .a lidojedství? Trest smrti neni absolutní 
trest. právě pro křesťana ne. Pro věřícího kř^- 
ťana neni totiž tělesná smrt absolutním koncem. 
A právě odsouzeni k smrti může být pohnutkou 
k pokání, k lítosti, kterou teprve dostává lidský 
život, i život zločincův, svou absolutní formu.

Věřící křesťan může, jako soudce nebo pod., 
o trestu smrti rozhodnout s klidnějším svědomím 
než skeptický agnostik, jemuž je pozemský lidský 
život'nej vyšší, absolutní hodnotou a jenž nikdy 
neví, co vlastně za hrobem je. Věřící křesťan ví 
dobře, co to je milosrdenství, a proto jistě nesáh
ne k trestu smrti snadno, a lehkomyslně. Jsou 
však viny tak těžké, nebo jsou lidé tak nenapra
vitelní, že lidsky řečeno, neni jiného východiska. 
Může přitom dojít k omylům, člověk nevidí nikdy 
do srdcí. To musi vždy nabádat k opatrnosti a 
rozvážnosti, ne však k nerozhodnosti. Křesťan, vy- 
náši-ii svůj rozsudek podle svého nejlepšíha vě
domí a svědomí, iej může vynést klidně, protože 
ví. že věčný Soudce zde je stále, aby napravil to. 
v čem by snad lidská nedostatečnost, možná ne
úmyslně, někomu ukřivdila.

Tedy tělesná smrt neni pro křesťana absolut
ním trestem, a nemusí mu odpovídat absolutní 
vina, což je zejména při procesech politických věc 
velmi relativní a často nerozřešitelná.

Ještě několik slov k větě: »Žádnou lidskou 
vínu nepokládáme a nemůžeme pokládat jako 
křesťané za absolutní.« Pan ministr měl asi na 
mysli napravitelnost nebo odpusťitelnost viny. 
A v tom smyslu má pravdu. Křesťan má opravdu 
žít z přesvědčeni, že »kdyby vaše hříchy byly jako 
šarlat, nad sníh zbíleny budou«. To platí o hří
ších jako jednotlivých faktech. Vedle nich jsou 
však určité niterné disposice, většinou negativní, 
kíeré způsobuji, že člověk vlastni vinou odpuště
ni nedojde, protože zvláštní deformací mysli do
jde do stavu zatvrzelosti. ve kterém svoji hříš
nost vůbec nechce vidět, néchce uznat. A v tomto 
směru lze skutečně dojít na hranice absolutna, 
které Kristus Pán nazývá hříchy proti Duchu sv. 
a prohlašuje o nich, že nedojdou odpuštění, ani 
na tomto, ani na onom světě.

Člověk íe tedy přece jen schopen absolutní 
viny. Trest smrti však s ní nemá nic společného 
a my známe přiklad zločince, jenž na popravišti 
vyznává, že spravedlivě trpi to. co trpí, a jenž 
nřes»o tentýž den je v ráji se svým nejvyšším 
Soudcem. Známe jej pod jménem kajícího nebo 
svátého Lotra. ak.

O chystaném Školském zákoně Informativně pro
mluví p. V. Jandeéka a pl K. Mílenovská 5. června 
1917 o 8. hgd. več. v Břevnové, Bělohorská 33. v hotelu 
na Marjánce. Pořádá místní odbočka Svazu katol žen.

Nechie mluvit jednou 
mrtvého

Anglický list »Universe« uveřejnil o mně ve 
svém vydání ze dne 16. května t. r. tuto noticku: • 

»Špiclové kazatelů se vrátili. Česká policie, 
vedená komunistickým ministrem vnitra Václa
vem Noskem, pokračuje v praktikách, pro kte
ré bylo nedávno několik nacistických agentů 
v Československu souzeno. Sleduje kněžská 
kázáni.

P. Štěpán Trochta, ředitel pražského Salcsián- 
ského ústavu, jenž přežil několik nacistických 
koncentračních táborů, byl zatčen a podroben 
křížovému výslechu pro svá kázání, konaná 
v Olomouci na Moravě.

Jiní kněží byli zatčeni a vyslýcháni pro na
rážky na totalismus a komunismus. Jeden špicl 
chodil v klerice do semináře na přednášky.«

Jelikož nejsem ve vězeni a nebyl jsem zatím 
ani československou policií zatčen, mám možnost 
zaujmoutl k této nesprávné a rozhodně tendenční 
zprávě veřejně své objektivní stanovisko. Nutí 
mě k tomu i láska k pravdě. Nepatřím rozhodné 
k těm československým občanům, kteři mají zá
jem na poškozováni dobrého jména své republi
ky. Ve skutečnosti se měla tedy věc takto:

Asi koncem října 1946 uvolil jsem se na opě
tovnou naléhavou žádost některých olomouckých 
katolických kruhů přednést! řadu konferencí ná
boženského obsahu pro katolickou inteligenci 
V tamním proboštském kostele sv. Mořice. Jelikož 
mi bylo výslovně uloženo promluviti o aktucl- 
nich problémech, mluvil jsem také o individualitě 
člověka o lidské svobodě, o rodině, výchově a 
škole a o přirozených právech a povinnostech 
člověka i společnosti, o vzájemných vztazích, 
povinnostech a právech jednotlivých národů a 
pod. Prohlásil. jsem hned na začátku, že nemám 
v úmyslu'kritisovati in concreto naše speciální 
poměry, tím méně naše státní zřízení a všechno 
to. co se nyní podniká v ohledu kulturním, so
ciálním i hospodářském, nýbrž že chci vyložitl 
upřímně a otevřeně křesťanský názor na sociál
ní reformu společnosti lidské, tak jak vyplývá 
z křesťanské nauky a z papežských sociálních 
encyklik. Zdůraznil jsem dále několikráte v prů
běhu svých promluv, že noni mým úmyslem pro- 
hlubcvati domnělé rozpory v názorech mezi 
křesťanstvím a tím. co se dnes v ohledu sociál
ním u nás děje, nýbrž naopak dokázat!, že tyto 
rozpory jsou opravdu jen zdánlivé, vyplývající 
z nedostatečné znalosti zásad křesťanských, které 
v mnohém nejenže neohrožují sociální vývoj 
k lepšímu, nýbrž naopak ukázaly se v podstatě 
velmi záchranné, pokrokové a průkopnické. 
Veškerý tón mvch řeči směřoval k tomu podpo- 
rovati spravedlivé a duchu evangelia odpovída
jící tužby lidu a státu ve vědomí katolíků. Roz
hodně nebyly mé řeči státu nepříznivé, nýbrž 
v křesťanském smyslu nanejvýš lidské, spraved
livé a vlastenecké. jak mě k tomu nutilo konečně 
mé vlastenecké a lidské svědomí, prohloubené 
a upevněné několikaletým příšerným utrpením 
v německých koncentračních táborech. Ve skuteč
nosti se našel mezi posluchači někdo, komu mé 
vývody neseděly. Nevim. zda jim nerozuměl, nebo 
byf ovládán zlou vůlí. Opravdu mne udal u ně- , 
kterého státního úřadu v Olomouci pro několik 
ojedinělých vět. vytržených z celkového kontextu. 
Jest snmczřeimo. že vétv takto ze souvislosti vy
tržené. nabyly zcela jiného smyslu. Ale ani tak 
v nich nebylo nic, co by bylo v rozporu se zá
konem. a neobával bych se z nich před sprave
dlností zodpovídat.

Po nějakém čase byl j6em povolán na státní 
bezpečnostní policii v Praze, kam bylo ■ udání 
úředně postoupeno, kde jsem byl velmi korektní 
formou a s příslušnými omluvami požádán, abych 
se k jednotlivým bodům udáni vyjádřil. Nadikto
val jsem si. bez nejmenšiho nátlaku svůj proto
kol. podepsal jei a v dobrém isme se s panem 

. referentem rozešli. Po čase objevila se v olo
mouckém »Našinci« nějaká polemika ve věci 
mých kázáni, na kterou jsem byl náhodně teprve 
až asi po týdnu k mému celkem nemilému pře
kvapeni upozorněn. Nebvla mnou osobně inspi
rována, neměl jsem žádného zájmu o této pro 
mne ce’kem nepříjemné záležitosti se baviti. Po
važoval jsem celkem za užitečnější r.a celou věc, 
jeiiž vznik jsem přičítal spiše neuvědomělosti 
nějakého občana než zlé vůli, zbytečně neupozor-

(Pokračování na str. 2J

ivodk nezis.uéňo idealismu je ztvárněno v takové 
stavbé kostela, která se uskuteční uprostřed žha
vé africké poušti, u lidi, které třeba neúnavně 

učili práci a životu vůbec.
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Nechte mluvit jednou mrtvého
(Dokončeni se str. 1.) 

ňovati. Zjednávat! si lacinou popularitu mě již 
vůbec nenapadlo.

Přesto jsem byl po čase opět volán k vyšetřu
jícímu soudci, ke krajskému soudu na Pakráci 
v této záležitosti. 1 tam se iflnou jednali velmi 
ohleduplné, ba skoro úzkostlivé. Neřekl jsem nic 
nového, jenom jsem žádal, aby můj policejní pro-, 
tokol byl přijat také jako protokol soudní. Pro 
zajímavost podotýkám, že hned nějaký den nato, 
jsem byl povolán jako svědek u mimořádného 
lidového soudu proti komisaři Gestapa Kurtu 
Oberhauserovi, který mne poslal do Mauthause
nu a který byl odsouzen k smrti.

Po nějakém týdnu jsem byl ještě vyšetřován 
pclicii ve véci svých osobních příjmů (kterých 
nemám) a o mých maje kových poměrech neb 
mrjetku (který také nemám), tím bylo prozatím 
všechno skončeno a domnívám se. že snad defini
tivně. Kdybych snac přesto byl ještě povolán 
k zodpovědnosti, jsem prost veškerých cbav, 
poněvadž jest mně jasné, že jsem se ničeho proti
zákonného nedopustil ani dopus'iti nechtěl, nýbrž 
naopak, snažil jsem Se všude a všemi silami 
nezištně svému národu a státu prospívali.

Neodváži! bych se nikdy o'této celkem trpké 
záležitosti veřejně psáti, kdyby mne k tomu 
právě veřejné nesprávné a rozhodné tendenční 
podání mého případu nepřinutilo. Bylo by nesvé- 
domité s mé strany, kdybych i v tomto případě 
mlčel, neboť moje mlčeni mohlo by býti posuzo
váno, jako úmyslné. Nechci, aby jej bylo v ne
prospěch naši státní a národní věci zneužíváno. 
Tím by tak bylo zhruba to. co jsem chtěl veřejně 
řičí, skončeno. Přesto dovoluji si ještě dodatkem 
připojit!:

a) Již před rokem jsem obdržel z Ameriky 
výstřižek z nějakých novin, kde jsem byl dokon
ce namalován (in persona!) a dokonce v taláru 
(ten jsme bohužel v Mauthausenu nenosili) jak 
stojím před namířenými hlavněmi gestanáků. 
kteři mne popravujl. Gestapáci sice po mně stří
leli, ale díky Bohu ještě tu žiji a dýchám a dou
fám dokonce i v další ochranu Prozřetelnosti 
Boží.

b) Jest vidět jak bedlivě jsou naše poměry 
sledovány a jak kažcý chybný krok jest snadno 
v cizině tendenčně v náš neprospěch zpracová • 
ván Měli bychcm snad dávati na své počínáni 
bedlivější pozor, abychom svými neuváženými 
kroky nedávali cizině zbytečně podnět informa
cím. které nám před mezinárodni veřejnosti 
škodí.

c) Konečně zde prohlašuji, že si nepřeji, aby 
mne někdo nr.važoval za pronásledovaného a 
mučedníka. Kdyby však mne za takového přece 
chtěli někteří považovati, tož je prosím, aby da'.l 
výraz svému soucitu lim. že mi pošlou ve pro
spěch našich chudých chlapců Salesiánského 
chlapeckého domeva v Praze VilI-Kobylisích 
nějaký pěkný příspěvek, poněvadž se opravdu 
snažíme výchovávati z nich křesťany rozumné, 
spolehlivé občany a dobré vlastence.

P. Stépán T r o c h t a,
ředitel Salesiánského chlapeckého domova, 

Praha VlII-Kobylisy čp. 640.

Ještě z ruské církve
V témže článku, z něhož přinášíme krásnou řeč 

astrachánského biskupa, pronesenou při volbě no
vého patriarchy moskevského, jsou také některé 
konkrétní údaje o situaci v ruské církvi, které bu
dou zajímat také naše čtenáře. Dnešní situace se 
dá přibližně shrnout takto: Znovuzřizeni moskev
ského patriarchátu je událostí nesmírného význa
mu. Loyální chováni cirkve za války — nacisté 
vedli proti ruskému lidu válku nejkrutéjší — vy
světluje-z velké části, ne však úplně, úctu, kterou 
ji nyni státní správa věnuje. Autonomní církev 
vedle všech ostatních náboženských společností or- 
ganisuje svobodně svůj vnitřní život .Existuje

lak žije ruská církev? HUDBA
Katolická francouzská revue »La vie intellec- 

tuelle« z dubna tohoto roku přináší několik oo- 
hledů na život pravoslavné církve ruské. V re
dakčním úvodu se pravi. že tylo zprávy pochá
zejí z jistého pramene. Tamtéž se připomíná, že 
se v nich uvažuje o situaci ruské církve, nikoliv 
se stanoviska politického, nýbrž očima čistě křes
ťanskýma.

»Všecky informace, které nám tamodtud při
cházejí. nám ukazuji vážnost a svéžest křesťan
ského života, čerpaného z pramenů evangelických 
a liturgickéých a směřujícího, jak se zdá mnohem 
více než na západě k .čcem nadzemským a bu
doucím. Poslyšte na př. řeč. kterou stařešina pra
voslavných biskupů Filip, arcibiskup astrachan- 
ský, oslovil J. S. Alexeje, patriarchu moskevského 
a celé Rusi, při jeho intronisaci na patriarchální 

prestol dne 2. února 1945:
Nově zvolený a povolaný patriarcho moskev

ský a celé Rusi, metropolito Alexeji! Sněm pravo
slavných biskupů ruských tě pozdravuje s nevý
slovnou radosti, náš milovaný vyvolence. Ve vel
kém historickém okamžiku života lidstva, za okol
nosti v dějinách církve ruské nevídaných, když 
celá pravoslavná církev ve svých vedoucích a 
representantech se spojila s námi v duchovním 
společenství bratrské modlitby, jsi byl zde, v srdci 
naší drahé vlasti s dovolením Ducha sv. a Pra
vice Nejvyššího zvolen jednomyslně, Jediným sou
zvukem srdci, jedinou vůlí biskupy, zástupci 
kněžstva a věřících ruské církve, patriarchou Mo
skvy a celé Rusí na prlmaský trůn moskevský.

Když jsem otevřel knihu života, slovo Boži, 
abych zvěděl, co řekne o tobě Pán v tomto veli
kém okamžiku života naši církve, četl jsem tato 
nezapomenutelná a nesmírně drahocenná slova 
velikého apoštola národů: »Projevujme se ve všem 
Jako služebnici Boži... ve slově pravdy, se zbra
němi spravedlnosti po pravici I po levici. (II. Kor. 
VI.)

S láskou a dojetim jsem políbil tato zlatá slo
va velikého Pavla á řekl jsem si v srdci: »Ano, 
právě nyní nebo nikdy Jindy, nyní, kdy svět, po
dle slov apoštolových Je celý pohroužen ve zlu, 
kdy vynakládá všechny své síly, aby pronikl se 
svou nespravedlnosti a proradnosti do nitra Círk
ve Kristovy, takže vidíme i tam pokusy o zfalšo
váni pravdy Kristovy, o směšováni spravedlnosti 
Boži se spravedlností lidskou, nyní Je tvým úko
lem, Jenž jsi se stal hlavou církve ruské, bditl nad 
pravdou Kristovou »se zbraněmi spravedlnosti po 
pravici 1 po levici.«

Od nynějška ti bude náležcti vysoký titul 
»ncjsvčtějši Otec«. V tomto titulu se soustřeďují 
nejčlstší, nejpodivuhodnější a ncjvyšši Ideály, tuž
by a naděje pravoslavného lidu ruského.

Od nynějška se budou srdce všech ditek círk
ve vzpinati k tobě, jakožto k nositeli Kristovy 
pravdy-, spravedlnosti, Církve, křesťanského svě
domí a vědomi.

Je-li nějaký lid. jenž miluje spravedlnost, jenž 
hladoví a žizní po spravedlnosti, jenž sténá po

90 biskupství a v nich 27.000 farností a 87 klášte
rů, na přiklad Lavra sv. Trojice a sv. Sergeje 
u Moskvy. Církev si obstarává sama pvé hospo
dářské potřeby, liturgické knihy, zvony, svíčky 
atd. V prvním svazku revue »Rusko a křesťan
ství«. vycházejíc! v Paříži, jsou přehledné ob
sahy článků, které vyšly v Revui moskevského 
patriarchátu. Protináboženská taženi přestala a 
protináboženská musea jsou zavřena, ostatky svi
tých byly vráceny a stejně tak se vrátily do chrá
mů lkonostasy. zachované v musejich. Theolo
gické akademie funguji v Moskvě a v Leningradě; 
v Kijevé a Oděse Be máji brzy otevři! dalši.JSemi- 

spravedlnosti, jenž očekává »nové nebe a novou 
zemi«, jak je to jisté věřící lid ruský.

Tvé jméno bude navždy požehnáno, jestliže 
tento lid, prahnoucí po spravedlnosti bude v tobě 
vždycky viděli pevného a neochvějného bojovní
ka za spravedlnost Kristovu.

Ty řekneš: Toť hrdinské dílo. — Ano! Je to 
dílo, které dnes vyžaduje mnoho hrdinství. Ale 
což primasové moskevští nehynoucí památky, na 
jejichž trůn nyní usedáš, především Filip. Her- 
mogenes a Nikon, jimi byla spravedlnost Kristova 
dražši než život, nebudou spěchali, aby ti poskytli 
nebeskou pomoc?

Což lato událost, jejímiž jsme nyní s takovou 
radostí svědky, je náhodou? A v osobách těchto 
andělů a zástupčů východní církve, kteří jsou 
nám nekonečně drazí, je to do jisté míry celá Cír
kev, která se bude modlit s námi, aby Bůh Spra
vedlnosti upevnil tvé sily pro heroickou službu 
spravedlnosti. A my též, tvoji spolupracovnici, 
kdykoliv budeme stáli před oltářem Nejvyššího, 
věčného »Slunce spravedlnosti«, s Beránkem, jenž 
tam spočívá jako oběť za mír a za věčnou spra
vedlnost, i my se s hlubokou vírou a láskou bu
deme modlit za tebe: »Na prvém miste se rozpo
meň, Pane, na našeho svátého Otce Alexeje, pat
riarchu Moskvy a celé Rusi, a dej mu, pro svátou 
Církev svou, aby žil dlouho v pokoji, pln otnostl. 
cti a zdrávi a aby hlásal statečně Tvou pravdu.«

Sila naši viry a naší modlitby tě posílí při 
splňováni tvého díla.

Ty pak. v těchto velkých a svátých dnech 
svého života, pod vonným dechem modlitby, kte
rou vysílá Církev za tebe, ty tedy, milosti Ducha 
sv.. s vírou plnou důvěry se obrať k našemu nej- 
vyšsímu Pastýři a modli se k němu za nás, své 
bratry, slova modlitby, které se on modlil v před
večer svého utrpení za nás k svému nebeskému 
Otci: »Posvěť Je svou pravdou, zachovej Je v lás
ce, v Jednotě duší a srdcí, aby byli jedno. (Jan 
XVII.) Posiluj svou církev, ochraňuj JI svým mí
rem. odstraň z ni všechna pohoršeni a přijmi 
všechny její dítky do svého království.«

A nyní, podle starobylého zvyku pravoslavné
ho. přijmi od nás, náš předrahý vyvolence, poctu 
hlubokého skloněni s vřelými přáními a modlit
bami. abychom ^Jé viděli po dlouhá léta zdobili 
církev Kristovu, řídit! loď církve po cestě spra
vedlnosti Kristovy, splnili tvé veliké dilo, plné 
zodpovědnosti, splnit! je s radosti a mužnosti, 
s vírou v odměnu, abys po Jeho dokončeni mohl 
říci úsly sv. Pavla: »Dobrý boj jsem bojoval, běh 
jsem dokonal, víru Jsem zachoval. A nyní je mi 
přichystán věnec spravedlnosti, jejž ml dá Pán, 
spravedlivý Soudce v den veliký: a nejenom mně. 
nýbrž všem těm. kdož čekaji s láskou na Jeho 
zjeveni.«

V této řeči cilite skutečně vanuti Ducha sv.. 
o této řeči nelze Picí, že by to býla bouhá příle
žitostná slova. A proto, myslím, nelze říci, že celé 
to znovuzrozeni pravoslavné Církve je pouhým 
politickým manévrem, jak to tvrdili Němci a jak 
jsme snad i my k tomu někdy nakloněni.

náře dvojího stupně existuji v diecésich. nebo se 
projektuje jejich zřízeni. V chrámech se vyučuje 
náboženství, a to jak pro děti, tak pro dospělé a 
tamtéž se konají náboženské přednášky se světel
nými obrazy. Kostely si snadno mohou opatřit ma
teriál. jehož je třeba k opravám a k novostav
bám. Kněžstvo není povinné vojenskou službou, 
biskupové mají 1: disposici automobil. Bylo by 
možno vypočítávatl řadu takových jednotlivosti. 
Je snad ještč zajímavé poukázat na to. že ze
mřelý patriarcha Sergius se volmi zajímal o theo
logickou práci a že z podnětu patriarchy Alekseje 
se rýsuje jakési liturgické hnuti.

Janáčkova Missa glagolskaja.
Pres své čistě světské zaměřeni Pražské jaro 

zakončilo na závěrečném koncertě hudbou du
chovni a podle několika kompetentních svédků 
starý Janáček rozdrtil svoje sousedy, netmoder- 
nější skladatele dávané téhož večera. O duchov- 
nostl Janáčkovy Glagolské mše je se však třeba 
dohodnouti. Janáček sám se vyjádřil: »Chtěl 
jsem zde zachytit viru v jistotu národa na pod
kladě ne náboženském, ale na tom mravném, 
silném, který si bere Boha za svědka.- Jako 
mnoho nábožensky neuvědomělých lidi Janáček 
činí rozdíl mezi vírou náboženskou a vírou sub
jektivní. více méně panllicislíckou. Je otázka, 
zda je více v nevýhodě Janáček nebo katolíci, 
kteří by rádi opřeli své přesvědčeni o projev 
geniálního hudebníka, neboť přes všecku nevy
rovnanost a výstřednost autor Glagolské mše ie. 
byl a bude z ƒejsilnějšich representantů naší 
hudební tvorb/ V odpověď spokojme se ziištč- 
nim, že konec konců mel Janáček své nadáni od 
Boha a že celkem na tom nezáleží, co myslil ná
stroj o virtuosovi, jenž ici použil. Ostatně neby! 
si Janáček tolik jist svou beznáboženskosti. když 
se v témž interviewu přiznává, že chtěl vzbuditl 
ovzduší cyrilometodějské, tedy křesťanské a ka
tolické.

Janáčkova Glagolská mše není dílo liturgic
ké. ale je komponována na liturgický text, dů
kaz to. že se lidský duch, byť nejmoderněiši. 
věčně bude vraceti ke slovům Církve, chtěje 
vyjádřili něco velikého, všelidského, nadčaso
vého. Svědčí o tom i právě zde provozovaná Li
turgická symfonie od Artura HoncgSera a mno
ho jiných děl, soudobých skladatelů, iako Ca
plet. Messiaen. Szymanowski. Vycpálek. Kube
lik atd. Janáčkovo zhudebnění mešního ordlna- 
rla |e velmi originální, čistě slovanské a dravé 
životni energií. Jeho vyiádřovael prostředky 
jsou někdy velmi primitivní, ale jeho dynamis- 
mus vám nedopřeje času, abyste si to uvědo
mili. nedopustí, abyste zůstali neutrálními, a 
není to žádné bezprávi. neboť kořeny Janáčko
vy hudby tkvi hluboko v rodné jeho zemi, v li
du, z něhož vyšel a jenž po tisíc let žil hlubo
kým křesťanským životem. Z těchto důvodů 
není Janáčkova Glagolská mše jen rozmarným 
projevem originálního skladatele, nýbrž skuteč
ným vyznáním viry země cyrilometodějské, 
mluvicí jeho zpěvem a hudbou. Když jsme ji 
poslouchávali za dob okupace, shrnovali jsme 
do ni svůj dyoji protest: jednak proti národní
mu utlačovatcli. jednak proti zviřeci filosofii 
nacismu. Dosáhl tedy Janáček svého původního 
ůrqvslu.

Když už jsme se zmínili o Pražském jaru, bu
diž mi dovoleno několik otázek. Proč bylo při 
pořádáni programů opominuto naši duchovní 
hudby gotické a Proč byli z nich vyloučen! skla
datelé soudobí? Proč nebyli vzati v Dotaz od
bornic! z těchto oborů, jakým právem se do
stalo rozhodováni do rukou několika soběstač
ných jedinců? Vime ovšem, že celý podnik byl 
již v zásadě pochyben, když nepostavil na první 
místo duchovni hudbu, jež vyvěrá z ncjhlubšich 
zdrojů a přlnáši nám nelvyšší kulturní hodnoty, 
ale chyba neni len u našich nepřátel, vždyť ka
tolíci sami bývají zcela lhostejni k těmto pokla
dům. Jarmarcčné umění, iež se provozuje na to
lika našich kruchtách, je strašným důkazem na
ší nekulturnosti, a přece Sé jen ohlédnout, měli 
bychom k disposici nejčistší veledlla lidského 
ducha! Nejsmutnějši je. že jejich cenu nám mu
sejí objovlti nevěrci... O. A. T.

Na vinicích v Moravském Slováčku rád by vy
pomohl tfl týdny svobodný úředník, katolík, z Prahy 
(v době od ÍS. června,, zprostředkovaní tarnim úřa
dem vítáno. Nabídky pod značkou IKA ís« do adm. 
Katolíka, Praha IV, Hradčanské.ná/n. 6.

P. M. Prokoph, S. J., 
misionář v Sev. Rhodesii:

Na černé líše
Na sklonku suchého období, kdy strom, pes, 

človék i kámen — všechno tvorstvo dýchalo nej- 
žhavějšim dechem žízné, muži z Chlkunl si vyšli 
na lov. vyzbrojení oštépy a assegai. Jejich způ
sob nadhánéní. zhoubný vždycky, se stal tento
krát osudným jeho vykonavatelům. Zapálili vy
sokou, zežloutlou trávu, oheň a dým vypudil zvéř 
a zle se pomstil nerozvážným lovcům. Obrátil se 
vítr, vlnám plamení zavelel »čelem vzad«, jež 
s neodolatelnou přesilou se obořily na bezmocné 
oštěpy. Lovci byli tak překvapeni, že ve zmatku 
upadli přímo do přívalu ohně, který se dravé ší
řil kol dokola a nebylo možno mu unlknoutl. Ze 
sedmi mužů přišli dva 'o život, ostatní byli straš
livě popáleni.

Síleni bolesti, s tváři strhanou křečí, řvouce 
Jako poraněni býci, přihnali se do Chlkunl. Byli 
dopraveni do misijní dispensary, totiž nemocnice 
a lékárny, kde naše řeholní sestry Notre-Dame 
vykonávají nejvznešcnčjšl a snad 1 nejtěžši čln- 
nosl navenek. Všichni černoši, křesťané Jako po
hané. dovedou ocenit tento praktický projev kře
sťanské lásky k-bližnímu. Mnozí přijdou |ak po 
prvé do styku s misii a křesťanstvím.

»Rychle. Anno, rychle, přines veliké množství 
oleje a vasellny, všechnu, co máme, vidíš přece, 
jak ti ubožáci trpí,« komanduje v lékárně rázná 
sestra Rbsalle a už maže bolestivé opálenlny ne
opatrných Iovcůj kteři jen ulehčené hekají, nechá
vají se ošetřit s tupou trpělivosti otroka. Dívky 
z misijní školy pomáhají sestřičkám při ošetřova
telské práci a tak bezprostřední zkušenosti se učí 
poskytnout »první pomoc». Anna Netumba Je led- 
nou z nejhorllvějších asistentek, důvěrnice, pravá 
ruka vrchní sestry Rosalie. •

Každé ráno. Ihned po mši svaté, otevírá sestra 
Rosalie svou lékárnu, před ní už se řadí kolona 
nemocných, kteři od prvního úsvitu čekaji na její 
úsměv neméně než na jeji účinnou masť. Pacienti 
trpí většinou tropickými nádory na nohou; byli 

pravděpodobně bodnuti hmyzem, mouchami a na
kaženi. Noha oteče, boule praskne, utvoří otevře
nou ránu, velikou jako pěst, stále hnisavou. Ně
kdy se s tim chudák vleče léta a léta. Co času a 
sebepřemáháni stojí sestry tento boj Jejich lásky a 
dovednosti s odpornými vředy černochů! A jsou tu 
ještě jiní. Matky přinášejí svoje děti. Většina ra
bátek. jež nákaza hrozí urvat jako květ ze zahra
dy světa, jsou včasným zákrokem sestry Rosalie 
zachráněni životu. Jisté padesát procent jich ze
mře dřivé než dosáhnou prvního roku. A divím 
se ještě, že. ta písklata nepomrou všechna násled
kem špíny, nečistoty a nesčetných chorob, jejichž 
příčinou je nečistota.

Tu zase dítě natahuje němě k sestře nahý lok- 
tík, na němž oheň zanechal černý škvár.

»Jak se ti to stalo?«
»Ach. spala jsem s matkou u ohně!«
To vysvětluje všechno. V slaměných chýších 

hoří oheň, otevřený, stále I přes noc udržovaný, 
aby si ušetřili pracné rozděláváni zrána. Ostatně 
přihodí se to i dospělým. Večer sesedl! se muži 
kolem ohně, pili napřed cikwantu. slabší pivo, 
potom bukoko, silný kvasný nápoj kukuřičný, 
který je zpité složil k ohništi. Usnuli, až je uštknuti 
ohně probudilo.

A ještě hroznější případ z kliniky milosrden
ství sestry Rosalie.

Malý Pavlik musí zemřít. Jako bych jej dnes 
viděl na dvorku, sluncem ozářeném před chatou 
své matky. Běží mi naproti. Hezká hlavička, ku
latá jako kokos, s kučeravým vlasem, ale oči mat
né melancholické a rty zeschlé. Naklonil rozto
mile hlavičku k rameni, usmál se na mne a po
dával mi ruku s pozdravem: »Oleko. fata — do
brý den. Otče!« Podle křestního záznamu bylo mu 
10 let. hádal bych mu však šest.

Jednoho dne náš nejlepši lovec Matěj skolil 
statného kobuse. Honci dali se do kucháni a 
čtvrceni, hoch je pozoroval z povzdálí. Pak se ne
slyšné přiblížil, začal mi hladit ruku a směje se 
čtveračivě. zaprosil: »Fafa. nyama isisi — Otče, 
kousíček masa!« Svými prstíky naznačoval, že ten 
kousek by mohl být hodné malý. Když jej obdržel, 
odcházel, záře rozkoší.

Bohužel, Pavlík patří k jedlíkům hlíny. Neni 
v tomto kraji tak řidkým zjevem, dítě s »velkým 
břichem«. Může to být od malarle.. také z hladu 
a podvýživy, nejčastěii z hlíny. Ovšem, děti zde 
pojidíji jíl, je to jako vášeň nebo pokušeni, je
muž nedovedou odolávat. Rozbijí na kousíčky 
hliněné nádoby, které už nejsou k potřebě a hlo
dají je — solná příchuť pálené hlíny je proti žízni. 
To způsobuje samozřejmě velký nepořádek v za
žívacím ústroji a konečně následuje smrt. Skrá
ně. naduřělé břicho a vysílené nohy otekou, 
celé tělo hyne. Aby nemocné uzdravili, domorodci 
jim naříznou zpuchlé údy a na rány přidají bylin
né léky. Pavlik měl na nohou už alespoň 20 řezů 
— bezvýsledně. To dohnalo jeho matku, aby vy
hledala lékárnu v Chikuni. Přivedla chlapce k se
střičce. aby hn vyléčitn. Chudáček! kůže jeho byla 
svraštělá jako u staroe. žár jeho smutných oček 
pohasl, neměl už ani chuti a sily říci nám své 
»Oleko, fafa. jindy tak milé a veselé. Matka stála 
opřena o sloupek verandy, ruku za hlavou, du
chem nepřítomná, zdlouha zírala na hocha, který 
se natáhl u jejich nohou. Ubohá matka, je úplně 
hluchá a nikdo ji proto nemůže promluvit slovíčko 
útěchy.

Sestra Rosalie podala hošíkovi něco léků, oše
třila ho. Jak se dalo. Matka si jej vzala opět na zá
da a s pláten odcházela do své chatrče. Ve dne 
v noci stoji na stráži u svého synáčka, který přea 
matčinými zraky ponenáhlu, ale očividně chřad
ne. umirá.

Velmi mnohým nemocem by se dalo snadno za
bránit. jen kdyby ti Batongové nebyli někdy tak 
apatičtí, netečni k pocitu bolesti Spatříš takového 
někde ve stinu s vytřeštěným zrakem, s rozškle
benými ústy, nejí, nepije, kruté trpí — než nic 
nepodnikne, aby si ulevil.

Ošetřovala jsem jednoho nešťastníka — vypra
vuje sestra Rosalie — poranil se při káceni stro
mů. Dlouho to trvalo, už byl skoro vyléčen, ale 
najednou ho popadla nuda, náhlá mrzutost — utekl 
z malého špitalku. kde jsou ošetřovány těžší pří
pady. Nežil dlouho. Nalezli ho mrtvého na pokraji 
lesa.

Diky všem čtrnácti nebeským pomocníkům. 

dosud nás nenavštívila děsná metla tropů — spá
vá nemoc. Zato neminula jiné misijní stanice, pře
padla lidi, přepadla dobytek. Tu je třeba nejráz- 
néjšich protízásahů, aby celý kraj nebyl vylid
něn.

Loňského roku nás postihla epidemie neštovic. 
Příšerná nečlstotnost černošek a jejich domác
nosti podporuje nejvydatnčjl její rozšířeni. V dří
vějších letech zuřívala velice často, přemnozí na 
ni umírali. Teď už po 15 let provádí se na misii 
pravidelně rok co rok očkováni všech malých 
děti. Výsledek? Všechny vesnice v okruhu misie 
byly nákazy uchráněny. To přesvědčilo Batongy, 
že ie to užitečné. Nyni přicházejí sami zdaleka ši
roka. aby se dali ještě rychle očkovat. Už jsem 
provedla na 12.000 očkováni, to znamená někdy 
až 500 denně, kromě jiných případů ošetřováni. 
Moje kniha zaznamenává až 18.000 případů oše
třování ročně. Ale, jak říkám, kromě malarle. 
většině nemocí se dá předejít čistotnosti.

Letos propukl v naši misijní oblasti svrab 
v podobě velmi zlé. Jakého léčebného prostředku 
jsme užili? Tisíce a tisice černých prašivých kůží 
jsme natírali nebo vykoupali v slrnaté a vápenaté 
vodě. Vypotřebovala jsem 160 litrů této Jedno
duché, ale neobyčejně účinné medicíny. Zaned
bá-!! se svrab. otvírají se rány a nákaza zachva
cuje chatrč vedle chatrče, vesnici za vesnici.

Tím vyvrcholila úchvatná misionářská činnost 
hrdinné sestry Rosalie, obdivuhodná ošetřovatel
ka nemocných v Chikuni podlehla přepracováni. 
Loni v listopadu — byl to nejtruchlivějši měsíc 
Dušiček, jsme pochovali Její hřejivý úsměv, její 
hojivé slovo 1 jemnou ruku, která nesmírné mno
ho dobrého prokázala domorodcům. Anna Ne
tumba ji ošetřovala až do posledního vydechnutí. 
Od smrtelného lůžka své duchovní matky si od
nesla velký odkaz — řeholní povoláni, ona. černá 
dívka. Jeji předsevzetí ie pevné: Půjde do Jižní 
Rhodesie, kde je noviciát černých sester. Nepod
lehne náporu překážek? Výdrži tu dlouhou a Uni
tou cestu, kterou musi projit černoška, aby z ni 
bylo něco tak vynikajícího jako řeholnlce?

(Pokračováni.)
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Svoboda věřícího, 
lékaře

RNDr Artur Pavelka.
Mezi naši nábožensky indiferentní Inteligenci 

‘je hodné rozšířeno míněni, že věříd vědecký pra
covník jest svým světovým názorem ve vědecké 
činnosti omezován že nepožívá pravé svobody.. 
A táké o lékařském stavu lze slyšeli podobné 
úsudky. Jsou to dokonce lékaři sami, kteří ve 
svém lhostejném postoji k náboženství a jeho 
normám chovají přesvědčeni, že jejich věřici ko
legové nemohou uplatnili všechny léčebné me
tody, které věda lékařská vypracuje. A jisté se 
také stane, že i lékaři věřícímu se naskytne tu 
a tam praklický případ, který mu mimoděk 
vnukne myšlenku: >Na tohle by šel můj nevěřící 
kolega lak a tak, to já ovšem dělali nemohu, já 
to mám trochu složitější.« Pokud zůstává při 
tomto zjištěni, jest ješté všechno v pořádku. Kdy
by však véřici lékař, nedostatečně vyzbrojen 
hloubkou svého náboženského uvědomění, pošil
hával po svém nevěřícím kolegovi a kdyby mu 
tajně aspoň záviděl, že má vůči pacientovi vol
nější ruce, tu již by hlodal na svém vlastním 
světovém názoru, živil by v sobě povážlivý roz
por. Sám by trpěl.

Takové problémy jsou dávno známy a proto 
i u nás se našlo misto. kde se lékaři dostává pří
ležitosti Ujasnit! si všechny léčebné otázky, které 
se nějak dotýkají desatera a jeho důsledků. Je 
to již po dlouhé léta osvědčivší se středisko kul
turní a vědecké ústav Studium catholicum. kte
rý pamatuje v každém semestru zvláštní před
náškovou řadou péčí velkého přítele lékařů dr. 
J. E. Urbana, na tuto důležitou složku lékařské 
osobnosti. Nedávno to byl opět tento ústav, jenž 
svolal společnou schůzku lékařů a kněži. aby si 
pohóvořilí o některých praktických otázkách 
freudovské psychoanalysy. Návštěva byla mimo
řádně velká a nebyli to jen členové lékařského 
spolku sv. Lukáše, nýbrž i hosté z řad lékařských, 
kteří si přišli poslechnout!, co má na jedné stra
ně věřici lékař a na druhé straně kněz, co říci 
k tomuto speciálnímu problému.

Zde neni vhodné místo, abychom zevrubně se 
•zabývali otázkami projednanými na tétauschůzce. 
Sirši veřejnost však bude zajímali, iakž žásadni 
hlediska se v tomto shromážděni uplatnila, at 
již šlo o všestranný referát dr. Neumanna, který 
podrobil zevrubnému kritickému rozboru psycho- 
analytické metody jistého lékaře, uveřejněné 
v -Praktickém lékaři« nebo, o koreferát dp. Mád- 
ra. který proti přirozenému řádu, v němž pra
cuje Jékař. podal obrysy nadpřirozeného řádu, 
jenž jest přirozenému nadřazen. Z dlouhé debaty 
jest zejména Iřeba vyzvednout! podrobnou histo
rickou črtu uni v. prof. dr. Beneše, který na vzni
ku freudismu ukázal jeho podstatné rysy. Závěr 
večera pak tvořily these, kterými shrnul dp. dr. 
Urban dosažené výsledky. Jsou jadrné a -vý
znamné.

Především se ukázalo, že lékaři odsuzuji ve
směs jednomyslně léčebné metody freudismu. 
Zejména odmitaji léčit) určité neurotické stavy 
tim. že by doporučovali hrubé porušeni šestého 
přikázání. Věřícímu lékaři jest na první pohled 
jasné, že jde o postup nepřirozený tam, kde člo
věk. třebaže pod pláštěm vědy, přestupuje zá
měrně jasné přikázání. To jest jaksi první a při
rozená reakce věřícího lékaře. Ale veflHi důle
žité je. že se věřící lékař timto světlem nadpři
rozeným nespokojí. Ne, že by mu to bylo málo 
bezpečné nebo málo přesvědčivé. Jeho víra pev
ně staví na lom, že Boži přikázáni nemohou slou- 

. žiti nikdy ke škodě lidí ani v lékařské léčbě. Ale 
tato zvláštní okolnost, že se někde a občas v lé
kařské teorii vyskytnou náměty zřejmě se přlčici 
desateru a že ojediněle docházejí i praktického 
uplatněni, to jest věřící dušiíékařské velkou po
bídkou ík tomu, aby pátral a vypátral, kde se 
v tomto případě lékařská věda nebo některý’ 
z lékařských teoretiků mýlí. A lak postupovali 
lékaři ,i v tomto případě. Proti mylným názorům 
v odborném časopise postavili odbornou argu
mentaci vlastni, uveřejnili ji a na tomto večeru 
znovu celou otázku prodiskutovali. Jinými slovy, 
lékař může již vyřádil přirozeném přesvědčili 
svého nevěřícího kolegu, že se dopustil chyby 
nebo omylu a může mu případně ukázalí též lepši 
terapeutickou cestu. Tak na př. je vážným argu
mentem proti freudovským metodám, když ne
moc jedince se léčí pomoci jedince jiného zdra
vého. jenž sám může lim trpěli, nehledě k tomu, 
že se hrubě zneužívá zřízení, aněřuiiciho k no
vému jedinci,« dítěti, které se připadne také 
do tohoto řetězu léčebného zařadí se vší bídou 
tak nedokonalé přípravy, jakou jest pouhá lé
čebná metoda proti prostředí spořádané rodiny. 
Zde sociální zlo samo o sobě, jako následek lé
čebné metody, přivádí ji ad absurdum. A když 
pak věřící lékař tuto absurdnost vidi ve světle 
ještě hlubším, pak je po prodiskutováni takové 
otázky hlubší klid na jeho straně. Jeho léčebná 
metoda bude doporučovat! všechno, co v řádě 
přirozeném nemocnému uleví, co však v' řádě 
nadpřirozeném nachází ještě hlubšího potvrzeni 
a posvěceni.

Padlo však .ještě jedno velmi důležité slovo, 
a lo se zvláštním skoro prudkým důrazem: že 
lékař, zejména pak lékař věřici. léčí nejen tělo, 
nýbrž i duši, že léčí prosté celého člověka. A lé
kař jest si dobře vědom, iakou tíhu by uložil je
dincí. kdyby mu pro vyléčeni určitého stavu na
ložil břímě důsledků plynoucích už i v řádě při
rozeném pro člověka překračujícího desatero, ne 
tak v řádu nadpřirozeném. I lékaři nevěřícímu 
je dobře známo, že duševní stavy člověka mrav
ně vyrovnaného jsou diametrálně odlišné od sta
vů člověka mravně nevázaného. A tak lékař se 
bliží svým moderním chápáním celé jeho bytosti, 
pojetí, které jest odedávna vlastni zpovědníkovi, 
jenž péčí o duš| musí cplrsti o zdravé tělo, na 
choré tělo pak musí míli zvláštní ohledy a spe
ciální měřítko.

-Proto vidi věřící lékař svobodu v tom, že léči 
čilého člověkB s lělem l duši, že jej léčí ne iako 
jedince, nýbrž jako článek širší 'společnosti a 
chceta-li. že Jel léči složitěji, poněvadž člověk 
není pouhý živočich.

Stále slovenský problém
Poměr čcsko-slovenský jc jistě z našich nej- 

palčivějšich. Jsme přesvědčeni, že všichni naši 
odpovědni lidé se jim velmi vážně zabývají a vidi 
v jeho uspokojivém rozřešeni skutečnou zkoušku 
státníkovu. I pan ministerský předseda se o něm 
ze široka rozhovořil před slovenskými novináři, 
kteří v těchto dnech navštívili Prahu.

Zajímají nás především výroky p. min. před
sedy o slovenském katolicismu, o úloze knéžstva, 
biskupů. Nemohli jsme z nich být uspokojeni. 
Byli jsme utvrzeni v mínění, že se slovenský pro
blém řeši neúplné, stranicky a že katolíci jsou 
vždy v záloze, aby byli prohlášeni za jediné vin- . 
niky případného, a to velmi pravděpodobného, 
nezdaru. ' *

Je přece nesporné, že pollticltý vývoj Sloven
ska se děje umělo. Umělé bylo zřízeni dvou stran, 
ke kterým jen v poslední chvíli, zase umělo, před 
volbami přibyly dvě malé strany nové. Dvé hlav
ní. uměle stvořené strany, si od osvobozeni vlád
nou na Slovensku po svém, vládnou si velmi li
bovolně, a z toho je tam těžká atmosféra, hlavné 
mezi katolíky, kteří mají na jedné straně vědomi 
své většiny, na druhé se cítí jako bezprávný před
mět, jejž by každý chtěl stec nějak získat, ale jen 
jako hlasující materiál, ne jako skutečně plno
právné partnery politického dění. Odtud plyne 
celá ta napjatost politické situace na Slovensku. 
Vime dobře, že zahraniční vlivy do ni zasahuji 
též. ty však nalézají úrodnou půdu hlavně pro 
onu zmíněnou politickou nesvéprávnost katolíků 
slovenských. Protože milujeme upřímně svou re
publiku, přáli bychom si. aby v politických pomě
rech na Slovensku nastalo jasno.

Chcemc-11 vyslovili úsudek, platný a objektiv
ní náš úsudek, o poměru slovenských katolí
ků k československému státu, musíme si být na
před jisti, že nemají spravedlivého důvodu k to
mu, aby tento stát vydávali za macechu, jak jej 
nedávno náaéali. že jsou v něm skutečnými, plno
právnými občany. Až dosud jsou však přesvěd
čeni. že se všude o nich rozhoduje bez nich.

Nejbolesthěji cítí ztrátu svých škol a interná
tů^ Dokud nebude uspokojivé vyřešena tato otáz
ka" není naděje na loyálnl spolupráci a marně na 
ni Cekáme. Odtud plyne také ono základní nepo
chopeni stanoviska Slovenských biskupů, jež se 
jeví v tvrdých slovech Gottwaldových: »Hlavni 
vina spadá na slovenský episkopát.« Pan minis
terský předseda, jako dlouholetý komunistický 
bojovník, dovede asi sotva chápat něco jinak než 
v kategoriích politické moci. Dovede se sotva vcí
tit do mysli katolického biskupa s jeho vědomím 
zodpovědnosti za svěřené stádce před vlastním 
Pastýřem duší, Kristem. A přece letošní rok sva-

Hospodářský řád
Spravedlnost, právo právní řád, svoboda ná

roda i jednotlivce. Sáli, jen! íe osobním zdrojem 
všeho toho, to všechno jsou hodnotu, pro která 
je člověk povinen bojovat a je-li třeba — položit 
i život. Žijeme v době nejistotu právní, která 
mnohde vyúsťuje v bezpráví, právní řád je po
rušován v malém i ve velkém, v novém, jenž se 
tvoří, chtějí některé skupino Udí nahradit svo
bodu člověka jakousi pomyslnou svobodou spo
lečnosti. mnoha lidem se stala politická strana 
božstvem, jemuž třeba obětovat vše: právo, čest, 
lidskou důstojnost i svobodu druhých. Příští .úděl 
lidstva a každého člověka nás zavazuje. abychom 
za právo a svobodu bojovali nekompromisně a se 
vším důrazem.

tovojtěšský by mu to mohl připomenout, protože 
nám připomíná, jak Vojtěch si uvědomil tuto zod
povědnost u smrtelného lože Dětmara. svého 
předchůdce, když viděl, s jakými obavami, úzkost
mi a výčitkami svědomí umíral. Nuže: nábožen- 
sko-mravní výchova mládeže patři mezi hlavní 
starosti biskupovy. Nelze se tedy divit, že se slo
venští biskupové nemohou smiřit se ztrátou svých 
škol, že jejich zestátněni budou vždy z několika 
příčin považovati za bezprávné a nespravedlivé 
a že se tedy nemohou nadchnout nynějším sta
vem věci. Spoléhati. že výměna osob by situaci 
změnila k lepšímu, jo nepochybně marné, protože 
každý jiný biskup by musil na tytéž věci stejné 
nazírat.

Nesmíme se bát dívati se na věci v jejich holé 
pravdivosti a neusnadňovat si problémy tím, že 
sl namlouváme něco, co zase odpovídá našim přá
ním. Sem patři pokus p. min. předsedy roztrhnout 
biskupy od farářů, jak se to jeví v jeho slovech: 
»Hlavní vlna spadá na slovenský episkopát. niko
liv na prosté faráře nebo aspoň na většinu 
z nich.« Je možné, že Klement Gottwald má tyto 
Informace od toho nebo onoho ojedinělého sloven
ského kněze, jenž se pokouší sloučit! komunistic
kou Ideologii s křesťanstvím. Takový kněz však, 
jako se mýlí v tom, žc považuje za slučitelné, co 
nikdy dohromady nepůjde, talc se mýlí i v ostat
ních svých úsudcích o situací katolicismu na Slo
vensku, jako se ostatně mýlil i ve výsledku voleb., 
který si jistě představoval jinak.

Buďme tedy poctivými demokraty a dokažme 
slovenským katolíkům, že je považujeme za plno
právné spoluobčany. Bude to něco stát, zvýši to 
konkurenční bo' o mnohá místa, kde se zatím, 
pod pláštíkem státotvorné spolehlivosti drží jiní, 
kteří se skutečnou demokratickou svobodou bu
dou cítit ohroženi. Ani ne tak Ideově, jako hmot
ně. Platí to jistě o tisku, o spolcích a o jiných po
dobných otázkách. Jde-li nám skutečně o repub
liku a ne o stranické výhody, riesmíme se bát 
skutečně, svobodné, demokratické soutěže. Neří
kám, že se pak všichni katolíci projeví jako nel- 
loyálnějšl přátelé republiky. Možná, že to dopad
ne dost špatně, ale to nevadl, ien tehdy budeme 
mít čistý štít, jen tehdy si budeme moci Hel. že 
jsme udělali, co bylo v naši moci. Je přece ne
sporné. že násllim nepořídíme nic. Machlavellstic- 
ké násilí musí být. jak známo opravdu bezohled
né, má-11 vést k cill. My to nedovedeme, nedělej
me to tedy ani polovičatě. Násilím mohli snad 
postupovat fašisté, kteří sami na to ostatně také 
bídně zahynuli, zanechavše prokleté dědictví 
svým národům. My tak postupovat nespíme, ne
chceme a nebudeme. ak.

Na okraj několika příštích úvah.

obrodit svět hmotně i mravně? Ani svobodu hla
dových. ani otroctví nasycených. Slova, jejichž 
smysl a obsah zcela zavazuje. A přestože jsou for
mulována víceméně negativné (vyjadřuji důvod, 
proč odmítneme kapitalismus soukromý i státní) 
budou mi pobídkou, abych se pokusit o nástin 
positivních základů křesťanského pořádku, jak 
je dnes vytvářen novými křesťanskými politic
kými směry. Bude to výrazem vděčnosti starším 
pracovníkům na poli správně chápané sociální 
práce i výzvou k postaveni no/ého a lepšího 
světa.

*
Právo, spravedlnost, svoboda. .Právní řád. 

Velké a dobré věci. Dokud- (judu živ — za ně 
budu bojovat. Na tribunu se postavím. Křičet 
budu: Jedině naše strana chrání toto všechno. 
Právní řád. svobodu, majetek. Ke mně pojďte 
všichni, kteří toto vý/váte. já vás občerstvím. 
Právní řád a svoboda jsou pořádající principy 
lidského pořádku, samy stačí k tomu, aby spa
sili/ společnost t jednotlivce a hlavně majetek a 
podnikáni. Ptáte se mne, co má být obsahem 
právního řádu? Nuže: co nejvíce svobody. Svo
boda jednotlivce musí, ba. co dim, může být 
omezena jedině tehdy, když je to nutné. Jakže? 
Vy ještě chcete vědět, kdy je to nutné? Hni, jistě 
i na to má naše strana odpověď, ale, přece ne
budete chtít, abychom takové věci dávali do pro
gramu, natož o nich mluvili na sjezdech. Hlavni 
věc: svoboda, právní řád. co nejvíce svobody a 
co nejvíce — pardon, tady už tó nejde. A k to
mu ještě Bůh a náboženství. Ale při/tom je mně 
už jedno, co si pod tím myslíte.

Prosím, odpusťte mi tento malý kanadský 
žertík. .Nahoře jsem dokazoval důležitost uvede
ných hodnot, a že máme za ně bojovat, pod tím. 
jak to nemáme dělat. Ještě nikdy jsem na ulici 
nepotkal svobodu a právní řád. Ale viděl jsem 
člověka,' kterého zabila svoboda druhého a dítě, 
umírající v době krise na souchotiny následkem 
podvýživy a právní fád je nedovedl uchránit, 
nasytit. Slyšel jsem o tisícikorunách, promrha
ných za jeden večer kapitalisty a jejích řediteli 
V barech a viděl jsem 90 Kčs podpory v neza
městnaností pro čtyřčlennou rodinu na čtrnáct 
dní. Myslím, že není více. třeba dokazovat ne
smyslnost mluvení o právu a o svobodě jen 
v heslech a frázích, ale že je nutno do programu 
strany napsat, jak sl konkrétně představujeme 
jejich naplnění, a to ať žijeme ve státě kapita
listickém nebo socialisujícím.

*
Ani svobodu hladových, ani otroctví nasyce

ných. Jedině správná a pravdivá slova, která 
byla před nedávném pronesena. Řekl je monsignor 
dr. Jan Šrámek. Hrdina, jehož myšlenku mnozí 
zradili, mnozí, kteří si to ještě nechtějí přiznat. 
Nebo snad od něho, který má za sebou těžký 
život, plný práce pro vrstvu sociálně nejslabšfch 
i pro celý národ, očekávají, že ještě ve svém 
stdrí propracuje do dctaflu ulán na Celkové ob
ložení lidstva a osvobozeni člověka ze zajetí ka
pitalismu státního i soukromého? Ze připraví 
podmínky pro zapojení se do tábora1 oněch křes- 
ťansko-saciálních hnutí, které si vzaly za úkol

William Ritter v Praze
Helvetus Peregrinus — švýcarský poutník — 

jak nazývají tohoto zajímavého Evropana — 
umělce, učence, hudebníka — dosáhl 31. května 
t. r. osmdesátin. Ze svého ústrani v Mellde u Lu- 
gana, kde žije od r. 1914 obklopen knihami a 
uměleckými sbírkami a spojen s dušemi, které 
poznař během svého pestře bohatého života, při
létl prožiti své výročí do města, o němž už před 
30 lety napsal, že se v něm cítí více doma nežli 
ve Švýcarsku a Francií. Knižně zde zachytl nej
novější tvář naší země a dokonči spis o naši nej
dražší národní svatyni. Po prvé spatřil naši Pra
hu jako dvaadvacetiletý pled 58 lety, posledně 
byl v Praze před 17 lety. nyni. -patrně už napo
sled« — podotýká neobyčejně svěží, duchovně by
strý a vnitřně vidoucí stařec, který tolik zemi pro
cestoval, nejvýraznější spisovatele, hudebníky a 
výtvarníky ze všech národů osobně poznal a od 
•vesničanů až k panovnickým dvorům přicházel.

Tento nevšední poutník, který tolik viděl 
z hmotného svéta a ještě více z vnitřního děni, 
které se odehrává na jeho jevištt, patří k ně
kolika málo cizincům, kteří se přiblížili k duší 
slovanských národů. Své jméno Ritter chápal 
francouzský Švýcar doslova. Prof. Žákovec. který 
o něm vydal r. 1925 publikaci nákladem brati
slavské university, vylíčil jeho putování — tou
hu »po velkých občtovných činech, žizefi po služ
bě slabým a utlačeným, jak se projevila v ry- 
těřování za mučednické národy.«

K slovanskému východu se přiklonil r. 1889. 
kdy podnikl cestu do Bosny, Hercegoviny, na Čer
nou Horu a po pobřeží a ostrovech dalmatských. 
a zvláště pozdější putováni j princem •Božidarem 
Karaďordčvlčem. s nimž v princově přestrojení 
podnikl nebezpečnou tehdy cestu na Balkán. Rit- 
terovy knihy jsou výrazem jeho rytířské služby 
Čechám a zvláště Slovensku, kterým bude pro
cházet! právě v těchto dnech ve svém životním 
večerním klekáni. Většina Rlttcrových českých a 
slovenských přátel žíle v našich kulturních dě
jinách a dnes si málokdo uvědomí, jaký byl dar 
přátelství, který Ritter u nás rozséval na své ži
votni cestě.

Jestliže po hrozné válce osmdesátiletý koná 
svou »patrně poslední cestu« do Prahy, aby v ní 
jako takřka neviditelný poutník prožil den vy
sokého životního zastavení a v osafnělých hodi
nách přehlédl své celoživotní putováni, člnl to 
asi pod dojmem slavného diakovského biskupa 
Strossmaycra, který řekl o Praze: - Kdyby toto 
srdce podlehlo Germánům. znamenalo by to ko
nec Evropy.« William Ritter se setkal se Stross- 
mayerem r. J89O. kdy jel na západ z Rumunska, 
kde byl královským knihovníkem a předčitate
lem. Miloš Jiránck tehdy přeložil Ritterův člá
nek »Vzpomínky na Djakovo«. Toto setkáni bylo 
události v celém Rltterové životě: objeti, jehož se 
mu dostalo od velikého biskupa a slova »od to
hoto střízlivého a tak dokonale ustáleného muže 
byla zárukou skutečné otcovské náklonnosti pas
týře k vděčnému synu, mistra k žákovi, křesťana 
ke křesťanu a Slovana k Slovanofilovi.« Stross- 
mayer byl tehdy prudce osvětlen sensed svého 
telegramu carovi a důtky, již se mu zato dostalo 
pd Uherského krále! Ritterovi veliký biskup teh
dy připadal schopným sjednotili všechny Jiho- 
slovany. Jsa ze svého styku s lidmi vynikající 
psycholog vyjádřil přesvědčení, že ten »obdivu
hodný kněz, jenž byl sama dobrota, šlechetnost a 
oddanost, nebyl jim od přírody, ale kázní svého 
svrchovaného rozumu, železnou vůlí.« V Rittero- 
vých očich zosobňoval Strossmayer »nejvyšši stu
peň kultury, jakého dosáhl za našeho času kato
lický Slovan.«

Byla by to asi záplavě květů-dopisů. které od 
té doby rozeslal W. Ritter se svého bohatého ži
votního stromu do celého slovanského světa: co 
dopis, to květ originalitou a vůni. Mám čest při- 
jimati tyto Květy vice než deset let: dýše v nich 
iRitterova láska k našim svatyním a předévšim ji- 
mavá vroucnost k sv. Ochráncům české země. 
Hned po skončeni děsivé okupace stará se o »na
devše posvátnou korunu svatováclavskou, zda jl 
hrdinné české duchovenstvo čítající tolik mučed
níků vrátilo do jejího relikvláře z jaspisu a zlata 
—j do její čarokrásné kaple nad hrobem sv. Vác
lava«. Je výmluvné, že W. Ritter, jenž kdysi, aby 
více pochopil Antonína Dvořáka, o iehož díle psal 
v evropské literatuře, putoval do jeho nclahozev- 
ského rodiště, byl osmdesátiletý také spolupout- 
níkem při počátku »cesty sv. Vojtěcha« na Liblci 
a věnuje letošním sváto vojtěšským oslávám místo 
v jedné z kapitol proponované knihy o své dneš
ní pouti Československem.

Rilterova osobnost je velmi složitá iako jeho 
dílo zahrnující tolik národů n uměleckých odvět
ví. V kterémsi svém románu Ritter říká, že v jeho 
duši je jezero jako v jeho švýcarském domově. 
To mluvi o hlubinách, tůních, virech, tajem
stvích. Alt jelikož v lásce k malým mučednickým 
národům od mladosti vykonal mnoho dobra, je
hož vznikle u Otce světel, dá se tušit, že pod
večer na jezerni hladině se bude zrcadliti svato
dušní hvězda, která vede královské poutníky 
k adoraci Bohnčlnvéka.Jan Lebeda.

★
Liberér 1'homme.

Mám před sebou program francouzského 
MRP. Listuji v něm a vidim, že všechno se točí 
okolo člověka. Libérer 1'homme. osvobodit člo
věka. toto je hlavní he31o, které doplňuji hesla 
ostatní, dopodrobna propracovaná. Osvobodit 
člověka, upadlého do otroctví hospodářstvím ne
lidským a bez duše, potlačit kapitalismus, který 
zůstal ,ve stadiu liberálním, nebo přešel do sta
dia monopolu, odproletarlsovat proletariát tim, 
že dělníci dosáhnou osobního a rodinného vlast
nictví a spoluúčasti na podnikáni, poskytnout 
jim příležitost k vzdělání odbornému, k všeobec
nému kulturnímu vyžití a k formaci hospodář
ské. óez čehož zůstávají stále podřadným stavem. 
Zavést nové vlastnické právo (la promulgation 
d’un Nouveau Droit de Proprieté). které bude 
sloužit člověku, ale které zároveň bude moci býti 
omezeno, poněvadž tohoto práva nesmi být zne
užito na úkor druhých, nové organické vlast
nictví továren, zlldštlt práci a mnoho jiných zá
sad je zde uvedeno a jsou zde také uvedeny 
cesty k jejich dosaženi. Na konci mých úvah se 
k nim vrátím. Teď si však položíme otázku, proč 
francouzská MRP středem svého programu uči
nila člověka skutečného, jeho potřeby a proč zde 
tak dopodrclzna vypočítává, jak mu chce pomoci. 
Proč se nespokojí se stálým zmírňováním bídy, 
zaviněné kapitalismem soukromým Um. že občas 
pomůže odhlasovat, socialistům nějaký ien so
ciální zákon s připomínkou, že je nutno postu
povat opatrně a pomalit, poněvadž lo nedovoluje 
hospodářská situace státu? První důvod: Ne
chtějí dospět od kapitalismu soukromého rovnou 
ke kapitalismu státnímu a vědí dobře, že cesta 
přes občasné záplaty dělnických kapes a prostý 
sociální reformismus by tam vedla (viz u nás, 
kromě jiných vlivů). A druhý důvod? Pochopili, 
že hospodářství a tím také hospodářský řád ne
vznikl původně pro zisk, ale k ukojen,i lidských 
potřeb. Zisk se dostal na první místo teprve 
tehdy, když lidstvo převrátilo hodnoty. Chceme-li 
dosáhnout znovu zdravého stavu, dělejme hospo
dářství pro člověka. Pak nebudeme potřebovat 
žádné iamy. V hospodářském řádě je důležité jen 
to. co Je v ním s člověkem. S každým šlovřkem. 
ve všech Jeho složkách. Tylo dva důvody nutí 
francouzské MRP Vyměnil novopohanský hospo
dářský- řád za řád organický, křesťanský, iehož 
ústředním bodem bude člověk. A to je důvodem, 
abych sérii svých úvah o tomto předmětu seřadil 
do následujícího plánu:

1. Člověk a jeho jednotlivé stránky. 2. Hospo
dářství ve,vztahu k člověku. 3. Organisace hos

podářství v křestanske společnosti. 4. Cesta fran
couzské MKF. Pavei Zor.

Biskupské gymnasium v Bo h o s u do
vřu Teplir-Sanova (klasické gymnasium) s chlapec
kým semlnAřem pro výchovu a vxdčlánl knřHkřlm 
dorostu se obnov! počátkem Skol, roku 1347-48 s i.-Vl. 
tř. Vedeni ústavu bylo svěřeno řádu TJ. Vyučovat! 
bude profesorský sbor Z prařskUto arclb. gymnasia. 
PHnlářky nadaných a zbožných hochů přijímá a In
formace o přijímací zkoušce podá ředitelství biskup
ského gymnasia, t. e. Praha xtx-nejvlce. sadová 3.

/ Farnost naše rodina Jo název přednášky P. V I c 11- 
v a 2 i tn y. faráře od sv. Matěje v Praze XIX. která 
v těchto dnech vyjde tlskent v úhledně brožurce, aby 
přtspéln k povzbuzeni vědomi favlýí příslušnosti a tím 
k prohloubeni náboženského života našich farnosti. 
J. Éxc. Msgre Dr J. Beran ‘prováži iejí vydání těmito 
slovy: -»Praktická a mistrná přednáška ..Farnost naše 
rodina” zasluhuje doporučeni. Bůh sám žehná mnoho
násobně každé farnosti, která Žije, pracuje a trp! Jako 
rodina, a jestliže každá rqdlna je základní buňkou 
státu, pak farní rodina je základní buňkou mystického 
Těla Kristova, diécěse a církve, — Nechť tato před
náška přispěje k vybudováni zdravých, nadšených, 
duchem sv. Rodiny prodchnutých farních rodin. Bude 
to k dobru a blahu nejen Církve, nýbrž I naši drahé 
vlaatll- — vydjtla Arcldtec*sni kctollcká akce, expe
duje Pomocná akce mo kněze a kněžský dorost. v»*a- 
ita ti. Spálená 1". Pil objednávce nejméně 100 výtisků 
:o'v slevy.



Zeň mnohá, ale dělníků málol

BOHOSLOVCI

LITERATURA
S S. Ghelfand. Dialektický materialismus. Vy

dalo nakladatelsvi Universum ve sbírce Nové dí
lo v Praxe 1947. Autor, známý odborník v mar- 
kistické- theorii, nezabývá se v tomto spisku jen 
dialektickým "materialismem, nýbrž celou proble
matikou marxistického socialismu, jeho filosofic
kými zak«ady, sociologickou aplikaci i theorii 
národohospodářskou, Dilko je napsáno se zasvě
cenou pohotovosti a lehce polemicky, autor však 
si dává velmi záležet, aby marxistické stanovisko 
podával co nejpřesnéji a nejobjek.ivněji. Zdá se, 
že nejpúvcdnějši části Ghelfandova dila je kri
tika národohospodářská. Proti dosavadní tradici 
liberalisttcké kritiky marxismu, která se soustře
ďovala především na Marxovu mystickou theorii 
hodnoty, Ghelfand nasadil mocně páku pod theo- 

, ríl nadhodnoty a je přesvědčen, že tuto theorii 
(a na ni s ojíci bud vu marxismu) vyvrátil. Za
tím nelze řici s konečnou platnosti, jaký stupeň 
průkaznos.i autorovy argumenty budou mit, ne
boř autor slituje, že rozvede svou kritiku nad
hodnotové theorie ve zvláštním spisku. Zatím 
nám vadi nèk'eré nedostatky v argumentaci, 
zvláště ignorováni třetího díla Kapitálu, kde se 
Marx pokouši dostat se ze slepé uličky vytáčkou, 
že nadhodnota je kategorie sociální. To znamená, 
že prý kapitalistická třída jako celek vykořisťu
je dělnickou třidu jako celek, a to nadhodnoto
vou sazbou, která je průměrem sazby všech pod
niků v zemi. Nebylo by tedy ještě dostatečným 
vyvrácením této theorie, kdyby (iak Ghelfand 
uvádí) u několika podniků nadhodnota z lidské 
nadpráce byla prakticky rovna nule Očekává
me, že autor ve slíbeném spise rozvine svou ar
gumentaci tak. aby nezůstalo mezer a abychom 
mohli spolehlivě posouďti, oč je Ghelfandova 
čistě' národohospodářská kritika nadhodnoty pře
svědčivější než známá filosoficko-hospodářská 
kritika theorie hednyty. Knížku lže «^poručí; jakp 
spolehlivou ořiéhtacl v otázkách marxismu a jako 
pohotovou kritiku. Pro hlubší studium marxismu, 
hlavně s hlediska filosofického, doporučujeme 
Masarykovu Otázku sociální. fm.

FILM
Pro vlechny:

Konvoj do Murmanská. USA. Další dokumentární 
film, tentokrát vyzdvihující h?linstvl nnsádnk ob
chodního loďdtva a sovětsko-američkou válečnou spolu
práci I

Bylo Jedno zelené údolí. USA. fteiěz příběhů waleské 
mnohačknné hornické rodiny. Prostředí protestantské 
z minulého století Ačkoliv jest zde podán též existenč
ní boj horníků, nejde o sociální film ve* vlastním slova 
smyslu, «nýbrž o vylíčení tehdejšího hornického života 
v celé ftíři: těžká práce, časté katastrofy, strádání, stáv
ka ale též radovánky lidové obyčeje a vzorný ro
dinný Život. Zvláštní důraz Jo kladen na zbožnost a 
mravní ušlechtilost osob filmu: otce rodiny a evana. 
pastora. 1

Svitlo v temnotách. GB. Životní román ošetřovatelky, 
která se vzdává životních výhod a chce obétavé sloužili 
potř-bným. III.

Pro dospělé:
Dvě děvčátka a námořník. USA (s výhradou) Hu

dební revuální veselohra z amerického prostředí III.
Anděl noci. Fr. (s výhradou). Andělem v tomto filmu 

z bohémského prostředí test studentka a nocí íe život 
jejího za války osleplého přítele, jehož neopustí ani 
po návratu svého hocha, který s porozuměním cháne 
její ušlechtilý úkol a odchází. II.

Když nastaly deště. USA (s velkou výhradou). Podle 
známého románu L. Bromfíelda ze současné Indie. 
Středem děje, je živelní katastrofa, která ie rozhodující 
pro osudy a utváření povah hlavních osob filmu. Ce
lek nepůsobí ani výrazně ani přesvědčivě III.

Pán x sluha. CSR. Veselohra o muži který jest 
postaven dn nesnázi podivínskou závětí svého strýce. 
III.

Nedoporučuje se:
Pouř ta Štěstím SSSR Pokračování filmu ..Dětství 

Gorkého”. Autor se snaží demou^trovati prohnilé a roz: 
padající se městské prostředí carského Ruska. Prostý 
divák si odnáší dojem že potácení se ruského lidu v té 
době mezi opilstvím, prostitucí a krutostí jest zaviněno 
jeho zbožností. Nechceme se dotýkali umělecké stránky 
díla, nelze v§ak s nesprávnou tendencí filmu souhlasit!, 
neboť i když ‘se jedná o pravoslaví, které mělo své 
nedostatky pravdou zůstává, že opravdový život podle 
viry v Krista vede k pravému opaku a je jedinou a správ
nou cestou ke štěstí II.

Ze Svatováclavské Ligy
Mám. upřímnou rado»« x bratrského 

chorvatského1'čtrnáctideníku zv. -Gore 
Srca* — vzhůru srdce —. jenž vychází pod redakcí dp. 
P. Boži Milanoviče 1. a 15. každého měsíce ve Rjece 
nákladem Družstva Sv. Mohora pro Istrii. Vítáme 
srdečně tohoto svého slovanského spolubojovníka za 
víru a přejeme mu, aby Boží požehnání spočinulo na 
Jeho poslání.

Ovoce zájezdu na Svato vojtěšské 
slavnosti do Kněz dna se Již projevuje. 
Vedle dp. P Bi.ka. faráře v Karvlnné. Jenž nám ohlá
sil účast asi 20 katol. novinářů, spisovatelů a knězi, 
došel nás pravé dopis od předsedy Českopolského vý
boru v Hnězdně p rady E. Wengerka. který poslal 
řadu Časopisů polských, jež, psaly o naší účasti na 
oslavách ve Hnězdně. a který vyslovuje naději, že 
samo Hné/ílno chce do Prahy v měsíci srpnu vyprá
ví ti na W '.sob.

K t « - j polské časopisy a Jak uvítaly 
českou účast na Svatovojtěšských 
oslavách ve II n è z d ně. Tygodnik Powszechny 
vycházející v Krakově, Kurier Wielkopolski a Glos 
Wlelkopolskl vycházející v Poznani a Tygodnik War- 
szawski, vycházející ve Varšavě zdůrazňují hlavně

V pražské arcidiecési bude letos vysvěceno 
dvacet knéží. Bylo by jich potřeba několik set.

Je málo vzorně křesťanských rodin, které by 
vychovávaly k tomuto krásnému poxoláni. Chybí 
nám církevní školy. Na státních, přes všechnu 
snahu katechetů se nedobrým prostředím nepro- 
bouzí a ubíjí povoláni ke kněžství, pro časné 
i věčné dobro národa nezbytné.

Musí to být vlasteneckým i náboženským 
zájmem Séských katolíků každým způsobem pe
čovat o rozmnoženi počtu dobrých knčži. Sv. 
Vincenc de Paul vystihl důležPost toho díla: 
xPřemýšlejme si sebevíce, vždy dospějeme k zá
věru, že nikdy jsme nemohli přispěti k dílu vý
znamnějšímu, než když jsme spolupracovali na 
výchově dobrých kněži.«

Leckterý mladý muž přemýšlel, zda se nemá 
stái knězem. V encyklice »O katolickém kněž
ství« papež Pius XI. udává některé známky po
volání: »O tomto povoláni ke kněžství lze usu
zovali ne tak z nutkání svědomí a z citového 
vzkypěni (to může někdy vůbec chyběti), nýbrž 
spíše z jejich správné náchylnosti a dobrého 
úmyslu ve spojení s takovými dobrými vlast
nostmi těla í ducha, které by je činily způsobi
lými pro tuto úlohu. Kdo směřuje ke kněžství 
jedině z tohoto ušlechtilého důvodu, aby se oddal 
službě Boží a spáse duší, a zároveň si osvojí 
nebo se snaží si osvojiti také solidní zbožnost, 
osvědčenou čistotu života a také přiměřené vzdě

Z domova a z ciziny
Na pozdravný telegram, odeslaný sv. 

Otci Piu XII. z manifestačni schůze katolíků za 
svobod, školu v pražské Lucerní, dostalo ústře
dí katol. akce tuto odpověď: »Sv. Otec schvalu
je návrhy čs. katolíků, statečně chránících na 
veřejné schůzi svobodu škol a přeje šťastný vý
sledek. Je potěšen jejich oddanosti a s láskou 
jim žehná. - Montini v zastoupeni.«

Mariánská družina knéží u sv. Ignáce koná 
svou obvyklou měsíční schůzi ve středu dne 11. 
června t. r. o 4. hod. odpol. v Družinské 
kapli. Od 144 duchovní četba.

Svatý Vojtěch v diecesi brněn, 
s k é. Ndp; biskup brněnský dr. Karel Skoupý 
uvítal myšlenku »apoštolské cesty sv. Vojtěcha« 
s radostným pochopením a ustavil diecesni vý
bor svatovojtěšský, jehož předním členem a 
pracovníkem jest vicesuperior brněnského alum- 
nátu P. Soukop. Od 26. května prochází sv. Voj
těch brněnskou diecesi. Prof. dr. Mikula. 
jenž v těchto dnech doprovází světcovy ostatky, 
píše: »Projíždíme špalíry vřících, klečících 
u silnic — k slzám dojali jsou spíše »tvrdí« mu
ži. V Hodoníně byl průvod na 2 km. Ratiškovi- 
ce. jeden z nejkrásnějších obrázků mého života 
— podobal se louce s květinami. Žarošice, ma
riánské poutní místo, účast relativně jistě nej
větší. Také vnitřní zbožnosti zde je hodně.«
O Božím Těle přijede sv. Vojtěch do starobylé 
Telče, 6. VI. do. Jihlavy, 7. Třebíč. 8. Velké Me
ziříčí, 9. Město Žďár. 10. Bystřice nad Pernštej
nem, 11. Tišnov, 12. Boskovice, 13. Letovice, 14. 
Jevíčko, 15. Litovel, a 16. VI, Svitavy. Tímto za
stavením skonči jeho »apoštolská cesta« Mora
vou, kde dosahuje myšlenka cesty opravdu své
ho cíle: Nejen viditelný projev vnější úcty — 
ale především ono sblíženi, k němuž dochází při 
nočních adoracích. — Do pražské arcidiecese 
vstoupí sv. Vojtěch v polovině července. Arci- 
diecesni výbor byl právě ustaven s ndp. prelá
tem dr. Švecem v cele. jl.

Divná oslava presidentových narozenin. Jak 
se různé naše oficielní instituce snaží, aby ka
tolíkům otrávily život a aby je vháněly do opo- 
sice nebo do zatrpklého postoje odstrčených, 
ukazuje na oř. toto hrdinství našeho rozhlasu, 
o němž nám podává zprávu jeden posluchač: 
»Jde o vysíláni v den narozenin presidentových. 
Byly to — pokud jsem vydržel poslouchat — ro
dinné vzpomínky někoho z příbuzenstva. Po více 
než 50 letech nepřestal hněv proti tehdeišimu 
faráři v rodišti presidentově. Řekl prý' totiř 
presidentovu otci, když chtěl dát své chlapce na 
studie, že studie stojí peníze. Sám prý žádal za 
•funusek« malého sourozence 4 zl. (ale nedostal 
ie). také nedostal zadarmo cihly na opravu 
oltáře, připomněli mu, že studie stojí peníze. — 
Snad ještě dále vzpomínáno bylo lehdeišiho fa
ráře vic než narozenin; avšak to již jsem ne
vydržel poslouchat — a den radosti byl pro mne 
najednou zahořklý. A možná, že to byl rozhlas 
pro školu. Jak to asi působilo na katolické děti. 
Tolik jedu v takový den.« — Jsme přisvědčeni, 
že pan president na své dlouhé životni dráze, 
ktorá iei svedla s tolika národy a zeměmi v to
lika různých situacích, se setkal s důležitějšími 
a mohutpěišiml projevy života katolické církve, 
•které ief přiměly k tomu, že ve své politické čin
nosti s církvi vždy počítal iako s mohutným 
duchovním činitelem v životě kulturního lidstva. 
Poukázat v den narozenin presidentových na 
tyto jeho životní zkušenosti by se jistě do slav
nostního rámce dne vlče hodilo než omíláni dáv
ných historek, z kterých nemůže vzejit nic než 
malicherné štváni, kterého si p. president jistě 
přete neiméně. I v této věci musime zachovat 
klid a trpělivost a doufat že iak náš rozhlas.

projevy opatů Dra Jarolímka, Opaska a Dra Jandy 
a připomínají ukončení slavnosti v neděli dne 27. 
dubna manifestací pro českopolskou spolupráci na 
poli náboženské obrody obou národů. Robotnik z Var
šavy. Ilustrovaný Kurier Polski vycházející v T «d- 
goszczy. Glos Wielkopolski zmiňuji se zvláště o pon
dělní manifestaci (28. dubna) uspořádané řeskopol- 
ským výborem v Poznaní, o projevech opatů Dra Ja- 
rolímka. Opaska a Dra sameše. Ze všech zpráv Je 
vidět upřímná radost a opravdová vůle pěstovali nyní 
vpravdě bratrské styky a spolupráci na poli nábožen
ské obrody. Obrázkový časopis PrzckroJ vycházející 
v Krakově přináší obrázky ze slavnosti hnězdenských 
a na Jedncm z nich českou delegaci za kardinálem 
A. Blondem doprovázející ostatky sv. Vojtěcha v slav
nostním nedělním průvodu, »Glos Katolicki« z Pozna
ně uveřejňuje dopis našeho nid. arelpastýře polskému 
episkopátu.

Oslavy sv. Vojtěcha a sv. Jana Nep. 
v Ces. Budějovicích, Jichž dU'l tyU naši čle
nové, měly krásný průběh. Po Xdenním cyklu kázáni 
byl uspořádán Svatovojt. průvod, Jehož se zúčastnilo 

lání, u toho je nasnadě, že ho ke kněžské 61užbě 
volá Bůh.«

Ředitelství kněžského semináře v Praze-Dej
vicích, Sadová 3, podá informace o postupu k při
jetí do semináře nebo jak se k němu připravit, 
je-li nutno konat ještě předběžná studia.

Přinášíme dva obrázky ze sportovního života 
pražských seminartstú. Přinášíme je ne proto, že 
bychom chtěli lacino dokazovat svoji modernost, 
že bychom chtěli mladým mužům, kteří cítí sklon 
ke kněžství, ukazovat, jak lehké a příjemné po
volání si tím zvolí. Ne, nechceme dělat demago
gicky moderní. Dnes jako včera a jako od za
čátku a jako až do skončeni světa víme, že každý 
křesťanský život a zejména dobrý kněžský život 
nese sebou mnoho vážných oběti, že vyžaduje 
skutečně každého dne plnění slov Páně: Zapři 
sebe sám. vezmi křiž svůj a následuj mne. 
Přesto však zdůrazňujeme a budeme vždy zdů
razňovat. že kněžství nežádá oběti ničeho z toho, 
co je skutečně nezbytné k ušlechtilému lidství. 
Zejména nežádá obětování pravého štěstí. Každý, 
kdo s dobrým úmyslem se dá do služeb Kristo
vých a kdo v nich chce poctivě setrvat, najde 
v této službě štěstí a mír, který svět dát nemůže 
a pozná, že dodnes platí slova Mistrova: Jho mé 
je sladké a břímě mé je lehké.

tak ostatní naše »výchovné« instituce se časem 
přece nauči dobrému vkusu, jejž chtěii vštěpo
vat svým posluchačům.

Mýlíme se? Děláme oposičniky velmi neradi, 
vychováváme ke kladům a ne k negacím, bolí 
nás. když čteme na př. v cizích pramenech, bo
hužel i v katolických pramenech, na př. anglic
kých, zprávy překroucené, líčící situaci u nás 
nepravdivé, sami jsme učinili několikrát kroky 
na př. u Katholic Heraldu za účelem oprav je
jich nesprávných informaci, někdy se však naše 
«úřady samy postarali, aby zprávy o utiskováni 
katolíků nebyly bez podkladu. V těchto dnech 
isme se na př. dozvěděli, že na stanicích SNB 
mají instrukce, podle nichž mají pátrat! po kně- 
žich. kteří kážou proti osnově nového školského 
zákona a aby ie oznamovali nahoru. Nemohu 
přisahat, že ie to pravda, ale podle přísloví »aby 
nebylo pravdy trochu« a podle různých analogii 
to nepravděpodobné není. Jak ie pak těžké do
kazovat tak iako tak zaujatým cizincům, že 
u nás nezbylo mnoho a mnoho gestapáckých 
zvyků?

Nelze však ztrácet trpělivost. Minule isme 
přinesli zprávu o ruském překladu knihy pro 
děti »Broučci a o tom. iak tento překlad nelí
tostně zmrzačil ducha knížky tím, že v něm vy-

— nechal každou zmínku o Bohu a vše. co připo
mínalo náboženského ducha knížky. Překlad vy
šel. jak známo, ve. Státním nakladatelství. Na' 
zákrok ministerstva školství byl nyni prodej to
hoto překladu zastaven. -^.Poctivá kritika není 
tedy ještě u nás tak naprosto bezúčelná a zby
tečná. Je třeba, ien pokračovat, ie třeba boj za 
pravou kulturu vést nebojácně dále, ovšem 
opravdu se zbraněmi spravedlnosti po pravici 
i po levici, iak o nich mtuvi sv. Pavel, ieden 
z neislavnějšich bojovníků ducha, jež kdy lid
stvo, ze sebe vydalo.

Ještě jednou o mládeži. Jako duchovního 
správce, který měl a má s mládeží co dělat, po
těšila mne v 21. č. Katolíka v článku F. M. Ještě 
o mládeži zmínka o Csl. Orlu. Konečně aspoň 
padlo to opomíjené jméno. Ale co pravím jmé
no? Slyšme hlas Pia XI.: »Orel není pouhé jmé
no. Orel znamená boj, a to boj o vítězství křes
ťanské myšlenky.« C: budeme katoličtější než 
sv. Otec, že se nám stále Orel nelibí? Kdo chrá
nil naše chrámy proti řáděni novopečených pří
slušníků »také církve« po první světové válce? 
A vizme, zda se Csl. Orel těší aspoň trochu přiž
ni církevních kruhů a většině kněžstva! Jen 
útrpný iisměv a pohrdáni máji pro něi tak mno
zí povoláni. Těchto několik řádků chce být je
nom zvoláním: nechte společkováni a přištipka- 
ření, a spojte svou práci v jednom mohutném 
rámci orelském. Exercicie? Skauting? O to vše 
je v orelských stanovách «»staráno. Sledujte 
snahy orelského vedeni o katolickou opravdo
vost. or.elské pouti. Slyšte také slova ndp. arci
biskupa Prečana: »Orla si vážim nejen jako ka
tolické avantgardy, ale též jako uspořádaného, 
ukázněného šiku, na nějž může Církev a vlast 
spolehnout i v těžkých dobách. Já jsem vždy 
Orlem by! a Orlem jsem.« Tož bratři kněži i Vy 
horlivější laici: všimněte si a zamyslete se nad 
propagačním plakátem: Katolíci. Csl. Orel Vás 
volá do svých řad! -ik-

Den modliteb v Anglii. Na přáni anglického 
krále bude se dne 6. července konat! v Anglii 
den modliteb a zasvěcení Všemohoucimu. vzhle
dem k úkolům a povinnostem, které čekají an
glický národ. Hlavy všech anglických církvi, 
mezi nimi i kardinál Griffin, arcibiskup west- 
minsterský. vyzvaly ve smyslu tohoto králova 
přáni své věřici k důstojnému slaven! onoho dne 
modliteb a zasvěceni.

přes 8000 věřících. Hlav, chrám P. byl přeplněn, takže 
kázání dp. P. Dra Urbana vyslechly velké zástupy vě
řících i venku z amplionů. Svatojanského průvodu se 
zúčastnilo na 2000 věřících.

* Na kněžství v řádě františkánském chce Tě přlDra- 
viti kolej svátého Antonína v Kroměříži. Přihlášky 
studentů do prvních i vyšších tříd přijímá stále ředl- 
telství koleje — Kroměříž, p. pf. 23.

Augustiniánský konvikt pro středoškoláky od l.do 
8. třídy gymnasia může ještě přijmout! nékolík hochů, 
kteří mají úmysl stát! se řeholními knéžíml. Bližší 
podmlnky sdělí Augustiniánský konvikt v Praze III.-28.

Konference kněži exercitátorú a misionářů v Praze 
se koná ve dnech 10.—12.’ června t r. v místnostech 
Stud.a Catholica. Pozvání dopiserň bylo zasláno nu 150 
klášterů. Sleva na dráze není však poskytnuta, neboť 
se uděluje jenom na kursy nejméně pětidenní. Při
hlášky kněží-zájemců o tento kurs na Apoštolát sv. 
Františka. Praha n, Č. 753.

PRI SPORTU.

Tomáš Kempenskij:

ČTVERO KNIH
0 NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA

V PŘEKLADU KARLA VRATNÉHO 

Kniha vydaná ve všech «větových Jazycích a po 
Pí»mu «vátém ncJroziifenéJAl, s niž po 500 let čer
pají lldó milujíc! žit duchovné. „Pojda nái ledu jmi." 
mluví ic nám • každé její stránky. „Já jeem, jenž 
pokornou myel v okamžiku vyedvihuji, aby pocho
pila vice důtodú vičnf pravdy, než kdyby byla deert 
'el itudorala vtékala," praví Kristou u Kempenského 

KNÍŽKA VÁZANÁ V PLATNÉ Kč» 70--

U knihkupců

ADATELSTVÍ VYŠEHRAD
ZB ti, KARLOVO NÁMĚSTÍ C. 4

Se schválením nejd. pražského ordinariátu 

a všech Českých ordinariátu vychází

ČESKÝ KANCIONÁL 

SVATOVÁCLAVSKÝ
Vrací se k původnímu znění chrámových pís
ní po stránce melodické, rytmické a textové. 
Je opatřen notami a neprávu je tak nedostatky 
většiny Českých zpěvníků. Byl doporučen 
LE.Dr J, Beranem, arcibiskupem pražským, 

jako
___________________ ______  I 

jediný zpěvník do našich chrámů
Obsahuje 75 vybraných pisni 

Cena váz, výt, v plátně Kčs 30*-

VtOM. NEJD. PRAŽSKÝ ORDINARIÁT PÉČÍ OBECNÉ 
JEDNOTY CYRILSKÉ V NAKLADATELSTVÍ

UNIVERSUM. PRAHA II. VÁCLAVSKÁ UL. 11

PRVNÍ ČESKÉ DĚJINY 
VATIKÁNSKÉHO KONCILU

Dr J08EF KUBIL1K

PAPEŽSKÁ NEOMYLNOST 
A JEJÍ OHLASY V ZEMÍCH 
SLOVANSKÝCH,ZVLÁŠTĚ 

ČESKÝCH
Přesný historický výklad' 

o vyhlášeni známého dogmatu na váti« 
kánskem snčmu. Na základě dokladů 
probírá mladý církevní historik postoj 
biskupů Strossmayera,Jiršíka a Schwar
zen ber ga k vyhlášení dogmatu o papež

ské ncomy nosti. Důležitý příspěvek 
k moderním církevním dějinám.

Stran tyť, brož. Kč« 6o.-
U vitch knihkupci

nakladatelství 
UNIVERSUM

v PRAZE a 

VÁCLAVSKÁ UL 11

POMOZTE VYCHOVÁVAT MLADE2 ! 
Vyúfcjte osvědčeného skautského systému druži
nového a založte družinu junóckou.- Seznámí Vás 
8 touto prací odborná příručka Dr. J. o. Martlnov- 

ského
PRVNÍ KROKY.

Objednejte ji v ústřední duchovní radě Junáka 
(sekce katol.), Praha II. Ječná 2. — Cena Kčs 22.—.

Vvcházi s církevním schválením
Dobrovol. příspěvky na vydáváni časopisu |sou vítány. 
Vvdává Svatováclavská Liea v ‘Praze IV . Hradčanské 
náměstí 8. — Telefon 617-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vvcházi týdně — Předplatné na celý rok 
Kčs 70.—. Jednotlivá čísla Kčs I.50. — Poštovní spoři
telna Praha 208.401. — Rldi P Adolf Kalor T J. 
s redakčním kruhem — Odpovědný redaktor Josef 
Bláha — Používání novinových známek povoleno 
ředitelstvím pošt a telegrafů. — Dohlédacl oošt úřad 

Praha 25. - Vytiskl Žtvnotisk v Praze XII.
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Zdroje křesťanského 
optimismu

(K přemýšleni a rozjímáni.)

Kardinál Saliége.

My jsme ztratili z dohledu křesťanskou 
íiadéji v definitivní závdr dèjin (eschato’ogii), 
kterou s takovým důrazem kázal sv. Pavel. 
A přece i my jdeme vstříc království blaže
nosti, vstříc ftovým nebesům a nové zemi. 
Jsme na pochodu a víme pevnou a jistou 

.vírou, že dojdeme. Protože vývoj světa je 
prosáknutý milostí a duchem, protože je ří
zen Duchem, protože je podkladem živého 
nadpřirozená, protože jej řídi živý Bůh, pro
tože Kristus mu dal nekonečnou cenu tím, 
že se do něho zapojil, proto naše' naděje, ač
koliv žije v čase, přesahuje čas. Je živena 
v čase, sílí s každým pokrokem, nedá se zlo
mit žádným nezdarem, roste v protiven
stvích, vdechuje trpělivost, rozdmýchává a 
udržuje úsilí a vede přímo k lásce, bez niž 
není jednoty, bez níž může sice být vnější 
nátlak a shánění dohromady, ale nikoli pra
vá iednota, iednota z nitra.

Kristus Pán mluvil o království, které již 
začalo. Otcové církve mluvili s nadšením 
o pochodu církve k jejímu věčnému určeni. 
Zpívali o nebeském Jerusalemě. Je správné 
slovo sv. Pavla: Křesťan je ten, kdo miluje 
příchod Páné. (II. k Tím.) Příchod Páně se 
protahuie. Nedal by na sebe tak dlouho če- 
kati. kdyby byli křesťané horlivější, kdy
by byli lepšími misionáři, méně usa
zení a méně uspokojení s našimi po
měry. Křesťanská naděje není hlásáni po
zemské spásy. Pozemské společenství, i kdy
by bylo sebe -lépe zařízeno, bude vždy jen 
slabým odleskem království Božího. JLidé se 
zabývají pouze přítomnosti. Není třeba od- 
vraceti ie od potřeb a povinnosti přítomnosti, 
není třeba brát jim zájem o pozemské sku
tečnosti, ale nesmí se při tom dopustit, aby 
ztratili s oči společenství budoucí, nadpři
rozené království Boží. Je jisté, že víra má 
proniknout celý náš život; křesťanská na
děje má okřidlovat naše snahy i při zlepšo
váni pozemského společenství; láska má býti 
duší našeho života. A přece při všem tom 
je třeba se střežit, aby naši vinou nebo na
šim způsobem vyjadřováni božské ctnosti, 

. které mají činiti člověka nadpřirozeným, se 
nejevily jako pouhé ctnosti lidské. Jest ne
bezpečí, kterému se třeba pečlivě vyhnout: 
z’aicisování křesťanství. Mystické Tělo není 
lidstvem. Nebeský Jerusalém není pozem
skou obcí. Víra není věda. Předmětem křes
ťanské naděje není pozemské společenství. 
Křesťanská láska přesahuje lásku lidskou, 
i když ji v sobě obsahuje.

•
Ačkoliv tedy celý náš život je nadpřirozený, 

n.irÍ7>ozemský. přece musí pevně stát na této zemi 
a také celá naše činnost apoštolská musí být 
pevně spojena s konkrétním člověkem dneška, 
mluvili k němu řečí dneška, hleděti ho celého 
zasáhnouti, rozechvěti. přesvědčiti, ' ke Kristu 
přivés'i. Kardinál Saliége nám to připomíná celou 
svou, autoritou,

»Filosofové nám říkají, že je patero dů
kazů existence Boží. Počítali dobře? Je 
miliony cest, které vedou k Bohu, je mi
liony znamení jeho přítomnosti. Každý vní
má ono znamení, které mu je určeno milostí 
onoho okamžiku. Každý jde po cestě Prozře
telnosti, která na štěstí není cestou naši apo- 
logetiky, totiž neni tak dlouhá a tak spletjtá. 
Cestv milosti jsou skryté, tajemné. Vzpírají 
se rozumovému rozuzleni, jsou konkrétní, 
jsou osobní.

Všimli jste si, jak Pán Ježíš byl konkrét
ním při svém kázání: srovnávání, podoben
ství. nalezená v denním prostředí, odpovědi 
na okamžité potřeby a tužby, na očekáváni 
království Božího: Ježíš počal činiti a učiti. 
Nejdříve fakta, živá skutečnost, potom vý
klad a poučení. Čtyři staletí theologického 
racionalismu nás oloupila o tuto živost naší 
mluvy, o svěžest a oslnivost víry. Podívejte 
se. jak mluví sv. Bernard o Panně Marii. 
I.Tluví o své Matce, jako by ji viděl; obrací

Brno, jeho katedrála, jeho arcipastýř

Svato vojtěšské dny v Brně
Ostatky svátého Vojtěcha dospěly v sobotu 

31. května na své slavné visitační cestě Moravou 
do Brna. Brno jim připravilo uvítáni vpravdě 
královské. Do Rajhradu jim přijela v ústrety 
početná skupina aut. v nichž byli zástupci KA. 
členové ZNV v čele s místopředsedou P. Fan- 
frdlou. Na hranicích Brna uvítal sv. ostatky za 
brněnské kněžstvo děkan vdp. Josef Herat. Po 
požehnání přítomným průvod pokračoval Starým 
Brnem na Mendlavo náměstí, kde byly očeká
vány desetitisíci věřících. J. E. nejd. brněnským 
biskupem Dr. Karlem Skoupým, duchovenstvem, 
bohoslovci, členy řádů a kongregací, zástupci voj
ska SNB. Masarykovy university, vysokých škol 
a úřadů. J. M. nejdp, opat Benedikt Svanda pře
náší lebku sv. Vojtěcha na připravený oltář a 
odevzdává svaté ostatky do ochrany nejdp. bis
kupa Dr. Karla Skoupého. Po uctěni ostatků a 
krátké modlitbě, ujímá se slova nejdp. biskup 
Dr. Karel Skoupý, Po něm pozdravil svaté ostat- 
ky místopředseda ZNV P. Karel Fanfrdla a za 
ÜNV jeho předseda v. Josef Podsednik. Po pro
jevech zpívá shromážděni státní hymnu a už se 

Uvítací řeč J. E. nejdp. dr. Karla Skoupého, biskupa brněnského
Vítám svátou a vzácnou relikvii v centru die- 

cése. I náš kraj patřil k diecési sv. Vojtěcha a 
poněvadž Brno je starým sídlištěm. možno před
pokládat, že i zde ústa jeho hlásala evangelium 
pravdy a pokoje, že zde jeho ruce pozvedaly k ne
bi ka'ich spásy při nejsvětější Oběti. A teď — po 
více než 900 letech — svátý náš biskup a mučed
ník koná opět apoštolskou cestu; visituje, t. j. na
vštěvuje svůj lid. A účel této zvláštní — řekl bych 
nebeské — visitace jest tentýž, jaký měl svátý 
Pavel, kdy se sv. Barnabášem. navštívil křesťany 
nedávno na viru obrácené: utvrdit a upevnit srdce

se na ni jako by byla před ním. Čtěte vyzná
ni sv. Augustina, kde velký genius vypra
vuje svou cestu ke Kristu, čtěte proroky, 
jaká v nich je síla, čtěte třeba i Bossueta, 
jaký to proud života, všude život, ani slova 
neskutečného, konkrétno, život. Čtěte třeba 
dokonce Claudela, to neni samozřejmě vykla
dač Písma, ale jak dovede vyzdvihnout sym
bolický smysl, předobrazný smysl Písma. Po-

• dívejte se na sv. Jana, jak pironiká do psy-

rozvijí průvod městem. V čele průvodu statni 
vlajka, za ni vojsko, legionáři, členové odboje, 
skupina SNB, školrň mládež, středoškoláci, skauti. 
Orli, početná skupina posluchačů vysokých škol, 
zástupci vojska, úřadů, vysokých škol, bohoslov- 
ci, členové řádů a kongregaci, družičky, ducho
venstvo, pak následuje vlajka sv. Vojtěcha a 
vlajky biskupů a opatů. Uprostřed průvodu je 
nesena kněžimi lebka sv. Vojtěcha, doprovázená 
J. E. nejdp. biskupem. Dr. Karlem Skoupým a 
opaty. Pak následuji fisíce věřících. Ulice, jimiž 
průvod prochází jsou lemovány' desetitisíci věří
cích a obyvatelů Brna. Svaté ostatky jsou neseny 
na Zelené náměstí, které se zaplnilo takřka do 
posledního místa (účast byla odhadována na 
45—50.000), kde byly vystaveny na vysoké tri
buně. Úchvatné kázáni zde proslovil nejdp. opat 
P. Benedikt Svanda. Po kázáni požehnal ostatky 
J. E. nejdp. biskup Karel Skoupý městu, diecesi a 
celé Moravě. Pak byly svaté ostatky přeneseny 
na Petrov do katedrály za zpěvu Bože, chválíme 
Tebe, kde bylo svaté požehnáni.

včřících, povzbudit je. aby vytrvali ve víře, a upo
zornit, a poučit je. že mnohým soužením musíme 
vstupovat do království Božího (Sk. ap. 14. 21—22).

Drazí věřící! Pevnost a rozhodnost, zásadovost 
a charakternost, — toť jsou vlastnosti a clnosti. 
kterých právě v dnešní době — úpadkové a roz
vrácené. na výsost potřebujeme.

Horlivý a starostlivý pastýř svého stádce dů
razně nás povzbuzuje, abychom vytrvali ve víře, 
zůstali věrni Kristu Pánu a jeho sv. Církvi. Po
hled do dějin našeho národa nás přesvědčivě po
učuje, že jeho nejslavnějši doby byly ty, kdy ná- 

chologie věčného Slova,_ světla a života 
světa. Z nás udělali rozumáře, racionalisty, 
ne věštce a proroky. Jasnost podobenství 
přesahuje naprosto sílu našich logických dů
kazů. Kdo je náš bližní? Podobenství o mi
losrdném samaritánu to fiká jasněji než vše
chny theologické traktáty. Buď jak buď, je 
nesporné, že dnes naše generace má zálibu 
pro konkrétno. To také vysvětluje oblibu, 
jaké se těší existencialismus.

Neni deptán hrubým násilím, kdo je 
pronásledován, nýbrž ten, kdo ze strachu 
před pronásledováním pozbývá mysli. 
Deptán může totiž být jen někdo nižši; 
neni však nižším ten, kdo sice snad mnoho 
tělesně trpí na zemi, srdcem však zakot
ven je na nebesích. Sv. Augustin.

red, sjednocený v pravé vire, tvořil jednu rodinu 
Boži, v niž byli všichni jeuno srdce a jedna duše.

Biskup — trpitel — svátý mučedník pro viru. 1 
nám připomíná, že mnohým soužením, utrpením a 
občtmi si musíme zajišťovat svou spásu. Mučed
nictví je zvláštní výsada a milost Boži, které se 
dostává jenem vyvoleným. Ale nás všechny za
vazuje výzva Křis.cm vyjádřená v třetím blaho
slavenství: Blahoslaveni lkající — nebo lépe no- 
dle původního řeckého textu — blahoslaveni, kteří 
trpí a se seuži, t. j. ti. kteří vždy a všude — i 
když to žáůá oběti a odř.kám — „dou úzkou cestou 
a vcházejí těsnou branou, p ni svědomité příkazy 
Boži, konají vždy a všude svou povinnost. To je 
cesta, o níž praví Pán. že vede k životu, k životu 
věčně blaženému, ale též k životu, již zde na zemi 
spořádanému a opravdu šťastnému.

Svati apoštolově před svým odchodem usta
novili obcím křesťanským kněze a postarali se 
o své zástupce a nástupce. Dnes naše země — bý
valá to dlecése sv. Vojtěcha — trpí katastrofa nim 
nedostatkem knězi. To je nejen pro Církev, ale i 
pro národ, pro zajištěni jeho budoucnosti pohro
ma největší. Kéž tato visitační cesta prvního bis
kupa z české krve probudí a rozplameni idealis
mus v srdcích našich studentů, aby poslechli vý
zvy bežského Mistra a následujíce přikladu 
kněži-buditelú, zasvětili svůj život Církvi a 
vlasti.

Drazí věřici! Hluboce dojat vaší účasti, dě
kuji vám všem za tak dojemný a vzácný projev 
úcty k sv. Vojtěchu, posiluji se jim v naději, že 
s pomocí m.losti Boži, o niž v následujících hodi
nách budeme prosit, visitační cesta jeho přinese 
hojné požehnání nám i celému národu.

Z kázání J. M. Benedikta Švandy, 
O. S. A., opata starobrněnského

Věřím v Tebe, velký Bože, věřím, že jsi od 
věčnosti, věřím, že jsi všecko učinil a proto věřím, 
že jsi všude, že jsi mezi námi a se sv. Pavlem vy
znávám: V Tobě živi jsme, se hýbáme a trváme. 
Zde na světe Tě vidíme jako v zrcadle, tam na 
nebi patří na Tebe svati tváří v tvář a patříce na 
Tebe, bytost nejdokonalejsi, nejkrásnější, nasyceni 
jsou slávou Tvou. Tam na Tebe p^tři také náš 
milý sv. Vojtech a patře na Tebe, jenž všechno 
vidíš, vidí i nás, zde shromážděné, patře na Tebe, 
jenž všechno víš. Ví, zná sv. Vojtěch i naše úmys
ly a mysléfiky, s Tebou, Pane Bože, zde přítom
ným, zpřiíomňujcmc si i sv. Vojtěcha, věříme, že 
jest mezi námi obzvláště, když tu uctíváme - Jeho 
sv. hlavu a proto Tebe. sv. Vojtěchu, oslovujeme.

Byl jsi druhým biskupem pražským, prvním 
biskupem z české krve. Za Tvého života nebyly 
u nás ještě vykořeněny zbytky pohanství. Cechové 
nechtěli sklonit své šije pod Tvou biskupskou ber
lou. tvrdá se jim zdála Tvoje řeč o čistotě, milo
srdenství, lásce bliženské. Rod Slavnikovcú. z ně
hož jsi pocházel, byl vyvražděn, i na Tebe čekal 
vrah. Odešel jsi mezi pohany, kde jiná ruka Ti 
připravila smrt. Nyní konáš apoštolskou cesta. 
Tvé svaté ostatky putuji našimi kraji, putuji mezi 
lidmi, kteří Tě cti a následuji, mezi lidmi, kteří se 
opět stávají pohany, Ty mrtvý a přece živý při
cházíš jako misionář, jako apoštol, abys opět zvě
stoval křesťanství, evangelium kříže. Svatý apo
štol Pavel ve svém listě ke Korintským napsal, 
že má jedinou, neochabující touhu, přivést všech
ny bratry k Ježíši Kristu. Ukřižovanému. Ó. sv. 
Vojtěchu, přiveď opět národ náš ke kříži. Naši 
předkové rádi přijali sv. kříž z rukou sv. Cyrilla 
a Metoděje, s ním přijali i vzdělanost, v ni se roz
víjeli, byli nazýváni národem svátým, proteže 
měli Tebe, měli sv. Václava, Prokopa, Jana; Lud
milu, Tvou matku Střczislavu,*  Doubravku, Mladu, 
Dagmar, Anežku, Zdislavu. v poslední době náš 
náred přijal do státního znaku kříž, znamení vě
řícího Slovenska. Křiž je základem veškeré vzdě
lanosti světové, evropské, je základem i vzděla
nosti našeho národa.

— Dnešnímu lidstvu, všem, kteří jsme prošli 
hrůzami války, neleží snad nic tak na srdci, jako 
otázka zajištění míru. Chtěl bych v této věci Ještě 
říci, že heslo: chccš-li mír, připravuj va ku — 
mělo by být pozměněno v heslo: chceš-li mír, 
zachovávej přikázání, plň povinnosti, které ti 
ukládá láska k Bohu, k sobě a*  bližnímu. O to 
usiloval sv. Vojtech. Nestačila mu jeho diecése, 
rovnající se tehdy velikosti českému státu, tou
žil dál. Itálie, Francie. Německo, Uhry, Polsko, 
Prusko viděly sv. Vojtěcha a naslouchaly jeho 
slovům.

Sv. Vojtěchu, buď i našim misionářem, nauč 
nás křesťanství prožívali v jeho plnosti, s vy
trvalou stálcsli, nauč nás svým příkladem, i když 
žijeme uprostřed světa, bojovat pro svou viru, za 
zákon Boží, za Krista, s očima upře» ýma na něho, 
jako na svůj vzor a svého Mistra v apoštoláváni. 
nauč nás, bude-li .třeba snad i padnout v podobě 
kříže, jak to krásně napsal Tvůj životopisec: padl 
v podobě kříže. Upros Ducha sv.. aby osvítil ro
zum všech, kteří při vzpomínce na Tvůj život, 
před 950 roky ukončený smrtí mučednickou, slyší 
slovo Boží, aby nauka Ukřižovaného Spasitele se 
ujala v jejich srdcích, aby křiž byl postaven všude, 
kudy jde lidská noha, všude, kde se vzdělává mlá
dež, kde se rozhoduje o spravedlnosti, aby kříž 
by] postaven v našich srdcích.

12. února letošního roku byl v chrámu svato
vítském otevřen lirob sv. Vojtěcha, českého bisku
pa a mučedníka. Lebka byla prohlédnuta a po zji
štěni pravosti u’ozcna do zvlášfníoh rclikviáře, 
aby se vydala na s’avnou cestu no Čechách, po
čínaje rodnou Líbící a konče Prahou Dnes jsme 
i v duchu pekory a kajícnosti, s úctou, jaká ná- 

>ží nejvě'š5m synům národa, uvítali v našem 
Brně a použijeme "dnešního dne, noci, zítřejších 
hodin, abychom obnovili svůj vnitřní náboženský 
život.
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Pak má člověk s radcsii 
pracovat

Jakýsi »ignotus S.«. neznámý K. nám poslal 
dopis tohoto zněni: »Asi před deseti dny byly za
baveny v Praze švýcarské noviny, protože v nich 
bylo uveřejněno, že Československo je před ban
krotem. Mělo to nastati už 1. května 1947. ale bylo 
to odloženo o dva měsíce. 1. června se budou uvol
ňovat vázané vklady, aby aspoň něco si mohli lidé 
nakoupit. Máme zástupce ve vládě, proč nás o tom 
drive neinformovali? Pak má člověk s radostí 
pracovat. Aspoň vy to oznamte katolickým kor
poracím. aby v poslední chvíli investovali peníze.« 
»Pak má člověk s radosti pracovat.« To mi připo
míná jednoho soudruha z Dachau, takto náruži
vého footbailistu. totiž fanouška, jak se říká. Teď 

' 1c vikářem v okolí Prahy. V Dachau se. přes 
všechnu mizérii také v nedčli odpoledne hrávala 
kopaná. Hrávali na příklad Češi pro l Polákům, 
nebo plantáže proti kuchyni a pod. Kdykoliv tedy 
prohrála nějaká strana, s kterou náš nynější pan 
v,ikář sympallsoval, přišel domů velmi skleslý a 
vzdychal: »Může mil člověk nějakou radost na 
světě?« Tak 1 tento ignotus mysli, že nemožno 
s radosti pracoval. Je to znamení, že šeptanda žije 
a pracuje dál jako za války. Pověst o zabavených 
švýcarských novinách se houževnatě udržuje, tře
baže |e to už asi měsíc, co ve Světu práce« kdosi 
vykládal, že si dal práci a prohlédl všechny švý
carské noviny snad již od Nového roku a nena
šel tam žádnou takovou Jobovu předpověď pro 
naše hospodářství. A tak se potvrzuje známá li
dová moudrost, že čim kdo .iřeši, tim bývá 
trestán. Dlouho po osvobozeni sme si zachovali 
zvyk gccbbclsovského laciného optimismu, to zna
mená. že jsme pečlivě zamlčovali.«kde co mohlo 
být nějak nepříjemné a vzrušující, tak jako pro- 
tektorátni censura zabavila již na počátku války, 
již v záři nebo říjnu 1939, v obyčejné kursivce 
větu: »Teď, když se šetří benzinem*.  V r. 1945 
spadl v pohraničí nělaký most — nedověděli jste 
se o tom nic — stala-li se nějaká srážka vlaků, ne
dověděli jste se to také. Ale. holečkové, naši lidé 
nejsou tak naivní^ že by přísahali na každé slovo, 
které čtou v novinách. Maji vždy spíše sklon vidét 
věci černější než jsou. Tak jste si je vychovali, 
že vám nevěří, můžete sc stokrát zapřísahat, že to 
Sinašim- hospodářstvím neni tak zlé a že ve švý
carských novinách nic o našem bankrotu nebylo 
a že by lo ostatně mnoho neznamena'o .1 kdyby to 
tam bylé. Známky bankrotu bychom přece musili 
poznat lépe my sami, kteří zde žijeme, nemohli by
chom čekat, až nám to ze Švýcarska napíši.

Ze si naše hospodářství moc skvěle nestojí, že 
se bude jednou musit začit šetřit, to víme všichni, 
ale doufáme. že zdravý smysl, ten chalupnický 
zdravý smysl českých lidi, který je v nás všech, 
ať isme na kterémkoliv místě, přece jen zase Jed
nou nakonec zvítězí.

A proto milému »neznámému K« vzkazujeme, 
aby jen pracoval s radosti dál na národa roli dě
dičné. že toho bohdá nebude, abychom skončili 
s plody své práce v takové bláznivé inflaci, ja
kou po první světové válce prodělalo tolik států 
kolem nás. kterou prodělalo nedávno Maďarsko a 
jiné stály. Duch Rašinův jistě asi ještě žije i na 
našem ministerstvu financi, a úsporná komise ta
ké pracuje a pan ministr Laušman zapřlsáhá vše
lijaké závodní rady lim znárodněných podniků, 
aby nechaly již konečně hostin a banketů, pan 
ministr Majer zase slavnostně prohlašuje, že ni
komu nebude dávat zvláštni příděly potravin na 
slavnosti a manifestace a kdo chce na ty s'.avqpsti 
chodit, aby si vzal jídlo s sebou. Jako sl je braly 
naše prababičky a naše babicky, když šly na pouť 
na Sv. Horu. Doufáme tedy, že nebude dávat 
zvláštni přiděly ani na ty různé recepce a večeře, 
že se zreviduje i ten ostatní náš veřejný luxus, na 
přiklad ty spousty veřejných aut a šoférů, které 
kdokdo u nás má. a na které se pak z chudáků vy
máhají daně, z chudáků, kteří buď chodí pěšky, 
nebo se mačkají na plošině vlaků a elektrik.

Především však musíme vrátit lidem důvěru 
a sice neúprosnou pravdivosti a neúprosnou pocti
vostí v mluveni i v jednáni. Učme se přece již 
jednou z dějin a věřme v heslo svého znaku, že 
jenom pravda vítězi. Představme si zase jednou

Školský kolotoč
Tak jsme ho nějak divně roztočili. Lítáme linea 

vysoko, hned nízko, vrážíme jeden do druhého a 
vypadá to, jako bychom nevěděli, jak z toho bláz
nivého pohybu přejít do rozvážného postupu ku
předu.

Idea jednotné Školy byla tak zpopularizována, 
že se stala heslem, proti kterému se bojuje jinými 
hesly. Je to efektní, ale také často povrchni. Hes
lem lze sice vyjádřit ve zkratce třeba l Široký 
program, ale právě proto se nevyjadřujeme zkrat
kami, nýbrž s přiměřenou epickou šíři, aby nám 
bylo dobře rozuměno.

Na obou stranách se voli zbraně bez výběru 
a střílí se z nich bez mířeni. Zastánci jednotné 
Školy houfuji obránce s vehemencí, jako by život 
a kultura národa závisela jen od toho, bude-U na 
našich školách nápis: »Jednotná státní ákola usku- 
tečněná-za vlády K. Gottvalda«, odpůrci zase ne
nalézají na jednotné škole téměř poctivou niť a 
skladatelé hesel oživili v paměti rým -školy — 

'voly< docela bez jakékoliv úvahy, že přívlastek 
jednotné mohou zastánci stejným právem zamě
nit za jiný, ba, že by k tomu měli případné ještě 
větší oprávněni, protože by se opírali alespoň o vý
jimku toho, co už tu bylo, kdežto pokud jde o jed
notnou Školu, trochu anticipujeme ...

Katolíky zajímá především otázka svobody pH- 
šti školy. Bude Škola státním monopolem jakožto 
vyvrcholení vývoje od doby Marie Terezie, kdy 
byla prohlášena za politikum, či bude zachována 
alespoň dosavadní svoboda školství, která jistě 
není svobodou neomezenou, nýbrž naopak značné 
regulovanou státem?

Naše socialistické strany jsou — jak se zdá — 
pro státní monopol, 1 když bychom nechtěli tvrdit, 
že stejně ochotné, a že jsou pro tento monopol 
ve školství také socialisté. Je rozdíl mezi stranami 
a příslušníky.

Ne všichni socialisté jsou nadšenými obhájci 
etatisace, t. j. postátnění školství. Sergěj Hessen 
ve svých »Filosofických základech pedagogiky« na 
str. 165 vykládá rozdíl mezi socialisací a etatisaci 
školství takto:

»V organickém proniknuti společnosti školstvím 
tkvi jediný i správný smysl toho, co lze nazvat 
soc.alisace' školství. Vždyť termín socializace po
chází od slova societas, ccž znamená společnost, 
nikoliv stát. Byl dokonce původně ražen jako pří
mý protiklad etatisace, t. j. zestátněni. Třeba se 
vrátit k původnímu smyslu slova, abychom po
chopili, že pravá sodallsacc znamená něco hlubší
ho a organičtějšího nežli pouhé zestátněni. Soclall- 
sace školství znamená organické přetváření celé 
struktury školství, uplatnění zásady konkrétní ce
listvosti v jeho stavbě, nové složitější rozčleněití 
školství, stále větší pronikáni společnosti škol
stvím, nikoli pouhé poorobení celého školství stá
tu, ba dokonce státní monopol na školství, činící 
ze školství poslušný nástroj mocenské politiky 
státní. Naopak — čim více se školství stává jed
notným a zároveň 1 prostoupeným společnosti, a 
v tomto pravém slova smyslu socialisovaným, tím 
více se stává autonomním tělesem uvnitř státu.«

Univ. prof, dr, Hendrich ve svém »Úvodu do 
obecné pedagogiky« píše pak o školské autonomii 
lna str. 63) takto: Státu patri právo školství 
organlsovat a vykonávat nad nim vrchní dozor.

chvástavé. protivné skřeky Hitlerovy na jedné 
straně a na druhé s;raně Churchilla. patrné v nej
slavnější řeči jeho života, v řeči oři převzetí vlá
dy v roce 1940, když se zhroutila Francie a kdy 
trosky anglické armády zachránily holé životy 
ústupem od Dunkerque. Tehdy mluvil k parla
mentu a skrze něho k britskému lidu. Řekl: »Ne
mám nic. co bych přinášel, nemám nic. co bych 
sliboval, než práci a pot. bolest a utrpení, slzy 
a krev. Ale na konci toho všeho ie vítězství.« Ne
bojme se také tak mluvit. Uvidí-li náš lid dobrou 
vůli a trochu schopné hlavy, přijme také nutně 
oběti a vybuduje přes všechny vnitřní i vnější 
překážky, přes všechnu nepřižeň a nepochopení 
ciziny z našeho státu zemi, kde se dá přece jen 
žít důstojné lidsky, kde snad krásná slova o ná
rodní rodině a o národním bratrství nebudou 
tak pouhou frázi. ak.

Z tohoto stavu by mohla vzniknout pro školství 
nevýhoda v tom případy, kdyby stát vedl školství 
příliš centralisticky a " kdyby správa školství se 
dála v duchu byrokratickém. Dnes je všeobecná 
tendence k postátůovánl školy. Bylo by ovšem 
škoda, kdyby jednotnost ve školství méla věsti 
k uniformitě. Pokrok vychází piavidelně z řad 
menšiny nebo soukromé iniciativy. Historie učí, ze 
výhradní státní monopol obsahuje v sobě nebez
pečí stagnace. Dokladem toho je školství v Ra
kousku od tereziánské reformy do r. 1848.«

Rozvážní pedagogové se tedy dívají na heslo 
školského monopolu hodně klidně a hodné kriticky. 
Přece jen nelze klást do jedné lady cigarety, drá
hy a školy. Snad někteří při šlové »školy« mají 
opravdu na mysli Jen budovy, případně toho, kdo 
vyplácí gáži, ale rodičům při slově školy jde pře
devším o děti. Katolickým rodičům pak nutně 
must jit o cíl, ke kterému školní výchova směřuje.

A tu vedle otázky svobody školství vyvstává 
druhá otázka stejné závažnosti, ba po strár.ce prak
tické ještě závažnější, protože většjaa katolických 
dětí 1 při svobodném školství nebude mít příleži
tost a možnost chodit do katolických škol. Jde 
o základ mravní výchovy na školách, do kterých 
budou katoličtí rodiče posílat své déti. Docela 
správné upozornil účastníky pražské manifestace 
v Lucerně sám p. ministr školství na důležitost 
této otázky.

To není jen tak ledajaká otázka: Quo vadis, 
schola? Kam kráčíš, školo? Kam vedeš naše děti? 
K jakému cíli ?

Podle jasnosti odpovědi poznáváme upřímnost 
záměrů. Někteří věrni Rousseauovi se snaží vy
hnout odpovědi. Není prý cíle potřeba. Vývoj sám 
spěje k nějakému cíli. To je sice pravda, ale vy
chovatel má znát jeho hranice. Příroda sc nám už 
nejeví zdaleka tak dokonalá a Idylicky dobrá jako 
hlasateli přirozeného evangelia dítěte.

Jiní se chtějí opřít o společnost. Škola má vy
chovávat pro společnost, ať sl tedy společnost sta
noví, co má být cílem výchovy. To by mohlo pěk
ně dopadnout. Nejen že by se okamžitě ztfatilá 
obecná platnost takové formulace, ale budovalo by 
se všechno na pisku utllltarlsmu a konvence.

A přece každý lidský skutek směřuje k cíli. 
Lidský úkon, pokud je vědomý a svobodný, nutně 
smčiujc k dosaženi, k vykonáni dobra a cíle (sku- 
točného nebo zdánlivého). Lze sice stanovit vý
chově řadu částečných cjlů, ale celý životni po
hyb je uspořádán tak, že chceme jeden cil pro 
druhy, dokud člověk nedospěje k poslednímu cíli. 
Tento poslední dl znamená dokonalou náplň živo
ta. může být tedy jen jcdca. Je to cíl přesažný, 
transcendentní, neboť člověk nemůže být sám sobě 
cílem. Posledním cílem člověka je věčné štěstí, 
které mu může poskytnout jen Búh.

Výchova katolických dětí v rodině i ve škole 
musí záměrně směřovat k tomuto poslednímu cíli, 
1 když není nutno popírat dílčí a částečné cíle, 
kteič však muší být ve shodě s hlavním a posled
ním cílem a musejí k němu směřovat. Proto zá
leží mnoho, přemnoho na lom, jak bude formulo
ván cil výchovy v našich školách a jaké budou 
praktické předpoklady, aby katolické děti mohly 
být vedeny — k Bohu. kbh.

Náboženský týden na Svalem Kopečku u Olo
mouce. Redaktoři revue Na hlubinu pořádá;! I letos 
Náboženský týden na svatem Kopečku a to od 2. srpni 
do 10. srpna včetně. Po třídenních exerclelleh pro 
muže a pro ženy pokračuje kurs náboženských před- 
ná.ek. zaměřený k osobnímu posvěceni a k apoštolátu 
v Katolické akci. Přihlášky v redakci revue Na hlu
binu. Olomouc. Slovenská 14. Pospěšte sl. místa není 
mnoho. Účastníci dostanou poukázku na poloviční 
slevu na dráze. Poplatek za celý týden SOO Kčs. Kdo 
konal cxerctcle jinde, může se přihlásit pouze na kurs. 
Poplatek 330 Kč.«. — Exerclcie pro čtenářky revue Na 
hlubinu konají se mimo to Ještě ve Staré Boleslavi od 
w. června do 4. července v cxercičnlm domě Otců 
Bedcmptoristú, Přihlášky pro omezený počet míst 
zašlete co nejdříve na redakci revue Na hlub.nu, Olo
mouc. Slovenská 14.

Kdo odprodá bohoslove!: J. Kratochvil: »Rukověť 
filosofie«, J. Glordanl: »Znamení odporu«, J. Klug: 
»Věrouka«. Odpovědi pod zn. »Nabídněte - IKA 54« 
<fo adm. 1.1.

Kardinál Griffin v Praze
V úterý břed Božím Tělem zast3vil se na cestě 

do Polska v Praze J. Em. kardinál B. Griffin, 
arcibiskup weslminsferský (londýnský). Přiletěl 
z Amsterodamu ns Ruzyňské letiště. kde lei oče
kával p. arcibiskup pražský, p. nuncius, zástup
cové ministerstva zahranič! a anglického velvy
slanectví. J. Em. zbývalo, k pobytu v Praze jen 
několik hbdin. Podíval se tedy s historické hrad
čanské rampy na Prahu, načež se odebral na an
glické velvyslanectví, kde se konala na jeho po
čest večeře, které se zúčastnil také p. arcibiskup 
Dr. Beran a p. nuncius. Po večeři setrval p. kar
dinál v delší rozmluvě s n. arcibiskupem, který 
jej _ informoval o životě československých kato
líků a snažil se rozptýlltl mnohé nesprávné před
stavy. které jsou na západě v neposlední řadě 
také u katolíků o našich poměrech rozšířeny. 
P. arcibiskup upozorňoval ‘éž na časté» nepřes
né referováni o našich katolických poměrech 
v katolických časopisech anglických P. kardinál 
upozorňoval při této věci, že anglický episkopát 
nemá žádného přímého vlivu na politickou linii 
těchto listů. Rovněž tak zdůrazňoval p. kardinál 
svojí naprostou zdrženlivost v zaujímání stano
viska k jakýmkoli otázkám politickým, P. arci
biskup zval n. kardinála k delšímu pobytu 
v Praze Dři návratu z Polska. J. Em. však ne
mohla nic přislíbit, protože neni dosud znám 
Dřesný ptán a rozvrh, jak jeho pobvtu v Polsku, 
tak jeho zpětného návratu do Anglie. Asi o půl 
12 hod. v noci pokračoval p. kardinál varšav
ským rychlíkem na své cestě do Polska. P. arci
biskup a p. nuncius jej doprovodili na Wilsonovo 
nádraží s vřelým přáním, že několik hodin, strá
vených v Praze nejsou jediným pobytem londýn
ského kardinála v našem hlavním městě. — Kar
dinál Griffin. tento poměrně mladý vvsoký cir» 
kevtjí hodnostář — ie mu 48 let — náleží k nej
známějším a nejaktlvnčjšfm mužům dnešního 
katolicismu. Přispívá k tomu právě jeho čilé 
cestování. Ještě za válkv byl v Rímé á u boju
jících spojeneckých armád. Po válce cestuje do 
Francie a do Belgie do Německa a do Ameriky 
a nyní tedy i za »železnou oponu*.  Jak oznamuji 
Dolské listy, navštíví v Polsku mimo jiné Osvě- 
čilh. uvidí rány, iktcré nacismus Polsce zasadil. 
I íse stanoviska národního se musíme radovat 
z tohoto zájmu anglického kardinála o naše slo
vanské poměry Německá propaagnda pracuje 
horečně, na válku se zapomíná, proto je třeba, 
abv vlivní činitelé se zase jednou podívali 
s blízka na stopy německé kultury a nedali se 
svést! nemístným soucitem k lidem, kteří jej ne
zasluhuji.

Otázka
Všeobecně Je známo, s jakým oddechnutím 

uvítal! konec mimořádného soudnictví ne ovšem 
zrádcové (kteří dále podléhají řádným soudům) 
a také ne denuncianti. kteří přišli o svůj sport, 
nýbrž všichni normální Čechoslováci. Je také 
známo, že od nejprosišiho až k nejvýše postave
ným mail a vyslovují jeden názor: Ano. nedělalo 
se to docela špatně. Nebyly u nás zavedený mo
resy jihozápadních a jihovýchodních krajů, kde 
se očista dělala za rohem puškou. Kamenice, Bí
lina. Kolín jsou výjimky. Můžeme mluvit o švě 
očislě bez. uzarděný Ale zároveň také — bude 
třeba korektur. Nejenom snad těch, které ústava 
umožňuje nejvyášimu místu nezadatelným vý
sostným právem milosti. I nižší orgány a organl- 
sace musejí myslet na korektury. Aby, justice 
byla totožná se spravedlnosti. Aby nešlo o tříd
ní. partajní, spolkovou justici. Zejména v posled
ním ohledu vrabci cvrlikají, že je třeba provést 
nějaké ty korektury v kulturním životě. 2e očista 
příliš často záležela v tom. že kolegové soudili 
kolegu — rozuměj konkurenta. 2e příliš často pů
sobily otázky; Máme nebo nemáme vyloučit 
z trhu člověka, který s námi může úspěšně sou
těžit? Máme nebo nemáme přísnou justici sami 
sobě, neúprosným soudcům, vystavit vysvědčeni 
národní spolehlivosti a odbojné činnosti? Máme 
nebo nemáme takovou přisnosti předem zarazit

P M. Prokoph, SJ., misionář v Sev. Rhodesii:

Na černé liše
»Jste odvážný chlapík, dovedete něco risko

vat a to je u mne vždycky doporučením misio
náře — my také podnikáme's risikem.« řekl mi 
při jedné schůzce biskup Jižní. Rhodesie. Msgre 
Chichester, prohližeje si s poťouchlým úsměvem 
moji obstarožní fordku.

»Z čeho tak soudíte. Vaše Milosti?«
»No. protože jste se s touhle bouračkou od

vážil. až sem do Salisbury. Ani s novým vozem 
bych nejel přes ty hory do údolí Zambezi, místy 
je to strmina, 'až brzdv skřípou, že nevydrží, 
misty poušť vám podváže kola, a tomu řlkále 
silnice!«

»Takové ujci můj Ford V 8 už 50.000 km a 
stále ještě dýchá zdráVě. I jeho předchůdce ještě 
žije, ovšem tahají jej dva voli v ChikunI. A co 
se té cesty týče, stavěl j| r. 1936 P Zaďdvr. S. J, 
Polák, představený misie, ten dovedl stavět i sil
nice polským zoůsobem a vláda ii prohlásila za 
jediný přistup ke střednímu Zambezi. Chce ji 
nyní zdokonalit.«

»Víte co s! myslím o tom vládním zdokona
leni silnice? Batonga jsou žebráci. Jejich hroudy 
jalové, nemají měď, nic — nač jim tedy třeba 
silnic? Ostatně, co je mi do toho? A co vy. 
Father, máte už černé sestřičky?«

»Ještě ne. Vaše Milosti, nevím jak do toho.«
»Bude to trochu těžší než hopsat po Zabdyrově 

silnici se starou fordkou. ale musíte začit. ne
bojte se pokusu. Bez domorodých kněži je ve
škerá naše misijní práce chybný krok, odsouzena 
k neplodnosti a zániku. Ale pamatujte si. vy 
mladičku Afriku nepokřt me. nepovzneseme. ne- 
budeme-ll mit černě sestřičky. Co je kněžské po- 
vplánl nro hochy, to Je pro černošská děvčata 
povolán! řeholní. Já jich mám už přes 100 a také 

Jsem začal s první. Nemohu si Jé vynachválit a 
všichni jsou s nimi náramně spokojeni a onv 
nejvíce. Duch svátý buď pochválen za kongre
gaci černých sestřiček! Jejich řeholní duch je vý
borný. konají znamenitou práci jako učitelky, 
ošetřovatelky v domácnostech. Brzy vyženu 
všecky bílé a zavedu Jenom černé, umějí to sto
krát lépe, tnu, mezi svými, znají černou zemi 
a duši, nebudou mi hýčkat ženskou mládež. Aby
chom uchvátili duši a srdce černochů, ie nutno 
osvojit sl jejich mentalitu. Přizpůsobit se, větší 
adaptace — říkám všem svým misionářům. Nej
raději bych si načernil oftličei a udělal se čer
nochem, rozumíte? Ale nejcennější na té černé 
•kongregaci je příklad čisoty. který sestřičky 
ustavičně ukazují nemravnému okoli pohanské
mu. Ježiš Kristus dobývá si vládv nad černoš
skými dušemi, zmocňuje se ponenáhlu této horké 
země, kterou kdysi jako vyhnanec požehnal od 
delty nilské. Ale byla to legrace z počátku. Vše
cky evropské předsudky se vzbouřily proti pojmu 
a odstrašující představě »domorodá sestra« Jež 
v mysli mnohých dala konkré'ni obludu, jako 
by do černé kukaně černá tvář byla méně vhod
ná než bilá. Dokonce I z films namítali: Černá 
žena, duševně i citově hrubá bytost, na nízkém 
stupni sociálním je neschopná k takovému stavu. 
Já však jsem se řídil zásadou slavného Pia XI.; 
»Proč by noví vyznavači Ježůe Krista nebyli 
schopni zachovávat také evangelické rady?« 
A hle. milost Boži a houževnatá práce misionářů 
změnila názory a odstranila předsudky. A po
slyšte ještě toto, může vás to povzbudit víc než 
celé kázáni biskupovo. Je to svědectví protes
tanta. koloniálního úředníka, s nimž jsem onehdy 
mluvil o misiích. Prohlíželi jsme si ohromná 
čísla statistiky anglikánských misii. Maji úspěch 
— podivoval jsem se ne moc hlasitě. »Bez po
chyby. je to úspěch — vpadl mi do řeči ten pán, 
ale katolíci se svými 24.000 řeholnie budou vždy
cky lépe pracovat než my!« Opakuji; Father, 

začněte s černými! A víte co. na počinek vám 
půjčím čtyři ze svých domorodých sestřičelk, 
vzorek pro vás a pro vaše Batongy. Afrika 
blouzni o emancipaci duchovní, politické a so
ciální. která už nastává. Avšak pro její prove
deni nedostane dosti sil z Evropy, musí si sama 
zplodit výchovné síly pro svou rasu. Jedno ře
šeni tohoto problému jsou domorodé řeholnice«

Je moudré poslechnout biskupského slova. 
Dnes mám šest kandidátek, z nich tri nastoupily 
céstu do noviciátu v Již. Rhodesii, mezi nimi je 
Anna Netumba. Je to požehnáni předčasného 
skonu s. Rosalie? Nepochybuji o tom. Utěšuje 
mé to ve smutku nad její ztrátou. Dosvědčuje lo 
doznání Anny samé. Co svěřila umírající sestra 
své milé dceři v Kristu?

»Podej mi. Anno, ještě doušek šťávy ananasu! 
Brzy odejdu. Odcházím g radostí do vítězného 
průvodu Božlhd Beránka. Misto černého roucha 
chudoby, dostanu roucho nebeské, bělejši než 
koruna mamby v květu, roucho radosti a slavně 
odměny. Nelituji, že jsem přišla k vám.«

»Matko Rosalie, kdo půjde v průvodu Božího 
Beránka?«

»Všichni čistého srdce, panny, panici, misio
náři. misionářky černé sestřičky. Což. Netuno, 
nechtěla bys jit v takovém průvodě? Netáhne tě 
ideál řeholního povoláni? Nevábí tě touha vést 
život člověka důstojný? Hleď, ie lo lidský život, 
který žiji černošská děvčata a batongské ženy, 
nejubožejši ze všech? Jsou otrokyněmi svých 
mužů a dřina je jejich údělem. Všecky práce 
musejí vykonávat samy: melou kukuřici, doná
šejí vodu, dřiví na oheň, obdělávají pole, živí a 
šatí déti. A co muž? Pije, kouři a zahálí. A když 
něco vydělá, nechá si pro sebe. Na ženu a déü 
nemá myšlenky, nemá citu, nemá peněz. Jenom 
z Jednoho důvodu blahořečím tu vaši rdbotu: to' 
Jediné ie na ni dobré snad si to ani neuvědo
muješ, těžce pracují žena má více charakterů 

než muž a více vlivu na rodinu a děti rtež otec, 
který se povaluje na své liné kůži.«

»Ale já jsem křesťanka a vezmu si křesťan
ského muže. Otec misionář říká — a ty. Matko, 
učíš jako on, aby Batongové byli celí křesťané, 
je třeba začit s dětmi. Chci mil děli, křesťanské 
děti, budoucnost klanu a katolické misie.«

»I to je krása a obětavost života, zajisté. Než 
jak pomalu proniká nový křesťanský názor na 
ženu, život a práci i do domácností křesťanských! 
Jen si nezastírej skutečnost, staré pohanství pro
puká časem nebezpečné, i žena pokřtěná otročí 
dále! Ale což mi neříkáš »matko«? Jsem také 
matkou a mám mnoho duchovních dítek. Vy
chovala jsem vás mnoho ve škole a když mi Otec 
Maxmilián přidělil lékárnu, ošetřovala jsem ty 
neibidnější. Každá kdo se obětuje jako já. je 
ještě vice matkou a dosáhne na černošské ženy 
a děti vlivu, kterého nezíská a nemůže tak úplně 
ziskat ani misionář. Africe je třeba řeholnie, čer
ných sester, velkých duchovních matek. Přemýšlej 
o tom!«

»Může být černá dcera kmene Batongů du
chovni matkou jako ty?« pronesla Anna svoji 
poslední vážnou otázku, která se ukryla v jejím 
nitru nejhlouběji, a utkvěla pohledem, plným 
údivu a zároveň obavy ze záporné odpovědi na 
bledém Obličeji s. Rosalie. Její sily hasly čím 
dál víc.

»Milost Boží může všecko, s tvojí modlitbou a 
přičiněním to dokáže . řekla umírající, vzpla 
Annu za ruku, podívala se ji dlouze do jasných 
dívčích oči a skonala.

Anna Netumba nemohla se zbavit dojmu a pů
sobeni slov, která slyšela od umrájíci Matky 
Rosalie. Má se nabídnout? Má sc přihlásit? Při
klad evropských sester jí vábil a pohádal k od
vážné velkomyslnostl. Zatoužlula mocné oddat se 
životu dokonalé službv Boží podle vzoru bílých 
řeholnie. Voláni milosti bylo stále určitější.

(Pokračování.) 



oiázkv o našem vlastním postupu v kritických 
chvílích? Opakuji, vrabci to cvrlikají. Dokonce 
i tam se to tvrdí a věří, kde ve skutečnosti bylo 
postupováno docela věcné a správně: tím větší 
zájem je, aby nastala ta korektura. A tu tedy ka
tolíci museji sobě a veřejnosti vytrvale připomí
nat případy, které je zajímají. Nechceme dlouho 
snášet stav, kdy česká literatura Je bez autora 
»Bloudění». Nikdo rozumný přece nepochybuje' 
o českém cítěni takového spisovatele. Co se mu 
tedy vyčítá? Ze nacistické nebezpečí posuzoval 
pesimisticky, mluvě jako kdysi Jeremiáš prorok*). 
Ze nebyl schopen v říjnu 1938 mluvit se švltoři- 
vou bodrosti, jakoby se nebylo nic stalo. Ze za 
oněch chvil nebo později, když kolem crčela čes
ká krev nebyl dosti rozšafný, rozvážný a objek
tivní. Tož tedy chybil! Ale pak si vzpomeneme 
na velikého Solovčva, který’ se nebál prosit cara 
Alexandra III.. aby ve jménu křesťanské lásky 
odpustil vrahům svého vlastního otce; a vzhle
dem k tomu, že tato prosba velikého Slovana zů
stala nevyslyšena, vzpomeneme si. jak vdova vel- 
koknižete Scrgěje šla se slovy odpuštěni navštívit 
vraha svého muže. Nebude, věříme, v naši repub
lice méně humanity, nebo lépe řečeno, humanis
mu. Humanismus vi, že svými básníky a duchov
nými tvůrci íe národ živ! Cekáme tedy na korek
turu. a jistě ne mamě. Tolik důvěry máme za
jisté;______ Jindřich Středa.

•) »Protož vy neposlouchejte proroků svých a 
hadačův a snářův a ptakopravcův a kouzelníků, 
kteříž praví vám: Nebudete sloužiti králi baby
lonskému nebo lež prorokuji vám.« — Jerem. 
XXVII. 9.
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2 «. VII.— 2. V I I I. 19 4 7 
pod z&tilou

J. E. MSGRE ThDr JOSltFA BERANA 
arcibiskupa pražského

J. M. MSGRE ThDr TRANT. CINKÁ 
prorektora ralaekého university.

Ústřední thema

Liturgická obnova jako základ pastorace.
Přednášky a referáty:

W. 7. Pad stala liturgie a její poslání. 
Liturgické hnuti, jeho situace u nás a v cizině.

30. 7. Aktivní účast věřících na mši svaté, 
Výstavba^íaruosti v du dm liturgie;

1. 8. Pojímání svátosti v duchu liturgického hnuti. 
I.iturgle a lidová pobožnost.

Přednášejí!

J. M.P. Maurus Versieh OSB, opat Na Slovanech, Praha. 
I niv. Profesor ThDr Josef liiouch, Olomouc.
3 hor Silvestr M. Braito O P., Oiomouc.
Profesor P. Josef Poui. Brno.
P. Marian Schaller OSB. Praha.
P. Josef Hlavatý, farar, Trnuvcc nad Váhom.

' ThDr Alexander licidlcr, Praha.
P. Jindřich Jenáček, kaplan, Kojetín.

Duchovní vedeni: ThDr S. M. Braito o. P.
Denné dvě přednášky. Odpoledni program: Slavné 

W-»pory. Konference o reorganised bchos.ovocki ho 
časopisu. Turnaj v odbíjené. Koupaní. Vycházky. Ve- 
Černi program: Zahajovací akademie. Svatovojté^ská 
akademie (P. A. Zgarbik T. J.). Veter úzkého filmu 
(P. J.* Soukopl. Filmové představeni »Farar u svátého 
Dominika». Junácký večer s táborákem fp. Václav 
Hovorka). Celodenní výlet ve čtvrtek 31. července JO47. 
Výstavka tiskovin vydaných bohoslovcl od r. 1938.

Katoličtí lékaři, lékařky, medici a medický!
Česká lig a akademická, nepolitický spolek katol. 

akademiků a. Spoiek sv. Lukáóc, sdružující katol. lé
kaře, pořádají letos po prvé stavovské exrcicie pro 
lékaře, lékařky, mediky a medický (těž pro ty. kteří 
začnou letos studovali lékařství) ve Vcltrusich u Pra
hy od 3. vn. do 8. VII. za vedení přítele lékařů a 
studentů P. Dr. Jana Urbana OFM. Program: '3 VII. 
ve 20 hod. zahájeni. 4. VII.—6. VII uzavřená duchovní 
cvičení. 7. VII. přetfnáAky s diskusemi. J. E. Dr*Josef  
Beran, arcibiskup pražský: »Psychoanalyse a zpověd
nice«. Prof. dr. Jos. Chůva. profesor pediatrie; »Usmě
vavý katolicismus*.  MUDr Pavel Strauss. priMář chi
rurgického odd.: »Eucharistie očima lékaře — konver
tity». MUDr. R. Hynek, spisovatel: "Utrpení Kristovo 
s hlediska lékařského . MUDr. Jlfí Najman: .Lékař se 
divá na člověka*.  3. VH- Pracovní porady o apoštolátu 
na lékařských fakultách a v nemocnicích. Denní po
platek: lékařů 40 Kčs, student! 30 Kčs. Sleva na dráhu 
50% z místa pobytu účastníků, Nemajetní kolegové 
dostanou slevu buď částečnou nebo úplnou. Veškeré 
Informace poskytne a přihlášky přijímá Česká liga- 
akademická. Medická sekce, Praha III., Josefská ul. 
č. 29. u sv. Tomáše,

* úřednici .sekretářku, dobře znalou psáni strojem, 
a stenografie, přijme za výhodných podmínek kuihir- 
né náboženská společnost. Značka »Organlsační talant« 
— IKA oo* do ádm. 1.1.

Kniha o chrámu svátého Vita, 
která překvapí a potéši

CHRÁM SV. VÍTA 
V OBRAZECH JIŘÍHO JENIČKA 

lil inimků nalaho předního fotografa, z nicht kařdý 
inamtná nový pohlad. novou udalon. Dokonali vyvá
ženi avžtla a tunu, smysl pro podrobnosti i celkovou 
koncepci tvoři z téchto obeaxfi monumentální dílo, je
hož prohlídka je jako cesta umotnym chrámem, Celo
stránková obrazy zachycují vkchno, co ja v sváto» 

skám chrámu ncicennájii a ncipamátaéjií.

—
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Smysl nového slovanství
Předseda mezinárodní organizace novinářů řekl 

na pražském sjezdu, že nezná jméno jiného poli
tika neoo státníka, jehož spisy by měly být více 
studovány než spisy našeho presidenta Dr. Beneše, 
žtozsáhla cizí literatura o Dr. Benešovi a íetné 
překlady jeho dél do cizích jazyků dokazuji, že 
výrok cizincův nebyl pouhou zdvořilosti a žé se 
asi budeme od cizinců učit Beneše nejenom chválit 
a oslavovat, ale i studovat. Máme totiž dojem, že 
Benešovy spisy u nás ještě dost nežiji v lidech, 
že je llué pořádné nač.ou a hlavně že se jejich 
myšlenky v tisku dost nediskutuji, aékollv jsou 
jeuiným vědecky zdůvodněným základem naši po
litiky vnitřní I zahraniční. Máme na mysli spisy 
Demokracie dnes a zítra a především Úvahy o slo
vanství (nakl. Clu, 126 Kčs), na nčž dnes chceme 
upozornit.

Není zde bohužel místa, abychom mohli sle
dovat Benešův kritický rozbor všech dosavadních 
historických forem slovanské myšlenky, můžeme 
citovat jen nékolik nejaktuálnéjších .myšlenek 
o slovanství budoucnosti (6. kapitola, str. 253 
až 300).

Proti dosavadním romantickým pojetím slo
vanství vyslovuje se Dr. Beneš pro opravdové mo
derní slovanství realistické, které bez velikých ro
mantických plánů politických o nějakých slovan
ských imperiích a o jakýchkoli politických, národ
ních či sociálních meslanismech si napřed vytvoří 
svobodného, zdravého a sociálně uspokojeného Člo
věka a bočana doma, v každém jednotlivém.státě 
slovanském. Naléhavost moderního slovanství je 
ovšem dána potřebou společného zajištěné slovan
ských národů proti tendencím německého tlaku na 
východ, 1té opravdové slovanské společenství musí 
mít krom toho ještě konstruktivní obsah. Ten vy
plývá z příbuzných představ o životě, ze společné 
potřeby osvobodit malého člověka, z ideálu lido
vosti, demokratického bratrství a humanity.

Za války Sovětský svaz nezdůrazňoval žádnou 
zvláštní theorll slovanství kromě nutnosti společ
né obrany proti fašismu. Jako realista polož’1 si 
však Dr. Beneš již za války otázku, ncvrátl-li se 
ruská komunistická strana a pod jejím vlivem 
Sovětský svaz po válce znovu zpět k čisté komu
nistické doktríně a nezůstane-li následkem toho 
její válečhé slovanství jen pouhou taktikou, která 
by byla podřízena zájmům materialistické doktrí
ny. Podle názoru Dr. Beneše nové slovanské hnutí 
v Sovětském svazu .muže být zjev trvalý, k němuž 
ovšem vedou dúvcdy ryze prakticko-polltické a ni
koli komunlstlcko-theoretické.

Úspěchu nového slovanství se mohou postavit

O životní sloh

do cesty dvě překážky: a) malé slovanské národy 
se mohou obávat splynuti ve velkém soustátí, b) 
dnešní levé sovětské slovanství se může stát činite
lem vnitropoliticky expanzivním, který vyvolává 
1 v ostatních státech slovanských stojný vnitro
politický režim, jalcý existuje v Sovětském svazu.

Nemá-li nové slovanství ztroskotat o tato 
úskalí, je třeba, aby sovětská politika ukázala 
menším slovanským státům, že jejích státní neod- 
vislost není a nebude novým slovanstvím nijak 
ohrožena. Tato ujištění byla z nejodpovědnějších 
míst dána a dodržována.

Kromě toho komunisté, kteří toto nové slo
vanské hnutí přijímají, hlásají a podporuji, musí 
ukázat, že to je práce naprpslo nezávislá na jejich 
Jitřní doktrinč politické a sociální, že nemá žád
ných bezprostředních vnitropolitických cílů agitaé- 
ních ve vlastním jejích národě, že nejde o komu- 
nlsování druhých národů slovanských, neboli musí 
usilovat o to, aby tak zvaná nová lidová a demo
kratická politika slovanská opravdu byla sobě samé 
dleni, a to s hlediska mezinárodního, a nikoli ně
jakým prostředkem a nástrojem pro vnitropoli
tické éíle jedné politické strany.

Dr. Beneš sám je přesvědčen, že promyšlení 
celého problému přivede komunistické *mys ’itele 
k tomu, že plně uznají, že nové slovanství má 
býtl pro slovanské národy politikou státní a nikoli 
stranickou: má býti politikou, která bude sbližovat 
slovanské státy se Sovětským svazem, a nikoli 
býti předmětem vnitropolitického boje mezi stra
nami. Jen tak nové slovanství přežije první lota 
poválečná a stane se už definitivně novým lido
vým a demokratickým« slovanstvím budoucnosti.

Budou-li odstraněny tyto dvě obavy, budou se 
postupně a vývojem jednotlivé slovanské národy 
přizpůsobovat novým—pomérům, U Čechoslováků 
to půjde snadno, neboť jsou na to připraveni. 
Ostatnímu světu musí se pak nové slovanství jevit 
a v plné upřímnosti předkládat jako přinos všech 
slovanských národů k systému poválečné evrop
ské a světové kolektivní bezpečnosti. A tak nako
nec*  nové slovanství bude opět vrcholit v zásadách 
Kotlářovy humanity.

Benešovy Úvahy o slovanství jsou nabity nej- 
důsažnějšíml myšlenkami politickými, historický
mi a sociologickými. Jde o to. abychom z nich 
stále čerpali a stále je promýšlel v nových a no
vých konkrétních situacích. Nejdu leží tě jéí ovšem 
je, aby jc promýšleli také ti. kteří podle těchto 
úvah vlastně mohou usnadnit nebo znesnadnit slo
vanství všem ostatním. Dr. F. M.

sochu, vytvořenou nadaným umělcem, měšťák si 
do zahrady Doslaví řemeslnicky zručný, ale bez
duchý zednický výtvor ze špatného materiálu. 
Postřeh velmi dobrý, právě jako druhý: Různé 
společenské třídy dnes nežijí v témže názorovém 
světě. Šlechtic sedmnáctého století byl právě tak 
zbožný jako ieho chudý poddaný. Šlechtic si 
obiednal obraz světcův pro zámeckou kapli 
u věřícího mistra, který tvořil zbožrtě a zaníce
ně. prostý venkovan si vyzdobil jizbu obrázkem 
světce, vyrobeným neumělou rukou naivního, 
ale zbožného lidového umělce. Umělecká díla se 
lišila stupněm technické dokonalosti, nikoli však 
vnitřní upřímností. Nebylo proto kýče, toho 
hnusného patvoru umění.

Logicky by plynulo, že kýče opět nebude na- 
ide-li zase littetvo pevný pvotni sloh. Ovšem1 
otázka kýče není přece tak jednoduchá, kdvž iei 
dnes vidíme v chrámech právě tak. iako kdekoli 
jinde.

Ale neide ien o uměni, jde o blaho lidské 
společnosti vůbec. I minulé doby byly plné těž
kých běd. snad horších, než isou nynější. Nemá 
proto pravdu nějaký zarytý laudator temooris 
acti. Změnily se technické podmínky života. Ni
kdo dnes nebude cestovati dostavníkem, může-11 
jeti vls^em, svítiti. loučí místo elektřinou, po
sílat! dopisy poslem, může-li teleřonovati. Změ
nily se však i společenské firmy. Nemají- prav
du ti konservative!, kteří by chtěli přinést i štěsti 
světu obnovou na přiklad středověké autorita
tivní samovlády světských panovníků, byť 
i theokraticky zabarvené. Na to právem důraz
ně upozorňoval Jacques Maritain. Středověk, ač 
zachováme vždy úctu jeho velikosti, patří už 
minulosti.

.Jedno však možno, pokládatl za pravdu: že 
v minulosti člověk každé zlo a neštěstí nesl pev
něji. poněvadž měl větší vnitřní oporu. A tento 
vnitřní základ dodával ještě větší krásy I kaž
dému ieho štěstí a radosti. Jde-11 o to' aby lid
stvo, nalezlo opět svůj sloji, neznamená to oži
vováni starověku ani středověku. Znamená to 
návrat k hodnotám, jež jsou nadčasové a vy
žiti sc nemohou. Hle. tolik směrů se nám dnes 
nabízí. Proberte si jen trochu všechny ty filo
sofie. od krajního idealismu do krajního mate
rialismu. A to ani nemluvme o »životním názo
ru« přemnohých lidi, kteří »kašlou na všechno« 
a jimž okamžitý hmotný prospěch je nade vše
chno. Společnost však ve svém celku naléhavě 
čití, čím by ji byla něiaká hlubší a trvalá zá
kladna pro ieii řádný vývoj. Netřeba však těch 
různých divokých a bolestných zmatků a hledá
ní. Křesťan řekne prosté s Petrem: »Pane, ke 
komu půjdeme? Ty máš slova života věčného.« 
Slovo evangelia se hodí pro všechny doby a 
formv životni. Nemůže zastarati. »Nebe a země 
pominou, ale slova má nepominou.« Ovšem kře
sťanství nesmi býti jen právě životní formou, 
musí býti také životním obsahem. Bude-li tomu 
tak. pak — podle slov francouzského státníka, 
v tomto časopise nedávno uvedených — upraví 
křesťanství a změní život všeho lidstva tak dů
kladně. jak žádná jiná nauka nikdy nedokáza
li a nedokáže. A různé ty vnější formy, jež 
ovšem mail pro křesťana i hluboký vnitřní vý
znam. kruh slavnosti církevního roku, s nimi 
zmizí obyčeje a zvyky soukromého života, vše
chen styl chování jednotlivcova — to už bude 
souviset s tím. že se křesťanství stane základ
ním smyslem života a jelio hlavni náplní.

Miloš Matula.

Nad Dunajem se blýská
Má tak někdo na avělč štěstí, pomyslil" jsem sl 

v těchto dnech. Podnět k tomu ml tentokrát dali 
Maďaři. Mčll tam, jak známo, v minulých dnech 
t. zv. vládni detektivku, že totiž pan ministerský 
předseda odjel na dovolenou k dceři do Švýcarska, 
vzal s sebou ženu, ale nevrátil se, nýbrž odtam- . 
tud telefonicky oznámil, že odstupuje. Stejně tak 
se ztratil přeaseda sněmovny Varga a ministr za
hraničí. Gyongyoei. To všecko by nás nemusilo tak 
příliš zajímat, ačkoliv 1 v tom je dost ethlckých 
problému, na př., jak vůdcové něco nadrobí svým 
radovým vojákům, pak se sami uchýlí do bezpečí 
a ty, kteří utéci nemohou, nechají na. hollčkácn, 
nechají je potýkatl «e a nelehkým dědictvím po sobó 
zanechaným. To, jak ííkám, je jen tak mimochodem. 
Ne jako ethlk, spíše jako Cech jsem se pozastavil 
□ad touto »vlácini detektivkou«, když jsem o ni 
četl ve francouzském >La Croix«, kde o ní psali 
se zřejmými sympatiemi těmito slovy: »Není po
chyby, že SSSK doufal, že dostane Álaďarsko do 
své moci, jako tam <iostal Polsko, Bulharsko, Ku- 
iHjinsko, Československo a Jugoslávii. Ale 
.Maďaři nemají chuť mi otroctví ani na přisluho
váni.« To znamená tedy mit na světě štčSti. To 
znamená, že někdo može provádět co chce a bude 
vždycky křesťanským, rytířským národem, kdežto 
druný bude vždycky kazimírem, i když bojuje 
3 svá práva nejiidštéjéí.

Maďaři bojovali na straně Němců celou první 
světovou válku. Když ji prohráli, zastřelili svého 
Hlavního vůdce z te dODy, Stépána Tisza, zavedli 
3! bolševický režim Bely Kuhna, pak Horthyho, 
pak vyráběli ve velkém falešné franky. Karla 
Habsburského, který byl jejJch korunovaným krá- 
iem, sice nesesadiil, ale nikterak zvlášť po ném a 
po jeho rodu netoužili a nikterak se nestarali 
o svou královnu Zitu a jéjí děti. Přesto všechno 
byli a zůstávali na západě »rytířským národem«. 
Když přicházel do módy fašismus, jStall se nejna- 
dšenějšíml obdivovateli Mussoliniho a v Budapešti 
mélL Mussoliniho náměstí dávno před druhou svě
tovou válkou, v dobé. kdy je k tomu nikdo nenu
til. Neopomíjeli při tom podporovat kdekteré tero
risty, na př. chorvatské, kteří pak v Marseille 
y r. 1934 zastřelili jugoslávského krále Alexandra. 
Když stoupala hvézda Hitlerova, chodili se ochotné 
xlanět do Berlína a do Berchtesgadenu, přljaU 
za to pil t. zv. vídeňské arbitráži, dne 2. listopadu 
1938 z rukou daňových a Ribbent ropových první 
odměnu v jižních krajích slovenských a podkar
patských, v březnu 1939 si přibrali zbytejc Pod
karpatské Rusi, pak dostali z Rumunska kus Sed
mihradska, pak kus Jugoslávie atd. Tedy kolabo- 
rantství velmi ochotné a velmi ze srdce jdoucí. 
Nebylo sice beztrestné, v roce 1044 a 1945 za to 
země platila strašlivou daň ve svém zpustošení, ale 
bylo jistě až do konce nejvíce odpovídající citům 
maďarských vedoucích. A všemu tomu navzdory; 
jak to cítíte z těch řádek francouszkého deníku, 
neztratili ani teď sympatie západu, i teď jsou ry
tířskými oojovníky za svobody. Tak svět chco 
býti klamán, tak svét miluje zevní parády. Ma
ďaři nikdy néchodiU po světě s žádnými novými 
ideami a nikdy se za ně nebili, vystupovali však 
vždy jako nóbl páni, jako rozlomili společníci, dě
lali ze sebe vždy trochu mučedníky, kteří jsou ne- 
:*á\;děnl  od hrubých Slovanů, je sě všech stran 
obklopujících, prostč pro svoji jemnost a inteli
genci, jsou nenáviděni instinktivní nenávistí bar
barů, kteří nesnášejí inteligenci a ducha. Kolik 
cikánské a necikánské špíny a bídy mravní i hmot
né při tom bylo vedle ř.rokých budapešťských bul
várů, to sotva kdo věděl, protože sotva kdo do 
Maďarska přišel a přišei-li taní přece, všímal si 
veselejších vécí než takového nudného srovnáváni.

Závěr? Dekujme Bohu, že naše dneiní ději
ny se nerozvíjejí ve slohu, z něhož by bylo lze st vo
lit vládní detektivku.’ Jinak nás může maďarská 
popularita a naše vlastní nepopularita sice mrzet, 
kle nedá se na nl .mnoho měnil. Maďarská popu
larita půjde také sotva nad několik sympatizují
cích článků v novinách a nad několik diplomatic
kých not nebo různých hospodářských.sankcí, pod 
nimiž budou trpět hlavně nevinni a prostí, kteří 
tak jako tak za nic nemohou. Dej Bůh, aby nikdo 
u nás nezatoužll po napodobování těcHto maďar
ských zvyků. Zejména na Slovensku by se to mohlo 
stát. Celek by z toho prospěch sotva měl, katolické 
by to sotva bylo.

Být katolíkem je, milovat pravdu a nebudo
vat život jenoni na lesklém vnějšku a na zdání. 
A v tomto směru, myslím, jsme se vší svou stro
hou věcností katoličtější než obratní maďarští 
propagandiste, kteří dovedou měnit! svůj směr po
dle zásady' »Kam vítr, tam plášť« a přece př! tom 
udržovat legendu o svých rytířských způsobech. 
Naše strohá věcnost'se ovšem mnohdy stává na
dutou soběstačností a neomylností, dělá z nás 
mentory, kteří by každého nejraději poučovali 
& Um nás dělá nesympaUckýml. A to také není 
katolické. Protože konec konců, dovedeme-H něco 
a máme-ll nějaké dobré vlastnosti, máme o nich 
poctivě a upřímně vyznat: >Milostí Boží jamt, co 
jsme.« Pak by to bylo dobré, pak bychom snad 
tyli milí Bohu i lidem, a pak bychom konečné 
r.ašlí smysl svých národních děj ^n. ak.

Světly katolické cřrkve jsou sv. Augustin a sv. Be
nedikt. K jejich oslavě a k zdůraznění Jejich aktuality 
pro současný svět vydalo nakl. B. Rupp v Praze II. 
JlňdřlSská 23. dvě velké monogralie, které jsou udá
lostmi nají duchovní literatury a neměly by chyběli 
v knihovně Žádného' českého katolického křesťana. 
Jsou to: .Svatý Augustin«, dílo které napsal 
slavný Italský spisovatel Giovanni Papini (brož. 87.—, 
v cctoplát. vazbé 121.— Kčs), a-Svatý Benedikt«, 
rozsáhlá monografie od emauzského P. Mariana 
Schall,ra. Brož, 00:—, váz. Í30.— Kčs.' Dodá kaldý 
knihkupec.

Vyšehrad č. 1»-11. Nové dvojefzto přináíf: ,T. -C. 
Mariinovský: současný slav myálenky vývojové. A. 
Mlckiewicz: ZHcenlny zámku v BalakJavé. F. C. 
Copleston: Co je to cxlsténciansmus? A, Mleklewlcz: 
Poutník. Dom Pecka: Osoba a osobnost. Jos. VaMca: 
Několik slov o Caadajevovl. p. J. Caadajev: z »Obra
ny Šílencovy.. Rud, VoHSek: PNk'.ad Lad. Klímy. Jan 
Ryba: BáscA. Eric Newton: Umíní a církev. Lad. Cejp: 
G. M. Hopkins. Editorial: Příměr. Radost revoluční. 
Rudé právo a Rukopisy. Aby nebylo omylu. Odborné 
BkolyT Kapitulu karlštejnskou! Nefíúv G. Bruno. A. 
Simonovi. — Hudba: Pražské Jaro I. Literární archív. 
Nové knihy.

Slavná chodská trilogie, kterou nakladatelství B. 
Rupp v Praze II, Jindřišská 23. zahájilo souborné vy» 
dáni díla J.S. B a a r a. byla v těchto drtech dokon- 
čena’2. dílem trilogie, knihou *Lů s y< (brož. 99.—. vůz. 
134.— Kčs). První částí trilogie je román ’Paní komi- 
sarka« (brož. 96.—. váz. 131.— Kčs), 2. částí »Osm- 
ačtyřlcátnlci* (brož. 88.—. váz. 123.— Kčs), fou- 
časné vyžel takď jiný román J. S. Baara "Skřívá- 
n e k« (brož. 48.—, váz. 83.— Kčs). Příštím svazkem 
bude dramatická románová skladba »Poslední 
soud«. Knihy dodá každý knihkupec.

V starém zákoutí velikého průmyslového mě
sta stoji starobylý chrám. Není architektonicky 
zvláště zaiimavý. Kousek gotiky poii se tu s pří
stavbami barokního rázu, oboji je dosti neumělé 
a nesouladné. Pro město má kostel mimo jiné 
ten význam, že spolu se svým bezprostředním 
okolím, kouskem hradební zdi. několika starými 
sochami a domv tvoři snad jediný zbytek minu
losti. jež se v rozlehlém městě jinak zcela ztra
tila pod příkrovem moderních staveb a prů

myslového života. Láká proto i člověka, který 
rád vvhleda pro své meditace v městském ru
chu klidné zátiší. Je sladko, zasednoutl v jeho 
tmavých lavicích, kde po modlitbě bloudi hla
vou myšlenky a vzpomínky sta let zpět. Vpředu 
isou zasazeny do zdi náhrobní deskv z počátku 
17. století. Byly na hrobě asi dvouletého dítěte 
á mimo to staršího měšťana. V kostelním tichu 
Vůbec jako bv se vynořovaly postavy dřívějších 
století, konšelé, měšťané i služebná třída sta
rého biskupského města. Člověk uvažuje o je
jich životě, o tom. zda byli vice či méně šťastni, 
než jsou lidé dneška. Je ovšem tčžko o tom sou- 
diti a zejména štastný věk lídstya si rádi pro
mítáme do minulosti, at sotva právem. Víme 
také, že právé 17. století bylo věkem bouří a 
zmatků ne menších, než jsou dnešní.

Když si človějc představí tento starý chrám 
zaplněný postavami minulosti, může však se 
značnou jistotou řici aspoň tolik: Ten chrám 
tvořil vskutku rámec jejich života. Zde byli 
brzy po narozeni, často už v den narození, po
křtěni. zde žehnal kněz jejich sňatku, zde zpívat 
nad nimi píseň pohřební. A zde také se rozvíjel 
během celého kalendářního a církevního roku 
jejich pravidelný život, znamenaný jako přerýv- 
kami a zastávkami každou neděli, svátkem nebo 
velikými slavnostmi vánočními, velikonoční
mi. svatodušními. Náboženství bylo určujícím 
prvkem jejích života i v soukromém životě. 
Bylo na prvém místě jejich zájtpů. Náboženství 
nébvlo soukromou věci člověka, nýbrž soukromý 
život člověka podléhal směrnicím náboženství. 
Lidský život měl rámec a cíl. měl sloh. Tento 
sloh se projevoval navenek, ale neomezoval se 
jen těmito vnějšími projevy a bylo v něm něco 
hlubšího, co se neměnilo ani při- různých změ
nách vnějších forem, bydleni, oděvu, lidla. do
pravy. životních zvyklosti vůbec.

I jiné doby, ňežli křesťanský středověk a 
novověk, měly svůj sloh .na rozdíl od dnešních 
času, lež svůj sloh, jak se zdá. zoufale hledají. 
Tak Dímltrlj SerRěievič Merežkovsklj na Pli- 
niovi mladším krásně ukazuje, jaký byl životní 
sloh antického vzdělance, milovníka slunce a 
krásy. Byl krásný ten život antického člověka, 
ale bvla to krása slunečného západu. Neboť po
zemská nádhera nemůže naolnitivp utišiti trvale 
duševní žizně člověka po věčném a absolutním. 
Je leště jiné světlo, než pouze sluneční, a ie ho 
stejně třeba k životu.

Otakar Mrkvička napsal nedávno pěknou 
studii »Uměni a kýč«. Jeho ideový svět nenf sice 
světem naším ale nutno mu přiznati. že mnoho 
postřehl velmi správně. Vidi vznik kýče, toho 
falešného uměni, v tom. že se nižší společenská 
vrstva hledí přiblížit! vyšší v prostředcích, jimiž 
uměni zkrášluje život, aniž by mohla tohoto do- 
sáhnouti svými majetkovými prostředky. Tedy 
na přiklad šlechtic měl v parku mramorovou



Týden se sv. Vojtěchem
Kdybyste se vrátili o nějaké stoietí nazpět do 

oněch zaostalých časů. kdy ještě nebylo dobrodiní 
každodenních novin, nebylo navzájem se předsti
hujících zpravodajských agentur, jež závodí mezi 
sebou. která dřív a která rychleji vám přehluší 
čerstvou novinku novotou z minuty právě pos ed- 
ni. nu. kdybyste nějak zapadu do oněch doo. kdy 
noviny roznášeli krajánkové a potulní žebráci, 
kteří si dávali načas, dojis a byste se cosi dově
děn o poaivnem hnuti, které v zavětři hlomozu 
denních udá.osti postupuje v českých zemích 
z kraje do kraje a o k.erérn noviny zachovávají 
jakoby smluvené míčem.

Dobře tak. řeknete sí na konec, beztak oo 
úvodníku az po sportovní zvěsti není- rubriky, 
kam by to zařadily. Svatý Vojtěch je na visitačm 
cestě po své diecési. po dědictví cynlo-methoaej- 
sxém, jez tu leží před nim k východu bez hranic 
jako pled tisíci lety, ale nad nimž posud trvá jeho 
nikým nevyzdvižená moc.

Svatý biskup je na cestě, kterou žurnály ne
sleduji. A přece, kam zvěst dostihne, iiae opouštěj, 
práci, zavlran za( denními s«arosmi a idou a pu
tuji hoo.ny ce.uy a aalši hodiny vyčkávají btz 
pomyšlení na unavu návratu; vyčkávají v trpě-i- 
vém vzrušeni v úpalu tohoto žíznivého máje 
v prachu sijiic uprostřed pojí beze stinu na kra
tičkou chvilku, na pouhý mžik setkáni, za jaký by 
jim nikdy nestála pouhá zvědavost.

Svaiý biskup je na ces.ě. ustavičná neděle jde 
s nim a proměňuje vsedni dny týdnu i tvář hraje.

Zun. děsivý přízrak oné Ameriky, která přede
šla svět ke konci konců. Zlín s věži továrního mra
kodrapu. který- převýšil a zastínil dominantu ně
kdejšího valašského městečka. Zim zisku a ztráty, 
kde čas má hodnotu peněz, zastavil kola a v ne
slýchaném čtvrtečním tichu naslouchal.

Pouť pokraču je a kraj spěchá vstne plný oče
kávaní. vypráhla půda žádostivá vláhy. Triumfál
ní cesta alejím! modliteb a zpěvů, triumfální ce
sta ood oblouky s.avobran. Vítáni na pomezi okre
su. vítáni u bran města, vítáni' ořed portály chrá
mu. slavnostní proslovy a- řeči, průvody pod ko
rouhvemi a pod prapory, průvody čestnou stráži, 
tisícihlavá useň na náměstích, tisícihlasé »zříká
me se» a tisielhlasé »slibujeme« — z města do mě
sta se opaku íe totéž s obměnami, které určuje za
barveni krajů.

Zlé našeptávání; nebyla ta srdce, dnes stejné 
zatvrzela a odvrácená, která tě tu vitaji, tehdy 
upřinjnějši. když tě zaháněla od svých mezi? Ci 
přece něco zůstalo a trvá z tvé setby, zavlažené 
tvou krvi? Vidiš ten lid s nejrůznějšlmi odznaky 
truchlivého rozrůznění a rozptýleni v jednom šiku 
pohromadě. Ucho otupělé prázdnotou frázi tohoto 
času nemohlo trvat v neochotě k slyšeni slova, kte
ré ať už odkudkoliv proniklo do všech těch řeči, 
slova, jež nelze pronášet v pouhé přetvářce bez . 
nebezpečí. Jaké to nevídané nouti dlouho po půl
noci k tvřmu světlu na místa tvého prodleni, kde 
té noci nebylo spánku! A ptáte-li se ještě? K ne
zapomenutí bylo těch několik tváři, které snad 
ani nebyly, snpd se jen ztrácely v těch nepřehled
ných tisících, ale s kterými bylo se potkati na 
chvilku. ien na okamžik v samotě cest a vzdále
ných rozcestí, tak zblízka, tváří v tvář, okem 
v oko pro pdžnání čehosi, co dává naději, že až vy->- 
kypí šum a sklesne pěna, že přec jen zůstane, proč 
pouť sva.ého Vojtěcha nebyla mamá.

Albert Vyskočil.

Francouzští biskupové
k dodávkám obilí

Francie, jak známo prochází stále vážnou vy
živovací křísí, chybí jim tam prostý, obyčejný 
chléb. Příčin tohoto stavu |e mnoho hlavně 
jak se zdá. nedostatečná a chybná organisace 
dodávek obilím se stran rolníků. K zlepšeni této 
situace a k zvýšení dodávkové morálky fran
couzských rolntků vydali mnozí francouzští bis
kupové své výzvy, z nichž některé přinášíme. 
Známý kardinál Saliěge píše: »Není málo uhlí, je 
málo horníků. Neni málo obili, je málo země
dělců. JeJi málo horníků nebo málo zemědělců, 
ýe tím méně uhlí a tím méně obilí. Nutný násle
dek toho, je nám zima a máme hlad. Stroje ne
mohou všechno udělat a je nepopiratelné, že ně
mčině chleba. Když hoři dům. není času se ohlí
želi Je třeba se posta viti v řetězec a přemoci, 
uhasiti požár. Neni chleba. Lidské životy jsou 
v sázce. Neni řas na diskutování, ný-brž je treba 
pomoci a to ne zítra, nýbrž dnes. Nikdo z těch 
kdož ještě obili mají, nebude jisté chtít svojí 
těžkou nedbalosti rníti na svědomí smrt děti, 
s arců nebo vznik těžkých nepokojů v naší vlasti.« 
Msgr. Grente. biskup z Mahsu, připomíná v téže 
zá.ežitósti: -Bylo by nedůstojno křestanů nechá- 
vati si v zásobě množství obili, zejména za úče
lem spekulace. Bylo by nedůstojné křesťanů miti 
na stole chleba v hojnosti, zatím co obyvatelé 
m'st a jejich dětt — naděje vlasti — by byly 
omezeny na nepatrné úřední dávky, by byly ome
zeny ňa chléb škodlivý zdraví, následkem ne
vhodných přimišenin. Bylo by zejména nedů
stojné .křesťanů krmiti obilim dobytek, ačkoli má 
a může sloužit k výrobě nortnálniho chleba. Ja
kého stupně dosáhne ještě tato naše zásobovací 
nesnáz? Je třeba, abvehom všichni napjali sily 
k jejímu překonáni. Jak krásný úkol zde připadá 
našim Jacistům (katolická zemědělská mládež). 
Prosime snažně naše venkovské obyvatelstvo, aby 
bez odkladu splnilo svůj úkol zachránců a ode
vzdalo všechno své obili. Aby zástupy měly co 
jistí, učinil Pán Ježíš zázrak a rozmnožil chléb. 
Kéž i srdce našich’ diecésanů je dotčeno touto 
milosrdnou láskou Spasitelovou. Nebudou pak 
moci nečinně přihližeti, jak se zvyšuje utrpení, 
jemuž bv mohli pomoci. Budou tak náležet! mezi 
ony šťastné, kterým Pán řekne v den soudu: 
• Měl jsem hlad a dali jste mi jisti.«

Sťhallerúv »Rimsky misál» v latlnSko-české úpravč 
vyjde v novén: doplněném vydáni v nakladatelství 
B. Rupp. Pralia II. JlndřUsM 23. Misál bude tlStir. na 
leJtkém papíre biblovém. .Současné také vyjde pře- 
klnd »žaltář e* . pořízený podle nejnovéjlií římské 
edice p:of. Bedřichem Malinou. Jeho úprava bude 
rovněž laUnstco-česká. Obě edice byly připraveny na 
základů schváleni a doporučení J. Exc. Dr J. Berana, 
arcibiskupa pražského Knihy vyjdou v podzimních 
měsieieh. ZajlstMe si svůj vý tisk JJž dnes.

* Rodina se 3 malými dětmi hledá byt (případné 
domek se zahradou) v okolí Prahy. Značka »Velmi 
potřebné — IKA 86« do adm. t. L

Portrét sv. Otce. Polský časopis »Glos Kato- 
licki« přináší tyto dojmy švýcarského malíře H. 
Barrensena. jenž dostal povoleni k potrétQVáni sv. 
Otce. Bylo to při audienci, při niž měl umělec 
papeže malovat .Malíř pišé: -Cekal jsem. Z před- 
pokoje najednou zaznělo: Jeho Svatost, Pius XII. 
Pius XII. stál přede mnou. Byl jsem vzrušen a 
chvěl jsem se. Papež je velmi vysoký, velmi hu
bený, takřka kost a kůže. Na jeho tváři se zračí 
ušlechtilost, smutek, tragedie. Opravdu, v něm 
stanulo přede mnou zosobněné utrpěni světa, 
utrpěni ztýraného lidstva, které se stalo utrpením 
hloubi duše tohoto člověka. Brvy i oči jsou tem
né, skoro černé. Za brýlemi krásná duhovka oka, 
mocná, silná, jakoby planoucí. Dvě hluboké rýhy, 
jdoucí po obou stranách úst od kořene nosu k če
listem jsou jakoby vryty do této tváře nejvyšši 
vážnosti. Život a utrpení, tito největší z umělců 
stvořily veledílo »dokonalého askety«. Sv. Otec 
záři zduchovněnim. ušlechti.ostl a pokorou. Vše 
se na něm zdá. jakoby odhmotněno. Od prvního 
okamžiku jímá člověka úcta. I hlas papežův je 
jakoby éterický, jemný. Při rozmluvě jsem jemně 
obrátil papeže do pravého světla. Porovnával 
jsem.vlastni nárysy. které jsem si přinesl, s ori
ginálem. A pak jsem začal horečně pracovat. 
Chtěl jsem se především ztotožnit s timto člově
kem tak. abych zachytil výraz oči. tento nejob- 
tiznější, ale nejvice fascinující úkol umělcův. 
Chtěl jsem přenést na plátno ono vnitřní světlo, 
onen smutek, onoho ducha universálnosti, jež se 
zrcadli v oněch očích. Musím dosáhnout toto oko. 
myslil jsem si. Byl jsem tak unešen svou práci, 
že se mi zdálo, jako bych žil ve*  světě bez času 
a prostoru. A v tom jsem zaslechl jemný hlas: 
■Je mi lito, ale můj čas již uplynul.« Pius XII. po
vstal z křesla, požehnal mi a odešel. Zůstal jsem 
sám se svými dojmy, myšlenkami a city. Mé dílo 
musí zobrazit toho vnitřního člověka ve sv. Otci. 
Chtěl bych vynést na povrch tajemství duše to
hoto člověka. A tak jsem pracoval, abych vdechl 
do štětce a do barev onen eterický. stratiplný 
element, jenž tvoři podstatu a bytost tohoto jistě 
nejlidštějšiho ze všech papežů, kteři kdy seděli na 
věčném stolci Petrově«.

Od Katolické akce k berle biskupské. Být šéf
redaktorem dvou největších deníků země, pak 
v 50 letech seminaristou. v 54 knězem a 7 let nato 
biskupem, toť. jak se zdá. je výjimečná životni 
dráha. Je to životni dráha msgr Angela Herrery, 
ienž b.vl právě jmenován biskupem v Malaze. 
Před početím svých theologických studii na 
Friebourgské universitě ve Švýcarsku v r. 1936, 
bojoval Angel Herrera dlouhá létá na půdě so
ciální tiolitické a náboženské, ve snaze vliti nový, 
dynamismus španělskému katolicismu a učinili 
iéj vnímavým pro moderní problémy. Mnoho
stranná bvla jeho činnost a mnohé byly podniky, 
k nimž dal podnět: tvořeni vybraných družin 
dělnických, obhajoba kulturního živoia. činnost 
směřující k tlumeni vášni v začátcích republiky. 
Na tomto posledním poli činnosti neměly jeho 
snahy úspěch. Zato však vynikl A. Herrera jalko 
skutečné mistr na poli tiskovém, kde uskutečnil 
opravdu úctyhodné dilot.založil několik deniků a 
revui, mezi jiným »El Debate« a »Ya«. »El De
bate« se brzy stal nejlépe informovaným španěl
ským deníkem, jenž ovlivňoval prostřednictvím 
jvé tiskové kanceláře 30 venkovských listů. 
Denk »El Debate« nepočal od občanské války 
dodnes vycházetl. ačkoli 39 členů jeho redakce a 
administrace bylo zastřeleno republikány. Ředi
telé deníku máji zato, že je lépe nevycházeti tak 
dlouho, dokud -bude ve Španělsku censumi re
žim. — Tento fakt jejž citujeme z francouzské
ho »La Croix«, je novým důkazem, jak divné 
jsou poměry ve Francově Španělsku a že tedy na 
katolicismus jeho režimu je třeba státe se dívat 
s velkou reservou a s velkou opatrností. — Angel 
Herrera ie vzorem a vůdcem oné ■družinv mužů 
Katolické akce, kteři přinášejí do služeb Církve 
svůj život a své všecky schopnosti. Byl-li tento 
energický bojovník moderního katolicismu, hlav
ně sociálního a společenského katolicismu, jme
nován biskupem: je to nový důkaz, jak velice sv. 
Stolice schvaluje tento směr činnosti, za jak ne
smírně důležitý jej považuje.

Arcibiskupské gymnasium v Praze bude opět 
otevřeno. Protože dosavadní profesorský’ sbor 
arcibiskupského gymnasia v Praze převezme 
biskupské gymnasium v Bohosudově. vyskytlý se 
neopodstatněné pověsti, že arcibiskupské gym
nasium v Praze bude zrušeno. Ředitelství sděluje, 
že tyto zprávy neodpovídají skutečnosti a že přijímá 
externí žáky do třidy I. až III. Na ústav mo
hou přestoupili též žáci jinde přihlášeni. Internát 
zatím při ústavě nebude. Dotazy a přihlášky do 
gymnasia zasílejte na ředitelství arcibiskupského 
gymnasia v Praze XIX-Dejvícich. Sadová 3 a 
uveďte výslovné, že se jedná o přihlášku do ústa
vu pražského.

Manifestace za svobodnou školu v Kladně. 
V úterý- 3. června 1947 manifestovali kladenští 
katolíci v prostorném sále Zivnodomu za svobod
nou školu. Jistě by se byl podivil pan ministr 
Nejedlý, jenž bývá častým hostem tohoto města, 
jak bouřlvě dovede i »rudé*  Kladno hájit demo
kratická práva i svobodu náboženskou. Projevy 
učinili: mistni děkan Klouček, pi Květa Milenov- 
ská a dr. Vojtěch Jandeěka z Prahy. Jejich pro
jevy byly provázeny četným potleskem souhlasu. 
Z manifestace byly odeslány protestní resoluce 
předsedovi vlády a jeho náměstkům, jakož i mi
nistru školství. Rovněž byly odeslány resoluce 
všem školám na Kladensku a korporacím sdružu
jícím mládež, v nichž se protestovalo proti od
vádění katolických dětí od nedělních bohoslužeb 
výlety a různými veřejnými podniky. Manifes
tace byla zahájena chorálem svatováclavským a 
ukončena důstojně státními hymnami.

Zvony nezvoní dynamitem. Básník »Rudého 
práva« zapěl, že »Dynamitem zvony, výbuchy, 
vzpoury, klid, země hlaholil« Je to snad vhodné 
básnické vyjádření a prozrazení veřejného ta
jemství moskevského konference míru, která

Z domova a z ciziny HUDBA
bude mít pokračováni v Londýně, kde jistý list 
titulkoval ukončeni konference v Moskvě »Čtyř
ka zahraničních ministrů se dohodla ve všech 
bodech — sbalit svá zavazadla!« Po prvni svě
tové válce pěli básnici s vítěznými politiky, že 
už nikdy válka. Po druhé světové válce »dyna
mitem zvony... hlaholí« básníkům a vítězným 
politikům lze přičisti i takové vyzváněni, kte- 
rým ovšem vyzvoněn miř .nebude. Dynamitem 
vyzvánějící’ zvony měl Hitler, když ie ukradl 
pro svou »vítěznou« zbraň vítězící říše na tisic 
let. Ale už Rakousko sáhlo také na zvony aby 
zněly dynamitem a Hitler se nepoučil, že umlče
ním zvonů nelze vyhrát válku. V které části 
světa to hlaholí zvony dynamitem a kde je za
slechl básník «Rudého práva«? Nejsou to zvony, 
jejichž bijici srdce jsou lidská, protože jsou tak 
chladná, pustá a prázdná bez víry, bez naděje 
a bez lásky? mo

Naše oslavovatclská a manifestačni manie se 
dále rozviji přes četné varovné hlasy. Když tak 
člověk slyši na přiklad v Praze těch muzik a toho 
pokřikování, táže se, zda máme skutečně tolik dů
vodů k tak hlučnému jásáni. Naši známkou pře
ce bývala střízlivost. Zdá se. že čim méně máme 
opravdové společenské srdečnosti, tím více se 
nutíme do veselosti navenek a tím více i nej
zavilejší odpůrci komunistů disponuji duši ná
roda pro kolektivní stádovitost. V článku o ko
jencích si nedávno Vladimir Thiele povzdechl: 
»Ach, Bože, kdyby tak místo křesel bylo víc po
stýlek. místo praporů vic plenek a místo sekčnich 
šéfů tu a tam nějaká ta ošetřovatelka!« V tom 
povzdechu je charakteristika celého našeho ná
rodního života. Jen od »důstojných« oslav nás 
ochraň, Bože!

Kdyby aspoň mlčeli. Májová »báseň« S. K. 
Neumanna, ve^které se sprostě vyjadřuje o pre
sidentovi Spojených států Trumanovi, vzbudila 
všeobecné rozhořčeni ve všem ostatním tisku a 
v celé veřejnosti, vyjma oficielní komunistickou. 
Nyni však »Rudé právo« k oněm sprostotám při
dává nejapné překrucování fakt a pomlouváni 
druhých. Kdo je obhájcem uměleckého projevu, 
prý se sám usvědčuje z pokrytectví, kritisuje-li 
ostré a nesmlouvavé stanovisko Neumannovo. Ale 
co mají nadávky jako »dolarový paďour« spo
lečného se svobodou uměleckého projevu? To by 
mpsilo být i nadáváni bab na trhu nebo kome
diantů na pouti uměleckým projevem. Takhle se 
může skutečně mluvit jen k lidem, kteří spolk
nou ve svém žurnálu každý nesmysl, k čtenářům, 
jací prý jsou — podle slov jiného redaktora »Ru
dého práva«, M. Galušky — v Rusku. Tam prý 
nikoho ani nenapadne pochybovat! o tom. co je 
psáno v jejich novinách. Nám se sprostota nikdy 
nemůže zdát známkou mužného charakteru. Celá 
obhajoba »Rudého práva« je — jak jsme již 
řekli — nejapné vymjouváni, do kterého se za
míchá také pan dr. Slavik. Prý se básníkovi 
nemá nasazovat náhubek. Slovo »paďour« se asi 
tentokrát vyskytuje v naši básnické mluvě po 
prvé. Právě proto to však neni žádná báseň. Celý 
způsob odpovídáni »Rudého práva« na tuto zále
žitost. celé to překrucováni faktů, citováni uzna
lých slov pro Neumanna ze »Svobodného slova« 
(pro naše písemnictví znamenal vice než Jaroslav 
Vrchiický) a zamlčeni slov bezprostředně násle
dujících: Ale zestárl. Nemá již kontakt s náro
dem, nýbrž jen s vedením komunistické strany, 
kterému nakonec podlehl duch básníkům, je ty
pickým příkladem mateni pojmů, pro které mám 
vice pochybnosti o možnosti nějaké ideové do
hody s komunismem, než pro vlastni holé a suché 
theorie marxismu s celým jejich materialismem 
a atheismem. I zde platí slova, která F. Peroutka 
napsal v otázce surovostí v pohraničí a jinde: 
»Sňati ti. kdo surovosti páchali, nejsou ani tak 
škodliví jako ti. kdož máji plno chuti je obhajo
vat a vymýšlet vytáčky. Prvni věc. které národu 
je třeba, je duchovni pořádek a uznání, že zlo Je 
zlem.« Čili tento starý, prastarý, všelidský zákon 
myšleni, že tatáž věc nemůže pod týmž zorným 
úhlem. zároveň být a nebýt. Právě tento zákon 
ovšem komunisté už od dob svého vlastního pra
otce Hegla ve své dialektice popírají. ak.

Jedna socialistická strana nemarxistická měla 
v těchto dnech sjezd. Zahájil jej arcibiskup 
modlitbou a všichni účastnici se modlili s nim. 
Bohužel nebyl to sjezd národně socialistické 
strany čsl., tyto dny konaný v Praze, nýbrž vý
roční konference vládnoucí britské strany: la- 
bouristlcké. Ale člověk bezděky srovnává, ne
může nesrovnávati a nemůže mu nebýti smutno, 
přesmutno. U nás ani strana, která má křesťan
ství výslovně v programu, strana lidová, se na 
svých sjezdech nemodli, jakž teprve strany ostat
ní. To spíše našě strany mivaji recidivy nejza- 
ostaleišiho pokrokářstvi. najxisled v nár. soc. 
Svobodném zítřku, který si zahudroval. že praž
ský arcibiskup dostal spolu s presidentem repu
bliky vyznamenáni národního odboje. Co plátno, 
že se iej účastnil, že byl po léta v koncentráku? 
Vždyť je to katolík a kněz! To určité dušinky 
nikdy neodpustí. A nám nejde'jen'o p. arcibis
kupa nebo o nějakou stranu, nýbrž o národ. 
Vládnoucí strana velkého národa zahajuje sjez
dy společnou modlitbou, kdežto v malém národě 
našem... ? Tolik isme vytrpěli, pořád ještě naše 
národní existence je ohrožena, všichni citime. 
jak snadno se můžeme v politickém, hosjxidář- 
ském i společenském zmatku světa dostati pod 
kola dějin, ale my myslíme radéji’na malicher
nou nevraživost a na vše jiné, jen ne na Boha, 
který jediný — hlubina bezpečnosti — může nám 
pomoci, budeme-li jej prošiti. Jak nás iako Ce
chy nemá pojímati těžký smutek nad malosti 
a nřizemnosti poměrů a úzkost před lidskou i 
národní budoucnosti naši? Ale musime se sami ■ 
modliti tím více, neboť »bázně neni v lásce, nýbrž 
láska dokonalá ven vyhání bázeň, nebof bázeň 
má trápeni: kdo však se bojí, není dokonalý 
v ;ásce«. jb.

K svatovojtěšským oslavám.
Kancelář sváto vojtěšského jubilea vydala 

právě Tři mužské sbory k poctě sv. Voitěcha od 
J. B. Foerstera na text P. Jana Lebedy. Myšlen
kově hutný text inspiroval Mistru Foersterovi 
hudbu prostou, ale hluboce meditativn’’: každé 
slůvko se v ni obráží sterými vibracemi. Jako 
u všech Foersterových skladeb i zde ie mnoho 
věci skryto uvnitř díla a bude věci dirigentů, 
aby je našli a dali jim pregnantni výraz. Zdán
livá jednoduchost nás nesmi opravňovati k po
vrchnímu studiu, lež i u slabších sborů může 
být korunováno úspěchem, přinese-li se žádoucí 
oběť nácviku. Neni to ovšem dilko upoutávající 
pozornost líbivou melodikou. Těžiskem tu je spí
še harmonie, jež vyzni toliko tehdy, bude-li dil
ko dokonale zvládnuto intonačně. Neide tedy 
o lacinou populární skladbu, nýbrž o perličku 
moderní sborové literatury, k tejimuž nabyti je 
třeba prodati všecku svou pohodlnost a své hu
dební labužnictví. Na katolické chrámové sbory 
je vznesen úkol dosti těžký, ale k oslavě mu
čedníka Vojtěcha lze přispěti jen novou oběti. 
Prvni sbor nadepsaný »Adventní píseň« volá 
světce zpět na jeho rodnou líchu. Po čistě díato- 
nické exposici moduluje píseň z F-dur do A-dur 
na vyjádřeni slova »proměněni«. Po krátkém ná
vratu do F-dur moduluje skladba až do H-dur. 
tóniny to lásky (v textu se praví: »v lásce synů 
svých dei poznati sám sebe«). Přichází enharmo- 
nická záměna do As-dur. tóniny to útěchy (zas 
podle textu: »dei věrným útěchu«) a po zdánli
vém návratu do F-dur konéi píseň tajemným zá
věrem 1. starocirkevní tóniny. Druhý sbor »Pra
porec«. intonačně nejnáročněiši, je bojovou vý
zvou k duchovnímu probuzeni; Hudba modulu
je skoro každým taktem, ale dovedete-li vypilo- 
vati ty umné harmonie, jaký to skvoucí obraz, 
hodný nejslavnějšího maliře v tónech! Třetí 
sbor, rozpadající se ve tři malé sbory, ie tech
nicky snazší. Je nadepsán »Letnice«. Text volá: 
»Přijď v letnicovém výsluní a vejdi v naši hruď!« 
Kmnposičně ie to opět hra tónin, vyjadřujících 
draVnatickou situaci textu. Kuriósni ie chroma- 
tika v druhém díle při slovech »ať nesloužíme 
zloduchu«. Třeti dil tohoto sboru konči veleb
ným plagálnim závěrem se zajímavou douškou 
2. tenoru. Nemluvím ovšem o všech detailech, 
těchto několik slov ienom úvodem ke studiu a 
na ozřejměni vzácné hodnoty díla. Opakuji: neni 
to skladba na utrženi laciných úspěchů, ale ti. 
kdo zvládnou naskytující se nesnáze, zahlédnou 
nádheru Ráje. O. A. T.

FILM
Pro d««.o*lé;

Admirál Nachlmov. SSSR. Historie černomořského 
ruského námořnictva, které pod vedením slavného ad
mirála zvítězilo v letech 1853—1855 proti přesile ne
přátel. I.

Sestra jeho komorníka. USA. Hudební veselohra, 
jejíž tuctový námět Je vyvážen sympatickým z' vent 
a krásným hlasem Deany Durblnové. ni.

Stříbrné brusle. USA. Krasobruslařská revue s běž
ným programem. HI.

Plameny západu. USA. Dobrodružství z divokého 
západu, v němž vystupují jak*  falešní hráči, s prohra
ným majitelem výčepu, tak 1 hrdinný Serif, který ..a- 
konec musí zem řiti, aby jim započatý úkol dokončil 
místní lékař, Jenž si svoji odvahou získá srdce ban
kéřovy dcery. ín.

Noční služba. Francie (s výhradou). Dosti senti
mentální příběhy z Činnosti lékaře a obětavé tele - 
nistky. Ne zcela správně pochppenl pravé oběta
vosti. ni.

Nedoporučuje se:
Pójistka smrti. USA. Herecky 1 režijně velmi dobře 

líčený případ zástupce pojišťovny, který pro lásku 
k vdané ženě páchá podvod a vraždí. Celkové pojetí 
výstižně podané svádí spíše k napodobení, než k oď- 
strašení. I.

Tomáš Kempenský:

ČTVERO KNIH
0 NÁSLEDOVANÍ KRISTA

V PŘEKLADŮ r Á 211 VRÁTXEHO

Kniha vydaná ve vioch »Vítových jazycích a po 
Pí«mu svátém nejtodltenéjfti, x nil po 500 let čeř- 
jmi jí lidé ixallu jící žit duefiovné. „Pojú a nátleduj nti.“ 

mluví k nim » každé její stránky. „JA item, jen! 
pokornou myti v akamiiku vyidvihuji, aby pocho
pila vlec dťkcodů riini pravdy, net kdyby byla deert 
let eludotala w ikole," praví Kristus u Kempeoského

KNÍŽKA VÁZANÁ V PLÁTNĚ Kb 70’- 

17 knihkupců

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD
V PRAZE II, KARLOVO NÁMĚSTÍ C. b

Pohraničí volá a prosí...
... o loutkové divadlo pro skupinu Charity, která 

chce dopřát! těm nejmenšhn pobavení a sama nemá 
tolik prostředků, aby nyní mohla pořidlti divadlo 
nové. Kolik dětských srdcí by se tím potěšilo a zara
dovalo!

.. . mimo to na jedné z far v pohraničí působí 
kněz, který nutně potřebuje kleriku a od svého ná
vratu z konc. tábora ji nesehnal. Prosime proto, kdo 
by mohl pomoci, nechť lask. v obou případech podá 
zprávu na adresu: Redakce KATOLÍKA, Praha IV.» 
Hradčanské nám. 8.

Vychází s církevním schválením. 
Dobrovol. příspěvky na vydáváni časopisu Jsou vítány. 
Vydává Svatováclavská Liga v Praze IV.. Hradčanské 
náměstí 8. — Telefon 817-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází tvdnč — Předplatné na celý rok 
Kčs 70.—. Jednotlivá čísla Kčs l.w. — poštovní spoři
telna Praha 200.401. — Rldi P. Adolf Kalpr T J. 
s redakčním kruhem - Odpovědný redaktor Josef 
Bláha. — Používání novinových Známek Dovoleno 
ředitelstvím DOšt a telegrafů. — Dohlédací Došt. úřad 

Praha 25. — Vytiskl 21vnotlsk v Praze XIL



KATOLÍK
25 LIST PRO KULTURU A ŽIVOT Z VÍRY

ROČnÍK X. » V PRAZE DNE 22. ČERVNA 1947 • CENA Kčs 1.50

Hlas volající na poušti
Stále noví, moderní svati, kteří vstupují 

postupem věků do vítězného průvodu Berán
kova, zatlačuji mnohdy ve vědomi věřících 
památku jiných Světel církve, velkých svět
ců křesťanského starověku a středověku. 
Snad nejvíce je tento osud patrný na Janu 
Křtiteli. Skloníte-li se nad starokřesťanské 
liturgické památky, na př. nad mešní Confi
teor, nebo nad starobylé litanie ke všem svá
tým, najdete tam jordánského kazatele na 
prvním místě, v čele ostatních svátých. Prvot
ní křesťanstvo se dívalo s nevýslovnou jictou 
k tomuto člověku, na němž již od jeho početí 
je tolik zázračného, jenž ještě před naroze
ním se setkává se Spasitelem a později s ním 
sdílí chlapecké hry, jak nám to zobrazuje 
překrásná malba Murillova. Kristus, věčná 
Pravda, později o něm vydává závratné svě
dectví, že mezi syny lidskými nebylo většího 
nad. Jana -Křtitele. Je to závratné svědectví, 
je to měřítko velikosti, jež se tak těžko zařa
zuje do našeho lidského chápáni. Jan Křtitel 
je tedy větší než Alexander a Caesar-, než 
Homér a Platon, je však větší i než Mojžíš 
a David nebo než Isaiáš a jiní velcí věštci 
Israele.

V čem je tato tajemná velikost syna Za- 
•chariášova a Alžbětina? V tom, že žil na 
poušti, že chodil oblečen oděvem z velbloudí 
srsti, že se živ.l kobylkami a medem lesních 
včel? Mnoho povrchních lidi, kteří soudí vše
chny: věci, i Boží věci, jen podle vnějšku, je 
nakloněno takto soudlti. Ale na světě bylo 
vždycky dost vegetariánů a dost Udí, kteří 
■přemýšleli, jak by na eebe upozornili podiv
ným vzezřením svého oděvu. Nikdo z nich se 
proto nestal velikým. Ne tedy- zevnějšek Ja
nův, ba jistě ani jeho hluboko se zařezá
vající vý-mluvnost nebyla podkladem Spasite
lova výroku o největším mezi syny lidskými. 
Vševědoucí Zpatel všech srdcí viděl jistě pod 
draným zevnějškem krásné lidské srdce a pro 
ně dal Janovi čestný titul veliký, největší.

Salda se kdesi ptá, co je genius. A odpoví
dá: »Nic jiného než plná odevzdanost a pocti
vá, ničim neporušitelná věrnost našemu urče
ni a poslušnost jeho. Kdo nejpozoměji a nej
hlouběji dovede naslouchat stále měnné a 
přece jednotné hudbě vnitřních pramenů, 
z nichž žije naše bytost a ty sleduje neso
becky, oddaně a pokorně ořeš všechny pře
kážky — je genius«. Jan Křtitel je takovým 
geniem v plnění svého poslání být předchůd
cem Páně, být připravovatelem jeho cest. 
»Já nejsem Kristus. Já jsem jen hlas volající 
na poušti, hlas, který může klidně doznít, 
jakmile splnil svůj úkol. Já křtím vodou, ale 
uprostřed vás stanul Někdo, jemuž nejsem 
hodpn rozvázat reménky u.obuvi jeho. Ten 
vás pokřtí ohněm Ducha sv.« Zde je ta ge
niální velikost. Nedat se zmást nadějí na 
chvilkovou přízeň lidskou, nikdy neztratit 
s očí majestát Boži, nestavět se na jeho 
místo, být jeho pokorným sluhou a zvěstovate
lem u duší: v tom je Jaiíova velikost, v tom 
jp ieho kázáni nesmrtelné i dnes pro všecky 
učitele a vychovatele, pro všecky politické 
i duchovni vůdce lidí:. Jsem sluhou Někoho 
většího, jemuž nejsem hoden rozvázat řemén- 
kv u obuvi jeho, nechci íe sám vtírat do 
nitra druhého, chci jen pokorně připravit 
cestu Beránkovi, přivést k němu, ukázat na 
něho a pak zmizet. Tó je velikost, kterou 
nechápal pohanský starověk, kterou tak 
zřídka kdy chápeme i my po tisícileté výchově 
křesťanské, ke které se musíme každý sám 
neúnavně vychovávat, nechceme-li nadarmo 
žít.

Ale služba Kristu neni pouhá lokajská od
danost. ani nějaká poslušnost vojenská nebo 
manská. Kristus sám slouží a obětuje se do 
posledního výdechu svého a právě Jan Křtitel 
nám Ho představuje v této jeho vesměmé 
funkci Oběti a shrnuje nám ji ve svém slav
ném zvoláni: Ejhle Beránek Boži, který 
snímá hřích světa. Tak nikdy neviděl Platon 
svět. A my víme z úst Jana Křtitele, že být 
v družině Beránkové je vic, než být homér- 
ským Achillem nebo jiným takovým hrdinou.

(Dokončení na str. 2.)

V New Yorku vyšla právě kniha, obsahující 
dokumenty z korespondence mezi J. S. Piem XII. 
a presidentem Spojených státu F. Ü. Rooseveltem 
z doby válečně. Kniha, obsahující 140 stran, za
číná dvěma předmluvami, jednou od Svatého 
Otce a druhou od presidenta Trumana. Po úvodu 
M. C. Taylora. osobního zástupce presidenta Spo
jených států u Svaté Stolice, následuji dopisy, 
vyměněné mezi F. D. Rooseveltem a Sv. Otcem. 
První z těchto dokumentů pochází ze dne 23. pro
since 1939. Roosevelt sděluje Piu XII., s nimž se 
osobně seznámil v r. 1936. když tehdejší kardinál 
Pacelli navštívil Spojené státy, své přáni miti 
u Sv. Stolice osobního zástupce v osobě Myrona 
C. Taylora.

Pius XII. přijal s radosti návrh Rooseveltův. 
Ve své řeči ke kardinálům, kterou měl následu
jícího dne, prohlásil: »Žádná zpráva nám nemohla 
být příjemnější k vánocům, nebot dosvědčuje se 
strany vynikající hlavy velkého a mocného národa 
důležitý a povzbuzující přinos k našim snahám 
o spravedlivý a čestný mír a k zvýšeni účinnosti 
a rozsahu naší akce, směřující k zmírněni útrap 
oběti války. Proto vyjadřujeme zde za toto vzne
šené gesto panu presidentu Rooseveltovi naše 
blahopřání a naši vděčnost«. Papež odpověděl 
Rooseveltovi dne 7. ledna 1949 a 27. února přijal 
ve zvláštní audienci M. C. Taylora. Osobni styky 
s americkým diplomatem byly pak časté a usnad
nily vzájemné porozuměni a objasnily hlediska 
Bílého domu a Vatikánu. Vmožnily také v někte
rých oborech užitečnou spolupráci. Tak na příklad 
koncem dubna 1940 psal Pius XII. a Roosevelt 
Mussolinimu. aby jej odradili od vstupu do války.

Ti, kteří by očekávali z této knihy sensačni sdě
leni o vztazích mezi Vatikánem a Washingtonem, 
by byli ovšem zklamáni. Sv. Otec má z vůle Boži 
nadnárodní posláni a proto se nikdy nemůže zto

Max Svabinský: S V. JAN KŘTITEL

Korespondence mezi J. S. Piem XII. 
a F. D. Rooseveltem z doby války

tožnili s akci jedné skupiny států proti jiné sku
pině. Benedikt XV. odůvodňoval toto stanovisko 
na začátku první světové války: »Misiti papež
skou autorku do sporu válečných stran by nebylo 
ani užitečné .ani vhodné. Kdokoli posuzuje mou
dře, vidi jasně, že jestliže římský papež nemůže 
v tomto konfliktu nemiti velké starosti, nesmi 
přece náležeti k žádné straně, nebof papež, jako 
náměstek Ježíše Krista, jenž zemřel za všechny a 
za každého člověka, musí vztahovat svou lásku na 
všecky bojující. Jakožto Otec katolického světa 
má na obou stranách četné syny a musí se zají
mali o spásu všech. Nemůže se dívat pouze na 
otázky, které je rozdělují, nýbrž na společné pou
to víry, které je sjednocuje. Kdyby jednal jinak, 
nejen, že by nikterak neprospěl míru, nýbrž by 
vnesl závist do náboženství a uvedl by mir a 
vnitřní shodu církve v největší zmatek«. Podle 
těchto zásad jednal i druhý nástupce Benedikta 
XV. Zástupce Rooseveltův ve svém referátu o jed
né audienci u Pia XII. poznamenává velmi správ
ně: »Jeho Svatost mně potvrdila, že Vatikán od
soudil atheistický komunismus, přesto však že 
se papež s otcovskou náklonnosti zajímá o ruský 
lid.« Pius XII se choval stejným způsobem vůči 
národu německému a italskému, a to jak v době 
jejich úspěchů, tak' po jejich porážce: odsuzuje, 
co jest zvrhlé v totalitních režimech, přesto však 
hájí nescizitelná práva poražených. Tak na při
klad před vyloděním Spojenců na Sicílii psal F. 
Rooseveltovi a žádal jej, aby n obyvatelstvem Itá
lie bylo zacházeno slušně a aby' mu, pokud jen 
možno, byly ušetřeny další bolesti a další zpusto
šeni. F. Roosevelt odpověděl: »Moji krajané jsou 
odhodláni zvítězit ve válce, která jim byla vnuce
na a za níž italská vláda nese plnou odpovědnost. 
Lituji se mnou ztráty na lidských životech, které 
z ní .vyplývají pro obě válečné strany a ničeni

Maršál Montgomery:

Jak se dostat ze zmatků
Přinášíme řeč, v níž generái Montgomery vy

kládá, v čem vidí východisko z poválečných ob
tíži Anglie, které se obzvláště přiostřily během 
letošní tuhé zimy. Člověk, který v minulé váice 
stál často před obtížemi mnohdy takřka bezna
dějnými a který je vítězné překonal, člověk, který 
je znám svou střízlivou věcností a prostotou, do
vede jistě něco říci i k situaci poválečné a protože 
v mnoha věcech stojíme před stejnými problémy 
jako Velká Britannie, můžeme si také přečíst 
s užitkem slova velikého vojáka z protinacistic
kého boje.

Je přirozené, že naše myšlenky se dnes obra
cejí do budoucnosti. Po zmatcích minulé zimy je 
nutné třeba dobrého piánu, je třeba času k zota
veni. Jak do toho, abychom zase zesílili? Jako 
voják jsem měl vždycky obyčej, stanul-li jsem 
tváři v tvář nesnadnému problému, pokusiti se 
o zjednodušeni onoho problému: činím to tím. že 
si odmyslím jeho nepestatné detaily, které vždy 
každý problém obklopuji, a že si uvědomím pod
statné zasady, z nichž musí vyplynout rozřešení 
problému. Na těchto zásadách pak stavím roz
řešeni.

Abychom mohl tak jednat, potřebujeme 
k tomu Čas na klidné přemýšleni a rozvažováni. 
Nedávno řekli nějací spisovatelé, že mám sklon 
příliš zjednodušovat mnohé problémy; mně se 
zdá, že tento »špatný zvyk« je mnohem lepši zvy
ku opačného. Podívejme se ledy na náš dnešní 
problem a zoavme jej zbytečných přívěsků mým 
zjednodušujícím způsobem. Je nesporné, že od
pověď závisí na těchto věoech: 1. na vůdcovství, 
2. na tom. dovedeme-li se semknout dohromady 
jako sportovní mužstvo, 3. dovedeme-li tvrdé 
pracoval. Dovolte tedy*,  abych řekl několik slov 
o každém z těch i o bodů.

Co to je vůdcovství? Já bych je definoval 
takto: »Vuie věsti, spojená s charakterem, jenž 
vdechuje duvěru.« Je životni otázkou dnes, aby
chom měli na každém místě a v každém odvětví 
života vůdce, kteří jsou schopni zvládnout udá
losti a okolnosti, které nás obklopuji, a kteří ni
kdy nedopustí, aby tyto události nám a národu 
přerosily přes hiavu. Vůdce, který to nedovede, 
jenž se sám dává událostmi ovládnout, je zby
tečný. Dobrý vůdce musí nejdříve studovat pro
blém a pak se dát do zápasu s nim.

V minulé válce jsme se probili k vítězství tim, 
že jsme pracovali v duchu sportovního mužstva 
a právě tím jsme porazili nepřítele. I dnes si 
musíme tak počínat. Snad nikdy v celých ději
nách naši jcemé nezáleželo více na tom jako dnes, 
abychom se semkli dohromady jako jedno muž
stvo proti nepříteli. Co je našim nepřítelem? Ne
dostatek pracovních sil, nedostatek uhlí a dolarů. 
V této chvíli má nepřítel iniciativu a my se mu
síme přizpůsobovat. Nutí nás tancovat podle jeho 
noty. Tímto způsobem bychom nikdy nevyhráli 
bitvu. Je třeba obrátil kartu. My musíme dikto
vat nepříteli. Každý člověk v této zemi si přeje 
jistotu a bezpečnost, nikdo to nepopře. Jakou 
cenu však má bezpečnost jednotlivcova tváři 
v tvář nejistotě národa? Uznáte, že malou. A pro
to se mi zdá, že problém bezpečnosti jednotlivcovy 
je úzce spojen s poirebou nejvyšší výrobnosti jed
notlivcovy, a to mě přivádí k mému třetímu 
bodu.

Není tř^ba, abych vám říkal, že každý člověk 
musí pracovat a že potřebujeme co nejvyšší vý- 
robnost. To vše je příliš známé. Chtěl bych však 
připomenout, že je třeba ještě něco vice a že 
otázka větší výrobnosti je obsažena v těchto zá
sadách: a) každý z nás musi býti ochoten splniti 
plně své denní dílo a pracovat! neúnavně vše
chny hodiny svého denního díla, b) musíme miti 
pořádné a platné pohnutky, abychom takto mohli 
pracovati, c) je třeba spolupráce na všech stra
nách mezi pracujícími i vedoucími, za účelem 
odstranění všeho, co dnes ještě překáži plné vý
robnosti a plné výkonnosti, d) musíme všichni 
chápat to, co bych nazval »důstojnost práce«. 
Musíme překonat všechny nesprávné názory, kte
ré snad v této věci máme, vyhrnout si rukávy a 
dát se do práce. Jak zni tedy prostá odpověď na 
náš problém? Zajisté takto: plný denní výkon, 
skutečný návrat k tomuto plnému dennímu vý
konu, odstranění všech omezení ve výrobě a hlav
ně umět pracovat s chuti a hrdosti. Dovcdeme-li 
dát tuto odpověď, porazíme nepřítele, dobudeme 
ztracené posice a půjdeme přímo v čela Výsled
kem bude národní bezpečnost, jejímž přirozeným 
důsledkem bude blahobyt a bezpečnost každého 
jednotlivce. '

majetku. Útoky proti Itálii budou omezeny pokud 
je to lidsky možno pouze na hmoíná zařízení.«

Po osvobození Říma navázal M. C. Taylor opět 
své styky s Piem XII. Na žádost Rooseveltovu vy
ložil tehdy papeži válečné cíle Spojených států. 
Naproti tomu připomněl Pius XII. neutra’itu a 
nestrannost Vatikánu. Konstatoval s upřímným 
zadostiučiněním, že Spojené státy neživí žádné 
úmysly pomsty. I když zločinni vůdcové zaslu
huji spravedlivý trest, mají národy samotné být 
chráněny. Tak lze dojiti k mírovým stykům mezi 
rozličnými národy světa, které tvoři jedinou ro
dinu. .

V listopadu 1944 gratuloval Pius XII. s rado
stí Rooseveltovi k jeho čtvrtému zvoleni za pre
sidenta Spojených států. Několik měsíců nato, 
v den. kdy třetí americká armáda obsadila Výmai 
a Jenu, president zemřel, nedočkav se plného ví
tězství, k němuž tolik přispěl. A tak naše kniha 
končí projevy soustrasti Pia XII pí Rooseveltové 
a presidentu Trumanovi. Nejcharakterističtějšim 
rysem v této korespondenci mezi papežem a Roo
seveltem Je nestrannost Pia XH. v různých obmě
nách války. Pius XII. udržel nad válečnými zmat- 

* ky nejen církev, nýbrž i svou vlastni osobu. Ani 
jeho přátelství k presidentu Spojených států mu 
nezavíralo ústa. Tak na příklad při bombardování 
Říma protestoval papež v Bílém domě: »Byli jsme 
svědky otřásajících scén. S nebeských výšin byly 
svrženy smrtící bomby nemilosrdně na příbytky 
civilního obyvatelstva a zabily ženy a děti.«



Hlas volající na poušti
(Dokončení se str 1.)

Nemůžeme si ovšem zapírat, že jsme na to 
znrčně zapomněli, a že mnohého z nás stále 
ještě uchvacuje více hrdina, jenž rozbijí dru
hým hlavy, než ten, kdo dovede bez pathosu 
obětovat svůj život, aby druzi nezahynuli, ab v 
měli život, a aby ho měli v hojnosti. Stále 
tak málo chápeme, že veliký je zde proto, 
aby držel, chránil a sílil, oživoval malé. Aby 
demaskoval falešnou velikost tohoto světa, 
aby t. zv. -velkým připomínal, že jim není 
všechno dovoleno, aby jim to připomněl 
tehdy, kdv všichni ostatní zbaběle mlčí, aby 
jim to připomněl ne svojí pěstí, nýbrž, je-li 
třeba, svou smrtí. Víme, že ani tato velkost 
nechybí Janu Křtiteli, že byl hlasem Božím 
i tam, kde ho to stálo život, že však i jeho 
sťatá hlava mluví k cizoložnému Herodovi, 
jak to krásně říká sv. Ambrož: »Zlatá, nyní 
vykrvácevši ústa, jejichž výrok jsi nemohl 
s.oerti, rmlk’a. a pře»» se jich dosud bojíš.« 
Zda pochopíme z příkladu tohoto velikého 
učitele pokory ic pokora, protože je vlastně 
pravda jc- tnké zároveň sila a svoboda, podle 
slov Páně: Pravda vás osvobodí, že ten, koho 
proniká posvátná bázeň před Bohem, se ne
bojí nikoho jiného na světě a je tak neivlast- 
nějším obhájcem pravých svobod lidských?

Z těchto někol ka rysů Janova charakte
ru cítíme všichni jeho velikost, sotva se však 
dovedeme ubránit dojmu, že to ie velikost 
příliš strohá, k niž necítíme v sobě dosti sil. 
A přec» velikost Kristem velebená, musí «být 
dokonalá. A také skutečně je. Jan není jen 
hrdinou povinností, jenž by bez zachvěni jako 
mramorová socha, kráčel třeba na popraviátě. 
Jan je skutečně také veliké, cítící srdce. Jen 
toto srdce dovedlo poznat v Kristu Beránka. 
A jen toto srdce dovedlo rovněž tak v Jiristu 
poznat Ženicha. Ženicha Israele. jak jej líčili 
staří proroci, Ženicha lidské duše, jak jej 
pozměn budöu nazývat mystikové. -Kdo má 
nevěstu, je ženichem. Přítel ženichův, který 
je s ním a slyší ho. srdečně se raduje z že
nichova hlasu. Tato má radost je tedy do
vršena. On musí růst, já však menšiti se.« 
V těchto slovech se strohý jordánský kaza'ol 
stává Ivrikem, v těchto slovech dokazuje, že 
posledním důvodem jeho velikosti je láska, 
setkává se tak s Pavlem, podle něhož všechna 
výmluvnost, a všechno věděni a všechna do
bročinnost nemá smyslu a perná ceny, neni-li 
spojena s láskou a nevycházi-li z lásky, která 
pak s sebou nese i pokoru a silu a celý věnec 
všech ostatních dokonalostí a ctností, která 
pak dává skutečnou velikost. ak.

* Dejte nám hodně hochy a tlamo vám kněze. Naše 
pohraničí, opuštěné farnosti, osiřelé kostely volají 
o kněze. Bez kněfl se naše vlast duchovně nezotavfl 
Potřebujeme kněze, mladé kněze a mnoho kněžf! Obě
tavé apoítoly. Proto dříve obětavé, Ideální studenty! 
T starší chlapci se mohou Ještě stáli knëïlml. Loňského 
roku Jsme pro ně zřídlu ústav v Bruntále. Přes veliké 
překážky uvedl se slibně. Nový školní rok musí být 
ještě lepší, Už nyní se přijímají mladí mužové a ji
noši. kteří se chtějí stati buď kněžlml v řehoU nebo 
kněžíml ve světě. Kdo se ještě zajímá, af sl napíše 
o Informace a podmínky přijetí na adresu: PETŘÍNŮM 
SEMINAR BRUNTÁL. Kdo už studovat nemůže a pře
ce by rád pracoval na vinici Kristově, může se přihlá
sit zr řeholního bratra laika. V ústavě dostane potřeb
nou průpravu pro apoštolskou činnost mezi mládeží.

Cosas de Espaňa
Kdo měl ještě pochybnosti o povaze Francova 

režimu, mohl být osvícen jeho famósnl úpravou 
následnictví; Dosud znaly civilisované národy je
nom dvě státní formy: monarchii a republiku. 
V oné hlavu státu určuje zákon, aby nejvyšši úřad 
byl povýšen nad stranickou soutěž; v této určuje 
hlavu státu volba národního zastupitelstva, aby 
bylo možno nastolit nejschopnějšiho. To byly je
dině dvě známé formy. Generál Franco ze dvou 
možností vybral třetí. V jeho Španělsku nebude 
hlava státu určena ani volbou živého národa, ani 
tradicí dějinného národa, nýbrž ustanovi jl podle 
své libovůle on, Don Francisco Franco y Baha- 
monde. Král nebude ani zmocněncem lidu, ani ná
stupcem Katolických králů, nýbrž jen a jedině 
povčřencem tohoto generála. Ani svoboda, ani le
gitimita, nýbrž libovůle: tedy má toto staroslavné 
království dostat vládni formu, jakou očekáváme 
nejspíš u Zulukafrů. Nejsme naprosto nakloněni, 
pokládat! tuto úpravu za konečnou anebo 1 jen 
trvanlivou.

Tento svůj názor už uplatňujeme delší dobu I 
proti kritikům; ale teď je na čase říci několik slov 
na druhou stranu. Děje se totiž tohle: Začátkem 
července má být v Praze sjezd Cs. obce legionář
ské a zahraničních voj3k minulé války; a na tomto 
sjezdu chtějí také vystupovat českoslovenští členo
vé Internacionální brigády rudého Španělska. Do
volíme sl poznámku, že taková účast naprosto ne
může posloužit významu a vážnosti organisace čs. 
zahraničních vojáků. Jde tu o zásadní rozdíl. Svých 
zahraničních vojáků z této války si vážíme proto, 
že dodrželi svou čs. vojenskou přísahu, že sloužili 
Os. republice a’ ústavě proti německé zvůli za cenu 
nejtěžších oběti. Co naproti tomu udělali interbri- 
gadtsté ? Ve chvíli, kdy se u ná3 schylovalo k ně
meckému útoku, odešli přes výslovný zákaz čs. zá
konů bojovat v cízfm vojsku. Tedy rozdíl je v tom: 
zahraniční vojáci bojovali za čs. zákon, lnterbrl- 

Náš ideál střední školy
RNDr Artur Pivelř».

Jak málo chápou lidé nevěřící naši vážnou a 
živoucí snahu po svobodné škole, o tom nás pře
svědčily projevy pronesené v poslední době 
k otázce školské. Byl to zejména projev našeho 
pana ministerského předsedy k novinářům slo
venským. který osvětlil různost postoje jeho a 
postoje našeho k otázce svobodné školy. Pan mi
nisterský předseda prohlásil, že přeje vyučovápl 
náboženství na našich školách v plné míře. Bu
deme panu ministerskému předsedovi také vděčni 
zá to, prosadí-11 dvě hodiny náboženství ve všech 
třídách střední školy proti dosavadní jedné ho
dině v kvartě a kvintě, kde pak již výuka nábo
ženská pro středoškolského studenta konči.

Bylo by však velkým jémylem domnívat! se, že 
dvěma hodinami náboženství překleneme v pro
bouzející se mladé duši všechno, co se jeho du
chovnímu vývoji staví v dnešním středoškolském 
prostředí v cestu. Zde je třeba nápravy od kořene, 
nápravy v učitelích, nápravy v žácích, nápravy 
v celém ovzduši školy.

Nechceme odsuzovati dnešní střední škelu jako 
takovou. Střední škola je dnes ve svém průměru 
přesně taková, jakými jsou v průměru její učitelé 
a jakými v průměru jsou rodiny, ze kterých po
cházejí žáci. A poněvadž dnešní generace učitelů 
je převážně nábožensky indiferentní a poněvadž 
i déti pocházejí převážné z rodin nábožensky 
indiferentních, stává se i střední škola nábožensky 
lhostejnou. Snad bude povrchnímu pozorovateli 
tato náboženská lhostejnost dokonce zárukou větší 
tolerance náboženské a bude si jl pochvalovat!. 
Je jistě pravda, že v porevoluční střední škole 
není prakticky žádných náboženských diskusi a 
sporů, jakých jsme byli svědky po roce 1918. 
Tento klid kolem náboženských otázek nesmíme

gadisté proti čs. zákonu. — Naprosto nevidíme, 
jak je možno tyto dva případy stejně posuzovat, 
nebo dokonce stejné odměňovat?! Je totiž známo, 
že naše republika nikdy neměla válečného stavu 
s Francovým Španělskem, tím méné pak měla bě
hem války spojenectví se Španělskem rudým. Ne
máme úmysl přiznat, že by boj za barcelonské 
zpopelóovače' kněží měl' stejný význam jako boj 
za naši vlast. Tuto rovnost mohou přiznat nanej
výš lidé, které ještě roku 1940 nezajímala »Impe
rialistická« válka proti Německu; lidé to, od nichž 
jsme přece už očekávali, že je‘zkušeností lépe po
učily o významu našeho státu.

Někdo se optá, proč tuto otázku z vojenského 
oboru probíráme v časopise českých katolíků. Od
povíme hned. Existuje slovanská země, kde vell- 
tel^španělských internacionálních brigád obsadili 
ncjvyšší vojenská místa; ta země, s politováním to 
pravíme, je dnes ta, kde jsou katolíci nejvíc pro
následováni. Máme tedy katolický zájem, aby 
čestná a vážená organisace- naších zahraničních 
bojců se nestavěla na roveft se skupinou lidí, kteří 
proti čs. zákonu šli bojovat především proti špa
nělskému katolictví. Vždyť by se takovým ztotož
něním mohly přihodit docela pitoreskní dialogy. 
Podívají se na sebe dva dekorovaní čs. válečným 
křížem. iZa co to máš?« —• Ale u Tobruku, tam 
jsem zneškodnil německý tank. — >A to zas já, 
čéče, sem ti voddélal před Madridem jednoho ka
pucína!« — Nepřejeme sl, aby k podobným sblí
žením mohlo dojít. A jestli se najdou lidé, kteří 
nás nebudou chtít pochopit; jéstll se najdou lidé, 
kteří nebudou chtít vidět rozdíl mezi službou pod 
prapory CSR a službou pod trojbarevnými a ru
dými a černými prapory španělských levičákú — 
co potom ? Potom aspoň uvidíme, že jsou lidé, pro 
něž není ještě zodpověděna otázka naší národní 
hymny: >Kdc domov můj?«

Jindřich Středa. 

povolání, do nichž se vchází teprve po absolvo
vání střední nebo i vysoké školy.

Právě v těchto dnech jsme svědky odchodu 
profesorského sboru z arcibiskupského gymnasia 
do pohraničí, kde bude znovuzřizeno gymnasium 
v Bchosudově v diecési litoměřické, bude to 
gymnasium biskupské, tam se stěhuje taká in
ternát. Nám zde zbývá jen teskná vzpomínka na 
nádherné dílo generace odchované oběti a požeh
náním profesorů z Tovaryšstva Ježíšova. Působení 
této generace v životě veřejném začíná se zře
telně uplatňovat: ve prospěch našeho národa.

Dosavadní arcibiskupské gymnasium pražské 
bude nyní přljímatl pouze externisty a začne 
znovu budovat! svou tradici, tradicí poválečnou, 
hodnou svého vydržovatele a protektora, praž
ského arcibiskupa, a jeho životního díla. Již ta 
okolnost, že se stává ústavem pro externisty, dá 
vznlknoutl úzké spolupráci s rodinami žáků a 
otevře cestu hochům všech sklonů a všech povo
lání. aby svá středoškolská studia konali v ovzduší 
ideálním.

A nebude-li dosti profesorských sil z řad du
chovenstva, jistě se najde více než dosti obětavých 
středoškolských profesorů, kteří svůj život prak
tických katolíků s vnitřním nadšením a oprav
dovou niterní potřebou postaví do služeb díla, tak 
nesnadno uskutečnitelného na školách státních. 
Vždyť ideál střední školy nosíme každý ve svém 
srdci. Jak by se mohl plně vyžiti věřící profesor 
ve sboru, v němž slova o učitelských povinnostech 
nevyvolají útrpný úsměv kolegů, v němž zájem 
o žáka by trval déle než do konce vyučovací ho
diny a v němž spolupráce by byla chápána jako 
špoluutváření nových charakterů. Smysl pro čest 
by se mohl státL znakegi nového našeho studenta, 
jenž by.nezápasil a nebojoval se svým učitelem, 
nýbrž š ním radostné by spolupracoval, Nám 
Cechům tak blízká družnost by mohla dáti i vznik 
nové formě vyučovacího pbstupu. jenž by byl na 
mile vzdálen opory ve školském řádě s jeho 
disciplinárními tresty, zde by řád křesťanské 
mravnosti budoval v hlubinách mladých srdci.

Na venek a sluchem by se tato ideální naše 
střední škola lišila od školy státní velmi málo. 
Mluveni o náboženství by nebylo nikterak charak
teristickým rysem jejím, zato skutky profesorů a 
žáků. Především ovšem příklad profesorů. Je nám 
třeba reformy střední školy. Reforma by zde za
čala v prvním prameni, v duši a srdci profesora. 
Jeho pevná víra, jeho niterná láska k dětem, jeho 
vytrvalá obětavost v konáni vSech povinnosti 
spolu s neflepiím odborným vzděláním a se 
smrtelně váinon odpovědnosti za svěřené děti) 
před Rohem a národem— tot míza naieho Ideálu 
střední Školy.

Kterou cestou?
Jsou dva způsoby boje o vliv na lidi, o vliv 

na vývoj světa. Totiž je mnoho takových způ
sobů. ale mezi křesťany jsou dva hlavni způsoby, 
dvě hlavni východiska k přetvářeni světa. .

Jedni se na to divaji takto: Nejdříve musíme 
míli moc. Politickou moc. Musíme se jí hledět 
zmocnit a nesmírný při tom být příliš vybíraví 
v prostředcích. Totiž s těmi prostředky te to tak: 
Nějakých křiklavých nespravedlnosti se ani my 
nechceme dopouštět. Bylo by pak přece jenom 
těžko mluvit o duchu nebo o křesťanství. Ale 
jinak trochu demagogie, tu a tam nějaké to pře
hánění v líčení vlastni dokonalosti a ve zkaže- 

' nosti druhých, to přece jinak nejde, to už se 
rozumí samo sebou. Jde jenom o to. dostat se 
k moci. Dostat se pokud možno k moci mohutné, 
neomezené. A potom, až. ji budeme mit. začne
me znovu budovat křesťanskou společnost. Za
řídíme katolické školy, vyčistíme naše kulturní 
pole od všeho nevěreckého a požitkářského. po
stavíme společenský život opět na křesťanské 
základy. .

Druhým se tato methoda nebude nikdy líbit.

P. M. Prokopli, SJ.,. misionář v Sev. Rhodesii;

Na černé líše
Otec Netumba neřekl nic a bafaSdál. Nesmí 

ukázat, že je nesmírně překvapen, ani kdyby lev 
zařval náhle za jeho zády. Ale prohlášeni dcery 
Anny- »Otče, znáš sestru Rosaiii v Chikuni, chci 
se stát! jako ona1« — působilo naň drtivěji než 
zákeřné přepadeni šelmy nebo nepřítele. Nyní, 
kdy z Anny dorostlé a vzdělané, jak si s chlou
bou říkal, může žit. měl by přijít o toto bohat
ství? Vždyť staré tetě, jeho sestře, už docházejí 
síly jako vyschlé krávě. Tři voly - a dvě vědra 
cibwantu obdržel za Annu od mladéha Kayly 
při svatební smlouvě, to Anna byla ještě dítětem 
— musel by závdavek vrátit Ale kde jej vzít? 
Dávno jej snědl a propil. Ne, Aňnu nepustí 
z domu.

Bohatství černošského otče je množství dcer, 
dívka v rodině znamená živý kapitál, je to nej
lacinější pracovní sila, vykonává otci- všecku 
práci, dále představuje výnos jako kus debytka, 
určitou prodejní cenu, kterou musí zaplatit že
nich, až se bude o dívku ucházet. Můžetezsi tedy 
představit bouři, která propukne, když děvče 
naznačí, že chce být sestřičkou!

Co nej rychleji holku provdám, řekl jsi otec, 
a starý Netumba nebude žádat nízkou lobolu. 
výkupnou cenu za nevěstu. Anně se žádná jiná 
nevyrovná, misie ji prospěla, má vychováni, 
bude dražší, rozumíš, ty chytráku Koylo, tvých 
sedm vychrtlých volů je mi málo, jsem sice 
chudj. ale za Annu mohu žádat jako bohatý, 
v Jižní Rhodesii se platí 30 kusů i více. Hned 
půjdu za Koylou. ať něco přidá. Ale než by mi 
Anna odešla, raději 1i dám za dva voly.

Munyumbwe, pohlavár statečný a chytrý, je 
mým přítelem cd začátku, co působím v misii 
Chikuni. Nepředstavujte sí žádného knížete —, 
je dokonalou Ilustrací takového biblického Saula, 
Bohem vyvoleného krále israe’.ského. a sice 
v tem. jak pase oslice svého otce. V jeho krá
lovství jsou čtyři školy, všechny katolické. Pro
testante se namáhali otevřít svoje školy v jeho 
oblasti, ale Munyumbwe s diplomatickou chy

trostí odpověděl: »Misionáře vÄhikunl jsem žá
dal o školy. Jděte tam a vyřiďte si to s nimi! 
Jestli vám dovolí, nemám nic proti lomu.«

K němu spéchá Netumba ve svém hněvu 
proti dceři, jistě u něho zastihne Sopahi a -jiné 
moudré muže kmene. Ti budou vědět radu. Ano, 
rodina, celé příbuzenstvo, ba celý kmen se po- 
zýedhe proti záměru děvčete jit do kláštera. Než 
svobodomyslný Munyumbwe, třebas ze zásady 
byl téhož pohanského názoru jako všichni Bn- 
tongas. přece ponechával dcerce volnost rozhod
nuti. Tehdy stařec Sopahi zamával pahýlem své 
hole a začal: Muži Batongů, než odpevi statečný 
Munyumbwe, slyšte moje slovo! Jeden veliký 
pták, volavka, vznášel se nad vodou v záhybu 
Zambezi, usedl na strom dubu, sestoupl! až 
k proudu řeky, chtěje plti. A tu ryba bělice, 
řevnivá samclářka, se naň obořila: Oho, velký 
ptáků, tak hrdý na svá křidla, nemáš dost své
ho? Kdo ti dovolil strkat zobák do našeho dě
dičného majetku? Zůstaň si ve svém^vzduchu! 
-Přicházíš na výzvědy. Kliď se odtud nebo hned 
zavolám mocného krokodýla, lcnižeta těchto vod 
a pak běda tobě, sprostý opeřenče!

Ach. dovol přece, blýskává rybko, abych si 
usrkl pár kapek, zmírám žizní v parném ovzduší, 
nijak nezmenším bohatství vašich nevyčerpatel
ných hlubin!

No budiž, abys nemyslil, že jsme sobci! Ale 
něco za něco, malou odplatu žádám, službičku 
od tvých křidel. Již dlouho žhnu zvláštní, snad 
nepřirozenou touhou, proletět se závratnými vý- 
šinami stromů a leště výše. Oh,«smim-li tě pro
sit o tu laskavost, vynes mě kousíček s sebou, 
malá cesta m! prospěje, vždyť 1 my potřebujeme 
trochu vzduchu.

Velmi rád zdvořilá rybičko. Tedy rychle pojď 
a jedem!

Volavka vzala bčllčku opatrně do kleští svého 
zobanu, lehkým švihem svých lelek vynesla ji 
do výše, až sebou rybka slabě zamrskala, snad 
závrati, snad průvanem, nesla ji dál a dál a ko
nečný složila ji do svého hnízda uprostřed čtyř 
volavčat. Nemotorné plácáni křidel, sotva ope
řených a skřeky radosti přivítaly šupinatou 

návštěvnici a dříve než bys se nadál, čtyři lačné 
zobáky rozsekaly ubohou rybku.

Slyš Neíumbo, starý Sopahi dává tvé dceři 
výstrahu: Ať zůstane dcma, vc svém, ncchce-li, 
aby ji zadávila zrádná cizina. Náčelníku, dívka 
nesmi od «ás!

Tak to Je: když divka jde do města a tam se 
stane pouliční prodejnou děvkou, nemá rada ná
čelníka a nikdo nic proti tomu. Chce-li však 
svůj život zasvětit Bohu, hned je vojna. Musel 
jsem se podivovat statečnosti a pevnosti všech 
tří prvních dívek, jejichž řeholní pevolání jsctu 
duchovní prvotiny půdy chikunské. Rodiče, roz
zuřeni a zklamaní ve svých zištných nadějích, 
hleděli všemožně zmařit jejich svátý, úmysl také 
tím, že je chtěli co nejrychleji provdat. Na tom 
nezáleží, kdo je ženich. Jedna z kandidátek pro
hlásila odhodlané: »Za nic na světě nebudu dru
hou nebo třetí ženou odporného polygamisty, 
hrubého ohavníka!« A utekla z domu.

S vděčnou radosti v srdci požehnal jsem třem 
dívkám na cestu do noviciátu v jižní Rhodesii.

Přijetím a vstupem do noviciátu, tvrdé vybo
jovaného. vykoupeného ranami i slzami, není 
ještě výhráno, Je to teprve začátek klopotné 
cesty zdlouhavého duchovního výcviku — natura 
non facit saltus. Příroda nedělá skoky t. j. vý
voj se děje zvolna, organicky. Černošská tím 
méně. Nejedna kandidátka se obrátila zpět v půli 
cesty, unavená a rozmrzelá pochodem. Dobrá 
vůle zde byla i horlivost a velkomysnost, než 
přirozená nestálost povahy zlomila odhodlání.

Mladé aspirantky prodělávají nejdříve alespoň 
dvě léta postulantury, čekatelstvi. Program 
denní nemá ještě tolik duchovního jako novi
ciát, zato práce, soustavná, samostatná t pod ve
dením a nejrůznějši zkoušky, jimiž je podro
bována stálost a vytrvalost čekatelek, je jejich 
životem.

Po 3—i letech čekatelstvi. otevírají se žada- 
telkám vytoužené brány noviciátu. Poučování 
a zkoušky začnou a znovu ještě důsledněji. Je 
sváděn každodenní boj proti povahovým chybám 
černošské rasy, která se uchází o nadpřirozenou 
kulturu. Zvyklé pracovat jenom v,krajní noůzl, 
když hrozil hlad nebo kyj rozvztekleného otce, 

uči se pracovat dobrovolně, trpělivě, bez zne
chuceni a z lásky k Bohu. Ty, které neměly po
tuchy o přesnosti, pořádku a kázni, uči sc po
slouchat, zapírat sebe. Bytosti marnivé, vrtkavě, 
popudlivé, náladové, vrtošivé, učí se žiti podle 
řádových stanov, učí se upravit svůj život podle 
norem medlitby, ctnosti, stálého odříkání. V tom
to vyvoleném prostředí odkládají nečislotnost 
džungle a špinavých chatrčí.

Je častým zjevem života Černých novicek, že 
se některé najednou omrzí dělat stejnou práč!, 
znechutí se ji zaměstnáni, třebas je vykonává se 
zdarem, přepadne ji zvláštní rozmar a vyvádí, 
kratší nebo delší debu vrhne se do zlého, potom 
se zas umoudří a vrátí. Jak velikého umění a 
trpělivosti je třeba Matce představené, která tyto 
divky vede! Jednoho krásného rána přiběhla 
k Otci misionáři novlcka. dosud jedna z nejnad
šenějších: »Otče, už nemohu dál. nevydržím, 
půjdu domů«. Útěšná slova knězova vlévají no
vou odvahu.

Dvě léta důkladné kázně jsou přípravou na 
první jednoduché sliby, jež černé novicky sklá
dají najeden rok. Úchvatná chvíle pro ty šťastné 
divky i pro diváky: černá dívka, která zvítězila 
nad světem a nad sebou. v slzách radosti a vděč
nosti odříkává formuli slibů a stává sc nevěstou 
Kristovou zrovna tak jako divky evropské! A ko
lik úskoků a katastrof ohrožovalo jejich du
chovní kariéru i během noviciátu! V jednom 
noviciátů vypukla zlá epidemie, přinutila roz
pustit na čas novicky; mnehé už se nevrátily, pří
buzní je nepustili, jiné podlehly svodům přiroze
nosti.

Věřím, že modlitby a oběti našich novicck 
jsou naší Chikunské misi! mnohonásobně pro
spěšné před Bohem: skládají reservu zásluh pro 
dalši povoláni kněži i řeholnic. Ale jedno Africe 
ještě chybí docela: aby totiž 1 z řad mladíků ba- 
tongských vyšlo povolání řeholních bratři. Jejich 
vzestup na cestě k výšinám řeholního stavu ne
bude o nic lehčí než u děvčat, ale tato už. jim 
razila cestu. Kéž i přiklad mých zdatných po
mocníků, řeholních bratři laiků z Tovaryšstva 
Ježíšova jim zazáří jako žádoucí ideál životni 
pro spásu národa Batongů.

však mylně vykládat! jako snášenlivost nábožen
skou, zde je kořenem klidu odumírající zájem 
o náboženství jak u profesorů, tak i v rodinách 
žáků. Dnešní střední škola smiřuje 
k nábožensk-é lhostejnosti.

Mýlil by se však. kdo. by se domníval, že na 
našich středních školách nejsou takž žáci z rodin 
véřicich katolíků a že zde snad néjsou učitelé, pro
fesoři praktičtí katolíci. Je jich'více, než veřej
nost tuši. Jsou však rozseti po různých ústavech. 
A děti nábožensky důsledně vychovaných je také 
dosti, i ony tvoří pozoruhodné procento veškerého 
žactva, A pro tyto profesory a pro tyto žáky ne
máme svobodných škol. Neni mnohdy škol, kte
rým by rodiče svoje pečlivě vychované děti s dů
věrou mohli svěřitl. Zde je mezera v našem svo
bodném školství.

Ještě dívky mají několik ústavů, jsou to 
středni školy jednotlivých ženských řádů, v Praze 
jsou dokonce tři takové řádové školy. Horši je to 
s hochy. Dorost kněžský dorůstá v tak zvaných 
malých seminářích, v Praze bylo do tohoto roku 
takové gymnasium v rukou Otců Jezuitů, bylo to 
gymnasium arcibiskupské. Olomoucký arcibiskup 
má zase gymnasium v Kroměříži. I to slouží pře
devším dorostu kněžskému. Jsou to ony >ka- 
detky«, jak je nazval první náš ministr školství, 
který tehdy již po revoluci, prohlásil, že ty ka- 
detky nám nechá, jinak však, že školství církevní 
bude postátněno. Inu, pro hochy ani tyto «ka- 
detky« nepostačuji. Vždyť vedle dorostu kněž
ského potřebujeme I dorost pr.o ostatni povoláni, 
potřebujeme věčici lékaře, věřici universitní pro
fesory a badatele, véříci právníky, věřící politiky, 
věřící diplomaty právě tak, jako potřebujeme vě
řici úředníky, inženýr}', důstojníky a všechna ta



Zdá se 1im. že ze špatných kořenů nemůže vy
růst dobrý strom. A každá nesprávnost, každá ta 
demagogie, se všemi svými lžemi a poloprav
dami. i když to všechno směřuje, jak se tvrdl, 
ke krásnému čili, se jim zdá stále používáni 
principu o účelu. jenž světi prostředky. A to ne
bude nikdy a nikde dobré. Takoví lidé budou 
na' př. číst o křižáckých výpravách, budou čist 
o středověkých způsobech přemáháni kacířství, 
budou všechny tyto zjevy trpělivě vysvětlovat 
z částečně správných principů o hmotné složi
tosti člověka, jepž bude právě pro svou hmotnou 
složitost vždycky potřebovat i nátlaku a při
nuceni. budou je vysvětlovat z mentality tehdej
ších dob. a přece jim vždycky v duši zůstane 
takový jakýsi nevysvětlitelný zbytek, nedefino
vatelný dojem, že se těchto method přece jen 
'v křesťanství používat nemá a nikdy nemělo, že 
nikdy vlastně k clil nevedly, že nezabránily po
stupnému’odpadu celých velikých křesťanských 
zemi evropských a faktickému odkřesfanstěni 
nejšlrších vrstev národních v zemích, které po
dle jména zůstaly v pravé Církvi a že se tedy 
k těmto methodám nikdy a nikde nesmíme 
vracet.

A tak tito druzí tedy říkají: Ne napřed poli
tickou moc. ne co možná největší množství bez 
velké vybíravosti získané, nýbrž nejdříve du
chovni zpracováni, neúnavné, trpělivé vycho
vávání, vnitřní tvořeni jiného člověka, toť cesta 
k novému světu. Ostatrý vám bude přidáno. 
Skutečné křesťanské ctnosti, mezi něž patři ne
zbytně a na prvním místě pokora a láska, mezi 
něž však nutné patři i prozíravá moudrost a sila, 
musi nakonec projeviti svoji převahu ve všech 
oborech života, musi zbraněmi ducha, bez násilí, 
zvítězit nad bezduchou prázdnotou nekřesťan
skou..

Člověk je bytost složená z hmoty a z ducha. 
Je dokonalý tehdy, nczanedbává-li ani jednu ani 
druhou složku své bytosti, rozvili-li je obé har
monicky pokud možno současně. Je však pravda, 
že tato dokonalost je řídká. Každý z nás bývá 
•oběti té. nebo oné jednostrannosti. Buď jsme 
velmi činní navenek a duch v nás zkomirá. nebo 
se noříme do sfér ducha a pohrdáme vnějším 
světem nebo íe i a potřeby všedního dne velmi 
zanedbáváme. Dokonalost je tedy v tom, být 
neustále na stráži před těmito jednostrannostmi. 
Duch i těio musejí žít. Jestliže však již je jedno
strannost někdy nevyhnutelná, je lépe, má-li 
převahu duch nad tělem. Je lépe opomenout 
něco z moudrosti světa. íe lépe chovali se jako 
beránek mezi vlkv. Jen tehdy, iak připomíná sv. 
Jan Zlatoústý, můžeme spoléhati na všemohoucí 
pomoc Kristovu. Kdybychom chtěli sami vlky 
být. íe pravděpodobné, že nikdv nepředstihneme 
druhé a zůstaneme pak sami, bez Nepřemožitel
ného.

Mohutná manifestačni účast na poutích, 
sjezdech, na slavných mších svátých a u svá
tého přijímáni je krásná, svátá věc. Kristus za
slouží. abychom Jej vyznávali statečně a na 
každém místě. A přece vše to nestačí, vše to 
není neomylným znamením našeho skutečného 
růstu v Kristu. Kolík v tom všem může být 
vnějších důvodů, kolík v tom všem může být 
vnějškové módy nebo i politické demonstrace. 
Kristus neřekl: Svět pozná, že jste moji učednici 
podle hojné účasti na slavnostech, nýbrž potom, 
budcte-li se milovali navzájem, budcte-li skuteč
nými mirotvorci. lidmi, kteři v každém svém 
činu dávali najevo., že duchovno ic pro ně ve 
stupnici hodnot na prvním mistě. lidmi, kteři 
hledaji vášnivě pravdu ve všech věcech, kteří 
buduji jednotu a přispívají k ni v rodině, ve 
společenském životě, v životě národním a mezi
národním. Potom svět pozná učedníka Kristova, 
setká-li se s nim jako s člověkem vzdělaným, 
mírným, rozvážným, zkrátka člověkem, na téhož 
tváři lze rozpoznati aspoň slabounký odlesk 
Syna člověkova, k jehož obrazu a podobenství 
nás od věčnosti předurčil Otec. Toť jediný pravý 
cíl veškeré naší veřejné činnosti, činnosti vý
chovné. činnosti spolkové a organisační. Cim 
která činnost k němu bliže. příměji a rychleji 
vede, tím je křesťanštější a konečně ve všech 
svých důsledcích užitečnější a blahodárnější, 
neboť opravdovou cenu má něco jen tehdy, ie-li 
to shodné s vůlí Kristovou. ak.

Tomáš Kenrpeiiský:

ČTVERO KNIK
0 NÁSLEDOVÁNI KRISTA

v pmtm karu vratšího

Kniha vydaná x« avétových Jatyrlch a po
Plamu avatétn ncjrotJiřřnéjíi. x nit po 6OU fcl í* * * * * *r-  

pájí lidé uslhijíei lit duchovnA. „Pojda iidtMujnii*  
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poknrnou myti v v ku mlíku ryidrihuji, ebft pocho
pila ríce d-ltkx/ů tA*né  nel kdyby Lyía dtut

♦ Široký, zlacený rám o světelnosti 93X113 nebo
• violkou o 20 cm menái pro kostelní účely zdarma, 
bude včnován. Doprava na náklad žadatele. Adresa: 
Üslfedl žen CSL. Praha I.. Revoluční 5.

bl študovala ikcle," pni v i Kriitui u Kcnnxníkěiio
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t' AmMapeA

NAKLADATELSTVI VYŠEHRAD 

V CHAZS II. KABLOVU SÁilLSTl C. S

♦ ústředí Katolické akce pofádá ve dnech od 8. 
do 12. července t. r. pro učlte:e. profesory a jejich 
kandidáty v koleji ReďBmptoristů ve Staré BoletlavJ 
exerclcle s pracovním dnem. O slevu na dráze Je ža- 
žádáno. PfihláSky posílejte na adresu ÚKA. Praha- 
Dejvice, Sadová 3. tel. 739-52, linka 393, do konce 
června. '

wihston CHUSCHII Nelítostný zápas
Druhý svazek válečných projevů. Přeložil Dr. J. 

Kolařík. Praha 1947. Borový. Století přerodu 
sv. 12. Str. 466, brož. 90 Kčs.

Druhý svazek válečných řečí anglického siát- 
níka zabírající dobu oď listopadu 1940 do pro
since 1941. dokumentuje nejtěžši tok války pro 
Velkou Britanii. Je svědectvím oněch nesnází, 
s nimiž britský lid musel bojovat, dokladem jeho 
heroického odporu, důkazem neumdlévajiciho 
ducha svobody, houževnatosti, zdravého smyslu 
hluboké oddanosti i schopnosti oběti, které prá
vem autor vzdává poctu v rozhlasovém projevu 
27. dubna 1941. »Ba cítil jsem se unášen pozdvi
žením ducha těch lidí, který jak se zdálo, zdvi
hal lidstvo a jeho utroeni nad úroveň hmotných 
skutečnosti do oné radostné vyrovnanosti, o niž 
soudíme, že patři do lepšího světa, než je tento. 
O jejich laskavosti ke mně nemohu mluvit, pro
tože jsem ji nikdy nehledal a ani se mj o ni ne
snilo a nikdy si ji nemohu zasloužit... Britský 
národ je vznícen a pohnut... a není otřelou řeč
nickou frází říci, že mini zvítězit nebo zemřít... 
Nejvyšši, ale také hrozné a temné zkušenosti a 
pocity z bojiště... sdílí nyní... všechno obyva
telstvo ... všchni hrdé pociťují, že jsou na bo
jové frontě spolu s našimi bojovníky, když se 
bojuje o největší věc až do konce, jako že také 
vybojována bude.«

Každý písemný či slovný projev určený širší
mu obecenstvu je autorem přirozeně upraven 
tak. aby vzbudil určitý dojem a působil určitým 
způsobem, tím spíše je-li tímto autorem politik. 
Je však jisto a vyzkoušeno, že tato vnější úprava 
se nikdv natolik nezdaři, aby utajila úplně po
vahu, vzdělání a hlavně charakter původcův.

Posuzujeme li co nejopatrnějl řeči anglického 
premiéra, záměrně pronesené při různých příle
žitostech. k rozličnému posluchačstvu. s úmyslem 
vzbudili doma určité naděje a skřižiti tušené 
nepřítelovy plány, učiníme si o něm obraz, který 
možno nazyati lichotivým.

Neubráníme se totiž dojmu, že jeho ústy pro
jevuje se neisolidnějši anglická tradice a nej
lepší anglický duch, probouzející se plně právě 
ve dnech největšího národního nebezpečí. Tento 
duch nacházel vždy ztělesněni v mužích kteří, 
i když se vyznačovali často problematickými 
vlastnostmi, postaveni v čelo národa, jenž jim 
věnoval svou neomezenou důvčru, měli tu 
chvá'vhodnou přednost, že náred z nesnázi vždy 
dovedli vyvést. Zdá se nám, že Winston Chur
chill je jedním z nich.

Zpytování svědomí v politice
Do této kategorie patři některé politické vti

py. Zde v Katolíku ukázali jednou velmi srozu
mitelně neuž.itečnost duchaprázdných vtipů, které 
máji pouze zesměšnit odpůrce. Od té doby jsem 
viděl několik podobných vtipů nebo narážek, které 
sice byly někdy vtipné, přesto však stejně neuži
tečné. Kdo může očekávat, že získají mezi odpůrci 
sympatie? Pokud pak zvyšují zaujatost vlastrtlch 
straníků, je to výsledek pramálo potěšitelný.

Co se týče různých frázi, kterými se zhusta a 
s oblibou operuje, uvědomme si. že právě katolíci 
máji nejmenši zájem na tom, aby i jen jejich po
litická činnost budila dojem pouhé formálnosti, frá- 
zovitosli a povrchnosti. Zvláště .ermin totalita mi 
připadá značně zbytečný.

Za podmínku vpravdě křesťanského ducha 
v politice považuji především nestranné a ne- 
stranické myšleni. Sv. Pavel praví, když vypočí
tává vlastnosti služebníků Božích, že se ťrokazuji 
ve všem- »... slovem pravdy moci Boži, zbroji 
spravedlnosti vprávo i vlevb...« (2 Kor. 6. 7). 
V těchto 'slovech je obsažen i Ideál křesťanského 
politického myšleni.

Na základě vědomi a samozřejmém faktu, že 
mýlit se i mít pravdu může stejně každý, a na zá
kladě křesťanské lásky, která nás učí též snažit 
se pochopit j nepřítele, tim spíše pak člověka dobré 
vůle, který má pouze odiišné názory, ke nám jisté 
podaří odstranit onu přepolitisovanost, kterou 
nám nedávno vytkl i pan president. Nebudeme pak 
vyhledávat rozdíly mezi stranami, nýbrž budeme 
považovat! za spolupracovníka každého, kdo se 
bude upřímné snažit přispět k dobru národa. 
(Svorná spolupráce na jednotlivých konkrétních 
věcech nám ovšem nesmi vžiti vědomi zcela odliš
ného konečného cíle.

Konečně mirumilovnost odpovídá názoru kře
sťanskému i v politice »... neboť tak jest vůle 
Boži, abyste dobře činíce umlčovali nevědomost 
lidí nerozumných, jako svobodni a ne jako lidé, 
kteří svobodu máji za zástěru zloby, nýbrž jako 
služebnici Boži« (1. Petr 2. 16 a 171. V. F.

Článek je zajímavý právě proto, že jeho auto
rem je nám jinak neznámý sextán. Je důkazem 
jedné z prautl, kterou sám připomíná, že totiž věci 
nejsou jen černé a bílé. Jde o naši mládež. Jsme 
nakloněni o ní mluvit špatně. Ze za nie nestojí, 
že je zkažená, že se nezajímá o duchovní věci. 
Tento sextánův článek pinií nejušlechtilejšího ka
tolického křesťanství ukazuje. že'to neni prapda. 
že rozhodně není všechna zkažená. Máme -z něho 
radost, doufáme, že z něho budou mít radost 
i jiní a že povzbudí řadu jiných mladých kato
líků k theoretickému i prak’ickému dalšímu bu
dování na těchže zásadách a-ve stejném duchu.

ak,

Jako úvod si přečtěte několik vět z autorova 
průvodního dopisu;

Odebírám od začátku vaši činností po válce 
časopis »Katolík«. Přichází mi velmi vhod jako 
studentu, nemajícímu ve škole náboženství... 
Myslím, že se jedná o thema příliš závažné, nei 
aby je mohl s úspěchem formulovat a řešit sea- 
tón... Jsem si‘vědom svých nepatrných zkuše
nosti a uvědomují si, že můj článek mi nedo
statky, na př. že vypadá abstraktně... Doufám, 
íe vůbec celou záležitost vyřešíte ani ne tak po
dle mých osobních přáni, jako ad maiorem Dei 
gloriam. *

Zpytovat svědomí. A to v duchu oné skutečně 
křesťanské pobídky, uvedené jako motto k úva
hám o našem osvobození v 19. čísle Katolíka: 
»Z krve a kouře, z dýmu a slz povstala znovu naše 
svoboda. Řekněme za ni Zaplať Pán BUh a zpytuj
me svědomí, jak jsme jí užívali«. Zde je několik 
postřehů, vztahujících : se nek jednotlivým politic
ký n událostem, nýbrž k rázu našeho politického 
života. Není to také vůbec jeho charakteristika, 
nýbrž jakési zpovědní zrcadlo s pokusem o návod 
k zlepšeni.

Křesťanskému duchu v rázu našeho politického 
života neodpovídá příliš úzce pojimavé stranictví. 
Máme často sklon k posuzováni podle schématu 
černý a bílý. (Vyslovili-11 pánové A a B odlišná 
mínění, pak má nepochybné pravdu pan A. pro
tože je ve stejné straně jako já. — Přijde-li ně
která jiná'$trana s nějakým návrhem, mají stra
nici jiných stran už předem pocit, že je to nápad 
buď totalitní nebo reakční a že bude nutno se mu 
opřít.) Prosazuje-li jiná strana nějaký návrh zřej
mě nerozumný a Škodlivý, mívají z toho političtí 
odpůrci radost, i když ji většinou nahlas nedávají 
najevo. Vůbec nás někdy těší chyby v opačném 
táboře. Naproti tomu sv. Pavel praVi o lásce, která 
má býti charakteristickým vztahem křesťana ke 
každému člověku, že »... neraduje se z nepravo
sti, nýbrž raduje se s pravdou« (1 Kor. 13, 0). pa
trně. i když ji vysloví nejzarytější odpůrce.

V politických listech se většinou ostatní strany 
představuji značně skresleně. 2ádná strana není 
úplně černá ani úplně bílá. K dokonalému obrazu 
o ni by bylo třeba vědět všechno. K získáni po
měrně správné představy o ni postačí vybrat cha
rakteristická. podstatná fakta. Vybercmc-li fakta, 
i když sama o sobě správná, tendenčně, vznikne 
nutné představa skreslená. Vím. že by stranám 
nešlo k duhu zcela objektivní informování, proto
že naděje, že by objektivně informovali všichni, 
jé bohužel ilusorní. Proto neočekávám, že by se 
redakce politických listů polepšily, mnohým stra
níkům by však prospělo, kdyby si lento stav jasně 
uvědomili.

Hospodářský rád
Člověk a jeho jednotlivé stránky.

I.
Našil-Ii by krejčí na nějaké staré kalhoty no

vé záplaty a prodával-li by je potom zákazní
kům. řekli by o něm. že je lump. Kdyby však 
sešil dvě různé nohavice z velkých a stejných 
kalhot a domnival-li by se, že mu v tom budou 
chodit lidé, patřil by asi do blázince. Blázen! 
Ano. blázen! Avšak, nejsme také takoví krejčo
vé v politickém, veřejném a hospodářském ži
votě? Nechceme jako on sešívat dobré nohavice 
ze špatných kalhot kapitalismu a socialismu,

Po skončeni války uplatnily se přirozeně zno
vu různosti názorů, zejména na politické otázky, 
a bylo by s podivem, kdyby nabyl právě Chur
chill vystoupil v těchto bojích jako zastánce 
určitého směru. U mnohých našich politiků a 
jejich stoupenců nenalézá tento směr ovšem 
obliby a stává se. že Churchilloyy názory jsou 
odmítány formou, kter? jsouc vyloženou nezdvo
řilosti, hraničí někdy se sprostotou. Připomíná
me tuto ůěc proto, že se nám zdá vysoce ne
správným posuzovati in margine těchto pozděj
ších názorových rozdílů Churchiliovy projevy 
z doby, kdy jeho hlas byl jediným zvukem orga- 
nisovaného odporu proti násilí, které zdrtilo 
celou Evropu. /

Pro mladou demokracii jako je naše nebude 
ne^rospěšné uvějlomi-li si její občané, zvláště ti, 
kdo se politikou více zabývají, při čteni této 
knihy, co je to skutečná demokracie, co může a 
má znamenat parlament. Bude jim zřejmější od
povědnost demokratických, ministrů i jejich por 
vinnftt skládali parlamentu kdykoli účty ze své 
činnosti, Přesvědčí se. jak’ dokonalou vnější for
mu mohou mít politické projevy1. Mohou se za
myslet nad tm. že pří zachováni nejslušnčjší 
formy lze protivníka vyřídit přímo zdrcujícím 
způsobem. Bude jim jasno, že důvěru politicky 
vyspělého národa vzbudí politik, který mu ne
bude lichotit, nebude mu zakrývat trpkou- prav
du. nebude se vyhýbat’’odpovědnosti 1 za nepo
pulární ooaiřeni a nebude opírat svou popularitu 
vratkou podporou veřejného mínění, což je pří
padně charakteris»-áno autorem: »Jestliže dnes 
většina lidu této země sépiová ke mnč ve'ml 
laskavě, jistě to neni proto, že jsem šel za ve
řejným míněním v posledních letech. Je toliko 
jedna povinnost jediná bezpečná cesta, a to 
snažit se mit pravdu a nebát se dětot nebo říkat, 
o čem věříte, že ie pravda.« , -

Pro každého kdo se dovede poněkud zamyslit 
nad během a vztahy věd, bude tato kniha jed
ním ze svědectví <» stálé platnosti určitých hod
not. jejichž zachován! je nutno vykupovat někdy 
i obMí života.

V neposlední řadě předčí jako dokument, 
vzniklv z úsil( heroické doby, pozdější formu
lace. k‘eré budou chtít zachytit a zhodnotit ono 
odhodlání, jež autor charakterizoval s prostotou, 
blížící se velikosti: »S pomocí Boha jehož si 
mus’me denně uvědomovat, budeme vytrvale 
pokračovat ve věrném plněni povinnosti až úkol 
bude vykonán.« jhk

Sexta n.

(Viz “Katolík, i. 23.) 

z jedněch tu delší a z druhých kratší? Alespoň 
se tak zdá. Zatim co se majitelé velkých a stej
ných' kalhot snaži všemožné chudáka člověka 
obléknout každý do svých kalhot, zatim. co my 
se domlouváme, jak by ty kalhoty šly přece je
nom něiak.zkombinovat, chhdák člověk chvilku 
běhá bez kalhot, chvilku se tísni v krunýři těch 
stejných, chvilku si přidržuje na svém hubeném 
břichu kalhoty velké a marně se těší, že se ta 
situace s kalhotaíni přece jednou nějak vyřeší.

Blázní! Zapomněli jsme, že máme leoší před-

(Dokončeni na str. 4.)

Neznámá oběf
>Instítuce zkorumpovaly lidí.« 

(Filip Vlil.)
Když už se všude debatuje o našem školství \- 

chvála Bohu, všecko si nedají katolíci nadiktovat 
mlčky — - pak je na čase, abychom řekli několik 
slov o neznámé obětí naších kulturních a politic
kých pomftrú. Mluvím o českém učiteli. Nemluvím 
teď o jeho hmotném postavení, které je notorické 
a pro jehož zlepšení se prý nedá nic délat, dokud 
nebude státní rozpočet zatížen ještě pedagogic
kými fakultami. Mluvím o něčem jiném. Povln*  
nóst děti vychovávat je jistě z nejkrásnůjšíčh a 
dá se právem srovnávat s kněžstvím — také si 
propagandiste učitelů toto srovnání neodepřou. 
Jonžc! Každý očekává, že kněz se uchová mimo 
politické rozpory. Jak se proti tomu dívají poli
tické strany na učitele? Shledávaly by přímo ne
přirozeným, kdyby se každý učitel nestal zástup
cem, a přímo fanatickým, nějaké politické ideo
logie. Je přirozené, žé pak Učitel ztrácí důvěru 
všech rodičů, kteří k jeho straně nepatři: a aby 
následky této nedůvěry byly, umenšeny, hlásá se 
dnešní theorie o mládeži. Děti jsou majetkem státu, 
a rodiče jsou jen chovné exempláře, které produ
kují pro stát a jeho Školu Menschenmaterial. Že 
učitel se musí starat, aby --mládež školou povin
ná! oslavovala při vhodných příležitostech vládu, 
je konečně trádice zahájená už za Rakouska. (Když 
František Josef I. s císařovnou Alžbétou objížděl 
své korunní země, aby sc přesvědčil o popularitě 
Bachovy vlády, vítaJa ho v Uhrách školní mládež 
hlasitým: »Vivat, vivat’« Ptal se císař pán: Proč 
vlastné nevolají >Éljen!<. — Pan učitel se rozpa
čité usmál, a konečné vysvětlil: -Prosím, ono by 
to nešlo. Vaše Veličenstvo; oni, jak to mají ve 
zvyku, tak by volali: Éljcn Kossuth! — tak máme 
nařízeno je učit volat: Vivat!«) Ale jsou lidé, kteři 
z toho chtějí dovodit ještě další důsledek a udělat 
učitele tím, čím kdysi Alexander-Bach chtěl mít 
kněžstvo: pomocnou organlsací policie, nástrojem 
výzkumu veřejného mínění«. Prostě z učitele má 

být Blockwart. Kdo vlastně zahájí boj o tuto ne
známou oběť naší přepolitisovanost!, aby učitel zase 
směl být neodvislým charakterem a přece se! 
mohl najíst dosyta? Jindřich Středa.

Kultura, víra 
a hospodářství

»Vývoj ve Francii neni příznivý a milenci 
staré Francie jsou bezradm. Ale politika a hos
podářství není vše. V uměni naopak se zdá, že 
válka vskutku odkryla ve francouzské duši nová 
zřidla energii-a životnosti, osvěžila slavnou tvůr
čí schopnost tohoto podivuhodného lidu. Jenž tak 
dlouho kráčel v čele v mnoha oborech úsili člo
věkova téměř celé Evropě.«

Kolik, je trpkých poznatků a pravd v těchto 
několika vétách. Takové to věčné blondýni lid
ského ducha, ta osudová jednostrannost, která, 
jak se zdá. nás provází od chvile, kdy naši pra
rodiče uvěřili našeptáváni hadovu: »Budete jako 
bohové.« Francouzskou chybou, stejné jako dě
dičnou chybou tolika jiných intelektuálů ie je
jich chorobný individualismus, jenž odsuzuje 
k neplodnosti veškerou sebe krásnější činnost 
rozumovou, mvslitelskou. uměleckou. Pisatel 
svrchu uvedených řádek přiznává, že na kultur
ním poli i dnes Francie žije velmi intensivně. 
Ale právě zde ie ten dědičný hřích. Duchovni 
tvorba je pouííou neplodnou hrou, zapominá-li. 
že duch lidský je duch vtělený v hmotu a že 
tedy každému lidskému duchovnímu výtvoru, 
nemá-li být poúhoA blýskavou bublinou, je tře
ba pomáhat, aby se vtělil, ie třeba jej uskuteč
ňovat ve všech ostatních oborech lidského živo
ta. Jinak, kompromitujeme duchovní práci, vy
dáváme ji v posměch materialistům, jako byli 
na př. v koncentračních táborech na posíhěch 
nedosti odolní Francouzi při vši své blýskavé 
duchaplnosti různým barbarům«, kteří pocho
pili. jak v tom musi chodit ten. kdo chce přežit 
i nejtěžši situace, kdo chce znova začít stavět, 
až se přežene bouře. Každá kulturní duchovní 
práce — a to platí v nejvyšši míře o nábožen
ském snaženi křesťanském, protože to je v nej- 
vlastnéišim smyslu duchovni práce — se musí 
trpělivě na každém kroku vtělovat a uskuteč
ňovat. konkrétlsovat. protože jenom to. co ie 
konkrétní, je skutečné a živé a žádné »odtažité 
ideály«, na př. žádná pravda a láska a krása 
jako taková nikdy, neexistovala, nýbrž to vše 
existovalo jen v činech a dilech. Nelze se proto 
vymlouvat: politika a hospodářství není vše. 
Jistě že ne. Ale je to mnoho, velmi mnoho. A ne- 
dovede-li do toho vnést národní kultura pořá
dek, ie neplodná, je nahlodaná neskutečnosti, 
jak to vidíme na kultuře řecké, která přes vše
chny své velikány nedovedla svůj národ uchrá
nit před politickým otroctvím a hospodářskou 
bidou a špínou. Jestliže kulturní tvorba —a zase 
to pleti v nejvyšši miře o myšleni křesťanském 
— nemá dost energie, aby ztvárňovala celý život 
národní, i politický i hospodářský, jsou jeji vý
plody pouhými mátohami bez síly a života. Pod- 
svétnimi stíny se zabývá taková kultura. Ť^ikdy 
nepochopila opojnou krásu konkrétního života, 
jeho cenu a důležitost, jak ji kdysi lapidárně 
vyjádřil Havlíček slovy: »Mně je milejší jeden 
živý, čilý slovanský chlapec, než celé tůry staro
slovanských bůžků.« To libní pohrdáni kulturou, 
to není pohrdáni duchem, ten musi být vždy 
v úctě, v úctě bezmezné, to ie ten touha, aby se 
duch neustále vtělovaf. touha plynoucí nezbytné 
z povahy lidské a posvěcená nejvyšši mórou 
tehdy, když »Slovo tělem učiněno jest a pře
bývalo mezi námi«, když toto Slovo vtělené nám 
tak naléhavě kladlo na srdce, že sklenice stu
dené vody, podaná v jeho jménu néjnepatměi- 
šímu žíznivému člověku, má cenu věčnosti a 
když toto učeni o vtělováni ducha do hmoty, do 
činů všedního života po svém Mistru neúnavně 
slovem 1 skutkem opakovali jeho nejvěmější 
následovníci, na př. veliký ťlámský mystik 
Ruysbroeck. jenž píše: »I kdybys byl uchvácen 
do sedmého nebe, požádá-li tě nemocný o čišku 
polévky, sestup ze sedmého nebel a dej mu. oč 
tě žádá.«



Hospodářský řád
(D,končeni se sír 3)

npklady k ušiti kalhot, než kterýkoliv socialista 
nebo kapitalista. Zapomněli isme, že nás krej
čovskému řemeslu vyučil ten nejlepší mistr na 
světě. A nakonec, hledajíce chyby na všelijakých 
ismech a chtéiice jejich kalhoty' nějak zkombi
novat sociálním reform ismem, zapomněli isme 
se podívat, jaké kalhoty člověk skutečně potře
buje. To by'.a naše chyba.
• Neooť to není důležitě, jestli je pořádek starý 
neob uovy. A zrovna tak neni duitviié. jestli 
pa tli k lomu neoo onomu ismu. Důležité je je
nom to. co te v něm s člověkem. S člověkem ve 
'Všech jeho rozměrech. Neboť pořádek je koneč
ně pro člověka.

Když je pořádek pro. člověka, a když člověk 
je jeho ústředním, konkrétním předmětem a 
smyslem, potom ic podmínkou každého zdravé
ho pořádku, aby byl lidský. Jinými slow: aby 
udržel v soulade a co nejvíce zdokonalil všechno, 
co čini člověka člověkem, všechny jeho podstatně 
integrální činnosti, svázané spolu v nerozlučný 
celek.

Abychom mohli naznačit podstatné rysy lid
ského pořádku, je nutné, abychom» upřímné, věc
ně a všestranně snažili poznat to. co činí člověka 
člověkem a bez čeho není člověkeh). t j.. aby
chom poznali celkovou lidskou přirozenost. Jen 
ona. jako základní skutečnost, vzhledem ke kte
ré musí bvt celá lidská společnost organisována. 
•smi být lediným všeobecně platným a objektiv
ním měřítkem a normou každého lidského po
řádku. pokud ovšem chce být lidským. A když 
nechceí pak mezi lidi nepatří.

Vidíme tedy, že základní otázka, cd které 
všechno závisí, je: Co íe člověk a jeho přiroze
nost; co děláv člověka člověkem a co patří k jeho 
celkové přirozenosti.

Bylo by nesmyslem, ptát se tóch, kteří se honí 
za chimérou velkých, nebo stejných kalhot, ja
ké kalhoty člověk potřebuje, kolik měří v pasu, 
a 13k musi byt dlouhé. Zrovna takovým nesmy
slem by bylo, kdybyenom se na to. co dělá člo
věka člověkem, zeptali různých světových ná
zorů, které jsou často výplodem neskutečných 
aostrakci. .Našim Jedině směrodatným měřítkem 
bude prQto skutečný, konkrétní a všestranně 
chápaný život, jak ve skutečnosti vypadá, jakým 
je a jak ho každý z nás neustále v sobě prožívá.

- PAVEL 2OR

FILM
Pro všechny.

Hřmící stádo. GB. PN hrozícím nebezpečí Japonské 
invase bylo piovedeno přemístění dobytka v ohrom
ném rozsahu, ze severozápadní Austrálie po cestě «rov
nající se vzdálenosti Londýn—Moskva. Film zname
nité režírovaný H. Wattem předvádí průkopníky to
hoto odvážného podniku a osud prvého stáaa jimi ve
deného. Toto polodokumentámi dílo upoutá vlče než 
uměle konstruovaná dobrodružství, působí dojmem 
skutečnosti a přitom je Školou vynalézavosti, vytrva
losti a odvahy. I. '

střední útočník. SSSR. Příběh sportovce-technika, 
který se na čas vzdává svého sportu, aby svým vy
nálezem p.ospél národu — nakonec však po vykonané 
práci vrací se znova ke sportu. III.

Pilotem proti své vůli. Fr. Veselorfra z vojenského 
prostředí, který z? každé okolnosti je pánem své si
tuace. ín.

Pro dospělé.

Plynové lampy. USA. Ingrid Bergmannová a Char
les Boyer podali skvělý výkon v tomto psychologic
kém ďramatu. Vypočítavý, chladnokrevný šílenec, 
dychtící chorobně po vzácných diamantech', pro něž 
je schopen vraždit a předstírat lásku, soustavně otu
puje mysl své manželky a přivádí jl do stadia, v něnfž 
sama již pochybuje o svém zdravém rozumu. Zavčas 
je ale odhalen mladým ^detektivem, ten také vrátí 
Paule sebevědomí a chuť k životu. Děj je vzat z dru
hé poloviny minulého století a odehrává se v londýn
ském předměstí. Blikavá světélka plynových lamp do
plňuji vhodně pozadí filmu. I.

Věž hrůzy. GB. Anglicjcé špionážní drama ze se
verního pobřeží Německa. (S výhradou.) III.

Povstalci z hor. GB. Obnovená premiéra dobro
družného filmu o bojích Angličanu s mohamedánskými 
povstalci v severozápadní Indii, ní.

* Saleslánský chlapecký domov v Praze VIII. Je 
ochoten přijmoutl pro příští školní rok do svého in
ternátu jy žáky prvých 3 tříd z venkova,, kteří se při
hlásili do arcibiskupského gymnasia v Praze a potře
bují vhodného ubytování. Upozorňujeme při tom na 
výzvu ředitelství Arcibiskupského gymnasia v Praze: 
»Hodíce žáku, kteří se JIŽ dříve přihlásili u ředitelství 
některé střední školy, nechť sdělí dopisem co nejdří
ve ředjtelstvi oné střední školy, že se rozhodli, aby 
jejich syn přestoupil na arcibiskupské gymnasium 
v Praze XIX., Sadová 3, a ředitelství pak zařídí po
třebné. Pro přehled o počtu přihlášených prosíme, 
aby rodiče těchto žáků ohlásili přestup současně I na 
ředitelství arcibiskupského gymnasia.« Reflektujc-li 
kdo na umístěni v saleslánském Internátě, musí se 
ovsem také přihlásiti současné u ředitelství salesián- 
ského chlapeckého domovfc, Praha VIIL-Kobylisy, 
čp. 640.

Ústředí katolického studentstva spolu s Českou 
ligou akademickou uspořádají o letošních^.prázdni
nách rekreační tábory pro studentstvo vysokoškolské, 
středoškolské I škol odborných. Rozděleni táborů: Te
plá u Mař. Lázni (7. VII.—21. VII. vysokoškoláci a 
abituřtentl), Valeč v Cechách (středoškoláci vyšších 
třltf.. Chrást u Děčína (středoškoláci nižších tříd). Kře- 
mešnik u Pelhřimova (Legio Angelica - studenti), 
Okrouhlé Hradiště (stře doškol áčky vyšších tříd). Čes
ká Domaslav (slfedoškolačky vyšších tříd). Jnblonné 
v Podještědí (kandidátky učitel, ústavů). Kostelní 
Vydlí u Dačic (středoškolačky níž. třídí, Planá u Mar. 
Lázni (21. ’v«.—16. VIII. středoškoláci vyšších tříd). 
Tři Sekery u Mar. Lázní (30. VI.—21. VII. vysokosko- 
lačky). — Všechny tábory začínají 30. VL a konči 
26. VII., pokud ’nen! uvedeno jinak. Srpnové běhy 
táborů budou oznámeny poztféji. Přihlášky i na srp
nové tábory zašlete ihned na Ústředí katolického stu
dentstva, P;ahu I.. Kíižovnická 1.

Z domova a z ciziny
Debata o spolcích a o mládeži
Po dvou článečcích o katolické mládeži, a to 

o mládeži v SKM, se na mnoha místech rozviji 
debata, která chce řešit problém »Orel anebo 
SKM?« a mnohé dušičky se zase lekají, že »ka
tolíci si zase už vjeli doAlasů a bezpotřebné se 
biji«.

Aby nevznikaly omyly, prohlašuji zde jasně: 
Nikdy jsem neměl v úmyslu (a nemá to ani SKM) 
útočit nějak na Orla. Stanovili jsme si hned na 
začátky obnovené činnosti jako zásadu: Kde je 
(v malé obci nebo městečku) nějaký katolický 
spolek — třeba Orel — tam nebudeme zakládat 
SKM, protože nemá smyslu, aby titíž lidé byli ve 
dvou různých organisacich a . byli zatěžováni na 
dvě strany. Ať se tedy upokojí všichni tl. kteří 
v nás vidi útok na Orla nebo jakýkoli katolický 
spolek.

Za druhé: Nikdy jsem si neosoboval právo 
řešit otázku, jak dalece je Orel katolickým a ne- 
poJtickým spolkem. Rozřešení této otázky pova
žuji za věc Orla Samého a pak vrchního vedení 
Katolické Akce a nebudu nikdy k jejich prohlá
šením něco přidávat nebo z nich odebírat.

Za třetí: Všem tém, kteří vidi už v existenci 
Orla. SKM a jiných katolických orgranisaci ně
jakou nejednotnost a kteří by chtěli za každou 
cenu slučovat a spojovat všechno v jedné orga- 
nisaei, vzkazuji: Jestliže nás nedovede spojit 
Církev, nespojí nás žádný spolek! Cožpak fakt 
jednoho křtu, jedné milosti, jedné víry, jednoho 
života nadpřirozeného je méně než nějaký spo
lečný odznak nebo společný kroj nebo společný 
spolkový program? Jen buďme všichni křesťa
ny, katolíky, a budeme mít*  i při více' spol
cích jednotu, nad niž nic lepšího a jednotnějšího 
nemůžeme vytvořit. F. M.

♦ Rozmnožovací stroj elektr. koupíme. Nabídky 
pod zn. »Katol. spolek - 1KA 97« do adm. t. 1.

•

Časové, velmi časové upozornění. Arcibiskup 
avignonský vydal v těchto dnech - prohlášení, 
které může být jistě užitečné i pro mnohé lidi 
u nás: Vzrušené, neklidné doby mají vždycky 
své proroky, kteří hlásají, že jsou posláni, aby 
odhalili závoj zastírající budoucnost Ani doba 
naše nečiní v této věci výjimku: upozorňujeme 
proto věřící, aby se měli na pozoru proti různým 
tiskovinám nebo rukopisům, které obsahuji růz
né předpovědi, zvláště připisuji-li si nadpřiro
zený původ. Odsoudili jsme již tak zvaná zje
vení duchů, rovněž tak odsuzujeme zneužívání 
poselství lasalettského. kterého isme právě svěd
ky. Jediný správný způseb. jakým má křesťan 
připravovat! budoucnost, jé tento: modliti se. ko
nat pokání a plnit poctivě své stavovské povin
nosti.

Oblázek z Budapešti. Události v Maďarsku 
jsou stá*e  ještě ve středu světové pozornosti. Boj 
dvou bloků, ve které je ve skutečnosti svět rozdě
len. tam nabývá, jak se zdá. stále divočejších fo
rem. Je to ostatně vysvétlite.né z národní povahy 
Maďarů a také z poměrně zaostalosti širokých 
vrstev obyvatelstva, u nichž se pak vývoj děje 
skoky a je následkem toho tvrdý, nám nepocho
pitelný. My si řikáme: U nás by se to snad nestalo. 
Jednou ukázkou, jak se tento »ideový boj« 
vede, je zničeni pomníku biskupa Otakara Pro- 
hazsky v Budapešti. Biskup Otakar Prohazska je 
snad nejskvělejší katolická osobnost moderního 
Maďarska. Řekl bych, že spojuje v sobě osobu 
Síojanovu. Kordaéovu a Podlahovu. Je úchvat
ným kazatelem, mnohem hlubším, než na přiklad 
u nás tak populární T. Toth. Je velkorysým orga
nisátorem charitativním a je skutečným apoštol
ským biskupem, jenž měl odvahu' v magnátském 
Maďarsku rozdat takřka všecko, co měl, chudým. 
Právě před dvaceti lety zemřel na kazatelně, kde 
mu vypovědělo srdce, vyčerpané láskou ke všemu 
trpícímu lidstvu. A nyní v těchto dnech vyšel

Ještě pozdní kněžská povolání
Vstav pro pozdní kněžská povolání, v Mnišku 

pod Brdy, který zahájil loni na podzim svou čin
nost, »plnil v podstatě v prvním roce svého půso
ben} své poslání. V ústavě bylo stále průměrně 
20 studentů, kterým bylo umožněno přes pokro
čilejší věk připravovat! se na budoucí kněžský 
apoštolát. Někteří si představovali studování sice 
trochu jednoduše a ztratili časem odvahu, pře
vážná většina však se držela odhodlané a počet 
20 kandidátů stal se v Mnišku standardní Někteří 
skládají právě veřejné zkoušky do různých vyš
ších tříd gymnasty, dva z nich se připravují již 
na maturitu. Po krátkém prázdninovém odpo
činku pustí se opět s chutí do díla.

Avšak žeň je opravdu hojná a dělníků je málo. 
Proto se nesmí ani o prázdninách zahálet. Dnem 
15, červeníce začne i> Mníšku pod Brdy zvláštní 
prázdninový kurs latiny pro ty absolventy obchod
ních akademii, průmyslových škol a eventuálně 
jiných škol, postavených na roveň školám střed
ním, kteří se chtějí věnovali duchovnímu stavu. 
Bude kurs pro začátečníky a pro pokročilé. Po
kročilejší budou podrobeni po skončení kursu pří
slušné zkoušce z latiny před zvláštní komisí, v niž 
bude i zástupce arcibiskupského semináře, která 
rozhodne o tom, zda jsou již zralí, aby mohli býti 
zapsáni na začátku příštího školního období na 
bohoslovecké fakultě aneb v některém semináři. 

Üplnl začátečnici to ovšem přes nejlepší vůli arí tak 
daleko v latině nedotáhnou a budou muset patrně 
zůstali v Mnišku a zdokonalovat se v latinské řeči 
alespoň po dobu jednoho školu-ho roku. Je ne
zbytno toťž osvojifi si v lat.ně znalosti, které 
isou dostačující k chápání latinských příruček a 
přednášek. Je to jistě trochu perná práce, ale 
u době mimořádných potřeb a těžkosti třeba užiti 
i mimořádných prostředků a přinést! také mimo
řádné oběti. Vedeni ústavu pro pozdní kněžská 
povoláni v Mníšku dělá celkem Co může. Potře
bovalo by jen, aby jak duchovenstvo, tak kato- 
'cká veřejnost pochopili zvláštní důležitost, jeho 

poslání, jmenovitě v této době, a poskytli mu •’om

mravní j hmotnou podporu doprovázenou modlit
bami! Budoucí knéží, kteři přes tolikeré ýřekážky 
si proklestí vaši pomoci cestu k oltáři, dovedou 
vám být jistě za vaši pomoc opravdově vděčni a 
odmění se vám jednou vroucí modlibou u oltáře 
í horlivou kněžskou činností. Příprava kněžského 
dorostu a rozmnožení jeho řad musi býti v pří
tomné době nejnaléhavějši záležitosti obětavé péče 
českých katolíků. Nebude-U dost dobrých pastýřů, 
stádo se rozprchne a brzy ztratí hlavu. Prosíme 
tedy duchovní i věřící, aby na poslání a potřeby 
ústavu pro pozdní kněžská povoláni v Mníšku ne
zapomínali, aby na něj upozorňovali a hlavně, aby 
tam posílali vhodné kandidáty, kteři dávají naději 
na úspěch. Pro prázdninové období přicházejí 
v úvahu hlavně absolventi průmyslovek, obchod
ních akademií, akademici a pod., kteři potřebuji 
doplnit! svá středoškolská studia latinou. — Při
hlášky a dotazy adresujte včas a přímo na:

Salesiánský ústav AvcMariiv, 
Mníšek pod Brdy.

šta

Hledají se mládi muži, kteří by se dovedli jxjstavit 
v čelo oddílu Junáků Liliového kfi2e. K jejich pří- 
jaiavé na tento krásný úkol pořádá Jihočeská lesní 
škola Duchovní rady JUNÁK A pro dlecési českobu
dějovickou o prázdninách 1947 tyto kursy:

Oblastní Lesní školu pro vedoucí Junáků Liliového 
kříže ve dnech 12. VII.—28. vn., zakončený duchovní 
obnovou. Věk nejméné 17 let, poplatek 450 Kčs.

Rádcovský kurs pro rádce Junáckých družin v do
bě od 14. VIII.—21. Vin. Věk 13— IG let. poplatek 200 Kčs.

Oba kursy se konají na břehu rybníka Starého 
v Cernické oboře u Bechyně ve stanovém táboře. Du
chovní vedení a denně táborová bohoslužba. Účastní
kům se poskytuje 50<v sleva na dráze. Vedou boho
slove! a Instruktoři JLS. Přihlášky a informace do 
25. června na adresu: V. Dvořák, bohoslovec, C. Bu
dějovice. Kněžská 14.

Chlapci a mladí muži, kteří chcete pomoci svým 
kněžim v práci pro lepší život mladých, hlaste se!

v komunistickém listu budapeštském Článek, ^enž 
vyzýval k odstranění nečasových pomníků se zře
telným poukazem na památku katolických osob
nosti. Noc nato byl stržen Procházkův pomník, 
stojící v jednom budapešťském parku, a hlava so
chy byla uražena. Rozhořčené obyvatelstvo zasy
palo trosky pomníku květinami a rozžalo tam 
světla a i potom, když zbytky pomníku byly již 
odstraněny, byly tam stále ještě přinášeny kvě
tiny. Biskup Procházka, opravdový moderní svě
tec. se jistě v nebi odlí za svůj národ a za celé 
dnešní lidstvo, aby konečně poznalo, kdo to r nim 
dobře mysli, kdo zasluhuje, aby mu potomci sta
věli pomníky.

Statečné ženy. Americký katolický kněz žijící 
v Moskvě podal v těchto dnech zprávu o katolic
kém životě v Leningradě. Podle něho nebylo v Le
ningradě od července 1941 až do listopadu 1946 
žádného katolického kněze. Byl tam však kato
lický kostel Panny Marie, jenž po celou tuto dobu 
byl otevřen. Pečovala o něj 801etá Francouzka 
Madame Souchal. která v tomto kostele udělo
vala také křest. Když byl Leningrad obležen 
Němci, konala často tato hrdinná pani za deště 
střel a píím cestu do svého kostela a bděla nad 
nim. Krátce před svou smrtí v lednu 1947 dočkala 
se ještě s radosti toho, že u jejího milého kostela 
se zase usídlil katolický kněz. Tento příklad paní 
Souchalové neni prý v Sovětském svazu jediný, 
neboť na př. v Odése stoji také žena v čele jedné 
polské farnosti. Vyjednává právě se sovětskými 
úřady o přiděleni stálého duchovního správce.

Květinová slavnost unitářů konala se tuto ne
děli v Praze. Každý účastník přináší svou nej
milejší květinu, vkládá ji do společné vázy a po 
meditaci nad květinami obdrží květinu zpět — 
ovšem jinou. Tímto prostými aktem má se sym
bolicky vyjádřit bratrství všech přítomných. 
A unitářský duchovní mluví: »Květiny jsou vý
razem skromnosti a lásky, vždyť na lukách 
i v zahradách rostou vedle sebe chudobky i kopre
tiny. bodlák i růže. A jestliže prosté květiny 
zdobí naši zemi svou krásou a snášenlivostí, proč 
by také lidé nemohli těmito vlastnostmi zdobit 
svět?« Je to jistě hezké. Ale na kolik lidí působi 
tato symbolika? A jak dlouho působí na ty, na 
které působí? Jaký smysl by bylo mělo na př. 
v řevu mauthausenského lomu vykládat zuřícím 
stvůrám nacismu o svornosti květin a že bjr se 
jim měli podobat? Křesťanská víra v osobního 
vtěleného Boha, jenž pod způsobami chleba se nám 
živý a skutečný každému dává, za každého nás. 
se obětuje, je mohutnější výzva k svornosti a 
jednotě než květina smíšená ve společné váze. 
I tato yira nás sice nechává daleko za ideálem, 
i přes ni je v nás tolik svárů a rozporů. Překo
náme je však jedině prohloubením této viry a ne 
hledáním ubohých náhražek v květinovém symbo
lismu.

P. K. si na nás stěžuje, žc prý svým nedáv
ným článkem‘o manželstvích, která byla v Římě 
prohlášena za neplatná, uvádíme lidi do omylů, 
že se na nás dovolávají. V článku bylo velmi 
jasné řečeno, že v žádném případě nejde ani 
Q. rozvod, ani o rozluku. Jestliže tomu přece ně
kdo nerozumí, jestliže tb přece někdo překroutí, 
nemůžeme za to a nedivíme se tomu, protože je 
jasno, že když jednou něco sebejasněii vyložíte, 
budou přece vždycky lidé, kterým to jasné ne
bude a kteři to budou překrucovat. Apologie by
ly nutné od prvního dne. kdy křesťanství exis
tuje a budou nutné do skonáni světa. Již sv. Pa
vel píše o lidech, kteři se .stále učí a nikdy ne
dochází k poznáni pravdy a sv. Petr mluví o ji
ných lidech, kteři překrucují listy sv. Pavla a 
ostatní Písma. Kdo zná trošičku lidi, se tomu 
všemu nediví; ale tak jako ve škole se nemůže 
pořád . učit jenom násobilka nebo pravopis, 
ačkoliv jej někteří nikdy pořádně neumějí, tak 
nemůžeme ani my opakovat stále dokola totéž.

Katolický lid
ZA DEMOKRATICKÁ práva 
manifestoval při veřejných projevech a informač
ních schůzích o svobodné škole, které se v po
sledních dnech konaly v Kolíně, Kladně, Hradci 
Král., Nových Mitrovicich, Radošovicich, Václa- 
ricích 11 Benešova, Dolních Počernicích, Kbelích, 
Jirkově. Kondraci u Vlašimi, Plzni. Okrouhlicích, 
Křečoiňeich Dimšově, Praze XIV, Praze XVIII a 
v mnoha městech na Moravě. Podobně i v Liberci 
a Üstj nad Labem. Promluvili tu zástupci škol
ského odboru Katolické sekce a informovali ka
tolické rodiče o důvodech demokratických, hospo
dářských, ústavně-právních. zahraničně i vnitro
politických, pedagogických a náimženských, které 
svědčí pro svobodnou školu.

Z těchto projevů byly zaslány pozdravné te
legramy panu presidentu, republiky drji Edvardu 
Beuešovi a J. E. panu, arcibiskupovi pražskému 
dru J. Beranovi a důrazné protestní resoluce panu 
předsedovi vlády Kl. Gottwaldovi a panu ministru 
školství dru Jar. Stránskému.

Tyto resoluce upozornily zmíněné odpovědné 
činitele našeho veřejného žiímta, že zestátněni 
školy se nesrovnává s právy zaručenými naší 
ústavou a že i jiné důvody vedou katolický lid 
k tomu, aby upozornil na nebezpečí snah o zestát
nění školy. Katolický lid tu zárovefí připomíná, že 
jest jeho povinností vůči národu i Bohu, aby se 
postavil všemi svýVil silami za zachování svobod 
občanů, které by byly ohroženy, kdyby bylo uzá
koněno totalitní školství, podobné jako zestátnění 
studentských kolejí a jejich vyvlastnění. Kato
lický lid si také současně uvědomuje, žc k 1 ájení 
svobodné školy je zavázán ve svém, svědomí, jak 
přikazuje encyklika o Výchově křesťanské mlá
deže a církevní zákoník.

Katolický lid doufá, že jeho hlas z Čech. Mo
ravy i Slovenska bude slyšen, ale současně sli
buje, že všemi svými silami bude hájit, svobodnou 
školu a tím všechny další svobody demokracie. 

Školský odbor Gstřcdl katolické akce.

Reiribuce
»Vzniká dojem, že jsme národ, který miluje 

zlo. že nacházeni zla je kusem naší národní po
vahy. Strašné bylo udáváni Némcům, ale daleko 
horši je zlomyslné a nesprávné udáváni nám. Mno
ho nenávisti Plodí zaše mnoho nenávisti.«

Tak se v parlamentní rozpravě o retribucich 
smutně vyslovil starší bratr presidenta republiky, 
poslanec Vojta Beneš. Víme, že je pravda, že 
v udáváni Cechů Cechy po 5. květnu 1945 bylo 
mnoha zla nejošklebnějších tváří od mstívosti a 
chamtivosti až po ctižádost a touhu zalíbil se. Ji
sté že část tohoto zla možno považovati za chara
kteristickou ne pro náš národ, nýbrž pro každou 
revoluci a převrat. Vlnobití takových zmatků 
zpravidla vynáší z koutů a zespod jedince, které 
by doba klidu a pořádku dovedla nepustit na po
vrch a na forum národního života. Tak tomu bývá 
ve všech národech za všedi revoluci. Proto by nás 
hlava tuze ješté bolet nemusila. pokud máme na
ději. že se ze všelijakých revolučních hnuti krok 
za krokem dostáváme a dostaneme. Nicméně ono 
všechno to retribuční proháněni Cechů Cechy (má
me na mysli holé proháněni, ne ovšem pouhou 
oéistnou spravedlnost, která byla potřebná a zdra
vá) — ono to proháněni nelze svésti jen na neurov- 
nanost poměrů. Na domněnce p. poslance V. Be
neš^ je přece jen zrnko pravdy. Je v naší národní 
povaze sklon, který za reiribuce natropil nechtě 
hodně škody. Anebo spíše je to jakýsi rub jedné 
naší národní vlastnosti; vlastnosti jinak velmi do
bré. pokud totiž je ukázněná. Jenže ona právě 
ukázněna nebyla a neni. Pravdivě a ne jen 
z lásky Ife svému národu řekl Jaroslav Durych 
v jedné essayi. že Cechům je dán jemný smysl pro 
mravní hodnoceni. Jistě je to dar, jehož milosti se 
dostává spíše malým a chudým, než velkým a bo
hatým. A my jsme už zkusili tolik a takových 
útrap a nebezpečí duchových i hmotných, že 
opravdu by se měl smysl pro niřavni hodnoty 
v nás vypěstovali skoro mechanicky, jako bystrý 
sluch a jemný čich v bezbranných lanich. jako 
jedna z obran malého a slabého proli velkým a 
mocným. Neboť nač je člověku nebezpečí a utrpě
ni, ne-11 aby se poučil?

Nuže tento dar má jako každá věc svůj rub, 
svá nebezpečí: býváme podezíraví, malicherni, pře- 
kritičti, úzkoprsí. Srovnejme, jak si reformu Církve 
představoval sv. František ve své lásce ke všem 
věcem, a jak zase husité ve své nesmiřitelnosti a 
neústupnosti. A možno-li pochybovali 6 tom. zda 
hluboký mravní smysl nám byl v poživačné a 
materialistické době dnešní,, ještě zachován ne
ochablý. není pochybnosti o tom. že jeho risika 
v sobě neseme stále, ba že rub jakoby tu přerostl 
líc. Ne už bolestná touha po spravedlnosti a lásce, 
nýbrž kosé zahliženi, policajtské čenicháni a do- 
movnická chtivost klepů a pomluv, nesociální ra
dost ze špihy. třeba domnělé, zvrácenost jež hledá 
zálibně třísky v očích bratři po příkladů farizejů 
a zákoníků a nakonec už jen Sadismus zla. uda- 
vačstvi a gestapáctvi. Neboť to jenom zbude všem, 
kdo na cestě mravní obrody ztratí hvězdu víry, 
naděje a lásky. Neboť neni laické morálky, neni 
morálky, která by mohla žiti sama ze sebe. neni 
morálky bez Boha. Neni květiny, která by na
konec neuvadla bez kořenů, které ji živi i kdyby- 
chom'ji do vázy dávali vodu sebe čerstvější. A tak 
žádný dar Boži, žádnou vlohu, nadáni neudržíme, 
neuživíme, každé zakrní, promění se jen ve svou 
ošklebu a přináší jen zlo a utrpěni, jestliže ne
jsme spojeni s Bohem. Milostí Boži můžeme býti 
něčím, sami sebou nejsme nic. I dobré vlastnosti 
se obrátí proti bezbožníkovi. Se zvláštním poro
zuměním bychom se měli ze sekvence »Veni. 
Sancte Spiritus« modliti verš: »Božstvím svým 
nám vyjdi vstříc, jinak v lidech neni nic, všechno 
může uškodit.«__________ ________ jb.

Vy c b iil s církevním schválením. 
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KATOLÍK
Vyzváněni na památku pad

lých v bitvě u Zboř o v a. Arcibis
kupská konsistoř v Praze na žádost mi
nisterstva národní obrany vybízí farní 
úřady, aby daly vyzváněti po 2 minuty 
ticha dne 2. července 1947 mezi 8 hod. 
58 min. a 9 hod. na pamět padlých v bitvě 
u Zborova dne 2. července 1917, tedy před 
30 lety.

Celá spišská diecése se dne 2. července za
světí na Mariánské hoře v Levoči neposkvrně
nému Srdci Panny Marie. Slavnostní zasvěceni 
vykoná J. E. Jan Voitaššák, biskup spišský, za 
účasti zástupců všech farnosti. Spišská diecése 
tak chce splnit! veliký přikaž Panny Marie Fa- 
timské trpícímu lidstvu: Aby činilo pokání a za
světilo se jejímu neposkvrněnému Srdci.
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Svět a papež
(Ke svátku 29. června)

Brzy, doufám, se dočkáme českého překladu 
té udivující, prorocké knihy, kterou Veuillot na
depsal »Vůně Rima«. Brzy sí budeme moci pře
číst ly hutné řádky, v nichž shrnuje zkušenosti 
celých stalet! Jedna z nejpoutavějších je úvaha 
o tom, co byl s”ét před papežem, čím se stal za 
papeže, čím bude bez papeže. — Jedna z příčin, 
proč naši anttklérlkálové tak útočí na klasické 
gymnasium, je snad mohutnost argumentů, kte
ré znalost starého světa/dodává katolické apo- 
logetice. Když slyšíte ty pokrokové pisatele, pak 
lidstvo vžďv usilovalo o svobodu a jen opium 
národů jen kněžská faleš ho strhla do nerov
nosti a poroby ... Pohlédněte na římské památky! 
Zde amfiteátr. Svrchovaný lid římské republiky' 
v něm užíval radovánek, které mu byli dlužni 
nejvyššf úřednici. Byly to gladiátorské hry, kde 
se otroci a někdy také odsouzenci pobíjeli pro 
zábavu obecenstva. Tam pohiéd.oë'e na žalář, 
kd>- po vyhrané válce byli popravováni vojevůd
cové nepřátelských národů Ano. ty války pře
staly: Rim dal světu mír, mezinárodni řád. Po
hlédněte tedy na střediska tohoto řádu: zde zá
klady chrámů, které byly stavěny božskému Ne- 
ronovi, božskému Csligulovi, božskému Domi- 
cánovi. A onde tíh, kde byli prodáváni otroci. 
To byl svět před papežem.

Přišli papežové zaujali císařský palác v La- 
teráué a vytvořili nový řad Nebylo v něm otro
ků; nebot křesťanství, jehož Bůh pracoval v te
sařské dílně, nestrpělo, aby pracující člověk byl 
maietkem druhého. Křesťanský jtfedověk znal 
jedinou formu nevolnictví: tu, kde pracující člo
věk byl nerozlučné, ncvypovčdltelně spojen 
s kusem majetku, s kusem svých vlastních vý
robních prostředků. Byli chudí; a bohatí nejenže 
jim stavěli špitály dobrovolné, bez platebního 
rozkazu, nýbrž brali ninišskou kutnu a šli tam 
těm chudým sloužit. To byla soc’ální podoba 
světa za papeže; a jeho podoba politická? Pokro
koví dějepisci si zajisté stěžují na panovačnost 
papežů, kteří si osobovali právo soudit a sesazo
vat panovníky; kteří se odvažovali potahovat roz
hodnuti národních vlád před nenárodni, nadná
rodní sbor duchovních hodnostářů: kteří dokonce 
rozhodovali o válce, přiměří a míru, a na země
kouli rýsovali čáry hranic. Pokrokoví dějepisci 
s uspokojením zjišťují, že dnes už tohle pape
žové dělat nemohou, poněvadž už se nikdo nebojí 
jejich klatby, která je střelou otupělou. Ano. 
A když skončili tento výklad, za’nou pokrokoví 
spisovatelé vykládat jiné thema: Ze ve věku ato
mové pumy válka hrozí zničit zeměkouli, a že 
podmínkou válek je svrchovanost národních stá
tů. 2e by tedy bylo třeba podřídit tuto svrcho
vanost nějaké mezinárodní autoritě. Musela by 
to ovšem být autorita nadnárodní, jejíž mravní 
výsost by byla všemi uznána, a která by také 
měla možnost útočné a lidstvu nebezpečné vlá
dy soudit a sesazovat. Zevrubně vám vysvětlí, 
jak je nutná neodvislá mezinárodni instance 
k vyřešeni hraničních sporů, k zajištěni míru; 
jak už sama existence lidstva na tom závisí, aby 
skončila éra závodů ve zbrojeni, éra imperia
lismu a mocenské politiky, aby zřízením meziná
rodní autority přestala anarchie, aby konečně 

»... přestal hrozný ten čas 
a opět byl na zemi soudce,«

jak Schiller veršoval o této otázce. — Jedno je 
totiž jasné, že svět se změnil -v jak slýcháváme 
hrdě ujišťovat — a že je to svět bez papeže. Ro
zumějte dobře! Veuillot vykládá tak: Papežství 
ovšem nezmizí se světa, dokud lidstvo bude moci 
žít. bude mít příčinu žít. Papež někde bude: 
třebas v katakombách. Ale ten svět, který dělá 
viditelné, řekněme trojrozměrné dějiny, ten je 
bez papeže. Výslovně ho vyicučil Bylo výslovné 
stanoveno (na žádost savojské Itálie), že papež 
nesmi být při jednáni o versailleské smlouvě a 
Svazů návodů. Tyto produkty také vydržely 
zrovna dvacet let. A zatím, jaký je ten svět bez 
papeže?

Veuillot řekl že to bude svět jako před pa
pežem. Především bude zas zápas o světovládu, 
imperium Mundi, zápas o to, kdo bude neome
zeným. božským mstitelem světa a lidstva; a 
Veuillot naznačil, že Germán bude (znova) o ten- 
tc majetek světa zápasit. Nový imperator samo
zřejmé znovuotevře arény: i tuto Veuillotovu 
předpověď naše století splnilo známými zápasy 
háftllngů se psy. Co se týče jedení lidského, ma
sa.,, tato předpověď se splnila jen se strany 
vězňů samotných v případech zvláštní podvý
živy. Obnoveni otroctví už ie tak banální, že 
vlastně nikdo nehubeval na činnost nacistických 
Úřadů práce, nýbrž jenom na obtíže s aprovisací, 
které vznikaly »nasazením v Riši«' nikoho ne- 
udlvovalo. že byl člověk poslán na práci tam, 
kde ho majitel potřeboval a ne kde by si sám 
vybral. Co dělali nacisté s válečnými zajatci, je 
■ dostatek známo. Výmluvný je ale báječný do- 

(Dokončenl na str. 2.)

Pan nuncius J. E. Msgr. X. Ritter v salesián*  
ském chlapeckém domově v Kobylisích

Stavebnictví je nejbolestnější stránka naší dvouletky. Tak to slyšíme na všech stranách. 
U Salesiánú se však staví i teď. Vidíte tu jejich lešení. Dnes se tam ovšem nepracuje: 
Je Hod Boží svatodušní, a ještě k tomu je jubileum: Před sto léty sv. Don Bosco otevřel 
v Turíně první chlapecké oratorium. Pražští Salesiáni to musí oslavit, a to činem: Právě 
dnes otevírají také nově zařízené místnosti, kde se chlapci z pražské periferie, učednici 
nebo jiní drobní zaměstnanci budou scházet k odpočinku. Mají 'tam hernu, mají tam 
knihovnu, mají tam zkrátka útulný koutek, útulný kousek domova. Dnes tedy, na Hod 
Boži svatodušní, přišel zástupce Sv. Otce, njdp. nuncius Msgr. Ritter, nové místnosti otevřít 
a posvětit. Správce nové salesiánské fary v Kobylisích ho uctivě vítá a P. Štěpán Trochta, 
duše celého ústavu (mohutná postava v taláru ve středu obrázku) se spokojeně usmívá. 
Ani nepříjemnosti s různými vyšetřujícími čs. orgány, o kterých nedávno psal v Katolíku, 
mu neberou chuť k práci, lásku k českým chlapcům a k celému národu. Salesiánský 

• úsměv dovede nad vším zvítězit.

List primasa Polska, kardinála Hlonda 
panu arcibiskupu pražskému

K hnězdenským svatovojtěšským slavnostem 
poslal p. arcibiskup pražský po české delegaci 
dopis episkopátu polskému, jejž jsme svého času 
přinesli. České katolíky bude jistě zajímat též 
odpověď, kterou na tento dopis zaslal prímás 
Polska, kardinál Hlónd.

Varšava, dne 3. května 1947. 

Nejdůstojnější pane arcibiskupe!

Jsa hluboce dójat účastí Vaší Excelence 
na našich slavnostech ke cti sv. Vojtěcha, 
toužím vyjádřiti Ti, nejdůstojnějši arcibisku
pe, hlubokou vděčnost celého polského episko
pátu. V jubilejních dnech svatovojtěšských 
jsi byl duchem mezi námi, byl jsi spojen 
s námi v modlitbách, proto Ti vzdáváme 
upřímný hold srdečné vděčnosti a hluboké 
oddanosti. S velkou radostí jsem přijal Tvůj 
bratrský list ze dne 23. dubna, který svědčí

o poutech upřímného přátelství a dobrého 
sousedství, jež spojuje oba Vojtěchovy stolce, 
pražský a hvězdenský. Sdělil jsem jej bisku
pům, shromážděným na valném Bjezdu 
v Hvězdně, ve kterých zanechal nejlepši do
jem. S radosti jsem u nás přivítal šťastně 
došedší sympatickou českou delegaci na na
šich hvězdenských slavnostech. Příjezd našich 
bratři z Československa zvýšil lesk svatovoj
těšských slavností, takže jejich účast na nich 
bude památná. Tak se s námi přátelsky sjed
notili u ostatků velikého mučedníka v jubi
lejním holdu synové země, která nám ho 
v těžkých chvílích dala jako apoštola pravé 
viry a mocného orodovnika za náš národ. 
Jsme přesvědčeni, že idea svatovojtěšská 
musí trvale a upřímně sbližovat národy slo
vanské a že je spojí v duchu Kristově a 
▼ pokrevenské lásce k společnému dílu.

Zdeněk Kališta napsal do »Vyšehradu« delší 
studii o knize Švýcara Maxe Picarda »Hitler 
v nás«, ukazující, jak iivnou půdou nacismu je 
pouahouá rozkouskovanost moderního člověka, 
nesouvislost, pro kterou se pak tak snadno stává 
kořistí těch různých totalismů a diktátorů. Při
nášíme závěr Kalistovu studie. který se nám zdá 
zvlášť podnětný, zvlášť aktuální.

Picard v závěru své knihy ukazuje na kře
sťanství jako na jedinou cestu, kterou je možno 
se dostati ze zajeti »Hitlera v nás«, t. j. onoho 
diskontinuitnfho myšleni a cítěni, které podle 
něho přivodilo situaci vhodnou pro nástup straš
livého Vůdce. Jeho poukaz jistě plat! j v souyis- 
losti, do které jsme se právě v našich poznám
kách dostali: i v onom hledáni Absolutna, kte
rého bylo tak zneužito a které musilo vyústit! 
v dnešní zmatek, poskytuje nepochybně křesťan
ství východisko neibezpečnějši. A přece se mi 
zdá závěr Picardův poněkud neurčitým. Nelze se 
spokojiti jen prostým odkazem na ruku Boži, 
která podivuhodným způsobem intervenovala 
v historii Hitlerově a nechavši je nesčetněkráte 
navenek triumfovat!, srazila nakonec organi- 
sované zlo nacismu v prudkém pádu. Nelze če- 
ka’l na nějaký zázrak, nějaké nečekané rozhod
nuti Boži, které pojednou způsobí, že svět se 
obrát! v duchu křesťanském. To by byl chilias
mus. o nic ne užitečnější, než všechny ony chilias- 
tické vidiny které kdysi ohlašovaly náhlý pří
chod království BožTío na tento svět — a nepo
chybně dokonce ještě škodlivější vzhledem k ne
bezpečné si'uaci, ve které se nacházíme. Je třeba 
si uvědomit! že ruka Boži už je v práci, že hněte 
už dávno onu novou společnost, o které jsem se 
prve zmínil a že křesťanství, které chce proni
kat; do této společnosti může do ni vstoupit jen 
jako něho živého. chce‘e-li: věčně živého, ne jako 
snaha o zdrženi díla Božiho. o prodlouženi života 
přežitých společenských a vůbec životních forem, 
nýbrž v souhlase a souzvuku š tvořivou činností 
Boží, jako věčná pravda uprostřed a v dotyku 
s proměnou času, jako pojítko mezi nadčasovým 
a časovým .božským a lidským. Je třeba si uvě
domit. že není čas čeka‘i nýbrž čas jiti vpřed — 
cestou, na které se konečně sejdou všichni, jimž 
opravdu záleží na lepším a spravedlivějším uspo
řádání tohoto světa cestou křesťanského socia
lismu. budujícího život na základě staletími 
vzdálené, života středověkého a jeho hieratické 
společnosti pánů a poddaných, přece však ve svě 
svobodě respektujícího hodnoty trvalé, hodnoty 
absolutní, hodnoty ethické a náboženské.

Zvláště národ polský i český naleznou v ideí 
svatovojtěšské zvláštní důvod a vroucí pod
nět k trvalému sblíženi a spolupráci k budo
vání Kristova království, neboť sv. Vojtěch 
neni toliko velkou postavou historickou v dě
jinách našich národů, nýbrž i symbol soli- 
dárnosti polského a českého národa v boji 
o Boži práva. Je patronem naší státní nezá
vislosti a připomínatelem velikého křesťan
ského posláni bratrských národů. Právem 
zdůrazňuje Excelence ve svém listě myšlen
ku, že mír, po kterém svět tolik touží, nebude 
spravedlivý- ani trvalý, nebude-li snočivati na 
zásadách křesťanských. Avšak nelze dosáh
nout! tohoto křesťanského pokoje, jenž má 
přinésti pravou svobodu a štěstí lidstvu a 
zároveň navždy znemožnit jakékoliv zotro
čení člověka, neobrodi-li se duch společnosti 
lidské opět kvasem Kristových pravd. Jsem 
přesvědčen, že křesťanské budování Evropy 
může nalézti mocnou oporu u našich národů, 
budou-li se projevovat: jako uskutečněni kato
lických ideálů na poli politickém i společen
ském, jako vzor důstojného soužití soused
ského, jako tvrz pravdy a kultury. Duchová 
tvář slovanské budoucnosti bude překrásná, 
uskuteční-li v sobě zásady, které šířil a za 
které dal život náš společný, 'velký apoštol 
sv. Vojtěch. Jeho postava zůstane pro nás 
vždycky aktuální. Přes věky bude výrazem a 
programem polsko-československého přátel
ství a současně vzpruhou k upevnění králov
ství Kristova nad Vislou i nad Vltavou, na 
vzdory všem bouřím časů a všemu náporu 
mocí temnosti.

V tomto duchu rádi přijímáme pozvání 
Vaší Excelence na pražské srpnové slavnosti 
ke cti sv. Vojtěcha. Zasílám Vaši Excelenci, 
ctihodným biskupům českým i celému české
mu národu jménem polského episkopátu a 
katolického národa polského bratrský pozdrav 
a přáni všeho blaha v Pánu.

Addlctissimus utl frater 
f Augustus Card. Hlond.
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Svět a papež
(Dokončeni se str. 1.) 

jem. ohromná propaganda, kterou sl u poraže
ných národů udělal Sovětský svaz tou prostou 
skutečností, že své válečné zajatce nepobil. V Ra
kousku potkáte na př. lidi, kteří jsou z toho cell 
nadšeni: jejich syn psal z Ruska! Je živ! Dostane 
jist! — To je tedy ve dvacátém století příjemné 
překvapení... Svět bez papeže!

Vzpomínám také na výmluvnou stránku Mark 
Twaina. typického Američana posledního stoleti 
když se vši povýšenosti své doby cestoval po 
tehdejším papežském státě. PraVi, že papežská 
státni správa stoji na úrovni Turecka, poněvadž 
právě jako Turecko žádá na cestovatelích z ci
ziny, aby se před policii vykázali cestovním 
pasem. Turecké hospodářství papežských států 
bylo tedy podle přání Mark Twainova před více 
než sedmdesáti lety zrušeno; ale že by bylo 
zvláště snadné navštiviti Rím bez cestovního 
pasu, není mi známo. Na mně ho aspoň policie 
italské republiky žádala. Než tohle je pouze hu
morná stránka konfliktu mezi papežskou zaosta
losti a moderním pokrokem. Jsou, jak výše na
značeno, vážnější věci.

I dnes ještě jde Římem Via dell’ Impcro, 
triumfální autostráda fašistického šovinismu. 
Tato bezmezné ošklivá silnice byla vytvořena, 
ovšem nikoli náhodou, tak, že byla zbourána celá 
městská čtvrt, vzniklá v době italského úpadku, 
Jakoby řekl v době Temna. Rozuměj v době ka
tolické protireformace, v době baroka, kdy nové 
chrámy a paláce římské poutaly pozornost celé 
vzdělané Evropy. Kam tedy kráčela ta sjednocená 
Itálie? Inu, fašistické Via dell’ Impero vede ke Ko
loseu, k aréně gladiátorských zápasů: k ohromné 
té nedostižné nebetyčné aréně, která za dob sta
rých Římanů zářila mramorem, zlatém, bronzo
vými sochami, purpurovými závěsy. Dnes upro
střed arény stoji dřevěný křiž.

Znáte všichni melancholické nebo i břitce 
hněvné verše tolika slavných cestovatelů, který
mi lituji této potupy antické velikosti. Lord 
Byron. Grillparzer. Machar, nevím kolik buditelů 
italského a německého nacionalismu horuje ve 
zříceném amfiteátru nad potupným znamením 
Jedu z Judee. který zneuctivá antickou krásu, 
a litují oněch zlatých a purpurových časů, kdy 
nahá krása pohanství zářila na slunci. !A kdož 
ví? Také na jiné aréně vztýčili křiž, stavějí 
kostel na troskách tábora v Dachau: a až na těch 
troskách naroste mech, nějaký básník rozhněván 
ukáže na to judejské znamení a teskně bude při
pomínat ty slunné prostory norimberského sjez
dového háje.'ty šumné sjezdy strany a oslavy 
Vítězství Vůle, ty vítězné prapory nového pohan
ství na polárním kruhu a na Elbrusu. ten nád
herný Karinhall, zářící drahokamy, zlatém a 
stříbrem. Vždyť to je prokázáno, že odříkavé 
nadpozemské křesťanství nemá nic, co by se rov
nalo jiskřeni a zvoněni zlatých a siříbrných čiší, 
z nichž staré a nové pohanství v purpurovém 
stínu vítězných praporů připíjelo zbožněným 
vůdcům lidskop krev.

Je pravda, že po těchto hodech zpit krvi padá 
člověk pod stůl, a dokonce převrhne stůl své 
vzdělanosti a rozbije své nádobíčko. V atomo
vém výbuchu zmizí i vítězství i kultura, mra
mor a purpur, zlato a stříbro. Pak zbývá jen 
opakování starého výjevu...

»Petr pak řekl: Zlata a stříbra nemám; ale 
co mám, to tobě dávám: ve jménu Ježíše Krista 
Nazaretského vstaň a choď.« A člověk zase 
vstává, a je zase svět s papežem.

Jindřich Středa.

Sc Absolventů m průmyslových Skol a 
obchodních akademii, kteří se chtňjí yúno- 
vati dnchocnímu «tuen, orniuniijeme, xe btide pro >>ó 
pořádán xvláStní prázdninový kurs latiny v Salcsiún- 
ském ústavů ..Ave Marin”’ v Mníšku pod Brdy. Kurs 
zatíná dnem ÍS. žervenr.c. Zájemci hlaste se okamžité 
a ve&herú dolary adresujte přinm nal Siůesiňiiský ústav 
,.Ave Maria”, Mníšek pod Brdy.

Jak se modlí ekvadorští Kivaři 
za český národ

(Dojemný přiklad úcty k šv. dědici české země v Equadoru.)

Obdržel jsem nedávno po dlouhé válečné pře
stávce opět dopis od jednoho českého salesian- 
ského misionáře z Equadoru, pana Vincence 
Jandy. Vincenc Janda, roddk z Frenštátu, je pros
tým bratrem laikem, který odešel do Equadoru 
asi před 15 lety. Je vidět však, co dokáže i ta
kový prostý bratr laik, je-li při své misijní práci 
veden opravdovým nadšením. Pan Vincenc Jan
da je nyní vlastně jakýmsi sekretářem a průvod
cem velkého misionáře Kivarů Msgr Dominika 
Comina. nynějšího apoštolského vikýře v Men
dezu. Obsah jeho dopisu je tak zajímavý a vý
znamný. že zaslouží, podle mého soudu, aby jej 
poznala i širší česká veřejnost. To zajímavé tedy 
předkládám.

»Přišel jsem zde na myšlenku Sířili dobré 
jméno českého národa, vida přemrštěnpst pří
slušníků některých jiných národů, kteří šířili zá
jem o svou zemi a národ častokráte i zkreslo
váním zásluh jiných národů, zvláště našeho. To 
mne velmi bolelo. Stal jsem se proto i já šiřite
lem zájmu o český národ a to tím způsobem, že 
jsem začal Siřití známost českých patronů mezi 
chlapci oratorjány a též mezi spolubratřimí a 
hlavně mezi domorodci Kivary. B.vlo to něco 
odvážného od ubohého bratra laika, alb.Pán Bůh 
pomáhal mé akci a úcta k našim světcům, hlav
ně k sv. Václavu, se ujala. Prvním ctitelem na
šeho sv. Václava se stal sám náš ndp. apoštolský’ 
vikář Msgre Dominik Comin který spravuje roz
sáhlý apoštolský vikariát Mendez a Gualaquiza 
se sídlem v Cuenca. Pak to již šlo. Poprosil jsem 
ho, aby dovolil ve svém vikariáté postavit) kapli 
ke cti sv. Václava. Nejen že mi to dovolil, nýbrž 
nařídil aby se postavil krásný kostel ve středu 
jeho vikariátu v Mendezu. Pustil jsem se s od
vahou do práce. Musel jsem se postarali o po
třebné peníze. Ale i zde Pán Bůh pomohl na 
přímluvu sv. Václava. Nevím ani sám, jak jeden 
z, mých dopisů, ještě před válkou dostal se do 
českých katolických časopisů. Hned na to mi za
čaly přlcházětl z vlasti dopisy 1 s milodary na 
kostel ze všech končin Československé republiky. 
Bohužel, brzy byla tato akce válkou přerušena. 
Ale sv. Václav sí našel opět své dobrodince mezi 
katolickými Cechy ve Spojených státech severo
amerických. Dnes. Bohudíky, stojí již uprostřed 
této misie, která je již všeobecně nazývána sva
továclavskou, krásný kostel sv. Václava. Po každé 
straně kostela sto.ii rozsáhlé misijní budovy. Po 
pravé straně dům pro misionáře se školami, ře
meslnickými dílnami a s Internátem pro Kivary. 
Po levém boku kostela vyrostly budovy pro naše 
sestry a šdcola s dílnami a internátem pro ki- 
varskou ženskou mládež. Nyní se tam dostavuje 
rozsáhlá nemocniční budova postavená celá z ka
mene a cihel, Bude to prvá budova svého druhu 
postavena z trvalého materiálu v celé východní 
části Equadoru, A to vše je vybudováno z mi
lodarů Československých katolíků. V přítomné 
době je svatováclavská misie v Mendezu oprav
dovým ohniskem úcty k českému iknižeti sv. Vác
lavu a to nejen pro Kivary, nýbrž i mezi četnými 
bílými kolonisty, kteří sí Jel zvolili za svého 
zvláštního ochránce. Já dnes již nebydlím v Men
dezu. nýbrž v Ouence s p. Msgrem Cominem, 
kterého doprovázím na jeho misijních cestách.

Ale za války, kdy naše vlast byla tak hrozně 
potupena a ohrožena, jsem bydlel v Mendezu a 
vypravoval jsem malým Kivarům často jak hroz
né musi trpět národ sv. Václava. Mali Kivarové 
slzeli dojetím a slibovali, že chtějí vlastí sv. Vác- 
lava,|kterého sí velmi oblíbili | proto, že lezdí na 
pěkném bílém koni, pomoci. A lak jsme se

shromažďovali po celou válku před oltářem sv. 
Václava, abychom se pomodlili každý večer za 
český národ třikrát Otčenáš a Zdrávas Maria 
v kivarské řeči a nakonec jsme vždycky dodali: 
Svatý Václave, nedej zahynouti nám. ani tvému 
českému národu. Tato invokace se stala v Men
dezu již tak všeobecnou, že Kivaři mysli, jako by 
se sv. Václav jiným způsobem ani nesměl vzývati.

Když jsem posledně navštívil tuto misii pro
vázeje ndp. apošt. vikáře, tu mi odevzdal jednoho 
rána jeden arlero (vlastník mnoha koní, které pak 
pronajímá cestujícím) v kostele dvě velké svíce 
s prosbou, abych je rozsvítil na hlavním oltáři. 
Jednu ke cti sv. Václava za jeho ochranu na ces
tách, druhou ke cti jeho koně, který mu za
chránil mnohokráte jeho koně od úrazu. Nad 
hlavním oltářem totiž, trůní velký umělecký obraz 
světce na bujném bílém oři s korouhvi v ruce. 
Mnozí kolonisté a Kivaři cti vedle sv. Václava 
i jeho koně který prý jim zachránil mnoho koní. 
Kůň je tady totiž, skoro jediným a tedy důleži
tým dopravním prostředkem. Obraz maloval a 
poslal nám sem darem pro naši svatyni p. Václav 
Šafařík z Plzně, který dnes již odpočívá sladký 
sen spravedlivých. Světec sedí na bílém koni, 
oděn v knížecí šat. V levici třímá korouhev se' 
svatováclavskou orlici. Milostně shlíží na věřící 
a korouhvi jim ukazuje k nebi, jejich poslednímu 
cíli.

Ještě musím dodati, že po čas války nařídil 
ndp, apoštolský vikář z vděčností k obětavosti 
českého národa, aby se po celém jeho vikariáté 
věříei modlili za český národ. Zvlášť mnoho se 
modlili a ani dnes neustávají prošiti Pána Boha 
za českou vlast v Mendezu. Proto mně bolí tím 
vice, když slyším, že někteří Češi šlapou po nej
dražším pokladě českého národa, po svatovác
lavské vile a úctě našich národních světců, pra
vých to hrdinů a mučedníků, neboť oni oslavili 
zvláíťě náš národ a ještě nyni šíři s úspěchem 
jeho slávu po celém světě. Nejjasnějším dokla
dem toho je úcta k sv. Václavu v tomto koutě 
světa, v equadorských pralesích, kde prostí Ki
vaři. kteří z převážné části ’jsou ještě pohané, 
s dětinnou úctou a láskou lnou k českému knížeti 
sv. Václavu a prosí jej: Nedej zahynouti nám, 
ani tvému českému národu.«

Tato zpráva o úctě Kitiarů k sí’. Václavu nás 
příjemně dojímá a jsme milým Kivarům za ni 
vděčni. Jsme jim vděčni za to. že v Sobě, kdy celá 
Evropa zdivočela a propadala pohanství, noví 
křesťané v Equadoru probouzející se z pohanství, 
dovedli se modlili vroucně za český národ. Ale 
jsme vděčni také sv. Václavu, že se stále tak tuží 
a dovede si při nedostatku ctitelů ve svém vlast
ním dědictví nalézt! sl své ctitele'mezi divochy.

Míli bychom si vážit více našich národních 
st>ětců a odčiňovati nezájem o ně. Triumfální 
cesta ostatků sv, Vojtěcha dokazuje, že to jde. 
Sv. Vojtěchu dostalo se důstojné satisfakce od 
vlastního národa až po 950 letech. Měl by přijít 
na řadu brzy i sv. Václav. Doba násilné okupace 
zkreslovala záměhně jeho historický a duchovni 
význam, ovšem zcela neprávem. Neměli bychom 
přijímat sv. Václava tak, jak nám ho líčí naši 
nepřátelé, nýbrž bychom měl, říci sami celému 
světu, co pro nás sv. Václav znamená a čím pro 
nás ve skutečnosti je. Vždyť opravdu nedal za
hynouti nám a tím ani budoucím. Vroucí mod
litby vznášené k němu po dobu babylonského 
zajetí po různých končinách žerně (vzpomeňte na 
modlitbu sv. Otce Pia XI. za náš národ ve svá
tek sv. Václava.') přispěly snad více k našemu 
osvobození ,než všecko jiné. Buďme vděčni sv. 
Václavu a nekřivděme mu. I on čeká na satis- 
jakcl od svého národa. S. Trochta.

Nežaluj, koníčku, pánovi...
Však my přece jen ani dnes nejsme nevní- 

mavi k podmanivému kouzlu sv. Václava. I k jeho 
koníčkovi dovedeme mít úctu. Důkazem budiž 
tato básnička.

Nedávno vzpomínali sedmdesátky Fráni 
Šrámka. Vz.pomfnali různě. Jedni chválili a dru
zi haněli, jak to bývá již zvykem. Nás zajímá 
Šrámek svým »Svatováclavským vzpomínáním 
1945’. Je nám důkazem, jak bytostně jest 
sv. Václav spojen s každýma českým srdcem. 1 
kdyby si sebe více namlouvalo, že je třeba athe- 
istícké a že se nikterak nestará o křesťanskou 
morálku.« Claudel to tak nějak říká: »Zem česká 
vpila svého vládce«, a proto je jeho nesetřltelná 
pečeť na každém, kdo se v ni narodil a kdo v ní 
vyrostl.

Tedy ta jeho básnička, nebo ten výňatek z je
ho básničky, s názvem »Svatováclavské vzpomí
náni 1945«. Básník tam na sv. Václava 1945 
vzpomíná na den sv. Václava z roku 1938. S ko
něm sy. Knížete mluví:

Nežaluj, koníčku, pánovi, co se teď ptám: 
co toho dne. co dělal tvůj pán?
— Měl se mnou trápení, nesvůj jsem byl. 
Div že mé, dobráček. neuhodil.
Já ne a ne postát a on pln starostí 
vyhlíží sem tam. s obzoru očí nespouští, 
pak trhl uzdou a zahleděn v oblohu, 
povídá, snad i to v paměti shledám, 
povídá:
Ten kalich hořký odejmout nemohu, 
však zahynout nedám.

Mvslim. že třeba jen těchto pár veršů stačí 
k důkazu, že je psal básník.

Dr. Čeněk Maria T o m i š k o :

Vina rodičů
V jednotlivých městech se pořádají veřejná 

tělovýchovná vystoupeni všeho žactva. Ke Rond 
měsíce června se konaly celostátní tělocvičné 
slavnosti v ’Praze.

Není nikdo, kdo by neuznával užitečnost ■ 
důležitost kultury naši mládeže. Vždyť je to 
národ zítřka. Ale právě proto je na pová
ženou, jak se při tom porušuje mravni jamnocit 
dívek, liteře jako budoucí matky a vychovatel
ky, mají v národě úkol nejdůležitějši.

Spolu s chlapci ve veřejném průvodě jsou ve
deny divky od nejmenšich žaček obecné školy, 
až, po vyspělé oktavánky v úboru, který- se cel
kem neliší od piavek. Tak rovněž, cvičí před 
diváky, ve volných chvílích misi se mezi chlapce 
a po cvičeni bez dozoru takto oděny procházeli 
se po ulicích až do večerních hodin, často ve 
společnosti chlapců.

Ptáme se rodičů, zda jsou si vědomi vlastni 
své viny, když k tomu míči?! Zda si mysli, že 
jejich dcerce prospěje, když takto je navykána 
a přímo školou vedena, aby celkem snadno pře
kročila hranici své vlastní důstojnosti? Zda si 
mysli, že jejich chlapci prospěje, když ztrati 
úctu k osobností ženy?

Ostatně neplati-li již dnes na rodiče vědomi 
mravní odpovědnosti za životni štěstí děti, nechť 
jim otevrou oč! aspoň školní paragrafy! I když 
jsou velmi nedostatečné a v mnohém by zaslu- 

'ŤTovaly opravy, přece dosti jasné ukazují slabost 
rodičů — i katolických — kteří na odpovědných 
činitelích nevymáhaji ani to málo práv, jež jim 
tato nařízeni dávají.

Nuže, rodiče, abyste byli informováni, slyšte!
Výnos ministerstva školství a národní osvity 

ze dne 10, června Wá čís. 196.250 23-1:
A i. Cvifebný úbor: V tělocvičnách nesměji 

žáci ani cvitítelč crlčiti « botách. Chlapci mohou 
cričiii jen v krátkých spodkách, u dívek se před-

P. M. Prokoph, SJ., misionář v Sev. Rhodesii:

Na černé líše
Vy ovšem jste už letěli, přátelé, viďte? Jaká 

otázka! — čtu povýšený udiv ve vašem pohledu, 
který má unuděný výraz svrchované blaseova- 
nosti z leteckých zážitků. A což. když začne vy
nechávat motor, druhý, ba i třeti ve výši 3000 
metrů nad mořem a nadchází pro vás okamžik, 
abyste si vzpomínali, máte-1! už za sebou nějaký 
kurs v seskoku padákem anebo aspoň klukov- 
sky poctivý seskok na tvrdý mlat? O, pane mi
lionáři. to může být zajímavé, vypravujtel Když 
tedy tak naléháte, dám si řici a pokusím se vy
líčit neuměle svoji vzdušnou cestu z Anglie do 
Afriky a vyvolat ve vás velkolepý dojem těch 
chvil, když se rozhuči motory. Skymaster (Pán 
oblohy) se rozběhne jako okřídlený ještěr po ze
lené ploše letiště, kymáceje se s předstíranou ne
obratnosti a náhle, jako by se rozmyslil jinak, 
vzlétne do výšin.

V pátelt 18. dubna 1947 vstupuji v Londýně 
do čekárny letecké dopravní společnosti. Nejpři- 
jemnějši překvapení: biskup z Tanganyiky, skoro 
můj soused, Msgre Siedle, váži právě svoje zava
zadla a vyřizuje si dopravní formality před od
letem do Afriky; vrací se do své vzorné misie. 
»Jsem rád, Monsignore, že poletíme spolu, zvy
šuje to pocit vlastni bezpečnosti. Vaše Milost 
přece vydá více na vážkách Božího zájmu.«

Odpoledne letíme do Bruselu, odkud se chce
me přenést belgickým letadlem do Konga. Přes 
kanál La Manche je to Jěn skok, příliš malý, aby 
z něho člověk dostal »vzdušnou nemoc«. V Bru
selu se dovídáme, že letadlo má zpoždéni. Jak 
dlouho? Dva dny! Dobrá, počkáme do neděle. Po
tloukáme se spolu po městě,'v neděli 20. dubna 
odpoledne jsme dopili s biskupem občerstvující 
lunch a »procedamus in pace Domini« — vydej
me se na cestu v pokoji Páně!

Než pokoje jsem neměl, nevim co to, ale byl 
jsem hodně nervosni. Ryk strojů dal zapomenout 
na vlastni náladu. Pod námi už je Francie, s jedné 
strany nedozírné roviny, s druhé moře pahorků 

travnatých 1 zalesněných, hluboká údolí, hadovitá 
řečiště blýskavých řek. Plujeme k jihu, směr nám 
udává stříbrná linka řeky Saény. Jsme asi mezi 
Dijonem a Lyonem, když tu pojednou letadlo se 
otoči a leti zpět. Dvě děti, kleré s námi jely, ne
viděly v tom nic zvláštního, zato 43 dospělých ces- 
stujiclch zmocnil se patrný neklid, podívali se na 
sebe nechápavě a konečně utkvěli pohledem n,a 
sedmi mužích posádky — ztichli v napjatém na
slouchání. Dva motory běžely docela nepravidel
ně. později jsem se dověděl, že ani třeti motor 
nezabíral spolehlivě. Naše znepokojeni ještě 
vzrostlo, když mechanici začali odhazovat ple
chovky s benzineih. Obava mužstva přešla nakaž
livě i na nás, považte přece, isme 3000 m vysoko.

Telegrafista se okamžitě zapojuje, tiskne knof
lík pro SOS a volá zemi:

Haló. letoun Londýn—Tunis, volám Brusel, 
norouchané motory, vracime se, prosím o zamě
ření.

Haló, země odpovidá, udejte výšku a vzdále
nost! Letiště volné!

Haló, sjíždíme do 2000 m.
Haló, zde letiště Brusel, přistaňte, signali- 

sujeme místo.
Pilot ponechal pouze tolik pohonné látky, aby 

dostihl bruselského letiště, ostatní letělo přes pa
lubu, snížil let 1 rychlost, přesto prožívali cestující 
velmi úzkostlivou hodinu, jak maně prozrazovalo 
jejich vzezřeni. Konečně dospěli jsme do blízkosti 
letiště. Všechny zbylé plechovky byly vyházeny, 
nádrže vypuštěny, letadlu se odlehčilo, může se 
odvážit přistání. Velitel letiště, záchranná posád
ka. letištní hasičstvo, automobilní stříkačka, po
jízdná ambulance a jiná zařízeni k odstraněni 
zřícených letadel i lidí — všechno v pohotovosti. 
Chvála Bohu, nebylo toho potřeba: přistáni byle 
lehčí, než jsme ve strachu doufali.

Druhého dne v pondělí isme ppobědval! opět 
v Bruselu, byl připraven jiný čtyřmotorový Sky- 
master — včereišf nepříjemnosti. které ztenčily 
poněkud Dočet cestujících, nesměji odstrašit mi
sionáře Kristovy — odjíždíme.

Tentokráte nic nerušilo náš let. Oddávám se 
celou duší požitku vzdušné plavby. V levo rýsuje 

se na obzoru obrovská mračná lavice, tyči se do 
výše jedna nad druhou, oslnivě září v slunci — 
je to Mont Blanc a pod námi srázy Alp. Divám se 
upřeně do těch mračen a zdá se mi, že náš Sky- 
master se zastavil a že ty mraký se kamsi ženou 
ztřeštěně jako polekaná stáda bílých koz. Jak íe 
to možné? Podléhám témuž klamu jako cestující 
ve vlaku. V léto výši je zemé od nás tak vzdá
lená. že pozbýváme vědomi své rychlosti vc vzdu
chu. K večeru přistáváme v Tunisu na půdě 
africké. Krátký oddech, posádka opatřuje stroj 
pohonnými látkami, my si trochu protahujeme 
údy a opět vzlétáme k nočnímu letu Saharou — 
snidáni je nám podáno v Kano v Nigerii.

Po osvěžujici ranní lázni sa chystáme k nej
krásnějšímu úseku naší vzdušné plavby: Z Káno 
v Sev. Nigerii, přes Lagos na Pobřeží otročím, 
přes záliv Guinejský do Leopoldville v Belgic
kém Kongu.

Přelétáme široký temně lesklý vodní proud, 
držíme se nyni jeho směru k jihu, místy mizí 
docela v houšti tropické zeleně, která někdy za
bírá celou jeho šířku, přeskakujíc s ostrůvku 
na istrůveR, jinde se rozlévá v bahnitá jezera. 
Máme štěstí, že vidíme i spanilé hrochy při do
poledni koupeli — s naší výše se jeví jako ji
trnice dobře nadité. To byl veletok Nigeru. Teď 
jsme nad mořem Guinejského zálivu, rozkošný, 
uklidňující pohled na široširou hladinu měnivých 
barev. Brzy opět se vracíme k pevnině v rovní
kovém pásmu, pod námi jc Konžsko, v němž bije 
žhavé srdce černé Afriky. Na béžicim pásu mé 
vyhlídky střídali se obrazy v néjpůvabnějši pe
strosti: modré more přechází v šedé až bílé pís
čité pobřeží, oblévané vodou a sluncem, vypadá 
to s výše jako plavé hřbety- lvů v pochodu, ale 
hned zas převládá bujná tropická vegetace, zeleň 
palem, pruhy řek. Byl jsem dojat, když jsem po 
prvé spatřil s ptačí perspektivy a v celistvost! 
tuto divokou oblast, která je i mým působištěm.

Poslední hodinu letu jsme vpluli do hustých 
mraků a zažili tropickou bouři. Dobrodružství 
b.vlo docela svérázné. Letoun vrazil do vatového 
moře mraků, zarývql se vrtulemi do bílých útesů, 
vzduch stával se neklidný, uprostřed zuřil« bou

ře. Pozor, nejnebezpečnějši je. když se vjíždí 
nebo vyjiždi z mraků, úpati mrakových hor jsou 
ošemetná, někdy to námi důkladné smýklo, 
uvnitř pak jsou záhadné dutiny. Konečně se ko
lem nás vyjasnilo — jsme opět na volném 
prostcTu.

Ponenáhlú zjevují se v moři zeleně větší a 
větší shluky chatrči, domků, malých kulatých 
chýší ze slámy, obklopených trnitým plotem, 
kter.v má udržovat lvy a hyeny v uctivé vzdále
nosti, vily a zahrady, domorodé kraaly, hospo
dářské budovy s červenými střechami uprostřed 
plantáži a poli, směs civilisace a džungle, v tom 
zaleskne se v slunci široký pá3 vody, říční pří
stav. město Leoppldvllle na Kongu. Ještě několik 
minut a náš unavený letoun opisuje veliké spi
rály nad městem. Malé zelené body a červené 
čtverečky skokem jako děli stoupaji nám na
proti: to jsou palmy a domky. Velký kovový 
pták, ještě doposud předmět posvátného obdivu 
u černých domorodců, spouští se měkce ale ra- 
chottvě k zemi, řítí se k hangáru, zpomaluje, za
stavuje docela, motor vrčí ještě okamžik a je 
ticho. To tje konec mého letu do Afriky. Malým 
pamíčkpm Lockheed Lodestar se plavím z Leo
poldville do Elisabethville a odtud čtvrtečním 
rychiškem 24 hodin do Rhodesie, osmého dne po 
odjezdu z Londýna, s dvoudenním zpožděním 
v Belgii, ale přesně na hodinu a minutu, jak 
jsem ohlásil do Chikuni.

Konečně jsem tedy dojel. 25. dubna v pátek, 
a hlavně se zdravou kůži, říkám to především 
s ohledem na misii, která potřebuje živé a nikoli 
ien hrobv misionářů. Buď tedy pochválen anděl 
Boži Rafgel!

Všichni jsou kolem mne plni zvědavosti, ře
holní bratři, pečlivé Marty-sestřlčky snášejí vše
cko možné, abych se zasytil po africku, pře
ochotní kluci vláčí balíky a zavazadla, ale z vy
chytralých očí jim přímo čiší úmysl že by je 
nejraději hned prošťourali, děvčata a menší děti 
se přibližují ostýchavě, jejich fata. Father, či 
jak to říkají, je jase mezj nimi a poněvadž od 
pólu k pólu jsou děcka stejná, čekají na slad
kou maličkost ' 



pokládá, le na riech «tupnicli budou konat! tě
lesná cvIMnhv lehkém kate, zakrývající trup a 
v hrátkách tmavých spodkách.

A 3d) Pro dívky v 6. ai 9. školní»; roce: Cvi
čeni yodporujtel vývoj citů pro krásno, vsbwzaj- 
tei družnost a obětavost jako přípravu pro pri- 
rozený úkol feny ve společnosti a při každé vhod
né příležitosti působtež, aby se rozvíjela přiro
zená povaha dí učí.

Výnos ministerstva Školství a národní osvěty 
ze dne 99. října 1997 č. 104.971:

Dbáno budiž předeviim toho, aby cvičební 
oblek vyhovoval všem potřebám zdárného vyučo
váni tělocviku a byl po stránce estetická i mravni 
zcela nezávadný.

Bměrnice Zemské školili rady v Prase, výnos 
z 19. XII. 1930 «, ID. B 113 97 č. 117.561 ai 30:

Žáci budou ocídili v krátkých kalhotách a bez 
punčoch, bosi nebo ve střevících, » trupem ohna- 
ženým nebo v bílém přiléhavém tilku trikotovém. 
Cvičili pouze v plavkách se zakazuje.

Dívky cvičí v řasnatých spodkách vhodáého 
střihu a bez punčoch, bosy nebo ve střevících, 
v bílém přiléhavém tričku nebo v bílé volné ha
lence. Na místech přístupných Široké veřejnosti 
a při veřejných vystoupeních, budou vtechny žá
kyně nosivati kromě spodkti také skládané su
kénky.

Výnos Zemské Školní rady v Praze ze dne 14. 
května 1935 č. lil B 416 1 aí 1935:

Ad 3. Cvičební úbor pro žákyně (v tělocvič
nách ):

a) Krátké kalhoty (trenýrky) téhož střihu, 
délky a barvy jako u hochů;

b> Volná halenka bez rukávů nebo s krátkými 
rukávy; u vyspělejších dívek budiž vyžadováno 
noěeni podprsenek.

o). Tepláky a svetry při chladném počasí jako 
U hochů;

dl Střevíce jako u hochů.
Ad S, Pro veřejné vystoupeni, kde žactvo cvičí 

před obecenstvem, užívá se stejného úboru jako 
při cvičení Ve Škole. Má-li se při vystoupeni vit- 
ileh celků dosáhnouti barevného účinku, je možno 
stanoviti určité barvy úborů, závazně pro vie- 
chny zúčastněné ústavy (veřejná cvičeni krajů, 
země, věech středních Skol). Pořádá-li se při ta
kové příležitosti průvod mimo cvlčiitč, nebudil 
dovoleno, aby se zúčastnily dívky v cvičebním 
úboru. Cvičencům vůbec budiž zabráněno chodili 
v cvičebním úboru mezi obecenstvem.

Nuže, rodiče, katoličtí rodiče — je to vaše 
vlna, nepouživáte-li svých práv a neplnite-11 
svých povinností!

Zamyslete se nad větami, které vám opisuji 
z nedávno vyšlé knihy: »Nemoci pohlavní«. (Vy
dal nakl. Jelínek, Blansko). Autorem díla není 
kněz, nýbrž dva universitní profesoři a lékaři 
Dr. Ant. Trýb a Dr. Gustav Lejhanec. V posled
ní kapitole- »Zásady pohlavní výchovy« čteme 
na stránce 238—240:

»Poučení historií víme, že úpadek mravů ne
byl nikdy známkou vývoje ani růstu, ale vždy 
prvním signálem rozkladu a chátráni. Systémy 
pokroku se nemohou nikdy vyznačovati přejí
máním jakýchkoliv výsad úpadkového řádu, 
aniž by tím přijímaly i smrtelné zárodky vlast
ni zhouby. Tato skutečnost není moralisujicí pře
tvářkou. ale tvrdou neoklamatelni.11 pravdou. 
Zbavime-li poměr muže k ženě jakékoliv zdržen
livé úcty, opovrhneme-li zákony, které zbudo
valy rodinu jako základní prvek společenského 
života, vyslovujeme ortel nad celou společnosti-

Zdůraznili jsme prastaré-zásady ethiky všem, 
kdož je pokládají za přežitek a Sosáctvi, domá
hajíce se pro své t. zv. pokrokové — ve skuteč
nosti sobecky požiikářské — požadavky práva 
bezpečnosti stejně pošetile, jako by kdo po lé
kařství žádal, aby mu vymyslilo způsob, jak při 
nezřízeném přejídání a opilství zůstali dlouho 
živ a zdráv. Kdyby bylo i možno nalézt! něco 
podobného pro tělo, duch lidský, veden takový
mi cestami ztroskotá v obecné zhoubě, leda by 
bo nelítostná skutečnost vychovala těžkými ra
nami k zmoudřeni. A zdůraznili jsme je v době 
velikého rozvratu a úpadku lidské kultury a 
mravnosti proto, že bez výchovy k zdrženlivosti, 
nesobeckosti, přísného dbáni povínn sti k spole
čenskému řádu není výchovy vůbec. Opatrnická 
chytrost a poučentist, jak si při vymykáni se 
vjem zákonům lidskosti zachovali výsadní prá
vo na zdraví a vyváznuti, je toliko methodou 
bezpráví. Znovu se vracíme k přesvědčeni, že 
správná výchova obecná je hlavním základem 
výchovy sexuální.

Naši nejlepší pedagogové (Kádner a j.) stavě
li se vždy proti koeilukaci na školách, jakmile 
se děti blížily k pubertě — co by teprve řkatí 
poměrům, kde mládež v pracovních společen
stvech je ponechána sama sobě — téměř bez 
dozoru řádných a uvážlivých dospělých? Nutno 
uznali, že chaotické poměry poválečné se nedají 
zvládnouti rázem, stejně jako lze těžce mluvili 
o nějaké mravní výchově mužů, nucených za 
války provozovali toto vražedné řemeslo — ne
smíme však zapominati, že plodi-li válka roz
vrat morálky, je návyk sobeckému požitkářství 
jedním z nejmocnějšieh pramenů úpadku spo
lečnosti. z něhož války vznikají.« Opravdu vzác
ná slova!

Až třetí světová válka bude hrozit, že skosí 
krásná a mlrdistvá těla vašich děti, rozpomeňte 
se, rodiče, že jste mlčeli, když jste měli rázně 
promluvit!

»Věřící kmet«. K naši nedávné zprávě o Ja
náčkově tvorbě náboženské nám píše jeden 
čtenář: Přečet) jsem článek o hlaholské mši Ja
náčkově. (Katolík č. 23.) Janáček se hudebné 
vzdělal u brněnských Augustiniánů (u Křížkov- 
ského). Když slavil svoje — tuším — sedmde
sátiny, napsal o něm Dr. Pave! Vychodil ve 
Hlídce slova, na něž se velmi dobře pamatuji. 
Zněla: »km et- véřicf«. Janáček byl cholerik 
a proto odpověděl ,v jednom brněnském časopise 
přímo »cbratem pošty«: Žádný kmet a žád
ný věřící«.

Dění v duši Franze Werf la
V těchto dnech vyšel v nakladatelství Vy

šehrad český překlad »Písně o Bemardetté«, 
o které jsme svého času přinesli velmi příznivé 
posudky z vatikánského listu »Osseruatore Ro
mano«. Autorova předmluva. kterou přinášíme, 
nás jistě také přiměje k tomu, abychom sí pře
četli knihu, která vznikla za tak dramatických 
okolnosti.

Po zhroucení Francie v posledních dnech 
června roku 1940, octli jsme se na útěku 2 teh
dejšího bydliště na jihu země, v Lurdech. Dou
fali jsme, žena i iá. že budeme moci uniknoiit 
ještě zavčas přes španělské hranice do Portu
galska. Protože nám však všichni konsulové jed
nomyslné odepřeli potřebná visa, nezbylo nám, 
než abychom léže noci,« kdy německá vojska ob
sadila pohraniční město Henday, uprchli za ve
likých obtíží do vnitrozemí Francie. Pyrenejské 
departementy proměnily se ve fantastické tábo
řiště chaosu. Miliony tohoto zvláštního stěhování 
národů bloudily po silnicích a ucpávaly města a 
vesnice: Francouzi. Belgičané. Holanďané. Polá
ci, Češi, Rakušané, vystěhovali 'Němci a mezi 
nimi vojáci poražených armád. Jenom s náma
hou bylo možno utišit hlad. Nocleh nebylo mož
no vůbec dostat. Kdo ukořistil vycpanou židli, 
aby přečkal noc, tomu se závidělo. V nekoneč
ných řadách stála auta uprchlíků, naložená ná
bytkem. žíněnkami, postelemi, neboť už nebylo 
pohonných látek. V.Pau jsme se od rodiny ta- 
mějších usedlíků dozvěděli, že Lurdv jsou jediné 
místo, kde by se snad dal při troše štěstí ještě 
najit nocleh. A protože proslulé město bylo pou
hých třicet kilometrů daleko, radili nám. aby
chom to zkusili a zaklepal) na jeho brány. Té 
rady jsme uposlechli a našli konečně útulek. 
Tak mé prozřetelnost přivedla do Lurd, o jejichž 
zázračné historii jsem až dosud mě! znalosti jen 
povrchni. Skrývali jsme se v tomto pyrenejském 
městě několik neděl.

Přesto se však Franz Werfel, jenž zemřel 
v r. 1945 v Kalifornii, nestal katolíkem. _ Franz 
Werfel je světoznámé jméno a proto je jelío hlas 
slyšen statisíci posluchači. Proto je zajímavé 
sledovat Jeho vývoj. Znal učení církve. Na druhé 
straně však vyznal o sobě: Nejen, že jsem se 
nenarodil daleko od duchovního utváření nihilis- 
mu, naopak takřka v samém jeho lůně jsem se 
narodil.« Z tohoto jeho přiznání sí vysvětlíme 
podivný niyšlenkový zmatek, jenž se jevi v jeho 
knize essayi »Mezi výšinami a nížinami«, obsa
hující myšlenky z časového úseku jeho života 
1930—1944. Z nich vyplývá, že F. Werfel měl 
k učení církve, jehož so často dovolává na po
tvrzeni svých thesi, zcela positivní stanovisko. 
Přesto však se jím necítí nikterak vázán a proto 
s nim nakládá zcela podle osobního uváženi, po
užívaje občas í hlediska okultistlcká nebo gnos
tická. Cítí se7Jako »umělec«, jenž smi postupo
vali podle vlastních zákonů. Dochází tak k vý
sledku s nimž křesťan nemůže souhlasili. Jde 
především o 33 aforismů z oddíly »Kristus a 
Israel«, zaujimajicích sice pouze 26 stran, přesto 
však nesmírně důležitých pro stanovisko žida ke 
křesťanství a zřejmě představujících vlastně 
Werflovo vyznáni v této otázce. V článku 16. 
vyjadřuje jasně, k jakému stanovisku se dopra
coval.

»Žid, jenž přistupuje ke křtitelnici, se stává 
trojnásobným desertérem. Předně desertuje 
v profánním smyslu ze strany slabých, proná
sledovaných. Tento krok vypadá při nejnienším 
málo ušlechtile a velkomyslně, i když neplyne 
ze žádného nižšího oportunismu, než spása vlast
ni duše.

Tentýž žid desertuje dále netoliko ze zne
uctěného a trýzněného společenství dnešního 
Israelc. desertuje z Israelc až do hlubin k Abra
hamovi, Izákovi a Jakubovi. Již tehdy odnárod- 
ní-li se člověk z národa profánního, je to těžký 
a povážlivý krok. Jak nevystihlé těžké je to 
však, zvláště pro náboženského člověka, obrátiti 
se zády k národu Božímu, jenž prošel tolika 
utrpeními od Abrahamova pronásledování 
v Egyptě, až po bitvu ve varšavském ghettu r.

Byl to čas plný bázně. Byl to však zároveň 
čas na výsost významný pro mne, neboť jsem 
požral zázračnou historii děvčátka Bernardetty 
Soubirousové a zázračné skutky lurdských uzdra
veni. Jednoho dne jsem složil ve veliké tisni 
slib: Budu-li vyveden z tohoto zoufalého posta
veni a bude-li mi popřáno, abych dostihl zá
chranného pobřeží Afriky — slíbil jsem — pak 
především, před jakoukoliv jinou prací, pokud 
na to mé schopnosti stačí zapěji píseň o Ber- 
nardettě.

Tato kniha je splněním slibu. Epioký zpěv se 
může v naší epoše odít pouze farmou románovou. 
»Píseň o Bernardettě. je román, nikoliv však 
fikce. Nedůvěřivý čtenář zeptá se tváři v tvář 
událostem zde předváděným jistě větším právem 
než u jiných dějinných eposů: »Co ie pravda? Co 
je vymyšleno?« Odpovídám: Všechny pamětihodné 
udáiosti. jež jsou obsahem léto knihy, udály se 
ve skutečnosti. A protože od jejich počátku ne
uplynulo víc než osmdesát let, odehrávají se 
v nejjasněišim světle historie a jejich pravdivost 
-je utužena přáteli, nepřáteli a chladnými pozoro
vateli ve věrných svědectvích. Mé vypravováni 
na této pravdě nic nemění.

Použil jsem práva básnické svobody jenom 
tam. kde umělecké dilo vyžadovalo určitého 
chronologického zhuštěni a kde šlo ft to. vykře
sat z látky jiskru života.

Odvážil jsem se zazpívat píseň o Bernardettě, 
třebaže nejsem katolík, nýbrž žid. Odvahu k to
muto činu mi dal slib mnohem starší a neuvědo
mělejší. Již za dnů, kdy jsem psával první verše, 
přisahal jsem sám sobě, že budu svou prací vždy’ 
a všude oslavovat Božské tajemství a svatost 
u lidi, bez zřetele k době, která se s posměchem, 
zlobou a lhostejnosti odvraci od těchto posledních 
hodnot našeho života.

Los Angeles, v máj! 1941.
Franz Werfel.

♦
1943. jsa věčně vražděn pro svého Boha. Za 
třetí však desertuje tento žid, jenž přistupuje 
ke křtitelnici, i od samotného Křísla, protože 
lehkomyslně přerušuje své historické utrpení — 
pokání za zavrženi Mesiáše — a spěšným, v dra- 
mátě spásy nepředpokládaným způsobem přistu
puje do družiny Spasitelovy, kam možná, podle 
jeho svaté vůle, vůbec nenáleží, aspoň ještě ne 
a ne nyni a zde.«

Tak zni 16. článek, obsahující zvlášni theo
logií, plnou nesrovnalosti a protiv. Neobrací sa 
proti Kristu a proti církvi, neobrací se proti křtu 
vůbec, protože uznává Krista jako nejvyšši auto
ritu. obrací se však proti křtu žida. Tím odpo
ruje názoru církve a vůbec celému křesťanské
mu pošláni. Fraptiškán P. Cyrill Fischer, jenž 
žil s Werflem jako emigrant v Americe a byl 
svého času jeho theologickým poradcem, se proto 
o něm vyjadřuje mimo jiné větou: »Bojím se. že 
promarňuje milost svého obráceni« To je jistě 
příkrý úsudek. Psychologie nesmi popřít jeho 
upřímnost, jeho »bonam fidem«. Jeho hlavním 
argumentem je nevěrnost, kterou vytýká židov
skému obrácenci. Nelze tak snadno tuto výtku 
zavrhnout!, neboť Werfel myslil pa'mě především 
na křest z důvodů oportunistických Jenž se sku
tečné Často podobá desercí a bývá vlastnosti de- 
sertérských povah: Z obavy před osudem, pro 
společenské a obchodní výhody. Werfler obha
juje však netoliko neochvějnou věrnost, nýbrž 
zavrhuje křest i z důvodů rasových, z důvodů 
krve. Tato výtka je prastará a stanovisko Werf 
lovo se v tomto bodě nerozlišuje od fanatismu, 
jenž odmítá konvertitu jako odrodilce a láme nad 
nin) hůl. Lze tedy plně pochopili Werflovu psy- 
chologickotf situaci, neni možno však považovat! 
ji za pravdivou, pokud byla myšlenkově vy
jádřena. Kdyby jeho tvrzeni byla pravdivá, pak 
by celé dějiny spásy, na kterých přece i Wer- 
fier sám lpí a které uznává, pozbyly svého 
smyslu. Pak by i apoštolově a především sv. Pa
vel nebyl nic jiného než deserter, jenž uprchl 
přes zavazující hranicí svého židovství. Franz 
Werfler stoji zde jasně proti Pavlovi, jejž přece 
podle svého hlavního směru musi uznávat.

Proč jsem v semináři
Svátek Svatých Apoštolů. Zástup novosvěcen- 

ců opět vstupuje do chóru katedrály. Za několik 
okamžiků to budou knězi. A pak, naplněni Du
chem sv., vyjdou synové sv. Vojtěcha, aby při
volávali vláhu na vyprahlou zemi svatováclav
skou. Také já mám jednou přijmout! tuto milost 
nad milost, dar kněžství Kristova. Víte, že Bůh 
sám k tomu lidi volí, ale snad mnohý z vás 
nechápe, jakých asi cest k tomu peuživá. Chtěl 
bych vám to poněkud vysvětlit.

Za války, v níž jsem dokončoval gymnasium, 
poznával jsem, že nej důležitější jest, učili a 
věsti lidi k mravnosti, to Jest k Bohu. Světová 
válka byla zřejmým důsledkem odnáboženšfa- 
váni světa. Všechny hrůzy války, mravní cynis
mus a intelektuální zrazováni volaly přímo po 
tom, abt’ bylo vice těch, kteří šíři lásku a pravdu. 
Otázka Boha byla u kořene všeho Ale dovedl 
burcovat! nejen tento »postulát praktického ro
zumu«, ale sama realita Boha jako nutného po- 
částku a konec bytí, jako smyslu života. Chtěl 
jsem — ač ne jako kněz — už tehdy nésti lidem 
pravdu o Bohu, pravdu celou, obecnou, pravdu 
katolickou.

Když hned po válce desetitisíce studentů za
čaly proudlti na vysoké školy, říkal jsem si: 
»Hle, kolik jich jde léčit lidské tělo, učit popi
sovali rostlinu či větu, stavětí stroje. Kde jsou 
ti, kteří by léčili nemocnou duši, učili prvním 
pravdám, stavěli chrámy Bohu v lidských srd
cích? Kde je viděti právníky, kteří budou hájit! 
práva každého člověka na poznán! Toho, jenž je 
lidem brán lak záhadně a přece zcela promyšle
ně?!« Byli takovi — hrstka v seminářích! A bylo 
co léčit, stavět, hájit! Opět dějiny učily, že »člo
věk se z dějin ničemu nenaučí«. Začalo se žiti 
en gros zase z bludů a polopravd. Znovu měl býti 
bohem stát a cílem živočišné štěstí. A přece už 
i pro časné blaho On měl býti východiskem a 
cílem reforem a snah. On jediný byl hoden, aby

sa mu daly do služby se svým nadšením zástu
py mládeže, studenti se svým nadáním. On by 
jim také dal opravdovou radost bez míry, kariéru 
— až do nebe. I když jsem měl snahu pracovali 
pro království Boži, měl jsem — jako oni kole
gové — z počátku jiné plány. Vzdal jsem se jich, 
neboť On mě volal — ke kněžství. Zprvu jsem 
tomu stále jaksi nechtěl rozuměli: i »Ale vždyť 
i jako laik můžeš pro Boha účinně pracovali.« 
namítal jsem si. Citil jsem však polovičatost ta
kových »ale«. Bylo jasné: je třeba skoncovatl 
s pohodlností a dát: se mu cele. Kdo zváží vše- 
clrny oběti, jimiž bylo dobyto svobody třebas 
jen našeho národa? A nebyly, zbytečné, byty 
nutné. K úkolúm ještě větším, může Bůh žádati 
jen oběť. Ale pak za to dává v odměnu (teď 
i na věky) — sama sebe. Rozhod! jsem se vstou
pit! do semináře. Znám některé své kolegy, kteří 
také měli toto povoláni vzhůru; ale měli »mož
nosti*  a »nemohli« je nechat) minout! Musel jsem 
ovšem také vyslechnouti od jiných přátel sou
citné a dobře míněné rady a varováni. Nechápali 
jaksi, že mladý člověk může své schopností »tak 
zahodit«! A přece tu šlo jen o akt rozumu a vůle, 
o úkon víry. Neříkal jsem sí také pouze, že kněž
ství nejsem hoden. Odevzdal jsem se s důvěrou 
Pánu, aby si ze mne učinil svůj vhodný nástroj. 
Vstoupilo nás po revoluci do semináře něco přes 
dvacet, a tisíc by nebylo příliš! Nikdy od dob 
pohanských Česká země neprahla tolik po vláze 
Božího slova, po Chlebu života...

Nuže jsem tu a připravuji se na to nejprak- 
tičtéjši povólání. Na poslání, učiti lidstvo Pravdě 
a poznáni, co má dělat, by len život měl vůbec 
cenu. Kdysi jsem si myslil, že dělám Pánu Bonu 
tak trochu milost, půjdu-li na kněze. Nyní pozná
vám stále jasněji, že délá-li kdo komu milost, 
pak tedy Bůh mně, a nikoli já Jemu. Prosím 
Ho jenom, aby až mě k oltáři přivede, aby ze 
mne učinil oběť sobě milou. Staň se! Bohoslovec.

Sedliaci
anebo

čardášem se začiná
v oné hudební drobnůstce, která právě nedávno 
zazněla v rozhlasovém ranním pořadu; a po něm 
se oplétají melodie jaré 1 tklivé. Sedliačka se 
jmenuje. To není totéž, jako česká selka, pojem 
zahrnuje i chalupnici. domkářku. sedliačka je 
prostě venkovská! zemédéiská žena. A její život
ni písnička (dominanty: robota-děti. děti-robeta) 
po nemnohých dívčích létech v čardášovém ryt
mu neoplývá sladkou harmonií. (Samo běžné 
označení: chlap — baba neni slibné a povznáše
jící.) Přicházejí do mého města ze severozápadu 
v bílých rukávcích kroje poněkud úpadkového, 
s šátky červenými jako jahody svých stráni, 
z jihu v krojích od šátečku s krajkou po řásni
tou delší sukní z domácího plátna neuvědoměle, 
cudně, půvabných svou běli neznámé řehole. 
S kterou vás seznámit? Představit vám ji při 
práci se zemáky, většinou sázenými do řádfcA 
vykopáných jamek, nikoli po pluhu, v podzimu 
dobývanými širokou motykou ze ztvrdlé země, 
až duní a zvoní? Nebo v potoce za časného jara 
a pozdní jeseně, stojíc! nohama chladem zčerve
nalýma v prázdném škopku ve vodě při šikmé 
lávce s kupou prádla domácí výroby, obyčejně 
ve společnosti aspoň iedné »súsedky«? V obrat
ných rukou se kmitají »piesty« — dřevěné plá
cačky ,s držadlem (sportovec mohl by v nich ob
jevit zajímavý druh pálky a Jazzový odborník 
v rytmickém klapotu jejich dopadáni na nepod
dajnou tkaninu leckterý pozoruhodný motiv) a 
činí pohleda poslech pří jemnější výkonu. Anebo 
s plachtičkou? S tou «.nad už se rodí, plachtička 
jde s ní životem doslova od kolébky. Není ne
věsty, aby jich neměla ve výbavě několik, 7. dvou 
poli režného plátna ozdobně sešitých. Zlíbali 
byste pětiletou živou miniaturku, kopírující ma
minku, jak virtuosně hrst za hrstí trávy nebo 
jetele plní si plachtičku na zádech do nepředsta
vitelného objemu Plachtičkou se chrání před 
deštěm, donese v ní k doktorovi kluka (skočil 
na ostří kosy), zaváže do ní koupený nový kolo
vrat, dvě »mašury« (prasátka) nebo koš vajec 
na trh.

Přiležijfostně si jí uváže v zastoupení »starky« 
a v dojemné rovnoprávnosti obou pohlaví stoji 
svorně podél chodníku náměstí ony i oni, s ko
houtem nebo s husou v náruči, u nohou »köpky« 
brambor, fazole, ovoce, zeleninu, houby, tvaroh, 
nádoby s mlékem, máslem, jahodami (máslo a 
vejce teď veřejně jen někdy, neni-lf toho dna 
dozorčí orgán nevlídný: nahněvá-li se. »zhabó« 
některé nešťastnice obsah koše a na místě roz
prodá za úředni cenu, ostatní se rozprchnou a 
prodávají tajně). Mhohohlasným smíšeným sbo
rem zni nezbytný chorál tržní — »jednanie« 
(smlouváni), koupě bez něho uzavřená, zanechává 
obě zúčastněné strany sžírány navěky tajnými 
výčitkami: jednu, že málo »pýtala«. druhá zas 
patrně mnoho dali. Cemá tabule se ovšem ho
nosí vypsanými cenami, ale vskutku jsou určo
vány zákonem poptávky a nabídky; v něm 
sedliačka předči rutinovaného starého bursiána. 
Nemá ostatně lehkou posici, je v táboře nepřá
telském. Město a vesnice sice vzájemně konsu- 
mujl svoje produkty, ale kalumet miru mezi nimi 
nedýmá, rozpor je tu hlubší než v Cechách. Ve 
městě — aspoň v mém — maďarský feudální 
pohrdavý poměr k člověku" tělesně těžce pracu
jícímu, dal vyrůst morálce bizarně pokřivené: 
kožich, věnovaný třetím z manželského trojúhel
níku vás v očích »společnosti« pozdvihne, zat-o 
většina známých vás přestane vidět, dopravite-11 
si přivezené uhlí z dvorku do sklepa svépomoci. 
Vic než hříchu, boji se lidé ve městě, aby »nf- 
vvzerall po sedliacky a venkovan oplácí pohrdá
ni míněním, že městští »nič nerobia. nech platia«. 
Městské hospodyně naříká nad vodnatým mlé
kem, malými vajíčky, národohospodář truchlí pro 
zrzavé, vyluhované seno, zásadně ponechávané bez 
kypření, obraceni, skládáni na pospas sluncí 
i dešti; učitel, dlstribulér, politik, předseda spol
ku pro ochranu zvířat a kdovikdo ještě, každý 
pod svým úhlem osvětli vám zdejšího venkov
ského ělo.věka. Níže uvedenému katolickému 
embryu buď dovoleno vyznáni: sedliaci z mého 
okolí patří k mým tajným láskám.

Léta počítám kilometry cest z jejich vesnic, 
odhaduji tíhu pytlů brambor a batohů ovoce, 
přenesených po nich na zpocených zádech chla
pů 1 drobných ženičok, násobím a vzpomínám... 
Doma v Cechách žila jsem dcúší čas na vesnici; 
byla by se jistě v kolečko obráliia, kdyby hospo
dyně nebo dokonce hospodář i z nejmenši used
losti donesli do sousedního města na trh třeba 
drůbež. I nejchudši bezzcmci jen ostýchavé, tajně 
prodávali svoje poctivě a pracně nasbírané ja
hody či houby. Ne. že by tam v neprůmyslovém 
kraj; bylo méně třeba krejcaru, i největší sedlák 
na písčité, bramborové půdě byl vlastně žabař. 
1 čas by se by! našel, tenkrát bylo pracovních 
sil dost, chudá podruhyně za mezičku pro kozu 
a kousek jídla pracovala na polích a lukách celý 
rok. Ale co by tomu řekli ostatní? Vážnost pod
nikavce byla by utrpěla nenahraditelnou úhonu. 
A v tom je celý vtip. Moje sedllačky netíží obavy 
ze ztráty prestyže; nejsou oslněny důležitostí své 
osoby, nehýčkají ji. Neběží jen o trhy, padniž 
podezřeni z oportunismu. Celý jejich životní 
postoj je bez furiantstvi vůči lidem i — přede
vším — Bohu. Nepovažuji nutnost práce za osob
ní křivdu, ani práci za zásluhu. Nepřeceňují hod
notu svého úsilí u vědomí, že nic není, co by
chom nejprve nedostali darováno, včetně i toho 
úsilí, možností a schopnosti k němu. Někdy 
ovšem nepostříkají stromy a »Pánbožkovi« potom 
»přišijú za golier«, že dal »tohto roku samé pra
šivé ovocie-, ale to je detail a nic neméni na 
pravdě, že je to ono hluboké a přesvědčené 
uznání vlastni malostí, které působí, aby je kru
pobití, sucha, povodně a kdejasé nezdar- a ka
tastrofy skláněly k zemi, ale nelámaly. Čím blí
že je poznávám, zdá se mi. že konečně blížím 
se k něčemu, co jsem zatím našla jen v kate
chismu na stránce 132, ke křesťanské pokoře., 

A tu jsem u pointy celého povídáni: nikoli 
útok — ha! reakce! — na českou vesnici, má 
toho chudinka, teď nad hlavu (ta vesnice): také 
chvalné známá sentence o ptáku a vlastním 



hnt»<Jř s? nedá dob’e aplikovat: jde tu e provo
láni :

P T. kolegové nespokojenci všech zemí, kdo 
Jako já každou chvíli Pána Boha poučujete, jak 
mél v.a dně uspořádal váš drahocenný život, co 
kdvbýchom teď, v íase dovolených, s pracovním 
odivem jakékoliv fasonv. svlékli také přnexpo- 
nované sebevědomí?. Co kdybychom se spojili 
(mohlo by se' začít třeba statistikou: kolik mi 
bylo Hospodářem svěřeno na zdrávi, nadání, 
existenčních možnostech a kolik Mu toho obětuji 
nebo aspoň minim — nebo tak nějak) ve sdružani 
pěst telů křesťanské pokory? S P K P! Nuže’ 
V zájmu — ne. neřeknu celku, třebaže má vy
soký kurs — svém vlastním: její vůně je as’ 
Otci přemilá a dělem svým ne'milejS'm. které 
bez ošklibáni přiiímaji nenamazaný krajíc svého 
údělu, poskvtuje část cdměnv už na tomto kostr
batém světě: Isou obdařeny zvláštním uzpůsobe
ním vychutná' jeho sladkost, uvnitř drobných ra
disti. Odkud by jinak spoleëens'vi země a rukou, 
s’ejnë okoralých, čerpalo elán k práci k životu, 
k záviděníhodnému plnému vese.i. k nenapodo
bitelnému •■■’morů? Z.vvkneme-li divat se každý 
sám na se" • bez zvětšovacích skel, octneme se 
možná v životě aspoň chvílemi v osmahlé kůži 
statného gazdy, který sí včera pochutnával beze 
strachu o svou reputaci na kornoutku zmrzliny, 
uprostřed náměst1 s výrazem dokonalého pozem
ského blaženství. M. K.

Resoluce
spolku českých dělníků v USA 
»Katolický dělník«

Jeho Excelenci. ndp. Dr. Josefu Beranovi, 
arcibiskupu pražskému a primasu českému, 
Vo.se Excelence.
My. úřednici a zástupci XXIII. všeobecného 

sjezdu Jednotu 'Katolický délnik-<. shromážděni 
v Cedar Rapids, Iowa, vyslovujeme nejsrdečnéjší 
dík a Pán Bůh zaplať, za blahopřejný projev 
Vaši Excelence nám. zaslaný.

Chápeme těžkost nynějších neustálených po
měrů nejen ve vlasti, ale v celém světě a uvě
domujeme si, že ve svém vysokém úřadě konáte 
důležitou úlohu a že jste ve . vlasti našich otců 
vykonal za krátký čas svého vznešeného úřadu 
mnoho dobra pro sv. Viru a Národ a že jste dů
stojným nástupcem svých slavných předchůdců 
na stolci sv. Vojtěcha a blahoslavené paměti 
arcibiskupa Arnošta z Pardubic.

A proto usnášíme se v tomto 23. generálním 
sjezdu Katolického dělníka: Přijměte naše vroucí 
pozdravy a vřelé modlitby, aby všemohoucí Bůh 
Vaši Excelenci žehnal, dobrého zdraví popřál a 
aby rira svatováclavská a dědictví sv. Cyrila a 
Metoděje ve vlasti vzkvétalo, a aby náš národ a 
lid měl trvalý mir. a Boži požehnáni.

V nařízeni sjezdu Jednoty Katolický dělník. 
V. F. Jelinek, F. Wagner,

ústřední předseda. ústřední tajemník.

LITERATURA
Velikost a víra

Albert Vyskočil, Krištof Kolumbus. Život a 
význam objavitele gloibu. Vydal Krystal v Olo
mouci r. 1947.

Kryštof Kolumbus patři k těm velikánům 
dějin, kteří svou velikostí provokuji malé duše 
k pomluvě. Jv této potřebě snižovat velké osob
nosti ie něco záhadného. Zášť vůči velikostí ně" 
kdy dokazuje, že uctívaný hrdina nebo básník 
vůbec nežil (Homér). jindy že byl docela jinou 
osobou (Shakespeare), nebo aspoň že nebyl ve 
sku‘eřnosti takový, jakým se dosud jevil (Ko
lumbus).

Snižováni velkých osobnosti bylo zvláštní 
vášni positívistů. Kolik sl dali práce, s jakou 
mravenči pili vyhledávali nejdrobnějši faktičky, 
podmínky a okolnosti, aby se sami ujistili, že 
v člověku není hic výjimečného, co by mohlo 
zneklidňovat, že je vše určeno okolnostmi á při
rozenými podminlrtmi. a že lze bezpečně vypo
čítat čily každého člbvéka jen když se dobře 
poži'á.

V dobách věřících. kdy se ctil Bůh. ctil se 
také člověk. Po odpadnutí od Boha, když se člo
věk jal uctivati sama sebe. ukazovalo se stále 
zřetelněji, že š" vírou v Boha ztratil také viru 
v člověka. A ’ak v nové době nastoupilo misto 
ctěni hrdin pouhé oslavování hrdin: vnější vý
prava a hlučnost nahrazují nedostávající se 
vnitřní styk Niterné cténí osob, založené na víře 
v člověka á na touze připodobnit se mu je vy
střídáno mechanismem propagačních zařízení, 
jejichž lomoz má přehlušit nedůvěru člověka 
k čloyěknu. nevíru' v lidskou velikost.

Vyprávěč Kolumbových osudů Albert Vysko
čil dovede pochopit a ctít velikost osobnosti v dě
jinách. Znalost tisíce detailů a okolnosti mu 
osobnost obievitele globu nerozkládá, nýbrž uce- 
luie a oživuie v plné plastičnosti. Studiem pra
menů a institucí dostal se Vyskočil ke středu 
Kolumbow osobnosti, takže všechny jeho kroky 
a činy vn'má pod steiným bezpečným zorným 
úhlem. Je-li základním prožitkem Kolumbovým 
apoštolské křesťanství, pochopíme tím snadněji 
velkou vá’eň člověka, který dělá neiodvážnéjšf 

"rozhodnuti a podstupuje největší strastí u víře, že 
objev: nové země jichž obyvatele lze přivést ke 
Kris'u. nebo že přenese Krista přes vodu, jak 
ukszuie starý obrázek sv. Kryštofa. Apoštolská 
vira dává Kihimb-tvf víc jistoty a nedlení než 
nejisté dchadv sou* * *’sné vědy, a snad právě proto 
si skeptický svět dává tolik námah'’ aby t»n’o 
úběžmk Kolumbovy osobnosti přešinul nebo 
rozdrobil.

♦ Bosmnožovacl slrbj elektr. koupím.. Nabídky pod 
an.: ..Katol. apolak - IKA 97" do adln. 1. t.
* ZernSdělakó rodině rád by vypomohl mladý muž 
v době od II.—ái. července. Nabídky pod zn.; ..V Ce
chách - IKA 101".

O vyprávěčském uměni Alberta Vyskočila 
není třeba ztrácet; slov, neboť je známo že mezi 
současnými solsova’eli sotva najdeme přesvěd- 
čivěiý gesto živého slova. fm

Z domova a z ciziny
Opat-předseda benediktinské kongregace sv. 

Vojtěcha. První generální kapitula slovanské 
benediktinské kongregace sv. Vojtěcha konala 
se ve dnech 17.—18. června v opatství Rathrad- 
ském za účasti opatů a delegátů jednotlivých 
konventů. Opatem-předsedou a yisitátorem kon
gregace, který ie podle stanov volen vždy na 
šest let, se stal emauzský opat ndp. Maurus 
Verzieh. Svatovojtěšská kongregace, v niž se 
sdružily benediktinské kláštery v Českosloven
sku. je dědičkou někdejší benediktinské kongre
gace českomoravské, která zanikla před 170 lety 
v době josefínské. Funkci předsedy a vlsitátora 
této staré kongregace, kterou mívali zpravidla 
opatové břevnovští. zastával naposledy (po r. 
1773) Amand Streer. opat kladrubský.

Velké dny katolíků na Kladensko. Katolíci 
Kladenská budou prožívat opravdu veliké dny.
V neděli 6. července t. r. so navrátí milostná 
soška Panny Marie Družecké do svého kostela 
v Družcl. Je to vzácná umělecká práce ze XIV. 
stcleti. Za okupace byla odvezena do chrámových 
dílen v Pelhřimově a odborné konservována. Při 
té příležitosti poputuje kladenský lid do Družce, 
aby obnovil starobylou tradici dražeckých poutí. 
15. srpna t. r. bude uctívat Kladno ostatky sv. 
Vojtěcha a jistě se vynasnaží, aby vzdalo nej
větší poctu slavnému synu českého národa.
V měsíci záři budou jubilejní slavnosti svato
václavské u příležitosti ŽOletého jubilea kostela 
sv. Václava v Rozdělově. Slavnosti se zúčastni 
sám pan arcibiskup Msgre Dr. Josef Beran a 
horní město Kladno převzalo záštitu nad těmito 
oslavami. P. Jaroslav Tománek, administrátor, 
Kladno-Rozdělov.

Dne 5. července na svátek svátého Cyrila a 
Metoděje bude v katedrále svátého Víta v Praze 
o 9.30 hod. sloužiti svoji první mši svátou v ja
zyce staroslovanském novosvěcenec P. Václav 
Janda, redemptorista z Prahy IV.

Mít strach nebo němí.7 V parlamentní debatě 
o mimořádném lidovém soudnictví., čili’o t. zv. 
retribuci, řekl poslanec Sling: »V diskusi jsme 
slyšeli, že u nás vládne strach. Většina našeho 
národa žádný strach nemá, neboť náš lid vl. že 
má zajištěnu práci, že má zajištěnou budouc
nost. že se může svobodně vzdělávat a nemusí 
se obávat žádného gestapismu.« Tato slova se 
nám zdaji náramně optimistická. Podle nich by
chom žili skutečně skoro v ráji. Je to optimismus, 
kterého jsou schopni jen primitivní lidé, kteří 
žijí jen v okamžiku. Kdo jej podporuje, nepo
slouží lidu ani národu, proteže jej ukolébává do 
spánku, z něhož bývá pak tím nepříjemnější 
probuzeni. Nejsme panikáři, nevěříme v možnost 
brzké války, doufáme, že možná lidstvo přece 
jen natolik zmoudři, že třeba už vůbec nebude 
války, aspoň ne takové velké svétové války, ale 
k tomu se může dospět jen tvrdou práci, svátou 
trpělivosti, rozvahou a moudrosti a ne lehkomy
slným: Nám už se nikdy nemůže nic stát, my 
už máme všechno vyhráno navždycky a děkuje
me snad za to Rudé armádě a našim komunis
tům. Tak Všemohoucí Rudá armáda opravdu ne
byla. to r.na sama jisté vi nejlépe.

Mladá fronta, deník svazu české mládeže, 
v čísle z 20. t m. velmi statečně vynikla naď 
průměr našeho tisku. Uvedla totiž výňatky 
z »Myšlenek ke katechesi k VI. přikázáni« od 
vdp. Dra Frant. Tomáška (vydal Exercični dům 
ve Frýdku). Mladá fronta zřejmě je sí vědoma 
nutnosti vychovávat mládež ke studu. Jen nad
pis -O co — že jste nemravní« prozrazuje cizí 
ruku. Ale nutno uznati dobrou vůli a přáti- sí. 
aby takto bez okolků a předsudků dívala se 
česká mládež do očí pravdě častěji a soustavněji.

jb.
Nad profilem týdne. Je jistě nesnadné nachá

zet každý týden zajímavý a přitažlivý profil pro 
první .stránku časopisu, jak to musejí dělat re
daktoři »Vývoje«. Myslím však, že někdy by bylo 
lépe tam dát na př. Tychona de Brahe nebo ně
jakou kalifornskou filmovou hvězdou než právě 
maďarského expremiéra. Maďar je Maďar, ať je 
jaký chce, zvláště politický Maďar, vládnoucí 
Maďar nebude mít Cechy nikdy rád Když mu 
pak děláme zbytečnou popularitu, vypadá to 
skoro, že jsme stejného smýšleni jako oni kon
servative! Francouzi, o nichž ještě před touto 
válkou jednou napsali: 'Oni by raději viděli, 
kdyby po pařížském náměstí Svornosti pochodo
valy útvary pruských špičatých helmic, než 
proudy francouzské socialistické mládeže.. Řekne 
snad někdo, že nám do toho nic není. Ale když 
ona lidová strana je. ať se k tomu hlásí nebo ne. 
pořád hlavně stranou katolickou. A proto neradi 
vidíme, budi-li se dojem, že katolík nedělá v po-

Zemřel kostelník
Úmrtní oznámení jako tisíce jiných: Pán Bůh 

povolal k Sobě pana Karla Blažka, kostelníka 
děkanského chrámu Páně v Havlíčkovi Brodí. 
A přece tato zpráva zasluhuje aspoň několik 
řádek.

Zesnulý přijal službu u chrámu Páně ne jako 
jeden pramen výdělku, ale jako skutečnou služ
bu. Neboť přivedla jej k ní jeho láska k Bohu 
a k chrámu Páně. Duch, s kterým po léta tuto 
službu vykonával, byl již dávno vysloven slony 
Žalmisty Páni: Hospodine, miluji krásu domu 
Tvého a misto, kde přebývá sláva Tvá.

Být kostelníkem bývalo kdysi ctí. Nebot kdo 
nejvíce času ztrávi v kostele, než právě kostel
ník? A chrám, to je dům modlitby. Tam se koná 
oběť mše s»., tam začíná a končí pozemská pouť 
každého katolického křesťana. Farář je správcem 
kostela ale kostelník je duch, který oživuje a 
utiskuje ráz všemu, co se v kostele děje a koná. 
Vstupte do chrámu a jediný pohled vás pře
svědčí. že je tomu tak.

Přišel jsem do Brodu za vílky. Neznal jsem 
pana Blažka. Ale od prvého kroku, kdy jsem 
vstoupit do děkanského chrámu, jsem ho měl 
rád. A později, když churavěl a nemohl sám pe
čovali o kostel, bylo patrno, že se stará o uše. 
Byl člověk prostý, bez Školského vzděláni, ale 
měl veliký dar od Boha: lásku k svaté víře, od-

litice nic jiného, než pošilhává po všelijaké t. zv. 
reakci a nemůže se proto zdržet projevů sympatie 
ke každému, kdo ti tak nebo 'onak representuje, 
i kdvž ie to třeba Maďar. L’dové mládeži by slu
šelo vice ducha hrdého nacionalismu Šrámkova. 
než takové různé praktiky -zlaté mládeže«, k'e- 
ré j'ž jednou šnatně skončily a mohly by zase 
špatně skonč-t. Můžeme a musíme mít různé ná- 
zerv politické, při tom však mit mnoho národní 
hrdosti, vyznávat, že jsou fakta a zásady, o kte
rých se nedisputuie. ze kterých se vtipy nedělají. 
Když se už tak rádi učíme od západu, učme se 
také tomuto, hlavně u Angličanů. ak.

Kulturní atašé našeho velvyslanectví v Mosk
vě Jarmila Glazarová napsala dopis z Kijeva. 
Navštívila tam v nějaké pravoslavné kapli 
tryznu, ohrnuje jako módedáma nosík nad mu
žiky a babkami, nad jejich potem a nad dý
mem kadidla. Vlezla sí pro mrazení v zádech 
i do starých krypt, vytesaných pod kaplí ve skále 
a uráží se »inteligentně« nad mrtvolami pous
tevníků v kryptě pochovaných, aby pak projevila, 
jak se jí ulehčilo, kdvž byla zase na zdravém 
sovětském vzduchu. Ujišťuje, že pravoslaví jsou 
už jen lidé aspoň BOleti a že proto se sovětská 
vláda bez obav může věnovat konservaCi pravo
slavných památek. Snad jsou tohle způsoby žehy 
z určitých kruhů, ale kulturní atašé a dáma 
takto nepíše. jb.

Prostý muž z ulice sí musí uvědomit, že na 
něm visí mír. Aspoň tak napsal »Dnešek« v úva
ze o válce a miru. Selhali podle Juliena Bendy 
vzdělanci, jsou v úzkých státnici a diplomaté, 
nevi si rady věda a filesofie, vymoženosti a vy
nálezy technické v našich rukou jsou k většímu 
utrpení. Noviny, salony i ulice jsou samá obava 
z třeti světové války. A tož má ustrašený svět 
zachránit »prostý muž z ulice«. Kdopak to vlast
ně je? Neni to snad muž. jenž by! v posledních 
letech naučen pochodovat) v koncentrácích, na 
vojně i po ulicích, zpívati na komando, na ko
mando skandovali hesla a pokřiky, nositi stan
darty a poslouchat! ampliony čili tlampače, 
všechno ve vyřízených řadách? A což »prosté 
ženy z ulice« nejsou? Ci snad jsou to pmslulé »hu
sitské ženy«, jež mamě chtěly komandovat 
Masaryka? Víme tolik, že tento »prostý muž 
z ulice« na honv páchne robotním smýšlením 
a demagogii, Také se mění ve fetiše nebo ta
lisman zrůdné mystiky některých defaftlstů. Ti 
není skutečně prostý člověk, muž nebo žena, 
hlavně to není člověk pokojný, rozvážlivý, trpě
livý, ne nervosni, ne hysterický, ne zbrklý a 
vášnivý. To neni živý člověk s křehkosti smrtel
níka a vznešeností tvora Božího. To neni vůbec 
žádný člověk, nýbrž panák, vycpaný demagogic
kou slámou. Co také jiného zbývá těm. kteří 
měli vést, ale v povýšenecké pýše zavedli a teď 
neví kudv kam, nemajíce sily ořiznát sl, co sami 
vidi a připustit, že mir závisí jenom na těm, 
jak prostí i neprostí muži i ženy z ulice, z domů, 
poli, dílen, krámů, kanceláři, škol i universit, 
iak my všichni sepneme ruce, srdce i mysli 
k bratrství synů Božích: k modlitbě. Čeho se 
bát? Ostatní bude nám přidáno. jb.

Co s Německem? Francouzský katolík R. A. 
v »La vie intellectuelle« vyjadřuje takto svůj ná
zor na německý problém dnes: Leckdo se dneska 
asi ptá: ale co se stane z Německa za těchto 
diplomatických tahanic? Což se nikdo neznepo
kojuje .Německem samotným? hrezbou, kterou 
se může znovu zitra stát? Což spojenci Jsou 
neschopni zapomenout! své neshody a dospět 
k společným zárukám proti novému germánské
mu útoku? Což- nevidí, že následkem jejich ne
šváru dospěji znenáhla Němci opět k jakési auto
nomii a že opírajíce se hned na ty a hned na 
ony nabudou znova sil? Odpovězme krátce a 
jasně. Možná neprávem, možná právem — 
myslím, že právem — nevěří dnes nikdo kromě 
několika Francouzů v německé nebezpečí, aspoň 
ne v takové formě, jakou mělo před r. 1939. Ji
nými slovy: nikdo nevěří, že by Německo mohlo 
v předvídatelné budoucností podniknouti samo 
ze sebe útek, a to ani proti Východu (Rusko 
bude mit za několik let 225 mil. duši proti 70 
mil. v Riši), ani proti Západu (Spoj státy zůsta
nou tentokrát v Evropě). Německa by se byio 
třeba obávati jen jako opěrné sily jednoho tábora 
proti druhému, buď jako předvoj sovětského 
světa proti západním demokraciím, nebo jako 
předvoj amerického kapitalismu proti sovětské
mu světu. V této perspektivě chápeme snadno, 
že jak Rusko, tak Spojené státy hledi získat po
raženého pro svoji věc a že ziskávací manévry 
(až dosud především pouze slovní) se střídají 
s přispým režimem demilitarisace a denacifikace.

danost a především horlivost, která lety ne- 
umdlévala. Byl velkým, čtenářem, doplňoval si 
pečlivě to. co mu nemohlo dát Školní vzděláni. 
Proto dovedl hovořit s člověkem prostým i vzdě
laným.

Měl na vSechno děni své měřítko: jak to 
Skodi čí prospívá Církvi a národu. Lituji, že 
jsem jej nepoznal dříve, nebot z jeho vyprávěni 
bychom mohli krásně si načrtnout obraz kostel
níka. jaký má být. Leč i tak jsem dostatečně 
poznal, jak jinak by to namnoze u nás vypadalo 
v chrámech Páně, kdyby byla existovala škola, 
na níž by učil brodský kostelník.

A tak v sobotu 7. června stamil Karel Blažek 
naposled před oltářem, kterému tolik let sloužil. 
Odtud nastoupilo jeho tělo, zmožené nemoci, na 
starý brodský hřbitov u sv. Vojtěcha. A jeho 
duše putovala před věčného Soudce. Celý svůj 
život sloužil oddaně a pokorně, horlivě a nad
řeně Hospodinu. Pánu svému. Proto také pevně 
věříme, že tam před trůnem Božím mohl stejně 
rozvážně, jak to dovedl tu na zemi, předložití 
účty svého života. Za jeho pozemským životem 
je tečka. Ale jeho příklad zasluhuje, aby byl 
připomínán všem těm novým služebníkům chrá
mů Páně, aby z něho čerpali pro sebe poučení, 
povzbuzení a především lásku ke službě, která 
nás laiky nejblíž a nejůžeji poutá k oltáři. Zero.

SVATÝ VOJTĚCH
odlitek, zhotovený podle Cveklovy řezby Je 50 cm 
vysoký, patinovaný na staré dřevo. Cena 450 Kčs.

Objednávky vyřizuje:
CYRILO-METODEJSKÊ KNIHKUPECTVÍ 
GUSTAVA FRANCLA. PRAHA L, 

Na Perštýně 14.

Svaiý Vojtěch v diecési 
litoměřické

Podle definitivních disposic kanceláře Svato- 
vojtéšského jubilea v Praze, přibudou ostatky sv. 
Vojtěcha do litoměřické diecése v pcnděli'28. čer
vence, a to z Karlových Varů přes Žlutíce, Vrout- 
ky, Podbořany do Zátce. Tedy kdysi takřka 
úplné německý Zatec vitá první z rozsáhlé die
cése litoměřické tohoto prvního českého biskupa.

Ze Zátce odjedou v úterý ráno 29. července 
ostatky sv. Vojtěcha přes Kadaň do Chomutova, 
ve středu 30. července z Chomutova přes Jirkov 
do Mostu, ve čtvrtek 31. července z Mostu do 
Oseku, v pátek 1. srpna z Oseku přes Duchcov 
a Bílinu do Loun, v sobotu 2. srpna z Loun přes 
Pcrno a Mšené do Roudnice a na Rin» v neděli 
3. srpna z Roudnice přes Doksany, Libochovice, 
Třebenlce a Lovosice do centra diecése do Lito
měřic, v pondělí 4. srpna z Litoměřic do Teplic- 
Sanova, v úterý 5. srpna z Teplic-Šanova přes 
Krupku a Chabařovíce do Ústi n. L.. ve středu 
6. srpna z Ústi n. L. přes Nešlěmice a Jílové do 
Podmckcl-Děčina, ve čtvrtek 7. srpna z Podmo- 
kel-Děčina přes Sluknov a Varnsdorf do České 
Lipy, v pátek 8. srpna z České Lipy přes Zákupy, 
Mimoň. Jablonné pod Ještědem a Chrástavu do 
Liberce, v sobotu 9. srpna z Liberce přes Fryd- 
land, Nové Město pod Smrkem, Polubný, Sum- 
burk. Tanvald a Vysoké n. Jizerou do Bozkova- 
Semil, v neděli 10. srpna ze Semil přes Lomnici 
nad Popelkou a Rovensko do Turnova, v pon
dělí 11. srpna z Turnova přes Železný Brod do 
Jablonce n. Nisou, v úterý 12. srpna z Jablonce 
n. Nisou přes Český Dub, Hodkovice, Mnichovo 
Hradiště. Bakov do Mladé Boleslavi a konečně 
ve středu 13. srpna z Mladé Boleslavi přes Bílou 
pod Bezdězem á Mšeno do Mělníka. V Mělníku 
se nejsevernějši česká diecése. která v době 
neblahé okupace byla téměř celá zabrána do 
Reichu« (proto byla také nejvíce zpustošena) se 

svátým Vojtěchem rozloučí a ostatky sv. Vojtě
cha budou putovati dále do diecése pražské, a to 
především do Rakovníka atd.

Kéž se tedy N. V. všech výše vyjmenovaných 
mist i statutárních měst ujmou rády žádoucích 
připrav pro uvítání sv. Vojtěcha, aby jeho cesta 
českým pohraničím byla pro národ a celou ro
dinu Slovanstva co nejužitečnéjší. Cechy nesmí 
zůstati ani v tomto směru za Moravou! M. K.

Ze Svatováclavské Ligy
Z činností ftašleh odboček. Nail bratři v České 

Skalici. Novém Městě nad Metují a Trutnově velmi 
čile sl vedou a mohou se pochlubttl pěknými výsledky, 
zvláště na poli tiskovém. Práce obětavých jednotlivců 
v tom kterém prostředí nese s pomocí Boží dobré 
ovoce. Vivant sequentes!

FILM
Pro všechny:

Bílé útesy doverské. USA. Život Američanky, pro
vdané za Angličana, která v prvé svétové válce ztratí 
manžela, v druhé syna. Ve filmu Je krásně podáno ví
tězství věrnosti k vlasti a k tradici nad citem a touhou 
po osobním štěstí. Těž propaganda přátelství anglo
amerického. Vůdčí idea filmu a vynikající hra Ireny 
Dunneové zaručují jemu zasloužený úspěch. I.

Pro dospělé:
Sanghajská kobrn. USA. Celkem všední detektivní 

hra bez zvláštního přínosu, jejíž déj je stavěn s ohle
dem na známou postavu Ch. Chana v podání S. To- 
lera. III._____________________________________________

♦ Rodinný domek se zahrádkou na 14 dní pro 1—2 
osamělé pani, nebo manžele přenecháme k pobytu po 
dobu naší nepřítomnosti v červenci neb srpnu. Mož
nost občasného ubytování v Praze vítána. Nabídky pod 
zn.: „Náchodsko - IKA 192“ do adm. t, 1.___________

V v c h á\ I s církevním schválením 
Dobro vol. ořisoěvkv na vvdávánl časoDlsu 1sou vítány. 
Vvdává Svatováclavská Li«a v Praze IV.. Hradčanské 
náměstí 8. — Telefon 617-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vvchází týdně — Předplatné na celý rok 
Kčs 70.—. jednotlivá čísla Kčg 1.50. — Poštovní snořl- 
telna Praha 208.401. - Rldl P. Adolf Ka1or T J. 
s redakčním kruhem — Odpovědný redaktor Josef 
Bláha. — Používání novinových známek Dovoleno 
ředitelstvím doší a telegrafů. - Dohlédacl oošt úřad 

Praha 25. — Vytiskl Zivnotisk v Praze X1L
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Jak jim to řekneme?
V článku k 6. červenci upozorňuje Jindřich 

Středa na politické překrucováni smyslu husit
ství. Stejným způsobem se politicky zneužívá 
myšlenky cyrilometodějské. Je jasné, že se strany 
velkomoravských knížat spolurozhodovaly motivy 
politické při volbé věrozvěstů, je však stejné jas
né. že oba soluňské bratry vedla pouze a jedině 
veliká apoštolská žízeň po dušich. A tak dnes, 
v jejich den, bychom si měli zase uvědomit na
prosté prvenství ducha, a zkoumat — kněži i ne- 
kněži — své svědomí, zda jsme skutečně tímto 
prvenstvím ducha vždy vedeni, zda se jím řídíme 
Ve svém rozhodováni. Víny slovanského rasismu 
dnes již opadávají, .ale v r. 1945 byly velmi vy
soko. Tehdy jsme se často setkávaly s názory, že 
jenom Slovan je opravdu plný člověk. Tak učenli
vými žáky Hitlerčikú byli leckteří z nás. Kdyby 
chom takto postupovali, zradili bychom myšlen
ku cyrilometodějskou co nejhanebnéji. Jejím 
jádrem je totiž obětavé budováni jednoty lidstva. 
Idea duchovni jednoty lidstva vede každého pra
vého apoštola. Jen ten, kdo je o* této duchovni 
jednotě lidstva přesvědčen, vychází jako hlasatel 
evangelia. Jednota je vůbec nejkratši souhrn 
křesťanství, které s jednotou stoji a padá. Kristus 
přece, podle slov sv. Jana, zemře) proto, »aby 
ditky Boži, které byly rozptýleny, shromáždil 
v jedno.«

Tato jednota, vycházející z ducha je tak doko
nalá. že zachraňuje nejdokonaleji všecko ostatní 
a na nic nezapomíná. Cyril a Metoděj, ačkoliv 
sloužili jedině duchů, jsou přesto otci i naši kul
tury pozemské. Nic než ducha hledají, ale pravě 
to je čini moudré a vynalézavé, to jim dodává 
sily a odvahy k stvořeni nového pisma a nového 
spisovného jazyka, takřka nového národa vůbec. 
Je to nový důkaz o pravdivosti slibu Kristova: 
»Hledejte nejprve království Boži a spravedlnost 
jeho a ostatní vám bude přidáno.«

My dnes uvažujeme v duchu cyrilometoděj
ském — o sjednoceni Slovanů v pravé víře, mu
síme však zároveň uvažovat o problému ještě pal
čivějším: o tom. jak budou vůbec životem viry žit 
nejširši vrstvy našeho vlastního národa. Najde se 
i dnes mezi námi genius úrovně Cyrilovy, jenž 
odhalí nové cesty, jimiž dospějeme k duši moder
ního člověka? Tolik se uvažuje o zmodernisováni 
duchovni správy, zmodernisováni apoštolátu. Ne
potřebujeme dnes vynalézali nové pismo. potře
bovali bychom však novou řeč. které by rozuměl 
i bláseovaný člověk dneška, novou řeč. která by 
jej neodpiratelně přesvědčila, že Kristus je dodnes 
jediným vlastním Spasitelem. Jak spojit posvát
nou iniciativu s poslušnosti a s úctu k tradici? 
Tot úkol katolíka. Okol těžký, ale ne nerozřeši- 
teíný. úkol, jenž jistě nalezne plnou podporu 
vedoucích kruhů Církve, bude-li jen vycházet 
z téhož ducha, který vedl Soluňany na Moravu 
před více než tisíci léty. Neboť vněiši okolnosti 
se mohou změnit co nejradikálněji, problém 
v jádře zůstává stále tentýž: Neztratit duši v boji 
o národnost nebo'o sociální pokrok nebo o coko
liv jiného, co je pod věčným životem z Krista. 
Problém zůstává slále týž: Jak přinést lidem 
dneška celé, nezfalšované poselství Kristovo a 
jak se k nim dostat, jak k nim mluvit, aby nám 
rozuměli? Ano. jak k nim mluvit, aby nám roz
uměli? Kolik se asi o tom musil napřemýšlet sv. 
Cyril a kolik se k vůli tomu musil napracovat. Je 
tedy naprosto v jeho duchu, přemýšlime-li o tom 
i my. pracujeme-li na tom i my. Jak má vypadat 
moderní kázáni, moderní vyučováni náboženství, 
jak má vypadat dnes bohoslužba, aby se svou 
zevni stránkou co nejhlouběji vtiskla do duši 
účastníků, aby ic immunisovala před tak hluč
ným náporem nesvatého světa kolkolem? Zamys
lili jsme se nad lim aspoň tak. jak se nad tím už 
pícd léty zamyslil Masaryk? Vykládá to takto 
u Čapka: 'Casto o tom uvažuji, jaký je rozdíl mezi 
vesnici a ovšem i městem, v době mého dět
ství. a dnes! Dnes ditě je pod vlivem radia 
a gramofonu, novin a ”0 případě různých 
dětských časopisů, pod vlivem nejrozmanitějšich 
ilustraci, dnes se vice a snadněji cestuje — o tom 
všem jsme my děti neměly potuchy. Neměl jsem 
co čist, slýchal jsem málo, cestovat jsem nemohl; 
proto kostel tenkrát byl nám důležitější, než íe 
dčlem dnes, byla to jediná význačná budova ve
dle zámku, jenže do zámku isme se nedostali, 
kdežto do kostela jsme chodili a viděli takto jed
nou za lýdcn budovu vzdušnější, větší, vyzdo
benou. kde Isme slyšeli kázáni a hudbu, kde isme 
se celá ves sešli — jak by dnes to kázáni a celé 
ovzduší musilo být jiné, aby dorostlé a děti 
připoutalo lak .jako před sedmdesáti lety — zase 
jsme při dnešní náboženské krisi.

Přemýšlejme o těchto Masarykových slovech, 
je v nich problém, o kterém přemýšlel i sv. Cyril, 
a budeme tedy v jeho linii, budeme tak přemýš
let o tom. jak zachránit jeho dědictví. ak.

Z bruselského filmového festivalu

Van Zeeland mluví o hospodářských problémech katolického filmu. V pozadi vedoucí 
čs. delegace, Dr. V. Janda. (Viz str. 3 a 4.)

Nebojte se
Z řeči se. Otec -Pia XII., pronesené 

k posv. sboru kardinálů (> den au. Evže
na, patrona Jeho Svatosti.

V dobách, kdy v duších vládne hluboký 
zmatek, kdy tento zmatek zvyšuje proud 
události, klademe celou svou důvěru v Boha, 
Otce Pána našeho Ježíše Krista, Pána vládců, 
po Bohu pak ve věřící celého světa. A proto 
k nim voláme slova, která božský Mistr opa
koval svým učedníkům: Nebojte se!

Je-li dnes něco, z čeho je třeba miti 
strach, je to strach sám. A přece není horšího 
rádce nad něho, zvláště za dnešních okolnosti. 
Jeho jediným účinkem je závrať, zaslepeni, 
on stále víc a víc odvrací od správné a jisté 
cesty pravdy a spravedlnosti.

Falešní proroci bez svědomí, rozšiřuji ne
odbytně a bezohledně plány o světovém a 
společenském pořádku, jež jsou v rozporu 
s řádem přirozeným, jsou protikřesťanské 
a bezbožecké a byly jako takové odsouzeny 
Církvi, zvláště v encyklice Quadragesimo 
anno« našeho velikého předchůdce Pia XI. 
Kéž vás ani obtíže přítomnosti, ani křížová 
palba zmíněné propagandy nezmate a neza
straší.

Strach, jenž se stydí sám před sebou, si 
s neobyčejnou obratností umí dávati jinou 
tvář. A tak u některých se zahaluje klamným 
rouchem domnělé lásky k utiskovaným, jako

K svátku věrozvěstů svátých Cyrila a Metoděje
Jr mým dúlklivýni přáním, ab.v svátek našich 

apoštolů Cyrila a .Metoděje byl i v Cechách «laven 
co ncjkrúsnčji. Jsou oba světci i naši Otcové, 
jimž vděčíme za mnoho, .jali netřeba zvlášť roz
vádět!, a jejich vydatné přímluvy i pomoci celý 
náš národ potřebuje.

Okolnost, že i v Cechách je svátek ten prohlá
šen za den národní, usnadňuje plné církevní i ná
boženské jeho využití.

I>outámt že milý klem* diecesnf i řeholní učiní 
vir možné, aby věřící v ('echách svěcením tohoto 
Mát ku poskytli svému národu v dobách tak váž
ných krásný dur hodnot nadpřirozených.

Při této příležitosti zdůrazňuji zároveň význam 
Apoštolátu svátého Cyrila a Metoděje, apoštolským 
stolcem tolikrát u nás doporučovaného. Přeji «i 
vřele, aby farní odbory A CM, jehož. arcldie<?ěsni od
bor v Praau* byl již. v roce I9Ž4 zřízen, se re nej
více rozšířily jak při chrámech farních, tak při 
klášterních. 

by trpící národy mohly miti nějaký prospěch 
z nepravdy a nespravedlnosti, z demagogic
kých taktik a slibů, jež nikdy nebudou moci 
být splněny!

U druhých naproti tomu se přikrývá zdán
livou křesťanskou opatrností a pod touto zá
minkou zůstává němý, kdy povinnost by vy
žadovala řičí bohatým a mocným nebojácně 

Non licet! — Není vám dovoleno«, napo
menout je otevřeně, že není dovoleno odchýiiti 
se od neoblomných směrnic křesťanských zá
sad z touhy po zisku nebo po vládě.

Především na vás, věřící, se obraci výzva, 
abyste bezvýhradně spolupracovali na vybu
dování společenského řádu, jenž by’ uskuteč
nil v nejvyššim možném stupni rozumné hos
podářství a sociální spravedlnost, tak, aby 
rozněcovatelům třídních bojů byla odňata 
možnost sváděti zklamané a vyděděné tohoto 
světa tím, že se jim líčí křesťanská víra a 
Církev katolická ne jako chápající pomocnice, 
nýbrž jako nepřítelkyně.

Řízením Prozřetelnosti Boži vypracovala 
Církev katolická a uvedla ve známost své so
ciální učeni. V něm je obsažena jasná a jistá 
cesta a žádný strach ze ztráty statků nebo 
výhod časných, žádná obava, že se budeme 
zdáli méně přízniví moderní eivilisaci, méně 
nacionálni nebo méně sociální, nemůže pravým 
křesťanům dáti oprávněni uchýlit se třeba jen 
o jediný krok od ní.

Jestliže katolíci neslovanských národnosti se. 
živé zajímají o cyrilometodějský unionismus, musí 
především nám záležet na jeho poznání i usku
tečňování, hlavně modlitbou, obétnil duchovními 
a podle možnosti i hmotnými.

Členstvím v AC.-M se toho dociluje «celkem ne
patrnými povinnostmi a velkým kolektivním vý
sledkem. (Denně 1 Otčenáš, Zdrávas s dodatkem: 
Svatá Pannu Maria, oroduj za nás! Svatí Cyrile a 
Metoději, orodujte za ná«! Mimo to malý roční 
peněžitý příspěvek na úkoly apoštolátní.)

Právě v jubilejním roce svatovojtěšském, ve 
světic nových skutečností historických, je naléha
vé, uvědomovat si prakticky souvislost myšlenky 
cyrilometodějské i svatovojtěšské.

Nechť v rozpjaté náruči Bohorodičky naleznop 
dědictvím cyrilometodějským sjednoceni Slované 
svůj pravý prozřetelnostni úděl a úkol.

V Praxe dne 27. června 1947.
j Josef, arcibiskup. 

nový biskup českobudějovický

Diecése českobudějovická 
má konečně biskupa

Musela naň čekat dlouho, velmi dlouho. Přes 
sedm let již íe tomu, co zesnul její poslední bš- 
kup. Dr. Simon Bárta a mnohých věrných ka
tolíků se tam proto zmocňovala již jakási malo
myslnost. zdálo se jim. že na ně všichni zapo
mněli. A přece i u nich byla tato dlouhá osiře- 
lost jen znamením vétši lásky Boži. Dnes se jim 
zato dostává biskupa, nad něhož si lze sotva 
představili lepšího. Jmenováni Dr. J. Hloucha 
biskupem českobudějovickým musí naplniti ra
dosti každého věrného katolíka u nás. Je dů
kazem neochabující životnosti a mladistvosti 
církve. Vždyť nový biskup íe také zcela mlád, 
teprve 451elý. A nejen to. tie znám všude jako 
člověk stravovaný bezmeznou horlivosti, tou
hou přivést skutečně všecky ke Kristu Spasi
teli. Všude kamkoli přišel a kdekoli působil, za
nechal po sobě tuto povést, znají jej tak olo
moučtí bohoslovci. které učil modern: pastoraci, 
zná iej lak katolická mládež, znají jej tak kněži. - 
řeholnice. O všechny se staral, všeho se zúčast
ňuje. zejména všech sněmů a porad jakékoli ka
tolické činnosti, do nichž vnáší svým teplým slo
vem vždy mladistvý oheň a praktickou snahu 
pochopili všechny, stát se skutečně všechném 
všecko. Nyni ledy se Dr. Hlouch chopi berly na
šeho jihočeského biskupství. Radujeme se s ce
lou českobudějovickou dieeési z jeji radosti, 
přejeme novému panu biskupovi z celého srdce 
skutečně p.nost Ducha Svatého k novému úkolu, 
toužíme no tom. aby jeho přičiněním a pod jeho 
vedením se z iižnich Cech rozlil nový křesťan
ský život po všech našich ostatních kraiích. aby 
se nám českobudějovická diccése pod vedením 
svého mladého biskupa ukázala vzorným úse
kem vinice Kristovy v naších zcmich. abychom 
se tam mohli chodit učit, iak třeba dnes v naši 
zemi sloužit Bohu a učinit jeho vlastnictvím kraj 
tak bohatý na náboženské tradice, tak posvě
cený náboženským přemýšlením a usilováním, 
mnohdy sice bludným, přesto však tisíckrát cti
hodnějším než nezájem a lhostejnost tak mno
hých dnešních vzdělanců. alt.

Rozpačitá vláda
Švýcarští katolíci maii stejné potíže iako my. 

Stěžuji si. žc při nedávných velkých slavnostech 
svatořečeni švýcarského národního světce Mi
kuláše v. d. Flue nebyla oficielně zastoupena 
švýcarská vláda, nebylo zastoupeno oficielní 
Švýcarsko. Na př. při jedné velké slavnosti na 
počest nového světce v Sachsein bvl prý příto
men švýcarský president a spolkový' rada 

.(pravděpodobně ministru Celio. oba však pouze 
jako soukromé osoby. A tak »Neue Zürcher 
Nachrichten« piši: Katolicky lid švýcarsky vi 
dobře, že se takřka žádné mezinárodni utkáni 
footballové. žádný vétši sjezd jakéhokoli snolku 
a žádná lidová slavnost neobejde bez oficielní 
účasti jednoho nebo dvou spolkových radů, kle
či přicházejí vvřidit pozdrav celé Spolkové rady. 
1 mil. 809 lis. švýcarských katolíků, kteřř-všich- 
ni ve svvclt zástupcích putovali o Svatodušních 
svátcích do Sachsein, nepovažovala však Ústřed
ní spolková rada za hodny, aby jim byla proká
zána tato pocta a tento zájem. Svatořečeni no
vého světce ie sice záležitosti katolíků kteři se 
nikterak nehodlali tim dotknout citů svých pro
testantských krajanů, přece však jsou každý rok 
celé tucty různých podniků, jež jsou také zále
žitostí jen určité části národa, což nikterak ne
vadí Ústřední spolkové radě, aby se jich oficiel
ně nezúčastnila. ’ -

Z tohoto stezku vidíme, že ani ve Švýcarsku, 
jež ie povsžováno za ráj demokratické rovnosti, 
se nemohou zbavit stínu minulosti, že i tam do
stávají mrazení, jakmile ide o to, přiznal svo
bodu a přiznal rovnost nejenom neirůzněišim 
výplodům lidského myšleni, menších nebo vět
ších. opravdovějších a měně opravdových filo
sofů, nýbrž I světovému názoru, na němž do
dnes — af se to uznává nebo ne — spočívá 
všecko, co dosud v Evropě je životné a aspoň 
trošku úctyhodné.



I

Kdož jste Boží bojovníci . . .
V minulém čísle, v úvaze o slovenských ven

kovanech a jejich poměru k měšťákům, byl vy
jádřen, byl naznačen jeden z nejtěžšich problémů 
všech dob, problém zejména u nás veiepalčivý. 
Je to poměr tělesné a duševni práce. Poměr u nás 
jistě pozbyvši mnoho ze své ideové ostrosti, pod
vědomě však stále nerozřešený. Okolnosti volley 
nevolky přispěly k jeho zmírněni. Dnešní arci
biskup dovedl — neni tomu tak dávno — nB př. 
nákládat zeli a vyvážet pak obratně a bez patho
su zbylé lupení a košťály na kompost. A tento 
nepathetický poměr k tělesne práci nám bohu
dík zbyl až dosavad. Rikal mi na př. jednoho 
dne vysoký státní úředník, že ho bolí tělo, proto
že doma pomáhal při prádle, při ždimátií. Věřte, 
že moje úcta k němu timto sdělením neutrpěla 
žádnou úhonu — naopak

A tak jde o to, aby tento poměr k tělesné 
práci se stával všeobecnější a všeobecnější. Ještě 
tomu tak neni. Ne, že by ji někdo u nás pohrdal, 
ale zvolit sl ji za životní povoláni, k tomu má 
málo lidi u nás odvahu. Důkazem jsou ony 
neustálé a bohužel neplodné stesky na nezdravý 
nával na vysoké školy, a také již na střední. Jit 
na střední školu a na vysokou školu není větši
nou u nás otázka nadání, nýbrž otázka prestiže: 
Já si to přece mohu dovolit a mé ditě přece ne
musí zůstávat za tím nebo oním. A tak je na 
školách spousta žáků, kteří nemají špetku vnitř- 
nihp poměru ke studiu a kteří se protloukají 
z jedné třídy do druhé až k maturitě celou šká
lou větších nebo menších podvodů, které jdou 
s duchem času až k malé vysílačce, kterou se 
diktuje žákům, pracujícím na písemce překlad 
starého klasika.

Naproti tomu marně hledají učedníky pekaři, 
marně hledají zednici? marně je hledají lakýr
nici a vůbec všechna řemesla a všechny obory 
těiesné práce vůbec. Ze je 10 nezdravé a že to 
nemůže dobře skončit, je patrno každému, kdo 
má špetku zdravého rozumu. Člověk je duše a 
tělo, duch a hmota. Tělu a hmotě bude vždycky 
odpovídat tělesná práce. A protože každé člověk 
je i tělo i hmota, potřebuje každý člověk i tě
lesnou i duševni práci. V čím dokonalejší har
monii oboji jsou, tím lépe pro jednotlivce a pro 
společnost. Tedy u tak zv. duševně pracujících 
je nezbytno úctu k tělesné práci vice prohlubo
vat. Nejenom slovy, skutkem. Neznamená to. že 
si máme na př. každý sám dělat boty, jak to 
doporučoval a praktikoval L. N. Tolstoj, to do
vede vždycky lépe odborník — ale zvykat si na 
zbytečné posluhováni, na to. aby druzi za mne 
uklízeli a mne obskakovali, je naprosto nemo
derní a naprosto nekřesťanské. Už sv. František 
z Assisi tyto myšlenky propagoval-svým třetím 
laickým řádem. A především a hlavně se nebát 
zvolit si tělesnou práci skutečně za životni povo
láni. Na př. takové zemědělství. Být přesvědčen, 
že národ potřebuje dobré zemědělce určitě aspoň 
tak nutně jako advokáty a lékaře, nebo jako 
správní úředníky. A že stejně tak potřebuje jiná 
produktivní zaměstnání.

Proč to třeba stále připomínat? Protože naše 
celková vůle k životu je ochromena. Cfm tato je 
prudší a živelnější, tím mohutnější je i tvůrčí 
elán, chuť k tynrbě. z niž vznikají vynálezci. 
I dě. které zdravá a spásná nespokojenost pudí 
k stálému zlepšováni všeho kolem nich. Z toho 
plyne, že vzděláni a tělesná práce se pevyluču‘i, 
ba naopak: tělesná práce, blízkost skutečného, 
konkrétního života zachraňuje vzdělání před ne
skutečnosti stínů, bezkrevností a nudou, která 
ohrožuje veškerou naši duchovní práci, visi-ll ve 
vzduchu, zaponuná-li, že jsme- duchové, vtěleni 
v kosti a krev. A proto vštipiti zdravou, praktic
kou úctu k tělesné práci, ne úctu modlářskou, 
jednostrannou nýbrž skutečně lidskou, plynoucí 
z pravého poznáni skutečného člověka. by mělo 
být jedním z hlavních výsledků našeho vzděláni. 
Tčle-nř pracující člověk by takového vzdělance 
určitě poznal n měl by k němu sám úctu, proto
že by — možná jen podvědomě, ale určitě — 
cítil, že to není cizopasný lenoch, nýbrž i jeho 

(Dokončeni ve 4. sloupci dole.l

(Na den šest

». . . Ale čím ie to. že staré reformační mod
litby mají nad duchem a srdcem moc jako ve
liké básnictví? Příčina je mnohem hlubší než 
pouze že se vyhnuly žurnalistickému žargony. 
Lze to řici v jedné větě: je tam sloh; ie tam tra
dice; je tam pobožnost; bylo to napsáno odpadlý
mi katolíky. Je to silné, ne pokud ie to prvni 
protestantská kniha, nýbrž pokud je to posled
ní katolická kniha. Náhodou tohle možno do
kázat nejpřiléhavěii samotnými detaily znění. 
Nejdojlmavější odstavce starých anglikánských 
modliteb jsou právě ty. jež se nejméně podo
bají anglikánskému ovzduší. Jsou jímavé. ba 
jsou vzrušující, právě, protože říkají věci, kte
ré protestanté už dávno přestali říkat; a které 
jedině katolíci ještě říkají. Kdokoli zná něco 
z literatury pozná, když sloh se zvedá ke svým 
nejvznešenějšim vzmachům; a v těchto přípa
dech je to vždycky, aby řekl silně, co my ještě 
hledíme říkat, jakkoli slabě; ale co nikdo jiný 
vůbec už nehledí říkat. Nechť kdokoli se rozpo
mene na ty nejkrásnějši úryvky modliteb, a brzy 
shledá, že jednají zejména o duchovních my
šlenkách a námětech, jež se nyní zdají cizi a 
hrozné; a určitě naprosto nezvykle: ». . . v ho
dinu smrti a v den Soudný.1 Kdo mluvi o ho
dině smrti? Kdo mluvi o dnu Soudném? Vždyť 
je to chorobné. Jako ty modlitbičky latinských 
národů. Typicky římské.’

(G. K. Chesterton.)
Nehodi-Ii se tato úvaha smavého proroka na 

šestého července? Je ovšem jisté, že každého 
Čecha vzruší bitevni piseň Husitů. Jakpak ne! 
Velebným středověkým nápěvem se vznáší, a 
nakonec zvoní třeskem zbraně:

Kdož jste Boží bojovníci 
a zákona jeho 
prostcž od Boha pomoci 
a doufejte v něho: 
že konečně s nim vždycky zvítězíte!

Jenže, jenže . . . Boži bojovnici a zákona je
ho! Kde najdete dnes v Cechách lidi, kteří by 
tomuto popisu odpovídali? kteří by vůbec měli 
zájem o Boži zákon? Kde najdete lidi, kteří se 
zajímají o přijímání Těla a krve Páně? Aspoň 
na tuto otázku odpověď známe. Totiž před čes
kými vojsky už se nenosí archa s Tělem Páné; 
aie před katolickými zástupy o Božím Těle se 
monstrace nosí: a zpívá se jako dvěstě let před 
husitskou, bouři:

Svátosti té neskonalé 
čiňme vroucí poklonu: 
ustup vše co zastaralé 
novému teď zákonu . . .

Cože je zastaralé? Inu. mezi jiným, nábožen
ské nadšeni husitské je zastaralé. Máme sice ná
božné, véřici protestanty mezi námi. A chraň 
Bůh, abych podceňoval jejich mravní opravdo
vost. jejich nesmlouvavost i ve veřejných vě
cech. z niž si leckdy mohli vzít katolíci přiklad. 
Ve věci retrlbucc. na přiklad, hlas lidskosti za
zněl v Kostnických jiskrách o něco dříve nežli 
v mnohých katolických orgánech. Ale naši pro
testanté — i to pravím k jejich cti — nemají 
nic společného s upřímnými, avšak poněkud ne
vyrovnanými nadšenci, kteří na jaře roku 1420 
očekávali pro nastávající podzim konec světa. 
A mimo české protestanty nenajdete v nekato
lických řadách vůbec a naprosto nikoho, kdo by 
měl se starými husity společný byť i jen zájem 
o Bibli; o Krvi Páně darmo mluvil už proto, že 
se pánové zhostili i božství Kristova; a co se 
týče stavováni břichů těžkých, ic přece známo, 
že lidé vystupuji z katolické Církve za účelem 
rozvodu a nového sňatku. To ie tedy známo: že 
dnešní nekatolický Cech nemá zpravidla žád
ného náboženského zájmu, jenž by se dal i jen 
zdaleka srovnat s plamennou výhni původní 
kostnické hranice.

:ho července.)
Neboť to ovšem nenapadlo žádného katolíka 

naši doby popřít, že husitství bylo skutečným 
náboženským hnutím. Je pravda, žc současnici, 
zejména autor geniálního »Rozmlouváni o Ce
chách-. vyjadřovali jiné dojmy o husitech.

O boží zákon ústy velmi pilně mluviechu. 
zboži cizího zuby 1 nehty se pevně držiechu.

Ale kdepak, takové hlasy zanikly ve sboru 
hymnického obdivu, kterými Beneš Třebizský, 
Jirásek. Tereza Nováková, sochař Bilek a pro
stě kdekdo, od státníků až po tělocvikáře, le
gionáři se Syrovým a kaplani s Farským vy
kládali hluboké náboženské založen! českého 
člověka a ohromným náboženský význam Hu
sův. Česká otázka byla prý otázkou nábožen
skou. a náboženským středem českých dějin byj 
M. Jan Hus. Odmlčeli se katolíci a respektovali 
náboženský smysl husitství. Ale jak praví žal
mista: cum dederit dilectis suis somnum — Pán 
Búh někdy svým katolíkům dopřeje odpočinku, 
prácí za né udělaji druzi, Totiž posadil se nej- 
oficielnčiši šéf české revoluční inteligence, no
tabene znalec husitské pisně. za svůj vysoce- 
úředni stůl, a napsal toto: že význam husitství 
vůbec neni náboženský, že Husa věroučné pro
blémy vlastně vůbec nezajímaly, už proto, že jim 
nerozuměl, žc Hus by dneska byb členem pro
pagandistického aparátu strany páně pisatelo
vy. žc husitství nebylo naprosto hnuti nábo
ženské, nýbrž sociální, že smyslem husitství by
ly jedině revoluční změny sociální a hospodář
ské. rozuměj pobití německé buržoasie a vy- 
plundrováni královského a klášterního majet
ku. Pisatel se tuším také domnívá, že husité vy
rabovali majetek šlechty; to je ovšem nesmysl, 
poněvadž šlechta — právě za účelem plenění — 
šla sebou. Ale v každém případě tedy se ofi
ciálně prohlásilo, že účelem celého husitství ne
byla náboženská reformace, nýbrž politická re
voluce.

Quod erat demonstrandum! řekne sl s po
vzdechem katolík, a ve světle výkladů zmíně
ného slovutného kmeta již vnímavěji čte řád
ky svého souvěrce, onoho současníka, jenž žil 
»v záři kalicha» . . .

Pro vás poklady české země sú utraceni, 
mnozí na těle i na duši zatraceni. 
Pověztež ieden svůj dobrý skutek: -ƒ' 
nic dobrého v zemi neni.
jedno lúpež. mord a smutek.
Smilně, obžerně bydlíte jako pohané, 
plkharti. cafúři. svatokrádci, šíleni rohané! 
Ktoby mohl vaše zloby vyčisti, 
co ste zlého učinili, zúfalcí nečisti!

Já vim. u Jiráska ic psáno jinak ... u Sva
topluka Čecha také. Ale lák řekl onen voják, 
když dostal zvláštní číslo časopisu s popisem 
ofensivy: »Mnohem hezči ic to v popise — mno
hem hezči!« A snad byl onen současník zaujatý. 
Tak aspoň omlouvá jeho mluvci své nehotové 
argumenty:

... nemám bible a jiných kněh u sebe — 
jedny ste mi spálily, druhé sú snad. Tábpře, 

u tebe . . .
čimž bychom se zase dostali na pqjc konfiskova
ného majetku zrádců a kolaborantů, asociálů a 
tak dále: a to by nás zavedlo daleko, do různých 

bytů a vil a zámků. Končíme radéii konstatová
ním. že tentokráte nehodláme odmlouvat naší 
oficielní historiografii. Chcetc-li prohlásit hu
sitství za hnuti dočista politické, a chcete-li se 
pak hlásit za jeho dědice, pak my — šilhajíce 
po verších »Rozmlouváni« — budeme k tomu 
spokojeně mlčet. Historická pravda to sice ne
bude. poněvadž to náboženské hnuti tam bylo 
opravdu: ale chcete-li zprofanovat památku ne
přátel Církve — co můžeme namítat?

Jindřich Středa.

Zápas liberalismu
Nedávné jednáni amerických sněmoven o zá

konu proti dělnickým odborovým organisacím 
není nic jiného, nežli zápas o umělé a smíme 
říci násilné udržováni liberální soustavy. Víme 
zajisté tak dobře jako jiný, jak může levicová 
ideologie zneužít odborového a vůbec dělnického 
linuti — ale víme také, že nelze toto hnuti po
tlačit. dokud trvají příčiny dělnického rozhoř
čení. Která je hlavni křivda, kterou liberální 
kapitalism způsobil dělnické třídě? Ta. že zni
čil všechnu sociální organisaci. pomocí které 
křesťanský duch se za starého režimu aspoň sna
žil zaručit pracujícímu lidu určitou životni úro
veň. Liberalismus, který v období ranného ka
pitalismu a zejména za francouzské revoluce vý
slovně zakazoval dělníkům jakékoli sdružení 
k obraně společných zájmů, tento tyranský li
beralismus záměrně stavěl bezbranného jedince 
atomisované společnosti proti všemohoucímu 
státu, ale také proti přemocňému zaměstnava
teli. Nebyly kolektivní smlouvy. Byly »volné« 
smlouvy mezi kapitalistou a jednotlivým hlado
vějícím proletářem: Smlouvy tak vyslovené ne
volné. »lví smlouvy«, že podle katolické mravo
uky ani nezavazuji, neřku-li. že svým popřením 
rodinného životního minima byly i proti dobrým 
mravům. Tak byli dělnici nuceni v sebeobraně 
svých holých životů vytvořit odborové hnuti, 
čijí vrátit se v podstatě ke středověké zásadě ce
chovní. Proto máme v dnešním Československu 
ten zajímavý- zjev, že proti poměrně neorganic
kému politickému zastoupení stranickému slojí 
korporativní zastoupeni ROH — zastoupeni sice 
po mnohých stránkách velmi vadné, ale živelné 
a nepostradatelné. Proti této středověké a so
cialistické zásadě dělnického korporativního or
ganismu tedy navrhli apreričli liberální kapita
listé přísný zákon, a prosadili ho ve sněmov
nách. Zajímavé je. k čemu se odvolali zástupci 
dělnictva. Apelovali ha monarchický živel re
publikánské ústavy severoamerické — na presi
denta. Jak známo, americký president je pově- 
řencem celého lidu, ne sněmu, a také politiku 
řídi sám. ne podle sněmovní většiny. Má také 
právo, ovšem jen na čas. odepřít potvrzeni sně
movním zákonům. (Československá ústava je ji
ná a nedává žádnému ministrovi práva přezírat 
nedůvěru sněmovny nebo dokonce obviňovat 
sněmovnu pro zkomolení vládních zákonů. U 
nás vláda ie ppvěíencem sněmovního hlasování.) 
— Neméně zajímavé je. že americký president 
skutečně souhlas odepřel a liberální protidělnic- 
ký elaborát označil za nestvůrný. Tak se zastal 
dělníků ten »pad'our« Truman, o němž pěl náš 
národní umělec . . . Otázka: co by dělal, kdyby 
nebyl národní?! Fantasie se odmičuje . . .

Jindřich Středa.

(Dokončeni z 1. sloupce.) 
dobrodinec, pochopil by, kolík dobra i jemu 
vgcházi a od věků vzešlo z poctivé duchovni 
práce. Jen ji děkuje i vesnice za to, že i tam je 
dnes život lehčí, že ji na př. nepustoši epidemie, 
ze sedlák je dnes poměrně člověkem nejsamo- 
slatnějším, s nímž každý musí počítat a o jehož 
přízeň se ucházejí i nejmocnějši tohoto světa. Ji 
však především sedlák i neseď.ák děkují za po
znání pravé lidské důstojnosti, za poznání, že 
ne pouze chlebem živ je 'člověk. 
Ten, jenž prones) tato slova, je největším Poslem 
Ducha, vtělením Ducha na naší zemi, je to však 
zároveň Ten, jenž byl v nejužsim styku s prací 
tělesnou, zejména zemědělskou, jak to dokazují 
nesčetná jeho podobenství a přirovnáni a jenž 
své ruce pokryl mozoly a své čelo potem práce, 
drive než se totéž čelo pokrylo krvavým potem, 
vykupujicicm svět a než se ony ruce daly přibiti 
na kříž; jenž od té doby je znamením spásy 
světa. ak. '

Vane vitr s tábořiště
Hej, bráškové, slyšíte?
Ostravo! Ostravo! Ostravo!
Volá naše ůdoli, naježená Levina a Vldhošť, 

hladina Letováku a okouni v Javůrku. Poradní 
skála. Borovice se nadějně houpají nad pastvištěm, 
které od loňska ví, že už není zemi nikoho, že bylo 
objeveno a zabráno naším táborem. Měsíc počitá: 
V příštím úplňku budu s nimi hlídat. Potok hádá: 
Tady bude zase kuchyně. A maliny zraji pro 
Vlčata.

Ej uchněm, nebylo zlé přijet starému Péroví 
na pomoc. I Kamzíkům, Supům a Vlčatům to šlo 
příznivě pod fousy. Byly 1 chvilky, kdy jsme si 
mohli pohovořit u dohasinajicího táboráku sami 
čtyři. Bylo jich málo a leccos nemohlo být řeče
no. Je třeba říci to do roka a do dne.

2e je dobré jet na tábor.
Ze je lepši být v táboře.
A že nejlepál je návrat z tábora.-

A. Zraji višně.
Opravdu. Zdeňku, měl Jsi zdařilý nápad, pode- 

psat se u ná» na střeše. Těch pět nových tašek ml 
Tě připomene, kdykoliv se podívám do koruny 
višně. Kdo za to může, že pět hloupých tašek 
povolilo pod Tvou leopardi postavou ? Šplhat umíš 
a višní bylo třeba. Jelo se na tábor.

K smíchu vzpomínat, jak se jelo na tábor. 
Tužku, papír a počítat: kolík lidi, kolik stanů, ko
lik hrnců, kolik krajinek, kolik hřebíků, kolik 
knížek, kolik peněz. Sestrojit zkusmo tropický stan. 
Usmlouvat auta Sehnat, zajistit, vyurgovat, zís
kat. shromáždit a složit tisíc a jednu věc. A pak 
se jede na tábor.

Do života, chci říci. Nač povídat o směšné 
věci, o táboře? život neni směšný. Ale láká, jako 
tábor. Před tebou cesta, vis kam — nevíš kam. 
Jedeš a těšiš se. Co bude? Radost bude.

Vida, někdy už docela brzy melancholie a žal. 
Kdo zpíval Gčrala. kdo? A už ho od nikoho ne
uslyším tak jako od Tebe. Takové písničky zpívá 
srdce.

Poslyš, co si fikám: Skoda by bylo toho srdce. 
Život je v něm a láska a dobré dary. Jen oči ještě 
potřebuje. Vidět Boha, jak stoji u něho a nabízí 
(tak laskavě a tak vznešeně) — Sebe. Ale až se 
ělovék k Nému došpihá.

Dobře se šplhá, když člověk vidí. (Po střeše 
k višním.) Viděni dá Bůh. a to takhle: rozum 
najde víru a víra najde Boha. »Hledejte a nalez
nete.« Člověk vidi a rád se drápe vzhůru. (K viš
ním?) K Radosti.

Hau. domluvil jsem o tom, že zraji višně a 
jak se jede na tábor.

Do života, chci říci.

B—Y. Honba in pokladem.

A tábor běží, Lubo.
»Bijte, chlapci, bijte!« Kůly, palice, rány, rány. 

(Trapné množství vody shora, tropické stany ne
zdárné vypovídají. Dvakrát se spí v Hotelu slá
ma, Buzník čp. 4. Konečně slunce.) Na podsadu 
krov, na krov plátna, pod plátna postel, na postel 
slamnik, vedle postele poličku, nad poličku sví
cen a všude jinde další přepych.

Načež je možno řádně nastoupit do čtverce 
ke stožáru a vlajka vyletí dvanáct metrů vysoko. 
Tábor běži.

život běží, chci říci.
Určitě zapomenu tucet táborových kanadiček 

(slyšíš vlče Fouska: >To já jsem postrčil tu malou 
ručičku v noci o pět minut, ale nevim, jestli se 
mi to jen nezdálo?«), ale nezapomenu na tu hon
bu za pokladem.

Pamatuješ zřejmě, jak jsme tenkrát SK znač
kovat. Stráni nahoru a v poschodí trianglu šipka 
k tomu kameni, pod kterým je dopis. Dál vedou 
červené papírky. Potom dopis deset kroků tímto 
směrem — a musíte ho uvidět půl třetího metru 
vysoko na smrku. Nato po značkách z větviček, 
z kamínků, na trávě, na keřích, na kamenech čer
venou tužkou. Před vsi značka jako hasičský po
plach (a vidíš, zrovna tady začala tragedie Kam
zíků. protože si šli coby procházkou a přehlédl! 
ji). Poklad není levný, pří pokladu musíte, ho

loubci, ukázat, čeho je schopna vaše skautská 
hlava. Napíšeme vám dopis taky vlčáckým pís
mem a klínovým a račí morseovkou a šifrou. Po
hrajete si s mapou a kompasem: Jděte 300 kroků 
směr Velká hora, na rozcestí u divizny dopis. 
Umějte sl zdařile vyprosit zprávu v zavlekovské 
faře. Jsou 1 plechovky, jednu na jeřáb u křížku 
(tu četli Supové přes půl hodiny a Kamzici pět 
minut) a druhou pod hladinu rybníka. A mužstvo 
se odstartuje na poklad.

Rozběhli se s elánem. Předevčírem se mohlo 
jit na Stražiště a nešlo sc. nebyla nálada. Ale teď 
jdou dravě vpřed k překážkám a úkolům a přes 
ně dál. Je naděje na poklad!

A je ml jasné: život je honba za pokladem. 
Nerozumíš, chlapče, životu, dokud to nevíš. Dej 
pozor. ,'

Stane se cosi a myslíš sí: Smůla. Potkáš ně
koho a zdá se TI: Protiva chlap. Spadneš do toho 
či onoho a biješ se do hlavy. Hledáš zákulisí a 
příčiny v sobě, v jiných a kdovikde. A zatím se 
na Tebe dívá On, který právě pro Tebe připravil 
tuto trať se všemi úkoly. Ani jeden neni. abys ho 
nestačil zdolat. Nejsou vedeny jen rovnou silnicí 
pořád za nosem. Zapotíš sc někdy vzhůru do kop
ce a podumáš sl těžce nad'sifrou, kterou Je napsán 
Boži dopis. Zdatným se totiž ukládají těžké úkoly.

»Ať ukáže, co v něm je!« To říká Věčný a 
s láskou klade značky velké hry. Přehlédnout? Po
volit? Vzdát? Jde se vpřed s elánem, oddaně a 
pozorně, protože cenou je On.

Supové přece doběhli a Kamzíci se vrátili 
z bludných cest až k půlnoci. Supové vyhráli pytel 
dobrot.

Plane oheň a kruh zpívá vážně po Rudých 
tvářích: Uá-. uá-,velký Manltú náš!« A křesťan 
v tobě děkuje za božskou naději. »Kde je poklad 
váš. tam bude i srdce vaše.«

Tábor běži.
život běži. chci řici.
Za Pokladem.

Z. Zdvihli jame kotvy.
A Koráb se hnul, Mirku.
To když byl povalen stožár, rozhozeny stavby, 

zrušen táborový kruh a dobrým lidem řečeno 
S Bohem. Návrat z tábora.

Návrat ze života, chci říci.
Víš přece, jak jsme spolu seděli vzadu a kola 

pod námi odmetala kilometry. Uběhlo naše údoli, 
mizela i zámecká věž. I medle, tamhle uprostřed 
polí Tonda, náš věrný táborový přítel Tonda, má
vá mysliveckým kloboukem. (Jak rád bratrsky 
pojedl z esšálku, když si k nám zašel.) A Koráb 
si to Sine vpřed. Domů.

Bůh byl s námi, určitě, tenkrát. Ale hovor 
o Něm byl trochu vzdálený. Jako by s námi nebyl. 
Ba, jako by nebylo kolem Něho všecko dost jisté. 
Prozatím. Jsou důkladní a nedůvěřiví hledači 
pravdy. Nároční na celou pravdu. Dobře tak. Jen
že — to nemusí stačit. Je možno i zlenivět, uhnout, 
zapadnout do hospody světa.

Hleď, čeho je třeba: lásky. Nebyl! lehkověrnici 
a perně se namáhali takový Newman. Gagarin, 
Claudel, Chesterton — a kolik se jich poctivé 
probilo k pravdě. (Rčzumlá ovšem, k úplné prav
dě Zjeveni, řádu a společenství Božího. I Ale měli 
lásku. Ještě mnohem dřív, než .vyslovili poslední 
bezpečné Ano, už předem milovali Pravdu. A byli 
hodni dojit.

Kdo miluje, dojde 1 při posledním velkém ná
vratu. Rád půjde Domů s bohatým nákladem ži
vota (myslím živě na Tondovu poctivou křesťan
skou duši). »Láska nikdy nepřestává.« Ani tam 
ne, tam dokonce ne. (Láska k Bohu.) Je věčná 
jako nebe.

»Nyní trvají víra, naděje, láska, tyto tfi; ale 
největší z nich je. láska.«

A nejlopši prý je návrat z tábora.
Návrat ze života, chci říci.
Domů.

Hej, molodci! Vane vitr s tábořiště!
Nutno je dělat těžkou vědu. Nutno 1 mocně 

rubat uhlí. Těž i junáky vodit.
A což, slyšet Boží vítr?

Zdař Bůh! Zdař Búh! Zdař Búh! XX.

Nič nerobia, nech plati a



Vidina prvokřesian- 
ského života

,Od Ibsena tuším pochází výrok, že každý má 
svou lež. Myslím, že by se dalo lépe řičí: Každý 
má svou vidinu, něco jako zpola skutečnost, 
zpola výtvor obrazivosti. Tyto vidiny isou různé 
podle věku, zaměstnáni a duchovní zralosti. Děti 
mají svou vidinu prázdnin, učitelé vtdintí vy
sokoškolského vzdělání a lepšího postaveni ve 
společnosti, šoféři vidinu dokonalých automobilů 
a nadbytku pneumatik a někteří katoličtí křes
ťané mají živou vidinu dokonalosti prvokřesťan
ského života.

Na první pohled je zřejmé, že některé vidiny 
jsou konstantní, jako na přiklad vidina prázd
nin. po nichž budou děti toužit, dokud jc bude 
škola soužit, abychom se vyjádřili stylisticky 
sice nevhodně (pro jakýsi vnitřní rým v řeči ne
vázané), nicméně však záměrně. Jiné vidiny 
jsou proměnlivě a závislé na době. Přicházeli 
a odcházejí jako dějiny, zanechávajíce za sebou 
zřetelnou stopu. To je třeba vidina nadbytku 
pneumatik.

Pokud jde o vidinu dokonalosti prvokřesťan
ského života, isem trochu na rozpacích. Dopro
vází totiž celé křesťanské dějiny a skoro se mi 
zdá. že sílí se vzdáleností od Betléma. Myslím 
od skutečného Betlema. od historicky památné 
chvíle, kdy Slovo tělem učiněno jest a přebývalo 
mezi námi.

Všechna zachmuřená období dějin křesťan
ského života, údobí předreformátorská i. refor- 
mátorská oživajj touto vidinou.

Přiznávám se: jedinečně krásnou vidinou, ne
boť snad ani nelze krásněji vyjádřit křesťanský 
život, než jak je zachycen ve Skutcích apoštol
ských při popisu života prvních křesťanů:

»Trvali pak v učeni apoštolském, v bra
trském obcování, v lámáni chleba a na modlit
bách. Na každého přicházela bázeň. Také mnoho 
divů a zázraků dělo še skrze apoštoly v Jeru- 

-salémě. Bázeň veliká byla u všech. Všichni vě
řící drželi se pospolu a měli všechny věci spo
lečný. Statky i majetek movitý prodávali a roz
dělovali ie mezi všecky, jak bylo komu potřebí. 
Denně také trvali jednomyslně v chrámě, lámali 
po domech chléb, TJřfjimali pokrm s veselím a 
prostotou srdce a chválili Boha majíce přízeň 
u všeho lidu. Pán pak připojoval k nim denně 
ty. kteH přicházeli ke spáse.«

Komu by se neozvalo v srdci trochu svaté 
závisti, že prvni křesťané mohli žit tak šťastné 
a kdo by přitom nczatoužil. aby se vrátili doby 
prvokřesťanské prostoty a vrouc! zbožnosti?

Jenže tohle zahlceni pro prvokřesťanský způ
sob života má též svůj volni doprovod. Vyvolává 
řadu myšlenek a snah, které by bylo možno na 
př. takto formulovat:

Neměli by se katoličtí křesťané odtáhnout od 
všeho, co ie odvádí od Krista? Tedy především 
od politiky, od všelijaké činnosti spolkové a pře
jit od vnější extensivni činnosti k vnitřní, inten
sivni práci o spáse nesmrtelných duší?

Neměli by misto vélkých spolkových útvarů 
tvořit raději hloučky jako první křesťané, utě
šovat se v nich slovem Božím, stáhnout se jaksi 
do ústraní, do soukromých domů, do katakomb, 
aby mohli žít ien a jen Kristu?

Jak by to bylo čistě křesťanské, protože bra- 
trskél V malém Moučku se totiž snadněji uka
zuje láska než ve velkém společenství. Malý 
Mouček si mohu vybrat podle1 svého obrazu, ta
kový. aby mi nikdo nebyl protivný a já abych 
nebyl nesympatický ostatním. Vř velké společ
nosti je vždycky nebezpečí, že se někomu ne
zachovám a že mi někdo půjde na nervy, abych 
mlu vil hodné po našeni.

Dnes tvoři křesťané velkou společnost, příliš 
velkou, pokud jde o intimní prožíváni Krista, 
a bratrg^ obcováni, velkou a ne všude oblíbe
nou společnost. Dneska nelze říci o křesťanech, 
že by měli přízeň všeho lidu. Ba někdy se zdá. 
jako by se právě nepřízeň t. zv. lidu obracela 
proti nim ien proto, že nejsou jako ti ostatní.

Jak tedy sloučit krásnou vidinu .se skuteč
nosti? Máme se vzdát ideálu prvokřesťanské do
konalosti či máme se raději rozejit s civilisaci 
a kulturou všech těch století, která nás dělí od 
doby prvních křesťanů? Máme opustit auta, vy
házet rozhlasové přijímače, rozbít vysilači sta
nice. odmítnout tisk, nevidět a neslyšet čas ko
lem nás a jen zpívat žalmy a trvat jednomyslné 
v chrámě?

Myslím, že kdybychom tak učinili, byli by
chom hodně podobni dětem, které si říkají: Teď 
jc iako noc . Teď ie jako včera ... Ty jsi jako 
král. U dětských her je to velmi hezké, takřka 
půvabné, neshledávám však půvabnost v tom. 
kdyby takto iednali dospěli lidé, kteři chtějí být 
a zůstat katolickými křesťany i ve XX. století.

Ručičky hodin lze sice posunout nazpět, ni
kdy však ručičky času. Píše se jiné století než 
1. po Kristu. Křesťanů ie více než po sesláni 
Ducha sv.. mnoho století už uplynulo od vydáni 
ediktu milánského, křesťané už dávno vyšli ví
tězně z katakomb a soudím, že by mělo být je
jích ctižádosti nevracet se do nich, leč pro posilu 
nebo z donuceni. Vždyť ani prvňi křesťané se 
do nich neuchyloval! dobrovolně. Můžeme-li žit 
svobodné, nehledejme podzemní skrýše, kdvž je
diná a bezpečná skrýš každého katolického 
křesťana — Srdce Ježíšovo — jc všude pro nás 
otevřena. Heslo by moMo znít právě opačně: 
Ven z katakomb, ven z přítmí šeptandy, ven 
z podzemí, které zavání ilegalitou, ven z planého 
horování po minulosti, ven z neplodného vzta
hování rukou po nedosažitelné vidině, ven 
k světlu, ke Kristu a za Kristem!

Pravda, učednici Kristovi nejsou ze světa. 
Řekl to o nich sám Mistr:

»Ze světa nejsou, iako ani já nejsem ze světa. 
Posvěť je v pravdě! Slovo Tvé ie pravda. Jako 
jsi Ty mne poslal na svět, i já jsem Jě poslal na 
svět. Neprosím, abys ie vzal ze světa, nýbrž abys 
je ochránil zlého.«

Nebylo bv křesťansky opatrné a moudré vy
klízet posice dobyté za XX. století pro ústup 
k imitaci prvokřesťanských způsobů. Byla by to

Posila z Bruselu
Závěr mezinárodního katolického filmového kongresu.

Žijeme v době sněmováni a kongresování. 
Jen bystrý pozorovatel by dovedl vypočítat vše
chny mezinárodni sjezdy, které se sběhly v ně
kolika posledních měsících. Nic naplat, svět za
číná myslit jednotně a Evropa se stává rozleh
lým městem. Aby se nikdo neurazil, zasedá se 
jednou v Itálii, po druhé ve Francii nebo v Por
tugalsku, Belgii. Švýcarech. Československu — 
sněmuji mladí katolíci, umělci, lékaři, filmaři, 
socialisté, technici filmoví. Starosti náboženské, 
umělecké, vědecké, odborné i politické se řeši 
za pomoci všech možných názorových směrů a 
povahových vzhledů.

A tak se sjeli také katoličtí filmoví pracov
nici ze všech kouíů země čo Bruselu ve dnech 
15.—22. červná 1947, aby studovali společně pa
pežskou encykliku VigiÍ3nti cura. oznámili si 
zkušenosti a stanovili směrnice další činnosti. 
Byia zde zastoupena Francie, Belgie. Holandsko, 
Španělsko. Itálie, Dánsko. Lucembursko. Švýcary, 
Československo. Rakousko, Anglie. USA. Mexiko, 
Peru, Kanada, mluvili delegáti za Polsko a Ma
ďarsko.

Církev ovšem nežije tímto způsobem od vče
rejška neboť myslila a plánovala vždycky pro 
všechny — mezinárodně. Ví dobře, že v podstatě 
žije všude lýž Adam, zraněný dědičným hříchem 
a pokoušející se povstat! milssti Kristovou. Ně
kde je zasažena vice rozumová část (pýcha, po
vrchnost). jinde smyslová, ale všude týž boj proti 
světu, tělu a ďáblu. Ve společenství se slabiny 
zakryji a šik se vyrovná. Tedy společný boj v na
šem případě: za dobrý film.

Co .jsme si odvezli z Bruselu pro svoji osobu 
a pro obor filmu?

Předně blažlvé vědomí, že patříme k církvi 
Kris'ovë, kde bojuje láska. Každé snaženi o něco 
usiluje-a něco zamítá. Na každém ^kongresu se 
ozve souhlas a zamítnutí. A.e na shromážděních 
plánujících bez Krista šlehá často nenávist misto 
lásky. Katolíci volají po dobrém filmu a v mezi
národním společenství sí mohou říci, že jejich 
hlas musí býti slyšen, že se nemusí a nebudou 
bát mluvit dáie ještě odvážněji, ale ne aby po
třeli nějaký národ, nebo třídu, nebo mocenské 
postaveni, ale aby zdůraznili práva boží. Radost
ně jsme si uvědomili, že známe cil i prostředky 
a můžeme se prokázat i úspěchy; dostali jsme 
do rukou nový studijní materiál, přednesený a 
prodebatovaný o filmové kritice, o tříděni filmů, 
o vlivu na publikům, o filmovém tisku, o úzkém 
a školním filmu, o filmu v misijich, o tkchiic- 
kých a průmysinckých otázkách filmu. Přece 
však myslím, že hlavni přines osobni nebyl v po
slechu přednášek — někdy velmi hodnotných — 
aM v representačnich shromážděních na začátku 
(za přítomnosti J. E. Msgr. Cento nuncia a Paula

O jednotu s Polskem
V Krabové vycházející polský týdeník »Plast« 

ze 7. června t. r. přinesl článek »Za jeden stát a 
jeden název«. Jde o jeden stát Poláků, Cechů a 
Slováků. Za tento jeden stát se článek přimlouvá, 
poukazuje na jednotu Němců, mezi jejichž jed
notlivými větvemi jsou přece tak značné rozdíly. 
Autor článku navrhuje již také nové jméno spo
lečného státu a sice Slezsko. Slezsko je totiž 
styčným bodem všech těchto tři slovanských 
větví, o jejichž sjednoceni v jeden stát se jedná. 
Všichni bychom byli tedy Slezany, jenom dnešní 
Slezané by dostali titul Prasiezané o dnešní Slez
sko titul Prastezsko: Protože Slezsko bude prat?- 
děpodobné v budoucnosti předmětem nových ná
porů německého tlaku na východ, ulomil by se 
hro: těmto německým snahám, neboť by se no
vým jménem projevilo před celým světem, že 
Slezsko není nově získaná okrajová žerné, nýbrž 
jádro celého západoslovenského státu.

Celý článek je jistě prodchnut ušlechtilým 
idealismem a přece se nám zdá. že jeho idealis
mus je přílišný. Národy s tak starou samostat
nou jak politickou, tak kulturní existencí, jako 
jsou národy polský a český, se dají těžko dnes 
sloučit v jednotný stát. Zvláště když i psycho- 

opravdu jen a jen imitace. Chyběla, by vůně 
bezprostředností, dobovostl. skutečnosti.

Kristus nechce, abychom odešli ze světa. 
Pros! Otce, aby nás uchránil zlého a na tom by
chom měli mít dosti. A nechce-11 Kristus, aby
chom odešli ze světa, nechce ani, abychom od
mítali plody civilisace a kultury, pokud mohou 
sloužit dobru. Jestliže Kristus užíval těch pro
středků k apoštolátu, jichž mu poskytovala doba 
a prostředí, v nichž působil, jestliže učil na ka
mení hor 1 na lodi, v synagogách, v soukromých 
domech i v chrámě, ba i na kříži, jestliže se 
společensky stýkal nejen s těmi, které miloval 
a od nichž byl milován, nýbrž 1 s těmi, od nichž 
byl nenáviděn, pokračujme v této Kristově čin
nosti v duchu XX. století!

Učme křesťanskému životu rozhlasem, tiském, 
v autu, na lodích i v letadlech, ve spolcích 
i v politických stranách, stýkejme se se všemi 
lidmi, neuzavírajice se nijak do ulity odlouče
nosti nebo povýšeneckého odtahování od těch, 
kteři jsou umazáni prací, životem či jinak, ale 
nezapomineime současně, že nejsme z tohoto 
světa, že cil křesťanský je za tímto světem a 
tento cíl že je hlavním cílem, kterému jsou 
ostatní podřízeny.

Nechtějme být. hloučkem, když jsme nejmo- 
hutnějšlm srplečenským útvarem, nechtějme se 
schovávat, když můžeme jit veřejně, nechtějme 
šeptat, když nám nikdo nebrání volat, nechtějme 
Kristem maskovat chronickou oposičnost vůči 
každé akci, která zrovna nevyšla od nás. ale pro- 
hlédejme zrakem posvěceným slovem Božim až 
na sám kořen problémů, nechtějme žvatlat dě
tinsky když můžeme mluvit chlapsky.

Máme tedy zavrhnout vidinu prvokřesťan

van Zeelanda) a ňa konci (přítomen kardinál von 
Hoey), ale v drobných disputách na chodbě v pře
stávkách a při příležitostném shledání, kdy se 
lidé dorozumívali spíše dobrou vůli než slovy, 
která často byla improvisovaným esperantem. 
Někteří litovali, že stará latina se 'tak málo pěs
tuje. Ale doba je jiná než ve středověku a zatim 
co jeden laik se domlouvá s knězem latinsky, 
neboť s| denně čte klasiky, druhý — důstojný 
pán — mluvící čtyřmi světovými jazyky — mě 
žádá abych to přetlumočil, »že mu to latinsky 
nejde«. V těchto střetnutích se navazovala přá
telství. Anglie. Francie. Belgie. Lucembursko atd. 
nebudou již pro nás zeměpisným pojmem, ale 
jsou takřka zosobněny v člóvěku-přiteli. který 
rád odpoví v oboru filmu 1 v osobních zájmech 
a pomůže i prakticky, jak bude moci. Podobně — 
téměř rodinně — působila volba nového předse
dy. Československý delegát byl vyzván spolu 
s americkým, aby probrali lístky a sečetli: jed
nomyslně zvolen novým presidentem dosavadní 
sekretář: Jean Bernard z Lucemburska. Dojem 
opět stejný: všichni patříme do jednoho šiku a 
společně to půjde!

Vedle hlasů nadšených ozvaly se i hlasy kri
tické a realistické. Tak na přiklad Paul van Zee- 
land (ministerský předseda Belgie z r. 1936, zná
mý svým finančně-hospodářským plánem a svým 
volebním bojem s Degrellovým rexismem. jenž 
od té doby ukázal svou pitvornou tvář) upozor
ňoval, že katolíci často podceňuji finanční pod
klad svých akcí, a že by se měli postarat, aby 
jejich podniky byly rentabilní a dokazoval, co 
znamená dobrý finanční základ pro vědu, umění 
a ilné snahy. Ozvala se zdravá kritika i proti 
nadměrnému očekáváni od úzkého filmu a ustu
pování z území normálního, ukázalo se. jak škodí 
lsolace důležitých katolických podnikatelů filmo
vých. jak se ještě katolíci stále vyhýbají slibu 
nechodit na špatné fllmv a jiné. *

Korunou se mi ani tak nezdálo konečné slav
nostní ukončeni v Palais des Académies jako ne
dělní mše svátá sloužená v chrámě Saint Michel 
et Gudule Msgr. F. Prosperípim za asistence kar
dinála van Roeya. Mohutná gotická katedrála 
v celé slávě katolické liturgie .naplněná zpěvem 
dobrého sboru a v ní lidé, na chvilku skutečně 
lidé v plné důstojnosti, kteří jakoby odložili svoje 
slabosti, osobni nechutě, ubohosti a stoji v pří
tomnosti »Krále, kterému všechno žije«, aby do
stali závěrečnou audienci a poděkovali. V té 
chvílí se ztrácí čas. všední starosti třídní i ná
rodní přehrady a slyší se jen Credo církve Kris
tovy slavné, neposkvrněné boží, nadpřirozené, 
naplňující hrdosti každého člena a napínající ho 
touhou, aby to tak mohli prožit všichni, které 
má rád a kteří ještě hledají v čase oporu pro 
věčnost. Josef Gabriel.

logické rozdíly mezi námi o Poláky nejsou nepa
trné, jak je známo každému, kdo trošku polský 
život zná a s Poláky žil.

Je samozřejmě, že si nic toužebněji nepřeje
me, než naše dobré sousedství s Polskem, naše 
upřímné spojenectví. K tomu však není nezbyt
ně nutné politické splynutí, k tomu je třeba 
jednota psychologická. pevné přesvědčení o ra
sové příbuznosti a o společných zájmech, jednota 
spolehlivější, než uměle vybudovaná jednota 
státu, s níž máme špatné zkušenosti v menším 
měřítku a kterou nedoporučujeme opakovat 
v měřítku větším. Usilujeme ze všech sil o kul
turní spolupráci, o kulturní příbuzenství. Poli
tická autonomie může při tom zůstat naprosto 
nedotčena, naopak je co nejvíce žádoucí a mezi 
moderními vyspělými národy takřka není nic ji
ného myslitelné. Dnes nežijeme v dobách, kdy 
státy vznikaly různými sňatky, pakty a koupěmi 
panovníků, dnes má takřka každé dítě více ná
rodního seběvědomi než kdysi velký pán a šlech
tic. Úkolem katolíků je toto národní sebevědomí 
zušlechťovat, oživovat jej praktickým a konkrét
ním křesťanstvím, bdít, aby se nezvrhlo v po
hanský nacionalismus, ne však jej uměle stírat, 
glelchšaltovat. ak.

ského života? Není nám k ničemu než k zahan
beni?

To bych nechtěl tvrdit.
Vždycky se budeme poučovat z příkladu 

prvních křesťanů právě tak jako se poučujeme 
z příkladu celých dějin křesťanství. Jsou prý jen 
dvě instituce na světě, které se z dějin něčemu 
naučily: Církev a SSSTt.

I když nebudeme imitovat krok za krokem 
činy prvních křesťanů, vždycky budeme potře
bovat jejich pevnou viru, která byla posilou cti
žádosti být dobrými křesťany.

Co oni dokázali v I. století, dokažme my ve 
XX. století ovšem prostředky úměrnými době.

Neškodí ‘tedy poznávat lépe a důkladněji 
praxi prvních křesťanů, vítáme Střižův výběr 
modliteb prvních křesťanů a jsme šťastni, že jsou 
v nich nejen táž slova, ale hlavně tentýž obecný 
katolický duch, který vane i našimi novějšími 
modlitbami. Pátrejme po stopách prvokřesťan
ské zbožnosti, ale vykročme statečně po našem. 
Buďme pamětlivj, že obec prvních křesťanů 
shlíží na nás z království nebeského a že od nás 
nežádá útěk do minulosti, ale kroky vpřed. Jen 
setrvejme v apoštolském učeni, v bratrském ob
cováni, v lámání chleba a na modlitbách a bude 
i naše století zářit křesťanskými mravy jako zá- 
řila prvokřesťanská obec.kbli

Zpráva o výpravě k jižnímu pólu. P. William 
J. Menster. jenž se zúčastnil jako námořní kap
lan výpravy admirála Byrda do Antarktidy na 
palubě jeho lodi a jenž sloužil první mši svátou 
na antarktické pevnině, zabývá se po návratu 
spisováním knihy, ve které bude zachycen ná
boženský deník výpravy.

Utrpení děti v proti
náboženské škole

RNDr. Artur Pavelka.

Milujete-li svého synka nebo svoji dcerku a 
snažíte-li se vychovati je v poctivě věřící kato
líky. nemůže vám hroziti. drazí rodičové, žádná 
větší bolest nad tu. kdy nezodpovědná i uka chce 
vyrvat! vaše dobré símě z dětských duši. Dítě 
v mladém věku je tvárné, jeho duše je jako 
měkký vosk $ dychtivě do sebe ssaie. co mu 
řekne otec, co mu řekne matko. Jakmile však 
vstoupí do školy, vyrůstá před jeho rozvíjejí
cím se rozumem, nová autorita, jest to učitel ve 
škole. Úkol učitele jest hrozně zodpovědný, vždyť 
dítě mu plně větí a podle jeho názorů na svět 
si budule svůj názor vlastní.

Co byste teď řekli, kdyby vám dítě jednoho 
dne přišlo ze školy s otázkou: »Tatínku, jak je 
to možné, že pan učitel nám ve škole vysvětlo
val. že to není pravda, že Bůh stvořil svět, věda 
prý dokázala, že je to pouhá legenda.«

»Jak vám to. prosím tě. pan učitel s tou le
gendou vysvětlil, vypravuj mi to!«

A hoch teď reprodukuje věrně výklad pana 
učitele a vypravuje jeho slovy:

»Různí národové si vytvořili podle svých ži
votních zkušenosti i přírodních podmínek různé 
báje a legendy o původu světa, avšak ve všech 
takových vyprávěMch se v podstatě zrcadlí je
den a týž názor. Vidouce, jak z rukou dělníka 
vychází něco nového, nová sekyra, hrnec, chata 
nebo studna, přivykli lidé myšlence, že i všechno 
kolem nich bylo kýmsi vytvořeno. Poněvadž však 
dělníka a tvůrce hor a řek. moří a nebeských 
světel neviděli a protože se domnívali, že k stvo
ření všeho toho bylo potřebí obrovské síly a 
moci, usoudili, že svět byl stvořen vůlí mocných 
a neviditelných bohů a duchů.«/

»Havajci — obyvatelé Havajských ostrovů, 
ležících v Tichém oceáně — mají tuto legendu 
o stvořeni světa: na počátku bylo jen obrovské 
moře a nad ním se v nekonečném prostoru Vzná
šel bůh Tangaloa. Ten poslal svou dceru — Moř
ského skřivánka (havajsky Tuři), aby se podí
vala. neuvidi-ii někde pevnou a suchou zemi. 
Nenašla však místečka, kde by se mohla snést 
a odpočinout si. Unavena se vrátila zpět. Tu 
Tangaloa vylomil z nebeské báně skálu a hodil 
ji do moře. Z této skály vznikly Havajské ostro
vy. na nichž si Tuři odpočinula a kam později 
zanesla živé bytosti.«

»Indové si vytvořili opět zcela jinou legendu 
o stvoření světa. Kdysi dávno, na počátku světa 
byla jen voda a tato voda porodila zlaté vejce. 
Ze zlatého vajíčka vystoupila bohyně Praiana- 
ni. Vajíčko se při tom rozdělilo na dvě poloviny: 
z dolni polovirty vytvořila zemi, z horni nebe.«

»Velmi známé jsou náboženské báje o tom. 
že celý svět byl stvořen jedním bohem »z niče
ho« za šest dni.«

Tot ukázka výkladu z jedné pokusné jedno!-' 
né školy ke konci letošního školního roku. Žáci 
měli také příručku, ze které pan učitel čerpal 
své vývody. Je to brožurka sbírky »KulturM ob
zory«. sv. 3. nazvaná »Jak vznikl vesmír«. Auto
rem jest B. A. Voroncov-Veïjaminov, Z ruského 
originálu vydaného v roce 1945 v Moskvě přelo
žila Jarmila Sychrová. Vydáni je autorisdvané. 
Nakladatelství Svoboda. Praha II.. Na Floren« 
č. 13.

Pro propagaci jednotné školy, nebo přesněji 
pro propagátory jednotné školy jest tato ukázka 
školního výkladu a ukázka učební pomůcky 
charakteristická. Tak se již dnes vyučuje na po
kusné jednotné škole. Jak to bude vypadati na 
definitivní jednotné škole? Vždyť to není jed
notná škola, to je vysloveně a přes všechna 
ujišťováni protináboženská škola.

A chápete rodičové, kolikerým způsobem se 
taková škola prohřešuje proti vašemu dítěti? 
Rve mu ze srdce, co íe vám nejdražšiho. Vy se 
spoléháte, že škola dobuduje, co jste pečlivě za
čali. a zatim dítě vaše trpí vnitřním zmatkem, 
je zmítáno mezi odporujícími si autoritami. Vy- 
hraje-li vaše autorita, je ztracena autorita uči
tele. vyhraje-li však autorita učitele, třebaže je 
pochybné založená, pak je ztracena autorita va
še a ohroženo celé vaše vychovatelské dílo. Ditě 
v protináboženské škole, jaká nám v jednotné 
škole hrozí, nutně bude trpět! a na konec vždyc
ky nějakou škodu na duši si odnese.

Co potom, až bude útoků proti náboženství 
ještě více a ani o nich se dítě nebude zmiňovatl. 
poněvadž ie pochybovačnost nahlodá a mnohé
mu výkladu protináboženskému podlehne?

Rodičové, nenechte se uspati v klamném do
mnění, že nebezpečí je zažehnáno, že pro příští 
školní rok jednotná škola nehrozí. Nastala pouze 
přestávka, vynucená prvním velkým odporem 
vašim a nastávajícím prázdninovým obdobím. 
Ale školská otázka řešena bude. Jest vaši svátou 
povinností, abyste se pevně přimkli ke svým 
biskupům a obětavě se hlásili ke spolupráci ve 
všech jejich školských institucích. Máme školské 
odbory díecesnich Katolických akci, máme Ma
ticí cyrilometodějskou, která již tolik dobra pro 
katolické školství vykonala a od níž opět mnoho 
významného očekáváme. Při dětech vašich vás 
zapřísaháme, abyste jak skutkem, tak oběti a 
modlitbou plně se uplatnili při budováni svo
bodného Školství a abyste tak zabránili utrpení, 
které vašim dětem a vám hrozi z protinábožen
ského ducha, který ze sjednocujících tendencí 
vane.

Bude Japonsko ve 3 letech křesťanské? Msgr. 
Edvard Flanagan, známý zakladatel »města 
chlapců«, dlí nyní v Tokiu jako Poradce Mc. 
Arthura. V iednom svém prohlášeni vyjádřil své 
očekáváni, že se Japonsko v nejbližšich letech 
stane křesťanské. Masy, které jsou dosud větši
nou budhistícké, jsou podle mínění Msgra Fla- 
nagana pro tento krok zralé. Zároveň naříkal na 
situaci mnoha set tisíců nebydlících dětí, které 
by měly býti shromážděny a co nejdříve ve ško
lách a soukromých domech umístěny.



Bílý opai - bílý člověk
V posledních.dnech červnových tomu bylo pět 

let. kdy náš opustil opat Metod Zavoral.. Omlou- 
v me se za to. že jsme si nart nevzpomněli již 
dříve. Chceme to dnes odčinit. Bvi by to listě 
nevděk, zapomínat na tohoto člověka. jenž tolik 
znamenal v českém katolickém životě po celá 
desetiletí, jenž tolik učinil k náboženskému smí
řeni v našem národě. Jak připomenul jeho ná
stupce na stolci opatů strahovských. J. M. Dr. 
Bohuslav Jarolimek, na vzpomínkovém večeru, 
konaném v Domě umělců dne 20- června t r., 
opat Zavoral měl ve svém znaku heslo: Láska 
všecko přemáhá. A řídil se jim skutečně ne
únavné. Jestliže se oficielní postaveni katolíků 
v prvé republice stále lepšilo, jestliže si katolíci 
vynucovali stále větší úctu na vládnoucích mís
tech. bylo to do značné míry jeho zásluhou, zá
sluhou jeho rozhledu, jeho vzděláni, jeho nelíče
ného vlastenectví, která však nikdy kompro
misně nezastiňovalo jeho katolictví.

Snad ncizhuštěněji vyjádřil toto posláni Bí
lého opata starý socialistický vůdce Rudolf Be
chyně. když psal o pohřbu Karla Čapka na 
rozhráni roku 1038-39. Jak známo, bylo to již 
po Mnichově, kdy se nad zbytkem repuoliky sta
hovaly chmury okupace, kdy však přece jen tak 
mnozí doufali, že i ve zmenšených poměrech si 
budeme moci žit po svém, v míru a bratrství. 
Bechyně tedy tehdy napsal: »Na církevní půdě 
(pod klenbami chrámu vyšehradského) stál vedle 
sebe Miroslav Rutte a Josef Hora, Jan Malypetr 
a Ferdinand Peroutka, a všichni, levičáci i pra
vičáci, socialisté i kapitalisté, nevěrci i katolíci, 
arijci i židé skláněli hlavy, když opat strahov
ského kláštera sloužil pontifikámí mši.« A Be
chyně pak končil ještě dikem starému opatovi 
za to, že se Čapkova pohřbu zúčastnil, neboť te
hdy k tomu bylo již třeba odvahy.

Dne 20. června se tedy sešli jeho ctitelé, aby 
vzpomněli jeho památky. Přišly slepé déti z hrad
čanského ústavu a vzpomínaly svým zpěvem a 
hudbou na svého otcovského přítele, přišli zá
stupci ciziny: francouzský generál a rumunský 
vyslanec, aby vzpomněli, co učinil zesnulý opat 
pro dobré jméno našeho národa jak na západě, 
tak v Rumunsku, přišel i Jan Masaryk a vypra
voval svým nenapodobitelným způsobem, jak on 
znal opa a Zavorala. jak chodíval často na Stra
hov na jeho kázáni — dnes prý bohužel nechodí 
do kostela tak často, jak by měl — jak i on ho 
znal z jeho činnosti v ústavu slepců, protože ne
daleko odtamtud bydlil, jak ho jednou velmi dů
věrně poznal, když byl v době eucharistického 
sjezdu v Dublině opatovým hostitelem na lon
dýnském vyslanectví, jak v něm poznal skuteč
né dobrého, bílého člověka, jakými bychom měli 
být všichni. Jak Jan Masaryk, tak pan opat Ja
rolimek skončili pak výzvou, abychom pamálku 
Zavoralovu uctili prakticky pomoci rumunskému 
národu, který Zavoral tolik miloval a který tolik 
ctil Zavorala a kde dnes tolik lidí trpí hladem.

Celý večer vyzněl tak v upřímný hold milému 
zesnulému. Všichni účastnici cítili, jak ťřeba jiti 
jeho stopou, jak třeba láskou, porozuměním a 
skutečným z křesťanství vyplývajícím vzděláním 
řešiti naše problémy tak. jako on šťastně řešil 
problémy doby své. ak.

Svato vojtěšský důkaz 
před forem národů

President republiky dr. E. Beneš na doporu
čení vlády převzal záštitu nad svatovo jtéšskými 
oslavami. Dnes president republiky, t; roce 193^ 
ministr zahraničních. věci dr. E. Beneš ve Spo
lečnosti národů v Zenově, u příležitosti soudu nad 
Maďarskem odpověděl na útok proti Českoslo
vensku důkazem sváto vojtěšským. Pravil: »Pan 
Eckhardt uznal za vhodné mluvit o tisícileté tra
dici maďarského národa snaže se, abychom po
rozuměli. že tím patři sousední státy k druho- 
ř dým, které nemají ani vyšších politických 
trade maďarského národa, ani dlouhého poli
tického života a které proto nemají zapotřebí 
propagandy, aby tyto nedostatky nahradily. Jestli 
se posuzují stupně tradic a kultury podle propa
gandy, v několika případech, snad také v případě 
Maďarska, bychom se dostali k učinit nepříznivým 
závěrům, neboť kdybych měl polemizovat o le
gendách*) toho druhu, byl bych povnen vy
světím pouze, že Cechové a Slováci přijali kře
sťanskou západní kulturu téměř celé století před 
Maďary a žc náš první křesťanský kostel byl na 
Slovensku postaven již r. 333, to jest přeď pří
chodem Maďarů 2 východu, a že křesťanství bylo 
rozšířeno w Maďarů čéským biskupem Vojtě
chem, jehož přítel a' žák. Cech Radla Astrik, byK 
prbním arcibiskupem Maďarska. Ze staré české 
království jako část svaté říše, panovalo nad 
Maďarskem, že Cechy byly často nositelem zá
padní kultury v Maďarsku, že universita v Praze, 
první ve střední Evropě, vychovávala též ma
ďarské intelektuály, že naše náboženská reforma, 
uskutečněná sto let před butherem. vykonávala 
vliv na náboženskou kulturu maďarskou, že jestli 
jsme ztiatili politickou nezávislost třicetileté 
válec, podlehnuvše v ni jako oběť evropského 
voje. přijali jsme v XIX. století ry kleji než 
Maďarsko polit cké, sociální a hospodářské 
myšlenky velkých západních států, že náš stát 
má dnes kulturu, která dnes může být při ne 
menším přirovnána ke kultuře maďarské. Od 
minulých 20 let. od kdy rozhodujeme sami o sobě, 
pokračujeme ve svých stoletých tradicích. — 
Respektuji vývoj národní trad ce a kultury ma
ďarské. nechci však, aby někdo nerespektoval 
naši kulturu a naši tradici.,. — Takový byl do
slovný projev obhájce československých věci před 
fórem, národů. mo

•) Je míněna legenda o tom. kdo měl drive 
kulturu. Pozn. red.

Účastníci čs. deleqace na filmovém festivalu v Bruselu.

(Ant. Doseděl, Dr. Hynek, Dr. Janda, P. Gabriel, M. Holko vá, P. Chlest, Dr. Dedek.)

Z domova a z ciziny
Jeden přichází a druhý odchází. Tak to věč- je neuspokojuje. A přece řeč Matky Boží z La Sa

ně chodí na této naší zemi. Týž den. kdy jsme se 
dozvěděli o jmenováni nového biskupa česko
budějovického. dostali jsme zároveň zprávu, že 
zesnul v Pánu njdst. p. biskup trnavský Pavel 
Jantausch. Byl to takový stojanovský biskup, 
skutečně lidově prostý, nepřeberné vynalézavý 
v lidově prostém způsobu, jimž mluvil ke svým 
věřícím. Psal po léta do slovenského »Posla bož
ského Srdce Páně*, nikde nikoho nezarmoutil, 
svou bodrostí, svým humorem, svou prostou, mi
lou lidskostí byl skutečným pastýřem sVého lidu, 
jenž chtěl všechny proniknout pokorou a láskou 
Kristova Srdce.. To budiž nyní jeho věčnou od
měnou. Nechť odpočívá v pokoji!

•

Nad mrtvým básníkem
Zpět okamžiků tomu málo, 
v tom srdci nadšeni se hřálo, 
tam láska kvetla, kypěl hněv, 
tam život vřel, tam hrála krev.

Takto zpivá Puškin v Evženu Oněginovi nad 
mladým básníkem Loňsky m, jenž paai v souboji. 
Nevím, do jaké míry ae tyto verše hodí na S. K. 
Neumanna, jenž zemřel v sobotu dne 28. června. 
Je jistě pravda, že také on >zpét okamžiků tomu 
málo« byl podnětem a předmětem jedovatých há
dek a polemik, byl symbolem celého jednoho bo
jovného tábora, jenž u nás dnes vede odvěký ideo
vý boj. Dnes je mrtev. Je to nový důkaz, jak prcha
vý je lidský život, a jak marná je většina našich 
polemik. Jak si marné otravujeme život. Kdyby
chom tak častěji myslili na krátkost a pomijejic- 
nost našeho života, nebylo by více klidu a více 
rozvahy ve všech těch různých našich debatách? 
Ta velká vládkyně smrt nás všechny srovná, když 
její hodina udeří, jsme před ní opravdu naprpsto 
rovni. Proč na nl tak málo myslíme? Proč se jí 
tolik bojíme? Viděl jsem kdysi nápis na anato
mickém ústavě: - Mors auxillum vltae« — Smrt 
pomocnice života. Mohla by být pomocnicí našeho 
života nejenom v anatomickém smyslu. ak.

O dnešním pasionáJu vyšebrodském, t. j. 
o dnešním utrpení obyvatelů starého slavného 
kláštera na české půdě psal ve »Svob. zítřku« 
Dr. Jaroslav Werstadt. Je to jeden z neslavných 
listů našeho druhého osvobozeni, ukázka toho, 
jak hospodaří revoluce, jak to vypadá, když 
právní řád je ochromen. Ctihodný opat staroby
lého kláštera, jenž nám byl věren, když celý 
takřka svét byl omámen moci Hitlerovou, ienž 
v nejpalčivějších dobách, r. 1937, přijímal slav
nostně tam, na českém pomezí, pana presidenta, 
ienž za to od něho dostal presidentskou vlajku a 
skrýval ji jako vzácný dar pros celou dobu oku
pace. jenž byl vězněn Gestapem, jenž zachránil 
na Moravě celou vesnici před odvetným řáděním 
německého vojska, ie dnes za to posuzován ne
známými přistěhovalci, neví, zda dostane naše 
státní občanství, ie zkrátka psanec. Co si asi po
mysli o české vděčnosti? A tentýž osud sdilí řada 
německých kněží z pohraničí, lidí, kteří trpěli 
skutečně celá léta v hitlerovských koncentrá
cích. zůstali sice zato u nás. ale zase jen jako 
lidé neplnoprávní. kterým nikdo nic nedá, o kte
ré se nikdo nestará, které i zde u nás musí živit 
svátá Stolice po způsobu almužny, zasílané meš
ním stipendiem. — Za všecko loto jednání by sc 
měl každý pořádný Cech styděl. A je-li věřící, 
měl by si vzpomenout, že jsou také tak zv. do 
nebe volající hříchy, které se jednou budou 
mstít a lo možná na lidech, kteří za to nebudou 
právě moci, kteří se budou ptát, proč a zač. Zod
povědnost bude pak na nás. pa naši generaci. na 
našem zbabělém mlčeni, na nepřehledné řadě 
našich hříchů opomenuti. ak.

V předminulém čísle jsme přinesli výnos arci
biskupa avignonského o různých domnělých zjeve
ních a o zneužívání poselství lasalettského týmiž 
samozvaným! proroky«. K otázce lasalcttské jsme 
dostali tyto poznámky:

O zjeveních, zvláště lasalettakéni. O zjevení 
Panny Marie na La Salettě správný a výstižný 
výklad podává kniha Dr. Ant. Střiže La Saletta . 
jejíž 4. vydáni vyšlo u Lad. Kuncíře v Praze. 
Není tam ovšem nic z tajemství’, která svěřila 
svátá Panna pastevcům a která oni později písem
ně postoupili sv. Otci Piu IX. Proč se o nich ne
píše? Protože Apoštolský stolec sí je vyhradil a 
nedovoluje je publikovat. Jinak je tomu s tajem
stvím fatimským, z něhož část dovolil sv. Otec 
vydati, ale část rovněž (aspoň dosud) nebyla vy
jevena veřejnosti. Někteří hledači kuriosit zajímají 
se hlavně o »tajemství«. a to podstatné z -.veliké 
zvěsti« la salettské, která podle pokynu svaté 
Panny má býtt oznámena »všemu jejímu lidu«, 

letty má takovou hloubku a dosah, že stále vybízí 
k zamyšlení, zvláště v nynější době. A k těmto 
plodným úvahám vede právě kniha Ant. Stříže, 
který již několikrát vedl od nás poutníky na horu 
plačící Smírkyně hříšníků. V tomto novém vydání 
je připojen též významný rozhlasový projev před
nesený z Vatikánu o stém výročí zjevení. Kniha 
zasluhuje naléhavého doporučeni a rozšíření.

Humanita, všude. Četl jsem nedávno pokračo
vání debaty o trestu smrti a při té příležitosti citát 
jakéhosi‘výroku, že prý humanita patří do nemoc
níce a ne do kriminálů. Nevhodný citát. Humanita 
patří všude, i do nemocnice, i do kriminálů. Proto 
také jsme rádi, že se dnes už nepoužívá různých 
mučidel. Nepoužívá se jich oficielně a přejeme si 
velmi upřímné, aby se jich nepoužívalo nikde ani 
neoficielně. Při vší upřímné humanitě, které si 
přejeme všude, nepovažujeme však spravedlivý 
tresl smrti za néhumánní. Naopak: přílišná mír
nost a ohleduplnost k zločincům může být někdy 
velmi néhumánní k prostým nevinným lidem, kteří 
se pro svojí prostotu stávají obětí cynismu zlo
činců. (Povinností humánního státu je tyto prosté, 
nevinné Vdi účinné chránit, je-li to nutné, i troš
tem smrti. ak.

jedna radostná manifestace. Každý vám řek
ne. zejména v Praze, jak těžko je mít radost z to
lika manifestací a průvodů, jimiž se letos skutečně 
roztrhl pytel. Z jedné však možno přece radost mít, 
a to tím spíše, že je smíšena z tragikou. Zabili 
šoféia, t. zv. taxikáře. Na velkém, krásném, ně
kdy Vítězném, nyní Benešově náměstí v Dejvicích 
našli ho mrtvého v jeho vlastním autu. Ve čtvrtek 
dne 26. června se konal ve Vysočanech pohřeb 
zavražděného Sykyty. A přes tisíc pražských ta
xikářů odjelo v to odpoledne i se svými vozy na 
pohřeb zavražděnému kolegovi, přinesli mu na ra
kev květiny a učinili sbírku pro jeho pozůstalou 
rodinu. To je tedy ta radostná manifestace. Ma
nifestace, klerá vzniká bez komanda, bez zálud
ných úmyslů, prostá manifestace lidství, které se 
cítí jednotným s lidským utrpením a Lidskou bí
dou. Kdyby bylo více podobných manifestací — 
a nemusily by být vždycky za tak tragických okol
ností — byli bychom opravdu blíže pravému míru 
a pravé humanitě.

O obžínkách v Anglii mhávill onehdy v londýn
ském rozhlase. Hlasatel přednesl tu dost běžnou 
domněnku, že velké křesťanské svátky jsou po
hanského původu. Myslil tím, že na př. vánoce 
mají původ ve slavnostech slunovratu, velkonoce 
ve slavnostech jara atd. Kde se tahle učenost 
vzala? Vždyť slunovrat, jaro, léto, žně zásadné 
nejsou ani pohanské ani křesťanské, radost z nich 
je prosté lidská. Což pak jen pohan se smí rado
vat, že sv. Lucie noci upije, že na Nový rok o sle
pičí krok atd.? Nebo křesťan se nesmí radovat 
z jarního probuzení přírody a z jejího souzvuku 
se slavností Vzkříšení ? Křesťan se nesmí téšiti 
slunci planoucímu o svátcích seslání Ducha sv. ? 
Co je v tom pohanského, že se i křesťan raduje 
ze žni ? To jen některé sekty 3e úkosem dívají na 
každou sebenevinnéjší radost. Ale křesťanství od- 
lidštěné, bezkrevné, proti přirozené není již křes
ťanstvím Naopak, kdo více, než katolický světec 
může mi ti slunce, vítr, oheň, mráz bratrem, vodu, 
mlhu, ba i smrt sestrou? Znáte jistě slavný hym
nus sv. Františka o bratru slunci. Křesťanství ne
rusí přirozenou podstatu človéka, ale ovšem tato 
podstata v křesťanství zjemňuje, vyrůstá, vznáší 
se do vyšších poloh duchovních, kterých pohanská 
přfzemnost nikdy nebyla schopna. Snad někdo by 
si přál slavit! žně pohansky bezuzdně, obžerstvím 
a opilstvím, ale to neznamená, že obžinky jsou 
původů pohanského. jb.

Dp. Václav Cliluniský, farář a konafetornf 
ruda v Praze-Košítích dožívá se v těchto dnech 
40. výročí posvěcení na kněze. Je to 40 let skuteč
ného apoštolského působení na několika místech 
pražské srcldlecése (Řipsko, Falkhov. Praha, Hos- 
tomicc pod Brdy, Košíře). Je to známý organisá
tor SKM po první světové válce. Mezi katolickou 
mládeží vykonal záslužný kus práce, na který je 
dosud vděčně vzpomínáno. Opravil kostel v Hosto- 
micích a u sv. Trojice v Košířích, kdež spolu 8 kos
telním spolkem postavil i nový kostel sv. Jana 
Nep. právě na začátku druhé mátové války. Jeho 
velikou předností bylo, že sl dovedl vynajiti vhod
né spolupracovníky. Proto jeho práce byla tak 
požehnána. V poslední době byl vážně nemocen a 
dosud je v rekonvalescenci.

Chicagský kardinál Stritch proti americkému 
isolacionismu. »Americký isolacíonism (starání 
se len o sebe) rozbije poslední nadéle na trvalý 
mir. Nikdy nedospějeme k mini, budeme-li miti 
ohled jen na své národní zájmy.« Toto prohlásil 
chicagský arcibiskup, kardinál Stritch. v jedné 
své nedávné řeči.

Duchovní osídlení 
pohraničí

Chcete dát svého hocha na dobré gymna
sium? V Broumově, v rozkošné a zdravé krad
né v klinu lesů a v sousedství světoznámých 
teplických skal, je slavný a dnes český bene
diktinský klášter sv. Václava, upraveny na mo
derní Internát pro chlapce — podle amerického 
vzoru. Vedou lei američtí benediktini z českého 
opatství sv. Prokopa,v Lisle u Chicaga. Jako loni 
i letos přiiimafi hochy třebas kdekoliv liž při
hlášené do primy nebo sekundy, kteří budou do
cházet! na státní gymnasium v Broumově, po 
píipadě budou vyučováni soukromě a připra
vováni ke zkouškám iako prlvatisté. Mohou však 
býti přijati i žáci z prvé a druhé třídy školy 
měšťanské, kteří by na konci školního roku udě
lali zkoušku do příslušné třídy gymnasia. Vše 
bližší vám ochotně sdělí správa internátu, zejmé
na pokud ide o příspěvek na byt a stravu, den 
nastoupeni, věci, jež si váš hoch musí přinést 
sebou atd. Napište si proto ihned na adresu P. 
dr. Jan Cherf. přerov. Broumov, benediktinský 
klášter. Přihlášky se přijímají v době určené pro 
přijímáni žáků do střed, škol.

Rodiče chlapců mohou býti naprosto bez 
obav: je postaráno náležitě o spolehlivou péči 
duchovní, hmotnou i zdravotní, o rozumný do
hled i mimoškolní vzděláni. Možnost naučili se 
zejména dobře anglicky je pochopitelné po ruce. 
Nezapomíná se ani na zdravý a sportovní po
hyb. na přiměřenou zábavu a všestranné osvě
ženi Ob studiu. Americkým Otcům benedikti
nům. kteři ve své dlouholeté výchovné praxi 
ve Spojených státech na vlastních ústavech spo
juji všechny výhody moderní vyspělé a úspěš
né americké pedagogiky i neilepší české výchov
né tradice, lze plně důvěřovat.

Hospodářský řád
(Viz Katolík č. 23 a 25.)

Člověk a jeho jednotlivě stránky.
II.

Každý z lidi prožívá v sobě neustále, nevyhnu
telně a naprosto nutně tři složky, které také po
zoruje u jiných lidi.

Je to především člověkova hmotná stránka 
ve svém anorganickém a organickém tvaru, t. j. 
ve svém chemicko-fysickém á bíolo-fysiolo- 
gickém procesu. Tato materiální, hmotná, biolo- 
gicko-fysiologícká skutečnost je faktem, který ni
kdo nemůže věcně popírat nebo zmenšovat, aby 
tím zároveň nezmenšoval nebo nepopiral jednu 
z podstatných, činných části člověka. Je tvuřivou 
části člověka, je nenahraditelnou podmínkou jeho 
specificky lidského konání, uvažování a chlění. a 
v kosmickém a metafysiekém poslání človéka prá
vě tato věčnost je pojítkem, kterým se uskuteč
ňuje vtělení ducha v hmotu a tim i uvědomění, 
zduchověni a konečně zbožštěni hmoty duchem. 
Toto je kosmické posláni člověka: člověk a skrze 
něho i všecko organické a anorganické v přírodě 
se v lásce svobodně odevzdává Lásce a tedy člo
věk takto dosahuje svého zvláštního nadpřiroze
ného smyslu, svého zvláštního spojení s Věčným, 
Nekonečným.

Kromě biologicko-fysiologické skutečnosti, kte
rá má výlučně hmotný význam, existuje v člověku 
ještě jedna skutečnost podobná: citově-smyslová. 
která onu první skutečnost potřebuje jako svůj 
předpoklad, je však sama povahy vyšši. Ale pře
ce se neváže jen na tuto biologicko-fysiologickou 
skutečnost a není to ani dobře možné, neboť ob
sahuje v sobě "Ještě jeden vyšší, nehmotný prvek: 
prvek vědomé myšenkovosti. ňa přiklad pocit 
veselostí, radosti je výrazem vědomě pochopené 
příčiny této veselosti nebo vědomě pochopeného 
důvodu smíchu.

Emociální zážitek krásy, láska, nadšeni, kon- 
templace při pohledu na vznešený pjhlaOpřirody. 
krásně namalovaný portrét nebo při*poslechu mo
hutné Bcthovenovy symfonie, toto všechno je vý
razem vědomě poznané harmonie, poznaného 
krásna, L j. pestrosti v jednot* * * * 4 a jednoty v pe
strosti. Pocit vděku představuje vnitřní pochopeni 
— může být vyslovené nebo jen prožité — pří
činy tohoto dobrodiní od někoho prokázaného. 
Pocit lásky obsahuje kromě prožívaného — fysio- 
iogického pocitu lásky sexu a citového pocitu — 
erosu také — a zase jen v zážitku nebo výslovně 
zvláště, vyvine-li se láska opravdově, hlavní mo
tiv tohoto pocitu: intuitivni vcházeni do nejintlm- 
nějši podstaty, do centra milované bytosti a pozo
rováni bytí z jejího vnitřního střediska jako do
plněni sebe sama, jako součásti jejího »já«. Tim 
je osvětlen hlavni důvod, proč není láska připou
tána jen k zevnějšku, proč se jiní mohou divit 
a dumat, jak je lo jen možné, že »on se mohl za
milovat do ní...« Nikdy to nemohou pochopit, 
neboť všichni pozoruji věc ien zvenčí. To ie také 
důvodem, proč je každá láska úplně originální, 
proč nese v sobě princip věrnosti i tehdy, když 
zevnějšek zevšedni a je proměněn a proč flirt, 
právě proto, že neni láskou. Íe nestálý a proto 
neustále opakovaný a stejný a proč je mu věr
nost cizí.

♦ Od náří t. r. nrb i dříve přijmeme dobrou, »na-
ži\uu a poelhou pomnrnirl v domácnosti. Podmínky 
velmi výhodné. Budeme poyděéni m doporučeni far
ního úřadu. Nabídky na R. Rupp. knihkup. II sv. 
Jindřicha, Traha II.. Jindřišská 33.

4 Ror.mnof.uvací »troj elektr. koupíme. Nabídky pod 
zn. „KatoL spolek - IKA 97” do adm. t. 1.

Třetí skutečnosti, kterou můžeme u člověka 
pozorovat, ie jeho stránka duchovni. Příště tedy 
přejdu k ni a k nástinu, lak tyto tři skutečnosti 
se podílejí na utváření celého člověka.

Pavel Zór.
* Exercitie »Mter TA v řervenci sc konají od 14. 

do IS. VII. a od 21. do 25. VII. ve St. Boleslavi. Při
hlášky a dotazy: Pomocná akce pro knize n kněžský 
dorost. Praha II., Na Skalce, Vyšehradská 28.

* PrafAká katnlická rodina příjme poctivou pipnioc- 
nicl v domácnosti za velmi výhodných podmínek do 
stálého místa. Stáři nerozhoduje, poněvadž i mladM 
síla, která vyšla nyní školu se dobře uplatní, Troslmo 
o případné zprostředkování fnmfm úřadem. Nabídky 
pod zn. ,.Svědomitá - IKA 96"" do adm. t. I.
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KATOLÍK
Zamlženo...

Máme povinnost křesťanské nadéie i v do
bách, kdv atmosféra světa ie otrávena mo
rem nejzhoitbnějšim. zasahujícím lidská srd
ce. Nicméně máme i povinnost vidět a roz
poznávat zlo a zaplašovat je aspoň světlem 
bílého dne, nemůžeme-li dělat vic.

Svět není ohrožen ien řetězovými reak
cemi atomů' v psvcholoeickvch řetězových 
reakcích nedůvěry, strachu, podezříváni, oso
čování a opět tím větši nedůvěry — v nejis
totách a neklidu lidských srdcí jsou nemé
ně hrozné zárodky zhouby.

Životním pocitem dnešního člověka stala 
se úzkost, anonymní strach z budoucnosti. 
I v parlamentní debatě se diskutovalo o tom, 
zda u nás vládne strach. O pocitech otráve
nosti a úzkosti čteme v časopisech francouz
ských i polských, takže zřejmě nesouvisí 
s režimem, jak by ti nejotrávenějši u nás 
rádi tvrdili.

Ochablosti vůle a zklamáním trpí dnes 
i nejodpovědnéjši učenci svéta. »Ve vědě 
člověk dovedl ukázat silu své inteligence: 
má-Ii přežit své vlastni úspěchy, musi nyní 
ukázat moudrost své vůle,« píše de Broglie.

Pětadvacetiletý Einstein bvl šťasten, když 
našel formuli, z niž lze vyvodit uvolněni ato
mové energie. Snad byl šťasten i 2. srpna 
1939. když napsal Rooseveltovi historický 
dopis, v němž ho upozorňoval na možnost 
atomové bomby. Dnes však šťasten není. Na
opak nemá klidu a neustále opakuje, že je
diný skutečny problém je v dušich a srd
cích. že iedině čistota srdce a ducha nám 
umožní překonat stracli, který pronásleduje 
svět.

I dílo velkého dobrodince lidstva, zakla
datele mikrobiologie L. Pasteura. dostává se 
již do viru zla. A co horšího: mluví se a píše 
o možnosti bakteriového ničeni lidi a nikdo 
se proti tomu nebouři, tak ochablý je mrav
ní cit a tak fatalistická je vira v suverenitu 
.zla i u těch neilepšich.

Tak velice také pozbyl své ceny lidský 
život, tak názorně se potvrzuje poznatek, že 
vira v Boha je základem vši úcty k člověku 
a k jeho životu.

Hle. jak isme daleko: Na kongresu země
měřičů se jednalo o novém přesném méřeni 
země — a byly proneseny námitky, že by 
přesnější měřeni země učinilo přesnějším za
měřováni bomb.

Dostáváme se do takového stavu duchov
ního rozkladu, kdy nebude možné žádné 
velké dílo, zvláště kolektivní. Jak řiká 
skeptik Bernard Shaw, lidé se dohodnou 
snadno ien o díle zlém, neboť u toho je 
všem vše jasné. Dobré dílo však potřebuje 
dobré vůle, potřebuje důvěry, potřebuje 
lásky.

Stojíme právě nad troskami nového po
kusu zbudovat velké dílo bez lásky. Den
2. červenec 1947. kdy ztroskotala pařížská 
konference, ie jistě den historický a je zřej
mé. že nezvýšil v lidech pocit bezpečnosti a 
míru. Není na nás, abychom se snažili vy
zkoumat otázku viny: ie dokonce pravdě
podobné. že vina není na žádné straně. Je 
iasné. že argumenty všech stran byly velmi 
závažné, vždyť to bvly argumenty lidi 
opravdu inteligentních. Stejně však věřime. 
že by bvlo možno spojití všechna hlediska, 
kdvbv u konferenčních stolů byla přítomna 
vedle inteligence také láska, která je vincu
lum perfevfionis, vazba dokonalosti.

Ctli isme v posledním Katolíku slova sv. 
Otce: -Nebojte se! Je-li dnes něco, z čeho ie 
třeba mít strach, je to stTach sám. A přece 
není horšího rádce nad něho, zvláště za 
dnešních okolnosti. Jeho jediným účinkem 
je závrať, zaslepení, on stále víc a víc od
vrací od správné a jisté cesty pravdy a spra
vedlnosti.- Jsou to slova závažná sama 
o sobě a dvojnásob závažná z úst sv. Otče. 
Naděje však je křesťanskou ctnosti a naše 
cesta nemůže být jiná než cesta víry, naděje 
a lásky. I kdvbv se svět rozhodl jit cestou 
jinou, zakus! na sobě nejpřesvědčivěiši argu
ment. který se v logice nazývá: reductio ad 
absurdum. Dr František Marek.

V POLÍCH PŘEDE ŽNĚMI

Chléb pozemský i Chléb s nebe dávej nám, ó Pane!

Svatý Václav a trest smrti
Debatuje se dále o oprávněnosti a vhod

nosti trestu smrti. Po různých téch hrůzách, 
kterými isme byli přesyceni, neni divu, že 
se mínění kloní k jeho zrušeni. Ve Svobod
ném zítřku posledně se dovolával dr. J. Loe- 
wenbach svátého Václava, o němž neistarši 
životopisci vypravuji, že »žádného on sám 
k smrti neodsoudil, aniž jiným tak snadno 
jej odsoudili dopustil a když měl se k smrti 
odsuzovati. z radního místa odešel.«

Přes nesmírnou úctu, kterou mám k jmé
nu sv. Václava, zdá se mi citováni jeho při
kladu málo přesvědčující. Vime za prvé, jak 
snadno dřivé lidé odsuzovali na smrt. Dost 
nepatrná krádež, po případě nějaké pytla
čeni v panských lesích a mnoho jiných tako
vých maličkostí stačilo k hrdelnímu výroku. 
Výroky soudců bývalv strohé, nestarající se 
nikterak o psvchologii. o pohnutky souze
ných. Ký div. že při pohledu na takový soud 
bylo jemné duši Václavově úzko, že -měl 
lítost nad zástupy«. Svatý Václav, jako křes
ťanský hrdina, mohl ostatně odpustiti i sku
tečným zločincům, jako odpustil, podle ži
votopisů. i vlastnímu bratru jeho připrave
nou. úkladnou bratrovraždu. Křesťanský 
hrdina může vždycky odpustit, on zůstane 
vždycky vítězem. Ale většina lidí, ani vět
šina křesťanů nejsou hrdinové. Václav do
vede umírat klidně, protože ie mu sladko 
stati se mučedníkem Kristovým, protože mu 
pevně zni v duši slova Mistrova: Kdo ztratí 
život svůj pro mne. nalezne jej,« Mvslité 
však, že dovede stejně umírat i otec rodiny, 
jenž se pro peníze stane oběti nějakého 
chladnokrevného lupiče, nebo dívka, kterou 
nějaký zvrhlík si vybere za předmět svých 
zvrácených chtíčů?

Křesťanství žádá na nás dokonalé ovlá
dání naších pudů a vášní, nechce však v nás 
po způsobu stoickém nebo budhistickém

ochromit všechen náš citový život, chce na
opak na nás vědomou spolupráci s Bohem 
ve všech oborech života. »Podmaňte zemi!« 
zni rozkaz Stvořitelův, to znamená pod
maňte hmotu, snažte se rozlomit všechna 
pouta, která z hmoty vyplývají, snažte se 
všemi rozumnými prostředky dospět ke svo
bodě dítek Božích. V těchto slovech ie Boži 
posvěceni všech vynálezů, které se .snaží 
učiniti člověka nezávislejším na tíži hmot
né přirody.

Piše-li však Schiller:
Ö. neni dobře lva ze spánku budit.
a spáry tygra smrtonosné isou.
z hrůz největší, jež mohou zde nás trudit, 
však člověk běs, v němž lidství city mrou.

máme před tímto lidským běsem státi bez
radní. odzbrojení?

Tentýž pisatel cituje také řeč F. L. Riegra 
na sněmu kroméřižském r. 1849. kde bvl 
trest smrti pro politické zločiny zrušen. 
Rieger tehdy řekl: »Pomněte, pánové, že ti. 
kdož vystupuji jako hrdinové nových idei a 
odhodlaně obětuji život za své přesvědčeni, 
že právě ti isou neišlechetněišimi syny lid
stva. že mezi těmi, kdož musili položití svůj 
žiVot jako zločincové za své přesvědčení, isou 
také jména Sokrata. Krista. Husa.«

Tento citát nás může mimo jiné zajímat 
jako doklad, jak i Rieger, tento pozdější 
sloup českého konservatismu, ide s duchem 
doby a klade Krista za Sokrata vedle Husa. 
Věřící křesťan v takovém řáděni bude vždy
cky vidět rouhání. Ale nehledě na to. řeč
nická verva Riegrova nemá průkazné silv 
pro situaci dneška, i kdvž zůstáváme jen 
u politických zločinců. Co má podobného So
krates se zločinci popravenými v Norimber
ku’ Co má podobného s Frankem, co má po

dobného s prodejnými protektorátními žur
nalisty atd. atd.?

Sokrates dosahuje, jak známo — aspoň 
v podání Platonově — vrcholu svého mrav
ního hrdinství, kdvž odmítá uprchnouti z vě
zeni, kde čeká na smrt, a to proto, že nechce 
porušiti zákony, třebaže těchto zákonů bvlo 
špatnými lidmi k jeho odsouzení zneužito ne
spravedlivě.

Takto mluví v dialogu »Kriton«:
Sokrates: Nuže uvažuj. Kritone. takto. 

Představme si, že jak tak chceme odtud 
utéci — nebo jaké jiné jméno se tomu má 
dát — že by k nám přišly zákony a obec, po
stavily se vedle nás a otázaly se: »Řekni, 
Sokrate, co to máš v úmyslu dělat? Zdalipak 
nezamýšlíš tim skuťkem. o který se pokoušíš, 
nás. zákony, i veškerou obec, pokud je v tvé 
moci, zničit? Ci se domníváš, že je možno, 
aby ta obec ještě trvala a nebyla vyvrácena, 
v které vynesené rozsudky nemají žádné mo
ci, nýbrž působením soukromých jednotlivců 
se stávají neplatnými a isou rušeny?« Co na 
to řekneme, Kritone? 2e zákony máji prav
du. či ne?

Kriton: Mně se zdá. že mají.
Co tedy může býti společného Sokratovi a 

všem těm různým nacistickým stvůrám a 
všem, kteří s nimi dobiovolně kolaborovali? 
Žádný lidský a žádný Boži zákon nezůstal 
od nich nedotčen, a i kdvž snad se sami ne
dopustili tak zv. sprostých zločinů, přece 
byli podnětem, že se jich jiní dopouštěli, a 
to nesčetných, a to nejstrašnějšich.

A tak zůstává zase tentýž závěr: Lidský 
život ie posvátná věc. S nesmírnou vážnosti 
nutno o něm rozhodovati. i kdvž jde o život 
zločincův. Ale tato vážnost nikdy a nikde, 
ani v soudní sini, nemá mít účinkv ochromu- 
jíci. musí se pojit s rázností, protože jinak se 
zvrhává v nevážnost k životu nevinných, ie 
ochranou zločinců, tak jako přemrštěný pa
cifismus. jenž ovšem zřídka kdv prýští z citů 
opravdu křesťanských, umožňuje vzrůst to
talitních cblud. které hýří v krvi nevinných 
jako šelma apokalyptická.

V boji o moc a v boji o ideje, jenž neni 
nic jiného, než duchovní boj o moc. padli 
vždy a pravděpodobně i v budoucnosti pad
nou také přemnozí iidé nevinni. Kdykoliv 
však někdo své moci zneužívá k utiskování 
nevinných, podpisuje tim jen svůj vlastni 
rozsudek smrti. Nikdo nikdy výmluvněji ne
mluvil. než nevinně prolitá krev. Nikdo ni
kdy neudělal vic pro vitězstvi pravdy, spra
vedlnosti a práva, než kdo za tyto nejvvšší 
lidské hodnoty zemřel. A tak usilováni o zru
šeni trestu smrti, jež ve velké většině nemá 
v sobě pražádný ethický pathos, nýbrž ie to 
zase jen jedna forma stranické demagogie, 
chce paragrafy pěstovat lidské ctnosti, a ve 
skutečnosti podrývá jejich živnou půdu, tak 
jako úřední péče o potřebné a trpici ve své 
podstatě velmi oprávněná, ba nutná — chce 
mnohdy ve svých ideových základech učinit 
zbytečnou dobrovolnou obětavou lásku a tim 
zasahuje ničivě do oněch sfér lidského nitra, 
kde se člověk nejvíce může přiblížit a při
podobnit Bohu. ak.

Slavné dny mariánské 
v Kanadě

Jak známo, konaly se v červnu v Ottavě v Ka-, 
nadě slavnosti mariánské na památku stého vý
ročí založeni kanadského episkopátu. Slavnosti 
měly svým leskem, svou přítomnosti mnoha kar
dinálů. arcibiskupů a biskupů ráz světových eu- 
charistických kongresů, z nichž poslední se konal 
v Budapešti v pohnutých dnech květnových 1938. 
kdy u nás byla již prvni mobilisace. Eucharistic- 
kému sjezdu v Budapešti předsedal tehdy jako 
papežský legát nynější sv. otec Pius XII.

Také nynější mariánský kongres v Ottavě se 
konal za přítomnosti papežského legáta a všech 
ostatních oficiálních projevů a slavnosti. Mackenzie 
King, jenž je asi 25 let kanadským ministerským 
předsedou, »zůstávaje presbyteriánem« (angliká
nem). jak sám prohlásil, pozdravil oficielně tisíce 
kaiolických hosti, mezi nimi osm kardinálů, na 
přiklad kardinála lyonského Gerliera a primasa 
maďarského Mindszentvho. Rovněž tak maršál 
Alexander, spojenecký velitel v severní Africe 
a v Itálii, nyni generální guvernér kanadský, při
jal oficielně papežského legáta. Lesk a slavnostnost 
Íiariánského kongresu byla» skutečně velkolepá, 

ak na přiklad sloužil kardinál legát slavnou půl
noční mši svátou, při niž bylo přítomno 85.000 vě
řících. Kterýsi dopisovatel psal, že stadion, kde 
byla mše sv. sloužena, byl tak zatopen světlem, že 
nebylo viděl ani hvězdy na iasné obloze. Poněvadž 
byl přítomen také kardinál Tisserant, prefekt 
posv. kongregace pro východní církev, byla 
v Ottavě sloužena také slavná pontifikálka podle 
východního obřadu.

Jednou ze zajímavosti kongresu byla také ka
nadská paterčata, ze kterých jsou již velmi ele
gantní slečny, jak bylo patrno z jejich přijeti 
u přítomných pánů kardinálů. Umějí také asi do
bře zpívat, neboť pfedzpěvovaly do niikrofonu 
anglicky a francouzský mariánské pisné. které 
pak davy po nich opakovaly.

Reportáž anglického listu Universe o tomto 
slavném dm Kanady .konči slovy: »Kongres bvl 
skvělým projevem viry a triumfem organisač- 
niho uměni.-

*

V Irsku mají dost knězi. Dublinský arcibiskup 
koncem června vysvětil 58 nových knězi. Pravdě
podobně isou v tomto počtu i někteří kněži ře
holní. jistě však je to krásný počet na diecési, 
která má asi půl milionu katolíků.
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Diskuse o zemědělství
‘At jakkoliv se díváme nedůvěřivě na různé 

ty hlasatele nové morálky a pseudomorálky. nebo 
na hlasatele Immorality nutno přiznat, že na vidi 
založený technický pokrok přerůstá lidstvu přes 
hlavu a že samo křestanství nejeví se již tak 
bezpečným základem lidské morální rovnováhy, 
jako tomu bylo v minulosti. Církevní světový ná' 
zor. v jehož jednostranném zajeti je částečně ještě 
náž zemědělec z nedostatku jiného duchovního 
pramene a také proto, že je svrchované obtížné 
ziskat si vlastním úsilím svobodomyslnější du
chovní přesvědčení, nenapomáhá také nikterak 
rolníkovi k pružnějšímu vyrovnáni se světovým 
pokrokovým děním.«

To uveřejnil dne 19. června t. r. >Dnešek«. 
Napsal to Jeden inženýr v článku »Diskuse o ze
mědělství«. Zřejmé jsou ještě lidé, kterým » na 
vědě založený technický pokrok« přerůstá pies 
hlavu nebo do ni stoupá. Takto o křestanství 
i o rolnicích s větší nebo menší dávkou neucti- 
vosti mluvívají odedávna lidé městští a techničtí, 
takto o nich mluvily už všelijaké ismy, naposled 
nacismus. Rozdíly nejsou v jakosti, leda ve for
mě. Zdvořilá slova nejsou tu nic platna. ba škodí 
víc než upřímnost, třeúa drsná. Co asi práce a 
probděných noci dalo p. inženýrovi, než v rámci 
technického pokroku vyinženýroval pro rolníky 
nějaký nový »duchovni názor«, únosnější než 
samo křestanství. Cekáte, že s nim vyrukuje. 
Vité ovšem, že nemůže dáti náhrady, ale čekáte, 
že se o to jako muž asport pokusí. Čekáte však 
marně. Nebo je to jen takové »pružnější vyrov
návám se světovým pokrokovým děním?«

Jaké pak asi duchovni prameny by mohlo svě
tové pokrokové děni rolníkům nabídnout? Snad 
nacistické povídačky o - krvi a půdě« nebo pří
buzné výplody Alfonse Sfastného z Padařova? 
Vidíš. Jene Sladký. Kozino. takhle jsi snad měl jit 
na Lomikara. to bys byl býval asi pružněji vy
rovnal křesťanskou prostnost chodskou s tehdej
ším pokrokovým světovým děním- Svět néjak 
rychle zapomíná, že v technickém pokroku, na 
vědě založeném vynikli Němci tak, že všechny tři 
velmoci si prý drží ještě dnes německé techniky, 
aby od nich technické novinky vyzvěděli. Tech
nický pokrok “byl u Němců spojen s nejpohan- 
štějšim úpadkem mravním, nebot Jim přerostl, 
pane inženýre, doslova přes hlavu. Technický 
pokrok sám o sobě je mravně indiferentní'. Ale 
svádi-li nás abychom pyšně ohrnovali nos nad 
křesťanství»), zahub! nás. V současných vyná
lezech máme tím více důvodů k tomu, aby nám 
ten pokrok právě nepřerostl přes hlavu. Neří
kejme. že samo křesťanství nejeví se již lak bez
pečným základem mravní rovnováhy, ale při
znejme si bez vytáček, že isme se od tohoto bez
pečného základu odchýlili a rovnováhu proto 
ztratili.

Libí se nám některé statečné úvahy v »Dneš
ku«, klaníme se odvaze, s jakou se někdy bojuje 
proti zlobě, hrabivosti a násilí ve Svob. novinách, 
ale nejste, pánové, jen jacísi Kerenští nacismu 
v nás? Nemůžete či nechcete se probrat z pilátov- 
ského liberalismu, který nemá odvahu ani skočili 
do propasti nicoty ani se vrátiti ke Kristu. Ne
mylte se. vaše úvahy o bolácích našeho národ
ního života na konec as| budou bez velké ode
zvy. bez účinku očistného a hluboce zabirajiciho. 
Snadno budou jen sdílet osud polemiik a boje, 
diktovaného ’zájmem nolitlcké chvíle. Chvíle po
mine. na článek se zapomene. To všechno naří
káni. má-li vésti k čili, předpokládá Krista. Ale 
ratolesti, které nejsou ani nechtí býti na kmeni, 
uschnou. Ať se tomu pak nediví a nenaříkají. Pi
látovi nepomohlo, že si myl ruce před luzou, 
řvoucí »Ukřižuj!«, když Krista přece jen vydal.

jb

Po 6. červenci
Píšeme ještě na jiném místě o manifestu k Hu

sovu dni. Také tam se poukazuje na klamnou a 
umělou jednotu národní, kterou chceme na Hu
sovi stavět. Již úvod k manifestu podává obraz 
této klamné a umělé jednoty:

»Vysoké školy v čele s Karlovou universitou 
v Praze, národní organisace, církev, strany Ná
rodní fronty, vrcholné organisace světa umělec
kého atd. vydaly manifest, v némž se pravi...«

Z tohoto úvodu by se zdálo, že jsme všichni 
tak jednotných názorů, že se pak člověk diví, proč 
vůbec třeba jednotu tolik doporučovat, jak se 
v manifestu děje, jsme-li již tak jako tak všichni 
zaiedno. Je to možno jen značnou Ideovou lho
stejnosti, s kterou se takové manifesty vydávají, 
aniž kdo od nich něco zvláštního čeká, aniž kdo 
o jejich obsahu zvlášť přemýšlí. A toto pomyšleni 
nám kali radost, kterou bychom jinak měli, čtou
ce v manifestu slova:

»Jest jen jedna pravda a jenom tu přísluší hle
dali člověku. Neuznáváme, že každý národ může 
miti pravdu svou, jak nás chtěli přesvědčit ješté 
nedávno naší němečtí nepřátelé, neuznáváme ani. 
že každá doba má jinou pravdu, nýbrž věříme, že 
pravda je jen jedna a jediná, o tu že usilujeme, 
k té míříme a tu hledáme od věků. Je to pravda 
celá a věčná a pravý člověk má miti takovou 
pravdu.«

Jak krásná to slova, ale jak málo krásná je 
skutečnost. Hus byl přesvědčen, že má pravdu 
tím. že měl křesťanskou pravdu. Je-li tedy — po
dle manifestu — jediná pravda všech dob a všech 
národů, jak se můžeme na jedné straně tak hluč
ně dovolávat Husa a na druhé straně být tak 
daleko od toho, z čeho žil a bez čeho by si nebyl 
vůbec /dovedl lidský život nředstavit? Je-li jen 
jedna 'pravda pro všechny lidi a všechny časy 
musí býti pravděpodobně nějaká instituce, kte
rou lze k této jednotě pravdy aspoň poněkud jistě 
dospět. A tak jsme zase blízko toho, co říká kato
licismus a cítíme rozpor se směrem, k němuž pra
vé Hus dal podnět, v němž každý si má sám prav
du hledat, a domnivá-li se, že ji nalezl, má na ni 
lpěti bez ohledu na ostatní míněni.

Celá naše úcta k Husovi spoěivá stále na sofis- 
matu jednostrannosti a polovičatosti. Je hrdin
stvím umřití za pravdu. Všichni zdravě myslící 
lidé se v tom shoduji. Co však je pravda? Co 
stoji za to. abychom za to umřeli? To je druhá 
strana problému, kterou si nikdy nechceme při
znat. která se proto táhne jako dědičný hřích přes 
pět set let našimi národními dějinami. Kdo umírá 
za jasné, věčné zákony, je mučedník a světec, kdo 
umírá za svoje míněni, je mučedníkem právě to
hoto míněni.

Křesťan, jemuž vášně nezahalily Krista 
v mlhách a jemuž nevzaly vnímavost pro Jeho 
hlas, nikdy nezapomene, že On řekl: Já jsem 
s vámi po všechny dny až do skonáni světa. Kře
sťan. pravý křesťan, bude vždycky příliš pokorný, 
než aby ho kdy napadlo, že jemu samotnému 
Kristus zjevuje pravdu, že by mohl mít pravdu, 
stojící v rozporu s celým ostatním křesťanstvem 
níbo s jeho velikou většinou. A to je právě pří
pad Husův. On si to myslil. Katolík, člověk spo
lečenství. člověk Církve, proto nikdy nemůže býti 
nadšen jeho postupem, i když sebe upřímněji 
hledá a má hledat pohnutky jeho jednáni vy
světlující. A katolík bude vždy tím věrněji lpět 
na své Církvi a bude neochvějně tvrdit, že dějiny 
daly za pravdu ji. a ne Husovi, ani kterýmkollv 
t. zv. reformátorům, Církev měla své chyby — 
uznáváme. Tak zvaní reformátoři přiměli ne
přímo mnohdy Církev k odložení oněch chyb. 
Stalo se to však ne tlm, že i ona se šla učit k re
formátorům. nýbrž že se jen upřímněji rozpomněla 
na svoje vnitřní zdroje a svoje vnitřní poklady.

Reformátoři uspíšili zajisté technický a vůbec 
přirozený pokrok a rozvoj evropského a americ
kého lidstva a přec to nebylo jejich zamýšleným 
cílem. Toho nedosáhli. Kolik dnešních následov
níků někdejších reformátorů nevěří vůbec v Kri
sta. nevěří vůbec v Boha, žije životem naprosto 
pohanským, ba lépe, bezduchým, živočišným. - Po 
ovoci jejich poznáte je.« A že náboženské ovoce 
všech reformaci, ke kterým dal Hus prvni podnět, 
je trpké, to nemůže nikdo popřít. Z tohoto hledis
ka. které všem časovým změnám na vzdory, bu
deme a musíme vždycky považovali za základní, 
jeví se nám Hus jako postava tragická, zasluhu
jící Především soucit.

Voláni po jednotě bude v životě národním i 
mezinárodním tím dutější a prázdnější, čím dále 
budeme vzdáleni od zdroje vší jednoty: jediného 
pravého Boha a toho, kterého poslal, Ježíše Kri
sta. Kde bychom mohli být. triy. Evropa, celé lid
stvo, kdybychom při naši dnešní výši všeobecného 
vzděláni, o jaké se středověku ani nezdálo a 
při oněch dnešních nesmírných zdrojích přírod
ních sil měli právě onu jednotící silu autentic
kého křestanství? A tak člověku nezbývá než zvo
lat O, altitudo,« jako když se sv. Pavel zamýšlí 
nad osudy svého národa a důvěřovat jako on 
v Boži milosrdenství a jako on se snažit, aby 
mezi námi bylo méně zmatků a zase jako on 
věřit, žc jednou kdysi na konci, ty zmatky přece 
pominou a bude v Cechách bílý den a plno růží 
kolem. ak.

•
Při dopisováni těchto řádek, poukazu

jících na náboženské základy veškeré jed
noty a všech ostatních problémů našeho 
soužití, dostalo se mi do rukv prohlášeni ge
nerála Mac Arthura. jenž byl vrchním ve
litelem ve válce proti Japonsku a dnes nei- 
vyšším správcem poraženého Japonska.

Generál řekl: »Jsem přesvědčen, že za de
set let bude Japonsko křesťanské. I když to 
nebude snad všechno vnějším přestupem, 
bude to aspoň v myšlení a v jednání jeho 
lidu.

Když jsem v době kapitulace prohlásil, že 
rozřešení světových problémů může býti 
ien rozřešeni theologické, myslili si někteří 
lidé, že jsem pozbyl rozumu. Dnes jsem 
o tom přesvědčen ještě pevněji než kdy jin
dy. Ti, kteří mne proto kritisovali. dokázali, 
že nevěří ani v demokracii, ani v křesťan
ství. Jsou to lidé, kteří nemají žádné virv. 
Problémy světa jsou v základě problémy 
duchovní. Hospodářství, mocenská politika, 
"kolektivismus. tn vše isou jenom povrchové 
obtíže, které přicházejí a odcházejí. Pod nimi 
a u kořene většiny našich zmatků je nedo
statek náboženské viry, a čim dříve si to 
uvědomíme, tím dříve budeme mít mír a 
pořádek.«

Zlaté kněžské jubileum kanovníka Málka. 
Dne 18. července 1947 oslaví Msgrc Josef Málek, 
sidelni kanovník staroboleslavský. známý kaza
tel a misionář mariánský. 50 let kněžství. Ju
bilant, ač 75 let stár, stále vzorně působí na vinici 
Páně netoliko jako mariánský kazatel v starobo- 
leslavském kostele Panny Marie, ale také jako 
člen Svatováclavské Ligy pfi měsíčních svato
václavských adoracích, které se konaji za celý 
český národ prvni neděli v měsíci ve starobylé 
kryptě sv. Kosmy a Damiána na mučednictví 
Dědice naši země v kostele svátého Václava ve 
Staré Boleslavi, Kéž Všemohoucí udělí Msgre 
Málkovi hojné požehnáni pro dalši léta.

Myšlenky a rozjímání
Adam M i c k i c w i c z. přeložil O. F. Babic r.

’ BÜH V DUSl.
Když počneš Boha, duše, aí v tvém srdci sílí; 
Už Herod vyslal katy, by ho zavraždili.
A dokud dítě tvoje neuroste v léta, 
uprchni do Egypta před očima světa!

BANKA.
Diviš se. po smrti že naše skromné ctnosti 
vyrůst i mohou v čiré blaho do věčnosti, 
všako nedivíš sc» v bance gros že uložený 
nabývá za staletí milionů ceny.

FILOSOF A BÜH VYHNANEC.
Ze srdci Bůh je vyhnán, statky vezmem po něm 
a zakážeme psát mu. také mluvit o ncm: 
sto hlučných úst naň máme, ostrá pera k tomu — 
a vyhnancc. ten hloupý chce se vrátit domů?...

odstupňovaní pravd.
Jsou pravdy, které mudrce říká lidstvu všemu, 
jsou jiné, které šeptá národu jen svému;
jsou jiné, které svěřit přátelům smi domu, 
a jiné, kterých nesmi zjevit pranikomu.

PRAMENY.
Říkáš: »Ať lidé třeba Bohem pohrdají — 
jenom když čest a lásku k vlasti v úctě mají!« 
Tak říká bloud: »AC pramen v horách ztrati 

vodu — 
jen když mi téci bude z městských vodovodů!«

SFÉRA PL0DÜ.
Strom musí, aby mohl kvést a plody dávat, 
listím i haluzemi vzduchem volně mávat.
Ač všechny živné šťávy z lůr.a země béře, 
ovoce dáti může jen ve vyšší sféře. ,

ROMAN PŘELOŽENÝ DO VŠECH 

SVĚTOVÝCH JAZYKŮ

FRANZ WERFEL

Píseň o Bernadette

Tato kniha pražského rodá
ka, spisovatele světového 
jména je nepochybné událos
ti na našem knižním trhu. Ro
mán ie zfilmován americkou 
společnosti 20th Century- 
Fox a patři i do Vaii knihovny 
Přeložila Jitka Fučíková

Brož. r50 Kčst váz. z 75 Kís

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD 

PRAHA TI, KARLOVO NÄM. j

Zajistěte si jej u svého knihkupec!

* Ozdravovna pro kněze IKA (u Opatic) opět v pro
vozu. Mnoha naéim českým knčžim již známá krásná 
ozdravovna pro kněze v Tce byla opři otevřena. Ko
lem domu pěkná zelená zahrada přímo u moře a moc
nosti bezprostředního koupáni. Vlakem lze Jeti alt do 
Matulje nebo do Rjeky a odtud autobusem do IKY. 
Denní pense 500 Jugosl. lir (150 din.). Přihlášky přijímá: 
SVECENICKI DOM - IKA - ICICI. ISTRA (Jugoslavia).

P. M. Prokoph, SJ„ misionář v Sev. Rhodesii:

Na černé líše
Na svých toulkách po Evropě žil jsem tak bez

starostně, ponechávaje Pánu Bohu péči o misii, 
lile, vstupuji opět do své dílny — a padá ná mne 
velká tíha odpovědnosti. Prvni starosti po tak 
dlouhé nepřítomnosti bylo zvisitovat celou misii, 
hlavně školy, mám celkem 3500 děti nu 95 ven
kovských školách. Bouře stále zuli, útoky ne
ustaly. nejsou-li tedy škody, ztráty, nebezpečí. Mi
sionář. který mě zastupoval, byl téměř ustavičně 
churav. po vánocích bvl nucen přerušit svoji 
školní docházku, vyučováni spočívalo jedině na 
domorodých učitelích, ne vždy spolehlivých.

Druhého dne vkročím do třídy v Chlkuni: ti 
dobři, kteří se chtěli opravdu učit, vydechli uleh
čené, pro ty ostatní znamenalo moje zjeveni soud 
spravedlnosti.

Bujíte zdrávi, moli černí hoši, budu vám vy
právěl o zemi bilých bratři. Co je u vás nového? 
Ano. slyšel 1sem. Matěj zmizel! Nemusím litoval, 
ať si teď vřešti s opicemi v džungli. Ale zdá sc 
mi. že loďka vaši pilnosti zabředla v shnilém bah
ně. Čiňte se. hoši, za 14 dni máte examina. Každý 
ať si řekne: Musim ziskat statni učitelský diplom. 
Učitelů do školy potřebujeme jako deště. Je vás 
letos hodně nikdy nebylo tolik uchazečů, mám 
z toho radost, ale zkoušky nebudou lehké. Dou
fám. že nebudou pohromy a ukážete, že jste z ka
tolické misie a školy. Lenochům řádně zatopím, 
těch 14 dní, myslím, postačí, aby spasitelně po
znali. jak se dýchá v pekle.

Téhož dne jsem si ještě zaskočil do školy se
střiček. Tolik mi bylo teskno po těch černých 
kloučcích! Mám je ze srdce rád. Vždyť je to tak 
čiperné, čtveračivé až k smíchu a přece tak dojí
mavé.

Listoví mangovníku tvořilo střechu, v pozadí si 
slunce pohrávalo zlatém v zelených travinách, 
vpředu proti světlu chvěly se siluety černoušků 
jako stinové obrázky na stěně, všechny na jednu 
kopyto: kučeravé koule, zasazené do krátkých ra
mínek. kolem jakéhosi opasku slavnostně vyvěše
ný cár. konečně nohy — ó je. ty nohy, které měly 
sto chuti dát se do běhu — no. zkrátka, africky 
klasické.

Soumrak už se blížil. Sestra vysvětlovala prá
vě tajemstvi vykoupení a aby ještě vlče upoutala 
pozornost batongských stínových obrázků», po
věsila křížek svého růžence na pahýl starého plně. 
Když domluvila, dala opět růženec do kahsy a po
kynula děckám k odchodu. Dvakrát je nikdo vy
bízet nemusel, uposlechli s nadšením, vyřítili se 
ven — ale tentokrát stoji hráz v cestě: znenadání 
ozval se známý hlas, můj hlas, který jsem naladil 
dobrácky.

»Tož tak. ptáčata se rozletuji!« a mírnými po
kynem zatlačil jsem jejich .rozběhlý příval zpět 
do lavic. Vždyť i pro tyto malé filosofy je dnes 
den zkoušky. Důležitá záležitost. Odkašlal jsem 
si: »No, tak se na to podíváme, ty tam. Petříku, 
kolikpak je Pánů Bohů?«

»Jeden, můj fata.«
»Vidi Pán Bůh všecko?«
»Ano. prosím, můj fata.«
»Slyší všecko?«
»Ovšem že, můj fata.«
»Ale na mou věru, kdepak je ten Mguri, Pán 

Bůh?«
»Všude,« vyhrkne to hrdě z toho nejmenšiho.
»Hm, všude, pravíš..,« zatvářím se starost- 

vě. »Všude? Já ho však nevidím.«
To je lined všecky zarazí, ti, co stáli, aby na 

mne lépe viděli, si usednou, co seděli, povstanou, 
všichni hluboce přemýšlej!.

»Ne. ne, iá ho tu nevidím.« opakuji s dráždi- 
vou zarytosti nevěřícího.

Mlčeni! Tu náhle jeden z nepatrných žáčků 
se vztyčí, mrskne ručkou směrem k Sestře, a iásá: 
»Už to vím. můj fata, je v iejí kapse.«

Všichni byli nadšeni jeho nápadem, který za
chránil jejich katolickou čest a křičí o překot: 
Ano. ano. fata, v kapse naši Sestřičky. Proto ty 

ho nevidíš!«
Chtěj nechtěj musel jsem se smát takové theo

logické vyspělosti svých farníků. Byli za to pro
puštěni k večeři.

Následujícího dne velký Kristus na kříži. který 
jsem si přivezl z vlasti, byl zavěšen na kmeni 
starého mangovníku.

Sotva jsem sc rozhled! po Chikuni, už mě to 
neodolatelně pudilo ven. Nejrve k jihu, kde je 

krai nejobtížnějši, nejneznámějši, i mnou poně
kud zanedbávaný. Cesty jdou nahoru, dolů v ne
vypočitatelném rozmachu. Svahy hor jsou přikrč, 
útesy» skal strmé, sestup do ůdoli tak namáhavý. 
A co. kypím silou, kterou mě zásobila Evropa, 
nevadi trochu únavy, hodně jsem zpohodlněl 
v Praze, musím se opět dostat do bývalé formy.
V době horka jsou ůdoli nesnesitelná, za dešťů 
jsou cesty nemožné. Ale nyní už začíná pomale 
naše zima, cestováni je příjemné.

Prvních 20 km mohu zdolat autem ačkoli člo
věk nikdy nevi, zda projede písčitým řečištěm.
V nejbližši škole jsem nechal vůz. učitel mi dal 
čtyři hochy průvodce, ponesou za mnou přenosný 
oltář, stan, přikrývky na přenocováni, zavazadla. 
Třebas zdejší stezky byly pro mne neznámé, dal 
jsem se svésti jeiich chválou z list černých nosičů 
— ti černi ďáblici projedou i místa závratná — a 
sedl jsem na kolo. Krutě jsem ťo odpykal. Ó. teď 
už vím. proč Římané nazývali zavazadla »impe
dimenta«. Chvíli jsem jel na kole, nějakých 200 
metrů, všechno, jen ne pohodlně, poskakoval jsem 
v sedle přes výmolky a kameny horské pěšiny, 
ale hned zase slézám a tlačím kolo, tlačím celou 
hodinu. Snad to nebude horši, vzdychám v srdci, 
když tu pojednou pěšina mizí, přede mnou sráz a 
skála. Beru kolo na ramenaxa velmi svízelně 
šplhám dolů. V jednom okamžiku, div že jsem se 
nezřitil střemhlav do propasti, kolo se mi zadrhlo 
za krk, stáhlo mě kus dolů a zarazilo se na skal
ním výstupku. Vysílen a roztrpčen neschůdnosti 
cesty, odhodil jsem kolo jako proklaté jho. ne
chal jsem je ležet v křoví a dál jsem šlapal pěšky 
mnohem pohodlněji.

V houštině mihla se temná postava. Bližim se 
k vesnici. Sem civilisace ještě nepronikla, oděv je 
přepychem. Cím bliže k Zambezi, tím méně máji 
na sobě. Dospěli mají kolem pasu kus hadru. Lépe 
oděni jsou mladíci a děvčata, která viděla svět, 
to jest byla ve městě.

Škola je zde od roku 1933. ale všechny děti 
jsou dosud, katechumeny, neboť pohanství ie tu 
příliš silné a potom, misionář může je navštívit 
nanejvýše jednou za rok. Bližime se ko škole. Co 
to? Už z dálky slyším hluk a hlasy. Nosiči mě 
předběhli tajnými zkratkami, jež znaji jenom oni 
ve svých lesích, a dospěl! k cíli i s mými zava

zadly dřiv než já, který jsem »jel na kole«, hned 
pak uvědomili osadu o příchodu misionáře.

Déti seděly po skupinách a opakovaly si kate
chismus. Potichu se učit nedovedou. Cim větší 
hluk tim lépe jim to leze do hlavy. Paměť ma.ii 
výbornou, jako všecky děti přírody, ovšem vědět 
neznamená ještě rozumět.

Přichází se představit katechista a vitá mě 
s evropské cesty. »Otče, staré tetě Netumbě ie 
velmi zle.« — »Dobrá, po vyučováni se tam po
divám!«

»Chtěla bys být pokřtěna?*,  ptám se stařeny, 
se kterou jsem nemíval mnoho styků, kterou však 
Anna, dokud zde byla, poučovala ve víře.

»Ne. ne, ne!« odmítá stařena rozhorleně.
Začnu hovořit o Anně a snažím se tetu potěšit. 

Tu to z ní vyleze: jediný důvod, proč nechce být 
pokřtěna, je ten. že pokřtěni mohou prý být je
nom mládi, ti, co chodí ještě do školy, tak sl 
mysli.

Zatim shromáždily se kolem ni sousedky a 
přibuzni, mnozi ještě pohané, ale všichni ji snažné 
domlouvají.' ať se dá pokřtít, jinak nepřijde do 
nebe. Třebas pohané, přece jsou přesvědčeni 
o nutnosti křtu ke spáse — to už je veliké pozná
ni a dar shůry. Konečně starucha svolila.

Někdy se člověk malomyslně táže, zda to stojí 
za námahu, kázat těm lidem křesťanství a udržo
vat školy. Mamá práce! Zdánlivě. Najednou se 
ukáže, že simě Božího slova zapustilo kořeny 
v dobré půdě jejich srdcí.

Jeden otec z příbuzenstva Annina přistoupil ke 
mně a prosil, zda-li by i jeho dcera směla lit do 
kláštera. O. diky Boži! Hle. černošský otec sám 
nabízí své dítě do služby Boží. Tak duch křesťan
ský ponenáhlu vniká do rodin Batongů. přetvo- 
řuje smýšlení, usnadňuje divkám vstup do stavu, 
který už s hlediska přirozeného považuji právem 
za veliké vysvobozeni a povznesení sociální.

Cestou potkávám Antonina, bývalého žáka mi
sie. Leži natažen ve,stínu před chatou svého otce 
a je zjevně blažen v tomto stavu. »Hei. dobrý 
den. Tondo! Copak děláš?« — »Odpočívám. Fat
her. odpočívám.« odpovídá ústy široce rozesmá
tými. — »E, ty starý lenochu .ještě tě to neuna
vilo. pořád odpočívat?« — »O nc. Father, neuna
vilo!«. směje se rozpačitě, neboť i jemu to patrně 
připadalo komické.



Hospodářský rád
Člověk a jeho jednotlivé stránky.

III.
Třeti skutečnosti, kterou u čiověka žádný ro

zumný nebude popírat, je jeho skutečnost du
chovni. Tento prvek, projevující se v rozumnosti a 
vůli, nazýváme také tak pro jeho výlučně nehmot
nou povahu. Každý z nás si může docela svobodné, 
ničím nedonucen zevnitř určit, co chce zitra udě
lat (třeba, že podnikne výlet na Mars), přesto, že 
to fysicky neni uskutečnitelné, každý z nás se 
snaží, iít za dobrým, vždv lepším, mnohdy nedo
sažitelným. Nic ho nemůže uspokojit.

My. poutnici nai této kocábce, každý z nás. se 
snažíme, docela nutně, ustavičně (a třeba si to 
často neuvědomuje, ale vždy je to jenom tento 
životni prvek, který- nás žene) .dosáhnout neko
nečna, skutečného Nekonečna, ať už je v tápáni 
a hádáni nazýváme jakkoliv!

Obě dvě složky naši vůle, totiž svoboda a tou
ha po Nekonečnu, jsou důkazem jeji nehmotnosti. 
Hmota je vždycky omezena a determinována 
zvenčí. Nemůže sc zevnitř samostatně a svobodně 
rozhodnout pro to nebo ono. Podobně je také hmo
ta jako laková celá ponořena do sebe. uzavřená 
v sobě, nutné konečná, bez iakékoliv touhy vyjit 
ze sebe. pozdvihnout se nad sebe, žádné touhy 
po Nekonečnu v ni neni.

Zrovna tak je to se dvěma základními prvky 
rozumnosti člověka, pojmem a soudím. Také tyto 
dokazuji, že naše myšleni ie svou přirozenosti ne
hmotné.

Na přiklad; Náš pojem domu se úplně Uši 
od našeho nynějšího vjemu, od domu nyni pozo
rovaného. nebo od představy domu, který jsem 
kdysi viděl. I nynější vjem, i někdejší představa 
mail jenom konkrétní znaky: výšku, barvu, šířku, 
styl, zatím, co pojem domu nemá ani jeden z těch
to znaků. Neboť, kdyby nemél třeba jen jeden 
znak, nenáležel by už tomuto domu, zrovna tak, 
jako celé řadě jiných domu, u nichž se tvto znaky 
nevyskytují. Ale pojem není ani nejasný mosai
kový obraz, složený ze všech obrazů domů, které 
jsem doposud viděl neboť tc-nto složený obraz 
je opět úplně jiným, skutečným obrazem, který 
nejen že se nehodí k všem domům, ale jako 
takový neodpovídá ani jednomu z doposud po
znaných. zatím, co pod náš pojem můžeme za
hrnovat každý jednotlivý dúm: minulý, nynější 
i budoucí.

Pojem je tedy bez jakéhokoliv skutečného 
znaku a přece ie úplně jasný. Co je to jiného, než 
důkaz naprosto nehmotné duchovnosti. pojmu a 
toho, že pramen, počátek a nositel pojmů, duch, 
musí mit taktéž nehmotnou, duchovni přirozenost.

Totéž platí o soudech. Květ má bílou nebo 
červenou barvu, hvězdicový nebo motýlový tvar, 
ale nikde není na něm napsáno, že to bílé je něco 
jiného, než to červené, že to tmavě modré je po
dobné tomu světlejšímu. Tim chci říci, že v hmot
né skutečnosti nikde nepozorujeme rozdílu jako 
takového nebo podobnosti jako takové a přece 
každý soud obsahuje v sobě tvrzeni o totožnosti 
nebo nejednotnosli subjektu a predikátu. A poně
vadž tyto vlastnosti nejsou obsaženy v jejich 

I hmotné skutečnosti, mohl jc zjistit jen nehmotný 
princip, t. 1. duch, který je zároveň vyzdvihuje 
nad subjekt i nad predikát, a podává důkaz 
o jejich totožnosti nebo nejednotnosti.

A tak pojmy a soudy, ve kterých každý z nás 
nevyhnutelné myslí, ustavičně a docela životně 
dokazuji, že v nás kromě fysiologické a emocio
nální skutečnosti existuje ještě skutečnost třeti 
— duchovnost.

Jejími charakteristickými znaky jsou chtěni 
dobra a poznáni pravdy. Ale zrovna lak jako vůle, 
která jde za svým subjektivním dobrem (vůle se 
totiž nikdy nerozhoduje pro zlo — lv objektiv
ním zlu třeba vidi ze svého vlastního subjektiv
ního hlediska jakési dobro) se neomezí jen na 
toto omezeni dobra, ale louži po dobru skuteč
ném. objektivním, nesmírném, absolutním, tak i 
myšlénkovost se neomezuje jen na tvořeni po
jmů a soudů (ačkoliv i to by už samo o sobě do
kazovalo jeji duchovnost). ale joe sama za objek
tivní pravdou, t. j. shodou poznání se skutečnosti, 
jde za absolutní pravdou, která má universální 
hodnotu a nutné piati bez ohledu na měnící se po
měry a čas. touží po absolutní pravdě, a lim také 
íe zaměřena a otey řena pro, Nekonečno. Abso
lutno a Transcedentno. A teprve tehdy, když se 
dotýkáme Absolutna, kdy se vůči Němu úplné ote
vřeme. dostane obraz podstatné lidské přirozeno
sti, dostaneme skutečného, úplného člověka.

Abychom to alespoň částečně naznačili, vy- 
půjime si z geometrie jehlan. Jeho základna, sto
jící na zemi, představuje anorganickou a biolo- 
gicko-fysiologickou. hmotnou část lidské přiroze
nosti. Jeho stěny, které se opírají o základnu, 
směřuji vzhůru a představují emocionálnost člo
věka (citovost). Tato součást jeho.skutečnosti, pod
míněná a hluboko zápolená do bioiogicko-fysiolo- 
gické základny ie zároveň prosáknutá smyslem 
vyššího duchovního života.

Celý lehlan. t. i. základna i stěny zevnitř na
plňuje. vědomé usměrňuje, spojuje a seřaďuje 
třetí, nejvyšši skutečnost, která se iako nějaká 
spirála dotýká základny, stěn i vnitřku, zdvihaje 
sebe I všechno, směrem nahoru, ale nezůstává 
v jehlanu, neuspokojuje se ani jejím nejvyšším 
vrcholem, nýbrž se nutně probiji ven a svou pod
statnou a nevyhnutelnou tužbou rozumu po ab
solutní pravdě a vůle po absolutním dobru se 
snaži dosáhnout nekonečno, transcendentnost — 
Boha, a neuspokojí se. dokud nepřijde do styku 
osobně s Nim. ienž jediný Ji může naplnit.

A právě pro tuto touhu duchovního principů 
a ie.ho základním uzpůsobením k dosaženi Jeho, 
je člověk skutečnosti v kosmě vskutku jedineč
nou, lidskou osobou, nositelem nejvyšši důstoj
ností .ale zároveň nejvyšši odpovědnosti. Tim si 
také uvědomuje svůj cíl, přestává být prostřed
kem kohokoliv, nosí v sobě věěnv smysi a záro
veň je zevnitř spjat se všemi lidmi, nositeli lid
ské přirozenosti, zrovna jako s ostatními stvoře
ními v kosmu, které jsou dilem stejného prapra- 
mone a směřuji k stejnému transcendentálnimu 
cíli. Pavel Zor.

Co viděl a cíiil Polák v Praze
V krakovském katolickém »Tygodniku Po- 

wszechnym píše Stefan Kisielewsky o svých 
dojmech z návštěvy Prahy. Je to do značné miry 
obraz naší národní povahy, jak ji dnešní Polák 
vidí. Soudíme, že je uít tečno, tyto názory znát.

Musím se přiznat, že jsem se jako Varšavan. 
který prožil válku, okupaci i povstání v »sirenním 
hcadě« varšavském, nemohl v první dny sůěho 
pobytu v Praze zbavit vidiny nepřítomné, ba 
vlas ně již neexistující, předválečné Varšavy. Ta 
mne pronásledovala na každém kroku mých tou- 
lek po malebných zákoutích Starého města praž
ského a naplňovala mne neustále pocity ne 
zrovna příjemnými: smutku, závisti a clzoty. 
Chodil iscm tedy první dny po Praze ve špatné 
náladě. zahoiklý. znechucený, takže jsem neměl 
oči pro toto krásné mésto. A nač se dívat? Vždyť 
předem jsem věděl, že uvidím krásné nezničené, 
skoro milionové mésto se staletými památkami 
kulturními dobv staré, i moderní, mésto gotiky 
i baroka dobře stavitelsky zladěné, Prahu stově
žatou, s nádhernými paláci a kostely, tonoucími 
v zeleni parků a zahrad, prosycenou středověkou 
poesií úzkých klikatých uliček a zákoutí s jedi
nečně krásnými Hradčanami poeticky kouzelný
mi. neuvěřitelně malebnými a romantickými, od
kud se otvírají široké rozhled v na Vltavu a celé 
město staré 1 nové, se střízlivým, přesným a uspě
chaným dneškem, s ruchem aut a tramvaji, všude 
vzornou organisaci. soulad a reálnost. Je zajisté 
nesnadné těšit se z toho všeho člověku, jenž má 
stále před očima trosky. Povisli a Podolí, zříce
niny Starého Města, spoušť Ghetta i malebné 
posvíceni Maršálxovské. Takový člověk cítí se 
zde zbytečným, anachronickým jako úryvek ná
ročné pathetlcké básně na s'arém špinavém listě.

Ještě zbytečnějším cítil jsem se. když jsem 
druhého dne stanul na Václavském náměstí upro
střed arclveselého. hlučného rozjásaného lidu, sla
vičího výročí svého osvobozeni. Známé náměstí, 
jež se nachází v samém srdci města. Jest bohatě 
osvětleno neonovými reklamami nesčetnými 
světly a žárovkami. Tímto ohromným, dlouhým 
bulvárem tlačí se jako hadi nesčíslné davy 
uprostřed bezstarostných, radostných, tancujících 
skupin za zvuku mnoha orchestrů a tak celé to 
velké náměstí jest jako kolosální taneční síň, kde 
rozesmáté párky tancuji polky a valčíky (swing 
se v Praze vůbec netači). A všechna ta veselost 
koná se bez kapky alkoholu, bez nebezpeíi prač
ky. bez hurrtbuku — prostě je to spontánní mani
festace stejně se radujících z osvobození, mani
festace jednoty, a svobodné radostné discipliny, 
vlastenectví, bez skřípotu falešných tónů, nebo 
positivních, zištných úmyslů.

Závist hlodala v mém nitru ustavičně — cítil 
jsem se cizím v tom davu i té lidové siavnosti 
zrovna jako kdysi před lety ve Švýcarsku kde 
jsem byl jako jinoch přítomen podobné lidové 
slavnosti.

Nesporně — v CSR způsob politického myšle
ní, národní solidarita, ba i formy zábav a slav
ností jsou něčim západním — lekl bych CSR je 
slovanským Švýcarskem.

Mluví se zde mnoho o slovanské vzájemnosti 
a přece v Praze jsem se citil docela ftezky na 
západě, tak trochu jako příchozí z kraje mohyl a 
trosek, z kraje 'bouřek a důlek. nebo jako host 
v precisně organizovaném státečku loutek. Vše je 
zde promyšlené, zajištěné, vspořádané, rozvážné 
a opatrně, my máme daleko do toho, záviděl jsem 
jim a přece začal se mne pomalu zmocňovat irra- 
cionálni. absurdní pocit převahy, převáhy pathosu 
nad střízlivosti, cílového nadšeni nad rozvahou, 
ba dokonce převahy trosek rad městem nedotče
ným. Takové pocity nikomu nedoporučuji, na
opak — vždy a všude v diskusích i rozhovorech

Dr. R. W. Hynek:

Mezinárodni kongres katolických lékařů 
v Lisaboně

Po různých obtížích podař.lo se naši českoslo
venské delegaci: dr. M. Ort, Dr. K. Svoboda a Dr. 
R. W. Hynek dostati se vzdušnou cestou do tohoto 
hlavního města Portugal, kde jame byli presidiem 
kongresu, hlavně dr. Santana Cariosem. generál
ním sekretářem, velmi srdečně přijati a ubyto
váni ve velkém hotelu nádherného mořského lá
zeňského mista v Estorilu.

Již z Brazílie z dřívější doby měl jsem nej
lepší zkušenosti s laskavostí, srdečnosti a pocti
vosti Portugalců, ale zde se věru překonávali, ví
tajíce nás, zvláště jako jediné Slovany, přišedši 
tu na kongres.

A byla to sešlost věru znaménitá: Vedle hoj
ného počtu domácích členů portugalského sdru
ženi katolických lékařů sv. Lukáše, vydávajícího 
vlastni časopis (i za války vycházející) »Accao 
Medica bylo tu mnoho Španělů, dále Francouzů, 
Holanďanů. Velké množství bylo Belgičanů pod 
vůdcovstvím Dra Rául dc Guchtcneera, svola
vatele prvého tohoto kongresu do Bruselu 1930 a 
zároveň presidenta světového Svazu lékařských 
společnosti sv. Lukáše. Též Dánové přijeli, a vel
kou pozornost vzbuzovala jediná Svédl^a z Upsa
ly. která z celkového počtu tři katolických lékařů 
švédských kongres navštívila. Z Anglie přijel 
Dr. W. B. J. Pemberton, delegát British Medical 
Association, rovněž Irsko vyslalo svého delegáta, 
jakož i Kanada v osobě univ. prof, sociální hy
gieny dr. W. Ix? Blonda z Quebecku. Dále byly za
stoupeny Spojené státy, Brasille. Argentina, Chile 
a Peru.

Předsedou kongresu byl předseda portugalské
ho sv. Lukáše, univ. prof. dr. Joao Maria Porto 
z Coimbry. Eylo tu mnoho dalších znamenitých 
lidi, univ. profesorů Dr. Octave Pasteau, urolog 
z Pařiže. pref. Vallejo dc Simon z Madridu, před
nášející nemoce Infekční, prof, biologie z. římské 
lék. fakulty Dr. Luigi Gedda, president katolické 
Akce italské, jakož i Mládeže katolické, tamtéž 
známý badatel o posv. Rubáš! turinském atd., atd. 
Účastníků bylo celkem přes stopadesát...

Kongres byl doprovázen výstavou knih kato
lických autorů-lékařů. mezi nimiž na vhodném

politických kladl jsem a budu vždy Cechy klást 
za přiklad rozumu a taktiky, discipliny i realis
tického patriotismu, v mnoha věcech zůstali isme 
opravdu daleko za nimi a mnohému se od nich 
musíme učit. Přece však nemohl jsem potlačit 
vědomi převahy, které se ve mně dralo na povrch 
a čemuž isem se nebránil. Toto vědomi mi umož
nilo zbavit se komplexu závisti, talk, že jsem 
s nimi, s Cechy, jednal jako rovný s rovným a 
učinil jsem sl o nich obraz objektivní. A tak. 
když jsem se s nimi sblížil, poznal jsem, že i oni 
máji na dně svého nitra malý komplex, zcela 
opačný totiž pocit určité méněcennosti vůči nám 
Polákům: nedostatek heroismu. který jsme světu 
dali v této válce, hlavně Varšava. Prolo nikdo 
zde. od nejnižšiho do nejvyššího. nedrží se vědo
mě programu politiky realistické, nikdo nehlásá 
doktrínu politického oportunismu. za to však 
všichni s ohněm ve tváři hovoří o třidennim praž
ském povstání, zavražděni Heydrichové. o Lidi- 
cích aid.

Nenávist a odpor k Němcům jsou zde silnější 
— zvláštní paradoxní ziev — vášnivější než 
v Polsku. Nesetkal jsem se ani jednou s názorem, 
že moudřejší polská politika vůči Němcům bvla 
by nám bývala záhodnějši. neboře bychom si byli 
ušetřili část svých strašných škod touto poli
tikou.

Realismus, ukázněnost zdrženlivost — vlast
nosti tak příznačné pro českou politiku, nevyplý
vají však z nějakého uvědomělého přemítáni, 
z nějakých racionalistiokých koncepci. Zdá se mi 
spíše, že tyto vlastnosti vyvěrají přímo z in- 
stinkiu. ze struktury české duše, ze zvyku, kde 
hlavní roli hrálv pohnutlivé. těžké boje českého 
národa s Němci- Jsou to dějiny odedávna demo
kratického lidu, který pozbyl své šlechty v kru
tých a krvavých válkéch s Němci. Tak jako 
v Polsku přemocný a zcela nepřiměřený vliv 
polské šlechty vytvořil typ kultury šlechtické a 
touto zasáhl i sedláka a dělnčka tak. že šlech
tický rys je tak charakteristický polskému ná
rodnímu duchu, tak zase vlastním rysem české 
národní povahy jest demokratičnost maloměšfan- 
ská a dělnická, poněvadž tyto složky národa mu
sily se obzvláště uplatňovat v dobách české ne
svobody a těžkých bojů o zachováni národni exi
stence. Tento povahový rozdíl, tento rozdíl typu 
kultury cíli se na každém kroku. Cíli se též ne
dostatek tvůrčích zdrojů bezprostředních »z prv
ní ruky«. Česká kultura je méně originální, 'je 
spíše universalistická, vice evropská než národni, 
je málo rozmanitá, skoro šablonovitá. za to však 
nepoměrně rozšířenější a hlouběji zakořeněná než 
v Polsku a to ve všech vrstvách.

.Totéž platí i o politice. Neobyčejně obratná a 
úspěšná je politika presidenta Beneše, který se 
přesně objevil v Košicích v okamžiku osvobo
zeni tohoto města a používaje v podstatě velmi 
jednoduchých, takt.ca klasických method, sjedno
til rychle obojí emigraci: londýnskou a moskev
skou v iedné vládě. Beneš je symbolem Repu
bliky .. • Opravdový realista musi počitat s men
talitou lidu jako s konkrétním činitelem prvé 
třídy. Toho nepochopil na př. Dmowski. jehož 
politický program, uložený v knize »Polityka pol
ska i odbudowa panstva« nebyl jistě horši ani 
méně střízlivý než program Masarykův nebo Be
nešův — přesto však Dmowski, tak úspěšný za 
války na poli mezinárodním, v Polsku nedosáhl 
nikdy vlády nad lidem, jako Masaryk a Beneš 
v Cechách a to tim. že nepochopil nutnost styku 
s lidem a jeho' mentalitu.

Když jsem se v Národním divadle zadíval do 
tváře presidenta Beneše, v jeho presidentské lóži, 
viděl jsem v ní právě jakoby odlesk, české duše 

(Dokončeni na str. 4.)

místě umístěny byly i moje spisy. Výstavu zaha
joval sám ministr školství. Byla velmi bohatá: 
Celý tlustý katalog vystavovaných knih podával 
jeji obraz.

Kongres jenž trval od 17. do 23. června, byl 
zahájen slavnostní recepci u J. Em. kardinála 
patriarchy D. M. C. Cerelry v místnostech slav
ného Zeměpisného ústavu. Ostatní schůze konaly 
se v slavnostní sini lékařské fakulty a to na uni
versitních klinikách nemocnice sv. Josefa v Li
saboně.

Hlavním thematem kongřesu byla obšírná de
bata. jež měla objasniti nejdůležitější otázky lé
kařské v současnosti, t. j. postavení dosavadní 
volné praxe lékařské vůči nastávajícímu jejímu 
zpokladenšténi či kolektivisaci státem či jiným 
veřejným orgánem zdravotnictví. Jak se k této 
ožehavé otázce má postaviti svědomitý lékař ka
tolický. jemuž etika křesťanská ukládá mimořád
né povinnosti?

Přednášek o tomto thématu. iakož i diskuse 
súčastnlli se všichni vynikající představitelé kon
gresu. uznávajíce jak polřebu lékařské pomoci 
neiširším vrstvám tak I naléhavou povinnost usi
lováni, aby se kolekttvisovaná medicina nestala 
bezduchým , úředním'výkonem k převeliké škodě 
Jak pacientů, tak i vědy i uměni lékařského vů
bec. Byla tu čilá výměna názorů, ale záhy se 'K>- 
znalo. že nelze tuto otázku řešit) všeobecně, nýbrž 
že se musí přihlížet! k zákonným ustanovením 
jednotlivých států v jejich sociálně-zdravotních 
programech, k čemuž dány direktivy a směrnice. 
Proti nemocenskému pojištěni povinnému dává
na však přednost pojištěni u soukromých pojiš
ťoven.

Vedle těchto hlavních otázek byla přetřásána 
celá řada styčných bodů lékařství a křesťanství, 
zejména co se týče mlssii, zdrženlivosti pohlavní, 
charity, katolické akce. výchoVy. léčeni duši, umě
lého oplozováni, eugeniky rodinné atd. Taktéž pro- 
projednávána otázka svět, organisace katolických 
lékařů a po delších debatách a návrzích usneseno 
přičlenili se celkově k sekci Pax Romana pro ka
tolickou inteligenci. *

Pius XL a Churchill
Ptáte se. co mají společného? Zálibu pro velké 

doby a velké činy. V roce 1938 řekl Pius XI. u nás 
tak dobře známému kardinálu Verdierovi: »Dě
kuji Pánu Bohu každý den. že mohu žiti právě 
v této době, v těchto okolnostech. Tato všeobecná 
mravni. ba Všestranná krise nemá v dějinách svě
ta vůbec rovné. Musíme býti hrdi na to. že jsme 
svědky a do jisté míry spoluúčinkující tohoto 
grandiosního dramatu. Dobro a zlo zápasí spolu 
v obrovitém souboji. V takové době nemá nikdo 
práva zůstali stranou, zůstati prostředni. A jsem 
list, že naše Církev vyjde z těchto mohutných 
převratů ještě krásnější a přizpůsobenější potře
bám přítomnosti.- Tak tedy mluví Pius XI.

A Churchill? 29. října 1941 mluvil k žákům 
školy v Harrow do které sám kdysi chodil. Při
pomněl. že Anglie přestála již to nejhorší. že není 
již sama v boji, jako před rokem, když tam na
posled mluvil a pak pokračoval: »Zpívali jsme 
zde sloku iedné školní písně; zpívali jste tu dal
ší sloku napsanou mně k pocté: byl jsem ji značné 
polichocen a dnes jste ji opakovali: ale je tam 
jedno slovo, které chci změnit, chtěl jsem to už 

1 loni, ale neodvážil jsem se. Je to verš:
»Nechválíme méně v temnějších dnech« 
Dosáhl jsem dovoleni pana ředitele, abych 

změnil »temnějších« na »ostřejších«:
»Nechválíme méně v ostřejších dnech«.
Nemluvme o temnějších dnech: mluvme raději 

o ostřejších dnech. Tohle nejsou temné dny: tohle 
jsou veliké dny — největší dny. jaké kdy naše 
země prožila; musíme všichni děkovat Bohu, že 
nám bylo dovoleno, abychom každý podle své 
možnosti měli svůj podíl v tom. aby tyto dny se 
stale hodnými paměti v historii našeho národa.« 

Churchill jako politik jistě neni neomylný. 
Jako straník, iako vůdce strany, se snad ani ne
může vyhnout leckteré demagogii, zkrátka lec
čemus. co se nám na něm nelibí, v čemž můžeme 
a někdy musíme být jiného míněni. Jako válečný 
vůdce Anglie sě skutečně poctivé přičinil, aby »ony 
dny sc staly hodnými pamětí v historii jeho ná
roda. •• Byl skutečně v prvních řadách. Dokazuje 
to mimo jiné tato historka ze dnů. které před
cházely bezprostředně invasi v Normandii.

V pátek dne 2. června odpoledne přibyl Chur
chill a maršál Smuts neočekávaně do stanu Eisen- 
howerova, když byl před tim na nábřeží přihlížel, 
jak se nakládá materiál. Tito tří mužové rozmlou
vali pak asi hodinu spolu. Churchill při tom vy
slovil svůj úmysl, že chce totiž provázeti první 
útočné vlny. Generál Eisenhower nebral tato to- 
hlašováni premiérova vážně Churchill však do
kazoval. že to mysli vážně, zkrátka trval na svém. 
Eisenhower na to bez okolků prohlásil, že je ne
možno. aby se zúčastnil vyloděni prvního dne. Při
pomněl předsedovi anglické vlády, že kdyby se 
mu něco stalo, bylo by všecko v zemi desorgani- 
sováno a celý průběh vojenských operaci že by 
byl ohrožen.

— Kromě toho, pokračoval Eisenhower, váleč
ná loď. na které byste se chtěl sůčastnit invase. 
bv musila mit zcela zvláštní ochranu, mnohem sil
nější než ostatní lodi, a to vše ie zbytečné kompli
kováni situace.

Churchill však byl tvrdohlavý: Konec konců 
jsem přece ministrem národni obrany. Mohu 
vstoupit na palubu kterékoliv jednotky králov
ského loďstva iako důstojník. Ani nejvyšši spo
jenecký velitel nemůže přece mluvit do složení 
štábu jednotlivých britských lodi.

Zatim co ministerský předseda takto disku
toval. byl upozorněn, že ho volá teicfon z Bucking- 
hamského paláce. Král se totiž dověděl, proč jel 
Churchill k Eisenhowcrovi a proto mu naléhavé 
oznamoval, že nemůže pod žádnou záminkou po
čitat s tim. že by se vylodil ve Francii zrovna 
v prvni den invase.«

Den modliteb v Anglii
Šestý červenec byl v Anglii dnem modliteb. 

Kardinál Griffin vydal jménem všech katolic
kých biskupů k tomuto dni následující ustano
veni:

Král vyzval na neděli 6. července svůj národ 
k modlitbě. Loyální katoličtí poddáni Jeho Ve
ličenstva ochotně uposlechnou této výzvy. Za 
temných dnů války odpovídal lid této země rád. 
když byl vyzván, aby se odevzdal do rukou Boha 
všemohoucího. Dnes potřebujeme vice než l:Jy 
jindy vedeni Ducha sv.. jak k zdárnému řízení 
záležitosti své vlastni země, tak k tomu cíli, aby
chom zajistili spravedlivý a trvalý mir a aby se 
nezdálo, že jsme zapomněli na vznešené zásady, 
pro které jsme bojovali a pro kleré naše mládež 
obětovala své životy. Dáváme dovoleni k vysta
veni nejsvétčjší Svátosti v tento den od poslední 
mše sv. až do večerních bohoslužeb.

Doporučujeme všem věřícím a zvláště dětem, 
aby přijaly svaté přijímání a aby se upřímně 
modlily k Pánu Bohu za blaho národa a za mír 
světa, založený na spravedlnosti a lásce.

Jednou důležitou složkou jednáni kongreso
vého byla otázka posv. Rubášc turinského. Ohlá
šená přednáška salcsiánského lékaře a profesora 
chemie dr. Scottiho se pro jeho nepřítomnost ne
konala. převzal ji však univ. prof.'lékařské fakul
ty římské dr. Luigi Gedda, president nejen kato
lické akce italské, ale i centra filmového, sportov
ního i katol. mládeže. V dvouhodinové přednášce 
seznámil dychtivě naslouchající posluchačstvo 
s tímto lékařským problémem, jehož rozluštění 
došlo tu nadšeného souhlasu. S uznáním kvitoval 
i moje objevy i studie, o nichž ostatně i Osser- 
vatore Romano přinesl 7. 5. 1947 zprávu. Jeho 
přednášku doplnil jsem pak 24. června před týmž 
auditoriem lékařskými fakty, nálezy a experi
menty, jimiž nefalšovatelnost této převzácné pa- 
mátnosti byla nade vši pochybnost uznána a po
tvrzena. Jelikož pak jak výkonní umělci, tak i 
znalci uměni odmítli do jednoho uznati otisky té
hož posv. Hrobniho plátna za malbu.... nelze 
dnes již žádnému odpůrci vyslovit tyto nevě
deckou. af nedim absurdní již námitků.

Dva poslední dny věnoval kongres návštěvám 
Coimbry a Fatímy. o kteréžto poslcdni podám 
zprávu v následujícím čísle.

I



Co viděl a cítil Polák v Praze
(Dokončení se str. 3.) 

a symbol dějin českého lidu. Je to tvář složitá — 
neni v ni ani konvenčni monumen;álnosti ani 
diolomatioké uhlazenosti, není sympatická v běž
ném slova smyslu neni »lvi« ani římská. Je to 
tvář vytrvalého, neúmorného pracovníka, věr
ného sluhy svého národa neochvějného budo
vatele jeho svobody a blahobytu. Jeho působnost 
neni efektní, neimponuje gesty nebo slovy, nýbrž 
skrytou Draci, úsilím reálného, konkré niho logic
kého ducha, nezřídka také útočnosti. Proto se 
zračí v jeho tváři tvrdost, pesimismus a nedo
statek lidských ilusi člověka, jenž poznal zákulisí 
mnoha diplomatických pletich, zločinů a skan
dálů. zároveň však nesmimos! lásky k vlasti, 
lásky neomezené, prudké, vášnivé, ale realistické. 
Tak v Benešovi zobrazuje se i národ, který 
z chaosu porážek, nezdarů, poníženi vyšel svo
bodný. zkonsolidavaný, bdělý a mužný. Není to 
mužnost extatického hrdinství, nýbrž mužnost 
prosaická, statečnost každodenního živo: a. klidu 
a práce •..

Viděl isem to i v českém parlamentě v době 
debaty o ratifikaci smlouvy česko-polské. Parla
ment působí dojmem idylickým: zasedací siň 
nevelká, tak trochu školního vzezřeni, poslanci 
(hodně žen) slušně šedi v lavicích a naslouchají 
dokonalým rozhlasem zesilovaným, sobě podob
ným jako vejce vejci, projevům představitelů 
různých politických stran a všem projevům se 
tleská steiné srdečné. Neni velkého pathosu. Na 
př. ministr Masaryk vesele děkuje za potlesk sa
lutováním. zvedaje ruku k iysé hlavě. Parla
mentní rokováni jsou v tisku komentována s vel
kou svobodou. Slovem — idyla. med. požitek.

Uveďme ještě výňatek o poměru česko-pol- 
ském.

»Překvapující je ta okolnost, že v hlavním 
městě cizího státu mohl jsem mluvit polský a 
rozuměli mi. Průměrný český člověk, přesvědčil 
jsem se o tom nesčíslněkrát, zná, váži sí a má 
porozuměni pro Poláky. Shledal jsem u nich tolik 
projevů přízně a sympatii, že mne to často až 
zahanbovalo zvláště když jsem sí připomínal 
u nás před i pováléčné protičeské kampaně. Vše
chny soorné problémy mezi oběma státy daji se 
řešit poměrně snadno, aniž by tím některý 
z partnerů podstatně utrpěl do budoucna- Když 
jsem to tvrdil, vždy mi Češi horlivě přisvědčovali.

Myšlenka spolupráce slovanských národů, 
o niž se v Praze neustále mluvi — neobejde se 
bez ni ani jeden oficiální proslov — zdá se mi 
však za nynějších poměrů »sloganem bez střechy«. 
Češi jsou velmi citliví na dobrý poměr k SSSR., 
přízeň a spolupráce s Ruskem jest úhelným ka
menem jejich dnešní politiky. Cim vice touží po 
stycích hospodářských a kulturních s Polskem, 
s tím větší reservou, myslím, uvažuji o jakékoliv 
unií politické.

Abych řekl pravdu i já. když jsem se potu
loval mezi hlučným davem po pražských ulicích, 
kladl isem sl otázku, zda přes podobnost řeči 
cesty rozvoje našich národů neoddělily nás až 
ták' daleko, že veškera jednota politické linie 
zdála se byli skoro utopii, že bývalé, ostatně 
v mnoha oborech přimo prorocké ideé Dmow- 
ského nikdy se již neuskutečni. UniversaUsúcká. 
měšťanská česká kultura silně kontrastuje s in- 
divjdualistickou, poněkud asociální, ale plnou 
vzletu kulturou polskou, podobně jako trochu 
kosmopolitická česká hudba lidová odráží se od 
svěžího, primitivnějšího, ale plného tvůrčí sily 
folklóru Kurpčanů, Lovičanů. nebo Podlažanů. 
Česká dnešní mentalita v ničem sí nezadá s 
mentalitou Švýcarů, Belgičanů nebo Dánů; jest 
realistická, tvrdá, pevně zakotvená v zemi, ne
utrální. Polská mentalita je hluboká, irracionálni, 
trochu pasivní, neutilitaristická. nepraktická. Je 
odleskem národa, ienž nemá dost vlastních sil a 
proto jest zmítán ideologickými spory, jež otřá
sají Evropou. Máme, co Češi nemají. Češi máji, 
co my nemáme, jest tedy otázka, zda se můžeme 
navzájem něčemu naučit a zda si můžeme výmě
nou předat některé hodnoty? Zkusit to. 'by ne
škodilo. napřed se však musíme co nejblíže se
známit . ■.

„Jednotní budte..."
Obvyklý oficielní manifest všech stran Národní 

Fronty a jiných instituci ke dni Husovu vybízel 
národ k jednotě. Neni pochyby, bohužel o tom. že 
jednoty «e nám velmi nedostává. Politické strany, 
Češi i Slováci u nás jsou jen domácím obrázkem 
velké neiednoty mezi západem a východem. Je 
tedy třeba usilovali o jednotu. Již poznaní, že 
třeba tohoto ušili, ma velkou cenu. Nepomohla 
by nám-ovšem jednota podle hesla Hitlerova »je
den lid. jeden vůdce, leden reich« ani lednota 
podle vzoru všelijakých teď lednotných svazů a 
podle jednotnosti, kterou Hitler i po smrti zamo
řoval a dosud zamořuje naše veřejné usilováni. 
Nesmi to být jednota mechanická, nakomando- 
vané podle byrokratického, propagandistického 
lineálu. povrchní a vnějšková jednota. Má-li úýli 
národu k užitku, může to býti jenom lednota du
chovni a mravní. Na tom nic nezmění okolnost, 
že některým by stačila pohodlnější jednota á la 
Hitler, než jednota opravdová. Psali isme o ni ne- 
sčetněkráte. vlastně tak onak nepíšeme o ničem 
jiném. Nad manifestem však bychom se chtěli 
zamysliti a tázali, zda Hus je zrovna vhodným 
představitelem takové jednoty. Jako náboženský 
činitel už dávno nemů co řičí ani těm. kteří ho 
mívají plná ústa. Dnešnim svým straníkům íe 
dobrá- ještě tak proti Církvi. To ie první Ironie 
jeho osudu. Nikdy nedovedl býti ani nebude či
nitelem'nábožensky jednotícím. Ale k náboženství 
má náš oficiální život poměr leda velmi vlažný. 
Podívejme se tedv tak íednoticim činitelem byl 
Hus politicky. Každý žáček vi, že Hus byl příči
nou největšího rozkolu v národě i rozkolu náro
da se světem. Je to hrozné, ale Husité příliš málo 
dbali o trhlinku, až se rozevřela v propast a oni 
utonuli v německém protestanstvi. Tak tak. že 
národ neutonul s nimi. Tož. o jaké to jednotě 
vlastně oficlálné manifest mluví? Chceme-11 se

Z domova a z ciziny LITERATURA
Z naši severočeské, těžce zkoušené diecése. 

Vzácné radosti dožila se děkanská farnost se
milská. Na Sv. Petra a Pavla, svátek patronů 
farnosti, byli vysvěceni v Litoměřicích dva no- 
vokněži z téže farnosti a to: do. Jindřich Tomí- 
ček, syn továrního úředníka v Semilech a dp. 
Josef Matura, syn továrního dělníka v Chuchel- 
ně u Semil. V neděli 6. července slavili svoji 
primici dp. Jindřich Tomiček v děkanském chrá
mu Páně v Semilech a dne 13. července dp. 
Josef Matura v místní kapli sv. Antonina v Chu- 
chelně. Bůh dobrotivý posiluje novoknéze v je
jich apoštolské práci a dej semilské farnosti 
dočkati se zase takového požehnání.

Po pařížské konferenci. »Nezávislosti se nedo
sáhne v isolované chudobě; nezávislost se upev
ňuje součinnosti a prosperitou.« Tak dovozoval 
francouzský min. zahraničí Bidault. Molotovovi. 
jenž odmítl anglo-francouzský návrh evropské 
spolupráce z obavy o suverenitu jednotlivých stá
tů. Totéž co Bidault. říkají obhájci lidové demo
kracie. Říkají: neni nič platná pouhá formální 
demokracie, formálni rovnost všech. Bohatí si tak 
jako tak vynutí vliv podle své chuti. Má-li byt 
tedy skutečná lidová demokracie, musí lid mít 
v rukou majetek, neboť nezávislost se nedosahuje 
v chudobě, neni nezávislý ten. kdo nemá, z čeho 
býti živ, kdo je v té věci závislý na někom dru
hém. Ale jako v mnoha jiných věcech: Rikaji-li 
dva totéž, neni to totéž. Proto jde tak těžko z mí
sta evropské dorozumívání a proto jsme i chudí 
i málo nezávislí.

Kus zdravého západnictvi by bylo, kdyby... 
Přinášet často obrázky z anglického královské
ho dvora patří většinou k bontonu některých 
našich listů t. zv. západnické orientace. A při 
tom se to dělá, jako většina věcí u nás, napro
sto povrchně, jen pro prázdnou pastvu oči. Kdo 
se zamysli nad tím, že ten královský dvůr je ně
co hlubšího, že je to zosobnění starých zdravých 
tradic Anglie, že je to jedna z nejmocnějšich 
pásek světové říše britské, a že je to také, ze
jména u nynější královské rodiny, zosobnění poc
tivých lidských, zejména rodinných ctnosti? Těch 
ctnosti, které umožnily Anglii, aby vydržela vál
ku a zvítězila. Válka tyto ctnosti i v Anglii ne
smírně nahlodala. Desetitisíce rozvodů se pro
jednává a dokonává před anglickými soudy. 
Přesto však Jiři VI. při posledním povýšeni no
vých šlechticů odmítl uděhti šlechtický titul 
Laurencovi Ollivierovi, jednomu z největších ži
jících divadelních umělců Anglie a to proto, že 
je rozvedený. To tedy je také kus anglické tra
dice. U nás ani mnozi vycnovanci zbožných ka
tolických spolků nepovažují již manželskou pá
sku za tak posvátnou, že by se při myšlence na 
rozvod a na případný druhý nebo třetí civilní 
sňatek otřásli hrůzou. Právě takoví bývají ovšem 
také nejhorlivějši západniky. Odjakživa to tak 
děláme: My si vybereme ze všeho jen to leh
ké, to vnější, toco nic nestojí. Stejně tak z Vý
chodu. V téhle věci měl a má dosud Machar 
pravdu když napsal:

A balancůjem se svou sympatií
z Východu v Západ, zé Západu v Východ, 
s chybami obou, ne však jejich silou.

Jak to chodí jinde. Zdravá pedagogika vždy 
doporučovala. Neberte si přiklad z toho, co je 
snad horši než vy, nýbrž z toho, co je lepši. 
Středoškolák, který je na propadnuti, neudělá 
dobře, bude-li se dovolávat, že Zeyer také ne
udělal maturitu, že Vrchlický byl bídný mate
matik. že ledy i z něho může být něco velkého 
přes špatné vysvědčeni. Výjimek je těžko se 
dovolávat. A tak je to i s našim životem ve
řejným: Neni právě radno poukazovat na to. oč 
to jinde vypadá hůře než u nás, jak velice tedy 
máme být spokojeni s domácím stavem. A přece 
to snad neni vždy tak zbytečné. Na př. čtu. že 
»Collége de France«, slavná staletí stará vyso
ká škola pařížská, nemá následkem správního 
opatřeni« ani vodu, ani plyn, ani elektrický 
proud. Znamená to asi. že za to všechno ne
platí, protože nemá poukázány peníze od mini
sterstva školství, které teprve vyjednává o část
ku. kterou má k tomu účelu dostat napřed na 
ještě neprojednaný státní rozpočet pro r. 1947. 
Zdá se tedy, že u nás je to' přece spořádanější. 
Ale, jak říkám, kdybychom se chtěli srovnávat 
na př. s Dánskem nebo Švédském, sotva by
chom byli tak pyšnil

Smutné poměry na neuralgických bodech svě
ta. Jedním takovým bodem je Terst a jugosláv- 
sko-itaiskě pohraničí v Jeho okolí. Jak divoce 
se tam srážejí názory národnostní a ideologické.

FILM
Filmový odbor Svatováclavské ligy sděluje, ř.e podle 

posledního usneseni Ústředí Katolické akce stal sc 
výkonnou složkou filmového odboru Ústředí Katolické 
akce, předsedou tohoto ústředního odboru byl Jmeno
ván dosavadní předseda JVDr. František Vaněk.

Pro všechny:
Pan Smith přichází. USA. Dramaticky- příběh mla

dého senátora, který za pomoci své sekretářky zvítězí 
nad intrikami nepřátel, ohrožujících svou činnosti de
mokratické svobody. II. «

Pro dospělé:
ftim otevřené město. Itálie. Utrpěni římského lidu 

za doby německé okupace a činnost tajných bojovní
ků za svobodu. Mezi nimi vyniká vůdce odboje Man
fredi a farář Don Pletro. Oba dopadeni gestapem. Man
fredi. ač nelidsky mučen, nevvzradS protifašistické 
hnuti a podlehne následkům týrání. P. Don Pletro, 
který byl donucován gestapem, aby přemluvil Man- 
fredlho k doznáni, odmítá a modlí se za Jeho vytrvání, 
sám odsouzen k smrtí zastřelením, prohlašuje před

opravdu jednoty lobratí. musíme vycházeli 
z pravdy.

»Pravda vítězi« neni jalové heslo pro čelné 
stránky novin, stuhy praporů a pro ústa t. zv. 
slavnostních řečníků. Ujišťujeme: že pravda ví
tězi opravdu. Nechceme se dotýkati našich bolesti, 
ale málo plátno, musíme býti v souzvuku s prav
dou a nestrkali před ni hlavu do pisku. Anebo je 
dětinské, že chceme slavnostní manifesty bráti 
vážně? jb 

je patrno z útoku na terstského biskupa Msgr. 
Santina. Při své návštěvě v Capodistrii, při pro
hlídce tamějšiho chlapeckého semináře byl na
paden zástupem lidi a ztýrán. Po návratu do 
Terstu uspořádali mu věřici mohutné projevy 
sympatii a sám sv. Otec mu poslal projev své 
účasti tohoto zněni: »Sv Otec byl bolestně dot
čen zprávou o útoku, který byl na V. E. spá
chán při vykonáváni Vašich pastýřských povin
nosti. Jako výraz otcovské lásky posílá Jeho 
Svatost V. E. zvláštní apoštolské požehnání, jež 
budiž Vám posilou.« Montini.

Montgomery nevěří ve válku. Zatim co Švý
caři prý v ni věři velmi pevně a u nás také 
mnozí bázlivci, prohlásil maršál Montgomery, 
jenž dli právě v Austrálii, že v novou válku ne
věří. »Vlny uvedené v pohyb strašlivou bouři, 
která se přehnala přes svět, se velmi pomalu 
uklidňuji, přesto však opadávají,« řekl v pátém 
díle světa vitěz od El Alameinu. Jeho vysoké 
postaveni a jeho znáiňá střízlivá věcnost dávají 
tomuto výroku vice váhy, než mohou miti po
vídání bázlivců a darmošlapů, kteři doufají v do
brodružství.

Dva čeští vojáci. »Vlasteneckého ducha jest 
v nás dost, ale ještě se musíme naučit nenávidět. 
Snad se někdo nad tim slovem pohorši, nemohu 
si pomoci. Sebevětší vlastenectví nás nezachrání, 
nebude-li opřeno o nenávist k těm. kdož vy
trvale usiluji o naši zkázu.« Šifra P. v »Obraně 
lidu«. — »Dále takéf prosíme vás. abyste všichni 
vespolek po dnešní den všecky hněvy, kteréžto 
ste mezi sebú měli, konečné odpustili, tak abyšte 
mohli spravedlivě páteř pěti a řkůce: odpust 
nám naše viny, jakožt i my odpúštime.« — Jan 
Žižka z Kalicha.

Svoboda tisku je vážná věc. Stále se volá do 
světa, žc u nás svoboda tisku je. A stále třeba 
na ni mysliti. Ve čtvrtek 3. t. m. mluvil o ni 
gen. taj. URA p. poslanec Erban v passu o kri
ticích ÚRA a pravil mimo jiné toto: »Přesto 
však nikdy nebudeme bojovat proti těmto ne
příjemným kritikům nějakým terorem. Někteří 
odboráři se domnívali, že by bylo vhodné vy
zvat maše členy z tiskárenského průmyslu, aby 
neotiskli útoky proti ÚRO a ROH. Nesouhla
síme s tim velikou většinou hlasů, nebot by lo 
byl postup nedemokratický. Vyzýváme pouze tisk, 
aby se u nás vždy přesvědčil před uveřejněním 
kritického článku a byl objektivní také v tom, 
že vedle našich chyb uveřejni také přednosti.« 
Uveřejňujeme prozatím bez poznámky doufa
jíce. že už se nebudeme musit k věci vraceli ani 
za sebe ani za jiné a že domluva p. posl. Erba- 
na dostačí. jb.

Legionáři šli v neděli Prahou. Pražané by 
měli jistě právo být otráveni všemi těmi prů
vody, prapory, rachejtlemi, řečnénim a povin
ným jásáním, které jun po všechny snad ne
děle, ba i všední dny, od května podnes bylo 
ukládáno. Ale legionáři, panečku, to je jiná! 
Muziky hrály jaré pochody, legionáři pochodo
vali a Praha jásala. Průvod šel dlouho, leckdy 
uvázl. Za jedné takové přestávky chtěl šedo
vlasý' pán přejiti s chodníku na chodník. Žádal 
mladou SNB zdvořile o povoleni. Se zlou se po
tázal. Sonny boy nejen nedovolila, ještě na star
ce spustila ostře kázáni o úctě k legionářům. Li
dé se posupnému mládci smáli, přimlouvali se, 
hubovali, ale nic plátno. Měl štěstí, že ho ne
slyšeli legionáři. Neškodilo by naši SNB odvy- 
kati ještě okupatské koženosti a přísnosti na po- 
danné a učiti ji zdravému rozumu a službě ve
řejnosti. • Ib'

Mauriac čestným doktorem oxfordským. Dne
3. června byl známému katolickému spisovateli 
francouzskému Francois Mauriacovi udělen na 
universitě oxfordské čestný doktorát.

Čápi zachraňuji Palestinu. Před nedávném 
zatemnily oblohu nad Palestinou miliony koby
lek. které připomínají biblickou ránu, která 
kdysi dolehla na Egypt. Bylo třeba se obávati 
úplného zničeni osení. Současně však přiletěla 
do Svaté země celá hejna čápů, na své cestě do 
Evropy. Cápi žili několik dni z nepohodlného 
hmyzu a tak lze považovati úrodu za zachráně
nou.

Situace v Brazílii. Předseda Fortbamovy uni
versity ve Washington^ P. Robert Gannon pro
hlásil na výročním shromážděni Forlhamova 
klubu, že »Brazílie je zemi, která nejvíce potře
buje naši pozornosti a našich modliteb. Tato jiho
americká země náleží mezi neibohatši a nám 
nejnakloněněiši země, stoji však nejblíže sociál
ního rozvratu.«

popravou: »V těchto těžkých dobách se snadněji čest
ně umírá než žije.* Film skvěte režírovaný R Rosset- 
llnim. působí mohutným a otřásajícím dojmem. X.

Preludium lásky. Halle (s výhradou). Život mla
dých lid) v ItaUi po válce. Ac závěr filmu jest smíř
livý a optimistický, vystupují zde příliš zřejmé silný 
morálního úpadku, způsobeného válkou. H.

Sclusclá. Halte. Smutný osud dvou chlapců z ulice- 
neroztučných přátel. Pro nevědomou krádež Jsou od
souzeni do vězení pro mladistvé, kde zločinecké pro
střed! způsobí jejich mravní zkázu. Přátelství zmizl a 
starát z hochů z. nenávisti a podezřeni zabl'e svého 
dřívějšího přítele. Krutá obžaloba bezcitné válečné a 
poválečné doby. I.

30 vteřin nad Tokiem. USA. Válečné tframa podá
vajíc! ve skvělých záběrech přípravu posádek zúčast
nivších se náletu na Tokio, a osud Jedné z posádek. I.

Polní květ, Mexiko (s výhradou). Drama bohaté 
mexické rodiny, která za bouřlivé sociální revoluce, 
často zneužité bandami teroristů a zločinců - ztrácí 
otce, majetek, matku 1 syna, Jenž svou smrtí zachra
ňuje život své manželky a dítěte.

z. deště pod okap. GB (a výhradou). Veselohra se 
známým hudebním komikem, který jako zaměstnanec 
novinářské tiskárny a detektiv amatér přivede policii 
na stopu penêzokazeckè dílny, n.

Když Jsme se brali. GB. (S výhradou.) Veselohra 
podle J. B. Pristleye, JeJimž námětem Je zápletka 
vzniklá z toho, že tři manželské páry 25 let po svatbě 
Jsou uvedeny v domněnku, že jsou nejilatné od
dány. rv.

Nedoporučuje se:
Soumrak. Mexiko. Drama z oboru klinické psy

chopathologie postavené na bčžném námětu manžel
ského trojúhelníku, řešené v konečné fázi sebevraž
dou. nr.

Nové vydání Cepových knih. V nakladatel
ství Vyšehrad vydali právě nově román Jana 
Cepa »Hranice stinu« (v šestém vydáni) a jeho 
knihu povidek »Letnice« (v čtvrtém vydání) 
Skoro ve všech Cepových knihách vystupuji li
dé, kteří se na této zemi nečiti tak plně doma, 
kteři hledají a putuji. Proto jsou to vpravdě 
křesťanské knihy, protože křesťan je na této ze
mi vlastně jen poutník. Jeden exercitátor nám 
kdysi dal pro toto putováni heslo, převzaté, mys
lím, ze sv, Augustina: Cantaet ambula! 
Putuj se zpěvem na rtech. Zpěv Cepovým pout
níkům většinou chybi, provází je spíše melan
cholická touha prorazit závoje tajemna, sejít se 
tam se všemi, s nimiž nás život postupně roz
loučil, najit tam konečný cíl. Přes tento nedo
statek zpěvu jsou Cepový knihy krásné, kře
sťanské knihy, které by se měly hodně číst. 
Zmírnily by ten horečný chvat našich dob a svojí 
myšlenkou na věčnost by vnesly trochu více kli
du a míru do našich pozemských bojů a smutků. 
»Hranice stinu« je zvlášť zajímavý obraz irra- 
cionálnich vrstev v lidské, zvláště ženské duši, 
z nichž sice vzchází mnoho poetické duchovní 
krásy, které však bohužel jsou také příčinou 
tolika tragedii, jak to dosvědčuje jak osud matky 
Prokopa Randy .tak nevyzpytatelné Jiřiny Vaň
kové. ak.

Dr. Josef Kubalík, Papežská nemylnost a jejf 
ohlasy v zemích slovanských, zvláště českých. 
Praha 1947. Universum. Str. 175. brož. 60 Kčs. 
Prohlášeni dogmatu o neomylnosti papežské 
vzbudilo ve své době pohoršení a pobouřeni, jež 
se nám dnes zdá skoro nepochopitelné, neboť nej
více pohoršilo ty, kdo byli apriorně odhodláni 
neřiditi se pokud možno žádnou autoritou, tim 
méně církevní. A pak jsme viděli od těch dop 
povstávat a padat již mnoho neomylnosti ne
inspirovaných a usurpovaných a s některými zá
pasíme dodnes. Snahou autora zmíněné knihy 
bylo přesně definovat, co dogma o neomylnosti 
papežské je, vyvrátit nejhrubši omyly kolem té
to otázky nakupené a vypořádat se s tvrzeními, 
kdo a proč na vatikánském koncilu vyhlášení 
dogmatu odporoval. Zvláštní pozornost soustře
dil na postavy slovanského episkopátu. resp. bis
kupů, zastupujících na koncilu slovanské diece- 
se, z nichž mnozi na sebe strhli tehdy pozor
nost (Strossmayer, Schwarzenberg). Vyložil je
jich názory, ukázal důvody, proč je zastávali, 
upozornil na jejich eventuelní omyly a vyvrátil 
různé legendy o nich vyrobené. Svá tvrzeni a 
soudy opřel o autentické dokumenty a shrnul 
tak úspěšně ve zkratce to. co je pro každého 
katolika důležito znát o tomto závažném tématu.

ihk.
Chrám sv. Vita v obrazech Jiřího Jenička. 

Praha 1947. Universum, brož. 240 Kčs. vázaně 
290 Kčs. Je jistě šťastnou myšlenkou ukazwat 
nám památky tak významné a tak známé jako 
svatovítská katedrála v novém světle a z no
vých aspektů'i když se to děje cestou fotogra
fie. Vítáme proto tento nový pokus, spíše pro 
snahu, neboť Jeniček se nevyrovná ani Sudkovi, 
ani Plickovi, ani Funkemu. Jsme přesvědčeni, 
že celkem úspěšně vykoná svůj úkol, seznámili 
i ty, jimž nenj možno navštěvovat! častěji pro
story nejpamátnějšího pražského kostela s jeho 
krásou a půvabem I tomu, kdo kostel zná do
bře z autopsie, umožni objektiv pohledy, jež 
normálnímu návštěvníkovi jsou nedostupný. Ce
pová předmluva vystihuje pěkně zvláštní vý
znam tohoto kostela a umělecko-historicky ji do
plňuje úvod dr. R. Roučka. ihk.

♦ Od září t. r. neb I dříve přijmeme dobrou, sna
živou a poctivou pomocnici v domácnosti. Podmínky 
velmi výhodné. Budeme povděčni za doporučení far
ního úřadu. Nabídky na B. Rupp, knihkup. U sv. 
Jindřicha, Praha II., Jindřišská 23.

♦ Rozmnožovací stroj elektr. koupíme. Nabídky pod 
zn. »Kato!. spolek - IKA S7< do adm. t. L
♦ Pražská katolická rodina přijme poctivou pomoc

nici v domácnosll za velmi výhodných podmínek do 
stálého místa. Stáří nerozhoduje, poněvadž i mladší 
sila, která vyřla nyní Školu. se dobře uplatní. Prosím© 
o případné zprostředkování farním úřadem. Nabídky 
pod zu. »Svědomitá - IKA 95« do adm. t. 1.

Se «chválením nejd. pražského ordinariátu 
a všech českých ordinariátů vychází
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Vrací Be k původnímu znění chrámových pla
ní po stránce melodické, rytmické a textové. 
Jc opatřen notami a napravuje tak nedostat
ky většiny českých zpěvníků. Byl nařízen 
J.E. Dr J. Beranem, arcibiskupem pražským, 
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KATOLÍK
V. Brodě. Jsem přesvědčen, že pravé takové 
poměry vychovaly všude a za všech časů nej
lepší cisterciáky ... Bude-li to vůle Boži, aby
chom obnovili řeholní život ve V. Brodě, pak 
se o nás také postará. Naši prvni a hlavni 
starostí bude a musi být sanctificatio nostra, 
čest a chvála boží a spása nesmrtelných duši. 
Ani vám nemohu říci, jak se na ten nový V. 
Brod těšim. A když teď vidim, jak se splněni 
mých přáni a dlouholeté touhy den co den 
blíži, zapomínám na všechno utrpěni a křiv
dy, které mi připravila lidská zloba a ďábel
ská bezbožnost...«

Je třeba ještě nějaké poznámky ? Snad ni
koliv, leč té, že láska konventu ke klášteru no
vými útoky se jen zesiluje. Jsou snad s to ohv 
útoky zastrašit naše mladé moravské novice? 
Naopak! Z bubnové palby a ohně vycházejí 
praví vojáci. Uviděli byste je nejen v chóru 
s breviřem v ruce, ale také v zahradě a na 
poli s motykou, u dříví s pilou ... a co bych 
vám všechno vypočítával, však znáte život 
v pohraničí a možná znáte benediktinskou 
řeholi v duchu cisterciáckém, vyjádřenou 
heslem: Modli se a pracuj. T. j. měšťáckého 
pohodlíčka zde nelze ani slibovat, ani beze 
škody trpět.

K dva se nikdy nesejdou?
Východ je VýcWod a Západ je Zá

pad. Ti dva se nikdy nesejdou, leda 
až země i nebe stanou před soudnou 
stolici .velkého Božího soudu.

Tato slova Kiplingova z jeho Balady Vý
hodu a Západu dnes asi tanou více než 
:dy jindy na mysli leckomu, kdo uvažuje 
vývoji mezinárodni situace. Leckdo si asi 

iřiznává jejich pravdu a přenáší se proto 
naditěji s jakýmsi fatalismem přes ztros- 
:otání konferencí a dohod. Jako křesťané 
emáme však býti fatalisty. Ostatně ne- 
ledě na nadpřirozené důvody, my Slova- 
é přece nejsme žádnými vlastními Orien- 
álci, na které myslil Kipling, když psal 
yto své verše. To je jedna věc. Druhá věc: 
'a Kiplingova balada jde dál, a to takto:
Není však již Východu ani Západu, není 

.rahic a rozdílů mezi původem a rasou, 
:dyž si stojí tváří v tvář dva silni mužové, 
kdyby přišli každý z jiného konce světa.
V těchto slov ch je vyjádřeno přemoženi 

atalismu silou ducha. Je to jakoby výzva: 
luďte silnými muži, buďte opravdu vnitř- 
lě silni, znejte se a pak si budete rozumět, 
é přece známo, že snad všechny naše boje 
znikajj z našich komplexů ménécennosti, 
e krtkem a rykem boje přehlušujeme vét- 
inou vlastni svědomí vyčítající a kárající.

Jedním z hlavních vyznavačů viry v ko
cenou dohodu Východu se Západem je 
lynějši čínský vyslanec u Vatikánu. Je to 
kutečný vzdělanec, jenž zná jak nejhlubši 
rameny vzdělanosti východní, t. j. čin- 
ké, tak i vzdělanost západní, jež je proň 
lavně ztělesněna v Shakespearovi.
Píše: »Od tisíciletí očekává Východ a 

ápad vhodnou dobu pro své setkání. Mo- 
erni Vynálezy zmenšuji vzdálenosti, his- 
jrická bádáni oživuji minulost, duchové 
ledaji ve světě společné city lidstva, da- 
‘koziivé včely snášejí k sobě zárodky jed- 
oty. Časy jsou zralé pro oplodněni. Je čas* 
ásnub. Nechť přijde tedy Východ se svým 
ěnem ženských ctnosti a Západ se svými 
íužnými vlastnostmi, nechť spoji svoje 
sudy. Naděje budoucnosti zí visí na sjed- 
oceni Východu se Západem. Dnes nadešel 
ís', který lidstvo očekávalo a na nějž se 
řipravovalo více než milion let. Vše záleží 
d dozráni. Východ i Západ jsou zralí oba 
vá.«
Vyslanec Jan Wou, jenž je, jak jsme 

»kli, skutečně duchaplným vzdělancem, 
yjadřuje také duchaplně, jaký je rozdíl 
íezi Východem a Západem. Praví: »Mezi 
'ýchodem a Západem je takový rozdíl, 
iko mezi čajem a kávou.«
Caj způsobuje pocit spokojeného klidu, 

láva rozčiluje, pobádá, dává inspiraci a 
dvahu.
Ukážeme příště, jak tento žák Konfu- 

,ův a Laotsův došel přes Shakespeara a 
žatou Terezičku z Lisieux až skutečné ke 
íristu. Zatim potřebujeme se snad za
myslit sami nad sebou, čim přispějeme my 
oněm zásnubám Východu se Západem, 

udeme-li se snažit uskutečnit sami v sobě 
nu synthesu kávy s čajem. Směsice těch- 
> převzácných látek v nás sice v každém 
ž nyní je, jde jen o to, udělat ze směsice 
cutečnou životnou synthesu.
Znamená to načerpat z kávy, nebo od- 

ud chcete, ještě vic vynalézavosti a pod- 
ikavosti a stejně tak načerpat z čaje, nebo 
dkud chcete, mnoho klidné trpělivosti, 
bychom totiž onu vynalézavost a podni- 
avost obrátili především na smiřováni, na 
>zpt.ylováni mraků nedůvěry a podezři-

Ceské Cistercium-Vyšší Brod,
proslavený v celém kulturním světě svým 
Pasionálem vyšehradského mistra a do česko
slovenských cirkevnich dějin navždy zapsaný 
pasionálem svého nynějšího opata, prožívá 
také pasionál prvních dob Cistercia francouz
ského a tím jest nedostatek dorostu.

Staroslavný český monastýr, který měl 
do nedávná na šedesát mnichů, nyni má pou
ze několik českých knězi, kteří všichni, njdp. 
opata nevyjímaje, konají duchovní správu ve 
farnostech nejpotřebnějších — v pohraničí. 
Je to snad u nás jediný klášter, který při 
svém nedostatku členstva zapomíná na sebe 
a ze všech sil se věnuje opuštěným hraničá
řům.

Vyšebrodský klášter bojuje o svou exis
tenci, právo, svobodu a spravedlnost již sko
ro deset let s nerovným protivníkem. Nej
dříve proti hitlerovské smečce, která zde do
časně triumfovala a po rozehnáni klášterní 
komunity vystrčila nad klášterem rudý cár 
s hákovým křížem. Ale přesto v této době 
útisku njdp. opat v pevné důvěře v obrat, 
píše ze svého vyhnanství: »Kéž se Bůh nad 
námi smiluje, kéž Bůh všechny nepřátele po
koří, kéž Kristův kříž všude zvítězí a vládne« 
(ze dne 31. V. 1940).

Jeho touha se splnila v r. 1945. kdy 
v klášteře obnoven pravidelný řeholní život a 
hned přijati čeští novicové.

Než zanedlouho bylo zahájeno proti kláš
teru jiné taženi, a to trvá skoro půldruhého 
roku. Ale. o tom byla veřejnost nedávno in
formována. Mýlil by se však každý, kdo by se 
domníval, že se jedná pouze o záležitost lo
kální a jediného kláštera. Jde o vic. Jde 
o vyzkoušeni katolické odolnosti i průboj- 
nosti. , •

Ale Vyšší Brod v tom ohledu má již svoji 
tračjici v duchu výše uvedených slov opato
vých, i nezdolnou a vytrvalou chuť k své
bytnosti. Vždyť co prožívají nyni cisterciáci 
zde, prožíval každý jejích klášter a přede
vším prvni Otcové Cistercia. kteří necouvaii 
před překážkami. Poválečné obtíže jsme 
předvídali a byli jsme na ně připraveni. 
Ostatně za načrtnutou siluetou naši přátelé 
a mládi aspiranti řádoví mají možnost zběž
né nahlédnouti do smýšleni nynějšího řádo
vého osazenstva v době poválečné, jež vysti
huji slova njdp. opata v dopisu ze dne 9. XI. 
1943... »nebojte se nepříznivých a chudob
ných poměrů, které nás čekají po válce ve

Před osmi sty lety nepatrný ohníček 
mnišského zápalu v ubohém klášteřiku fran
couzského Cistercia, lidskou nevraživostí a 
ustrašenosti malodušných křesťánků .podle 
lidského soudu k zániku určený, ve svátém 
vzníceni odvážnými nadšenci byl roznesen po 
celé Evropě a vzplanul jasným a mocným 
plamenem. Jiskry téhož ohně i v naši zemi 
dosud doutnají, a co je třeba, než aby se roz
hořel naplno? Najdou se ještě u nás ideální 
jinoši ? Naši letošní novicové dokončují svůj 
zkušební rok. Přijdou je vystřídat novi češti 
studenti nebo jejich kamarádi z Moravy? 
Naše českobudějovická diecése. s radosti vitá 
dlouho očekávaného svého biskupa ze sester
ské Moravy. Kéž s našim novým arcipastý- 
řem natrvalo zavítají do bran vyšebrodského 
monastýru i nadějní synové cyrilometodějské 
Moravy, která především je zavázána řádu 
cisterciáckému za to, že ze svého kláštera ve
lehradského tam oživil a po několik staletí 
uchovával nám drahocenný poklad tradice cy
rilometodějské. jejíž stopy nalézáme i v blíz
kém eistere, klášteře zlatokorunském, jenž 
rovněž očekává své vzkříšeni. Kdož se zajímá 
o ideu cisterciáckého řádu a jeho dějiny, těm 
informace ochotně podá Cisterciácké opatství 
ve Vyšším Brodě.

Kardinál Griffin o svých dojmech z Polska
Fred nedávném jsme se v »Katolíků« zmínili 

o cestě kardinála Griffina do Polska, na které se. 
jak známo, zastavil také v Praze. Po svém ná
vratu do Anglie líčil kardinál na jedné církevní 
slavnosti své dojmy, které na této cestě v Polsku 
získal. Právní:

»Mým nejmocnějšim dojmem je fakt nesmír
ných ztrát na životech a na majetků, které Polsko 
ufrpělo jako následek války a iasně zamýšleného 
cíle nacistů vyhubit! polský národ.

»Kromě voiákú, kteří ztratili život v bojích, 
bylo přes 5.000.000 Poláků brutálně vyvražděno 
v koncentračních táborech v Polsku a v Německu.

Navštívil jsem dva koncentrační tábory v Pol
sku, kde jsem se s naprostou a nepopiratelnou il- 
stou přesvědčil o strašných činech, které tam bvly 
spáchány. V jednom z těchto táborů bylo vyvraž
děno a spáleno 2,500.000 lidi, v druhém přes 
2,000.000. Mezi obětmi jsou dva biskupové, tisíce 
knězi, mužů, žen a děti.

Ve Varšavě jsem sloužil mši av. v jesuitské ko
leji. kde jsou ostatky sv. Ondřeje Boboly. jesuit
ského mučedníka. Ve sklepě onoho domu jsou 
těla 25 jesuitských kněži a několika vynikajících 
laiků, kteři byli zastřeleni nacisty během okupa
ce. Po mši svaté jsem snídal s kr.čžimi. z nichž

vavosti .abychom neúnavně sledovali myš
lenkové proudy západní a byli hrdi na to, 
že je uskutečňujeme lépe než ti, kteří je 
vymyslili a vyjádřili, kteři jim dali lite
rární formu.

Je to především zase úkol náš, nás vě
řících katolíků. Pán Ježíš nás tuto neděli 
nazývá syny světla. A svaty Pavel nám 
rovněž tuto neděli připomíná, že jsme ne
přijali ducha otroctví, nýbrž ducha synov-

dva mi jako očití svědkové vypravovali o straš
ném krveprolití, z něhož sami unikli živí jenom 
proto, že je Němci považovali za mrtvé.

Kapličky na památku zavražděných.

V Bydhošti bylo ze 140.000 obyvatel 20 000 za
střeleno ploště na ulicích, mezi nimi několik l.ně- 
ži. Jde-li člověk varšavskými ulicemi, spatři často 
kapličky, zřízené na mistech. kde byli lidé stří
leni. Při každém shromážděni kněži. jimž jsem 
byl přítomen, se zpravidla nacházel i velký počet 
těch, kteři trpěli v koncentračním táboře v Da 
chau. Jedna diecése pozbyla 50% svých kněži. 
Následkem tohoto vražděni ve velkém se sotva 
najde v Polsku jediná rodina, která by nebyla 
pozbyla několika svých blízkých příbuzných.

Přesvědčil jsem se také o velikosti hmotných 
spoust, které jsou zvlášť strašné ve Varšavě, 
v Gdaňsku a také v přistavě gdyftském. Mnohé 
z nich jsou následek bojů, ale na některých mi
stech, na přiklad ve Varšavě, byly smeteny celé 
prostory podminováním a požárem. Tak na při
klad varšavskou katedrálu vyhodili Němci před 
svým odchodem úmyslně do povětří. Celý svět ví. 
také o tom. jak nacisté řádili ve varšavském 
Ghettu, jak tam zničili dům za domem. Stejně tak

štvi, to znamená ducha nejvyšši svobody, 
svobody vyplývající z lásky. Přesvědčme 
tedy svět kolem nás, že jsme skutečně sy
nové světla a že nemluvíme o svobodě jen 
z nějakého oportunismu, protože se nám 
to právě hodí, jak by nám mnozí chtěli 
rádi vyčítat, nýbrž skutečně ze své bytost
né tradice, praudici jako jednotící míza od 
počátku až do konce jediným a jednotným 
Tělem, jehož jsme všichni údy. ak.

zničili nacisté přistav gdyňnký, jenž stál Poláky 
tolik oběti.

Chudoba Polska.

Druhý dojem, který jsem si odnesl, ie ten.' ze 
Polsko se stalo velmi chudou zemi. Uvidíte tam 
velmi málo použivatelných vozů. Není ani země
dělského nářadí a tak je třeba skoro celou ze
mědělskou práci dělali s holýma rukama. Vi
děl jsem tak celé rodiny na kolenou v polích, lak 
pracně se tam lopotí. Kromě toho je tisíce dětí 1 
dospělých, kteři žiji ve velké chudobě. Jsou pod
porováni organisacemi Charity, jimž zase se do
stává pomoci velikou láskou (charitou) Poláků 
samotných, jakož i podporami z ciziny. Navštívil 
jsem ústředí těchto organisaci Charity v Krakově a 
pak ještě skladiště v Gdyni. Doufám a důvěřuji, 
že naše země zvýši ještě své úsili. aby pomohla 
našemu velikém spojenci, že pošleme polskému 
lidu dary, skládající se z potravin, z oděvů a také 
z knih. Přijímací skladiště v Gdyni budou dbáti 
na to. aby dary byly rozdělovány podle přání 
dárců.

Za svého pobytu v Gdyni jsem navštívil tři 
kuchyně právě oři rozdělováni pokrmů a viděl 
jsem, jak vděčen byl lid za pomoc, které se mu 
tam dostávalo.

Katolický život v Polsku.
Třetí a nejmocnějši dojem, jejž jsem tam zís

kal. byl dojem sily a mužnosti katolického života 
v Polsku. Polsko je katolickou zemi, katolicita je
ho lidu ie hluboká, upřímná, projevující se na vc- 
nek.

Měl jsem štěstí, že jsem mohl být přítomen 
slavnosti Božího Těla v Lowiczi. Je to malé mě
stečko. lidé však přišli ze vzdálenosti 50 km. aby 
se zúčastnili průvodu. Mnoho mládeže přišlo v tra-

(Dokončení na str. 2.)
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Kardinál Griffin o svých dojmech 
z Polska

(Dokončení se str. 1.) 
dičnich krojích, takže celá scéna byla skutečně 
scénou krásy a barev.

Na 50.000 lidi musilo tehdy být přítomno 
v tomto malém městečku. Po průvodě se mi do
stalo úchvatného uvítáni shromážděného lidu. Ví
tali mne jako zástupce katolické Církve anglické 
a jako Angličana, přítele Polska.

Kardinál Hlond nebyl se mnou pří této příleži
tosti, protože měl sám totéž, procesí v ruinách Var
šavy, jinak však mne provázel po celou mou zbý
vající cestu, při které jsme projeli 2500 km, vět
šinou v autě. Jen dvakráte jsme použili letadla a 
tak isme udělali okruh celým Polskem, kamkoliv 
jsme přišli, byli jsme přijati nesmírnými zástupy 
a s nesmírným nadšením. V každé vesnici, kte
rou jsme projížděli, byly zřízeny slavobrány. vůz 
se musil zastavit a byly čteny uvítací řeči v ~oz- 
Iičných jazycích. Četli je kněží nebo zástupci ter- 
nosti. přednášeli je skauti a skautky, ba i malé 
děti, které mě zasypávali květinovými dary.

Když jsme se blížili k některému městu, vy
jely nám často vstříc čestné gardy, složené z mužů 
a jinochů na koních. Dvakrát byl dokonce náš vůz 
nadšeným lidem vyzdvihován do vzduchu. Tak se 
mi dostalo vzácné příležitosti promluviü k veli 
kým shromážděním, skládajícím se z tisíců lidi.

V Lublině jsení navštívil katolickou universitu, 
jejíž studenti mi vyprávěli, čim jsou povinni na
šemu Newmanovi a Chestertonovi a jak i nyní 
studují katolické spisovatele anglické. Ťi mladí 
lidé byli plni nadšeni mládí, plni odhodláni 
k opětnému duchovnímu i hmotnému vybudováni 
své vlasti.

Minulou sobotu jsme letěli z Gdyně do Byd- 
hoště. Ňa letišti nás přivítalo tisíce lidi a celá 
cesta z letiště k farnímu kostelu, dlouhá přes tři 
kilometry, byla vroubena jásajícím lidem. Každý 
dům byl zvlášť-ozdoben prapory a vlajkami a 
z domů i z cesty nám házeli na pozdrav celý déšť 
květin. Ve farním kostele pak celé to velké shro
mážděni znívalo polské nešpory. Zdálo se, že 
i nejmenši chlapci znali jak melodii, tak slova 
oněch nešpor, tak mohutný a strhující byl to 
zpěv. Když jsem se pak odebral na faru, stály 
zástupy pět hodin venku a volaly mne na balkon.

Dvě hlavní vzpruhy.

Pobožnost k heisvětějši Svátosti a k Panně 
Marii, Královné Polska, jsou dvě hlavni vzpruhy 
katolické viry a kato.ického života v Polsku. Víra 
lidu íe energická. Každý, mladý i starý, a to z kte
rékoliv vrstvy obyvatelstva se katolického života 
plně zúčastňuje. Mohutným dojmem na mne pů
sobila důstojnost, sila a nadšeni mládeže. V ni je 
veškerá naděje budoucnosti Polska.

Polský národ je odhodlán zůstati vždy věrný 
své katolické viře. svým katolickým tradicím, 
stejně tak je odhodlán pracovali na opětném vy
budováni národního života po strašném pustošeni 
a ničeni, po strašných ranách, které byly zemi 
v posledních letech zasazeny. Obyvatelstvo v pás
mech. které nazývají znovunabytým územím, má 
plno velkých plánů, jak si zařídí a vybuduje no
vou vlast

Konečně jako závěr mohu říci, že jsem své 
srdce nechal mezi Poláky. Jsou skutečně velikým 
národem. Jejich přívětivost a jejich úžasná po
hostinnost jsou skutečně dojemné. Jsem přesvěd
čen, že naše země udělá vše možné, aby jim po
mohla.

Netouží po ničem, leč po opravdové svobodě a 
nezávislosti, aby tak vybudovali svou vlastní bu
doucnost. Tuto svobodu si zasloužili nevýslovný
mi obětmi. které za ni přinesl i.

Píseň o Bernadettě
Zmínili jsme se již o této Werflově knize. 

Zmínili jsme se nejdříve o filmu, který byl 
podle ni natočen, psali jsme před nedávném 
o duchovních osudech autorových a nyni 
tedy o knize samotné, která vyšla v českém 
překladu v nakladatelství Vyšehrad. Kniha 
právem zasluhuje svůj název. Je to skutečná 
píseň c Bernadettě, autor píše a zpivá o své 
hrdince s opravdovou láskou a dosahuje, že 
si j: musíte i vy zamilovat, že před ni musíte 
stanout se zatajeným dechem, tak jako se 
stojí před tajemstvím, že před ni musí kapi
tulovat vaše pýcha, jak je to nejhmatatelněji 
patrno na řeholnici Vauzousové, nejzatvrze- 
lejší popěračce pravosti Bernadettina posláni, 
jedné z hlavních to postav knihy.

Werfel nebyl katolíkem, když psal »Píseň 
o Bernadettě«, a jak jsme ukázali před ne- 
aávnem v »Katolíku«, nestal se jím nikdy. 
A přece si lze těžko představit, že by někdo 
mohl o lurdských událostech psáti uctivěji a 
pravdivěji, než jak se to děje na stránkách 
této knihy. Tak na př. jsem měl dojém, že 
celé svazky plamenných kázáni a zbožných 
rozjímání o růženci vám nepřiblíží tolik krásu 
této modlitby, jako když tento žid na dvou, 
třech stránkách vypravuje, jak se Bernadetta 
modlila růženec se svou Pani, když vám na 
př. řekne: »Kdo se za den a za rok pomodli 
náležitě mnoho růženců, ten vypracuje pěkný 
kus tkaniva, s kterým bude Veliké Slitováni 
moci jednou zastřít část jeho viny.« Nebo 
o kousek dále: »Jenom když na konci desát
ku dojde k vyzváni »Sláva Otci i Synu i Du
chu svátému«, proběhne postavou Pani mo
hutný vzdech a jeji ústa tvoří mlčky tato 
slova zároveň s Bernadettou.« U takových 
stránek cítíte, jakou silou je uměni a oč lépe 
by se asi apoštolovalo, kdyby každý učitel 
náboženství měl duši a ústa básníka. A ať 
se nikdo nedovolává sv. Pavla, jenž zdůraz
ňuje, že jeho řeč se nezakládá na výmluv
nosti moudrosti lidské, nýbrž na moci Ducht 
sv. Odsazoval-U Pavel moudrost lidskou, měl 
na mysli takovou tu nadutou řeckou i neřec: 
kou sofistiku a rétoriku, ne však teplé slovo 
pravého uměni, s kterým se přece tolikrát 
setkáváme i na rtech Krista Pána samého, 
když na př. vypravuje svá překrásná, ke 
všem věkům mluvicí podobenství.

»Píseň o Bernadettě. je novou písni pra
vého křesťanského hrdinství: hrdinství dě- 
tinné oddanosti, pokory a lásky. Hrdinství, 
které se obyčejným, roztržitým lidem nezdá 
pranic těžké a pranic veliké. Když Berna
deta on splrěni svého posláni — když totiž 
přesvědčí církevní autority, že jeji zjevení 
jsou skutečně pravá, skutečně nadpřirozená 
— vstoupí do kláštera v Nevers a vypravuje 
sestrám — takřka na rozkaz — co vlastně 
zažila, je velmi brzy s vypravováním hotova, je 
s nim tak prostince hotova, že posluchačky se 
tážou, když skončí: »To je všecko, slečno? 
Nic víc se nestalo?« V této otázce cititezcelý 
ten hlubinný rozdíl mezi našimi slovy a před
stavami, mezi našimi vyjadřovacími možnost
mi a mezi nekonečnou Boži skutečnosti nad
přirozeného světa. Mně se jevi tato kniha 
osudů Bernadettiných jako nový mohutný

důkaz /pravosti Církve, nový důkaz učeni 
o mystickém těle Kristově, t. j. učeni, že 
Kristus žije dále ve svých věřících, především 
ve svých svátých, že v nich znovu prožívá 
takřka všechno, co kdysi prožíval za svého 
pozemského života. Když se zamyslíte nad 
překážkami, které musila překonávat Berna
detta proto, že byla vyvolena za nástroj 
Neposkvrněné, nad krátkozrakými dohady’, 
úskoky a výmysly, podvody a násilnostmi, 
ke kterým sahali odpůrci lurdských zjeveni 
od různých místních policajtů až po ministry, 
nemůžete si nevzpomenout na podobné scény 
z evangelia, jak se na př. farizejové po uzdra
veni slepce od narozeni namáhají dokázat, Že 
ten slepec nebyl vlastně slepý, nebo na soud
ní vyslýcháni před Kaifášem, nebo na zape
četěni a hlídáni Spasitelova hrobu a trapné 
tryky se »spícími« strážci po zmrtvýchvstání. 

Apologií Cirk ve je skutečně celá tato kni
ha, i když všichni jeji lidé tam nevystupují 
jako světci, naopak mají mnohdy daleko do 
svatosti. Lurdský farář a tarbský biskup a 
různé ty sestřičky, nejsou právě lidé nejsym- 
patičtější, právě v nich má Bernadetta a jeji 
zjeveni a jeji posláni nejnepřijemnější od
půrce. Přes jejich nesympatičnost vás dojímá 
však jejich víra, jejich základní poctivost a 
jejich ochota, sklonit se před nadpřirozeném, 
jakmile jeho přítomnost bude jasná. To věru 
neni ůpadková Církev, která by se ve svém 
pocitu méněcennosti chytala lehkověrně ná
padných zjevů, aby lacino získávala davy. 
I v tom vidíte jeji nadčasovost a její ne
závislost na rozmarech módy a tak zv. ve
řejného míněni. Kniha neni věru psána theo
logickým diletantismem a proto z ni vnímáte 
nejenom zázrak Lurd, nýbrž zázrak Církve 
samotné, neochvějně žijící ze své viry, z viry 
neotřesené a nezměněné, uprostřed nejměš- 
ťáětějšího positivismu Francie 19. století, 
přes niž se přehnalo tolik voltairiánských a 
jiných převratů a revoluci.

Kniha je předetšim »Písni o Bernadettě«. 
Pisní o tomto květu nevysvětlitelně vypučiv- 
širň mezi bídnými zdmi lurdského »vězeni«. 
Na Bernadettě můžete' primo nazírat pravdu 
základních katolických dogmat,- především 
ovšem oné nevyzpytatelnosti Božiho vyvoleni, 
tak jak o ni nadšeně mluvívá sv. Pavel, a 
pak onoho vždy znovu a znovu Kristem všté-

Pouť Čechů na Slovensko
Národní pouti katolíků z Rychnova nad Kn. 

na Slovensko se zúčastnilo 1200 poutníků za ve
deni Msar. Dr. J. Burýšha jako zástupce pana 
biskupa královéhradeckého. Měli svůj zvláštní 
vlak, který nám vzorné vypravilo ředitelství 
státních drah v Hradci Králově.

Hlavni město Slovenska Bratislava nás první 
přijalo opravdu bratrsky s prapory. Přijeti duch. 
správy a u pana primátora dr. Kysely bylo tak 
krásné, že. bylo možno z toho předvídati totéž 
bratrské přijeti na celém Slovensku. Zajisté ani 
jeden z poutníků nikdy nezapomene na audience 
u J. E. pana arcibiskupa nitranského, pana bis
kupa v Báhské Bystřici a v Košicích. na přijetí 
u pánů předsedů těchto měst a u ředitele košic- 
kého rozhlasu p. Emila Rusa. Rovněž tak nelze 
zapomenouti na přijeti v dobšinských jeskyních. 

pováného pravidla: »Nebudete-li jako ma- 
ličtí, nevejdete do království nebeského.« 
Poslouchat, důvěřovat, odevzdat, ae. To je je
diná cesta k Bohu. Werfel není pouhým lití- 
vátém, je skutečně náboženským myslitelem 
a právě proto rozvijí tento problém v kon
trastu Bernadetty na jedné straně a řeholnice 
Marie Terezie Vauzonsové na druhé straně. 
Tato vzorná řeholnice, ve které přes všechno 
úsilí ascése žije stále iansenistická pýcha, 
nikdy nepřiznaná, neuvědomělá a přece sku
tečná, nemůže pochopit, jak si mohlo nebe 
zvolit nepatrnou, nevědomou pasačku a jak 
opominout ji. Nemůže tó pochopit, protože 
nikdy nepochopila Pavlova slova: »Lásky 
však kdybych neměl, nic nejsem«, protože 
nechápe, že pravé, vítězné lidství neni na 
úrovni rozumu a ducha, nýbrž na úrovni 
srdce, onoho srdce, které vidi to, co náš ubo
hý školácký rozum nechápe, co obyčejně tím 
méně chápe, čim více se vzpírá uznati, že ne
chápe.

Vedle těchto základních problémů je kni
ha skutečným románem, kde defiluji celé ga
lerie různých postav, od žebráků a malo
městských klepen až po císaře, biskupy a 
básníky.

Nakonec několik slov o překladu. Je cel
kem pěkný. Protože však lze doufati, že kni
ha vyjde v dalšicU vydáních, bylo by snad 
možno v dalších éVdánich tu a tam něco 
opravit, vyjádřit jemněji. Bylo mně nápadné 
časté užiti slovesa civěti, civi atd. Ve většině 
případů by bylo vhodnější slovo jiné, na př, 
zirá nebo podobně podle okolnosti. Rovněž 
tak nezni příliš příjemně našim uším, když 
se mluví o dáveni nemocné “Bernadetty, hned 
nato o její bledé tvářičce a pak se zase sestry 
obávají, zda Bernadetta »nevydáví, několik 
kapek vody, které polkla. Nemáme jemněj
ších výrazů a nestačí úplně k vyjádřeni toho, 
oč jde? Překládat v Magnificat, že »Bůh 3e 
smilovává nad hochem Israele«, je také vel
mi divné.

To však jen mimochodem. Jinak je »Pí
seň o Bernadette« skvělá kniha, skutečný 
duchovní román velkého stylu, obsahující to
lik pohledů na děni nadpřirozená, že bychom 
o něm všichni mohli dlouho, velmi dlouho 
rozjímat a učit se z něho, jak pravdivě mluví 
Hospodin u Isaiáše: Cesty mé nejsou cesty 
vaše a myšlenky mé nejsou myšlenky vaše.« 

ak.

Slovensko nás přijalo upřímně a poctiuě všude, 
kamkoliv jsme přijeli, Všude, kudu se za zvuků 
pochodů nebo zbožnúch písni ubíral náš veliký 
průvod, na nás radostně mávali a volali: »Ať žije 
Československo. at tiji Češi a Slováci«. — Ano. 
at Hie a probouzí se tato svornost, a bude nám 
lépe i v cizině, kde čekají na naše slabosti. Jeďte 
na Slovensko a uvidíte, jak se hospodářsky vzmá
hají. co práce je u nich již vykonáno na zpusto
šených vesnicích a městech.

Jeďte na Slovensko s vůdci, kteří mají neje
nom schonnosti politické, ale hlavni přesvědčení 
náboženské. Nás vedl a doprovázel vzorný knéz 
Mspr. Dr Josef Burýšek. jehoi skromnost a vřelé 
projevy nás všude skvěle representovaly — ote
víraly dveře na celém Slovensku.

Jaroslav Motl.

Pouť za Pannou Chudých
Začíná to iako v pohádce. Za vysokou horou 

formulářů a osobních dokladů leží království 
cestovních pasů. Nevládne tam sice sedmihlavý 
drak, ale kdo se tam odváži, snadno je Honzou 
ze všeho, co mu tam klade nástrah, aby svého 
cíle nedosáhl. Zlato ovšem, jako v každičké po
hádce. hraje tu důležitou, ba hlavni úlohu. Jenže 
v duchu éasp' Ježibaba se už nenazývá Ježibabou, 
myslím, že si dává fikat Nár-banka nebo tak ně
jak. Ovšemže Honzové odjakživa nad babicemi 
i draky vítězili. Nechtějte však, abych podrobně 
líčila, jak se to dělá dnes. Zkrátka — úklady byly 
šťastně překonány 1 mohlo vypuknout vzletné 
cestováni na kouzelném koberci, jenž nás v mžiku 
přenesl do vzdáleného království.

Vlastně to nebyl koberec, nýbrž pohodlné 
křeslo v letadle, ten mžik trval dvě a tři čtvrti 
hodiny, ale stejně je to kouzelné. pomyslíme-Ii, 
jak daleko je Brusel od Prahy.

Tak jsme se octli v* Belgii. Že jsme tu našli 
plné stoly a všeho dost, po čem poválečný vy
hladovělý žaludek prahne, budete považovat také 
za pohádky. Jenže to už je pravda pravdoucí a 
vše ostatní, co vám ještě povím, také.

»Pojedu některý den do Banneux. Jeďte se 
mnou!« — řekl mi jeden- z našich účastníků na 
kongrese katolického filmu.

»Co tam?«
»Je to belgické poutní místo. V roce 1933 se 

.tam zjevila Matka Boži děvčátku Mariettce Beco. 
dcerce nezaměstnaného a nevěřícího dělníka. 
Zjeveni se opakovalo celkem osmkrát Na otázku, 
kdo vlastně ie. Maria odpověděla:

»Jsem Panna Chudých.«
Řekla také, že přichází ulehčit trpícím, pouká

zala na pramen u lesa a žádala hojnou modlitbu. 
Mistni kněz si tajně přál důkaz pravosti zjeveni: 
— obráti-11 se Mariettčin otec, uvěřím. — Své 
přáni však nevyslovil. A přece již druhého dne 
ho otec Beco sám požádal o zpověď a stal se řád
ným katolíkem.«

>A co se stalo s Marietlkou?«. začala jsem se 
o příběh zajímat.

»Je nyni řeholní sestrou.«
Rozhodla jsem se, že pojedu do Banneux 

také. Že však prorok není slavným ve své vlasti, 
platí i v Belgii. Marně jsem domlouvala poklad

níkovi na bruselském nádraží, aby nám vydal jíz
denky do poutního mista Banneux.

»Neznám,« vrtěl hlavou. Ochotné mi zamával 
před nosem tlustým seznamem všech železnič
ních star.ic v Belgii, koukejte, madam, vidíte, že 
nic nevidíte, takové místo v Belgii není.« A otočil 
se zády, doufaje, že zmizim. To ovšem neznai 
Čechoslováky (v cizině jsme vždy Čechoslováky, 
ne jen Cechy a Slováky jako doma}, ti přece 
musejí být všude, i kde to v seznamu neexistuje. 
Amerika také kdtsi v seznamu světadílů nebý
vala a přece prý tam byl Cech už před Kolum
bem, neboť když slavný objevitel přistál, byl 
uvitán proslulým: »Nazdar!«

»Tak nám dejte jízdenky do Liége.«,děla jsem 
odhodlaně, »ono to tam někde poblíž bude.«

Ukázalo se. že Anděl strážný, který mi tato 
slova vnukl, je lepším informátorem, nežli ná
dražní pokladníci, kromě toho během naši jízdy 
popoháněl hodného průvodčího, aby neúnavně 
bádal, 'kudy a jak do Banneux. Nežli jsme v Lu- 
tychu vystoupili z rychlíku, věděli isme již, že 
nutno chytit jiný vláček a po několika málo sta
nicích vystoupit ve Fspinont

Byla to stanička opravdu ztraceně zapadlá. 
Přednostou, pokladníkem i kontrolorem v jedné 
osobě se ukázala býti jakási přemilá panímáma, 
jež nám s úsměvem opravdu srdečným vysvět
lila:

»Banneux Naši Pani? Ano — jen jděte tamhle 
pod most, pak rovně, pak vlevo a u posledních 
chalup se zeptejte dále.« \

Zní to nadějně. Banneux existuje a my tam už 
jdem. Jenže poslední domky obývají v tuto denní 
dobu jen páni psi a s těmi se těžko domlouvat i 
tou nejvybranějši francouzštinou. Dobré vedení 
nám našeptává: — dejte se tou pěšinou vlevo 
do kopce lesem — ale střízlivouš-rozoumek dí: 
— ha. les! Toť se ví, zbloudíte a nevymotáte se. 
neni nad spolehlivost silnice.« —

Dalo se do deště. I poslechli jsme rozumu a 
ťapem do mírného vršku liduprázdnou cestou.'Se 
stráni občas na nás zabečí ovce, od potoka pozved
ne udiveně hlavu černá kravka a stočí se krásný
ma očima po nás.

»Och. ty černobílé, belgické krávy! Ba. některé 
jsou funebrácké od rohů a ocasu až po kopyta. 
Budu jim do smrt! vyčítat, že mají špatné mléko. 
Alespoň to. co nám tam servírovali k výborné 
kávě, bylo náramné pobledlé.

Jdem a jdem, déšf před námi, déšť za námi a 
nikde živé duše. I upadá můj spolupoutník do 
trudných pochyb: »Jak to, že mimo nás nikdo 
neputuje? Přece takové místo! Panna Maria tam 
přišla — a lidmi to nehne.«

Žal jeho měl býti utěšen. Zprvu jsme cy
klistu za námi považovali za místního občana. 
I spustili isme na něho plynně lámanou fran
couzštinou, jdeme-li dobře do poutního mista 
Banneux.

Mladý muž se na nás mile usmál, seskočil 
s kola a neméně plynně lámanou angličtinou děl.. 
nevím, co děl, protože anglicky prozatím nerozu
mím.

Sláva Bohu, -onečně jsme se shodli na něm
čině a překotně se vzájemně informujeme, že my 
z Československa (á — nazdar! — zahlaholil ci
zinec). on z Holandska — idem za Pannou Chu
dých. Tož pojďme společně, bude nás víc.

Toť se ví. cestou jsme bludného Holanďana 
vyzpovídali, co a jak tam u nich, ale o tom až 
jindy. Teď si všimněme kousíčku země, jehož se 
dotkla nesmírná láska Naši Dani a Matky.

Banneux jé malá osada v lutvšských Arde- 
nách. Několik domků z neomitnutých cihel. Ko
stel na holém prostranství, porostlém travou 
a býlím. I kostel z cihel a kamene, bez omítky. 
Takových staveb najdete po belgickém venkově 
na tucty. Jsou to domky i kostely úhledné, uvnitř 
dobře zařízené.

Minete kostel a jdete cestou dál za osadu. Tu 
se již objevuji větši budovy s nápisy Lotel-Pen- 
sion a pod. Budovy se množi. je na nich vidét, 
že tady nestojí tuze dávno. Zahlédnete již první 
krám, pak další s růženci, památkami, obrázky a 
hrůzostrašně zmalovanými sádrovými válečky 
(nelze to přece nazvat soškou!). Při bližším bádá
ni se dovtípíte, že by to mělo představovat Pannu 
Marii i jiné světce. Zavřete honem oči a pádíte 
z krámu ven. jelikož sl včas uvědomíte, že jste 
přišli na pouť a ne na pranici. Jen si výhrůžně 
pomyslíte — ještě se sem vrátím!

Jsme na pokraji lesa u pramene, který avatá 
Panna Chudých prohlásila za svůj. Nemusíte se 
už. nad pramen nahýbat jako kdysi Mariettka. 
chccte-li se napit. Stačí otočit kohoutkem jak, 
u vodovodu. Bohužel. Vedle je větši prostran
ství upraveno k polním bohoslužbám — na oltáři 
je mramorová socha Panny Chudých.

Po druhé straně cesty je malá kaple. (Bylo to 

výslovné přání P. Marie — chci mít zde posta
venu malou kapli.) Proto jsou lavice pro věřící 
ještě před kaplí. Ať už jste rozladěni obchodem 
s náboženským kýčem, čl snad ještě nevíte, že 
zjeveni v Banneux bylo již církevně uznáno, ne
vadí — stačí si v té malé kapličce pokleknout, 
přelétnout pohledem ty nesčetné tabuíky na zdi: 
Dík za uzdraveníl Z vděčnosti za vyslyšeni atd., 
stači si všímnouti odložených berli, ohmataných 
a dlouhými lety utrpení opotřebovaných, které 
tu náhle uzdraveni mrzáci zanechali — pocho
píte a utvrdíte se ve víře, že Maria je Utěšitelkou 
chudých a trpících. A zamyslíte-li se nad' tím, 
udiví vás nesmírnost její lásky k hříšnému lid
stvu. kterému se snaží znovu a znovu osobně do
kazovat všemohoucnost Boži, udiví vás dobroti
vost této Panny Chudých, chudých nejen na stat
ky vnějších, ale ještě více chudých duchovně, jež 
Ona touží alespoň cestou nevěřícího Tomáše — 
skrze hmatatelné zázraky — přivésti k svému 
Synu.

Několik poutníků dojelo autokarem. Je so
botní odpoledne — návštěv přibývá. V hloučcích 
anebo na kole vidíte skupinky mladých kněži. 
A zatím, co vás dojímá opravdová vroucnost mla
dého Holanďana, který se tu na kolenou modli 
růženec, píchne vás čertovo Sídlo porovnáním pro
stého domku, ve kterém rodina Beco bydlívala, 
s výstavnou vilou, ve které sídlí dnes.>

Já vím — za to nemůže ani Mariettka, ani 
Panna Chudých. Ostatně, každý se nějak živí a 
čiperná pani Becová, kterou jsme tam viděli se 
otáčet v krámě, jistě sí řekla, když viděla stavét 
všecky ty hostinské podniky kolem, proč má jen 
cizí vydělávat na tom. že její dítě vidělo svátou 
Pannu.

Potěšujícím zjevem jsou dvě velké nové bu
dovy — ozdravovny, které tu katolíci postavili pro 
chudé děti. Jsou řízeny řeholními sestrami Další 
velká rozestavěná budova vzbuzuje naději, že 
Banneux přece jen nezůstane mistem málo zná
mým.

Ještě vám prozradím, že návrat do poutového 
krámu jsem sl neodpustila. Dialog s obchodují
cím bratříčkem Bcco vám opakovat nebudu, mys
lím, že z něho ten chlapec radost neměl, avšak 
skromně doufám, že se Panna Chudých utěšila, 
slyšíc, že aspoň někdo se hlasitě ozval proti stra- 
katé urážce Jeji krásy. I chudí máji právo na 
vkus. Marie Holková.



Ještě asi 20 lei 
všestranného vývoje

RNDr. Artur Pavelka.
»Buďme si všichni vědomi toho, že krutější 

formy dřívější cizi nadvlády způsobily, že v cel
ku naši spoluobčané Slováci potřebuji ještě asi 
20 let všestranného vývoje k tomu, aby dospěli 
k plnému vyrovnáni své úrovně kul turn i a ze
jména hospodářské jako celku s úrovni českou » 
Těmito slovy odhad! pan president předpoklad 
časový pro dozráni tužeb, které nenaplňuji pou
ze nás Cechy, nýbrž především tužeb samot
ných Slováků. Nevím, jak dalece političtí před
stavitelé slovenského národa a slovenšti národo
hospodáři přijmou shodně časové rozpětí 20 let. 
Když však uvážíme, že od prvního osvobozeni 
národa slovenského po boku národa českého 
v roce 1918 uplynulo již téměř 30 let plných bo
hatých zkušenosti a mohutného vnitřního kvasu, 
pak po dalších 20 let tomu bude půl století, po 
které samostatný národ slovenský se bude roz- 
vfjeti. Lze právem očekávat, že tehdy sloven
ská duše uplatni vskutku svůj osobitý svéráz 
v celém slovenském životě veřejném, v oboru, 
politiky 1 národohospodářstvi, především však 
na poli kplturnim.

Je-li na Slovensku vůbec někdo, kdo ve své 
pokoře a ve své autokritice bude plně souhlasit 
s takovouto lhůtou pro vyhraněni všestranného 
života národního, pak je to nejmladšl generace 
studující mládeže seskupena v Katolické akci. 
Kdo se s nimi bliže stýká, mi dá jistě za pravdu. 
Vždyt to neni nějaký spolek s předsedou, jed
natelem a mnohými funkcionáři, to je hnuti 
obrácené do nitra slovenské duše, která hledá 
obrodu sebe a obrodu celého národa. Dovedete 
si představiti mislo neplodného schůzováni, za
hajováni a řečněni shromážděni těchto mla
dých? Sejdou se, několik vět hlubokých a pak 
— několik minul mlčeni a rozjímáni. Až takto 
vnitřně jedno jsou, začíná vlastni pracovní pro
gram, porada o práci, o výsledcích práce a roz
díleni. ne funkcí, nýbrž práce, konkrétní práce.

Právě před měsícem zasedala Biskupská ko
mise pro Katolickou akci v Bratislavě. Schválila 
bilanci a rozpočet Ústředně katolické kancelá- 
rie, vlastního nervu Katolické akce, schválila 
dosavadní činnost a vytýčila směrnice pro práci 
budoucího období. Rámcový program KA na 
pracovní rok 1947—48 stanovila Biskupská kó
nuse se zvláštním zřetelem k tomu, že sloven
ská KA jest především Katolickou akcí mládeže. 
Chce vychovatí mládež s otevřenýma očima pro 
realitu života a vyjadřuje to programovým hes
lem: Příprava na manželství a manželství se 
zaměřením na rodinu.

Podle osvědčeného pracovního plánu ne
zůstane toto heslo pouhým programem, nýbrž 
přejde konkrétné do pracovní činnosti všech 
pracovníků jednotlivců. Ústřední katolická kan
celář vypracovává na každý měsíc konkrétní 
»Plán pracovní pro KAM« (Katolickou akci mlá
deže) s velmi podrobným návodem činnosti. Nej
prve ráz celého měsíce, pak kalendář všech pod
niků KAM tohoto měsíce. V měsíci bývaji dvé 
schůzky průkopníků, jejich program je kon
krétné vytýčen v pracovním plánu, taktéž pro
gram měsíční schůzky katolické mládeže far
nosti. Pro tyto schůzky je v plánu pamajováno 
i na program zábavný, žertovné básně a scény. 
Tak pracuji všechny farnosti po celé zemi týmž 
duchem a týmž rytmem.

Právě studující mládež, zejména pak akade
mici jsou pravými nositeli této pozoruhodné a 
systematické činnosti. I~o né pečuje KA, přes
něji bych měl říci, i o sebe se postarají, nebot 
oni odpracovávaji i činnost UKK a KA a obě
taví knězi jim poskytují stravu duchovni. Každý 
z několika tisíců akademiků dostane na každý 
měsíc sešitek rozjímání. Sešitek má na celý mě
síc jednu základní myšlenku. Tak meditácie na 
máj vyznívají v ústřední motiv »Vyšli Ducha 
svojho!«, meditácie na Jún hovoří o »Svatyni 
Božej štědrosti«, poslední pak na tento měsíc 
»Jedno je potřebné«. Právě v této poslední je 
na obalu návod k rozjímáni, vnitřní modlitbě od 
dra P. J. E. Urbana OFM. V těchto sešitkách je 
na každý den téma přimykající se k liturgii a 
s odkazem na místo z Pisma svátého jsou vyjá
dřeny myšlenky pro denní rozjímáni. Tot oprav
du vzorná a dojemná péče vyvážená jedině bla
hým vědomím, že několik tisíc studentů začle
ňuje svoji vnitřní modlitbu do symfonie litur
gické.

A »Zprávy« pro průkopníky, informace z ce
lého katolického světa ve velkém bohatství, vel
mi pečlivé posudky měsíčně i dvaceti knih, po
sudky o filmech znamenitě podporuji obětavou 
činnost pravé katolické osvěty.

Žádnou vhodnou příležitost k hlubokému roz- 
čeření duševní hladiny mládeže nenechávají ne
využitou. Na sv. Cyrila a Metoděje uspořádala 
slovenská katolická mládež velkou pout do 
Nitry. Nečekali však, kdo na vybídnuti se roz
hodne a přijde. UKK vydala pohotově brožurka 
»Cyrilometodějský večírek«, aby se myšlenka 
pouti co nejvíce rozšířila a aby se pouti účast
nilo co nejvíce chlapců a děvčat. V každé far
nosti pořádali takový večírek, návod je v bro
žurce, individuální provedeni ponecháno průkop
níkům.

Ještě malou ukázku z činnosti ve městě. 
V Bratislavě vyučuje dobrovolně přes 50 mediků 
na učňovských školách dvě hodiny týdně nábo
ženství. A nejenže ředitelství škol jim to dovo
lilo, nýbrž mají zaručenou účast veškerého 
žactva, dorostu to dělnického.

A zajimá-li vás to, milí čtenáři, v žádném 
časopise, v žádné brožurce, v žádném programu, 
v žádné schůzce ani slovo o politice. Je to 
z části reakce na někdějši přepolitisování, je io 
však především obráceni do sebe a pěstováni 
hodnot osobnosti.

Z této mladé, politikou nezatížené generace, 
nořící se do hlubin vnitřního života duchovního, 
roste naděje Slovenska. Tito akademikové se 
chápou své práce s opravdovosti u nás nezná
mou. Oni dobře vědí, že máji leccos dohánět. 
Oni porozumí i těm 20 letům pana presidenta 
dobře. Ale za 20 let při své vytrvalosti prokvasí 
celý slovenský národ. I my se máme od těchto 
bratři v Kristu mnohému co naučit za těch na
stávajících 20 let

Ke dni zrozeni demokracie
Představíme-li si dnes, jak ast bylo velké 

většině prostých lidi, živnostníků, rolníků a úřed
níků, za horkých dnů Velké francouzské revo
luce, snadno uvěříme, že tehdy v ruchu události 
a pod tlakem osobních strasti leckomu ušlo vy
hlášeni lidských práv. Jestliže se nyni naše pře
vratná doba srovnává a uvádí ve spojitost s tím
to mezníkem v dějinách evropského lidstva, kte
rý si připomínáme právě 14. července, budiž 
nám to útěchou a-naději: i my pod tlakem strasti, 
křivd, chyb a omylů, často zklamáni a rozhoř
čeni nad syrovou neukázněnosti uvolněných 
instiktů nebo zas nád bezohlednost mocenského 
prosazováni cilů, nemáme snad oko dosti jasné, 
abychom rozpoznali věci velké od věcí hlučných.

Francouzská revoluce, z niž tehdejší Evropě 
vstávaly hrůzou vlasy na hlavě, osla'-uje se dnes 
jako průlom demokratických idei do zatuchlého 
svěia, jako vítězství programu, jehož uskuteč
nění zůstává cilem lidstvu na staletí.

Základní myšlenka francouzské revoluce, zá
sada obecných a rovných lidských práv, vyjá
dřená heslem o volnosti, rovnosti a bratrství, je 
dosud předmětem úsilí všech pokrokových poli
tických sil světa, Bohužel, směr uskutečňováni 
není všude týž. Historické a kulturní tradice, 
jakož i psychické vlastnosti národů způsobují, 
že individuallstické národy západní vidí nejna- 
léhavějřl část programu v zásadě osobni svobo
dy, při čemž rovnost zůstává namnoze jen právní 
rovností před zákonem a před volební urnou 
a na bratrství, t. j. na' společenství lásky, se 
vůbec nemyslí.

Národy východní, které nebyly utvářeny ra- 
donalistickým individualismem antiky a rene
sance, nýbrž náboženskou a lidskou citovosti, 
chtějí še přiblížit témuž dli s druhého konec: 
nejnaléhavéji pocituji potřebu bratrství, lidské 
vzájemnosti a rovnosti, která se dnes obyčejně 
označuje pojmem lidovosti. Proto nepožaduje se 
rovnos' formální, nýbrž materielní, hospodář
ská. Mezi kapitalistou a proletářem nemůže být 
ani bratrství ani opravdové rovnosti. Nehledě 
k staré námitce Proudhonově, že tytéž zákony 
jsou řetězy pro chudého, ale jen pavučinami pro 
boháče, je nemožnost rovnosti a bratrství mezi 
oběma dána psychologicky. Požadavek osobni 
svobody nepokládá se tu proto za tak naléhavý, 
ba odkládá se na pozdější dobu, aby nerušil 
uskutečňováni materiální rovnosti, přip. rovnosti 
předpokladů a chancí.

A tak dochází k dnešnímu tragickému nedo
rozuměni. nad nimž mnohý přemýšlivý člověk 
kroutí hlavou, k západnímu a východnímu po
jetí demokracie. Dochází k tomu, že si dvě de
mokracie navzájem zcela upřímně vyčítají nedo
statek demokratičnosti. Nerozumějí si, ač se blíži 
uskutečněni téhož jediného a nedělitelného pro
gramu, který liazývámc Demokracie, z proti
lehlých stran. Program tak velký obsahem I roz
sahem nelze zajisté uskutečnit naráz a Je docela 
přirozené, že způsob, jakým se začíná, íe závislý

Svítá mezi lékaři?
Moudrost starých říká: Nechval dne před zá

padem. Ani tentokrát nechceme ukvapeně sou
dit, ale přesto možno jistě s radostnou vděčnosti : 
zaznamenat potěšujíc! událost. i

Počátkem července >r. shromáždilo se přes : 
padesát lékařů, lékařek, mediček a mediků v po
hostinném dívčím pensionu ve Veltrusích u Pra- i 
hy. aby vykonali duchovni cvičeni. Mnoho lidi 
pochybovalo o zdaru této akce, neboť lékaře a i 
mediky považovali za nejméně schopné pro prá
ci duchovni. A přece výsledek překonal očeká- i 
váni. I zkušený přítel studentů a specielně lé
kařů P. Dr. Jan E. Urban OFM byl mile nřekva- : 
pen. když se mu představilo přes padesát mla
dých lidí. Steině byli překvapeni i účastnici, ne- : 
bot viděli ve svých řadách ne nějaké dědečky 
před smrti, ale od universitního profesora, přes 
primáře, odborníky, praktiky a mediky všech se- ; 
mistrů samé mladé lidi, plné ohně a nadšeni. To 
ísot ovšem pro mladého medika, který ,kolem 
sebe během studia nevidí a neslyší mnoho po
vzbuzujícího v mravní a rožumové krisi. jistě 
chvíle, na které bude dosti dlouho vzpomínat. '

Vznešený směr duchovního života, spočíva
jícího na přibližováni se věčnému Slovu rozií- 
mavou modlitbou a Eucharistii, osobni ideál Dro 1 
každý den a nedostižitelně hluboký názor na lé- ' 
kařskou práci a jeii zodpovědnost tvořily kostru ' 
všech přednášek zkušeného psychologa P.-Urba
na. Ze i lékař dovede říci krásné, hluboké a ' 
opravdové slovo o náboženských problémech, j 
dosvědčil den věnovaný přednáškám lékařů. Lec
kdo by ani nevěřil, iak nádherně a hluboce do
vede hlasitě meditovat o Eucharistii chirurg, 
nebo jak radostně se na svět může křesťanskýma 
očima dívat profesor dětského lékařství. Také : 
jsme se přesvědčili, kolik nových vědeckých po- i 
hledů a výkladů utrpěni Kristova podá lékař. 1 
který této otázce zasvětil celoživotní práci. i

Nutno zdůraznit ještě jeden významný mo- i

Kdo to s nimi dovede?
Vime to. že katolická většina národa je větši

nou nekvalifikovanou, protože nekvalitní, podle 
hodnoty katolického uvědomění života. Je to však 
přece jen většina. Avšak 1 tato většina, jak bylo 
mnohokrát zjišťováno, je v parlamentě, na všech 
školách i ve veřejné správě zastupována nikoli 
vétšinou vlažných katolíků — to by pak tak asi od
povídalo proporcionalitě podle hqdnoty — nýbrž 
přimo nekatolíky, agnostlky a protikatoliky. Je to 
tedy právě vrstva, která spravuje duševní i hmot
né statky tohoto státu a organisuje Je, která je 
odcizena i té latentní náboženské příslušnosti ná
rodní. Je tomu tak v situaci, která už ien myšlen
kou a nutnosti unionismu, ukládá české inteligen
ci mimořádné úkoly. Snad není ,státu. který by 
potřeboval katolickou inteligenci všech vrstev tak 
prvotně a naléhavě, jako ie náš. To íe už veteš
nická pravda. Ale íe to pravda: nebude obrody bez 
obrody inteligence vzdělanců a lidové elity.

Dějinná chvil! se však naplňuje: Nikdo víc 
netouží po tom. aby nabyl znovu jistotu života a 
jistoty myšlenkové i duchovni, než jsou vzdělan- 

na dosavadních zvyklostech národů. Bylo by však 
trapné, kdyby spor o methodu uskutečňováni 
měl zničit demokracií samu, jak se už jednou 
málem stalo.

A neváhejme sf položit otázku konkrétně: co 
očekáváme v budoucnosti od této dvojí cesty 
k demokracii? Mají pravdu ti, kdož tvrdí, že je 
nevyhnutelný střet obou pojetí demokracie a že 
není uskutečnitelný program francouzské revo
luce v úplnosti, v synthesi osobní svcbody a 
bratrské rovností?

Války nejsou nevyhnutelné, jsou však nevy
hnutelným důsledkem sobectví, nedůvěry a ne
dobré vůle. President dr. Beneš se těmito úva
hami zabýval již za války a založil na jejich vý
sledku své pojetí nové československé demokra
cie (Demokracie dnes a zítra). Věří v možnost mí
rové cesty k jediné demokracii, jež bude synthe- 
sou pojetí západního a východního ve vzájemném 
přizpůsobování.

V oblasti politické svobody se očekává při
způsobováni od demokracie východní. Je to oče
káváni tim reálnější, že podle marxistické poli
tické theorie diktatura jedné třídy je myšlena 
jen Jako fáze přechodná, která má vyústit ve 
svobodnou beztřidni společnost, v níž moc státu 
bude postupně edumírat. I vývoj posledních let 
toto očekáváni ospravedlňuje (ústava z r. 1935). 
Vývoj byl by jistě rychlejší, kdyby Sovětský 
svaz mohl mít více oprávněné důvěry,

V oblasti hosoodářské musi se přizpůsobovat 
Západ. Stadium kapitalistické je již překonáno: 
idea volností potřebuje vyváženi myšlenkou rov
nosti a bralTstvi. Toto vyrovnáváni již proniká 
v některých západních zemích, zvláště v Ans i li.

Ve sféře duchovní, kde jde o starý a stále 
živý metafysický rozpor spiritualismu a mate
rialismu, stačí tolerance a svoboda. I tu lze s po
těšením konstatovat, že komunistické strany za
ujaly nový postoj, když se za války ukázalo, že 
se církve nepostavily na stranu reakce.

Není snad nevhodné vzpomenout ještě dvou 
závažných prohlášeni z poslední doby, jež se tý
kají této věci: výslovné prohlášení generalissi
ma Stalina, že je při dobré vůli možná spolu
práce i mezi státy s odlišnou ideologii, a ne
dávné články v Osservatore Romano, které se 
obracejí proti prorokům nevyhnutelné války a 
žádají větší porozuměni pro odlišná pojetí a od
lišný vývoj, a především doporučují vice důvěry 
v »životni zákon pokračujícího přizpůsobeni*.

Jsou tedy dnes předpoklady pro mírovou cestu 
k demokracii větši než kdy jindy, nebot není sil
nějšího státu, skupiny, ba ani silných jedinců, 
kteří by hlásali otevřeně protidemokratický pro
gram. Je třeba jen svobodných rozhodnuti ve 
shodě se zdravým rozumem. Taková rozhodnuti 
však předpokládají ovzduší důvěry, poctivost; a 
přímostí, Náš časopis chce k tvořeni tohoto 
ovzduší přispívat, byt byly jeho možnosti sebe 
skromnější. Dr. František Marek.

ment. Sám pan arcibiskup dr. Josef Beran přišel 
mezi nás a iiž svou mílou návštěvou, ale hlavně 
zajímavou přednáškou na thema: »Psychoanalysa 
a zpovědnice« vyzvedl význam spolupráce léka
ře s knězem v boji o zdraví duše 1 těla. Stejně 
jako on i my doufáme, že se kněží a lékaři přiště 
častěji sejdou, aby prodebatovali společné pro
blémy a přispěli tak každý svým přínosem 
k ozdravěni trpícího lidstva. Ze styčných otázek 
bude dosti, dosvědčuji i moderní Internisté a psy
chiatři, kteři sl uvědomují, že pacient nestůně 
jen na těle, ale velmi často i na duši. (Vzpomí
nám při tom hlavně na přednášku internisty 
prof. MUDra J, Charváta na ukončenou letošního 
semestru.)

S radostí isme také pózovali opravdoyé sblí
ženi mezi Cechy a Slováky! Ukazovalo se jasně, 
že Kristus íe schopen spojit to. co jiní uměle roz
pojuji. I tento fakt můžeme počítat ke kladům 
těch několika dní přemýšleni a modliteb.

Závěrečné porady ukázaly, iak žiji a pracuji 
kolegové na různých fakultách a otevřely nové 
perspektivy pro apoštolát mezi mediky a ošetřo
vatelkami. Viděli isme, jak mnoho práce zbývá, 
ale uvědomili isme si také její důležitost a ne
odkladnost. Nechceme tvořit nějaké překotně 
optimistické závěry, ale snažíme se doufat, že 
1 mezi lékaři a adepty medicíny se otevírají nové 
obzory a že i tato vrstva významných pracovní
ků na zdraví národa bude považovat za smysl 
lidského života připodobněni se Kristu, ienž je 
Pravda a Láska, po cestách Evangelia.

MUC V. R.
P. S.: Pořadatelé prvního společného kursu 

stavovských exercicii pro lékaře, lékařky, me- 
dičky a mediky děkují srdečně všem lidem do
bré vůle za duchovni i hmotnou pomoc, která 
umožnila tolika mladým lidem nový pohled do 
problematiky lidského života.

cl. Se zakrývanou dychtivosti útočí na každého 
určitého katolika, aby jim něco vysvětlil a dal. 
Ovšem, že to nepřijímají jako maličcí, a bylo by 
zapotřebí velmi silných duchovních osobnosti, aby 
uměli dáti tedy těm žíznivým vody živé. Ale dych
tivost zřeimá i skrytá tu je. z osamělosti, z bez
radnosti. z nostalgie. Všichni ti poctiví přišli totiž 
prozatím alespoň k poznáni že podstatnost přiro
zených věci člověka je Jinde než v pásmu kon
venčního myšleni, že není uprostřed, avšak u dna 
věci, a poznávají chtíce nechtice marnost jakých
koliv konstrukci filosofických 1 ethických.

Proč z toho nevyvozuji důsledky? V ž d v . 
nevědí jak. Konec konců si s nimi nikdo ne
dal práci v době jejich mládi 1 dorůstáni. Jsou 
mezí nimi »atheističtí« katolíci, kteří by si roz
mysleli z jakéhosi vnitřního náboženského »pudu« 
se rozejit s církvi, dávají dětem vyrůstat i vovzdu- 
ši katolickém, ale sami nemají nejzákladněišich 
znalosti viry, mše svátá je jim zcela tajemstvím. 
Nevědomost o t’ře je přimo strašlivá. Dětinská. 
Neuslyšíme vedlejších a možná hloupějších náml-

ROMÁN PŘELOŽENÝ DO VŠECH 

SVÉTOVÝCHJAZYKŮ

FRANZ WERFEL

Píseň o Bernadette
Tato knih» pražského rodi- 
ka, spisovatele světového 

jména i< nepochybně udiloa- 
tl na naiem knižním trhu. Ro- 
mAn je xfllmovin americkou 
společnosti aoth Century- 
Fox a patři i do Va?i knihovny 
Přeložila Jitka Fučíkovi 

Brož. z jo Kli, vit. ryj KU

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD 

PRAHA II, KARLOVO NAM. j

Zajistěte si jej u svého knihkupce!

Exercicie pro mediky a lékaře.
česká lise akademická a spolek sv. Lukáše pořá- 

dají letos již po druhé stavovské exercicie pro lékaře, 
lékařky, mediky, mecřlčky. (farmaceuty, farmaceutky 
■ abiturienty-mcdiky) ve St. Boleslavi u Prahy od 1». 
IX. do 23. IX. 1947 pod vedením známého přítele lé
kařů a studentů P. Dr. Jana Ev./Urbana OFM.

Program:
1«. IX. večer v II hod. zahájen! ve St. Boleslavi.
19.—21. IX. uzavřená duchovni cvičení.
22. IX. pfednáiky s diskusemi. Pozváni jsou: Vdp. 

P. Dr. Šilhán, provjnciál T. J.. snámý odborník expe
rimentální psychologie: »Představy va sféře erotlcko- 
sexuální.« — Prof. MUDr. K. Matulay. prof, neurologie 
a psychiatrie: »Vztahy duše k télu očima neurologa.« 
— Doc. MUDr. R. Peter, docent gynaekologle a porod
nictví: »Artcfícielnl inscmlnaee.« — MUDr. Jiří Naj- 
man: »Lékař se dívá na človéks.«

22. IX. Pracovní porady o apoštolátu na lék. fakul
tách a v nemocnicích. — Místo exercicii: Klášter Re- 
demptorlstú, st. Boleslav u Prahy (vedle chrámu P. 
Marie).

Každý účastník má právo na slevu na dráze 
i místa pobytu po předložení legitimace, které budou 
rozeslány včas začátkem záři.

Cena pro lékaře 50 Kčs, pro studenty 40 Kči denní. 
Může být poskytnuta sleva buď částečná ne|o úplná — 
poznamenejte na přihlášce.

Přihlášky přijímáme nejpozdčji do 31. VII. t. r. 
Ponévadž na I. turnus lékařských exerclclf počet zá
jemců dosáhl dvojnásobku neJvétSfho možného počtu 
účastníků, upozorňujeme, že v případě velkého zájmu 
mají přednost dříve přihlášeni. Za definitivně přihlá
šeného považujeme toho, kdo s přihlákkou zašle slo
ženkou čis. 3.614, Česká liga akademická. Praha, ■ po
známkou Med. Ex. 60 Kčs jako zálohu, která bude při 
konečném účtováni odečtena nebo při slevě vrácena.

Česká liga akademická, Medická sekce, Praha III, 
čp. 28, u sv. Tomááe.

Kněžské exercicie s pastorač. kursem dává v Kar- 
ďaáovč Bečici od 4. VIII.—«. VIII. t. r. unlv. prof. 
Dr. Bedřich Vašek z/oiomouce. Přihlášky nejdéle do 
30. VII. t. r. na Klášter ctihod. sester v Kardaft. Bečici.

Kato lj^c ký ústav v pohraničí přijme 
profesora pro přírodopis a chemii nebo odb. učitele 
pro II. a III. odbor; hlásit se mehou 1 schopní pensisté. 
O byt, stravu a otop by mčl postaráno. Přihlášky po
plete na adresu: Ředitelství arcib, gymnasia v Praze- 
Dejvicích, sadová 3.

lek proti víře a církvi než od vzdělanců. Paradox 
bludu — ovšem. Styděli by se. kdyby byli tak ne
znali v jiných oblastech, byť sebe vzdálenějších 
vlastnímu oboru, jako jsou nevzděláni v nábožen
ských věcech a iako jsou nevzdělaní ve filosofii, 
řekněme křesťanské. Oni se tiše za to také trochu 
stydl — ale nepřiznají to. Zajisté, je to vina je
jich. že se nepoučí. Je to však také vina naše. 
Neláska a z ni nedostatek psychologie. Znám ta
kové. kteři tajně chodí do kostelů pro letáky a 
brožurky. Nepřiznali by se k tomu, kdyby při tom 
neříkali s jakousi zoufalou zvrácenou cudností, že 
to tam chodí krást. Chodi sí krást poučeni — žasli 
by mnozi. kdyby věděli, kdo jsou tito dojerůni 
»zloději pravdy«.

Ovšem, že je jim otevřen kostel a kázáni. 
Avšak to je už velký krok pro toho, kdo neví, za 
čím jde. To je už krok málem vyznavačský. A 
oni se stydí, především se nesmírně stydí. Neni 
to jen zbabělý ostych přiznat se k touze no ostou
zené a znevážené církvi. Je to ostych daleko 
hlubší: ostych před sebou samým, ostych • řed 
pyšnějšími, kteři by jim řekli, že nedovedou sami 
se sebou vystačit, že musf mit berličky, je to 
ostych z vlastni bídy a osamělosti. Je to ostych 
pýchy, avšak z pýchy, která neví, že je pýchou, 
protože je to skrývaná chudoba bývalých bohatců 
a zchudlé duševní šlechty.

Snad neznám případu ušlechtilého člověka 
nevěrce. nebo zapírajjciho katolíka, který by ne
byl nějak z této zchudlé třídy bolestných. Pýcha 
je už jenom pozlátkem dávné representace du
chovni soběstačnosti. Brali by podporu, avšak jen 
z jemných rukou a za zavřenými dveřmi. Kdo 
s nimi má co dělat ví. že je nutné zavírat dveře 
někdy hlukem obecným slov až nářečím ulice, 
někdy tiše tichosti posuňku a někdy nesmlouva
vým naléháním, které lichotí této pýše, protože 
činí chudé ještě »vzácným!«. Ze všech osiřelých a 
ovdovělých po iásce Boži jsou vzdělanci nejsmut
nější a nejubožejší — přes opačné tvrzení. Ne
dejte se mýlit gesty poslední representace.

A hornici duší by tu všude zlata nakopali. 
Ovšem, láskou, především láskou, která najde 
shodnou řeč. A býváme právě na vzdělance nej
méně trpěliví a nejvíce nároční a nejvíce nedů
věřiví. Nevěříme, po »panském vzhledu«, že je tu 
tichá víra v drobty štěňátkům. A chtějí ie oď ka
tolictví. — A to je první skutečnost.

Růžena Vacková.



Slovácký národopisný 
rok v Hodoníně

Hodonín, rodiště T. G. M.. postižený těžce po- 
slední světovou válkou. stal se středem pozor
nosti mnoha milovníků národopisu.

Ve dnech 5 a 6. července t. r. naplnilo se 
město lišící návštěvníku ze všech krajů naši 
vlasti, fctěři se přišli pokochali pohledem na 
krásu. barvitost a malebnost slováckých krojů a 
vžiti si s sebou kousek onoho bujarého nezkaže
ného veselí, které vuvěrá z každého jednotlivce 
tohoto jihomoravského kraje. Již v pátek se 
sjížděli návštěvnici a v sobotu o svátku sv. Cyrila 
a Metodeje ve 4 hod. odpoledne byla zahájena 
vusuiva lidového slováckého uměni v Masarykově 
divií škole, v domě kde stávala kovárna, v niž 
se narodil náš president Osvoboditel. Večer téhož 
dne za doprovodu cum bálové muziky zpívaly 
krojované skupiny slovácké písně.

V neděli ráno byla sloužena na náměstí před 
kostelem sv. Vavřince slavná polní mše svátá, 
které se zúčastnil mimo iiné politické a orelské 

■představitele též min. Procházka, který po při
vítáni dp. Krejčím, děkanem z Lonžice, hlavním 
to organisátorem slavnosti, pronesl několik 'po
vzbuzujících slov před městskou radlici- Po pro
jevech. db. cosi. Vičanka a řed. Zamberského a 
do nřivuáni britského velvyslance Nicholse, který 
též pozdravil přítomné ve své mateřštině, kon
certovala na náměstí dechová slovácká kapela 
a před tribunou defilovala »Jízda králů-.

Nedělní odpoledne přímo hýřilo rozradostně
ným, mládím jak při průvodu městem, tak i ná 
ctndšti »Lí červených domků.-. kde došlo konečně 
■k hlavnímu bodu programu — národopisnému 
-roku. Buly předvedeny všechny slovácké národní 
zvyky, tance a obyčeje, které se ještě dodržuji 
o různých příležitostech, do celý rok. Byl in 
pravý, ničím nezkreslený narodopis; svou oprav
dovosti a počtem úfastnikú (pres 2000 krojova
ných) dokazuje, že u nás emstuje ještě úcto 
k tradici, nezištná obětavost a láska k bližnímu 
i když některé živlu kladly v cestu pořadatelům 
těžké překážky. Leč přesto splnily národopisné 
slavnosti svili úkol tím, že náš bodrý, katolický, 
mriravský lid ukázal neochvějný a věrný postoj 
CÚČÍ národu a zachování jeho tradic. Přejeme si 
ien. aby pokračoval na této cestě dále a voláme 
mu z nlna srdce -Zdar Bůh!« fk.

Krásné povolání pro dívky
V dnešní době nezřídka má jeden kněz na 

starosti vjce farnosti. Je to nad jeho sil v. A tu 
se naskýtá ušlechtilým duším příležitost k apo
štolskému uplatněni. Spolupracuji s knězem ía- 
ko farm sestry.

Je-li farní hospodyně pečlivou Martou, farní 
sestra ie Marii, která voli duchovni stránku pé
če a Domáhá knězi všude tam. kde sám nestačí.

Farni sestra není řeholních Může se il stát 
každá řádná katolička ve věku od 18—35 let. 
která prodělá Dnoravný kurs.

Kurs pro výcvik farních sester je od 18. srpna 
do 30. září 1947 za denní Doplatek 25 Kčs. Nema- 
íetným sleva. Účastnice kursu musí mit alespoň 
čtyři měšťankv. Farní sestra pak dostane pravi
delný měsíční Dial a bude sociálně Dotištěna. Je
tím zaměstnavatelem ie Arcidiecésni Dastoračni 
ústředí v Praze II.. Voršilská 5. kam se obraťte 
o bližší informace.

Kurs pro výcvik farních sester vedou Sestry 
III. řadu laického anoštolátu v Praze-Deivicich.

Pohraničí od základů
Kritické hlasy o pohraničí z největší části vy

zněly jen tak. že zjišťovaly danou situaci, ob
jasňovaly jednotlivé nepříznivé zjevy a události, 
jež se tam staly. Ale už několik kroků dál od 
vši kritiky se jeví všem, kdož mají na mysli 
poctivou úroveň pohraničí opravdové, že je 
svrchovaně potřeba zasáhnout nejvážnéjšimi pro- 
štředky, jež jsou lidem k disposici.

Zřejmé je to duchovní akce, náboženská prá
ce, neboť nějaké mechanické partajní řešeni 
vzbudi zase jen částečné účinky v bezradném 
prqstředi vážně otřesených a vykolejcnych oby
vatel osvobozených části vlasti. Je známo, jak 
nepatrné jsou prostředky a sily k náboženské 
akci, ale prozkoumáme-li složeni obyvatel v po
hraničí. téměř všude a v některých oblastech do 
značné míry najdeme lidi s katolickým základem, 
jenž ovšem je velmi zahlušen všemi možnými 
nepříznivými vlivy. Stač! však jen výrazný pod
nět, podáni ruky, a lide v pohraničí si prosekali 
cestu v houštinách dnes už vyděšené a někde 
rozvrácené maloduchosti, jež ovšem i po stránce 
národní neodbytné začíná sužovat lidi, probou
zející sě z biologického opojen, a ukojeni.

Záležitost náboženské obrody je ovšem velmi 
složitá a metodicky vyžaduje značných předpo
kladů u lidi, kteří se neoddávají baráčnickým 
Husím a kteří rtejsoú stiženi apokalyptickou 
skepsi. A tyto přednnklady spočívají mimo vlast
ní proud milostí i v životném a opravdovém po
měru k lidem i k zájmu obecné jistoty. O. T.

Z domova a z ciziny
Sv. Otec chválí anglický lid. Při nástupní 

audienci nového anglického vvslance u sv. Sto
lice dne 30 června t. r. pronesl sv. Otec řeč. ve 
Které řekl mimo jiné; »Anglický národ projevil 
během válkv nadlidskou vytrvalost. Angličané 
tím uhájili netoliko své životy a své svobody, 
nýbrž bojovali tím — a to v předních řadách, na 
nejpiedněišim místě — za ideály a svobody vše
lidské. jež maii býti drahé každému čestnému 
člověku. Přes svá vítězství pa bojišti neisou však 
ještě obvvatelé Velké Británie na konci svých 
zkoušek a útrap, jichž ie třeba k dosaženi vzne
šeného čile. Poválečná léta přinesla nové úkoly 
a nové vážné problémy, jejichž velikosti se ne
vyrovná nic. leda právě stejně veliké odhodláni 
britského lidu vydržet a dospěti k cíli mužnou, 
ušlechtilou, dobrovolnou disciplinou.

Z kanadského mariánského kongresu. Kar
dinál Gerlier, arcibiskup lyonskv. ienž se také 
zúčastnil mariánského kongresu v Ottavě. o němž 
isme psali minule, vypravoval po svém návratu 
tuto historku: Před kongresem pršelo v Kanadě 
nepřetržité pět neděl. Je samozřejmé, že by dalši 
déšť býval pro výsledek kongresu katastrofální. 
Konalv se proto vroucí modlitby za pěkné po
časí a tak. v kongresových dnech, zářilo slunce 
jedna radost. Arcibiskup ottawský Msgr. Va
chon.- duše kongresu, stál tak při jedné slavnosti 
kongresové od rána na pražícím slunce. Bylo by 
stačilo ien několik kroků do stínu před neúpros
nými paprsky slunečními. I navrhovali to panu 
arcibiskupovi, ienž však odpověděl: »Příliš na
léhavě isem prosil Pannu Marii o slunce, než 
abych nyní dělal, iakobvch pohrdal ieiim darem.« 

Mezinárodni týden Jocismu. Ve dnech ma
riánského kongresu v Ottawě se konal také mezi
národni týden Jocismu. t. i. mladých katolic
kých dělníků. Kardinál Gerlier o něm vypravu
je: Jocistický týden v Montrealu byl velkou udá
lostí. 350 delegátů tam zastupovalo 51 národů. 
Byli tam žlutí, černi. Francouzi, Angličáné. Bel
gičané. Američané ze severu i z jihu. Němci, 
zkrátka mladí dělníci ze všech dílů světa. Nej- 
mohutněiším doimem při tom působila atmosfé
ra poctivého úsilí, srdečnosti a bratrství, která 
spotovala všechny delegáty. Toho dne iocismus 
ukázal, co ie a iakou má moc. Dojemná byla ta
ké iednota v názorech r.a podstatné zásady me
zi těmito mladými dělníky všech národů a ras. 
Používalo se čtyř jazyků; francouzštiny, angličtí-« 
ny. španělštiny a němčiny. Závěrečná slavnost 
se konala na velkém stadionu městském, zapůj
čeném protesten tskoú universitou. Kanovníku 
tíardiinovi byl při tom udělen čestný doktorát 
montrealské university. Řekl jsem mu ve své 
promluvě k mládeži (mluvi lyonský kardinál 
Gerlieri: To vše ie vaše djlo!

»Systém výchovy je pro národ důležitější, 
než systém vládni.« Tento výrok T. S. Eliota. 
neivýznačněišiho současného básníka anglické
ho. může býti skromným příspěvkem k pocho
peni. proč se katolíci tolik zatimaii o školské 
otázky, o to. iak a čemu se vvučuie v našich 
školách. T S. Eliot ie nejenom básníkem, nýbrž 
i kulturním kritikem. Ve své studii -Idea křes
ťanské společnosti« konstatuje, že dnes neexis
tuje žádná opravdu křesťanská společnost, že 
však tc tieba. usilovat o teil obnoveni. Podle 
Eliola ie dnes hlavni masa obyvatelstva více než 
kdy jindy vzdálena křesťanství. V budoucí křes
ťanské společnosti musí proto budováni nové 
křesťanské kultury začiti zdola, výchovou, vy
cházející z křesťanských zásad a vedenou učitel
stvem přesvědčeně křesťanským. A proto ie sy
stém výchovy pro národ důležitější než systém 
vládni. — K tomu lze dodati: Život ie jednota, 
skládající se z různých prvků. Nelze proto nikdv 
přesně říci, u kterého se má začít, nelze nikdy 
začít formovat život u ledně ieho složky a ne
dbat! při tom na ostatni. Systém vládni bude 
vždv působit na systém výchovy a vládci budou 
takoví, jaká byla jejich výchova. A proto řešeni 
ie v tom. že ie třeba hledět pokřesťanit leden 
i druhý systém. Jde prosté o to. abychom byli 
křesťany, kdekoliv stojíme. abvchpm nokřesťa- 
nili onen obor, v němž působíme. Naše působeni 
pak nutné se rozlije i na obory snoiené. na celý 
život.

Lituji katolických postů. V časopise »Výživžř 
lidu« (časopis společnosti pro racionální výživu) 
napsal nedávno MUDr. Ladislav Kaizl. obsáhlý 
článek »Soumrak náboženského řízeni stravy«. 
Pise celkem správné o účelu postu: ne zlepšová
ni zdravotního stavu, nýbrž důvody náboženské, 
které pro věřícího katolíka ísou daleko vyšší, 
než vedlejší účinky na zdravotní stav. Postem 
má křesťan přemáhat své tělesné choutky, půst 
jej má vést k střídmosti a činit ukázněným. Vě
řící ifm trestá sám sebe za své hrichv za účelem 
pokání. Ale hlavně ie to prostředek, který má 
zvýšit duchovni soustředěni.« Článek zase cel
kem správně ukazuje na stálé přizpůsobováni 
postní discipliny Církve katolické - modernímu 
stavu lidstva, zejména na rozsáhlou dispens z r. 
1943 pro dobu válečnou, prodlouženou u nás i po 
válce až do odvoláni a konči slovy: »Je otázka, 
iak se dá katolický lid no letech znovu v tomto

FILM
Pro dospělé:

Četař York. USA. Film o hrdinovi ze světově vál
ky 1911—1918. Jímž se stal americký horal, příslušník 
náboženské sekty, kterého představuje výborný G. 
Cooper. Pro mnohé katolíky poučně veřejným přihlá
šením se k náboženství — zde sice sektářskému — 
zvláště ve vojenském prostředí. I.

Lední serenáda. USA. Příhody české krasobrus- 
íařky v Americe. Ill.

Laurel a Hardy. USA. Ztřeštěné taškařice známé 
dvojice, tentokráte v Oxfordu, kde prožívají mnoho 
studentských taškařic. ITI.

Zrádce. SSSR. Partyzánský film o lotyšském vla
stenci. jemuž se podaří uprchnout z vlakového němec
kého transportu, a o Joho bratru, který jako člen SS 
nezdá se býti svému veliteli dosti spolehlivým a Je 
proto od něho po německém způsobu zastřelen. IL

Komisař Berthier. Fr. Detektivní film bez obvyk- 

sméru zdisciplinovat. Zdá se. že přijdeme o leden 
způsob řízeni stravy, který nebvl racionální ve 
svých cílech, ale přesto ve svvch výsledcích.«

»Jen šílenci nebo zločinci*. Posl. Dr Ivo Du- 
cháček. předseda zahr. výboru ÚNS. napsal do 
nedělní »Lidové demokracie« zajímavý, velmi 
rozvážný článek o mezinárodni situaci, iak se 
vyvinula v posledním týdnu. Článek, psaný ve 
formě rozhovoru mezi Cechem a člověkem ze 
Západu, konči těmito slow: »Strašná vyhlídka 
války nemůže ovšem být předmětem našeho roz
hovoru. protože tato rozmluva íe vedena přes 
Všechnu rozdílnost názorů — soudím — dvěma 
rozumnými lidmi. A připouštět válku a atomo
vé výbuchy, iako možné řešení nebo dokonce 
lék na dnešní nedorozuměni, nemohou lidé 
rozumní a odpovědni, nýbrž ien šílenci nebo 
zločinci.«

Zda pochopíme? Pan ministr Procházka na
psal před několika dny zajímavý článek do 
»Svob. novin« o duchu Národní fronty. Napsal 
v něm mimo jiné: »Nesvádějme odpovědnost za 
to. co se děje, vždv především na druhé strany. 
Buďme všichni, od lidovců po komunistv. nej
prve kritičtí ke svým vlastním stranám.« Kéž 
by si tato ministrova sfova vzali k srdci ieho 
mnozí přehorliví stranici, kteří jakékoli slovo 
kritiky vůči vlastni straně považuji hned za ne
přátelství vůči ni a za ieií poškozováni. Totéž, 
co ie u politických straníků, se vyskytuje často 
i u katolíků iako takových. Ti také mysli, že 
každá kritika vlastaich řad ie jetj poškozováni. 
Jaká to krátkozrakost. Povrchni lidé se snad 
budou pohoršovat nad leckterou naši diskusi. 
Ale co ie.nám do takových lidi? To jsou třtiny, 
na kterých nikdy nestoii svět., kteří nikdv ne
určuji směr života. Lidé opravdu prozíraví a 
zkušeni, i když isou z druhého tábora budou 
v naši vlastni vnitřní otevřené debatě vidět vždy 
jenom naši sílu. Jen kdo ie vnitřně silný a kdo 
ie list sebe. ien ten snese kritiku, ien ten se ii 
neboii. Ale takovými musíme být všichni. Jinak 
bude náš život stále skleníkový a k tomu jistě 
doby nejsou.

»S pocitem velikého štěstí« prý podle sdělení 
ministra vnitra Francovy vlády, hlasovalo 90% 
španělského lidu pro diktátorův zákon o krá
lovství. Přes toto veliké štěstí oznamuje však 
tatáž zpráva, že voliči byli před volebními míst
nostmi nejprve podrobeni důkladné kontrole. 
Pořádek uvnitř i před volební místnosti udržo
vali ozbrojeni policisté. Každý myslici člověk si 
už z těch 90% a z těch policistů a z těch kontrol 
udělá závěr, že )e to na vlas stejný plebisclt. ja
ký dělali nacisté před válkou aspoň tak iednou 
za rok a vždycky měli ještě přes 98% hlasů Drn 
sebe. Nakonec už ani nikoho nemusili zvlášť 
nutit, protože lidé delší čas v totalismu žijící 
přestanou úplně myslit a jdou iako berani .kam 
ie vůdcové ženou, třeba až do neinesmvslněiši 
zhoubv a zkázy. Tak vice méně konči každá dik
tatura. Každv totalismus ie nedůstojný člověka, 
ie to iedna z neihorSich metel, která může ná
rod stihnout. »Klid ve státě pod despotickou vlá
dou ie klid smrti; iest zhoubnější nežli sama 
válka.« (Rousseau u Saldy, »Duše a dilo.«)

Na Levém Hradci pátrá státní ústav archaeo- 
logický a podařilo se mu objevit věci, které po
změní dosavadní níiněi^ archeologů a umělec
kých historiků. Už dnes ie lišto, že Bořivoiská 
kultura nebyla tak primitivní. iak se myslilo. 
Zvláště objevy kamenných základů opodál ko
stela sv. Klimenta překvapily a matou ustálené 
představy o neistaršicli dobách české vzdělanosti.

Jsme drazí nebo lacini? Slyšíme často, že na
še výrobky isou příliš drahé a proto že isou ne
schopny mezinárodni konkurence. Nemajíce z do
mova pocit žádné zvláštní láce, jšmé nakloněni 
tomu věřit. Najednou však čteme v »Obzorech« 
— což věci dodává ještě zvláštní pravděpodob
nosti — že Američané nemohou s námi konku
rovat v rukavičkářstvi. že zboží téže kvality do
dané od nás tam stoji 2.95 dolarů, kdežto iejjch 
5 dolarů, že tedy třeba v Americe na naše ruka
vičky zavést ochranná cla. Podle toho by tedy 
podmínky našeho vývozu nebyly přece ten zlé. 
Nechce se nám totiž věřit, že bv náš stát nějak 
zvlášť na tento vývoz doplácel. Kde by na to 
bral a tak by.to mohl dlouho dělat. Tedv. kdo 
má pravdu a kdo se v tom vyzná?

Když nebožtíku S. K. Neumannovi nedávno 
ujela pusa a vylál hlavě spojenecké velmocí do
larových padourů. zkritisovali iei za to. iak se 
patří, a vyrovnali se s nim věcně a dost Nikomu 
ani ve snách nepřišlo, aby na komunistického 
bohéma hledal nějaký ten paragraf. Nedávno 
však zase jeden nekrfmunistlckv politik na ve
řejné schůzi ostře posoudil dvouletý plán CSR 
i hospodářský systém SSSR Přes všechnu stríkt- 
nost zůstal ieho projev v mezích kritiky a mimo 
rámec nadávek. A hle. Rudé právo zjistilo, že 
ten politik je vysokým státnim úředníkem, že 
ieho nroiev ie trestný nodle těch a těch zákonů, 
žádá, abv byl zbaven úřadu a disciplinován. Ne
ní to na největší politickou stranu přece jen 
unřilíšená nedůtklivost a žalobnost? jb.

lých scén v takovýchto kusech. Podáno pékné se za
jímavým koncem. II.

Palsa. Italský. Šest různých pFibéhů za Invase, vi
děných očima Italů a Spojenců. V téchto různých epí- 
sodňch z nékterých krajů Italte vidíme zoufalství i 
hrdinství * nadějí v nový život. TI.

Můj syn profesor. Italský. Lidsky procítěný román 
prostého školníka-.’dovce, jehož životní tužbou je míti 
syna profesorem. Déj se odehrává v Itálii v období 
mezi oběma světovými vilkami. II.

Slunce JeStč vychází. (S výhradami - doporučuje 
se několik sestřihů.) Italský. Italský venkov v posled
ních měsících okupace. Proti sobě Je postavena upa
dající měšfácká společnost, bažící jen po zábavě a 
požitcích a svět pracujících, kteří se organlsujt proti 
okupantům. TL

Tři tváře západu. (S výhradouj USA. Boj americ
kých farmářů, do Jejich prostředí Je pozván vídeňský 
uprchlík lékař 5 dcerou, která otci obětavé pomáhá 
v Jeho činnosti. II.

Tekuté zlato, (s výhradou.) USA. Cl. Gable a Sp. 
Tracy v roli dvou přátel průkopníků-petrolejářů, kteří 
kráčí střídavě od nezdaru k úspěchu. III.

Tomáš Kempenský:

ČTVERO KNIH
O NÁSLEDOVÁNI KRTSTA

V rSW.ADU KARI.* VRATŠÍHO

Kniha vydaná re riech Fritových jaiycich a po 
Pí «mu »vátím nejroiAitenájU, e nit po 500 lat íer- 
pajl lidé Milující lit duchovné. „Fo>rf a nduledu/wé," 
mluví k nšm • kaidé její atránkr. „Jd jtem, fen» 
folonto« wyti v okamiiku vytdrihuň, abv pechů* 
pila riet důrodň rtfnt pmtdy, nrt kdyby byla Hcitl 
t/iitudorala rt Htolr," praví Kristua u Kcmpenakého

KNÍŽKA VÁZANÁ V PLÁTNĚ Křs T0--

Ü cnihhiptti

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD 
mill It, KARLOVU NÁMĚSTÍ C. 6

Aj vy idete 
do Topolčian?
zaútočilo na uši nejintensivněji koncem června, 
ale ještě dnes docela nezmlklo. Obměny otázky, 
Rybany, Bánovce, Chynovany, znamenají totéž, 
stanice startu ke konečnému cíli, lesu SišóVu 
u dědinky Tvrdomestic, která zatoužila po slávě 
nového fatimského zjeveni. Tři děvčátka, jede
nácti až třináctiletá, vypovídají: 27. května na 
pastvě u lesa, zjevila se jim korunovaná Paní 
v bílém oděvu s modrým hvězdičkovým pláštěm, 
smutné tváře; ve snu jedné z nich slíbila, že za 
mésic ukáže se znova. A protože podle básníka 
»zaklela se kdysi země ráji, že se pod sluncem 
nic neutají««, putovalo se 27. června a okolo 
něho k Tvrdomesticům všemi dopravními pro
středky, od vlastni kůže po auta vice méně pře
pychová, z měst slovenských 1 jiných. Přiznám 
se: onoho dne neodvážila jsem se svou tělesnou 
schránku a její obsah (nevalný, ale právě proto) 
podrobit zatěžkávací zkoušce ve vzpouře asi 
osmdesátitisicového zástupu proti zákonu o ne
prostupnosti hmoty. Sišov však neosiřel ani ve 
dnech obyčejných; o všeličemž podumat možno. 
Nedostatek papíru, pro týdeníky speciálně, za
chrání vás před idylickou krásou zákoutí, ma
jestátem staletých lesních velikánu a dalšími 
lyrickopcpisnými pasážemi, ale přála bych vám 
třeba hovořit s účastníky. S mnoha, různými. 
Jejich řečí, bez neduchaplného povýšenečtvi a 
ironie, s upřímnou touhou rozuměl, pochopit. 
Tu a lam člověk reservovaný. Také ovšem sen- 
sacechtivost a vůbec motivy nikoli náboženské. 
Ale u většiny lidi, ponejvíce prostých a spra
vedlivých, společný tón: »Keď si doma, alebo 
na roli spomeniem ng tú chviťu. strasú ma zi- 
momriävky a tak pláčem od strachu i od ra
dosti«, »— a či som je už. Bože mój. taká hrieš- 
na, že nič neuvidím? Tak som sa začala velmi 
modlit a zrazu síňko celkom očerneló. potom zas 
kolo červené a len sa krútilo medzi tými iedfa- 
mi«, řikaji. Z oči, ze slov, mezi slovy nadšenými, 
rozpačitými, zklamanými, jak kdo viděl či nevi
děl »slnko celkom čierne — zelenkavé — sirko
vé — pomaranéové — s dúhovými kruhmi — 
štip lúčov — žiaru červenu ako požiar — ako 
zlatý prach —« vyzařuje vzepjatá vůle k posvě
ceni, touha po zachyceni, uchopeni metafysic- 
kěho. něco z Jakubova zápasu s andělem: Ne
pustím té, dokud mi nepožehnáš! Duše cdhazujic 
přítěž nedostatečného lidského rozumu letí vstříc 
svátému protivníku v soustředěni, pro obyčejnou 
českou duši áž otřesném. Chtěla by zavolát. 
»Počkej, bezbranná! Cím se chceš ochránit před 
jedovatým ostnem pověry? A stane-li falešný 
prorok vedle tebe, aby lstivým šeptem obrátil 
tvé kroky nepravým směrem? Rozhlížej se 
aspoň!« Jenže ke kariéře hlasu volajícího na 
poušti — kde vžit buňky? Prohlédněme raději 
vlastni pancíř; důkladný, s generace na generaci 
po staletí děděný, oprai’ovany, ostražitě zesilova
ný v ustavičném střehu před útoky i úskoky. 
Věru, neškodilo by trochu zápalu, žáru; třeba 
i s dírou tu a tam propálenou — tyl by lehči; 
kritičnost, soudnost, střízlivá věcnost, úporné 
hledačstvi pravdy misty neúnosně zbytněly 
v zásadní šfouralstvi, chronickou skepsi a ne- 
věřícnost hypertomóšovskou: kolikerými průkazy 
totožnosti, respektive spolehlivosti a nekolabo- 
ranství musil by svoje svaté ránv doložit sám 
Zmrtvýchvstalý? Jaký rozlet s takovou tihou? 
rozjímá duše ponuře. Ale přece — možná i ta 
je k něčemu dobrá. Brzdi-li a strhává vzlet 
k výšinám extase, někdy pomáhá v opačném 
směru: osm dlouhých let nedokázalo udusit pa- 
triotickou pýchu, vypučelou z rozhovoru se zná
mým slovenským katolickým básníkem, v němž 
mou zemi pojmenoval »zem hťbok«. — A nako
nec pouť vyzni tichým zaťukáním: Věčný Za
hradníku — viš. ty dva stromy vedle sebe. slo
venský a český, jeden s ovocem příliš sladkým, 
druhý s kyselým ve stejné míře — což takhle 
z přebujelých výhonků jednoho zaštípit souse
dovi; vzájemně; jaká lahoda plodů potom! 
Ovšemže nerozumím ničemu z Tvých věcí, ne
mysli, že se Ti chci do nich plést, ale — ne
chceš to zkusit? M. K.

Osotinl auto kdo prodá, nebo o ném povil Jen 
vůz v bezvadném stavu pro důleálté apoštolské cesty 
duchovni správy. Nabídky a popisem a cenou pod zn. 
►Ihned za botové - IKA 100« do adm. t. 1.

Pronajmu malý pokojík Jako letni byt nebo 1 k stá
lému bydlení Int. opufténému penslstovl v menlim 
mésté ve středních Cechách. Nabídky pod zn. »Dobrý 
katolík - IKA 106« do adm. t. 1.

Vychází s církevním schváleni m.
Dobrovol. ořlsnévk.v na vvdávánl časopisu Isou vítány. 
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KATOLÍK
„Plakal nad ním..." w

Když čtete staré církevní Otce, setkáte 
se i u největších z nich s hlubokým od
souzením židovstva a s jakýmsi pocitem 
převahy řecko-řimského světa nad nimi. 
Dělítkem nejsou ovšem hlediska rasová, 
jako u nacistů, dělítkem je stanovisko ke 
Kristu, k Mesiáši. Takřka nepřekonatelný 
odpor v nich vyvolává židovská »perfidia«, 
proradnost, o niž se dodnes mluví ve vel- 
kopátečni liturgii. Starokřesťanský svět 
měl snad jakési rozumné důvody k tomuto 
pocitu nadřazenosti. Vytvořil přece jen 
společenství ná(rodů podivuhodné jednot
nosti ideové, dal základ k pozdějšímu roz
machu mocenskému, k celému.tomu běhu 
o závod za dobytim světa.

A přece se mi zdá, zda i v tom nadřazo
váni nebyl červ pýchy, jenž nahlodal a ko
nec konců vyhlodal skvělý plod Kristova 
vykoupeni a dovedl nás do situací, kdy 
stejně jako nad Jeruzalémem by plakal 
nad námi Ježíš, nad celým našim dnešním 
světem, se slovy: »Kdybys byl poznal i ty, 
co je tobě ku pokoji, ale nyní je to skryto 
před očima tvýma.«

Neni třeba být žádným zvláštním pesi
mistou, aby člověk došel k poznání, že ži
jeme ve velmi podivných dobách, které by 
asi opravdu zasluhovaly název apokalyp
tické. Nevíte, kde máte začít, chcete-li vy
počítávat, kde všude to dnes ještě nebo již 
vře nebo přímo hoří. V Čině je válka a 
v Řecku je válka. Na jediné straně neděl
ních novin máte nápisy: »Holandský zá
krok v Indonésii otázkou hodin?« — »Pět 
burmských ministrů zavražděno.« — »Před 
rozhodující akci v Řecku.« Francouzi máji 
válku v Indočině a na Madagaskaru a 
skonči ji asi jen proto, že na ni nemají pe
níze, protože mají doma stav, jenž svou 
situaci politickou a hospodářskou, svými 
věčnými stávkami buď skutečnými nebo 
hrozícími, se podobá velmi nápadně občan
ské válce nebo aspoň jejím již velmi hluč
ným předehrám. I u nás, na východním 
Slovensku, se pořád nějak hýbají tak zv. 
benderovci. Neměl by tedy Pán Ježíš mno
ho a mnoho důvodů, aby nad námi plakal?

Jak vysvětliti tuto lidskou zaslepenost? 
Člověk dovede se vším tak racionelně hos
podařit, jen se svou krvi a se svými slzami 
.ne. Vždyť by přece musil uznat, jakým ne
smyslem jsou války. Většina z nás prožila 
na vlastní kůži dvě nejstrašnější z nich. 
Musili bychom tedy vidět, kdybychom 
ovšem nebyli slepí, že ani jedna ani druhá 
nic nevyřídila, že evropský zmatek je stále 
horši a horši. V jaké nejistotě žijeme dnes. 
Miř není uzavřen a nevíme, kdy to bude a 
jak to bude. A i když bude uzavřen — 
víme to dobře již napřed — bude to stejná 
nejistota, každá sebemenší mezinárodní 
příhoda jej znovu bude moci zvrtnout. Za
ložili jsme Svaz národů po první válce a 
selhal, založili jsme Organisaci Spojených 
národů po této válce a už se skoro o ni 
ani nemluví.

Nám Cechům se někdy zdá, že jsme na 
zvlášť nevýhodné posici a někdy se nám 
zasteskne po odlehlém ostrovu daleko 
v moři, kde by se volněji dýchalo. A přece 
je to nemužné, nedůstojné přání. Vzpo
meňme sí, jak sv. Otec Pius XI. děkoval 
Bohu za to, že mu dal žiti ve velké době. 
Měli bychom tedy stejně děkovat Bohu, 
že žijeme na velkém, důležitém místě. 
Ostatně bychom nikam neutekli: v nás sa
motných jsou příčiny všech válek a ty by- 

•chom s sebou nesli, kdybychom mohli od
letět třeba na hvězdu nejvzdálenější.

Nemá smyslu zapřisahat státníky a vo-

Otázce rodiny je věnována značná část dnešního čísla. Nepřestaneme tvrdit — neza
pomínajíce na přirozené podmínky — že stálosti a sily dodají lidské rodině především 
zdrojé nadpřirozené: Kristus svátostný. Tento obrázek z Ratiškovic u Hodonína nám 
to má znázorniti. Tři dvojice snoubenců kleči najednou před oltářem a přijímají na 

cestu životem Tělo Páně.

Co je svoboda?
Před nějakým časem se mluvilo o záležitosti 

překladu »Broučků« do ruätiny, o tom, jak pan 
překladatel »upravoval« jejich výrazy o -Bohu a 
Božích věcech, aby odpovídaly lépf marxistickému 
světovému názoru. Poslední »Dnešek. přinesl ci
táty z F. X. Saldy, z nichž je patrno, žo tyto způ
soby nejsou nové, že byly zachovávány i při jiných 
překladech. Salda tedy píše:

»Prdvé tyto dny upozornil Josef Hora v jedné 
lokálce v literární části »Českého slova», íe v rus
kém překladu Olbrachtova »Nikoly šuhaje lou
pežníka» bylo vynecháno několik řádků prosti jen 
proto, že se tam vyskytuje slovo Bůh, rozuměj 
žádné filosofické dokazováni existence Boha, žádný 
filosofický pasus o postulátu Boha, pouhé slovo 
Bůh, neboť již tím by se kompromitoval překla
datel. Do ruitiny nesměl by se dnes tedy přeložit 
odstaveček na př.z Raise nebo jiného naSeho ne
škodného povídkáře vesnického, kde jeden kmotr 
druhému, když kýchne, řekne: »Pozdrav pánbůh, 
Václave!, Může jit dál nesvoboda ? Tento přiklad 
je pitvorný až do komičnosti, ale právě proto 
charakteristický. Z takových malichernosti pomát 
člověka, -Rozumějte mně, prosím: nemyslím, že 
Bůh může být »uražen, takovým nebo podobným 
duievnim ubožáctvím a takovým nebo podobným 
omezenectvim. ani nesoudím, že já nebo nikdo jiný 
může nebo má mu být zaititěnim nebo ochranou, 
nevěřím, že je to rouhačstvl, — mě představě 
o božství je naprosto cizi takové negerskě antro- 
pomorfisovánl. Ne, není to vic než hloupost, čistá,

lat k nim, co mají nebo nemají dělat. To 
není naším úkolem. Naším úkolem je roz- 
pomenouti se na velikou solidaritu Těla 
Kristova. U sebe sama začít a stát se 
opravdovým mírotvorcem. A to přemá
háním hrabivosti. Kořenem všeho zla je 
hrabivost, říká někde sv. Pavel. Snad prá
vě proto po svém pláči nad Jeruzalémem 
vyhání Pán Ježíš z chrámu kramáře, kteří 
z domu modlitby, z domu míru udělali pe
leš lotrovskou. Takovou peleš lotrovskou 
děláme z chrámu vždy, když tam otevřeně 
nebo zastřeně agitujeme pro pozemské zá

ryzí, čirá hloupost, prozrazující ducha žalostně 
otročiho, zatemnělého a odbojného vši svobodě; 
to a nic vic. Literatura, poesie, uměni není bez 
svobody. Ale jaká svoboda, když nesmíš napsat 
trojhláskové slovo! Zítra ti mohou zakázat i uží
vat určitých písmenek, nebot lidská malichernost 
nemá dna a . v jistých dobách a zemích omeze- 
nectví souvisí zcela těsně se šílenstvím-.

Mohli bychom si ještě vysvětlit Šaidovy názory 
na »uráženi«, na »rouháni«. Ani my nejsme antro. 
pomorfisty, t. j. nepředstavujeme’ sí Pána Boha 
jako člověka. I my vime. že se jej nedotýká sebe 
šílenější naše popírání, že bude vždy nedotčen ve 
svém nedostupném světle, o kterém mluví svátý 
Pavel. Ale my jsme jeho dílem a jsme povinni 
onu představu, kterou o něm v sobě máme, za
chovávat čistou, jeho obraz ve své duši máme 
zachovávat v úctě, ani slovy, ani skutky jej ne
poskvrňovat. A je to tedy přece rouhání. íe to 
uráženi Jeho, když o něm mluvíme neuctivě, ší
leně, nebo když o něm nemluvíme, ačkoliv bychom 
o něm mluvft měli. K němu nedosahujeme, ale 
On je tak vznešený a svátý, že má být svátá 
každá jeho stopa, každý jeho záblesk v nás, 
především naše myšlení a mluveni o‘Něm musí 
být posvátné, protože v něm žijeme, pohyhujeme 
se a existujeme. Neni to tedy negerský antropo
morfismus, je to přesvědčeni, že, jak praví Sha
kespeare. »úcta je stěžej, na které spočívá vět«, 
které v nás bouří krev, slyšime-li neuctivé, nebo 
rouhavé mluveni nebo mlčení o Bohu.

jmy na úkor míru, když boj o vlastní moc 
maskujeme zájmem o království Boží, To 
vše je peleš lotrovská, to vše zasluhuje 
biče Kristova, to vše nutí oči Spasitelovy 
k pláči a přivolává dny, kdy nás nepřátelé 
obklíčí a sevrou se všech stran a na zem 
povalí. Nemůžeme chtít, aby tomu všemu 
rozuměli materialisté. Ale my sami jsme 
tak často praktickými materialisty a proto 
váží tak málo náš hlas na vahách míru.

Na nedávném slavném mariánském kon
gresu v Ottawě v Kanadě byly po pět dní 
ve dne v noci nepřetržitě slouženy mše sv.

Poselství UNRRY 
sv. Otci

Generál Lowell W. Rooks, generální ře
ditel UNRRY, poslal dne 30. června t. r. 
sv. Otči Piu XII. toto poselství:

»Dnešní den znamená konec díla 
UNNRY ve větší části světa. Ve jménu 
Spojených národů, v jejichž mandátu jsme 
jednali, se nám dostalo šťastného údělu za
chránili stamiliony lidských životů takřka 
ve všech částech světa a zaříditi repatriaci 
milionům ubohých uprchlíků.

Nebylo to dilo snadné, avšak náš úkol 
byl nesmírně ulehčen stálou podporou a 
povzbuzením Vaši Svatosti již od začátku 
naší organ isace. Pro mne i pro mé před
chůdce bylo velikou posilou vědomi, že 
můžeme v každém okamžiku spoléhati na 
účast a pomoc svátého Otce. Dnes, kdy se 
dílo UNRRY konči, doufáme, že Spojené 
národy budou účinně a bez průtahů po
kračovali v díle námi započatém. Jsme to
tiž přesvědčeni, že jednou z nezbytných 
podmínek míru musi být přiměřené hospo
dářské uspořádáni ve všech zemích světa.*

Kříž na troskách 
vesnice

Ve Vídni vycházející katolický časopis »Die 
Furche« [Brázda) přinesl ve svém čísle ze dne 
14. června článek o Lidicích. Je zajímavý proto, 
že je to němečků hlas a protože takové německé 
hlasu jsou tak vzácné-

Jenom několik čctníků a úředníků z hejtman
ství na Kladně vědělo až do 10. června 1942 vůbec 
něco o existenci malé české vesnice Lidic, která 
ležela v jejich obvodu. Svět však o ni nevěděl nic. 
Ale od tohoto 10. června 1912 zaznělo její jméno 
celým světem. Je v tom divná ■ logika: Svět se 
dověděl o existenci této vesnice, když již zmizela 
s povrchu zemského.

Onen červnový den proběhl jako proběhlo sta 
a tisíce jiných dní na vesnici a nestalo se nic. Te
prve noc, jež ukončila tento den, ukončila také 
bezejmennost této malé vesnice.

V oné noci obstoupilo náhle několik set eses- 
nianú a gestapáků vesnici, vniklí pak do bytů, 
vyvlékli obyvatele, kleři již spali, z příbytků, na
hnali ženy a děti do nákladních aut. která čekala 
za vsí a sotva nastoupily — ženy přijal koncen
trační tábor v Ravensbrücku. děti byly dány ně
meckým pěstounům — byli zahnáni muži na dru
hý konec vesnice, tam, kde byl hřbitov. Tam 
u hřbitovní zdi, se nekonalo se sehnanými žádné 
vyšetřováni, rovněž tak nebyl vyhlašován žádný 
rozsudek. žádný výslech nezačal, pomoci ran paž
bou a kleteb postavili esesmani řadu mužů ke 
hřbitovní zdi, pak krátký povel a salva výstřelů. 
Pak se musili ke zdi postavit další, zase výstřely 
a toto příšerné divadlo se opakovalo tak dlouho, 
až nebyl již na živu žádný z mužských obyvatelů 
Lidic.

Když slunce vyšlo zase nad vesnicí, neměla již 
žádných obyvatel. Esesmani šli dům od domu, za
strčili dynamitové nálože do zdi, varovný signál, 
pak vyšlehly k nebesům plaménky, zdi se vy
zdvihly, a pak se zhroutily. Bylo po Lidicích. 
V strašlivé symbolice zorali pak zločinci pluhem 
půdu, kde vesnice stála a nasypali sůl do čer
stvých brázd: to na znamení, že na tomto místě 
nemá již nikdy rozkvést] život.

Během války dostaly Lidice mnohé sestry: 
v Polsku, v Srbsku, v Bosně, ve Francii, na Ukra
jině. A přece — všechno bezejmenné utrpení 
těchto vesnic zůstalo bezejmenným. Jen s drama
tem Lidic se seznámil svět, a tb právem, neboť to 
bylo drama zvláštního druhu. Kdežto v těch dru
hých vesnicích zemřeli mužové jako oběť boje za 
svobodu, v němž sami bojovali, byli lidičtí mu
žové obětováni, nevědouce proč.

Žili ve vesnici, jež byla daleko vzdálena války, 
v zemi, jež oficielně nebyla okupována a v níž ne
platilo váiečné právo. Lidičtí nevedli ozbrojený 
odboj, nekonali žádnou zvláštní sabotáž. Lidičtí 
mužové zemřeli, nevidouce smysl své smrti. Nikdo 
jim neřekl, že příčinou jejich smrti bylo slabé no- 
dezření, že vykonavatelé atentátu na Heidricha 
nalezli u nich na čas úkryt. V tom je zvláštní tra
gika Lidic, jejichž zničení je proto krvavé bar
barství.

Od té doby uplynulo pět let. Dosud však ne
proudí žádný nový život na troskách rozbořených 
Lidic. Jen křiž, obrovský kříž, se vypíná k nebe
sům na místě zkázy a zpustošení.

Poselství kříže je poselstvím míru a smíru. A 
přece je svět i nyní pln záští a nesmiřitelnosti a 
pln neblahých řečí o kolektivní vině jedněch i 
druhých. Lidický křiž je netoliko pomníkem utrpe
ní zavražděných, je též napomínatclem všem. l;dož 
přežili válku: Aby dali světu mír, abychom 
zůstali ušetřeni »posledních ohavnosti zpustošeni 
a zkázy«.

za mír. Asi 240 kněží se tak vystřídalo. My 
věříme, že cena mše sv., jediné mše sv., 
je božsky nekonečná. Proč přesto není za
jištěn mír? Protože bychom se při každé 
té mši sv. musili sami bezpodmínečně obě
tovat s Kristem. Ponořit do jeho kalicha 
celé své smýšleni a vynořit se jako nové 
stvořeni, smýšlejici a cítící shodně s Be
ránkem. Jak daleko jsme však od toho. 
A proto není mír. Neni však jiná cesta 
k němu. Začněme tedy, obětujme se, a při
spějeme tak, že snad přece jen svět pozná, 
co je mu ku pokoji. ak.
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„Nezabiješ!"
Když slavnostní řečník vzbudil zájem a pře

kvapení posluchačů zminkou o Komenském a 
Masarykovi, když ukojil zvědavost stran svého 
politického přesvědčeni otevřeným přiznáním 
k demokracii, když se postavil za koálcký pro
gram a národní frontu — po těchto projevech 
samostatného myšleni následuje zajisté energic
ký požadavek, aby naše Inteligence — nebo ar
máda — nebo tělovýchova — nebo organisace ho
lubářů — nebo k čemu už řečník mluvi. aby byla 
vedena v duchu antifašistickém Myslíte tedy, 
když to vyslechnete po stoprvé, že náš národ je 
nevím jak antifaěistický; že je rozhodnut rázně 
potlačit vSecky mravní úchylnostl. které přivedly 
Némce na scestí, a dodržovat všecky mravní pří
kazy, které proti nim sešikovsly celé lidstvo od 
Sibiře do Kanady. A není konečně neznámo, kte
rý příkaz především nacismus okázale přestoupil 
a poálapal, které přikázáni norimberský soud za- 
hřímal do svědomi lidstva: «Nezabiješ!,« Nacis
mus zásadně • popřel platnost tohoto přikázáni. 
Kdežto nesmrtelný Syllabus svátého papeže Pia 
prohlásil, že žádný zločin se nestane právem pro
to, že se prý děje ve veřejném zájmu, nacisté 
uplatnili pravý opak. Kdo byl rasové nežádoucí 
— politicky nesympatický — chovatelsky bez
cenný — ten neměl nároku na život. A výsledkem 
tohoto názoru byly pochody smrti, byly masakry 
vesnic, jjyla táborová krematoria. Mysleli byste, 
že v národě, který dnes všude zvučí programo
vým antifaáismem. bude posvátnost, a doslovně 
posvátnost lidského života uplatněna nejrozhod- 
něji. To je takřka samozřejmé!

Jak je to tedy u nás? Nemluvím teď o těch 
věcech, pro něž byl vytvořen zahanbující název 
českého gestapismu. Mluvím o něčem jiném. Náš 
národ si předsevzal více nebo méně zrale uvá
žený úkol, zalidnit BÍdiiště tři milionů odsunutých 
Němců, A jak se chápe toho úkolu? Podávají se 
duchaplné výklady o tom, jakou shodou okolností 
činnost protektorátni vlády dovedla zamezit po- 
tratářstvi. a osvobozená republika to neumí. Jsou 
to divné názory na posvátnost života nenaroze
ných. A mysli-li někdo, že jde právě jen o nena
rozené. a to že je přece daleko od nacistického 
upalování novorozeňat — pak se prostě mýlí. 
V těchto věcech jsou sice samozřejmě stupně a 
rozdíly — ale je-li v zásadě povoleno, ty. stupně 
postupuj! děsně rychle. Copak někdo myslí, že 
Němci hned začájl s vyvražďovánim tisíců? 
Dávno ne! V prvních měsících nacismu jste mohli 
mrtvé počitat na prstech. Ale ovšem se zpívaly 
bujaré písničky o stříkající židovské kn-i, a tak 
se konečně došlo do Osvětimi. Je snadno řicl že 
utratíme nenarozené dítě, které je hygienicky 
nebo sociálně pro své rodiče nežádoucí. A ne
máme tak hrozně daleko k usmrcení dítěte, které 
je politicky nežádoucí třebas pro stÄt.

To je tedy jedna stránka otázky: do jaké 
míry se dovedeme odlišit od nacistických zásad? 
Ale druhý vzhled věcí je ten, že my se patrně 
nedovedeme odlišit ani od poražených fašistic
kých národů ..’. Jak to? Docela jednoduše takto: 
Američané, chtějíce umenšit rozpínavost japon
ského národa, omezit pokud možno .jeho silu, ulo
žili poraženým Japoncům i takovouto podmínku: 
že dnes je v Japonsku dovoleno šířit poučen! a 
prostředky k zamezení porodnosti, což za vze
stupu japonské expanse bylo zakázáno. Tedy jako 
treat a oslabení bylo Japonsku uloženo trpět zjev, 
který u nás určitá pokroková veřejnost považuje 
za nevimjakou vymoženost. (Připomínám, že 
Sověty antikoncepční metody omezuji čím dále 
tím vice.) Někdy se ovšem zdá. jakoby milovní
kům této hnusné propagandy bylo zbytečno vy
kládat tohle všechno. Máme tedy udělat, co dě
láme moc neradi, dovolávat se veřejného zájmu 
a zásahu veřejných autorit? Ale co sí tedy máme 
myslet? Bylo hlučně oslavováno, jakou bezpeč
nost jsme si zajistili odsunem Němců z našich 
hor, odsunem zrádců z hradeb české pevnosti. 
Výborně. Ale neosídlime-li toto pohraničí, neob- 
sadtme-li ty hradby?

Neboť strašného zvuku mohou nabýt slova 
prorokova: »Obrať se. můj lide obrať se: 1 proč 
chceš umřít!?« Jindřich Středa-

Manželství a nemravnost
O poddanství žen.

Nikdy nikdo nezměří a nevypíše utrpení 
žen, které jim život přináší v krisich man
želských vztahů. Krise politické a hospodář
ské jsou jen dočasným pramenem utrpení, 
ale v rozvratu rodinného života má moderní 
společnost krisi vleklou, která postihuje 
především ženy a zasahuje je v samém stře
du citového života.

Kolik už bylo napsáno knih o těchto vě
cech od vzpoury žen v minulém století! 
A hle. dnes osvobozené ženy o thematu čim 
dál víc míči a v důsledném rozvíjeni osvo
bozovacích myšlenek v rodině pokračuji 
muži. Manželství a rodina jako poslední 
autonomní koutek ducha a srdce kromě mí
ru kostela a hřbitova, místo, kde můžeš žít 
bez propagandy a bez přetvářky, kde můžeš 
chodit bez ztráty prestiže v županu, poně
vadž jsi milován, tato poslední enklava svo
body ne formální, ale lidské, je ohrožena ze 
dvou stran: Kolektivitou státní, která má 

-zájem o děti pro své sirotčince, zvané eufe- 
misticky jeslemi a školkami, na druhé stra
ně pak satanskou touhou liberálů, osvobozo
vat jedince až do naprostého zničení života. 
Nehodláme se dnes zabývat nebezpečím zleva, 
neboť, jak se zdá, kolektivisace dětí zatím 
ztroskotává o potíže finanční. Krom toho, 
v některých věcech se komunisti projevili 
jako naši spojenci: na př. oni jediní po prá
vu odmítli a odsoudili univ. prof. dr. O. 
Machotku, když v knize Žena a populace 
(vydané ministerstvem zdravotnictví!)- do
poručoval řízeni populace tak, aby se pod
porovala u vrstev vyšších, kvalitnějších, a 
áby se potlačovala, přip. zamezovala u vrstev 
nižších, prý méně kvalitních. >

Tato knížka vyšla sub auspiciis Národní 
rady žen a není tedy divu, že se proti tomu
to návrhu z pomezi liberámí eugeniky a ne- 
liberárniho rasismu české ženy nevzbouřily 
Ozvali se tedy jen komunisté, kteří v tom 
viděli plán na sterilisaci části svého volič
stva. <8

Na něco podobného prof. Machotka jistě 
vědomě nemířil. Nemůže za to, že jako socio
log čte knihy liberalistických eugeniků, a ne
může za to, že se někdy prováli, jak blízce 
v životě souvisí věci i zdánlivě protichůdné. 
Jako když se zde ukázala nepříliš velká 
vzdálenost od materialismu humanitářských 
liberálů k materialismu důslednějších ra
sistů. Je to jen vzdálenost od stromu k ovoci.

Nechrne však prof. Machotku a doufej
me, že mu na nějaký čas stačí skřípnutí, je
hož se mu dostalo od komunistů. Liberálové 
podnikli v posledhí době rafinovanější útok 
na rodinu. Vydali v Aventinu nové vydání 
knihy známého matematika a logika Bert
rands Eussella, Manželství a mravnost. To

Biskupské svěcení I. E. Dr Hloucha
Biskupské svěceni nového českobudějovického 

biskupa Dr. J. Hloucha se bude konat! na svátek 
Nanebevzetí Panny Marie, dne 15. srpna t. r. 
v Olomouci. Světitelem bude J. E. apoštolský 
nuncius Msgre Saverio Ritter, spolusvětiteli pan 
arcibiskup pražský Dr. Josef Beran a kapitulní 
vikář olomoucký, světici biskup Dr. Stanislav 
Zela. Duchovni stránka svěceni, jejíž význam zdů
razňuje účast předních představitelů církevních 
v republice, bude mít důstojný protějšek v lidové 
účasti na slavnosti. Vždyť ndp. biskup Dr. Hlouch 
je miláčkem moravského lidu. Není snad většího 
nebo I menšího mista v obou moravských diecé-

nebo Primát lásky 
je kniha nebezpečná ze dvou důvodů. Jed
nak už názvem. Viděli jsme, jak tuto knihu 
nabídl nic zlého netušící knihkupec knězi, 
který se sice rozmýšlí, má-li si koupit no
viny, ale věda, že základem manželství je 
mravnost, v dobrém úmyslu za knihu zapla
til. To se stádo asi i jiným dobrým lidem. 
Druhým důvodem je okolnost, že logik a hu
manista Bertrand Russell vykládá své ná
zory nejen přísně logicky, ale i se stálým 
zdůrazňováním zájmu o štěstí člověka.

Russell mluví o příčinách dnešního roz
vratu manželství a vysvětluje jej špatným 
názorem na sexus, špatnou výchovou v tom
to směru, puritánstvím a s ním spojeným 
pocitem viny. Ženy prý většinou pokládají 
manželský život za povinnost a muži to cítí, 
čímž vzniká rozladění. Mužové prý dosud 
pokládají ženu za vlastnictví, % čehož vzni
ká žárlivost a ujařmení žen. Lásku hodnotí 
Rusšell velmi vysoko, a nemá prý se omezo
vat. Pokládá za přirozené, že láska vášnivá 
se mezi manželi časem utišuje a že přichá
zejí odjinud nové impulsy, jimiž se uzaví
rat by bylo omezováním a ochuzováním ži
vota. Russell ovšem nen[ přítelem sirotčin
ců. ač prý vše směřuje k volné lásce. Rodinu 
je podle něho třeba držet jen k vůli dě
tem. Rozpor, který takto vzniká, má prý se 
řešit tím, že se manželé dále milují (prospí
vá prý to dětem), ale vzájemně si přeji to 
nejlepší a popřávají si vzájemně volnost bez 
hořkosti. Nová manželská mravnost bude 
pak mnohem vyšší než dosavadní nepřiro
zená mravnost křesťanská, jak ukazuje 
v kapitole posuzující výklad manželství 
u sv. Pavla.

Logika v tom je, ale je to logika ubo
hého rozumu, který neví nic o logice lásky. 
Nemoc manželství, která pochází ze sobec
tví pyšného srdce, nelze léčit tím, že se dá 
volný průchod sobectví a nazve se láskou, 
že se nemravnost povýší na mravnost. Bez 
viry není ovšem jiného východiska kromě 
této iluse. Bez Boha je logicky nutné na- 
m-osté přehodnoceni, hledající zoufale nové 
prameny lidského Štěstí.

Logicky to vychází, je to dobře vymyšle
no, ale ve zkoušce života přijde ztroskotání. 
A bolest z něho postihuje především ženy. 
Nejenom proto, že volnost pro ustaranou 
matku neznamená totéž, co volnost pro mu
že: podstatné je, že ženy volky nevolky po
znávají,, že láska je setkání pro celý život, 
že i lidská láska je milost, že je to, co je 
nám přidáno. Tato vzpoura proti manžel
ství je vzpourou proti lásce, a je to vzpoura 
pýchy. Jaký je na pýchu trest?

Dagmar Jechová.

sich, kde by nebyl Dr. Hlouch uchvátil věřící svou 
velkolepou výmluvnosti při kázánich, při duchov
ních cvičeních, obnovách a při jiné apoštolské 
činnosti, jíž se vénoval ochotně a radostně až do 
úpadu. Zvláště Ofomouc chce projevit biskupovi, 
který vzešel k .pastýřské zralosti z dřiny na ieji 
periferii, svůj vděk a hrdost nad tímto povýše
ním. Aby byla umožněna co největší činná účast 
širokých vrstev lidu, chystá přípravný výbor or- 
ganisaci slavnosti tak. aby lid na.nl měl co nej
větší podíl. Katolická Haná se chce při télo příle
žitosti ukázat nbvému biskupovi a vysokým hod
nostářům v plném lesku. s

Co soudíte o nedělním 
sportu?
Zdá se vám to aši zbytečná otázko, protože 

u nás jsme zvyklí dělat těžší práce než sport a 
ne vždy nevyhnutelné na př i na Hod Boží 
svatodušní prý leckde v továrnách pracovali a to 
na oslavu prvního výročí vítězných voleb a z vý
těžku vybírali na potřebu vítězné strany. Ale 
v Anglii mají V této věci přece jen úzkostlivější 
svědomí a tak v »Daily Heroldu*  jenž je. jak 
známo, hlavním listem vládnoucí anglické děl
nické strany, anglických socialistů, odpovídá rev. 
Lewis Dickinson.pravděpodobně duchovní některé 
anglikánské církve: ne — sport se nemá dělat 
v neděli, a odůvodňuje to takto:

Sport konaný v neděli nemůže ovšem býti 
bezbožný. Hra. jež je morální v sobotu, se 
nemůže stát nemorální, je-li hrána v neděli. 
Je-li dobrá pro tělo, ducha a duši v pátek ne
bo v sobotu odpoledne, nemůže býti škodlivá 
v neděli.

Uvědomme si, že nediskutujeme o dvou vě
cech, z nichž jedna je dobrá a druhá špatná. 
Diskutujeme o dvou dobrých věcech: sport, 
jenž se hraje v neděli nebo sport, jenž se ne
hraje v neděli.

Nedaleko mého příbytku je malý park se 
zeleným trávníkem a květinovými záhony. 
Udělali kolem něj plot s upozorněním: Ne
vstupujte na trjrvu a Netrhejte květiny. Na 
noc jej zamykali.

V dokonalém světě by nebylo potřeba plotů, 
ani vrátek, ani vyhlášek. Za nynějšího stavu 
však, kdyby nebyla zamknutá vrata a kdyby 
tam nebylo vyhlášek, nebylo by tam brzy ani 
trávy ani květů pro nikoho.

Myslím, že je tomu stejně tak s neděli. 
V ideálním světě by bylo docela dobře možné 
pořádat v neděli odpoledne hry 8 závody. Vím, 
že bych z nich měl radost a že bych v neděli 
večer lépe kázal, kdybych si před tím v ne
děli odpoledne dobře zahrál.

V ideálním světě, jak asi chápete, by šel 
v neděli dopoledne každý do kostela, proto
že by cítil, že je přirozené a slušné a důležité 
popřáti duši setkáni s Bohem jako popřáli 
plícím čerstvý vzduch; protože by věděl, že 
zdrávi mysli a duše je ještě důležitější než 
zdraví těla.

Ale protože svět není ideální, jsem pro to, 
aby se postavil plot kolem neděle a abychom 
ji hlídali před vandaly a zloději, protože 
v opačném případě nebude velmi brzy neděle 
pro nikoho chvílí oddechu.

Podporují a potvrzuji fakta tuto mou my
šlenku? Myslím, že ano. Na př. v den kdy se 
konaly v londýnských parcích nedělní hry, 
musily jezdit zvláštní vlaky podzemní dráhv 
každých pět minut. Nedělá: sport proto zna
mená netoliko pro ty, kdož jsou při nich za
městnáni, nýbrž i pro lidi vedoucí domácnost, 
přípravovatele pokrmů a pro řadu jiných zmi
zení neděle. Znamená to vytrhat někomu 
květiny v jeho malém parku pokoiné chvilky.

Jsou nedělní školy a hodiny Bible a jiné 
podobné podniky důležitější národní službou 
než nedělní sport? Když se církve snaží do- 
stati křesťanská myšlenky a ideály do srdcí 
naši mládeže, přispívají více k velikosti ná
roda než to dělá sport? Statistik)’ zločinů 
ukazuji, že mladí lidé, kteří prošli delší dobu 
našimi nedělními školami, se sotva kdy obje
vují před soudy.

Největší argument je v tom, že Pán života 
řekl: »Svátečni den byl učiněn pro člověka.« 
Je-li člověk duchová bytost, potřebuje Boha, 
jako jeho tělo potřebuje potravu a jeho plíce 
vzduch. Zabiti neděli — a k tomu by nedělní 
sport postupně přispíval — znamená vytlačiti 
Boha, dávali půdu materialismu, jenž nako
nec zničí každý národ.

Král Petr VII. se svěřuje se 
svými římskými dojmy

(Viz ilustraci na str. iJ

21. června byli kanonisováni noví světci, mezi 
nimi též sv. Jan Britto, jesuita, jenž zemřel jako 
mučedník v Indii. Nový světec byl Portugalec. 
Ke slavnostem svatořečeni přišlo proto mnoho 
poutníků ze všech konců portugalské říše, která 
neni sice již světová, přece však sc roprostírá ve 
třech nebo čtyřech dílech světa. Tak přišli také 
poutnici z portugalské Afriky a mezi nimi domo
rodý král Petr VII. Jeden římský reportér liči 
takto svůj interview s černým králem.

*
V jednom z minulých dni, přesně ve tři hodi

ny odpoledne, procházeli ne bez slavnostnosti tři 
barevní lidé vestibulem hotelu Flora, vstoupili do 
salonu, usedli v očekávání. Uprostřed divanu,''pod 
malou sklánějící se palmou bylo vidéti ušlechtilou 
postavu Afrikána. v temných, bezvadných šatech, 
s temnou pletí, s bílými, půvabně nakroucenými 
kníry. Na ruce zlaté hodinky. Druhá barevná 
osobnost seděla na pohovce po jeho levici, malá, 
vážná, mlčenlivá, celá v černém; po levici osobnost 
třetí, téže barvy (chci Hel pleti) hlučně se smčjid 
a hovorná, rovněž tak v černém, s dlouhou kra
vatou a v oslnivě se blýštícich lakýrkách.

Starobylá dynastie.
Jsme před tváří Jeho Veličenstva Petra VII.. 

král. Konga, provázeného jedním ze svých mini
strů a svým osobním sekretářem. Král povolil 
schůzku novináři a nyní ho dobrotivě očekává, 
aby se podrobil obvyklému dotazováni.

Králové jsou dnes tak vzácni, že pořádný no
vinář si nemůže nechat ujit příležitost, když se mu 

jeden dostane do obvodů jeho pera. Don Petr je 
králem Konga« králem se starou tradici, králem 
pocházejícím z historické dynastie černošských 
katolických králů, jež si zachovala své vůdči po-, 
staveni na podkladě rozumných ujednáni mezi 
portugalskou vládou v Angole a monarchii, které 
toho ovšem nezbylo mnoho kromě representace. 
Nebylo však možno nedbat! mravních a právních 
hodnot tohoto černého katolického království, 
které vždy projevovalo věrnost Svaté Stolici a 
které otevřelo brány černé pevniny katolické 
vzdělanosti.

Don Petr je proto dvojnásob sympatický: jed
nak pro celou onu tradici, kterou představuje, 
jednak sám sebou, pro svou osobni dobrou vůli, 
s jakou vystupuje jako král Konga s vážnosti a 
rozvahou a to j situacích, jež nejsou vždycky 
snadné.

I Slavnost u sv. Petra.

Byl jsem představen panovníkovi podle přísné, 
přesto však prošlé etikety. Když se král dovéděl, 
že jsem z »Osservatore Romano della Domenica«. 
zajímal se o můj původ a pak se ptal, zda znám 
onu známku koňaku, která pomáhá proti kašli. 
Byl jsem touto otázkou poněkud překvapen a če
kal jsem další objasněni, drive než jsem se odvá
žil k odpovědi. Ale král vědět co dělá. Vysvětluje 
tedy, že u sv. Petra dostal velmi nepříjemný zá
chvat kašle, že k němu přiběhl jeden lékař a na
bídl mu utišujíc! prostředek, jenž i eó do vzhledu 
i co do chuti vypadal jako výborný koňak. Kašel 
pominul, ale královi zůstala tužba okusili ještě 
jednou onen nápoj. (Vyznávám, že jsem neznal 
tento léčivý prostředek’proti kašli a slíbil jsem in
formace.)

Po tomto úvodu rázu přísně osobního, řekl 
bych důvěrného — jsem uvedl interview do kla
sických forem:

Jaké dojmy si odneslo Vaše Veličenstvo ze 
vzhledu svátého Otce, z obřadů u sv. Petra a 
z Rima: samého?

Don Petr se rozzářil. Vyjadřoval se svou čer
nošskou řečí s mírnou gestikulaci; sekretář tlumo
čil jeho myšlenky do portugalštiny, zdůrazňuje je 
plastickými gesty, jakoby chtěl vyjádřit! celé bo
hatství nadšených myšlenek, které žádné slovo 
v žádné řeči nemůže plně reprodukovat!. A tak 
se spojily, tři jazyky: Angolský. portugalský a 
francouzský — aby konečně nabyly definitivni 
formy v italštině.

Věrnost a vděčnost.

Don Petr vyznal především opět slavnostně 
svou věrnost a svou vděčnost portugalské vládě; 
projev, jenž svědč! o diplomatické pružnosti mo
narchově — při rozmluvě byl totiž přítomen zá
stupce této vlády. Pak nechává volnou cestu své
mu nadšeni: »Nikdy bych si nebyl pomyslil, že se 
mi dostane cti, abych byl přítomen při svatoře
čeni velkého portugalského světce. U sv. Petra 
bylo:vše krásné, velkolepé: příchod papežův, po
zdravné volání ’idu, to vše na mne působilo mo
hutným dojmem.

Papež mi prokázal velikou čest tim. že dovolil 
abych mu políbil jeho posvátný prsten a ještě vice 
tím. že mne uznal za hodna, abych přinesl svým 
poddaným jeho apoštolské požehnání, které isem 
pojal do svého věrného srdce a které ponesu jako 
drahocenný a blahodárný dar svému lidu.

Ministr poslouchá, stále vážný a úslužný. Sek
retář se exstaticky usmivá. když tlumočí slova 
králova a dále je súpeluje plastikou svých rukou. 
Palma nad hlavou královou zachvivá Hsfy a mož
ná že jihne steskem po vonných pralesích, které 
přítomnost této osobnosti neodolatelně vyvolává 
v mysli.

Co se týče Říma — a král se divá kolem sebe 

— co se týče Říma, je velmi, velmi spokojen, že 
v Rimě je.

Pravá prostota.

V hotelovém salonu nedává nikdo najevo, že 
si všímá přítomnosti nějakého krále: ani perso
nál. ani hosté. A přece jsme na nejhlučnějšim 
místě Rima. kde. ať se stane cokoliv a ať tamtudy 
jde kdokoliv, neni z toho nikomu ani horko ani 
zima. Král se možná čiti ještě vice doma v městě, 
které protože vidělo během své tisícileté historie 
tolik a tak velkých osobitosti, bere na všechny 
stejnou míru.

— I královna ie velmi spokojena, že je v Rlmí. 
Je právě nepřítomna, proto používám této příle
žitosti a posilám ji své pozdravy. Královna — do
dává Don Petr — byla žákyni sester Františká- 
nek. Velmi si zakládá na tomto detailu a to prá
vem.

Ministr přikyvuje, stále vážný a mlčenlivý. 
Sekretář vytváH novými gesty tento drahocenný 
detail.

Zdá se mi. že je čas. abych se rozloučil. Don 
Petr s velkou laskavosti povstává, vstává i ministr 
a sekretář. Uklán! se. tiskne mi ruku.

V této chvíli byl bych chtě! dodati toto: »Dra
hý Done Petře, kdyby se někdy stalo, že bych se 
dostal na břehy Konga, jistě bych vám udělal 
uctivou návštěvu ve vašem královském paláci 
v Kahindě. a kdyby u vašeho milého dvora se ob
sazovalo místo žurnalisty, kdož ví. zda bych naň 
nekandidoval? Toužím totiž tolik po životě mezi 
prostými lidmi, mezi bělostnými dtjšeml: protože 
se obávám, že bělostnost duše se dnes nalezne je
diné u lidi barvy opačné.«

(Osservatore Romano přináší obrázek audience 
tohoto černého mocnáře u sv. Otce. Král klečí 

•opravdu s upřímnou úctou před Otcem křesťan
stva. za nim pak stoji dva jeho průvodci, přiná
šející darp^šva velké přírodní kly ze slonoviny.)



Světový kongres rodiny 
a populace v Paříži
ve dnech 22.-29. VI. 1947.

Ze se staveni rodinu stoji a padá »eškerý 
kulturní a konečné i prosté fysicky život lidstva, 
cítí každý myslící člověk. V jiném článku na- 
tento problém podává několik pohledů Dagmar 
Jechová. Védi to viak i vládu jako takové. Proto 
se konal tento světový kongres rodiny a popu
lace, jehož přehled podávíme. Kongresy se zú
častnil také náž spolupracovník P. Josef Zvě
řina. jenž v Paříži studuje. Jeho referát se sta
noviska katolického přineseme příště.

Světoví kongres pro rodinu a populaci, který 
se konal ve dnech 22.—28. června 1947 v Paříži, 
byl kongresem pracovním, který si vytkl za úkol 
shromáždit informace ze všech zemi a hledati 
prostředky iak v zákonodárství jednotlivých států 
a veřejných institucích uplatůovati myšlenxu 
co největší a nejvydatnějši ochrany rodiny.

Po úvodním projevu francouzského ministra 
zdravotnictví a populace Roberta Prigenta začaly 
ihned pracovati jednotlivé sekce, jichž, bylo pět: 
Komise zkoumajíc! úroveň života rodin byla ve
dena panem Fernandem Boveretem. Na závěreč
ném zasedáni podal tento referát:

Srovnáni úrovně rodin v jednotlivých zemích . 
přineslo výsledky velmi pozoruhodné. Pro Francii 
vypracoval obšírný referát průmyslník ze se
veru. otec třinácti dětí. Z jeho referátu vyplývá, 
že úroveň života dělnických rodin, tam. kde mat 
ka není výdělečně činná, je o 50% nižší, než 
úroveň rodin'bezdětných, nebo dělníků nežena
tých-

Pani Federicciová. poslankyně italské sněmov
ny. matka osmi děti, mluvila o hrozné situaci ital
ských rodin (v Itálii se životni náklady natolik 
zvýšily, že lze průměrné počltati s nákladem 
35krát vyšším než před válkou).

Přesto populace v Itálii je natolik vysoká že 
Itálie dosud nezavedla příspěvky na děti, nýbrž 
poskytuje spíše příplatky z důvodů sociálních na 
vydržováni ascendentú k tiži rodiny.

V Belgii je situace podobná Jako ve Francii, 
jenže belgické zákonodárství nepřiznává příspě
vek na ženu, pracující výhradně v domácnosti, 
jako je tomu ve Francii. ,

V Belgii zabránili zvyšováni mezd, avšak zvý
šili příspěvky na děti o 30%. čímž zmírnili osud 
rodin s dětmi. Přes o zdraví matek a dětí v čet
ných rodinách je ohroženo.

Angiie se stará především o výživu dětí a po
dařilo se opatřiti mléko zdarma všem školním 
dětem bez rozdílu. Asi 30% děti je stravováno 
buď zdarma nebo levné a všechny školní ■ děti 
jsou ošetřovány lékařsky zdarma. Těmito opatře
ními se podařilo snižiti za války úmrtnost civil
ního obyvatelstva.

V Portugalsku oproti tomu Je natalita stále 
dosti značná, takže dosud nebylo přikročeno 
k opatřením, směřujícím k podpoře populace. 
Situace ie obdobná jako v Itálii. Příspěvky se 
řídi ohledy sociálními, ne populačními a isou 
poskytovány da ‘ příbuzné připadající k tiži za
městnance (rodiče a pod.).

Ve Švýcarsku je mnoho rodin s dětmi v chu
době. nežijí však ve vyslovené bídě.

V otázce populační hrají velikou roli ohledy 
náboženské a ideologické, jejichž vliv je někdy 
stejně veliký jako vliv momentů hospodářských.

V Řecku, díky jeho silným tradicím rodin
ným ie natalita ještě značná, ačkoliv země s raš- 
ně utrpěla válkou. Opatřeni ve prospěch rodiny 
isou teprve v začátcích.

Amerika dosud mnoho nepodnikla pokud jde 
o podporu rodin se strany státu. Delegát to vy
světluje psychologicky, sebedůvěrou Američanů 
ve vlastni silu a schopnosti postarat se o, svou 
rodinu a neochotou, spoléhat se na cizi -pomoc. 
Přesto začíná i v Americe státní péče o rodinu.

Nižší úroveň rodin s dětmi má ovšem nepříz
nivý vliv na oatalítu.

Komise se vzhledem k důležitosti otázky 
usnesla, proměnili se v komisi permanentní, jež, 
by vytvořila mezinárodní studijní a koordinační 
centrum pro studium a řešeni otázky úrovně ži
vota rodin s dětmi.

Druhá sekce, věnovaná práci ženy, byla řízena 
pani Picardovou. která sama jsouc z prostředí 
dělnického a matka dvou děti 'má i osobně nej
větší pochopeni pro osud pracující ženy matky.

Ve všech zemích dnes ženy pracuji, a to nej
častěji z toho důvodu, že platy mužů jsou nedo
statečné. že se neuplatňuje zásada tak zv. rodin
né mzdv.

V Americe často zaměstnáni žen vede k je
jich mravní zkáze. Belgie je jediná země, kde 
byla velmi uspokojivé upravena práce žen-vdov. 
nucených starali se o děti. Pracující vdovy máji 
Ůrávo žádali zvláštní práci která dovoluje, aby 
jim bylo poskytnuto volno vždy, když jejich děti 
mají volno, aby mohly trávit! mimoškolní čas 
s dětmi a věnovali se jejich výchově atd.

Za největší přinos označila Mme Picardová 
referát dr. Frieba. čs. delegáta, který vnesl do 
práci komise nové hledisko, zhodnotil práci žen 
s hlediska lékaře, s hlediska vhodnosti či ne
vhodnosti práce pro ženu vzhledem k jemnějšímu 
jejímu ústroji a vzhledem k jejímu úkolu ma
teřskému. Jeho projev byl komisi velmi vysoko 
ceněn.

Pokud jde o natalitu. ženy zaměstnané oby
čejně mají méně děti, což však lze vysvětlit 
i lim. že ženy, které děti nemají, spíše se roz
hoduji pro zaměstnání.

Pokud jde o mzdu, mnoho zemi ještě ne
uplatnilo rovnost mezd. V Řecku na př. činí mzda 
žen jen 75% mzdy mužů a ve Švýcarsku a 
v Anglii činí */,  mužské mzdy.

* Osobni auto kdo prodá nebo o něm poví? Jen 
vůz v bezvadném stavu pro důležitě apoštolské cesty 
duchovni správy. Nabídky s popisem a cenou pod zn. 
»Ihned za hotové - IKA 100« do adm. t. L

Také pracoviště jsou často nevyhovující a člo
věka nedůstojná.

Třetí sekce, zabývající se otázkou rodinného 
bytu konstatuie. že poměry isou no válce ve 
všech zemích stejně špatné. Pokud jde o návrhy 
na nové rodinné byty, nejlepši návrhy přineslo 
zaťm švýcarsko.

Tato komise konstatovala také, že útěk z ven- 
x

Trochu více hrdosti mějme...
Nikdy jsme nepopírali, že T. G. Masaryk 

je velká postava našeho národního života, 
naopak jsme to v zájmu pravdy zdůrazňo
vali mnohým, kterým se to nechtělo přiznat. 
Tak na př. jsme přinesli v časopise katolické 
mládeže »Dorost« o něm velký článek k jeho 
90 narozeninám. A to bylo, jak známo, ve 
válce, v největším temnu protektorátu a 
okupace. Tehdy jsme také přinesli jeho vel
kou fotografii se známou, charakteristickou 
čapkou. Tehdy to skutečně nebyla ani móda 
ani maličkost". \

To všecko nám však nevadí, abychom se 
nedívali na Masaryka kriticky. Uznáváme 
jej bezpodmínečně jako vynikajícího budo
vatele naší státní samostatnosti, jako mou
drého kormidelníka naši státní lodi, ale vel
mi podmínečně jako myslitele náboženského. 
V těchto věcech byl velmi v zajeti své doby, 
a ta v nich byla strašně povrchní. Mluvi- 
me-li tedy o mravních problémech života 
vůbec, má nám stačit a musi nám stačit 
autorita Kristova a jeho Církve, autorita 
Písma a tradice, autorita tisícileté duchovni 
práce všech těch Otců a světců, všech těch, 
kteří pokorně, pod vedením Ducha vnikali 
do pravého smyslu Božího poselství k lid
stvu. Každý čestný Člověk musí toto naše 
stanovisko uznat, žádný čestný člověk se mu 
nediví, naopak se diví, když se některý ka
tolík příliš Masarykova souhlasu dnes dovo
lává.

Napadne jej, že buď toto dovolávání je 
neupřímný oportunismus. nebo povrchnost, 
která nezná pořádně ani Masaryka ani kato
licismus.

Píšeme to pod dojmem nedávné zprávy 
o návrhu zrušení trestu smrti, kterou katolic
ká navrhovatelka končila slovy: »Opíráme 
se v neposlední řadě o humanitní názory 
velkého myslitele T. G. Masaryka.«

Právě teto humanity se kdekdo na Masa
rykovi dovolává. Humanita je úcta k člověku. 
Potřebuje však křesťan, chce-li hlásat úctu 
k člověku, dovolávati se Masaryka? Což to 
není křesťanství samo od svého prvopočát
ku, jež tuto úctu na svět přineslo a jež si ji 
vždycky zachovalo? Dostal jsem do ruky ne
dávno Šaldovu přednášku »Uměni a nábo
ženství«. Je z r. 1914 Obsahuje názory možné 
snad jen v r. 1914. které asi Šalda později sám 
nehájil, a přece už tehdy píše: »Jedinečná 
krása křesťanství je pro mne právě v tom, 
jak pojalo a vyslovilo nekonečnou cenu 
každé lidské duše a nenahraditelnost ztráty 
její; neznám idee větší a naléhavější bás
nicky, ani idee tragičtější.«

I bez Masaryka může tedy a má bytí 
křesťan hlasatelem humanity — a mimo
chodem řečeno — nepřítelem diktatury, jež 
je moderní zotročováni člověka. Ale křesťan 
vyniká nad Masaryka odůvodněním své hu
manity, křesťan má toto své odůvodnění ve 
slovech evangelia: "»Tak Bůh miloval svět, 
t. j. člověka, že Syna svého vlastního dal, 
aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, 
nýbrž měl život věčný.*  Masaryk naproti 
tomu popřel Zjevení a vytvářel si pro svou 
humanitu základy své, které sám pak 
vždycky vydával jen za nejpravděpodobněj
ší hypothese a které proto ukázaly později 
svou nedostatečnost a slabost. J. B. Kozák 
dávno poukázal na to. jak málo Masaryk 
ethik měl vlivu na naši vědeckou ethiku. 
Stejně tak bylo poukázáno na to, jak málo 
měl následovníků jako myslitel náboženský. 
Ani jeho nejvěrnější přátelé jej na této cestě 
nenásledovali, nýbrž skončili buď v atheis
mu, jako K. Čapek, nebo naopak šli zpět ke 
Zjevení, jako Em. Rádi nebo pravděpodobně 
i Šalda.

A 'pokud se týče humanity samotné, vi-

Církev a umění
Umění je obrazem Stvoření. Je svobodným 

aktem svobodné tvůrčí vůle člověkovy, který 
z nespojitých, chaotických jevů stvořeného světa 
podle zákonů krásy^ uložených do stvořeni i do 
vědomi člověkova, vytváří skutečnost novou, 
bytostnou, z nejsoucího jsoucí — životný zjev. 
Umělecké dílo je bytostný akt. Tvoří jej umělec 
a je ze své tvorby odpovědný Stvořiteli i 
dem. Ostatní odpovídají zase Stvořiteli za to, jak 
uměli s timto ž.votem, s nimž přišit do styku, 
s touto milostí zjevenou ve věcech, spolupůso
bit. Skrze všechny, kteří užívají umělecké dilo, 
rodí se nový živo! v nich i v okoli. Dilo. ethic- 
ké krásou, dává krásu a ethiku životu. Umělecké 
dilo, jako věc vytvořená, má život: v sobě již 
proto, poněvadž umělec Ze živin Božich. z živlů 
stvořeného světa, z poznáni svého rozumu, ze 
stavu své zkušenosti, z citu a snahy života, z celé 
své osvícené přirozenosti mocnou tvůrčí vůlí 

ková a od venkovské práce je v mnoha zemích 
zaviněn špatnou úrovni venkovských bytů.

V sekci, studující vztahu mezi rodiči a dětmi 
přineslo Československo novum, nanejvýš zají
mavé pro ostaini státy. Prof. Hvníe • ve svém 
referátu o sexuelni výchově mliádeže překvapil 
světovou veřejnost tim. že také na tomto polt, 
Jako ostatně na mnoha úsecích sociální péče a 
výchovy má Československo vedoucí místo a Je 
vedle SSSR a USA snad jedinou zemi, kde se 
soustavně a vědecky tento problém studuje a 
sexuální výchova provádí.

Pátá sekce konečně zkoumala organisace, 
existující v různých státech a obdobné francouz- 

dělí jsme na vlastní oči, že národ. Masary
kovou humanitou odchovaný se neprojevil 
příliš humanitní, když došlo k velké dějin
né zkoušce. Chodili jsme se tehdy dívat na 
popravu skoro s takovým nadšením, jako 
římská smetánka a římská lůza chodila na 
zápasy gladiátorské, nebo s jakým chodí 
Španěle na býči/zápasy. Ještě před nedáv
ném si u nás všiml Polák, že nenávidíme 
Němce divočeji než Poláci sami, třebaže po
znali německou krutost ještě citelněji než 
my. Nikdy nezapomenu s jakou plantážnic- 
kou zpupnosti si tlustá paní zubní technická 
dala sloužit od Němky, kterou měla u sebe 
na práci, ačkoliv ji za protektorátu heseše- 
divěl ani jeden vlas a ačkoliv ani prstem 
nehnula k vítězství nad Němci. A jakým 
rozhorlením nás naplňuje němčina, musíme-li 
ji přece i nyní někde zaslechnout. Rozhorle
ním, které neplyne z pathosu bolestných 
vzpomínek, nýbrž z hulvátství, které zde 
můžeme pokrytecky zahalit do jakési idea
listické zástěry.

To všecko jsou příklady, které nám uka
zuji, na jak slabých základech Masarykova 
humanita spočívala, jak nedotčenu nechala 
duši národa, jak tedy třeba začínat znovu 
a orat náš národní úhor opětně pluhem 
Kristovým, opět učinil náš národ a všechny 
jeho příslušníky vidět v každé lidské tváři 
rysy Kristovy, vždy znovu a znovu si při
pomínat jeho slova: »Co jste učinili jedno
mu z nej menších bratří mých, mně samot- 
mému jste učinili.« Nepomohou-li tyto dů
vody k humanitě, nepomohou žádné jiné. 
Toho si musíme být vědomi a právě z to
hoto vědomí musíme čerpat svou křesťan
skou hrdost, jež není nadutosti, jež je svátou 
nesmlouvavostí pravdy. Nemáme-li ji, po
škozujeme pravdu, živíme v sobě i v dru
hých lhostejnost, shnilý názor: víra jako 
víra, nad nějž není zhoubnějšího.

Ano, buďme humanisty, skutečnými 
křesťanskými humanisty, kteří na otázku, co 
je důležitější, zda víra či dobrý život, od
povědi prakticky: Obojí! I víra i život, obojí 
spojené v jedno, život, silicí se z víry a na
opak víra, posilovaná a utvrzovaná životem 
a skutky.

Pak nám bude lito jistě každého zkaže
ného života, i života zločincova. Pak však 
také poznáme, že je mnoho a mnoho jiných 
lidí, kteří našeho zájmu zasluhují více než 
zločinci před hrdelními soudy. Upozornil 
jsem nedávno, jak bídně u nás žijí protina
cističtí krtěží, kteří prožili léta v německých 
koncentrácích. U nás zůstali a přece nemají 
z čeho žít, nikdo jim nic nedá. Jak dlouho 
žili takřka bez prostředkůOaičtí katecheté, 
učitelé náboženství. Kolik škol následkem 
toho nemělo katechetů žádných, v kolika 
školách následkem toho nebylo slyšet ani 
slovo o Bohu a o Kristu. Jak se pak diviti, 
že nejméně humánní se po převratu proje
vovala naše mládež a že ještě nyni devate
náctiletý zabije pro 900 Kčs otce několika 
dětí a dvacetiletý starou paiti, aby měl na 
hýření? Takoví mladí pobloudilci jistě za
sluhují našeho milosrdenství, na které však 
naše zákonodárství již tak jako tak pamatu
je. Musíme však hledět, abychom odstraňo
vali všechnu nehumánnost již z našeho den
ního života. Pak tam nevybuji květy zločinu 
a nebude pak třeba nejtěžšich trestů.

To vše však postoupí skutečně o krok do
předu jen tehdy, uznáme-li nebojácně a 
hrdě za svého Učitele a Mistra Krista a ne- 
budeme-Ii oportunisticky dávat před nim 
přednost žádnému člověku. Opak je vždy
cky modlářství, jak jsme je viděli v klaněni 
se různým těm diktátorům a vůdcům.

ak.

vrátil společenství to, co vzal, a dává navíc 
svůj osobnostní pódii z poznáni Božich věci. 
Umělecké dílo je pak bytosti, která vskutku 
zjevuje určitou pravdu zjeveni — In hoc 
saeculo.

Umělecké dilo má tedy poslání z řádu zje
veni.

Ti, kteří se sdílejí ať s architekturou, ať 
s obrazem, ať se sochami, ať s hudbou, ať s umě
leckým dílem slovesným mají poslání poznat, 
pochopit a rozmnožovat tuto jeho apoštol
skou funkci.

Avšak nemíníme tu jen opakovat obecné stati 
z estetiky. Z křesťanské estetiky umě
ní, která porodila všechny částečné theorie este
tické i nekřesťanské.

Opakujeme je pouze proto, poněvadž valná 
část katolíků a co je horši i kněži. je ve vztahu 
ke kráse a k uměni vskutku tak poprotes- 

ské J ednotě. Union Nationale des Associations 
familiales vznikla sdružením asi 6000 růjných 
rodnných organisací a sdružení, které se před 
rokem 1946 věnovaly péči o rodinu. Stát, na nějž 
se tato sdruženi stále hojněji obracela, prosadil, 
abv se sjednotila v Jednotné rámcové organised, 
při čemž si jednotlivé organisace mohly podržet 
značnou nezávislost. Stát má však od r. 1945 jen 
jednoho partnera, s nímž jedná iménem všech.

Se »chválením nejd. praltkého ordinär iá tu
• viech čeakých ordinariátú vychází

ČESKY KANCIONÁL 
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Vrací ae k původnímu mění chrámových pla
ní po atránee melodické, rytmické a textové. 

- Je opatřen notami a napravuje tak nedoatat- . 
x ky vMiny řeakých tpévnlkú. Byl naHren

J.E. Dr J. Beranem, arcibiskupem praíikým, 
jako

í jediný zpěvník do našich chrámů A 
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* v nižních Jáchymové hledá děkanský úřad učitele 
(učitelku) náboženství, který by byl i varhaníkem. 
2íi hodin školy v místě, 5M Kčs méaiéné za varhanic- 
tví místo štoly. 4.000 obyvatel, velká možnost učit hud
bě. Nabídky na děkanský úiad v Jáchymové.

t a n š t ě ! á až heretická v praktickém obrazo- 
borectvi. a to z estetické zhrubéiosti.

A při tom: jak úžasnou theoretičkou Uměni 
je Církev svátá ve svých liturgických a kanonic
kých předpisech. Jaký jemnocit pro krásu osvěd
čuje iřeba jen v rozlišováni liturgických látek: 
jak neslýchané pevná a jemná je v hodnocen! 
významu předmětů a dél. Jakou hierarchii hod
not vytvořila v obřadních předpisech. Kterékoli 
kulturní Instituci kterémukoli nejkultivovanějši- 
mu státu mohly by být církevní pokyny základem 
k velkolepé theoril památkářské i moderně plá
nující. A nebyly by vyčerpány.

Avšak jak vypadá tato theorie v naší cirkevnl 
praxi? Poněvadž se o theoril neví, nedostatek 
vzttihu ke kráse a k uměni až zaráží. Ani pieta 
k umění neprojevuje se láskou, avšak hrubě 
pietistickým, nosltlvistlckým udržováním špatné
ho starého jako historického dokumentu nevkusu.

K umělcům dopouštěj! se představitelé cir- 
.kevní a církevní hospodáři vskutku až hříchů 
do nebe volajících v zadržováni mzdy a odpírá
ním mzdy dostačující, od proslulých varhaníků 
až k pHležltostným práčem umělců a uměleckých 
výrobců. Tito opatrní hospodáři raději přeplatí 
brak, než aby platili hodnotu, k níž mail bytost
nou nedůvěru. Je to ze zloby? Nikoli. Je to 
z nelásky? Nikoli. Z nevědomosti? Ano. Avšak 
nejčastěji je tomu tak proto, poněvadž jsou pod
míněni současným světským myšlenim 
a neoživili se starým a přece ustavičně obnov
ným myšlením církve. Tito opatrní hospodáři 
přihlížejí, jako celá doba, národohospodářsky 
přes všechen socialism fiskální, účetnicky k po
kladně a ne k člověku. Prpto jsou nakonec po
kladny nepožehnaně prázdné prázdnější než 
v dobách, kdy «e z vdnvina groše stavěly ka
tedrály, a kostely jsou plny braku od bídného 
osvětlení až no ohavné sádrové výmětkv neka
tolických břidilů. Není požehnaná tato opatrnost 
bez rozumu, bez srdce a bez velkonrivslnosti, již 
dává Duch Svatý.

A přece je Církev velkou theoretičkou a 
praktickou učitelkou moudrého pěstování krásy 
v člověku a kolem člověka. Byla to katolická 
církev, která samozřejmé a pro všechny časy 
příkladně uměla vyřešit otázku, která dnes za
městnává tolik hlav, totiž Jak spojit posláni umě
ni pro společnost se svobodnou tvorbou umělce. 
Před petnácď sty lety (až po nynější, (ivoustoleté 
rozpaky), bylo to v církevním společenství theo- 
reticky i prakticky konáno. Platně pro dnešek 
a pro všechna společenství řídi.

Ano, už před patnácti sty lety požadovala od 
umělců, aby svobodně malovali na stěnách 
chrámů ony »bible pro chudé«, chudé na maje
tek i na věděni. Byla to církev, která stanovila 
themata s hlubokým theologickým rozmyslem a 
s katechetickým umem. Byla to církev, která 
dala architektuře, skulpturálni výzdobě i obra
zům obsah a námětový rozvrh a nevázala tim 
nikoho na svobodě, neboť onen rozvrh byl dán 
z hloubky poznáni bohovědného zároveň těmi, 
kteří věděli, co dalšího zjeví »obraz- stvořeni. Těla 
posvátných architektur byla skutečně podoben
stvím právě tehdejší formv společenství mystlc- 
ckého Těla Kristova. Takto je četl a vssával 
v bohovědné čistotě i prosťáček Boži.

Tento vědouci rozvrh a thematieký pokyn 
byl však všecko, co církev umělci »vnutila« — 
nebylo to nic víc než v dnešní mluvě třebas 
»soutěžní podmínky«. Avšak jak byly promyšle
né — proto umělce inspirovaly a nevázaly jej. 
Cirkev umělce inspirovala z téže Inspirace, již 
sama od umělce uctivě, očekávala. Ponechala 
mu svobodu, očekávajíc ze svobodné tvorby víc 
—’ jeho vlastni inspiraci z vlastních meditaci. 
Tato moudrá zákaznice věděla, že v Těle jsou 
vedle těch, kdož máji dar modlitby, poznání, 
bázně Boží také dar uměni. Teď se však I sám 
termín »daru uměni« překládá a vykládá všeli
jak. posltivičtěji, mravoučně.

Z »daru umění« šlo zase další a podstatné" 
osvícení do celého mystického těla. Jak rostla 
jen mariánská niterná úcta z mariánského obra- 
zopisu. Z obsahu děl se rozjímáním mnohých 
formovala dogmata.

Tak řešila církev svátá příkladně »sociální« 
poslání umělce ve společnosti s jeho posláním 
Božim. Cirkev ve smyslu pro krásu ochořelá 
nemůže však inspirovat ochořelé umělce. A má-li 
je. pak ie někdy nepozná, a má-li je — a má ie 
již — pak...

Jak je tomu ve svědomí těch správců, kteří 
spravuji věci chrámu, ujišťuji denně, že miluji 
»krásu domu Tvého a misto. kde přebývá Tvá 
sláva«? Růžena Vacková.



pronikavý pohled do současných pro-, novaný sjednoceni

(K článku na str. 2.)

Církev a stát v tvořící se 
ústavě

František Kop: O jasnou formulaci poměru 
církvi kc státu v chystané ústavě Ceskcsloven- 
ské republiky. Brno 1947.

V iarnich měsících příštího roku vyprší man
dát ústavodárného národního shromážděni. — 
Úměrně, jak se přibližuje tato doba, stávají se 
prače na nové ústavě středem zájmu veřejnosti, 
čtenáři denního tisku isou pravtdeiné informo
vání o postupu prací subkomise ústavního vý
boru. na schůzích politických stran se zevrubné 
přetřásali jednotlivé sporné ústavní otázky.

'Do tohoto rámce vhodné zapadá svrchu uve
dená brožurka význačného odborníka profeso
ra brněnské university a vedoucího představitele 
naši mladší cirkevně-právni vědecké generace. 
Autor, žák Hennerův a Buškúv. osvědčil již 
svoji hlubokou erudici i šíři rozhledu v drob
ných monografiích i rozsáhlých pracích z obo
ru prava kanonického i s nim souvislých otázek 
českých děiin právních; přítomný spisek zachy
cuje i jeho
blémů konfesně-právnich.

Po zkratkovém nástinu historického vývoje 
poměru mezi cirkvi a státem zabývá se Kop po
drobněji positivné-právni úpravou léto otázky 
od Doloviny minulého století a průkazně odkrý
vá prázdno, které vzniklo vypuštěním původně 
zamýšleného passu o odluce státu a církve v na
ši dosavadní ústavě z r. 1920. V důsledku dero- 
gačni klausule čl. IX úvoz. zák. k ústavní listině 
byly současně zrušeny dřívější normy ústavy 
prosincové z r. 1867. přiznávající církvím pova
hu veřejnoprávních autonotpnich korporaci, 
čímž ostatní konfesně-právni předpisy o né se 
opiraiici pozbyly svého ústavního základu. Vý
sledkem bylo pak řešeni kompromisní, spoko- 
juiici se vymezením kultových svobod jednot
livců (osob fysických) a přípustnosti jejich ob- 
mezeni. aby tak byla eventuelně ponechána po
zdě,šimu obyčejnému, mimoústavnimu zákonu 
právní úprava postaveni cirkvi resp. odluky.

Vývoj v prvních deseti letech republiky dál 
se však jinou cestou než předpokládali ústavo- 
dárei. Modém vivendi - politickým konkordá- 
tem z r. 1928 a ieho částečným provedenim. ze
jména delimitačni bulou »Ad ecclesiastici regi- 
minis inerementum«. iež byla čsl. vládou se sou
hlasem vzata na vědomi, pronikly tyto tenden
ce. odluce nepříznivé, i do naši právní prakse. 
S hlediska právního je pak samozřejmým dů
sledkem závazku převzatého se strany státu 
konkordátem. jakož i pouhou ústavní kodifikaci 
faktického stavu přiznáni veřejnoprávní sub
jektivity cirkvtm uznaným a recipovanvm a vý
slovné vyloučeni práva imenovati církevní funk
cionáře z vládni kompetence. Tim bv také byly 
odklizeny nežádoucí divergence mezi právním 
řádem a ustálenou praksi.

Autor virtupsně shrnuje na nečetných strán
kách publikace aktuální otázky naznačeného 
problému a pronikavě objasňuje pojmy, o nichž 
mnohde není dosti jasno. Vypořádává se také 
s názorem prof. Hobzy a Buška. že ten systém 
odlukový vyhovuje principům demokracie. Pří
stupný sloh I cena předurčuji spisek k poučení 
širší veřejnosti i neprávnické. Knížka přichází 
právě včas, do doby, kdy se většina interesentů. 
jak se zdá. chce spokoiiti s recepcí dosavadních 
ústavních norem konfesních v nové ústavě a 
jest ien litovati. že její pisatel, osoba nad jiné 
povolaná, nebyl vybrán jako expert k přísluš
nému oddílu ústavních prací. Pavel Vrba.

FILM

Z domova a z ciziny
Sv. Otec zbuduje kapli uprostřed university 

římské. Dne 30. června t. r. bylo podepsáno ujed
náni mezi kardinálem Rossim 'ako zástupcem sv. 
Otce a rek I ořem university římské, podle něhož 
bude v obvodu university římské zbudována kap
le zasvěcená věčné Moudrosti a určená véřicim 
studujícím na universitě, jakož i ostatním věří
cím římským. Kaple bude zbudována nákladem 
sv. Otce. Se stavbou kaple se započne hned. Na 
podzim r. 1949 má býtl vysvěcena a otevřena. Na 
místě, kde má býtl kaple zbudována, je nyni po
mník padlých universitánů. Ter.to pomník bude 
po zbudováni kaple umístěn v jeji kryptě.

Marie Gorettiová, panna a mučednice byla 
prohlášena dne 27. dubna 1947 za blahoslavenou. 
Horské poutní misto Bozkov u Semil obdrželo se 
zvláštním požehnáním svátého Otce Pia XII. její 
ostatky. Nová blahoslavená je uctívána v katolic
kém světě jako Anežka XX. století a svátý Otec 
sí přeje, aby jeji úcta se co nejvíce rozšířila, hlav
ně mezi dnešní mládeži. Mnoho poutníků putuje 
do Božkova, aby uctilo ostatky této nové blahosla
vené mučednice. Také ostatky svaté G e m m y 
G a 1 g a n i, nedávno svatořečené, byly darovány 
svátým Otcem mariánské svatyni v Božkově.

Církev jmenuje mladé biskupy. Poukázali 
jsme na to při nedávném jmenováni nového Dana 
biskupa českobudějovického. Nyni byl opět jme
nován takový mladý arcibiskup: Msgr. Roy. ná
stupce kardinála Villeneuve, arcibiskupa quebec- 
kého. Novému arcibiskupovi je 42 let Jako vo
jenský kněz prodělal minulou válku, zúčastnil se 
taženi v Africe, v Itálii a invase ve Francii. Na 
konec byl představeným vojenských kněži kanad
ských v hodnosti plukovníka. Šest měsíců po svém 
návratu z války byl jmenován biskupem ve Třech 
řekách a nyní tedy arcibiskupem v Quebecku. 
Před válkou byl v Quebecku profesorem theolo
gie a rovněž tak duchovním rádcem studentů a 
skautů.

Černošský kněz poslancem francouzského Ná
rodního shromážděni. V těchto dnech navštívil 
S rasburg R. P. Bagonda. poslanec francouzského 
parlamentu za francouzskou rovníkovou Afriku, 
kde měl přednášku v klubu katolických sociálních, 
pracovníků. Přednášky se zúčastnilo přes 500 
osob, kteří nadšené sledovali černého poslance a 
zvali ho k nové návštěvě. Černý poslanec byl zvo
len za M. R. P.. ačkoliv většina jeho voličů ne
jsou vůbec křesťany.

Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje je časopis, vě- 
Slovanú v Kristu. Vychází 

v Olomouci, za redakce známého pracovníka pro 
unii, jenž za tuto svoji dlouholetou neúnavnou 
práci dostal nedávno čestný doktorát olomoucké 
theologické fakulty, kanovníka Františka Jemel- 
ky. V listě je tolik zpráv ze všech koutů slovan
ského své a a ze všech oborů slovanského života, 
že žasnete, kolik lásky a prácé-je třeba do toho 
všeho vložit. Zajímejte se o tento časopis, bude to 
kus křesťanského, to znamená nejupřimnějšiho 
slovanství. Redakce íe v Olomouci, 2erotinovo n. 
č. 2. Ročhi předplatné je ien 40 Kčs. Podívejte se, 
jak zajímavě liči

Poměry v dnešní Jugoslávii. Kulturním otáz
kám věnuje nová Jugoslávie nesporně mnoho pé
če. Psali jsme o boji proti negramotnosti, o stav
bě a obnově školních budov, o zavedeni povinné 
sedmileté školní docházky a o snahách zvýšit kul
turní úroveň moderními prostředky, jalto jsou pu
tovní výstavy, film, divadla. Tak má dnes Char- 
vátsko tři velká stálá divadla v Záhřebě. Osijcku 
a Spíiiu; dále je tam 6 činoherních divadel — 
v Dubrovniku, Zadaru. Šibeníku. Varaždině. Bje- 
lovaru a Karlovci a ve Rjece se připravuje ote
vřeni opery i činohry. První stálé macedonské di
vadlo bylo otevřeno ve Skoplji a konalo návštěvy 
v celé řadě venkovských měst macedonských. Po
dobné povolání plní na Černé Hoře divadlo ce- 
tyňské a v Bosně divadlo sarajevské. Také lite
rární vychovatelská činnost soustředěná téměř 
vvhradně ve státních vydavatelských závodech, je 
čilá, bohužel, úplně jednostranná, marxistická. 
Tak bohatý vydavatelský program bělehradského 
nakladatelství »Kultura« připravuje vydáni spisů 
Marxových, Engelsových. Leninových. Stalino
vých a i. Z domácích slovinských autorů dostá
vají se k slovu A. Aškerc, jehož sebraných snisů 
prvni knihu Balad a romancí vydalo státní na
kladatelství v Lublani 1946. Z češtiny přeložil Dr, 
Georgijevlč a vydal v Novém Sadě I. Olbrachta: 
Izgnanicí u dolini. Meta Kořenová přeložila M. 
JPujmanové Lidé na rozcestí. — Tak slouží vlastně 
celá kultura ugoslávská jednostranné převýchově 
katolických Slovinců a Charvátů i pravoslavných 
Srbů k vyznávání materialistického marxismu, pro 
nějž se snaží komunistický režim získat přede
vším mládež. A pisatel v Apoštolátů konči: A pak 
se divte, že pro takovou státní kulturní činnost se 
nemohou nadchnout věřící lidé, ať katoličtí čl pra
voslavní. že cak dochází 1 k tak smutným zjevům, 
že vlastní synové a dcery prchají z osvobozené 
vlasti.

ky Parku, zvláště jedné zcela spořádané rodiny, kte
rou z bídy nezaměstnanosti vysvobozuje dcera tím, že 
podlehne svodům a nabídkám a nastoupl cestu poní
ženi a hříchu. II.

Úzký film. Filmový*  odbor zflzuje Ústřední 
půjčovnu úzkých filmů 18 mm. Za lim účelem prost 
všechny kněze, učitele náboženství a činovniky ka
tolických spolků, kteří vlastní promítači nebo přijí
mací aparáty 16 mm (nebo sl Je vypůjčují), aby ozná
mili své adresy. Majitelé amatérských filmů 16 mm 
přihlaste se k spoluprácí. — Adresa: Svatováclavská 
liga, Praha IV., Hradčanské nám. 8.

Pro všechny:
Švejk bourá Německo. (S malou výhradou.) GB. 

Osudy dobrého yojáka Švejka přenesené do období 
druhé svét. války. Děj většinou na českém územt. m.

pro dospělé:
Dáma z Louislany. (S velkou výhradou.) USA. Zná

mý John Wayne v úloze veřejného žalobce se snaží 
péstl I zákonem napravitl mčsto propadlé všelijaké 
neřesti, což se mu ve filmu i s nezbytným šťastným 
koncem podaří. m

Vojáci bez uniforem. (S výhradou.) Belgie. Belgic
ké hnuti odporu, podané líčením skutečných 1 smyšle
ných příběhů statečného lidu, který byl v krátkém 
dějinném mezidobí po druhé postižen účinky bezohled
né německé rozpínavosti. II.

Nedoporučuje se:
Láska na podporu. GB. Sociální drama podle Green- 

woodova románu, líčící trudné poměry obyvatel Han-

* Dívku, event. 1 z rodinné školy, dobrou katoličku, 
která má ráda děti, dovede šit a ráda pomůže v do
mácnosti, mimo nejhrubších prací, přijme katol. ro
dina v pohraničí. Dohoda s rodiči vítána, rovněž do
poručení farního úřadu. Nabídky pod zn.: »Druhý 
domov - IKA 108» do adm. t. 1.

♦ Rozmnožovací stroj elektr. koupíme. Nabídky pod 
zn.: »Katol. spolek - IKA 87« do adm. t. 1.

Teď snad uvěří. Když se letos koncem února 
vrátil pan arcibiskup pražský ze své římské ces
ty, poukazoval na naléhavou nutnost pravdivých, 
neúředních informaci o naši zem: a o našem stá
tě. »Úředním zprávám a informacím se nevěří«, 
dodal tehdy. Lidé stojící za těmito úředními zprá
vami a informacemi přijímali asi s nedůvěrou to
to přátelské upozorněni pana arcibiskupa, právě 
proto, že pocházelo od katolického arcibiskupa. 
Nyní se vrátil z Ameriky patriarcha církve čes
koslovenské a prohlásil totéž: Američané nedůvě
řuji oficiální propagandě, kterou provádějí vysla
nectví a tiskoví atašé. byť byla dělána sebe lépe.« 
Teď tedy snad naši páni od propagandy budou 
věřit. Pochybujeme však, že by to začli dělat ji
nak.

Z řeči Bevinových. Churchill vyhrál válku a 
Bevin se nyni snaží z vítězství udělat jakýs takýs 
mir. Jali je to těžké, vidíme všichni po dva roky. 
Ve své poslední řeči mluvi velmi optimisticky 
hned o několika stoletích míru: »Nebudu svou 
poiiliku řídit atomovými pumami, ale zásadami, 
jež by mohly pro Evropu, kolébku civilisace, zna
menat několik sioleti míru.« V další části své řeči 
nemluví však již tak důvěřivě: »Nemá cenu po
koušet se o sjednoceni světa, který je ovládán 
ostrým mocenským zápasem. Je to těžké řikat ze
mi, která ztratila pět milionů svých obyvatel 
v plynových komorách a krematoriích, aby na to 
zapomněla a byla dobrým sousedem národu, kte
rý to zavinil. Nemůžete chtít od člověka, který 
byl odvlečen pod ranami biče do tábora pro otro
ky. aby padl kolem krku člověku, který tento bič 
držel v ruce.« A pak dodává Bevin ještě několik 
slov: »Němci sl mysljli, že jsou nadlidé. Válečné 
štěstí se obrátilo a nyni ti druzi si mysli, že jsou 
nadlidmi.« Na těchto několika posledních slovech 
můžeme zase vidět, jak spolehlivé je naše novi- 
nářstvi. »Právo lidu« tato slova vynechalo. A pře
ce je pronáší labouristický ministr Bevin.- k ně
muž jako k soudruhovi se přece totéž »Právo li
du« rádo hlásí. Tedy zase jeden přiklad, a to ješ
tě dost nevinný, z něhož je vidět, jak těžko se po
zná, co vlastně je pravda, co kdo vlastně řekl a 
co vlastně chce, jak pečlivě se pravda musí hle
dat. dřivé než se pronášejí úsudky.

Ještě jeden Bevinův poznatek. »Jsem starý od
borový pracovnik a proto vám ikám. že většina 
lidi ani nechce chodit v nějakých vyřízených řa
dách, ani nechce být komandována. Dokud si 
udržíme opravdového ducha svobody, bude to 
stále něco, co bude mít větší cenu než hmotné 
zisky a výdělky.«

Pýcha a jeji pád. Stále si tak myslim. jali ve
lice by naše generace měla být vyléčena z pýchy, 
jak velice by se ji mělo vtisknout po paměti staré 
přísloví, že pýcha předchází pád a že koho bohové 
chtějí zničit, toho rani slepotou, jak to vyjadřovali 
pohané. Náš Bůh neraní nikoho slepotou, pyšný se 
oslepuje dobrovolně sám, sám zavírá očí před sku
tečnosti. Mussoliniovská a dnešni Itálie je tako
vým křiklavým příkladem. Co to bylo chlouby, 
co to bylo na př. v Rimé slavných návštěv, na. př. 
Hiticrova, začátkem kvé:na 1938, Dři které paoež 
Pius XI.. dal ostentativně zavřít vatikánská mu
sea a sám odjel do Castel-Gandolfo. Teď. před ne
dávném tam přijela pani Perónová, manželka ar
gentinského diktátora a byla přijata s nesmírnou 
úslužnostl. každý, od předsedy vlády až po novi
náře se každý předstihoval v projevech nadšeni 
z této návštěvy. A vláda při tom dává subvence 
těm, kdož se chtějí z Itálie vystěhovat. 140 milionů 
lir bylo právě znovu za tim účelem poveleno mi
nistru sociální péče. Fašisté /vystěhovalectví za
kazovali. dnešni Itálie je podporuje, protože z fa
šistického dědičtvi nemůže uživit své lidi.

Kusové sovětisuji Východní Prusko, Podle 
zprávy ruského guvernéra bývalého východního 
Pruska bylo v obvodu kalinir.gradském (bývalý 
Královec) zřízeno 50 sovchozů a 190 kolchozů. 
V Kaliningradé samotném byly podle této zprávy 
odstraněny všechny pomníky, upominajici na bý
valé pány s výjimkou pomníku filosofa Imma
nuels Kanta, jenž se v tomto městě narodil a po 
celý dlouhý život je neopustil.

♦

F. S. Litomyšl. Vaše »Dojmy« by mohly být 
zajímavé, takto íe tam však příliš mnoho histo
rie. Podrobné Dopisováni kašen a pomníků ne
zajímá mnohdy ani ty. kteři se na ně dívají, tím 
méně ty. kteří o nich mají ien číst Pište více 
o zájezdu samotném, o tom, co jste sami zažili, 
ne dějepisné popisováni budov a památek.

Svaiovojiěšská novinka 
chrámové hudby
Jos. B. Foerster: Óp. 188. 
MISSA IN HONOREM SANCTI 
ADALBERTI
pro smíšený sbor s průvodem 
varhan. Vydalo nakladatelství 
»Velehrad« v Olomouci r. 1947. 
Partitura: 20 stran. Cena parti
tury: Kčs 120,—, cena hlasového 
souboru Kčs 50,—.
Foerstrovu Svatovojtěšskou mši 
vřele doporučujeme všem ředite
lům kůru, kteři v ni najdou obo
haceni svého repertoiru o mo
derní a při tom hodnotnou 
skladbu.
K dostání u všech knihkupců.

.VELEHRAD’
nakladatelství v Olomouci

Přečtěte si něco o jednom z nejslarších ko
stelů v Cechách. který prosí o vaše pochopení.

Je to počapelský kostelík u Terezina, památ
ka svatovojtěšská, klenot baroka Dientzenhofe- 
rova. kde nedávno působit též věhlasný básník 
a spisovatel P. Sigismund Souška, kněz národo- 
vec, který složil též bástů o tomto počapelském 
kostelíčku, obklopeném hřbitůvkem dosud exis
tujícím. a vzniklém na pohanském božišti v X. 
století.

Skutečně již v roce 993 Boleslav II. daroval 
počapelský kraj k pokřestanéni benediktinům 
břevnovským, kde na pohanském božišti byla vy
stavěna kaplička sv. Kříže, která po mučednické 
smrti sv. Vojtěcha stala se pak snad jedním 
z prvních kostelů, zasvěcených sv. Vojtěchu. 
Tento původní kostel byl pak v bouřích husit
ských asi zbořen, ne v jak do základů, jelikož již 
v roce 1489 byl kostel obnoven a stal se již teh
dy poutním, místem českého severu.

Tomuto památníku svatovojtěšskému byla 
vtisknuta barokní krása mistrem Kiliánem Dient- 
zenhoferem r. 1724. Je to skutečně jeho chlouba 
a architektonický div barokní, zvláště jeho klen
ba je zvláštností výjimečnou v novém objevu a 
nazíráni na baroko.

Kostelík svatovojtěšský sedí jako holubička 
na břehu labském, obklopen starobylým hřbitův
kem. V minulém roce byl značně poškozen vý
buchem pracháren a dynamitky v nedalekých 
lesích, takže všechna okna jsou zničena a minulá 
tuhá zima dodělala dílo zkázy i uvnitř. V době 
válečné gestapo při svých prohlídkách poškodilo 
také památné varhany.

Obracíme se o přízeň katolické i památek 
milovné veřejnosti, aby svým pochopením a při
spěním pomohla zachránili jednu z nejslarších 
památek doby svatovojtěšské i pro budoucnost!

Snad přílišné sbírky nás zatěžuj., je mnoho 
těch, kteří volají o pomoc nezavírejme však své 
srdce v záležitosti, o kterou nás prosí sám svátý 
Vojtěch, aby tento památník víry a úcty byl 
zachován i budoucnosti.

Nezapomeňte proto, prosím, na šek pošt. spoř. 
18412 farního úřadu v Počaplech u Terezína.

HUDBA
Hody bez konce.

Snad ještě nikdy nebyl český světec vybaven 
takovou hudební svatozáří, jako svátý Vojtěch 
k letošním oslavám. Jsou to skladby drobnější 
i obsáhlejší, snazší i těžší, stylu novějšího i běž
ného slohu naší chrámové hudby. Již jsme se 
v tomto listě zmínili o krásných sborech Foer- 
strových. Ostatní sborý a písně jsou psány s ne
menším nadšením, neboť na této práci zřejmé 
spočívá zvláštní světcovo požehnání.-Zpěváci si 
nemohou naříkati na nedostatek výběru, jsouť to 
skladby pro nejrozličnější obsazení a psané se 
zřetelem k potřebám našich kůrů. Kromě toho to 
jsou komposice patnácti různých skladatelů, takže 
jsou opravdu co nejp ?střejší. Pozornost upoutává 
Patero sborů a písní od Jaroslava Křičky (libj se 
ml zejména jeho zhudebnění Výčitky sv Vojtě
cha), ale tím nechci zlehčovati dila ostatních skla
datelů. Vojtěch Ríhovský, přispěl několika čísly, 
z nichž nezdařilejší sé mí zdá Výčitka sv. Voj
těcha (pro baryton) a Povzdech k sv. Vojtěchu 
(pro smíšený sbor). Nemenší měrou přispěl Jan 
Budík, z jehož skladeb mě nejvíce zaujal Po
vzdech k sv. Vojtěchu a pak sice jednoduché, ale 
výborně znějící Hospodine, pomiluj ny Taktéž 
velmi sytě-zni Krameničova Píseň k sv. Vojtěchu 
(čtyř- až sedmihlasový sbor a cappella). Od téhož 
autora vyšel Široce zaležený Hymnus ad sanctum 
Adalbertům pro sólový baryton, smíšený sbor a 
varhany. Více čísly přispěl také Josef Trumpus, 
zejména velmi krásnou Chorální písní k sv. Voj
těchu pro smíšený sbor. Jen jednou skladbou se 
zúčastnil Josef Blatný, ale je to perlička lidové 
sborové literatury, výborná jako vše, co přše 
tento Bohem nadaný umělec. Pořadatel sbírky 
Msgre Boháč přispěl delikátní Chorální písni 
(smíšehý sbor) a P. Karel Kudr připojil jemné 
nahozené Vzývání pro 2 ženské hlasy s průvodem 
varhan. On také harmonisoval chorální proprium 
sv. Vojtěcha. V chorálovém stylu napsal na 
staroslověnský text velmi dobrou melodii Miro
slav Venhoda (PaŠ;.je sv. Vojtěcha). Ze zbýva
jících skladeb se mi zamlouval Kmentův Povzdech 
k sv. Vojtěchu (pro baryton), Včelákova Prosba 
(smíšený sbor). Jandova kuriosní Chorální píseň 
(smíš, sbor) a Zelinkův Povzdech (smíš. sbor). 
Lze litovati, že se vyskytlo dosti opisovačských 
chyb. Sám jsem na to šeredně doplatil (ve Vý
čitce sv. Vojtěcha je na druhé osnově vypuštěn 
třetí takt levé ruky: v basu a. v tenoru c; násle
dující dva takty levé ruky se posunou o takt 
vpravo a poslední takt se škrtne). O A. T.

Vychází z církevním schválením.
Dobrovol. příspěvky na vvdávánl časopisu 1sou vítány. 
Vvdává Svatováclavská Li ca v Praze IV.. Hradčanské 
náměstí 8. — Telefon 017-70 — Redakce a administrace 
tamtéž. — Wvi.ázl tvdně — Předplatné na cely rok 
Kčs 70.—. jednotlivá čísla Kč® i.m. _ PoStovnl spoři
telna Praha 208.401. - Rldi P Adolf Kaior T J. 
5 redakčním kruhem — Odoovédnv redaktor Josef 
Bláha. — Používáni novinových známek oovoienc 
ředitelstvím pošt a telegrafů. — Dohlédaci ooít úřad 
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KATOLÍK

Bude třeba letos po vzoru těchto dívek sesbírat na polích každý klásek. Vytrvalé 
sucho způsobilo, že letošní úroda je slabá, trvající sucho poškodí i jiné plodiny mimo 
obilí. V jiných koutech světa je sice, zdáese, všeho hojnost. Protože se však stále 
nedovedeme dohodnout, nedají nám asi tam odtud mnoho. Budeme si musit sami 
stačit, tedy šetřit a sebrat pilně každý klásek. Nemohli bychom se tedy vrátit 

k Babičce a k jejím starým ctnostem?

O „zjeveních" na Slovensku

Netřeba „svátých" 
válek

J. Maritaln. známý filosof a francouzský vel
vyslanec u sv. Stolice pronesl letos 14. července, 
v den francouz: kěho národního svátku. řeč o vy 
hlídkách a obzorech dneška. Mohou zajímat i nás, 
protože pocházejí od velikého současného kato
lického myslitele. jenž se no léta poctivě snaží 
aplikovati principy odvěké filosofie na dnešní 
naši lidskou společnost. jednak od diplomata, ži
jícího již několik let v jednom z nejaktivnějšich 
duchovních středisek světa.

Rozhlédneme-li se tak po světě a po ná
rodech, setkáme se všude u lidí žiznicicn 
po míru, s všeobecnou úzkostí a s bolest
ným zklamáním. Vidi totiž, jak těžko se 
mir buduje. Možná, že bychom se tomu 
méně divili, kdybychom si dovedli před
stavit onu propast zla, kterou právě vaika 
odhalila. A my přece jsme ještě tak málo 
války vzdáleni. Dotkne-li se kdo pekla, 
nevyléči se z toho za několik let. Dále by
chom si musili uvědomit úžasný nepoměr, 
v němž se dosud nachází rozum lidský 
vzhledem k zákonům a skutečnostem sa
motných dějin lidstva, jež se pokouši po
chopili a řídili. K tomu bych dodal, že tře
ba také uvážiti, že zlo je vždy hloupé a že 
■hloupost niét vždy jeho vlastni úspěchy a 
vítězství. Je to vskutku pravda, dobro
družství nacismu nám o tom dalo v posled
ních letech křičici přiklad. Na dluh? stra
ně však nás evangelium upozorňuje, že sy
nové světla nejsou chytřejší než synové 
tohoto světa, což na prvni pohled není pří
liš povzbuzující. Chci však říci toto Ňej- 
vyšši Rozum, jenž řídi déjiny, nás do té 
míry přesahuje, že nám uniká, která to 
vlastně pera ženou činnost našeho pokole
ní zde na žemi. A proto za těch podmínek 
všeobecná lidská hloupost by nás měla 
spíš uklidňovat, než znepokojovat.

Protože děláme právě spolu trochu poli
tické filosofie a protože jsme shromážděni 
na francouzském velvyslanectví u sv. Sto
lice, pro něž všechny projevy, které se blí
že nebo dále Vatikánu dotýkají, máji sa
mozřejmě velikou důležitost, dovolíte, 
abych upozornil na mimořádný zájem, jejž 
vzbudily články o přítomné mezinárodni 
krisi, uveřejněné nedávno v Osservatore 
Románo šéfredaktorem listu. (Jde o články, 
ve kterých ředitel vatikánského listu upo
zorňoval na zvláštní situaci Ruska a snažil 
se jaksi vzbuditi porozuměni pro jeho po
třeby, rozptýliti nedůvěru k jeho politic
kým cílům u západních, hlavně americ
kých činitelů. Pozn. red.) Nemá smyslu 
říkali, jak se to v některých kruzích stalo, 
že tyto články naznačuji obrat nebo změ
nu politiky Vatikánu. To, co vatikánskou 
politikou nazýváme, se týká podstatně řá
du duchovního a stanoviska sv. Stolice vů
či marxistickému atheismu a dialektické
mu materialismu jsou a zůstávají taková, 
jaká byla. Autor zmíněných článků chce 
upozornili, že duchovni pole činnosti pa
pežství není pole časné činnosti národů, že 
však přesto má možnost naznačovali mrav
ní směrnice, jimiž se tato časná činnost má 
inspirovali a že když se díváme na věci 
s perspektivy časné politiky, konstatuje
me. že tam působí nikoliv čisté ideje a ab
straktní systémy, nýbrž národy a státy 
zasazené do historických skutečnosti, zmí
tané konkrétními obavami a konkrétními 
zájmy, s nimiž třeba v prvé řadě počítat. 
A vznikaji-Ii konflikty těchto zájmů, žádá 
na nás základní mravní pravidlo, abychom 
jejich řešeni hledali v mini a ne ve válce 
a to i tehdy, stoji-li jejich ideologie v ne-

Před nedávném nám naše dopisovatelka ze. 
Slovenska líčila v -Katolíku*, jak putovala do 
Tprdomestíc, kde se podle »chýr* zjevila dětem 
Panna Maria a ohlásila své opětné zjeveni. 
V Katolických novinách, slovenských zau-jali 
nyní quasiúřcdní stanovisko k těmto zjeve
ním. Protože víme, že i z Prahy již jeli zájemci 
a zvědavevpodivat se na místo „zjeveni., protože 
takových zájemců je asi i jinde více, přinášíme 
značnou část onoho prohlášení „Katolických 
novin..

Sotva se rozneslo, že se v Tvrdomesticieh 
u Topolčan zjevila Panna Maria, začal veliký 
zájem o toto místo, začaly návštěvy. Zvláště 
v neděli bývají tyto návštěvy velmi početné. 
Nejvíce návštěvníků bylo 27. června t. r., 
kdy se mělo »zjeveni« opakovat. Tehdy bylo 
přítomno více než 80.000 diváků. Na 27. čer

smiřitelných protivách. Stejně tak v rodi
nách a obcích je prvním pravidlem spole
čenské morálky směřovati k udrženi nebo 
k obnovení —i když je to někdy sebe těžší 
— lásky bratrské nebo svornosti občanské 
přes všechny názorové protivy a k opětné
mu přivedení do společenství těch, které 
považujeme za marnotratné syny, ne k je
jich vyloučeni.

My jsme nepotřebovali zmíněných člán
ků, v Osservatore Romano, abychom se 
dověděli, že sv. Otec Pius-XII., jak to sám 
připomněl ve své řeči k diplomatickému 
sboru dne 25. února 1946, odmítl přes vše

vence se podle náznaků a zpráv opět chystá 
cosi podobného.

Věc se přetřásá již i v tisku a to způso
bem nedůstojným a nešetrným. Někteří vi
dí ve věci politické pozadí, uvádějí ji v sou
vislosti s případem dr. Tisy, někteří pak v ni 
vidí i projev náboženské nevraživosti vůči 
jinověrcům.

Nadešel tedy čas, abychom o této věci po
věděli jasné slovo.

Způsobíme tim sice asi velmi mnohým 
zklamáni, přesto však neváháme vyslovili 
názor, že neni dosud žádného důvodu a dů
kazu, který by potvrzoval pravdivost »zjeve
ní«. Naopak, je velmi mnoho důvodů, které 
ukládají katolíkům, milujícím svou víru a 
svou Církev, největší zdrženlivost. Tyto dů-

vody nás nutí, abychom každému člověku do
bré vůle vložili na srdce, aby do Tvrdomeslic 
nechodil a čekal. Jsou-li události pravdivé. 
Bůh se postará, abychom se o nich mohli bez
pečně přesvědčit a nestali se obětí klamu.

Konkrétně řečeno, naše míněni o věci je 
toto:

Dosud není ničeho, co by zjevně a určitě 
dokazovalo, že děti skutečně viděly Pannu 
Marii. Popis není dost konkrétní a objektiv
ní, »Zjeveni« nic nemluvilo. Neudalo nic ani 
o sobě, ani o důvodu, proč přišlo, ačkoliv při 
takových věcech nejde o maličkosti. Nepotvr
dilo se to ani jiným, úplně neklamným a sku
tečně zázračným průvodním zjevem. Děti te
prve později, po návratu domů, prý na zá
kladě vnitřního hlasu'a po poučeni jinými 

poznaly«, že to byla Panna Maria. Ale vnitř
ní hlas dětí, ovlivněný dokonce jinými oso
bami, nemůže být dostatečným důkazem v tak 
vážné a těžké věci. Rovněž tak nemůže do
stačovat nějaký dodatečný sen. Kdybychom 
přijali takový důvod za dostačující, měli by
chom na Slovensku velmi mnoho zjeveni a 
zázraků.

2. Úkazy na slunci, pozorované při dru
hém »zjevení <27. června) rovněž nejsou 
dost spojehlivé, nebot svědkové je nepopisuji 
dost jednotně, jedpak světelné jevy dávaii 
mnohonásobnou možnost sebeklamu. Svědčí 
o tom i skutečnost, že rozliční přehorliví li
dé tyto jevy příliš často vidí. Dnes se tam 
již dokonce pohybuji lidé, kteří ostatní kla
mou zrcadly.

3. Z uváděných zázraků« různého druhu, 
které se uvádějí v souvislost se zmíněnými 
zjeveními jako jejich potvrzeni, jsou některé 
nepravdivé a pro Matku Boží nedůstojné, ji
né jsou zase toho druhu, že jim nelze přiznat 
charakter skutečného zázraku. O mnohými 
existuje celý chaos vzájemně si odporujících 
míněni.

4. Ve velmi ostré protivě k pravdivosti 
události« v Tvrdomesticiach stojí zahanbu

jící skutečnost, že tisíce a tisíce návštěvníků 
tohoto mista vynechává v neděli mši sv. To 
je věc tak vážná, že z mravního hlediska pří
mo otřásá hodnověrnosti těchto »události . 
Jak by mohl Bůh vyznamenávat zvláštní 
přízni ty, kteří přestupuji vážný a důležitý 
zákon svědomí, třebaže si snad mnozí z ná
vštěvníků tohoto rozporu nejsou vědomi? 
Vždyť Panna Maria, na př, při zjevení v La 
Salettě, si sama stěžovala na lidi v prvé řadě 
proto, že znesvěcuji neděle a zanedbávají ne
dělní mši sv. Jak'by mohli návštěvnici Tvrdo- 
mestic býti výjimkou?

5. Konečně připomínáme, že o události v 
Tvrdomesticieh se zajimá především mnoho 
lidi zištných, kleři usilují vytěžit z věci 
ohromné, nekřesťanské zisky nejrozmanitěj- 
šim způsobem: aranžovánim výprav, prode
jem potravin, nápojů, devocionálií, obrázků 
oltáře, který byl bez souhlasu církevní vrch
nosti na místě postaven, fotografii děti, na 
kterých tito kšeftaři lákají podpisy a tak pro
dávají jejich fotografie a obrázky o 5 Kčs 
dráže. Toto vvděračské kupčeni odsuzujeme 
co nejrozhodnéji. A odsuzujeme i ty, kteří 
takto vyhazují peníze, které by mohli užiteč
něji použit pro svou rodinu nebo na jiné lep
ši účely.

To je tedy několik důvodů, pro které zra
zujeme od návštěvy v Tvrdomesticieh.

*
Vždy znovu a znovu se objevují v dějinách 

Církve takové zjevy. Nelze se jim divit. Člo
věk, tvor smyslový, chce vidět. V každém 
z nás je kus Tomáše, jenž neuvěří, dokud ne
uvidí. A přece nám všem říká Kristus Pán: 
Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Vlastni 
Boží svět je neviditelný pro naše smrtelné 
zraky. Smyslové vjemy jsou sice mnohdy 
velmi užitečné, přesto však nás nikdy ne- 
osvobodi od vážné vnitřní práce. V komůrce 
srdce svého musíme hledat a nalézat Boha, 
tam musíme zkoumat sebe a pracovat na 
vlastním zdokonalení. Náboženství neni past
va pro oči. Pastva pro oči mnohdy slouží jen 
k rozptýlení, abychom mohli snáze zamluvit 
sobě samým nutnost sebevýchovy, sebezápo- 
ru, tiché, nenápadné a přece jedině plodné 
oběti. »Je dobré pro vás, abych odešel, abych 
zmizel z vašich tělesných zraků,« říká Kristus 
Pán před svým Nanebevstoupením apoštolům 
a naznačuje těmi slovy, že neni třeba žád
ných mimořádných zjevení, že každý, kdo 
upřímně Boha hledá, najde jeho tvář a na
jde jeho hlas v nesčetných příležitostech oby
čejného, prostého života. ak.

chen nátlak, jehož pokusy se děly, požeh- 
nati německé protisovětské křížové výpra
vě, a abychom měli jistotu, že papež za
chovává stále totéž stanovisko a že pracu
je a bude vždycky pracovali pro mír mezi 
národy, odmítaje fatalismus, jenž se již 
napřed smiřuje s nejhoršim, i kdyby jej 
někdo nazýval válkou svátou nebo válkou 
ideologickou. Ale úvahy vyložené ve va
tikánském deníku toto vše velmi vhodně 
připomněly veřejnému míněni, takže v nich 
každý může nalézt poučení staleté politic
ké moudrosti, jejíž duch se tak dobře sho
duje s duchem mírové politiky, sledované

Francií, že jsem se nemohl vyhnouti, abych 
na to právě dnes neupozornil.«

J. Maritain cituje pak slova sv. Otce ke kon
gresu v Nantes, která přinášíme na třetí straně, 
a pokračuje:

Tato slova byla určena křesťanům. Vši
chni lidé dobré vůle, kteří znají cenu bra
trské lásky a. duchovních energii, z nich 
mohou miti užitek. Nechťsi jsou hodiny 
dneška jakkoliv temné, v důvěře v to. co 
v člověku je lepší než člověk, nalézáme 
nejpevnější oporu k očekáváni oné bu
doucnosti, ve kterou doufali naši otcové a 
ve které lidé i národy budou osvobozeni 
od strachu i od otroctví v jakékoliv formě.
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Poselství zémědělcům
Boj o aemédélce je veden všude, lifjrňmijUjgi 

způsoby. Proto nás budou jisté zajímat slova, 
která k tomuto životnímu problému dnešních 
evropských národů tiká vildif postava francouz
ského kntolicisni-.« člotiťk jenž přes své stáří bi/l 
jedním z nejneohroženěišich bojovníků proti nit 
mecké tyranii. iení však bojuje dále se stejnou 
neohroženosti p**otj jakékoliv jiné duchovni a fy
sické tyranii, která se vždy novúnif způsoby po
kouši o ovládnutí mas — o ovládnutí duje ílo- 
véka.

Mládeži, buď připravena; mládeži, zůstaň 
připravena. Francouzský venkov na vás spo
léhá, že jej zachráníte před nebezpečími, 
která jej ohrožuji, z nichž největší je hospo- 

■ dářská diktatura, t. j. zemědělec připravený 
státem o svůj majetek, pracující pro stát, 
nechávající si právě jen tolik, aby měl z če
ho být živ pod kontrolou úzkoprsé policie: 
zemědělec, jenž nemůže svobodně myslit, svo
bodně věřit, jenž přijímá z jednotného radia, 
z jednotné propagandy, z jednotných novin, 
názory úplně hotové, které nesledují pravdu, 
jimž jde pouze o to, aby všichni jednali v je
diném chtěném směru a smyslu. Každému, 
kdo sc vzepře, hrozí žalář, exil, smrt.

Je jisté, že zemědělec trpěl pod vládou li
berálního kapitalismu, jenž byl jednou for
mou materialismu. Je dodnes jeho oběti. Dnes 
naň číhá jiný materialismus a ohrožuje ho, 
mater.alismu3 diktatdry neomezeného a ne
kontrolovaného státu.

Mládeži, buď připravena; mládeži, zůstaň 
připravena. Jste naději francouzského ven
kova. jenž chce žit ve svobodě, spravedlnosti 
a lásce, francouzského venkova, jenž je do
sud hrd na své svobodné myšleni, jenž miluje 
práci, má smysl pro rodinu, francouzského 
venkova, jenž dal národu Vincence z Pauly, 
Faráře arské, Bernadetty, Janný z Arku, 
jedním slovem francouzského venkova, jenž 
nemůže žít bez ducha, bez ducha, jenž je ne
přítelem každé diktatury, každé tyranie a 
jenž jest takřka jiřitomností Boha v člověku.

Bůh neumírá.
Jste-li rozhodnuti, jste-li odhodláni, fran

couzský zemědělský lid ne vy mře.
Země bez zemědělců je země bez budouc

nosti. Město je zhoubné se svými bídnými 
byty, kouřem svých továren, svým nedostat
kem vzduchu, svými vraždícími požitky, svou 
bezduchou práci.

Vím. že i na venkově ,jsbu bídné byty a 
všechny zemědělské domy nemohou sloužit! 
za vzor. Jen na vás záleží, aby se to změ
nilo. Na vaši odvaze, na vaši iniciativě, na 
duchu shody a bratrství mezi vámi.

Vy jste dnes ve Francii strážci smyslu pro 
čest. Nejste využtvateli. nýbrž obětmi černé
ho obchodu.

Francouzská otázka, otázka sociální se iá 
rozřešit jedině sílou nebo křesťanskou čest
ností.

Nejde o mrtvé. Živé třeba vzkřísit, živé mu
síte vy vzkřísit ke křesťanské čestnosti a 
cti. jež je splynutím cti lidské s Kristovou 
láskou.

Moderní společnost hledá Boha, pravého 
Boha.

Nechce, aby peníze byly vládcem, vládcem 
zákonným, ctěným, kterému se žehná. Ne
chce se dále klaněti zlatému teleti. Zůstává 
stále křesťanskou přeB tolik vnějších opač
ných známek. Je neklidná, mučená, hledá 
společenství harmonické, kde _yládne bratr
ství.

Nehledala by, kdyby nebyla již nalezla.
Mlčenlivé ticho vaší práce prováži tento

Práce pro vlast se neplatí?
Kdysi se to říkalo a částečně také praktiko

valo. Řídili se touto zásadou nadřízeni v úřadech, 
hlavně ředitelé škol, když žádali od svých pod
řízených nějakou oráči navíc, a řídili se ji i četní 
nadšeni osvětoví a spolkoví pracovnici. Vy. kteří 
nemáte sklon vidět vše černé, už si asi v duchu 
říkáte, že l" časy už minuly: že se dnes svědomitě 
platí každá přesčasová hodina že na.osvětu jsou 
dobře placeni osvětoví inspektoři, kteří dostávali 
řádný plat za úřadování 1 řádnou odměnu za 
každou osvětovou přednášku, že si nemohou stě
žovat ani národní v.vboři a kulturní referenti, 
tím méně lidé političtí nebo dokonce lidé se 
zvláštními zásluhami.

Ba. zdá se. že máte pravdu: už se mnt+io 
změnilo, aby nikdo nemusel zdarma hnout prstem 
pro vlast. A právě proto člověka tím vice zaráží, 
že si venkoncem nikdo nepovšimne toho, že tak 
velkému počtu zaměstnanců, kteří pracuji (a pra
cuji také pro vlast, dokonce nefbezprostřednéj- 
šim způsobem) ad rána do večera, že se tak vel
kému počtu těžce pracujících zadržuji mzdy, 
o lístcích pro těžce pracující nemluvě. Cj je to 
proto že jde »pouze» o práci žen-matek. které 
jen drhnou, perou, zašívají, lešti, smýči. vaří, 
umvvaii, jen dětičky krmi a vychovávají, bez 
diplomu, béz titulu, bež úředních hodil?

Však běda, až si ženy začnou počítat pracovní 
hodiny, osmihodinovou pracovní dobu a přes
časy! Zkuste sí dá', spravit ponožky u Batú a vy
prat košili v prádelně pozvete si na pár hodin 
posluhovačku a oak si podle toho zkuste vypo
čítat jaká je jednodenní (!) hodnota práce ženy 
v korunách!

Jste-li zásadními přívrženci nového hesla, že 
práce oro vlast se platí, mohli byste ještě na
mítnout. že vlasti do této práce ženy nic není, že 
se vlast dnes zajímá o závodní kuchyně, o sirot
čince (t, zv. Jesle), o družstevní prádelny o 
správkárny, a lam že se práce pro vlast opravdu 
plati. Práci v domácnosti at si oiatí ten. kdo má 
o ni zájem, řekněme otec rodiny.

A tady Isme u toho. Zeny v domácnosti pra
covní hodiny nikdy nepočítaly a ani počítat ne
budou. Nebudou je počítat s átu, ale tím méně 
svým ustaraným manželům. Jde vůsk o to. má-li 
-stát vůbec záiem na rodině či nikoliv. Nemá.li. 
ať to řekne a nevodí důvěřivé ženy za oos. Kdy
by však snad o rodinu záiem méí (což není vy
loučeno). nemohl by se již dlouho vyhýbal otázce 
rodinné mzdy. Výše běžných mezd a platů 
se dříve počítala podle životních nákladů prů
měrně rodiny, za jakou se u nás pokládala rodina 
se třemi dětmi. Znamenalo to. že bezdětná ro
dina žila lín o náklady na tři děti. Dnes sice ne
vím o podobných propočtech mezd a platí), ale 
víme myslím všichni ze zkušenosti, že je skuteč
nost asi opačná: platy isou přiměřené pro svo
bodné a rodina žije o náklady na děti (a ty ne
jsou veličinou zanedbatelnou) pod úrovni. I ro
dina jistě musi sníženou úrovni nést následky

neklid a tato muka. Jste dítkami tohoto vě
ku, sdílíte jeho úzkosti.

Vaše rozmachy rozsévačů jsou skutky na
děje. Pomalé kroky vašich tažných dobyt
čat vás učí trpělivosti.

Orejte, orejte, 
zasévejte, zasévejte.

Kéž na půdě Francie na vaše volání, z va
šeho potu, z vašeho úsilí, z vašich svalna
tých hrudi, z vašich pevně stojících nohou, 
z vašich srdci tepajících, vztýčených hlav, 
rozpřažených paži se všude rozlévá lidská, 
čest a křesťanská láska, jediné to sily, schop
né ukončiti tyranii peněz nebo tyranii státu.

zjí Hledáme mlnilého redaktor» pro náboženský perio
dický česopis a schopného organisátora katolické mlá
deže. Podmínky; Praktický katolík, maturita a spo
lečenské vystupování. Nabídky pod xn. ..Výborný plat 
— IKA 110" do adm. t. 1. 

války. Bylo bv však zlečinné kdyby >e měla nést 
především a ienom rodina.

Jak známo, dostávají zaměstnanci kteří se 
stravují v závodních kuchyních, od ÜRO příspě
vek 3—6 Kčs na oběd. Proti tomu nebudiž ná
mitek. Existuje však neuvěřitelné asociální na
řízeni. že se v závodní kuchyní nesmi stravovat 
»nezaměstnaná- manželka nebo děti. To zna
mená. že se tam pak nemůže stravovat ani pra
cující manžel, poněvadž není žádoucí, aby rodina 
obědvala oddělené: tím samozřejmé přijde o pří
platek na oběd a přispívá do organisace dál ve 
prospěch bezdětných. Za druhé to znamená, že 
žena pracující od noci do noci je pokládána za 
nepracující. Ti oiiytfi manželé, kteří by chtěli 
věc vyřešit tím, že by svou manželku přihlásili 
jako služku, abv se pomocí nemocenského pojiš
těni stala pracující, také by nepochodili. Man
želka totiž nesmi jist v téže závodní kuchyni, 
neni-li zaměstnána v témže resortu. A závodních 
kuchyní pro služky zatím není nehledě k tomu, 
že by se nedal zařídit pracovní poměr u děti.

Hle. iak se věci zamotávají, když se pro Sa
mou rozumářskou chytrost vyklouz.-'- z přiroze
ného řádu, jehož společenským zt ladem je ro
dina. A mohlo by se takových přirozených pří
kladů uvést víc. a závažnějších.

My se ovšem nedivíme, že tomu nerozumějí 
materialisté; od těch nelze nic jiného očekávat. 
Přiznáváme však, že nás překvapuje nedostatek 
iniciativy a prúbojnosti v tomto směru u poli
tické strany, která by v podobných programech 
měla vidět smysl své existence. Chce-li jiná 
slrana prosadit na of. zemědělské zákony, je to 
citit v celém národě. Proč by nemohla i prvně 
cilovaná strana přijít někdy s positivním pro
gramem? Proč čekat než přijdou jiní a zkazí 
rodinu ještě víc? Zásada rodinné mzdy je zá
sada křesťanská a je to zásada nejvýš sociální. 
Uvedená strana ji má ve svém programu. Mimo 
jiné je také oceněním práce ženy formou nej- 
vhodnějši. poněvadž nezavádí dvoji samostatný 
plat v rodině, nýbrž jeden plat rodinný, takže 
nenastává nebezpečí rozdvojení. A je to zásada 
spravedlivá, neboť není správné má-U sobecký 
starý mládenec větší plat než celá mladá rodina.

Bylo bv dobře, kdyby v těctho věcech bylo 
občas slyšet hlas ženské Národní fronty a Ná
rodní rady. Tím. že se ženám dalo hlasovací 
právo, nejsou zdaleka vyřízeny ženské požadav
ky. Ani tím. že si každá strana vzala do parla
mentu lednu nebo několik poslankyň. Dříve nebo 
pozdéil si ženy uvědomí, že tvoři většinu vo
ličstva. a budou na svých stranách žádat mno
hem důrazněji, aby věnovaly pozornost i jejich 
bolestem. Prvním heslem politických stran, jimž 
záleží na rodině, budiž rodinná mzda. Ne- 
bude-ll na některých místech pochopení a bu- 
de-li naopak obava že by to bylo opatření so- 
slální nechť se připomene, že jde o formu pla
cení práce ženám, a že ta se podle nového nazí
rání musí platit jako každá jiná práce, neboť je 
to práce oro vlast. Dagmar Jeehová.

Lurdy a penicillin
Vynález penlcilllnu a známý román Werflův 

»Píseň o Bernadetté« vnukli jednomu snaživé
mu spisovateli myšlenku, že by právě penicilll- 
nem sc daly vysvětlit! lurdské zázraky. Tímto 
snaživým »vědcem« je dr. G. Bankopp, jenž 
o tom napsal knížku: »Vítězství nad nemocemi 
— dějiny penlcilllnu«. Naší lurdské otázky se 
týká poslední kapitola: »Penicillin a zázraky 
v Lurdech«.

Dr. Bankoff připisuje tedy zázraky v Lur
dech faktu, že v lurdské vodě je obsažen peni
cillin. Nebudeme samozřejmě dělat chemický 

^rozbor oné vody, nebudeme debatovat se stano
viska lékařského, pobuřující je jenom, jako 
u většiny takových podniků, jali se autor holed
bá svou vědeckostí a přece při tom dává na je- 
vo nedostatek nejelementárnějšich znalostí celé 
obrovské vědecké práce, která právě Lurdům a 
jejich zázrakům od počátku až do poslední doby 
byla věnována.

Tonuli Ktmpenský: 

ČTVERO KNIH 
0 NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA

V P. REKLADU KARLA VRATNÍ HO

Kniha vydaná ve viech evftových Jarydcti a po 
1’iMinu Rvatťui nejrodih*náJAi. • nit |»o 500 let čeř- 
l«ji lidé milující til duchovné. a tidilfdujwt," 
mluví k ftáln * každé JeJi atránky. „74 jmih, ínú 
pol-nrnk* wytl v oénm/ilN ryidri/iuii, fit* potko- 
pZZ« fiče dňvviů rfčnd pturrfv. nei kdyby bylo dnti 
•^»tudotatň rt ttútř,” praví Krblu* u Xrmprnakého

KNÍŽKA VÁZÁNÁ V PLATNÉ Kb 70-

U knihtupdl

NA KL ADATELSTV i V Yž EHRAD
V PRAZE II. KARLOVO NAMGSTI Ö. 5

Autor začíná líčením vzatým z románu. Ne
ověřil si ovšem fakta, která líčil, spokojil se pou- 
zc tím. že čelí »Píseň o Bernadetté«. Co je Pí
seň o Bernadetté? Werfel to připomíná: Není 10 
román, není to fikce, přesto však bylo třeba děje 
Bernadettiny dát do literálniho rámce, jenž je 
fikce. Na př. začátek: Otec dívčin je nezaměst
naný a žije s celou rodinou ve velké bídě. S vel
kou r imahou shání každý den jakés takés za
městnáni, aby bylo aspoň na chleba. Tímto způ- 
»Sobcnt prosí o výdělek jednoho dne před zjeve
ním u majitele lurdské poštv. jenž, ho pošle 
s jedním svým koňským potahem, aby odvezl 
odpadky z městské nemocnice. Otec Bernadéttín 
odveze tedy náklad, v němž jsou také různé 
zbytky po operacích a jiné velmi odporné věci 
k blízké jeskyni která se brzv nato slané svě
toznámou právě zjeveními a zřídlem, u jehož 
počátku bude tak vynikajícím způsobem účastna 
jeho dcera, a tam celý svůj málo vábný náklad 
složi. Toto vše je tedy zřejmě čistě románo- 
vitý detail. Z něho však vychází vysvětlovači 
theorie dr. Bankoffa. Protože prý tedy ono mí
sto bylo skládkou takového materiálu, vytvářela 
se tam penicillinová plíseň, která pak založila 
a zakládá zázračnou moc zřidla. Jak však opa
kujeme, tenlo detail existuje jen ve Werfiové 
románu, ne však ve skutečností. Potvrdí to 
všichni, kdoš- znají místopis Lurd. Protože prý 
tedy všechna lúrdská uzdraveni jsou dilem pc- 
nicillinu. proto tvrdí náš aulor, že se v Lurdech 
uzdravují pouze rány a nemoci kožní ne však 
tuberkuíosa nebo choroby kosti.

Skutečnost je však jiná. Již r. 1924 vydal dr. 
Marchand podrobná lékařská d3la 21 osob trpí
cích tuberkulosou v nejvyšším stupni, k‘eři byli 
uzdraveni v Lurdech v letech 1919—1922. Ten
týž upozorňuje na to. že vodu, do které jsou 
ponořováni nemocni, piji sta a tisíce poutníků a 
nikdo z ni nikdy neochuravi. Dr. Bankofť krát
ce tvrdi. že se v ni nemohou vyvijeti žádné mi
kroby. Analysp však ukazuje, že v ní jsou ne.l- 
různějši mikroby a přece nikomu neškodí, což 
je právě fakt vědecky nevysvětlitelný.

Vraťme sc však ještě k domněnce, žs příči
nou lurdských uzdraveni je penicillin. Proč te
dy nejsou uzdraveni všichni nemocni, kteří se 
kdy této vody napili?

Mimo to: Mnoho nemocných bylo v Lurdech 
uzdraveno na prostranství Růžencovém při prů
vodech a Největějši Svátostí, kdy napiji lurd- 
ské vody, kdy tedy nemůže působil penicillin. 
A konečně účinky penicillinu se dostavují po
stupně, ponenáhlu. kdežto lurdská uzdraveni na
stávají náhle, na ráz.

A tak z toho všeho Je vidět, že tento nikoliv 
první ani poslední pokus o přirozené vysvětleni 
Lurd nemá pevnější vědecké základny než po
dobné pokusy předešlé a nemůže tedy nikterak 
otřásti vírou, že Lurdy jsou skutečně jedním 
z. mist, kde nadpřirozená sila nebes prorazila 
do našeho slzavého údoli. (Glos kátollcki.)

Lidé a lidičky 
na kongrese

Kongresů a /estívalú Je. Jak známo, zejména 
v Praze tolik, že právě proto bychom o nich snad 
měli mlčet my, protože se snažíme vždycky o do
brý vkus. Ale takový mírumilovný kongres a fe
stival, jak o něm plil následující řádky, nemůže 
být nic jiného než malý obrázek, že přece jen jsou 
aspoň v některých myslích evropského lidstva 
ostrůvky pravého míru a může trochu této mírové 
pohody přenést » do mysli laskavých čtenářů.

Byl Jednou jeden kongres katolického filmu. 
Ba, u-ž je tomu měsíc, tož dojmy by mohly být 
zrovna dost uležené, kromě toho jsem už z ruč
ního dosahu účastníků, i mohla bych si trouf
nout povolit uzdu svému peru; ať si zaloví v no
týsku, hustě popsaném všelijakými poznámkami, 
málo učesanými, skoro nic.

Což abychom si přidrželi za pačesy lidi a li
dičky, jichž se tam sjelo plno z osmnácti států, 
aby porokovali o problémech katolického filmo
váni?

Uf! vzdychlo mě pero a uronilo Černou slzu. 
Nekvil brčko, nemíním tu louskat ony vážné 
problémy; budem se jen dívat a dívat, nasadíme 
si dětská, zvídavá kukadla. To. co se točilo kolem 
kongresu, byl také film, i když jej ještě nikdo 
nenatočil. Myslim. že příslušný kameraman ne
byl doma a režisér se zapomněl včas narodit.

Tak do toho! Lidí slavných, významných 
1 všelijak makových tu bylo dost, ale schválně 
nezačnu své záběry jejich ctihodnými profily. 
Račte posečkat, neboť bližší košile nežli kabát — 
proto nejdříve záběr delegace z kterési republič- 
ky ve střední Evropě. Přiletělo odtamtud do 

Bruselu těch lidiček sedm. Zprvu se zdálo, že 
následkem toho vypukla stávka bruselských 
tramvajáků. leč omyl se vysvětlil, průvodčí á vy
kovali za zvýšení mzdy, nebravše slavnou dele
gaci vůbec v úvahu.

Těch sedm se hned uhnízdilo v milém tichém 
hotelu v postranní ulici, kudy jela jen jedna tram
vaj a prodavači banánů, pomerančů, jakož i ji
ného ovoce křičeli pod okny pouze v hodinách 
časně ranných, kdežto večer pro změnu byla 
zvukomalby. ulice obstarávána protější kavárnič
kou »U skopové nožky*. Hotel měl přítulně vrza
jící dřevěné schodiště, elegantního majitele a vy
jukaně koukajícího číšníka. Jednotlivé pokoje 
ctěné delegace nebyly velké, ale zato bylo mož
no zřetelně slyšet, kdykoli se pod níže či výše 
bydlícím zhroutila postel či nějaká židlička. Byli 
tam však velmi spokojehi. jelikož předně: nikdo 
jim nezakazoval hlasitě a s náležitým gestikulo
váním dávat si navzájem přednost v běžení do té 
či oné komise, na tu či onu filmovou seanci. 
(Hosté se sice ohlíželi, domnívajíce se naivně, že 
»už zase se ti cizinci hádají«, ale aspoň měli mož
nost kochat se libozvukem halasné češtiny.) Za 
druhé: byly v tom hotelu z celého Bruselu nej
levnější obědy — za pouhých 25 franků.

Pokud se týče těch seanci, schůzí a konferencí, 
zúčastňovala .se jich delegace velmi pilně, jenže 
někdy efekt nebyl úměrný úsilí, což doložme ná
sledujícími řádky.

Jestiť jeden z oněch mužů v civilu zubním lé
kařem. I nazvěmež ho třeba — mužem radosti. 
Nuže — našeho přemiiého muže radosti potre
filo neštěstí. Že byl zvídavými spolubydlícími do
tazován. co soqdi o filmu, na který byl poslán. 
I vyjádřil se k tomu pohotově: *Jó, byl isem na 
tom představení. Jak se film jmenoval, nemohu 
říci; kdo v něm hrál, nevím, přišel jsem tam 

pozdě po začátku. Před koncem jsem zase utekl, 
tak ani nevím, jaký to vlastně mělo děj, ale víte, 
něco tak hloupého jsem ještě neviděl!«

Další polodetail, kamera stále zaměřena na 
onu delegaci: pan dr. Ten a pan dr. Onen — oba 
pečliví otcové pcčetnýfeh rodin. Pan dr. Ten, klo
bouk před nim dolů, má těch děti šest a mysli na 
né ustavičně jako kvočna na kuřata (při jeho 
mládi doufejme, že národu vyvede ještě dalších 
šest). I plete se mu ustavičně mezi problémy ka
tolického filmu problém nylonek a svetříků a míč
ků a — co myslíte, neměl bych klukovi koupit 
tuhle kudlu, on je skautem; počkejte, to by bylo 
něco pro manželku; hodí se tyhle plavky pro tři
náctiletou žábu? Frančíky mizí z peněženky, 
vzorný tatíček sháni, kdo by mu půjčil další —

Pan dr. Onen zásadně chodí Bruselem pěš
ky, ignoruje všech devadesát linek elektrické drá. 
hy včetně příkladně neochotných průvodčích. A 
přecházet v Bruselu křižovatky bulvárů je vý
kon, to mi věřte, k tomu je třeba nejen čiperných 
nohou, nýbrž i silných nervů. Pražská frekvence 
proti frekvenci bruselské je pouhá ldyla. Pan dr. 
Onen vše to statečné překonává, neboť pěšj ce
stou na kongresové zasedání možno si prohléd
nout bohaté výklady všech obchodů, rozvážné na
koupit — tohle Mařence, tohle Andule, tak se mi
lý tatíček s nákupy udřel. Že si při slavnostním 
ukončeni kongresu přelibě zdříml. Ježto jsou lidé 
nepřející, byl jeho mírumilovný spánek brutálně 
přerušen šťouchnutím sousedčina lokte.

I byl mezi oněmi sedmi taktéž jistý Antonín, 
takto člověk na pohled neškodný, ale zákeřně in
fikující ostatní cestovní horečkou do Banneux 
«.Jeďme tam! Kdy tam pojedem? Když nikdo ne
chce, půjdu tam třeba sám pěšky, chvílemi vy
hrožoval. Nikterak se netradll, žc umi francouz

ský teprve dvacet slovíček ale trudil se upřímně, 
vida značné sociální rozdíly y Belgii zemi jinak 
mu sympatické Občas se p tc' p< •••<»••.! svých 
dvaceti francouzských sloví< arrrvat nabádat
k spravedlivějšímu řešení ké otAzkv neboť
sociální problém a Panna Ch.n '--‘i zaujímaly v je
ho srdci místo rozhodně pře..; roblémy 
filmové.

Zato oca důstojní páni žji' ‘ »<"• - v šest
nácti milimetrech úzkého flí. ' w-., 50 po
dobal andělu uměl se pěkně t t: < - se po
dobal chlapci, přestrojenému >■ '"n}c\ . budil po
zornost svého okolí pfebyřken -J-ráž se
projevovala mimo jiné též vy: v&nlin aktovky
z okna rozjeté tramvaje a z 1 ‘ m po
bruselském bulváru za zmíněn •' »Mn- zatím 
co veškerá posádka tramvaje nAdjeňv'pohlížela, 
jak panu abbé vlaje černý škapv. ř vpf’ r: 1 "za
du co by křídla jednoplošníku. Vyli' ' cyl jedi
nečný. aktovka s brevlářem šťastně zachráněna.

Nedopatřením osudu nachá: 'Ín se V oné dele
gací taktéž Jediná osoba ženská Nedá jfc q , na
psat zhola nic zajímavého, ježto nák.i. . pří
buzenstvo vůbec nejevila zájem, hulá jen po mu. 
sejich a Jezdila semhle tamhle. vé< ně xiř.škrá
bala do notýsků, už jich měla p-^n^ý^h k. k a 
na šaty sl ještě nekoupila, huiv.• se
doma obléká do svých antlkvárnUb 4 . .. »oz-
dé toho lituje, vzpomínajíc na st i. \ x ých
látek, jež byly v Belgii volné ke ...«upt.r

Pro dnešek končím, příště o t€»:h
P. T. dotčeni se upozorňují, žup byt mé amí 

na mé staré adrese hledali: po v,téuhto 
řádek bydlím od Šumavy k Tatr . l f ve -ozeoh 
CSD. hodlajíc se v nich projjžděti tak dlouho, do
kud nevyprší zákonná lhůta, určená podáni ža
loby. Marie Holko vá.



»Chcete-li žít z Krista a jiti v jeho sto
pách, pamatujte, že jeho methody a jeho 
duch jsou jiné než methody a duch světa. 
Křesťan není straníkem, není nepřítelem 
nikomu, neusiluje o to, aby triumfoval 
nad jakýmkoliv protivníkem. Je mu cizí 
duch kast. Církev potřebuje dnes vice než 
kdy jindy a jako v prvních dobách své 
existence především svědků více než apo- 
logetů, svědků, kteří celým svým životem 
vyzařují pravou tvář Kristovu a pravou 
tvář Církve do zpohanštělého světa, jenž 
je obklopuje.«

Plus XXI. k Účastníkům euchar. kongresu 
v Nantes začátkem července t, r.

Lékařství individuální 
a kolektivní

O thematu individuálního a kolektivního lé
kařství jednal letošní III. mezinárodní a první 
poválečný kongres katolických lékařů v Lisa
bonu. Účast 150 zahraničních delegátů byla sku
tečné inwosantrii a co především překvapilo 
účastníka, jinalk zvyklého mezinárodním lékař
skými kongresům, byla nesmírná laskavost a duch 
ooravdového bratrství, který ovládal celé shro
mážděni. Účastník z latinské Ameriky stejně jako 
Kanaďan nebo Svéd vás objal jako dávného pří
tele a nepřeháním, řeknu-li. že by vám dal po
slední, co měl.

Nemíním dnes podat závěr referátů týkajících 
se hlavního kongresového thematu pokud ne
mám po ruce jejich úplné texty. Ukázalo se ostat
ně. že konkrétní řešeni otázky v jednotlivých 
státech íe vzhledem k jejich kulturní, politické 
a hospodářské struktuře tak odlišné, že nelze 
podat než zásadní zásady, jimiž se chtěj! kato
ličtí lékaři na celém světě řídit a jež chtějí uplat
ňovat. Chci naší katolické veřejnosti objasnil ně
kolik zásad, pokud máji vztah i k našim pomě
rům. protože v blízké budoucnosti dojde 1 u nás 
k zákonnému řešeni a nové úpravě léčebné péče.

Lékaři bývají špatnými popularjsátory svých 
stavovských zájmů a snah a tek se stává, že ve
řejnost bývá jednostranně informována, pokud 
se vůbec o tyto otázky vážně zajímá: že často 
věc mylně považuje výlučné za boi lékařů o je
jich hmotné zájmy a tak se může stát, že bude 
vtěsnána do zákonné ůpravv léčebná péče, která 
bv znamenala zbytečný krok znět, aniž bv komu
koliv přinesla výhody nebo zlepšeni.

Je nesporné, že ryze lllberalisllcko-indlvidua- 
listleké pojetí medicíny s úplně volným vztahem 
mezi lékařem a nemocným jak po stránce eíhic- 
ke. tak hmotné patří již minulosti. Hospodářský 
a politický vyvol clvllisovaných států dospěl dnes 
věíšinou do stadia, že l v medicine se musi v ši
roké míře uplatnit sociální hlediska, čili, že do
chází k socializaci medicíny; aniž bychom tímto 
terminem rozuměli socialismus jakožto hospodář
skou a politickou státní koncepci.

Sociální hlediska, pokud se v medicíně uplat
ňuji. znamenali nesporný pokrok proti staré éře 
liberální, jak pro jednotlivce, tak pro ceiek. Je 
i» zřejmé v lékařství preventivním, na př. v boji 
proti chorobám infekčním, chorobám z povoláni, 
oohlav.tún, v studiu otázek racionální výžiiw oby
vatelstva. v boii proti kojenecké ůmrlnostl atd.

Je také nepochybně kladným přínosem za- 
jíati-li společnost všem svým členům stejně kva
litní preventivní i léčebnou péči nezávisle na je- . 
jich aktuálních finančních možnostech a zbavi-íi 
sociálně slabší část svých členů obav z finanč
ního zatíženi a nejistoty znásobené onemocněním 
vlastním nebo některého Člena rodiny.

_ Křesťanství. a tudíž i katoličtí lékaři, vítali 
vždy tyto snahy, které jsou konečné jen novou 
politickou obměnou starých křesťanských zásad. 
Vzhledem k zcela zvláš nimu rázu poměru lékaře 
k nemocnému, který se zejména po stránce eihlc- 
ké poGstalné Uši od jiných lidských vztahů, jsou 
však katoličtí lékaři rozhodnuti hájit v zájmu 
iak nemocných, tak vlastním, určitá nezadatelná 
práva lidské osobnosti a bráni se proto vývoji, 
kteří- bv vedl k úplnému a důslednému postát
něni medicíny se všemi neblahými důsledky a 
konflikty ve svědomí, k němuž by takový vývoj 
dřivé nebo později nutně dospěl.

Co tedy háji katoličtí lékaři? Stručně řečeno:
1. volnou volbu lékaře nemocným.
2. zachováni lékařského tajemství.
3- svobodu vlastního svědomí v rozhodování 

o aplikaci preventivních a zejména léčebných 
method v souhlase s křesťanskou morálkou

4. po stránce hmotné nevvhražuji si žádné 
zvláštní honorováni své oráče nýbrž jen spra
vedlivou odměnu. odpovidslíci jejímu rozsahu, 
odpovědnosti a risiku. Také se nebrání prii 
rozené tomu. bude-Ii přímý finanční vztah mezi 
lékařem a nemocným vůbec odstraň-i a obsta
rán sociální instituci (pojišťovnou nebo -jinou 
organisaci). Tim ubude jen lékařům starost 
s určováním sociálně spravedlivé výše honoráře 
nehledě k tomu, že právě finanční stránka poměru 
lékaře k nemocnému patři k ethickv méně přlu 
jemným.

Vraťme se ieště k iednollivým bodům. Proč 
háiíme volnou volbu lékaře nemocným? Z dů
vodů prostých a jednoduchých. Co svět -světem 
stoil byli vždy lidé a tudíž i lékaři chytřejší a 
vzdělanější, lidé a lékaři mravnější, tedy i obě
tavě«!. ochotnější, laskavěji. trpělivější a lékaři, 
kteří tyto vlastností jeví v menší míře. Nemocný 
člověk, jemuž Ide o zdrávi a mnohdy i o život, 
jeví velmi jemný postřeh pro tyto lidské vlast
nosti u lékaře a velmi se domáhá léčeni lékařem, 
k němuž pojal důvěru. Nic na věd nezmění, že 
byly někdy právě tyto lékařské kvality předstí
rány a zneužívány šarlatány V poslední době 
byly tyto skutečnosti i se strany ojedinělých lé
kařů zesměšňovány, což iim však nic neubirá na 
ielich reálnosti a mravní oprávněnosti. Lékaři 
tu tedy háji především záimv 'nemocných a ne 
své vlastní. Úplně zestátněná medicina volnou 
volbu nemocného neien neuznává, ale prakticky 
znemožňuje. V důsledném uskutečně.ií vede nutně

Světový kongres rodiny v Paříži
(Dodatky a postřehy našeho spolupracovníka

Všeobecný duch jednáni: 1. Veliká vážnost 
a vědomi odpovědnosti. 2. živý zájem. 3. Veliká 
blízkost životním skutečnostem (zdůrazňováni 
hospodářské a zdravotní stránky). 4. Až na malé 
výjimky ideová bezradnost, která nedovoluje .jit 
zlu na nejhlubši kořeny, neukazuje vlastni vý
chodisko z krise a nedovede postavit nový, silný 
ideál rodinného života. Američtí, angličtí, ho

l’. Josefa Zvěřin v. Viz minulé číslo »Katolíka-«.) 
landští a egypšti delegáti na př. prohlašuji, že 
účelem snah pro rodinu není vytvořit rodinu 
početnou, nýbrž rodinu šťastnou. Cití-li se ro
dina šťastná v bczděinosli. nutno ji stejně pod
porovat jako rodinu, která vidí štěstí v dětech. 
Princip rodiny je pocit individuálního štěstí 
partnerů. Nikdo tento liber^listický a v sobě ne
logický princip neodsoudil.

Individuální štěstí partnerů?
P. J. Zvěřina je ještě ve Francii. Pokusím 

se proto za něho vysvětlit!, proč je tento 
názor nelogický a nesprávný.

Je liberalistický, lépe řečeno nesprávně 
individualistický. Činí z každého jednot
livce celek sám pro sebe, vychází z názoru, 
že každý jednotlivec má a může myslíti 
především na sebe, na své štěstí, jak on mu 
rozumí a má je uskutečňovat bez jakých
koliv omezujících ohledů na druhé. Uznává 
se sice, že mé vlastni rozvíjení nemá škoditi 
druhým, velmi snadno se však dojde k roz
lišováni rasovému, které pak učí, že možno 
divati se na ostatní lid: jako na prostředek 
k vlastnímu rozvinuti. Klasickým příkladem 
tohoto rodinného individualismu, jehož blud- 
nost se sice již aspoň od prvni světové vál
ky stále naléhavěji čiti, jenž však přesto 
vždy tak nebo onak propuká a prakticky je 
stále značně rozšířen, je, podle mého názoru, 
známá dramatická postava Ibsenova, Nora, 
která, když pozná, že si s manželem ne
rozumí. opustí svoji* rodinu bez ohledu na 
několik dětí, které tam zanechává. Vychází 
ze zásady, že má bez ohledu na cokoliv 
pěstit svoji osobnost a že rodinné prostředí, 
k němuž ztratila vnitřní poměr, je rozvoji 
této osobnosti nepříznivé. Jsou to nesprávně 
chápaná slova Goethova. že osobnost je nej- 
vyššim štěstim pozemšťanů, je to zásada, 
která je na dně fašistického nadčlověčstvi, 
které, jak žřejmo, má ve filosofickém a lite
rárním kultu jednotlivce svého učitele. Zde 
je základní omyl individualismu. Osobnost 
lidská, a sice jak osobnost mužská tak žen
ská, je nejvyšší hodnotou lidstva, nikoliv 
společnost. Společnost není naprosto nic bez 
jednotlivců. A přece se zdravá osobnost lid
ská. zejména osobnost křesťanská, může 
opravdu rozvinouti pouze ve společenství. 
Cím více kdo se společenstvím splývá, čím 
více se mu obětuje, čini-li to vědomé — aí 

Schůze přítomných katolických 
delegátů.

Katolíci jsou na sjezdu, který je neutrální, 
velmi četně i hodnotně zastoupeni. V rámci kon
gresu uspořádali schůzi katolíků, přítomných na 
kongresu. Předsedal známý pracovník v otáz
kách rodinných abbc Viollct. (SR se dostalo 
zvláštního vyznamenáni: za přcdscdnickým sto
lem byli ještě dva knězi — prof. Vávrovič 
z Trnavy a já.

Je možně, že příští kongres bude v Praze. Je 
tedy nutno, aby se připravili katolíci lépe, než 
tomu bylo letos.

Ústředí katolických žen sezvalo některé ka
tolické delegáty i Jiné své známé na zvláštní 
schůzi v místnostech Ústředí 25. VI. 5947 ve 3 
hod. odpoledne. Z výstavky publikací jsem za
koupil pro K. A. některé publikace. v ƒ

Abbé Viollct, předseda schůze, v.vtkl'jako 
charakteristiku francouzské katolické činnosti 
pro rodinu: 1. jeji snahu nedělit se od jiných 
rodinových akci, nýbrž je proniknout, 2. jeji 
aktivitu publikační.

Bylo pak uděleno slovo mně. jakožto čsl. de
legátu. Zmínil jsem se

1. o vědomi katolíků v CSR. že jsou to oni,

k střídání lékařů u téhož nemocného, mnohdy 
i u téhož případů onemocněni, s přibráním širo
kého administrativního aparátu, čímž snižuje za
chováni lékařského tajemství téměř na nulu, ne
hledě ani k tomu, že písemný materiál zestát
něné medicíny může být úředním orgánům jiných 
oborů k disposici.

V tře:im bodě jsem uvedl Dožádavek svobody 
lékařů při volbě preventivních a léčebných me
thod a zákroků při výkonu jejich povoláni ve 
shodě se svědomím. Stačí připomenout euthanasii, 
uměié potraty, umělé oplozovánL sterillsacl atd. 
Máme iešté v čerstvé náměti, kam až došla ze
státněná nacistická medicina. Výtka, že ideologie, 
jež tehdy Německo ovládala, byla mylná a zvrá
cená. nemá váhy, protože žádný stát neni do 
budoucna imunní proti třebas jen dočasnému a 
částečnému ovládnuti ideologickými omyly po
dobnými. Lékaři, pokud mají mra/nž vážný ná
zor na svoje povoláni, hledí š obavami vstříc zá
sahům státu do těchto velmi delikátních a 
mravně závažných otázek z titulu iedi tého vyko
navatele lékařství a jediného zaměstnavatele lé
kařů. Nemají tu tedy na mysli jen svobodu 
vlastního rozhodování podle svého nejlepšiho vě
domi a svědomí, ale I neizákladnělši lidská práva 
nemocných samých.

ZaStáváme-11 zásadu volné volby lékaře ne- ■ 
mocným, nemůžeme ořirozené ani zastávat ho
norováni všech lékařů fixními platy s úředními 
hodinami, ač bv to pro většinu lékařů bylo po- 
hodiněiší a poskytovalo iim daleko větší možnost 
rekreace.

Vykoná-l! ieden více a mnohdy ; poctivější 
práce, ie spravedlivé abv byl lépe honorován 
než druhý, který ji vykonal méně. Při zachováni 
volné volby nelze tedy lékaře honorovat jinak, 
než individuálně. Je také myslím oprávněná oba
va. že od chvíle, kdv se lékař stane státním úřed
níkem s obwÄmi pracovními podmínkami, se 
také do většiny lékařských ordinaci vloudí »úřed

neznamená,-že na to má stále myslit, že má 
na to nějak spekulovat —■* tim více rozviji 
svou vlastni osobhost. Je to patrno z toho, 
že každé zdravé společenství vidělo vždy 
své největší dobrodince, hrdiny a nejušlech- 
tilejši lidi vůbec právě v těch, kteři všechny 
své sily dovedli dát do služeb společenství, 
kteří se pro ně dovedli obětovat. Pro křesťa
na je nejvyššim důkazem tohoto mého tvrze
ni Ježíš Kristus, umírající na kříži a přece 
právě tam dosahující vrchol svého hrdinství, 
dosahující vrchol celého svého pozemského 
poslání. Nejobvyklejším způsobem takového 
slouženi společnosti, takového rozvíjení sebe 
sama obětováním se pro Společnost je slou
žení rodině, obětování se rodině. Otec, pra
cující pro děti, matka bdíc! u lůžka nemoc
ného dítěte byly vždy a budou vždy nejbéž- 
nějšimi příklady hrdinství, na němž stojí 
a bude vždycky stát pravá kultura lidstva.

Úmyslně bezdětná rodina neni vlastně 
rodinou, jak to naznačuje již pouhý kmen 
tohoto našeho českého názvu. Úmyslně bez
dětná rodina nemůže plrtě dosáhnout! ani 
t. zv. druhotných cílů manželství, jak o nich 
mluvívá katolická morálka, protože všechna 
ta tajemná polarita pohlaví, z níž ony dru
hotné cíle vyplývají, směřuje nezadržitelně 
k cíli prvotnému, k dítěti, a dá se od něho 
odvrátit jen jakýmsi nepřirozeným zásahem. 
Z nepřirozenosti, af je jakákoliv, nemůže 
však nikdy vzejiti pravé čisté štěstí. Rodiny, 
které se cítí šťastné v dobrovolné bezdět- 
nosti. mohou k tomu dospéti jen jakýmsi 
zhoubným klamem, z něhož je třeba burco
vat pořádnou a radikální převýchovou a to 
především tím, že se vynasnažíme učinili 
jim srozumitelným křesťanský světový ná
zor o oběti, jež je zdrojem Života a radosti. 
»Nepadne-li zrno pšeničné do země, zůstává 
Sámo...« A samota, jak známo, je chladná 
a smrtící. ak.

kteři mají možnost i povinnost dát nejhlubši 
ideový základ rodině a vytvořit nuvý ideál ro
dinného života:

2. rodina je středem zájmu státního: tlumočil 
jsem slova p. presidenta čsl. ženám;

3. zmínil jsem sc o rodičovských sdruženích;
4. upřímně jsem řekl, že neexistuje rodinná 

sekce K. A.;
5. nejvic zájmu vzbudil popis apoštolátu v ro

dinách, jak jej koná Apoštolát lil. řádu sv. 
Františka; rovněž činnost P. A. (Pomocná Akce 
žen pro dorost kněžský.)

6. uvedl Jsem činnost katolické Charity pro 
potřebné rodiny.

Prof. Vávrovič doplnil, že se na Slovensku 
dávají specifické exercieie pro matky rodin.

Jeden francouzský pracovník Sc ptal, zda se 
někde dávají exercieie pro manžele a manželky 
společně. Dosud to překazilo úzké stanovisko 
řeholniků a především řehoinic.

Belgičtí katolíci hlásí sdruženi početných ro
din (i. J. s 4 a vice dětmi — ve Francii už s 3 
dětmi), které čitá 190.000 členů.

V Brasilii semknutou akci katolíků sc po
dařilo překazit rozlukový zákon.

Josef Zvěřina.

ní postup« se všemi známými nevítanými pří
vlastky. S lékařů nutně časem spadne velká část 
osobního poměru k nemocným. Budou odpdvědni 
jen svém nadřízeným úředním místům, zodpo
vědnost vůči nemocnému ponese ien peosobni, 
orakllekv nedotknutelný úřad.

Zamyslete se chvíli nad tim. k jakým důsled
kům by vedlo střídáni lékařů (právě službu ma
lících) u nemocného a snad i u téhož případu 
onemocněni v místech s větším počtem lékařů! 
Neutrpí tim kvalita léčby různými diagnostický
mi a prognostickými závěry, střídáním léčebných 
plánů? Neochudí se lak i lékaři o cenné zkuše
nosti ztrátou souvislého pozorováni nejen pří
padů onemocněni, ale i života jednotlivců po 
dlouhá léta?

Nemyslete, že isme konservátory starých časů 
za každou cenu. Katoličtí lékaři na celém světě, 
iak isme to na LisabýnSkém kongresu viděli, 
mají živé pochopeni pťo kulturní a sociální vý
voj svých oárodů a všbdě se iei aktivně zúčast
ni kde jsou k účasti připuštěni, s radosti vítají 
všechny aktivní přínosy, směřující k skutečnému- 
zleoleni národního zdrávi a k sociálnímu zabez
pečeni všech občanů. Jsou však proti avantgard- 
n'm sociálně zdravotním experimen úm ulitým 
na těle té či oné médni ideologii. Jsou toho ná
zoru. že s národním zdravím a právy lidské 
osobnosti nutno hospodařit obezřetněji, nez. se 
statky hmotnými.

Abychom nakonec přihlédli k domácím pomě
rům. ie mým soukromým názorem, že při srov
náni s jinými a to velmi vyspělými s áty, pokud 
na kongresu byly zastoupeny, máme jedno 
z neimoderněiších a při všech nedostatcích, nej- 
lupšich nemocenských a sociálních pojištěni.

K réalisaci dobrého: trvalého zdravo* * 1 nlho plá
nu do budoucna bude však zapotřebí účasti všech 
složek národn.ch. tedy i živého zájmu a účasti 
veřejnosti a spolupráce lékařů.

ác Umožníme studia třem hodným a pilným hochům,
I bez středoškolského studia, kteří by se chtěli věno- 
vatl kněžskému povolání. Bližší informace v Apošto
láte lil. ř. sv. Františka, Plzeň, Františkánská 9.MUDr. Karel Svoboda.

ROMAN PŘELOŽENÝ DO VŠECH 

SVÉTOVÝCHJAZYRÚ

FRANZ WERFEL

Píseň o Bernadette

Tato kniha pražského rodá
ka. spisovatele světového 
jména ik nepochybně událos

ti na našem knižním trhu. Ro
mán ie zfilmován americkou 
společnosti 2Oth Century- 
Fox a patrH do Vaš! knihovny 

Přeložila Jirka Fučiková

Brož. 150 Kčs. váz. z 75 Kčs

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD 
PRAHA II KARLOVO KAM. 5

Zajíst čte si jej u svého knihkupec!

Kam mohou věsti 
zjeveni

Círfcev ni7cdi/ ne popírá mocnost nadpřiroze
ných zjevení, je uéak velmi opatrná v jejtch uzná
ní. Vychází ze stanoviska, ie žádná wotM «jeveni 
neni nevyhnutelně nutné ke spáse kohokoliv 
z nda, ke však je. nevyhnutelně nutná úcta a po
slušnost k církevním představeným, příkazu jí-li 
nècö, co uzitají za vhodné pro dobro celku, Bo
hnici však nemají všichni věřící dost pevné pře
svědčeni o tomto jediném nutném a tak se mno
há £ 2V. nadpřirozená zjeveni stávají záminkou 
k neposlušnosti, mnohdy dokonce ke vzpouře*)! oti 
Církví. Jedním příkladem je tento biskupský 
výnos, uveřejněný v La Croix* se dne 24. čer
vence. V době, kdy i na Slovensku domnělá zje
vení vnášejí rozruch d0 řad věřících nem bez 
zajímavosti všimnoutí si tohoto případu. Skuteč
né zjevení musí vždy věsti k větší poslušnosti 
a k větší svatosti vůbec. Neposlušnost a vzpouru 
mohou být jen od mocí Zlých. Red.

Již asi deset let obíhají ve farnosti Bouxíéres- 
aux-Dames -poselstvir, tvrdící, že přinášejí -»zje
vení« Panny Marie, týkající se různých katastrof, 
které stihly svět a jiných událostí v budoucnosti.

Tato zjeveni, přijatá dvéma Aornilostněnýmix 
.ženami, z nichž jedna je z diecése namurské a 
druhá z Bouxiéres-aux-Damcs, byla rozšířena 
přičiněním důst, p... Céaarda^. jenž byl tehdy fa
rářem ve zmínéné vesnici. Byla sádlena pouze 
malému počtu osob. »zasvěcenýmkteři se na 
základě přísahy, učiněné před nejsvětéjái Svá
tostí zavazovaly, že o jejich obsahu nepovědí ni
komu, ani zákonitým představeným Církve.

Na základě těchto zjevení se konaly různé 
pobožnosti v kostele bouxiérském a v tamnějSi 
sakristii. Byly přístupny zase pouze zasvěceným. 
Později se tyto pobožnosti konaly v kapličce, 
vystavěné bez jakéhokoliv biskupského svoleni 
ve farní zahradě pod jménem Panna Maria 
chudých v luneta <. r

Podle dekretů sv Stolice a podle církevního 
zákoníku jsme zakázali důst. p. Césardoví jaké
koliv projevy opírající se na tato poselství nebo 
na tato fakta z Bouxiéres. protože se jednalo 
o zjevení soukromá. Církví .neschválená.

Odpovědi na tato naße jasná nařízení byla 
však neposlušnost, takže jsme byli nucení vyšlo- 
viti nad farní zahradou a zmíněnou kapličkou 
interdikt. Přitom Jsme též vyhlásili, že každý 
kněz, který by se zúčastnil pobožnc*tí na těchto 
místech, je tím samým suspendován.

Přes naše napomínáni setrval důst. p, Césard 
ve své neposlušností. Uložili jsme mu tedy od
chod do jiné farnosti. Odepřei výslovně c istití 
Bouxiéres. takže jsme bylí nuceni suspendovali 
ho od veškeré kněžské pravomoci.

V říjnu 1944 jsme poslali hlášení o těchto udá
lostech kongregaci sv. Officia! (Nejvyšší cír
kevní úřad, bdící nad čistotou viry a mravů). 
Důst. p. Césard byl osobně vyslýchán v Římě a 
všechna akta tam byla prostudována. Na zákla
dě toho schválilo sv. Officium dvakrát, naposled 
dne 13. března 1047 — náš postup a námi vy
slovené sankce. Přikázalo důst. p. Césardoví, aby 
sc podrobil bez výhrady. »

Daléí dopis sv. Officia ze dne 3. července 1947 
žádá na nás, abychom uveřejnili odsouzení vy
nesené proti důst. p Césardoví.

Opětujeme tedy se schválením sv. Stolice vše
chny naše předchozí zákazy, týkající se událostí 
v Bouxiéres-aux-Dámes. Připomínáme zvláště, že 
farní izahrada a kaplička na ni jsou nadále sti
ženy interdiktem a že každý kněz, zúčastňující 
se pobožností tam konaných, je suspendován.

Konečně každý věřící, přítomný těmto po
božnostem se dopouští těžkého hříchu a vzhle
dem k těžkému pohoršení, které tím dává, má 
být vyloučen od přijímání nejsvětějšf Svátosti.

Marcel, biskup v Nancy a v Toulu.

NOVÁ KNIHA O SV. VOJTflCHI’.
K oslavám svatovojtěsského jubilea vydá nakla

datelství Brněnské tiskárny (Brno, staro brněnská 
19/21) společné s benediktinským opatstvím Břevnov- 
Hkým populárně napsaný výklad o době a osobnosti 
uaícho světce od známého znalce Českých dějin nábo
ženských Dr. Rudolfa Holinky, docenta Masarykovy 
university. Knížka vyjde v knihovně »Církev a vlast«, 
která uveřejňuje monografie o význačných kněžských 
postavách českého národa. Vyjde v nejbllžíí době. 
Cena asi 40 Kčs.



Sv. Vojtěch
v Mariánských Lázních

Mariánské Lázně jsou vlastně rozsáhlé lesy, 
jež sestupuji s příkrých stráni až do městského 
anglofrancouzského sadu v údolí s léčivými 
zřídly. A v této zelené' záplavě tonou a svítí 
jakési ustálené bělostné nebo okrové hrádky, 
zámky a zámečky. Representačncst sloupoví, 
nakudrllnkovanost balkónových mříží, rozmar
nost věžiček a honosnost báni zakrývá, že uvnitř 
jsou to jen'docela střízlivé hotely a pensiony, 
poněkud prostné pyšné na teplou vodu, zdviže, 
ústřední topení, koupelny, ceny a vytřibenost 
moderní péče o hosty. Jen v odlehlých ulicích 
je viděli ještě opuštěnost a zanedbanost, je také 
nouze o hotelové zaměstnance, ale většinou se 
už Mariánské Lázně stávají opět světovými láz
němi s Majeslicy, Titanicy, Pacifiky. King of 
Eng.audy, Explanady, Lunaparky a jaká je ještě 
múdni hotelová nomenklatura, sbírající v antice, 
mythologii, politice, zeměpise i historii všech 
světadílů a připomínající Hollywood, Monte 
Car.o, Rivieru i Eden.

Nás zajímal především děkanský kostel Panny 
Marie V nynější podobě je to stavba z konce 
19. století, ale nepřekvapuje, že v Mariánských 
Lázních a nad léčivými prameny je kostel zasvě
cený Panně Marii. Spíše je divné a snad pří
značné pro přítomnost, že ve jméně těchto lázni 
si doba nejsvétější Pannu jakoby ani neuvědo
movala. A přece u kolébky lázni stál tepelský 
opat Karel Kašpar Reitenberger, jak hlásají la
tinské nápisy na jeho bronzovém pomníku na 
kolonádě. Ve všední den přicházelo na mši sv. 
20—25 věřících, věišmou lázeňských hosti, z nichž 
přes polovinu přistupuje ke s’.olu Páně. V ne
děli je na obou mších sv. kostel plný, S potěše
ním i smutkem vídali jsme tu každou neděli asi 
200 belgických děti, které v Marián kých Lázních 
táboří. Bylo nám lito, že našim dětským táborům 
se mše sv. zpravidla nedostává, poněvadž je na 
ni nikdo nevede.

V neděli 27. VII. měly Mariánské Lázně 
vzácnou návštěvu. Odpoledne o 17. hod. se shro
máždily zástupy věřících z Mariánských Lázni 
i z okolí, aby uvítaly lebku prvního českého 
biskupa pražského, mučedníka sv. Vojtěcha, 
k erý letos visituie aspoň českou část své diece- 
se, když polskou a maďarskou tou dobou takto 
navštíviti nemůže. Ve slavnostním průvodu, kte
rý vedl J- M. ndp. opat Dr. Bohuslav Jarolimek. 
byla lebka nesena městem do kostela, kde vdp. 
děkan česky, francouzský a polský uvítal věřící 
(byla zastoupena legace francouzská a polská), 
nďp. p. opat kázal o významu sv. Vojtěcha a slou
žil pak pontijikální mši sv. Po celou noc byla 
adorace, příležitost ke sv. zpovědi i sv. příjímání 
až do pondělí do 10. hod. dopol., kdy se Mar án- 
ské Lázně s posvátnou lebkou rozloučily. Slav
nost vzbudila pozornost 1 lhostejných, zejména 
1 lázeňských hosti, sám jsem, v restauraci slyše! 
o ní a zvláště o nočni adoraci mluvit! s jakousi 
úctou a steskem. Na ranním kolonádnim kon
certu jeden Švýcar se podivoval velké účastí, 
snad sí ii srovnával se zprávami určitého švý
carského tisku. Skoda, že jsme nemohli inter- 
wievovati Angličany, Američany. Švýcary, Polá
ky, Rumuny a jiné cizince z lázeňských hostí, 
neboť jsme už v pondělí z Mariánských Lázni 
musili odjeti. Ale jsme si jisti, že slavnost dává 
zráli hojnému ovoci duchovnímu v celém městě 
i okolí. jb.

Opat AI. Koiyza zemřel
Dne 24. července t. r. pohřbili rajhradští bene

diktini sedmého svého opata Aloise Kotyzu. kte
rého zastihla smrt 21. července opodál Brna a 
pobliže farnosti, kde po léta působil. Bezmála 
osmdesátiletý stařec odjížděl právě na zotavenou 
po těžké nemoci, když byl jeho život nenadále 
ukončen při automobilové nehodě, jejíž popis je 
znám ze zpráv denního tisku.

Alois Josef Kotyza se narodil v Drysicich 27. 
února 1869 a členem Rajhradského kláštera se 
stal jednoduchou profesí r. 1889 a slavnými sliby 
roku 1892 za opata Benedikta Korčiana, Po celý 
život pracoval v duchovní správě, nejdéle jako 
správce starobylé řádové fary v Domašově v dě
kanství rosickém. Po smrti opata Petra Hlobila 
(1936) byl zvolen rajhradským opatem a benedi- 
kován 9. května 1937. Bylo mu určeno represen
tovat a řídit nejstařší klášter moravský v období 
zmatků a nejistoty: deset let jeho opatské vlády 
znamená téměř ustavičné obtíže a útrapy, jimiž 
však procházel celkem se zdarem.

Ti, kdo se se zvěčnělým prelátem častéjl stýkali, 
hovoří s úctou o jeho životni moudrosti a vzácné 
zkušenosti. Byl to moudrý stařec, znalý lidských 
charakterů, bodrý a lidového vystupování, s du
ševní pružnosti ve svém věku značně vzácnou. 
Po celý život hodně četl a zabýval se i zajíma
vými pokusy technickými. V mnohém měl velmi 
moderní názory a o jeho podnikavém duchu s-ědči 
horlivost, s niž se pouštěl do oprav svého kláštera, 
ohroženého spodní vodou, postiženého v r. 1942 
zřícením kostelních věži a poškozeného také za 
bitvy Rusů s^émei. která se strhla pobliže Raj
hradu na jaře r. 1945.

Jeho pohřeb se konal za veliké účasti ducho
venstva a lidu z Rajhradu i z klášterních farnosti. 
Př’šlo více než 60 kněží, mezi nimi J. Exc, kapit. 
vikář olomoucký, biskup Dr. Zela, téměř všichni 
opati z Čech a Moravy i zástupci diecésního bis
kupa a brněnské kapituly. Výkrop v prelatuře 
vykonal předseda svatovojtěšské kongregace be
nediktinské, emauzský opat Maurus Verzieh, 
slavné rekviem sloužil opat starobrněnských 
augustiniánů Benedikt Švanda a absoluci udělil 
biskup Dr. Zela. Závěrečné pohřební obřady vedl — 
podle přáni zesnulého — opět opat B. švanda, 
který také promluvil nad rakví na hřbitově raj- 
hradských mnichů u kostela sv. Kříže. Opat M. 
Verzieh připomněl nad otevřeným hrobem ze
jména památnou skutečnost, že právě opat Ko
tyza to byl, který dal po válce první podnět 
k opětnému seskupení českých benediktinských 
klášterů a k práci pro zřízení dnešní Slovanské 
benediktinské kongregace sv. Vojtěcha, o jejíž 
vývoj a program nepřestával projevovat upřímný 
zájem. jč.

Z domova a z ciziny
Také jeden důkaz. Nezřídka slyšíme v růz

ných tóninách tvrzení, že sv. Stolice je nepříte
lem Sovětského svazu a slovanských národů vů
bec. Mluvíme o této otázce také v řeči J. Mari- 
talna na jiném místě. Jeden důkaz nepravdivosti 
tohoto tvrzení vyplývá z korespondence mezi 
Piem XII. a F. D. Rooseveltem, o které jsme své
ho času psali. Z ni je patrno, jak poznamenává 
»Dnešek«, že Spojené státy se dověděly o útoku 
na SSSR šest měsíců předem a okamžitě vy
rozuměly maršála Stalina. A dozvěděly se to od 
Pia XII.

Skácené kříže. V minulých dnech vkro
čil'sv. Biskup pražský do pohraničí své diecése, 
aby vykonal svou posmrtnou visitaci těchto kra
jů. Smyslem jeho putováni má být i to, aby zvedl 
v srdcích věrných Cechů Kristův křiž, aby uká
zal a vyzdvihl hodně vysoko symbol křesťanství. 
A ku podivu počátek Vojtěchovy cesty pohrani
čím byl vrouben skácenými kříži. Kraj kolem 
S‘říbra byl kolonisován zahraničními Cechy, kte
ří jsou stoupenci sekty Ochranovských. Tito ná
boženští blouznivci zporážcli všechny kříže v kraji. 
A tok úkolem kněží.' kteří přijdou do skutečně 
misijního území v našem pohraničí bude, aby 
nejen obnovili víru otců v srdci lidu, nýbrž i to. 
aby hlásali bludařům kříž. A ne,jen to. Skácené 
kříže jsou i výzvou ke všem obyvatelům pohra- 
třeních krajů i ke všem těm. kteří tyto kraje 
navštíví, aby i oni se stali apoštoly, aby byli 
sku ečnými pracovníky na poli Boži žně. v ta
kové — mluvme časově — brigádě katolické 
akce. A. B.

»Hirošima oslaví svrženi atomové pumy.« Tak 
jsme če*li v jednom našem deníku. Je to patrné 
novv výstřelek naši uoslavovanosti. Aspoň ten 
nadpis. Což je nějaký důvod k oslavování dne. 
jejž mnozí považují za počátek takřka nového 
děpnného období lidstva, a sice dějinného ob
dobí. které může pravděpodobně skonči» ÚDlnou 
katastrofou, zničením všeho, protože člověk ne
bude moci zadržeti a sooutati živly, které uvedl 
do nič:vého pohybu? Ne oslavovat, konat poká
ní bychom měli ve výroční den svržení atomové 
pumy, ne-li proklínat démonické vynálezy, které 
jen ještě stupňují démonickou pýchu jedněch 
a zmatenou, podezřívavou poplašenost druhých. 
Ovšem proklínáním se n;kďy nie nespraví, jako 
se nikdy nenávisti nenávist nepřekoná a nevy- 
léči. Smíru a pokání ie třeba, ničeho více. f

Obrázky z Ameriky. Úvodem. Tvto obrázky 
nejsou míněny tendenčně. Sešlo se jich náhodou 
několik najednou ve zprávách právě katolické 
tiskové kanceláře, která není ani orientální, ani 
levičácká. Mají zdůrazňovat v nás s*ále ono pře
svědčení. že pravda není jen bílá a černá, že jsou 
všudé stíny a všude dobré stránky a že je tedy 
hlavně třeba pri posuzováni situace zachovat 
klid a rozvahu.

Rozvody a vysoká politika 40 procent nově 
uzavíraných manželství ve Spojených státech 
konči rozvodem. Tuto zprávu nepřináší nějaký 
komunistický časopis, nepíše je něiaký horko
krevný bouřlivák rázu zesnulého S. K Neumana, 
nýbrž katolický deník francouzský »La Croix-. 
Jako důvod k rozvodu je někdv uváděno »kruté 
a nelidské zacházení-'. Co se však někdy rozumí 
tímto -krutým a nelidským zacházením^? Jeden 
manžel vytýká manželce, že mu neupravuje 
vejce tak. jak si lo on přeje. Dáma z Missuri 
žádá o rozvod. protože »kdvkoliv jsou k obědu 
řízky na cibuli, manžel je všeckv sni«. Proč to 
přinášíme my? Abychom se nedivalj za oceán 
jako k zemi svátých, kde to vždvckv ien dobře 
mysli s trpícím lidstvem a jeiichž dobrou vůli 
nezištně pomáhat! všem ubohým kříží vždycky 
jen »východní as’fctska« nenasytnost a nevycho- 
vanosk Mnozí naivní lidé si to myslí a nedove
dou si vyDočítat, že národ, jehož tolik lidi má 
tak málo chuti a odvahy k snášeni menších ne
příjemností a obětí v manželství, se sotva dává 
vést! nějakou větší .obětavostí ve své meziná
rodní politice, v budováni vzájemného soužití 
národů.*

Hollywoodská fi’mov<i hvězda bojuje o svo
bodu. Hcilvwoodská filmová hvězda Janna 
Lesliová, mladá herečka, jejíž talent je považo
ván za velmi slibný, byia nedávno vyloučena 
z jakési soutěže, protože jako katolička odmítla 
hrátl úlohy, které uznala za nemravné. Již 
před několika měsíci měla těžké nepříjemnosti 
s firmou Warner Bros, ačkoliv se tato vydá
vá za přivrženkyni »náboženské snášenlivostí«. 
Případ Jannv Lesliové stal se symbolem boje 
herců za jejích osobni a náboženskou svobodu. 
Janna Lesliová se dala do boje proti zlořádům 
peněžní moci hollywoodských magnátů, když 
v roce 1946 oznámila firmě Bratři Warnerové, 
že zruší smlouvu podeosanou jejími rod:či za ni. 
když byla ještě nezletilá. Firma se začala s ní 
soudit a orohrála ve dvou instancích. Mocnosti 
hollywoodské se však ještě neprohlásilv za po
ražené a po některých jejich manévrech byl 
v kalifornském parlamentě nodán návrh zákona, 
jenž nařizuje, že mladí herci jsou povinni .za
chová vat i podmínky smluv, podepsaných jejich 
rcd:či v době jejich nezletilosti.

Chicagský biskup o protikomunistických vý
sadcích. »Existuje politováníhodný sklon hle
dat! v každém hospodářském nebo sociálním po
kroku komunistický vliv«, prohlásil Msgr. Sheil, 
světící biskup chicagský na schůzi bývalých 
amerických vojáků Msgr. Sheil mluvil dále 
o »hysterických deklamacich«. Kdokoliv mluví 
o jakémkoliv sociálním pokroku, je bezdůvodně 
nazván komunistou. Chtějí, abychom uvěřili, že 
úolně volné podnikání bý přivedlo hospodářskou 
obnovu a ta. že by nám otevřela bránv nového 
ráje na zemi. Budete-li proti tomu něco namí
tat. budete hned korpunistou. Jakmile někdo 
ukáže prstem na nedostatky moderní zprů- 
mvslovélé společnosti, hned se proti němu uve
de v činnost brigáda Domluv a očerňování. Ti, 
kteří jsou proti sociálnímu pokroku, podporují 
komunismus, dodal biskup, protože jinak bude 
veřejné míněni považovali právě komunisty za 
jediné zastánce malých lidí. A biskup předpoví
dá. že v případě hospodářské kříse se mnoho 
lidí obrátí ke komunismu jakožto k bojovníku 
za vyděděné.«

Drahota v USA »S nesmírnou lítostí oznamu
jeme, že jsme nuceni zvýšiti cenu,« Tak se čte 
v červencovém čísle amerického »Posla Bož

ského Srdce Páně«. Ve vysvětleni tohoto zdraže
ni se uvádí: »Nepotřebujeme nikomu povídat — 
t. j. každý vidi na vlastni oči — že ceny věcí 
stouply někde o 50 proč., někde o 100 proč. Tis
kařský materiál prý stoupl, stouply i ceny práce 
a to za poslední rok. A tak milý časopis mění 
najednou svou cenu o 100 proč., mění svou ce
nu, která zůstala nezměněna celých 25 let. — 
My pak to přinášíme jako malou ukázku, že 
i v Americe mají hospodářské obtíže. Výsledkem 
toho bude snad, že budeme aspoň poněkud spo
kojenější s našimi domácími poměry, i když ne
zavřeme oči před tolika nedostatky, s nimiž se 
v nich shledáváme a i když budeme usilovat o 
jejich stálé zlepšováni.«

Prý' ještě žije středověk. Oznamuje to »Právo 
lidu« a soudi tak z toho, že prý biskup v Reggio 
Calabria (v jižní Itálii) zapověděl na dobu dvou 
let všechny bohoslužby v kostele farnosti San 
Martino, orotožc se v něm oři nedávné boho
službě zpívala italská komunistická píseň »Ru
dý prapor«. — Neznáme obsah oné písně, ale 
dovedeme si představit!, že se asi její zvuky 
špatně vyjímají v prostorách křesťanského chrá
mu. 2e by však biskup za to dal na farnost 
dvouletý interdikt, neboť nic jiného neni zákaz 
konán« bohoslužeb, není určitě pravda, protože 
tresty tohoto druhu jsou určeny proti zatvrzel- 
cům, kteří konají nčco velmi nesprávného a pře^ 
napomínaní nechtějí přestat, ne proti lidem, 
kteří jednou něco nesprávného udělali. O tyto 
rozdíly se asi »Právo lidu« nestará, proiože je 
vždycky dobře udržovat staré představy o tem
ném středověku, i když nejúpornější borci proti 
tmám a neshodám středověku ukazuji denně, ja
ké slasti svobody dovedou oni lidstvu připra
vovat.

Cíle druhé pozemkové reformy jsou podle 
-•Obzorů« tyto: Roztříštěni větších statků na malé 
a střední bude mít za následek velký pokles pě
stování pšenice, kterou pak budeme musit dová
žet. Zač, je otázkou. Neuvažujeme, že druhá po
zemková reforma vezme všem větším zeměděl
cům chuť do práce a tím nepřisDěje ku zvýšení 
výroby potravin a surovin. Je vidět, že nová ze
mědělská politika se na to neohlíží. Vesnice má 
být prostoupena funkcionáři strojních stanic, 
družstevních praček, pastevních družstev, vzdě
lavateli družstevních statků, jak má byt první 
název kolchozů. aby se lidé příliš nepoplašili. — 
Tak jde vypočítávání oněch neblahých následků 
ještě dál. Ve skutečnosti však je známo, že ze
mědělské zákony byly přijaty naší sněmovnou 
jednomyslně, t. j. všemi stranami. Co je tedy 
platné post factum vykládat, jak to bude zlé’’ 
To mám snad buďto vědět napřed, dát účinně 
najevo, že s tím nesouhlasím, že jsem proti to
mu. nebo mlčet. Z pouhých slov se nikdy nic 
nezbuduje, slova musí být provázena i odvahou 
k činu, k zodpovědnosti. Pouhá slova mnoho ne- 

ale také nepři vodí žádnou účinnou ná
pravu.

Milion německy psaných Bibli chystá Ame
rická biblická společnost. Jistě záslužný čin. Zda
lipak Němci budou čist a hloubat v Pismě aspoň 
tak horlivě, jako to dělali v Mein Kampfu? 
Zprávy a náznaky, které dosud přicházejí, tomu 
bohužel nenasvědčují.

Východní mniši se usadili v Německu. V Al- 
tcnbeckenu u Paderbornu si otevřeli klášter 
ukrajinští sjednocení mniši, kteři musili odejit 
zc Sovětského svazu. Nový klášter východního 
slovanského obřadu je zasvěcen sv. Ondřeji apo
štolu.

Jak dlouho to trvá z Krakova do našeho roz- 
h’asu. 21. května navštívil *nás katol. redaktor 
Stefan Kisielevski z Krakova, který /byl na ná
vštěvě v Československu. O svých dojmech na
psal v katolickém Tygodniku Powszechnym dlou
hý článek, který jsme přinesli naším čtenářům 
v Katolíku č. 28 ze dne 13. Července. Posluchači 
rozhlasu se o tom dověděli ‘ teprve po večerních 
zprávách dne ?5. července ve zprávě od zvlášt
ního zpravodaje v Polsku. BÍ.
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FILM
Pro všechny.

Abraham Lincoln. USA. Lidský profil známého 
amer. presidenta, který v boji za lidská práva utla
čovaných černochů obětoval osobní štěstí a později 
dokonce svůj život. 1.

Pro dospělé:
Tři veselí námořnici. GB (s malou výhradou). An

glická hudební komedie z poslední války s groteskním 
dějem, sloužícím k pobavení nenáročného publika. II.

Věčný nepřítel. Francie (s velkou výhradou) His
torické a dramatické pásmo o válečném pronikání ně
mecké rozpínavosti do Francie od r. 1871 až po druhou 
světovou válku. II.

Nedoporučuje se:
Přehlídka rytmu. USA. Revue bez zvláštních hod

not. I1L
*

Úzký film. Filmový odbor zřizuje Ústřední 
půjčovnu úzkých filmů 1« mm. Za tím účelem prosí 
všechny kněze, učitele náboženství a činovníky ka
tolických spolků, kteří vlastní promítací nebo přijí
mací aparáty 16 mm (nebo si je vypůjčuji), aby ozná
mili své adresy. Majitelé amatérských filmů 16 rmu 
přihlaste se k spolupráci. — Adresa: Svatováclavská 
liga, Praha IV., Hradčanské nám. 8.

Velká národní pouť na Klokotech 
u Tábora se koná 15. srpna t. r.

Porad: O 9. hodině man if es ta ční průvod 
z táborského náměstí do Klokot. O půl TI. 
hod. u polního oltáře kázání vdp. P. Roberta 
Bednaříka, arcibi.sk. notáře a majora duch, 
služby. Po kázáni polní mše sv.
Pouti se měl již ráno zúčastnili pan arci

biskup pražský. Protože se však téhož dne do
poledne koná v Olomouci svěcení nového bisku- 
pa českobudějovického, při němž je pan arci
biskup spolusvětitelem. přiletí J. E. až odpoledne 
do Klokot letadlem a bude míti o 15. hodině 
projev k jihočeskému lidu a po něm svátostné 
požehnáni.

Je tedy mnoho důvodů, aby mariánské Klo
koty. vypínající se nad Táborem, přitáhly k sobě 
dne 15. srpna t. r. všechen jihočeský katolický 
lid.

Sdružení kněží při Svazu politických vězňů 
pořádá v rámci svatovojté$ských oslav v rtedéli 
dne 17. srpna t. r. pro všechny politické vézně 
a pozůstalé po obětech nacismu sjezd a děkov
nou národní pout do Staré Boleslavi k neisv. 
Panně Marii. Paladiu Země české, za vedení 
J. E. Msgr Dr. Josefa Berana. arcibiskuDa praž
ského a primasa českého za účasti oficielních 
kruhů. — Podobná pout koná se současně týž 
den i na Velehradě. Na obě místa byla povolena 
50% sleva na drahách. Sleva platí neien pro 
členy Svazu, ale i pro všechny účastníky pouti 
bez rozdílu. Příslušné legitimace na dráhu ä 
Kčs 12.— objednejte na adresu: Tiskový odbor 
Svazu politických vézňú. Praha II. Legerova 22. 
Jízdu tam možno nastoupit 14.—17. srpna: zpět 
16.—19. srpna.

5}c Oltář koupíme. Nabídky zašlete redakci ..Katolíka" 
v Praze IV.. Hradčanské nám. 8.
# Obchodní příručí v textilu hledá místo. Nabídky 
pod zn. »Katolík-IKA 112« do adm. t. I.

Koupíme počítací stroj, který velmi nutně potřebu
jeme. Nabídky zašlete pod zn. ..Řádová nemocníce" do 
adm. ..Katolíka", Praha IV.
sjc. Dva studenti hledají ubytování v Praze. Nabídky 
pod zn. ..Bratři — IKA 111" do adm. t. 1.
j{í Pomocnice v domácnosti ve větším pořtu 
přijme katolirký ústav v pohraničí. Přihlášky na adre
su: Bohosudov. biskup, gymnasium.
* Osobní auto kdo prodá nebo o něm poví? Jen 
vůz v bezvadném stavu pro důležité apoštolské cesty 
duchovni správy. Nabídky s popisem a cenou pod zn. 
»Ihned za hotové - rKA 100* do adm. t. 1.
★ Dívku, event. I z rodinné školy, dobrou Katoličku, 
která má ráda děti, dovede šít a ráda pomůže v do
mácnosti, mimo nejhrubáích prací, přijme katol. ro
dina v pohraničí. Dohoda s rodiči vítána, rovněž do
poručení farního úřadu. Nabídky poď zn.: »Druhý 
domov - IKA 108« do adm. t. 1.

V vchází s církevním schválením
Dobro vol. DřisDévkv na vvdáváni-časopisu tsuu vitánv. 
Vvdává Svatováclavská Llca v Praze ÍV Hradčanské 
náměstí 8. — Telefon 617-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází tvdr.ě — Předplatné na cely rok 
Kčs 70.—. jednotlivá čísla Kč# 1.50. _ poštovní spoři
telna Praha 208.401. — Řidl P. Adolf Kalm T J. 
s redakčním kruhem — Odpovědný redaktor Josef 
Bláha — Používáni novinových známex oovoieno 
ředitelstvím oošt a telearatů. — Dohlédací ooit úřad 

Praha 25. — Vytiskl 2ivnotisk v Praze XII

Úvod do četby Nového zákona.

Dr. Jan Mcrell prof. Nov. zákona na pražské 
theol. fakultě, známý badatel papyrů, na nichž 
jsou nejstařší zachované části Knihy kn h. vydal 
právě v nakladatelství Universum velmi užiteč
nou knížku »Úvod do četby Nového zákona«. 
Kniha je věnována panu arcibiskupu pražskému, 
protože její plán vznikl v době, kdy její autor 
dlel s nynějším primasem českým v dachovském 
koncentračním táboře. Je psána lehce, bez zby
tečného přecpání vědeckými podrobnostmi, je 
psána zajímavě, ie schopna nadchnouti i dnešní 
generaci pro četbu Knihy, pro niž jak z důvpdů 
prostě lidských, tak národnostních bychom 
měli mít nejživější zájem. Vyšla nedávno dvě 
nová vydáni Nového zákona. Kupte si k němu 
tento úvod. Čtěte iei. čtěte pak Písmo samotné, 
abychom dospěli za,se k zlaté době naší kultury, 
kdy isme tolik vynikali znalosti Písma, v jehož 
sile isme překonali všechny trpké zkoušky věků.

Na vinobraní do slovenských vinic.
Národní pouť katolíků z východních Čech ve dnech 

29.-5. VII. t r. setkala se na Slovensku s tak ve
likým porozuměním, že jsme byly pozváni na slav
nosti vinobraní. Letošní veliká úroda vína na Sloven
sku tam takřka zve každého kdo miluje slovenský lid 
a jeho nádherné kroje. Proto poutní odbor v Rych
nově nad Kněžnou používá této příležitosti a jako 
závěrem, na ukončení uspořádá ve dnech 26.—28. září 
t. r. poutní zájezd na Slovensko zvláštním vlakem s ná
sledujícím pořadem:

Odjezd s hudbou z Rychnova nad Kn. ve 20 hod. 
dne 25. záři pres Castolovíce. Týniště, Choceň. Ústí nad 
Ort. Ces. Třebovou, Brno do Trenčanských Teplíc, 
na poutní místo do Piešťan a noc v lázních.

27. záři ráno příjezd na vinobraní a exkurse v Mo
dré a Pezínoku. kde si může každý nakoupit! za levnou 
cenu dostatek dobrého vína (i domfi). V noci odjezd 
ze slavnosti vinobraní do moravského Krasu do ma- 
cošských jeskyň. V neděli 28. září večer příjezd domů.

Cena zájezdu je 450 Kčs. noclcžné a stravné si kaž
dý zaplatí sám podle přání na místě. Uveďte prosím při 
přih'ášce. zda si přejete stravné. Pžttilášky do Lidové 
záložny v Rychnově nad Kněžnou Vb 31, srpna 1947.
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KATOLÍK
Vyhlídky civilisace

Podle mínění ing. Jaromíra Součka. 
jak je vykládá v »Dnešku«, jsou tyto: 
»Buď Církev (je vlastně psáno církve, ale 
pisatel sám naznačuje, že jde hlavně 
o Církev katolickou, protože žádná jirrá 
nemá mnoho dogmat, na nichž by tak 
nesmlouvavě lpěla), tedy: buď Církev 
přizpůsobí sjvá dogmata výsledkům vědy, 
anebo bude vytvořeno či vznikne nábo
ženství nové, v souladu s nimi. Ať tak či 
onak, nové náboženství evropského lid
stva bude jistě založeno na nauce Kristo
vě, jeho učeni o »Království Božím na 
zemi«, stmeleném vzájemnou láskou bliž
ních, učeni, které zůstalo lidstvem do
dnes nepochopeno a které nejméně bylo 
pochopeno cirkvemi samotnými, bude 
onou Petrovou skálou, na niž bude spo- 
čivati příští demokratická a pravděpo
dobně federativni světová organjsace lid
stva.«

Není nic nového v tomto tvrzení. Je to 
takový obyčejný bolžanismus, jak jej 
vyznával Havlíček a řada jiných po něm, 
jak v něj pravděpodobně věřil Masaryk. 
Vývoj, jak se zdá, jde však spíše směrem 
opačným. Evropa a svět nemají stále 
vice a více podobnosti s kiálovstvim Bo
žím na zemi, spíše s královstvím Belze
bubovým. s královstvím proti sobě roz
děleným, které podle; slov Páně spustne 
a kde dům na dům padne.

Tatáž myšlenková povrchnost, kterou 
projetj^val Bolzano, Havlíček a všichni ti 
hlasatelé povrchni humanity, se však jevi 
i v těchto dnešních tvrzeních o vyhlíd
kách civilisace. V tom pohrdlivém mlu
veni o dogmatech Církve, která prý jsou 
dokonce příčinou i mravního úpadku 
dnešního lidstva. »Staré náboženství od
poruje vědě a stoji proti ni přímo nepřá
telsky. Tím však byl podemlet celý mo
rální základ moderního člověka. Jsou-li 
právem pochybnosti na př. o vědecké ceně 
báje o stvoření světa v sedmi dnech, báje 
ostatně velmi krásné, přenášejí se tyto 
pochybnosti, neprávem sice, ale přece, 
i na přikázáni tak nesporná, jako je »Ne
pokradeš«. Tak dogmatickou ztrnulosťi 
papežského Říma otřásly se všechny 
mravní principy moderního člověka, ne
boť musi-li revidovali platnost jednoho 
dogmatu, na němž se lpi proti všemu 
zdravému rozumu, reviduje pak nebo 
připouští platnost revise všech.«

V jádře je tedy Církev zodpovědná za 
všechno zlo. Ani tento úsudek není tak 
nový; tak soudil i duch tak veliký a tak 
hluboce o náboženství přemýšlející, jako 
Dostojevský. A přece v obou případech 
je to povrchnost, pocházející z neznalosti 
pravého učení Církve, neznalost pravé 
povahy lidského poznáni, neznalost, cc 
to vlastně dogma je, a mnoho a mnoho 
podobných, osudných neznalostí.

Církev bude do posledního dne své 
existence, to jest do posledního dne exi
stence tohoto světa, protože nikdy ji ne
přemohou brány pekelné, lpět na svých 
dogmatech jako lpí na Bohu. Skutečné 
dogma je totiž ryzí pravda, tedy jakýsi 
záblesk Boha, jenž je Pravda a tedy, jako 
On, nezměnitelná. Právě proto se ovšem 
s tak svátou vážností rozhoduje o tom, co 
je dogma. Mnohokrát jsme na př. již 
upozorňovali na to, že neni dogma vy
pravováni o stvořeni světa v šesti dnech. 
Ale to co dogmatem je, splývá tak život
ně těsně se všemi ostatními dogmaty, že 
když popřete jedno z nich, shrouti se vám 
všechny. To právě dokazuji velejasně dě
jiny myšleni evropského lidstva od dob

U sv. Vita zvonili právě poledne a na hrad
ním nádvoří troubili slavnostní pochod při 
střídáni stráži, když jsme V sobotu dne 2. 
srpna vyjížděli z arcibiskupského paláce na 
Moravu. Pan arcibiskup jel do Horní Bečvy 
na Valašsku. aby posvětil přebudovaný ta- 
mějši farní kostel. Bečvatiský farář. P. Be
dřich Hoffmann, byl jeho dlouholetým dru
hem v Dachau a již tam nás všechny zval na 
tuto dnešní slavnost. Že Beran bude světíte- 
lem, si možná také myslil, protože leckdo 
v něm viděl již tehdy budoucího pražského 
arcibiskupa. P. Hoffmann je člověk houževna
tý: přežil léta koncentráků, přežil i skvrnitý 
tyfus, který ho potkal při dobrovolném oše
třováni ostatních nemocných v Dachau, pře
konal i pověstnou poválečnou pracovní mo
rálku a tak přes všechny obtíže mohl ode
vzdat své horské farnosti v tuto první srp
novou neděli kostelíček jako z cukru, v němž 
je všechno hotové a všechno hezké. A pražský 
pan arcibiskup jej tedy přijel světit. Auto 
s .arcibiskupskou vlajkou si to pěkně pelášilo 
po našich českých a moravských dálnicích a 
kolem šesté hodiny dorazilo už na hranice 
okresu své cesty. Letošní rozžhavené silnice 
nejsou sice tak dlouhým cestám příliš příz
nivé. tentokrát šlo však všecko jako na drát
ku. Ta první srpnová neděle nebyla jen oby
čejné svěcení kostela, nýbrž svěceni kostela, 
jenž má být zároveň památníkem padlých za 
svobodu. Proto to byla slavnost »berly a me
če«, jak se pak druhý den pan arcibiskup vy
jádřil. Armáda byla velmi čestně zastoupena, 
především náčelníkem hlav, štábu, panem ge
nerálem Bočkem. Letni soumrak už zahalo
val Radhošť, když nejdůst. p. světitel a před
ní představitel nové československé armády 
přijížděli společně do Bečvy, kde je čekal 
zástup valašského lidu a zástup moravských 
xněži — účastníků odboje. Generál Boček měl 
totiž druhého dne odhaliti pamětní desku beč- 
vanského rodáka, gen. duch, služby Metoděje 
Kubáně, zahynuvšího v Dachau, měl odevzda- 
ti četná vyznamenáni in memoriam pozůsta
lým po zdejších padlých, měl dekorovati i 
zn;čný počet kněži odboje se zúčastnivších a 
odboj přeživších. Mezi nimi byl i nynější 

..správce olomoucké diecése, biskup Stanislav 
Zela a dva moravští opati: starobrněnský au-

reformace. Neni dogmatem, že svět byl 
stvořen v šesti dnech a v tom pořádku, jak 
nám jej liči první stránka Bible, je však 
dogmatem, že všechny věci viditelné i ne
viditelné byly stvořeny — nebo lépe re-

gustinian J. M. Benedikt Svanda a novoříš- 
ský premonstrát J. M. Augustin Machalka.

Tak tedy vzešlo nedělní ráno. Velmi časně 
začal pan arcibiskup v zavřeném chrámě ob
řady svěceni. A Valašsko se mezitím shro
mažďovalo před kostelem, kde po kázáni slou
žil pan biskup Zéla tichou mši sv. Kazatel 
před tim ukazoval především, jak tento nový 
kostel, jehož plány vznikaly v Buchenwaldě a 
v Dachau, je symbolem osudů celé naši vlasti 
a celého křesťanského živpta: z těžkostí a bo
jů a starosti zraje vše přece jen ve světlo a 
plný, radostný život. Mezitim po dokončeni 
svěceni se lid nahrnul do nové svatyně, kde 
pan arcibiskup konal prvni slavnostní Oběť 
Beránkovu, Oběť za všechny padlé bojovníky 
a za všechny živé, aby' bojovali dále dobrý, 
poctivý životni boj. Vše bylo slavnostní toho 
dne na Horní Bečvě: i zpěvy 11a kůru, kde u 
varhan seděl známý virtuos na varhany, mistr 
Wiedermann.

A pak, po skončeni pontifikálu! mše sv. za
čala se tedy rozvíjet ona vlastenecká část pro
gramu dne. Před kostelem nastoupila čestná 
rota, nastoupila vojenská hudba. Na čestné 
tribuně usedla řada význačných hostů: Gen. 
Boček, gen. Květoň, velitel hranické akade
mie, gen. let Stanovský. Oba poslední byli 
také v Dachau kolegy obnovitele kostela a 
mnoha přítomných kněži. A pak tedy tři body 
programu: odhalení desky gen. Kubáně, ode- 
odevzdáni vyznamenání živým. 12 mrtvých 
kněži a 16 padlých místních partyzánů dosta
lo válečný křiž in memoriam. Žijících kněži 
bylo vyznamenáno 37. Pak závěrečné řeči. 
Předseda MNV děkuje prostě a srdečně 
za tolik dnešní slávy a tolik vzácných návštěv, 
mluví pan arcibiskup k zástupcům valašské
ho lidu, vyjadřuje svou radost, že se mohl 
této dojemně krásné slavnosti zůčastniti, dě
kuje za účast armádě, vyslovuje naději, že 
se ona, representantka sily fysické, harmonic
ky a upřímně spojí se silou duchovni, silou 
nadpřirozenou, jak ji representuje Církev. A 
pan náčelník gen. štábu ve své obsažné řeči 
vyslovuje tutéž naději, vyslovuje ochotu ar
mádních činitelů spolupracovali právě na du
chovním podkladě k výchově zdatné mladé 
generace, hodné všech těch padlých, hodné

čeno: jsou tvořeny jediným, trojjedi- 
ným Bohem. Jinými slovy: je dogmatem. 
že je trojjediný Bůh, nesmírný a nekoneč
ný, bezmezné dokonalý a vše ostatní zdo- 

(Dokončenl na str. 2.)

Junácký tábor: útěk z měst k přírodě

Z Hradčan pod Radhošť

Porážka a další život 
fašismů

Tak se jmenuje jedna z přednášek Sociál
ního týdne pařížského, o němž podáváme re
ferát na jiném mistě. Co se v ni praví?

Pojem fašismu se dá těžko přesně vymezit. 
Dnes dostane leckdo přívlastek »fašista«. Hi
storicky vzato vznikl fašismus v Itálii a jé 
úzce spojen s osobou Mussoliniho. Se stano
viska sociologického je třeba mluviti o »fa
šismech« nebo spíše o nacionálnich socialis
mech«.

V hrubých liniích jsou všechny fašismy ma
terialistické, máji svůj původ v primitivismu, 
v instinktu. Jsou nacionalistické. Nacionalis
mus je v nich vystupňován do nemožnosti: 
mobilišují především vášně imperialistické a 
válečnické: připomínají velikost minulost' a 
vzpínají se nervosně k dobýváni budoucnosti, 
při čemž degenerují takřka osudově v rasis
mus, jenž v každém jiném vidi nepřítele nebo 
vyloučence.

Fašismy vznikají na určitých místech, ale 
jejich úspěch jim dává Stále větší rozpína
vost, jejíž hranice jsou pouze hranice světa. 
I socialismus je ve fašismech, Ne ve smyslu 
marxistickém, nýbrž v jejich bezohledném od
mítnuti individualismu — ne sice kapitalismu 
— ale všech forem liheralismu. Opírají se pře
devším o střední vrstvy.

Jsou také etatistické. Směřují k tomu, aby 
považovaly národ, sociální charakter státu 
za jedinou skutečnost, které všecko a všich
ni se mají co neitěsněji podrobit, podrobit se 
směrnicím jediné strany a jediného vůdce.

Totalismus je podstatnou charakteristikou 
fašismů. FTosofové prohlásili smrt Boha: člo
věku tedy nezbývá nic jiného než konstruovat 
svět: nočet způsobů jeho experimentováni 
jest nekonečný: všecko nebo skoro všecko se 
stává možnvm. Stát může dát své propagandě 
a svému útisku takřka neodolatelnou moc. 
Tak vzniká přízrak pekla několika nadlidi zo- 
tročuiících davy nodhdi. kteří nemaii nic sa
mostatného a s kterými je tedy možno napro
sto vždvcky disponovat nodlp libosti.

K této analyse by bylo třeba připojit se
znam odríi-1 fnš>«mů K °'ice fašismů no-ílehli 
sice v druhé světové válce, tak jako podlehly 
centrální mocností v nrvni světové válce.

Vítězové z r. 1918 si naivně představovali, 
že dobyli demokracii definitivního vítězství 
Brzy vŠ3 viděli, jak si Itálie, Německo. Pol
sko. Maďarsko, Jugoslávie, Rumunsko. Por'ii- 
galsko, Šnanělsi.o dává ústavy ve slohu vice 
méně fašist ckém. Dnes zvítězily demokracie 
po druhé; ale kdo se odváží tvrdit, že fašis
mus je mrtev v Němé ku, v Itálii, v Japonsku, 
když stále žije ve Španělsku, existuje, při
znejme to, v latentnim stavu i ve Francii, vře 
na blízkém Východe, otevřeně se ukazuje 
v jižní Americe a podle četných příznaků, 
které sotva mohou klamati, pracuje i pod de
mokratickými zřízeními Ameriky severní.

Výklad o fašismu nekončí příliš optimistic
ky: Lidstvo okusilo hrůzy kruh, dan'ovskfh i 
pekla, nenaučilo se však mnoho, takže je ne
bezpečí. že se ponoří do dalších a horších 
oněch kruhů. Totalismus bvl sice poražen, 
může však povstati mocnější než kdykoliv 
jindy, a to i mezi těmi, kteří jej porazili. 
Vzniká tedy problém pro křesťana a pro kaž
dého. kdo nepřijímá ani nesmyslnou báň o 
nadlidech, ani příšerný pád do sfér podlid- 
ských: usilovali neúnavně a trpělivě, s* jas
ným pohledem .statečností a vírou o nesnad
nou, přesto však nevyhnutelnou s.vnthesu. 
Jak říkával Péguy: třeba dělati revoluci čas
nou pro záchranu věčnou.

velkých světlých příkladů, jejichž památce je 
věnována tato chvíle.

Po skvělé, mladickým ohněm sálajíc! řeči 
léty nemladého pana opata Švandy, jenž dě
kuje jménem vyznamenaných a slibuje jmé
nem veškerého kněžstva další neúnavnou spo
lupráci k blahu republiky, po zvucích národ
ních hymen je slavnost ve své vážné části 
skončena. Patři k ni ještě přátelský oběd, jenž 
svádí dohromady' velmi mnoho stolovníků, 
zejména z řad kněžských a patři k ní odpo
ledne lidová valašská veselice. Obyvatelé Hor
ní Bečvy jsou jistě upřímně, vděčni svému fa
ráři Hoffmannovi, jenž byl již před válkou je
jich starostou a jenž pro ně tolik dělá jak 
v oboru duchovním ták v oboru časných ži
votních potřeb.

O 4. hodině odpoledni se loučil pan arcibis
kup pražský s valašskou vesnicí, kde prožil 
několik hodin naplněných projevy oddané 
úcty a nelíčené lásky. A znovu měřilo jeho 
auto moravské a české -dálnice«, aby po 10. 
hodině dorazilo na Hradčany. Tak skončila 
jedna opravdová slavnost svobody, slavnost 
opravdu lidově demokratická. Vysocí reure- 
sentanti církevní, vysocí representanti státní, 
armáda i prostý lid tam podali ukázku nenu
cené, opravdu srdečné jednoty. Kéž duch této 
slavnosti z Horní Bečvy náplni hojně celý náš 
veřejný život.

Protože jsme optimisty’ realistickými, ví
me, že tato jednota pres jnnohé krásné slav
nosti neni tak skvělá. Plyne to mimo jiné 
z toho, že deníky t. zv. marxistické, ani Mla
dá Fronta o této slavnosti nepřinesla slovíčka, 
Poslední slovo však máme my, protože máme 
Boži pravdu. Proto nelze ztrácet naděje. Kon
statovat pravý stav věci a pak vesele »Jde 
se dál«. ak.
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Vyhlídky civílisace
(Dokončeni se str. 1.)

konalujíci, Bůh, jenž sám nikoho a nic 
nepotřebuje, jejž však všechno ostatni 
potřebuje ke každému svému záchvěvu 
a výdechu, ke vší své existenci. Toto 
dogma je základem každého náboženství 
a .nejenom náboženství, nýbrž každého 
opravdu platného lidského myšleni vů
bec. Ale na něm opravdu visí také veške- 
ren lidský život mravní. Když ono kolísá, 
kolísají základy mravnosti vůbec. Ne
záleží na tom, v kolika dnech vznikl svět: 
tím sí skuteční křesťanští myslitel^ nikdy 
nelámali příliš hlavu a Tomáš Aquinský. 
jenž patři mezi největší z nich, shledával 
velmi přirozené, že svět by mohl být věč
ný, Jen proto, že Kristus Pán mluvi o slá
vě, kterou měl u Otce, dřivé než byl svět, 
ho přivádí k tomu, že svět není věčný. 
Svět by mohl kfýt věčný, nebyl by však 
tim nijak soběstačnější, nýbrž by to zna
menalo jen to, že od věčnosti závisí na 
Bohu a přijímá od něho veškeré své 
jsoucno.

Mravní rozvrat Evropy nezavinila tedy 
Církev svým ztrnulým lpěním na zasta
ralých dogmatech, nýbrž proudy proti- 
cirkevní, které tim že otřásly vážnosti 
Církve, otřásly křesťanstvím vůbec, 
otřásly úctod k Bohu a tim i úctou, 
v mravní zákon, jenž jen z něho bere 
svůj smysl a svou svátou závaznost. Mar
ně se namáháte tvrdit, že 'člověk má 
v sobě něco ctihodného a posvátného, po- 
přete-li, že je tvorem Božím a dítkem 
Božím

A tak vyhlídky civilisace podle naše
ho názoru jsou tyto: Buď bude lidstvo 
poctivě spolupracovat s Církvi, přijme za 
svoji Magnu Chartu nikoliv moderní 
atlantické skládáni, jehož vratkost tra
gicky vážní cítíme na vlastni kůži v po
válečné nejistotě, kdy znovu zase štěkají 
zbraně a znovu se bezhlavě radí mezi
národni organisace, nýbrž Zjeveni Kristo
vo, které pouze katolická Církev střeží 
neporušené a celistvé, r.ebo... Co po
tom? Nebo se propadne do barbarství. Ale 
i tehdy zůstane Církev a bude opakovat 
neúnavně slova prvního papeže Petra: 
»Nemáme žádného jiného jména, ve kte
rém bychom mohli spaseni býti, než jmé
na Ježíše Krista Nazaretského, jejž třeba 
poslouchat.«

Ale tento Ježíš řekl nejenom: »Potom 
svět pozná, že jste moji učednici, budete- 
li se milovati navzájem,« nýbrž řekl také: 
»Křtěte všecky národy ve jménu Otce 
i Syna i Ducha svátého.« (Dogma nejsvé- i 
tější Trojice.) »Já a Otec jedno jsme.« 
(Dogma jeho vlastního božství.) »Totoť 
jest Tělo mé, totoť jest Krev má, která 
za vás vylita bude« a »Nebudeté-li jisti 
Tě|p Syna člověka a piti jeho KrVe, ne
budete miti života v sobě.« (Dogma vy
koupeni. Eucharistie a přikaž jejího při
jímáni) a řekl konečně: »Kdo vás slyší, 
mne slvši a kdo vámi pohrdá, mnou po
hrdá.« t. j. vyslovil dogma Církve, která 
od té doby lidstvo jednotí, která je vy-

Setkání Východu
Zmínili jsme se minule o člověku, nad

šeně věřícím, že Západ a Východ se přece 
jednou sejdou a že právě naše doba je zralá 
k jejich setkání. Je to nynější čínský vysla
nec u VatikánirJ. Wou. Prodělal klikatý vý
voj z čínského konfucianisty přes protestn- 
tismus k vřelému katolicismu..

Již v sedmnácti letech se stal křesťanem, 
byl pokřtěn u methodlstů. Tam se naučil 
vášnivě číst Bibli, tam kladl základy k své 
lásce pro Krista. Ale toto náboženství ho 
neuspokojilo. Protestantismus, jenž se vždy 
boji přílišné úcty k Panně Marii, mu nemohl 
poskytnouti lásku mateřskou. Snad z toho 
našeho konvertitu zachvátila po delší pe
riodě horlivosti těžká krise. Liči nám sám 
toto své putování:

»Žádný nechápe psychologii- nábožen
ského fanatika lépe než já a to proto, že 
jsem jim sám byl. Před dvaceti lety, když 
jsem se obrátil z konfucianismu ke křesťan
ství, cílil jsem se tak jistý svou náboženskou 
virou, že pokaždé, když mi někdo předsta
voval nového přítele, mou první nezměni
telnou otázkou bylo, zda je křesťanem. Od- 
pověděl-li kladně, měl jsem radost, že mám 
více o jednoho nového soudruha v nebi, od- 
pověděl-IÍ však záporně, měl jsem dojem, 
že mám před očima člověka, který tone — 
a utonuti věčné bylo samozřejmé mnohem 
vážnější než pouhé utonuti v řece. Co bylo 
logičtějšího v tak kritické situaci než volat 
na poplach? »Jakže, vy nejste kře.,taném? 
Ale to je bláznovství. Musíte '’ist Bibli a 
obrátit se! »Tak jsem dělal v Americe mi
sionáře po svém způsobu.

Když však přišly pochybnosti, pozbyl jsem 
navždy- mír své duše. Nikdy jsem nebyl tak 
šťasten, jako když jsem se pokoušel zachra
ňovat duše. Nedbal jsem na to. co o mně 
kdo říká. Nebál jsem se dotknouti se lidí. 
Tehdy jsem dokonce mohl snášeti s napros
tým duševním klidem- smrt svých nejdraž
ších příbuzných, protože v Božím světě, jak 
se mi tehdy jevil, nemohlo nikoho potkati 
žádné skutečné zlo. Jak jsem byl tehdy 
šťasten! A snad jsem měl pravdu! Kdo ví?

Nyní se melodie mého života ztratila, a 
novou harmonii jsem ještě nenašel. I já 
jsem to zkusil s tancem, s žvýkací gumou, 
s vínem, četbou románů, filosofii a jinými 
léky zoufalství, ale dosud mi to všecko ne
přineslo žádné skutečné štěstí. Nejsem již 
pronikán Bohem a také nejsem ještě úplně 
sofistou Jsem jako anděl spadlý s nebe. 
Eloi, Eloi, lama sabaktani! (Poslední slova 
jsou slova Krista Pána na kříži: »Bože můj, 
Bože můj, proč jsi mne opustil!«)

Pak přišel rok 1937 a válka s Japonci. 
Jan Wou tehdy bydlel v Šanghai. Když Ja
ponci napadli město, uchýlil se k svému 
spolužákovi advokátovi, v jehož rodině, 
opravdově křesťanské, se opět rozhořela 
jeho touha po Bohu. Jsa rozechvěn utrpe
ním tolika nevinných a neštěstím svého ná
roda. byl tim citlivější pro volání Boží. 
Kdysi, u protestantů, sí on sám zvolil 
Krista; nyní jej volal Kristus, aby ho zase

chovává a ke Kristu přivádí. Ducha Kri
stova, ducha jeho lásky ovšem i lidstvo 
v Cirkvi sjednocené chápalo vždycky 
velmi nedostatečně. Při vší nedostateč
nosti bude Však Církev vždycky na své 
dilo hrdá a bude vždy ne s pýchou, ne

se Západem
poznal, aby mu ukázal svou Matku. Svatá 
Terezie od Ježíška byla určena k tomu, aby 
mu otevřela dokořán brány Církve. Hle. jak 
to liči v předmluvě své knihy »Věda lásky«.

»Jméno sv. Terezie z Lisieux jsem po 
prvé slyšel u svého velkého přítele Yan- 
Kiahuanga, velmi horlivého katolíka, jenž 
mi nabídl pohostinství v zimě 1937. Nejdří
ve na mě zapůsobil hlubokým dojmem způ
sob. jakým se tato rodina modlila růženec. 
Jednoho dne. dívaje se na obraz sv. Terezie, 
jsem se otázal hostitele: To je Panna Maria? 
Odpověděl mi, že to je Kvítek Ježíšův. Jaký 
Kvítek Ježíšův? jsem se tázal dál. Podíval 
se překvapeně na mě a řekl: »Copak vy ne
znáte sv. Terezii z Lisieux? Dal mi pak krát
ký životopis světice a sbírku jejich myšle
nek. Měl jsem neurčitý pocit, že ty myšlen
ky vyjadřují některé z nejhlubšich přesvěd
čeni, které jsem tehdy o křesťanství měl a 
řekl jsem si: »Jestliže tato světice represen
tuje katolicismus, nevidím, proč bych i já 
nebyl katolíkem.« Jako protestant jsem měl 
svobodu zvoliti si výklad, který sé mi zdál 
nejrozumnějši. a to byl právě výklad Tere- 
zičin. Tak jsem se tedy stal katolíkem.«

Tentokráte tedy neklidný poutník nalezl 
vůdkyní: Kvítek Ježíšův, jak ji Angličané 
říkají, odpovídal skrytým tužbám jeho duše.

Uspokojovala básníka tim, že mu objevo
vala krásu náboženství lásky.

»Učinila z náboženství klenot krásy, ne
pomíjející radost. Naučila mne, jak je důle- 
žito býti malý, býti méně než nic. Naučila 
mne hráti si jako beztarostné dítě na kole
nou našeho Otce. Ba. naučila mne snášeti 
i mé vlastni nedokonalosti, učiniti z nich 
látky, jimiž lze udržovati oheň ve výhni 
Boži lásky.«

Okouzlovala humanistu svou moudrostí, 
nazývajíc se »dítětem, jež je zároveň star
cem«, svou vědou lásky, svým uměním žiti, 
»svou éterickou duší, odpoutanou, jako duše 
Laotsova. svým srdcem něžným a lidským 
jako srdce Konfuciovo.«

Terezie mu odhalovala v Marii Magdale
ně vzor lášky kající a v sobě samé vzor 
lásky nevinné.

»Pravý katolický život není, jak si to ně
kteří představují, obchodní smlováni s Pá
nem Bohem, ani řada suchých zákazů, do
provázených výhružnými sankcemi, nýbrž 
prostá, úplná a milující oddanost tvora 
Stvořiteli, láskou proniknuté oddání člověka 
lásce Boží a — řečeno slovy — »polibek za 
polibek« mezi duši a jejím Vykupitelem.«

Konečné mu Terezie dala v Panně Marii 
Matku, kterou hledal celý svůj život.

23. prosince 1937 byl přijat do Církve 
katolické. Četba Newmana jej definitivně 
přesvědčila, že Církev mladé světice je sku
tečně Církev Kristova.

Své posláni po obrácení vyjádřil nový 
katolík takto: »Bůh nám dal rpožnost, aby
chom byli jako Tři králové našich dob. 
Misto jejích darů půjdeme a nabídneme 
Spasiteli východní kulturu. Bude zduchov- 
néna a pokřtěna.«

s nadutou povýšenosti, nýbrž spíše s ma
teřským soucitem, zároveň však s králov
skou pevnosti opakovat, že Kristus je 
opravdu jedině s ni a Je všechno refor
mováni a horování bez ni a proti ní je 
marná práce a prázdné mluveni, ak.

Miloš Matula:

Antika a křesťanství 
v kultuře Ruska

Všechna evropská kultura ía ilm v podstat
ných rysech světová vzdělanost) stoji na dvou 
základních pilířích: antice a křesťanství Mno
hým se zdá tento poznatek samozřeimostl. ale 
tuto samozřejmost ie nutno zdůraznili právě 
dnes, kdy se oběma těmito pilíři zase značně 
pohrdá. 'Kámen však, který zavrhli stavitelé, 
učiněn jest kamenem úhclnvm.« Ani Rusko se 
nevymklo (a ncvymkne) ze všeobecného pravidla. 
Co te neivzácněišího v majetku každého národa, 
je zejména jeho ' krásná literatura. Základy 
k ruskému klasickému písemnictví, lež prosla
vilo Rusko v celém světě, kladli v osmnáctém 
století Kantěmir. Lojnonosov. Sumarokov. Děr- 
žavin. Fonoizin a iini. A co praví o nich sovět
ští literární historikově v knize proniknuté zcela 
Ideologii dnes y Rusku vládnoucí a určené jako 
učebnice ťv mnohých směrech opravdu dobrá) 
ruské mládeží neivvššich ročniků střední školy? 
Že všichni ti zakladatelé novodobé ruské‘poesie 
1 prósv nejsou mvslitelni bez antických vzorů 
a učitelů.1 že pilně čtli Ezopa. Anakreonta. Hora- 
tia. Ovidia. Terrentia a jiné antické autory. 
Samého Puškina si nelze bez nich představit!. 
Vliv antiky na jeho dilo neni pouze vnější, nýbrž 
z jeho poesie a zvláště prózy září antická pro
stota. vlídnost a jas. Pod vlivem antiky, bvť 
zprostředkované francouzským pseudoklasi- 
cismem. ie Puškinův veliký, i v Rusku nedoce
něný a u nás posud téměř neznámý osobni a 
básnický druh Jcvgenll Abramovic Baratvnskij. 
(idtud ide cesta k takovému Tutčovu nebo Fe- 
tovi. kterv čítal mezi svá neieenněiši životni díla 
překlad celého Horatia. za něiž byl také odmě
něn Ruskou akademii. Léta devadesátá dávají 
vyniknout! takovému Viačeslavu Ivanovu, jehož 
verše mail formální dokonalost i iistý chlad kla
sických latinských skladeb. Pomíjejíce Balmon- 
ta. Brjusova a jiné, z nichž každého by zde bylo 
možno obšírně rozebírali, musime noukázati 
aspoň na Innokěntiie Anněnského. v jehož 
poesii se obráží tajemný, orfický prvek staro
řecké kultury (oři čemž si básník s oblibou bere 
za thema trosky1 antických dramat, též mu dá
vají podnět k rozpřádáni takovéto podivuhodné 
látky). Svou formální dokonalosti pak Ihnokěntij 
Anněnskij by sám o sobě stačil vyvrátiti thesí, 
že ruská literární dila nevynikají po stránce 
formální právě pro nedostatek antického ško
lení. Můžeme vzpomenout», jak vřelými slovy 
se zastává vzdělaný a jemný Michail Kuzmin 
v románku »Křídla« četby antických, a to i řec
kých. spisů v iazvku originálu. A vliv antiky ide 
až třeba k sovětskému básníku Osipu Mandel- 
štamovi. kde dochází zcela nového, zajímavého 
uplatněni.

Pochopení pravého významu antiky pak není 
pouze známkou vynikajících jednotlivců ruské-y 
ho národa. Jedna z neivzácněiších vlastností 
antické kultury, ieji monumentální prostota, lo
gická přímočarost, není tak docela, cizí duchu 
ruského člověka, jak se mnohdy za to má. Ruský 
filosof Simon Frank o tom praví: »...jistá 
rozumová střízlivost a logická jasnost jest pro 
ruského ducha dokonce charakteristická.« S tim 
asi souvisí, že ruský národ dal světu více geniál
ních matematiků a fysiků, čili vědci, kteří 
k svým objevům potřebovali zvláště dobře vy
budovaného úsudku a bystrého postřehu.

Tolik ve veliké krátkosti o významu antiky 
v kultuře ruského národa. O významu křesťan
ství v této kultuře se netřeba Šiřlti. Jména Go
golovo a Dostoievského zde rpluvi za dčsltkv 
jiných, ve filosofii pak zetména díla Vladimíra 
Solovieva, slučujícího s vroucím křesťanským 
cítěním antickou jasnost výrazu a'neúprosnou 
logiku úsudku.

♦ Dívku, event. I z rodinně školy, dobrou katoličku, 
která má ráda děti, dovede šit a ijáda pomůže v do
mácnosti. mimo nejhrubších prací, přijme katot. ro
dina v pohranlči. Dohoda s rodiči vítána, rovnu do
poručeni Jarního Úřadu. Nabídky pod zn.: »Druhý 
domov - IKA 108« do adm. i. L

Právo na pohoršení
Přítel Kořen má buňky pro právo.
Neklame-li mě šestý smysl, napíše co nej

dřív nový církevní zákoník. Jeden kánon už má 
hotový.

»To ie skandál.« povídal mi tuhle na ulici 
osmkrát za sebou. Držel mě přitom za kabát a 
koulel očima. . x

Ve mhě se zvedly vlny hrozného podezřeni, 
které se větldlo do tři .možnosti: 1. že se přítel 
Kořen ssblázrtll nebo 2. že chce spáchat atentát, 
či dokonce 3.. že vidi na mém kabátě nějakou 
nebřistoinost trestní povahy.

»Poslouchej.« povídal. »H právníci jsou větši
nou osli. Chápeš?«

»Ahá.« řekl jsem moudře.
»Tak se podíval. To je chvály na Kodex cír

kevního práva, lak ie prý dokonalý. A zatím to 
je nesmysl. Rozumíš?«

•Rozhodně.« přisvědčil jsem s drtivou váž
nosti. zatim co isem se hluboko pod hladinou 
duše zaveselil .že ten skandál nevězi na mné.

»Já rozumíš, já Karel Kořen, ti pravím, že 
církevní zákoník v tomto stavu je naprosto ne
vyhovující.«

Pořád ještě drtím očima bod v neznámu.
•Vysvětlím ti to. Omezím se ovšem na jedi

ný problém, ale na něm ti vysvitne dosah mého 
z tištěni. Je to věc demokracie a pokroku. Abych 
dlouho nemluvil: řádným věřícím musí být už 
lednou zákonem zaručeno právo řádně se po
horšit.«

Myslím, že by každému zaklaply zuby po
někud nehlas, stejně jako mně. To však nevadilo 
příteli Kořenoví.

•Pravím: každý t sebe prostší katolík nechť 

může projevil svou nevoli s čímkoliv. A ne aby 
svěžest kritického smyslu věřících byla deptána 
nějakým napomínáním, že prý se má posuzovat 
shovívavé, že se nemá oři kritice zapomínat na 
vlastni chyby a tak dále. Výslovně upozoéftuli. 
že nebojuji o právo na kritiku v ták zvaných 
zdravých mezích. Ta se oficiálně uznává a meze 
jsou, jak nesporně víš. tyto: aby se neublížilo 
pravdě a abv byl vážný důvod k posuzováni. 
Tedy — právě tyto meze já chci rozbit. Neboť 
teprve za nimi te skutečná miza kritiky teprve 
při naprosté volnosti se může rozletět uragan 
hněvu a smetat a drtit. Je ti tasné. co je pohor
šeni v mém poieti?«

Neodpovídejte, prosím vás příteli Kořenoví, 
když je v takovéhle ráži. Oh na to nečeká.

»Přiklad. Tuhle mě zastavila .stará Zvoníč
kové celá rozrušená. Musí prý se svěřit dobrému 
a zkuŠMému člověku. Už. Je to tři dni. ale dosud 
Ï toho nespí. Sla prý Odpoledne kolem hříště a 
uviděla tam kluky hrát kopanou. Mračila se co 
Pejvýznamnějl. ale najednou si všimla, že tam 
s nimi běhá po hřišti pan kaplan. Jako.,prý. dý
ku kdyby ji vrazil do srdce. Prosím, duchovní 
Osoba, o svátých věcech v kostele mluví a tady 
se tak zahazuje, takovou surovou a smrtelnou 
hru provádí. A mládež v tom podporuje a kazí. 
To že ie slušnost? A mravnost a důstojnost? 
Kudy chodí, tudy mysli, jak to zamezit. Strašně 
ie pohoršena. A já. iá se ji nedivím a já říkám, 
že dosavadní právní stav bude vinen podstatnou 
újmou na jejím zdraví, protože neumožňuje do
statečný průchod vnitřního pobouřeni.«

Dojal mlčím.
•Anebo. Kupec Držpeníz četl o takémsi kar

dinálovi, že letěl do Afriky a spadl. Hrozné ie 
ho to dotklo.«

•Ale vždyť se nezabil.« povídám.
»Nezabil! Zabít, se konečně mohl, to by kupci 

ani nevadilo, šle že letěl! Těch hříšných peněz! 
A vůbec, lítal snad Pán Ježiš? Pěškv chodil. Tak 
ať taky kardinál chodí pěšky. — Počkej, neská
kej ml zase do řeč! já vím iá to osobné všecko 
chápu, úspora času a to ono — ale mně běž! 
o princip, kdvž se kupec pohorši, ať se může po
horšit. pořádně, a ne aby to v «obě musel dusit-

»Nbbo tuhle švec Duha. Stěžoval si náramné 
na faráře. Rozděloval vánoční dárky od Charity 
a ieho rodině dal jen šest kusů šatstva, pět kilo 
Unrry a tlalc korun. Spina farář, takhle chudáky 
utiskuje.« křiičel švec. »A potom jde na kaza
telnu a káže o lásce k bližnímu.«

Něco bych sice rád řek!, neboť znám faráře 
1 ševče, ale co se dá dělat když jde o princip?

»A vůbec je toho v lidu plno. Já se na to 
nemohu dívat. Já se zasadím o ozdraveni po
měrů. Rozpoutám akci, aby byl do církevního 
zákonku vsunut nový kánon, který zaručí svo
bodný a neomezený projev jakéhokoliv pohor
šení. Očistný a zdravotní význam musí odstranit 
veškeré ohledy. Hněv lidu bude možno tlumočit 
všemi prostředky, ústně i písemně, tiskem roz
hlasem filmem, podle poiřebv i masovým pro
jevem v ulicích. A ještě důležitý paragraf: takové 
ušlechtilé vzbouřeni citu v lidu nesmi být nikdy 
napadáno, ani tehdy, kdyby sé snad ukázalo, žé 
mu chvbí věcný podklad. Jen tak bude vyplněna 
dosavadní vážná právní mezera «

*
Tak vypadal začátek. A protože většina věci 

na zemi má kromě začátku i konec dočkal se 
konce také reformní nápad přítele Kořena. Kon
ce. řekli byste, poněkud náhlého.

To bylo už při několikátém odborném hovoru 
o tomto námětu. On. ráznv obhájce duševního 
zdraví lidu voravoval do mé právnicky nena
dané mysli důvody, kterými opírá svůj návrh na 

zákonnou změnu. Zítra prý pošle příslušný spis 
do Rima.

A vidíte docela malá náhoda dokáže změnit 
i tok dějin. Jak zdařile mohlo všecko proběh
nout. kdybychom byli seděli na přiklad ve Vin
ném sklípku. Ale my jsme šil ulici a jen proto 
nás mohlo polkat neštěstí s Iváři takového pána 
a začalo ušlechtile rozhořčený dialog s přítelem: 
»Tak. Dane, teď si spolu vyřídíme, proč jste ne
chal propadnout mého kluka-« A pak jsem půl 
hodiny pozoroval smělé křivky vět. v nichž pro
bíhalo toto slovesné Utkáni. Profesorský chléb je 
někdy, uznával jsem, tvrdý.

Dopadlo lo nerozhodné. Neštěstí totiž přecé 
len neprokázalo dost přesvědčivě, že jeho syn jé 
genius, a na oplátku přítelovy vývody o zašlou- 
ženosti projednávané pětky nebyly vůbec sly
šeny.

Ještě dlouho po odchodu z bojiště přítel Ko
řen zuřil. »Chlap darebák takhle mě nespraved
livě napadnout. Teď může ke všemu kdovlkde 
ještě podnikat útoky na mou stavovskou čest. 
Aie já mu to ještě vykreslím.« Kdybyste byli 
tenkrát s nim šil, byli byste hp přátelsky uklid
ňovali a projevili povinný soucit, škoda, šel jsem 
iá. A začal jsem Se najednou hrozně smál.

Ne. nemohl jsem za to. Taková záludná mvš- 
lwka: vždyť u toho otce vlastně vypuklo čisto- 
krevné pohoršeni. A představil isem sl přítele 
Kořena ve funkci bojovníka za právo na svo
bodné pohoršeni. Přiznávám, smál isem se neho
rázně.

Příteli jsem to vysvětlil.
On se. víte, vůbec nesmál.

Ten spis už do Říma nešel.
Ani nebyl vyhlášen nový kánon.
A tak se stalo, že musime v připadě pohor

šeni přece jen použit rozumu. XX.



Osvobození vězni, přijďte 17. srpna 
na pout do Staré Boleslavi

Sdruženi kněží při Svazu politických vězňů 
pořádá v rámci svatovoitéšskýeh oslav v neděli 
dne 17. srpna t. r. pro všečhny politické vězně 
a pozůstalé po obětech nacismu sfezd z děkov
nou národní pout do Staré Boleslavi k nejsv. 
Panně Marii. Paladiu země České, za vedeni 
J. E. Msgr Dr. Josefa Berana, arcibiskupa praž
ského a primasa českého a za účasti oficiálních 
kruhů. — Podobná pout koná se současné týž 
den i na Velehradě. Na obě místa byla povolena 

’ 50% sleva na drahách. Sleva pláli nejen pro čle 
ny Svazu, ale i pro všechny účastníky oouti bez 
rozdílu. Příslušné legitimace na dráhu á 12 Kčs 
objcdnjte na adresu: Tiskový odbor Svazu poli
tických vězňů. Praha II.-. Legcrova 22. Jízdu tam 
možno nastoupit 14—17. srpna: zpět 16. 19.
srpna.

Nechanice a důsledky
Známý příběh v Nechanicích měl tak značný 

a tak nevyhnutelný účinek po celém českém ven
kově. že ani katolický pozorava el jej nemůže ne
chat bez poznámky. Nepospícháme s lim OMŠem 
jako s aktualitou, ale chceme se o tom přéce 
vvládřit. Především ovšem musíme Fici, že nej- 
lepši vyjádření k nechanickemu případu udělal 
bezděkv. mluvě ve stejnou dobu k docela iiným 
lidem, oresident republiky, fiekl, že by bylo pro 
národ nebezpečím ba on řekl »počátkem 
konce«, kdyby se rozestoupil ve dva nepřátelské 
nesmiřitelné tábory. Ano. :o ie ta myšlenka, 
která každého musi napadnout oři vzpomínce na 
Necha.-lice. Máme-li zůstat jedním národem, ne 
válčištěm dvou národů, pak se nesmi nechanícký 
případ opakovat Že totiž nebezpečí, presidentem 
naznačené, se v Nechanicích ukázalo skutečné, 
o tom není pochyby. Bylo ořece řečeao. že Sboru 
Národní bezpečnosti nikdy nebude použito ofotí 
lidu. Jestliže tedy tento Sbor byl sešlkoyán 

■ s automatickými zbraněmi oroti davu, co to ji
ného znamená, nežil že v očích přisluj.iýeh auto
rit východočeští zemědělci nejsou český lid. nýbrž 
nevím co: zda jěmecká šlechta nebo páriové, 
nebo snad isou to Židé jako ta vdova zmíněná 
v »Dnešku«, které byla odepřena restituce — ale 
tak či onak Isou to bezprávní lidé. Avšak chy
bili bychom kdyby se naše kritika obracela jen 
na lednu stranu. Ano jistě. néchanickym pří
padem zavdala »jedna strana« příčinu k pode
zřeni, jakoby se v ni šířila nacistická představa: 
politická práva mají mít jenom Parteigenossen. 
A to je právě, před čim president varoval. Ale 
nelze smičet, že konečně komunisté t>yll provo- 
ícováni. Prostého českého člověka nic tak nepo
těšilo během okupace. 1ako ráznost, s níž komu
nisté vstoupilí také dá boje za českou samostat
nost. nic se neohlížejíce na své předešlé před
sudky: česká mateřština v nich zvítězila nad na
učenými frázemi. Prostý člověk —a v tom jsem 
já také prostý — na to vzpomíná prostě s vděč
nosti. A tu se našli vtipní duchové a ducháčko- 
vé. kteři považovali za náramně vhodné otisko
vat všecko, co kdy kde který komunista řekl ve 
prospěch odtrženi Sudet a tak dále. Čeho tim 
mohlo nebo mělo být dosaženo? Měli být komu
nisté přesvědčeni, že důslednost a čest od nich 
vyžaduie. aby i nadále byli pro Sudeťákv a ořtítl 
Masarykovi? Anebo měli být usvědčeni, že nejsou 
a nemohou být národními Cechy — přes ty ti
síce které za odboje posílali umírat? A nejenom 
to. Nedávno v »Katolíkovi« bylo právě těmto 
kruhům vytýkáno, proč se zájimaii o Nagyho — 
který jakožto Maďar a k tomu kaivinsiký Maďar, 
tedy šovinistický revoluční Maďar, je pro čes
kého katolíka méně než nic. (Pokud ie maďar
ským politikem, ne pokud je člověkem. Jinak 
bvchom byli v rozporu se zásadami sv. Otce, 
které isme přinesli jasně v předešlém čísle 
a které isou vyjádřením Pavlových slov: V Kris
tu neni Žida ani Reka... Gal. 3. 28. Pozn. red.) 
A tu tedy stran těch Nechanic. Poněvadž výcho
doevropští emigranti v amsrické zóně vydali pro
hlášeni. kde se proti sovětskému vlivu dovolá
vali sedláků svých zemi, budou naši sršatci z le
va ochotně stotožňovat české selské jezdce se 
spiklenci op. Mačka, Nagyho. Maniu. Pětková 
atd. Budou tak činlti mala fide, dobře védduce. 
že ide o zásadně různé případy Onde v zemích, 
kde ruská armáda porazila němeoké spojence a 
právem tedy zemí obsadila, ide o spiknuti proti 
soravediivé okupaci uznaného vítěze: zde v zemi, 
která lest a bude ruským spojencem, a v rfiž 
proto neni ruských voláků, ide o kritiku proti 
ledně z pěti vládních stran. Ale tato kritika se 
sama znemožní, bůde-li pronášena určitým po- 
supným tónem, iako že počkejte až no volbách« 
a oak že s těmi komunisty zatočíme. V jednot
ném a svorném národě nemůže nikdo chtít s ob
čany iiného názoru zatočit, nýbrž nanejvýš je 
přesvědčit o nechutnosti a nelapňosti toho čí 
onoho ieiich postupu. A slibovat si od voleb hory 
dolv. konkrétněji: nové rozděleni obročí, ukázalo 
se už iednou chybným postupem. Proč naše po
slední jinak vzorné volby byly znetvořeny urči
tými škrty pražských voličů v poslední chvíli, 
he-li proto, že se jedné Straně výsledkem těch 
voleb nřiliš hlasitě hrozilo? Ne. iediným správ
ným postupem ie přesvědčit navzájem Čechoslo
váky všech stran a názorů, že máji a budou mit 
účast ve vládě, v právech a odpovědnostech. Pře
svědčit se navzájem. že jsme ledna rodina a ne 
dva táborv. Opakovat ,si navzájem napomenuti 
presidenta řéoublikv. To je iedině správné. A kdo 
se k tomu hodi tak jako katolíci?

V tom ohledu připomenu ještě něco. Před ča
sem isme psali, že katolíci isou ve světě nejlep- 
■šimi přáteli Ruska, poněvadž jsou nejpevnějšími 
zastánci miru. Bude-li Západ ovládán katolickou 
myšlenkou, nenapadne nikdv Rusko. Nyní tedy 
isme slyšeli totéž z Ameriky. Známý americký 
činitel řekl toto: Mohli bychom za několik hodin 
atomickou zbrani vyhubit polovinu ruského náro
da. Ale nikdy tak neučiníme. Nebot už sv. Ambrož 
řekl, že křesťan nikdv nesmi vést preventivní, 
agresivní válku. Tak to řekl ten Američam. Tedy 
křesťans’ví drží mir. křesťanství chrání Slovan
stvo! Pamatujme na to. Jindřich Středa.

RNDr. Artur Pavelka.
» \

Semaines sociales de France jsou vždy veli
kou události nejen pro Francii samu, nýbrž i pro 
celý katolický svět. Letos se konal Sociální tý
den v Paflži v posledním Servencovém týdnu. 
Ač úžasná vedra, jež nepamatuji ve Francii více 
než padesát let; sužovala účastníky Sociálního 
týdne, přece účast byla mnohatisícová. Pořada
telé vyrašili problém místa velmi prakticky, ne
boť přednášky Sociálního týdne se konaly v za
hradě Katolického Institutu ve stínu stromů a 
pod provisorní střechou. V pozadí kathedry před
nášejícího na stěně se vinuly malebně vlajka pa
pežská a francouzská a silné mikrofony umož
ňovaly zřetelný poslech z kteréhokoli koutu tiché 
zahrady seminární.

Je to již. 34. týden sociální. Semaine sociale 
není nějakým kongresem, na němž by se po před
nášce konaly nějaké diskuse hebo výměny ná
zorů. Sociální týden je zřízení, jež usiluje na zá
kladě přísných metod vědecké práce vyrovnali 
se se všemi současnými prouděními sociálními, 
při čemž se přihlíží věrně k učeni Evangelia a 
Církve a v mezích křesťanské svobody se před
kládají křesťanům poučení i pohnutky k uplatněni 
křesťanské obnovy celé Jdské společnosti. Sociál
ní týden je Instituce přísně nadstranlcká. chce tu
díž spolupracovat! se všemi, ale ponechává sí 
svou neodvislost, zejména ohledně kritiky a re
formy zákonů i zřízeni společenských.

Proto význam a posláni Sociálních týdnů je 
nesmírně důležité nejen pro katolíky, ale í pro 
ostatní občany dobré vůle vůbec.

Programem letdšního týdne sociálního bylo: 
Katolictví sociální tváří v tvář velkým součas
ným prouděním«. Býl zahájen v pondělí o 7.45 li. 
Mši svátou, jíž obětoval za zdar Sociálního tý
dne sám pařížský nuncius, Msgr. Roncali, v chrá
mě sv. Suloice a promluvu prohesl rektor kato
lického Institutu v Paříží. Msgr. Blanchet.

Vlastni Sociální týden zahajuje úvodní před
náškou předseda generální komise Sociálního tý
dnu, Karel Flory, ne thema: »Krise civíii- 
sace a srovnáni věd«. Domnívá se, že žijeme 
v době přechodu mezi dvěma typy společnosti, 
staré a nové, kterou charakterisuje jako civili— 
sací masovou. V této krisi se stýkají dvě ideolo
gie, jež stojí proti liberalismu. Komunismus usi
luje pod vlivem Ruska v jakémsi eschatologic
kém duchu totalitními metodami dojiti diktatury 
proletariat. Socialismus pak se zříká ideje ná
silné revoluce a snaží se dosáhnoui kolektivi- 
sacc cestami demokratickými

Sociální katolicismus nezříká se dobrodiní po
kroku sociálního a chce vše řešitl na základě, kře
sťanské spravedlnosti a lásky.

Ve druhé přednášce vysvětlil zajímavě pro
fesor sociologie z Lyonu Josef Folliet pod 
heslem: »Budoucnost mas a revoluce 20. století« 
— pojem slova »masa« z hlediska sociologického 
a politického. Správně poukázal, že hlavním ry
sem současných masových hnutí je depersonali- 
sace (odosobnění) člověka.

Vysvětlil pak, v čem spočívá podstata všech 
revoluci 20. sto!, a podotýká, že tvrzení o sociál- 
nim pokroku lidstva je upfílišené. Spiše možno 
mluviti o krisi dospíváni současné společnosti a 
záleží na křestanech. aby toto dospívání přešlo 
do správného věku dospělosti sociální.

Svatovojiěšské 
slavnosti v Praze

Putováni sv. Vojtěcha naši vlasti bude skon
čeno v neděli 17. srpna t. r. na dvou mí
stech. klcré mají blízký vztah k světcovu životu. 
Dopoledne bude uctěn ve Staré Boleslavi, jejíž 
kapitula byla zřízena u příležitosti mučedníkova 
posmrtného návratu z Hnězdna do Prahy a od
poledne bude sv. Vojtěch uvítán na Levém Hrad
ci. kde byl zvolen pražským biskupem. Poslední 
noc svatovojtěšské adorace se bude konati na 
místě prvního kostela v Čechách, odkud bude 
světcova lebka převezena v pondělí v 9 hod. do 
Prahy do kláštera břevnovského. Několika praž
ským farnostem se dostane světcovy posmrtné 
visitace, která skončí v pátek noční adoraci u sv. 
Ignáce. Oficiální zahájeni oslav bude večer 
o 19.30 hod. vp Smetanově síni Obecního domu 
projevem ndp. arcibiskupa pražského, ministra 
školství a delegátů.

V sobotu 2 3. s r p n a budou obětovány v praž
ských kostelích o 7. hod. mše sv. pro poutníky; 
v předních svatyních budou slouženy pont if i- 
kálně. Při nich bude příležitost k sv. zpovědi, 
k níž obdrželi po dobu svatovojtěšských slav
nosti jurisdikci všichni knězi, pokud mohou zpo
vídali ve svých diecesích. Po bohoslužbách ko
nají se pracovní konference katbl. orga- 
nisací. Mezitím o 10. hod. bude lebka sv. Vojtě
cha přenesena od sv. Ignáce lidovým průvodem 
do Pantheonu Národního musea, odkud bude 
o 19. hod. přenesena slavnostním způ
sobem na Hrad k branám vclcchrámu. Tento 
průvod má ráz národního holdu za účasti vlády. 
Jednotlivé farnosti, spolky a poutnici budou 
tvořit! na stanovených místech špalír průvodu, 
který bude ukončen předáním ostatků Fvatovít- 
ské kapitule u brány velcchrámu. Lebka sv. 
Vojtěcha bude uložena na oltáři uprostřed velc
chrámu, kde se bude konati noční adorace 
o 21. hcd. pro mládež, o 22. hod. pro ženy, o 23. 
hod. pro muže, načež bude obětována půlnoční 
mše sv. a po ni další až do rána.

V neděli 24. srp na bude u sv. Víta o 9. hod. 
slavnostní kázáni a po něm pontifikálni boho
služby. Odpoledne o 15. hod. koná se na Hrad
čanském náměstí slavnostní liturgický pru* 
vod s ostatky sv. Vojtěcha a sv. patronů čes
kých. po jehož skončení bude v katedrále Tc 
Deum a svátostné požehnání.

Ve vlastní svátek Přeneseni ostatků sv. Voj
těcha v pondělí 25. srpna L r. po pontifikálni 
mši sv. o 8. hod. budou ostatky opět uloženy a 
lebka, kterou při »apoštolské cestě« uctily sta
tisíce oči. vrátí se ve svůj klid. Závěrem dne 
bude schůze Díla sv. Vojtěcha pro kněžské po
volání, která se bude konati v dejvickém semi
náři o 10. hod. a bude řešiti životní otázka, aby 
měl sv. Vojtěch hojnost vždy nových du
chovních synů, ve kterých by působil jeho apo
štolský duch. A.

í Ke školské neděli 
31. srpna 1947

Právo a povinnost rodičů na výchovu dětí.

i Rodina má od Stvořitele povinnost a proto 
i právo k výchove potomstva: toto právo nc- 

i muže odvrhnout!. neboť jest spojeno s nejsvě- 
1 tějši povinnosti, a také jest přednější než právo
- kterékoliv lidské společnosti a státu, pročež ho 
' ani nelze podrobit! žádné pozemské moci. Z toho

však neplyne, že by výchovné právo rodičů bylo 
svrchované a Libovolné, podléhá přece koneč
nému cíli a zároveň zákonu přirozenému i Bo
žímu. Od přirozenosti mají rodiče právo vycho- 
vávati ty, které zplodili, a s tím právem jest

- spojena i povinnost, aby výchova a výuka dětí 
■ byla v souladu s cílem, pro nějž děti přijali jeko

dar Boži.
3 Proto musí rodiče Vší silou a pevně potirati 

každou nespravedlnost v tomto směru, a vše
možně zajistili, aby jim zůstala moc vycho- 

", vávati děti jak se sluší po křesťansku a hlavně 
1 moc neposílali děti do škol, v nichž jsou v ne

bezpečí, že by nasákly zhoubným jedem bez
božnosti.

Dále jest si všimnout!, že rodičům uložená 
’ povinnost výchovy se netýká pouze výchovy ná

boženské a mravní, nýbrž i tělesné a občanské, 
pokud souvisí s náboženstvím a mravností.

Toto právo rodičů uznává 
i spravedlivý stát.

- Je tak patrno z rozhodnutí Nejvyššího Soud
ního Dvoru Spojených států amerických ve věci

_ orcgonských škol z 1. 6. 1925: »Státu nepřísluší 
e žádná všeobecná moc, aby mohl stanovit! jed- 
a notný způsob povinné výchovy mládeže a ani 
_ nemůže nutiti, aby mládež byla vzdělávána vy
li lučně na státních školách.«' Důvod je vzat z prá- 
y va přirozeného: »Ditě není pouhou věci zplo- 
ě zenou státem: kdož dítě živí a vedou, mají právo
- spojené s nejvzncšenčjši povinností vychovávali
1 je a připravit! je k plnění povinností.«

(Z encykliky Pia XI. »0 křesťanské 
výchově mládeže«.)

C h e n u. vysvětluje filosoficky a theologicky po- 
s jeti sociálního dění.
2 Kdežto čtvrteční přednášky byly spíše zaměření 
n theoretického, páteční tři kursy jsou rázu spíše 
a praktického. Tak strasburský profesor práv. Mar

cel Prélot podává návod metody v sociální po
litice, Pavel Archambault sí všímá populace a ro-

® diny a René Théry, profesor práv z Lilie, mluví 
e o vlastnictví výrobních prostředků.
e Poslední den Sociálního týdne je vyplněn 

přednáškou profesora práv z Bordeaux. Brethe 
” de la Gressaye: Podnikáni a povoláni. Ve dru

hé přednášce lovaftský profesor Jan Dabin vši- 
e má sí poslání státu na polí sociálním a Jiří Le-
- brun-Kérls řádu mezinárodního.
i- Sociální týden je zakončen pobožností v Notre 
tí Dame, při niž shrnuje vše ve své promluvě kar

dinál pařížský Suhard, jenž se den před tím vrá- 
?. til z Říma.

P. B i g o S. J. v odpoledni přednášce krásně 
vysvětlil »Socialised současného života«. Tedy 
v pondělí přednášeli dva laici a jeden knéz, pro
fesor Institutu katolického v Paříži.

V úterý profesor právnické fakulty ve Stras- 
burgu, André Piettre, přednáší o »Vývoji a 
mezích řízené ekonomie». Probírá, jaké jsou hlav
ni mdžnosti řízeného hospodářství a jaké meze a 
nesnáze. Po něm zajímavá přednáška Huberta 
Beuve-Méry: »Porážka a další život fašismů« po
drobně seznámila posluchače s hlavními druny 
fašismů (naeionálních, socialistických a ).). V pře
hledných dějinách fašismů varuje před skutečno
sti, že trvají v jiném rouchu dále a poukazuje, že 
i v samé Moskvě se s nim setkáte a Amerika ne
má k této soustavě také daleko.

V odpolední přednášce G. Marcy podal pře
hled o současných proudech socialistických. Roz
lišuj^, marxism orthodoxní. dépassementsi a »de
viations« marxismu. (»Překonáni« a »sejiti ns 
scestí«.) '

Věčer téhož dne i«e konal ve velkém amfi
teátru Sorbonny pověstný »Grand Meeting«, je
hož programem bylo: »Minulost, uskutečňován 
a budoucnost katolicismu«. Zúčastnil se ho zná
mý zakladatel J. O. C. v Belgii, kanovnik Car- 
dijn, který zdůraznil o sobě, že je nejstaršírr 
posluchačem Sociálních týdnů a správně pouka
zoval, že pro katolicismus není komunismus tal 
velkým nebezpečím, jako je jím nevědomost kře
sťanů -po stránce sociální a politické.

Hřebem celého Sociálního týdnu bylo by mož
no nazvati přednášku Jana Lacroix-e pod heslem 
»Člověk marxistický«. Profesor filosofie jasni 
vykresluje charakter marxisty a jeho metody 
Zajímavě podává Marxovp přirovnáni proleta
riat ke Kristu na křiži. Proletariat je podlí 
Marxe opravdový ukřižovanec moderního Světí 
a může dojiti spásy jedině zničením kapitálu, re 
voluci. Komunista je v totálním boji prol 
kapitalistické společnosti, jeho morálka praktick; 
je totožná s morálkou revoluce. Člověk jc plni 
člověkem jen ve společnosti marxistické. V mař 
xlsmu je dvoji zápas: člověka proti člověku, co: 
je boj tříd a člověka proti přírodě, který se zovi 
práce. Tudiž marxista je dvojím dělníkem: děl 
nlkem ustavičné socialisaee a dělníkem transfer 
mace přírody. Industrlallsace světa znamená tu 
diž splritualisaci člověka.

» Profesor práv z Toulouse, A111 n Barren 
probral pak zajímavě »Současné vyhlídky libera 
lismu«. V odpolední přednášce George Hourdli 
seznámil své posluchače se vznikem, vývojem : 
současným stavem sociálního katolicismu.

Ve čtvrtek mýlí možnost účastníci Semaim 
sl poslechnout! známého profesora theoiogick 
fakulty v Lyonu, P. de Lubac-a S. J. Ve sv 
hluboké přednášce: »Pojetí člověka« zdůrazňoval 
že jenom evangelická »Metanoia« může dovést 
naši společnost k opravdovému lidství.

Syn známého myslitele Maurice B!ondel-a v 
druhé čtvrteční přednášce zajímavě a jasně vy 
světluje »Pojetí sociálního řádu« v dějinách lid 
ských. Všimá si pojetí současné filosofie, pojel 
helenského a konečné pojetí evangelického.

Odpoledne profesor Sorbonny, dominlkán I

Z Olomouce do Budějovic
(Na svátek Nanebevzetí Panny Marie se koná v Olomouci biskupské svěceni 

nid. Dr. Josefa Hloucha.)

Sociální týden v Paříži (od 28.VII. do 2/VIII. 1947)

Tichá ulice za středem města. Rada stinných 
stromů vvhlíži ze řetězu zelených zahrad. Prostá 
vrátka vedoucí do jedné z nich nemají dnes ob
vyklého klidu. Vyrušuje ie činnost zvonku, jehož 
tlačítko ie označeno prostým nápisem »Dir. J. 
Hlouch«. Signál zvonku zůstává bez odezvy. 
Nikde známky života.

Vilka uprostřed zahrady, nod ochranou stro
mů o keřů, jednopatrová ponořená do úplného 
ticha. Jen zvonek opět oživuje. Dva řeholnícl 
přicházejí. I oni hledají osobnost, skrývající se 
pod nenápadným nápisem u zvonku. Nemohou 
se dočkati nového svého Otce. Přispěchali až 
z Českých Budějovic, aby novému svému pastýři 
složili první hold, alby mu vysypali své srdce a 
sladili ie s tepem toho, ienž k nim přichází. 
A opět zní zvonek. Dalši návštěvník tohoto du
chovního zátiší.

Právě se otevírají na temném schodišti dveře, 
předchozí návštěva opouští halu a již přívětivá 
a klidná tvář vitá další návštěvníky. Až nahoře 
v pracovně v prvním poschodí můžete beze svěd
ků vycítit něco z duše vzácné osobnosti. k'.erá 
oživuje tento klidný a nenatrný domek. Skromné 
odmítá blahopřáni opakované podle »Katolíka', 
že jeho dieeése se jistě stane vairem, kam s! 
budou choditi pro poučení jini. že pcý jej přiliš 
přeceňujeme. , ' i

Než právě jeho zrak, jeho pokorná mluva a 
ieho pevná úsla rozhodnutá k tvrdému zápasu 
o božská práva, usvědčuji horlivého apoštola 
v každém směru. Ci nezni ještě dnes tón tiché 
radosti nad jeho úspěchy v Hodolaneeh? Tam 
kdysi přejímal farnost za divných pozdravů: ka
mením do něm házeli. A dnes? Zeptejte se. jak 
jej Hodolanšlí miluji a jak houfně navštěvuji 
ieho přednášky a kázáni, ač již dávno neni mezi 
nimi. A nevyzařuje Boži miř s jeho čela, miř 
nesčetných namáhavých a zároveň úspěšných 
duchovních cvičeni, duchovních obnov, tridui po
řádaných po celé diecési?

Zvoni telefon. Matka představená kongregace 
svěřené ieho duchovni péči, volá o radu. Se sou
středěným zájmem vyslechne důležité zprávy 
o kongregaci, s pevnou rozhodnosti háji zákony 
a předpisy církve, naléhavě doporučuje opatrnost 
a ut>14mně blahopřeje ke zvěsti radostné. Doko
nale .srostl se svoji řeholní rodinou a jen vyšši 
povinnost iei dovede odloučiti od těch, kterým 
se stál vším. Kongregace sester sv. Františka a 
Kongregace sester sv. Norberta budou živě po- 
cifovati změnu, která nastane odchodem duchovni 
jejich hlavy.

»Toužil jsem vždy býtj misionářem a Pán Bůh 
mne vzal za slovo.« prohlásil tento horlivý apo
štol Páně. A jeho odchod z olomoucké arcidie-

cése se podobá vskutku odchodu misionářovu do 
dalekých krajin- Jeho dosavadní působeni jej 
připoutalo tisícerými pouty k duším věřících, 
k duším řeholniků a zejména řeholnic, k duším 
laiků, mužů a žen. k mladým a starým, k pros
tým a vzdělaným. Kolik rodin vděCÍ horlivému 
profesoru pastorálky za osobni návštěvy, ve kte
rých nauku teoretickou obracel v praxi a v ži
vot každému tak. iak to potřeboval. Nelitoval 
ani námahy ani řasu a rozmlouval, pohádal, vy
světloval a když mnohdv vyčerpán se vracel ke 
své oráči měl neipádněiši důvod proti výtkám, 
proč se více nešetři: vždyť jsem přivedl opět 
duši po 25. 20 a více letech ke svaté zpovědi. 
Srdce misionáře, byť znaveně, je šťastné.

Na jeho stolku leží již připraven texi pozván
ky na svěceni? bude se konat! v arcibiskupské 
katedrále sv. Václava v Olomouci v den. který' 
iest v daném období snad nejpřirozenéjši. v den 
15. srpna, ve svátek Nanebevzetí Panny Márie. 
Již. prvni český biskup, arcibiskup dr. Josef Be
ran přijal hodnost a úřad biskupský z rukou 
Mariiných. Nyní jej následuje druhý český bis
kup; Důvodem z Moravy. Věru ani jinak činili 
nemůže. Kolik. jen podle svého vlastního doznám 
vděčí Matce Boži. Kolik milosti sl vyprosil nu 
sv. Hostýne, v neposlední řadě i své uzdraveni 
z těžké nemoci, která ohrožovala jeho apoštolské 
životni dílo.

Pod ochranným pláštěm Panny Marie vstu
puje ThDr. Josef Hlouch na biskupský stolec. 
Jeho pevné semknuté rty. jeho hluboký zrak, je
ho vzpřímená postava věšti. že odchází ze svého 
dosavadního olomouckého působiště misionář 
s vyhraněným pracovním úkolem. A jasné jeho 
slovo potvrzuje bezprostřední dojem vyzařujíc! 
z ieho csc<bnos'i: »První moji starosti bude orga
nizace dorostu kněžského, o jehož zajištěni musí 
býti postaráno již dokonalou střední školou. 
Tak slibuje biskupský kmen, že se rozroste svý
mi kněžskými větvemi v drsném ovzduší jižních 
Cech a že hojnost plodů vydá osiřelým věřicim.

Odcházíme. Již, čekají na přijeti představitelé 
české řehole nejsvětějši Svátosti oltářni. řehole 
jihočeské se srdcem v sidle biskupském v Čes
kých Budějovicích. Blahodárné působeni těchto 
»Petřínů« v jihočeské metropoli, v Pisku, v Kla
tovech a v jiných významných ohniscích du
chovního života jest novému pastýři zárukou, že 
má obětavé a svaté spolupracovníky a že spoiu 
s nimi čekají tisíce na ieho otcovské ruce. Z ha
nácké idylv vybral sv. Otec tento větrem a vich
řicí již ošlehaný mladý kmen ze dřeva libanon
ského. aby jej přesadil do opuštěné půdv jiho
české, k radosti těch, kteří po něm touži již dnes 
a k netušené budoucí radosti těch, které teprve 
probudí k duchovnímu životu.



Pick up girl
V Komorním hráli s pronikavým úspěchem

a listě i po prázdninách budou hrát podívanou 
z amerického soudu mládeže, hru Elsy She- 
llevové »Pick up girl«, nazvanou v českém pře
kladu »Kdo íe vinen?« Je to příběh newyorkské 
dívky, tedné za všechny. Otec íe zaměstnán da
leko od rodiny někde v Kalifornii, matka se 
z práce vrací domů až v noci. Dcera se vlivem 
spolužáků i spolužaček i vlivem touhv po ka
riéře filmové hvězdy dostape na scesti. nakazí 
se pohlavní chorobou a soudce pro mládež ji 
odnímá rodičům, ač se celá rodina chce odstě
hovat za otcem a ač děvče se zdá spiše naivní, 
skoro dětské, než zkažené. Odsoudí ji na 3 léta 
do útulku pro mládež. Po celé tři trapné akty 
rozviji se dívčin příběh před soudem. V hledišti 
z počátku tu a tam vychechtne někdo iako při 
skandálním procesu, ale nakonec obecenstvo 
sedí iak opařené. Český název hrV se táže: Kdo 
je vinen? Kdo íe vinen, že tisíce amerických 
diven jsou len pick up girls, napináčková děv
čátka. iehchž plavkové fotografie si vojáci při
pínali na stěny ubikaci? Ze jsou to ien roje 
jepic, oslněných stříbrným plátnem filmu a sní
cích o hollywoodské kariéře, zrychlené záři a 
horkem světlometů? Kam se děje sláva panen
ství. důstojné oběti Bohu nebo rodině? Autorka 
neodpovídá na tyto otázkv. Nastavuje ien ame
rické mládeži a společnosti zrcadlo a nutí ii aby 
se na sebe podívala. Je vina v tom. že otec ani 
matka, lidé hodni a spořádáni, nemohou se .iro 
hospodářskou krisi rodině věnovat? Je vinna 
dívčina společnost ve škole? Je vinna americká 
honba za úspěchem a za dolary? Je vinen dívčin 
svůdce? Jsou vinnv všechnv tvto okolnosti spo
lečně? Autorka neodpovídá, ba vlastně se ani 
neptá. Otázka te ien v českém názvu její hry. 
Ale nelze si ii neklásti. Zda si ii kladou i ti. kdo 
pěji chválu Americe za každou cenu? Až chví
lemi člověka zamrazí, iak záiem americké autor
ky se nese spiše k sensačni. nové, překvapivé 
a zaiimavc reportáži. V tom iejim studeném 
zrcadle íe i letmá zmínka o Bohu, ale ie z ni 
ien patrno, iak v tomto prostředí íe Bůh leda 
společenskou konvenci. Jinak náboženství ie 'u 
jaksi vyřazeno. A tak isme na rozpacích, zda 
tato reportáž le pouhým obratným řemeslem či 
odvahou podívat se do svého svědomí. Aulorka 
neradi, co počít. Jeii pohled na věci zdá se ien 
zdravotnicko-společenský. A tož se spokojí 
s tim. že nakažené děvče zavře nejprve do ne
mocnice a potom do polepšovny. Ale čim vice 
hra klouže po povrchu věci, tim vice se ukazuje, 
jak i neicivilisovaněiší společnost (a právě 'a) 
ie bezradná a bez pomoci, jestliže náboženství 
pozůstává v ni ien ve formalitách. Nebof vidné 
jasně, že přes všechnu nepřižeň a souběh okol- 
nosii mohla smutná hrdinka hry a s ni všechna 
la napináčková děvčátka zůstat řez pohromy, 
kdyby měla kouzelný prsten nekonvenčni nábo
ženské výchovy. ib

O jednom přísloví
Primnm vívere. deinde philosophiiri — nej

dříve žít. pak filosofovat.
Jako většina takových přísloví, má i toto 

kus polopravdy, t. j. nepravdy. Jako celá, 
ne.jčistš; pravda připadá lidem, kterým se 
filosofováni, t. j. přemýšleni vůbec, zdá zby
tečným luxusem.

Nechceme se hádat s tím. kdo tvrdí, že 
filosofové, nebo ti, kdož si tak říkali, se 
mnohdy zabývali otázkami prazbytečnými a 
zanedbávali jiné, po jejichž řešeni život pří
mo úpěl.

Má celou pravdu toto přísloví pro lidi 
v kritické situaci, kde je třeba rychle jednat 
a všechny sily takřka instinktivně obrátit 
k zachováni holého života.

V normálním lidském životě, v životě 
hodném tohoto jména, je však třeba filoso
fovat. t. j. přemýšlet dřív než žit, t. j. dřív 
než dělat plánv a cokoliv podnikat. Musíme 
mit cil života, máme vědět, proč žijeipe a co 
vlastně chceme ze šebe udělat. To všechno 
však je filosofovat.

Nepostupuji-li tak. žiji a pracuji větši
nou marné, dělám to, co se nakonec ukáže 
škodlivé. — Jak zbytečná se mrtoha lidem 
zdá všechna kulturni práce, na př. všechna 
mravní výchova. A přece oč lehčí by byl ži
vot, kdyby lidé právě na tomto poli více 
přemýšleli, více filosofovali. Pak by se snad 
nestávalo tak často, že co na př. praktický, 
nefilosofující otec nebo matka shromáždi, 
jim děti promarni, protože je při vši své 
praktičnosti neměli kdy naučit trochu úctě 
k práci druhých, trochu skutečného uměni 
žit. trochu skutečné radosti ze života, která 
může tryskat jen zase z poctivé tvorby a 
práce Druhý se zase pro samou praktičnost 
a pohrdáni filosofováním nenaučí trošce 
sebekázně a mírnosti, následkem toho si pak 
třeba kazi zdrávi a je také v koncích s ce
lým životem, pak. když už je pozdě, snad 
uzhá. bv bylo dobré také napřed trochu 
filosofovat.

FILM
Pm d«»*nřlé:

Ocelová pěst. SSSR Sportovní veselohra o rychlé 
knr’éfe mladého boxeia na způsob amerických »;evu- 
álnich filmů. Pro příliš hrubě a příliš častě scény 
z box. rlnju pro miAdež nedoporučujeme. n.

Stará Oklahoma. USA. Obdivovatelé Johns Waynea 
mají zne velkou příležitost uzřít! jej v další hrdinné 
úloze pravého muže a ochránce utlačovaných Indiánů. 
Petrolejářské prostředí, nn jedné straně poctivá hra. 
na druhé zákeřná. Vzrušující boj jak o naftu, tak 
I o dívku íM. Scottová) vyhraje k všeobecnému i spo
kojeni ov'em hrdina děje. — Film celkem neškodný. 
aí na některé detaily, nezbytné v krčmách divokého 
západu. !U.

Z domova a z ciziny
Církev se amerikanisuje? Jak mé to napaď.o? 

Mimo jiné známky tato: V Paříž! se konala vol
ba generálního představeného Lazaristů. t. |. řá
du založeného sv. Vincencem z Pauly. Od svého 
založení — to je po 400 let — měl řád za generál
ního představeného vždycky Francouze. Nyní jim 
by’, zvolen Američan P. William Slattery z Bal
timore. Tedy porušeni čtyřstaleté tradice. Co to 
znamená? Musime ve všem vidět řízeni Boži. 
Kristus vede vždy sám svoji Církev. Nikdo jiný. 
Vede ji ovšem skrze lidi a ti na ní zanechávají 
své osobni známky, jako je na př. zanechali i na 
Pišme sv. A přece jako je Písmo vždy především 
slovem Božím a ne Mojžíšovým nebo Pavlovým, 
tak jé a bude vždy jen Kristova Církev a ne ital
ská, francouzská nebo americká Církev.

P. Maria byla uctívána ve Spojených státech 
už 150 let před Kolumbem, p. Maria byla ve
řejné uctívána na území dnešních Spojených 
států téměř 150 let před tím. než Kolumbus 
objevil Ameriku — to se dovídáme z článku 
P. Rafaela Huberta OFMC v »Ecclesiastical Re
view«. P. Rafael zakládá své tvrzeni na objevu 
»kensingtenského kamene«. Kámen byl obleven 
r. 1898 poblíž města Kensingtonu ve státě Min
nesota. na němž je nápis psaný starým gotickým 
písmem a pocházející z r. 1362. »Osm Gothů 
(Švédů) a 22 Norů na výzkumné cestě z Vin- 
landu daleko na záDadé. Měli jsme tábor poblíže 
dvou skalnatých ostrovů, den cesty severně cd 
tohoto kamene. Jednoho dne byli jsme lovit 
ryby. Když isme se vrátili domů, našli jsme de
set zabitých mužů, zbrocených krví. AVM 
(všichni odbornici vykládají tuto zkratku Ave 
Maria nebo Ave Virgo Maria). Zachraň nás cd 
všeho zla!< Obrácení Skandinávců »Máme ’.0 
mužů, k-eří obstarávají naši loď na 14ti (neb 41) 
denní cestě z tohoto ostrova. Roku 1362.« P Ra
fael dovozuje, že se tento nápis dá doce’a dobře 
vysvětlit Vysvětluje, že se Skandinávci snadno 
mohli dostat do střední části oblasti iiž dnes 
zveme Minnesota, do vodě přes Velká jezera 
nebo jinudy. Dodává ž? Skandinávci byli ”ž 
tehdv nokřesťanéni a že skandinávský vládce 
z té doby. Magnus, král Norska a Švédská, vy
slal jednoho Došla. aby se staral o záležitosti 
křesťanství v Grónsku. P. Rafael též pozname
nává. že v oné době byla pobožnost k P. Marii 
v rozkvětu

40 misionářů zemřelo při pogromu na moři. 
(Tajemství z 41eté války odha’eno.) 40 misionářů, 
kteří byli postrádáni od té doby, co byli vzati 
na palubu japonského torpédoborce Akisaki 
v Kairiru na Nové Guinei v březnu 1943. bvlo 
povražděno na palubě cd Japonců a shozeno 
přes palubu. První určitou zprávu podává T. 
Michael Clerkin SVD. americký misionář v jiho
západním Pacifiku. Mezi obě.mi byli biskup Jo
sef Loerks SVD. apoštolský vikář Střední Nové 
Guineie a 17 sester /. Kongregace sv. Ducha. 
V Melbournu. na cestě do Nové Guineje. P. 
Clerkin byl předvolán Válečnou kriminální ko
misi. aby udal jména misionářů, kteří byli r a- 
loděni na orpedoborce. Komise vyslýchala Ja
ponce ná' Kairiru. jiné na IVJanus Isiandě a dva. 
kten byli na palubě Akisaki. Na přání komise 
zaslaví] Akisaki v Lorengau, kde bylo naloděno 
30 zajatců. Když vypluli, kapitán dostal rozkaz 
od osmé japonské eskadry v Rabaulu. aby vy
čistil paluby lodi Akisaki od všech spojenců 
nepřátel. Misionáři a civilisté byli nacpáni db 
zádí lodi a přivázáni k zábradlí. Japonští vojáci 
zahájili naibu z pušek a kulometů. Jak lidé na
dali. bvli shazováni s paluby těsné za lodi do 
moře. Dva knéži. kteří nebvli naloděni na Aki
saki v Kairiru. byli později zabiti a Japonci 
spálili jejich mrtvol v. Je vidět, že to Japonci 
dělali iako Němci. Je vidět, iak strašná věc ie 
válka a jak bídně nízká ie stále naše kultura.

• Světový svaz početných rodin vstupuje do ži
vota. Tuto zprávu přinesl měsíčník De Bond, věst
ník vlámského svazu početných rodin. V Bruselu 
by*, totiž Died nedávném sjezd, který uspořádaly 
společně belgické svazy početných rodin (v’.ám- 
ský a valonšký) a jehož se zúčastnili delegáti 
z Anglie. Francie a Švýcarska. Na sjezdu byl dán 
důrazný popud k živé mezinárodni spolupráci or- 
ganisaci. které se zasazují o práva rodin s mnoha 
dětmi. Velký prospěch se čeká od vzájemných in
formaci o úspěších v jednotlivých zemích. Z kon
krétních cílů se usiluje na př. o mravní ozdravení 
filmu, snížení cestovného po zemi, oo moři i vzdu
chem a o působeni na Organisaci spojených ná
rodů. S:ojí také za úvahu, oč lépe by to vypa
dalo se světovým mírem, kdyby mohli ňa politic-

Ukázka náboženských poměrů v pohraničí
Hudebm referent »Svob. novin« je patrně na 

dovolené v pohraničí a tak si tam svým hudeb- 
nickým smyslem všiml tohoto:

Hudební drahokámek na venkově.
V Huntiřové, někdejším Giintersdorfu. V obci 

s novými lidmi, jež se sem sešli z Cech. Moravy 
i Slovenska, s novými obdělavateli půdy i místní 
osvěty, v obcí a vsi opět české. Vcházím do ko
stelíčka sv. Jiří, stoji tu pěkné na vršku a shlíží 
svolu se hřbitůvkem do širého kraje. Uvnitř se 
znivá při mši svatě. Český kancionál svatovác
lavský (letos právě vyšel tiskem) leží na lavicích 
a v nich ženy v šátcích, babky, ale i muži a děti. 
Poslouchám dogrovod k písni »Ježíši, králi nebe 
í 2emě«. Je zvláštní. Vystačí s několika tóny a 
obraly. Zásadně nemoduluje, ale zůstává pěkně

Bludný kruh. USA. Nesmyslná komedie, při které 
divák nevi, zda se má smát — ovžem jen shovívavé — 
nebo čekat trpčlivč do konce, neboť spát při tomto 
.-hudebním filmu není títosil dobře možno. IV.

Lukrccie. Francie (s výhraďou). Film o nešťastné 
lásce slavné herečky, který nepřináší žádné mravní 
hodnoty. IT.

Bláznivá holka. USA (s výhradou)/ Ztřeštčná gro
teska o děvčeti z horské chalupy, která se po řadě 
zamotaných zápletek stane hvězdou Hollywoodu. IV.

Nedoporučuje se:
Komedie štěstí, Francie. Dílo význačných filmových 

umělců, ale postavené na falešné domněnce o podstatě 
lidského štěstí. II. 

ké záležitosti vykonávat větší vliv právě otcové 
mnoha děli. — Přejeme samozřejmě co největší 
rozmaeh a váhu tomuto sympatickému svazu, 
který háji krásné lidské právo na přirozeně rozvi
nutou rodinu. Je ovšem záhodno. aby .e 1 u nás 
uvědomělí rodiče více dětí sdružili a začali uplat
ňovat svá prává, především mravní. Pro prvm 
informace je možno si dopsat (francouzský nebo 
esperantsky) na Flandra ligo. Ttroonstraat 125. 
Brussel. Belgie.

Přímíce v rodě Lobkowiczů. jichž členové 
byli z prvních členů Mariánské družiny při jejím 
založeni, se slavila 27. července t. r.. kdy z kři- 
mického zámku vyšel v průvodu věřících do far
ního kostela ve Veiprnicich do. Karel Lobkowicz. 
abv tam obětoval první slavnou mši sv. po svém 
dvouletém pobytu v Rimě. kde byl v zimním 
kvatembru vysvěcen na kněze. Spirituál Lebeda 
v závěru primičniho kázáni připomněl, že lobko- 
wiczský rod jehož jméno Je vepsáno do dějin 
Pražského Jezulátka a staroboleslavského PaladÍ3 
a do kamenů vryto v tolikerých pomnících zbož
nosti jako pražské Loretě a zaznamenáno i 
v kněžském breviáři o svátku blah. Jana Sar- 
tandra. jest obohacen milostí, že k hmotným 
darům své minulosti dnes smi oltáři nabidnouti 
také dar své krve. Je zajímavé, že tento starý 
rod. jehož členové zapůsobili zvlášt při katolické 
reformaci, neyydal mnoho knězi. První zmínka 
jest o Václavu z Újezda .jenž byl r. 1400 oltář- 
níkem v Lobkovicích. V literární historii jest 
známý Bohuslav Hasišteinskv z Lcbkowiez. hu- 
manis a a cestovatel, básník a filosof, jenž se 
stal ve 23 letech proboštem vyšehradským a ze
mřel padesátiletý r. 1510. Dalším příslušníkem 
duchovního stavu jest klerik Bartoloměj Deside
rius Popel z Lobkowicz. jenž zemřel sedmnácti
letý r. 1530 v Tridentu. kdežto Ferdinand Maria 
z Lobkowicz zemřel r. 1795 sedmdesátiletý jako 
biskup v Gentu. Do bohoslovecké literatury své 
doby zaséhl Juan Caramuel z Lobkowicz rodem 
Španěl, ale po matce z lobkowiczského rodu jenž 
bvl generálním vikářem pražským za kardinála 
Harracha a zemře! jako biskup ve Vígevanu ro
ku 1682. mv-

Není nad to mluviti pravdu. 1 o ministru in
formaci Kopeckém. Jak známo, přineslo Svob. 
Slovo« v sobotu zprávu, že Lida Baarová sí bra
la synovce ministra informaci Václava Kopecké
ho a že pan ministr byl při tom za svědka. Dru
hý den zas přinesly noviny zprávu, že mlhistr 
podává na »Svob. Slovo« žalobu. A ve -Svob. 
Slově« se čte téhož dne vysvětleni »Naše pů
vodní zpráva vznikla záměnou jmen, zaviněnou 
především tím, že svatba měla být u'ajéna. což 
palmě způsobilo, že svědek Kopecký byl zto
tožněn s ministrem Václavem Kopeckým.' Po 
všem vysvětlováni nevíte zase o nic více, jak 
k tomu došlo, citite rozpačité mluveni někoho, 
kdo neví, co má říkat, a řeknete si snad: Budu 
vždy mluvit pravdu, abych sl ušetřil takovéhle 
nepříjemné rozpaky, protože už od starověku 
tvrdili, že slovo pravdy je prosté, srozumitelně 
a mělo by tedy být prosté i když sc jedná o mi- 
n s'ra informaci Václava Kopeckého.

Odosobněni člověka je hlavním rysem sou
časných masových hnuti. Jak se k němu dochá
zí? Byly předchozí generace osobněné"ší? Ve 
svých širokých vrstvách sotva. S těmito širokými 
vrstvami se dřivé vůbec nepočítalo. Jejich ne
gramotnost je odsuzovalo k naprosté politické ne.- 
činnosti. Byly pouhým subjektem. Nvni jsou I 
tyto vrstvy vzdělanější a právě proto se stávají 
předmětem získáváni. K jejich odosobněni, k uni
formovému vytvářeni jejich myšleni přispivaji 
podle mého názoru především moderní propa
gační prostředky: Rotačky, chrlící statisíce exem
plářů novin, rozhlas s úmyslné usměrněným pro
gramem. nivelisace vzděláni, neobyčejná moc 
dnešního státu, jenž má v rukou hospodářsky mi
liony svých zaměstnanců. Hlavni příčinou od
osobněni je zase úpadek víry v ducha vůbec, ne
dostatek viry, silné, skulečné viry náboženské, 
zejména u intelektuálů a tím všeobecná ůpadko- 
vá nálada, omrzelost veškerým kulturním tvo
řením, jehož bezúčelnost demonstruji pak války 
a všechny ty masové přesuny národnostní, ma
jetkové. Dnešní člověk je zkrátka deracinné«, 
člověk bez kořenů, jenž nevi, či je a ienž je ná
sledkem toho stále vděčným objektem »silných 
jedinců«, protože je všim otráven, nic ho sku
tečně nezajímá a chce mít především nokbj. Když 
se totalitní režim již zabydli, zotročuje své pod
dané neslýchaným způsobem, tisíckrát hůř než 
nejneukáznénějši demokracie, ale lidé pod jeho 
mocí nemají již obyčejně ani duševní ani fysické 
sily se vzchopit a ieho diktaturu se sebe setřást.

v tónině nejzákladnějši a nejjistějši, v C-dur. 
V pravidelnosti toho doprovodu je aí cosi ro
mánsky zákonitého a monumentálně prostého. 
Vklouznu na kůr .zvědav na varhaníka a na jeho 
notový systém. Jsem u cíle. Za prostinkým ma
nuálem sedí — plauavlasá holčička. K pedálům 
ovšem její nožky nedosáhnou. Sérii rejstříků má 
vytaženu a jinak nic nemění. Hraje doprovod a 
melodii, co se naučila doma u klavíru podle slu
chu. Dovídám se. že je ji 11 let a že nezná noty. 
Její tatínek zpívá na kůra a maminka šlape mě
chy. Všichni dohromady se starají o kostel. 
Mimochodem — nepatří ani k lidovcům, ba ani 
k římským katolíkům. A oteče se o katolický 
chrámek starají a hudbu pěstují, not neznajíce. 
Ejhle, drahý kamének české huÄebnosti. ještě se 
najde, ale jak je vzácný! -stál.

Svatý Václav opět na plátně? V minu
lých dnech byl opět předveden katolickým pracovní
kům film Svatý Václav, který hyl v době války ukryt 
před okupanty, když jej začali hledat. Bude-li získán 
potřebný náklad, bude jednáno o pořizeni 16 mm ko
pie tohoto historického filmu.

♦ Koupíme počítací stroj, který velmi nutně potřebu
jeme. Nabídky zašlete pod zn. »Řádová nemocnice« do 
aim. »Katolíka«, Praha IV.

♦ Pomocnice v domácnost! ve větším počtu 
přlJnje katollrký ústav v pohraničí. Přihlášky na adre
su: Bohosudov, biskup, gymnasium.

O humanismu 
a humanitě

Donedávna byla všeobecně rozšířena ta jed
notná verse evropských dějin kultury, která’vy
vrcholila v názoru liberálního devatenácého 
století. Středověk tedy byl dobou temna. Novo
věk čili moderní doba byla zahájena renaissanci. 
tedy obrozením věd a uměni. To znamená, že 
věda se vymanila z coul středověké scholastiky 
a pomocí vynalezeného knihtisku byly všeobecně 
rozšířeny poklady klasické vzdělanosti. (Zacho
vali je výhradně benediktinští opisovači. ale to se 
neuvádělo). Na místo kuchyňské latiny nevzdě
laných mnichů nastoupila klasická vzdělanost hu
manismu; ta je pak rozšířila, až devatenácté sto
letí vidělo vítězství liberální inteligence. Ta. ro
zumí se. byla velmi hrdá na své klasické vzdě
láni. shlížejíc na negramotné krále středověku; 
a v záři heléaského slunce inteligence konečně 
rozvinula pojem humanity Humanita, spojená se 
snášenlivostí a liberalismem, vstoupila na místo 
předsudků, dogmat a nesvobody vůbec. Humanita 
misto theokracie. a profesoři na místě králů a 
papežů.

Od té doby uplynulo trochu vody řekami Ev
ropy. Na misto profesorů přišli zase noví mluvčí, 
kteří prohlašují, že se nebojí snížit úroveň inte
ligence. Nemluví také o humanitě, nýbrž o po
vinností nenávidět, kteroužto povinnost spojují 
(nepochopil jsem ještě, jak) s přihláškou k anti- 
nacismu. A ovšem že jsou proti humanismu. Nač 
také studovat mrtvé jazyky? Vždyť přece do
vedeme svou vzdělanost, svou literaturu, svou 
poesii tvořit sami. Dovedeme vyjádřit svou dobu.

Jeden přiklad.
Věčným námětem básnictví všech dob ie jis

tě poměr muže k ženě. Křesťanská doba, temný 
s ředo/ěk a barokní temno, vytepává tedy tako
véhle iamby:

Je láska radosd. a čest je povinnost.
Nebo ten kavalirský popěvek, jehož stručně 

zpěvnou angličtinu teď neumím přeložit rytmic
ky: <>Tak rád bych tě. milá, neměl, kdybych ne
měl čsst raději. .« Px-oti tomu antika zpívá tak 
zvanou zdravou smyslnosti. Ano. zpravidla sku
tečně zdravou. A někdy ale tafte zpívá vyšším 
rozletem: >Erós an kátě máchán .. •) Nebo vzpo
meňte na zjev Heleny na hradbách obležené 
Troje. ...pro ženu takovou lak dlouho snášejí 
strasti!« — A tecT si vezměte tu novou poesii, 
která nebyla spoutána klasickými vzory. A nebu
deme zazlívat, že naše kritika se srdečnou ra
dosti vyzvedla ono pamětihodné dvojverší, o něž 
obohatil pan Kainar české básnictví. (V červno
vém čísle Akordu).

Jaká obsažná hutnost! Jaká evokacni schop
nost zobrazit představy! A konečně, laky repre
sentativní ráz pro naši dobu! Nebof nemůže být 
pochyby o významnosti posledního, závěrečného 
slova výrazného toho disticha. Je tím řečeno na
plno. KDE se octla, osvobozena od středověku a 
od humanismu, naše evropská kultura. Nač ještě 
potřebujeme řečtinu a latinu?

A proto: ať žije jednotná škola — a jednotná 
poesie! Jindřich Středa.

•) Eróte v bitvč nepřemožitelný, začátek slav
ného chóru ze Sof ok lovy Antigony. Přinášíme nře- 
klad. protože už dnes je u nás málo lidi, studu
jících řečtinu a i z těch, kteří ji studuji nebo 
studovali, si se Sofoklem v originále přemnozí 
nevědí rady.

Ze Svatováclavské Ligy
Kardinál Hlond Svatováclavské Lize. Zaslali jsme 

Jeho Em. njdp. kard. Hlondovi blahopřání k dvacá
tému výročí Jmenováni kardinálem. V téchto dnech 
obdržel! Jsme od Jeho Em. dopis tohoto zněni: Děkuji 
velmi srdečně vedeni Svatováclavské Ligy za přání, 
projevené k 20. výročí obdržení purpuru kardínálské- 
ho a posílám k rukám váženého pana předsedy svoje 
požehnání. Vzpomínáme mile na účast pana předsedv 
při hnězdenských slavnostech ke cti svátého Vojtěcha. 
Se srdečným pozdravem panu předsedovi i horlivým 
pracovníkům Svatováclavské Ligy jsem oddaný 

Augustin kard Hlond.
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♦ Obrhodní příručí v textilu hledá místo. Nahídáy pod 
zn. vKatolík-lKA 112« do aďm. t. I.

♦ Dva studenti hledají ubytováftí v Praze Nabídky 
pod zn. »Bratři — IKA 111« do adm. L 1.
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KATOLÍK
Cesia sv. Vojtěcha 
končí

Snad jenom kněz, který aspoň několik 
dnů putoval se sv. Biskupem při jeho »apo
štolské cestě« a ve spojení s nim a věřícími 
se účastni! řady zastaveni, nočních adoraci 
a také zpovídal, je schopen doznati. že 
myšlenka > apoštolské cesty« nebyla pouhou 
vnějši manifestaci a netýkala se pouze věr
ných. kteří už jsou získáni. Od 23. dubna do 
25 srpna t. r. byly naše kraje svlažovány 
miloštiplnvm deštěm, oživující vlnou niter
ného vzrušení a procitání. Všimněte si. že 
shodou svatovojtěšských dat putování trva
lo přesně 120 dni. Byla to trojnásobná 
Quadragesima, v niž ve dne v noci svaio- 
vojtěšským Krleš zaznívalo úpěnlivé Mise
rere z úst kajicníkú i děti. Zpovídalo Se 
leckde po celou noc a slovo Boží bylo hlá
sáno jako v misiích. Sr.ad ještě nikdy národ 
tak soustavně a vytrvale neprodléval ve 
svitu věčné lampy jako při visitaci sv 
Biskupa, kterou snad možno označiti jako 
největší událost přítomných »skrytých dě
jin« našeho národa.

Nechceme znova připomínat desetitisí
cové zástupy při moravských zastaveních 
Už v tom je zisk, že především sami knězi 
se přiblížili k apoštolskému zjevu prvního 
biskupa z naši krve; nejiěpši z nich důkladné 
prostudovali a promecjitovali jeho význam a 
zaslechli jeho vzkaz právě naší době. Památ
ka mučedníkova byla oživena řadou laiků, 
z nichž někteří při veřejných projevech 
i v soukromí také sami sobě připomínali, že 
naše dějiny slavně počínají o několik století 
dříve než iak se skoro obecně soudivá. Po
hledem do hlubokých důlků Vojtěchovy leb
ky isme sestupovali až ke kořenům našeho 
národního života, které jsou označeny svě- 
tectvim k naši naději a útěše. Obnovou slibů 
českých vojáků, kteři nám mučedníkovy 
kosti přinesli z Hnčzdna. prožívali jsme jed
notu národního společenství, odpovědnost 
i za ty budoucí, jichž jménem chtěli jsme 
vykřiknout!, že v srdci Evropy nechceme 
zradit své prozřetelnostni posláni v boji o ví
tězství ducha nad hmotou, že chceme býti 
lidem Božím, národem křesťanským. Život 
sv. Vojtěcha je přímo nabit myšlenkami čer
stvými pro dnešek. Snad právě pro toto 
pochopeni doby se před námi objevil jako 
»zhrobuvstalý« patron hlubin, studánek a 
zřídel, nebof soustavným zhmotařovánim a 
odkřesfaňovánim — znesvěcováním manžel
ství a nedostatkem kněži — vysýchají pra
meny našeho přirozeného a nadpřirozeného 
života. .

Pohané, kteří sv. Vojtěchovi po jeho 
smrti usekli hlavu a posměšně ji nabodli na 
kůl. snad prorokovali o lebce mučedníkově, 
která bude jednou vyzdvižena nad celým 
národem. Drahocenný ostatek v tichých noč
ních adoracích slyšitelně promlouval o ko
nečné nrchře těch, kteři ducha zabiti nemo
hou. Symbolicky byla světcova hlava vy
zdvižena v našem pohraničí, v krajinách, 
které bylv také potupně useknuty od těla 
naši země, a které ožiji a stanou se duchov
ním věncem, gloriolou naší domoviny jediné 
tehdy, budou-li tam hlavy’ nejlepšich kněži. 
rolníků, dělníků, úředníků, těch, kteří se 
nesklánějí před zlatým teletem, ale jsou na
plněni vědomím svého průkopnického a od
povědného poslání vytvořili tam novou ka
pitolu českveh dějin. Stalo se. že mnozi oby
vatelé pohraničí v příchodu Vojtěcha po
znali »čas navštíveni svého«. K světcové 
lebce jako k duchovnímu magnetu se při
tulili někde ve zvláštních adoracích v po
hraničí pracující Slováci a Lužičané. Možno 
říci, že poctivá námaha duchovních správců 
bývala odměněna a někdy jsme z jasného 
zjevu kněze vytušili, že jeho svatovojtěšská 
radost je výsledek jeho krásného vnitřního 
života.

V hodinách, kdy sv. Vojtěch z Levého 
Hradce znovu vstupuje do metropolitního 
města, není třeba odpovidati, odkud vy
šla myšlenka »apoštolské cesty«, provázená

(Dokončeni ve 4. sloupci dole.)

U příležitosti Sociálního týdne pařížského, je
hož přehled isme přinesli v minulém čisle. poslal 
sv. Otec pořadatelstvu tohoto týdne vlastnoruční 
dopis, v němž opět zvlášť upozorňuje na některé 
aktuální otázky sociálního řádu. Přinášíme ony 
části listu, jež mají všeobecnou ..latnosi pro vše
chny zdravě myslící lidi vůbec.

*

Nad rozlišováním mezi zaměstnavateli a 
zaměstnanci, které se může stále vice a 
více státi neúprosným roztržením, je práce 
samotná, práce, jež je úkolem osobního ži
vota všech, aby se tak opatřily společen
ství statky a služby, kterých potřebuje, 
které jsou mu užitečné. Chápeme-li tak
to práci, vidíme, že je schopna spojovat! 
opravdově a úzce lidi. Je schopna vrátiti 
tvar a řád společenství, které se stalo bez
tvaré, které pozbylo soudržnosti, a uzdra- 
viti tak vztahy mezi společenstvím a stá
tem. Jestliže se naproti tomu někdo snaží 
udělali ze společenství a ze státu pouhé 
shromážděni pracujících, zneuznává tím 
podstatu jednoho i druhého, odnímá práci 
její pravý smysl a její vnitřní sílu jedno
tící, organisuje konečně nikoliv lidi — to
tiž pracjijíci jako takové — nýbrž pouze 
veliký součet příjmů na mzdách a služ
ných. Nebezpečí, že stát bude ovládán si
lami hospodářskými k veliké škodě obec
ného dobra, je v tomto případě právě tak 
vážné jako v onom, kdy vedení státu je 
pod tlakem kapitálu.

♦

Důležitá otázka rozdělení vyrobených 
statků byla již v dostatečné miře předmě
tem úvah a jednáni. Dnes vyžaduje naši 
pozornost naléhavěji zvýšení množství

Sv. Otec Pius XII.
p/ijel dne 31. července na své letní 

sídlo Castel Gandolfo. Na obrázku je 

vidět, jak srdečně, nenuceně a přece 

nadšeně ho vitá tamní mládež.

I česká mládež mu přeje 

zasloužené zotavení!

Pravý smysl práce
těchto statků, jinými slovy problém výro
by samotné. Nestačí neustále opakovali 
příliš zjednodušené heslo: Nejvíce záleží 
na zvýšeni výroby. I výrobu nekoná nikdo 
jiný než lidi, a to pro lidi. Výroba je sa
ma sebou v nejvyšši.fniře otázkou a činite
lem řádu, pravého, správného řádu mezi 
lidmi. Ale správné uspořádáni výroby ne
může přehlížeti zásadu o zasahováni státu, 
kterou objasnil náš velký předchůdce Lev 
XIII.: přehlížeti tuto zásadu je dnes ještě 
méně možné než kdy jindy. Na druhé stra
ně však je nutno právě dnes, kdy bývalý 
liberální sklon nechat věcem jejich volný 
běh je do značné míry opuštěn, dbáti, aby
chom neupadli do opačného extrému; při 
organisaci výroby je totiž třeba zajistili 
opravdovou platnost zásadě vždy hájené 
sociálním učením Církve: že činnost a služ
by společenství (státu) mají mít pouze po
vahu »pomocnou«, pomáhati jednotlivci, 
doplňovati jeho činnost, činnost rodiny, 
výrobního oboru.

Dnešek žádá rozhodně od věřících, aby 
s celou svou energií dopomohli sociálnímu 
učeni Církve k nejvyšši účinnosti a 
k opravdovému provedeni. Byl by to klam, 
kdybychom myslili, jako někteří, že lze 
proti katolické zaujetí odzbrojiti tím, že 
omezíme zásady katolicismu na soukromý 
život: toto »minimalistické« stanovisko by 
naopak dodalo odpůrcům Církve pouze 
nové záminky k útokům. Katolíci udrží a 
zlepši své posice v té miře, v jaké budou 
mit odvahu uvésti ve skutek svá vnitřní 
přesvědčení, a to ve všech oborech života 
soukromého 1 veřejného.

Vatikán, 18. července 1947.
PIUS PP. XII.

Portrét Mussoliniho, 
pořízený manželem jeho 
nej milejší dcery

Hrabě Ciano, ministr zahraničí fašistic
ké Itálie a manžel dcery Mussoliniho, Eddy, 
se pokusil za války vyskočit z fašistického 
rychlíku, když cítil, že se řiti do propasti, 
nepodařilo se mu to však: Byl odsouzen 
k smrti svým vlastním tchánem a zastřelen 
dne 11. ledna 1(M4 ve Veroně. Zůstal po něm 
jeho deník, který- se jeho manželce podařilo 
přenést do Švýcarska. Kritika řekla o tomto 
deníku, že je to nejvěrnější obraz fašistické 
Itálie a nejlepší rozbor charakteru Musso
liniho. Kolik lidí vzhlíželo a možná vzhlíží 
dosud k Mussolinimu s obdivem a úctou. 
Kolik lidi — i hodných, včřicich lidi — si 
o něm možná myslilo, že udělal jen jednu 
vážnou chybu: že se totiž spojil s Hitlerem. 
Od jeho fašismu očekávalo nemálo lidí, i 
mezi křesťany, obrozeni Evropy. Ti všichni 
by měli čist tyto řádky Cianovy o poměru 
diktátorově k náboženství a ke katolicismu. 
Nepsal je jistě zaujatý antifašista: až do čer
vence 1943 byl přece Ciano obdivovatelem 
a upřímným služebnikfem svého tchána.

♦
Mussolini podepsal v únoru 1929 Late

ránské smlouvy a v Červnu 1942 prohlásil, 
-že je »jako všichni Italové, řimským kato
líkem a že nevěří, že Rosenbergovy theorie 
budou miti ještě po válce nějaký význam-. 
Bylo by však klamné usuzovati z toho, že 
byl věřící a že uznával upřímně duchovní 
autoritu Církve. Plyne to právě z poznámek 
Cianova deníku. Čím více postupovala vál
ka. tím více cítil Mussolini svůj rozpor s ka
tolicismem a vyjádřil jej mimo jiné takto: 
Nenávidím kněze v taláru, ale ještě více 

nenávidím kněze bez taláru. (Mínil tím Ka
tolickou akci.) Z těch mám hrůzu: to je-ple
meno. které třeba zničit. Církevní sily jsou 
imposantní, ne však tak. jako sily státu, 
zvláště státu fašistického. Nechceme boj 
s Církví, jsme však připraveni jej vybojo
vat a bude-li třeba, rozpoutáme všechny 
protiklerikálni pudy.«

Přítomnost Myrona Taylora v ftímě jako 
osobního zástupce Rooseveltova u Sv. Sto
lice znepokojuje a dráždí Mussoliniho. fliká 
mu šašek« K Cianovi se vyjadřuje takto: 
■»Do Vatikánu docházejí zprávy ze všech far
ností. Ale zapomíná se tam, že lidé, kteři 
chodí do kostela a k farářům, jsou nejméně 
silni, nejprohnilejši. ochotni plakat a žebro- 
nit. V každém případě vzkažte do Vatiká
nu, že přijde-li Myron Taylor ještě do Itálie, 
dám ho zatknout a nebudu se ohlížet nikte
rak na konkordát.«

Protináboženské smýšlení projevuje Du
ce stále otevřeněji. Bouři se na př. proti 
vánočním svátkům, v roce 1941 zakazuje no
vinám o nich mluvit a diví se. že Němci 
nezrušili tento svátek, »který připomíná 
pouze narozeni jakéhosi Žida, který dal svě
tu oslabující a podlamující theorie a jenž 
zejména poškodil Itálii Xrozkladnou činností 
papežství«. »Pro mne vánoce nejsou nic než 
25. prosinec, obyčejný den jako každý jiný. 
Ze všech lidi jsem jistě nejméně dojat tě
mito svátky.« A protože lidé o svátcích čití 
více než kdy jindy nedostatek potravin, roz
čiluje se. odsuzuje zvyk dáváni dárků, zuří 
při té příležitosti i proti milosrdné lásce a 
proti Pánu Bohu.

Během schůze nejvyšši rady pro obranu 
(Dokončeni na str. 2.)

(Dokončeni z 1. sloupce.) 
zprvu nedůvěrou a strachem z jakési pouhé 
vnějškovitosti. Patrně r.árntl sám si vyvedl 
svátého. Biskupa z jeho svatovítského sídla, 
neboť bylo leckdy nepochopitelné vroucí 
a důvěrné přijetí jeho ostatků. Věrným se 
připomínalo aktuální poselství: semknout se 

zkolem diccesnich biskupů a skrze ně se při
blížit k apoštolskému stolci zcela ve stopách 
Vojtěchových. Ale sv. Biskup se dostal ne
tušené i mezi vzdálenější a zbloudilé. Viděl 
jsem dělníky, kteří se v příjezdu auta po
divně usmívali a při kratičké zastávce po 
několika slovech o smyslu lidského živena 
klečeli s očima upřenýma na sv. Poutníka, 
o němž bylo jim řečeno, že každému chce 
požehnat a každému něco nesmírně důleži
tého říci. Lze pochybovat, že při této visi
taci přímluvou sv. Vojtěcha nemohl být uči
něn počátek k získáni, k navázáni styků, 
podnět k přemýšleni, možnost apoštolátu?

Ale spravedlnost žádá, aby se připome
nula také práce, již po celou dobu nesl na 
svvch bedrech téměř samoiediný’ Josef Pa- 
pica. bez něhož by nebylo »apoštolské cesty«. 
A vděku zaslouží za svůj příkladný takt 
i řidič vládního auta Karel Kubik, jemuž je
dinému bylo dopřáno po všech 120 dní za
stavovali na silnicích, v polích, lesích, u Bo
žích muk a klečeti při udíleni svatovojtěš- 
ského požehnáni, které celkem při . apoštol
ské cestě« přijaly čtyři miliony věřících. 
Praporky se slavníkovskeu růžici, které na 
autě byly viditelným znamením Poutníkova 
příchodu, budou oběma milou památkou na 
»apoštolskou cestu«, která byla novým a po
žehnaným projevem viry v obcováni Sva
tých a která podle svých výsledků nebyla 
pouhýma výmyslem lidí.

Jan Lebeda.
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Portrét Mussoliniho
(Dokončení se str. 1.)

státu. 9. února 1939. přichází zpráva o no
vém srdečním záchvatu Pia XI. Mussolini 
pokrčí rameny s naprostou lhostejnosti. Dne 
10. února Pius XI. umírá: Mussolini zůstává 
úplně chladný a odmítá jiti do Vatikánu a 
pokloniti se před rakví papežovou. Konkla
ve mne naprosto nezajímá. Bude-li nový 
papež Ital, tim lépe. Bude-li to cizinec, ještě 
lépe.« Stejně tak mluví při zprávě o jmeno
vání kardinála Magliona státním sekretá
řem »Řekni Pignattimu (velvyslanec u Va
tikánu), že mi málo záleží na papeži, na stát
ním sekretáři a že je mi jedno, kdo na tom 
místě šedi.«

Cím více Duce stárl, tím více, podle svě
dectví jeho zetě, rostla jeho nenávist k Círk
vi a k náboženství vůbec.

Když Pius XIT dostal ujištěn’’ že Rím 
nebude bombardován spojenci, odgtéhuje-ii 
se odtamtud italský generální štáb. Misso- 
lini přijímá tuto podmínku' »Jinak by řekli 
že se utekl pod deštník katolicismu, aby byl 
schován před anglickými pumami.«

»Katolicismus a křesťanství dodělává.« 
vysvětluje, »protože chce, aby lide věřili 
spoustu věcí, které se phči našemu moder
nímu duchu ♦ Blahopřeje Vatikánu, že pěs
tuje také autarkii tim, že zavedl Madonnu 
Loretskou, »aov tak dělal konkurenci Panně 
Marii v Lurdech«.

Dne 24. prosince 1942 poslouchá v pří
tomnosti Cianově řeč papežovu v rozhlase 
a dělá ironické poznámky: »Náměstek Boži, 
t. zn. zástupce vládce vesmíru na zemi, by 
neměl nikdy mluvit: měl by zústati v obla
cích. Jeho řeč je slepená z dávno známých 
věci. Farář z Predappia (rodná ves Musso
liniho) by to asi také tak dovedl.«

Paměti hraběte Ciana dávají tedy o Mus- 
solinim tento obraz: Egoista, honící se za 
požitky, mstivý, neschopný zapomenouti na 
sebe menší urážku. Dovede se nadchnouti 
jen pro silu a moc. Všechny prostředky jsou 
mu dovolené, jen když se zdá, že vedou 
k cíli.

Pokud se týká lidi kolem něho, vidíte 
všude - obvyklý to ráz diktatury - rozbroje 
závist, cynickou ctižádost nebo neschopnost 
závodící s protekcionářstvím, vždycky však 
pohrdáni k mravnímu zákonu a takřka vše
obecnou lhostejnost pro skutečné blaho vlasti.

Jeden přiklad válečného zpravodajství, 
také z Cianova deníku: Ponorka Malaspina 
se od deseti dnů nevrátila na svou základ
nu, je tedy ztracena. Ministerstvo informací 
sestaví proto o tom oznámeni, v němž připi
suje ztraceně ponorce zásluhu, že potopila 
dva parníky po 10.000 tunách. Podvelitel 
hlavního štábu námořnictva, admirál Sanso- 
netti, vezme tužku a předělá 10.000 na 
30.000, »aby to dělalo lepši dojem«.

Arcibiskupské ssmnasiunl v Praze přijímá státe 
žáky do I. aí ni. tt. Mohou se hlásltl žáci, kteří do
sud studovali nebo alespoň byli zapsáni, pííp. složili 
přijímači zkoušku na jiné střední Škole. Pří gymnasiu 
bude opál otevřen 1 n l e r n A l pod pečlivým vedením, 
kde mohou býti za výhodných podmínek ubytováni 
žáci mimopražští a kde Jim bude věnována všechna 
péče. V Internátu by mohli naléztl útulek í žáci praž
ských rodičů, kteří jsou celý den zaměstnáni. Upo
zorňujeme zvláSte ňa tuto výhodu. Přihlášky přijímá 
stále ředitelství ústavu v Praze XIX., Sadová 3.

Co přetrvává věky
»Prospčío by i důstojnosti oslav presidenta 

Masaryka. kdyby se neoslovovaly každoročně 
narozeniny i úmrtní den, neboť jinak — při
znejme si to upřímně — hrozí nebezpečí, že 
se i Masarykovy oslavy zvrhnou jen ve frá- 
zovitost, jako stihl — zdá se, že neodvratně 
— tento osud oslavy Husovy.«

Dr. Jan Muk ve »Svob. zítřku« č. 31 1947.

V těchto pesimistických větách zni jako
by máchovský žalozpěv nad pomijejícnosti 
všeho pozemského a lidského, nad pomije- 
jicnosti všeho vůbec, protože je mnoho lidi 
dnes, kteři nevěří, že je ještě něco nadpo
zemské. že existuje nějaký jiný Svět než 
tento viditelný. Jestliže oslavy těch, jež pře
ce dnes většina národa považuje za nejskvě
lejší hvězdy našich dějin, se zvrhávaji ve 
frázovitost, t. j. stávají se prázdnými a ne
životnými, co říci o jiných menších, co říci 
o vší té nesmrtelnosti pouze lidské, o niž 
se přece tolika způsoby snažíme? Jak prav
divá jsou slova Šaldova:

»V tomto strašlivém souboji se smrtí má 
pevnou posici jen křesťan. Věří, že duše 
jeho, vykoupená na Golgotě božskou krvi 
Kristovou, má život věčný. »Ještě dnes bu
deš se mnou v ráji,« pravi nedlouho před 
svým skonem Ježíš lotru, visícímu po jeho 
pravici a kajícímu se opravdu až ve chvíli 
poslední, v hodinu dvanáctou. Ale ovšem 
nic na tom nezáleží, že se kaje ve chvíli 
poslední; prakticky je na tom stejně, jako by 
se byl kál v hodinu třetí nebo první. Vte
řina účinné lítosti rozhoduje zde o věč
no s t i. Nic jiného nežádá Kristus ke spáse, 
než takové závratné vteřiny, v niž se duše 
odvrátí s ošklivostí od svého posavadniho 
života a zrodi se po druhé: nyní se zrodila 
pro život věčný. Kromě síly a čistého srdce 
neklade Kristus jiných podmínek spásy.« 
(C tak zvané nesmrtelnosti dila básnického.)

Tento Saldův výklad je naprosto prav
divý a správný. Protože je však tak úžasně 
prosty-, je zároveň úžasně hluboký a je prbto 
velmi pravděpodobné, že si jej leckdo vyloží 
povrchně a nesprávně. Řekne na př.: Jak je 
to tedy lehké dojiti spásy. Řekne: Stači-li 
tedy poslední vteřina. Dočkáme na ni. 
A v tom všem je ta povrchnost. Nemysleme 
si, že stači pouze ústy řici: »Pane, vzpomeň 
si na mne, až přijdeš do království svého.« 
Nemysleme si, že skutečně stači nějaká vte
řina. Ta vteřina rozhoduje o věčnosti, pro
tože je v ní celý ostatní život, protože je 
v ní celá bytost onoho kajícího lotra. Je v ní 
naprosté .a neodvolatelné odsouzení, vnitřní, 
dobrovolné odsouzení všeho, co bylo špatné 
H minulosti, je v ni žhavá touha napravit 
všechno zlo minulosti, je v ni bezmezná od
danost vůči tomu, jenž může dáti svoje krá
lovství. je v ni prostě zázračná proměna ce
lého cítěni a myšleni lotrova, úžasné tvůrčí 
dílo milosti Boží, která se zde ovšem ta
jemně snoubí s nevyzpytatelným chtěním 
lidským. Kající lotr si jistě nemyslil, i když 
slyšel, že dnes bude v ráji, že snadno přišel 
ke spáse a že to byl tedy výhodný tah. če- 
kal-Ii až na poslední chvíli. I když se citil 
nyní v bezpečí, přece nepochyboval ani oka
mžik o tom, že všechna ona léta minulá byla 
léta ztracená, nezasluhující nic než lítost, 
lítost á Zase jen lítost, nikdy však návrat 
zpět.

• • •

Nelze tedy spekulovati na snadnost spá
sy, i když příklad lotra na pravici má 
vždycky pro nás zůstati pevnou oporou dů
věry a praktického optimismu, jenž nikdy, 
ani v poslední chvíli, nezoufá ani nad sebou, 
ani nad jinými.

•

Vraťme se však k tomu, čím jsme začali: 
k frázovitosti našich laických svátků. Proč 
jí na př propadl Husův svátek? Proč je ji 
ohrožen svátek Masarykův? A proč jí není 
ohrožen žádný křesťanský svátek? Tisíciletí 
slavíme vánoce a nikdy si nikdo nestěžuje, 
že se stali frází. Tisíciletí k nám svou ta
jemnou tragikou mluví Velký patek a není 
třeba se bát, že by nám najednou neměl co 
říci. V tom je právě rozdíl mezi Kristem 
a člověkem, mezi jeho božskou velikosti a 
každou lidskou velikostí vydupávanou více 
méně proti němu. U lidí cítíte, že jsou ne- 
zachranitelně mrtvi. Že jsou většinou mrtvi 
se svoji dobou. A o jejich svátcích k vám 
nemluví oni, nýbrž pouze dnešní lidé, kteří 
svoje dnešní názory přikrášlují poněkud 
podle jejich vzorů. Úž napřed víte, co vám 
bude slavnostní řečník povídat 6. července 
a 7. března. Kolikrát jste to už slyšeli. Sly
šíte jen proud slov, někdy dokonce koktavě 
přečitanou snůšku frázi, ne život. Naproti 
tomu Kristus žije i dnes. Jeho svátky ne
jsou pouhou vzpomínkou, nýbrž jsou pokra
čováním jeho soužití s námi. »Hodie Christus 
natus est, hodie Salvator apparuit.« »Dnes se 
narodil Kristus, dnes se zjevil Spasitel.« Tak 
zpívá o každých vánocích celé křesťanstvo. 
Není to zbožná fantasie. Kristus je skutečné 
stále tentýž, žije a je s námi ve věčném Ho
die, v neměnném Dnešku věčné přítomnosti. 
Betlémské tajemství je i dnes skutečnosti 
a Veliká noc nebyla včera. Neboť Betlém je 
narozeni Kristovo. Ale Kristus začíná žiti 
každý okamžik na dně duší svůj tajemný 
život nadpřirozený. A zase je to On, jenž 
slavným Vzkříšením vítězí nad všemi dráhy 
smrti v nitru lidstva, které postupně přivádí 
k vykoupeni A tak každý jeho svátek, na 
př. nedávné jeho Proměnění, vám nikdy ne
připadá a nikdy není pouhá prázdná vzpo
mínka minulosti, nýbrž je to stále nove a 
nové prožíváni jedné částky jeho mnoho
stranné věčné přítomnosti.

A tuto věčnou přítomnost, věčný dnešek, 
máji z Něho všichni jeho pravi svati. »Tobě 
byla řada věků jako noční stráž,« zpivá bás
ník o sv. Václavu, tuto věčnou mladost by 
měli mít i jeho věrni již zde na zemi.

Proto by měl být věřící křesťan člově
kem opravdu dnešním, moderním, jenž vi, 
že jedině přítomnost je skutečná, jenž ná
sledkem toho se nezahloubává zbytečně do 
minulosti, netouží po ni jako po zlatém věku 
a nesnaži se marně o jeji konservováni, ani 
nedělá zbytečné mnoho plánů do budouc
nosti. Přítomnost je vlastním Božím časem, 
ji se třeba chopit oběma rukama, ji třeba 
hnist a vytvářet a vtisknout ji Kristovu tvář.

Skomirá-li současné lidstvo na svoji frá
zovitost mohou je zachránili jedině oprav
doví křesťané, lidé dneška, tim, že mu do
káži svou viru, že skutečně i naše doby jsou 
plny Krista, jenž neumírá, jenž je s námi 
zejména ve své realitě svátostné: pod způ- 
sohami chleba eucharistického, v podobě 
Žertvy svaté Oběti. ak.

II. Filmový festival 
v Mariánských Lázních

(Od naáeho zvi zpravodaje.)

O letošní festival pořádaný ve dnech 2. až 
srpna v Mariánských Lázních byl projeven velký 
zájem zvýšenou návštěvou domácích < zahraniče
ních hostů. Posláním festivalu jest seznámiti ci
zinu s naší nejnovějši filmovou produkci, pro nás 
pak má význa/m porovnáním s cizí tvorbou se- 
znati klady a nedostatky naší filmové výroby. 
Z předvedených filmů, poznáváme však ne jene nu 
jaká jest režijní a technická úroveň v jednotlivých 
zemích, nýbrž i duchovní proudy, které hýbají 
národy, jejich potíže a jejich poměr k současné 
politické, sociální » duchovní situaci.

Festival byl šťastně zahájen Českým filmem 
>V tichém domě« v režii Jiřího Krejčika — 
podle námětu »Malostranských povídek« od Jana 
Nerudy. Galerii postav obyvatelů malostranského 
domu »U dvou slunců« jest jaksi předveden svět 
v malém. Postavy nejsou ovšem zvlášť propra
covány, ani neprojevuji hlubší duchovní život, 
spíše jsou jen načrtnuty. Z celého děje s klidným 
spádem, vyzařuje však správný poměr k životu 
a k věcem. Zvláště je zdůrazněno štěstí ch: ■’ých 
a prostých lidí s čistým svědomím, naproti tomu 
jest ironizována nezřízená touha po majetku a 
společenském postaveni. Ústřední postavou jest 
mladý Babor, syn hokynáře, a úředník místodrži
telství, jenž jako básnická duše trpí byrokratic
kým prostředím, nestane se však škarohlidem, 
nýbrž shovívavě pozoruje své okolí a dorůstá 
v člověka plného optimismu a porozuměni pro 
druhé.

Jako druhý film byla předvedena britská •••»- 
vínka: »Věc života a. smrtit s fantastickým 
a napínavým dějem, v němž proplétá se tento 
a onen svéí. Jde o příběh anglického leteckého 
důstojníka, který seskočí bez padáku z hořícího 
letadla, zůstává, však nevysvětlitelným způsobem 
na Živu. Z onoho světa, kde byl již očekáván, jest 
vyslán posel, aby jej přiměl k odchodu z pozem
ského života. Mezí důstojníkem a představiteli 
onoho světa vzniká, spor, do něhož se vloží lékaři, 
kteřf jeho případ pokládají za poruchu vědomi 
a odhodlají se k odvážné operaci mozku. Letec je 
zachráněn láskou mladé Američanky, která, na
bídne za něj svůj život. Hodnota filmu spočívá 
jednuk ve vyspělém technickém provedeni, ze
jména v kombinaci barevné a černobílé fotografie, 
jednak, v dialozích, z nichž vyznívá met a fysický 
nepokoj dnešního člověka a kde jest zdůrazněna 
svoboda jednotlivce proti útlaku kolektiva. Pro 
zajímavost, uvádíme, že k jedné scéně filmu inspi
roval režiséra pohled na sochy světců na Karlově 
mostě v Praze.

Jako třetí uveden americký film z roku 19'2 
»Paní Miniverowi«, Obraz anglické rodiny střed
ních vrstev ve viru válečných, události. Otec, ač 
civilista, pomáhá při evakuaci Dunkerque, jeho 
manželce podaří se odhodlanosti a duchapřítom
nosti xajmouti německého letec, syn ihned p7' it/- 
puknuti války přeruší studie a stane se letcem. 
Mladá žena tohoto při velkém náletu je zabi4a 
a rodinný dům zničen. Rodina touto ranou nmi 
zlomena, nýbrž jest odhodlána jako ostatní ob
čané dáti vše pro konečné vítězství spravedlnosti. 
Film byl ve válečných letech mocnou vzpruhou 
bojuílcim spojencům.

Druhý český film uvedený na festivalu »Ale
na- nepřináší České produkci nic nového. Je to 
středověký fantastický příběh o nevěrné ženě 
stárnoucího mistra platnéřského, které nakonec 
podlehne i ďábel, jenž ji měl chránili před ná
strahami milenců.

Další den následoval film ze současné sovětské 
produkce: »Ve jménu života- o lékaři-vědci, li
nujícím všechny síly objevu, který má. vrátit 
zdraví ochrnutým lidem. Z celého filmu vyznívá 
přesvědčeni o vítězství a prvenství sovětské védy.

Příště podáme zprávy o dalších filmech pr*+  
vedených na festivalu.

Spojujeme užitečné s příjem*  
ným, prázdniny se školou 

První pokračovaci katechetský kurs.
14. července 1947.
Táhlý, břitce ostrý hvizd přijíždějícího vlaku 

rozrazil těžké, červencovým sluncem prosycené 
ovzduší nad severozápadním koutem Cech. Brzdy 
skřípají vlak zastavuje — a to už průvodčí vy
volává: Poutnov! Poutnov!

V oknech se objev! zvědavé tváře. Jak to. že 
dnes pan průvodčí tak slavnostně a vytrvale vy 
volává jméno této zapadlé vesnice? Proč bych 
vám to netekla?

Z dusných útrob železničních vozů vyska
kuji mladé dívky, jinoši a za nimi jaksi opatrně 
vystupují s očima upřenýma na ten podivný 
Poutnov starší dámy a pán. Děkují průvodčímu 
a ten se s nimi louči dobrým, železničářským 
pozdravem: Na shledanou až pojedete zpět!

Chvíli se ještě divá za tím hloučkem lidí a 
v uších mu ještě zní nejrůznéjšim způsobem 
opskovaná otázka:

Pane průvodčí. to taž je Poutnov? — Pane 
průvodčí, koiik zastávek je ještě do Poutnova? 
— Kdy. prosím, přijde Poutnov?

Abv uklidnil všechny tyto starostlivé dotazy, 
sliboval na všechny strany: »Vyklopím vás jistě 
všechny v Poutnově — u každého vozu vám vy
volám Poutnov.«

Po tomto intermezzu s průvodčím musím 
vám prozradlti i zvědavé dotazy spolucestujících 
už během jízdy z Mariánských Lázní směrem ke 
Karlovým Varům.

»Co vás dnes tolik jede do takového Zapadá
kova? Proč si raděíi nezajedete nékam k řece?«

»Mv v Poutnově nezůstaneme jdeme dál!« 
•Kampak?«
»Do Mnichova!«
»Cha-cha-cha — čim dál tím lip. Tam teprve 

nic neuvidíte! Několik oprýskaných domů, ven

kovský kostelík faru skoro na spadnutí a klášter 
Chudých Školských sester. Tam toho uzije'e! To 
•jste sí vybrali opravdu nudné místo za prázdni
nový pobyt!«

»Prázdninový odpočinek to právě nebude! 
Jedeme na první pokračovaci kurs katechetský; 
během roku jsme učili jako laičtí katechetové a 
katechetky na obecných a měšťanských školách, 
teď se jdeme sami poučit a své vědomosti pro
hloubit. aby naše činnost byla ještě hodnotnější 
a naše práce úspěšnější.«

•A jak je tam všichni shodnete, když jste ze 
všech možných koutů země?«

»Ano. jsme tu z Cech, z Mor,-vy a Slezska: 
ale všichni jdeme za jednou myšlenkou: Pomá
hat při náboženské výchově naši mládeže.«

Zaprášenou silnici’ pochodujeme už k Mni
chovu. Vvnoři se nám věž kostela a za chvili 
i střechy zastrčených chalup.

Už isme u kláštera. Zmocňuje se nás jakási 
nejistota a nesmělost. Nedivte se! První kurs! 
Ceká nás 30 dnů zastřených rouškou jakési ta- 
jemnostl.

Vstupujeme. Tu odkudsi z temné klášterní 
chodby zazni radostný výkřik: Sláva! Sláva! To 
ctihodná sestra Damascene, kterou množí z nás 
znaií už z pražských kursů, přichází nás uvítat 
s milým úsměvem na tváři. To už je vyhráno! 
Dobře to dopadne!

»Marie. Jano. Blanko« — vítají se známi 
v jídelně; brzo se spřátelí i ti. kteři se ještě ne
znali. Přiielo nás 81 katechetek a 9 katechetů. Po 
večeři jsme se dozvěděli program na příští den.

ORELSKÁ POUŤ 
na Sv. HOSTÝN
se koná 23. a 24. srpna t. r.

Káno to je zde jako na vojně. Umý! se. do 
kaple na společnou ranní modlitbu (tohle jim na 
vojně chybil, posnídat, uklidit a než se naděješ, 
už hrči zvonek: Teď začnou přednášky a prak
tický výcvik!

V učebně je rušno a nikomu se nechce do 
předních lavic. Co kdyby se zkoušelo!?

Vdp. profesor Culík $ námi probírá vybrané 
čáslt ze Starého a Nového Zákona a z církevních 
dějin. Hodiny nám utíkají jako voda a v duchu 
děkujeme dp. profesorovi, že nám objasnil lec
kterou spletitou otázku, která nám leckdy pů
sobila potižě.

Druhý ze sboru přednášejících vdp. profesor 
Stanislav Novák, nám vykládá ve světle trojího 
reflektoru: Církve — života Krista Pána — po
třeb naši doby stěžejní otázky o existenci Boží, 
původu světa, o pramenech zjeveni a zjeveni ša
tném. Při jeho přednáškách, které jsou vice než 
narychlo připravené náčrtky pro kurs, si uvědo
mujeme. jak důležllé jsou pro naši víru právě 
její rozumové a kriticky zhodnocené předpoklady.

Vdp. ředitel kursu, konsistorní rada Vojtěch 
Průša mi jistě promine, že se o něm zmiňuji 
teprve teď. Beru přednášky po pořádku, jak šly 
za sebou. a vdp. rada st na pořádek potrpí!

Mnozí z nás ho už znali z jeho dřívějších 
přednášek o dětské psychologii — o vědě pro nás 
tak užitečné, která nás učí. jak proniknout do 
dělské duše a správně chápat mentalitu, mládeže, 
jeji myšlenkový obzor a výrazové schopnosti. 
Proto isme opět pozorně vyslechli jeho přednáš
ky zpestřené tolika příklady z dlouhé učitelské 
prakse a životní zkušenosti.

Tento vnější program denní vědecké práce 
bvl zasazen do rámce praktického duchovního 
života jehož vedeni bylo svěřeno č:yřem členům 
Tovaryšstva Ježíšova. Po ranni modlitbě jsme 
měli denně půlhodinové rozjímání a večer asce- 
Ückou přednášku. Vedle P. rektora Fr. Sltala, 
který dával na začátku třídenní exercicie kate
chetům a na konci exercicie kalechetkám, vy

střídali se tři důstojní páni: P Babiček. P. Lepká 
a P. provincial Fr. Šilhán T. J. — povahou sice 
různi, ale naukou a duchovni praksi podivuhodně 
shodní a jednotní — takže nám podali ucelený 
kurs praktického duchovního života, jeho před
pokladů. překážek podstaty a prostředků se vzla- 
hem k naší denní práci a katechetské činnosti.

Samozřejmě isme byli také na exkursích. Po
dívali jsme se do Teplé, kde křísí nový převor 
P. Heřman Tyl starou Českou tradici premon
strátského řádu. Zajeli jsme do Mariánských 
Lázní a přitom jsme zakusili všechny obtíže tm- 
nrovisované dopravy ze zapadlého venkova do 
lázeňského střediska světové úrovně; nezajímalo 
nás příliš těch deset tisíc lázeňských hostí vět
šinou z Československa; ale byly tam právě 
ostatky sv. Voitěcho. před nimiž se konala noční 
adorace, již jsme se po skupinách zúčastnili. Na
vštívili jsme s vdp. radou Průšou Karlovy Vary 
a pokochali se spíše ranantiakým panoramatem 
městského okolí než oživeným ruchem vyvrcho
leni letošní lázeňské sezóny.

A teď by nám někdo mohl »říct«: Tak to je 
pěkné, přednášky, modlení, výlety — jedním 
slovem samé lenošení, zatím co se jinde pořádají 
— pracovní brigády. Na štěstí nás pan národní 
správce Kufner dovedl téměř denně zaměstnat 
na louce nebo na poli. Ovšem tyto pracovní bri
gády nesměly být příliš časté, jinak by asi naše 
závodní kuchyně byla na to doplatila.

Mnichovský katechetský kurs byl prvním po
kusem toho druhu: fe třeba přiznat že se plně 
vydařil. Po prázdninách se všichni vrátíme 
s větším pochopením a větší láskou k své práci 
na školách. Poslední den nás ještě potěšili vdp. 
děkan Gabriel, iniciátor letošního kursu, a pani 
poslankyně Trojanová, kteří referovali o brzké 
zákonité úpravě katechetského platu výpomoc
ných učitelů náboženství na měšfankách a obec
ných školách.

Mnichov u Mar. Lázní 11. srpna.
> Marie Kitová.



Pražská řádová nemocnice 

přijme sirojníka, 
který ihá též základní znalosti topičské 
a elektromechanické. Nabídky pod značkou 
„Jon dobrý katolík“, IKA 120 do adm. t. 1.

Katolíci v dnešním vývoji
Nelze dost zdůraznit význam nedávných pro

jevů »Osservatore Romano«, jak z nich podaly 
úryvky »Obzory*-. Je pravda, že by jindy nebylo 
dobře z Osservatore dělat jaksi oficiální hlas ka
tolické Církve — jeho redaktoři jsou také jen 
lidé, k tomu italští lidé, a máji často své osobní 
názory od jiných katolíků velmi odlišné. Ale 
piše-li šéfredaktor »Osservatore Romano« o tak 
závažných otázkách, nestalo se tak jistě bez dobré 
úvahy a úřady. Zajímavé jsou především dvě 
pasáže vatikánského listu. Jednak konstatování, 
že ruský bolševismus v minulé válce bojoval 
nikoli útočné, nýbrž za osvobozeni vlasti, za ži
vot ruského národa a svobodný jeho stát. Jed
nak objasněni, že nelze Evropu dělit na dvě 
pásma, stavět jaksi tu pravou Evropu proti slo
vanskému bloku. To jsou závažná slova, při po- 
meneme-11 si. kolik oprávněných stížnosti má 
Vatikán proti vládám určitých slovanských států, 
řekněme přimo proti Titově Jugoslávii a částečně 
proti soudobému Polsku. Přesto ovšem nemohou 
slova »Osservatore Romano« nikoho překvapit. 
Jsou pravda, velkým zadostiučiněním pro ty 
tradiční přátele starého Ruska v Cechách, kteří 
právě proto se stali přáteli Sovětského svazu a 
především Rudé armády, poněvadž za této války 
viděli sovětský boj za život a svobodu ruského 
národa, za dědictví sv. Vladimíra a Alexandra 
Něvského, Suvorova a Skobeleva. Ale nepřekva
puji. Každý ví. že Vatikán už za války tak na
hlížel na věc a proto ani slovem nepřistoupil na 
nacistickou fikci »křížového taženi proti bolše- 
vismu«. Každý ví. že Vatikán chce mir, přede
vším mír. Neřku mnichovácký mír za každou 
cenu, ale mir pro budoucnost lidstva! A ještě 
něco íe zřejmé. Vatikán ovšem oceňuje dobré 
stránky americké svobody, a zejména americkou 
dobročinnost tak podstatnou pro zbídačelou Itálii. 
Ale něco Siného je svoboda, něco jiného je kapi
talismus. Ten vznikl vědomým tbo.iem proti ka
tolicismu; -byl ideově spojen s pokrokovým anti- 
klerikalismem. Dodejme že americká »reakce« 
— abychom také jednou toho slova zneužili — 
je příznačně protikatolická. viz činnost Ku-Klux- 
Klanu; a ostatně kapitalistická expanse XIX. 
století šla soustavně na účet katolické velmoci 
španělské a latinské Ameriky vůbec. To zname
ná. že Vatikán nikdy nebude výspou či přední 
stráží kapitalismu v zápasu o svět. Dále je zřej- 
mo. že se Vatikán drží své tradiční politiky — 
vzpomeňme na vyjednáváni v šestnáctém sto- 
letíl — podle niž nelze stavět západní Evropu 
jakožto oblast kultury proti nějakému slovan
skému barbarství, nýbrž Slovanstvo je samo ne
odmyslitelnou součásti kulturní to jest křesťan
ské EVropv. Tyto všecky úvahy zaručuji i do 
budoucna mírovou úlohu Vatikánu.

I uvnitř národů je úkol katolicismu mírový.

Je totiž jasné, jakého významu katolické mravní 
zásady nabývají v období sociálních přeměn. — 
Totiž: vlastenectví prostého člověka, který nezná 
katolickou mravouku, je především citové. Jak 
říká básník:

»Vzácni/ ovšem citu nevinnému 
je i háj ten. řeka, chalupa.

které praděd nechal vnuku svému ...« 

čili vlastenectví není než rozšířením lásky k rod
nému kraji není než příchylnosti k domovu a 
navyklým obrazům z mládí. Tu tedy zasahuje 
moderní vývoj. Tovární dělník, nejčetnější vrst
va moderní společností, už dávno nemá rodného 
kraje ani domova, je stěhován z jednoho prů
myslového předměstí do druhého. 1 sedlák dnes 
musí počítat s tím. že nějaký přesun a odsun, 
něiaiké plánován! a přeřazeni ho vykoření z rod
né hroudy a přenese jako kouzlem o sta kilo
metrů. A vzdělané vrstvy, které sl dříve zaklá' 
daly na svém domově, jsou za socialismu přeta
veny v třídu veřejných zaměstnanců, věčné pře
kládaných a stěhovaných, takže v moderním 
státě pojmy rodného kraje a domova ztrácejí 
smysl. Nad to si moderní vláda připisuje vůbec 
oprávněni měnit telou strukturu národa: není 
tedy člověku možno, aby miloval určité vlastnosti 
a vzhledy své vlasti, neboť vláda je může škr
tem pera změnit v pravý cpak. Nic neni stáié a 
zakořeněné: zbývá pouhá idea pouhý pojem vla
sti. A nechybějí ovšem lidé, jak ztrpklí proletáři 
tak zklamaní občané kteří usuzují tak: nikdo 
nemiluje vlak, v němž se náhodou nachází. Nikdo 
se neobětuje pro činžák. v němž musí bydlet. 
Nebudu tedy milovat stát, který mi nezaručuje 
ani rodný mrav ani rodný dům. nebudu se obě
tovat pro vlast, která od vlasti mých dědů je ve 
všem zcela rozdíl iá.-a která ke mně nemá jiné
ho vztahu, nežli-že mne nutí pracovat a odvádět 
dané. Tu tedy přichází katolická mravouka a 
pravi: tvůj poměr k vlasti neni založen na citu, 
nýbrž na povinnosti. Ne proto že se ti doma libi 
a že stát miluješ, nýbrž proto jsi povinen poslou
chat zákonů své vlasti poněvadž vládní moc íe 
od Boha a má právo ti vládnout. Nesmíš tedy, 
jakmile se domníváš cítit křivdu, hned emigro
vat a svolávat zbraně ciziny na své krajany, 
nýbrž máš poslechnout naučeni Písma: »Podří
zení poddáni buďte vrchnostem netoliko dobrým 
a mírným, nýbrž i mrzutým.« A opět: »Každá 
duše mocnostem vyšším poddána buď.« Nemlu
vím ani o katolickém významu přísahy věrnosti! 
Ale vším způsobem íe jisté, že katolické učeni 
dává člověku směrnici v dobách převratů, stejné 
jako v nobách biahobytných. a že křesťanství je 
silou míru mezi národy i v národech. Čili podle 
žalmisty: »Blahoslavený národ, kde Hospodin je 
Bohem jejich!« Jindřich Středa.

Sv. Vojtěch visitoval pohraničí
Není pochyby, že okružní cesta sv. Vojtěcha 

po Cechách a Moravě je zkušebním kamenem 
náboženského života země, kraje nebo obce. Ne
záleží na tom. s jakou pompou, s jakou vnější 
okázalosti byl sv. Vojtěch zde či onde uvítán, 
ale na tom. jak jej přijali jeho synové a dcery. 
Chvoj zvadne, prapory spllhnou. řeči mocných 
tohoto světa dozní, ale to. co se sešlo na duchov
ních hodnotách před sv. Vojtěchem, to teprve je 
trvalé. Výsledky nočních adorací, svaté přijímá
ní a zástupy kajícníků před zpovědnicemi, to jc 
trvalá závlaha náboženského života. A hledime-Ii 
z tohoto hlediska na visitační cestu sv. Vojtěcha 
v pohraničí, nezbývá, než abychom byli nesmír
ně vděčni Otci světel, poněvadž nám ukázal, že 
pod povrchem c-noho pověstného pohraničí zla- 
tokopeckého. kriminálnického a jakého ještě 
chcete, žije jiné pohraničí, které se nebojí své 
zdánlivé malosti, slabosti a toho, že je přehlí
ženo. To je pohraničí, které se nebojí jiti v prů
vodu za sv. Vojtěchem přes pohraniční město, 
nebojí se Jej uvítat! v místech, kde kříž musí 
o své životní oprávnění houževnatě bojovali. 
Tyto křesťanské obce v pohraničí připomínají 
mimoděk Pavlovy korintské křesťany, kteří za
chránili před budoucími věky pověst tohoto, 
snad nejzpustlejŠího města pozdní antiky. Nikdy 
nezapomenu na mohutný dojem deseti mši svá
tých, které od půlnoci až do pozdního dopoledne 
bylo obětováno za lepší duchovni zítřek Chebu 
v chrámu sv. Kříže a to stále, při plném kostele, 
nikdy nezapomenu na noční adoraci v ašském 
kostele, jejíž vroucnost by mohly záviděti far
nosti daleko domýšlivější na svou sílu a doko
nalost. nikdy nezapomenu na improvlsovanou 
modlitbu chodovského pastýře nepatrného stá
dečka Kristova, ƒ tak bych musil vyjmenovali 
všechna místa, jimiž jsem měl čest doprovázeli 
sv. Vojtěcha, musil bych vzpomínali na Falk-

V době Žní a velikých veder, v době, kdy 
mnoho dětí je ještě v ozdravovnách, zavítaly 
ostatky svátého Vojtěcha do Oseku u Duchcova- 
Mnohý si asi v duchu řekl: lépe by bylo, kdyby 
svátý Vojtěch na své pouti naši vlasti pohraničí 
a zvláště pověstný český sever vynechal, aby se 
nedočkal bolestného zklamáni. A co se zatím ne
stalo? Okres, kde za prvé republiky strašné řá
dila proticírkevni propaganda, okres, kde není 
vlastně řádné duchovni správy — o duchovni po
třeby obyvatel se starají profesoři salesiánského 
bohovédného učiliště — tento okres podle slov 
vysokých církevních hodnostářů připravil sváté
mu Vojtěchovi nejkrásnější přivítání dosud z ce
lých Cech.

Ovšem nedělejme si Husí! Jednotlivec by byl 
zde téměř nemožný. Světský kněz sám by doká
zal velmi málo, fteholnici —v tomto případě Sa~ 
lesiáni — tvoři jednu rodinu — a v jednotě je 
sila! Všichni kněži salesiáni a všichni bohoslovů 
— a je jich přes 30 — pracovali na přípravách 
svatavojtěšských oslav. Hosté ze sousedních okre
sů a průvodci ostatků viděli jen velkolepou ma
nifestaci téměř všech organised a především 
mladých lidi za ideály svatovojtěšské, jak to 
krásně vyjádřil předseda MNV: Kéž ideály svá
tého Vojtěcha se stanou i našimi ideály — anebo

Demokracie je diskuse, ale vážná
Ferdinand Peroutka vedl, jak známo, dlou

hou diskusi o poměrech u nás a na ieiim konci 
si povzdechl, iak dobré nervy musi člověk mít. 
chce-li vydržet. Neni to maličkost, když vám 
někdo zřejmě překroutí vaše výroky, když vám 
připisuje výroky, které vás vůbec nenapadly, a 
když si právě tim snaží usnadnit svou práci, t. i. 
dokázat, jaký jste naivka, iak ničemu nero
zumíte.

Řekli byste asi. že mezi katolíky něco tako
vého neni možné. Bohužel ie. Třeba i Masary
kova humanita se stane mezi nimi takovým ja
blkem sváru. Tvrdil prý isem. že Masarykova 
humanita neuchránila lidstvo a náš národ hrůz 
nacismu a fašismu a proto prý’ ie špatná. V tom 
je tedy ta moje naivnost. ovšem vymyšlená. Ni
kdy v našem časopise nepodporujeme míněni, že 
jenom kolem nás se toči svět, že jsme mv sami 
mohli změnit vývoj v Evropě v posledním de
setiletí. že isme mohli zabránit vzniku nacismu 
a fašismu. I v neiožehavěiši otázce, v otázce Ti
sově. isem poukazoval na to, iak se situace vyví
jela do značné míry bez nás. Proč se ml tedy na
jednou připisuje takové tvrzeni? Řekl isem však, 
že Masarykova humanita selhala tam. kde se 
jednalo skutečně jen o naše vnitřní věci, prostě 
o lidskost k poraženým, o lidskost při trestáni 
zrádců a slabochů. V tom isme do značné miry 
selhali. Na to isem ubozorňoval a ne na vliv ve 
vývoji mezinárodním. A mohl to listě každý vi
dět. kdyby byl chtěl, kdyby si nesprávně ne
usnadňoval svou polemickou práci.

A stejně tak nelze právem poukazovat na 
křesťanství, že ani ono nedosahuje svých ideálů, 
že ie nedosahuje proto, že se nezachovává a že 
tedy stejně nemohla dosáhnout! vice Masaryko
va humanita, neboť i ona se nezachovávala.

Za prvé ie jisto, že iméno oné humanity bylo 
skutečně mnohem častěji v oficiálních ústech 
první republiky než na př. křesťanství. Při kaž
dé příležitosti isme si řikali národ Masarykův. 
Z toho tedy plynula větši zodpovědnost a tu 
jsme neprokázali. Ale konečně nelze se tomu di
vit. Mně šlo o to ukázat, že výchova k humanitě 
musila selhat, protože humanita bez křesťan
ských základů se nedá dokazovat a zhroutí se 
nutně pod náporem animálnich vášni, ktervch jc 
tolik v nitru človéka. I křesťané selhávají — 
tisíciletí už selhávají — nemaii však žádné 
omluvy, musi. chtěji-li být důslední, uznat, že 
chybili, litovat, a hledět pe napravit. Ty druhé 
na jejich základě k tomuto všemu nepřivedete. 
Nemaii nikde rozhodující Proč. Nedokážete 
jim. proč máji být dobří, proč máji milovat člo
věka. proč jej nesměji vykořisťovat. Tvrdil jsem 
proto, že kdo chce účinně vychovávat k humani-' 
tě má to dělat na křesťanském základě, má se 
dovolávat Krista a nikoho jiného. Komu však 
nejde opravdu upřímně o humanitu to jest 
o skutečnou pomoc všem slabým, poníženým. 
trDicim a opuštěným, všem, kteři skutečné Do
moci potřebují, ten se může dovolávat Masa
ryka. protože je to nezávaznější. S Kristem se 
nesmlouvá. Kristus říká velitelsky: »Kdo neni 
se. mnou, proti, mnč, jest!«.. , ; ,s

Ještě slovo o ťrestú smrti. Tuto diskusi jsem 
začal z důvodů křesťanské ethiky, protože tot "z 
bvlo řečeno, že právě jako křesťané nemůžeme 
trest smrti připustit. To však ie nesprávné. Tisí
ciletá prak.-e křesťanství tomu odporuje. Podle 
tohoto tvrzeni, důsledně domyšleného, bv pro 
křesťana byla nedovolena každá válka, i sebe 
spravedlivější, každá sebeobrana, i neinaléha- 
vější. To však ie zřejmě bludné, protože to vede 
ke kvietismu. iak isme ho byli svédkv na př. 
u mnoha německých katolíků, jenž může být 
dobrý’ snad v budhismu. ienž však byl vždy ve 
všech formách odsouzen v katolickém křesťan- 

; štvi. ak.

nov, Z^tec, Toužím, Kraslice. Nejdek. na do
jemná drobná zastaveni ve Vild.štcjně. Schön- 
bachu, Kynžvartě, Žlutících, Podbořanech a jin
de a jinde. Kromě Karlových Varů. Marián
ských Lázní a Zátce nebylo zde velikých měst
ských slavnosti s mohutnou stafáži občanstva. 
Byly íe vlastně jen drobné improvisované po
božnosti plné hluboké víry, žhavé naděje a ne
konečné obětavosti těcb, kteři je připravovali. 
To, co nám uvnitř země je samozřejmosti, je zde 
nesmírnou námahou, břemenem a neodolatelnou 
obtíží. Vše visi na duchovním správci, který jen 
zde či onde múze se spolehnout! na několik obě
tavých duší. Je třeba, aby to řekl laik — Jinak 
by sc tomu těžko věřilo — že ti nás v pohraničí 
působí svati kněži. kteří dobře védi, že vice než 
několik let své životni tempo nevydrží, ale kteří 
přes to vytrvávaií; vždyť jsou zde obvody téměř 
tak veliké jako politický okres, které však spra- _ 
vuje jediný duchovni. Slouženi dovolených tří zjevení 
mši svátých za neděli je zde pravidlem, ale po
znal jsem i kněze, který se přiznal, že slouží až 
pět mši svátých a fo jen proto, aby přinesl 
Krista Pána co největšímu počtu svých věřících. 
Nedivte se, že úspěchy těchto kněži jsou úžasné, 
ale nedivte se také, že námaha, kterou tento 
úspěch stál, odnímá z něho radost. Vydržet zde 
je vlastně otázkou nezdolné víry v úspěch. A tu 
je povinnosti nás. uvnitř země, abychom sc dnes 
a denně modlili za tyto kněze, kteří snad už ani 
nedovedou míti radost z ovoce své práce, aby jc 
Pán potěšil, povzbudil a posílil. Modleme sc 
denně za své bratry a sestry, kteří riskuji svou 
existenci, klid své rodiny a někde i osobni bez
pečnost, když se přiznávají ke jménu Kristovu.
Navažme s nimi společenství modlitby a při
nesme tak nejlepší oběť k dílu spásy v pohra
ničí. jm.

Jak poznáme pravost či nepravost

jak pravil na hranicích okresu: ostatky světcovy 
od nás odejdou, ale kéž zůstanou mezi námi zá
sady, pro které žil a umiral svátý Vojtěch. — 
Bylo vidět ulice tonoucí v záplavě praporů, 
v průvodu byly zastoupeny nejrůznějšl organi- 
sace, několik stovek mládeže a na tisíce lidu. 
Hrály dvě kapely — a dokonce čestnou stráž 
u ostatků konal Svaz české mládeže z Oseká. — 
Měli jsme všichni radost z krásné a dojemné 
slavnosti, radovali se přítomní kněží. především 
J. M. opat břevnovského kláštera a J. M. opat 
strahovského kláštera — radovali Se všichni, po
něvadž viděli tolik dobré vůle, viděli, že náš lid 
přemohl konečně z velké části ohled lidský, který 
ho oddaloval od kněze a od kostela — a tento 
ohled byl z velké části přemožen svornou spolu
práci salesiánů a horlivých laiků ze všech stavů, 
které sí salesiáni vyhledali. A nakonec, proč 
vlastně píšeme o oseckých oslavách v Katolíku? 
Abychom ukázali, co dovede jednota, co dovede 
řeholní rodina. Dvojí naučeni nám dává zdar 
svátovojtěšských oslav; pracujme vždy svorné a 
jednotně — a mějme velkou úctu k stavu řehol
nímu, který ve své jednotě je tak silný! — A ještě 
jedno naučeni: neodsuzujme ani naše pohraničí 
— ale hleďme spíš objevit dobrou vůli a na ni 
navázat.

V Lurdéch se kdysi skuléčné zjevila Panna 
Maria. Upozornili jsme již na to. jak krásně 
o téchlo Zjeveních a o iejleh pokorné, prosté zvč- 
stovalelce píše Franz Wortel v »Pisni o Berna- 
detté«. Lidé však chtěj! pořád něco nového, i když 
je to nepravé. A tak musi dnes lurdský biskup 
odsuzovat domnělá zjeveni a trestat pro nepo
slušnost kněze, kleti při nich spolupůsobí. Lurd- 
ský biskup Msgr. Theas — mimochodem ieěeno 
veliký francouzský vlastenec ti bojovník z doby 
německé okupace, vydal dne 31. července prohlá
šeni o t. zv. zjeveních v Espis. v diecésl lim spra
vovaně.

Již 30. dubnu t. r. zakázal kněžim účast na 
místě domnělého zjeveni. Přešlo tam nějaký 
kněz konal dne 13. června pobožnost. Správa 
diecése zakázala konáni jakýchkoliv bohoslužeb 
a pobožnosti dne 13. každého měsice v kapli, 
kde prý se stala zjeveni. Přesto žádala naléhavě 
žena, tvrdící, že má zjeveni, aby se 13. července 
slouží.a v kapli mše svátá a sice prý na výslovný 
rozkaz Panny Marie. Jeden kněz z jiné diecése měl 
skutečně 13. července v kaplí zpívanou mši sv. 
Biskup následkem toho zakazuje znovu pod těž
kým hříchem každému knězi jakoukoliv účast na 
mlátě zjeveni, hrozi suspensi každému knězi, 
jenž by tam konal jakékoliv bohoslužby a uvalu
je interdikt na zminěnou kapli. Biskupovo pro
hlášeni konči:

Panna Maria se nezjevuje v Espis.
Panna Maria 8i nevoli za nástroj rozšířeni svého 

království kněze, jenž neposlouchá svého biskupa, 
jenž Jedná proti nařízením církevních představe
ných.

Panna Maria nevdechuje těm. kterým se oprav
du zjevuje, neposlušnost vůči Církvi. Panna Ma
ria nenařiztije, aby se otevřela kaple, která byla 
zavřena z nařízeni biskupova. Panna Maria ne- 
nařizuje, aby se sloužila mše sv.. která byla zaká
zána biskupem. Panna Maria neni proti Cirkvi.

Na chrámové listy farních kostelů, do rukou všech 
katolíků Časové příručky: »Farnost naše rodina# (Kčs 
4.—) a »Proste Pána ínřl. (Kčs S.—). Objednávky vy
řizuje Pomocná akce pro kněze a kněžský dorost, Pra
ha II,, Spálená 17. Při uio výtiscích 20% slevy. Čistý 
zisk ve prospěch kněžského dorostu.

i

Svět v křišťálu prázdna - 
a plno dobré vůle kolem

Dnes řekl náš pan farář pozoruhodnou větu: 
když se ktcrýko.i z pohanských národů, nemluvě 
o národech vskutku křesťanských, chystal k ja
kýmkoli velkým činům — modlil se a konal oběti.

Nikdy ještě nebyl svět »renresentačni«, bez 
Boha, teď je. — Pozdvihl hlavu k nebi — kdož- 
koli se napil z potůčku na cestě. Ano. a teď: ději 
se velké věci, ustanovuje se pořádek světa na ko
lik slaleti. a jde-li snad který z účastníků se 
pomodlit pro seb- a bude jich nesmírně málo — 
je to vše. Všecky akty uzavírají se v civilních bu
dovách. se zraky obrácenými k telefonu a s po
zornosti upřenou k žurnalistům — neboť na vý
kladu těchto dějů mnoho záleží. Alespoň tam. kde 
je ještě alespoň svobodná a odpovědná žurnalis
tika. A spoléhá se na dobrou vůli; o svobodné vůli 
sc obecně vi. že íe omezená vůli státní.

Lidé pak. mimo tyto organisátory světa a kro
mě zájemců a zásadních čtenářů novin, se už jen 
nutí, aby přečetli alespoň jedny noviny, a s* na
pětím vůle a charakteru si přečtou už jen styliso- 
vané a nevýmluvné zprávy o těchto velkých dě
jinných zasedáních. U nepříliš informovaných — 
a kdo je dnes všestranně informován — čte se to 
s resignaci. že dějům a složkám těchto dějů nelze 
valně porozumět, a bezradný rozum i těch, kteří 
nejsou fatalisty, věří zase jen v jakési dějinné 
síly a v jakousi vitální silu vlastního národa, 
která přes všechny zmatky dobrých vůli ridi ži
vot někam, neznámo kam. Alespoň k neválečné 
snesitelnosti. Dobré vůle jaksi bezcílně.

Tak je tomu vskutku — je to tedy a zase jen 
soukromý život a nespočetná sila životů soukro
mých. která vitězi nad těmi zmatky dobrých vůlí, 
.střetajících se v jakémsi vrcholu bezbarvého 
kr'".alu. ve vrcholku konferenčních síni podle 
ročních období buď vytápěných nebo chlazených, 
aby pobyt v nich byl také, jen snesitelný.

A ti. kteří tam jsou, přicházejí také jako sou
kromnici buď ospalí nebo čilí, věřící nebo skep
tici. idealisté nebo cynici, jsou schopni pouze k to
mu. aby změřili svůj ideál a svůj um s instruk
cemi a se šachovými situacemi, které vytvoř! ony 
Instrukce a kousek toho člověčenství, které si vši
chni ještě nesou do vrcholku prázdného krystalu, 
neboť vskutku, svět bez Boha je prázdný, je ome
zený. je spočitatelný. avšak i jeho fysická skladba 
je tak nesmírné složitá, že přeskupovat tyto ato
my je dřina, dřina a bezvýchodná, trapná. Nic 
neuniká vic jakémukoli počtu a jakékoli činnosti, 
než svět křišťálový, omezený, fysikálni — svět 
bez živého Boha.

V něm zbývá jenom člověk — s dobrou vůlí.
A věříme upřímně v tuto dobrou vůli, alespoň 
v částečnou dobrou vůli uspořadavatelů světa a 
všech jejich výkonných orgánů. Jak je však mar
ná pro! i iracionálnímu počtu dějů j v tom omeze
ném světě; jak je marná proti nespočetné pro- 
měnnosti dějů. Marxista si to tedy zjednodušil, 
aby obstál bez Boha a dal všem dějům pohybovou 
formulku. Je to pomocná formulka i dost účinná 
proto, aby se zjednodušil zápas rozumu s pro
měnnou hmotou. Mozek, který si z dějů utká vzo
reček these antithese — synthese v čase prostoru 
— nezblázní se snad tak snadno, když změří svou 
nedostatečnost se skladbou světa. Může se však 
zbláznit ještě zoufaleji, zírá-li neustále dolů na 

• jednotvárný vzoreček tkaniny. A stává se to. a 
známe tato šílenství vůlí, která běží po vzoreč
ku. Jsme toho svědky u nás, u počítačů světa sel
ských rolí podle formulek.

Je to nedobrá vůle? Sotva. Je to jen zblázně
ná zmechanisovaná vůle. Je tedy Kichotem. dy- 
kovským Kichotem. Ferdinand Peroutka, kdvž ne
únavně věří, věříme, že věří, na dobrou vůli tře
bas Antonína Zápotockého? Není Kichotem. je 
hojoucim pokračovatelem Dykovým. ovšom také 
jen potud, že, zkoušený člověk věří v lidství dru
hého zkoušeného člověka v probuzeni jeho »širší« 
dobré vůle.

Peroutkova dobrá vůle je však kichotovsky 
zoufalá proto, že bojuje proti zoufalému člověku, 
proti člověku, který, aby si nezoufal nad nesvlád- 
nutelností tohoto hmotného světa, ba l jen kou
síčku toho vlastního «organisovaného« světa, mu
sel se opevnit hradbou ostnitých formulek. které 
mu usnadňuji jako slepému hůl. vyznat se v pro
storách alespoň vlastní tvrze. Jak má mít širokou 
a lidskou dohrou vůli, když je mimo tvrz formulí 
svět bezvýchodný a prázdný a přece s tolika ta
juplnými ději a novými možnostmi — k zbláz
něni. Staví tedy úzkou dobrou vůli svého úseko
vého budovatelství jako heslo své tvrze proti dob
ré vůli Peroutkově.

Je to tedy vlastně strašné divadlo, pozoruje- 
me-li tuto srážku marných dobrých vůli. Jaký 
div. že si pak lidé dobré vůle mohou ulevit, ano. 
téměř ulevit tam, kde možno odhalit vůli 
vysloveně špatnou a člověka zlých 
ú m y s 1 ů a činů. Je to úleva — když dobré vůle 
a dobři lidé jsou tak nestvůrně zmatkovi i v jas
ných činech a slovech.

Jsou zmatkovi, protože pouhá dobrá vůle lidí 
víří v prabuněčných soustavách, odkázána na ná
hodnost reakci, budiž, veřejnosti, kterou pak se 
směšnou nicotnosti pozoruji rovněž částeční po
zorovatelé částečného veřejného mínění.

Dobrá vůle bez zákonů, ne státních, ale lid
ských, které jsou vloženy do srdce a bytostí všech 
je bezcílná, nemá smyslu. Vývofový smysl této 
dobré vůli dal jedině Bůh a výklady vniterných 
»orggnisaci« dobrých vůlí svěřil církvi. A íe to 
teď církev, která se bolestně divá ze svého živého 
světa na divadlo světa v křišťálu prázdna, na 
svár dobrých vůlí, z nichž sem tam jen některá 
donadne z průliny prázdného křišťálu do milo
srdné náruči Boží, aby z ni dávala život dobru 
plodnému a nezmatenému. Růžena Vacková.



Ke školské neděli 
31. srpna 1947

ÍJkol státu ve výchově je dvojí: ochranný a 
podpůrný.

Světská moc — stát — má dvojí úkol: chrá- 
niti a podporovatí rodinu i jednotlivé občany a 
nikoliv je jakoby pohlcovati a se vtlačovati na 
jejich místo. Proto jest ve věci výchovy právem 
či. abychom správněji řekli, povinnosti státu, 
aby svými- zákony chránil přednostní právo ~o- 
diny kc křesťanské výchově dětí a stejně i nad
přirozené právo Církve a usiloval o křesťanskou 
výchovu.

Rovněž jest na státu, aby loto právo potom
stva chránil, když by snad peče rodičů buď pro 
jejich netečnost, buď pro nezkušenost či nehod
nost bylq. částečně či naprosto nedostatečná.

V takových, ostatně velmi řídkých případech, 
sr stát nevtlačtije na místo rodiny, nýbrž vhod
nou podporou pomáhá a odstraňuje nedostatek, 
vždy ovšem přiměřeně k právům přirozeným 
dítěte a nadpřirozeným Církve. Obecně řečeno, 
jest právem a povinností státu chránili mravní 
a náboženskou výchovu mládeže podle zásad 
zZravého rozumu a viry a odstraňovati veřejné 
překážky takové výchovy.

Proto jest nespravedlivo. když stát na sebe 
strhuje veškerou výchovu a vzděláni, takže ro
diny jsou proti závazkům křesťanského svědomí 
nebo proti přáni ať přímo či nepřímo nuceny po
sílali své děti do škol státních.

(Z encykliky Pia XI. >O křesťanské výchově 
mládeže.«)

Nový opat v Rajhradě
Ve čtvrtek 7. srpna t. r.. čtrnáct dní po 

pohřbu preláta Kotyzv, konali v Rajbradském 
opatství profesové tohoto nejstaršiho kláštera 
moravského za řízení emauzského opata Maura 
Verzicha, opata-předsedy svatovojtěšské kongre
gace řádu sv. Benedikta, volbu nového svého 
představeného. Byl zvolen, opatem-předsedou 
potvrzen a ihned uveden v úřad dosavadní ad
ministrátor řádové fary v Syrovicich a dčkan 
modrický P. Václav Jan Pokorný O. S. B.

Nový opat a zemský prelát, který je v pořadí 
osmým opatem Rajhradského kláštera, se naro.- 
dil 7. března 1894 v Dobročkovicích u Bučovic. 
Vstoupil r. 1913 do opatství Rajhradského a slo
žil tam slavnou profesi 10. února 1913 za opata 
Prokopa Supa. Bohovédná studia započal v Ří
mě, dokončil je v Brně a byl 5. července 1913 
brněnským biskupem Norbertem Jíleinem vysvé- 

•ccn na kněze. Věnoval se nějaký čas studiu 
historických věd na filosofické fakultě Masary
kovy university jako příští archivář svého kláš
tera. ale brzy ho zaujala skoro úplně duchovní 
správa, v niž působil jako kaplan v Ostrovačicich 
a v Rajhradě a konečně jako farář v Syrovicich, 
při čemž byl v posledních letech děkanem (vi
kářem) cirk, obvodu modřického.

P. Václav Pokorný věnoval však při této čin
nosti nejvíce volného času pořádacim a badatel
ským pracím v archivu a knihovně svého kláš
tera. Důkladně studoval slavnou minulost kláš
terů v Cechách a na Moravě, zejména bene
diktinských. a na prvním miste ovšem svého 
Rajhradu. Se zdarem publikoval no časopisech 
a sbornících řadu úryvků a výpisů z klášterních 
záznamů a archiválií. Samostatně dosud vydal 
vedle dvojího přehledu raihradských dějin a pa
mátek (vl. nákladem 1925 a později se Z. Drob
nou v Pokladech nár. uměni) knížku zajímavých 
příběhů ze starých časů Z raj hradských paměti. 
Po lcta se pozorně zabýval hlavně, pozoruhod
nou postavou velkého českého benediktina 
18. stol., rajhradského probošta Bonaventury 
Pitra, jednoho z našich prvních kritických děje- 
zpytců, o němž připravil obsáhlou monografii; 
podstatný výtah z této práce vyjde v blizké době 
sc sbírce Cirkev a vlast v nakladatelství Brněn
ské tiskárny. Rovněž lze doufali, že v dohledné 
době se dočkáme obsáhlěhb přehledu dějin Raj
hradského kláštera, který by nahradil důkladné, 
ale v mnohém již zastaralé a ostatně po němeč
ku vydané dílo Dudíkovo.

Minulost kláštera s osobnostmi jeho význač
ných členů je tedy v dosavadní práci nového 
opata rajhradského hlavním předmětem lásky a 
zájmu. Jeví ae to i v častých příspěvcích do 
dřívějších řádových časopisů, do emauz.ského 
Faxu a hlavně do brněnské Hlídky, založené 
a vedené rajhradským P. Pavlem Vychodilem; 
po jeho smrti až do zániku tohoto slavného mě
síčníku za války vedl P. Pokorný jeho redakci. 
Pokračuje tedy svým zacílením i literární čin
nosti v zasloužilé a krásné tradici svého domu, 
odkud v dřívějších letech vzešlo tolik dobrého 
pro církevní i národní život na Moravě. Povolán 
na místo tak čestné a významné, jistě sí je ndp. 
opat nejlépe vědom tíhy tak závažného břeme
ne A pícce v jasném opatském kostele rajhrad- 
ském. na vzdušných chodbách' ! v překrásné, 
bohaté knihovně tohoto tichého posvátného mí
sta ještě dýchá vzpomínka na dřívější čilost 
a všechno tu čeká na nové přišli, plné plod
ného mnlšského života. Lze jen přáli novému 
p. opatovi hojnost nebeské pomocí do těžkých 
let vlády, aby mohl uzřít chórové stally i hoj
né cely svého rajského hradu» „aďnény mla
distvým ruchám. jč.

Kvítek a prosba
Pater noslcr, qui es in caeh’s, sanctificctur no

men. tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat vo
luntas ...

Kána přerušila zpěv. Arcikněz "Vladimir Wo
re^ splnil vůli Hospodinovu, skácel sc .u oltáře 
Božího... Pak nas.aly dlouhé dny a týdny, kdy 
úzkost naše pozorovala obdélník zataženého okna 
v prvním patře fary. Lidé byli tišší a veselost 
se často ztrácela. Starostlivost a láska k pastýři 
denně kladly otázku: jak se mu daří? Za několik 
dni po svém svátku, Itdyž se vrátil z nemocnice 
do své farnosti, v čas, kdy dobrý hospodář sváži 
a skládá žeň svou, v ten Čas zalkal umíráček. 
V to srpnové poledne přestalo chutnat a na póle 
se Šlo mlčky. Hospodář odešel. Zůstalo pole, krás-

Z domova a z ciziny
Výstava »Sv. Vojtěch v uměni*  bude otevře

na v pondělř 18. srpna t. r. v sálech Umělecko
průmyslového musea u Rudolfina a od odpoled
ních hodin přístupna obecenstvu. Podá výběr 
svatovoitěšskéhó kultu a bude definitivně do
plněna a slavnostně otevřena v září. Upozorňu
jeme na ni návštěvníky svatovojtě-šských slav
ností. ježto neicenněiší věci jsou už svezeny a 
instalovány.

* Hodnou a snaživou služebnou přijme «členná ro
dina lékaře v Brně. Nabídky ped zn. »Dvě děti - IKA 
115« do adm. t. 1.

Dílo sv. Vojtěcha pro kněžské povoláni zve 
k účasti na společné adoraci s kýzánim při 
vrcholných slavnostech svatovoitěšských v Pra
ze. která sc koná v noci 24. srpna t. r. o pul 2. 
hod. Ve spojeni se sv. Vojtěchem a našimi ostat
ními patrony chceme se modlitl za naše biskupy, 
kněze a bohoslovce. V pondělí 25. srpna koná se 
o 10. hod. donol. v semináři v Prazc-Deivicích 
schůze, na kterou zveme všechny, kdo maii zá
jem o dorost kněžský.

Provence oslavuje svou světici. Právě na svátek 
Nanebevzetí Panny Moric sc čte evangelická idyia 
z Bc-hanic. kdo je Pán Ježíš hostem dvou sester, 
Marie a Marty. Později udělá těmto svým přá
telům jeden z největších svých zázraků: vzkřísí 
jim bratra I^zara. Tito tři sourozenci ještě s ně
kolika průvodci se později, po Nanebevstoupení 
Páně dostali do jižní Francie, do okolí dnešního 
Marseille. Tak aspoň vypravuje legenda. Podle 
ni se stal Lazar marscillskvm biskupem a Maria 
Magdalena žila na oněch místech svůj kající ži
vot. Podle téže legendy uplynulo letos” 19 století 
od příchodu těchto přátel Kristových do sladké 
Provence. Proto se tam konají velké vzpomínkové 
slavnosti, při nichž ožívá stará slaVná Provence, 
jejíž bývala sv. Máři Magdalena hlavni patron
kou a slávou.

Vyznamenaná Undsctka. Norský král Haakon 
vyznamenal právě Sigrid Undsetovou velkokři- 
žem řadu sV. Olafa. Má to být nejenom výraz ob
divní celélfo národa pro literární dílo velké spi
sovatelky, nýbrž i vděčnosti za vynikající služby, 
které prokázala Norsku během druhé světové 
války. Zatím co pohan Knut Hamsun skončil jako 
zrádce a hanebný nacistický kolaborant, jenž jen 
z milosti ušel trestu, dokázala Uadsetová, žc člo
věk opravdu věřící je také člověk čestný a stateč
ný. který právě svou čestnosti a statečnosti po
máhá k vítězství nad tyranstvím.

Jugoslávská vláda cítí potřebu napravit po
věst Jugoslávie jako státu, v němž je utiskováno 
náboženství. Podle zprávy americké tiskové agen
tury United Press hostí tato vláda 7 amerických 
duchovních, kteří prohlásili, že v Jugos.avii nábo
ženství je svobodné a že arcibiskup dr. Stepinac 
byi uvězněn právem. Dodali však hned, že vidí 
jen málo mimo to, co jim jugoslávská v.áda uká
že: Tak! Není zrovna příjemné slyšet americké 
duchovni, třeba protestantské, mluvili tak roz
pačitě. Máme věřiti jejich prohlášeni anebo jeho 
dodatku? A proč sí jugoslávská vláda povolává 
za svědky své neviny cizí duchovni, když má do
ma dost duchovních svých? Je smutné, když ci
zinci mají rozhodovati o sporu vlády s jejich ob
čany. Uvěříme vlátjě, až ji budou svědčili kato
ličtí biskupové jugoslávští. A bez dodatků. jb.

Kříže, které pokáceli ochranovští sektáři na 
Střibrsku a hlavně to. že jsme o nich psali 3. t. m. 
podráždilo Lidovou kulturu k poznámce o fana
tickém katolicismu (Lidovou kulturu vydává 
ústřední kulturní komise URA). Tyto a příbuzné 
kruhy rády, tváříce se svatouškovský, mluví o ná
boženské snášenlivostí (méně ovšem o snášenli
vostí. a slušnosti polítickoslranické). Ale nejde 
jim vpravdě ani o snášenlivost náboženskou. Káži 
ii zpravidla jen katolíkům, když se bráni. Jde 
jim vpravdě jen o to. aby pod záminkou snášen
livosti propagovali náboženskou lhostejnost anebo 
aspoň vlažnost. Jinak by tahlela Lidová kultura 
nemohla straniti bludařskému káceni křížů, které 
neni ani lidové ani kulturní. Každý slušný člověk 
i nevěřící se s hnusem odvrátí od surového fana
tismu, jenž kácí kříže, jen Lidová kultura nc.

jb.
První starostka Francie sc vzdává své funkce 

a jde do kláštera. Mme Jana Le Corsu. starostka 
v Mazctu vc Francii se vzdala nedávno své funkce 
a stala se sestrou augustiniánkou, kde dostala 
jméno sestra Marie od Krista Krále. Po 22 let ří
dila se svým mužem, který- padl v osvobozovacích 
bojích s Němci, továrnu. Bvla zvolena starostkou 
pro svou obětavost obecnému dobru a pro své 
organisačni schopnosti. Byla první starostkou 
Francie, protože před r. 1945 neměly ženy ve 
Francii volebního práva.

Chmurná předpověď budoucnosti. Paul Rcy- 
na'.id. ministerský předseda francouzský v době 
katastrofy, v r. 1940. řekl nedávno pří jedné 
parlamentní debatě: »Dojdc-li k srážce, nebude 
to válka atomická. bude to pouze ieden atomic- 
ký útok, to znamená, že útočník bude mít mož
nost zničili jedinou ranou všechna nervová stře
diska v zemi, kterou bude chtít napadnout!. — 
Za několik let bude mít několik státu atomické 
pumy. Myslíte, že nervy vedoucích lidí budou 
dosti silné, aby odolaly takovému pokušeni? Ži
jeme v době, kdy bude stačit stisknout! knoflík, 
abv bvl zničen celý národ. A proto ie třeba vy
nasnažit se smířit! Západ s Východem. Přišla 
hodina, kdy ic třeba zvládnout! výstřední nacio
nalismus a bytí prostě člověkem.

ně. hluboko zorané pole Vašeho požehnaného ži
vila drahý' monsignore. Veliké i’řři jste učinil; 
šířil dědictví cyrilometodějské více jak čtyřicet 
let pod ochranou Matky Svatohostýnské. Kázal 
a zpovídal, vedl a napomínal, budoval. Sloužil 
Bohu a nám všem. Ve volných chvílích zníval 
z fary klavír. To hrával znamenitý pianista, uce
liv ý žák NeŠverův, svého Bacha, Beethovena, 
Schuberta; přečasto Regra i Janáčka.

Vž rok odpočíváte u paty hlavního kříže na 
bystřickém hřbitově. Jedno rameno kříže na Va
šem hrobě ukazuje k Hostýnu. Tam jste se po
siloval pro svůj apoštolský život. Jsme smutni, 
ale hrdi zůstaneme na Váš život, žitý mezi námi. 
A ke svým modlitbám ještě prosbu: Dozpívejte

»Prosíme osud, aby v něm posiloval státnické 
vlastnosti.« Tak piše Ferdinand Peroutka na 
konci své dlouhatánské diskuse s A. Zápotoc
kým. To slovo »osud« s majým o nám připomíná 
znovu, jak veškerá intalektuálni práfce konči 
v prázdném sloviěkářstvi. vezmete-li ii Boži zá
klad. Peroutka jistě ví. žc ten osud s malým o 
nic neni a že nemůže v nikom posilovat státnic
ké vlastnosti. Ze tedy celá ta věta íe floskulc. to 
jest zbytečný, marný závan mého slohového 
uměni. Zápotocký ie jistě přesvědčen, žc to, co 
dělá, je dobré. Aspoň pro něho dobré. Peroutka 
si zase myslí, že on to mysli dobře. Pokud však 
bude nad námi všemi jen osud s malým o. bu
deme mamě jeden druhého přesvědčovat, co ic 
dobré, protože lak jako isme si sami utvořili slo
vo osud, tak si také sami tvoříme slovo dobro. 
Buď se vrátíme k Dobru, jež je nezávislé na 
nás. před nimž se pokorně skláníme, k Dobru 
osobnímu, čili k osobnímu Bohu Abrahamovu. 
Isákovu a Jakobovu nebo můžeme opravdu zlo
mit svá pera a uvědomit si. žc vývoj života, kte
rý celý ie pak jen velmi chmurnou záhadou, se 
ovlivňuje silnou Děsit, zvýšenou moderní tech
nikou strojů s technikou davové psychologie.

Pamatuj, křesťane, na svoji důstojnost. Naši 
čtenáři jisté vědí, o cestě pani Perónové, man
želky argentinského diktátora, hlavními městy 
západní Evropy. Přijali ii také velmi oficielně 
v Paříži. Dr. E. Svnck o tomto pařížském přijeti 
napsal do Rudého práva« skutečné melancho
lický článek. Jak se brzy zapomnělo na Perono- 
vo divné chováni za války a jak to divr.ě vypa
dá. když nyní i stařičký Harriot ide na hostinu 
sedmadvacetileté pani Perónové líbat ruku. Na 
tento článek vyšla zase replika. Prý budeme po
třebovat obilí a tak prý možná bude pani Peró
nové libat ruku i některý pan ministr českoslo
venský. V hanáckém časopise isme to četli. 
A Hanáci přece vědí něco o tom. co to ic hrdost. 
A proto by tim triumfálním cestováním pani Pe
reno :é po evropských metropolích nadšeni byli 
neměli. Neni to věru příliš povznášející, dosta- 
ne-li stará Evropa, hrdá kolébka a živitelka kul
tury. obili jen tehdy. Dolibi-li ieii představitelé 
uctivě a pokorně ruku argentinské pani diktá
torové. Člověk by ír.yďil. Že k tomu stačí oby- 
čeiná slušnost, že k tomu stačí, když to obili ně
jakými vlastními hodnotami poctivé zaplatíme. 
»Mužná hrdost před královskými trůny« neni 
jen fantóm německého básníka, nýbrž i oprav
dová ctnost křesťanská. Když v r. 1937 konal ru
munský král oficiální návštěvu v beckovském 
Polsku a přiiel do Krakova poklonit se ostatkům 
Pilsudského. dal krakovský arcibiskup tyto 
ostatky zvlášť vynést z wawelské katedrály, 
protože tam nechtěl krále, jehož skandální man
želské Doměry byly veřejně známy, oficielně ví
tat Vláda pana Bečka tehdy protestovala v Ri
me. ale Rim neookáral nikterak starého arcibis
kupa. nýbrž ho po válce jmenoval kardinálem. 
Ten totiž mezitím i vůči německým okupantům 
ukázal skutkem, co to ie křesťanská hrdost a 
statečnost. — A té by měli učit také novináři, a 
ne sc přít, má-li paní Perónová oči gazelí nebo 
kamziči.

Rorate cacli. desuper! Znáte ta slova! Je to 
adventní zpěv: Rosu dejte, nebesa. Staří proroci 
iim volali po příchodu Mesiáše a křesťanstvo jim 
po tisíciletí volá, aby Mesiáš, jenž sice iiž přišel, 
ale jehož přítomnost tak špatně prozařuje naši
mi sobeckými srdci, se projevil účinněji mezi 
námi. Letos musíme po této rose nebeské volat 
v doslovném hmotném smyslu. Pršelo na Velký 
patek a již to věštivalo žíznivý rok. Stará zku
šenost ukázala svou pravdivost až příliš citelně. 
Nepršelo přede žněmi, neprší po žních. A přece 
by bvlo potřeba vláhy k nové setbě, kterou třeba 
opět připravovat. Naše řeky a potoky nemají 
vody. Jak vzdychají asi všichni mlynáři vodních 
mlýnů, kteří buď nemohou mlít vůbec, nebo 
musí shánět jiné těžko dosažitelné pohonné lát
ky. Nefunguji iiž ani vodovody — na př. nemají 
vody v Havl. Brodě a jistě nejsou sami. A toto 
sucho je letos v celé Evropě. Francouzské sana
torium pro tuberkulosni v Hautville hlásí, že 
musí pro nedostatek vodv zavřít a evakuovat své 
nemocné. A kolik jiných takových obtíži. Jak 
velice bychom sc tedy měli modlit: Rosu dej
te, n c b e s a.

»Zeny a dívky, hlaste se do ošetřovatelských 
škol pro děti a kojence!« — volá pražský roz
hlas a stěžuje si na nedostatek přihlášek do těch
to škol, určených zvláště pro ženy, zatím co prý 
se ženy a dívky houfně hlási i do škol, vhodněj
ších spišc pro muže. Proč? Psychologové a vedoucí 
národa, přemítejte! A hlavně, české ženy a diVky. 
vy samy přemítejte! jb.

Radio-amatcrski svatba. V Lesné u Val. Me
ziříčí konala sc dne 45. VIII. čistě radio-amatér- 
ská svatba. (Jsou míněni amatéršů konstruktéři 
vlastnlcli rozhlasových vysílaček.) Zeních: p. Ferd. 
Sádck (OK2DM), oddával důst. n. Josef Absolon 
(OK2AJ), asistovali J. Janda, farář v Dačicich 
(OK2TA) a Jan Absolon. farář ve Val Polance 
(OK2DA). Svědky byl' předsedové odbočky CA V 
z Mor. Ostravy a z Přerova. Rovněž, tak mini
stranti, varhaník 'a zpěváci byli sami amatéři. 
(Tu‘o zprávu dostal red. při slavnosti na Hor. 
Bečvě od faráře Jos. Absolona. jenž tam byl vy
znamenán za statečnost v době okupace.)

tam na věčnosti, pane děkane, ten Velezpěv Viry, 
Naděje a Lásky. Proste za nás. abychom jednou 
byli spaseni. J. A. Hübner.

* pivku, event, i z. rodinné školy, dobrou katoličku, 
která má ráda děti, dovede šit a ráda pomůže v do
mácnosti. mimo nejhrubšich prací, pftjme kátol. ro
dina v pohraničí. Dohoda s rodiči vítána, rovněž od
poručeni farního úřadu. Nabídky pod zn.: »Druhý 
domov - IKA 108» do adm. t. 1.

* Koupíme počítací stroj, který*  velmi nutně potřebu
jeme. Nabídky zašlete pod zn. »Řádová nemocnice« do 
adm. »Katolíka«, Praha IV.

Osvobození vězni, přijďte 17. srpna 
na pouť do Staré Boleslavi

Sdružení knězi při Svazu politických vězňů 
pořádá v rámci svatovoitěískvch oslav v neděli 
dne 17. srpna t. r. pro všechny politické vězně 
a pozůstalé po obětech nacismu sjezd t děkov
nou národni pout do Staré Boleslavi k neisv. 
Panně Marii. Paladiu země České, za vedeni 
J. E. Msgr Dr. Josefa Berana, arcibiskupa praž
ského a primasa českého a za účasti oficiálních 
kruhů. — Podobná pout koná sc současné týž. 
den i na Velehradě. Na obě místa byla povolena 
50% sleva na drahách. Sleva platí nejen pro čle 
ny Svazu, ale i pro všechny účastníky pouti bez 
rozdílu. Příslušné legitimace na dráhu á 12 Kčs 
obicdnjtc na adresu: Tiskový odbor Švazu poli
tických vězňů. Praha II.. Lcgcrova 22. Jízdu tam 
možno nastoupit 14—17. srpna; zpět 16.—19. 
srpna.

POŘAD 
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SVATOVÁCLAVSKÁ LIGA

v Praze IV, Hradčanské náměstí č. 8
Telefon 617^70

- Cena Kčs 10

ROMÁN PŘELOŽENY DO VŠECH 

SVĚTOVÝCH JAZYKŮ

FRANZ WERFEL

Píseň o Bernadette
Tato kniha pražského rodá
ka, spisovatele svétového 
jména ?e nepochybné událos

tí na našem knižním trhu. Ro
mán ie zfilmován americkou 
společnosti 20th Century- 
Fox a patří i do Vaši knihovny 
Přeložila Jitka Fučíková

Broč. ryo Kčs, vát. 175 Kčs 

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD

PRAHA 11. KARLOVO NA.M. 5

Zajistěte sijej u svého knihkupce!

FILM
Pro dospělé.

Výbava s monogramem, SSSR. Velmi pěkná hučet
ní Veselohra v barvách z historického prostředí. II.

Historie velké lásky. — Mex. — Zbytečně dlouhý 
íllm, zachycující s romantickým zabarvením Život si
rotka a v hrubých rysech i mexického obyvatelstva- 
v min. století. Sympatický představitel kněze To!« da- 
na je ďuchern celého komplikovaného dramatu. Pěkné 
scény jsou zachyceny při slavnosti Pražského Jczulát- 
ka, jehož úcta v cizině budU nám příkladem. TI.

Zena dvou tváři. — USÁ. — (S výhradou.) Vtipná 
a velmi pěkná veselohra, jejíž role jsou obsazeny zná
mými a dobře hrajleimt herci, propagující však příliš 
volné názory na manželství. I.

Nedoporučuje se:

Aleno. Cs. Středověký, fantastický, hloupoučký pří
běh o nevěrné ženě stárnoucího mistra platnéřského, 
které nakonec podlehne i ďábel, jenž Ji měl chrániti 
před nástrahami milenců. IV.

* Internát Milosrdných sester sv. Karla. Borom., 1.1- 
tomčřice, Michalova ul., přijímá dívky navštěvující 
školy v I.ltómčřicích od 14 let. Informace podá před
stavená.

♦ Pensionát Milosrdných sester sv. Karla Borom, 
v Teplicích-Sanové,.ulice v Alejích č. 46. Rodiče, chcc- 
te-li mitt svoje studující dcerky v dobrých nikou, při
hlaste je do začátku školního roku 1947-40 u správy 
pensionátu, která ochotně podá podrobné Informace.

* Klášter voršllek v Doksech u Máchova Jezera při
jímá do noviciátu dívky, které tovži po řeholním ži
votě a chtějí sc z lásky k Bohu věnovat péči o'fclaré 
a opuštěné ženy, výchově a vyučovaní dívek Acbo 
domácím práčem. Dotazy zodpoví představená.

* Pomocnici v domácnosti přijmu za dobrých pod
mínek k nastoupeni 1. záři 1947. Pro velký úklid 
a prádlo zvláštní výpomoc. Zn. »Hradec Králové - 
IKA 116« do adm. t. 1.

Vychází s církevním schválením. 
Dobro vol. příspěvky na vydáváni časopisu jsou vítány. 
Vydává Svatováclavská Liea v Praze IV.. Hradčanské 
náměstí 8. — Telefon 617-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vvcházi tvdnfi — Předplatně na celý role 
Kčs 70.—. Jednotlivá čísla Kč$ 1.50. — Poštovní spoři
telna Praha 208.401. — Řidl P Adolf KalDr T J. 
s redakčním kruhem — Odpovědný redaktor Josef 
Blaha. — Používáni novmovvch známek oovoieno 
ředitelstvím oošt a teleerafů. — Dohlědaci pošt, úřad 
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KATOLÍK
Antonín Zgarbík T. J.:

Odešel, aby se vrátil
Když se letos na jaře chystal sv. mučed

ník Vojtěch, aby zahájil svoji apoštolskou 
cestu po českých vlastech, bylo toto rozhod
nuti přijato na různých stranách s pocity 
nejrůznějšími. Jedni byli plni růžových na
ději, sami nevěděli proč — skoro jako by 
očekávali nějaký zázrak. Jiní se škodolibě 
usmívali, a patrně měl' pro to také své dů
vody. A konečně jiní se netajili určitými 
obavami, a jistě ne bez důvodu. Ale všichni 
bez rozdiln očekávali s napjetim, jak tato 
cesta dopadne. Přijme český lid sv. biskupa 
s otevřenou náručí a příslovečnou slovan
skou dobrosrdečnosti, nebo mu ukáže záda 
a připíše novou smutnou kapitolu do svých 
dějin?

Jakmile však cesta započala, v té chvíli 
se rozplynuly všecky obavy jako jarní mlhy. 
Takovou cestu po české zemi nezažil žádný 
biskup a žádný církevní hc-dnostář — to 
byla cesta královská! Neni třeba stavět na 
odiv'vnější nádheru, jíž byl obklopen jeho 
při®hod k nám a pobyt mezi námi, to by 
mohlo znit málo přesvědčivě. Ale co tomu 
řeknete, vidite-li zástupy věřiciho lidu, jak 
misto špalíru zastoupí sv biskupovi cestu a 
jsou šťastni, že ho mohli aspoň na chvíli 
mezi sebou zdržet a přijmout jeho požeh
náni? Když vidíte prosté vesnické níaminky, 
jak se s dětmi v náručí hledí protlačit, aby 
bylý co nejblíže, až bude světec žehnat — a 
aby toto požehnání zasáhlo jejich děti zcela 
jistě a neomylně, zvedají je vysoko nad 
hlavy ... nepřipadá vám to jako vzdálená 
ozvěna událostí od jezera Genesaretského? 
Anebo ty večery a noční stráže v chrámech 
kde trůnil sv mučedník! To už nebyla ma
nifestace, zde to šlo od srdce k srdci, to byly 
chvíle modlitby, svátého usebráni a vnitřhí 
obnovy!

Ve dnech, kdy tato vítězná cesta má za
končit v Praze společným holdem celého 
národa, můžeme s klidem říci, že jeji bilance 
je veskrze aktivní. Světec odkopnutý kdysi 
českým lidem, dnes českým lidem rehabili
tován. a to oficiálně a slavnostně před ce
lým světem. S čela národa smazáno Kainovo 
znamení, že je národem, který kamenuje 
proroky a ty, kteři jsou k němu posláni. 
A co hlavní, znovu zdůrazněna myšlenka, 
kterou představuje sv. Vojtěch, kterou s ta
kovou námahou prosazoval u svého lidu a 
za niž položil život. Nelze podceňovat ani tu 
okolnost, že snad po prvé v dějinách se po
dařilo shromáždit před světcovými pozů
statky celý a nerozdělený národ, s vládou 
v čele.
, Při této jedinečné příležitosti bylo o sv. 

Vojtěchovi jistě řečeno a napsáno všechno 
dobré a krásné, co o něm můžeme povědět, 
nebo co o něm vime Přesto však se nelze 
ubránit dojmu, jako by jeden rys jeho vnitř
ní podoby nebyl podán v náležitém osvět
leni. jako by kolem něho slavnostní kazatelé 
chodili opatrně po špičkách, neboť jim zřej
mě působil rozpaky.

Bylo nejednou připomenuto, že sv. Vojtěch 
je jedna z oněch tragických postav našich 
dějin, jejíž posláni v rodné zemi, přirozeně 
vzato, stálo od začátku až do konce ve zna
mení velkého neúspěchu, neřku-li, že zcela 
ztroskotalo. Celý život na cestách— a kolik 
těchto cest bylo odchodem s bojiště s polá
maném knpim! Dvakrát opouští vlast, aby 
se dvakrát znovu vrátil — ale po druhé 
hromadná smrt bratři Slavnikovců ho vyže
ne pro vždy z rodnvch končin a apoštolského 
působiště v Čechách.

Ale neni právě tento častý odchod od 
stádce a únik s bojiště do klášterní cely 
projevem trochu lidským, tak lidským, že 
jej sotva dovedeme spojit s představou 
světce-apoštola? Nekáli poněkud svatozář 
kolem hlavy Vojtěchovy? Ükolem pastýře 
duši je přec podle slov Pavlových »naléhat 
vhod či nevhod, usvědčovat, zapřísahat, ve 
vší trpělivosti.« Nebyl by nám milejší, kdy
bychom o něm mohli říci: Šel hledat duše, 
nesl jim celou svoji lásku, a nalezl jen lid- 

(Dokončeni na str. 2.)

Slavný den Sfaroboleslavský
Tak jako moravští knéži — účastnici ná

rodního osvobozovacího boje, měli svůj slav
ný den na Horní Bečvě v neděli dne 3 
srpna, jak jsme o tom psali v předminulém 
»Katolíku*,  tak jej měli kněži »z království«, 
jak se někdy na Moravě říkává, v neděli 
dne 17. srpna. A sice měli jej ve Staré Bo
leslavi, jednom z nejposvátnějších míst české 
země vůbec. Vždyť tam — podle slov Clau- 
delových — »zem česká vpila svého vládce *,  
takže od té doby naleznete jeho stopy na 
obyvatelích této země, i kdyby se tomu brá
nili, jak chtěli. Stará Boleslav byla toho dne 
slavnostně vystrojena ještě z jiného titulu: 
Byly tam právě ostatky jiného Čecha, jehož 
bytostné prvky jsou takq vstaveny do zá
kladů naši národní kultury a naši národní 
povahy: Byl tam právě sv. Vojtěch na své 
apoštolské cestě svými zeměmi. A byl tam 
nynější držitel Vojtěchova stolce, byl tam 
pan pražský arcibiskup. Jak by mohl chy
bět mezi svými kamarády z Dachau a z Te
rezina? Za ně, za živé i za mrtvé, obětoval 
mši sv. právě nad oním tajemným místem, 
kde se sv. Václav zachytil kruhu věčnosti. 
A starobylý presbytář byl pln kněži osvobo
zených vězňů, seděli tam však také četní 
zástupci úřadů, seděl tam pan náčelník hlav, 
štábu, gen. Boček a zpíval lidovou svatovoj- 
těšskou piseň s celým tim ostatním nabitým 
chrámem tak srdečně, že jsme měli dojem, 
že přece jen se něco láme v té naši dávné 
chladnosti, která se tolik stydí přiznali se 
veřejne i oficiálně, že nejsme takovými ne- 
věrci, za něž nás zejména různi naši ne- 
příznivci rádi vydávají.

Malé polabské město nás mezi tim už če
kalo na náměstí. Na to, že jste v Polabí, vás 
upozorňovali již v kostele samotném. Zpí
vali tam totiž Třebízského modlitbu za vlast.

Nejkrásnější oslavou jubilea sv. Vojtě

cha bylo dne 15. srpna biskupské svě

ceni J. E. dr. Joseja Hloucha v Olomouci. 

Jim. se značné části někdejší Vojtěchovy 

diecése dostává mladého arcipastýře, 

jenž se všemi silami vynasnaží o zacho

vání, o rozkvět Vojtěchova dědictví. — 

Nově vysvěcený biskup, nový článek 

v tisíciletém proudu apoštolské tradice, 

uděluje své prvé velekněžské požehnáni. 

Za ním spolusvětitel, arcibiskup pražský.

V originále se prosi za vltavské kraje, tam 
jsem si však všiml, že'volali k Beránkovi za 
kraje polabské. Zase tam stála čestná rota, 
zase tam stály všechny místní spolky se So
koly v čele. Slunce hřálo, jako ostatně celé 
toto léto, přímo nemilosrdně, když se po mši 
sv. ubíral průvod kněži od sv. Václava na 
náměstí. V čele kráčel patriarcha pražského 
kněžstva, J. M. pan velmistr křižovnický Dr. 
Josef Vlasák. I on měl toho dne dostat výraz 
uznání za své celoživotní hrdé češství, které 
bylo tak nenáviděno okupanty Chvalský 
vikář František Štverák, jehož dva nebo tři 
ustřelené prsty a prostřelené plice ještě 
jistěji než medaile za chrabrost, kterou toho 
dne dostal, dokazuji, že nelenošil v době po
roby, předsedal shromážděni, v němž pro
mluvil ohnivou řeči pan arcibiskup, připo
mínaje, jak čestně katolické kněžstvo do
vedlo spojit své poslání duchovni s pocho
pením pro útrapy a potřeby vlastního poko
řeného národa. A pan arcibiskup, jenž je 
dnes nejvyššim representantem českého 
kněžstva, opakoval jeho jménem i do bu
doucna slib téže věrnosti a obětavosti pro 
národ, k němuž ostatně zavazuje kněžstvo 
i jeho posláni pastýřské a vzor Dobrého Pas
týře, jenž dává život za ovce své. Po velmi 
krásné řeči pana náčelníka hlav, štábu, jenž 
opět veřejně děkoval jménem presidenta re
publiky, jménem armády, za všechny ty po
vznášející příklady českých kněži, po řeči 
předsedy Z. N. V. v Čechách a předsedy 
S.O.P.V. Ladislava Kopřivy přistoupil gen. 
Boček k dekorováni jednak in memoriam 
kněži padlých, jednak kněži živých. 17 kněži 
z Čech dostalo in memoriam uznáni svého 
národa, mezi nimi na př. opat emauzského 
kláštera Dr. A. Vykoukal O.S.B. Vyzname- 

(Dokončenl na str. 2.)

Karel Hynek Mácha:

Svatý Vojtěch
. (3. část.)

Radostná jde pověst po vši vlasti 
ztud. kde Vltava se řeka rodí, 
až kde Sněžka, k nebesům se tyči 
v středu hor to hrdých. Krkonošů, 
všude hlas se rozléhá radosti, 
že se Vojtěch opět k vlasti vraci, 
Vojtěch svátý, země české otec. 

Nad Zelenou horou slunce stoji, 
kolem hory množství lidu čeká, 
po obleze celé ani mráčku.
.4 j. tu velebný sem muž se blíži, 
vzhůru na Zelenou horu vstoupá; 
žíněným je šatem přioděný, 
kroky jeho silná húi podpírá. 
Vystoupiv teď na Zelenou horu, 
v prach tu klesne, k zemi hlavu kloní, 
vlasti své tu půdu mnou líbá, 
vroucně k Bohu, k Pánu se tu modli, 
od modlitby vstana zemi zená. 
Bouře mdle tu zdaleka již hučí, 
mrak za mrakem nad hory se vznáší, 
o hřbet hory oblak se rozráží; 
zakrývá se již za mraky slunce. 
Hučí vítr, mrak se níže nese;
co nevěsta již se s nebem pojí 
šírá země t vlhkém obejmuti; 
hustý déšť se kol a kolem leje; 
nad horou jen rozevrou se mračna, 
Zelená jen hora v slunci stoji, 
ostatní je země deštěm skryta. 
Na kolena lid tu kolem klesna 
v udiveni volá: »Svatý Vojtěch.'«

•
Náš první veliký básník se těmito verši při

hlašuje k naši křesťanské národní tradici. Je to, 
nový dúkoz. jak nerozlučnou, takřka mystickou 
jednotu tvoři jednotlivé generace národní, jak 
velkou nejenom, náboženskou, nýbrž i národní 
povinnosti je ‘edp naše národní světce znát, k nim. 
se hlásit, a to nejenom snad zevně, nýbrž hledět 
vniknout do jejich myšlenek. K tomu letošní 
svatovojtěšské slavnosti měly přispět a můžeme 
směle doufat, že přispěly. 1 to letošní sucho nám 
připomíná naši totožnost s generacemi předků. 
Kéž bychom i z něho vycítili hlouběji svou zá
vislost na Nebi, kéž by i ono nás naučilo se vrouc
něji modlit.

List generála T. J. 
arcibiskupu pražskému k oslavám 
Svato vojtěšským

Excellence!
Ve chvílích, kd.v mají vyvrcholit! slavnosti 

k 950. výročí mučednické smrti sv. Vojtěcha, ne
chci při nich ani já chybět!. 1 Já připojuji tedy 
svá vroucí přáni zdaru a pokorné své prosby 
k přáním a prosbám tolika věhlasných mužů a 
církevních knížat, mimo to pak oznamuji s ra
dostí, že budu jaksi na slavnostech přítomen 
svým assistentem pro slovanské provincie R. P. 
Antonínem Prešerenem.

Chápu plně, jak veliký význam má toto vý
ročí: jestliže totiž v kterékoli době a v kterékoli 
zemi je užitcčno oživovati v paměti příklady 
svátých, -platí to především o této slavnosti, při 
níž si oživujete život a učeni sv. Vojtěcha, jenž 
se stal v zemích vašich původcem a vzorem pra
vé křesťanské obnovy, jenž světlem ctnosti svých 
zazářil před kněžstvem světským i řeholním, jenž 
jsa vzorem svého stádce, konečně je krvi svou 
ve víře upevnil.

Je proto každému zjevno, jak hojné plody mo
hou4 tyto slavnosti přinést! v každém stavu va
šeho národního společenství. Aby se to skutečně 
stalo, budiž mi dovoleno jménem a v zastoupení 
nejmenšího, Tovaryšstva Ježíšova — jež vždy 
s radostí pracuje mezi národy vychovanými ve 
víře sv. Cyrilem a Metodějem — vyjádřiti Vaší 
Excellenci své vroucí přáni, aby Bůh všemohou
cí na přímluvu sv. Vojtěcha svou milosti a svým 
požehnáním udělil vám všem, především pak 
nástupci sv. Vojtěcha na stolci pražském a sta
roslavné, skvělé slovanské rodině sv. Benedikta, 
již sv. Vojtěch do českých zemi přivedl a která 
byla nedávno obnovena, opravdový mír, bra
trskou shodu myslí a srdci, pevnost v neohrože
ném vyznáváni viry a konečně blahodárný roz
voj všeho vašeho podnikáni.

Líbaje uctivě posvátný prsten jsem Vaší Nej- 
důst. Excellence služebník v Kristu

Jan Janssens. 
Generál Tovaryšstva Ježíšova.

Poláci na slavnostech
Podle dopisu J. Exc. ndp. p. kardinála Hlonda 

ze dne 8. srpna 1947, kíerý byl dnes J. E. ndp. 
arcibiskupovi pražskému doručen prostřednic
tvím čsl. varšavského velvyslanectví, účastni se 
svatovojtěšškých slavnosti lGčlenná delegrace pcl- 
ská. Povede ji v zastoupeni Jeho Eminence J. Ex. 
ndp. biskup z Plocku Tadeusz Zakrzewski. Účast
ni se jí dále J. E. ndp. biskupové hnězdenský, 
L. Bernacki. a turnovský K. Pekala, kanovníci 
Dr. Nowacki, Z. Kaczynski, prof. D. Pacyna, P. 
Dr. J Gozdziewícz a 9 laiků s prof. Dr. Odnre- 
jem Wojfkowskim z Lublina v čele.

Np. kardinál píše mimo jiné v tomto dopise: 
»S celým srdcem připojuji se polští katolíci 

k pražským slavnostem ke cti společného Patro
na, modlíce se prostřednictvím jeho za Boži po
žehnáni pro obě bratrské země i za ochranu vše
mocné Boži Rodičky pro naše národy.«

Polská delegace přijede do Prahy v sobotu 
23. srpna o 18. hod. (Wilsonovo nádr.) a odjede 
z Prahy ve středu dne 27. srpna o 23.10 hod. — 
Pražané jistě jim připraví srdečné uvítánu
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Odešel, aby se vrátil
(Dokončeni se str. 1.) 

ské obludy, které se navzájem požíraly — 
ale Vojtěch vytrval! Přinesl čisté evange
lium Kristovo, a setkal se s nevázanosti, 
k jaké dovede jen pohanství člověka snížit 
— ale Vojtěch vytrval! Vyvraždili mu brat
ry — vite, co«to znamená? — Ale Vojtěch 
odpustil a zapomněl, protože to byl jeho lid 
a on byl jeho pastýřem!

Toto všechno, na pohled krásné a ušlech
tilé, je s naši strany přece vypočteno na 
vnější dojem. Abychom pochopili ryži kře
sťanskou a apoštolskou duši Vojtěchovu, je 
třeba sestoupit mnohem hlouběji, až tam, 
kde se protínají dvě oblasti, lidského úsilí a 
Bežiho tvůrčího působeni.

Mluvit lidem o Bohu, a to tak, aby uvě
řili, mluvit jim o lásce k bližnímu, a to tak, 
aby viděli v bližním Ježiše Krista, mluvit 
o mravni čistotě, a to tak, aby se ji dali ne
jen uchvátit, nýbrž aby čisté žili, osvěcovat 
prohlubně lidského srdce božským světlem 
a teplem, aby to srdce zjihlo, potýkat se 
s lidskou zatvrzelosti a rvát se s lidským 
cynismem — toť úkol nad lidské sily, toť 
sféra, kde člověku prostě selhává dech. 
Tam je i světec v nejpravdivějším slova 
slova smyslu odkázán na Boha, který tuto 
doménu nikdy nikomu nepostoupí.

To je základní pravda jakéhokoliv apošto
látu — časově stejně dnes jako před tisíci 
lety — a kdo ji nechápe, ať se neodvažuje 
přiblížit se duším. Tato pravda, vytrysklá 
z prvotního křesťanství a za života Vojtě
chova ještě tak živá, jako žhavá láva na
plňuje duše všech velkých světců této doby, 
kterým jejich mnišstvi nijak nepřekáži, aby 
byli velkými apoštoly a pastýři duši.

Není tedy pravda, že Vojtěch utíká s bo
jiště a není pravda, že opouští svěřené stáli
ce. Bušil na srdce lidská, a nevykřesai 
z nich ani jistérku, prosil a zapřísahal, ale 
jeho hlas byl hlasem volajícího na poušti. 
Když takto vyčerpal všecky lidské mož
nosti, sahá k prostředku, který jistě neselže: 
odejde do samotv, zavře za sebou dveje kláš
terní cely, zhroutí se na kolena. leží před 
Bohem jako pes. »naléhá a zapřísahá se vší 
trpělivpsti« za svůj národ a lid sobě svě
řený. A jestliže še ještě jednou otevrou 
dveře cely a Vojtěch vystoupí ze svého 
ústrani, bude to jen proto, aby dovršil dilo 
apoštolské modlitby oběti vlastního života, 
neboť »nemá větší lásky než ten, kdo klade 
život za své přátele.«

To jest tedy světec, jehož lebka putovala 
•po českých vlastech: mnich a apoštol bez ha
fly. který se vzdal radosti z osobních úspě
chů a postoupil je 'jiným, a td proto, aby 
byly plnější a trvalejší..

naných kněži živých bylo 33, mezi nimiž 
zmíněný již pan velmistr Vlasák, J. M. me
tropol. kanovník Dr Otakar Švec, kapitulní 
vikář diecése budějovické J. M. Jan Cajs, 
sedm kněži z Tovaryšstva Ježíšova (také 
mezi mrtvými byli dva) a řada jiných kněži 
z různých diecési a řádů.

Bylo dávno po po.edni, když byla skon
čena tato část slavnosti Právě v té chvíli 
opouštějí ostatky sv. Vojtěcha Starou Bole
slav. Aulo, jež se na 120 dni proměnilo v kapli 
s posvátnou lebkou a projelo tak všechny 
země koruny svatováclavské, míjelo slav
nostním tempem i tento zvláštní špalír, jehož 
jednu stranu tvořila čestná rota, druhoú du
chovní legie českých kněži, na jejichž prsou

velebnosti, jenž všecko naplňuje, všecko oži
vuje, vše posvěcuje, prostě Bůh, jehož ne
konečná moc, dobrota a krása od věků 
uchvacuje a strhuje všechny citici tvory, od 
cherubínů a serafínů přes básníky a mystiky 
až po malého skřivánka, který se »zajiká 
v oblacích horoucnosti a něhou«, jak to 
hezky vyjadřuje Jan čep ve své povídce 
Letnice. Protože lidé jsou jakživi jedno
stranní, může se přihodit, že leckdo zůstane 
u této velebnosti Boží stát, že sí řekne, že 
všechno ostatní nestojí za žádný zvláštní 
zájem, že všechno ostatní by se mělo nejra
ději rozplynout, nebo že všechno ostatní je 
zde jen proto, aby se to Bohu obětovalo, při 
čemž obětováním rozumí spáleni a zničeni. 
A' takový typ při nejzbožnějšich úmyslech 
se stane nejochotnějši podporou nejneživot- 
nějšiho pravičáctvi. Francouzské 16. a 17. 
století má plno takových opěvatelů velikosti 
Boží, vedle nichž klidně rozkvétají raciona- 
listické salony nevěrců na jedné straně a 
nevýslovná bída drobných lidí na druhé 
straně. Takoví lidé totiž vidi i v Kristu jen 
nejmajestátnější oslavu Boži ve smyslu velké 
podívané, kdy se zatmivá slunce, kdy pukají 
skály, kdy umirá Bůh ke cti a slávě Boží. 
Ti lidé zapomínají, že to vše se děje z lásky 
pro člověka, že účelem Dříchodu Kristova je 
sice sláva Boží, které se však dosahuje tím. 
že se člověku přináší láska a radost a blaže
nost, že účelem příchodu Kristova je přive
deni marnotratných synů nazpět do náruče 
Otcovy. Lidská jednostrannost zaviňuje tedy, 
že mnohým lidem se velebnost Boží stane 
takřka výlučně předmětem estetické kon- 
templace, jistěže ve smyslu opravdu nábo
ženském. jež je však činí nevnímavé pro sku
tečný život, která je činí nesnášenlivé pro 
všechny méně chápavé a bludně chápající, 
která je čini tvrdé a příliš přísné k hřešícím.

Upozornil jsem, že je to typ lidi jedno
stranných, lidí, jejichž vášni není zrovna do
mýšlet věci, jejichž vášni není jednotnost 
v jejich vlastním nitru a všude kolem. Na
proti tomu skutečný náboženský »ievičák« 
má všechny tyto vlastnosti. I u něho je na 
počátku všeho nesmírná velebnost Boží. Při 
tom však ví, jednak že Bůh ve své pravé 
podstatě je našim smrtelným zrakům nedo
sažitelný, jednak že všecko kolem nás je dí
lem jeho rukou, že ve věcech stvořených tře
ba hledali jeho a milovat! jeho. Proto se ta
kový člověk s bratrskou sympatii zajímá 
o všechno tvorstvo, snaží se je co nejlépe 
poznat. A tak tato zbožná sympatie je vzpru
hou všestranného pokroku. Je to především 
sympatie k člověku, Ví totiž, že rpropter 
nos et propter nostram salutem«, že pro nás 

■ a pro naše blaho Bůh sestoupil mezi 'nás. 
Bůh tak miloval člověka, člověk musí být 
tedy lásky hoden. Důvěra v člověka, víra, 
že Bůh stvořil národy a ovšem především 
jednotlivce »sanabiles«, jak to kdesi říká 
Písmo, t. zn. uzdravitelné. to znamená ta
kové. že z nich něco kloudného může být, 
tof jeden z podstatných rysů křesťana ne 
pořád již levicového, nýbrž důsledného křes
ťana vůbec, jenž béře vážně pravdy své viry 
a domýšlí je do důsledků. Proto je to člověk 
vyjednáváni, člověk, který doufá, chcete-li, 
člověk kompromisů, k nřn ž sahá však jedi
ně proto, aby došel dál, aby zachránil, co se 
dá. V celém tomto svém chováni se hrdě 
dovolává na celý ráz křesťanství, autentic
kého křesťanství, které tuto bezmeznou úctu 
ke každému člověku, zejména k -chybující
mu a bloudícímu člověku takřka na každé 
stránce svých svátých knih hlásá. Kristus, 
Dobrý pastýř, jenž nechává devadesát devět

Svěiec a Pantheon
Jedna č.enářka si stýská, že se ostatky sv. 

Vojtěcha na své visitaci zastavily i v t. zv. Pan
theonu Národního musea. Prý není důstojná svět
ce tato sin. pojmenovaná po rozpačité antické 
sbírce všelijakých model římských, řeckých, al. ta
kých i asijských a vyhrazena zásluhám někdy je
nom poliUckostaanickým. Lépe nesláti o světskou 
pompu a sv. Vojtěcha neexponovati. Ale uvažuj
me o věci i s druhé stránky. Názvu pantheon se 
té síni dostalo nc z pohanství, nýbrž z romantic
ké módy a palitcrámiho verbal ismu, který na 
pohanství rozhodně nemyslil. V podstatě je Pan
theon určen k poctě osobám o národ opravdu za
sloužilým. Sv. Vojtěch sám dvakrát se přes všech
na zklamáni vrátil milosrdně a kněžsky ke svým 
nestálým Čechům. Chce-li jej národ dnes uctili 
také v Národním museu, možno se tomu bránit? 
Bylo by to v duchu biskupa, který za svého po
zemského přebýváni v Čechách navštěvoval i mí
sta nejzatvrzelejší, krvavá a nelidská obít ště 
pohanská? Je pravda, jsou mezi námi lidé, kte
rým je sv. Vojtěch lhostejný, nebo kteři chápou 
ještě tak jeho nesmírné zásluhy o středoevropskou 
vzdělanost, nedovedou však pronikat! k jeho sva
tosti. Ale to by mu nebylo důvodem, aby se jim 
vyhýbal, nýbrž důvodem, aby k nim šel jakLŽlo 
křesťan a tím spíše jako světec, který přece pod
stoupil mučednickou smrt mezi pohany. Navšlívíl-il 
síň v Museu, neubude mu tím. nýbrž právě při
bude jasu. Nc z nás, ale z jeho křesťanské lá' ky. 
Což když se u nás probouzí poznání, jak velice 
mezi osoby, zasluhující naši úcty, vděčnosti a pa
měti. patři právě světci? Jak bez nich je ten 
jejich zástup v Penlhconu necelý, ochuzený o.nej- 
větši lesk. Národ Jistě nemůže sv. Vojtěcha uctili 
nikde slavněji, než v chrámě a nc jslavnNši kathe
drale svatovítské, která je nyní jaksi i jeho bis
kupským chrámem, ale i kji.vž státnici, vědci a 
umělci, jichž bronzové jaidoby jsou v Národním 
museu, nemohou mítl sochy u sv. Víta, všechna 
sláva jejich, a sláva, naděje a život našeho ná
roda volá Ješ!ě po našich světcích. Tož i z toho 
důvodu mohl a musil sv. Vojtěch navštívit Pan
theon. i* 1.

ovcí na poušti a jde hledat jedinou, která 
se ztratila, bude vždy ospravedlněním to
hoto postoje, stejné j^ko -Kristus. obědva
jící s publikány a jinými podezřelými indi
vidui a budící tím rozhořčení u těch, kteří 
se považovali za čisté a nade všechny ostat
ní povznesené. Kristův přiklad, Kristova 
slova zni bez ustáni, jako výron věčného 
božství duší takového křesťana a pudí jej 
k neúnavnému srovnávání, do jaké míry ta
to věčná slova uskutečňujeme, pudí jej k to
mu. aby co nejvicc lidi co nejživěji pocítilo, 
že Kristus i pro ně přišel, aby tedy, máme-li 
být všichni křesťané, nebylo na jedné straně 
biahobvtných a na druhé hladovějících, aby 
veliká slova o křesťanském bratrství a z ně
ho vyplývající lásce nebyla pro nás pouhou 
obžalobou.

Pravicový člověk to vše má lehčí. Není 
posedlý vášni po vnitřní jednotě, neptá se 
přiliš, zda se jeho jednáni vždy a ve všem 
shoduje s pravdami viry, je svou povahou 
nakloněn nepřikládat ani nejsvětějším slo
vům přílišnou závaznost a vůbec skutečnost, 
přijímá jako samozřejmost fakt, že theorie 
a praxe jsou rozdílné, že praxe má prven
ství. kterému se theorie bez skrupuli při
způsobuje a ne naopak, je nakloněn divati 
se na člověka skepticky, nevěří, že by se 
u něho mnoho a vůbec něco pořídilo prav
dou a láskou, spoléhá raději na různé jeho 
složky živočišnější, na všechny možné dema
gogie a v neposlední řadě na silnou ruku, 
na zastrašování, na teror.

Lidstvo se skládá z těchto různých po
vah, jako se svět celý skládá ze dne a noci, 
z jara a zimy, jako se skládá z protiv vůbec, 
které právě svým srážením a vyvažováním 
život podmiňuji a život rozvíjejí. ak.

Pozdrav z cesty
»Snad nechcete na Slovensko?« divila se mně 

pani Krákoravá. »Vždyť prý ie tam jaksi ne- 
klidno. mysli roz jitřené a vůbec. Nebolíte se. že 
vás tam spolknou?«

Zadumala isem se. probádala honěni ledví 
své» a hle! shledala isem. že se neboiím. Tak 
isem icla. A šťastně isem dojela. Přiznám hned, 
že rozetřených myslí jsem tam nepostřehla, 
k polykáni Cechů se iaksi také nikdo neměl. 
Zato 1sem zjistila, že jsem tam v zemi naprosté 
svobody, kde chudý lid smí nadávat i na pány. 
V lokálce ze Spišské Nové Vsi do Levoče jsem 
měla potěšeni zočit občánka, jehož sebevědomí 
bylo tlm ilstěíší. čím méně jistá byla íeho chůze. 
A ten hlaholil v různých variacích totéž téma: 
»Já tym komunistom mósim zuby vyrazit, hoci 
ma to bude stát tri tisíce.« Bližší důvod, proč na 
své bližní s hvězdou tolik zanevřel, nám neudá
val. jen ái je v dalším rozhovoru pletl s různými 
iednokonvtniky. Hádám, že u nás v Cechách by 
z toho vznikla bouřlivá protestní debata celého 
vlaku. Slovensko se ien usmívá. A tím se jaksi 
lišíme.

Jak vyzplvaý svou chválu na Levoču, když 
mám po cestovaní pero trochu ochraptělé?

Město, kam vane leště svěží vítr z Tater, 
městečko starobylé, lemuž bylo za kmotra ještě 
třinácté století. Tu byl někdy před 300 lety vy
tištěn slavný kancionál Třanovského »Cythara 
«anctorum«. tu v Levoči byl prvně vydán Ko
menského »Orbis pictus«. Levočská řezbářská 
škola (taková prostá, nehonosná slova), kolik 

geniálních rukou sdružilo se v ní. aby skrze 
uměni byl oslavován Pán! Tvořili anonymně. 
Dnešnímu člověku, vlekoucímu se životem s bře
menem vysvědčeni, diplomů, titulů a ctižádosti, 
ie lato skromnost středověkých umělců asi ne
pochopitelnou. Jen křesťan může pochopit.

Chcete-11 se zahledět do blažené krásy Panny 
Marie, tož se 1cn přijďte podívat na tyto vyřezá
vané slovenské Madony. A ze všech netkrásnělší 
ie ta. která stojí u sv. Jakuba v Levoči na hlav
ním oltáři. Je to trojdílný gotický oliářni obraz, 
řezba tak podivuhodná, že Angličané za ni na- 
biželi 20 milionů. Levočtí neprodali. Dík za to. 
Můžem se očistit a osvěžit líbezným úsměvem 
panenské Matky, můžem dosyta i my chudi ob
divovat sílu uměni, jež dokázala v dřevo za
chytit tolik lidského i nebeského půvabu. 
A krásnou 1e i socha, zvaná ‘Panna Mária Le
vočská«. jež shlíží na poutníky shora oltáře na 
Mariánském vrchu u Levoče. Korunovaná dívka 
Páně, pramen vlasů jí stéká na plášť, královna 
s žezlem milosti v rukou a s úsměvem v tváři 
takřka živá I jesuitský kostel má hlavni oltář 
s přemilou Pani, opravdu přemilou i očim 
v tomto zpodobnění.

Levoča ie klidné město, choďte si uprostřed 
cest sotva vás přejede auto. Z Vysoké ulice do
hlédnete na obzoru křivku Tater, nebe ie tu 
čistě modré, i kdvž déšť zprudka omývá městské 
brány a zbytky hradeb, chce se vám chodit uli
cemi mezi starodávnými domy, po hrbolatých 
chodnících, dlážděných velkými kameny. Stře
dověká klec pokuty — pranýř — je letos nově 
natřena, svítí tyrkysové zelenou a červené muš
káty arkýřů renesanční radnice se usmívají na 
venkovanku, která sí tu na chodníku rozložila 
malý krámek s ovocem.

Minulost města se utekla do domu v postran
ní ulici pod náměstím: objevíte ji tu pod heslem 
»Museum«. Věřte, stoji zato stisknout kliku 
u dubových vrat. Najdete tu všechno možné 
v pěkně uspořádaných místnostech přizemku 
1 poschodí. Turecké zbraně, jež kdysi tolik řádily 
v dějinách Slovenska, drátěné košile a vůbec 
kompletní rytířskou garderpbu, můžete tu ob
divovat vykopávky z doby kamenné anebo por
trét vousatého Františka Josefa I.. ako sa ván» 
páčí. Snad vás bude méně zajímat model zrůd
ného děcka o dvou hlavách, které se v Levoči 
narodilo v roce 1554, ale rozhodné si povšimněte 
meče; kterého používal levočský kat při popra
vách. Na meči ie totiž nápis se slovy, která vy
slovoval mistr popravčí dřív nežli ťal. »Keď dvi- 
hám tento meč. praiem ti. biedny hriešniku. ži
vot věčný!« Cítíte, co vše vane z těchto slov? Ne 
msta, ne nenávist, ien spravedlnost diktovaná 
láskou, jež trestá raději zde na zemí, aby za
chránila před trestem věčným. — Pak přišla 
humanita, potom gestapo. A trestaji-li katí 
novověku, jaká slova by bylo třeba vyrýt na 
jejich meče? A po dalších staletích by teprve 
lidé pochopili, co bylo temnější, zda středověk 
či doba elektřiny.

V levočském museu je také oddělení církev
ních památek. Tož tady může člověk pochopit, 
co znamenala zbožnost dávných časů pro umě
leckou inspiraci.

Oprýskané obrazy, otlučené sochy ä prasklé 
řezby — vše to sí uchovalo svou vnitřní zář 
i pod nánosem stáří, onu zář. kterou je prosvět
leno každé pravé uměni, puncované samým Bo
hem. Hleďte, ten bezruký král David, který tu 
stojí stranou, ie stále útočný a žhavý, jak ho 

stvořila požehnaná ruka neznámého řezbářc. ie 
stále mladý, i když pod nánosem času zčernal, 
plášť, zakletý do dřeva, přece mu vlaje, téměř 
cítíte ieho závan a diváte-li se na Davidova po
otevřená ústa, už — už čekáte, že promluví.

Vraťme se však do přítomnosti! Levoča, milé 
městečko, má nejen renesanční radnici, tři ko
stely. pověst o vlastní Bílé pani, má také dům 
Bobotniků s dvěma hvězdami na štítě a dům 
Demokratů se štítem bez hvězd. Ale oba domy 
mají k sobě přes celé náměstí, tož myslím, že 
zachovávají klid a rozvahu. Pan tajemník komu
nistické strany mi ovšem u náhodného stolování 
tvrdil, že pouze oni (rozuměj komčmisté) nás 
Cechy vidi v Levoči rádi, ti ostatní prý atd.

pane tajemníku, moc vám nevěřím, všichni 
levočští byli k nám hodni, třebaže \e nás sesy
palo na Levoču hned pět set. (Právě tu sjezdo
vali katoličtí učitelé v rámci Matice Cyrilometo
dějské.) Pan kaplan se vůbec nemračil. když mu 
tvor neznámý přetrhl odpoledni siestu s odváž
nou prosbou, zdali by jeho přímluva ml někde 
nezabezpečila možnost složit kufr i kostru k pře
býváni. Ochotně se vydal na pouť po známých 
a byt se našel. Stejně ochotně nám otevřela 
dvířka do svého srdíčka malá Margit, v malé 
chvilce isme byly velké přítelkyně, s naprostou 
samozřejmosti se vodila hned se mnou méstem 
za ruku. Nevím, jestli ta osmdesátiletá staruška, 
u které isem týden bydlela, iešté někdv přijede 
do Prahy, ale svou adresu jsem ji napsat mu
sela. Pěkně jsme se rozloučily, staří lidé tak 
snadno pláči!

Tak isem zase doma u nás a oanl Krákoravé 
upřímně radím: »Jen jeďte na Slovensko! Ale 
s přátelským úsměvem. Pak budete určité přá
telsky uvítána.« Marie Holková.

Levice a pravice
Takřka mimochodem jsme nedávno četli, 

že zanikl francouzský katolický týdeník 
»Le Temps présent -., bývalý Sept, jenž měl 
takový zvuk v životě francouzských katolic
kých intelektuálů v době habešské války a 
v době občanské války španělské. Byl to 
časopis t. zv. levých katolíků. Bylo to v do
bě, kdy komunisté provozovali t. zv. politiku 
podáváni ruky a kdy se tedy i mezi kato
líky tu a tam uvažovalo, zda je možno tu 
ruku přijmout. Říkám tu a tam. protože ne
bylo třeba příliš dlouhého uvažování k po
znáni. že to možné není. Že by buď komu
nista musil přestat být komunistou nebo ka
tolík s katolíkem. Ale toto sbližováni s ko
munismem nebylo vlastni podstatou Septu a 
nelze proto říci, že zanikl proto, že »v době, 
která nutí každého k jasnému a jednoznač
nému rozhodnutí, ukázala se jeho linie pře
žitkem« Lidé, kteří stáli u počátků Septu, 
věděli jistě velmi dobře, co chtějí, a jejich 
katolické rozhodnuti bylo naprosto jedno
značné. A je-li na př. Maritain. jeden ze spo
lupracovníků Septu, dnes velvyslancem u Sv. 
Stolice. neDotřebova! proto měnit a nezměnil 
svoje názory, jak o tom svědčí jeho nejno- 
vějši řeči, nýbrž je to jen důkaz, že není 
rozporu mezi sv. Stolici a základní linii 
Septu. Za dvanáct let od vzniku Septu se 
však změnila velmi podstatně politická si
tuace ve Francii. Tehdj’ tam nebylo žádné 
politické strany katolické, dnes je MRP ť.;k- 
řka největší stranou Lidé Seotem vychovaní 
jsou dnes v ni. takže lze doufat, že také ieho 
ideje budou v ni působit. Necht si však Sept 
nebo Le Temps présent zanikl z důvodů ja
kýchkoliv, nelze říci, že by jeho základní 
linie byla přežitkem. Jeho základní linie 
nebylo ani dohadováni s komunisty, ani »le- 
vičáctvi«, což je jen náramně zjednodušující 
název lidí, kteří vidi vše pouze očima stra
nické Dolitiky. A takových lidi je dost i mezi 
katolíky.

Levičástvi. jehož by! »Sept« a později »Le 
Temps présent« representantem, není nic 
jiného než upřimná snaha brát křesťanství 
opravdu vážně, brát je jako kvas, jako život, 
jenž má proniknout v.šechny a všechno. 
I když se názvy levice a pravice ujaly hlav
ně v politice a to teprve asi od francouzské 
revoluce, přece representují oba dva odvěké 
typy lidských povah, s nimiž se každý člo
věk více méně rodi. iako se rodí Sanguini
kern nebo melancholikem, jako se rodi od 
počátku buď v tak zv. člověka praktického 
nebo člověka přemítavého. Takový ideálni 
náboženský »levičák« je člověk, který věří 
v Boha a sice který v něj věří cejou Svou by
tostí. A tento Bůh není pro něho abstrakt
ním výtažkem školského filosofování, nýbrž 
Pater immensae majestatis, Otec nesmírné

válečné kříže dosvědčovaly, že jsou skutečně 
za jedno se svým národem, že jsou s nim za 
jedno ve věci spravedlivé, v obhajobě nej
primitivnějších práv na svobodný, člověka 
důstojný život. Po odjezdu auta, které za
mířilo na Levý Hradec a odtamtud již do 
Prahy, skončily národní hymny den. jenž 
neni bez významu v dějinách Kristovy Cír
kve v našich zemích. Zbýval již jen oběd 
u strážců staroboleslavské Panny Marie, 
Otců Redemptoristů, zbýýalo závěrečné 
kázáni trutnovského prof. Josefa Beneše, 
jenž opět svým způsobem poukázal na smysl 
dne, totiž staré heslo Sušilovo o Církvi a 
vlasti, jež snoubí se v srdci knězově tak, že 
ho každá má půl a každá ho má celé. ak.

Slavný den Staroboleslavský
(Dokončeni se str 1.)



Otázky rodiny
(OdpotM na dopisy: K článku ,Práce pro 'last 

se neplatit.. v č. 31. »Katolíku«.

V dopisech, kterými čtenáři reaguji na články 
svého časopisu, bývají věci podstatné, které by 
nebylo dobře pominout. Tím spíž, když se týkají 
véci tak vážné jako je manželství a rodina. Po
kud jsme na poli služné diskuse, můžeme odložit 
žurna.istický žargon, který může někdy mluvit 
hlasitěji, aby by! vůbec slyšen (v této době znu
děné čtením prázdných vět), 31c nikdy proto, aby 
překřičel protivníka. Poslední článek Katolíka by! 
tedy slyšen a je možno promluvit s! klidně o ně
kterých námitkách a výhradách čtenářů.

Stalo se v poslední době skoro diskusní for
malitou. plát se pisatele článků na legitimaci, 
z niž se čiti oprávněn o věci psát. Pani V. P. 
je na štěstí tak důsledná, že tuto otázku obrací 
i na sebe a odpovídá sl, že ji dávají oprávnění 
mluvit o rodině jeji tři děti. Jsem velmi ráda, 
že to pani V. P. pokládá za dostačující, neboť 
i já mám tři malé děti a nepokládám tedy také 
za nutné hledat další legitimace. Bylo by to ostat
ně dosti trapné, neboť t. č. vyplňuji rubriku 
»povolaní« jako většina žen nic neříkajícím 
»v domácnosti« a musela bych se snažit opřít 
leda o právo demokratické občanky nebo ka
tolické křesťanky, nebo dokonce o právo zdra
vého rozumu, jež se nedokazuje snadno. Člověk 
b.z titulů, který nese označeni »v domácnosti«, to 
má opravdu těžké a plné chápu, že je neuvěři- 
řitelné, že by takový člověk mohl mít o něco 
bytostný zájem, že by něco četl nebo studoval. 
To konečně jen notvrzuje. iak divně smutr.é je 
postaveni žen v domácnosti. Nechrne tedy tělo 
formální otázky za předpokladu, že žena, která 
zná rodinu z důkladné vlastni zkušenosti, smi mit 
na rodinu svůj názor Pani V. P. sc ledy zastává 
názorů prof. Macho! ky a podpírá je F. Peroutkou. 
Vážíme sí F. Peroutky jako nejlepšího úvodní- 
káře a oceňujeme jeho jedinečný boj za občan*  
škod slušnost a práva člověka. Ve věcech nábožen
ských a v pohlavní ctíce však pro nás jeho jmé
no nemůže být autoritou, nechcemc-li sc na této 
půdč spokojit liberální humanitou. (Tím mině 
nám jde o to. nahánět vodu na mlýn komuni
stům, neboť k nim máme stejně daleko jako paní 
V. P.) Prof. Machotka se ve stati nám nepřijatel
né zabýval otázkou t. zv. diferenční plodnosti, 
již se tak rádi zabývají liberální eugenici. Jde 
o známý zjev, že v t. zv. vyšších vrstvách je 
mnahem menši porodnost než ve vrstvách niž
ších. To je zjev vážný, neboť znamená buď jak 
buď ochuzování národa o děti, které by měly 
lepši předpoklady do života nož děti z vrstev 
nižších, a může to konec konců znamenat i sni
žováni průměru. Problém je ovšem složilějšl, ne
boť bychom mohli mluvit i o diferenční porod
nosti měst a venkova, různých povolání, růz
ných vyznáni, a pod. Ale pani, V. P soudí, že 
vědec má jakési licence pro svou potřebu »zjed
nodušení, roztříděni a označeni«, spokojujeme 
se tedy jen rozdílnou porodnosti vrstev vyšších 
a nižších.

Jsme samozřejmě pro to. aby porodnost »vyš
ších« vrstev byla usnadňována a podporována. 
Nesouhlasíme však s prof Macholkou, když na
vrhuje, aby ve vrstvách nižších, méně kvalitních, 
plozeni bylo společenskými zařízeními (tedy vněj
ší moci) omezováno nebo dokonce zamezováno. 
Nejde nám při tem ani o Maehotku, an‘ o ko
munisty, ba ani o dělníky, nýbrž o lidi, jimž 
se násilný zásah do přirozeného řádu vždy vy
msti. Především neni žádný biolog s to vypočí
tat, s iakou pravděpodobnosti se v konkrét- 
n i rodině objeví děti méněcenné nebo nadprů
měrné. Znám velmi ubohé rodiče, kteří proti 
všem předpokladům mají děti až na jedno nad
průměrně nadané Naopak je známo, že v rodi
nách a rodech velmi nadaných se náhle objeví 
dí é méněcenné. Společnost nemá vůbec práva 
bránit dítěti na svět, tím méně když nemůže 
bezpečně říci, jaké to dítě bude Kdybychom pro 
pouhou obavu nebo pravděpodobnost, že se mezi 
dětmi vyskytne dítě méněcenné, zabránili v pří
chodu na svět všem »podezřelým«, podobalo by 
se to morálce lidí — je třeba si tu hrůzu uvědo
mit — kteří pro neurčité nebo 1 důvodné pode
zřeni dovedli zbavit života obyvatele celé obce.

Další závadou, pro niž jšou podobné záměry 
eugenlků neuskutečnitelné, ie neurčitost Dojmu 
méněcennosti Jsou dokonce spory o to. zda chu- 
dinstvi a bida jsou následkem nedostatku inte
ligence a charakteru, čí naopak bida hmotná vle
če s sebou i bidu mravní. Je známo, že každý 
národ si svou inteligenci doplňuje z t. zv. niž
ších vrstev. Diferenční porodnost se ovšem oby
čejné zjišťuje podle příslušnosti sociální. Nej
větším omylem Machotkovým je právě to, že 
svůj požadavek omezováni nežádoucí porodnosti 
spojil s širokým a neurčitým pojmem nižší, mé
ně kvalitní vrstvy. Kdyby mluvil jen o celkem 
výjimečných případech, o případech těžkého za
tíženi, bylo by to méně pobuřující, ač ani tak 
bychom nesouhlasili s protipřirozenými zásahy.

Základním právem člověka je právo na život 
a součásti práva na život je i právo na pokra
čováni života v dětech. Zbavit člověka schop
nosti nebo možnosti plozeni znamená zbavit ho 
násilně části osobnosti. Na tak hluboký zásah ne
má společnost právo, ať již to odůvodňuje zá
jmem společnosti nebo humanitou. Chudé bu- 
d-me mít. vždycky a budou to třebas postiženi 
tělesně i duševně. Je to tajemství bolesti, pro 
něž podle O. Březiny »sladko je žiti«. My mů
žeme a máme usilovat o odstraňování nebo zmir
ňováni bolesti, ale s láskou skutečnou, ne sobec
kou. ne tedy tím. že možnému nositeli bolesti 
odepřeme i to poslední, t. j. život. Můžeme usi
lovat, aby nebylo alkoholismu, venerických ne
mocí, bidy mravní a hmotné, abychom výcho
vou odraďovali lidi nebezpečně nemocné od man
želství a získávali je "pro jiný smysl života; ale 
nemůžeme brát co jsme nedali a na co nemáme 
právo.

Je jistá logika věcí, která se vždv dá do po
hybu. když je porušen přirozený řad. I v my
šlenkách jsou řetězové reakce: kdo nám zaručí, 
kde se zastaví porušováni práva na život, jak
mile se jednou porušovat začne? Po eugenice 
přijde euthanasie (usmrcování nevyléčitelných z 
důvodů humánních), právo na sebevraždu. Po 
zamezování plozeni u lidi nežádoucích z důvodů

Pohled do hlubin biskupských srdci
RNDr Artur

Hlubiny biskupských srdci otevřely své pokla
dy. Jinak nelze vystlhnoutl ovzduší, ktere na
plnilo gotické klenby olomoucké katedrály sv. 
Václava v den Nanebevzetí Panny Marie. Jinak 
nelze také pochopiti ono moře věřících, jehož 
viny zaplavuji celý presbytář po chorové lavice 
biskupů a kanovníků, lavice vlády a generality 
a každé místo do posledního koutečka. A na 
prostorném náměstí před domem seskupují se 
další mohutné zástupy, které nebyly již tak šťast
ny. aby se dostaly do chrámu a mohutným zpě
vem svým provázejí mši svátou slouženou na 
polním oltáři.

Zatim u hlavního oltáře v chrámě skláni 
svoji šij pod ihem evangelia apoštol vyvolený pro 
diecési českobudějovickou. Věřící sami sí jej 
přivedli z jeho příbytku ve slavném průvodě ce
lým s arobylým městem. On oslavenec, střed ve
škerého zájmu, .ide pohroužen do sebe, do roz
hovoru se svojí Matkou, jejíž růženec tiše šeptá. 
Po slavné přísaze v Boha trojjediného na po
čátku obřadů zmlkaji jeho rty a duše jeho se 
noří do milosti, j^ přivolávají ústa světltelů a 
ostatních zde shromážděných biskupů.

Srdce věřícího nevystihne hloubku pohnuti 
těchto nejlepších synů naši svaté Církve z krve 
české a slovenské, tím méně pojme poklady mi
losti, které člni tyto okamžiky posvátnými 1 
plodnými zároveň: Jen tváře soustředěné k li
turgickému obřadu napovídají, čim je právě roz- 
čeřena hladina jejícjo nitra.
' Neni vám, jakoby^vnitřní radostí vždy odu- 

ševnělá tvář pražského arcibiskupa dobrotivě 
oslavence povzbuzovala, aby neklesal pod bře
menem nového úkolu? Jakoby ujišťovala, že mu 
všichni budou pomáhati. Pojď mezi nás. ne
boj se, již se na Tebe těšíme!« V duchu jistě 
již uvažuje o vydatném pomocníkovi, který při 
blížících se poradách biskupských zasedne v je
jich středu. »Naléhavě Tebe potřebujeme, bratře 
Josefe, máme starosti s výchovou mládeže, má
me starosti se svobodnou školou, musíme zabez- 
pečiti kněžský dorost, jest nám vybsvlti řád
nou duchovni správou pohraničí. Pojď a pomá
hej nám v díle biskupském!« Tak slyšíme šeptat! 
primasa českého.

A druhý spolusvětitel. olomoucký světicí bis
kup výrazem své odevzdané tváře ufištuje: «Jsme 
zde v Olomouci sami sirotky, sami bychom po
třebovali pokladů Tvého svátého života, ale po
drobujeme se vůli Boži a. dáváme rádi to nej
lepší v Tobě svým milým bratřím z Jižních 
Cech. Naše diecfcc bude Tebe ještě dlouho pro- 
vázeti svými modlitbami.«

Na čestném prvním místě na straně evangel- 
ni kleci zástupce Slovenska, biskup košický. Jeho 
zrak spočívá pln touhy na pokorné skloněné po
stavě nového biskupa, aby se stal novým člán
kem svaté jednoiy obou našich národů. Vždyť

Dědici svatovojtěšskyj » arcipastyjři Čechů » příteli svatyj
K první cestě pražského arcibiskupa od dob sv- Vojtěcha na Chodsko 

o svatovavřlneckě pouti — 10. srpna 1917 — 
drahému svému při telí ThDr. Josefu Beranovi — Jak. Cvačka.

Ve stopách Vojtichovyjch — hapoštola Chodů 
k nám přišel si se sjetlem — s mírem Boiim. 
s plamenem lásky k věrnpjm Čechám rodu, 
hde viru cesta nás ha národ vede radosti — i hložím. 
Vod vjeků dávnyjch pevný Chodů plémě 
ie strážcem viry, svobody i — Boha 'český zemi. 
Jen z kříže Kristova tu lid černá pro svý srče sílu, 
modlidbou — v mozolech se bez reptáni sklání k svýmu dílu 
Na tutjj půdě kamenitý — tvrdý 
národu hráli vítá Choeko Tebe.
kam Pámbů vod praujeků husadil lid hrdý 
ha nad domovem ijho vtklenul český nebe. 
Co protrpil tu — nadříi se lid choc kyj. 
to enom Pámbů ví ha národ českpj cítí, 
duk hu nás Vojtěch pastpjř roziál voheň Božskyj ■ 
ha z něho na dláních nám vzrostlo-------samy kvítí.
Dyk Tys sám pro národ — Boha — tulíte trpil, 
dnes jeho — i náš — arcipasti/jř scatuj.
do dna si s náma kalich hútrap vypili.
tím srčí Tvýmu je l lid ná.? zlatpj.
Dyk Bohu — národu — Ti Štěpil i náj Hruška — Chod, 
dyk vím. iak hrouda chocká je i Tobě drahou.
Pámbů nás tu pojí — vod hyjčadla-------v hrob — -- ------
ha víra.1 práce, vóbéti sou duší náší vláhou.
Dyk Tebe — Staška — Beneše i Bočka — Chod v Bohu tulíte ctí, 
po Kozínovi. Hruškoví ha Baarovi dál fary bure pevnou zdi, 
dál kvítím — na vjeky tu zářit bure — niž buláckui kroj 
ha láska k Bohu — k vlasti — dál nášemu lidu bure pevná zbroj! 
Tak srcem vítám Té. tu mezi lidem nážím.
jenž národu — f státu, církví ie ísté neidrašŠím — 
dyk ve ©očích eříj jemu — jak Tě srcem zdraví, 
co jeho věrná duše — nad řeč lichou praví: 
Po svátým Vojtěchu — Ty — první — t> chockou zem zas vcházíš 
ha v jeho stopách — lidu hapožtol — dneškem zase kráčíš- 
Dej z duše Sečko — strážnýmu tu rodu,
za keryj prosím: V modlídbách svyjch — nezapomeň Chodů!!

zdravotnč-hygienických může přijít zamezováni 
plození u lidi nežádoucích rasově, národně, po
liticky. Od sterilísace méněcenných ke koncen
tračním táborům byla cesta naprosto logická: 
pro’.omi-li se zásada práva na život na jednom 
místě, lze ji prolomit i na jiném. Dnes, kdy zá
sady mravní i principy přirozeného řádu jsou 
tak zanedbávány, je třeba je spíš zpřesňovat než 
zneíasňovat. Naše morálka nemůže být jen mo
rálkou humanitní, zakotvenou jen v člověku a 
v tomto životě, sentimentálni a slabošskou. Kře
sťanská morálka je tvrdší a hrdinštější, ale stoji 
na ni život vezdejší i příští.

Věnovala jsem šestistránkovému dopisu pani 
V. P. bedně mÍ3ta Ale vynutila si to závažnost 
předmětu I opravdovost pisatelky. Snad ještě 
zbude místo aspoň na dvě poznámky k dalším 
dopisům. Pani M. K. se ptá. odkud ‘vím, že se 
nic nepodnikalo pro rodinné mzdy. Poněvadž 
o tom nevědí ani jim lidé, sledující veřejný ži
vot důkladněji než já, musím se domnívat, že 
aspoň zjevně nic podniknuto nebylo, že se 
věci ani nedostalo náležité publicity, takže 1 mezi

Pavelka

jednota biskupského sboru československého jest 
předpokladem a vzorem pro Jednotu všech vě
řících naší osvobozené vlasti.

Vedle něho vyzařuje velebná postava pastýře 
diecése královéhradecké všechnu svoji dlouho
letou biskupskou zkušenost a dává mu do vínku 
svědomitou vytrvalost pro těžký úkol, jenž vy
volenci nastává. On nejlépe ví, kolik překážek 
a obtiž' bude ohrožovatl nové dílo a proto tak 
vroucně oroduje za svého nového spolubratra 
v nejvyššim úřadě kněžském.

A z protější chorové lavice září zlaté srdce 
biskupa druhé moravské dieoésc brněnské. Oheň 
všech studentských srdci, v nichž zapálil pla
men svátého kněžství, se pojí se slzami odevzda
nosti těch, ve kterých vznitil oheň kněžské obě
tavosti. kteří však podle vůle Boži byli povo
láni r.a mista jiná. V jeho kněžském srdci s? pojí 
modlitby a prosby všech jeho duchovních dětí, 
aby vyprosili svěcenci srdce všech mladých die- 
cesánů. hodně kněžských povoláni a zástupy 
apoštolů v povoláních ostatních.

Všechen tento v šeru chrámové lodi nevidi
telný žár prohřívající citelně duše všech nás pří
tomných, dostává nejvyšši posvěcení ve ztěles
nění samého náměstka Kristova, apoštolského 
nuncia světitele. Jeho mohutná postava vytesaná 
jako z kamene tyčí se na trůně tmavočervenčm 
bez pohnuti. Jen oslovení Stvořitele provází mír
nou úklonou své vysoké mitry. Symbol tisícile
tého Říma.

Jen oko hluboce věřící duše dovede pronik- 
nouti velebnosti církevního tohoto kníže! e-arci- 
biskupa. On to jest, jenž před svým návratem 
k nám prohlásil, že československý lid je zvlášt
ní, snad “řekl i že je tak trochu drsný a dodal, že 
se mu musí přijití na chuť. A důkazy, že tomuto 
drsnému a tak trochu nevděčnému lidu na chuť 
přišel, se mpož.l každým dnem. Vždyť nám dává 

. biskupy hnětené z naší krve, z našich kosti, z na
šich bolesti a utrpení, absolventy krvavých exer- 
cicii z doby poroby, dává nám syny chudého li
du. Tak jako máme své presidenty z chudých 
chaloupek, tak i své biskupy nyní dostáváme 
z nejširších vrstev lidových. Jrou proto lidu blíz
cí, prožívají jeho bolesti i radosti tak jako my a 
co je nejdůležitějši, znaji i cesty k duším' bratři 
dosud bloudících, v nitru s-vém však dobrých. 
Není to vše přesvědčivým důkazem toho, že náš 
lid, nás všechny zná náš zástupce Svatého Otce 
jako jeden z nás?

Upřimné jest proto naše ujištěni, které tlu
močíme v ten o slavný a významný den našemu 
československému zástupci Svatého Otce, že od
měnou za velké pochopeni naších potřeb a za lá
sku prokázanou nám výběrem našich pastýřů se 
po celý život svůj chceme nořiti do úmyslů hlu
bin srdcí našich biskupů 

akademicky vzdělanými »našimi« lidmi málokdo 
vi, co vůbec rodinná mzda jest. Nemohu ovšem 
vědět, co se bez výsledků podnikalo neveřejně. 
Vi-li o tom pani M. K., dovoluji si ji prosit, 
aby nám dala alespoň stručnou zprávu, neboť 
nevidím důvodu, proč by se to muselo tajit.

Muži, kteří se nemohli oženit pro nedostatek 
zdrávi a o nichž píše pan F. K., nemohou ovšem 
na sebe vztahovat slova o sobeckých starých 
mládencích. Maji cestičku slzavým údolím vy
značeny jinak a přelo jim patři stejná úcta jako 
ustaraným otcům. Smyslu rodinné mzdy však 
pan F. K. neporozuměl. Nejde vůbec o nějaké 
sankce vůči mužům, kteří se z jakéhokoliv dů
vodu neoženili. Jde o spravedlnost: aby svobod
ný měl tolik, kolik slušně potřebuje, a aby ro
dina měla tolik, kolik přiměřeně potřebuje. Aby 
svobodný neměl více než potřebuje, pokud rodina 
má méně než potřebuje. Aby liberalistická zá
sada stejné odměny za stejný výkon byla do
plněna křesťanštější zásadou odměny podle so
ciální funkce a skutečňé potřeby.

Dagmar J e c h o v á.

Pražané!
Dnem 18. srpna vrátí se ostatky svátého Vojtě

cha z Levého Hradce do Prahy.
Cesta těchto svátých ostatků po Cechách a po 

Mcravě se podobala triumfálnímu nrůvodu slav
ného vítěze. Diky Bohu za vše. nebot. kamkoliv 
svátý Vojtěch xaputoval. všade byl radostné a 
nadšeně přivítán ode všech, bez rozdilu. Vpravdě 
slavnosti celostátní!

Letošní jubileum sváto vojtěšské má vyvrcholit 
ve dnech 22.—25. srpna v Praze. Připutuji zá
stupy z Cech, Moravy a Slovenska. Přijedou i Po
láci. zástupci Belgie, Francie, Holandska.

Chci doufat, že Praha, naše stověžatá Praha, ne
zklame a nedá se zahanbit venkovskými městy.

Praha jistě oslaví jubilejní výročí svého první
ho českého biskupa co nejdúsfojněji. Zejména 
účasti při slavnostním průvodu převezeni ostatku 
z Pantheonu do katedrálního chrámu v sobotu 
23. srpna dokáže veřejně svou vděčnost a věrnost

Spoléhám na vás a věřím ve vás!
V Praze-Hradcanech 13. srpna 1947.

t Josef, arcibiskup.

Ke školské neděli 31. srpna 1947 
Škola.

Školy vznikly vlastně jako pomocnice a téměř 
(lupínek Církve a roolny. Z toho plyne, že veřejné 
Školy nemohou býti v rozporu s rodinou a Církvi, 
ale mají se podle možnosti s oběma shodovat!. 
Skota, rodina a Církev mají tvořili takřka jednu 
svatyni křesťanské výchovy, nemá-li se škola 
upinc niinouti svého cue a zvrhnout! se v moro
vou nákazu a zhoubu mládeže.

To také vcře.ně prohásii laik, zahrnovaný ve
likými chvá.ami pro své spisy o výchově m.á- 
deze — ačkoliv je nemůžeme ve všem doporučili, 
poněvadž v sobě skrývají nesprávný iiberahstic- 
ký názor; — napsal v nich: »Neni-li škola chrá
mem, Je peleší,« a na Jiném místo: »Neni-li ve 
výchově mládeže Jednoty mezi literním vyučová
ním a mezi učením náboženským, rodinným a 
občanským, rostou z miádežc Udé ubozí a ne
schopni.«

Prokatolické d ě t i J e n k a t o I i c k á 
škola.

Na některé škole se sice vyučuje náboženství 
(ostatně bývá ho velmi poskrovnu), zle tím jeitě 
tato škola nevyhovuje právům Církve a rodičů, 
ani ncm hodna, aby do ni chodily katolické děti. 
Aby škola opravdu vyhovovala, musí všechna 
školní výchova a výuka, totiž učitelé, duch vy
učováni, knihy všech oborů, zkrátka vše, býti 
proniknulo křesťanským duchem a vedeno ma
teřskou bdčdosíí Církve. Vše má býti tok uprave
no, aby náboženství bylo i základem í koninou 
všeho vychovalelského počínáni. A tak tomu má 
býti nejen v obecných, nýbrž i na vyšších ško- 

1 lach. »Je nuíno,« abychom užili slova Lva XU1., 
»aby dítě nebylo vyučováno náboženství jen v ně
kterých hodinách, r.ýbrž aby všechno vyučování 
bylo proniknuto duchem zbožnosti. Neni-li toho, 
neproniká nitro učitelů i žáků posvátný duch, 
málo užitku pojde z. kterékoliv nauky, a tudíž ča
sto vzniknou nemalé škody.«

(Encykliky Pia XI, O křesťanské 
výchově mládeže.)

Optimista pozoruje mládež
Kromě jedinečných bezkydsk^ch hor zapůso

bila na docenty letošního Akademického týdne na 
Gruni především kvalita těch 150—200 mladých 
lidi, kteří vážili dalekou cestu do hor za otáz
kou, jak naplní smysl svého života. Ne.ze se ne- 
zamyslit, když člověk vidi tolik opravdových ji
nochů a dév, které není třeba ukáznovai, pobízet 
do kostela nebo na přednášky, jichž napočítáte 
šedesát u sv. přijímání a kteří vás překvapí v ko
stele krásnými zpěvy (na přiklad staropoiskou Bo- 
gorodieou, připisovanou sv. Vojtěchu) nebo zase 
žádosti o další přednášky. Je radost sledovat dis
kuse po přednáškách, neboť neni debatujících, 
kteří mluví Jen aby mluvili, a neutíká se od zá
kladních problémů lidských a meíafysickýcli na 
snadnější a pohodlnější rovinu debaty politické. 
S palčivou ale radostnou odpovědnosti se setkává 
docent i při vyžádaných soukromých rozhovo
rech. Tato mládež neni narušená a jeji opravdo
vost opravňuje k naději.

Nestačilo by to ovšem na soud o celé student
ské mládeži, neboť by se mohlo říci, že jde o vy
braně jedince. Po zkušenostech na několika střed
ních školách a na středoškolských hrách v Praze 
troufám s: však říci, že ani středoškolská m?ádež 
není špatná, pokud neni kažena nevhodnými zá
sahy dospělých. Špatni jednotlivci byli a budou, 
jako ve všech stavech a povoláních.

Je však v mládeži více cti. opravdovosti a či
stoty než v dospělých, to je závěr pozorováni. Je
diná věc boli: mezi studentskou mládeži — bývá 
to spíše mezi lepšími než mezi horšími — najdete 
jedince skeptické, osobné ušlechtilé, ale prostou
pené hlubokou nedůvěrou. Jsou to ti. kteří příliš 
citlivé reaguji na mravní ovzduší své doby a trpí 
tím, že nemohou ničemu z pina srdce uvěřit a 
pro nic se z duše nadchnout, poněvadž je příliš 
neopravdovosti, jedu a falše v těch, kteří ideje 
představuji a hlásají. Výchova m ádeže nebude 
problémem, nabude-li mladý člověk opět důvěry 
v dospělé a lim také v hodnoty a mravnost, 
o nichž mu dospěli mluví. V mládeži je ve'ká ener
gie přirozeného idealismu, která hledá up'atnéni, 
a dospěli jsou odpovědni za to, umožni-li jí uplat
nit sc ve správném směru. Chccme-li účinně vy
chovávat mládež, stačí začít u sebe. fm

Program Svazu katol. i e n a dívek 
v rámci svátovojtěSských oslav, V so
botu dne 23. srpna 1947 o 7. hod. ranní mše SV. se spol. 
sv. přijímáním v chrámu Páně sv. Ludmily na Král. 
Vinohradech. Pak společná snídané v Národním domě 
tamtéž, od půl 9. do 12. hod. pracovní konferenre 
v sále gymnasia cth. sester Františků nek na Král. 
Vinohradech, Korunní tř. 2. — V neděli dne 24. *rpna  
po liturgickém průvodu sejdou se ženy k přátelské 
besedě s pohoštěním ve Akolnt zahradě cth. sester 
sv. Karla Burom. v Praze III-Üvoze.



Svatovojtěšská výstava Z domova a z ciziny

Tak jako svatováclavské oslavy v r. 1929 se 
skládaly mimo jiné z ve.ké výstavy památek na 
sv. Mučedníka, kterou tehdy s nesmírnou láskou 
a odbornými znalostmi shromáždil nezapomenu
telný biskup Podlaha, tak i letošní oslavy svato- 
vojtěšské máji tuto výstavní složku. V pondělí 
dne 18 srpna byla výstava otevřena v Umělecko
průmyslovém museu u Rudolfina. Pan arcibiskup, 
několik členů ctlh. kapituly svatovítské a mnoho 
jiných přátel uměni se sešlo k jejímu otevřeni, 
aby shlédli, co vše během staletí výtvarné uměm 
věnovalo svátému biskupu, nebo spíše, co během 
staletí svátý biskup svým hrdinským životem 
uměni dal. Najdete tam přímé reliquie po sv. 
Voltěchu z pokladu svatovítského, najdete tam 
obrazy a sochy, najdete tam iniciálky. kalichy 
a monstrance. Zkrátka umělecká tvorba od po
čátku. přes dobu gotickou a barokní, přes Mánese 
a Alše až po dobu nejnovějši Uctěte i tímto způ
sobem sv. Vojtěcha, jděte se podívat na jeho vý
stavu. Naš snímek představuje jedno číslo vý
stavy: Sv. Vojtěcha, sádrový odlitek gotické po
stavy z druhého patra Staroměs ské mostecké vě
že. Pochází z huti Petra Parléfe. stavitéle domu 
svotovítského. a vznikl okolo roku 1390. Originál 
z pískovce.

Alexander H e idler:

Co jsem tam viděl a ciiil
Nái spolupracovník A. Heidler se -rátil 

po delší dohé íe Švýcarska. Studoval tam na 
universitě, ale jeho povaha již nese s sebou: 
že se nezalilonbal pouze do knih, nýbrž že se 
d val kolem sebe kritickýma očima mladého 
člověku, jehož základní utvářeni naznačuje 
již první věta jeho poznámek. Každou jeho 
řádkou vane jedna zásada ezercicii sv- Igná
ce: Rcjlecterc ct fructum capere: Obraceli 
věci na sebe a «čiti se z nich. jinými slovy: 
Co z toho plyne pro nás ř

Dnešní psychologové lidské osobnosti právem 
ostře rozlišuji mezi následováním a napodobo
váním (kopírováním) nějakého pokladu nebo 
vzoru Toto rozlišeni se musí plně uplatniti i tam. 
kde se katolík jednoho národa setká s nábožen
ským životem národa druhého. Takový' průzkum 
ie velmi užitečný a mnohému se můžeme v ci
zině naučiti. Ale nesmíme cizi vzory mechanicky 
napodobovali, snad dokonce bez ohledu na to. 
že se v jiných katolických národech dospělo 
k velikým Úspěchům no letech krisí a zápasů, 
že se jisté instituce nebo organisace vykristali- 
sovaiy za zcela konkrétních, časově a místně 
danveh podmínek. Leckdv by vznikla ien kari
katura. Následování vyžaduje hlubší myšlenko
vou práci: zair\.vsjjti se nad vzorem, najiti v něm 
pravé a obecně platné hodnoty — a zamysliti se 
nad sebou. nad vlastními hodnotami i nedostat
ky a najiti ve vlastních, jedinečných a neopako
vatelných podmínkách možnosti cest k dalším 
hodnotám, které nám chybí. Tak budiž rozumě
no těmto několika postřehům po návratu ze 
Švýcarska.

Snad ncjnápadněii se od našich poměrů liši 
švýcarský katolický život velkým počtem ducho
venstva. Tato skutečnost umožňuje daleko in
tensivnější duchovni správu. Ve velkých švýcar
ských městech, na př. v Curvchu. se na př. po
vážu ie za samozřejmou povinnost duchovni 
správy konati pravidelné návštěvy ve všech ka
tolických a smíšených rodinách. Při všech veli
kých obtížích ie tento způsob pastorace leckdy 
skutečnou misii. Knězi se mohou daleko vice 
uolatniti ve školách, zvláště v katolických kan- 
tonech. Také švýcarské zámořské misie vzkvé
tali a stále rostou Nicméně se knéži vůbec ne
účastni činné stranické politiky, v čemž jim 
ovšem bráni i státní zákonodárství. Politické 
stranv kfesťansko-sociálni (v některých kanto- 
ncch se dosud příznačně jmenuji »konservativ- 
ni 1 jsou vysloveně a důsledně katolické a při 
tom zcela laické. U nás Ie tomu právě naopak. 
Ne v'celino, ale tento základní princip švýcar
ských katolicky orientovaných politických stran

Velehradský sjezd bohoslovců. Českoslovenští 
katoličtí bohoslove! měli sjezd na posvátném Ve
lehradě ve dnech 27. VII.—2. VIII Ústřední the
ma: Liturgická obnova jako základ pastorace. 
Tedy namě:. který dnes hýbe mysli mladých ka
tolíků celého svéta. Nemohl ovšem býti vyčer
pán; běželo o probuzeni zájmu a o zachyceni 
hlavních ohnisek problému. V tomto smyslu se 
sjezd velmi pěkně vydařil. Vedle řady hodnot
ných projevů pozvaných odborníků, též nového 
pana biskupa budějovického a zajímavé výstavky 
knih a tiskovin, které zapůjčil známý rakouský 
liturgista Pius Parsch, se program sjezdu uplat
ňoval řadou liturgických slavností s aktivní úča
sti bohoslovců. Duchovni vedeni dr. S. M. Braita 
O. P. zajistilo živý průběh a radostně bratrskou 
naiadu sjezdu. Čistá radost íe vůbec charakteri
stikou bohosloveckého prostředí a na Velehradě 
se v prázdninovém uvolněni může nejlépe proje
vit. Olomoučtí bohoslovci se ukázali dobrými or
ganisátory. Slovenšti spolubratři se bohužel zú
častnili v menším počtu, než bylo původně oče
káváno. ale za to se na sjezdu velmi dobře uplat
nili. ať již krásnou přednáškou proť. J. Hlava
tého. ať účasti na diskusích a ostatních bodech 
společného programu: doufáme, že odjeli spoko
jeni a povzbuzeni. Kdo se trochu zamyslil nad 
těmi hloučky nadšených mladých lidi, nemohl 
se ubránit dojmu, že i u nás začíná vanuti Du
cha Sva ého »Proste Pána žně...« A. H.

Náboženský týden na Svatém Kopečku. Na mí
stech. kde kdysi Jiří Wolker »vzpomínal na sta
tečného Lenina«, se letos opět sjeli přátelé »Hlu
biny«. většinou z řad mladé katolické inteligence, 
k náboženskému týdnu, pořádanému olomoucký
mi dominikány. aby se prohloubili v duchovním 
životě a orientovali o současných problémech a 
úkolech katolické akce. Ce.kovv dojem z tohoto 
veikého a živého bratrského shromážděni byl 
velmi povzbuzující. Skoda, že isme takového pro
středí neměli před třiceti lety. Snad by se byli 
i takový Wolker a jeho současnici dívali na mno-i. 
hé otázky trochu jinak. Ale diky Bohu, že alespoň 
dnes můžeme pozorovali nepopiratelný vzestup. 
Úkoly jsou ovšem nesmírné, musíme stále vpřed.

A. H.
Habešská císařovna věnuje svou korunu Pan

ně Marii Betlémské. V roce 1936. začátkem květ
na vstoupili Italové do Addis Abeby. hlavního 
města Habeše. Neguš s rodinou prchal do vy
hnanství. Italský král byl Mussolinim prohlášen 
císařem habešským .Habešané jsou, jak známo 
ode dávna křesťany, třebaže jejich křesťanství je 
jiásledkem dlouhého rozkolu značně vzdálené pra
vé ryzosii. A tak při odchodu z v.asti učinila ha
bešská císařovna slib, že bude obětovati svou ko
runu Panně Marii Be'lémské. vrátí—li se opět 
šťastně domů. Plynula léta. Přišla válka, mezi 
jiným mezi Itálii a spojenci. V dubnu 1941 vstou
pili spojenci ooět do Addis Abeby. neguš se zase 
Stal císařem Habeše. kdežto italský král pozbyl 
roku 1946 i své koruny italské po málo čestném 
přisluhováni Mussolinimu. I v tom je, jak se zdá. 
nový důkaz o odvěké spravedlnosti Boži, i když 
její cesty jsou mnohdy velmi klikaté a nám ne
srozumitelné. A tak habešská císařovna náplni 
svůj slib a právě v těchto dnech přijelo ieji 
zvláštní poselstvo do Betléma a odevzdalo ci- 
sařovninu korunu v chrámě Narozeni Páně.

Zájezd katolických studentů do Polska. Osmi
členná delegace České ligy akademické v Praze se 
právě vrátila ze ládenniho zájezdu do Polska. De
legace navštívila Hnézdno. Gdyni a prázdninovou 
kolonii polské katolické Charity. Navázala četné 
styky s polskými katolickými studenty a s pol
skou katolickou Charitou. Ve Varšavě byla dele
gace přijata J. Em. kardinálem Hlondem. prima
sem polským. Významný byl rovněž pobyt v Kra
kově a ve Vratislavi. Zde se seznámila delegace 
podrobné s organisaci a práci Katolického insti
tutu. Tak se totiž nazývá soukromé vysoké učeni 
polských katolíků, které vedle katolické univer
sity v Lublině je nejvýznamnějši polskou kato
dickou instituci. Výsledkem zájezdu byly cenné 
poznatky o práci katolíků v Polsku a dohody 
o nejužši studentské spolupráci, o uspořádání 
česko-olského studentského prázdninového tábo
ra o příštích prázdninách v CSR. o studentských 
zájezdech a o vzájemných kulturních stycích.

Studium na katolické universitě v Miláně. 
Několika českým studentům a studentkám bude 
umožněno studium na katolické universitě v Mi
láně. Zájemci obdrží informace o otázkách stu
dijních a hospodářských v Ústředí katolického 
studentstva v Praze I. Křížovnická 1.

Francouzské katolické studentstvo v CSR. De
legace 25 francouzských ka'olických studentů na
vštívila v těchto dnech CSR na pozváni Ústředí 
katolického studentstva v Praze. Po několikaden
ním pobytu v Praze odjela delegace do »Hegro- 
va«. t. i. do prázdninového tábora brněnských 
katolických vysokoškoláků v Dalečině u Jimra- 
mova.

by. myslím, byl postupně velmi hoden následo
váni.

Dostatek kněžstva vede k tomu, že se ka
tolické akci věnuje trochu méně pozornosti než 
v Itálii nebo ve Francii. U nás ie třeba postupu 
právě opačného. Ale ie zajímavé, že jisté úkoly 
katolické akce jsou tak všeobecně naléhavé, že 
se plně uplatňují i tam. kde jinak neni tolik 
záimu. Je to zvláště katolický skauting a výcho
va mladých dělníků v rozvážně následovaném 
duchu iocismu. Při tom se zdravě spojuje vý
chova přímo náboženská s myšlenkou posvěceni 
technické práce v duchu křesťanského stavov
ského ideálu. Po stránce vice naukové se těmito 
otázkami v poslední době zabývá pěkná knižka 
dvou tribourgských unlv. profesorů: Xav v. 
Hornstein - F. Dessauer: Seele im Bannkreis der 
Technik. Olten 1947. Praktickou duchovni čet
bou pro mladé dělníky i pro jejich přátele a 
vychovatele ie vzorná práce: A. Loetscher. 
Tüchtig in Beruf u. Leben. Luzern 1946.

(Pokračováni:)

Varšava se buduje. Při bojích ve Varšavě 
v r. 1944. na které nás právě měsíc srpen upo- 
miná, byly zničeny mimo jiné také takřka všech
ny chrámy varšavské. Kardinál Hlond. jenž po 
desetiletí sdílí pohnuté osudy své vlasti, zaéiná 
jako primas Polska v novém státě také opětnou 
výstavbu polských kostelů. Nedávno položil zá
kladní kámen k opětnému vybudováni varšavské 
katedrály sv. Jana. Na místě někdejšího hlavního 
oltáře byl postaven při té příležitosti polní oltář, 
na něm sloužil kardinál slavnou mši svátou za 
přítomnosti tisíců věřících 1 zástupců vlády. Toto 
položeni základního. kamene katedrály má být 
východiskem k znovuvybudováni i ostatních var
šavských chrámů.

Slovan-člověk. Shodou okolnosti nedávných 
diskusi o trestu smrti jsem asi nabyl pověsti 
čiověka tvrdého. Jemuž se stýská po starých ča
sech, kdy kvetlo »útrpné právo«, kdy každé maié 
mésto mělo své stálé popraviště a jiné vymoženo
sti lidskosti. Budu vždy zastávat stanovisko, že 
společnost, i křesťanská společnost, má právo, tím
to trestem se bránit proti cynismu bezohledných 
sobců, kteři při tom bývají Strocky zbabělí. Po 
posledních událostech, kdy jsou opět v novinách 
zprávy o politických rozsudcích v Jugoslávii a 
v Bulharsku, když se tam zase odsuzují na smrt 
političtí odpůrci, chtěl bych zdůraznit, že z poli
tického soudnictví by měl opravdu trest smrti 
zmizet. Jinak se nelze ubránit dojmu, že lidstvo 
není nic jiného než smečka vlků, kde jsou jed
nou silnější tl a po druhé zase oni a kde ti, kteři 
jsou právě silnější, beohledně požírají slabši. kteři 
jsou právě dole. I v politice se mohou objevit! 
lidé zřejmě cyničtí, jejichž vodítkem může také 
byt jen moc a požitkářství. Jinak je to však hra 
různých lidských míněni, kde to každý může do
bře myslit a kde je tedy snad skutečným zloči
nem trestat smrtí toho, kdo sí představuje řízeni 
státu a výstavbu státu jinak než já. Jak jsem 
řekl: Jen dojem smečky vlků pak zbývá. Jenom 

lže vlk jedná většinou z hladu, nemůžete se naň 
zvlášť hněvat, kdežto člověk řádi mnohdy ve své 
perversitě, v hrůzné směsici nenávisti, do které 
se přidávají popletené nauky o ideálech a pod., 
jak to známe ze všech revoluci. Rovněž tak neni 
příliš povznášející, že se to v dnešni době děje 
hojně u Slovanů, v jejichž »holubiči« povahu 
jsme ještě tu a tam byli nakloněni věřit. A třetí 
výhrada: Takovou autoritou je v novém Slovan
stvu ruský přiklad ve všem, jak to tedy, že se 
s ále ještě odsuzuje k smrti, když v Rusku byl 
trest smrti zrušen?

Ve jménu úcty k lidskému životu se vede 
akce za zrušeni trestu smrti. Kdybychom měli 
tak opravdovou tuto učtu, měli bychom to pře
devším dokázat vůči životům nevinných.,Na při
klad usi.ovnou práci hyg.enlckou. aby žádný lid
ský život nebyl zmařen naši nedbaiosti. naši ne
tečnosti. špatnými poměry sociálními, které na 
přiklad zaviňuji. že leckdo z našich bratři nemá 
na potřebné léčeni. Nezhorši neúcta k životu ne
vinných. která jako mor rozežírá celé naše ná
rodní společenství je ničeni životě k.ičicích. Zde 
by se mělo soustředit naše úsili a přičinit se 
o zadržení tohoto nečistého proudu, jenž pustoší 
citový život všech zúčastněných. Ale nedosáhne
me žádných znatelných výsledků bez veliké váž
nosti a trpělivé práce na široké základně kulturní. 
Zákazy a trešty mohou znamenat něco, ale ne 
mnoho. Octě a vážnosti naučíme jen tehdy bu
deme-!! ji sami ve všem svém jednáni projevo
vat. Necodaři-li se nám však zvýšit! skutečnou 
úctu k těmto životům nevinných, je prázdnou 
frázi, mluvime-li o úctě k životu lidskému u zlo
činců.

Festival dokázal, že na světě lze žit bez ne
návisti. Tak optilAisticky soudí »Rudé právo« 
v závěrečnou neděa. Samo tomu ovšem asi ne
věří. Je přece rozdíl, žit společné čtyři neděle 
prázdnin, žít z různých státních subvenci, žit tan
cem a zpěvem a jinak nechat svět jit kolem. 
Když přijdou opět otázky konkurenční, celé ty 
škály různých problémů prestižních, různých 
sympatii a antipatii .mezi národy, půjde to pak 
i bez nenávisti? A přece by to vždycky mělo jit. 
Ale k tomu se nedojde pouhým dosti náhodným 
setkánim. nýbrž jen trpělivou výchovou, založe
nou na pravdě a na skutečně vzájemné'úctě. A to 
neni lehká práce, přesto však nejvznešenějši. již 
možno lidské sily a lidské životy zasvětit. Je to 
především úkol katolických křesťanů.

Den 15. srpen 1947 neni nikoliv nejmenši ve 
světových dějinách. Toho dne přestal anglický 
král býti císařem indickým. Indie pak, tato země 
prastaré tajemné kultury, vstoupila do řady sa
mostatných států dvěma novými státnimi útvary: 
brahmánským Hindustanem a islámským Paki
stanern. Indie je také prastarou zemi misijní. Po
dle starých tradic tam kázal evangelium již sv. 
Tomáš apoštol, později sv. František Xaverský, 
nyní tam také pracuje mnoho katolických misio
nářů. jsou tam i domorodi biskupové. Arcibis
kupové a biskupové indičtí projevili právě svou 
radost nad tim. že »žhavé tužby lidu po nezá
vislosti konečné došly svého uskutečnění«. Bis
kupové připomínají starou křesťanskou tradici 
Indie, jak jsme ji právě krátce nastínili, připomí
nají. jak dosud křesťanské obyvatelstvo žilo a 
pracovalo v dokonalé shodě s obyvatelstvem ne
křesťanským a vyslovuji se s optimismem o bu
doucnosti Církve v novém Hindustanu a Pákistá
nu. Biskupové upozornili zvlášť na to. že jak 
vládcové britští tak vůdcové indičtí mohou býti 
hrdi na to. že samostatnosti indické bylo dosa
ženo bez mluVv zbrani a v duchu vzájemné 
dobré vůle.

K zájezdu Poláků. Skupina literátů z Kra
kova a Varšavy a skupina hnězdenská nepřije
dou. proto se nekonají zamýšlené zájezdy na 
poutni mista v Cechách a na Moravě.

Sv.Vojtěch v Břevnově
Na sklonku podivuhodné apoštolsko cesty 

svatovojtéšské uvítalo 18. srpna ostatky svátého 
b skupa také benediktinské opatství břevnovské. 
Památný tento klášter vznikl Vojtěchovým pfiči- 
nén'm v onéch několika letech, kdy se na čas 
zdálo, že biskup se smíří s knížetem i s národem 
k trvalému soužití a k spolupráci a že zůst ne u? 
pokojné spojen se svou diecési. Tehdy sv. Vojtěch 
uvedl do Cech římské mnichy, jejichž bratrem 
se byl stal svou mnišskou profesi, a chtél ve své 
vlasti dát vzrůst podobnému středisku zbožnosti 
a osvěty, jaká poznal v italských a německých 
zemích. To, co na římském návrši nad Tiberou 
žilo tak intensivním uskutečňováním monastickéh? 
ideálu a misijní myšlenky, hodlal Vojtěch narou
bovat na domácí kmen k dobru a požehnání své 
diecése Nový Aventin na dohled od pražského 
hradu a od pražské katedrály.

Leccos z Vojtěchových plánů se stalo realitou, 
jak můžeme soudit z rozmanitých ohlasů a ne
jasných stop v tom či onom směru. Ale většina 
toho, co sv. Vojtěch v Břevnové zamýšlel, se nej
spíše vůbec neuskutečnilo anebo bylo provedeno 
naprosto jinak, než bylo původně chtěno. Vývoj 
v Břevnově se otáčel docela jiným směrem, ale 
to nic neubírá na kráse a významu původní Voj
těchovy myšlenky. Dovedeme sí představit, iak 
slavným a. radostným skutkem Vojtěchova života 
bylo zaleženi tohoto kláštera.

Až letos se přišel sv. Vojtěch zase podívat na 
svůj Břevnov, třebas jenom na kratičkou dobu. 
Co to je těch čtyřiadvacet hodin proti téměř 
despti stoletím, jež zatím uplynula. Neni známo, 
že by byly někdy v minulosti ostatky sv. Vojtěcha 
(v nějaké podstatné částí i zavítaly do těchto míst. 
Dnes tedy, jaký je to zvláštní okamžik, když se 
automobilová kolona ‘zastavuje před klášterní 
branou, a v mlčení, přerušovaném jen slavnostní 
střelbou, vystupuje břevnovský opat, opět Ana
stasius jako tehdy před staletími, přináší křišťá
lovou schránu se světcovou lebkou a dává ji po
líbit opatu — předsedovi nynější sváto vojtěšské 
kongregace benediktinské a benediktinským 
Otcům i bratřím z Břevnova i Emauz, kleři tu 
jsou shromážděni, a dalším přítomným kněžím. 
Vrací se Otec českých benediktinů k svým du
chovním synům, přichází nejstarší bratr, tak 
slavný a vzácný a tak dlouho nepřítomný, do své 
rodiny, vrací se alespoň na krátkou návštěvu 
svých nejbližších příbuzných Opodál v zwhradě 
dosud tryská pramen, u něhož prý se kdysi za
stavil, když vybíral místo pro budoucí klášter, a 
kdesi pod zemí tu leží kameny, kterých se chápal 
když — jak vypravují kroniky — vlastníma ru
kama pomáhal stavět první podobu tohoto Božího 
domu. A mezi klášterními listinami je stále ulo
žen onen pergamen, o němž staletí věřila, že jo 
listem Vojtěchovy aventinské profese řeholní.

Vážně zaznívá antifona o Vojtěchovi, apoštolu 
četných národů, a za veršů chvalozpěvu ubírá se 
průvod před portál opatského kostela, kde na 
rudém oltáři, vzpomínajícím na mučednickou 
krev, pod staletými lipami, které přežily gene
race mnichů, promlouvají svá uvítáni zástupci 
ústředního národního výboru hlavního města, po
sádkového velitelství pražského, místní obvodní 
rady i sekretariátu svatovojtěšských oslav. Na
konec opat starobylého Vojtěchova kláštera vitá 
svátého biskupa jako visitátora farností i jako 
patriarchu českých benediktinů, a žehná zástupu, 
jednotlivcům i jejich rodinám, tak jako žehnali 
kněžf statisícům Cechů v posledních měsících, a 
posvátná relikvie je ukládána pod klenbou ko
stela sv. Markéty pod baldachýn, aby byla pří
tomna příslibům lidu i pobožnostem a liturgickým 
úkonům až do dalšího dne. tak jako tomu bylo na 
desítkách jiných míst někdejší Vojtěchovy dier ése.

Ke dni příchodu svého svátého zakladatele y. 
dali břevnovšti benediktini ukázkové první Číslo 
časopisu, který hodlají vydávat jako ,Zprávy 
českýchBencdktiiú<. Jeho název »Cesta pokoje*  
vyjadřuje benediktinský způsob života, práce 
i apoštolátu a připomíná tak bývalý emauzský 
»Pax< i revui belgických benediktinů unijnich 
»Irénikon«. I když nevelký rozsah 1. čísla odpo
vídá dnešním možnostem a zároveň i skromnému 
začátku, přece obsah dává tušit vážnost, s niž 
.se v břevnovském opatství vstupuje do let nových 
úkolů. Břevnovský klášter ohlašuje tu jak obno
veni své Činnosti vydavatelské, tak i podporu 
nově vznikajícího místního družstva pro povzne
sení náboženského uměni, a zejména přislibuje 
zahájení významných prací vědeckých, jež budou 
soustředěny při opatství v Ústavu pro cinkevní 
dějiny a v Museu náboženské kultury. jč.

★ Manželé, akademici, t. č. bez existence, prosí o při
metené zaměstnání spojené s bytem, nejrarféjl na fa
ře. v klášteře a pod. Nabídky pod zn. »Co nejdříve - 
1KA 121« do adm. t. 1.

Kurs pro výchovu laických katechetů začíná dne 
!. záři t. r. Přihlášeni posluchači se dostaví o 9. hod. 
do kláštera sv. Anny, Praha II. Ječná 27, kde bude 
vykonána přijímací zkouška, při které mají účastnici 
prokázatl povšechnou znalost biblické dějepravy a ka
techismu. Kurs potrvá tři měsíce. Ještě se lze při
hlásit! na adresu svrchu uvedenou.

•Abychom na přímluvu sv. Vojtěcha 
dobrými pastýři ke Kristu vedeni byli .. .«

Kéž by vyslyšení této prosby bylo výsledkem 
a duchovním ziskem celých svatovojtěšských oslav! 
— Zvlášť na ten životné naléhavý úmysl:

•za dobrý a hojný dorost kněžský 
a za posvěceni knězi«

se bude konat před ostatky sv. Vojtěcha ve svato
vítské katedrále dne 24. srpna o 1.30 hod. noční 
pobožnost. Bude trvat s kázáním do 3 hodin.

Zveme k zbožné a hojné účasti věřící, kteří chá
pou důležitost vzorného a čelného dorostu kněžského.

Dílo sv. Vojtěcha 
pro kněžská povolání 

v Praze.

Vychází c církevním schválením.
Dobro'.’ol. příspěvky na vydávání časopisu jsou vítány. 
Vydává Svatováclavská Liga v Praze IV.. Hradčanské 
náměstí 8. — Telefon 817-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází týdné. — Předplatné na celý rok 
Kčs 70.—, jednotlivá čísla Kčs 1.50. — Poštovní spoři
telna Praha 208.401. — Řídí P. Adolf KuJpr T. J. 
s redakčním kruhem. — Odpovědný redaktor Josef 
Bláha. — Používání novinových známek povoleno 
ředitelstvím pošt a telegrafů. — Dohlédarl pošt, úřad 

Praha 25. — Vytiskl tlvoo*isk  v ’’raze XII.
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Jakub Demi:

Svatý Vojtěch se loučí s vlastí
Tíha — to je to slovo, tíha
se zavěsila na mé srdce, rozhoupaný zvon; 
jestli se zastaví, kdo l.o rozkomihá?
Má láska? Nestačí! Stačí múj^skon?

Kdybych u tvých nohou mohl složit své této, 
Boubine, zde pod Samým nebem bez lidi, 
byla by to slast a m:tě by se tak chtělo: 
kdyby mni zjevil Bůh, že také nevidí!

Ale to by musel vyloupit mé oči, 
useknout ruce, ze všech žil vypustit žár 
a ustřihnout do nich chlad krve mloči, 
udělat ze mne strašidlo, bezduché hmoty cár, 

abych nikdy byl němči myšlenky a citu 
a k žádné věci na suété nepatřil, méně než Škvor 
žijící z plísně a v temnokrytu, 
bezútěšnějši než meteor.

Ale já nejsem sám, a Ten, který mne stvořil, 
ač je všemocný, přece nemůže učinit, 
aby nebylo mých rodičů, anebo abych se nořil 
v nicotu, když toužím být-

V čem bloudíme?
»Katolík« už se zabýval nápadnou řadou 

pochybných, nebo i nepochybné falešných ma
riánských zjeveni která nyní znepokojují ka
tolickou veřejnost: brzy ve Snanělich, brzy ve 
'Francii, brzy na Slovensku. Á musíme sí uvě
domit, co znamená tento nezdravý zjev., yime 
ovšem, [Co řekne určité obecenstvo: je příznač
né, že se takové blouznění vyskytuje jenom u 
katolíků! — Nu ano. Žádný případ náboženské
ho blouzněni se nevyskytuje v redakci Českého 
Zápasu« ani v přednáškové síni Unitařle, — to 
rádi připouštíme. U nás je náboženské blouznění, 
poněvadž je náboženství, tak jako bývají ne
mravnosti, kde je mládi a vášeň; kdežto eunu
chové jsou bezpeční vůči určitým pokušením. 
Tedy není nic divného, že v naši apokalyptické 
atomové době je u nás právě tolik blouznivců, 
co jich bylo ve vzrušených dobách prvokřesťan
ských. Ovšem tehdy svat! apoštolově vší silou 
blouznivce potírali, a Církev tak činí i dnes. 
Dobře. Ale ptáme se — odkud ten zjev?

Anebo přesněji, proč se tyto zjevy vyskytuji 
právě v určitém prostředí' Proč jsou to právě 
nejcírkevnější katolíci, kdož takovým svodům 
podléhají? Proč jsou to právě katolíci hodně 
klerikálni, tradiční, politicky pravicoví, a zejména 
ti, kdo af už správně čí nesprávně Jsou zváni 
integrální? — Kdyby tak vážná věc připouštěla 
působení samolibosti, řekl bych jakožto přísluš
ník těchto kruhů zase: poněvadž u nás je víra 
živým zážitkem. Moderní katolík, ponořený do 
spolkového života, do sociálního dění, do po
litických kombinaci, ncupadá do stavu vytrženi; 
jeho krasobruslem mezi politikou 'východu a 
politikou západu a vše podobné mu neponechává 
čas na domnělé hlasy s nébc. Kdežto my. citime 
metafystický smysl doby a blízkost Absolutna; a 
ký div. že lidská slabost se hroutí sub itineribus 
Aeternitatis eius, jak praví žalmista, — pod 
kročejemi Věčnosti boží. — To by bylo stran íčko- 
integrální vysvětleni. Ale bylo "by krajné ne
spravedlivé. Za prvé: případ Alfreda Fuchse nám 
ukázal, že nejmodernější katoifk, a kterého jsme 
proto za živa mnoho kritizovali. může mít velice 
blízko do nebe: vzdyf líčeni jeho umučeni ja
koby bylo nadepsáno svatoštěpánskou antifonou: 
»Vidím nebesa otevřená, a Ježíše stojícího na 
prav'ei Boží; a nepokládej jim toho za hřích!« — 
Za druhé nemůžeme být sami sebou spokojeni, 
když naše prostředí vydává plody Církvi odsu
zované. Tedy co tady nesouhlasí?

Máme-li sáhnout ke zkušenostem psychoana- 
lysy, které se zde kryjí s poznatky duchovního 
vedeni, tedy mustme říci, že každý polbúmystoý 
přelud je útěkem ze skutečnosti, útěkem' před 
požadavkem života, před povinnosti příliš, těžkou. 
Tedy takto: věřící vidi-před sebou břemeno, kie- 
ré se mu zdá neúnosně, ftíká si: >Ne není mož
né. aby Bůh skutečně toto břemeno ma mne 
vkládal. Není možné, aby tento život byl sku
tečně pro mne určen. Bůh to ode mne nemůže 
žádat. Právě ode mne to nemůže žádat; vždyť 
já jsem ten dobrý katolík, ne jako ostatní — pu- 

íDnknnčenl na str. 2.1

Vrchol svatovojtěšského putováni
Je po svatovojtěšských oslavách. Jejich 

poslední týden a zvláště dva poslední dny 
platily Pražanům. V jejich hlavních koste- 
lich putoval ještě sv. Vojtěch až do sobot
ního dopoledne, kdy byl převezen do kostela 
sv. Salvatora, aby pak v podvečer nastoupil 
tamodtud přes Karlův most zpáteční cestu do 
své katedrály. Tato cesta měla být původně 
delší, měla jít z Pantheonu Národního mu
sea, v poslední chvíli se disposice změnily, 
a — myslím — i to bylo blahodárné řízeni 
Boží. Do Pantheonu by bylo přišlo snad 
hodné zvědavců, ale málo modlitelů. kdežto 
v kostele, v jehož základech je pochován Bal- 
bin, jak připomenul autor závěrečného sva- 
tovojtěšského rozjímání, P. Lebeda, kde ká
zal Bolzano — kněz, jemuž nemůžeme upliti 
veliký vliv na duchovni utvářeni našeho ná
roda, i když s nim nesouhlasíme, kde nyní 
působí mladá kongregace Těšitelů, v tomto 
kostele bylo plno upřímných ctitelů sv. Voj
těcha až do poslední chvíle v pozdní sobotní 
podvečer, kdy se tam sešel celý katolický 
svět českv, všicřfni češti biskupové, mezí ni
miž budil zájem hlavně nejm’adsi z nich, 
nový biskun budějovický Dr. Josef Hlouch. 
zástupci několika diecési slovenských v čele 
s biskupem košickým Dr. Josefem Cárským, 
který již den přetj tím, na svatovojtěšské 
akademii ve Smetanově siní ukázal na jed
notící sílu Mučedníkovu a vyslovil naději, že 
z ni vzejde i pravá jednota, jednota života 
z viry, mezi Čechy a Slováky.

Poslední etapa cesty sv. Voitěcha začínala 
tedy, jak jsme se již zmínili, závěrečným 
rozjímáním, které před jeho lebkou měl spi
rituál pražského semináře, Jan Lebeda. Roz
váděl v něm onu historickou přísahu našich 
předků při přeneseni Vojtěchových ostatků 
z Hnězdna r. 1039, jak jim ji tehdy kladl na 
srdce tehdejší pražský biskup Šebiř. Tak 
jako při křtu tam znělo naše »Odříkám se!« 
k našim hlavním duchovním bolestem a stí
nům. hyzdícím zejména náš dnešní společný 
národní život. Mezitím se dostavil pan arci
biskup. jenž byl bezprostředně před tím uví
tat polské hosty, kteří dorazili do Prahy 
v sám sobotní podvečer, když byli před tírtj 
na všech stanicích moravských a českých 
skutečně bratrsky vítáni. V Pardubicích do
stali dokonce veliké perníkové srdce a měli 
z něho .velkou radost.

Soumrak pozdního léta padal již na Kři- 
žovnické náměstí, na starý most s jeho a'leji 
svátých, když se dal průvod se svátými 
ostatky na pochod k Hradčanům. K jejich 
poctě se mostecké věže, se zelená kopule mi

kulášská. se ostatní význačné budovy praž
ské zaskvěly slavnostním osvětlením. Mo
ravské lidové hudby střídavě se zpěvem sva- 
tovojtěšského volání po hojnosti a pokoji 
v naši zenji obstarávaly doprovod až do vy
zdobené katedrály, u jejíhož vchodu očeká
vala ostatky svého biskupa staroslavná, vždy 
věrná metropolitní kapitula zároveň se sta
řešinou českých biskupů, hradeckým Dr. Mo
řicem Pichou.

Ještě před tím jsme si všimli, že oddíl 
hradní stráže na hradním nádvoří byl na
stoupen a vzdával čest ostatkům velikého 
Čecha, procházejícího hradem českých králů. 
Byli to jediní zástupci armády, kteří se 
v Praze přihlásili k tomuto světci, u nějž 
již samo jméno naznačuje jeho teplý poměr 
k vojákům, a jenž by byl již proto zasloužil 
více.

V katedrále začala po svátostném požeh
náni, které udělil vedoucí hosti ze západu, 
zástupce arcibiskupa pařížského, světící bis
kup Touzé, svatovojtěšská vigilie: noc du
chovního soustředěni před ostatky, noc roz
dělená pro různé stavy a zahájená adoraci 
mládeže, zahájená kázáním známého přítele 
mládeže, hlasatele vroucí úcty k českým pat
ronům, zakladatele ministrantské Legio an
gelica, P. Metodem Klementem OSB. Kaza
tel volal mládež k následováni stop světco
vých: k odvaze oběti, jak ji vyžaduje pře
devším čistý a rýží život katolického 
líněžství.

Svatovojtěšská neděle započala v kate
drále kázáním nového biskupa českobudě
jovického Dr. Josefa Hloucha. Vědomí bis
kupské důstojnosti, teprve před několika dny 
obdržené, vystupňovalo jistě ještě více v nit
ru tohoto apoštolského kněze touhu obejmout 
všechen český lid a shromáždit ho s jeho 
svátými v staletími budované národní sva
tyni nebo spise udělat z celé naší vlasti ta
kovou svátými Boži, skutečné království 
Boží, království pravdy a života, království 
svatosti a milosti, království spravedlnosti, 
lásky a míru. To vše se chvělo v jeho ká
záni, které vyznělo zase refrénem písně sva- 
tovojtěšské, voláním po pokoji, onom křes
ťanském pokoji, jejž svět dáti nemůže a 
jenž je přece jedinou podmínkou snesitelné
ho života na tomto světě.

Slavná pontifikálni mše sv. následovala 
po kázáni, mše, která zase jednou úchvatně 
vyjádřila sjednocovaci a posvěcující moc 
křesťanských tajemství na lidi nejrůznějši, 
mše, která byla zároveň výrazem našeho 

(Dokončeni na str. 2.) 

Nezničitelně jsem a jsem části a údem 
národa, jemuž je určena práce a dán cil; 
řeknu.lj BUDU, musím též říci SUDEM, 
a já chci, já jsem si to i vyprosil.

Za jakou cenu, Bože, za jaká muka, 
když pomyslím, že vrah, a cizinec 
jim bližší jest než já! Srdce mi puká, 
a při tom mlčet mám Jak rozbořená pec.

Tak soudím, člověk, slaboch krátkozraký, 
jiná však je pravda, jinaký soud má Bůh.
V krvi přichází dítě, v červáncích nad oblaky 
vystupuje slunce, nad tilem vítězí duch.

A také nad časem. Čeho se mi nedostává?
To se mi jen zdá. že se vykořeiiuji a odcházím, 
a beze mne že újmu utrpí národ a sláva, 
vskutku je možno i naopak, což já vím?

Aby se viděla výše, musí se odstoupili, 
vyklonit dlužno hlavu k pozorováni hvězd; 
bolestí možno tolik, tolik vykoupili, 
hladem kolikrát hlad, lianbou cizí též čest.

Neprchám od svých ovci, ony utíkají 
ode mne. a tak jdu tam, kde Boží syn 
se narodil a ukřižován jest, v tom kraji 
toužím kát se z lidu svého vin. '

Sbohem Libice i Šumavo, sbohem Praho, 
jdu daleko, daleko, abych Vám byl bliž; 
míjím tuto zemi, opouštím, co je mi draho, 
a břímě mé lehké, hle, váš i můj kříž.

V ponděli dne 25. srpna, na svátek Přeneseni 
sv. Voi.ěcha. po pontifikálni mši sv.. po posledním 
božshnáni arcipastýřově. byla světcova lebka 
v slavnostním průvodu, při němž jednotliví bisku
pové hosté nesli hermy s ostatky českým patronů, 
zase uložena do pokladu svatovítského. Je čas. 
aby simě, které sv. Mučedník zasel na svém pu
továni po našich městech a vesnicích, nyní klidné 
klíčilo a vzcházelo. 2e je to símě všestranně 
plodné, dosvědčuje i tato nová báseň Jakuba 
Demla.>

Polský pozdrav k slavnostem 
svatovojtěšským

Nemohouce se osobně zúčasniti jubilejních 
slavností ke cti sv. Vojtěcha v Praze, zasíláme 
Vám z prastarého .slovanského Hnězdna. hrdé
ho na to. že je 950 let místem hrobu velikého 
světce, horoucí ujištění své sjednocenosti 
v uo ivém holdu tomuto světci obou národů.

Věříme, že velký odkaz, jejž sv. Vojtěch svým 
životem vytýčil, se dočká plného uskutečněni a 
že naše v jeho duchu pojaté bratrství se stíne 

. bratrstvím skutečně srdečným. Pásky našeho 
přátelství. spojené v záři velikého Mučedníka, 
dávají plnou záruku šťastného rozvoje vztahů 
mezi našimi národy.

Áf žije Polsko!
AC žije Československo!

Za výbor Společnosti poisko-československého 
přátelství

Předseda Msgr. Ed. Wengerek.

Pan arcibiskup pražský vítá na Wilsonově nádraží polské hosty, v jichž čele je 
zástupce primasa Polska, J. E. Taft. Zakrzewski, biskup plucký.

Při závěrečném průvodů na Hradčanském náměstí je nesena lebka sv. Vojtěcha 
čtyřmi biskupy.
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V čem bloudíme?
(Dokončeni se str. 1.) 

blikáni, a proto Bůh je povinen mně výjimeč
nou cestou pomoci. Bůh musí přijít, teď. zde, 
ihned, a sám mne zázrakem vytrhnout z ob
tíží; zázračně, ckaqjjžitě. jednou provždy. Nechci 
pokořeni; jeho oslavu, jeho vítězství chci sdí
let! Hned, hned; Marana thá, přijď Pane!< — A 
blouznivec vidí zjeveni.

Proto tedy dnešní doba společenských pře
vratů, »strukturálních změn«, a případně také 
doba náboženského pronásledováni vyvolává ty
to zjevy, ne u pokrokového katolíka, nýbrž u re- 
akčniho. Ten pokrokový se s dnešními podmín
kami smiřuje, řekněme, až příliš rychle: zdá se, 
že představa odstraněných a potupených křížů 
mu nevítáni krev do tváře. Zato zase »into- 
grálni« katolík sí nedovede patrně kříž před
stavit jinak nežli posázený drahokamy na osvět
leném oltáři; zapomíná, že křiž jest znamením 
potupným. Proto tam. kde jsou katolíci vice nebo 
méně vylučováni z veřejné, moci, tam u některých 
takových katohků nastane tato reakce (to slovo 
je zde významně dvojsmyslné): nemohou si před
stavit, že Bůh na ně může tohle dopustit, a jako 
Jonáš pod břečťanem svolávají na svou provini
lou zemi bezprostřední rány trestající ruky Boží

Tedy toto, bratři!’ není křesťanské rozpolo
ženi mysli, a proto pak mezi námi, kteři by
chom rádi byli nej věrnější zálohou Církve, vzni
ká pohoršeni. Buďme sice ujištěni; uzná-li Bůh 
ve své spravedlnosti, že dnešnímu lidstvu jsou 
časné pohromy užitečné. — pak ono si je samo 
nachystá v netušené míře Ale my jsme povinni 
jednak se modlit jako kdysi Abraham za od
vráceni všeho zlého i od těch, které považujeme 
za nespravedlivé, jednak také skutkem k jeho 
odvráceni napomáhat. Nikdy ať nezapomeneme, 
že láska ke každému bližnímu je hlavním zna
kem křesťana. A jakkoli věrně se hlásíme k celé 
minulosti Církve a k jejímu dilu — bývalé kře
sťanské Evropě — nesmíme nikdy myslet, že 
nějaká pohroma a nějaká revoluce se může 
dotknout podstaty Církve. Bývá mezi námi málo 
pochopeni pro úkol Církve za nových podmí
nek. Tuhle se někdo zarmucoval, že prý v ko
stelech Sovětského svazu je vidět jen staré a 
choré a nedůležité lidi. Ale. probůh, kohopak 
tam nledal? Vysoké státní hodnostáře? »Pojďte 
ke mně. kteříž obtíženi a zarmouceni jste« — 
tak stoji psáno: to je vlastni jádro Církve, to 
zůstane jejím vítězným mužstvem!

A to jakoby se místy nechápalo. Proto, bo
hužel. nutno vzít na vědomi, že není j e n vý
myslem různých neogestapistů (které jinak pěk
ně známe), jestliže se hledá souvislost mezi hla
sateli falešných zjeveni a fašistickými zbytky 
mezi katolíky. To se týká také Francie Právě 
ty kruhy katolického původu, které ze samého 
hněvu proti svým levicovým antiklerikálnim 
krajanům byly ochotny se »včlenit do nové Evro
py«. právě ty kruhy, z nichž vyšel polní kurát 
francouzské protřbolševické legie Mayo! de Lu
pě, právě ty jsou živnou půdou falešných zje
veni. Jsou to lidé, kteří uvažuji tak: lépe mít 
katolického preláta polním kurátem u legie vra
hů a lupičů,, lépe mit takového kněze hostem 
novopohanských generálů, lépe mít fašistické pre
fekty na povinných bohoslužbách, než nemít v 
pokrokové republice žádné polni kuráty, žádné 
kněze u generálů, žádné státní hodnostáře na 
mši. A když se tedy stane, že ten pokrokový re
žim kolaborantského kněze potrestá, čeká se 
zjeveni.

Jak vděčni, bratři moji! musíme být Prozřetel
nosti, že nám dala Církev neomylnou, která na
cismus odsoudila už v první době jeho všemož
ných slibů, kdy s nim pokrokoví státnici ještě 
ani neuzavirali pakty — to přišlo dávno po tom: 
a která také ve zjeveních dovede rozeznávat du
chy. Opakujeme: duch křesťanský je duch lásky, 
a po lom, po ničem jiném, se pravé zjevení po
znává. Co nás činí dobrými, je křestanské. co 
nás rozdvojuje, je nepravé A v tom se ovšem 
žádný katolík nemýlí, když hledá jednu cestu 
pravdy: cítit s Církvi. Jindřich Středa.

Českoslovenští studenti u sv. Otce
Snad každý návštěvník Říma touží spatřili 

hlavu katolického křesťanstva: římského pape
že. Tak i mnozí členové naší studentské vý
pravy si přáli spatřit! sv. Otce Pia XII. Ale od 
touhy ke skutečnosti je někdy cesta daleká a 
málo schůdná. I my jsme neméli mnoho naděj, 
když jsme se dověděli, že papež nepřijímá au
dience po celý srpen, aby se aspoň poněkud 
zotavil na svém letním sidle Castel Gandulfj. 
Přesto jsme se však nevzdávali naděje. Oběta
vosti církevního poradce našeho vyslanectví op. 
Maenuly se nám naše přáni splnilo. Sv. Cttec 
vyhověl naší žádosti a rozhodl se. že nás přijme. 
Bylo to pro nás opravdu radostně překvapení, 
protože jsme věděli, že mnoho jiných výprav 
prosilo o audienci mamě.

A talc po růzpých obtížích nastoupilo v pon
dělí dne 18. Vlil. t r, 59 českých studentů, 
většinou mediků, z pražské a hradecké fakul'y 
s některými středoškoláky cestu do letního sídla 
sv. Otce. Jistě, že různé pocity vlnily nitrem této 
dosti nesourodé společnosti českých studentů, 
když je dva autobusy unášely ’z Říma mezi zele
najícími se vinicemi ke Castel Gandolfo. Po půl
hodinové jizdě se autobusy zvolna vyšplhaly po 
silnici k papežskému hradu, ztrácejícímu se 
v zeleni zahrad. Sledovali jsme minuty s hodin
kami v ruce a když autobusy zastavily jen ně
kolik minut před počátkem audience, nezbylo 
našim kolegyním ani mnoho času na úpravu. 
Kolem švýcarských gardistů v plné parádě 
byli isme hned uvedeni do hradu. Prošli jsme 
několika komnatami, až nás páni ceremonáři 
umístili y dlouhé siní, v niž jsme utvořili řadu 
tak, abychom co nejlépe viděli sv. Otce. S na
pětím jsme očekávali jeho příchod. A ža malou 
chvilku se objevil ve dveřích velekněz v prostém 
bílém taláru, s úsměvem na oduševnělé tváři. 
Přicházel prostě, beze vši nádhery, aby přijal 
sedmdesát mladých Čechoslováků. Bouřlivý po
tlesk vítal hlavu křesťanstva a velikého státní
ka, který zvlášť mimořádně přišel, aby pro-

Ze života katolické
Čína je dnes pro mnohé nadějí duchovní 

obrody světa. Nedávno jsme přinesli názory 
nynějšího čínského vyslance u Vatikánu, jenž 
jako odchovanec staré kultury čínské a současně 
znalec kultury západní vidí právě v životném spo
jeni těchto dvou hlavních pólů lidstva možno
sti dalšího rozkvětu. Církev katolická činí sku
tečně vře. co je v její moci, aby k tomuto přerodu 
přispěla. Proto byl zřízen úplný čínský episkopát. 
proto byly navázány diplomatické styky mezi 
dnešní Čínou a sv. Stolicí První internunciuš 
u čínské vlády. Msgro Ribari, slavil nedávno 
v Shanghai své stříbrné kněžské jubileum. Při 
té příležitosti promluvil zástupce vlády Mi-pili: 
»Nejsem sám křesťanem, ale mám mnoho kato
lických přátel a vždy jsem se obdivoval kato
lickému.. učení, které ml v mnoha bodech při
pomíná konfucionismus.« Laotse říká kdesi: 
•Chce-li nebe někoho připraviti na veliké úkoly, 
pošle naň mnoho utrpení ■■ Tento výrok se do
konale vztahuje na katolické misionáře, kteří 
právě teď mnoho trpí. Jsem přesvědčen, že prá
vě z tohoto utrpení se zrodí něco velikého pro 
katolickou cirkev Cíny.

»Se všech stran«, řekl internunciuš ve své 
odpovédi, »se zdvihá hlas úzkosti, ale také hlas 
důvěry, hlas odevzdáni do všemohoucí a vše- 
laskavě Prozřetelnosti. V této krisi — snad nej
strašnější. jakou Církev Činy kdy přešla — je 
třeba zdvojnásobit naše modlitby.« A Msgre Rl- 
béri skončil svou řeč pohnutou výzvou po kněž
ských povoláních. »Následkem dlouhého trváni 
války, .jednak občanské, jednak světové a 
z různých příčin je stav seminářů zneklidňu
jící. Budoucnost Církve v Čině však záleží na 
nich. To je základ, na kterém třeba budovat.

mluvil s mladými příslušníky národa, jenž bývá 
často nespravedlivě osočován, aby jim" požehnal. 
Ihned laskavě pokynul, abychom povstali z po
kleku. který je obřadním zvykem ve Vatikánu. 
Po několika srdečných slovech s důst. p. Ma- 
chulou, kterého přijímal jako starého známého, 
obrátil se přímo k nám. Mluvil s námi fran
couzský. Projevil nejprve radost nad našim 
příchodem, nad tím. že nás může přijmouti ve 
svém sídle. Zdravil ■ nejen nás přítomné, ale 
všechny pracovníky v Katol. akci doma a všechny 
studenty Pak hovořil s námi jednotlivě, zajimď 
se o naše studie, o naši práci. Od prvního až 
k poslednímu procházel, promluvil, stiskl pra
vici a daroval každému vkusnou medaili. S ra
dostí, překvapením, podivem nebo i ostýchavostí 
líbali členové výpravy jeho rybářský prsten, 
sledujíce stále vznešeného, poněkud unavené 
vyhlížejícího kmeta, který měl pro každého 
úsměv. Se zájmem se ptal zvláště mediků po 
jejich budoucí práci a speeialisaci Když se se 
všemi pozdravil, pronesl ještě několik slov jako 
úvod požehnáni. Pravil, že rád žehná nám osob
ně i všem našim drahým, našim studiím, uni
versitním spolkům i celé naší milé vlasti. Pak 
rozpjal ruce, maličko zaklonil hlavu a přivřel 
oči, aby svolával jako prvni prostředník a zá
stupce Ježíše Krista Boží požehnání na přítomné-

Je těžko vylíčit dojmy, které má člověk, 
když klečí blízko tohoto vznešeného velekněze, 
dívá se do jeho tváře a sleduje jeno pohyby. Po 
požehnáni se zvolna vzdaloval z naši společnosti, 
za našeho srdečného potlesku, s úsměvem, iešiě 
několikrát žehnaje. Ód posledních dveří ještě 
jednou se obrátil a pokynul na pozdrav.

Svou prostotou, skromnosti a nenáročnou 
lidskosti zapůsobil na každého mladého člo« 
véka. Prostý přišel mezi prostě upravené česko
slovenské studenty, aby ukázal, že i oni a je
jich země mají místo v jeho srdci. Jsme velmi 
vděčni sv. Otci za terno projev přízně, kterou 
nám i naši vlasti osobně projevil při mimořádně 
audienci v létě roku 47.

MUC. Vlád. Rozsíval.

Činy
To je dílo, kterému bychom se měli věnovat 
s celou svou duši. Pokud záleží na mně. mužem 
být vždy ujištěni, že u mne naleznete podporu 
všech snah, směřujících k tomu, aby Čína měla 
kněze hodné její veliké minulosti.

•
I v Čině patři tedy problém kněžského do

rostu mezi nejpalčivější, jako ostatně ’ u nás a 
v mnoha evropských zemích, V čem leži hlavni 
tíže tohoto problému? Leckdo asi řekne škodo
libě: To právě je znamení zastaralosti vašeho 
učeni: mladým lidem se již nechce proň expo
novat, zasvětit mu svůj život. Tak zni povrchni 
námitka. Je povrchni, protože křesťanské učeni 
nikterak nezastaralo, jen naše obětavost ochabla. 
Kdo chce dnes být dobrým knězem, potřebuje 
k tomu značnou dávku hrdinství. Bylo ho 
vždycky třeba dost k zachováni kněžské čisto
ty, naproti tomu však neslo kněžství s sebou 
v krajích opravdu věřících jednak slušné, ně
kdy velmi dobré, hmotné zajištěni, jednak úctu 
věřících a jiné výhody. Dnes se tato úcta změ
nila u většiny lidi v mrazivou lhostejnost, dnes 
nemá kněz opravdu zajištěno nic, kromě viry, 
že Otec nebeský, který se stará o ptactvo ne
beské a o lilie polní, neopustí duše, které mu 
chtějí sloužit upřímně a neodvolatelně. Jak 
málo jo dnes charakterů, kterým by toto stači
lo, jak nepříznivá je celá atmosféra jejich zrán’. 
Jestliže je málo kněžských povoláni, není to zna
mením úpadku Církve, nýbrž pouze znamením 
úpadku doby, ve které žijeme. Ale přislíbeni 
Kristova jsou silnější než naše dekadentnost. 
pro ně zvítězí Jeho milost, jeho nadpřirozená 
sila i nad naši zbabělosti a vzbudí si vždycky 
znovu srdce statečná. Všude, i mezi námi. ak.

Vrchol svatovojtěšského putování
(Dokončeni se str, J.)

světového katolického společenství, jež vy
jadřovalo papežské požehnáni, které sv. 
Otec zvlášť k svatovojtěšským slavnostem 
zaslal a celebrující pan arcibiskup na konci 
mše sv. všem přítomným a vůbec všem 
účastníkům jubilea udělil.

Konečným závěrem slavností a poslední 
cestou Vojtěchových ostatků po vlasti byl 
odpoledni průvod po Hradčanském náměstí.. 
Spolu s relikviemi ostatních českých patro
nů byla nesena lebka sv. Vojtěcha na ra
menou biskupů tímto historickým pahor
kem hradčanským kolem starých paláců a 
domů kanovnických, kolem malého kostelí
ka Karmelitek, aby pak rukama primasa 
českého opsala naposled znamení spásy nad 
městem a zemi, aby všem těm tam dole žijí
cím jakoby zavolala poslední přání pravého 
blaha a míru. Pestré zástupy kolkolem při
hlížely tomuto obřadu s dojetím a vracely 
se pak do katedrály, kde slavné Te Deum a 
národní hymny zakončily tento význačný du
chovní podnik svatovojtěšského roku, tento 
význačný duchovní podnik prvního roku 
arcipastýrské činnosti nového nástupce Voj
těchova na pražském stolci. ak.

Nunciatura, adminisi- 
raiura a zjevení

V Tmavě je apoštolská administrátora. Ta
jnější území náleželo totiž kdysi církevně pod 
Ostřihem a dosud z něho nebyla utvořena nová 
úplná diecése. Diecési, je-li řádně ustavena, spra
vuje biskup svou řádnou mocí a svým vlast
ním jménem. Území neustavené v řádnou , die
cési je přímo podřízeno Sv. Stolici, která na 
něm ustanovuje správce, administrátora. Jenž ji 
spravuje jménem a v zastoupeni Sv. Stolice a na
zývá se proto apoštolský administrátor. Tedy 
tato apoštolská administrátora v Trnavě před 
nějakým časem zakázala putováni do Tvrdo- 
mestie, přesněji řečeno, důtklivě radila, aby se 
tam nechodilo. V -Českém zápase« to četli a 
udělali z toho apoštolskou nunciaturu. Dodali 
k lomu: »Máme v republice dvě apoštolské 
nunciatury, v Praze a v Trnavě, věc to jistě ne
obvyklá, aby v Jednom státu byla dvě zastoupe
ní jiného státu«. Další závěry plynou snadno: 
Vidíte, Vatikán neuznává jednotnost republiky, 
proto u nás má jedno zastoupení v Praze a dru
hé na Slovensku. Proč v Trnavě, proč ne v 
Bratislavě, na to se již nikdo neptá. A celý zby
tečný problém vzniká buď z nevědomosti nebo 
přímo ze zlé vůle, protože vše je dobré k agi
tování proti katolickým věcem I ta zdrženli
vost k zjeveni, ať už se úřad, který ji projevil, 
jmenuje nunciatura nebo administrátora. Prý 
je to opatrnost církve ve 20. století. Před třemi 
Stoletími prý Cirkev tuto opatrnost neměla, t. j. 
tehdy ohlupovala lidi mnohem směleji. Ale v tom 
se zase, milí páni, mýlíte. Cirkev je pořád stoj
ná. Jak před třemi stoletími, tak dnes je zdržen
livá ke zjevením, jak před třemi staletími tak 
dnes je však uzná a s úctou přijímá, nesou-lii 
skutečně na sobě spolehlivé známky nadpřiroze
ná. Když Markéta Marie Alacoque měla před 
třemi staletími zjeveni Božského Srdce, musila 
překonáti,velmi mnoho obtíží, než byla jaji zje
veni uznána a za pravá. Dnes však je »vatou a 
její zjevení se stala východiskem mohutného 
proudu pobožnosti k Nejsvětějšimu Srdci Páně. 
A dnes po třech staletích, uznala tatáž Cirkev za 
pravá na př. zloveni ve Falimě. To dokazuje, ze 
je skutečně tatáž jedna Církev, řízená a vede
ná stále tímtéž Duchem. Ale jak můžeme chtít 
na lidech československého vyznání, aby to uzna
li? Pak by nedovedli odůvodnit proč bylo třeba 
zakládat jejich novou Církev. ak.

Portréty z kongresu
Když byl letos v Bruselu zahajován kongres 

katolického filmu v krásnem sále Palais des Aka- 
demics. urozeně postavy na starých gobelínech 
div hlavami nepotřásaly nad množstvím lidi a li
diček. jichž se tu sešlo habaděj ze všech koutů 
světa. Nejsem z nepřejících a ráda vás přizvu 
k podívané.

Vidíte na jevišti předsednický stůl? Ten mla
dý muž u mikrofonu, který shromáždění zahajule. 
je generální tajemník kongresu. P. Bernard 
z Lucemburska. Velmi ochotný, milý, obětavý 
tvor. Vždycky mne vybavoval představou ušlech
tilého bernardýna (to má být kompliment, neboť 
mám psy ukrutně ráda). Propánečka, snad nejste 
pohoršeni? Vám se. pane, nelibí představa ber
nardýna u mikrofonu? Uznávám; svěsím kajícně 
uši. má fantasie bývá neukázněná, pero nevymá
chané. Polepším se a dodávám, že jinak by! P. 
Bernard nápadné podoben našemu dp. dr. Habá- 
ni; mimo kongres sídlil v Lucemburku, co by re
daktor a kaplan.

Tiše, teď mluví ministr Van Zeeland, bý
valý ministerský předseda. Nebojte se, vykreslím 
vám ho podle bontonu fantasie již ukázněné. 
Stihlý pán neurčitého věku, jeden z těch příjem
ných typů, jež svým mladistvým elánem knock- 
autujl matrikové stáři. Mluví spontánně a pře
svědčivě a hlavně — bez papírku v ruce. Mluví 
příjemným hlasem s živou a nepatetickou gesti
kulací, netroufáte si ani vydechnout, aby vám 
ani slůvko neušlo. Shledáváte ho hezkým, ne pro 
ten knírek pod nosem, nýbrž pro ono nedefinova
telné světlo v tváři, jež ie znamením vnitřního bo
hatství.

Jeho řeč íe řeči vyniká licího národohospodáře 
i uvědomělého katolíka. Rozvoj uměni vždy je zá
vislý na hospodářských podmínkách, ie povin
nosti dnešního katolíka pečlivě si všímat obojího. 
Výstižně nanval film »1’art coplet at 1’art com
plex« (uměním dokonalým i uměním složitým). 
O nynějším svátém Otci se vyjádřil: »Při set

kám s nim v soukromé audienci byl jsem přímo 
zasažen mocným dojmem z jeho osobnosti. Prvně 
v životě jsem cítil, že stojím před člověkem oprav
du z Boha.« Řekl též že svaty Otec ie obdivu
hodně všestranný; tak informován, jako žádný jiný 
a národohospodářským problémům prý rozumí 
jako jen málokterá hlava státu.

Celkový dojem z ministra: radostná energie, 
optimismus, praktická aktivita, typ katolíka, ja
kých. Pane Bože, houšť!

Nesmím zapomenout na nejvznešenějšiho 
hosta v červeném plášti.. Papežský nuncius. 
Ital asketické tváře. Když mluví francouzský, ji
stě mu rozumějí všichni Italové. Jak je to s Fran
couzy, nevím, tím si už nejsem tak liste. Hlas 
má stejně ostrý- jako profil. Když se nahlas modli, 
máte nezdvořilou představu, že komanduje celé 
nebe. Ale pak se tak mile usměje, v tempera
mentní řeči zamává dlani s nácadně dlouhými, 
ušlechtilými prsty, všecko mu odpustíte a mále 
ho docela rádi.

Nynější ministerský předseda p. Spaak na 
katolickém kongrese ovšem nebyl, jelikož ie so
cialistou. ale zahlédla jsem ho. an spěšně kluše 
k autíčku — pán kobližkové postavy, celkem však 
nenápadný v sáčku a bez klobouku, takže isem 
v rychlosti mohla spočítat jeho tmavé vlasy. Sou
čet neprozradím celkem to nestojí za řeč. »Dobrý, 
den. pane Spaaku!« — zdravili ho mimojdouci. 
Právě jsme hovořili s hloučkem kongresistů na 
ulici, tož mi sem pan Spaak zapadl také. Byl 
v tom hloučku též ten. který se nyní přijde vám 
představit: chcete, aby vás oslovi vlámsky. fran
couzský nebo anglicky? O. prosím, dr. Mor
li o n se na vás podívá upřímným pohledem, pev
ně vám stiskne 'ruku a jazykem, jenž vám jde 
nejlíp k sluchu, ihned se jme vyptávat, íak u vás 
pracuje tisková služba katolíků. Je totiž před
sedou mezinárodni tiskové katolické agentury CIP. 
Představte si balvanovitý útes v dominikánském 
hábitě. přimyslete si holou lebku s věncem vlasů, 
pokojně, hnědé oči. Tot dr. M o r 1 i o n.

Jeho tajemník, vedoucí redaktor CTP. Van 
Lier, je protějšek svého šéfa, jako by schválně 
takto udělaný. Kdepak balvan — epiš z dubového 
dřeva, šetrně vysekaný, co vyplýtvala pani pří
roda na objemu jednoho, hleděla vyšetřit u dru
hého. Tož tu ho máme: menšího a štíhlého s úz
kým a dlouhým obličejem, snad má uprostřed 
nějaký nos. ale já se naň nepamatuji, zato nelze 
zapomenout na Van Llerovu sherlockovskou lulku. 
Za vlámskými širokými rty Jste mohli obdivovat 
nádherně koňský chrup. Autoři detektivních ro
mánů by mohli stfihal své hrdiny přesné podle 
něho. Velmi sympatický typ detektiva. Na mou 
otázku, je-li Vlám či Valón, odpověděl lakonic
ky: »Bruselák«. Což je typická národnost pro 
čistokrevné tamnéjší občany, povznesené nad 
národnostní škorpeni vlámsko-valónské- Stane-!i 
se. že některý Belgičan řekne o sobě tam u nich, že 
je Belgičan, tož to honem zapište černou křídou 
do komína, neboť se vám stala věc výjimečná. 
V cizině jsou snad Belgičany. Doma jsou jen 
Vlámy a Valóny.

Odběhneme si na některou přednášku. Mr. 
William H. Mooring z Hollywoodu právě 
referuje, o možnostech katolického filmu tam 
u nich. Snědé vysoké čelo, prošedivělé skráně, 
štíhlý gentleman, klasický ideál sextánek. Prozra
dil nám, že už mají v Americe dvě školy pro ka
tolické scenáristy. Jelikož jsem jeho anglické 
přednášce nerozuměla, měla jsem dosti času na
studovat si bedlivé jeho pohyby bradou, dopředu 
stranou, stranou a dopředu, dodnes to zkouším 
před zrcadlem a čekám, kdy mi to začne mluvit 
anglicky.

Za katolickou Anglii referuje milá paní 
Fille, a to o dětském filmu. Mail tam výteč
ného producenta; ač je metodista, má velké po
chopení pro náboženské filmy vůbec a dělá jen 
filmy dobré. Je totiž zakladatelem jakéhosi hnut! 
pro dobré filmy. Před třemi lety začali pokusně 
natáčet filmy pro děti. Pokus je skončen. Budou 
natáčet osm dětských filmů ročně, pro export také 
v šestnácti milimetrech. Mis Fille navrhovala, aby 

byla v každé zemi organisována péče o dovoz a 
provoz filmů pro děti.

Kanaďan, takto otec z Tovaryšstva, se 
ozýval jen v debatách do referátech. Z některé 
zadní řady se občas vztyčovala jeho tmavá, za
valitá důstojnost. Nejdříve se rozhlédl, švih po
jednou očkem sem a očkem tam (šilhal jen z pře
míry temperamentu) a pak se rozhřimal. Také 
nám řekl, že u nich v Kanadě už pracule kato
lické filmové studio, které tvoři dobré filmy 
s křesťanskou tendencí, nikoliv jen filmy nábo
ženské. A vůbec všechny debaty vyzněly v roz
hodnutí. netočit filmy vyslovené náboženské, ný
brž filmy hodnotné a dobré v duchu křesťan
ského světového názoru.

Silná skla na očích, drsný úsměv a vojensky 
hřmotná postava v klerice, to ie P. Lepou t re 
T. J. z Paříže. Zval mě srdečně k nim. slibuje 
ukázat mi vše. co lze v Paříži shlédnout!, včetně 
Bidaulta, jenž prý je jeho přítelem .

Ochota a dobromyslnost na dlouhých nohou — 
to je náš všudypřítomný Polák (mamě hledám 
jeho jméno v paměti i v notýsku). Poletoval po 
festivalu i no kongresu, tu tlumočil anglické re
feráty do francouzštiny a naopak, tam zase ob
starával nám všem volňásky na filmová před» 
staveni. U něho jsem si všimla, že angličtina ku 
podivu často, téměř za každým třetím slovem, 
používá slůvka — eh. eh. a vůbec to. čemu tíká
me hekání. Dobráček dlouhonohý! Dík Jeho vol- 
ňáskové akci Isem viděla několik dobrých filmů. 
Dovezou-ll k nám ten americký, který se Jmeno
val »Nejlepši le‘a našeho života«, půldu se naň 
podívat ještě jednou. To bylo 1’art complet ct 
complex.

Tak — ještě se mi tlačí do pera pěkně houf 
lidí. Kam s nimi, když přiděl místa v Katolíku 
pro nás je už vyčerpán? Trpělivost, drazí, na 
všecky dojde, ale zase až po druhé.

Marie Holková.



Alexander Heldler:

Co jsem tam viděl a cítil
, (Pokračováni.)

V zinkům semes.pu 1846—1947 uspořádal prof, 
v. Hofnslein. pastoralists na frlbourgoké univer- 
«jté. zajímavý kurs, ve kterém vynikající švý
carští odbornici z různých úseků apoštolátu a 
duchovni správy vyprávěli o svých zkušenostech. 
Kropié. odpůrného poučeni to byla jedi.ieč.iá přu 
lezjiust požnuti švýcarský uď, jaký je, se všemi 
jeho světlými i stinnými stránkami, v celé jeho 
neobyčejné složité členitosti. Zároveň 10 bylo vý- 
núuv/ié svědectví o universalitě katolické Církve 
o lom, oo jen ona může dálí nejrúznéjšlm skupi
nám jazykovým, kulturním i společenským, a]e 
i o tom, jak musí kněžský i laický apoštol stále 
z féto universality pružně vyvozovat všechny 
důsledky, jak musi dobře znát a upřímně milo
vat Udi a lidičky, které má získat! Kristu.

Velkoměstsky farář z Curychu mluvil dost 
pesimisticky, ale Pražana naplňovalo i jaho bě
dováni bledou závisti. Katolíci, žijící v menšině 
mezi protestanty, jak je tomu zvláště ve velkých 
městech, bývají označováni tak jako kdysi židé, 
rozptýleni mimo Palestinu — »diaspora«. Přihli- 
žime-li k matrikové příslušnosti pak u nás něco 
takového téměř neexistuje; přibiižime-li však 
Ik náboženské praksi — a to je konec konců roz- 

x hodující — pak máme u nás diasporu stejnou 
jako v Curychu, v Bernu nebo v Ženevě, ne-li 
někde horši. Švýcarští katolíci . diaspoře usiluji 
o živý vzájemný styk i mimo kostel, o vytvoření 
katolického prostředí 1 kulturního a společen
ského. o lo, aby mohlo dojiti k přiměřeným ZRá’ 
tnostem mezi mladými Katolíky a tedy k vytvo
řen! prakticky katolických rodin. Opouštěni dw- 
rých katolických spolků pod záminkou, že stačí 
»farní rodina« (která ovšem vždy má býlí nad
řazeným ideálem), jak je do nedávná propagovali 
někteří katolíci němečtí a rakouští, po.ažuji Švý
caři právě z těchto důvodů za zcela neprozřetelné 
a tvrdí, že se tak dělo hlavně ze strachu před 
Hitlerem. — Nejtěžšim problémem diaspory jsou 
katolíci, přicházejici do velkoměsta ze »Zacho
valého« venkova tradičně katoiiokých kantonů, 
na př. vallisského a fribourgského. Taková velká 
fribourgská vesnice, jakou jsem poznal na př. 
o loňských vánocích, když jsem, kázal a zpovídal 
v Albeuve. kde o velikonocích jen asi, čtyři lidé 
nejdou k sv, svátostem, má u nás obdobu snad 
jen na Slovensku a v některých koutech Mora
vy. Ale běda katolíkům, kteří se na takové tra
dičné zbožné prostředí příliš spoléhají, kteří po
važují pro sebe za zbytečné novodc-bé formy pro
hloubeni náboženského života a apošlolátu. na oř. 
•xercicie. katolický skauting. kalot akci vůbec. 
Jakmile nřiide průmysl k nim nebo oni odejdou 
as průmvslem. jakmile se prostě ztratí to stá
dečko. které je neslo do kostela. brzy Jim do
chází dech. Dnes je všude naprosto nutné osobni, 
činné, samostatné prožiti náboženských hodnot, 
vyznavačský, svědecký, apoštolský posto) všech 
mladých katolíků. Dnes prý se z našeho pohrá
li. <:t iTacejl Slováci a říkají; »Za český chlebíček 
nedám riru a duši!» Cekáme však, že jednou po 
nich přijdou iini s myšlenkou: Jdu gj siad pro 
lepši skývu, ale chci dávali mnohem více — 
světlo Kristovo!« To ovšem musi již doma býli 
jlni katolíci — a teď zase mlíwim zcela všeobec
ně — než ta »zbožná« švýcarská selka, kterou 
nan farář vyhodil ze sakristie, když mu přišla 
dávat na mši svátou. Divíte se mu? Já ne. Ona 
totiž docela naivně prohlásila: »Říkají, pane fa
ráři, že bude brzy po válce-To by bylo škoda 
těch pěkných výdělků pro chudého člověka. Tak 
tady máte lít franky na mši sv., aby ta válka 
ještě chivllj trvala.« To byla jistě výjimka; ale 
můžeme říci, že obětavá švýcarská pomoc je do 
jisté míry nesena vědomím mravního závazku 
k těm, kdo nebylí ušetřeni válkou. Ta selka, to 
je rub Švýcarska; bylo by však nespravedlivé 
neviděli líc — náběhy k tomu jsme četli i v na. 
item tisku. (Pokračování.)

Poznámky 
k Nechanicim

Nepatřím k těm pisatelům, kterým je zřejmě 
lhostejné, co si o nich čtenář mysli; ačkoli jich 
máme v naši kulturní politice dost. Proto jsem 
neopomenul zpytovat svědomí, když se někte
rému čtenáři zdálo, že zahořuji do řad květňáků, 
a ž© můj článek o Nechanicich byl »jedné straně« 
příliš nakloněn. Nuže, já skutečně nevin. Neměl 
jsem skutečně dojem, že orientálním pochlebo
váním zasypávám nechanické autematčiky. 
Srovnával jsem jejich postup s nacistickými: 
cožpak naše veřejné debaty už jsou na takové 
úrovni, že toto srovnáni je běžným, bezvýznam
ným a neškodným obratem řeči? Anebo oče
kávali moji čtenáři, že já budu častovat nové 
policejní organisace živočichopisnými jmény, za
tím oo političtí zástupcové i českých katolíků 
jedne mvslnč novou podobu policie odhlasovali? 
Ale tak je to se vším. Když je zavřen katolický 
arciibiskup záhřebský, prohlásí američtí pastoři, 
že je to docela v pořádku. Ale když je za
vřen Maniu. který dokazatelné pro Anglii pra
coval už v letech 1939—45. a kterému tatáž An
glie pomoci nedovede, tak by se měli rozčilovat 
katolíci na českém venkově? Kdy pak se naučí
me. že košile íe bližší než kabát? A na svém dal- 
aim tvrzeni trvám. Komunista, který býval pro 
odtrženi »Sudet« a přesto se během války přihlásil 
k boji českého národa, zasluhuje uznáni a :aké 
odměny, poněvadž ho ještě budeme potřebovat 
v kritických chvílích tohoto státu. Zato oprav
dový katolík odměny nezasluhuje, nebot nemohl 
Jednat jinak; jsa odchován ve svatováclavské 
tradici, nemohl se vůbec stát kolaborantem, a 
bojoval nroti Němcům za své vlastni ideály — 
»co le národní je naše« — a za to nikoho ne- 
odměňuieme. A vůbec, hledejme, co nás sjed
nocuje, a znovu: čtěme projevy presidenta re
publiky — 1 kdyby je někdo uveřejňoval nerad.

Jindřich Středa.

Po žních
Mnohokráte již bylo poukazováno na to, 

že mešní formuláře na neděle po sv. Puchu 
připadající na konec července a srpen obsa
huji četné narážky na žně a vůbec na zem
skou úrodu. Jsou to zvláště »conununia«, 
obsahújicí starozákonní citáty o Božím po
žehnáni plodům, které země vydává koruně 
tvorstva. Těžko je říei, zda tyto úryvky se 
dostaly do římského misálu úmyslně jako 
časuvá připomínka věřícím, či jenom náho
dou. Ale ať je tomu tak či onak, musíme za 
ně b.ýti vděčni Církvi a neznámým dnes již 
autorům misálních textů, právě tak jako 
těm, kdož do rituálu zařadili na svátek Na
nebevzetí Panny Marie obřad, označený sice 
v nadpise jako žehnáni bylin, ale podle ob
sahu modliteb vztahující se zřejmě i na po
žehnáni prvotin polní úrody. Jako mnohý 
jiný formulář je i tento — alespoň v našich 
zemích — historickou vzpomínkou, která, 
bohužel, již dávno vyšla z praxe. Je to je
den z dokumentů, jak se náš život dobro
volně zřekl četných pout, kterými Církev 
chce spojit! pozemské snaženi s duchovním 
Životem formou svátostin. Jakýmsi závěrem 
těchto žňových připomínek v liturgii je však 
nepochybně evangelium na črtnáctou neděli 
po sv. Duchu s úryvkem horské řeči Kristo
vy. Jako bychom v tomto evangeliu přímo 
cítili onu výraznou účast přírody, která byla 
prvním chrámem, v němž se po prvé ozvalo 
toto základní slovo novozákonní Pravdy. Po
ukaz Kristův na ptactvo a rostliny, jež jej 
obklopovaly, ona výzva ke křesťanskému ná
vratu k přírodě, k radostnému společenství 
člověka s ostatními tvory Božími byla snad 
málokdy tak aktuální jako dnes, právě tak 
jako závěr tohoto poukazu, jenž pro všechny 
časy určil lidstvu hranici jeho pozemského 
snažení.

Cteme-li letos všechny tyto žňové připo
mínky římské liturgie, máme při tom jakýsi 
pocit strachu, obav a viny. Vždyť letošní úro
da je přes útěšná slovg těch, kteří v řízeném 
hospodářství pečují o naše žaludky, špatná. 
Katastrofální sucho zanechá nepochybně ná
sledky i v příštím hospodářském roce a i 

Mládež světového
Nemusíme chodit daleko, abychom uhodili na 

nové skutečnosti ve vnitřním skrytém procesu 
světového dění, jenž se odehrává ve zvláštní 
mezivrstvě moderního života, někde mezi neivyš- 
šim bode.n pouhého technického vzletu a mezi 
zemi prosáklou krví poslední války a rytmem 
tančicich. kteří se proktubávaji ze zjevného i pod
vědomého uděšeni k ztišenému, b.vť prudce odde
chu jicimu sblíženi srdci. 2ije‘ to vše okolo nás a 
žijeme v tom. ať už si náš individuální pathos 
zamíří ke skepsi či k naprosté víře v Boha, lež 
hory pixtnáši, a proto také přenáší člověka ořeš 
pahrbky dočasného sněni, vzteku, nenávisti či 
milostného vzplanuti.

A právě u nás, na české půdě a hlavně v Pra
ze řada sjezdů, porad a manifestaci dokumentuje 
novými barvami v erbu životního vyznáni mla
dých lidi onen zvláštní přelom, o němž by bylo 
pochybené minii, že je dočasný a náladový. Jde 
o přelom takového rázu, žé zcela listě jdeme 
k novému tvaru života, jehož základním povaho
vým rysem je sdružováni.

Toto sdružováni se děje o Šem v celé souvis
losti jiných zjevů, mezi nimiž je na prvním místě 
odstraňováni různých rozdílů po zkušenostech 
minulé války, v niž se tyto tendence projevovaly 
formou společného utrpení, v níž negace svobodné 
lidské existence se podivnými cestami obrátila 
v prudké ůsili příslušníků všech národů o zame
zení nového běsněni a o zabezpečeni lidských svo
bod. proklamovaných At.ant.ckou chartou, zříze
ním mezinárodni Organisace Spojených Národů.

Mládež celého světa nastoupila novou cestu 
mirové výstavby, jak se zdá. mnohem účinněji, 
než po minulé válce, a to praktickým vzájemným 
poznáváním bez zastaralého formalismu, jenž čím 
dá: více ustupuje novým výrazům mladého živo
ta. ač někdy výrazům na první pohled syrově 
smyslovým v dobrém i pochybeném podáni.

Kdo však dnes může s naprostou jistotou po
suzovat an-ebo dokonce odsuzovat nové formy 
mladého života v okamžiku ejich zrodu ien pro
to. že není zasvěcen do spontánní vůle mladých a 
proto, že právě zevnější jejich nroievy Wou mimo 
vyrovnaný rámec pokojného občanství? Vytýkal 
někdo mláďým za války, když byli vězněni, raně
ni. když bojovali a trpěli, když dnes musí víc 
zedničit a nádeničit než v nějaké mirové po
hodě snít o všech krásných ideálech, jimž býval 
zasvěcen mladý život dřivé? Přesvědčil se někdo, 
zda právě dnes přes onu syrovou smvs.ovost tě
lesné práce při opravdu tvrdém sevření -mladé 
duše bidou a katastrofami, zdá právě dnes ne
existuje idealismus v pravém smyslu, to je úsilí 
o zlepšeni světa bez ilusí a bez kulatých slov 
mluvků?

Rada závažných otázek naléhá na naše vědomi 
a svědomí dnes, kdy se zdá. že se uskutečnila nej- 
vyšši mira vlastního lidského rozhodováni o všem 
zřízeni a zařízení ve společnosti národní a ve .vla
zích mezinárodních. A je-li tu ona mira vlastního 
lidského rozhodováni, jež ie nepochybně výsled
kem demokratisace všech poměrů v novém světě, 
jak obstoji přezíráni a nerespektováni smýšleni 
různých ideových celků, když právě tato vlastnost 
je normou demokracie a kriteriem opravdovost 
a čestnost při splňováni závazků v úsilí o dosa
žení cilte, jímž je mir. svoboda a spravedlivý so
ciální řád?

Hledime-li na současné děni právě pod tímto 
zorným úhlem, nenůtdeme daleko pro zllstěnl. ze 
jsme teprve v rozběhu procesu, jenž má prací 
nejmladší generace přivést! do dějin nový typ

kdyb’y napřesrok spočinula na úrodě ruka 
Hospodinova vlídné a s požehnáním, byla by 
to jen odměna za starosti, které nás v letoš
ní zimě očekávají.

Nevystihlé jsou cesty Páně a nikdo z nás 
nepostihne smysl této metly, kterou na nás 
letos seslal. Nepochopíme, jaký význam má 
v úradku Božím tato neúroda, jíž postihuje 
vyhladovělé a hospodářsky zkrušené evrop
ské národy. Věřící člověk nebude však přes 
to v letošní neúrodě viděti náhodu, neod
vratný zásah přírodních jevů, ale prst Boží, 
ukazující názorně národům právě na ona 
slova Matoušova evangelia, které čte Církev 
ve čtrnáctou neděli po sv. Duchu a na slova 
Přísloví, která jsme četli již o jedenácté ne
děli: »Uctívej Pána svým majetkem a prvo
tinami plodin svých a naplní se sýpky tvé 
hojností a lisy budou přetékat! vínem.*  Ne
přinášíme již sice oběti prvotin jako staro
zákonní Židé, ale i dnes můžeme naplniti 
tato slova moudrosti do posledního písme
ne. Vždyť uctívati Pána svým majetkem ne
znamená nic jiného, než podřídit! všechnu 
snahu o nabyti a rozmnožení pozemských 
statků zákonu Božímu, posvěceni pozemské 
činnosti poslušnosti slov Kristových o hledá
ní království Božího a jeho spravedlnosti.

Neříkejte, že tohoto poučeni je zapotřebí 
jiným, kteří tento časopis nečtou a ne nám. 
Vždyť i v nás, kteří se považujeme za věrné 
posluchače horské řeči, je tolik přízemnosti, 
hmotaiství a malodušnorti, že to až někdy 
dusí. Vždyť kdyby jí nebylo, byla by naše 
síla daleko větší, u nás i v ostatním světě. 
Jakýsi náš národní sklon k hmotaření a pro- 
spěchářstvi, který tak rádi zakrýváme vel
kými slovy a plamennými projevy, je sám 
o sobě zákeřným nepřítelem našeho křesťan
ství. Tím spíše je třeba, abychom se nad 
vyprahlou půdou našich polí a luk a nad 
světlými stodolami kajícně sklonili před 
Kristovým odsouzením přízemního zákona 
půdy._________________________________ jm.

★ Koupíme poěítacl stroj, který velmi nutné potřebu
jeme, Nabídky zašlete pnd zn »RAdová nemocníce« do 
a dm. -Katolíka*,  Praha jv.

typu
člověka. Nelze podceňovat na přiklad, že pro tolik 
a tolik lidi na svčtě znamení pražský Festival 
mládeže vskutku pokrok, neboť teho účastnicí se 
dostali do prostřed! typické evropské kultury na 
křižovatce dějin a národů a dostali se také na ote
vřené pole z úzkých hranic svých domovin, do
posud nezúčastněných dění na mezinárodním fóru. 
Chápeme jejich vděčnost k československé vládě 
a k československému lidu, jenťpřes rekonstruk
ční pctiže svého státu riskoval svou pověst v mí
něni toho světa, jenž se Festivalu nezúčastnil.

Jestliže nám byla sympatická touha mládeže 
tivalem s hlediska použitých method. Nebyla tam 
po světovém typu, nemůžeme být spokojeni s Fes- 
zastoupena křesťanská mládež. Festivalu bylo 
v mnohém ohledu zneužito k politickým cílům, 
konference a kulturní podniky byly jen pouhou 
representaci kultur, ovšem z dřívějška a přiroze
ně ros'lych. Ci má.býi kultura dneška jen pouhou 
jejich registraci a přednesem? Je snad ořlliš brzo 
o tom rozhodovat. Chce mit mládež světového 
typu také svétový formát? Máme ovšem zkuše
nosti. že těchto terminů zneužily komolé, úzce 
stranické dušičky pro své přizemni zálmy. Ale 
k světovému formátu ie třeba velikého, jedineč
ného a osobitého procesu duchovních sil a my 
jsme viděli ien jistý druh nadstavby technických 
a politických zájmů. A ovšem nebyl splněn před
poklad demokratičnosti Festivalu také v tom. že 
nedošlo k diskusi, jež by ovšem bývala trapná, 
známe-li omezenost vzděláni a skresienost infor
maci v zemích některých účastníků Festivalu.

Ovšem jiný předpoklad Festivalu byl splněn 
zcela, a to v manifestačnim rázu jeho uspořádáni, 
Folklor Hollywoodu se střídal s prvními naivní
mi úsměvy orientální civilisace. sugesce mládi se 
nedá prostě podplatit žádnou diplomacii.

Nelze zavíral oči a zapírat skutečnost, že se 
v Praze v předešlých dnech odehrávala záležito. t, 
jež sice sotva bude mil vliv na světové hospodář
ství a politiku, jež však v rozporu-se zamýšleným 
uspořádáním v mezích a v agitaci půjde s jednot
livými účastníky Festivalu do .jejich domovů 
vzbuzujíc a utvrzujíc v nich přesvědčeni, že po
slušnost politické ideologii neni vrcholem ctnosti. 
A to je výsledek, který osnovatelé Festivalu jistí 
neočekávali. Pro tento výsledek se nemusill Festi
valu zúčastnit příslušníci mládeže jiného zamě
řeni. jistě však z důvodů studijních by ani oni na 
něm nebyli zkráceni, zvláště když značná část 
nákladů při tomto podniku nevyžadovala osob
ního přispění.

Vime dobře, že těžiště světové problematiky 
leži jinde než u efektace pražského Festivalu mlá
deže a vínie také, že ji řeší mnohem zásadněji jiní 
a jinde. Přesto však právě náš stát a Praha se 
zcela jistě stává cestou, po niž kráčejí okrajová 
řešeni mezinárodních vztahů, onen bohatý a čas
tokráte sugestivní vzruch ideologických proudů, 
po nichž přichází někdy napětí a spor, někdy, a 
v to dnes věříme, konstruktivní přinos ve výstav
bě nového světa, ve formováni nových lidi.

A jsrae-li tiž tolik postiženi mnohotvarým po
hybem, jehož dech i barvu chceme poznávat po
kud možno bezprostředné, nevzdáváme se neustá
lé důvěry, že ae nám zdaří koordinovat všechny 
zjevy v celistvý a nově aplikovaný výraz křes
ťanského života, jenž dnes už zcela jistě musi hle
dat nové koleje pro svůj provoz. Je to práce těž
ká. při niž se snad uštve řada lidi námahou a 
strádáním, ale rozhodně jediný prostředek, aby 
věčnost zásad křesťanských nebyla formou pro 
život odumírající, nýbrž naplněním deoni skuteč
nosti. / Oldřich Tomek.

II. filmový festival 
v Mariánských Lázních

(Pokračování.)
(Od našeho zvláštního zpravodaje.)

Francouzská produkce byla zastoupena dvěma 
jilmy: První z nich Kulička«, volné zpracovaná 
povídka Guy de Maupassanta. Dějem jest cesta 
několika hodnostářů a měšťanů prchajících roku 
J87O z Rocenu obsazeného Průsaky. S nimi jede 
v dostavníku Eliška Rousetová,. žena volných 
mravtl, zvaná jménem Kulička. V chováni měš
ťanů k ní a k okupantům je zde postaveno 
zrcadlo společnosti, jejími cílem jsou jen peníze, 
blahobyt a pohodli, u nichž mravnost jest po. 
krytectvim a kterou odloží ihned, když toto vy
žaduje pohodli a bezpečnost. Týž poměr má taio 
společnost k těžce postižené vlasti.

Druhým francouzským jilmem byla «Pasto
rální symfonie« podle románu André Gide« 
s námětem a z prostředí nám celkem vzdáleného. 
Jde o životni tragedii pastora z malé švýcarské 
vesnice, který při výkonu svého povolání nalezne 
Gertrudu — slepé děvčátko, sirotka — přijme ji 
do své rodiny a věnuje ji všemožnou péči. Během 
let děvče zkrásni, rozumově a citové vyspěje a 
dává pastorovi najevo, že ho miluje- Též u pas
tora se počáteční soucit mění poznenáhlu v sil
nou náklonnost, kterou si ani neuvědomuje. 
Krise nastává, když syn pastora chce se s Ger- 
trudou oženili a vrcholí po zdařilé oční operaci. 
Divče prohlédne a poznává s naprostou jistotou, 
že miluje pastorova syna, kterému však otec za
káže sňatek, ježto si uvědomil svoji lásku ke Ger- 
trudě. Tato pro rozpor mezi vděčnosti k pasto
rovi a láskou k jeho synu — po výčitkách Ame
lie (manželky pastora) skonči sebevraždou.

Následující den byl předveden český jilm 
Poslední mohykán« podle známé hry F. X. Svo

body Poslední muž o rodinném despotovi, jenž 
musí nakonec kapitulovat. Dobrý lidský Jilm, 
který zásluhou režie VI, Slovinského a hry Jar. 
Marvana měl u obecenstva pronikavý úspěch.

V úterý dne 12. srpna byl věnován třeni so
větským barevným jilmům: Liška a drozd, Život 
rostlin, 1. máj 1947 v Moskvě. První je kreslená, 
vtipně provedená pohádka o chytré lišce pře
lstěné drozdem.

Druhý barevný vědecký jitm předvádí Život 
rostlin tak, aby přírodní zákony podrobně studo
vané. byly každému srozumitelné.

Třetí byl rovněž barevný — uvádí oslavy 
1. máje ve velkém měřítku.

Ve středu bylo uvedeno — v Bruselu vyzna
menané dílo britské výroby »Štvanec«, které ne
zklamalo očekávání. Děj z prostředí illegálni po
litické organisace v severním Irsku, Politické 
hnutí je však jen pozadím pro odehrávající se 
drama lidských srdcí. Johnny, vůdce »Ilegální sku
piny. jenž unikl z vězení, přepadne se svými 
druhy pro politický účel pokladnu a při útěku 
® zápase nechtěje, zabije pokladníka; sám jsa 
těžce zraněn vypadne z rychle ■ jedoucího auta a 
jest ponechán na ulicí. Toto je začátek děje, kte
rý je vyplněn skrýváním' zraněného hrdiny a 
pokusy přátel o jeho zachráněni. Vice než stra
chem vřed světskou moci je Johnny zmítán po
chybnostmi. zda zabil člověka a trápen výčit
kami svědomí. Proto též rád by se dostal ke 
knězi — otci Tomovi. svému bývalému učiteli a 
příteli všech opuštěných. Milenka Johnnyho, 
která chce ho buď zarhránlti. nebo s ním ze- 
mřfti. po delším pátráni jej najde a vede k lodi. 
Oba jsou však obklíčeni policii a v přestřelce, 
kterou ona zahájí, zastřeleni — dříve než mohl 
tragedii zabránit! otec Tom.

Postavy jilmu — a to nejen hlavní — nejsou 
podány povrchně ani pod zorným úhlem politic
ké ideologie, nýbrž z jejich slov a činů vidíme, 
kam smiřují celou svou bytosti. Atmosféra díla 
jest vážná, projevy a rozmluvy zde uvedené do
týkají se základních skutečnosti lidského života: 
vjny, spravedlnosti, viry a milosrdenství. Film 
mohutného dramatického spádu, soustředěný dě
jem na několik hodin — pro námět, skvělou re
žii n prvotřídní hru nám již známého James 
Masona nutno označili za nejlepši na letošním 
festivalu v M. L. ,

Jako další promítnuty dva kratší české jilmy: 
»Nerozumím« o tragedfi české rodiny leteckého 
důstojníka, který u boji o svobodu svého národa 
ztratil ženu v koncentračním táboře a svého syna 
nalézá po delším pátrání v německé rodině. Dru
hý film »Herecké mládí« je dokumentární a za
chycuje školení hereckého dorostu na dramatic
kém odděleni Státní konservatoře v Praze-

Zklamáním byla s napětím očekávaná evrop
ská premiéra Chaplinova jilmu Monsieur Ver- 
doux*.  Líčí činnost známého mnohonásobného 
vraha a sňalkového podvodníka, jenž své zločiny 
počal páchati po propuštěni z místa pokladníka. 
Před popravou nijak nelituje svých činů a pro
náší otřeoané fráze o současné křísí, přípra
vách k vilce, která bude zločinem ve velkém a 
pod. Z celého díla vyznívá cynismus a mravní 
níhilismus. Též umělecky neznamená tento jilm 
nějaký pokrok.

Mimo celovečerní ’jilmy byly předváděny fil
my krátké a to: dokumentární, kreslené a lout
kové. V těchto domácí produkce Čestně obstála. 
Z krátkých přírodních platí to zvlášté o barevném 
filmu; Vodníkova zahrada, kde se odhaluje krása 
našich tůni, luk a květin a Květy z Cech rovněž 
dílo dr. V. Staňka.

Skutečným přínosem jsou pa>k loutkové jilmy 
•Český rok«, z nichž zatím uvedl malíř Jiří 
Trnka: Betlém, Posvíceni a Pout (další loutk- 
filmy Legenda o sv. Prokopu, Masopust a Plachá 
jaro jsou v práci). V těchto krásných filmech se 
podařilo tvůrcům vniknouti do duše venkovského 
lidu a umělecky podati jeho projevy o svátcích 
a radovánkách.

Z předvedených jilmů Je zřejmý primát an
glické produkce a pokud se českého jilmu týče, 
můžeme s povděkem zaznamenat! s výjimkou 
Aleny, podstatný vzestup.



Kde tedy všude je 
fašismus?

Néktcři katolíci 'jsou velmi zarmouceni, když 
vidi tu a tam naše diskuse s Jinými katolickými 
nebo o.uast-katoiickými časopisy. Stá e jim la.ie 
na mysli trochu primitivní obraz jednoty, stálo 
se jim zdá, že se tím poškozuje dobré jméno 
r.ás všech hlavně u odpůrců. Už starý Aristo
teles měl heslo: Mám rád Platona. nad něho však 
mám rád pravdu. Tato jedině správná zásada je 
i naši zásadou. Pravda nemůže nikdy neprospí
vat a snažit se«o ni má být snahou všech čest
ných iidi, zejmena katolických křesťanů. Při 
tom jsme nikdy nesestunovaíi k debatám osob
ním. nezkoumali jsme na př. politickou minulost 
různých našich odpůrců, zkrátka šlo nám vždy 
a jde nám vždy jen o zásady, ne o osoby. A 
přály bychom si, kdyby každý tímto způsobem 
diskuse vedl.

Bohužel tomu vždy tak není. V č. 33. »Obzo
rů« se na př. pan Jehlička pozastavoval nad na
šimi zprávami ze sociálního týdne pařížského. 
Prý propagujeme kulturu z desáté rliky. Nelíbil 
se mu r.áš referát o fašismu a o jeho pokračo
váni v různých státech evropských 1 neevrop
ských. Zdá sc mu. že je to tendenční článek, jejž 
by si mohli vymyslit snad v Mladé frontě, 
snad v Kulturní politice nebo v Tvorbě.

Nejsme si vědemi. že podáváme kuluru z desáté 
ruky. Zmíněné místo o fašismu pochází z'před
nášky Huberta Beuve-Méryho, profesora uni
versity strasbourské. ják byla reprodukována 
v »La Croix«. Překládal z frahštiny, doufám, 
umíme, a proto jsme se domnívali, že co se 
mohlo přednášet v Paříži na sociálním týdnu 
za přítomnosti pana nuncia a pařížského kardinála 
a dokonce i pana- ministra Bidaulta, co mohlo 
vyjít v oficiálním deníku katolíků francouz
ských, mohlo vyjit také v katolickém časopise 
českém a že se nikdo nemusí Dohoršovat a m_>t 
snad strach, že lim urazíme nebo pohoršíme ně
které ty státy, v nichž podle přednášky fašismus 
tak nebo onak existuje.

Celkový referát o Sociálním týdnu, v němž 
je druhé mís’o. nad nímž sc nan Jehlička po
horšoval, pochází od docenta thecl. fakulty praž
ské. dr. Josefa Kubalíka, jenž se týdne otobně 
sůčastnil a o němž tedy nemusíme snad pochy
bovat, že o něm bude chtít podat a že o něm do
vede podat spolehlivý referát, který nebude »kul
turou z desáté ruky«. Nebo máme snad všechny 
své články, týkající se poliiiky a sociologie před
kládat napřed panu Jehličkoví a uveřejnit je 
teprve tehdy, uzná-li je on za dosti kulturní’ 
Jestliže Marx přirovnává proletáře ke Kristu na 
kříži a citujc-li to přednášejíc! v sociologické 
přednášce, nač se nad tím tolik pozastayova'? 
Tentýž přednášející jisté asi poukázal, v čem se 
Marx mýli, v čem je nepřejcienuteiný rozd’1 
mezi utrpením Bohočiověka a mezi utrpením lid
ským, které nehledá spokojenni právě s utrpením 
Bohoílověkovým. Tento rozdíl ostatně je znám 
každému opravdu věřícímu člověku, stejně ja
ko je mu známo, co si má myslit, slyšl-li občas 
od příliš prostých a příliš povrchních lidi slova, 
že »Pán Ježíš byl přece také komunista«. I z na
šeho referátu by to ostatně bylo každému pa
trno. kdvby jej četl klidně a ne podle zásady, 
žě kdo chce ps3 bit, najde si vždycky hůl. ak.

Prázdninový kurs
učitelů a profesorů v Levoči

V rámci činnosti školského ústředí Matice 
Cyrilometodějské byl v Levoči na Slovensku po
řádán prázdninový kurs učitelů a profesorů a to 
od 2.—15. srpna.

Sjelo se tam vic než pět set účastníků ze 
všech koutů republiky. Přednáškové dny se stří
daly s exkursemi do Tater a krásného ukuli 
spišského kraje. Pestrý přednáškový program 
(20 docentů) byl zaměřen k prohloubeni peda
gogických vědomosti i k rozšířeni rozhledu po 
současných filosofických proudech posuzovaných 
s hlediska katolického. t

Pečliví pořadatelé tohoto kursu kladli značný 
důraz na vzájemné poznáni českých a sloven
ských kolegů a na utužení přátelství mezi kato
líky obojí národnosti vůbec.

Oba semináře, technický i pedagogický, pra
covaly za spoluúčasti plných poslucháren velmi 
aktivně. V pedagogickém řešeny problémy umě
ni pro mládež, technický seminář se zabýval 
diapositivem, úzkým filmem a rozhlasem.

Na snahu o vzájemné poznání reagovali Slo
váci velmi živě. Kursovní přednášky byly hojně 
navštěvovány místními občany i neučiteli. Le
vočský sportovní klub uspořádal v rámci kursu 
»Sporte vý doň« s lidovou veselici. Slovenšti stu
denti připravili kursistům krásný večer v Měst
ském divadle: pásmo recitaci ze současné slo
venské poesie s výkladem. Po něm sehráli jako 
ukázku slov, dramatické tvorby část historické 
hry »Král Svätopluk« od Stodoly. Večer byl za
končen několika pisněmi. které pod tempera
mentním vedením dirigenta PSMU prof. Šou
pala zazpíval kursovní sbor.

Manifestací viry byla procesí několika set 
českých učitelů a profesorů, jež se v neděli ubí
rala za zpěvu poutní písně na Mariánskou horu 
u Levoče. Myslím, že zástupy této inteligence, 
denně přistupující k sv. přijímání, dokázaly slo
venským bratřím, že v historických zemích pra
men víry ještě nevyschl.

Tento kurs znovu dokázal, že máme mnoho 
společného, že stačí se jen blíže poznat, abychom 
si my. češti a slovenšti katolíci, podali ruce 
k upřímné spolupráci. M. H.

Vychází s církevním schválením.
Dobrovol. příspěvky na vydáváni časopisu jsou vítány. 
Vydává Svatováclavská Liga v Praze IV.. Hradčanské 
náměstí 8 — Telefon «17-70. — Redakc^a administrace 
tamtéž. — Vychází týdně. — Předplatné na celý rok 
Kčs 70.—, Jednotlivá čísla Kčs 1.50. — Poštovní spoři
telna Praha 208.401. — Řídl P. Adolf Kajpr T. J. 
a redakčním kruhem. — Odpovědný redaktor Josef 
Bláha. — Používání novinových známek povoleno 
ředitelstvím pošt a telegrafů. — Dohlédací pošt, úřad 

Praha 25. — Vytiskl Zivnotlsk v Praze NIL

Z domova a z ciziny
Jedním z plodů svatovoj ěšských oslav má 

být i to, abychom na Vojtěchovu přímluvu 
dobrými pastýři ke Kristu vedeni byli. Když 
tedy skončila 'visitačni cesta Biskupova a do
zněly slavnostní řeči, sešli se v pondělí 25. srp
na v piažskě semináři přátelé Díla sv. Vojtěcha 
pro kněžská povolání, aby si ujasnili- směrnice 
pio další práci. Dílo sv. Vojtěcha je zapojeno do 
Papežského dila pro kněžská povoláni, které za
ložil Pius Xň. na svátek velkého vychovatele 
knězi sv. Karla Boromejského roku 1941. U nás 
jsme ovšem cítili již dávno potřebu podobného 
sdruženi, které také skutečné existovalo pod ná
zvem Haléř sv. Vojtěcha. O počátcích tohoto 
sdruženi promluvil na schůzi P. Metod Kle
ment OSB, který stál u kolébky Haléře. Ukázal 
světla i stíny podpůrných akcí v minulosti a 
načrtl, jak asi by se mělo pečovat o dorost 
kněžský v přítomné době. Nejd. pan biskup 
brněnský dr. Karel Skoupý, který věnoval vel
kou pozornost apoštolské cestě sv. Vojtěcha na
šimi kraji, naznačil ve svém projevu, kudy má 
jít cesta k výchově kněží, aby výsledek byl 
kladný. Dobrá rodina je nejlepším semeništěm 
kněžských povoláni, jedině křesťanská výchova 
ve škoie může toto povoláni udržet. Ovšem je 
nezbytné třeba mnoho se modlit. Vyšehradský 
kanovník Msgre Stříž, který zastupoval na této 
schůzi nejd. pana arcibiskupa, shrnul nakonec 
i zkušenosti ostatních řečníků a vyslovil naději, 
že se najde hodné nadšených mladých mužů, 
kteří by se stali pokračovateli v díle Vojtěchově, 
aby se náš národ opět přiblížil ke kříži Kristovu.

A. B.
Jak velice žijeme i dnes ještě ze západní, 

latinské kultury, jsme si uvědomili na recepci, 
kterou pořádal pan primátor hlavního města 
Prahy pro hosty svatovojtěšských slavnosti. Vítal 
je totiž latinskou řečí. Na bezvadném přízvuku, 
s Jakým ji přednášel, jste si mohli ověřit, že 
řeč Ciceronova r.ezní po prvé v jeho ústech. 
Uznal to i vzácný polský host, zástupce kardi
nála Hlonda, biskup plocký T. Zakrzewski, jenž 

•ve své srdečné polské odpovědi humorně vy
znával, že neumí tak latinsky jako pan pri
mátor. I za tu hezkou latinskou řeč primátorovu 
zasluhuje tedy rad3 hlavního města Prahy uzná
ni a dik, které ji pro její ochotu při oslavách 
svatovojlěšských vzdal také nan arcibiskup ve 
své řeči ve Smetanově síni v patek večer.

Mariánské družiny pořádaly u příležitosti zá
věrečných oslav svatovoitéšských v Praze s C i 
první poválečný pracovní sjezd. Na 200 delegátů 
a delegátek z Čech a Moravy vyslechlo referáty 
P. Sukopa T. J. Zdravý rozvoj družinského 
hnutí u nás« a P. Úředníčka T. J. »Správný způ
sob výchovy v družinách základem rozkvětu 
družin« a stanovilo si směrnice pro práci v pří
štím roce. Praktické a užitečné rady a pokyny 
dal delegátům vldp. P. Lavička C Ss R a 1. A. 
Krajča C Ss R. V místnostech družinského 
Ústředí byla instalována malá, ale poučná vý
stavka z družinskéhd života. Bylo vystaveno též 
pět souborů mešních rouch, která věnují dele
gátky Mar. družin českých a moravských sv. 
Otci při letošním mezinárodním sjezdu kat. dív
čích orsanisací v Římě jako dar ženskveh Mar. 
družin československých pro zničené kostely za 
války.

Uskutečněni mezinárodní výměny v organi- 
saci Pax Romany. Válečné děni přetrhlo praxi 
všech dřívějších vztahů mezi jednotlivými ze
měmi, ale už letošní kongres Pax Romany 
v Římě znamená skutečné řešeni požadavků. í k 
byly stanoveny loni na kongrese ve švýcarském 
Fribourgu. Lékařský podsekretariát P. R. v Pa
říži připravuje 500 výměnných míst pro medik'’' 
různých zemí, a to i pro jednotlivé záiemce. 
ovšem pokud jsou organizováni v katol. medi
cínských nebo studentských spolcích. Během to
hoto roku tedv nahrazuje medicínský odbor P. R. 
zlé ztrát v válečných let. tk.

Katedrála památníkem padlých. Když se 
v létě r. 1944 hroutila západní německá fronta, 
stálo normandské město Caen ve středu válečné 
výhně. Němci byli poraženi. Francie byla- osvo
bozena. ale Caen spolu s mnoha jinými nor- 
mandskými mésty to draze zaplatilo. Těžce to 
odnesla i katedrála, která byla slavnou památ
kou ranné gotiky. Nyní ie doba opětného budo
váni. Sdruženi anglických úředníků, jehož C u0 
členu padlo pravé v bojích u Caen. se rozhodlo 
přispěli k renovaci caenské katedrály a ucti ti 
tak památku svých padlých druhů. My jsme byli 
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Čech, syn známého umělce, před válkou ne

klidný cestovatel, za války jediný český zpravo
daj BBC uložil sté zážitky 3 válečných let v ob
sáhlém svazku lexikonového formátu, jehož 
tlouátka na pohled ods.raáuje. ale odvážlivec, 
který se nelekl vnéjžiho vzhledu, je mnohokráte 
odškodněn obsahem. Tyto reportáže neüo spiíe 
záznamy z deníku, oplývající reflexemi, jsou pří
mo nabity zážitky a dobrodružstvími. Maji pro 
nás zvláltni cenu proto, že je psal Cech, který se 
divá českýma očima na tolik události a problé
mů a svým stanoviskem, které se nebude krýt se 
zorným úhlem příslušníků jiných národů, ze
jména velmocí, nám je přibližuje a mnohokráte 
ukazuje i beznadějnost jejich rozřešení.

Neomezuje se pouze na líčeni válečného děni, 
ale väfmä si a pozornosti a láskou i krajiny a lidí 
těch končin světa, kam ho zanesl osud a válka. 
Je přirozené, že mnoho věci a události dostává 
v jeho líčeni nové zabarvení, které podstatně ko
riguje obraz oficiálních zpravodajů, což nečiní 
knihu méně poutavou. Severní Afrika. Stfedni 
východ. Indie, evropská bojiště střídají se jako 
v kaleidoskopu; Milovnici dobrodružství i dale
kých krajin nebudou zkráceni, ale i na ty. kdo 
hledají obraz bojů poslední války, se dostane.

Není to kniha ledajaká, neboť autor nejen

milosrdenstvím Božim ušetřeni oněch válečních 
spoust, o nichž může na př. mluvit Varšava 
a hlavně zmíněná sev. Fi-ancic. Jen Emauzy mu
sily obětovali tak svého opata a jiné své význač- 
,né členy, tak svůj chrám i svůj klášter. Budeme 
mit dost velkomyslnosti. abychom je znovu .y- 
budovali. abychom i z nich udělali důstojňý pa
mátník svých padlých?

Nemáme ve zvyku přinášet! v »Katolíku, 
příliš mnoho osobních zpráv. Nemůžeme však 
nevzpomenout! své milé spolupracovnice. Dr. 
Růženy Vackové, která byla v těchto dnech 
jmenována mimořádnou profesorkou pro obor 
klasické archeologie na filosofické fakultě Karlo
vy university v Praze. Slyšíce o klasické archeo
logii, budou si asi lidé, kteři ji osobně neznají, 
představovati učenou pani, která žije právě jen 
ve svých vykopávkách. Sotva byste však na
lezli člověka, jenž má žhavější zájem o nej- 
aktuálnějši skutečnost než je Růžena Vacková. 
Ostatně, pamatujete se snad ne jeji články a 
víte, jak se v nich chvěje apoštolská touha po 
spáse duši. A svůi apoštolát dě.á zase nikoliv 
pouze nějak akademicky, nýbrž na př. tím. že 
pomáhá i hmotně kde může, zejména chudým 
studentům, ale nejenom studentům, i o slovenské 
služky v Praze se dovedla staral. Snaží se být 
zkrátka katoličkou, prostou, ale celou katoličkou, 
se smyslem pro moderní rozlet a na druhé stra
ně se nestydící za žádnou sebeprostši pobož
nost, za prostý projev své příslušnosti k církvi 
a sice v jeji první buňce, v svatomikulášské 
farnosti. Když jsme v sobotu večer šli s ostatky 
sv. Vojtěcha, na celém dolním Malostranském 
náměstí jediná jeji okna hořicimi svíčkami 
zdravila tohoto světce, kterého má obzvláště 
ráda. Z těchto našich chval nebude mit asi žád
nou radost, my však, ačkoliv vime. že záleží je
diné na Otci, který vidi vskrytě. přece jsme ne
mohli timto způsobem nevyjádřit svou radost 
z jejiho úspěchu, jenž i ji zajisté těši hlavně 
proto, že jí umožni udělat ještě trochu více 
dobra.

V politice je stále zamračeno přes trvalé su
cho v přírodě. V době, kdy neůroda a stále Ještě 
nerozřešené zmatky poválečně, výtkou způso
bené. dělaii lidem tolik starosti, starosti nei- 
orimitivněišich. iak se zase protlukou zimou, jak 
to něiak skromně dotáhnou do příštích žni. se 
přesto stáie mluví o nových konfliktech, mluví 
se tónem. Jejž lze nazvat jakkoliv, jen ne uklid- 
ňuiicí. Averell Harriman, severoamerický mi
nistr obchodu, ienž se sta! nedávno nástupcem 
Wallaceovým. řek! ve své poslední řeči: -Svět 
ie rozštěpen ve dva blokv. Jeden z nich se sklá
dá z neiodvážněišich revolucionářů všech dob. 
kteří se zmocnili vlády v Moskvě: druhý se skládá 
z obhájců lidských, práv. SSSR znamená sku
tečné ohrožení světového míru.« Když uvážíme, 
od koho pocházejí tato slova, pochopíme, jak 
jsou zneklidňující. A. Harriman byl přece ame
rickým velvyslancem v Moskvě. Mimo to prý 
tato jeho řeč byla napřed kontrolována a schvá
lena americkým zahraničním ministerstvem. 
Věru nelze býti klidným. Zvláště když president 
Truman sám obhaiuie vysoká čisla amerického 
rozpočtu taiemnou větou: »Musime se připravit 
na nepředvídatelné.« a dodává: »Tři čtvrtiny na
šich výloh se týkají buď přímo války, nebo ná
sledků války nebo našich snah, abychom se vy
hnuli nové válce.«

Konjunktura věštců. V květnu 1941 »spadl« 
Hitlerův náměstek Hess s letadlem v Anglii. Bylo 
tehdy o něm úředně rozšířeno, že se pomád, že so 
oddával astrologům a věštcům. By! to jeden 
z Hitlerových triků: posla! tam sám Hessa. aby 
získal Anglii pro miř a pro společné taženi proti 
Rusku, když však Hess nepořídil, vyhlásili, že se 
»pomátl« a začali řádit proti věštcům a astrolo
gům. Celé transporty jich tehdy přicházely do 
koncentráků. Teď sc zato odškodňuji. Podle od
hadů policejních cdborniků je v Berlině na ti
síc obyvatel jeden věštec. Celé fronty zákazníků 
prý stoji před jejich »úřadovnami«. 99% těchto 
zákazníků jsou zákaznice, ženv. které prý se vět
šinou Chodi ptát na osud svých pohřešovaných 
synů, mužů a bratři. Na 5000 marek denního při
jmu prý to leden z těchto věštců dotáhl. Aby 
mohl zdolali provoz, zaměstnával pět pomocných 
sil. Také jeden přiklad, jaké účinky má diktátor
ská »výchova« násilí: Snaži se svými metodami 
odstranit nějaký zlořád, který však, jakmile ná
tlak povolí, se vrací v nové, ještě horší formě.

mnoho prožil a viděl, nýbrž umi také vyprávět. 
Překvapivě působí onen spodní tůn nedůvěry 
v příznivý vývoj události po skončeni války, kte
rý vvstuouje na několika místech velmi mar
kantně- Nemůžeme však zjistit zda byl tento 
lehký Pessimismus způsoben hlubší znelostl me- 
zispoieneckých nesnázi již za války?' nebo vlou- 
dil-Ii se do knihy až za konečné redakce pod 
dojmem politických srážek a třenic vítězných 
velmocí.

Na adresu nakladatele bychom vznesli jednu 
stížnost, která se netýká speciálně jen jeho: je 
nu'no a záhodnó vydávali dnes knihy jako 
objemné tlusťosvazky. připomínající nejspíše na
učný slovník, či by se dala věc technicky vy
řešit tak. aby čtenář dostal do ruky úhlednou, 
třeba silnější knihu nějakého normálnějšího for
mátu. eventuálně cenově dostupnější?! jhk.

Ve šlépějích Neposkvrněné. V nakladatelství 
Vyšehrad vyšlo právě nové vydáni skvělé mod
litební knihy P. K. M. Kubeše T. J. Kniha byla 
dlouho rozebrána, dlouho hledána, nyní se tedy 
mohou všichni milovníci duchovního krásna ko- 
chati vznešenosti textů Otců a hymen cirkevnich, 
z nichž je do značné míry složena. Doporučuje
me co nejvřeleji všem, kdož chtějí poznati, jak 
se od staletí modli Církev.

* Samostatná hospodyně hledá místo. Nej raději 
u kněze nebo u starších manželů, pokud možno v Pra
se. Nabídky pod zn. »Od i. září - 1KA 122« do adm. 1.1.

Ke školské neděli
31. srpna 1947
Práce věřících pru katolickou školu skutkem 

. náboženským.
Je mimo veškerou pochybnost, že vše. co vě

řící konají pro katolickou školu, jež má pro
vádět! a chránili výchovu Jejich děti, je skut
kem náboženským a proto předním úkolem Ka
tolické akce. Proto jsou našemu otcovskému 
srdci přemilé všechny nejvýše chvályhoúnó 
spolky, které se různým způsobem pečlivě sta
rají o tuto velmi důležitou věc.

Budiž tedy jasně prohlášeno, dobře ode všech 
pochopeno a uznáno, že věřící, usilující o kato
lickou škoiu pro své děti, v žádném státě nehájí 
stranickou politiku, nýbrž náboženskou povin
nost, kterou jim nutně ukládá jejich svědomí. 
Nechtějí své děti odvésti od státního pořádku 
a ducha, ba naopak chtějí je v něm vychovávat! 
co nejdokonaleji a k co největšímu prospěch« 
národa; vždyť opravdový katolik, proniknutý 
katolicky’m učením, je proto i nejlepším obča
nem. ctitelem vlasti, je upřímně oddán stádní 
moci v každém zákonitém slátnim útvaru.

(Z encykliky Pia XL »O křesťanské 
výchově mládeže«.)

Pomozte v bojí o školu
Připravováni nového školského zákona při

pomnělo právě toholo roku tolika katolíkům pal
čivost školského problému. Je známo, že tento 
nový školský zákon má situaci svobodného t. j. 
státem nespoutaného školství ještě více zhor- 
Šiti, ačkoliv j’ž nyní není právě růžová.

Proto se školský odbor Katolické akce, jehož 
vedením byla pověřena Matice Cyrilometodějská 
v Olomouci, pcstavil proli uzákonění tohoto proti
právního školského návrhu. Matice uspořádala 
desítky informačních schůzi o' školství a si
tuaci v něm na mneha místech po celých Ce
chách a Moravě, jež byly všude mohutně na
vštíveny, nejvíce pak v Praze, a rychlým uvě
domováním občanů alespoň prnratimně uhájila 
svobodu ve škols.vi, přirozené, a tím demokra
tické právo rodičů dávat děti vychovávat do 
takových škol, jaké jim vyhovují svým duchem, 
a demokratické právo právních institucí ve 
státě, tedy i Církve, podržet si své Školy a na
dále nové zakládat

Jako však každá akce, s<ál i lento krok, mno
ho nejen duševního. a!e i finančního vypěli. Ví
tězství za svobodu ve školství, za školu svobod
nou. není ještě dosaženo. Bude v novém škol
ním roce třeba mnoho dalšího ' ypětí sil za za
chování demokratického školství v naši republi
ce. Proto bylo Matici Cyrilometodějské, škol. odb. 
Katol. akce, povoleno jednotlivými konsistoře- 
mi, aby výnos školské neděle, t. j. poslední ne
děle v srpnu, připadl právě na její účely, které 
v dnešní situaci stojí tak nebezpečně v popře
dí. Proto se škol. odb. Kat. akce obrací i na vě
řící, a demokratiske. občany, aby pochopili po
třebu doby, a piÍ3péli při mších svátých k ne
děli 31. srpna, co nejšlědřeji na potřeby Kat. 
akce a účely církevního školství (dokud náš 
stát nepochopí svoji povinnost přispívat I na 
školy soukromé), aby přispěli na potřeby, které 
jsou vlastně jejich vlastními potřebami a nepo
rušitelným právem jejich děti.

Matice Cyrilometodějsk.á.

FILM
Pro všechny:

Zelená léta. USA. Příběh chlapce sirotka, bojují
cího o svoji katolickou víru v protestantském prostře
dí příbuzných, kteří se ho ujali po smrti jeho rodičů. 
Celkem dramatický děj doplňuje vtipnými záběry 
charakteristická postava starce, který drtí nad chlap
cem ochrannou ruku a dopomůže mu konečné k usku
tečnění ideálu stát! se lékařem. I.

Případ kapitána Dreyfuse. USA. (S malou výhra
dou.) Životopis známého naturalistického francouz
ského spisovatele, který ke konci XIX. stol, svým kri
tickým postojem a nebojácnostl v řešení veřejných 
otázek přičinil se o obnovu procesu, kterým' byl fran
couzský kapitán generálního štábu Dreyfus osvobozen. 
Film líčící Idealisticky Emila Zolu končí slovy malíře 
Pavla Cézanna. který ho v Pantheonu oslavuje jako 
Jednu z největších postav, kterou dala Francie lid
stvu. My ovšem mámo proti spisovatelským hodnotám 
Emila Zoly veliké výhrady. I.

Pro dospělé i
Plukovník Chabert. Francie. Smutný přfbSh Na

poleonova důstojníka podle povídky Honoré de Bal- 
zaca. I.

Balerína Nataša. SSSR. (S výhradou.) Ukázky oo- 
větskěho baletního a hudebního uméní, protkané pří
hodami mladých umělců z cesty za úspěchem a slá
vou. H.

Sedmá kavalerie. USA. Hrdinství, odvaha, láska a 
boje utlačovaných Indiánů proti bělochům jsou hlav
ní body, o něž se opírá děj tohoto filmu a výbornými 
E. Flynnem a OlLvií de Havilland. II.

První ples. Francie. (S velkou výhradou.) Dvé ae- 
atry mají zájem o jednoho muže - lékaře, který a! ne
vezme tu. která ho miluje, nýbrž druhou, která ae 
pomocí něho chce dostat: do pařížského prostředí. Je 
mu nevěrná a on se rozhoduje, zda se a ní má rozejit 
a vžiti si jeji sestru. Tato však manžele usmíří. Posta
vy filmu Jsou mravné a intelektuálně mdlé, ve svých 
projevech však nepřirozené výstřední, režie filmu i he
recké výkony podprůměrné, takže divák odchází z ki
na bez dojmu. IV.

Učitelé katolického náboženství 
mají pracovní konferenci dne 30. srpna 1947 v Pra
ze II. u sv. Ignáce, Je^ná ul. Z. Zahájení ráno o půl 
8. hod. mSÍ svátou. Konference trvá celý den. ÜCast 
všech učitelů náboženství nutná.

* Pensionát Milosrdných sestep sv. Karla Borom, 
v Tepllcich-Sanové, ulice v Alejích č. 46. Rodiče, chce- 
te-U míti svoje studující dcerky v dobrých rukou, při
hlaste Je do začátku školního roku 1947-48 u správy 
pensionátu, která ochotné podá podrobné informace.

* Hodnou a snaživou služebnou přijme 4členná ro
dina lékaře v Brně. Nabídky pod zn. *Dvě děti - 1KA 
115« do adm. t. 1.

* Pomocníci v domácnosti přijmu za dobrých pod
mínek k nastoupení 1. září 1947. Pro velký úklid 
a prádlo zvláštní výpomoc. Zn. >Hradec Králové - 
IKA 116« do adm. t. L



I

KATOLÍK
Mladí zpívají Bohu

Totiž — nezpívají. Nemají co.

Ale rádi by zpívali!

Co bylo o těchto prázdninách našich tá
borů — junáckých, středoškolských, akade
mických. Co bude ve školním roce'r.ejrůz- 
nějších schůzi a schůzek našich mladých. 
Tam se scházejí duše harmonicky znějící 
Boži láskou nebo i apoštolskou vůlí. Tam 
jsou chvíle společné ranní modlitby a Ve
černích diků přijímáni do bratrského nebo 
sesterského společenství a slibů, táborových 
exereicii a pravých posvěcených poutí. Při-» 
jdou i mimořádné okamžiky, kdy srdce ná
hle zahoří v důvěrném porozuměni a od
hodláni.
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Skácené kříže
Před nedávném jsrite přinesli zprávu, jak 

kdesi na Slřibrsku noví osadnici pokáceli 
všechny polní a vůbec na veřejnosti stojící 
kříže r.a své nové' půdě. Pak jsme si všimli — 
to jen tak mimochodem že si v jednom ra
kouském časopise tuto zprávu ocitovali. Dů
kaz. jak ochotně si cizina všímá zpráv nám 
nepříznivých, což však není důvodem k to
mu. abychom o nepříjemných zjevech mlčeli, 
nýbrž abychom jc napravovali a abychom oe 
jich nedopouštěli. A mimo to jsme dostali od 
jedné českrbratrské instituce opravu, vysvět
leni.

Předně prý ono káceni křižů nemohli udě
lat Ochranovští, protože tímto jménem se na
zývají Bratři německé národnosti a ti tedy 
jistě nepřišli do jiašcho pohraničí jako noví 
osadnici. To tedy je otázka jména a názvu, 
celkem, nedůležitá. H'nvni je, že kříže skuteč
né pckáceny byly. Fakt sám vysvětluji naši 
upozorňovátelé takto:

Tak jako má každý právo netrpět ve své 
domácnosti, předměty, příčící se Božímu při
kázáni (Neučiníš sobě rytiny . . .), tak také 
evangelická obec má právo odstranit to, co 
se příčí Písmu a jejímu vyznáni.«

Věděli jsme, že protestanté kalvinskíh; 
směru, k . imž náleží 1 naši Bratři, sc vyzna
čovali velkou nechuti k výtvar.aickému uměni 
v náboženství. Je známo, že za t. z,v. Zimníh i 
krále. Bedřicha Falckého, na vánoce r. 1619. 
bvl podle tohoto vkusu zpustošen kalvinským 
kazatelem Skultetcm sva ovitský chrám, roz
bity v něm všechny sochy a objazy, při čemž 
nejprve byl sražen velký křiž, jenž stál naí 
hlavním oltářem. P. Ráfek ve svých Dějinách 
píše, že toto přeměněni pražské katedrály 
v kalvinsko-bratrskou modlitebnu je jediným 
památným činem Zimního krále. Dnešní bo- 
řitclé křížů jednají tedy v duchu starých, 
ačkoliv málo slavných tradior Odvolávají se 
při tom na známé přikázáni Desatera: »Ne
učiníš si sochy ani jakéhokoliv, obrazu něčeho, 
co jest shora na nebi nebo dole na zemi, nebo 
těch věcí,-které jsou ve vodách pod zemi. ; 
Dr. Hejčl píše ve svých poznámkách k tomuto 
místu Pisma sv.: Tento zákaz u fsraelitů 
jest v době, kdy se okolí pohanské nejrozma- 
nitějšimi soškami, sochami.'vypuklinami, pbra- 
zv, amulety’, domácími bůžky jen hemžilo, oje
dinělým zjevem, kterého přirazenou cestou 
rozumářské dějiny náboženství dosud nevy
světlily a také nevysvětli.« Dr. Hejčl chce říci, 
že vysvětleni je jen v přiznáni, že Desatero 
není výrazem přirozené moudrosti tehdejšího 
světa, nýbrž skutečně nadpřirozeným zjeve
ním. které přes to mohlo mít a mělo jen ča
sově omezenou platnost. V dobách, kdy Israel 
se svoji vírou v jediného Boha byl ostrůvkem 
v moři mnohohožstvi. byl tento zákaz pomůc
kou k udrženi čistoty viry, měl pemáhat vště
povat čuchovost Boži, beztělnest Toho, jejž 
nelze připodobňovat žádnému tvoru. Pak při
šel Kristus šc svým posláním: Jděte a učte 
všechny- národy.« Všechno lidstva mělo po- 
znati jediného pravého Boha a toho, kterého 
poslal, Ježíše Krista. Křesťanství se opravdu 
stalo náboženstvím většiny lidstva asnoň ve 
středozemském, evropském okruhu, překonalo 
vítězně všechen ten hrubý palytheismus mi
nulých dob. Duchovost Boži byla vštěpována 
mnoha jinými způsoby, takže nebezpečí pří
liš hrubých představ o božství se zmenšilo a 
mohlo se proto jako část křesťanské svobo’dy, 
kterou nám Krstnr přinesl, rozvinouti výtvar- 
nieké umění, člověk křesťan se mohl pokusiti 
ukojit! poněkud svou touhu vidět tím, že 'vy
pjal všecky své představy o kráse a v jejich 
vrcholu re snažil spatřit odlesk Boha, jsa při 
tom bdělým a íwohiylr.ým učitelským úřadem 
Církve stále upozorňován, že prává podstata 
Boha je nevyjadřiťelná a nedosažitelná i nej
geniálnějšímu rozletu lidské touhy tvůrčí. 
Každý-, kdo neni zaslepen fanatismem, musí 
uznali, kol k dobra opravdové uměni skutečně 
způsobilo, kolik opravdové zbožnosti vykouz
lilo u ne.iprostšich právě jako u nejnáročněj- 
ších duši uměni takového Giotta nebo Fra 
Angelica nebo jiných a jiných umělců všech 
národnosti a škol.

Ještě ze svatovojtěšských oslav

Skupina n praporců, která s posvátnou lebkou putovala po celé apoštolské cestě
Mučedníkovi vchází do hradního nádvoří. .. \

Sv. Oiec o základech pravého míru
Ječnou z události minulého týdne je výměna, 

dopisů mezi prboidcnlém Trumanem a sv, OLcam 
Piem XII I když se komunistický lisk z toho 
znepokojuje, i když pařížská Humanítč- píáň 
velevt.pně že Osa Truman—Plu3 XII. vede Po- 
ru£\m a .Rupé právo«» sí to echothé cituje, přece 
vCfinis oddaně v otcovskou dobrotu Náměstka 
Kristova a jemo přesvědčeni, že nechce nic jiného 
a nepemihá k n čemu jinému než k opravdovému 
klidhějáimu. a pokojnějšímu životu všech lidi, 
hlavně malých, prostých lidi, tolik znavených 
válkou a poválečnou bídou. Přinášíme hlavní části 
dcplsú sv. Otce:

xJalz položití základ;/ k trvalému míru 
mezi národy? Tyto základu nemohou bytí 
pevné, leč budcu-!i spočívali na víře v je- 
'diného pravého Boha, Stvořitele všech 
lidí. Jakmile stát vyloučí Boha a prohlásí' 
se sám za zdroj práv osoby lidské, dostává 
se člověk do situace otroka, vykořisťova
ného skupinou, která sc právě dostane 
k moci. Tak je řád Boži převrácen a dě
jiny ukazuji jasně každému, kdo chce vi
dět, že nevyhnutelným výsledkem tako
vého převráceni je válka.

I dnes je možno pracovati k tahovému 
trvalému, poctivému míru. Pravda nepo
zbyla nikterak své síly, dovede i dnes

Jestliže největší český bratr Komenský je 
slavný právě svým zšůrazňzváním názornosti 
ve vyučováni, proč se jeho následovnici do
dnes tak boji názornosti ve výchově ke zbož
nosti, preč vidí stále úzkoprsé v použiti vý
tvarného umění v náboženství mcžlářstvi?

Jc to trvalý následek zavrhnutí dogmatické 
tradice jako zdroje zjeveni vedle Pisma, za
vrhnuti, které jc při tom nedůsledné, protože 
by jinak i čeští Bratři musili zachovávat spou
sty různých rituelních předpisů starozákon
ních. jež nejsou nikde odvolány a o nichž je 
přece dávno známo, že jc křesťan nemusí ,za- 
chpvávat.

Nepřesvědčivějším důkazem odvolání ono
ho zákazu zobrazováni božství je Ježíš Kri
stus sám svým pouhým zjevem, svou peuhou 
existencí. »Slovo tělem učiněno jest a pře
bývalo mezi námi.. Pro pravého křesťana, 
a český- bratr jím jistě také chce být — je 
přece Ježíš Kristus pravý Bůh. Kdo vidi jej, 
vidi Boha, jak to Kristus výslovně říká: >Fi
lipe. kdo vidi mne, vidi i Otce«, a je povinen 
sc mu klanět jako Bohu, tak jak to činí To
máš svým vyznáním: Pán můj a Bůh můj, 

sdružit ke své obhajobě mjušlechtilejší a 
nejbystřejší duchy..

Všichni, kteří háji práva osoby lidské, 
naleznou vždy srdečnou spolupráci se stra
ny Církve Boži; ona je věrnou ochránkyní 
věčné pravdy, miluje všechny lidi, byla 
vždy od svého vzniku před 2000 lety 
ochránkyní ^jednotlivce proti despotismu, 
dělníka proti vykořisťovateli. Nemůže ni
kdy uzavírati kompromis s vysloveným 
nepřítelem Božím. Snažíc se všemi svými 
silami věsti lidi a národy k jasnému po
znáni jejich povinností k Bohu, bude tak 
Církev pokračovati jako vždy přispivati 
nejúčinněji k světovému mint a k věčné 
spáse člověka.

Láska, kterou prójevil. americký, národ 
ke všem těm, kteří trpí takřka na celém 
světě, je jistým důkazem jeho upřímné 
touhy po míru a po všeobecném blaho
bytu. Nesmírná většina národů světa sdílí 
jistě tuto touhu a to i v těch zemích, kde je 
nemožno se svobodné vyjadřovat. Ve zna
mení Prozřetelnosti Boha. Otce nás všech, 
zvítězí jistě na konec to, co je dobré, po
svátně a spravedlivé.

tak jak to činí mnozí jiní v evangeliu. A 
tento Kristus zůstává Bohem i jako Ukřižo
vaný. I pouhému, prázdnému Křiž: se pro.o 
Církev klaní na Velký patek, vyznávajíc tim 
právě tuto svou viru v nepřemožitelnou lásku 
Boží k nám. která pro nás nevájiala dát se 
přibit na křiž. Poznává-li božství Kristovo na 
kříži lotr, hijc-li se pod jeho křižem pokorně 
v prsa pohanský setník, kdo může> rozumné 
vidět zneuctěni Boha v tom. když se člověk 
pokusí znázornit! si onu velikou lásku kříže, 
pomáhá-li svými obrázky své zanomětllvo.Vi?

I kdyby nebvlo zmíněné již církevní tradice, 
která sc nemůže mýliti, rozumové důvody pro 
tvoření a uctíváni náboženských obrazů jsou 
tak přesvědčující, že kdokoliv tvrdi opak, ne
dokazuje tim tie jiného než svou nedostateč
nou znalost lidského srdce, svou zatvrzelou 
jednostrannost, která nevidi, protože vidět 
nechce, protože nechce přiznat, že se zmýlila, 
že reformátoři uiněvše na některých lidových 
upřilišovůnich odsoudili a odhodili 1 mnoho 
skutečně krásného, čistého a dobrého, co mů
že neobyčejné přispívat k skutečné adoraci 
Böha v duchu a pravdě. ak..

Tenkrát je cítit Boha blízko a tenkrát se 
s Nirrt mluví slovy nebo tichem. Ale chtělo 
by- se promluvit také zpěvem.

Ba i v osobním zživotě mladého křesťana 
se vyskytnou chvíle nad jiné siavné nebo 
temné, kdy je málo mluvit obyčejnou řeči, 
kdy se adíá nutné děkovat zrchandělsky nebo 
úpět propastně. Kdy je potřebou Bohu zpí
vat. Neboř někdy jen zpěv stačí říci dost 
mnoho.

. Vždyť taková hymna, zpívaná při své 
příležitosti, zahýbá srdcem vic než slavnost
ní řeči. Taková národní píseň, zazpívaná 
v náladě táborového chné, zapůsobí tak. že 
byste to nikdy nelekli. Nebo jak šlehne una
vené sral}’ svižný pochod! Kouzelný svět 
tónů nestvořil Bůh nadarmo. Hudba je Boži 
dar. Dar, který můžeme Bohu vracet právě 
tak jako kvity, zlato a ostatní.

Cirkcvni chorály jsou ovšem mohutné a 
věčně nádherné, ale pro tyto naše účely 
zřídka použitelné. Nevyjde se ani s kostelní
mi písněmi, i když některé zni velmi půso
bivě pro starší. Mladé nespojuji s Bohem 
dost důvěrné, protože jejich lidová citovost 
spiše odráží. Je třeba zpěvů citově mocných, 
ale citovým bohatstvím, které musi být dis
krétní, napřimující a posilující.

Pisateli hezkého dopisu, který podnítil 
tuto úvahu, učarovaly anglické chorály, zpí
vané vojáky cestou do boje ve válečných fil
mech (ne však ve skutečnosti, pokud je zná
mo). i katolická mládež v různých zemích 
má krásné sbírky svých zpěvů. Nezamýšlí
me přesto přenášet cizí květy do českých 
lesů, na české louky a pod české střechy. 
Z naši země musi vyrůst něco, co bude mít 
vlastni barvu a vůni.

Nová tvorba však nesmi být ledajaká, 
něco jako šesták hozený žebrákovi. Ty mod
litby a hymny, ba i pochody a písně o kráse 
prostého křesťanského života, po kterých 
touží naše mládí, musí vyjit z procítěni a 
zážitků umělec hlubokého a dnešního. Hlu*  
bokého, protože mravoučné rýmováni sc to
hoto času platí bujarým smíchem. Dnešního, 
aby si nehrál jen s kulisami novodobých zje
vů. nýbrž aby přirozeně dýchal v rytmu no
vého života.

Jistě už takové zpěvy křesťanského srdce 
částečně jsou, vznikají a budou se šířit dál. 
Ale silné věci, které ovládnou všeobecné a 
stanou se pokladem českého katolického 
znovuzrozeni, čekáme hlavně od našich 
mistrů duchovni hudby, osvědčených i při
cházejících. Ti ovšem potřebuji také jazy
kově čerstvé a básnicky kvalitní texty. Něco 
toho rodu, představuji si, jakého jsou chvály 
svátého Františka, Božího trubadura.

Možnosti je mnoho a vděčných.
Oto Mádr.

Kurs o katolické akci
Studium Caiholicum v Praze II, Jungmaa*  

novo nám. 18. pořádá pro pražskou Arddiěcesni 
katolickou akci, dvojí řad í přednášek:

1. Pro pražské pracovníky v Katolické akci 
celoroční kurs s 2 hodinami týdně od potooice 
října t. r.

2. Pro zájemce z venkovských vlkaríátů a 
jarnosi bude uspořádán, podle potřeby 7 už P- 
denni kurs 3 celodenním rozvrhem v zimním 
semestru. Přihlásiti se mohou všichni, kteří chtějí 
s láskou a obé.ave pracovali v Katolické akci.

Doporučujeme, aby venkovské. vikariáty vy
slaly na tento kurs několik schopných, mužů. žen 
i z dospělé mládeže, větší farnosti mohou poslat 
každá svého zástupce.

Farnosti ni zly by přispěli na uhrazení výloh., 
spojených s ť.mto ku. sem. Jde především o ka
tolicky uvědomělé jednotlivce, kteří by býlí 
schopni získané vêüomosti sdélovati drile těm, 
kteří mají o né zdjem v jejich okruhu působnosti.

Podle přáni papeže Pia XI. mají ti. kteří jdou, 
r čele s pochodní jr.avdy v rukou, mit vážnost 
a řádné školeni, — Hlavní úloha jest správná, a 
úplná náboženská a mravní a uocidlht výchova. 
na základě solidní zbožnosti. mravnosti, a .veliké 
lásku k Církví a papeži. — Zvláště v našich 
dnech, kdy čistota víry a mravů je ohrožována 
čím dál tim nebezpečněji, a kdy knězi nestačí 
na to, aby vyhověli potřebám duši, je tim žri- 
dov.cnějši dát.{ se do služeb Katolické akce, která 
tím. že četní laikové se věnuji spolupráci apoV.-»- 
látní. napomáhá k.něžim a je náhradou za jejich 
nedostatek-

Přihlášky a dotazy přijímá Arcidiecesni Ka
tolická' akce v Praze II, Voršilská 5.

Při větším počtu přihlášených máji přednost 
ti, kteří se drive přihlásí.

I



Alexander H e I d I e r:

Co jsem tam viděl a cítil
(Dfckončení.)

Za svou záchranu a později i za svůj poměrný 
rozkvět děkuje švýcarský katolicismus zvláště 
prozřetelnostni osobnos i. kterou známe i z našich 
českých církevních dějin, sv. Petru Kanisioví. 
Tento apoštolský učenec holandského původu, kte
rý příznačně první užil výrazu -theologia pasto
ralia*  — pastýřské bohosloví, zaklada'el jesuitské 
koleje v Praze, ztrávil posledních sedmnáct le 
svého plodného života ve Freiburgu (později se 
město pofrancouzštilo a pyni se úředně jmenuje 
Fribourg) a s milosti Ducha Svatého zde opravdu 

’s obnovil tvář země*.  Nejednou jsem u jeho hrobu 
v kosteje St. Míche! vzpomínal na východní pól 
jeho na tehdejší poměry nesmírného pole působ
nosti. V jeho tradici viry, vědy a apoštolátu dnes 
čestné pokračuje frtbourgská universita ve svých 
nedalekých moderních budovách. Její theologická 
fakulta je nyní vedena domlnikány. povolanými 
řádem téměř ze všech koutů Evropy. Velmi se 
proslavil zvláště českv biblista Zapletal. Nyní patři 
mezi přední hlavy polský filosof Bodefiski. Mezi 
švýcarským lidem je nejoblibenějši řád kapucínů; 
zatím co jiní kněži v takovém Curychu raději ne
nosí áni obyčejné sutany, prochází městem kapu
cin ve své hnědé kutně s provazem zcela neru
šeně a je tři svých pastoračních návštěvách rodin 
vlídně přijímán vtšinou 1 protestanty; františkán
ská lidovost a prostota mu otvírá dvéře i srdce.

Tim se dostáváme k otázce náboženské svo
body a vztahu mezi příslušníky různých vyznáni. 
Švýcarsko je klasickou zemi demokracie a svo
body. ale v náboženském ohledu tomu tak vždy 
nebylo. Protestantská většina nejednou katolickou 
menšinu velmi nedemokraticky utiskovala: tak 
tomu ostatně bylo ve všech protestantských ze
mích, v daleko vě ším měřítku, než naopak v ze
mích katolických — kapitola dějin, o které naše 
školní dčiepisectv! nechce vědět. Poslední útisk 
se dál v druhé polovině minulého století, v době 
ták zvaného kulturního boje. Různě groteskní 
zákony z této doby jsou dosud v platnosti, a to 
i ve spolkové ústavě. Když tedy někdo příliš zdů
razňoval naši železnou oponu atd*  mohli jsme 
jej upozornit: U vás jsou na př. jesuité ústavné 
zakázanou »státu nebezpečnou společnosti« — a 
u nás dostávají od státu řády za své vlastenecké 
chováni za okupace! — Je ovšem pravda, že je 
těžko rozhodnout!, zda je lépe milí špa né zákony 
a dobrou praksi, či dobré zákony a praksi r.ěkdv 
ne zrovna vzornou.

Jisto je. řfi katolíci oním kulturním bojem ien 
zesílili, klérus se stal v ohni nepřátelské kritiky 
horlivějším a uvědomělí láicl považují Církev plně 
za svou záležitost. Také proteslanté se většinou 
uklidnili, dosti křiklavé výjimky pozorujeme do
dnes a v poslední době cíli společné nebezpečí 
materialismu. Vynikající protestantský novinář se 
nedávno velmi rozhořčoval nad tim. že u nás ně
které »-křesťanské' církve užívají k štvaní proti 
katolíkům bohapustých prolivatlkánských pomluv 
a lži z materialistických pramenů.

Tu se dotýkáme otázky, která zde doma kaž
dého zalimá: »Jak se tam dívají na nás?" Musíme 
sí býti dobře vědomi: ačkoliv isme dr.es v Cury
chu letadlem z Prahy za dvě hodiny, bývaly v mi
nulosti — i nedávné — přímé styky poměrně 
malé a Švýcaři o nás čerpali zprávy většinou 
z druhé ruky, každý- z pramenů, k.eré odpovídaly 
jeho zaměřeni, Francouzsky mluvicí část z Fran
cie — a tedy celkem v přátelském duchu; němec
ky mluvicí vělšina-z Německa a z Rakouska. Tak 
se stává, že někteří konservative) dodnes naivně 
vzdychají po stalém Rakousku, jehož, rozpad prý 
zbalkanisoval střední Evropu. Dnes nemůže nikdo, 
kdo sám noorožil okupaci, ani částečně pochopit 
odsun Němců, zvláště, když je sám — při všech 
vědomých odchylkách — přece icn v jádře od
chován německou kulturou V poslední době nám 
jistě v tamčjšim veřejném míněni neprospěla po
prava Tisová — všichni očekávali kavallrské •’esto 
k poraženému odpůrci — a potom odmítnutí Mnr- 
shsllova plánu; s tim jsem se dostal sám do gro
teskní situace: napřed mi všichni blahopřáli, že 
jsem tedy přece mčl pravdu, že nejsme tak do-

Pokroková republika anebo 
autoritativní stát?
Jindřich Středa ve svém minulém článku 

o moderních a konservativnich katolících 
vkládá do úst takových těch konservativnich 
tuto úvahu: »Lépe mit katolického preláta 
polním kurátem u legie vrahů a lupičů, lépe 
mít takového kněze hostem novopohanských 
generálů. lépe mít fašistické prefekty na po
vinných bohoslužbách, než nemít v pokrokové 
republice žádné polní kuráty, žádné kněze u 
generálů, žádné státní hodnostáře na mši.« 
Zdá se mi. že na tento problém nebyla dána 
odpověď, že nebylo jasně řečeno, co tedy je 
lepši a oč se tedy má horlivěji usilovat, nebo 
jinými slovy, co je pro katolicismus výhod
nější. Normální a žádoucí není jedno ani dru
hé. co však je menši zlo?

Podle mého míněni rozhodně pokroková re
publika. Totiž republika aspoň poněkud de
mokratická, kde je aspoň trochu svobody, kde 
lze aspoň trochu otevřít ústa. Protože kdyby 
šlo o republiku totalistickou. pak je jedno, 
jste-li pod totalfsmem levým nebo pravým.

Vezměme však takový pravicový totalis- 
mus. Ten si obyčejně potrpí na representaci, 
hlžsává úctu národní minulosti a proto se mu 
jako štafáž dobře hodí nějaká ta církevní pa
ráda. Ale je to skutečně čím dál tim více je
nom paráda, draho zaplacená paráda. V to- 
talismu je totiž první zásadou neomylnost 
vůdců, slepá poslušnost, chváleni všeho, co je 
napadne, co-oni dělají. Jen tak dlouho mohou 
zástupci Církve spolupracovat s totalitním 
režimem, pokud tyto vlastnosti mají, pokud 
mlčí, poslouchají, chválí. Za to dostávají 
hmotné příspěvky a dovolení vnějškové spolu
působit. Ale jen vnějškově. Čím více však po
zbudou svého charakteru soli a kvasu, čím 
více pozbudou své vnitřní nezávislostí, tím 
více vystupuje jejich vnitřní vyprázdněnos’’, 
tím více je na nich patrno, že pozbyli jaké
hokoliv vnitřního oprávněni své existence, tím 
vice se stávají zbyteční, protože úkol mythu 
tak jako tak obstarává více a více stát sám, 
jeho představitelé a jeho symboly. Křest, n- 
ský Bůh je úplně zbytečný vedle totalitního 
státu. Bázliví přisluhovači takového režimu 
musí stále víc a víc kompromitovat vše to, co 
zastupují. Tak jako sami většinou přikrčené 
lpěji na drobtech nějaké té 'diktátorské příz
né, tak representojí í své náboženství jako 
cosi bezmocného, jako neživotnou, služebnou 
tradici, přechodně trpěnou, určenou však 
k odumřeni. Kdokoliv sledoval vývoj v diktá
torských režimech, ve všech pravicových dik
tátorských režimech, jichž jsme byli součas
níky. nemůže nopřiti pravdivost tohoto obrazu. 
A hád to se všechny zločiny, -které takový re
žim spáchá, přičtou na účet přisluhujícího ná
boženství. protože každý v něm vidi funkci ká
rajícího svědomí a kde tento kárající hlas mlčí, 
vysuzuje se na schvalováni nebo prostě r.a 
trestuhodnou zbabělost, která tak jako tak 
náboženství kompromituje a osvědčuje jeho 
zbytečnost.

V pokrokové republice, je-li tam aspoň tro
chu svohodý, se ťá docela jinak pracovat. Tam 
záleží skutečně na vnitřní hodnotě hlasatelů 

cela »satelitem atd., a iá jsem se lak trochu »na
paroval*.  to víte, náš Masaryk atd. — a pak to 
sklaplo. — Dnes sí ovšem inteligentní Švýcaři 
začínají uvědomovat, že oni a my spolu přece ien 
Ivořímc jediné dva ostrůvky jakés takés demo
kracie ve střední Evropě; uďržime-li st s pomoci 
Boži aspoň ten stupeň nezávislosti a svobody, kte
rý dosud máme, může toto vědomi věsti k plod
ným Vzájemným stykům. 

náboženství. Přival nevěrectvi a nemravno
sti, který v takovém režimu obyčejné chrli t. 
zv. svobodný tisk, je%ice bolestný, protože ci- 
tiváte svou slabost tomu všemu čelit a vidíte 
tedy, kolik slabých duši je tak otravováno, 
přesto však vás osobni svoboda nabádá k vy
pětí všech sil, k reagováni, prostě k boji, jimž 
právě rostou vaše sily.

V totalitním režimu není dovoleno ani nej- 
, menši slůvko kritiky. Nejenom nejvyšší vůd

ce, i všichni podřízení si dělají nárok na ne
omylnost: cokoliv se ve státě děje, se musí 
stále prohlašovat za nejlepši. Tam, kde je 
trochu demokracie, tedy v t. zv. pokrokové 
republice, můžete kritisovat přece jenom 
vždycky, můžete kritisovat i ty nejvyšší-a 
třebaže to ani tam není pohodlné, přece to 
tam znamená takřka základní životní pod
mínku režimu. Film o aféře Dreyfusově, kte
rý právě v těchto dnech v Praze běží, připo
míná jedno z hlavních vítězství tohoto de- 
mekrattokého slova. Totéž demokratické slo
vo třaBa obrátit proti řáděni nevěrecké lho
stejnosti, jež bývá v takových pokrokových 
republikách módou, je třeba ukázat, jak je 
stupidní, jak je omezená, jak je krátkozraká 
na př. u nás. kde dovede uspořádat celou řadu 
oficiálních slavnosti »velkého Pšence« Komen
ského a dostaví se na ně kompletně, protože 
nenáviděl katolickou Církev, naproti tomu »ne
vi rozpaky co dělat před jiným psancem, Voj
těchem. ačkoliv je také Cech a ačkoliv je roz
hodně charakterově větší a jeho mezinárodní 
působnost hlubší než posledního biskupa bratr
ského. T totalitní režimy mívají takové své 
svaté a své psance. A rozdíl je zase v tom. 
že když ony prohlásily někoho za psance — 
a byl jim pomalu i Ježíš Kristus sám — pak 
jakékoliv hlášení se k němu bylo prvfai zá
minkou k nronásledování, k podezříváni z vla- 
stizradv. Naproti tomu celá ta rozpačitost. 
jak jsme ji na př. viděli vůči sv. Vojtěchovi 
v demokratické republice, konči jen tim. ž" 
krtolik jej tedy oslavuje tím vroucněji. A při 
tom dovede také s úctou stanout před Ko
menským nebo jinou velkou postavou našieh 
dějin, dóvede i jim dát, což jejich jest. Prá
vě tim vystupuje jako člověk vnitřně ucele
nější. bohatší, jako lepši, celejší Cech. Má- 
me-lí trochu skutečného žáru přesvědčeni, ne
ní možné, abychom po čase nepřesvědčili 
aspoň poněkud myslící lidi o své převaze nad 
komolící nevěrou, abychom pacificky nevnu- 
tili ostatním svou vůli. Můžete to cítit z ko
mentáře. jaký o Vojtěchově cestě dal »Český 
zápis*.  Nebyl to vlastně žádný komentář a 
cítíte v tom zase jenom rozpačitost. když se 
po konstatováni vši té účty, které se Mučed
níkově lebce dostalo, jen dodává: »My jsme 
sí ujasňovali, kde stojíme my — svobodni 
křesťané — a kde stoji církve staré. Ujasňo- 
' tli jsr.:? si. že j.me jiný svět.. Proč jsou jiný 
svět, zda jsou skutečně lepši, svobodnější, 
vnitřně bohatší svět, neříkají, nedokazuji. My 
víme, že by to nemohli dokázat. My víme, že tě
mi bohatšími jsme my. My víme, že naše bo
hatství neni jen ztrouchnivělá lebka, nýbrž 
Duch, jenž naplňuje okruh zemský a posvě
cuje a oživuje všechno, co jej přijímá s úctou 
a láskou, posvěcuje a oživují- i ztrouchnivělou 
lebku Vojtěchovu. Duch, jenž naplňuje všech
na staletí a jenž způsobuje, že pravý katolík 
žije celou svou bytosti v přítomnosti, dovede 
být. nebojácně moderním a přece při tom objí
má s úetou všechna staletí minulá a nalézá 
i v nich stopy téhož Ducha.

Oficiální zlozvuky. jež se vmísily v posled
ních dnech do chorálu svatovojtčšského, nám 

Mezinárodní studentské 
týdny v Paříži

Francouzská katolická federace vysokoškol
ského studentstva připravila pro letošní prázd
niny .Mezinárodni studentské týdny«, jichž hlavní 
část probíhala na zámečku de Varenne u Angers 
Zúčastnili se jich delegáti 14 národů. Účelem 
těchto, týdnů. jež byly pod patronací Pax Ro
mana/bylp shromáždit katolické vysokoškolské 
studentstvo různých zemi, přispěli k jeho vzá
jemnému poznáni a pochopeni, k výměně názorů 
a idei, jež jsou prakticky v běžném životě toho 
kterého národa reaiisovány. Hlavni thema které 
probíhalo všem! přednáškami a debatami. -Stu
dent a svět zítřka-, bylo myšlenkově rozebíráno 
a nahlíženo ze dvou aspektů: pochopeni naši doby 
a příprava na odpovědné a úspěšné zapojení ka
tolického studenta do obrodné práce. Obsah před
nášek. jež vyčerpávaly všechny obory lidského 
věděni a pojednávaly o otázkách theologických, 
filosofických, morálních náboženských, sociálních, 
kulturních a politických a jež mnohdy se zabý
valy i detailními rozbory speciálními (Současné 
hypothesy a koncepce biologické), byl kriticky 
rozebírán a prodebatován ve tlvóu na’ přednášku 
navazujících komisích a podnětné doplňován jed
notlivými úěastpiky komisi. Komise pak vypra
covaly reso jec, shrnující základbi pravdy a poža
davky, aplikované v lidském životě. Těmto reso- 
lucim se dostalo schválení valným shromážděním 
všech účastníků týdnů. Mnohdy debaty probíhaly 
rušně a bylo velice obtížné nalézti jednotící ře
šeni Díky dobré vůli a poctivé práci se však vždy 
dosáhlo jednoty a shedy v přesvědčení.

Program pracovní byl vystřídán .programem 
turistickým a účastníkům týdnů bylo umožněno 
shlédnoutl krásné hrady a zámky na Loiře, na
vštívili nádhernou katedrálu v Chartres, pro- 
hlědnouti si Paříž s okolím, vojenský tábor ve 
Frlleuse a ztrávit příjemné odpoledne na skaut
ském Jamboree v Molsson u Paříže.

Kromě několika oficiálních přijeti na radnicích 
v některých městech účastnici, byli též přijati a. 
pohoštěni v ústředním sidle UNESCO v Paříži, 
kde se jim dostalo přímých Informaci o práci a 
významu této mezinárodni kulturní a vědecké 
instituce. Dále byli účastnici týdnů přátelsky při
jati ndp. kardinálem a arcibiskupem pařížským, 
biskupem v Chartres a Blois.

Francouzská katolická federace studentstva 
připravila studentské týdny s opravdovou pečli
vosti nezanedbávajíc ani nepatrné detaily. Orgn- 
nisašni stránka byla, zvládnuta skutečně na sto 
procent.Odměnou všem dobrovolným pracovníkům 
této federace může být úplná spokojenost a vděč
nost zahraničních delegátů Tyto týdny, jež byly 
jakousi křižovatkou pro katolické vysokoškol
ské studentstvo, však nekončí letošním rokem, 
nýbrž budou každoročně tradičně pokračovat ve 
všech zemích Evropy. Příštím rokem pravdě
podobně hostitelskou zemi bude Belgie.

Jest si jenom přáti, aby i u nás studentský 
katolický život měl ták dobré podmínky k svému 
rozvoji jaké ve Francii, abychom i my zde mohli 
jednou uvítat katolické studentské delegáty z ce
lého světa. Zátěži ovšem v prvé řadě na natích 
katolících a na jejich pochopeni pro kitolické 
studentské spolky, jako íe Ústředí katóHckého 
studentstva. Česká Liga Akademická. Moravan, 
představitele katolického studentstva kterým, 
bohužel, se dosud nedostává takové podpory, již 
si pro svůj význam zasluhuji. Pochopi katolická 
veřejnost včas jejich potřeby?

J. P, jeden z českých účastníků

připomínají, že se nesmíme dát oslnit leskem, 
jejž mnohde slavnosti nabyly, k neodůvodně
nému pocitu pozemské jistoty, že po sváteč
ních dnech musí přijít dny tvrdé práce, dny 
pěstěni semene, které svátý Rozsévač 120 dni 
svého posmrtného putování rozséval do na
šich srdci. ak.

V čem se lišíme
(Další hrst dojmů ze zájezdu na filmový kongres 

do Bruselu.)

Chcete-li se v Belgii oženit, aby bylo manžel
ství uznáno stálém i církvi, musile se ženit dva
kráte. V kostele j na radnici. Belgický zákon ne
uznává církevní sňatek, protože je iajn odluka 
církve od státu, a to už hodně dlouho. A přece máte 
u nich dolem, že jste v zemi katolické. Svoboda 
jě tak opravdu demokratická, časopisů si mohou 
katolíci vydával, co srdce ráči, nikdo jim do toho 
nemluví; státní laická škola se jim -nevnucuje. 
V té statni belgické škole se totiž náboženství vů
bec nevyučuje, zato ve školách katolických, které 
si věřící sami vydržuji, je první vyučovací jed
notka věnována náboženství, a to každý den. Učí 
mu ovšem třídní učitel, který neni vždy řeholní- 
kem. Konfesijní belgické školy máji hodně kato
lického učitelstva laického. V každém kostele 
mimo spousto jiných pokladniček |e na hodně pří
stupném mistě jedna s nápisem »Na školy«. Mys
lím. že belgičtí katolíci dovedou sáhnout do kap
sy. Vždyt máji nejen mnoho škol obecných a 
středních, které si sami vydržují, ale i katolickou 
universitu v Lovani. Kostelů je v každém městě 
vice než poštovních schránek (u nás je tomu určitě 
naopak, ale v Bruselu bloudíte od nároží k ná
roží. až se vám dopis v ruce potí inkous em — 
schránka c.ikde. Potkále-ii konečně během půldne 
jednu — zvolejte heureka! Podezřívám Belgičany, 
že si psaníčka sděluji nějakou záhadnou cestou 
telepatickou. .Tož kostelů je tom hodně, většinou 
francouzská gotika. Protože i kostelv jsou odká
zány na štědrou dlaň, vybirá v nich nejen pan 
farář a kostelník, ale i bába posluhovačka, která 
stírá prach se židliček. V belgických chrámech 

totiž nejsou lavice. V hustých řadách stoji úhled
né slaměné anebo čalouněné židličky. Ty lze bě
hem bohoslužeb s patřičným rámusem obracet, 
takže při mši svaté ňa nich věřící kleči, při kázáni 
sedí. To hrkání jimi vadí jen českým uším.

Nevím, proč nepřátelé Církve tak rádi tou od
lukou vyhrožuji. Belgickému katolicismu jde do
cela k duhu. Knězi je tam přebytek. A nedaří se 
jim zle, třebaže s nimi státní pokladna nechce nic 
mít. Nesmi vás překvapit, naldete-li ve všední den 
v koste’e skupir.ku děli, s kterými se tam důstoj
ný pán šeptem baví, zatím co u několika oltářů je 
sloužena mše sv. a jiný důstojný pán každých 
deset minut zatahá za zvonec, tři či čtyři věřící se 
přitrou^i k mřížce, ten procházející se důstojný 
pán jde k pobočnímu oltáři, kde má stále připra
vené sv. Hostie a podává. Pak se zas projde chrá
mem, počká až se někdo připraví, idc kn zvonci
— a opět podává. To se opakuje i pětkrát během 
jedné mše sv. Jaký to idylický a neuvěřitelný 
obrázek pft naše přepracované a slále spěchající 
kněze! Ten důstojný pán s dětmi? Pozval sl je 
na katechismus a v malých skupinkách se mu lip 
propracuje látka, kterou vlastně už s dětmi hro
madně probral třídní učíte!.

Kostelní zpěv lidový, jak jsme naň u nás 
zvykli, tam nepěstují. Buďto íe mše sv. tichá, 
anebo zpívá kostelní sbor latinsky. Také jsem 
slyšela zpívat po proměňováni školní děti, nikoliv 
sbor, nýbrž tak, jak Jednotlivě přiběhli s brašnou 
na zádách. před vyučováním. A zpívaly latinsky. 
Také při velké bruselské pouti k basilice Eož- 
ského Srdce zpíval shromážděný lid k požehnáni
— ovšem, latinsky.

Byla jsem návštěvou v prvni. tř^č obecné 
školy, kterou řídi Skolšti bratři. Obec , i v ryze 
vlámské části Belgie a imenufe se Genk. Učltel- 
bratr Michael se v mé přítomnosti ptal žáčků, kdo 

z nich byl toho dne ráno na mši sv. Hlásili se té
měř všichni, ačkoliv účast samozřejmě neni ve 
všední den povinna. »A kdo z vás byl u sv. při
jímání?« — zeptal se ještě..Téměř polovina třídy. 
»Ti chodi každý den.« radostně mi řekl bratr Mi
chael. Tož nejen že chodili k sv. přijímání, 
ale opravdu to na nich bylo vidět. Těch čtyři
cet capartů bylo tak nenuceně ukázněno a mod
lilo se jto vyučování Otčenáš s takovou soustře
děnosti. jakou Jsem u našich děti ještě neviděla. 
Když ct. bratr dodal: »Přidáme ještě Otčenáš za 
děti z Československa, odkud k nám tahle »jüfrau« 
přišla, ano?« modlili se kluci tak vroucně, jako by 
se jednalo o jejich rodné bratry. S lítosti jsem 
při tom vzpomněla na mši svátou v jednom na
šem městečku, již jsem kdysi »protrpěla« mezi dět
mi. Chlapci se po celou dobu bohoslužby polohla
sí tě bavili o fcotballe. dva kloučci přimo u mříž
ky se mlátili čepicemi. Marně na ně kněz od oltáře 
vrhal výhružné pohledy, marně jsem je napomí
nala. Jiná země, jiné mravy!

Bratr Michael se kdysi učil česky, aby se mohl 
trochu věnovat! českým dětem, neboť za prvni 
republiky bylo v Belgii hodné českých horniků 
s rodinami. Idealisto bratr Michael! Mnoho vdě
ku za svou námahu a obětavost nesklidil. »Co-tu 
chce ten flanďák?« — řekl o něm náš krajan na 
školní schůzi, na kterou bratr Michael také přišel. 
Ten flanďák byl tak ochotný, že nejen vyběhal 
našim krajanům od správy uhelných dolů soukro
mou českou školu, ale dojel tehdy do Českoslo
venska vyhledat pro tu českou soukromou školu 
vhodné české učitele. Tomu ie už hezká řádka let. 
Němci v okupované Belgii ovšem české školy ne
trpěli a naši krajané se rozběhli bůhvikam. ale 
■ navě modré oči belgického řeholnika se opět mile 
■tsmivají při zvucích mé češtiny. Pravda, za ta léta 
leccos pozampomněl. ale ještě se dohovoří, rozu

míte jeho belgické češtině docela dobře. V blíz
kosti br. Michaela isem objevila dvacetiletého 
Čecha.1 narozeného v Belgii. Je na tamněiši hu
dební škole učitelem hry na housle. A mluví 
plynně česky (však je to také trochu zásluhou 
dobrého bratra Michaela), ačkoliv tento český mu
zikant nikdy ještě v Cechách nebyl.

Nakonec mě to nutká pochválit a vyzdvihnout 
také něco u nás oproti Belgii. Tož zapějme oslav
ný hymnus na pražské průvodčí elek-Tické dráhy 
(af se brněnští nehněvali, ale lá je neznám). Li
dičky. vždyť m.v nevíme. Jaký to máme poklad 
v těch žertujících, vždycky dobře naladěných » 
ochotně nás informujících tramvajácich. ať už (sou 
s vouskem anebo s ondulací. To tedy v Belgii ne
ni. Nemyslím, ten ty krásné slečny průvodčí. Ne 
— hlavně ta česká bodrost a ochota! Kdepak 
v Bruselu — jen to tom zkuste zeplat se pána 
s lístečky, zvolna se uvnitř vozu procházejícího, 
zkuste se zeptat na tu aneb onu ulici. V neilepšim 
případě vám řekne: »Nevim.- — Ale většinou je
nom podrážděně trhne-rameny a'neuzná vás hod
na odpovědi. Na štěstí se vás ujmou ostatní cestu
jící a nedali vám přejet.

Uvnitř bruselské tramvaje se smi jen sedět. 
Stát, vlastně procházet se tam smí jen podmra- 
écný průvodčí. Ostatní cestující, kteří se už na 
polštářkovaná sedadla uvnitř vozu nevm&l.iali. 
tlačte se na plošině! A Bruselané jsou vskutku tak 
poslušní, sotvaže mohou vydechnout, co je iich 
namačkáno u vchodu, ale dovnitř — co vás lo na- 
pedá. je obsazeno, tam se nesmí. Až když se ně
kdo ve voze zvedne k odchodu, jeden z herynků 
může vtončit prázdnou uličkou ve voze na uvol
něné místo.

Věřte, od těch dol;. co znám Brusel, vážím si 
pražské tramvaje. Marie Hůlková.



Kare] Hruch:

Vira a sensacechtivosi
V době »zjevení«. (

Rozrušená doba, rozrušeně nervy. Zatím co 
někteří lidé vidí rozluštění tíživé spletitosti udá
losti a kříženi i prolínáni ideologii jediné v užiti 
atomové energie, jini zoufají nad lidskou cha- 
bosti a žádají sí znamení s nebe.

Netřeba zapírat, že naše doba ie tak obtížná, 
že i m.iohým věřícím lidem připadá náboženství 
a řekněme rovnou i církevní, i katolické nábo
ženství jako příliš slaba opora a volá se po styku 
se samotným nebem. Lidé jsou chtiví vidět a 
mluvit se světci, ba vice, s Pannou Marii a do
konce samým Ježíšem Kristem.

Náboženská scnsace má nahradil’ dosavadní 
střízlivost ve víře. A přece nebe už dávno pro
mluvilo a Udě mohou být účastni božství toho, 
jenž se ráčil stát účastným našeho člověčenství, 
jen kdyby se starali více o své náboženské "vzdě
láni než o sensaci za každou cenu.

Nebe pí cce promluvilo především při stvořeni 
člověka. Bůh z prvních lidi vytvoří’, více než r.ej- 
dokonalejši, živočichy, kteří by ovládali celou pří
rodu. Bůh stvořil první lidi jako své přátele, aby 
měl na zemi někoho, kdo by rozuměl také vyšším 
věcem, než které lze poznati smysl, kdo by se 
snažil porozumět samém Bohu. Bůh zde chtěl 
mit někoho, s kým by sí mohl porozprávét jako 
přítel s přítelem a úmyslné takto zlidštuji před
stavu Boha, abych naznačil velikost jeho lásky 
k člověku. První člověk — přítel Boži na zemi.

A když první lidé toto přátelství Boži vypově
děli a zklamali, protože byli posedlí pýchou a už 
jim nestačilo být jen přítelem Božím, ale chtěli 
být jako Bůh sám. když je Bůh ve své spravedl
nosti musil potrestat a zaýižit tak lidský rod dě
dičným hříchem, zděděnou náklonnosti k nadvlá
dě smyslů proti původní harmonii a smyslové 
podřízenosti nadsmyslovým hodnotám, dal opět 
promluvit současně i svému milosrdenství a znovu 
obnovil lidskou důstojnost tím. že svého jedno
rozeného Syna dal, aby spasen byl svět skrze 
něho. Ježíšův kříž zachytil potupu, která byla na
mířena na Boha. Kristovým křižem byla vybudo
vána na zemi provždy nevysýchající studna Boži 
lásky, aby se v ni mohli obnovovat ti. kteří ztra
til) svou původní čistotu.

Křest je tím velikým znamením z nebe, které 
ustanovil Ježíš Kristus, aby lidstvo odcizené Bohu 
mohlo znovu dojít spásy. A je člověku smutno, 
když slyší, jak se křesťané honí za zjeveními a 
mimořádnými úkazy, zatím co odkaz samého Je
žíše. křest svaty-, je tu takřka bez povšimnuti, ba 
v ocovrženi.

■Nač prý di’ě potřebuje křest, vždyt o tom 
stejně neví.« Tak a podobně mluví ti. kteří sami 
se nazývají křestané a pravděpodobně by se zle 
rozčilili, kdyby jim někdo tento čestný název 
upřel.

Vy, kteří jezdíte za zjeveními a mimořádnými 
úkazy nebes, zajděte sí ké kterékoli křtitelnici a 

' vyslechněte sí jednou zbožně a s porozuměním 
obřady svátosti prvni a neipotřebnéiši. totiž křtu. 
Pi. těm se otvírá nebe a slovy »Totot ie mě dítě 
mile přivlastňuje sí křtčnce. který získává 
v Bohu svého Otce a v království Božím-své dě
dictví. Usmíváte se. že Jste nikdy nic podobného 
neviděli a neslyšeli. Ovšem. Odchovanci zvuko
vých kin. výstav a koncertů chtěli všechno vidět 

, a slyšet vnějšími smysly. Bůh však je pou
lí v duch a vnějšími smysly můžeme zachytit je
nom odlesk jeho slávy vc stvořených věcech a 
bytostech. Ale tento Bůh nám dává ve svátosti 
křtu jiskru, oheň svého božství a proto tak často 
Bohu nerozumíme, že isme tento oheň -Božího ži- 
vo:a v sobě nerozvíjeli.

Malé ditě. novokřtěnec. ovšem neví, co se s nim 
při křtu děje. Boži život, který získává, je jako 
semeno ukryté někde v oyramidč. Nemůže vyklí
čit. dokud nemá půdu, prostředí. Boži život se ne
může v dítěti rozvinout, dokud ditě nevnímá, ne
přemýšlí. nečiti, nemiluje. Souběžně však s roz
vojem jeho duševního života se může a má roz
víjet i duchovni. Boži život.

To bychom, chtěli připomenout zejména při 
začátku- nového školního roku. Boži život v dí
těti musí nalézt žlv-iou půdu iak v prostředí ro
dinném. lak i školním Jakmile ditě začne chá
pal. dostává se mu základního náboženského po
učeni od matky. Neříkejte, že je to předčasné, ne
opakujte Rousseaův blud, že ditě neni potřeba 
nábožensky vychovávat. Křesťan tak nesmi smýš
let. Křest není jen prázdný obřad nějaká musejní 
upomínka na minulost nebo příležitost k získáni 
dárku od bohatého kmotra. Křest ie pro rodiče 
vážný a významný závazek, že-to světlo Božího 
života čili milosti Boži, které ditě ve křtu získalo, 
budou nejen opatrovat, ale také tak ošetřovat, 
aby svítilo stále vic a více.

Matka dobře vypozoruje, kdy začne ditě ro
zumět a kdy tedy přichází povinnost pěstovat ne
jen smysly, správné usuzování dětské a čistou řeč. 
ele také rozněcováni života Božího a vytváření 
živné půdy pro jeho růst. Přitom Je ovšem dbát 
uměřenosti. Přepínání škodí. Má-li se dřevěný 
uhlík rozhořet, musi se dmýchat stejnoměrně, ne 
chvilku moc a pak zase nic. S duchovním živo
tem je tomu nejinak.

Ve škole je rozvijen dar získaný ve křtu svá
tém v hodinách náboženství. Tim však nenastává 
suspence povinnosti rodičů. I ve svých vychova- 
telských prostředcích, v příkladě, ve slově pouče
ni nebo rozkazu, oři zaměstnáváni děti i pří do
zoru. při trestání i při odměňováni mají neustále 
pamatovat, že vychovávají víc než své díté, že vy
chovávají ditě Boži.

Křest a ostatni svátosti, to je tedy Kristem od
kázaná řádná cesta neustálého styku s Bohem, 
s nebem. Cesta velmi často opuštěná a neznámá.

Jsou ovšem i cesty mimořádné. Po nich je po
ptávka.

Ale sensacechtivost neni vira.

Adolf Hitler - spasitel
Romano Guardini, známý katolický myslitel 

německý, vydal právě v Curychu spisek o psy
chologické touze lidstva po spasiteli, v němž apli
kuje své závěry na Hitlera.

Guardini připomíná, že existuje prastarý my
thus o Spasiteli, jenž nalezl své splněni a překo
náni v Kristu. Ježíš osvobodil člověka z jeho za- 
prodanos i mocnostem přírody a mocnostem tem
na a dal mu možnost ovobním rozhodnutím do
stoupili svobody ditek Božích. Mythologický spa
sitel se vynořuje z lůna přírody. Kristus přichází 
z nejsvětějši Trojice. Mylhus nemá dějiny. Kri
stus je historickou osobnosti.

Jestliže mythičtí spasitelé v začátcích lidstva 
ukazovali jaksi na Krista a upravovali mu ce
stu. ti. kteří se za ně vydávají po jeho příchodu, 
jeví se jako démoni nového, apokalyptického pří
chodu. jako náčrtky antikrista.

Pro věřícího neni třeba žádného .jiného spa
sitele kromě jediného, pravého, jimž je Ježíš 
Kristus. Nevěřící však čiti moci podvědomá po
třebu po novém mythu o spasiteli. Dřivé se to 
ztělesňovalo na př. v postavě krále, v jého po
svátné záři, kterou dostával při korunovaci. Čim 
více slábne křesťanství, tim více slábne i tato 
úcta před králi, zůstává však ona mythická tuž
ba po spasiteli.

To vše prý pomohlo Hitlerovi. Guardini ho 
nazývá spasitel dvanácti let. Je mythickou posta
vou. zařazující se do prastarých představ, je 
novým pohanským spasitelem. Lid prý temně 
cítil, že je s ním jaksi mysticky souřaděn. Stal 
se pro něho Kyrios a Sótér. (Pán a Spasitel — 
řecké biblické názvy Krista.)

V německém pozdravu bylo Hitlerovi milión
krát za den přáno štěstí. »Hell Hitler*,  mělo ve
dle své stránky propagandistické jistě také smysl 
mythicko-pscudonábožcnský. Znamenalo. to. že 
se pozdravovanému přeje blaho Hitlerovo, jako 
si křesťané navzájem přeji milost Ježíšovu.

Jeho příslovečně štčsti v prvních dobách a ta
ké v prvních válečných letech, za něž děkoval 
své politické chytrosti a bezohlednému využiti 
zvláštní dějinné situace se zdálo »znamením Bo
žího vyvoleni«.

Mystický hákový křiž nastoupil na místo 
spásného křiže. obraz vůdcův vytlačil obraz Je
žíšův. O jeho svátcích jsle mohli vidět v ulicích 
krámy vyzdobené Í3ko oltáře, na nichž trůnil 
jeho obraz nebo jeho poprsí. Lidé se modlili ne
toliko za Hitlera, nýbrž k Hitlerovi. V mateřských 
školkách učili děti této rouhavé modlitbičce: »Se
pněme ručičky a skloňme hlavičky, na vůdce si 
vroucně vzpomeňme. On nám dává chléb a prá
ci a vše zlé od nás odvrací.«

Krátce před koncem jsem se ptal jednoho pří
buzného který byl u SS: »Jak můžeš Ještě věřit! 
ve vítězství když už je všechno zlrawno?« Od
pověděl mi doslova: »Věříme, tak jako i vy vě
říte, proii rozumu.« Cekalo se na velké znamení, 
na zbraně, na zázračně zbraně. Připusťme, že by 
byl Hitler měl hotové atomové zbraně před ostat
ními. Bylo by to bývalo, lidsky řečeno, zcela 
možné, Nebyl by zde pak stál jako bůh? Jestliže 
se až dosud považoval za nástroj prozřetelnosti, 
byl by se po vítězství s Prozřetelnosti úplně zto
tožnil. Roku 1939 jsem šel na procházku se svou 
malou neteři, která tehdy chodila do první třídy. 
Docela náhle se mé zeptala: »Koho máš raději: 
vůdce nebo Ježíše?«

Je možno že i dnes ještě jsou lidé, kteři na 
něm s vírou, naději a láskou Ipěji. kleři jsou 
přesvědčeni, že zemřel za Německo a že opět 
přijde.

Hospodářský řád
II. Hospodářský řád v poměru k člověku.
Počínaje druhou kapitolu, bonm se, že čte

náři zapomněli první. Poněvadž od té doby uply
nul čas veimi dlouhý, pokládám za slušné, abych 
se omluvil. Nuže: konal jsem během letních mě
síců výlet, ne nenodobný výletu p. Broučka. 
Mohli bychom ho třeba nazvat: »výlet Pavla 
Žora do doby roboty«.

V duchu nad sebou ještě vidím vzpřímenou
postavu panského drába. před. sebou několik 
shrbených Postav slovenských i českých »robot- 
nikov*.  zatim co vzduchem svišti slova: Robit, 
robiť. nestát!« Sotva si dělník, vyhazující ze zá*  
kladů do výše 3 m hlínu, vyrovná záda, zas ten 
protivný křik: »Jeďte. Jeďte, neviste na té lo
patě. bo vám zaleze do brady a večer ju ne
vytáhněte. ------ no!«

Tak a teď se můžete zeptat: Kde to jsme? 
Které odvétvi naší dvouletky isme navštívili? 
Kde se to jedná s dělníky lako s dobytkem? 
Prosím, ideme dobře do doby socialismu? Ano. 
ano. isme skutečně v době dvouletky. v jejím 
odvětvi neimladšim. nejvíc novinami opsaném 
a úřady ncivic zanedbaném. Jsme prosím v na
šem stavebnictví. Ne na exkursí jako pilni žáci 
některé z příslušných škol. Prosím, předsta
vuji se:

Jsem pracovní jednotka, která si v potu tvá
ře a v základech domu vydělává svou hodino
vou mzdii 15 Kčs. Zdá se vám to mnoho? Kdy
byste věděli, kolík krajiců za den musim sníst, 
abych b.vl ráno ý lž5. zase alespoň tak silný 
jako předešlý den. nehněvali byste se. Kdybvste 
věděli, kolik šatů roztrhám, kdybyste viděli moje 
do krve dodřené ruce, moji vychrtlou tvář, po
lepenou červeným prachem, moie zanadlé oči. 
kdybyste se postavili do Jeho prudkého lijáku, 
ve kterém musím naložit a složit 2000 cihel 3X 
denně, kdybyste měli v rukou lopatu, na kterou 
se přilepilo několik kilo rozmočené hlíny, ne
zlobili byste se. Znáte moji žízeň po knize, po 
divadle, no lidské důstojnosti? Mou touhu žít 
mezi vámi jednou jako člověk? Mou starost 
o mé děti? Naději, že si jednou postavím svůj 
malý rodinný domek, kousek zahrádky při něm: 
žc si koupím malé poličko, iednu nebo dvě 
kravky, že budu mit spokojené stáří?

Prosím vás. nezáviďte ml těch 15 Kčs. Za 
tuto mzdu jsem prodal svou lidskou důstojnost 
a stal jsem se pouhopouhou pracovní jednotkou, 
kterou dřivé živil kapitalista a nvní li musí živit 
stáKKrmi ji jako se krmi dobytek, udržuje jl

To jsou tedy Guardiniho myšlenky. Při vší 
úctě k význačnému mysliteli nejsme jimi pří
liš nadšeni. Zda se nám, že se — ať již úmysl
ně či neúmyslně — onen mythický sklon v 
lidstvu přehání. Je to snad německý sklon, jenž 
byl do jisté míry příčinou i rozmachu litur
gického hnuti katolického, při němž byl Guar
dini sám velmi aktivní, jenž však mnohde 
překročil zdravé meze a oslabil i mezi katolí
ky samotnými, zvláště mezi mladými kato
líky, schopnost rozpoznati přicházeni nacistic
kého démona. Vždyť i maria-Iaachští benedik
tini se svým slavným opatem měli mnoho 
sympatii pro rodiči se Hitlerovo hnuti a ně
kdejšího opata emauzského z dob rakouských, 
A. Schachleitra, uctili gestapáci v Praze tim, 
že po něm pojmenovali ulici >Na Moráni« ne
daleko Emauz, zatim co jeho nástupce, čes
kého opata Vykoukala, umučili v Dachau.

Guardini cituje pro svá tvrzeni nejprostší 
lidi, malé děti, kterým ve škole hysterické 
ženy mohly předkládat takové »modlitbičky*.  
Takoví lidé však neurčuji běh dějin. Ty určo
vala goebbelsovská propaganda. A u jejich 
pramenů neni žádná mythická touha po spa
siteli, Němcům se věru nevedlo tak zle, nýbrž 
divoká touha po pomstě za porážku v prvni 
světové válce, divoká touha dojit přece jed
nou světovlády, po které všichni toužili a 
k niž se považovali za předurčené. Nejnadšé- 
nějši liturgisté se nevyhnuli tomuto omáme
ni. Znal jsem v Dachau mladé německé litur- 
gistické kaplany, kteři s největší úctou pečo
vali o starého českého pravoslavného bisku
pa, který tam by) také zavřen, kteři viděli na 
něm skutečně jeho biskupskou důstojnost.«^ 
kteři přesto vypravovali s nadšením o svých 
bratřích, kteři byli Hitlerovými leteckými dů
stojníky a jistě se nikdy nedopracovali k po
znání. že celá jejich válka je strašný zločin, 
strašné modlářství, strašné popřeni celého to
ho křesťanského mystéria, které jim na dru
hé straně bylo tak drahé.

Říkám to často: člověk je tvor osudně jed
nostranný a následkem této své jednostran
nosti dovede z nejsvětějšich věci dospět ke 
koncům velmi nesvatvm. Dovede se na př. tak 
ponořit do kouzla řehořského chorálu, slyšet 
v něm tolik andělských hlasů, že zapomene, 
že přece jen ještě nejsme v nebi mezi anděly, 
nýbrž na zemi, kde stále ještě obchází pro
tivník jako lev řvoucí, hledaje, koho by po
hltil, že zapomene na drobnou, únavnou, neza
jímavou a přece tak nutnou práci pozemskou. 
A jiný může zase tak často rozjímat o vyvo
leném, královském lidu, lidu Kristově, do ně
hož patři, že jej ztotožni se svým vlastním 
národem a je oslněn jeho pozemskou moci 
skoro jakoby to bylo věčné království Kri
stovo. Je~to stále onen těžko rozluštitclný pa
radox, jejž na nás křesťanství chce: Být ve 
světě a přece nebýt zc světa, milovat svět a 
nelpět na něm a hlavně milovat pravdu, i 
kdyby byla sebe nepříjemnější a kdyby odpo
rovala sehe drsněji představám, které jsme si 
vytvořili o s bě samých, o světě, o člověku, 
o svém národě. a?.

při životě, iako se udržuji stroie. Představil jsem 
se vám a iešlq iednou se vám omlouvám. Člo
věk. který 12—14 hodin nakládá na auto hlinu 
nebo okopává stěny základů, nemůže večer na- 
ňsat traktát o křesťanské společnosti. Spiš ještě 
nějakou tenortáž na oprátce. To bv tedv byla 
omluva a zároveň kousek nové kapitoly. Řekl 
Jsem si totiž, že člověk je kousek masa, citu 
a duše, a že snoldčnost i její hospodářství by 
měly být uspořádány tak. aby to nejen nepobí
raly. ale snažily se člověka no všech těch strán
kách co nejvíce rozvit, zdokonalit.

Nuže: poněvadž isem člověk z masa a krve, 
poněvadž neustále ztrácím svou energii a čim 
těžši práci konám, tim vice musim tuto energii 
neustále obnovovat, doplňovat, musim jist a oil.

A poněvadž mně nedovolí stud, abych chodil 
nahý a poněvadž se šaty jakoby talemným zá
konem k tomu předurčeny, trhaii a opotřebuji, 
musím si je také pořád nějak doplňovat. Ně*  
komu se to bude zdát hrozné divné, ale já mu
sim také někde bydlet. Tato moie hmotná strán
ka mi také dává nezclzltelné právo, abych se 
oženil a měl dět1. Zena a děti Isou zrovna tak 
Udě iako iá. tedy potřebuji všechno, co jsem 
vyjmenoval.

Snad iednou onemocním. Snad už to bude 
Zítra, poněvadž isem se zrovna dnes zapotil pod 
proudy nebeské vody při nakládáni takových 
červených hranolů, kterým se říká cihly.

Tož b.vch prosil jakéhosi lékaře, léky, po pří
padě nemocnici, ozdravovnu, totéž mým dětem 
a mé ženě.

Ale zároveň už v duchu nadávám, že nám 
firma nedala pláště do deště a žc nlkdv nemá 
k disposici všechny prostředky, kterými lze za
bránili nemocem nebo úrazům vzniknuvším ná
sledkem povolání, že o tom nejsme teoreticky 
i prakticky poučeni a že se v tomto ohledu sku
tečné s námi jedná, iako bychom byli jen a jen 
tažnými zvířaty. Někde isem četl, že by se mohlo 
i mělo preventivně zabraňovat nemocem spor
tem. tělocvikem a pohybem v přírodě. Také, že 
by měl dělník mít čas a peníze na četbu hod
notných knih, že by se měl učit uvažovat, cvičit 
rozum, úsudek, «vůli. prostě tvořit a zesilovat 
duchovni hodnoty v sobě, neboť 1 to prospívá 
rovnováze v něm a tim také ieho zdraví.

To všechno bych) chtěl. Já a moji kamarádi. 
My všichni píšeme tuto kapitolu. Máme na to 
právo. A hlavně na lidskou důstojnost. Ale o té 
příště více. Pavel Zor.

Nov? 63. ročník časopisu kafolickýčH děíí

přináší povídky na pokračováni: od známé 
autorky Joseíis »Malý houslista« a od Dag
mar Markové »Velké vítězství«. — Rada 
dalších povídek, vážných i dobrodružných, 
je doprovázena ilustracemi předních součas
ných ilustrátorů. — Rubriky: velká soutěž, 
skautská hlídka, dílna, dobrodružství opičá- 
ka Jacka, dědečkovy oříšky, kreslete s námi, 
hádanky, záhonek mladých, naši vlastí — 
t doplňují číslo.

Jednotlivá čísla Kčs 3.50.

Administrace: Brno, Starobrněnská 19-21,

Kazatel se hájí
Nejednou ui jsme měli trápeni s různými na

šimi vykladači, kteři z nás často udělají kacíře, 
modernisty, komunisty a pod. Měli isme tedy tro
chu útěchu, když jsme nedávno mohli zase konsta
tovat, že se to děje i jiným, slavnějším, než jsme 
my. Na přiklad P. M. Riquetovi S. J„ postnímu 
kazateli v Nolre-Dame v Paříži. To je, Jak známo, 
hlavni kazatelna francouzská, .tázáni tam prone
sená máji od dob Lacordairových pověst všestran
ně nejlepši. Letos tam P. Riquc probíral učeni 
katolické mravouky o majetku, o penězích, mohli 
bychom říci o sedmém přikázání. Podle sv. To
máše Aqui.rského. je probíral. A přece najednou 
prý dostává na přiklad takové dopisy a projevy: 
«Překrucujete, komolíte sv. Tomáše, učíte, že v ně
kterých případech je krádež oprávněná.« Někteří 
posluchači ho prý slyšeli, jak doporučoval »pono
řit ruku hodně hluboko do kapsy bohatých.« Jiný 
zase piše: řekl jste, že .«konfiskovat majetek ve pro
spěch kolektiva neni krádež, kdežto iá znám je
dině přikázáni Boží, které praví: Nebudeš se do
týkali majetku druhého.

A P. Riquet ve své obhajobě piše: Dvacet ji
ných dopisů, docházejících často od osob pokroči
lého věku, nadaných však žárem mladistvého roz
hořčeni, mě rovněž nabádá k úctě k Božímu při
kázáni. kterému se naučili v katechismu. Nejbo- 
lestnéjši při tom íe naprostý nedostatek objek
tivnosti při citováni textů, na něž se ůtoči. Člověk 
by skutečně mohl myslit, že kazatel z Notrc-Da- 
mc štval své posluchačsivo k úloku na nedobytně 
pokladny a doporučoval všechny způsoby krádeže 
a loupeže. A přece, hle, jak při přesném citováni 
zní věty které rozpoutaly takovou bouři:

»V době nouze a bídy, právě tak jako vc všech 
případech nedostatku bližního, vše, co někteří 
vlastní v hojnosti, má, podle přirozeného práva, 
sloužili k udržováni ncjchudšicli. Právo na sou
kromý majetek nemůže totiž jiti tak daleko, že 
by přicházelo do rozporu s řádem prczřelclnost- 
ninr, jenž určil statky tohoto světa potřebám všech 
lidi.

Kromě toho, v případě naléhavé, krajní a zjev
né potřeby bližního, .jsme mu povinni pomoci ne
toliko ze svého přebytku, nýbrž i z toho všeho, 
co neni právě nutné k životu našemu a našich.

V lakovém případě, nrni-li jiného východiska, 
může si každý sám vžiti, řeho potřebuje, kde to 
právě nalczá a nedopouští se krádeže, neboť tehdy 
to. co béřeme k záchraně vlastního života nebi» 
života jiného člověka, jenž je v nebezpečí, pře
stává býlí majetkem druhého a stává se majet
kem člověka v nouzi.«

Kdokoliv čet! sv. Tomáše, nebo kdokoliv pro
stě otevřel příručku' katolické mravouky, ať už 
novou nebo starou, vi. že je to tradiční, klasické 
učeni. Ani sv. Alfons z Liquorl nemluví jinak po 
všech svých předchůdcích. Rikáine-li «naléhavá, 
krajní a zjevná potřeba«, neznamená to. že která
koliv potřeba, kterýkoliv můj nápad mi dává nrá- 
vo bráti majetek druhého. Jde jedínč o krajní pří
pady, kde je skutečně v sázce život, pravděpodob
né nebezpečí smrti, nebezpečí ztráty důležitého 
údu r.obo smyslu, jako zraku, nebezpečí ztráty 
svobody stá!ým zajetím, nebezpečí těžké a nevy
léčitelné nemoci. K odvrácení těchto bezprostřed
né hrozících nebezpečí možno vžiti, čeho je nutně 
potřeba.

Jedině egoistické, individualistické pojetí sou
kromého majetku se může stavětí 'proti tomuto 
tradičnímu učeni Církve, evangelia. Otců. Učitelů 
a encyklik. Z takového pojeli plyne pohoršení 
všech těch, kteři snad bona fide nicméně však 
značné hloupě sl představují křesťanství jako Bo
ži posvěceni a npjvyšši ochranu všech závor, ohrad, 
hypoték, smluv a jiných opatření právních, která 
zaručuji majiteli užíváni ieho majetku s vylou
čením všech ostatních: kteři sni o absolutním a 
neomezeném právu zi/aviti celé lidstvo užíváni 
toho, co ie určeno pro ně a cd mu náleží. Ale 
duch křesťanství, jenž je duchem lásky a milo
srdenství. zakazuje právě, abychom chtěli bvti 
boha i jen pro sebe. Pius XI. v encyklice Quadra- 
gesimo anno na to upozorňuje:

Člověk neni oprávněn disponovali podle svého 
rozmaru se svými příjmy, s příjmy, kterých neni 
nezbytně třeba k přiměřenému udržováni jeho 
vlastni úrovně. Naopak, velmi těžké přikázáni 
ukládá bohatým, aby dávali almužny, aby konali 
skutky dobročinnosti a velkorysé podnikavosti. 
Tak to cyplývá ze stálého a výslovného svědectví 
Pisma sv. a církevníci^ Otců.

Křesťan neni vlastníkem a není bohatcem 
pouze pro sebe. nýbrž pro druhé. Na to jsme upo
zorňoval: — konči P. Riquet — sledujíce krok 
za krokem výklady sv. Tomáše a výroky papežů 
v encyklikách. Udiv) který připomenuti těchto 
povinnosti vyvolalo, ukazuie. Jak nutně toto je
jich připomenuti bylo, totiž jak Jsou neznámy a 
zapomenuty.



/
Nejkrásnějši zážitek
ze Svato vojtěšských oslav v Praze

V neděli 24. srpna asi ve 2 hod. v noci se 
konala ve* * velechramu -v. Vila pi ed osiatky sv. 
Vojtěcha a pěti jiných sv. českých patřenu po
božnost za dobrý a hojný dorost kněžský a za 
posvěceni knězi. Nejprve radostné kázáni o sv. 
Vojtěchu-kňczi. ve kterém dp. kazatel probral 
mnohé starosti s dnešním stavem kněžství. je
jich příčiny a způsoby, jak jim celit. Potom mše 
sv., občť nejsvétějši, v niž se soustředila této 
noci tak často pronášená a vlastně co celých 
těch 120 dni sváto vojtěšské cesty opakovaná 
prosba: Poš.i, Pane, dělníky - dobré dělníky - na 
vinici svou!

Všem našim ••dbiralclüm, řtcnářAni. Šiřitelům a 
příznil rum KATOLÍKA! Měsíc záři vénnicmc rozšířeni 
» získíiní nových ndběr.itrlů Naništc nám kolik nn- 
třebujete. pošleme na vaši ndfe*.ii -.tneRi i.vlisky na 
propagaci — zdarma. Adresa: K A T O L í K. Praha 
TV. — K wvátkn Malého Várlnva t.vdáme slatnostni 
čf-ilo ve zvýSeném nájíladii. Oh.|ednávk.v nro kolnortčr.v 
budou přiloženy k zásilkám nřistíhn čísla.

Siožrnky ,iso»i přikládány nro t.v kteří dosnil 
nr-anlatili předplatné, které činí Kčs “0— na celý 
rok IM7
* Domov sv, Antonína v Mor. Budějovicích přijme 
do ošetřováni .staré lidi, chronicky nemocné, kteří 
touží po klidu a dobré pcsluze. V domé sv. Anto.Jna 
je ústřední topeni, vodovod, koupelny, výtah do vyí- 
ídch poschodí, světlé pokojíky s ůCelným nábytkem, 
takže bydlení Je velm! plíjemně. Z oken a verand1 
rozevírá Re utéSený pohleť do širého okolí. Nastou
pení podle dohody. Bližší informace vyřizuje správa 
ústavu.
* Učitelka klavíru, abs. konservatoře v Praze, učí 
začátečníky i pokročitě. Speciálně vyučuje děli od 5 
let. Nabídky na značku Til dochází - TKA 123« do 
r-tfm. t. I.
* Přijmu dívče ke dvěma malým dětem a k pomoci 
v ktrchynl. Nabídky na adresu: Fr. Urbanová, obchoc.- 
nicc. Dolní Počernice u Prahy»

Nadšen nesmírnou závažností této prosby 
jsem odešel poněkud dále od oltáře, abych vy
konal ještě nějakou .modlitbu. Tu zraky upoutala 
klečící menší postava — černý svrchník zakrý
vající černou kleriku a na hlavě malá nená
padně červená čepička — náš ndp. arcibiskup. 
Srdce zajásalo: arcibiskup se přišel poklonit! 
ostatkům svého prvního předchůdce zcela sou
kromě mezi svůj lid. Ale Hu již se poklonil, za 
okí-mžik povstal a odešel. Ano. byl to on! tak 
proaty svým zjevem, fikající překvapenému 
okolí: vždyť jsem z vás, či snad sem takto ne
smím? A na oltáři jiskřily temné důiky sv. 
Vojtěcha tičhou rados\i z takového adorátora. 
Cíovck skoro mimovolné vroucněji sepjal ruse ti 
prosil: Sv. Vojtěchu, jsme stá!o tak tvrdí jako 
tvoji Současníci, nedej, abychom se k svému pa
stýři zachovali jako tehdy Češi k tobě, ale vy- 

' pros nám. abychem miu pomáhali v boji proti 
týmž zlořádům, s nimiž ty jsi zápasil. Jak se 
potom ještě vystupňovala rados', kd.vž jsem sc 
venku cd svých přátel dověděl, že ndp. arci
biskup byl v kostele nejen na chvilku, ale již 
od začátku kázár.i — hle. jakou důležitost kla
de otázce kněžstva a kněžského dorostu. To za
vazuje k ustavičné'oběti, k věrnému plnění rad 
dp. kazatele: co nejdokonaleji, ’ s bezmeznou dů
věrou se modlitI za nebeskou rosu kněžských a 
řeholních povolání a vytvářet ve svých rodinách 
i ve svém okoli, prostředí, v němž tálo najde 
úrodnou nudu. V obojím dal ndp. arcibiskup vel
ký přiklad, Ictérý byl snad některým mladým 
přítomným prvijim hřejícím paprskem pa vzklí
čenou rostlinku povolání.

P. S. vám, knězi: Aní nevíte, jaký přiklad 
dáváte a přímo korunujete svou práci, když za
jde*  e vykonat! své modlil by do kostela mezi vě
řící .či dokonce jste s nimi přítomni mši svaté.

Jaroslav Hl.

Z válečných řečí 
Cankajškových

K raněným vojákům před vánoci 1313.
Chtěl bych vám ukázali svou nesmírnou bolest 

nad vašim^tčlcsným utrpením a proto vás s hrdo
sti zdravím, naši věrni, stateční vojáci. Všem re
presentantům veřejných úřadů jsem nařídil, aby 
vám poskytli všechnu pozornost, která vám náleží, 
všem vojenským Těkáním. aby vás léčili s největší 
péči. Tak vám snad ulehčíme vaše bolesti a po
můžeme vám překonali vaše obtíže. Jen tak se 
také může /.menšit starost, kterou mi vaše zdraví 
způsobuje.

Chtě! bych pří této příležitosti poukázali ně
kolika slovy na pravdy, které jsou pro nás vojáky 
velmi podstatně.

Důstojnici a ranění vojáci, lile, nacházíme se 
v předvečer Narození Páně. Myslímp-H na Spa
sitele světa, na jeho ducha oběti, na jeho smrt, 
nemůžeme zůstali chladni. Z jakého tajemství 
prýšiila tálo láska k bPžnímu, tato neohroženost 
před nebezpečími, tento vznešený charakter? Mo
hu ván» to říci: Znal dobře cenu života, protože 
znal jeho konečný cil, proteze znal jeho pravdi
vost. A proto jeho Duch naplňuje nebe a zemi a 
vládne tvorstvem. Připomněl» jsem vám již jednou, 
že člověk má nadpřirozenou silu pozvednout sobe 
saipýi lim. že dává vlastní život do služeb druhých; 
uvádí-li ve skutek tento ideál, tehdy sc týči ne
bojácně v prostorách vesmíru a dosahuje vrchol 
své dokonalosti.

Dáme-li sc proniknout touto ideou, budemc-li 
s hlubokým přesvědčením a neochvějnou věrnosti 
sledovali írnto cil, budeme moci, jako Ježíš, pře
konat! hranice tohoto svého smrtelného života, 
dojdeme úcty ostatních lidi u všech pokolení.

•
Tak trochu příliš naturalisticky mi znějí tato 

slova, i když je třeba uvážit, že jsou určena vo
jákům ve válce. I když je si nanejvýš přáti, aby
chom •'dovedli klásti svůj život za bratry své«, 
jako to dovedl Kristus Pán a jak r.ás k tomu rám 
zve. pícce na druhé straně Ježíš není pro nás pou
hým hrdinským vzorem, nýbrž je nám vnitřním 
zdrojem nesmrtelnosti. Není třeba viditelných 
hrdinských činů — někdo k nim nikdy nemá 
zvláštní příležitosti — jc třeba jedině opravdového, 
upřímného přilnut0če Kristu, odevzdání se jemu 
vírou, r.aději a láskou a již v tom je semeno naší 
nesmrtelností. Toto poznáni není ovšem výzvou 
k prostřednosti, to neznamená, že bychom neměli 
jako křesťané hrdiny být na kterémkoliv úseku 
své působnosti. Je-li ono naše přilnuti ke Kristu 
opravdové, pak sc nutně hrdinstvím projevuje, jen
že — a lo třeba neúnavně opakovat — toto hrdin
ství není z našich sil, írcni pouhým napbdobenim 
vnějšího přikladu Kristova — to by byl inodcr- 
nistický rnciona’.ismjjs všech dob — nýbrž jc plo
dem vnitřní Kristovy mízy, kolující v nás. I malé 
děti. í neiprostši lidé, kteří neznají ani jméno 
hrdinství, mohou býlí takovými nositeli nesmrtel
nosti Kristovy .ve své duši.

Cankajšek je .jak známo metodistický křesťan 
a proto je pochopitelno, že snad nedostihl k vlast
nímu nadpřirozenému júdr*  křesťanství, pro něž 
ostatně moji málo pochopeni i přemnozí katolíci. 
Nicméně třeba uznat, že vůdce nové Cíny je člo
věk hluboce duchovní, jenž vidi nroblémy naši 
moderní společnosti velmi hluboko. Vyplývá to na 
přiklad z jeho řeči, pronesepé v dej japonské ka
pitulace, dne 15, srpna 1945. kde mimo jiné říká:

Spojení národové, naši přátelé, a, vy. moji ro
dáci, vám všem není neznámo, že mír dosažený

Z domova a z ciziny
Slavnostní iníronisacc českobudějovického bis

kupa J. E. nejdůstoj. pána ThDr. Josefa Hlou- 
c ha se bude konali dne 7. záři o 10. hod. v kate
drálním chrámu Páně v Českých Budějovicích. 
Slavnostnímu pktu bude přítomen pražský me
tropolita J. E. nsjdůst. p. dr. Josef Beran. Ve 
3 hod. odpol. vzdá kétolicky lid za účasti zástupců 
úřadů a korporaci hold svému arcipastýři na pro
stranství u far.-.iho chrámu Páně sv. Ja.na Nep. na 
Krumlovském předměstí. Svého biskupa pozdraví 
za duchovenstvo J. M. Msgre Jan Cais, dosavadní 
správce diecése, za katolíky čsského jihu p. zdra
votní rada MUDr. František Krcjsa a za mládež 
JUDr. Karel Svoboda. Průběh těchto význam
ných slavností bude vysílán jihočeským rozhla
sem. Za nepříznivého počasí se bude slavnost ko
nali v kostele.

Jak se líbilo -bratřím Polákům u nás na slav
nostech svatovojtěšských. Vůdce polské delegace, 
J. E. biskup Zakrzewski, poslal z Potrovic J. E. 
ndp. arcibiskupovi Dr. Beranovi tento dopis: Opou
štěje hranice Československa, čitím v srdci po
třebu. abych poděkoval Vaši Excelenci za tak milé 
a srdečné pohostinství, kterého se mně a celé de
legaci dostalo při slavnostech sv. Vojtěcha v P^a- 
zc. Krásné slavnosti pořádané k oslavě našeho 
společného patrona sv. Vojtěcha, daly nám mož
nost, abychom zdůraznili naše katolické spole
čenství, navázali bratrské styky, které, jak dou
fám, stanou se základem trvalého přátelství. Od- 
c^ázime*  s nezapomenutelnými vzpomínkami a 
s touhou ujistit Vás o naší vděčnosti a oddaností.

Msgre Josef Beran, arcibiskup pražský, čest
ným občanem Klcdna. Na plenární schůzi MNV 
v Kladně dne 27. 8. t. r. byl jednomyslně zvolen 
.1. E. arcibiskup Msgre dr. Josef Beran čestným 
občanem horního města Kladna. D;plom čestného 
občanství bude mu odevzdán při je.io návštěvě 
města Kladna ,u příležitosti svatováclavských 
oslav/Toto uznáni se. mu dostává jako odměna za, 
jeho statečný postoj za okupace. — Na tomto 
faktu je možno si tak trochu změřit psychologický 
vývoj poměru českého člověka ke katolicismu oď 
Íe první republiky do dneška. V Rozdělově, na 
okraji Kladna, budou letos vzpomínat dvacetiletí 
svého kostela. Když jej tam pan arcibiskup Kor- 
dač chtěl tehdy stavět, nodávaio tehdejší obecni 
zastupitelstvo protest až někam k nejvyššímu sou
du. Nechtěli tam kostel, myslili, žc jim bude hyzdit 
pokrokový ráz obce. Pověst »rudého; K adna, 
právě pro tu rudost byla skoro světová. Stačilo 
však, že Němci zavřeli děkana spolu s ostatními 
členy mě=‘ské rady, stačilo, že v Libicích, které 
jsou na Kladensky, se dal starý farář pobit s oslab- 
nimi svými farniky, stačilo, že arcibiskup pražsky 
žil a pracoval v Terezině s kladenskými horníky, 
tiby i »rudi< Kladcňáci poznali, že fráze o věčném 
nepřátelstvy mezi Církvi a dělnictvem jsou dávno 
vyšeptalé, že je to nepřátelství zbytečné, neexistu
jící. které je dobře skončit také dckumsntárně na 
venek lim. že se pražskému arcibiskupu dá čestné 
občanstvy horního města Kladna.

Noví svati a světice Boži z tohoto roku. Tohoto 
roku od května do konce červeace, bylo dosud pro
hlášeno osm blahoslavených za svaté. Je to Švý
car Mikuláš von Flüc. Portugalec Jan de Bří to. 
dva Italové: Bernardin. Rcalino a Josef Cafasso, 
dva Francouzi: Ludvik Maria Grignlon dc Mont
fort a Michael Garicoits a dvě Francouzky Jo
hana Bichicrová a Kateřina Labouréová. Na 
podzim, po návratu sv. Otce z letního sídla Ca
ste! Gandoifo se mají konat další svatořečeni. 
Podle úsudku jednoho pozorovatele bylo nejdůstoj- 
nějši svatořečeni švýcarského sedláka a poustev
níka Mikůléše von Flue. Působilo tak mohutným 
dojmem proto, že z tohoto nového světce vane 
více než z k’.erékokoliv jir.ého to. po čem dnešek 
nejvíce touží: mír. Co’do počtu .poutníků, jása
vého nadšeni a mohutné náboženské síly vynikala 
především slavnost blahořečení mladičké mučed
nice Marie Gorettiové. Oč větší ještě bude toto 
nadšeni při jejím svatořečeni, k němuž prý dojde 
v jubilejním roce 1950. Zdá se to iž. že už vše je 
k tomu připraveno. Proces svatořečení byl již opět 
oficiálně započat. Stačí k nčrtu zázraky, kterých 
nebylo třtíba při blahořečeni, ke kterému stačil 
pouhý důkaz skutečného mučednictví. Při svato
řečeni sv. Kč. eřinv Labouréové bylo přítomna 
3000 milosrdných sester s*  kongregace sv. Vin
cence. k niž nová světice náležela a na 10.000 dí
vek, které jako nositelky zázračné medaile Panny 
Maric náleží laké do duchovni rodiny Katařininy.

Orclská pouť na sv. Hoslýně. Již. v sobotu 23. 
srpna od časného rána se sjížděli orclšti poutnici 
na sv. Hostýn. Po přivítáni duchovní správou na 
sv. Hostýně se seřadil mohutný průvod k pobož
nosti křížové cesty. Ve večerních hodinách přešel 
velkolepý světelný průvod, v té o době bylo již na 
sv. Hostýně přes 10 000 orelských poutníků. V ne
děli se sjížděli další účastníci orelské pouti, při
jížděly desítky autobusů. Slavnostní „kázáni pro
nesl P. Král, člen osvětové rady Cs. Orla. V době 
polní mše svaté, kterou sloužil vzdělavatel P. Kon
vička a oralské odorace dr. Suránka, bylo shro
mážděno na 50.000 pou níků a bylo podáno 10.000 
sv. přijímáni. Na orelském shromážděni promlu
vil náčelník Cs. Orla dr. Slavotinek, náčelnice 
Orlic M. Kubíčková a ji-.í význační orelští ora- 
covniei. Nadšeně bylí přijati bratři Slováci, kteří 
tlumočili pozdrav a žádali okamžité započetí s or- 
ganisováním prelstva na Slovensku. Svátostným 

zbraněmi neznamená ještě jitřenku pravého míru. 
Teprve onoho dne. o kterém naši nepřátelé uznají 
svoje šílenství a věnují všechny své síly skutečně 
budováni míru, teprve onoho dne budeme moci 
otevřít svá srdce naději, že mír pokolení lidského 
se stal opravdovou skutečností.«

Kdyby bylo hodně státníků, kteří jsou upřím
ně přesvědčeni, tak jako tento čínský maršál, že 
problémy lidstva se řeší především v lidských 
nitrezh. převýchovou, přeměno» lidských niter, 
pak by také dila státníků, různé ty mezinárodní 
smlouvy a celý nový světový řád byl trvalejši. 
lidstvo by mohlo volněji vydechnout a mohlo by 
sc více věnovat pozdvihnutí Evropy, která jinak, 
jak se*  zdá. se stane zemí rozvratu a hmotné i 
inravrni bídy. ak. 

požehnáním byla tálo mohutná núrod*.í  a nábo
ženská manifestace dokončena.

Družina knězi u s v. Ignáce v Praze 
koná svou první poprázdninovou schůzi ve středu 
dne 10. září t. r. o 4. hod. odp. v Družinské kapli. 
Od %4. duchovní četba.

Bůh žehnej počestnému řemeslu! Tak zní 
pozdrav členů Jednoty katolických tovaryšů. 
Pražská Jednota oslavuje tuto neděli 95 let svého 
trvání. Od doby, kdy byl předsedou kanovník a 
pozdější biskup Brynych, vykazovala stálý vze
stup, Mnoho set poctivých mistrů a řemeslníků 
našlo zde v mládí nejen př!střeší a později i vy
datné stravování, ale také katolické prostředí, 
tolik potřebné pro mladou duši ve velkoměstě. 
Jako patron je uctíván tesař z Nazaretu, vzor 
dělníků, svátý Josef. Za okupace byla pražská 
Jednota těžce postižena: Spolek by! rozpuštěn, 
jmění zabaveno a tovaryši vyhnáni. Předseda 
vldp. prof. Karel Kratina byl zatčen a na Pan
kráci v -sekerárněv sťat. Po osvobození se hlásí 
Jednota katolických tovaryšů znovu k životu a 
zahajuje opět provoz i když zápasí s finančními 
potížemi. Kéž duch zakladatelův a mocná ochrana 
svátého Josefa dopomohou k náležitému rozvi
nuti, aby dávala. co se od ní očekává: Apoštolově 
dělníků — budou dělníci.« — DalŠi práci >B01i 
žehnej!« k. Doležal.

Koruna svatováclavská bude snad vždycky ná
ležet mezi nejposvátnější symboly češstvi. Právem 
ledy byl předvečer letošního 2. září svátkem: 
2. záři je tomu GOi) roků, kdy se ona koruna po 
pr^p zaskvěla na hlavě českého krále, na hlavě 
Karla IV. Slavnostní představeni Libuše v Ná
rodním divadle melo too výročí připomenout. 
Bylo skutečně slavnostním a bylo katolickým. 
Zdá še; žc i k tomuto největšímu českému králi 
má jen věřící katolík skutečně vřelý poměr. Jen 
se nám zdálo, že jej snad mělo býti trochu výslov
něji vzpomenuto. Ba dokonce zmizel, jak se zdá. 
i z his- orické řady, jak se jindy před prorockými, 
zraky Libušinými v závěru opery rozvijívá.

Demokracie není možná bez stran. Bez stran 
složených ze vzdělaných, rozumných lidi, kteří 
mohou dělat všechno možné, aby své straně do
byli 51 nebo třeba i 91 všech hlasů, klcíi však 
při lom nesměji zapomínat, že j ti druzí jsou lidé, 
možná velmi dobří lidé. Neříkat tedy, žc ta druhá 
strana dělá všechno špatně a ta naše strana všech
no dobře. Sociální demokraté se o lakovou rtra- 
r.ickou slušnost poměrně ještě nejvíce snaží. Ale 
když čtete v Právu’ lidu* . jak sc pozastavuje nad 
š čclrosti pana ministra Nejedlého, máte zase do
jem stranické ubohosti. Co udělal ten pan ministr? 
Byl za kmotra v rodině Josefa Pittharda. sklad
níka chemických závodů v Pardubicích. Měli tam 
deváté dítě. A rozhodl prý, aby této početné a fi
nančně slab? rodině bylo poukázáno z prostředků 
ministerstva 5000 Kčs. Nač je třeba této zprá
vičce dávat titulek :>Štédrý k'moir« s vykřiční
kem? Nač jc třeba proložené vytisknout, žc to dal 
z prcstřzdků ministerstva? Zvláště, když je to mi
nisterstvo sociální péče? Jistě právem upozorňu
jeme. že naše ministerstva musí šetřit, ale tak 
zle na tem přece jen ještě nejsme, aby nemohlo 
ministerstvo disponovat 5000 Kčs. zvlášťě když je 
to do rodiny s devíti dětmi. To je přece stokrát 
krásnější, než všelijaká pochybná representace, 
nějaká zbytečná recepce, která beztoho stoji mno
hem vic než 5000 Kčs. — A leď se asi, zase bude 
m.-.ohý ptát, proč o tom píši, zda jsem komuni
stou n:bo sociálním demokratem. Ani jedno ani 
druhé, přináším to jen jako příklad úzkoprsého 
s'ranictvi, které stranám jen škodí, všem stra
nám a připravuje psychologický půdu t. zv. bez- 
partajnictví. což zase neni nic jiného než fašismus.

Episodka z odvěkého boje proti Církvi. V dub
nu roku 1938. brzy po tak zvaném anšlusu Ra
kouska, mluvil na jakémsi venkovském shromáž
děni ve Štýrsku tamějšl novopečený gauleiter a 
mluvil proti Církvi. »Rozdrtíme Církev jako tuto 
sklenici.« zvolal pln zpupnos i a mrštil sklenkou, 
kterou měl právě v ruce, proti stěně. Sklenka však 
zůstala neporušena, takže řečník n3 chvíli ztratil 
řeč a celé shromážděni bylo podivné dotčeno. -. Ne
mohou rozbít ani sklenici, natož pak Církev,« ří
kali si m-.ozi z posluchačů. Ovše.n pana gaulei- 
tera toto znamení neobrč‘ilo. protože když jc ně
kdo zaslepen, nevšímá si ani znamení nejvýmluv- 
nějšich.

»Můj ncjlcrásnčjší den ...« Situaci v Německu 
možno Doznat! také z tohoto obrázku. Učitelka na 
dívčí škole dala svým žačkám slohovou úlohu: 
Pište o nejkrásnějším dni svého života. A tak se 
dívky daly do psaní: -Mui nejkrásnějši den byl, 
když mi. pan Kück dal pár dřevěných sandálů; . 
Múj nejkrásnějši den byl, když jsem od jednoho 

Ami (patrně francouzský voják) dostala tabulku 
čokolády.« Pak četla učitelka náhle: »Můj r.ej- 
krásnejši den by! 17. únor. Toho dne umřel můj 
bratr a já jsem doslala jeho plášť, jeho boty a 
jeho pletený.svetr. ■ — Také jeden obrázek, k ja
kému štěstí dovedl Hitler německý národ. Přesto 
však i dnes leckdo sni o nových vůdcích a o no
vých vládách pevné ruky.

Letošní oslavy Svatováclavské
budou Provedeny takto:

V přcdtrčrr Htátku svalclib Váctntii v Mibfiln dm*  
27. září t. r. započne n 17. hod. v basilice *»\.  Jiří.na 
Hradě pražském pouť k hrobů i .«vátých čr-*kýrh  
patronů. Jel skončí v kanil sv. Václava v<*  vclccliranní 
Si olovitskéni.

<> svátek .«v Václava v neděli dne 2H záři t. r. 
bude v kapli sv. Václava o 7. hod. ranní tichá mSe sv. 
se sixdcrnýni sv. i>ii,iíni.inim pak vystavení lebky kv. 
VáHn.i..

O 9' . hod pontifikální mše svátá.
o 15. bod. průvod « ostatky sv. Vňclnta z l.atcdi-.ilv 

no Hradčanském náměstí.
O 10. hod. mše • alů i. pomníku *»\.i*éh<i  Václav.» 

na Václavském náměstí » projevem 1. E. ndp. arci
biskupa Jíra Beranit

•
V saleslánském kostele sv. Křižc v Praze lT,-»Nn 

příkopech, konají se jubilejní oslavy Kříže Ježíše 
Krista ve dnech 12,—21. záíí 1947. Denně večer o 7. 
hoď. nekrvavá Oběť Kříže, příležitostná pí omluva a 
hold sv. Kříži. 14. září, ve svátek Povýšeni sv. Kříže, 
slavnostní kázání prosloví a pontifikální svátostná po
žehnáni udělí J. Exc. Dr. Joseí Beran, atclbi ikup 
pražský. Oslavme Kristův Kříž uctěním Krist«, va 
leněžsjví, jc?. ovocem Kříže živi nátod!

Slavnost svěceni kapličky v Praze-Malcsicich. Na 
svátek Povýšení sv. Kfíže dne 1«. jih ti koná sc v >*ia-  
ze-MalešIcích v 9 hodiiť dopo.edne slavnostní svéiu. ( 
obnovené kapličky. Po svěcení bude sloužena p< ni 
mSe sv. K slavnosti srdečně zve a-Mílek pro postavení 
kostela v Praze-Malc-ilcich-Hidiořczich. í

Jednota Cs. Orla Praha 11 a VI uspoíůď.i slav
nostní večer s přednáškou Svatý Prokop, jeho vý
znam, život a dílo. Přednášku, p.osloví známý ..jzalc! 
P. Method Kiemen’ OSB. farář sázavský. PofaJ ve
čera: Ant. Dvořák: II. věta z koncertu h-mólL. Jan 
Zahradniček: Svatý Prokop. P. M. Klement: -Svatý 
Prokop. Přednáška bude doprovázena novými dosud 
neznámým! snímky, B. Smetana: Vzpomínku. — Stře
da 10. září 1947 o 19.30 hod. Ústřední knihovna hlav, 
města Prahy, Praha I, Mariánské nám. Velký sál. 
Vstupné dobrovolné. •

Dívčí pensionát Voršllek v I/berci. Ústav si .ytkl 
za úkol poskytnout! dívkám na náboženském .rált.adč 
výchovu a vzděláni, kteié odpovídá jejich postavení 
vc společnosti, Buďova penslonátni plně vyhovuje 
vjem novodobém hygien!«kým požadavkům. Má zdra
vou, volnou, slunnou polomí, vzdušné studovny a lož
nice. Rozsáhlý park skýtá dosti možnosti k. pohybo
vým a osvěžujícím h.ám (tennis) po hodinách studia. 
V ústavě jsou: l. Dětský útulek. 2. Jednoroční kurs 
Angličtiny. 3. Jednoroční kuřs frančtlny. 4. Soukromě 
vyučováni jazyku anglickému, francouzskému, espe
rantu. hudbě a vhodným ručním pracím, jichž mohou 
dívky v životě použiti. 5. studentský domov pro Žá
kyně středních škol I jiných škol v městě. Dotazy 
zodpoví konvent ř. sv. Voršiljj, Liberec. Klášterní 2.

Nehubujte na poměry, 
nenařikeite na těžkou dobu.

NESTŮJTE DÁLE STRANOU! 

POMOZTE KNĚZI VE FARNOSTI! 

ROZŠIŘUJTE KATOLICKÝ TISK 

u kostela, 

v zaměstnáni, 

ve svém okoli. 
K svátku sv. Václava tisíce nových 

odběratelů KATOLÍKA.

Pomáhejte modlitbou i prací!

K svátku sv. Václava máme na sklade.: J&n Le
beda: Díkůvzdání íKěs 30.—.) Dveřník: Sval.” Vá ťnv 
(Kè*  15.—). P. Alfons D.'*ůhn:  Smírná adorace vc 
šlépějích sv. Václava <Kčs 2.— ). Cyklůs kůzaiiř k sv. 
Václavu (Kčs 15. ). Jan Voborský: Hold knížztí mini 
(Kčs 5.—I. Svatováclavský kalendář z roku 1929 (K-;:< 
20.—x. svatováclavské pohlednice, kus Kčs 1.—. svato
václavské nálepky, kus 20 h. - Zasílá: Svatováclnvtíkii 
Lian. PralÄ IV..’ Hradčanské nám. 8.

FILM
Pro všechnr:

Pi-rň mim. ÖSR. BeporUŽ o světovém fcstivál’1 
mládeže v Praze. Částečně amtxa. III.

Nedoporučuje se:
Rozkošná příhoda. .Francie Naivní veselohra nodi” 

známé divadelní hrv. Film, kterv nepřináší nic klad
ného. III.

Léta dozrávání SSSR. Třetí díl filmové triloarlG o 
M. Gorkém, podložený komunisliexou ideologií. II.

Přehled krátkých, kreslených 
a loutkových filmů , 

promítnutých pít 11. Fdm. festivalu v Mariánských 
Lázních.

České. Dokumentární: Budujeme na troskách. (Vý
stavba nového Zlína.) — CtenáN a jejích svět. — He
recké'“ mládí. (Dramat, odděl. Stát, kons.) — Hudební 
méj 1947. — Kapsáři. — Květy z Cech. (Barevný.) — 
Na krátkjch vlnách. — Nerozumím. (Následky oku
pace.) — Poklad z hlubin staletí. (Strahov, knihovna.) 
— Sv. Jiří na Hradě Pražském. — Smrtící zvuk. (Vé- 
dccaý.) — Stůj, finanční stráž. — Vesnice na rozcestí. 
(Scclovánf. motorlsace.) — Včstonlcké mystérium. Vc 
jménu míru. — Vodníkova zahrady. (Barevný.) — Židé 
v Československu.

Kreslené (barevné): Dárek. — Hotovo, jedem. — 
LISka a džbán.

Loutková (barevné): Betlém. — Posvíceni. — Tro- 
kouk jde do szbe. — Podf. — Vzpoura hraček.

Slovenské. Dokumentární: Abysme v pokoji 2ÍI1. — 
Kvačka slnka — Severní stěnou na Krivaft.

Sovětské. Dokumentární: 1. máj 1947 v Moskvě (ba
revný). — Meteority. — Ostrov Jony. — Vědu ! tech
nika (barevný). — Zimní spo: t v Moskvě (barevný). — 
Život rostlin (barevný). — Kreslené: Liška a drozd 
(barevný). PftniČka radosti (barevný). — Polské, do
kumentární: Varšavská suita. Lokomotiva. — Bulhar
ské, dokument.: Lidé v oblacích. — Americké, ba^cv.: 
Hoch a pes. — Anglické, dokument.: Severovýchodní 
cíp. — Francouzské, dokument.: Sofie. Španělští ciká
ni. — Dánské, dokument.: Ovčí ostrovy. Školní loď.

Vychází s církevním schválením.
Dobro vol. příspěvky na vydávání časopisu jsou vítány. 
Vydává Svatováclavská L:ga v Praze IV.. Hradčanské 
náměstí 8. — Telefon C17-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází týdně. — Předplatně na celý rok 
Kčs 7#.—, Jednotlivá čísla Kčs 1.3». — Poštovní ' x>fi- 
tclna Praha 208.401. — Řídi P. Adolf Kajpr T J. 
s redakčním kruhem. — Odpovědný redaktor Josef 
Bláha. — Používání novinových známek povoleno 
ředitelstvím poJl a telegrafů. — Dohlčdact pošt, úřad 

Praha 25. — Vytiskl Zlvnotisk v Praze XIL



Pět let od smrti opata 
Arnošta Vykoukala

KATOLÍK
ROČNÍK X.  V PRAZE DNE 14. ZÁŘÍ 1947 • ČÍSLO Kčs 1.50

Světice a její vrah

I
Zmínili jsme se minule o nových svátých 

a světicích tohoto roku, zmínili jsme se také 
o, tom, že nová blahoslavená Marie Goret- 
tiová má naději, že bude o jubilejním roce 
1950 prohlášena za svátou. Přinášíme obrá
zek ostatků této moderní mučednice čistoty, 
přinášíme též obrázek jejího vraha, Ale
xandra Serenelliho, jenž se jejího blahoře
čení zúčastnil jako zbožný, kající řeholnik. 
Dostal za svůj čin třicet íet žaláře, z nichž 
si odpykal sedmadvacet. Zbytek mu byl pro 
dobré chovám prominut a tak se roku 1929 
Alexander Serenelli octl zase na svobodě. 
Protože chtěl ještě více přispěti ke smíru

akce, nezapomeňte, že nejen osud vaší rodi
ny. ale celé Itálie závisí od toho, jak vaše 
manželky vychovávají déti.

Cesta spravedlivého socialismu je pro ka
tolíky naznačena samotným Kristem. Požeh
nání Boží bude provázet vaší práci, půjde- 
te-li po této cestě. Církev se bráni hromadění 
majetku v rukou několika málo lidí, zatím 
co celé zástupy ostatních jsou odsouzeny 
k živoření. Správné rozdělení majetku budiž 
opravdu důstojným předmětem vašeho sna
žení. Dosáhnete tohoto cíle tehdy, budete-li 
mít vždy tolik smyslu pro potřeby svých 
bližních, jako máte pro potřeby své vlastní. 
Tímto duchem nechť je proniknuta Kato
lická akce.

To, co vidíme kolem sebe. nejsou jenom 
důsledky hrozné války, kterotr lidstvo pro
šlo, nýbrž též těžká a nebezpečná nemoc hos
podářská a finanční. To vše pomáhat překo
nat, tot váš úkol. Mějte srdce otevřena, jde 
o věc Kristovu a Církve. Mějte dobrou vůli 
a snažte se všemožně v mezích katolické 
Akce i mimo ni, vypořádati se s toutéž dob
rou vůlí s novými formami života.

Musíte se dát na výboj a hledět získat co 
nejvíce lidí Kristu. Zvláště ty, kteří se od 
nás odvrátili, ať již to je inteligence nebo

svého zločinu, vstoupil do odlehlého horské
ho kláštera, kde od té doby žije životem 
vzorného bratra laika. Zpravodaj, od něhož 
máme tento obrázek, tvrdí, že je kapucínem, 
nemohli jsme však zjistit, zda jsou v Itálii 
nějací kapucíni, npsicí bílé roucho. V každém 
případě je Alexander Serenelli dokladem, 
velmi výmluvným dokladem křesťanského 
dogmatu o odpuštěni hříchů. Je dokladem, 
jak radikálně může milost Kristova změnit 
srdce lidské a učinit i ze srdce vrahova srdce 
takřka světcovo. Známe to mimo jiné ode
dávna na přikladu lotra kajícího se na kříži. 
Protože však takové příklady svou vzdále
nosti pozbudou na účinnosti, posílá nám Pán 
Bůh vždy nové, aby dokázal, že »ruka Páně 
není ukrácena«, že křesťanství je stále stej
ně účinné.

Dnešní katolíci by měli trochu opravdo
věji rozjímat o této částí své viry. Z naší 
praxe vymizela totiž skoro úplné. My nedo
vedeme odpouštět. Většině lidí, kteří chybili 
v době okupace, jako bychom vpálili zname
ní nezničitelné jejich zločinu, jako bychom 
je navždy vyloučili ze společnosti slušných 
lidi. Díváme se klidně na jejich bídu, a to 
i tehdy, kdy soud takřka nic na nich nena
šel. I pouhé podezřeni tak často u nás teď 
stačí k zničení existence navždy. Stále ten 
dojem smečky vlků, kde jednou je navrchu i 
ten a podruhé zas onen. A bývalo to přece 
tak cizí našemu českému cítění. To všecko 
není křesťanské, to všecko je dobré "jen k ži
vení naši pýchy, to všechno je možné jen 
proto, že zapomínáme na slova Páně: Ne- 
odpustite-li bratřím svým, neodpustí ani 
vám Otec, který je v nebesích. A že sami 
mnoho a mnoho odpuštěni potřebujeme, 
o tom přece snad nepochybujeme. ^ak.

pracujicí vrstvy. Mnohému se můžete při- 
učiti i od svých protivníků. V prvních sto
letích Církve byli křesťané obklopeni po
hanským světem, ale po úsilovné námaze po
dařilo se jim pohanský svět pokřesťanit. Cír
kev je stále mladá a má v sobě sílu Boží 
rozdávat světu z pramene, jehož hojnosti ni
kdy neubývá. Církev je snoubenkou krve; 
pomluva, pronásledováni, utrpení je jejím 
údělem. Ve dvacátém století by snad proná
sledování nikdo nepovažoval za možné, nic
méně je fakt, že je Církev hanobena, tupena, 
žalářována, pokryta krví a bolesti. Muší to
mu tak být, jen v tom je podobnost 
s Kristem.

Pokorný dělník sv. Josef budiž vaším ne
beským ochráncem, on s Pannou Marií bu
diž patronem katolické akce.

Staňte se, vy, mužové katolické akce, bo
jovníky za trvalý a spravedlivý mír. Touží
me, aby brzy přišel den, kdy se všechny ná
rody sfioji jako bratři. Mír také přispěje 
k záchraně křesťanské civilisáce, mír vyrve 
lidstvo ze spárů satana a přivede je ke 
Kristu.

Všem vám, Vašim rodinám a všem, na 
které v tomto okamžiku vzpomínáte, uděluji 
apoštolské požehnápi.

Benediktinské kláštery české, velká obec je
jich přátel i širší katolická veřejnost zbožně 
vzpomene v těchto dnech 5. výročí úmrtí vyni- 
kajiciho preláta a řeholnika. emauzského cpata 
P. Arnošta Vykoukala, jehož odvolal Pán v kon
centračním táboře v Dacháu 9. záři 1942. Jeho 
smrt těžce postihla nejen milovaný klášter Na 
Slovanech, ale i celou českou větev sv. Bene
dikta. protože opat Arnošt byl z těch vzácných 
osobností i-eholnich. u nichž Inteligence, vzděláni 
a laskavá dobrota závodily, s kněžskou a monas- 
tickou horlivosti a chuti k činům do té mirv. ze 
aktivita zesnulého daleko přesahovala starobylé 
zdi kláštera.

Rodák z Zernovky u .Říčan (nar. 7. V. 1879) 
už od mládi měl příležitost sžit se s řeholním 
prostředím jako emauzský cbiát a novic. Tam 
11. listopadu 1901 skládá řeholní sliby, tam. jakož 
i na Karlově universitě, studuje filosofii, odchází 
pak do Beuronu na studia theologická. Dne 22. 
záři 1906 vysvětí jej kardinál Skróenský na kně
ze. Ale tím u mladého mnicha úsilí' o duchovni 
obohaceni neskonči: P. Arnošt odchází do bel
gické Lovaně, kde pokračuje několik let v studiu, 
liturgie, církevních dějin a patrologie, ctoiraje se 
zejména starými sakramentáři. v nichž se vyznal 
jako málokdo. Významná další cesta do Anglie 
rozšiřuje rozhled a doplňuje vědomosti, aby zá
hy přišly k dobru jeho konventu. P. Arnošt se 
vrad do Emauz, kde se pro své vynikající kva
lity stává v roce 1920 převorem. 18, záři 1925 
byl zvolen opatem. 27. záři t. r. benedikuje ho 
arcibiskup Kordač. Nový převor a opa: — vy- 
zbrolen dokonale duchem i vůli — je Prozřetel
ností zřejmě povolán, aby převedl' zdárné svůj 
klášter přes kritická léta popřevratová a zahájil 
záhy epochu nového jeho rozkvětu, jež pokračo
vala k velké radosti nás všech až do osudného 

'8. července 1941, kdy klášter zvůli gestapa za
vřen a opat konfinován v Plzni. Po necelém ro
ce (8. června 1942) byl opat Arnošt zatčen- a 
přes Pankrác a Terezin odvezen do Dachau, kde 
bvlo mu trpěti spolu s' ostatními spolubratřimi 
v líné největší snad kněžská komunity, kterou 
viděla modemi doba. Dne 9. zář.í 1942 vydechl 
naposledy.

Podali i stručný přehled jeho dila znamená 
tolik jako líčili dějiny našich Emauz mezi oběma 
světovými válkami. Tento prvni a poslední čes
ký opat beuronské kcngregace nejen že je za- 
chránil v pohnutých letech po převratu: poda
řilo se mu však i zachovat; a upevnit! jejich 
slavné a tradiční mis:o v čele liturgického hnuti, 
jež tak plodně zasáhlo do našeho náboženského 
života. Opat Arnošt, ve svých mladých letech 
svědomitý a výtečný ceremoniář, postavil se cele 
do služeb tohoto apoštolátu skrze liturgii, jenž 
do Emauz přitahoval zástupy nadšenců zejména 
o svátém týdnu, který byl velkou náboženskou 
události pražskou. Zde jsou zásluhy jeho i spolu
bratři tak velké, že máji nárok na trvalou vděč
nost všech. Ale opat Arnošt nezůstává jen na 
tomto poli. Bylo jeho snahou připomenouti čes
kému křesťanskému lidu zásluhy benediktin
ského řádu o zbožný a kulturní život naši vlasti; 
proto usiluje o obnovu a zvýšeni úcty benedik
tinských světců našich. Sbírá pečlivé materiál 
k beatifikaci ctih. Mladý Přemyslovny a zaha
juje vzkříšeni benedikťnské Sázavy, odkazu 
svatoprokopského. Ale obnovitel benediktinské 
tradice české jde ještě dále: ve stopách svatovoj- 
těšských zřizuje benediktinské převorství v pol
ském Lubině u Poznaně a jako řádový visitátor 
panenských klášterů benediktinských v Polsku 
ustavuje je ve zvláštní kongregaci, pro niž opatří 
nový rituál.

K podpoře svých snah pracuje opat Arnošt 
i perem a počet jeho statí, otištěných po různých 
časopisech, je značný. Za jeho vlády dochází 
v Emauzich 1 k důležité činnosti vydavatelské. 
Zakládá se revue »Pax«. časopis přátel liturgie 
a benediktinského řádu, který vychází v letech 
1926—1939. K propagaci pozoruhodného díla pro 
podporu kněžských povoláni. »Haléře sv. Voj
těcha«. vydává se čtvrtleně »Kvatembrový věst
ník«. Neivýznamnějšim činem tohoto druhu je 
však vydáni Schsllerova Římského misálu-

Dílo opata Arnošta je tedy skutečně vzácné. 
Dej Bůh, alby i v budoucnosti přispívalo k roz
květu jeho milovaného kláštera. Rostlo-li z jeho 
silného a zbožného ducha, rostlo i z jeho srdce, 
z ušlechtilé a skromné jeho povahy, ktorá mu
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Po 25 letech
V neděli 7. září o 18. hotfmě blila, na Svato

petrském náměstí v Římě manifestace, jaké dosud 
v dějinách katolické církve nebylo. Náměstí, utvo
řené velkolepou kolonádou Berniniho, se promě
nilo toho dne v obrovský audienční sál. kde sta
tisíce katolických mužů, otganisovaných v italské 
katolické akci, naslouchalo varovným slovům 
Svatého Otce. Bylo to po prvé v dějinách, že papež 
promluvil nikoliv s balkonu, jako se dálo až do
sud, ale přímo na náměstí sv. Petra, kde byl po
staven zvláštní téůn. k němuž Sv. Otce přinesli 
na přenosném křesle.

Před es lety dal Pius XI. podnět ke vzniku 
Katolické akce. Na pamét tohoto výročí se proto 
seily do Říma statisíce katolických muži. Sv. 
Otec k nim promluvil takto:

Je mi útěchou, že mohu dnes vidět kolem 
sebe takové zástupy katol. mužů, vlnici se 
jako moře na prahu největšího chrámu křes
ťanstva. Pozdravuji vás se srdcem plným 

otcovské lásky. c
Programem vaši činnosti budiž prohlou

beni náboženského i občanského života všech 
členů, náboženské vzděláni a hájeni svobody 
náboženských projevů. Vašim úkolem je také 
šířeni království Kristova, ochrana rodiny a 
celého života sociálního i hospodářského.

Váš program musi spočivati na duchu 
viry, která překonává starosti a přemáhá 
veškeré obtíže. Naše vděčnost patři Bohu a 
po něm i vašim vedoucím, především církev
ní hierarchii a zvláště nezapomenutelnému 
Piu XI., zakladateli a otci KA a dále zde 
přítomným, Jejichž jména znáte. Chtěl bych 
je charakterisovati několika slovy. Lidé 
spravedlivého náboženského života, tnuži 
vyvíjející neúnavnou činnost pro katolic
kou věc, muži věrní Kristově Církvi a pa
peži. Kéž ještě vice toto nadšeni, které pro
jevuje vaše shromážděni, vzroste! Vaše 
251eté výročí neznamená dosaženi čile. Toto 
23. výročí je vlastně na prahu budoucnosti 
a výhledem širokých obzorů vaši práce.

Přěd pěti lety v záři jsme mluvili o ka- 
I tolické akci, která má napraviti lidskou spo- 
I lečnost a celý svět. Povinnosti, o kterých se 
I zmiňuji, jsou tak velké, že si není možno 
! představiti větších. Každá z těchto povin- 
' nosti a není jich málo — spočívá především 
> ve svědomitém plněni úkolů. Nesmíme ztrá- 

ceti čas, je doba činů, neboť nepřátelská fror.- 
, ta proti náboženství se čím dále jasněji rý
suje. Nastal tvrdý boj, o němž mluví apoštol 
sv. Pavel a vítězství nelze dosíci v několika 
minutách.

Nejdůležitějšimi body KAjsou: nábožen- 
; ská kultura, dokonalá znalost náboženských 

pravd a tajemství Božích. Náboženská kul
tura musí proniknout jak inteligenci, tak i 

' pracující třídu. Největší aktivitu ukládáme 
duchovenstvu. Vám přísluší podporovati klé- 

. rus v jeho činnosti. Svaté pravdy rozšiřujte 
I náboženstvím v každém městě, v každé obci 
I a v každé osadě. To je vaše poslání, toto je 

úkol, který musíte plnitt.
Dálezdůraznil svátý Otec, že neděle musi 

býti vrácena svému původnímu určení. Pro 
mnohé, i pro ty, kteří celý týden pracují, se 

I stala neděle dnem hříchu. Pracujte s největ- 
ším úsilím o to, aby se materialismus a ne- 

I mravnost nezmocnily tohoto dne. Vítězství 
< víry nad nevěrou závisí z největší části na 

tom, jak budete umět světit neděli. Dejte se 
. proto do práce a vraťte neděli Kristu a Círk- 
' vi. Tím zabezpečíte prospěch svůj i svých 
. rodin a zdárný vývoj světa.

Křesťanským matkám připadá největší 
í úkol: vychovávat své děti v duchu Kristově, 
j v lásce k Bohu, ve střídmosti a v lásce 
I k vlasti. Rodinný život musí býti obrazem 
1 svaté Rodiny Nazaretské. Vy, mužové katol.



tiskala obecnou úctu a lásku. A to nejen u nůž, 
ale i' za hranicemi. Opat Arnošt hýl z velkých 
postav benediktinského řádu v současném světě. 
Vzpomináme-li ho proto v>*ýto dny. oak to není 
jen hluboká oddanost jeho památce a vděčnost 
za to. co dal zejména mladší benediktinské ge
neraci a českému řeholnictvi. Je v tom i stesk 
nad odchodem muže, který by hvl jistě ještě 
mnoho dobrého vykecal, kdyby Bůh v své ne- 
vvzBvtatelné lásce a moudrosti nekorunoval jeho 
život utrpením, neivvššim vyznamenáním a nejí 
jistějším příslibem rajské blaženosti.

Anas'áz Opasek, opat ‘hřew.ovský.
*

Při této příležitosti budiž mi dovoleno 
vzpomenout! jeité jiného emauzgkého bene
diktina, jenž zemřel na tomtéž misté a skoro 
týž den jako jeho opat: mladého P. Vavřín, 
ce Filipa. Jeho smrt je jednou z nejvýniluv- 
nějšich obžalob krutého barbarství naeip. 
mu, jenž tohoto mladého muže, skoro ještě 
chlapce, prostého skutečně jako holubice, 
neváhal ze slepé zášti vrhnout! do pekla 
koncentračního tábora a umučit ho jam vy
čerpáním a hladem. Setkal jsem se tam 
s nim v červnu 1942, v době heidriehiáďy, 
kdy nacistická šelma byla nejzpupnéjši. Za
působil na mě svou dětskou zbožností, která 
se pojila v jeho očích s melancholickým 
smutkem nezadržitelně zhasínajícího života. 
Nedlouho po mně tam přišel právě jeho 
opat. Misto velebného opatského roucha byl 
oděn v hadry, chodil bez punčoch v bídných, 
neustále spadávajících dřeváeich. A přece 
s jakou úctou vzhlížel k němu i v tomto je
ho poníženi mladý P. Vavřinec, jak byl 
šťasten, když mohl od něho dostatj požeh
náni. Později s nim mohl několik týdnů žiti 
ve společné místnosti, kde se stal tako
vým jeho svatováclavským Podiveném: 
Ačkoliv sám nemohl unésti tíživé břímě 
tehdejších nekonečně dlouhých, hladových 
letních dni, přece hleděl svému opatovi po
dle možnosti ulehčit život v táboře, po. 
máhal mu v upravování lůžka, v čištění je
ho skřínky a jiných jeho věcí, protože to 
všechno bývalo v táboře zdrojem nevýslov
ného týráni. Neustálé prohlídky těchto věci 
udržovaly ve všech vězních atmosféru te
rory, dohánějící někdy k šílenství. Často 
několik skutečných nebo domnělých skvrn na 
stěně skřínky nebo málo ostré hrany lůžka 
daly podnět k výbuchu vzteku prohlížejících 
sureveů, jenž se utišil teprve tehdy, když 
zase jedna oběť dodýchávala. Pro starší mé
ně pružné lidi to býval zvlášť zdroj nepřed? 
stavitelných' starosti. Těch tedy P. Vavřinec 
hleděl svého opata zbavit. Brzy se však 
s nim musil rozloučit: Opat odešel nemocen, 
aby se už nevrátil. Asi za týden odešel za ním 
i jeho druh. Podiven s myšlenkou na své 
milé Emauzy, které sice tehdy ještě stály, 
byly však již zneuctěny a rozchváceny ně
meckou zpupnosti. Nejednou jsem byl svěd
kem. s jakou bolesti Věřícího člověka, kněze 
a mnicha myslil právě na toto zneuctěni po
svátných místnosti, rouch a nádob. Odešel 
nemocen, aby se také jíž nevrátil. Doufáme 
však pevně, že jeho čistá oběť se stane ohnis
kem obrody nových Emauz a vůbec nového 
křesťanského života u nás. Není možno, aby 
takové oběti byly a zůstaly marný. P. Va
vřinec náleží jistě mezi nejčistší pšeničná 
zrna, která, podle slov Spasitelových, pgdaji 
do země jen proto, aby vzešla v bujné zeleni 
nového jara a zrála v nový hojný plod. ak.

Svatováclavský dar mládeži
Mladí přátelé!
Sv. Otec Pius XII., jenž narval Katolickou akci 

zřítelnici svého oka, zdůraznil význam mládeže 
lim, že ji prohlásil za zřítelnici svých zřítelnic. 
Chápeme proč. Je proto samozřejmé, že i bisku
pové všichni musejí věnovat zvýšenou pozornost 
a péči katolické mládeži. Diky sv. Václavu česká 
mládež katolická se drží. Je sí vědoma své odpo
vědností vůči drahému národu, snaží se mravním 
příkladem svého života povzbuzovat jiné, usiluje 
svědomitosti a poctivostí své práce zasáhnout do 
hospodářského rozvoje našeho státu a přispět tak 
k splněni vážných úkolů dvouletky. Zejména jako 
mládež převážně zemědělská se může pochlubit 
obětavosti právě v tomto pracovním oboru tek 
slabě obsazeném.

Je naději vlasti, je n a d é j i i c i r k v e 
svaté.

Proto vřele doporučuji podporu její činnosti 
I pokpd je orgknlsována v SKM. A poněvadž ner-

O této neděli se bude konat v pražské arci- 
díecési a listě v brzké době i v ostatních — ale
spoň českých diecésích sbírka ve prospěch »ka
tolické mládeže«, t, i. Ústředí Sdruženi Katolické 
Mládeže v Praze.

Toto, identifikováni »katolické mládeže« a 
Sdruženi Katolické Mládeže čili SKM snad zase 
leokomu zavdá přičmu k pohoršeni anebo k dis
kusím. kde všude katolická mládež je. která 
organisace je pro ni lepši a které spolky a jak 
by se měly spo.il.. Áť už tomu bylo anebo bude 
jakkoliv, mým úmyslem není poiemisovat a dis
kutovat, nýbrž vysvětlit trochu smysl teto sbírky.

Všem lidem je, myslím. jasná jak vážná je 
dnešní situace mládeže. Nechybí, nám nikomu 
ani vlastních pozna'kó. ani upozeffiéni edpevéď» 
ných činitelů státních i církevních, abyghom ne
věděli, ž- stav je vážný. Jenom že se nesmíme 
soakajit jen konstatováním fakta — a dokonce 
ne jenom paušálním odsouzením «dnešní« mlá
deže. nýťprž musíme si také všímal, proč je 
»dnešní« mládež taková a musíme ji pomoci, aby 
byla jinou, lepší a nezklamala ve velkých úko
lech. které na ni čekají,

gdruženi Kalolioké Mládeže ie jednou z orga
nizaci. které dnešní mládeži chtějí pomáhat. Ne
metou říci, že by byla nejlepši (těch ostatních 
totiž tak dobře neznám) a nemohu řiei. že by 
byla vzornou (jseip si až příliš dobře vídom do- 
sat řnioh nedostatků a chyb). Vím však, že po
máhat chce a do jisté miry i dovede. (Od mého 
předešlého článku zde v »Katolíku«, kdy měla 
3000 členek a členů, vzrostla na 7000. Mnohé ze 
198 opravdu žijících a pracujících Skupin pracuji 
na naše začátky skutečné dobře a v mnohých 
'krajích, třeba 1 v pohraničí, jako třeba na Kar
lovarsku vzniká už opravdové a velké hnutí ka
tolické mládeže.)

Musíme si také dobře uvědomit, za jakých 
podmínek Sdruženi Katolické Mládeže pracuje. 
Mládež, kterou sdružuje, je většinou z rodin jen 
tradičně a povrchné katolických nebo dokonce 
úplně nenáboženských. Je to mládež prošlá vál
kou a žiiici v dnašnm už ůp!ně nenáboženském 
a nekatolickém prostředí. Pro velký nedostatek 
kněži a pro jejich mnoho práce se musi z velké 
části probíjet sama a Ústředí má k disposici je
diného kněze, který má ještě i mnoho úkolů ji
ných. Mnohde (jako na př. v Praze) nemá většina 
Skupin ani svou stálou, místnost a Me ji má.

• dostala ji k disposic vétšnou jen na dobu schůz
ky. Ústředí samo nemá žádných zdrojů příjmů 
a žádného finančního zajištěni. Při tom však má 
toto Ústředí udržovat se Skupinami stálé spo
jeni. má jim dodávat příručky, pořádat kursy a 

vus rerun) jsou a zůstanou peněžní prostředky, 
nemůže být zazlíváno ani SKM, že hledá rozhoj
něni těchto prostředků, aby tim lépe mohla roz
vinout svou činnost Dar svatováclavský je skó
rem jedinou hromadnou možnosti pomoci hospo
dářským potřebám Sdružení katolické mládeže. 
Je spjat se jménem našeho světce národního, 
vždyť katolická česká mládež má tvořili přední 
falangu blanických rytířů, vedených svátým Kní
žetem českým.

Kéž by sv. Václav, jenž i dětem anglickým je 
znám jako přítel a štědrý dárce chudiny, pohnul 
srdce česká k dobročinnosti co nejpřikladníjší, 
aby letošní dar svatováclavský skutečně vyzněl 
Jako vyznáni viry ve šťastnější budoucnost naše
ho drahého národa, jejiž základ trvale budovat 
tak nadšeně a účinně pomáhá právě SKM!

Výsledku svatováclavského daru žehná
t Josef, arcibiskup.

V Praze-Hradčanech, 5. září 1847.

konference, připravovat tábory a společné zá- 
jezdy atd.

To však ještě není všechno. Leckde se Sdru
ženi setkává s naprostým nezájmem — když ne 
s vyloženým nepřátelstvím — katolické veřej
nosti. Chyby, jichž je jistě dosti, se vidi a zdů. 
razňuji, ale nepodá se mládeži pomocná ruka, 
oeni tu ochoty -jm odpustit a vést je trpělivě 
k lepšímu a dokonce už málokde pochopí, že také 
ba především třeba se za katolickou mládež a za 
Sdruženi modlil, že je třeba přinášet obětí. aby 
mládež hvla jiná a lepši.

Svatováclavský dar mládeži nani tedy jen 
žebráním o peníze, nýbrž připomenutím toho 
všeho. Připomenutím, že ie třeba modliteb a oběti 
za mládež, ořipomenutim. že je třeba o mládež 
a ieji práci se zajímat a jí pomáhat a pak teprve 
připomenutím, že ie třeba Beněz a prosbou o né-

Sdruženi Katolické Mládeže chce všech těchto 
prostředků — jak duchovního fondu obiti a 
modliteb, tak fondu dobré vůle a spolupráce 
všech a nakonec i finančních prostředků co nej
svědomitěji použít. Připravuje právě tři sou
středné kola několikadenních průkopnických 
kursů po eelých Čechách, aby ze zachycených 
mladýoh členů a členek vybrala ty nejlepši a 
udělalo opravdu stoprocentní rpjadě katolíky a 
katoličky a také oporu a sloupy jielého hnuti a 
tím i opěrné body obnavy a obrody dnešní 
mládeže. P. F. Mikulášek T. J.

Dobrá rada?
Na světových kongresech a pracovních tý

dnech vysokoškolského katolického studentstva 
-jsou stále postrádání oficiálni delegáti některých 
slovanských států. Jsou skutečně postrádáni. 
Proč jim neni možno účastnit se zasedáni Fax 
Romana a jiných mezinárodních týdnů katolic
ké)» studentstva? Jejich úřady jim nevydají po
třebné pasy do ciziny. Nakonec se stává, že tyto 
žerné representuji sice .studenti příslušné národ
nosti, jsou to však vždy lidé, kteří žiji již delší 
čas, mnohdy jsou to celá lé:a; v cizině, takže 
jejjch kontakt s rodnou vlastí není žádný. Mo
hou tito lidé řádné a naprosto objektivně infor
movat o své zemi? Naprosto ne. Nemají dos:a- 
teěnýsli Malosti- Spiše mohou svou neinformo
vanosti své vlasti ukřivdit. Klademe si tedy 
otázku: Neni to mnohdy dosti neuvážené od nad
řízených úřadů, když nevydáním pasu oficiálním 
delegátům nezabrání sice, aby někdo jménem 
jejich země nemluvil, zabráni však vždy, aby 
o jejloh zemi bylo referováno objektivně a 
s ohledem na ieji nynější strukturu, poiřeby. po
žadavky, politické a zájmové začlenění? Nejsou

M. Jacque Hérissay. předseda >d»u?cn( tatol. 
spisovatelů francouzských. strnuti se svou pani 
tuto prázdnin» v Ceskostoiieňsku. Zúčastnil sa, 
také závěrečných slaunosti s'-atouoj'®ských. 
Své dojmu z nich ním zanechal v článku s pros- 
tym titulem

Poznámky 
jednoho Francouze

23. srpna L9|7.

Před deseti dny jsme pouze projeli Prahou. Při 
tomto prvním setkání s městem, které si zacho
valo zc ftVé minulosti plné dějin tvářnost, jakou 
nenajdete nikde jinde na světě, hýli jsme, uchvá
ceni ’»jeveni jeho chrámu, jeho véií a palach, kte
ré tvoří rysy tohoto starého města — zapůsobily 
na nás hlavně mohutným dojmem ony nespočetné 
sochy, s nimiž se setkáváte na každém kroku, na 
domech, v zákoutí ulic, uprostřed náměstí, po celé 
délce Karlova mostu. Zdálo sc nám, jako by tyto 
sochy žehnaly chodcům a připomínaly jiru, co to 
je přilnutí národa k víře otců.

Pak jsme bez ustání cestovali s mists na mi? 
sta v Cáchách, na Moravě a na Slovenek». Kam
koliv jsme přišli, nalezli jsme tytéž projevy viry, 
která musí byt ještě hluboká. Viděli jsme v Ko
sicích ženy, které přišly na trh se svým ovocem 
a zeleninou, a které sí před náxratem zaskočily 
do tamní katedrály, kde Francouzi a dojetím na
cházejí architektpnickou tradicí své icměj 
15. srpna june vidí-ii v Poliance obyvatele okol
ních vesnic uctí valt Pannu Marii a rozcházeli re 
pak v dlouhých procesích, kde za kříží a korouh- 
vcml jde celý zástup žen a dívek v pestrých kro
jích minulosti; viděli jsme v Tatrách dřevěné »kai- 
variec, připomínající na pokrajích propastí ty, 
kteří zmizeli v horách; viděli jame v Trnavě čin
nost Spolku . sv. Vojtěcha, který svými publika
cemi a řvou vytrvalou prací výchovnou udržel na 
Slovensku katolickou myšlenku; viděli jsme tu a 
tam muže i ženy klonící před kříži a sochami na 
nejhhičnějších ulicích a nertajíeí se vyrušovali 
proudem immajdouc-ich.

Konečné po návratu do Prahy Jsme mohli 
spatřit skvělou manifestaci viry takřka celého ná
roda, jenž se shromáždil, aby doprovodil ostatky 
jednoho z velkých patronii Československa do ka
tedrály, kde jsou uctívány od staletí.

Don se. schyluji* k večeru, Přes to, že se sta
huje k dešti, zástup naplnil okolí chrámu sv. Sal
vátora. a celý Karlův most, kudy má projít prů
vod k sv. Vítu. V' masse Pražanů vidíte venkov
ské delegace, které přišly skoro odevšad. Znalci 

si tyto nadřízené úřady vědomy velkých ztrát, 
jež právě neúčasti na mezinárodním fóru kato
lického světa a života ie postihuji? Známe na 
přiklad dostatečné katolické studenstvo bratrské
ho Polska. Známe dobře jeho mravni výši i jeho 
politlakou a národní vyspělost. Proč tito stu
denti nemohou být v cizině přímo zastoupeni? 
Dokud se tak nestane, budou oni. ale především 
celá země, soustavně touto neúčasti poškozováni. 
Je otázkou, zda se tato ztráta, způsobená iaolo- 
v an os ti katoi. stude.istva. dá vůbec nebo aiespun 
v kráfké době úplné nahradit.

Jistě tato konstatováni skutečnosti stojí za to. 
aby se o nich uvažovalo. A pokud se týče pol
ských katoi. studentů, věříme, že bude splněn 
případný jejich minimální požadavek, který mo* 
.hou míti. t. j. že jim bude yvdáo pas na ná
vštěvu Československa, zažádajMi sl o néj. Tak 
budou činem nahrazena pouljg slova, jichž bylo 
proneseno čj napsáno mnoho. Nechť nikdo ne
pochybuje o tom. že mládež a především mládež 
našich obou slovanských národů si má mnoho 
co řičí. J. P.

Marie Křížová:

Několik črt z Paříže
Toto »Město světel«. »Babylon nad Seinou« 

bude vždycky vábit k návštěvě všechny lidi všech 
svéladilů. Dovedete si představil malíře, socha
ře. politiky, národohospodáře, sociology 1 teolo
gy. kteří by nějakým způsobem nebyli spjati 
s tímto městem? Neni proto divu, že taková směs 
národů, která byla v Praze během prázdnin, na 
Festivalu mládeže, je v Paříži stále a že proto Pa- 
řižané ani v nejmgnšim nedávají najevo svou 
zvědavost, jakou projevuji Pražáci o cizince Ke. 
cti budiž obyvatelům našeho hlavního města ře
čeno. že jsou mnohem ochoinéjšl k cizincům než 
jsou Pařižané.

*

Protože o Paříži toho bylo napsáno mnoho, 
nebudeme zde podávat zeměpisný nebo historic
ký výklad, ani jsme nic neopsali z průvodce Pa
říží. nýbrž chceme si všimnout! života dnešní Pa
říže. jak se jevi občanovi našeho státu.

Paříž je nepřeberné bohatství kulturních pa
mátek. Nestačí vám jedno odpoledne, chcete-li 
navštívil největší obrazárnu v Louvru, abyste si 
prohlédli všechny obrazy, které tom jsou. Zde 
jedna rada, jak chodit na výstavy nejen v Pa
říži. ale všude: Nezachytíte nikdy vjemově 
všechnu krásu, která tam je; vejměte to proto 
nejprve jen tak zběžně, aniž se zastavujete u kaž
dého jedno’livéf)o obrazu. Při druhé prohlídce se 
zastavte u každého jednotlivého obrazu, který 
vás zaujal. Zde je na mistě non multum sed mul- 
ta! Ne mnoho, ale mnohé. Prohližite-li takto vý
stavy. nejste tak unaveni, vlcjěli jste to nejdů- 
ležitěišl a hlavně, měli jste skutečný požitek 
z uměleckého díla. Jste-lí v Paříži delší dobu, 
můžete to dělat jako studenti malířské akade
mie: chodit se dívat na »své* obrazy třeba každý 
den. Myslím, že leckteří z těch studentů si tajní 
nevzdechnou. sfo)'-H nad obrazem záhadného 
úsměvu M011!’ Li?y. iřiiž výraz již tolikráte zne
pokojoval básníky, malíře i historiky.

Pařižané miluji uměni, což dokazuji velkým 
zájmem, který byl o soubornou výstavu Van Gog- 
ha, nebo nyni o prázdninách o výstavu Dám
ských primitivů (Memling, Bruegelové, Van 
Dyck atd.). Při zahájeni proudí tam spousty lidi 
a i během doby, kdy se výstava koná,z je stále 
velký zájem mladých 1 starých všech vrstev. Ne
vím, zda Pařižany někdo umělecky vychovával, 
ale zájem máji, což se u nás řiei nedá.

Ty. kteři miluji moderní francouzské malíř
ství, potěší zpráva, že v Paříži je otevřena expo
sice malířů, jichž jména jsou tak význačná pro 
moderní směry: Gauguin. Degas. Delacroix. Ma
net, Laptrec, Rouggegp aid-, abychom jmenovali 
nejhlavnějši z nich.

Sochařské uměni Rodinovo nebylo ještě nikým 
překonáno. Tgkový dojem máte, navštivite-li zá
mek, darovarfý umělci francouzskou vládou, kde 
Rodin tvořil. »Které dilo se vám nejlépe líbilo?« 
Tato otázka vám připadá zcela banální, protože se 
stejným úžasem obdivujete ruku vytesanou 
z mramoru, jako sochu Jana Křtitele. A přece 
za svého života Rodin neměl vždy na růžicti 
ustláno a jeho umělecká dráha na počátku, kdy 
dokonce Praha ocenila jeho uměni dřivé než Pa
říž sama, byla plna trní — nenávisti jeho odpůr
ců. A přece Rodin zvítězil!

♦
Pařížské metro — podzemní dráha. Je bá

ječná výhoda. Za 1. že to jezdí pod zemi a ne
dělá to proto tak strašný hluk jako naše tram
vaje, Za 3. že je to rychlejší než naše Iramvaje. 
Za 3. že každý cizinec se velmi dobře a velmi 
brzy s tratěmi metra seznámí, protože na každé 
stanici je plán všech trati a máte-!i štěstí a neni 
to rozbité, dokonce vápn světelně ukáže, kudy po
jedete kde přestoupíte I kde vystoupíte. Za 4. 
že to jezdi velmi často. Za 5. že je tam v zimě 
teplo.

Nevýhody to má také. Za 1. v létě je v metru 
strašné vedro. Za 2. nic nevidíte z Paříže, protože 
vazy jezdi stg'e pod zemí. Až na malé výjimky, 
kde to technicky nešlo vyřešit, vyjedete na po
vrch. Za 3. největší nevýhoda je v tom, že cena 

za jízdenku stoupla za rok dvaapůlkrát. Ze 
2 fr na 5 fr. Za to ovšem metro samo nemůže, 
tudiž pařížská podzemní dráha má mnohem vl
če výhod než nevýhod a proto sl jen můžeme 
Dřáti. abychom brzy mohli psáti o výhodách a 
nevýhodách »pražského metra!«.

♦
Soudite-li náboženský život Paříže podle úča

sti na mší sv.. zdá se u nás lepši..V Paříži vidíte 
v kostele vice intel igence, než středních nebo děl
nických vrstev. (To vám potvrdí lidé, kteři po
měry náboženské znají íěpe a jsou tam také delší 
dobu!). — Souvisí to snad se známou obnovou 
katolické Francie, která začala konversí Psi- 
chariho (vnuk známého spisovatele Renana, je
hož »Život Ježíšův« byl dán Církvi na index) 
Claudeta Jammesa, abychom jmenovali nejvý- 
značnějši. pokračuje filosofií Marltainovqu a je 
podporována prosou Bernanosovou a Mauriaco- 
vou, ale doposud nezasáhla značnou měrou nej
širší vrstvy dělnické. — Jestliže i tato obnova se 
zdař! (předpoklady pro to jsou v masové orga
nised křesťanské mládeže J. O. C.j, můžeme vě
řit v novou Francii.

Jedině nová křesťanská Francie může zachrá
nit svůj lií z chaosu hospodářského, politického 
a mravního, ve kterém se nyní zmítá!

Jedině Evangelium Kristovo, aplikované v so
ciální nauce Církve může vyvést dnešní Francii 
z její krise!

Francie má mnoho velkých osobností, o tom 
neni sporu, má velkou duchovni tradici, ale o prů
měru nelze tvrdit, že by to byl statečný národ 
sv. Jany z' Areu! Zdá se, jakoby to byl národ 
unavený....

*

Ve Francii jakoby vyvrcholil vyhraněný indi
vidualismus (po česku řečeno; mně nemá nikdo 
co poroučet, co mám dělat, myslet; zákony po
slouchám-jen natolik, kolik mně vyhovuji) a ego- 
ismu (nemírná láska k sobě). Každý se stará jen 
a jen o své pohodlí, o své dobré bydlo a o své ... 
kočky! Máte ie v Pařiž! všude, všech odrůd, všech 
barev a značných proporci. Lgží v domácnosti na 

stole, ve výkladních skříních, mezi pečivem, 
.ovocem, jedi s lidmi s talířů a samozřejmě s ni
mi i spi. A jestliže taková »Micinka« zdechne, což 
se může stát poměrně brzy, na přílišnou péčí 
svých majitelů, je pro ni hřbitov. Riká se mu sice 
psi. ale kočky se tam také dávají. Prijcjete-li ně
kam na návštěvu, kde oplývají bohatstvím koček, 
obrňte se trpělivosti, budc-li se dožadovat kočka 
svého misla na stole, protože kdyby.ie se třeba 
jen na kočičku zamračili, mohli byste ztratit nar 
ráx všechny sympatie pána i pani tohoto zvířát
ka! Tak jako individualismus vrchol! v napro
stém nezájmu o druhé, egoismus vyvrcholil v ne
zájmu i o vlastni dětí. Situace byla pro Francii 
značné kritická. Aby populace vzrůstala, dává 
nyní stát každé matce bez rozdilu na každé ditj 
20.000 franků.

♦

»Světová výstava surrealismu«. »Teprve, když 
to člověk vidi takhle všecko pohromadě, pozná 
nejlépe . jaký to byl nesmysl a podvod.« řekla 
mi jedna studenlka malířské akademie. Měli tam 
jen jeden větší sál. který byl rozdělen na pruhy 
sprchami, mezi nimiž se musi procházet jako 
bludištěm, po stěnách visi nějaké »jakoby-obra- 
zy« a v prostředku kulečníkový stůl, ostatní bylo 
rozděleno na malé efektně osvětlené místnůstky, 
jako o poutí v »strašidelném hradě« a tam vitrín
ky s těmi surrealistickým »dily«, to je všelijak 
nalepené, rozvěšené nebo postavené sklenice, 
kartáče, lahve, kočičí ocasy, péra, zrcadla, -něco 
vymodelovaného, něco namalovaného — no za vi
děni to stálo a ty sprchy se v tropických vedrech 
hodily. Vedra letos v Paříži byla horši než tropíc. 
ká, protože, jak se pamatujete ze zeměpisu, 
v tropech je ve dne strašné vedro, ale přes noc 
zima. Kdežto v Paříž! byla vedra i přes noc a 
protože je všude asfalt, bylo to k zalknuti. — 
Jedna chytrá hlava přišla ná nápad a novou 
»modu«: seděla při práci jsouc oděna v namoče
ných ručníkách! — a co my jsme nadělali křiku 
fako děti, ^dyž nás maminka balila do mokréhe 
prostěrad a, protože jsme měli horečku! —

(Příšté dokončen!.)



Deset let od smrti
Desetiletí, které uplynulo od smrti 

T. G. Masaryka, je vhodným podnětem 
k tomu, abychom se zamyslil, co vlastně 
první president osvobozeného českého stá
tu znamenal v našem vývoji náboženském. 
Je jasné, že v něm nebyl bez významu. 
Ale jaký byl vlastně jeho vliv? Positivně 
přinesl sotva co nového na poli nábožen
ském. Svou nemilosrdnou kritikou kato
licismu nutil však právě věřící katolíky 
k poctivější práci intelektuální i mravní 
a tím se tedy stal vlastně dobrodincem 
katolicismu. Ťo je ovšem jenem jedna, 
snad poslední stránka.

Náboženský problém zajímal Masary
ka nesmírně. Lze říci, že mu nedal po
koje, že jim byl takřka posedlý. Vezme- 
te-li do ruky Čapkovy »Hovory« a podí
vá te-Ji se do seznamu jmen, o nichž se 
tam mluví, uvidíte, že jméně Ježíš se tam 
vrací nejžastěji. Ovšem vrací se tam vět
šinou pěd zorným úhlem nám nepřija
telným.

Skoda však, že při posuzováni Masa
ryka jaké náboženského myslitele zapo
mínáme na te, ee řiká sám u Čapka: »Jsem 
svou povahou člověk politický, ne nábo
ženský a dokonce ne theologický.* Když 
touto vyhýbavou odpovědi: »Nejsem theo
log* odpovídá na problém i podle něho 
saméljo nejzákladnější: na otá?ku, zda Je
žíš je nebo neni Bůh, vytýká tnu sice Sal
da, že zde výmluva na neodbornost není 
na místě, protože to neni jen otázka od- 
boýpikú nýbrž nejživotnější otázka každé
ho z nás, mělo by se však ‘přece tp jeho 
přiznané neodbornictad brát vážněji.. Při
jímali bychom pak klidněji jeho nábožen
ské názory a nepřipisovali bychom jim 
více váhy, než jim jí asi on sám připi
soval.

»Jsem povahou člověk politický.« To 
znamená, že neměl vůbec čas, ony hlu
boké a mnohostranné problémy pro
myslit v jejich nejhlubšich spojitostech, 
ba že se díval na ně velmi často oči
ma praktiekéhe politika, i stranické
ho politika. Většina náboženských pro
jevů Masarykových, jeho projevů proti- 
cirkevnich pochází z dob jeho poslan
cováni, kdy se po různých venkovských 
městech potýkával s rovněž politickými 
katechety a jinými borci tehdejší křes- 
ťansko-sociální strany. Jedné i druhé 
straně šlo obyčejně na takových shro
mážděních o pádné umlčeni protivníka, 
ne o vážné hledáni pravdy. Kdybychom 
si toho byli vždy vědomi, .četli bychom 
různé náboženské projevy Masarykovy 
dnes klidněji.

Nelze ovšem popřít, že pozdější jeho 
věhlas presidenta, státníka, Osvoboditele, 
věhlas vyrovnaného mudrce, jak jej po
znalo pak každé školní dítě, dal právě 
všem jeho spisům takřka nimbus ne
omylnosti, sankcionoval u přemnohých 
i všechny jeho názory náboženské. Z toho 
můžeme jako věřící katolíci miti nej- 
menší radost. Vzdělanci si je přehráli, jak 
je to patrno se svrchu citovaného příkla
du Šaldova, jak je to patrno z příkladu 
Rádiová nebo Hrorpádkova, kdežto pro
stému člověku je tak těžko vykládat, co 
tp znamená: »Jsem svou povahou člověk 
politický, ne náboženský a dokonce ne 
theologický.« Je tp těžko vykládat ze
jména prostému člověku českému, jemuž 
Masarykovo náboženství tak vyhovuje 
svou srozumitelností, svou bezprostřední, 
stále zdůrazňovanou praktičnosti. Právě 
na těchto základech, jak je před první 
světovou válkou representoval Harnackův 
liberální protestantismus, vznikla později 
církev československá, z nich má dosud 
úspěch. »Věřit, že je něco nad námi a být 
slušný člověk.« To většině našich lidi 
stačí a to je ta(jé snad celé Masarykovo 
náboženství. Co s mučednictvím, co 
s mystikou, co se všim tim úsilím světců 
a myslitelů, co s vnitřními boji Augusti
novými nebo Pascalovými? To vše jsou 
zbytečné výstřednosti, kdežto Masaryk 
jako náboženský, myslitel a s Masarykem 
každý průměrný český člověk, i český 
inteligent, i mnohý český myslitel nebo

mohou podle jejich pestrých krajů rozpoznat, 
T které krajiny, ba tnkfka z které vesnice, přišly. 
Přeď sochami sv. Cyrila a Metoděje je celá kape
la, ftahajnvé mladí i fctaří ve skvěle vyšívaných zá
stěrách, v kloboučcích s kosárky a stuhami, kteří 
přišlí pod vedením svého faráře z pomezí Moravy, 
a nyní foukají s nadšením do svých plechových 
Báhíroja a bijí do svých cymbálíL

Průvod w dává do pohybu za deště, který na
štěstí nebude vytrvalý. Za lcffšum neseným mlH- 
dými jáhny jdou děti a dívky v dlouhých bílých 
řízách s palmami v rukou. Defilují před vámi de
legace z venkova, pak řeholnice a fehofaiíci všech 
řádů, světští kněží. kanovníci, preláti, biskupové, 
J. E. arcibiskup pražský; lebka svátého Vojtěcha 
v křišťálovém roli kv iá ti nás míjí. Nesou ji bene
diktini z břevnovského opatství, které velký bis
kup založil, nakonec pak a mitrou na hlavě a 
a berlou v nice J. E. Msgr, Touzé, světici biskup 
pařížský, zástupce Francie.

Už Je noc; reflektory osvětlují mostecké věže, 
aelenou kopuli sv. Mikuláše. Tam nahoře zvony 
svatovítské zvoní ze v šech sil. Zpěvy se nesou k ne* 
běsům, k tomu, jehož úctě je zasvěcen tento ve
čer. Z věží pozdravují fanfáry posvátný průvod, 
jenž stoupá zvolna na návrší, jehož stavby připo
mínají slavnou minulost.

Konečné, na «varném vrcholu královský brad a 
dole pod vám| celé velké město s tisíci světly, 
která záři r-ž do jemné řezaného pozadí údolí Vlta
vy. Procesí prochází za mčvů branný, kterou stře
ží plbřímj gladiátoři, prochází nádvořími, klenba
mi a dochází ke kyjedr^le* jejíž ve světic tanoucí 
lodi se táhnou za otevřenými, velkými branami.

Bylo k půlnoci, když jsme ce vrátili <1o kate
drály poniodHll se pied irbkoy pv. Vojtěchy 
spočívala nyni na zvlášť zijzeném oltáři obklo
pená ostatky velkých patronů Cech. Zúsjup se 
rozplynul, přesto však jsme se zde shledali zase 
n týmiž muži a ženami, které jsme viděli v mi
nulých «lnech v chrámech a kaplích před sochami 
a obrazy svátých. I zde klečí a jsou pohrouženi 
v modlitbu. A nám bylo, v této nezapojuanutelné 
noci, jako bychom viděli minulost, jež je stál« 
živá, jgkn bychom viděli lid, jenž zůstal věren 
svým náboženským tradicím — stejně jako U4 
Francie, jejž možno nalézt! klečící před Pannou 
Marií v Lurdpch, v La Salet-té, ve Fourviéjres, 
v Chartres, v Puy, klečící hlavně před Pannou 
Marií Boulognskou, jejíž »Veliká okružní psu*« 
z městu do másla, z městečka do městečka po 
celé měsíce hýbala tak hluboce dušemi u nás.

Nové ohnisko ducha 
v pohraničí

Otevření biskupského gymnasia v Bobosudově 
u Teplic.

Plných 8 let se ozývala prostornými chodbami 
a rozlehlými místnostmi někdejšího biskupského 
gymnasia v Bohosudové jen okovaná bota vo
jenská. A z misi, odkyd drive vycházeli dělnici 
pro vinici Páně, zmizela slova modlitby, zbožná 
píseň a poctivá práce denního studia jako pří
pravě pro vstup do kněžského semináře. Teprve I. 
záii 1947 oživ.y opět ztiohlé chodby konviktu a 
prostorné třicjy v gymnasijnim traktu. Sjeřb se 
ze všečli kopčin, z Liberce, od Jihlavy, z Gefkých 
Budějovic, z Plzeňska a hlBvné z Prahy 145 
mladých studentů, aby navázali na dřivéjši slav
nou tradici biskupského gymnasia v Bohosudově. 
z něhož vyšlo za 90 let trváni několik set fcnég, 
působících v diecési litoměřické a ařcitjiecési 
pražské.

Základ těchto studentů tvoři žáci loňského ar
cibiskupského gymnasia v Praze, kteří spolu se 
svými profesory se nezalekli vzdálenosti Bohc- 
sudova od středu Čech, kteři se nedali odstrašit 
obavami, jak se asi zdolají první obtíže nové 
vznikajícího ústavu. Opustili domov a radostně 
nastoupili, aby pomáhali budovat dalSi tvrz ka
tolictví a 3ákia<lnu duchovního boje v našem po
hraničí. '

Tomu, kdo navštívil v květnu letošního roku 
budovu, kde mělo najit svůj doryiov biskupské 
gymnasium, sevřelo se jistě srdce ú-kosti a stra- 
éhem; budova z velké části ještě obsgzena inva
lidovnou MNp a nadto všude ještě plno nebla
hých památek po nacistiokém obsazeni. Zmizelo 
dřívější bohaté zařízeni a z někdejších vzácných 
sbírek a učebných pomůcek zbyly jen trosky-

Bylo třeba téměř nadlidského úsili ať UŽ se 
strany těch, kdož řídili obnovovací práce nebe i 
od dobrovolných brigád studentů, kleti by byli 
raději pokukovali po málebných hřebe.uch Ru- 
dpbsři nebo by sí byli zaplavali, v prostorném 
bazénu v zahradě za úmorných .yeder srpnových; 
aie přece se ochotné a vytrvale potýkali s la
vicemi. skříněmi, sbírkami a sterými jinými věc
mi, které bylo třeba přestěhovat a v nových míst
nostech uložit. Clm vice ubývalo měsíce srpna, 
tim se vice stupňovalo pracovní tempo.

Nadešel 1. záři. V dopoledních hodinách při
vezl vlak od listí nad Labem prvou skupinu stu
dentů a s nimi i jejich průvodce, starostlivé otce 
a pečlivé maminky, kletý se přišli podívat, kam 
to hoclia dávají. A prvý jejich krok mířil do ba
siliky bohosucjovskě před milostnou sochou Pan
ny Marie Sedmiboiestné, aby ona byla chlapci 
matkou, dokud bude z domov* od pozemské mat
ky vzdálen. Potom krokem ještě ne*ušeným 
kráčeli ke kolejní bráně, odkud se již jistěji roz
cházeli podle ukazovatele »Do gymnasia- — »Do 
konviktu«. V prvém ’ poschodí uvítala studenty 
první »Vyhláška». Jen někteří dočetli až do 
konce, většina hledala popis jen »té své« ložnice 
nebo studovny a pak se už šlo najisto, skoro úto
kem. pokud to zavazadla dovolovala.

V úterý, dne 2. záři ráno, zavítal mezi tyto 
Eiuden'fky sám Jejich sHlpaštýř. J. Exc. Msgre 
dr. J. Beran, apy jim ‘a jejioh vychovatelům a 
profesorům k nastávajícímu školnímu roku po
žehnal. U vchodů do ambitů, vinoucích se kolem 
poutního chrámu uvital nrip. arcibiskupa vys. 
důst. pán ThDr Frank Vlček, ganerálpi vikář 
diecése litoměřické? a vdp. konsistorní rada Vác
lav Slavik; za řád Tovaryšstva Ježíšova, jehaí

O katolících politických 
i nepolitických

Jsou katolíci, kteří sc dívají svrchu na jiné ka
tolíky pracující politicky. Jsou přesvědčeni, že 
politická práce neni dost čistá a že se katolíci mají 
soustředit na činnost čistě katolicky výchovnou, 
vzdělávací a náboženskou. Politika je prý oblastí 
kompromisů a kompromlsnost m» s křesťanstvím 
nesrovnává. Jestliže prý si katolíci zvyknou na 
kompromisy ve věcech politických, dělají je oby
čejně také ve věcech podstatných, t j. v nábo
ženství. Stranická politika prý pracuje úskokem, 
zatajováním, zkreslováním, krytím nepoctivostí, 
falší, pěstováním nenávisti k druhým, a to není 
křesťanské. Politika se zabývá věctni hospodář
skými, v nichž se zájmy křesťanu nutně rozchá
zejí', takže se někteří křesťané, řekněme dělníci, 
odděluji z důvodu nikoliv náboženských. Kromě 
toho prý se v politice uplatňuje příliš mnoho ka
riéristů, lidi bezohledných a neschopných, jejichž 
Činy a zvláště omyly by neměly být k tíži kato
lictví. Poněvadž je příliš velké nebezpečí ztotož
ňování katolictví s politikou, je prý nejzáslužnčjší 
distancovat se od stranické politiky a poiiuckýťb 
katolíků.

Jsou naproti tomu katolíci političtí, kteří sc 
dívají svrchu na jakoukoliv nepolitickou práci ka
tolíků a hodnotí ji ne podle jejího smyslu a účelu 
náboženského, nýbrž podle toho, kolik z ni kouká 
zisku politického. Poukazují na to, že o moc ve 
státě sc dělí politické strany, že bez nich nelze 
ničeho dosah non ti a ničemu zabránili. Že se pod
mínky života řídí zákony, které se tvoři v parla
mentě, kde se musí svádět boj o to, aby nebyly 
protikřesťanské a nepřirozené. Politika je právo 
budoucnosti a rozhoduje i o výchově, o manžel
ství a rodině, o soudnictví, tedy o věcech, které 
svou povahou souvisí s mravním řádem a o něž 
Církev vždy měla eminentní zájem. A proto nrý 
je dnes ze všeho nejdůležitější práce politická, musí 
se ji všechno podřídil a musí se <í ledacos pro
minout, co musí podniknout v boji i ve spolu
práci s druhými a co by se snad některým ne
zdálo dosti křesťanské.

V jednom z posledních dopisů redakci bylo ml 
toto stanovisko vvloženo ženskou pracovnicí stra
ny lidové, která si také posteskla: »A Katolík? 
Nevím, jestli nás politické pracovníky’ vůbec po
važuje za katolíky.«

Budiž mi tedy dovoleno, vážená páni, abych 
Vás jménem Katolíka ujistila, že nesdílíme žádný 
z obou naznačených způsobů nazíráni. Nemáme 
rádi katolíky elitní, kteří se nechtějí špinit tou 
nádenickau prací a kteří se omezuji na svrcho
vané odsuzování a pohodlné vyčkávání. Zdá se 
nám také, že mezi ně nepatříme. Na druhé stra
ně však neschvalujeme ani stanovisko těch ka
tolíků, jimž se náslroj hrozí stál samoůčelem. Po
litické sírany mají zcela přirozeně v sobě .fisté 
tendence. 2 nichž nejhorší je sklon k moci a 
k vnitřní totalitě. Ale právě proto, že v demo
kracii nelze vládnout jinak než pomoci politic
kých strpn, je právem a povinností každého -duš
ného člověka a tím spíše každého katolíka vně I 
uvnitř strany, aby si zachoval jistou dávku svo
body a uplatňoval ji směrem k pravému cíli po
litické činnosti, jimž je pro každého obecné do
bro a pro katolíka i sláva Boží.

Dagmar Jechová.

Současné katolické 
Polsko

Osmičlenná studentská delegace české Ligy 
Akademické uspořádala o prázdninách. zájezd do 
Polska, při čemž navázala četné styky s polský" 
mi katolíky. Po návratu vypravuje nám zde je. 
den z účastníků, co tam viděl a zažil. Pozn. red.

Dnešní Polsko zůstalo přes všechna oficiální 
zdáni přísně katolické. Je mnoho dokladů 
o správnosti tohoto tvrzeni. Jen namátkou uvá
díme. že přes 2 mil. Poláků vykonalo v minulém 
roce pouť do Censtochové, při čemž o hlavních 
třech poutnich dnech přijelo do Censtochové přes 
milion Poláků. Uvážime-li, že Polsko má dnea 
asi 24 mil. obyvatel, znamená to. že v minulém 
roce každý dvanáctý Polák byl na pouti v Cen
stochové. Jest to neobyčejné velký počet, zejmé
na uvážime-li tísni vou finanční situací, drahotu 
cestováni po železnici a mzdovou hladinu v Pol
sku. Velmi zajímavé jsou poměry mezi student
stvem a na universitách. Theologická fakulta 
patří do svazku university a křeslo děkana této 
fakulty je na předním misté v promoční síni. 
Začátkem každého školního roku jsou ve všech 
universitních městech, zejména v Krakově, aka
demické bohoslužby, kterých se účastni též celý 
profesorský sbor v čele s rektorem a děkany 
všech fakult, oděnými v slavnostní universitní 
roucha a zdobenými insigniemi svých úřadů. Při 
krakovské universitě jsou jmenováni dva uni
versitní kaplani, kteří se věnuji plně student
stvu a nejsou zbytečně zaneprázdňováni jinými 
úkoly.

Vedle katolické university v Lublině jest ne
obyčejné důležitým též katolický Institut ve Vra
tislavi. Jest to podobná instituce jako naše Stu
dium catholicum. avšak v mnohem včtálch roz
měrech. Studium catholicum je organisováno 
v Polsku při každé diecési. Profesory na insti
tutu ve Vratislavi jsou většinou profesoři tamní 
university.

Velmi zajímavé je v Polsku přísné dodržo
váni nedělního a svátečního klidu. Polsko, které 
bylo mnohem více poškozeno válkou než naše 
republika, sváti každou neděli a každý svátek-

T. G. Masaryka 
básník, je člověk středních poloh, jak to 
zase někde vyjadřuje Salda.

Mimo to je to normální atmosféra 
XIX. století a doby před první světovou 
válkou vůbec. To byly příliš klidné doby, 
které neznaly opravdové hlubiny života. 
Neznaly je v dobrém a neznaly je zejmé
na ve zlém. Ty ukázaly teprve periody 
válek a revolucí, které se otevřely v čer
venci 1914 a od té doby nejen že nepomi
nuly, nýbrž, jak se někdy zdá, rozvíjejí se 
stále démoničtějším tempem-

T. G. Masaryk v době poválečné sice 
nikdy neodvolal své předešlé názory, na 
jeho projevech z této doby cítíte však již 
vždycky velikou reservovanost, která jistě 
nepocházela jen z diplomatické zdržen
livosti hlavy státu, nýbrž právě z pocitu, 
že duchovní svět je přece jen tajemnější, 
než jak měl chuť a Čas uznat mladý muž 
překypující podmkavosti a řídicí se Ne
rudovým heslem.

»Před žádným, žádným tajemstvím 
svou Šíji nesklonime, 
o nebes klenbu nejzazší 
svým čelem zazvoníme.«
Když pak Evropa po roku f933 za

čínala svůj šilený tanec nacisticko-faši- 
stický, byl již Masaryk příliš stár. Co si 
asi myslil tváři v tvář nacistickému ko
losu, jenž stále hrozivěji vyvstával na na
šem pomezi, tváří v tvář nevysvětlitel
nému omámeni, s nimž tak snadno celé 
ná-odv mu takřka dobrovolně podléhaly? 
Po presidentské resignaci měl snad v ti
chu lánského parku a okolních lesů ko
nečně klid k zamyšleni se nad člověkem. 
Zda necítil naléhavěji než kdv jindy, jak 
těžko si ělověk sám stačí, jak strašně může 
skončit i národ nejvzdělanějši, zda ne
cítil, že stará vira o Bohu, jenž sám musí 
přijit a vykoupit nás, není odbytým 
mythem, nýbrž výrazem nejhiubši zna
losti lidského srdce?

Vedle těchto nezbadaných stránek jeho 
nitra zůstává nám však jeho život sám, 
jenž právě dodával takovou váhu jeho ná
zorům. Bylo by nespravedlnosti a nevdě
kem. kdybychom neuznali, že to bylo do 
značné míry jeho zásluhou, stalo-li se ob
dobí tak zv. první republiky dobou ne
obyčejného všestranného rozmachu ná
rodního, že to bylo jeho zásluhou, byla-li 
naše republika skutečně ostrovem miru,' 
který podlehl jen zuřivému náporu zven
čí Jeho státnická rozvaha stvořila atmo
sféru, ve které i katolicismus stále více 
mohutněl a se rozvíjel, jak to mimo jiné 
ukázal slavný katolický sjezd z posledního 
roku jeho presidentstvi.

Masaryk působil svým příkladem, a to 
blahodárně, i na vytváření naši národní 
povahy. Snažil se k nám přinášet a udo- 
mácňovat u nás ducha anglosaské pří
mosti a mužné otevřenosti, jak si ji mohl 
ji? plně dovolit svobodný národ. Zdá se 
nám, že nejlepšim pokračovatelem této 
jeho tradice je jeho syn Jan, jak to právě 
minulý týden překrásně dokázal svým 
známým dopisem. Je- te kus nepathetíc- 
kého hrdinství, je to snaha jmenovat věci 
pravým jménem, je to praktická demo
kracie, uznávající, že lidé si jsou rovni, 
a že se tedy, mají-li aspoň trochu dobré 
vůle, musejí lidsky dohodnout, ne v ne
poslední řadě humorem a úsměvem. To 
vše jsou vlastnosti, kterých si musí upřím
né přát každý člověk věřicí v ducha. To 
vše jsou vlastnosti, které nemohou nepro
spěli i skutečnému pokroku náboženské
mu na jeho poli nejvlastnějšim, na cestě 
k Bohu virou, nadějí a láskou.

Jako katolíci vějřime pevně, že je jen 
jeden Spasitel: Ježíš Kristus ve své Církvi. 
V tomto néioru jsme se tedy s Masary
kem rozcházeli. Uvážíme-li však, kolik se 
napřemýšlel právě o této nám nejdražší 
osobnosti, nemůžeme nedoufat, že toto 
přemýšleni bylo skutečně poctivé. Dou
fáme proto, že se T. G. Masaryk kdesi 
v hlubinách své duše přece jen setkal 
s Tím, jenž řekl o sobě: »Já jsem Cesta, 
Pravda a Život« a že se před Ním v po
koře sklonil. ak.

vedeni bylo nové gymnasium svěřeno, provinciál 
české provincie P. Fr. Šilhán T. ,T. spolu * rek
torem behesudovské koleje P. Fr. Sitalem a jmé
nem studentů šextán Boukal. Špalírem studentů 
a děti ze škol bohosudovjkých kráčel pak pan 
arcibiskup do. basiliky Panny Marie Bolestné, aby 
nejsvétějži Oběti zahájil nové diio.

Vážně se nesla jeho slova prostornou basili
kou: »Jako hospodář pe bouři g různými pocity 
přehlížím škody, jež způsobila vichřice války, ne-

přízeň času a zlovůle lidi. Ale přece s důvěrou 
a radosti začínáme toto nové dilo, s důvěrou, pro
tože spoléháme na pomoc Ducha svátého, Dárce 
života, síly k vytrváni a vzájemné lásky, které 
je zde v pohraničí tolik zapotřebí. Spoléhám ko
nečné i na zvláštní pomoc Té, jíž je tento ústav 
a celý okolní kraj zasvěcen.« Nakonec poděko
val vřelými slovy diků kléru diecése Litoměřické, 
který si vzal za svůj úkol udržování a rozvoj to
hoto ústavu. Tovaryšstvu Ježíšovu, které převzalo

s nemalými obětmi vedeni gymnasia i semináře, 
přál co nejvíce Božího požehnáni a oejírany Mat
ky Sedmibolestné, aby toto dilo vzkvétalo k blahu 
Cirkve a celého našeho národa.

Otcové Tovaryšstva Ježišova chtë'i v nově ote
vřeném ústavě umožnil I »pozdně povolaným« ce
stu ke kněžství. Pod jvláštnim vedením a sou
kromým studiem mohou tak vážní uchazeči do
plňovat své vědomosti a tak se připravit, až 
k maturitě. M. O.



Každý Polál? ngyažuie to za věc samozřejmou 
a nijcdo se neodváži na tyto věci sahati. Brigády 
nejsou organizovány o nedělích a svátcích.

Zajímavý je rovněž ruch ve famoslech. Při 
každé farnosti jsou zřizovány t. zv. »světlice». 
Jsou to klubovny jednak nro dosožlé. jednak pro 
děti Je zde postaráno o to. aby dospěli i děti 
mohli tam trávití svůj volný čas. je posíaráno 
o zábavu, je tam radio atd. Při farách je četné 
navštěvována čítárna a knihovna.

Sv. Vojtěch je v Polsku neobyčejně uctíva
ným světcem. Je mu zasvěceno velké množství 
kostelů, setkáte se s mnoha jeho sochami. Pro 
polské poměry íe velmi charakteristické velké 
množství ulic zejména ve Vratislavi a v Kra
kově. které mail jména světců. Jsou to poměry 
hodné odlišné od naších, poněvadž Poláci se ne- 
s’ydi nazvat Jilci jménem sv. Vojtěcha nebo sv. 
Stanislava, kdež o v Praze zásadně je slovo svátý 
woouštěno a používá se názvu iako na oř. Jiř
ská. Vojtěšská atd. Rovněž je dosti rozšířena 
úcta k sv. Václavu a k sv. Janu Mepomuckému.

Za zmínku stojí také práce některých kláš
terů. Tak na př, ve Varšavě největší sál z celého 
města je v klášterním domě. zv. Katolický- dům. 
Je střediskem katolického života. Rovněž obdi
vuhodná je práce jednoho- ženského kláštera > e 
Varšayě. jehož šest sester sí samo opravilo celý 
trakt bombardováním poškozené budovy a zří
dilo tam s. vypětím všech sil útulek pro pracu
jíc! dívky. Velmi zajímavou ie též skutečnost, že 
polští kněží jsou oslovováni prostým názvem 
»ksiadz«. t. j. kněz. Tohoto prostého oslovení 
užítjá se všeobecné v osobním styku, takže neni 
používáno žádných zdvořilostních přemrštěných 
titulů. Působí to velmi dobrým dojmem a dává 
se tím najevo, že prosté slovo kněz íe neivyášim 
označením a že není třeba používat žádných 
zbytečných kudrlinek. Pro českého katolíka na- 
skv'á se množství nových poznatků při pozoro
váni polského katolického života, a to poznatků, 
které stojí za úvahu a ze kterých by se měly 
vyvodit i u nás praktické důsledky. Polský ka
tolicismus pracuje za mnohem horších poměrů 
než u nás, pracuje však neobyčejně obětavě a 
vytrvale. S. H.

Měli přece přátele...
(Totiž Židé, v době, kdy je Hitler pronásledoval.!

Nacisté zničili vědomě a promyšleně přes pět 
milionů Židů v koncentračních táborech, v n y- 
nových komorách a jinými svými vynálezy. Je to 
snad nejobludnéjši ukrutnost, jakou dějiny znaji. 
Přes nacistickou tyranii našlo se však i. v zotro
čené Evropě dosti lidi, kteří se nebáli ubohým 
obětem pomáhat!, ve kterých našel Israel oprav
dové. mnohdy heroické přátele.

Toto hnuti odporu začalo v Dánsku na pod
zim 1943. kdy nacisté začii po prvé ve velkém 
vyvážet dánské židy. V den židovského nového 
roku začala tam tato honba na Židy, začala vpá
dem do soukromých domů i do synagog. Jako od
pověď vnikli Dánové do koncentračních táborů, 
do vězení, osvobodili vězně t. potopili německo 
lodi, které čekaly na svůj náklad obětj. Celé loď
stvo malých bárek a'jacht, řízené dánskými‘ná
mořníky. se shromáždilo na nobřeži a odvezlo Židy 
do Švédská, kam je .pustili bez pasů a hez papírů. 
A tak v několika týdnech byla skoro celá židovská 
obec dánská v bezpečí.

Později se projevil organisovaný odpor v Itá
lii. Po pádů Mussoliniho byla, jak známa, zřízena 
v severní Itálii nová, »republikánská« fašistická, 
vláda, která začala aplikovat rasové zákony a vy
vážel Židy do Polska a do Německa. Skoro nikdo 
však těchto zákonů nedbal. Italové se bratřili ote
vřeně se Židy a mnozí nosili schválně žlutou ži
dovskou hvězdu, aby dráždili ...mee. S pomoci 
obyvatelstva přešlo tisíce Židů na území, tehdy již 
obsažné spojenci nebo do Švýcarska. Stovky lidi 
nasadilo své životy a svou svobodu v těchto vel
kolepých podnicích. Následkem toho byly slav
nostní bohoslužby prvním činem židovské obce 
v Rimě po osvobozeni města ve staré synagoze, 
při nichž bylo veřejné děkováno křesťanskému 
obyvatelstvu Itálie, že zachránilo Židy před záhu
bou.

Úloha katolické Církve byla při tom zvláště 
důležitá. V rozhodujícím období několika měsíců, 
které předcházely obsazeni Rima spojenci, otevřel 
Vatikán pronásledovaným svůj nedotknutelný asyl. 
Tisice lidi takto našlo bezpečné misto. Jiné tisíce 
bvly zachráněny v různých zemích t. zv. ochran
nými pasy, které nunciové vystavovali velmi ště
dře. Tato ochoto působila na Židy hlubokým doj
mem. Nejnápadnéjši svědectví o tom vydal bý
valý velkorabín římský, jenž se stal katolíkem, 
aby vyjádřil svou vděčnost Vatikánu, »jenž za
chránil jeho četným souvěrcům za německé oku
pace život«

Nikde se nedostalo Židům více pomoci než ve 
Francii. Proto přežilo 80% francouzských Židů ně
meckou okupaci. Zvláštní skupiny partyzánů byly 
utvořeny za lim účelem, aby usnadnily Židům 
předehod z obsazeného do neobsazeného pásma 
a aby pomáhaly při ukrýváni tisíců z nich u jed
notlivců.

Podle oficielních číslic bylo 30 000 děti zachrá
něno před smrti. Většina těchto maiičkých byla 
poslána ke křesťanům, kteří je celá léta vycho
vávali jako členy vlastni rodiny. Stejně tak ich 
bylo tisíce umístěno v klášteřích a různých kato
lických ústavech a tak skryto před nacistickým 
slíděním.

Situaci v Belgii vyjádřil židovský profesor uni
versity bruselské Max Perlman: Bez pomoci na
šich křesťanských sousedů by dnes nežil ,v Belgii 
ani jediný Žid. Zvlášť pozoruhodné bylo hnuti od
poru v Holandsku: Amsterodamš’i dělnici se dali 
do generální stávky, aby protestovali proti vyvá
ženi židů. »Nacisté začali svou protižidovskou kam
paň dne 8. února 1941 a setkali se ihned s ener
gickým odporem holandských dělníků, zvláště děl
níků přístavních, kteři se hrnuli v zástupech k ži
dovským čtvrtím, aby hájili jejich obyvate'e. Bo
je v ulicich trvaly skoro dva týdny. Dne 22. úno
ra shromáždily esesmanské oddíly v židovských 
čtvrtích 1100 mladých lidi, aby je vyvezli. Tři dny 
na to se usnesli amsterodamští dělnici na gene-

Z domova a z ciziny
P. Aloi» Stork T. J. slavil dne 9. září 50 let 

svého řeholního života. Je znám jako vychovatel 
mnohých generací kněžských, jako spirituál v se
mináři brněnském, v Nepomucenu římském a nyní 
v semináři králové-hradeckém. Je znám jako ka
zatel, zpovědník, duchovní rádce od sv. Ignáce 
v Praze, kde také mnohá léta působil. Je znám 
svou malou, a přece velice rozšířenou, velice zná
mou knížkou Z duchovního života«. která v těch
to dnech vyjde v novém, přepracovaném vydání. 
Každý, kdo s ním tím nebo oním způsobem přišel 
do styku, odnesl sl tivalý dojem hluboce zbožného, 
apoštolsky horlivého, otcovsky dobrého, usměvavé
ho knéze, jenž se snaží, podle vzoru sv. Pavla, 
býti všem všechno, jenž se snaží všechny národ
nostní, sociální i generační rozdíly slít ve velkou, 
skutečnou jednotu Kristova Srdce. Přejeme mu 
proto upřímně, aby v tomto duchu mohl jeáté 
dlouho působit A. M. D. G.

Náboženská situace v Jugoslávií je velmi po
divná přes nedávné ujišťování sedmi amerických 
pastoru, kteří tam cestovali a prohlašovali, že tam 
viděli úplnou svobodu. Zvlášť těžké jsou poměry 
na území Istrie, která náležela k Itálii a byla 
loňskou mírovou konferencí přičleněna k Jugoslá
vii. Církevně náleží toto území k diecési terstské. 
Před nedávném byl tam při výkonu svých arci- 
pastýřských povinností ztýrán terstský biskup, 
v poslední době došlo zase ke krvavým bouřím 
u příležitosti udělováni svátosti biřmování. Místo 
biskupa je přišel udělovat Msgr. Ukmar, jenž do
stal k tomu účelu zvláštní zplnomocnění sv. Sto
lice. Při kraválech, ke kterým při tem došlo, byl 
on sám těžce zraněn, Že musil být dopraven do 
nemocnice»do Rjeky, místní farář pak byl dokonce 
zabít. Zraněný však se bude ještě zodpovídat před 
soudem, protože prý celou záležitost sám zavinil, 
jak prohlásil předseda chorvatské autonomní vlá
dy. Zavinil prý vše Um, že nepřipustil jednak 
k biřmování, jednak k funkci kmotrů pří biřmo
váni lidí nevěrce. — Učinll-11 tak, jednal tak podle 
všeobecného církevního práva. Taková opatření 
nikde jinde nevedou ke krvavým násilnostem, tak
že je vidét, že i zde bylo pouhou záminkou podle 
napřed smluveného plánu. Situaci Církve v Jugo
slávii charakterisují tato slova kardinála Griffina 
z jednoho jeho nedávného prohlášení: >V roce 1939 
bylo v Jugoslávii 1916 farních knéží, nyní Je 
jich méně než 400.«

Vatikán a italský komunismus. Journal de Ge
nève. ženevský pro tes lánský deník, pojednávaje 
o politické situaci v Itálii, která je dosti kompli
kovaná, končí svoji úvahu tímto postřehem: >Óbě 
sily: Vatikán a komunismus — co se týká zásad 
nesmiřitelní protivnici — vycházejí spolu v praxi 
až dosud dosti dobře. Ale tato situace nemůže 
míli dlouhého trvání.«

Kpzhlas se nedá vyrušit z klidu. Co už jsme 
měli od začátku nové republiky nepříjemností 
s rozhlasem. Předpisovali nám, Jak bychom tam 
měli podávat křesťanství a mnoho jiných podob
ných moudrostí. A na druhé straně mnoho rad, 
jak na ně vyzrát. Vypovědět posloucháni nebo po
sílat protestní archy. Zase se mnohým zdálo, že 
tento boj vedeme velmi liknavé a chabé. A přece 
to byly výtky plynoucí jen z neznalosti věeí. Vše
chny tři nekomunlstické strany Národní fronty 
ve statisících exemplářů svých deníků bombar
duji rozhlas pro jeho stranickost, poukazují na 
demagogie, které tam provádí pan ministr Duriš 
a přece se nic nezmění, páni s hroši kůži si řek
nou: Pište sl. co chcete, my tu sedíme a budeme 
si délat, co chceme dále. Jak se pak divit, že naše 
protestní archy, naše volání po katolických pro
mluvách a bohoslužbách je nechávalo jejté klid
nější, Že je asi nepřečteni házeli do Jtcše ?

Proti gustu žádný Qišputát. V posledním 
»Dnešku« se zamyslili nad úrovní našich českých 
časopisů a napsali v této souvislosti; »Nezdá se, 
že české časopisy by měly mít větší ctižádost než 
přinášet články Stračeny Bulíčkové? Je u nás a 
ve světě tak málo starosti, bolestí, tak máld činů 
a l.di dobrých i zlých, otázek, námětů, themat, že 
české časopisy mohou se v klidu věnovat závaž
nému sporu o redaktorovi, který shledal, že je 
kráva, a o krávě, která se nestydí za svůj dia- 
lekticko-materialistický světový názor?« — Kdy
bychom to napsali my, zdálo by se asi leckomu, 
že nemáme smysl pro humor, nebo dokonce že 
poškozujeme katolickou věc u nás.

rálni stávce. Bez jakékoliv výjimky byla zastave
na práce v továrnách, obchodech a kancelářích. 
Veškerý- provoz byl zastaven. Tisice dělníků pro
cházelo ulicemi s nápisy: Osvoboďte naše židov
ské kamarády. 25. února v poledne začali Němci 
stříleti na manifestantý a to jak z kulometů, tak 
z děl. Ulice byly pokryty mrtvolami. 3500 Ho
lanďanů a Holanďansk dalo životy pro svůj od
por k německé brutalitě a na ochranu bezbran
ného obyvatelstva.«

Tento odpor se vyskytoval 1 Jinde, na přiklad 
na Balkáně. Bulharsko tylo oficielně spojencem 
osy. obyvatelstvo se však bouřilo proti použití ra
sových zákonů. V roce 1M3 chtěla vláda vyvézt! 
najednou židovskou obec sofijskou. Vznikly z toho 
demonstrace, jež přestaly teprve tehdy, když byl 
odvolán dekret, nařizující deportaci Židů.

V Maďarrku byl antisemitismus odedávna do
movem. A přece -lojovali Maďaři velmi energicky 
proti rasovým zákonům. V roce 1944, když se již 
Rudá armáda blížila k Budapešti, dělali nacisté 
a maďaršti jejich posluhové vše možné, aby buda
pešťské Židy vybili nebo vyvezli před příchodem 
Rusů. Obyvatelstvo však dělalo vše možné, ab-- 
íe zachránilo. Dokonce barikády zřídili v ulicich 
a odporovali za nimi Němcům. Švýcarská a švéd
ská vláda oficielně pomáhaly při tomto zachra
ňováni Židů v Maďarsku. Švédsko přijalo a ži
vilo na státní útraty tisice evropských Židů po 
celá léta. V roce 1944 uniklo 20.000 maďarských 
Židů zásluhou osobni činnosti Raula Wallenberga, 
zvláštního vyslance švédské vlády, jenž vydal ti
sice »ochranných pasů«. Mimo to koupil celou 
řadu budapešťských domů, nadělal z nich »švéd
ské konsuláty« a naplnil je Židy, kterým se tak 
dostalo práva exteritoriality.

(Z knihy: »Jak jsme unikli smrti...«)

Ve starém rakouském parlamente kdysi jeden 
šlechtický bouřlivák řekl o Husitech, že to byla 
banda lupičů a žhářů. Starý W. W. Tomek, který 
tam tehdy seděl, prý při té příležitosti pronesl od 
té doby nejednou užívaná slova: »Aby nás Pán 
Buh při zdravém rozumu zachovat! ráčil.« Při 
všem svém konservatismu znal totiž příliš dobře 
avé Cechy a věděl; jaký to bude mít u nich úči
nek. Skutečně to vyvolalo náramné rozhořčení a 
nové vzplanutí nadšení pro Boží bojdvníky. Podle 
TKA byly letos Husovy oslavy u nás chabé, prý 
proto, že Husovi ctitelé byli si již tak jisti sjed
noceností celého národa v názoru na Husa, že-další 
oslavování už nepovažovali za potřebné. Aspoň 
>.v podstatě* prý to bude správné rozpoznání pří
čeny. Nové katolické letáky prý však pohnuly 
žlučí aspoň jednomu nejmenovanému husitovi, tak
že lze očekávat, že napřesrok budou Husovy osla
vy zase rušnější a horlivější. Měli vydavatelé 
onéch letáků takové úmysly? Asi sotva. A tak 
nevíme, co je užitečnější: Vždy znovu přispívat 
k rozdmychováni starých váání, nebo jednak něco 
Husovi uznat, jednak o něm mlčet a tak vzít všem 
těm jeho oslavám hlavní část jejich zajímavosti 
a přiblížit se tak ke skončení staletých neplodných 
hádek, jejichž jádro lze dnes skutečně postavit do 
světla modernímu člověku srozumitelnějšího Nám 
se zdá rozumnější to druhé, i když víme, že tím 
přívržence opačného míněni nepřesvědčíme. Ale 
myslit ri to můžeme, tolik svobody už nám při
znat musejí.

Pamatujete se Ještě na film »Pět Sulivanůc? 
Pět chlapců dobré katolické rodiny americké, kteří 
jdou od détství nerozlučně společnou cestou živo
tem a nakonec společně a nerozlučné padnou vši
chni ve válce proti Japonsku, zahynou s'válečnou 
lodí, na které všichni slouží. Naštěstí nekončí ani 
válka vždycky tak tragicky. La «Croix přinesl ne
dávno obrázek jiných pěti bratří amerických, kteří 
také všichni sloužili ve válce, ale všichni se vrá- 

Čechové svátému Václavu v r. 1947 a 1948 
dokáží svoji vděčnost, úctu a' oddanost naprostým pracovním klidem, 
účastí na bohoslužbách a na slavnostech k jeho poctě pořádaných.
• Dále se ozdobí o svátku svátého Václava zvláštní oběhnou Svatováclav
skou, jež bude nejen slavnostním odznakem a trvalou památkou na dvou
letí 1947/1948. ale i projevem jejich vůle, aby svátek svátého Václava byl 
slaven jako svátek zasvěcený.
• Obětinu objednají hromadně, nejlépe prostřednictvím farního úřadu, 
aby akce byla jednotná, úplná a co nejúspěšnější, na adresu:

Svatováclavská Liga
• ' v Praze IV., Hradčanské nám. č. 8 (čís. telefonu 617-70).

tlil živl a zdrávi. Na poděkováni za tuto ochranu 
Coži dala jejich rodina postavit v zahradě ssého 
domu sochu Božského Srdce Páně. Obrázek v La 
Croix ukazuje právě oněch pět bratři 1 s rodiči, 
jak kleči před sochou při jejím svěceni.

Romano Quardini, slavný německý filosof • 
theólög, měl se ujmouti přednášek na universitě 
mnichovské, na niž by'.a pro něho zřizar.a zvlášt
ní stolice. Nemůže tam však začít své přednášky, 
protože prý tam nemůže nalézt byt. Zůstane proto 
na universitě v Tubingách, kde vyučoval dosud.

Velký počet německých bohoslovců, připravu
jících se na kněžství, šel o těchto prázdninách pra
covat do ruhrských dolů, aby se tak seznámili 
trochu zblízka s mentalitou, s životními starostmi 
a potřebami horníků. Bydli přitom také mozji děl
níky v pracovních táborech. Je to problém, který 
se klade dnes každému apoštolu: jak zabránit, aby 
mezi myšlením našim, a myšlením ostatních, mlu
vením a vyjadřováním našim a vyjadřováním 
ostatních nebyla stále větší propast? Je samozřej
mé, že takový »život mezi dělníky« by nemohl 
nikdy být jen jiným druhem sportu a letního tá
bora. Mél by blahodárné účinky jen u toho a pro 
toho, kdo by jej bral smrtelné vážně, kdo by se 
k němu odhodlal skutečně jen z čisté lásky k du
ším. sám jsa plh viry a Ducha svátého.

Krajský sjezd SKM v Karlových Varech po
řádá ve dnech 27.—28. září t. r. Krajské vedeni 
SKM. Mladí katolíci a katoličky z vnitrozemí, 
přijďte posílit svou účasti naše hraničáře, kteří 
průbojné a se svátým nadšením pracují za těž
kých podmínek. Sleva na dráze je 25%. Průkaz
ky zasílá Krajský sekretariát' SKM, Karlovy 
Vary, Moskevská tř. 28, poštovijí schránka 183.

Pravidelné schůzky bývalých Členů C. L. A. - se
niorů - zahájeny opét v patek dne 12. září t. r. o 17. 
hod. ve Studiu Catolicu v Prate U.. Jungmanovo nám., 
Františkánský klášter, II. posch. Konají se každý dru
hý pátek v mésícl v uvedenou hodinu.

FILM
Pro dospělé:

Gentleman Jim. USA. V ovzduší růstu amerického 
rohovnlckého sportu ke konci minul. století prožíváme 
« VMtfoii mysli f!vntn( pHhAh amprirkěho róhovntka, 
který příkladným sportovním jednáním získal po těž
kém boji mistrovství svéta a cílevědomé děvčeí II.

Ztracený weekend. USA. Ukazuje‘Zkušeností jinak 
Inteligentního muže, který podlehl alkoholismu a až 
po prožití nej těžšího otřesu na pokrají dellrla přijme 
pomocnou ruku své snoubenky, aby s ní začal nový 
život. III.

Poslední mohykán. CS. — II.
Týden v tichém domě. ČS. — II.
KuBčka (s výhradou). Fr.

Vychází s církevním schválením.
Dobrovol. přispévky na vydáváni časopisu jsou vítány. 
Vydává Svatováclavská Liga v Praze IV., Hradčanské 
náměstí 8. — Telefon 617-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází týdně. — Předplatné na celý rok 
Kčs 7#.—, Jednotlivá čísla Kčs 1.58. — Poštovní spoři
telna Praha 208.401. — Řídí P. Adolf Kajpr T. J. 
s redakčním kruhem. — Odpovědný redaktor Josef 
Bláha. — Používání novinových známek povoleno 
ředitelstvím poit a telegrafů. — Dohlédací pošt, úřad 

Praha 25. — Vytiskl ŽlvnotUk v Praze XIL

Loretánské poutní slavnosti 
7.—14. září 1947

Loreta si opravdu zasloidtt. aby nebyla jen 
museem, památek, nýbrž hlavně živým poutním, 
místem. Všechny její památky jsou pomníky 
zbožnosti jak dobrodinců, tak i tvůrců. Jsou tam 
jenom, proto, aby svědčily o kráse Madony, iž je 
zde vše zasvěceno. Volají po zbožných věřících, 
kteří by svou přítomnosti, svými modlitbami, 
svým zpěvem vdechli nnqý život veškeré kráse 
loretánských památek. Věřící mají také první 
právo oživovat a posilovat si'ou zbožnost na 
těchto posvátných místech, kde pracovaly mozky 
a ruce našich předků jedině pro slávu »nejkrás- 
nčjši z žen*.

Na nás také je, abychom zachránili všerhny 
ty nádherné věd, které trpí také už dlouhou .-tuž
bou věřícím a milovníkům krásného umění. 
Ústřední památku, loretánský domeček, podařilo 
se již obnovit v původní kráse. Obrazy na oltářích 
v kostele Narození Páně byly trpělivým umělcem 
zbaveny nánosu pracht a následků Neodborných 
zásahů. Pomalu vyvstává před rašim zrakem pů
vodní krása hradčanské Lorety.

Přijďte se osvěžit do tohoto milého prostředí, 
přijďte obdivovat krásu té, již v Loretě všechno 
patří. Letos ji vzýváme jako ochránkyni světo
vého míru. Přijďte, ne manifestovat, ale prošit za 
mír v našem národě a za mír mezi všemi národy 
světa.

Matka Boží loretánská vás očekává.
‘ P. J.

Velká 'národní pouťv Krnově.— Posvě
ceni a otevření poutního kostela Matky Boží Sedml- 
bQlestné, ochránkynč našeho Slezska, ve dnech 13., 1« 
a 15. záři 194". Svěcení kostela vykoná v sobotu dne
13. září o 8. hod. odpol. J. E. Dr. Stanislav Zela, svě
tící biskup a kapitul, vikář olomoucký. V neděli dne
14. záři o 19. hodině dopol. bude v nově posvěceném 
kostele njdp. světíte! celebrovati pontlíikální mál sv. 
Po mši sv. národní slavnost před kostelem s projevy 
veřejných Činitelů.

všem našim odběratelům, čtenářům, Šiřitelům a 
příznivcům KATOLÍKA! Měsíc záH věnujeme rozMřenl 
a získání nových odběratelů. Napište nám, kolik potře
bujete, pošleme na Vaši adresu starší výtisky na pro
pagaci - zdarma. Adresa: KATOLÍK Praha IV. K »vál
ku svátého Václava vydáme slavnostní číslo ve zvý
šeném nákladn. Objednávky pro kolportéry přikládá
me k dnešnímu číslu. Objednejte Ihned!

POUŤ SV. LUDMILY U SV. JIRI NA HRADÍ 
PRAŽSKEM, v neděli 14. t. m. v 18 liod. kázání a sv. 
požehnáni (zpívá Schola can to rum), v pondělí 15. t. m. 
v 1« hodí kázáni, svěceaí starobylé sošky Pražského 

Jezu látka, pontiíikální sv. požehnáni s uctíváním 
ostatků sv. Ludmily. V úterý- v 6 hod. mše sv. na hrobě 
iv. Ludmily. V 7 hod. na hrobě sv. Ludmily mše sv. 
(Dr. prael. Švec - rektor basiliky). V « hod. tamté* 
mše sv.: J. E. njdp. arcibiskup Dr. Josef Beran. Na
večer v 18 hod. kázání pontifikální požehnání. Po ce

lou oktávu až do 23. t. m. ráno v 6.30 hod. na hrobě 
■v. Ludmily^mše sv. a v 18 hod. sv. požehnáni, v ne- 
dělj 21. t. m. v 8 hod. mše sv. a v 11 hod. pontifikální 
poutpí mše sv., celebruje J. M. prael. Dr. Otakar Švec, 
rektor basiliky sv. Jití.

K svátku sv. Václava mánie na skladě: Jan Le
beda: Díkůvzdání (Kčs 30.—.» Dvomlk: Svatý Václav 
(Kčs 16.—). P. Alfons Daňha: Smírná ndornce ve 
šlépějích sv. Václava (K*s 2.—), Cyklus kázání k sví 
Václavu (Kč« 15.—). Jan Vohorský: Hold knížeti míru 
(Kčs 5.—). Svatováclavsky kalendóf z roku 1929 (K?s 
20.—>. svatováclavské nohlednice. kus Kčs 1.—. svato
václavské nálepky, kus 20 h. — Zasílá: Svatováclavská 
Liga Praha IV.. Hradčanské nám. 8,

Upomínka na svat, ovojtěšské Jubi
leum. Benediktinské opatství v Břevnově vydalo 
sertf osmi pohlednic, zachycujících umělecké pojetí 
postavy bv. Vojtěcha od XI. století al po naše dny. 
Pohledy, dokonale provedené Neubertovým hlubo
tiskem, Jsou nejlepší trvalou upomínkou na slavné 
dny Jubilea. Expeduje Je Edice benediktinského opat
ství v Břevnové, Markétská ul. 1, sérii za 9 Kčs.

Slavnost svěceni 'kapličky v Praze-MaleUHeh. Na 

svátek Povýšení sv. Kříže dne 14. září koná se v Prs- 
ze-Malešlclch v 9 hodin dopoledne slavnostní svěcení 
obnovené kapličky. Po svěcení bude sloužena polní 
mše sv. K slavnosti srdečně zve spolek pro postavení 
kostela v Praze-Malešlclch-Hrdlořezích.

Nehubujte na poměry, 
nenaříkejte na těžkou dobu.

NESTŮJTE DÁLE STRANOU! 

POMOZTE KNĚZI VE FARNOSTI!

ROZŠIŘUJTE KATOLICKY TISK

u kostela,

v zaměstnání.

ve svém okolí.

K svátku sv. Václava tisíce nových 

odběratelů KATOLÍKA.

Pomáhejte modlitbou i pracíl
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V ovzduší kříse
Ani slavnostní vážnost desátého výročí 

Masarykovy smrti, áni tíha katastrofální ne- 
úrody, která by měla všechny semknout 
v jedno za jediným cílem: hledat nejlepši a 
nejlidštějši východisko, nezabránily tomu, 
abychom se octli v kritických dnech:

• Věřte mi, že nepřepinám, řikam-.i, že 
naše situace ie kritická.«

Ministr Stránský 31. srpna t. r.
•Vezměte na vědomi, že jsme ještě ne

prožívali od května ve čtyřicátém pátém roce 
tak vážné a kritické chvíle, jako prožíváme 
právě nyní.«

Ministr Laušman 10. září t. r.
• Nedopusťme, aby se rozpoutal bratro- 

vražedný boj v národě. Národ, který tolik 
trpěl, nesmi být lehkomyslně vržen do ob
čanské války.«

Soc. ďem. posl. Tymeš 13. září t. r.

Mluveni o bratrovražedných bojích a 
o občanské válce v těchto posledních větách 
je nejpovážlivějši. Každý normální člověk se 
jistě při nich ptá: Kdo chce bratrovražedné 
boje, kdo chce občanskou váiku? Kdo je ta
kový zločinec nebo šílenec, nebo oboji? Kdo 

• by ji chtěl vést? Proti komu? Čeho by ji 
chtěl dosáhnout7

Bylo to myslím 13. června t. r.. kdy se 
konala na Václavském náměstí ohromná ma
nifestace za mír. Snad za mír mezinárodní. 
A nyni se mluví o občanské válce. Může se' 
u nás něco hnout bez vůle odborového hnuti? 
Mohla by tedy zde začínat bez něho nějaká 
válka? A kdyby vznikla, vznikla by jenom 
z naši viny, nemohli bychom se vymlouvat 
za ni na světovou diplomacii, na kterou mů
žeme snad nadávat, ale jejiž rozhodnuti ne
můžeme buď vůbec nebo jen velmi nesnadno 
a velmi nepatrně měnit. Ale proč by měla 
vůbec vznikat nějaká občanská válka? Což 
je u nás někomu tak zle? Není, ba naopak, 
snad přiliš dobře se daří mnohým, takže by 
to byla spiš válka z bujnosti, jako ostatně 
každá válka. Každá válka a každé násilí je 
výbuch živočišnosti v nás, nebo ještě něco 
horšího: výbuch naši zkaženosti, kde svoji 
vnitřní prázdnotu vybíjíme krvavými podí
vanými navenek. Kolik je zde příležitosti ke 
kulturní výchově, kterou by měly konat naše 
školy neúnavně a ne čekat stále na reformy 
učebních řádů a podobných zbytečností. 
Chopte se toho, co máte, využijte, co máte, 
uskutečněte již jednou tu humanitu, jejiž 
jméno berete nadarmo, kdykoliv jmenujete 
Masaryka, poutejte v lidech od dětství onu 
šelmu, které se stýská po požitkářství a po 
poroučení druhým víc než spoutanému tygru 
po krvi, a pak nebudou musit lidé žit věčně 
v strachu, od něhož je měla osvobodit vítěz
ná válka, ale neosvobodila přes svoji vitěz- 
nost. Docela nové generace bude k tomu snad 
třeba, protože v té staré, t. j. v nás všech, 
je mnoho jakési hniloby po nacismu, takže 
nedovedeme klidně dýchat, nedovedeme se 
nikdy skutečně čistě radovat, nedovedeme 
prostě žit jako lidé. Zůstalo na nás tolik růz
ných nespravedlnosti, té zloby a ukrutnosti, 
že naše svědomí nemá pokoje, i když si stále 
namlouváme, že jsme jinak jednat nemohli, 
že i Masaryk by tak jednal. »Dotkne-li se 
kdo pekla, nevyléčí se z toho za několik Íet.« 
Tak to řekl Maritain před krátkým časem, 
a my jsme se ho dotkli nejdříve a nejdéle 
jsme v něm zůstali. Co na tom, že hmotných 
škod nebylo tolik, právě proto bylo tím více 
onoho duchovního jedu, jenž nás roztrhl na 
dva tábory, jež každou chvíli znovu hrozí se 
otevřít v propast. Jak pravím: Nové gene
race by bylo třeba. Hlavně duchovní gene
race, křesťanského znovuzrozeni, jak o něm 
mluví Kristus Pán Nikodémovi. Znovuzro
zení pokáním. I nám jako celku by nějaká 
Soňa měla řici, tak jako mluví Raskolniko- 
vu u Dcstojevského: Jdi, postav se na kři
žovatce, pokloň se, polib nejprve zemi, kte
rou jsi potřísnil a řekni všem nahlas: »Zabil 
jsem!« Tehdy Bůh opět ti pošle život, do-

(Dokončeni na str. 2.)

Pan arcibiskup pražský u ministra 
informaci V. Kopeckého

V sobotu Jne,13-t. m. navštívil njdp. arcibiskup praíský Dr. Josef Beran p. ministra 
informaci V. Kopeckého, aby s ním projednal otázky katol. tisku, poměrní katolíků 
k rozhlasů a ostatním odvětvím kulturního života, která dnes spadají do sféry mi

nisterstva informací.

V

Slavnost jižních Cech
F. X. Salda končí jednu svou slavnou stu

dii o Boženě Němcové, o jejím těžkém, trud
ném životě, jenž přes to nemohl udusit ra
dostný optimismus její tvorby, slovy: »Krás
ným, sladkým paradoxem s rozkošnou tvrdo
šíjnosti opravdu básnickou a všemu na vzdo
ry soudilo její srdce: Když Zima přichází, 
což může býti Jaro daleko za ní?« Tato slo
va Shelleyova mají svou nejskutečnější prav
divost jen v křesťanství. Jen u křesťana 
není takový optimismus pohádkou, kterou 
se marně konejšíme v těžkých chvílích. Jak 
musí kruté zimě býti blízko jaro, citime 
v našem českém církevním životě velmi často 
po zimě německého útisku, cítili jsme to na 
př v neděli 7. září při slavné intronisaci no
vého biskupa v Českých Budějovicích. Když 
okupace a válka doléhala na naše země nej
tíživěji, v květnu r. 1940, zemřel biskup Si
mon Bárta. A od té doby byla naše milá 
jihočeská diecése osiřelá, pustošená jako vi
nice, v níž řádí divoký kanec, jak o ní mluví 
žalmista. Budějovice se měly za každou cenu 
stát německým městem, proto bylo třeba 
zruinovat i budějovickou Církev, proto byl 
později zatčen a odvlečen do Terezína i 
Msgr. Cajs, jenž za zemřelého biskupa die- 
cesi spravoval. A tak to šlo déle než sedm 
dlouhých let. Ale přišlo zas jaro, třebas 
v předvečer Narození Panny Marie, kdy prý 
se jíž vlaštovky dávají na svou podzimní 
pouť za sluncem a teplem.

Nový biskup J. E. Dr. Josef Hlouch při
jel do své diecése v sobotu dne 6. září. 
V tichu klokotské poutní svatyně nad Luž
nici se připravoval na svůj nelehký úkol. 
Tam odtud si jej zástupci Budějovic v ne
děli ráno odvezli tak, aby již o půl 9. byli 
s ním před svou katedrálou sv. Mikuláše. 
Tento usměvavý, štědrý patron bude jistě 
nejednou vzorem novému biskupovi, po jeho 
příkladu bude ukazovat svým svěřencům, 
jak špatně zná světce Ferdinand Peroutka, 
jenž kdesi píše o Jihočechovi Chelčickém, 
• Stojí ve světě pln cizoty jako každý světec.« 
Nikdo upřímněji nemiluje svět, nikdo to 
s ním lépe nemyslí než pravý křesťanský 
světec.

Za zpěvu »Ecce sacerdos magnus«, těch
to uvítacích fanfár biskupových, vchází nový 
arcipastýř do své katedrály, kde ho vitá jeho 
metropolita, arcibiskup pražský, aby ho slav
nostně uvedl na biskupský trůn. Jihočeské 
kněžstvo mu tam pak holduje, přihlašuje se 
k radostné spolupráci pod jeho otcovským 
vedením. K této spolupráci pak tamodtud. 
ze svého biskupského stolce, zve všechny 
nový biskup svou první biskupskou řečí. Zve 
mládež i dospělé, zve města i venkov, zve 
zemědělce í pracující v průmyslu, zve vše
chny k práci a k boji za mír a pokoj jiho
českého člověka. Zve' zejména inteligenci 
k poctivé práči na udrženi plamene ducha. 
Pan biskup připomíná, že přichází z Moravy, 
ze země sv. Cyrila a Metoděje, ze země Su- 
šilovy a Stojanový, že přináší náboženský 
zápal sesterské Moravy do jižních Cech.

Pan arcibiskup pražský mezi tím odchází, 
letí do Prahy, kde naň čekají jiné povin
nosti arcipastýřské, v budějovické katedrále 
však mezi tím začíná zase po letech slavná 
pomtifikálka, slavná biskupská mše. Mše, jež 
se sice svou vlastní vnitřní cenou neliší od 
kterékoliv jiné prosté mše v nejchudšim, 
řekněme, pohraničním kostelíku — její cenu 
tvoří Beránek, vždy tentýž —jež však přece 
jen mocné působí na naše ubohé lidské smys
ly, protože k ní přináší Církev celé své umě
ní výtvarné i hudební a podle tisíciletých 
zákonů liturgických z nich skládá, co kdosi 
nazval velepíseň svaté liturgie. Věřící se 
toho dne do katedrály nevešli, bylo proto 
nutno sloužiti pro ně ještě jinou mši sv. na 
polním oltáři před chrámem. Tam se také 
po skončení mše sv. konalo uvítání nového 
biskupa občanstvem. Nejdříve se s ním roz
loučili jeho Moravané, z Hodolan u Olomou
ce, kde jim kdysi postavil kostel, aby ho pak 
odevzdali Jíhočechům, za něž je vital P. Jo
sef Plojhar řeči, která skončila přáním: 
•Buďte nám moderním Jiraíkem.«

Hlavní lidové uvítání jihočeské diecése 
se však konalo odpoledne. Byla to opravdo
vá lidová slavnost, kde Moravané zpívali 
• Cechy krásné. Cechy mé«, Jihočeši na oplát
ku • Moravo, Moravo«, kde konečné Chodo- 

List T- E. njdp. arcibiskupa praž*  
ského k Svatováclavským oslavám 
v Praze 1947

Pražané — katolíci!
V neděli 28. září oslavíme svátek Dědice země 

české, svátého Václava. Uposlechli jste mé výzvy 
koslavám svatovojtěšslcým, uposlechnete jistě i teď! 
Spoléhám na vás! Vykonáme tyto oslavy za blaho 
našeho národa, za vnitřní mír a pokoj. Obého si 
přeje lid. Modlitbou a kajícnosti usmiřujme Boha, 
aby tím spíše vyslyšel přímluvu svátého Václava!

Nepochybuji, že většina Pražanů v den svátku 
svátého Václava přijde se svými dětmi k jeho 
hrobu na Hradčany poděkovati i poprosili. Kéž 
se stane Svatovítská katedrála v tento den pout
ním místem Pražanu, místem diků i vroucích 
proseb.

Večerní mše sv, u pomníku sv, Václava na 
Václavském náměstí bude vyvrcholením oslav 
svatováclavských. Bude obětována za blaho čes
kého národa. Očekávám, že přijdou všichni a že 
zaplní Václavské náměstí, abychom společně vy
prosili hojnost, pokoj naši zemi.

Doporučuji, aby všichni účastnici svatováclav
ských oslav ozdobili se svatováclavskou obětinou, 
která bude nejen slavnostním označením, nýbrž 
i projevem přáni, aby svátek sv. Václava byl 
slaven jako svátek zasvěcený.

Nechť svátý Václav je dále mocným pří
mluvcem naší země v nebesích!

V Praze dne 14. záři 1947.
t Josef, arcibiskup.

Oslava sv. Vojtěcha
v JNepomucenu

My bohosiovci nepomucenšti jsme sice velmi 
vzdáleni od vlasti, ale přesto s živým žalmem sle
dujeme všechny událostí z domova, pokud se 
o nich dovídáme z časopisů. Sledovali .isme tedy 
v duchu i le.olui dlouhou visitačni cestu sv. Voj
těcha, s nesmírným potěšením jsme se dočitaii 
o jejich krásných výsledcích. Koncem srpna jsme 
často v duchu putovali do Prahy, kde se slavnostně 
zakončovaly letošní svatovojtěšské oslavy. Lito
vali jsme, že se nemůžeme těchto slavnosti 
zúčastnit. Proto s tím větší radostí jsme se dali 
do práce, abychom í my si uspořádali oslavu sv. 
Vojtěcha patřena naši vlasti, který je :aké 
zvláštním patronem Nepomucena (na jeho svá
tek 23. dubna 1929 byla naše kolej posvěcena). 
Trávíme část letošních prázdnin v La Quercia 
u Viterba; zde tedy isme měli 28. srpna t. r. 
•Den díkůvzdáni sv. Vojtěchu«.

Naši skromné, avšak radostné oslavy zúčastnil 
se J. E. msgre Adelchi Albanesi, biskup viterb-
3.<v  a několik jiných hostí, našch zdejších přátel 
a dobrodinců. Hned rá.oo jsme měli tichou mši 
sv, kterou celebroval nejd. p. biskup a při niž 
jsme všichni přistoupili k sv. přijímáni. Než nám 
podal sv. přijímáni, promluvil p. biskup několika 
nadšenými slovy o sv. Vojtěchu a o jeho vziahu 
k Eucharistii, z níž on jistě čerpal mnoho sily 
pro svou horlivou apoštolskou činnost. 
f Od.poladne jsme uspořádali menši akademii, 
již se mimo svrchu uvedené hostv zúčastnil] též 
chovanci zdejšího malého semináře. Akademii 
jame zahájili oisni .Hospodine, pomiluj ny,< 
kterou isme zahajovali i československé vysíláni 
vatikánského rozhlasu v dubnu letošního roku. 
Dále náš sbor zazpíval několik českých a slo
venských pism a naši •umělci« zahráli na piano 
a v kiavirn m kvarietu. Bohosiovec Vojtéch VÍ- 
čének promluvil o sv. Vojtěchu a o jeho velkém 
významu nejen pro všechny národy, mezi nimiž- 
působil, nýbrž. í pro všechny knize a bohosiovce, 
jimž je vzorem sv. kněze a horlivého apoštola.

Zdůraznil význačné ctnosti sv. Vojtěcha a 
mezi nimi na neposledním mastě jeho vřelý po
měr a oddanost k hlavě křestrnst-va — římskému 
papeži. Při akademii učinil krátký proslov i náš 
msgre rektor a nakonec se ujal slova nejd. o. 
biskup Albanesi. Shrnul stručně hlavni myšlenky 
obou předcházejících projerců a konečně po 
svých vřelých a povzbudivých slovech nám udě
lil své pastýřské požehnáni.

•Den díkůvzdáni sv. Vojtěchu« jsme ukončili 
večer slavnostním svát, požehnáním. Při něm 
isme poděkovali všem česlkým sv. patronům, ale 
hlavně sv. Vojtěchovi za ochranu své vlasti. 
Prosili jsme ho i o ochranu v budoucnosti a 
s pevnou důvěrou v jeho přímluvu jsme se mod
lili: Svatý Vojtěše, oroduj za nás!

J. Papoušek.

vé, kteří také náleží novému panu biskupo
vi, zpívali svou »Zeleni hájové« za doprovo
du dudácké kapely. Do toho se mísilo pro
volávání: »Morava zdraví jižní Čechy,« pak 
zase: »Jižní Cechy zdraví Moravu.« 10.000 
jihočeských katolíků vzdalo tak hold svému 
arcipastýři u kostela sv. Jana Nepomuckého, 
na Krumlovském předměstí. Zástupci kněž
stva i laiků, bohoslovci i mládež tam zase 
upřímně vyjadřovali svou radost z nového 
biskupa a slibovali, že se jim dají vést na 
cestě k Bohu, na cestě k duchovnímu pře
rodu, jejž svět tak naléhavé potřebuje. Pan 
biskup byl sám dojat vší tou oddanosti, řekl 
ve své odpovědi: >B.vlo toho skoro mnoho na 
jedno lidské srdce.« Na konci svého poděko
vání pak vzkazuje všem: »Vyřiďte všem po
zdrav jejich biskupa, vyřiďte i těm, kteří 
bloudí, že nebudou mit pokoje, dokud ne
spočinou v Bohu.«

Neděle 7. září 1947 dala českému jihu 
arcipastýře, byla národní a církevní mani
festací, jedinečnou a nezapomenutelnou v dě
jinách města a kraj«.
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V ovzduší kříse
(Dokončení se str. 1.) 

dává Soňa. Nám pak by snad poslal skuteč
ný vnitřní mír a pak by bylo mezi námi také 
více vnějšího míru a nevřelo by to v naši 
krásné zemi, tak jako by se v jejím nitru 

stále běsi svářili.
My ovšem lehce pohodíme hlavou a řek

neme sí. že se nás to netýká. Ale budeme to 
moci říci jen proto, že falešný individualis
mus, tak daleký pravému duchu křesťanství 
a tak nemoderní u dnešních skutečně horli
vých křesťanů, nás naplňuje planou samoli
bostí. protože nechceme vidět, jak mnoho 
zodpovědnosti takřka za veškeré i veřejné 
děni lpí na každém z nás, jak velice jsme 
povinni druhým svým dobrým příkladem, 
jak velice jsme povinni hájit! ty. kterým se 
děje křivda, jak velice jsme povinni učiti 
odpuštění, s nimž stoji a padá naše křes
ťanství.

Toť především zase náš úkol, katolíci. 
U sebe osobně musíme začít. Být skromní 
v této době, kdy příšera hladu obchází naši 
zemi a připravuje tak půdu rozpoutání dé
monických sil v lidských nitrech. Být skrom
ní, ukázat, jak s málem možno být šťasten, 
jak láska a pravé bratrství mohou vydat své 
nejkrásněiší květy právě tam, kde třeba bo- 
jovati s nouzi a bídou a bolestí a smrti. Stále 
slyšíme stesky na řádění alkoholismu. Jeho 
hýření rozvrací rodiny, zbavuje zodpověd
ností, někdy přímo zabíjí, jak tomu bývá 
na př. když opili sedí u volantů automobilů. 
Jsme sami imunní před tímto zlem?. Nebo 
si nesprávně myslíme, že křesťanská svobo
da nám zde dopřává volnost a že hlásáni 
abstinentismu můžeme ponechati nevěrcům, 
kteří nemají jiných ideálů? A přece zde má
me nemenší povinnost, ba větší, neboť je 
větším hříchem zatemňovat- alkoholem roz
um, v němž Boži Trojice se vírou usídlila, 
než onen rozum, jemuž pouhá humanita do
dává jakous takous důstojnost.

»Vy jste světlo světa.« K vůli nám stojí 
svět. Buďme si toho vědomi, čerpejme z toho 
svoji neohroženou důvěru, čerpejme z toho 
však také odvahu k mravnímu růstu v spa
sitele, kteří v sile jediného vlastního Spa
sitele se nebojí obrátit kormidlo dějin a za
držet svět, jenž se řiti do zkázy, protože ne
chce otevřít oči. ak.

V

SCM o vztahu chlapců a děvčat
Skupiny Svazu české mládeže dostaly nedávno 

pod číslem IV-12-233/IX-46 předlohu k před
nášce »O vztahu chlapců a děvčat«, kterou napsal 
MUDr. Zdeněk Servít. Je-li SÖM organisaei pro 
mládež komunistické strany, nelze se jejímu ob
sahu divit. Je to prostě důsledné užiti materiali
stického světového názoru v oblasti pohlavní 
mravnosti. Lze jenom říci, že v tom případě ne
přináší nic nového, protože podle jejích zásad 
všichni materialisté již dávno žiji. Rozdíl mezi 
materialistou liberálním a marxistickým zde spo
čívá snad jen v názoru na prostituci, kterou, li
berál považuje za jakýsi druh nevinné lehké hud
by. nutné k tělesné rekreaci, a kterou marxista 
z vnějších sociálních důvodů zavrhuje a vůbec ve 
větším zdůrazněni společenských souvislosti, které 
se ovšem u dr. Servíta projevuji více v teorii 
než v praktických aplikacích. Jinak se shoduji 
v tom. že by sice u člověka měl rozum nějak vlád- 
nouti pudu, ale že ve skutečnosti nelze většinou 
nic namítat! ani proti onanii, ani proti homo
sexualitě, ani proti smilstvu, ani proti cizoložství. 
Potratářstvi je ovšem vzhledem k vnějším ná
sledkům zakázáno našim i sovětským zákonem. 
Za to by se měla materialistická mládež včas a 
dobře naučit! zacházeni s ochrannými prostředky. 
K této »ethice«, kterou liberální materialista pro
stě uskutečňuje, přidává dialektický materialista 
svou myšlenkovou nadstavbu: Člověk je zvíře 
s lépe vyvinutým ústředním nervslvem, stále se 
vyvíjí on ■ jeho společnost a proto neexistují pevná 
mravní pravidla (manželství, neni-li žena v továr
ně a pečuje-ii o děti a domácnost, je kořistnic- 
kým námezdným poměrem atd.). Liberální ma
terialista neměl kladných mravních motivů a cílů, 
ale ve výchově sahal k politice »Voltalrova šev
če«: když se mu toho zdálo «moc«, strašil ona- 
nisty a smilníky nervovými nebo pohlavními cho
robami. ba někdy I zbytky okleštěných nábožen
ských představ. Dialektický materialista se už od 
takových pověr oprostil. Voltalrův švec je mu 
právem protivný; íe však pozoruhodné, že ve své 
ignoranci jde tak daleko, že morálku Voltalrova 
ševče zaměňuje s morálkou křesťanskou. (N. B. 
Voltaire prý říkal: »Já nevěřím, ale chci, aby vě
řil můj švec —jinak mě bude okrádat.« Nevím, 
je-li to historické, ale rozhodně je to skvělá cha
rakteristika morálky liberálního materialismu) 
Opakuji: Je-li SCM organisaci pro mládež komu
nistické strany, nelze se přednášce dr. Servíta a 
jejímu oficiosnimu rozšířeni nikterak divit Lze 
jenom litovat těch svedených mladých lidí.

Ve skutečnosti se však SCM stále ještě vydává 
za nadstranlcké společenství veškeré české mlá
deže — a jsou snad tu 1 tam i věřící katolíci, 

kteří jej za takový považuji. Také celý Junák Je 
dosud k SCM volně přivtělen (což je dnes při 
nejmenším anachronismus). Proto je třeba důt- 
klivého upozorněni na tendenci hnuti, pro kterou 
je přednáška dr. Servíta charakteristická. Buď se 
SCM zřekne materialistické propagandy nebo je 
Jeho všeobecnost lži a pokrytectvím. Katolíci pak 
z toho musí vyvodit důsledky. Ve skutečnosti je 
ovšem světozomě nelišná výchova naprostou ne
možnosti a proto jediná praktická možnost oprav
du všeobecného SCM by byla světozomě odstí
něná Federace — způsob, k němuž se blíží náš 
Junák. Za dnešní politické situace se to však pro 
SCM jeví jako utopie.

Pro nás katolíky je však přednáška dr. Ser
víta (a podobné projevy vůbec) přece jen nějak 
poučná. Nutí nás zpytovali svědomí, zda jsme my 
na poli rozvážné a přiměřené pohlavní výchovy 
mládeže prakticky leccos nezanedbaii: zda jsme 
někdy nenechali ležet! ladem vznešené kladné cíle 
a motivy i zdravé možnosti sublimace pohlavního 
pudu, která nám naše vira odhaluje; zda jsme 
pod bezděčným vlivem »Vóltairova ševče« tu a 
tam neulpěli ra pouhé úzkostlivé obraně, pro niž 
je jedinou normou negace a jediným motivem 
strach — a zda jsme tak sami nepřipravili půdu 
materialistické demagogii mezi nevědomou mlá
deži. Ve skutečnost je hlavním motivem katolic
ké pohlavní mravnosti vždy pravá, dávající lás
ka, byť na různých stupních zduchovnění; láska, 
která dobrovolné a radostně přináší oběti. Ideá
lem v katolické pohlavní výchově je mariánské 
spojeni čistoty a plodnosti; buď plodná čistota 
Bohu zasvěcené zdrženlivosti — nebo čistá plod
nost Bohem posvěcené rodiny. K těmto úkolům 
zraje mladý křesťan dlouhou řadou hrdinných 
obětí. Ale oběti zde neznamenají snad jen vnější 
potlačování pudu, nýbrž jednak klidné obraceni 
pozornosti od předmětů nemístně dráždících 
k předmětům užitečnějším, jednak sublimaci u- 
káznéných pudových si! a jejich plodné užití 
k oslavě Boží a k 'pravému štěstí člověka. Ve 
všem vidět! dílo Boži, za které děkujeme Stvo
řiteli a kterého nesmíme zneužiti, ve všem tedy 
zachovati řád Boži a všechno vraceti Bohu; mfti 
srdce plné lásky k Bohu, aby nás všechna stvo
řená krása povznášela k Stvořiteli — to je tajem
ství kladné křesťanské výchovy a sebevýchovy 
v pohlavních otázkách, a to je také nejlepšf od
povědí na materialistické útoky, ohrožující či
stotu české mládeže.

Alexander Heidler.

Čechové svatému Václavu v roce 1947 a 1948
dokáži svoji vděínost, úctu a oddanost naprostým pracov
ním klidem, účasti na bohoslužbách a na slavnostech k jeho 
poctě pořádaných.

s Díle se ozdobí o fvátku svátého Václava zvláštní obětlnou 
Svatováclavskou, jeí bude nejen slavnostním odznakem a trvalou 

památkou na dvouletí 1947/10-18, ale i projevem Jejich vůle, aby 

svátek svátého Václava byl slaven jako svátek zasvěcený.

s Obětinu objednají hromadně, nejlépe prostfednictvfm farního úřadu, 

aby akce byla jednotná, úplná a co nejúspěšnéjšl, na adresu:

SVATOVÁCLAVSKÁ LIGA

v Praze IV., Hradčanské nám. č. 8 (telefon 617-70)

Rychlá pomoc ...
Dovídáme se ze zpráv, předkládaných veřejno

sti, že už byla uvolněna značná část vázaných 
vkladů. Není také pochyby, že už Je dostatek obě- 
živa vžitou skutečnosti: vždyť nikdo se neobává 
žádat vyšší příjmy brzy pro tu brzy pro onu ka
tegorií obyvatelstva. Myslil by každý, že tím spíše 
budou uvolněny peníze, jejichž použiti Je v zájmu 
veřejnosti. A přece se zdá. že to není tak snadné. 
Oč jde? — Je řada kostelů, které nutné potřebuji 
stavebních oprav. To není snad jen v zájmu kato
lické bohoslužby. Naopak, stavitelská stránka na
šich kostelů, udrženi těchto odvěkých památek je 
prvořadým zájmem české kultury a historie. 
Každý by to také uznal, kdyby nešlo právě o ka
tolické chrámy. Kdyby vesnice měla jakoukoliv 
Jinou stavbu ze čtrnáctého století, s malbami ze 
šestnáctého, s řezbami s osmnáctého — jak by 
se předstihovaly kluby a veřejné instituce v péči 
o takovou významnou uměleckou památku! Kdy
by stát byl majitelem vepřince po Václavu II, tak 
by ho odborně konservoval; poněvadž Je patro
nem kostela, který v Sedlci za jeho vlády vznikl, 
smí tam téci na fresky. Je tedy těžko žádat, .-.by 
stát podporoval velikými obnosy naše památky. 
Ostatně se mýlím, a on ani nekatolické památky 
neopravuje: všecky celonárodní oslavy a jednotné 
manifesty na šestého července ještě nepomohly 
zrestaurovat Betlémskou kapli. Ale alespoň jejich 
vlastni Jcnize by stát mohl kostelům uvolnit Ne
jsou to zaručeně peníze, pocházející ze šmeliny. 
Jediná podloudná činnost kterou vyvíjely kato
lické farní úřady za okupace, bylo vystavování 
falešných křestních listů Židům, a na tom se mno
ho nevydělalo. Jestliže kde narostly kostelní peníze 
za okupace,tedy :roto,že se v době nebezpečí a útis
ku lidé rozpomínali na víru a vlast svých -předků, 
a chtěli své rodné chrámy mít opraveny. Chcete 
tomu bránit udržováním vázaných vkladů, zatím 
co se vesele utrácí na standarty a tribuny sjezdů? 
Chcete, dodejme, takovým nekulturnim postojem 
usvědčovat svá nejoblibenějši hesla ze lži? — Jsme 
dnes všichni takoví Slované, že kdejaký Kočička, 
rozený Katz překoná v tom Hanku i Aksakova. A 
proto stát konečně přislíbil opravit sázavský klá
šter sv. Prokopa. Ale zatím ani stát neuvolní vá
zané peníze tohoto kostela, ani veřejnost neuhradí 
nezbytné — opakuji, nezbytné — opravy tohoto 
nejstaršiho památníku slovatuké vzájemnosti 
v Cechách. Už básník řekl, že se u nás nikdy nio 
nestane. »Ze nevzroste nic — že nic nevzeplá.« 
— Vydáme jednou sborník o zříceninách toho 
kostela — až ho necháme spadnout?

_ Jindřich Středa.

Dopis redakci o kultuře našeho rozhlasu
Ve čtvrtek 4 .září Jsem poslouchal vysílání pro. 

vyšší třídy středních škol a pro odborné školy. 
K naši studující mládeži promlouvali češti a slo
venšti národní umělcLToío vysíláni zasluhuje od
souzeni nejen od katolických rodičů a učitelů, aie 
od každého slušného člověka, kterému záletí na 
výchově naši mládeže. Nebudu se rozšiřovat o tom. 
jak »opatrně« mluvili někteří národní umělci, aby 
se jejich řeč hodila pro každého, jak národní umě
lec Jar. Kvapil děkoval osudu, jak Ivan Krasko, 
který jinak mluvil ještě nejslušněji — dokonce 
pronesl otevřeně velmi krásnou myšlenku: hriech 
robi člověka nešťastným, ale přece volal na po
moc Jovlša! — ale nutno odsoudit! vysíláni pro
jevu V. Vydry st: »Dvojka z mravů — to nic 
není, hjavni Je zdrávi — cvič, sportuj — i když 
preto dostaneš horší známku z dějepisu!« Tak se

podporuje pracovní morálka — napřed sport, zá
bava — a pak povinnost! Ano. otevřeně řekl: ne
odpírej si, čeho můžeš užit! K tomu budou mlčet 
rodiče? K tomu budou mlčel učitelé? Jak lze žá
dat od učitelů plněni povinnosti, aby se snažili 
studenty néé'znu naučit, když se Jim tak podko
pává půda pud nohama! Nechce se nám věřit, že 
by o takovém vysíláni vědělo ministerstvo škol
ství. K protestu rodičů a učitelů měl by se připojit 
i pan ministr školství, který Je odpovědný Bohu 
a lidem za zdárnou výchovu naši m'ádeže. Uvaž
me těž. oč zhoubnější ovoce může přinést tako
véto vysíláni, jestliže tak nemravné zásady h'ásá 
národní umělec.

Doufám, že k tomuto protestu ae připojí vši
chni slušní lidé bez rozdílu náboženského vyznání.

F. J. O. D.

Marie Křížová:

Několik črt z Paříže
(Dokončeni.)

Všechna sláva — polni tráva! Vzpomenete si 
na toto přísloví, když stojíte před nádherným 
mramorovým náhrobkem Napoleona, kolem kte
rého lhostejně a bez zvláštní úcty chodí zvědaví 
cizinci. Pochopr e zde také, proč k liturgickým 
obřadům při korunovaci papežské patři páleni 
koudele se slovy: Pamatuj. Svatý Otče, že takto 
zaniká každá lidská sláva! — Oč větší je sláva 
svátých. — Za války před hrobem Napoleona stál 
Hitler. Co si asi myslel?... A kde jsou?...

*

Hodinu vlakem od Paříže je zámek Versailles 
za 17. století s ohromnými zahradami a bohatý
mi uměleckými sbírkami, oblíbené místo Pařiža- 
nů. Naši francouzšti přátelé pozvali nás, abychom 
s nimi večer jeli do Versailles na ohňostroj! Po 
špatných zkušenostech s těmito podniky v Praze 
(loni isme čekali db půlnoci na ohňostroj, který 
ještě Praha neviděla e skutečně my neviděli ani 
jednu rachejtli!), rozmýšlel! jsme se. ale přec jen 
jsme jeli. A stálo to za to! Francouzové rozum! 
zábavě! Bylo to něco tak pohádkového, že se to 
nadá slovy vyjádřit. Celé nebe bylo ozářeno ne
sčetnými barevnými hvězdami a hvězdičkami, 
exotické palmy visely ve vzduchu a pod tím je
zero ozařováno střídavě různými barvami... Po
jedete-!! do Paříže, nezapomeňte na ohňostroj ve 
Versailles, abyste se vrátili alespoň na chvil! do 
své doby pohádkového .sněni!

Jen iedno mě ve Versailles zarazilo. Hrála se 
Marseillaisa (francouzská hymna) a nikdo ani ne
vstal. Kdosi mi vyložil, že je to přežitek vstávat 
při národni hymně....

*
14 červenec — národní svátek Francie — do

byt! Bastilly, Byla to vždy příležitost k opravdo
vému r esell Paříže. Každý cizinec je nadmíru 
zvědav. jak se toto velkoměsto dovede veselit. 
Tančilo se 1 letos na ulicích, ala nadmíru ospale 

a v i. hodinu y noci všecko slavnostní osvětleni 
význačných budov a památníků zhaslo, stejně ja
ko utichlo vypouštěni ohňostrojů a šlo se domů.
— Inu, Jakápak nálada, když drahota den ode 
dne vzrůstá, a vy nevíte, jaké ceny budou zítra a 
co bude k dostáni a co ne. A nejhorší na celé věci 
je, že Francie neni chudá země....

*
Děti v Paříži! Jsou krásně jako loutky. Jsou-!í 

nemluvňata, zdají se mi mnohem menši než naše, 
zany jo ram nosí volně na ruce skorém nahé. Asi 
je otužuji pro doby příští, protože dětská móda 
je v létě, v zimě s nahými koleny. Jsou-li starší, 
každá maminka věnuje co největší péči jejich 
oblečení, účesu, takže existují zvláštní salony pro 
dětskou trvalou ondulaci. Zda také salony krásy, 
nevím... Otázku vhodnosti či nevhodnosti pone
chávám k volné debatě vychovatelům a našim 
maminkám.

♦

Bleší trh. Když slyšíte to slovo prvně, trochu 
váf zamrazí po zádech, ale když jste upozorněni, 
že každý průmyslník, pokud začínal od piky, za
čínal na bleším trhu, máte r.ájem Tož vidět se 
to může! Trh je každý týden 3 dny: pálek, sobota, 
nedéle na vzdálené periferii Paříže, Co je tam 
k dostáni? Jednim slovem: vše. Pochybovačně se 
podíváte . zakroutíte hlavou a dáte mi třeba otáz
ku: Slon taky? Ujistím vás. že máte-li skutečně 
zájem o toto zvířátko a oplýváte-li statky po
zemskými, objednáte si stoná, udáte adresu svého 
hotelu a máte jej druhý den ve svém pokojil — 
(Když se tam ovšem vejde!)

Samozřejmě, že tam nejsou jen exotické věci. 
Je tam mnoho těch, kteří prodávají svůj poslední 
majetek, který mají vyložený na zemi a vy se 
maně ptáte, může-li někdo potřebovat hodinky 
bez koleček, vidličky bez nožiček, střevíce bez 
podpatků, sochy bez hlavy, panenku bez ručiček, 
atd. atd. Zde může pracovat vaše bohatá fantasie
— Zdálo by se. že za takovým prodejem skrývá 
se tragedie lidského života a pátráte proto v obli
čejích prodávajících. Nikdy nic takového nevy
pátráte. jste-li sebelepší psycholog. Francouzové 

jsou ještě lepši herci, totiž! Nedají nikdy na sobě 
nic znát, zvláště ne svou bidu. Na to jsou příliš 
hrdi!

♦
Bytová krise je v Paříži stejně jako v Praze. 

Pronájem bytů je lam však poněkud odlišný než 
u nás. V Paříži si byt koupíte. To je, zaplatíte 
majiteli, nebo dosavadnímu nájemníkovi určitou 
částku franků (ta samozřejmé přiměřeně nebo ne
přiměřeně stoupá) a byt je váš. Nájemné neni po
tom jíž tak velké. Tudíž, máte-li v Paříži vlastni 
byt, jste boháč, prodáte-li jej. Bytový úřad tam 
neexistuje V celém domě může bydlet jeden člo
věk a nikdo ho nedonuti k tomu, aby byt prona
jal! (viz individualismus Francouzů).

♦

Francouzové jsou ohromní kliďasové. Snad 
proto se vám zdá Pařiž tišší město, než Praha, ač 
je rozlohou několikrát větši. Klid Pařižanů Je po- 
d;vuhodný, zvláště automobilistů. Na hlavních 
křižovatkách řídi dopravu strážník, tím, že zapís
ká, aby upozornil, že jedni se mají zastavit a druzi 
jet. Chodci přecházejí kde chtějí přes ulici (ovšem 
mimo křižovatky, kde jsou světla jako u nás) a 
jestliže se někdo připlete automobilistovi do cesty, 
ten zabrdf. podívá se na chodce, ten na šoféra, nebo 
také se ani na sebe nepodívají. a jede se dál. — 
A jest,lže je nějaká ta srážka, která dopadne pro 
obě auta jakž takž dobře, zapíší si navzájem čísla 
vozů, řeknou sl. že jsou rádi, že to tak dopadlo a 
odjedou bez volant strážnika, bez nadávek, bez 
blýskáni oči. atd........Snad si to potom vyřid!
u soudu, ale to už je ber. senzace pro obecenstvo.

*

Kaí.li světlo vrhá stín a tato pravda platí I 
o -městu světel« Paříži. Stínem pro cizince je 
hr^r.s morálka pařížských obchcdniRů. Jako ty 
zde platilo heslo: Vydělej každý co nejvíce mů
žeš a neohlížej se na nikoho! Pařlžanům to zřejmé 
nevadl, a!e toho, kdo je zvyklý v CSR na přísné 
oteduisy NÚC to zarazí. Malý přiklad: květák se 
prodává se všemi zelenými listy. Prodavač Jej 
hodi na váhu, vy jej zaplatíte (a ne lacino!) s ce

lým příslušenstvím« a on po spočteni (to bývá 
bleskurychle!) odtrhá všechno zelené, které jste 
musel zaplatit

Pohledy, které v jednom obchodě platíte 3 fr, 
stojí hned v druhém 8 fr. ač jsou úplně stejné 
kvality.

U uzeněře jste také brzy obslouženi. Zádáte-li 
.00 g salámu nebo masa, buďte ujištěni, že to ni
kdy prodavači »nevyjde«. Buď vám dá vic a ne- 
jste-li spokojeni, odřízne a 1 když to dělá zase 
méně, dá vám to tak.

V hotelích máte sice všude vyhlášku kolik má
te platit, ale určitě s lucernou by se takový hotel 
musel hledat, kde by to spočítali podle předpisu! 
V zimé musíte připlácet na koks, který musel ma
jitel platit na černo a v létě? Snad na to vedro ...

V biografu musíte dát zpropitné uváděčce. jde- 
te-Ii do »bistra« (náš automat) jen tak letmo se 
napit, aniž při tom sedíte, musíte dát také zpro
pitné.

Všude se vybírá, každý nastavuje ruce, všude 
samé zpropitné. V neděl: jsou některá musea bez 
vstupného, ale nezapomeňte nechat doma deštník, 
aparát atd- protože tyto věci musite odložit v šatné 
a běda vám, dáte-li ma!é zpropitné zřízenci. Pře
měří si vás co by nějakého »plebejce«.

A co v kostele? Tam se vybírá během mše sv. 
nejméně třikrát, po mši sv. před kostelem znovu. 
Neni možné, že byste se modlil tak usebraně, že 
byste výběrčlho přehlédl! Před nim totiž jde kos
telník v uniformě (asi jako náš funebrák), který 
velkou hol! tluče do dlažby, takže určitě vás při
nutí vzhlédnout a do sáčku něco dát.

Zkusite-li na své kůži, vy cizinec, který ne
chcete nic. než se podívat na poklady, které toto 
město skýtá, vyssáváni vašich malých zásob fran
ků. nedivíte se potom zprávám v novinách o »skaň, 
dálech!«

*

Skandály a stávky jsou pravidelnými zpráva
mi v denním pařížském tisku. O tom se ko
nečně dočtete každou chvíli i v našich novinách, 
aniž byste se dověděli, Jak skandál skončil Někdy 
se to ututlá, je-li v tom zapleteno i více význač-
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P. Konrád Ku b ei T. J.. »Poutník«, 2. vyd. 

Rozjímáni sva'oignáckých exerciclf. Vydala Ma
rie Rosa Junová v Tasově. Str. 653. Brož. 85 Kčs, 
váz. 125 Kčs.

Od téhož autora: »V záhonech Mariiných«. 
Stavovské promluvy pro mládež. Vydala Marie 
Rosa Junová v Tasově 1947. Str. 656. 200 Kčs. 
brož. 170 Kčs. Malé vydání str. 224, 120 Kčs, brož. 
85 Kčs.

Od téhož autora: »Pod korouhví Kristovou« 
3. vyd. Vydala Brněnská tiskárna, 1947. Str. 807, 
160 Kčs.

V »Poutnil-j« pamatoval P. Kubeš na ty, kteři 
už jednou prošli školou exercicii a upravil proto 
excercični rozjimáni' pro dny duchovni samoty a 
měsíční obnovy Knížka nechce nahradit exerci- 
de, ale doplnit a upevnit to. co excercitant získal 
dříve. Je to jakési »repetitorium«, zopakováni 
svátých pravd, jež (exercitánti) slyšeli, obnova 
toho, co ve svaté samotě prožili a zakusili,« Těm, 
kteři dosud neměli příležitost vykonat si exerci- 
de, má být průvodcem na životni pouti.

Když čteš »Poutníka«, máš dojem, jako by si 
P. Kubeš k tobě přisedl k přátelskému rozhovo
ru .... Kdo by vzal »Poutníka« do ruky snad ze 
zaujatosti, brzy by pocítil ostrý šleh břitké, čistě 
»Kubešovské« poznámky, která vždy tne do ži
vého. Tolle — lege!

»V záhonech Mariiných« vyšlo ve dvou vydá
ních. v malém, obsahujícím prvnich 24 kapitol, 
a ve velkém o 80 kapitolách. Neni to systematic
ké pojednáni o ctnostném životě, ani systematic
ký návod k dosaženi křesťanské dokonalosti. Jsou 
to stavovské promluvy pro mládež, které máji ráz 
praktických pokynů pro život. Dílo přímo oplývá 
citáty ze spisovatelů profánních. Teprve v osvo
bozené vlasti byio dáno povoleni k tisku a dnes 
můžete dostat »V záhonech Mariiných« ve velmi 
vzorné úpravě na biblovém papíře u Marie R. Ju
nové v Tasově.

Prvnich 24 kapitol pojednává o víře a čistotě, 
v dalších kapitolách připojuje autor úvahy 
o ostatních ctnostech jinošské a dívčf duše. Přes 
20 tisíc mladých lidi prošlo už školou exercitátora 
P Kubeše. Nezaujatý čtenář přizná jeho vývo
dům aspoň takovou závažnost, jako tvrzením ne
katolických pedagogů na př. Petra Mendousse — 
v jehož spisech (Duše dospívajícího jinocha, Duše 
dospívající dívky) je víc moudrosti papírové, než 
té pravé moudrosti životni.

Zároveň upozorňujeme i na 3. vydáni příruč
ky »Pod korouhvi Kristovou«. V knize jsou ob
šírně rozvedena jednotlivá execični rozjímání. 
Poslouží zvláště kněžim a inteligenci. Autor uká
zal velkou sčetlost a erudici. Nezapomíná, že kaž
dé rozjimáni je kamenem, který má své místo ve 
velechrámu katolického světového názoru. Kniha 
P. Kubeše je výborným komentářem k exerci- 
ciim

, Katolickým občanům na Král. Víno, 
h r a 0 ech. Svaz katolických žen a mužů obou tar* * 
nostl vinohradských zve vás na Informační ve • 
aero aktuálních školských otázkách ve středu dno 
24. záři 1.W v 1S.30 hod. ve volkům sále Národního do
mu. Referuji: Vdp. Pr. 4IH Veselý, O. P. převor Do
minik. kláštera, prof. Fráni. Hvládala, pí Kvétá Mlle- 
novská.

ných osob, jindy se na menši skandál zapomene, 
protože vypukl větší a pro Pařížany zajímavější 
a .... konečně, život jde dál... .

A stávky? Francouzové je neberou tak tragic
ky. Stávkovali tam snad všechna povoláni. Zají
malo by mě vědět, zda také učitelé a profesoři, 
to nevím a dále, co dělali s nebožtíky, když stáv
kovali funebráci? (česky: pohřební zřizencl!)

Nemyslete, že se stávkuje se zaťatými pěstmi, 
nadávkami, vyhrožováním! To neznáte Francou
ze! Stávkovali zaměstnanci velkých obchodních 
domů. Klidně se posadili pfed obchodem, proda
vačky pletly, nebo si hrály. Na výkladní skříň na
lepili napsané své požadavky, každý si to přečetl, 
bez jakékoliv poznámky a klidné šel dál. 2ádné 
debaty, žádné diskuse... .

Nevím jestli se ve Francii mluví o pracovní 
morálce, ale myslím, že ani tam neni »králov
nou«. Mluvite-li s cizincem, který tam pracuje 
třeba již několik let, můžete být jisti, že se s nim 
dorozumíte lépe každou jinou řeči než francouz
štinou, protože on »neměl příležitost« se jí naučitl 
Pracoval totiž v prostředí všech možných národů, 
jen ne Francouzů.

Je ve Francii špatně, nebo ne? To je otázka 
každého, který se dozví, že jste z Francie přijel. 
Jestliže je dost věci, které Pařlžanům chyb!, nebo 
lépe řečeno, máji jich málo, je to vlivem jejich 
špatné organisace. Myslíte, že donutíte zarytého 
legoistn a mamonáře. aby obětoval něco pro obec
né blaho, nepohrozite-li mu zároveň trastem? 
A Francie je zemi tak velké svobody, že tam se 
nevyhrožuje, nenařizuje, neporoučí, nevim.... 
snad se čeká, až se lidé zrněni sami a poznají, že 
1 druhý má stejná práva....

A bude záležet nyni na tom. zda Francie, kte
rá vždy byla dobrou dcerou Církve, uposlechne 
hlasu papežských sociálních encyklik, které va
rují před aobeckosti ty. kteři máji moc a kapitál 
a provede sociální reformy dobrovolné, nebo bude 
k tomu přinucena revoluci, která se nikdy neobe
jde bez bojů a bez křivd i na nevinných..,

vzpomínkový večer svatováclavský koná se ve 
středu dne 24. záři 1S4T o 20. hod. ve Smetanová síni 
Obecního domu hl. m. Prahy s umřleckýra programem 
na pamtť pátého výročí rozpuštěni orelské organisatie 
a persckuce činovníků a velké obětí umučených a po
pravených bratří. Účinkují: Zdeněk Otava, člen opery 
Národního divadla v Praze, varhany J. B. Kraja. pro
fesor konservatoře, Symfonické orchestrální sdružení 
— dirigent M- Novotný, vstupné od 10.— do 30.— Kčs. 
Předprodej vstupenek ve všech jednotách Ca. Orla 
ve Velké Praze, v knihkupectví U zlatého klasu v Pra
ze II., Karlovo nám. 5 a na příkopech. Doporučujeme 
pražským katolíkům k hojné účasti.

*

*

Jak Ho nalezli?
Kterou cestou dojit k Nému? K Bohu. Snaží se 

na to odpověděli knížka »Cesta k Bobu«. Je to 
řada úvah nad učením církve čekoslovenské, 
které přednesl a napsal mladý theolog této církve 
Dr. Zdeněk Trtik. Knížka v mnohém velmi sym
patická. protože tam skutečně cítíte opravdovou 
snahu posluchačům nebo čtenářům dát něco pro 
duši a pro srdce. Neúnavně se tam vraci zdů
razňování. že náboženství je vroucí, důvěrný 
styk dvou osob, dvou osobních ty, nebo spíše styk 
lidského já s božim Ty. Toto zdůrazňováni nena
hraditelnosti osobních hodnot, zdůrazňováni ne
dotknutelnosti osoby je zvláště v dnešních do
bách osobu znásilňujících totalismů velmi vzác
né. statečné a milé, zvláště u příslušníka církve 
československé, která právě v těchto dnech se 
snaží horlivě dokazovat, že nemá žádných zvlášt
ních vztahů s komunismem, jenž se jisté nikdy 
nevyznačoval velikou úctou k osobnosti, neni-li 
to právě osobnost nejvyššiho vůdce, jako Marxe, 
Lenina, Stalina a pod. Ovšem Dr. Trtíik neni 
církev československá a každý její propagátor 
nemá asi tak posvátnou úctu před svatyni lidské 
osobnosti. Abychom byli spravedliví, uznáme, že 
ji nemá ani každý apoštolský pracovník kato- 
lioký. I u nás je mnohdy větší úcta před organi- 
saci než před organickým životem. Snad právě 
proto i to naše organisovéni bývá tak málo im
posantní, nebo jestliže přechodně přece jen jakés 
imposantnosti dosáhne, shrouti se pod náporem 
zvenčí, jak tomu bylo na př. v Němeoku za na
cismu. Spolkový život německých katolíků bý
val totiž před Hitlerem vzorný, s německou dů
kladnosti budovaný. Ale vraťme se k Trtikově 
knížce.

Pokud se týče analysy vniterného života, jsou 
v ni, jak jsem řekl, velmi cenné stránky. Horší 
je to ovšem s myšlenkovým podkladem toho 
všeho. Tam vidíte, jak je to všechno stavba bez 
základů, jak je to všechno závislé na různých 
modemioh filosofiích, jejichž agnoeticismus vše
chno prolíná a činí následkem toho všechno ste
rilním. Jestliže se tam na př. na jedné s ránce 
praví: »Pojem první příčiny je našim vvtvorem.« 
je to čistý kantovský agnosticismus. Pak tedy 
i nutnost logického myšleni vůbec je našim vý
tvorem. stejně pak je našim výtvorem pojem 
jakékoliv mravni závaznosti.

Mluví se tam povýšenecký o »starých theologiích,« 
(jsou míněny většinou katolické theologie) jakoby 
byly kdy chápaly Boha prostorově a jakoby pro
storová nekonečnost vesmiru moderního hvěz
dářství byla tedy otřásla do základů našim po
jmem Boha, naši branscendenci Boh3. Pravá ka
tolická theologie na př. sv. Tomáše je však pří
mo pojímána hrůzou, vnáši-li se do pojmu Boha 
jakákoliv prostorovost. t. j. smyslovost. t. j. 
hmonost. Ale Bůh. i když je naprosto neproste- 
rový, ie přece ontolngicky skutečný a sice na
prosto nezávisle na jakýchkoliv osobních vztazích 
k jinému stvořenému ty. A tak musí být onto- 
logitky skutečná každá věc, má-l| tvořit osobní 
vztahy k jiné osobě, tak musi být ontologlcky 
skutečná i přítomnost Kristova, v eucharistii. 
má-!i se mezi nim a námi navázat jakékoliv 
opravdové společenství osobni. Krčit rameny 
nad »starými theologiemi«, protože tuto skuteč
nost požadovaly, iak to čini Dr Trtik. je jenom 
zdánlivě moderní a nerozřešuie pranic.

Tim vším se stává, že ačkoliv na vás 
z knížky vane opravdová zbožnost, oprav
dová úcta a láska k Bohu, přece z ni sotva po
chopíte. jak se vlastně k Bohu dochází, nespoko- 
Jíte-li se ovšem s pouhou citovou subjektivnosti, 
která se o žádné proč nestará a na žádné proč 
neodpovídá.

Rovněž tak se sice v knížce zdůrazňuje ústřed
ní postaveni Ježíše Krista, protože se však popírá 
jeho božství nedovíte se nikdy, z čeho toto jeho 
postavení plyne. Není-1! jeho bytost nenapodo
bitelně originální, jeho učení to listě neni. Vždyť 
On přece na př. základní přkázání křesťanská:

In hoc saeculo - V tomto pozemském životě
Když Bernanos v Listě Evťopanům předvídal 

mohu ný boj a mohutnou vnittml obrodu kato
lictví až bude »církev přitištěna ke zdi«, měl na 
mysli pronásledováni jiné a jiný druh tlaku; 
vnějšího. Nezdá se. že by katolíci byli přitištěnl 
•ke zdi silou hrubou a moci vnější. In hoc saeculo. 
právě v této naši vývojové etapě na cestě k Bo
žímu království ději se, zdá se, všecky děje, 
i vniterné déle v mystickém těle z d u c h a. To 
co ie od nás požadováno, oení toliko obrana 
vnější jako obrana vnitřní a vnitřní růst. In hoc 
saeculo jsme přitištěnl ke zdi mocnou vůli Boži, 
abychom se ze »soukromýah« katolíků stali vni
ternou křesťanskou obcí, abychom posvětili hu
manismus žitím v uvědomělé pospolitosti v Kris
tu. Je tu postulát, aby se z katolíků vskutku stali 
svědci Kristovi, aby se zbavili všech paganismů. 
z nichž nejhorši je indiindualistický život v du
chu. který ie nebezpečně blízký bludným spiti- 
tualismům soudobým.

Je tu postulát, abychom si znovu a vždy zno
vu a v této době správně vyložili smysl oběti a 
smysl lásky. Jak jinak ji můžeme osvědčit než 
podle toho, že se posvětí světozorné tíhnuti ce
lého života, které je předznamenáno i v neišir- 
šjch vrstvách a v myšleni mimokřesťanském 
i křesťanském novým výkladem společenství, že 
se posvětí myšlenka pospolného života, jak jinak 
tedy, než že bude transcendován humanismus 
filosofický do nadipřirozeného života v lásce? 
Vždyť to dobře víme, alespoň teoreticky. Běda 
však. začne-Ii někdo v tomto smyslu myslet 
a uči-li myslet ilné křesťansky v tomto smyslu 
a na daných aktualitách života.

Život pro každého z nás začíná dnes, a nyní 
a každou chvílí, klesáme a povstáváme a řešíme 
vždycky znovu a každou chvili v látce svých 

Milovat Boha z celého srdce a bližního jako sebe 
samého. nevyhla-šuje jako néco svého, nýbrž to 
jest již obsahem Starého zákona. Zdůrazňováni 
niterného náboženství, lásky k trpicfm a vnitřní 
čistoty také neni jen jeho originalitou. Isaiáš to 
vše připeminá snad pathetičtěji než On.

Nejvíc vás ovšem bolí libovůle, s jakou se 
v knížce zacházi s Pianem sv.. s evangeliem. Je 
to podivuhodná směsice úcty, která však se ůsi- 
lovně snaží vyloučit všechno tajemství a tak kon
čívá misto v úctě v směšné plochosti. Vezměte 
na př. počátek Janova evangelia, ono známé: »Na 
počátku bylo Slovo.«

Nejdříve se vypajde, že řecké Logos, které 
dosud překládáme jako Slovo, může také zna
menat myšlenka. A pak se tedy překládá: »Na 
počátku byla myšlenka, myšlenka byla u Boha, 
Boži (nebo božská) byla ta myšlenka.« Tak už to 
zni docela neškodně, ploše, iak jsem řekl. Je 
přece samozřejmé, že byl-li na počátku Bůh. že 
myslil, že měl nějakou myšlenku. Ale nechrne 
tam význam: myšlenka, Rekneme-li však: My
šlenka byla u Boha a BÜh byla ta myšlenka, jak 
to po tisicileti v tomto Janově verši zni. pak 
musíme říci, že ona myšlenka Ie odlišná od Boha 
a že ie přece Bůh. že to musí tedy znamenat 
Otce a Syna, kteři jsou něčím od sebe odlišní, 
z nichž však jeden i druhý je Bůh. že tedy Syn, 
jejž známe pod jménem Ježiš Kristus, je Bůh.

Ke stejné ploché směšnosti vede i na jiných 
místech snaha ukázat, že Ježíš nebyl u prvni ge
nerace považován za Boha. Jak je pak pan vy
kladatel nucen si nejednou odporovat U Matouše 
a u Lukáše jsou na př. vypravování o dětství 
Ježíšově, o tom, jak jej Maria panensky počala, 
o svaté noci betlémské. To vSe jsou prý ovšem 
pouhé legendy. U těchže evangelistů jsou rodo
kmeny Kristovy, v nichž prý se obráží nejstarši 
vědomi křesťanské, že Josef byl skutečným Je
žíšovým otcem. A přece Matouš obšírně vykládá 
úzkosti Josefovy.- které mu způsobilo tajemné 
početí Mariino, v rodokmenu samotném neříká, 
že Josef zplodil Ježíše, jako u všech ostatních 
předchozích mužů tam vypočítaných, nýbrž říká 
jen. že byl mužem Marie, z níž se zrodil Ježiš. 
A sfeině tak Lukáš říká o Ježíši, že byl považo
ván za syna Josefova, totiž lidmi mimostojicími, 
ale právě tím: byl považován naznačuje, že jim 
nebyl.

Totéž nervosni snažení o strhování všeho nad
přirozená vidíte i na jiných místech, na popíráni 
zázraků, jejichž podáni prý vzniklo z nepochopeni 
Dravého ducha Ježíšova, v němž je láska a ne 
touha po zázracích nebo po vzbuzeni sensace. Ale 
což není možno právě z lásky konat zázraky? 
A který pravý křesťan kdy myslil, že Pán konal 
zázraky z jiných pohnutek než z lásky k nám?

Člověka, jemuž tane na mysli skutečný Kris
tus. iak z něho žila nesčetná pokolení křesťan
ská. bude v Trtikově knížce také urážet několi
keré zdůrazňováni hříšnosti Kristovy. »Také vě
domi viny a pokání bylo v jeho životě faktem «’ 
Naproti tomu stoji netoliko dogma o nemožnosti 
hříchu u něho, nýbrž v evangeliu se setkáváme 
na každém kroku s jeho naprosto jistým vystu
pováním. které může dát jedině vědomi bez- 
hříšnosti a které ie wjádřeno u Jana přímo 
slovy: »Kdo z vás může mne vinit z hříohu?« 
přichází-li k Janu Křtiteli, neni k tomu vnitřně 
nucen o nic více než později, aby nesl kříž a aby 
se naň dal přibit. Jeden z důvodů Trtikových 
zní: »Ježíšova alegorie o marnotratném synu ob
sahuje tak věrnou psychologii vědem! viny, po
kání a odpuštěni, že bez osobni zkušenosti Ježí
šovy je nevysvětlitelná.« Mohli bychom se odvo
lat na věděni Ježíše-Bohočlověka. Ale není toho 
ani třeba. Myslilo. že stačí prostá otázka: Musil 
Dostoievsky také někoho sám zabit aby mohl tak 
úchvatně líčit, co se dělo v duši Raskofaikovově, 
když se dopustil vraždy?

Následkem této metafysické bezednosti neni 
proto Trtikova knížka knížkou křesťanskou a 
může sotva doufat, že přivede někoho k pravému 
Kristu. ~ ak.

životů a v zápasech svého bytí vztah jedinoetl, 
vztah jedince k jedinci, tajemství jediného života 
I ojedinělého dějství i soužití těchto ojedinělých 
dějství k věinosti. Vývoj křesťanství, který je 
cestou k Božímu království po zabaveních, za
číná také dnes a každou chvíli- Jsou pak v na
šem lidském čase vývojové etapy méně důležité 
i nejdůležitěiší. My pak začínáme opravdu nové 
a pro nás Cechy snad nejdůležtějši zastaveni v kře
sťanském posláni. In hoc saeculo musíme osvěd
čit. že isme nežili nadarmo, že jsme poznali Boži 
pok.vn. který určuje, aby z národa vždycky a ne 
zbytečně podezíraného z herese se sta! národ 
s údělem apoštolským. A je to právě v tomto

Svatováclavské oslavy v Praze 1947
V sobotu 27. září 1947:

Pouť k hrobům svátých českých patronů 
započne v 17 hodin v baai lire sv. Jiří na Hradčanech.

V nedělí 28. září 1947 ve velechrámu sv. Vítat
Mše svaté od 6. hod. ranní,

9 hod. slavnostní kázání,
9.30 hod. pontifikální mše svátá,
15 hod. prosebný průvod
• ostatky «v. Václava z velechrámu sv. Víta po Hradčanském náměstí,

v 19.80 hodin na Václavském náměstí u pomníku sv. Václava i

Mše Svatá za blaho českého národa
8 PROJEVEM J. EXC. njdp. arcibiskupa Dr. JOSEFA BERANA.

Velehrad sjednocující
Vzpomínka na prvni unionlstický sjezd vele

hradský. který se konal r. 1907. přivolala černé 
zájemce na posv. Velehrad, aby se zúčastnili 
vzpomínkových slavnosti a pracovních porad 
apoštolátních ve dnech 10—12. záři t. r. Sešlo 
se na 70 hosti zahraničních i domácích. Mezi 
nimi byl zvláště P. Antonín Prešeren. slovanský 
asistent T. J.. dále záslupce theologické fakulty 
záhřebské university, J. Sp. proděkan Dr. Janko 
Oberški ž Jugoslávie provázen profesorem Mak- 
sem Pelozou z istrijského Pažinu a jedním boho- 
siovcem. benediktin P. Kirigin z Dalmácie. Dr. 
František Glaser ze švýcarského Bernu, benedik
tin vých. obřadu O. Theodor Strotman z kláš
tera Chevetogne v Belgii. Z domácích host! byl 
tu apoštolský administrátor trnavský J. E. Dr. 
Ambrož Lazik, biskup vých. obřadu Dr. Vasil 
Hopko z Prešova, kapitulní vikář a světlel bis
kup olomoucký Dr. Stan. Zela, kapitulní probošt 
Dr. Oldřich Karlík, dále zástupci diecése králo
véhradecké. brněnské a báňskobystrické. Z ře
holních řádů byli kromě zmarných benediktinů 
zastoupeni především basilláni svým protoigu- 
menem. výchqdni redemploristé a jesuilé svými 
provinciály českým a slovenským a Otci vý
chodního obřadu. Odborné referáty o otázkách 
cyrilometodějských a svatoklímintských jak na 
hlavním pracovním shromáždění tak i na odbor
ných poradách přednesli prof. Dr. Vašíca z Prahy, 
J. M. prof. Dr. Činek z Olomouce, P. Dr. Boh. 
Spáčil T. J„ P. Dr. Ota Polách T. J„ Dr. Fran
tišek Glaser a jiní. Skoda jen. že pro nepřízeň 
poměrů nedoslal povoleni k cestě na Velehrad 
prvni a nejzasloužileiší iniciátor sjezdů vele
hradských Dr. Fr. Grivec. univ profesor, vě
hlasný slavista z Lublaně. Jeho referáty byly 
všok přeíteny Dr. Oberškim a prbť. Pelozou. 
Vzpomínkovou slavnost řídil tajemník Apoštolátu 
prelát Msgre Dř. František Jemelka z Olomouce. 
Ke sjezdováni se připojil také třetí unijni kurs 
laických zájemců a ustavující schůze Společnosti, 
pro církevní dějiny, která v nejbližši době před
stoupí před veřejnost s novým časopisem pro 
církevní dějiny.

smyslu vskutku celek československý, jako ta
jemná jednota, který má toto posláni.

Avšak to nás nutí právě myslet znovu a nově 
myslet, znovu a nově vykládat věčné příkazy 
podle fakt chvíli. Mysli zde v Cechách i na Slo
vensku mnozí a myslí na to silně. Jsou tomuto 
údělu dány i oběti života.

Je proto bolestné, že marné a pošetilé prestyže 
způsobuji závisti a hádky. Což se na přiklad »Ka- 
tolik« nesnaží poctivě myslet na všecky nové 
skutečnosti života z tohoto průzoru věčného vý
znamu chvil lidských dějství? A proč je tedy 
tolik zbytečného podezíráni? Proč zpohanštělý in
dividualismus hledá individualismus a »subjek
tivní« výklad tam. kde hoz neni? Vždyť máme 
všichni tolik na práci a nikdo nemůže druhému 
překážet. Nemůže překážet žádné silné osobni 
zlepšeni, které ze zásob věčných osvětluje sku
tečnosti nové!

Což nezačíná pravá pospolitost v nejprvot- 
nějši buňce tím. že jeden druhého má v ucti
vost i? Lásku si nemůžeme dát ve stejné míře 
a v tom je i tajemství zvláš nl hierarchie vztahů, 
avšak uctivost a z ni pochopeni je vskutku po
vinným závazkem jednoho k 'druhému a závaz
kem, který je uskutečnitelný. Je to dokonce cit
livý ukazatel spravedlivé lásky, protože spraved
livá láska ukazuje chyby právě ve vši mírnosti 
a uctivosti. Byl v tom smyslu v »Katolíku« ně
kdo neuctivý? Proč tedy tolik neuctiivostl s jiných 
stran, když musime směřovat všichni k témuž?

Což se nezakládá život křesťanské pospolitosti 
na svobodě? Neni svoboda poctivého myšleni 
základní the3i, kterou mají všechny humanistické 
filosofie i ethiky a již dalo metafysickou plat
nost právě křesťanství? Nesmime tedy chtit za
čínat s tim. že se na svobodně myslící bude svo
lávat z nekřesťanského myšlení byť křesťanská 
autorka. Jsou některé první lži. které zabraňují 
aby bylo uskutečněno to. co právě v této chvíli, 
co ve vývoji in hoc saeculo má největší váhu. 
.Takovou první lží bv bylo, kdyby v době, která 
má »za úkol posvětit humanismus a trenscendovat 
jej v Duchu, byly jedněmi proti druhým uplat
ňovány praktiky nesvobody, praktiky, kterých 
užívá nyhi jen protivník. Praktiky oficiální kon
troly. censury a policejního špehováni. Neboť 
tam. kde vzniká paradox, že se boj o pravdu, 
spravedlnost a život uskutečňuje týmiž prostřed- 
kv iako boj protf pravdě, spravedlnosti a životu, 
a třebas Jen v mírnějších formách, civilnějších, 
tam už ie stopa nepravdy a nespravedlnosti.

ZaKhá-Ji nový sloh života ve hmotě ve zna
mení jži a neuctivosti je zvláštní zkouškou 
křesťana, aby pěstoval iemnocit. pravdy a kul
turu uctivosti pro pospolitost in hoc saeculo.

Růžena Vacková.



Nekraiochvilné 
říkání o jedné slečně 
a ještě všeličem

Nezná:e ji náhodou? Jmenuje se Věra. Ta
ková hezká, živá tmavovláska v rozhrnuté ha
lence bez rukávů, v krátkých trenýrkách či 
šortkách. Nestála však — podle asociaci obyčej
ného smrtelníka — na pránu weeke.adové chaty 
v záblavě blankytu nebe a vody, zeleně a lesů a 
stíráni. V mračné vos »pod šiatrom- (sánek) na 
trhu mého města kupovala pro svou společnost
— pět mládenců — »hrozno«. pojídané potom 
s bujarým českým hlaholem za pochůzek z ob
chodu do obchodu. Není mi jaino. kterým odvět
vím sportu je ta:o činnost, jaký pohyb by dévčeti 
hatila třeba sebelehči suknička, jsemt indivi
duum sportovně poněkud zaostalé, zaměstnané 
většinou lehkou (hříšné tělo protestuje pro i to
muto přívlastku) atletikou odrůdy domácí s po
užitím necek, mopů, kastrolů a podobného nářadí 
a náčiní. Ale Věřlny šortky (ač nikoli prvni ani 
nejkra ši a třebaže jinak blízkost známých slo
venských lázni vytváří tu atmosféru nepršíš 
puritánskou) vzbudily pozornost -nemenši než 
všecky předchůdkyně — nejen mojí. Patrně — 
kromě místního nedostatku zkušenosti festivalo
vých a podobných — zásluhou češtiny, která -u 
jaksi pravidelné provázivá zjevy nápadnější. 
(Obecně nejsme tu ted nakloněni lidu »zpoza 
Moravy«. Obviňujeme jej — na neštěstí přečas o 
právem, ze jav se pěstovati československou vzá
jemnost se zdejšími šmelináři, nezřízenými ná
kupy úspěšně zvyšuje úroveň našich cen a hla
dinu zlé krve.) Jen málo pohledů zůstalo ne
účastných. U žen odsouzeni v různých nuancích, 
pohledv mužů — tentokráte stejné nezasloužené 
iako opovrženi žen: to děvče mělo v očích jen 
prostou radost ze života s trochou revolty proti 
všem zaostalcům světa. Přimý. sympatický po
hled; vábil mne, abych promluvila a svěřila ji 
úryvek p.sničky k smíchu i pláči obehrané, jak 
nás. Cechy tu bydlící, za podobných okolnosti 
us:řlknuté »Ceškab šlehne; ne pro nás, kteří 
můžeme být své pověsti strůjci, ale zasáhne na
še sestry doma, přítelkyně, všecky, které "nemo
hou přijít manifestovat fakt, že česká žena v pře
vážné většině má k otrlosti, cynismu, světáctvi
— skutečnému nebo předstíranému — dál než 
k protinožcům.

Ráda bych ji byla ještě řekla: »Děvčátko, po
slechněte si pár upřímných slov. Především — 
aby bylo jasno: pro svou osobu používám sice 
přídavného jména mladý s pcmocným slovesem 
býti v čase minulém, ale ne vždy dost přesvěd
čeně (ó ješitnosti!); rozhodně jsem ještě nedo
spěla stadia, kdy stařeciská řevnivost vůči mládi, 
více méně obratně maskovaná mravokárnictvsn. 
žádá si být ventilována. Zejména ns můj chro
nicky studentský vztah ke kantorskému mento
rováni zub času nestačil. Mám doma sle.nu gym- 
riacistku nikterak aSíglskou; dosvědčí vám. že
— kromě několika menších nezbytných zlozvyků 
dospělých Lidi — je se mnou venkoncem rozum
ná řeč. Hlavu si nesypu popelem a u vody ne
chodím v hávu náčelníka Ku-Klux-Klanu. Slad
ké je občas na chvili se povytáhnout z ulity tex
tilu a konvence. A přece, co bych teď dala za 
kousíček výmluvnosti a přesvědčivosti dr. To
míška z Katolíka č. 26. aby moje malá připo
mínka vyzněla aspoň trochu účinně. Rikáž tam. 
mravni iemnocit. Skutečné, neznám výstižněj
šího jména pro šestý či kolikátý smysl, rozlišu
jící jednoznačně černé a bilé. určující meze ve 
vystupováni i Oblékáni, diktujíc! děvčeti — třeba 
i negramotnému — bezpečněji než všecky spole
čenské katechismy: kdy — kde — jak. Nenechte 
nijakými hesly přehlušil jeho tichý hlas, otupit 
jemnost citlivé střelky, která ženě v životních 
krisich pomáhá najít směr, rovnováhu, sebevě
domí. úctu k vlastnímu tělu. Octu, jíž je a bude 
i nakonec, dávno už ne mladé a krásné, ani po
pulační činitel, ani pracovní jednotka, z amfory 
rozkoše promčněné v bědný raneček strasti, stále 
hodno — pro svou svěřenou jiskru z Hořiciho 
keře.

Usmíváte se skepticky, vy mladí, budeme-li 
vám my. dospěli, šeptati do uši zádumčivé, že 
za našich mladých let... Máte pravdu. Neberte 
nás vážně. Kdybychom byli za něco stáli ß>ez 
ůimy cti oprávněných výjimek), nebylo by teď 
hlav nejmoudřejšich lámáni nad konečným pro
blémem. v nějž vyústila naše humanita: vymýtit 
se vzáiemnt válkou chemickou nebo biologic
kou? Ano. mv (ale už i ti před námi) oddali jsme 
se samoúčelnému kultu těla, zahájili modlosluž
bu hmotě bez Ducha. Mládí je vzpoura- Je to 
jeho právo i povinnost. Ale když odhodíte třeba 
všechen oděv a polámete kdejaké rekordy.. to 
neni a nebude revolta. To jen epigonsky směřu
jete do naší uličky a marně nás předbíháte: je 
slepá.

Mějte smělost rozběhu lepším směrem, od
vahu jinak začít, zdvihnout hodnoty naši krátko- 
dechostl neúnosné. Překonávejte nás. obrazy Boži 
žkarlkované a k nepoznání omšelé, podle dávné 
výzvy slovenského buditele: |

Ak chcete ďalei prisf. ako my dojdeme, 
třeba vám viac vedieť. ako čo my vieme; 
třeba vám vrůcnejšou vierou sa zapálit, 
třeba vám smelosfou vačšou sa presláviť; 
třeba vám viac práce, viac trpezlivosti. 
viac iisto'.y srdca v svátej nevinnosti.«

Uhodli jste: nic jsem neřekla. Věra dávno 
zmizela. Sešla s oči a byla by i z mysli, nebýt 
v 35. Svobodném zítřku truchlivé úvahy pana 
Grcna nad rozpaky dnešní mládeže o zákazy 
ochuzené, která neusiluje o nic. protože ■ všecko 
má dovoleno.

Drazí, má Věra asi nečte Ka'olika. Ale je to 
možná vaše známá nebo jeji přítelkyně. Prosím 
vás. upozorněte ji — anebo vůbec někoho z na- 
Sich mladých doma: kdyby začali skutečnou, hlu
bokou a důslednou revoltu z Ducha, v Něm a 
pro Něho, jistě by se na místech kompetentních 
nějaký, ten povzbuzující zákaz našel. M. K.

Z domova a z ciziny
P. S. M. Braito OP. pětadvacet let knězem. 

Jaký širší význam, jakou všeobecnou cenu má 
připominati jubilea lidi, žijících lidi. lidí, kteří 
jisté nečiti žádnou náklonnost k tomu, co Kristus 
Pán nazývá »respicere retro — dívat se nazpět« 
a co beztoho zakazuje svým pravým učedníkům? 
Má to cenu pro budoucí poutníky a poutnice. Abv 
si uvědomili, co vlastně lidský život konkrétně je, 
co se v něm dá udělat atd. Z těchlo důvodů při
pomínáme toto životni jubileum P. Braita. I na 
něm by si měla mladší generace připomenout, co 
se dá udělat. Co se dá unést na jedněch lidských 
bedrech". Z kolika mist může i bez rozhlasu za
znít jediný lidský hlas: Z dvaceti ročníků Hlubi
ny. s katedry profesorské, s kazatelny, počínaje 
od svatovítské až po nejprostšti venkovskou, 
z nejrůznějších sálů přednáškových, z knih, a 
to zase od románovitého sv. Filipa Nerejského až 
po vážnou vědeckou publikaci »O Církvi«, z dlouhé 
řadv knih původních i přeložených, jimiž obohatilo 
české katolíky nakladatelství Krystal, jehož duši 
je také P. Braito. Je toho skutečně tolik, že není 
třeba ieště dále vypočítávat. Zbývá jen poděkovat, 
říci: »Dej Vám Pán Bůh hodně sily do nové pěta
dvacítky. a ještě jednou připomenout mladým: 
»Čiňte se. aby se P. Braito nemusil úzkostlivě ptát: 
Kdo na naše místo? — aby nemusil naříkat, že 
není dost mladých, kteří by se celou bytostí od
dali službě slova, službě, jež je vedle modlitby 
z nejvznešenějšich způsobů, jimž možno uctivati 
Slovo.

Katolikúm pražské arcidiecése. Rozhodnutím 
pražského arcibiskupa J. E. nejd. pana TřiDr. Jo
sefa Berana bude se konati v měsíci říjnu ve 
všech katolických rodinách arcidiecése pražské 
sbírka známá pod jménem Mariánská daň, které 
se použije na duchovní potřeby arcidiecése. zvláště 
v pohraničí. Sbírka je dobrovolná a každý na ni 
může přispět podle své možnosti. Nebude odmít
nut ani nejmenši dar. V měsíci říjnu navštiv! sbě
ratelé Mariánské dané každou katolickou rodinu 
a požádají o příspěvek.'Ti, kteří na tuto daň vě
nuji nějaký dar. poznamenají to ve sběrací listině 
a uvedou své jméno. Jest si jen přáti, aby vý
sledek jeji byl co největší, poněvadž úkoly,-pro 
něž je yrčena, jsou zvláště v dnešní době mimo
řádně veliké. Doufáme, že se všechnl katolíci 
zúčastni sbírky s radosti a z vděčnosti k Panně 
Marii.

Památce jedné jihočeské oběti. V neděli 7. zá
ři 1947 odpoledne odhalena byl v Katovicích 
u Strakonic na chrámové stěně pamětní deska 
s bronzovým nánisem a reiiefem národnímu mu
čedníku, faráři P. Josefu Jílkovi, který po tří
letém vězoění, byl sfat 20. dubna 1945 v Brande- 
burce u Berlína. Národnímu mučedníku, milova
nému knězi v šírém Pošumaví, přišel vzdáti poctu 
asi dvoutisícový zástup z města a okolí, řada spo
luvězňů a politických vězňů, dvacet kněži v čele 
s Msgrem Timrem z Podsrpu. který byl jeho vel
kým dobrodincem. Po pobožnosti a zpěvech v ko- 
ste'e promluvilo na náměstí před chrámem 8 řeč
níků, předneseny tři básně a žactvo měšťanské 
školy zazpívalo tklivou hymnu terezínských vězňů 
»Otče náš«. Slavnost zakončena státní hymnou, 
zpívanou obrovským zástupem Z péra spisova
tele Václ. Chalupského, katechety z Jindř. Hrad-*  
ce. vyjde začátkem řijna nákladem Vincentina 
v Praze-Břevnově kniha o faráři Jos. Jílkovi, nej- 
skvěiejšim mučedníku z řad českých katolických 
kněží pod názvem: »Cesta českého kněze pod se
keru«. — Matka mučedníkova se té obrovské 
slavnosti nedočkala. Byla pohřbena ve Velešině
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4. záři za obrovské účasti. ský.
Ccta k slovu. V předcházející zprávě o slavno

sti v Katovicích u Strakonic je zmínka o osmi 
řečnicích. To nás bez jakýchkoliv konkrétních 
a osobních úmyslů — neznáme ani řečníků, ani 
jsme neposlouchali jejich řeči — nutí, abychom 
upozornili) že toto číslo o(m je odsTašujíci při
klad pro pořadatele našich slavnosti. Vyplývá z to
ho počtu, že při takových slavnostech nejde vět
šinou o osobu oslavovaného, nebo o ideu, již je 
slavnost věnována, nýbrž, aby se co nejvice-žiji- 
cích lidi při tom nějak blýsklo, aby poslouchalo 
samo sebe. Posluchači máji totiž takových těch 
všeobecných pravd dost již od prvního nebo dru
hého řečníka, takže čtení dalšich řeči — řečnici 
bývaji totiž obyčejně čtenáři — je již nikterak 
nezajímá. Z úcty k mluvenému slovu, z &cty»ke 
kultuře ducha vůbec bychom tedy méli naléhavé 
přemýšlet o reformě svých slavnosti, o reformě 
řečněni při nich, jinými slovy, aby se u nás řeč
nilo méně, zato však aby ty řeči šly z větší 
hloubky duše a srdce. V knize theologa čs. církve 
Zdeňka Trtika, o které mluvíme na jiném místě, 
jsou také tato pravdivá slova: »Slovo, které je 
tak tajemným postředkem duchovní výměny nej- 
jemnějšich myšlenek a pocitů ducha, upadlo 
v opovrženi a nedůvěru. Velmi k tomu přispělo 
plané mluveni a mrhání slovem v moderních no
vinách. v rozh'ase. v knihách a četných osvěto
vých přednáškách « My bychom k tomu chtěli do
dat toto: »Nejvíce k tomu přispělo neuctivé zachá
zeni se zjeveným slovem Božim, se slovem Pís
ma sv.. jak je pěstují tak zváni svobodni theolo
gové. Když totiž zasednu svrchovaně na soudcov
skou stolici nad takové zjevené slovo a přebírám 
je. podle svého zdáni, uznám .a pravé to, které 
se mi hodi do mých napřed vykonstruovaných 
představ, které se mi nehodí, zavrhnu je nebo 
je překroutím, pak je těžko učit druhé, aby měli 
na přiklad úctu k stovům našim, nemáme-li my 
sami úctu ani k slovu Božímu. Ústy můžeme 
o této úctě překrásně mluvit, alepraksí ji podrý
váme nevyléčitelné.

Jsou u nás lidé, kteří si mysli, že nějakým ča
rovným zpěvem orfickým se dá vyřešit česko-slo- 
venský problém, protože jim umlknou a usnou 
všechny vášně. Někteří to mysli upřímné, někteří 
to předstírali následkem své machiavelistické pro
hnanosti. Proti jedném i druhým třeba zachová
vat realistickou střízlivost. Třeba mít na paměti, 
jak komplikuji na přiklad náš poměr lidé v za
hraničí. »Katolická informační kancelář«, jejíž 
zprávy někdy dostáváme, přinesla na přiklad ne
dávno tyto řádky: »Na Slovensku, zejména v Rů- 
žomberku, v Tmavě a v Trenčíně se konaly ma

nifestace proti pražské vládě. pro'ože nepřijala spo
lupráci na Marshallově plánu. Manifestant! defi
lovali v ulicích měst, nesouce nápisy: Pryč s Ce
chy. af žije samostatné Slovensko, a provoláva
jíce hanbu presidentu Benešovi. Slováci vědi, že 
rozhodnuti vlády bylo nadiktováno Moskvoů. čini 
však Cechy zodpovědné za oportunistickou poli
tiku, sledovanou Benešem.« Tolik tedy ona in
formační kancelář. Jsem přesvědčen, že celá zprá
va je nepravdivá. Je však otázka: Odkud vzni
kají takové informace? Kdo je dodává? A do
vedeme si mimo to představit, jak se pak na nás 
v cizině dívají, na nás Cechy zejména? Jak těžko 
je to vše napravovat a rozšiřovat informace správ
né. kterým se pair nevěři. protože se prohlásí za 
oficiální, vynucenou propagandu. A protože mlu
víme o »Katolické informační kanceláři« měli by
chom si při té příležitosti připomenout, že takové 
zpravodajství sotva zaslouží název nějaké apo
štolské práce. To není šíření pravdy, to neusnad
ňuje spolužití mezi národy, nepřispivá to k životu 
spravedlivějšímu a bratrštějšímu. Ukazuje to, jak 
velice je takovým pracovníkům třeba skutečného 
vzdělání, rozhledu, znalosti lidi, skutečného po
citu odpovědnosti. Jak se v nás bouři krev, setká- 
váme-li se s pomluvami a nepravdami, týkají
cími se Církve svaté, sami však často svou naiv- 
nosti a nedostatečnou znalosti věcí .děláme, tře
ba nechtějíce, věci podobné. A pak je tak těžko 
přesvědčit mimostojící, že jsme skulečně lepši, 
pak je tak těžko v nich rozžehnout touhu, aby 
přišli k nám.

Oficiální Jugoslávie vytrvale prohlašuje, že 
není proti katolicismu ani proti křesfanstvi a že 
všechny zprávy o tamním pronásledováni katolíků 
jsou pomluvy. My se proto od začátku snažíme za
chovat největší objektivitu, vždy připomínáme, 
že bude leccos z divokých zpráv třeba přičíst ha 
vrub horkokrevným odpůrcům politickým. I kdy
bychom však byli sebe shovívavější, i kdybychom 
sebe více započítávali nespoutanost divoké jižní 
krve a politických vášní, ještě neuklidněných, 
nemůžeme nevidět, že v Jugoslávii nesvoboda ná
boženská je. a že je skutečné těžká. Jeden jeji při
klad jsme měli sami před očima v těchto dnech. 
Na Velehradě se konal totiž unioni$tický sjezd. Je 
tomu letos právě čyřicet let. kdy se konal první 
z těchto sjezdů Proto se sešel i ten letošní, aby 
tak trochu přehlédl, čím se za těch čtyřicet let při
spělo k sjednocení církvi, měl přijet a mít před- 
letých pracovníků unijnich. měl přijet«. mít před
nášku také dr. František Grivec z Lublaně. Je to 
snad největší znalec církevních vztahů mezi slo
vanskými národy, napsal o nich řadu knih a na 
velehradské sjezdy chodí snad od počátku. Až le
tos nemolil přijet. Byl již ohlášen, očekávali ho, 
ale nepřišel, nedostal pas. Ani k nám. na Vele
hrad. na Moravu. Nedivili bychom se tolik, kdy
by šlo třeba o Itálii. Ačkoliv 1 tam by se ho ni
kdo nemusil bát, protože je to skutečně člověk, 
jemuž ide ,ien o vědu a jen o křesťanský mír. 
o křesťanskou jednotu národů. Kdo může pak 
věřit povídání q svobodě, jak možno pak věřit, že 
není pronásledování?

Jiné takové nedostatky praktické slovanské 
spolupráce jsem vidě! minulou neděli na pomezi 
polském, v Krnově. Naši sportovci podnikli zá
jezd do Kozlí, lež je na polské straně. Poláci 
měli za to přijít na pout, která se tuto neděli 
kona'a v obnoveném krnovském poutním místě 
na Cvílině. Je to krásný kostel Panny Marie 
Bolestné a toho dne jej po opravě z válečného 
zpustošení znovu posvětil správce olomoucké ar
cidiecése. J. E. dr .Stanislav Zela. Cechů z pohra- 

■ničf tam bylo skutečně mnoho, velmi mnoho, ale 
Poláci nepřijeli, nedostali povolení. I zde by bylo 
na místě mé.-.ě nadšených řeči a více prostých 
skutků.

Nový rok CLA. České lize akademické začne 
nový rok v říjnu. Ale již nyní v závěru vysoko
školských prázdnin se sjíždějí do Prahy nejen 
staří členové, aby pokračovali ve studiu i student
ské práci, nýbrž i novi zájemci a příští spolupra
covníci. Jejich prvni kroky se vyznačuji ostýcha
vosti, zda se jim podaří překonat první a často
krát základní potiž. totiž najít ubytování. Sociál
ní referát CLA má v seznamu několik desítek 
uchazečů o byt. Jejich počet denně vzrůstá, ale 
bohužel v míře zcela nepatrné jsou hlášeny na
bídky volných, á léně řečeno uvolněných bytů, 
či vhodných koutů, kam by student složil své 
skrovné zařízení. A přece je otázka ubytováni a 
vedle ní i levného stravováni zřejmou podmín
kou. aby naše studentstvo se mohlo vedle sťudia 
věnovat iítradičnifnu svému posláni ve student
ské organisaci. Neboť ta tvoři neodmyslitelnou 
součást studentského života. Ne jeji základně se 
formuje mladá osobnost inteligenta ve vážného 
pracovníka všech oborů. Zavóláte-li telefon čislo 
629-30 denně ve 4—6 hod. odpol., bude vás oče
kávat hlas v naději, že nabízíte pro naše studenty 
byt. či aspoň zprávu o něm anebo jakoukoliv po
moc. Přijdete-li osobně, budete srdečné vítáni. 
Adresa CLA v Praze III, Josefská, u sv, To
máše je dostačující legitimaci i pro písemné se
známeni. Dosavadní výbor bude rád, jestliže 
ukonči svou činnost velkou sociální pomoci čle
nům CLA ještě před předáním úkolů novým 
pracovníkům. o. t.

Obdivovatelem Hitlerovým byl dánský pastor 
a úspěšný dramatik Kaj Munk. Ve své hře »Ví
těz«. oslavující Mussoliniho, r. 1936, prohlásil prý 
církev za jednu z věci, jež zkazily národ. Jsa 
pastorem, nemínil asi protestanství, nýbrž arci 
Církev (katolickou). Podobně i nacističtí ideolo
gové prohlašovali katolictví za dilo ďáblovo. Vime, 
že jejich nenávist byla jediná upřímná a zásadní, 
zatim co z ostatních svých nenávisti ochotně sle
vovali podle politické konjunktury. Byla to 
srdečná nenávist materialistického Kalibana proti 
duchu. Naefšmus byl německou zrůdou vlaste
nectví. V podstatě byl provinciální, separatistic- 
ký. periferní a odstředivý. Jako každý přepjatý 
nacionalismus. Je logické, že nacismus nenáviděl 
katolictví, které ve své podstatě je universální, 
nadnárodní, obecné, jednotící. Kaj Munk byl po
tom za války a zvláště za německé okupace Dán

ska ze své úcty k Hitlerovi krůtě léčen, ba do
konce byl pro odboj nacisty zavražděn. Nevíme, 
byl-li vyléčen 1 z nenávisti proti Církvi. Bylo by 
to jen logické, ale lidé, ku podivu nebývají lo
gičtí a důslední. Ani my nejsme jiní. I my jsme 
pocítili surovost okupantů. I nyní jsme proti na
cismu, aspoň celý náš svět to řiká. Za války však 
nacházeli cestu do kostela i ti, jimž jako by dáv
no byla zarosila tmim.a hložím nábožei. ké otu
pělosti. Dnes pak. kdy na p!aká'ech neisou zrov
na vylepována rudá návěští volksgerichtů o po
pravách. dnes už zase zapomínáme na logiku a 
důslednost. Zapomínáme, jaké myšlení nacismus 
vedlo, vedlo k vyhlazovacím válkám, ke koncen
trákům, krematoriím, a plynovým komorám. Ale 
logika je věc přesná a přísná. Buď se postavíme 
na jeji lie anebo se ocitneme na jejim rubů.

jb.
*

Lang A.: John Henry Newmann. Praha 1947, 
Vyšehrad. Str. 356. brož. 135 Kčs Znalost osob
nosti i díla velkého konvertity oxfordského je 
u nás stále ještě minimální- Souvisí to snad 
s malým zájmem o filosofické otázky a hlubší 
náboženské problémy vůbec, což pro zemi, kde 
se stále ještě zápasí o uplatněni a ujasnění pri
mitivních náboženských pravd, neni celkem tak 
udivující. A přece by nás Newmann zajímat měl, 
již jako konvertita z protestantismů, zvláště proto, 
že se nám tak dlouho z oficiálních míst hlásalo 
a hlásá doposud, i když s menši vehemencí, že 
smyslem našich dějin je náboženská otázka, 
ovšem ve smyslu proles'antském. Duševní bole 
Newmannovy. jeho způsob, jak se dostal ke ka
tolicismu. účinek jeho obráceni, jeho působení 
jako katolického kněze, isou věci nejen zajímavé 
k četbě, nýbrž i podnětně k přemýšleni. Jeho 
apologetické i filosofické dtto zůstává většině 
našich lidi s'á!e neznámou zemi, ač je skvělým 
pramenem a poučením pro všechny, kdo se do
vedou a chtějí hlouběji zamyslil nad duchovní 
i filosofickou problematikou moderního člověka 
a hledají spolehlivého průvodce tímto bludištěm. 
Zdůrazňujeme zvláště to. že Newmann patři ke 
katolickým filosofům a "heologúm. kteři hledali 
nově cesty mimo systém scholastický a jimž se 
to, aniž by se odchýlili od pravověři, i podařilo. 
Nabývali tím zvláštního významu pro ty. kdo 
se domnívají, že v rámci katolické orthodoxie 
neni svobodv ducha, zaměňujíce svobodu za 
rnarchii. P. A Lang, chtěje zprostředkovat! čes
kému čtenáři alespoň základní znalosti Newman- 
nova dila. sestavil výbor z nejdůležitějšich jeho 
prací a doprovodil jej instruktivním náčrtem 
Newmaonovy os.Hios'i- Vítáme druhé vydání 
tbho’o výboru, uvítali bychom však radostněji 
překlad některého z Newmannových stěžejních 
děl. Dočkáme se? jhk.

FILM
Pro všechny:

Arnhem. GB. Thérmonyly II. světové války. Nejde 
o «myšlenou historii, nýbrž o skutečnost, kdo tím vý
razněji vyniká hrdinnost těch. kteří se obětovali, nby 
druzí mohli svobodné žit Mimo velitele jde o lidi 
povolané z civilních zaměstnáni. takže si uvědomujeme, 
lo i pro nás může nastnti chvíle, kdy úkol Bohem 
svěřený bude možno snlnití jen heroismem. II.

O velkou cenu. USA. Psychologická studie o děv
čátku. které má velice rádo koní a kamaráda, s jehož 
pomocí zvítězí v těžkém dostihovém závodu Barevný 
film. II.

Pru dospělé:
Jockey Kcntleman. USA, Příbéh Jockeve. který twi 

překonání různých intrik vrací se znět do dostihového 
prostředí a vítězí nnd nepřáteli occtivého sportu. IIL 

Ze Svatováclavské Ligy
Přednášky o svátém .Václavu. Máme 

k disposici 3 druhy přednášek o svátém Václavu (bez 
světelných obrazů) od různých našich autorů, jednu 
s hlediska sociálního, jednu historickou a třetí pro 
náročnější vrstvy. Přednášky můžeme zapůjčit! pro 
oslavy Svatováclavské. Kromě toho půjčujeme nebo 
prodáváme přednášku o sv. Václavu se světelnými 
obrazy na <llap«*ísce.

Pořádejte Svatováclavské oslavy a 
proveďte označení ctitelů sv. Václava, kteři chtějí, aby 
svátek sv. Václava byl svátkem zasvěceným, pomocí 
zvláštní obětlny.

Naši krajané J. M. Ambrož Ondrák, 
opat a vdp. Arnošt 2 i ž k a z Ameriky po
jednali s pražskými členy na schůzce před svým od
jezdem do ftíma o otázkách vzájemné spolupráce. 
Vdp. Dr. 2ižka se je$tč vrátí do Československa a 

„v poradách bude pokračováno.

K svátku sv. Václava máme na skladě: Jan Le
beda: Díkůvzdání (Kčs 30.—.) Dvomfk: Svatý Václav 
(Kčs 15.—). P. Alfons Daůha: Smírná adorace ve 
SléněJíca sv. Václava (Kčs 2.—). Cyklus kázáni k sv. 
Václavu (Kčs 15.—). Jan Voborský: Hold knížeti míru 
(Kčs 5.—). Svatováclavský kalendář z roku 1929 (Kta 
20.—). svatováclavské nohlednice. kus Kčs 1.— svato
václavské nálepky, kus 20 h. — Zasílá: Svatováclavská 
Lisa, Praha IV., Hradčanské nám.*  8,_______________ •_

Jednoto svatojánská k pořádání pobožností k sv. 
Janu Ncpomurkému na Karlově mostě kená valnou 
hromadu dne 24. zářf 1917 o 7. hodině večerní v míst
nostech Aupustiáns-íého kláštera u sv. Tomáše v Praze 
III. — Členové jednoty se tímto zvou k účasti. Jiné 
pozvánky kromě tohoto oznámení rozesílány nebudou. 

4c Učitelka klavíru, abs. konservatoře v Praze, učí 
začátečníky 1 pokročilé. Speciálně vyučuje děti od 8 
let. Nabídky na značku »Též dochází - IKA 125« <io 
atfm. t. 1. Z

4c Který zaměstnavatel, dobrý katolík, přijme do slu
žeb 32letěho ženatého učitele (na rolnické »kole) s vše
strannou praksí a poskytne mu trvalou existencí? Zn. 
»Trvalý domov - ÍKA 124« do adm. t. 1.

* Vysokoškolák hledá podnájem v Praze. Zn. »Ka
tolík - IKA 125« do adm. t, I.________________________

4 Mladé katolické rodině se třemi dětmi, kdo by do- 
pomohl k výměně za jednotlivý, pěkný, svétlý^pokoj 
ve vile k bytu o pokoji a kuchyni? Zn. »Praha-Hlou- 
bětín - IKA 128« do atfm. t. 1.



Baskové bojují sami
Měsíčník »The CafhoJ.c World*, vyiá“ 

váný misijní spilcčno&ti sv. Pavla Apa- 
Holá v New Yorku, přinesl nedávno tento 
článek:

KATOLÍK
39 LIST PRO KULTURU A ŽIVOT Z VÍRY

ROČNÍK X. •  V PRAZE DNE 28. ZÁŘÍ 1 9 4 7 •  ČÍSLO Kčs 2, — .

t Josef, arcibiskup pražský:

K letošním oslavám 
svatováclavským

Jaký výsledek by měly míti každoroční 
oslavy svatováclavské v národě našem? — 
Upevnit přesvědčeni, že náš národ žije tra
dici tisíciletou.

Millennium svatováclavské v roce 1929 
živě tuto pravdu zpřitomnilo celému ná
rodu. Utvrzujme naš lid v tomto přesvěd
čeni stále znovu a znovu. A buďme na to 
hrdi!

Tisíciletou tradici postavil se náš národ 
po bok ostatním národům evropským a tak 
se stal již před tisíci lety pojítkem mezi 
Východem a Západem. Ctěme dějiny! Stu
dujme je! Učme se z déjin! Poznáme, že 
základ této tisícileté tradice tvořilo křes
ťanství svým náboženstvím, kulturou i stá- 
totvornosti.

Náboženstvím. — Vy, kdož hlásáte nut
nost vývoje a pokroku, jste si vědomi toho, 
že pokrestaném našich předků bylo pokro
kem a zlepšením? Musíte uznat, že změna 
v nazíráni na ženu, na její společenské po
staveni, snahy po odstraněni otroctví a so
ciální bidy nižších vrstev národa, byiy 
podněcovány naukou Kristovou, jež po
stupně vymaňovala naše otce z přeesuoKŮ 
zdeděnéno pohanství. A že křesťanství 
zklamalo? — Jak často slýcháme tuto vý
tku! — Křesťanství nemůže zklamal a ne
zklamalo nikdy a nikde, jen když mělo 
volnost a možnost rozvinout a uplatnit vše
chny prostředky, které dal Kristus i u nás 
své církvi hned do vínku. — A že má dog
mata? Ze proto není schopno rozvoje? — 
Kdo je objektivní a spravedlivý, snadno 
se hlubším studiem přesvědčí, že ani dog
mata nevadí rozvoji a pravému pokroku. 
Neboť i pokrok musi stavět na pevných a 
nezměnitelných základech. Nelze mluvit 
o pokroku tam, kde se stále jen boří a vždy 
znovu začíná na troskách a zříceninách 
i toho, co bylo dobré a správné.

Kulturou. — S tvořením jazyka souvisí 
vznik literatury a všeho, co nazýváme kul
turou. Neni to náhodné, že k nejstaršint 
zachóvaným našim památkám literárním 
patři právě piseň svatováclavská a svato- 
vojtěšská. Zpěv, jenž byl odkázán v dum- 
kách a zkazkách lumirú době křesťanské, 
rozvíjel se náboženskou pisni kostelní, a 
i skrovné, zachované zlomky kulturních 
památek dobý románské již od století X. 
prozrazuji, jak se prohlubovaly vlivem 
křesťanství, hlavně ovšem působením be
nediktinským, smysl a umělecká tvořivost 
české duše. I zde pronikala svéráznost čes
ké tradice ve světle cizích vzorů a zlatý 
věk Otce vlasti nebyl leč vyvrcholením 
působivosti této tradice náboženstvím pod
ložené.

Státotvornosti. — Právě ve dnech svato
václavského millennia bylo úlasitě a úmy
slně před cizinou zdůrazňováno, že stát 
československý má své kořeny v tisícileté 
tradici. Jak to bylo tehdy politicky vý
znamné! A teď už toho nepotřebujeme?

V době sv. Václava byly položený zá
kladní kameny k sjednoceni kmenu slo
vanských v Cechách a jen intriky sousedů 
s obou stran, těžících z osudné nevraživosti 
slovanské, kazily dilo tak nadějně za
počaté.

A Karel IV. ve svých snahách uskuteč
nili všeslovanskou říši jen se vracel v 
dobu Václavovu k základům státotvorno
sti křesťanstvím podporované. Jest věci 

(Pokračování na atr. 2.)

Pozadí svatováclavského oltáře v kostele 
sv. Ignáce v Praze

(Synthesa baroka s dneškem.)

Jan Zahradniček:

SVATÝ VÁQLAV
Báseň z podzimu roku 1944.

(Výňatky.)

Tebe že obhajovat
já měl bych? A před kým? Proč?
Anděla pomsty, co špalírem zdechlin přiharcovat 
má hroznější, větší, 
čim hrozivěji se nebezpečí 
přikrádá již?

Ty že bys už nebyl ten, však jiný spíž 
a cizí, jak zdá se nám podle řeči, 
jež vedou a vedou zrádci a odrodilci, 
co nečistou rukou sahají po tvém jilci, 
tvé koruny dotkli se svatokrádežně? 
Ti přisluhovači vražd a bahna milci, 
co v neštěstí našem sté černé žně 
sklízet pili?

(Pokračováni na atr. 2.)

*

Před několika týdny seděl jednoho večera 
ve spoře osvětlené nevlídné místnosti v Pa
říži president a deset členů kabinetu republi
ky Éuzkadi (jak nazývají španělští Baskové 
svou malou zemi). Na hlavu každého z mužů 
tam sedících je vypsána cena. Celé hodiny 
rozmlouvali a uvažovali svou podivnou řečí. 
Konečné jeden muž povstal, uklonil se svým 
společníkům a odešel. Čtyřiadvacet hodin 
nato se vynořil tento muž převlečený za ry
báře v jedné kavárně v Bilbau, největším 
městě baskických provincií v severním Spa- 
ně.sku. A události dostaly najednou rychlý, 
divoký sled. Hloučky lidi, vycházející v Bil
bau z posledních biografických představení, 
byly poplašeny velikým výbuchem. Běžely 
chvatně k hlavnímu náměstí, kde nalezly so
chu Francova generála Moly v dýmajících 
troskách. Následujícího jitra pozorovali titiž 
lidé s mlčenlivou rozkoši, jak se falangistická 
policie po tři hodiny hmoždila, aby dostala 
protifrancovský prapor dolů s takřka nepří
stupné kostelní věže. Večer nato slyšeli ra
dostné zprávy, že kolona Francových maro- 
kánských žoldnéřů s několika nákladními 
auty střeliva vyletěla do povětří i s jedním 
moštem v Pyrenejích.

Za několik dni nato četli Baskové necensu- 
řované podrobnosti těchto události ve svém 
čtrnáctideníku »Euzko Deya«, vycházejícím 
v Paříži a rozšiřovaném ve Španělsku pod
zemními kameloty. Tak utištěni občané Bas- 

z kicka poznali, že jejich demokraticky zvolená 
vláda, kterou neviděli deset let, je ještě v čin
nosti. Tato vláda, vydržovaná skoro úplně 
penězi přicházejícími od Basků z Oregonu, 
Kalifornie a osmi jihoamerických zemi, vede 
v exilu skoro zapomenutou republiku a jejich 
1,500.000 obyvatelů.

Baskové, většinou statně pijící, neklející 
zbožni zemědělci a rybáři, patři mezi nejta- 
jemnějši rasy lidstva. Nejsou ani Španěly, 
ani Francouzi, ani cokoliv jiného znám.ho. 
Nikdo neví s jistotou, odkud přišli. Archeolo
gové nemohou přijít na stopu žádnému vy
světleni, které by bylo na př. vryto do ka
menů a jiných památníku; dějepisci nevědí 
o žádných psaných památkách; filologové se 
těžko vyznají v jejich staré hrdelní řeči. Je
jich způsob života dneška je stejné neobvyklý 
jako je záhadná jejich minulost. Nenávidí ti
tuly a vzpírají se i cizince oslovitl jménem 
»pane«. V dobách, kdy člověk musil náležeti 
ke šlechtě, aby mohl poživati osobni svobody, 
rozřešili Baskové problém tak, že všechny 
Basky prohlásili za šlechtice. Považuji své 
příbytky za hrady a dvě století dříve než 
Angličané měli zákon o osobni nedotknutel
nosti občanů.

Baskové, národ plný protikladů, jsou části 
Španělska, ale pohrdají Spaněiy; jsou z 99% 
katolíky, bojuji však proti katolickémuTran- 
covi, jsou v exilu v koalici se španělskými’, le- 
vičáky,'netouží však po tom,/aby s nimi měli 
cokoliv jiného společného. Baskové znali 
svobodu a praktikovali beztřidní demokracii 
sto let před tím, než Kolům', us objevil Ame
riku. Byli svobodnými lidmi až do doby, kdy 
byli částečně o své svobody připraveni na sto 
let poslední španělskou monarchii. V roce 
1936 se tři baskické provincie staly autonom
ním národem. Tato podivná republika existo- 

. vala přesně deset měsíců. V té době postavili 
Baskové po« vlastní červeno-bilo-zelenou 
vlajkou armádu o 100.000 mužů a loďstvo 
s 3000 námořníky, kteří tvořili posádku na 
válečných lodích, v něž se proměnily dosa
vadní lodi rybářské. Vydali své vlastni peníze 
a vlastni úřední knihy, cvičili vlastni policii 
a stavěli školy, vydávali vlastni zákony a vy
bírali daně. Jen cla a zahraniční záležitosti 

_ zůstaly v rukou Madridu.
Protože však Baskové měli 69% španěl

ského válečného průmyslu, 53% španělského 
obchodního loďstva, značnou část dolů a 
bank, vpadly Francovy armády do jejich pro
vincií. Jejich posvátné misto Guernika se 
stalo pro německé letectvo pokusným králí
kem bombardovaciho krupobití, při němž 
bylo zabito 2500 lidi. Nakonec uprchlo 200.000 
Basků še svým nově zvoleným presidentem 
Josefem de Aguirrem za hranice, většinoú do 
Francie.

President Aguirre, vzdělaný a energický 
muž, drži dnes Basky pohromadě. Kontroluje 
činnost dvou kabinetů. Je to jednak vláda 
v exilu, sestávající ze sedmi konservativnich 
nacionalistů, tří umírněných socialistů a jed
noho komunisty. Za druhé je to kabinet od
poru, existující ve Španělsku. Jeho členové 
vedou dvojí život: ve dne obyčejní, tvrdě pra
cující občané, v noci v podzemí, profesionální 
propagandiste a sabotéři.

Minulého záři, uprostřed slavnostní regaty 
v San Šebestiánu, na sta malých baskických 
vlajek, namalovaných na prkénkách, plulo 
najednou v městském přistavé a vzrušilo ne
smírné zraky falangistů. Od loňského léta se 
každý týden objevila baskická vlajka na r.ej- 
vyššich kostelních věžích. Dvé hodiny před 
velkým footballovým zápasem bylo hřiště 

_ v Bilbau pomalováno baskickými znaky. O je-



di hém dnu zatopí podzemní noviny zemí, taj
né radio se vysmívá caudillovi a délnici zá
řnou podivnou stávku v šedé. Bask se zřejmě 
dívá na svého španělského souseda jako na 
prohnaného, nečestného, líného intrikáře, 
sebe sama považuje za pilného, prostého, lid
ského. nepoddajného, důvěřujícího svobodné
ho muže. Nikdy nepodepisuje smlouvy, pro
tože jeho slovo je zárukou jejich platnosti. 
Zřídka přestupuje zákony, stane-li pak se to 
přece, velice přísně trestá. Jeho majetek je 
mu tak vzácný, že když mu někdo podřízne 
ovocný strom nebo poškodí jeho závod, je 
s to žádati pro pachatele trest smrti. Bask je 
takovým nepřítelem komunismu spíše z lásky 
k svému majetku a k své vesnici nez pro zá
sady svého katolicismu. Nezná normálně žád
ných daní z vody, soli nebo vůbec z potravin 
a jé proto udiven, že by takové »nezciziteiné 
věci« mohly býti zdaňovány v jiných zemích. 
Nevi nic o třídním boji, protože jeho lid ne
byl nikdy rozdělen v třídy. Považuje sebe 
sama za kapitalistu a proto jsou mu řeči ko
munistů a anarchistů nesrozumitelné,

Dnes jsou Baskové v mnohých kruzích kri- 
tisováni, protože spolupracuji s levičáckými 
španělskými republikány. President Aguirre, 
jenž mluví za svou vládu a za svůj utištěný 
lid, připouští, že Bask a republikán jáou divní 
soudruzi. Připouští, že nemá žádných zvlášt
ních sympatii pro spojence, s nimiž sdíli exil, 
protože jejich politická filosofie není slučitel
ná s jeho církví. Jde však s nimi, protože jsou 
ústavní a správně zvolenou španéiskou vlá
dou a protože jejich nepřítel je jeho nepřítel.

Jaký asi by byl osud katolických, konser- 
vativnich, separatistických Basků, kdyby byl 
Franco nahrazen španělskou republikánsxou 
vládou, která by byla skoro jistě proíiklen- 
kálni a levičácká? Z hovorů, které jsem měl 
s baskickými vůdci, jsem se dověděl, že repu
blikáni dali Baskůnůza jejich podporu v boji 
proti Francovi tyto záruky: V den, kdy Fran
co padne, dostanou Baskové takovou autono
mií, jakou měli v roce 1936. Měli by vlastni 
vládu, svobodu tisku a náboženství. Jenom 
v zahraničních záležitostech, ve clech a ně
kolika menších bodech by byli pod kontrolou 
Madridu.

»Když se Britannie rozhodla odvolati svého 
velvyslance ze Španělska,« vypravuje presi
dent Aguirre, »sešel jsem se s Dr. Josefem 
Giralem, jenž byl vůdcem republikánů, a 
s jedním známým britským diplomatem. 
Onen diplomat nás požádal, abychom upřím
ně řekli, jak se chceme Franca zbavit. Dr. Gi
ral odpověděl, že sí nepřejeme žádné občan
ské války, žádného krveprolití. Přejeme si, 
aby byl Franco vytlačen hospodářskými sank
cemi, aby na ieho misto.nastoupil kabinet, se
stavený ze všech složek emigrantských, aby 
sé nám dostálo svobodného slova a svobodné
ho tisku a pořádku. A pak bychom si přáli 
Všeobecné volby, nekontrolované ani Ruskem 
ani Britannii, nýbrž skupinou malých skuteč
ně neutrálnich národů nebo přimo Spojený
mi národy. V to tedy dcufal Dr. Giral a já 
jsem k tomu řekl Amen.

Právě proto, že toužíme, aby skončilo utis- 
kpyáni a nesnášenlivost, protože toužíme po 
svobodě ve svobodné baskické zemi, proto se 
politicky spojujeme s republikány. Ve všech 
ostatních věcech, ve způsobu správy, v orga- 
nisováni odporu, v reformách, ve zvycích, 
v životni filosofii stoji a bojuji Baskové sami.»

(Dokončení se str 1.)

Nepřátel horši sami se odsoudili.
Z míst, kam došplichlo peklo, kam z bahna daje, 
přes noc jak otravné býlí 
vzešli a bahno jich následuje, 
v početí jejich má účast svou.
Nízcí! Však od štěňat učit se vděčnost k feně 
měli by aspoň, když skrytě i otevřeně 
napříč všem pravdám jdou,

'' když jejich nevděk přes stvořeni celé 
blesk trhliny černé píše — 
Ach měli by, měli v obličej Stvořitele 
hlínu svou rodnou vrhnouti nazpět spíše 
než zrazovat Matku. .
Sami se odsoudili, že žřekli se statků, 
za něž i smft je sněsti. , ’ 
Uschnou jak klestí.
Ohni se neubrání. —

» *■

Hle, povodeň dějstev se váli, 
jak v úchvatné dějepravě 
svět zpuchřelý všechen strhujíc dravě, 
a po vlnách, po vlnách, po peřejích 
(ó mrtvi!) svit jitřenky sklouzává k zemi, 
země se chvěje a v pohledech jejich 
věnčených mraky a ptáky a haluzemi 
jako vždy, jako vždy — jitřní van \
korouhví tvojí rozrýván.

Svět starý ten tam, svět nový v plamenech vstává, 
však bez krve, bez krve, bez oběti,

\ i-ten, kdo vzletěl přec nedoletí.
Svět mrtvý at mrtvé si pochovává.

Korouhev tvá se dychtivě třepotá, ť
je potřeba smrti tak jako života, 
by slunce, jež zbroj tvou zlatí, 
zas od souvrati do souvrati 
zde svobodně svítilo, volný byl svět.
Za tebou, za tebou vpřed —

ó vítězná' 
písni ty zni! — Jak vždy jsi nás veď, 
za tebou, za tebou, za tebou vpřed.'

K letošním oslavám svatováclavským
(Dokončeni se str. 1.) cr ■?. < 

historiků dokázati, jak dalece měl vinu, 
na tom, že jeho nástupci zničili i to, co 
připravil a vybudoval.

Kéž by nám všem i letošní oslavy 
svatováclavské co nejživéji připomněly 
veliký význam naší české tradice tisíci
leté!

Jsme vděčni historikům poslední doby, 
že jsou spravedlivější k dějinným zprá
vám Kosmovým, Pulkavovým i Hájko
vým. Nedopusťme, aby náš národ se po
dobal nevděčným dětem, které dovedou 

naplit do studánky, iz niž načerpaly a jež 
.jim byla-zdrojem čisté vody. Cř by mělo 
stále platit to, nad čim s povzdechem se 
pozastavoval již v X. století Křišťan, když 
napsal:

»Ale dříve všeho toho říci jest, že kdyby 
ostatky takových a tak vynikajících svá
tých a hodných svědků Kristových, moci 
znamenitých zázraků bujici, uloženy byly 
v končinách Lotharovců nebo Karlovců a 
jiných- národů křesťanských, dávno by 
děje tyto písmem, abych tak řekl, zlatým 
býlí vymalovali, zpěvem responsorii a

Kniha knih
NOVÝ ZÁKON

Přeložil Th. Dr. Jan Sýkora s poznámkami 
Th. Dr. Jana Hejéla. Toto vydání jest po 
stránce grafické úpravy a vypraveni 
knihy nejdokonalejší, které u nás až do- 
syd vyšlo. Je to vzorná kniha roku 1947. 
Patří do ruk?u především studentstva a 
mládeže I té cli. kdož nevědí, co křesťanství 
je. Postarejme se o největší rozšíření. Po
známky, aby nerušily souvislý text Písma 
svátého, jsou zařazeny až za příslušné tex
ty. což je největší přednosti tohoto vydáni. 
Dnes záleží, aby kniha byla co nejčtenčjfií 

a to splnilo toto vydání dokonale.

Žádejte Jí u všech knihkupců.

Vázané v plátně Kčs 60,—.

Nakladatelství Vyšehrad

v Praže II., Karlovo nám. 5.

Katolická ' Informační služba byla zřízena 
z podnětu a pod ochranou J. E. ndip. arcibiskupa 
ořfežského. 'kterv naznačil úkoly a čile těmito 
slovy: »K. I. S. chce býti' službou, chce sloužit 
pravdě — dobru — lásce. Sloužit, t. 1. věrně a 
oddaně pracovat k rozšířeni obiektivni pravdy, 
k upevnění všeobecného dobra, k utvrzeni vzá
jemné lásky. Nechť ^vítězí pravda, dobro a lás
ka!«' K této spolupráci, ieiimž výsledkem má 
býti svědomité, poctivé a rychlé informováni 
neien naši veřejnosti. ale i ciziny, isou zváni 
Všichni lidé dobré vůle, především ti. kdož do
vedou rychle, stručně a obsažně informovat 
o všech závažnějších událostech v našem životě 
náboženském, kulturním a sociálním. Adresujte 
své dotazy a zprávy na Katol. informační službu. 
Praha XIX-Deivice. Sadová 3. která zašle vše
chny další podrobnosti.

,Vé Vatikáne isou žurnalisté ve cti. Lože, umí
stěná s obou stran papežského trůnu v t. zv. sále 
požehnáni ve Vaůkáně, Jede papež dává -své 
velké audience a kde se koktají recepce diploma
tického sboru a podobné slavnosti, budou od ny
nějška obsazena no -ináři. Až dosud bvla vyhra- 
žena králům A jiným suverénům pfi jejicnxtávště- 
vách ve Vatikáně.

antifon s povzbuzujícím kázáním ozdobili 
a přemnoho klášterů vystavěli... Než my 
toho všeho pohřešujíce a tyto, abych tak 
vyznal, po Bohu jediné majíce, skoro ne
důstojně k nim se chováme a moc jejich 
co den nehodní vidouce, jakoby nevěřící
mi zůstáváme a jim sloužiti nechceme. To
lik aspoň ó naši nedbalosti řečeno.»

Chci býti optimistou i v této věci. Chci 
doufat, že český národ nezapomene své 
Ťisicilelé tradice a bude dále na ní budo
vat še vztýčenou korouhvi svatováclav
skou. ..

Nad českou literaturou
Nepokládám se za kritika, který si říká vě

decký, nepokládám se totiž vůbec za kritika. 
Nebyla bych nikdy psala to, o čem jsem pře
mýšlela při četbě knih, kdyby mi moli přátelé 
neříkali, že by bylo nutno, aby někdo napsal 
o toťn. co cítíme mv. čtouce knihy. My — my
slím křesťané, pokud jsem toho jména hodna, 
čitím toto poslání jako povinnost, né snadnou 
pro mne. ale vím. že isem někdy odkládala kni
hu s divným zmatkem, v jakém žije člověk ča
sto v dnešním světě, se zmatkem, co je nahoře 
a co dole, co íe dobré a co zlé. Ale když isem če
kala a přemýšlela, našla isem všude rysy záko
na, iemuž nemůže žádné lidské dílo uniknout,
1 kdvž se domnívá, že jde právě proti tomuto zá
konu. Ale v uměleckém díle ie těžší se vvznat 
než v Převráceném životě lidi, zde propuká lež 
ještě za jejich 'života, končícího v bezradnosti a 
nicotě, takto však ie pravda často tak obratně 
ukryla pod spleti slov, že je těžké nalézti výcho
disko. Tčm, prostým jako já, chtěla bych pomo
ci. aby pochopili, že i hřišnik a lhář se stává 
svým trestem oslavou Boži, že neni třeba se dě
sit a bát. ale věřit a rozumět. ’

Ignát Herrmann: Otec Kondelik a ženich 
Vejvara.

Ctu Herrmannova Kondclika z povinnosti. 
Z počátku ie mi divně: čitím jakýsi odpor k té 
knize — v polovině se směji. Zavírám knihu.

Je to satira, ne humorný román. Je to satira 
hořči než by se zdálo, protože se spisovatel vy
smívá sám sobě. Svému životu. Svému absolut
nímu nedostatku vůle jej změnit. »Je to škaredé.« 
říká. »Íe to obludné, iak iá žiji. Ale ie to po
hodlné. A příjemné.« Mé století, mé drahé sto
letí! Mé ubohé století! Nezdálo se otci Kondeli- 
kovi. který v životě nic zlého neučinil, o hrobech 
tisíců bez ‘vlny vražděných, o vsích srovnaných 
se zemí, o bezejmenných, navždy neznámých 
hrdinech. Otče Kondelíku! Jaké to probuzeni!

Děsíš mě snad vic. než by tyto události podě
sily tebe. Život Vejvarův. spoutaný formou od
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začátku do konce, až k.šťastnému sňatku sle
pičkou. takový život bych neuměla žít TakoVý 
život bych ani nechtěla žít. Takové štěstí.

Drobný český člověk, pilný a slušný, řádný 
otec rodiny; oh nikoho neokradl ani nezabil, ani 
se nerozvedl. on jedl v předepsaný čas a vždycky 
šel spál před půlnocí. Bliž Otci jste, rozervaní 
lidé mého století, kteří upadáte hloub' a hlou- 
běii. vás miluji vlč. Vy ukazujete sami vředy na 
svém těle, že uvnitř neni něco v pořádku. Vaše 
iednonohost říká zjevně, že vám něco chybí. 
A chybí tak. že se zmítáme v agónii; že nena- 
lezneme-li. zemřeme.

Ale nebudeme docela odsouzeni. Za naše rány 
nezodpovídáme, my sami. Nejsme' vinni jen my. 
Jsou vinni i oni roztomilí, líni, lhostejni, počest
ní křesťané minulého století, kteři zachovávali 
pečlivě všechnu vnější formu. Obsah zapomněli; 
není totiž dost pohodlný. Štítili se pý\ce hříchu; 
nemluvili se zloději a dámy úzkostlivě odtaho
valy svůj kabát od prostitutek. Nevěděly ještě 
tehdy, jak blízko k nim budou mít jejich vnuč
ky. Přes sádlo, vytvořené z dobře vypečených 
husiček, od polévky s játrovými knedličky a ště
drovečerních hlemýžďů je daleko k srdci. Ne
byli jste zlí, ale vaše srdce Mu nikdy nepatřilo, 
kdybyste měli stokrát denně na ústech Jeho 
jméno.

Škoda, že u vás neleželo někde v saloně 
Pismo sv. Ale bylo by nepohodlné. Nikdo z vás 
by nešel ke Kristu po hladině moře. Jaký ne
smysl. nač to. řekli byste. Představte si (je téměř 
nemožné si něco takového představit), že by si 
Pepička postavila hlavu . že se věnuje ošetřová
ni nemocných. Ne. nedá se to nředstavit. Bylo 
by to neštěstí, pro které by litovala Kondelíkov.y 
cel^ měšťanská Praha.

Byli také chudí lidé. Těm se dávaly almužny. 
Možná, že též zbytky od cběda. Také je. tam 
služka Kačena, která přetahovala nedělní dovo
lenku. Nemluví se o tom podrobněji. ƒ

Forma má velké nebezpečí. Snadno opadá.
Otče Kondelíku. bolí mě. že tě musím budit 

z posmrtného spánku. Už mi není do smíchu. 
Také vám není do smíchu. Protože také vy jste 

vinni. Já. poctivý řemeslník. S jakou, chutí jsem 
pracoval. Pro sebe. pro svou rodinu. Dnešní mlá
dež nechce pracovat. Stiti se práce. Musí se k ni 
dohánět. Ano. musi se k ni dohánět, dokud ne
bude sama vědět, proč pracuje. Pro sebe ne. pro
tože nenávidí svůj život, nemajíc! základu a stře
du. to, co vy jste pohodlné vycpali formou. Ne
pracuje pro dům na Vinohradech: viděli, jak 
snadno spadne. Nevěří ani státnímu úřadu — 
i státy a prbtektoráty se střídají.

Slyšíš, otče Kondelíku? Nějaká divná je lo
dička tvých vnuků, houpá se trochu příliš divo
ce. tvůj žaludek by ten pohyb po nedělním obědě 
nesnesl. Proč si zacpává uši. pani Kondelikor 
vá? Je pro vás trochu nepohodlný řev. zazníva
jící z lodí? Rev vašich vnuků i pravnuků?' Ne
věřila byste, že lidé máji tak zoufalé hlasy? Ze 
je člověk schopen takového nářku? Nerozumíte 
mu? Křiči a nejvíce ti. kteři Ho nepoznali. Kteří 
Ho nemohli poznat ve vás. ve vašem životě. Vo
lají: »Pane, zachraň náš. hyneme!«

Ano. otče Kondelíku. zakryj si oči, spěte klid
něl oběti ruské revoluce. Mathausenskýčh peci, 
ruských rovin, atomové bomby: Nemohlo vás 
býti méně, aby alespoň někteří pochopili, že má 
člověk také duši.

*

Pujmanová: Pacientka dr. Hezla.

Karla, mladé, živé děvče ze zámožné pražské 
rodiny, zasnoubená s Járou, ani dobře nevědouc 
iak. onemocni těžce. Před smrti ji zachraňu je ope
race obratného chirurga dr. Hegla. muže, který 
se nijak nesnaží ovládat svá dočasná erotická 
vzplanuti. Karla se zamiluje, odhazujíc bezohled
ně vše pro svou lásku. Odhalení poměru Karly 
s dr. Heglem dohání slabošského Járu k sebe
vraždě. ze zoufalé lásky vraždi Karla i své ne
narozené dítě. Po druhé se však v ni probudí 
mateřský cit, snad také proto, že se Hegl již ohlí
ží jinam. Svou lásku potom přenáší na neman
želského synka.

Limonáda. Dívčí román. Román ženského 
srdce. Román vítězného mateřství

Je to hrozná kniha. Ale ie to kniha pravdivá. 
Neni nás málo, které isme tak žily, jdouce ze 
zmatku do zmatku, nezastavujíce se. abychom 
nemusily přemýšlet. Jednaly isme raději než pře
mýšlely. Jednaly podle nápadu, podle nálady. 
Snad se někdy rozplakaly z bezradnosti nad nim.

Láska. Člověk, kterého milujeme. Obrovská, 
strašná láska. Clovék. který zná Boha, není 
schopen takové lásky. Takové spleteniny citů. 
Konečné někdo, koho ie možno milovat. Do ne
možnosti. k smrti, k sebezničeni. Toho ie schop
no lidské srdce. Ano. On ie stvořil takové, že 
mohl a měl právo řici: »Nech. ať mrtvi pocho
vávají své mrtvé.«

Jaký omyl. Jaká záměna osob. Jaké probu
zeni. Jako hovádko na místě posvátném, tak ža- 
lóstná a opovrženíhodná figurka ie hříšný člo
věk na trůně, který náleže! Bohu.

Neznáme správné láskv k člověku. Není na 
tom pranic podivného, že se boří svazky sotva 
dostavěné. Tisíce románů a románků svědčí, že 
jen erotická láska dá člověku štěstí, člověku, 
určenému pro Nekonečnost a Věčnost. Musí ii 
hledat v časném, protože ji musí hledat. Tvrdili 
jste tolikrát, že v něm je. Zaměňovali isfe a za
měňujete tak 'důmyslně ukazatele cesty, že už 
sami nevíte, kam která vede. A máte tolik po
chopeni pro lidskou »slabost«, že neodsuzulete 
Karlu.

Ubohý doklad, kam vášeň zavede člověka, 
vášeň, zbylá z lásky. Skolni případ, iak snadno 
se upadne z hříchu do hříchu.

Až ta láska k dítěti. Zase trochu nelidská, ale 
už méně. Konec neni optimisticky, iak se tvrdf- 
vá. Smutek v Karle zůstává: ve mně také. His
torie skončila a iá říkám: »Jak strašné, bezútéš- 
né. bezvýchodné.«

Život bez Boha.
Přečtěte si ten román. Snad vás .probudí. 

Snad to otřese s vámi, kteři spíte, až si uvědo
míte. kolik Karel potkáte denně po Praze — 
a iešfě smutnějších, bez dítěte.

Snad se vzbudíte, křesťané. Neboť jenom vy 
znáte slovo vysvobození. M. U.



Na sjezd Mezinárodni 
Unie katolických žen

6. záři 1947.
Pomalu vznášela se střibřitá Dakota z ruzyň

ského letiště. Sotva isme překonaly pocity úzko
sti prvního letu, osvětlený nápis v kabině »při
poutejte se« nepřidává odvahy, mijel pod námi 
Karlův Týn. než jsme se nadály, hlásila stevard- 
ika Klatovy a již vystupoval letoun výše, aby 
přeplul Šumavu, jejíž vrcho ky z výše 2500 
metrů ztrácely na mohutnosti- Pak přišel 
modrý pás Dunaje, jihobavorská jezera a 
stroj stoupal rychleji až do výše 4500 m. Pod 
námi Alpy! S utajeným dechem pohlížely jsme 
na vrcholky vclehor. na místa, na něž lidská 
noha nevkročila, na cesty v údolí, uzounké jak 
nitky. t

Snad nikde jinde na světě nepociťuje člověk 
tak hluboce velebnost a všemohoucr.ost Boži a 
svou ubohost, jako na moři a v tisicimetrově 
výši vzdušné! Než jsme se nadály, přeletěly Isme 
Innsbruck, Bolzano, Bolognu — znovu se rozsví
til nápis »Připoutejte se«, protože plujeme do 
bouřky a již začaly jsme klesat, abychom po 4ho- 
dinovém letu přistály na letišti v Runě, kde nas 
naši řimšti přátelé uvítali se vzácnou staros li- 
vosti a péči b naše pohodli.

Jak jsme v Praze s nelibosti přijaly zprávu, že 
do Rima musíme letěti drive než jsme zamýšlely 
— letadlo bylo již 3 neděle .jf-edem obsazeno — 
tak jsme byly vděčny tomuto í*ízeni Božímu ve 
věčném městě, kde nám tim bylo umožněno zú
častnili se v neděli odpoledne orojeyu Sv. Otce 
u příležitostí jubilea Katolické Akce italské. Od 
3 hodin odpol. plnilo se náměstí sv. Petra lidmi, 
kteří chtěli získat »výhodné postaveni* poněkud 
vyvýšené. Do 6 hodin následovaly nepřehledné 
řady průvodů mužů a jinochů s vlajícími pra
pory. kteří naplnili náměstí svatopetrské do po
sledního mista a v postranních ulicích tísnily se 
další davy. Znalci odhadovali účast na půl nii- 
lionu, snad i více. Jaká směs národnosti! Snad 
nikde na světě necítíme universalitu církve tak 
mocně jako v Rimě u nohou náměstkr Kristova. 
Snad, všechny námdy světa měly tu své přísluš
níky a stály svorně vedle sebe. naplněny jedinou 
touhou, vidět a slyšet hlavu církve! A již při
chází sv. Otec středem jásajícího lidstva! Vzru-- 
šsní zmocňuje se všech! Vlající šátky — jakoby 
sněhem zaváto bylo svatopetrské náměstí — vý
křiky radostných pozdravů! Svatý Otec opouští 
nosítka a ubirá se v průvodu církevních hodno
stářů k vyvýšenému pódiu, odkud s napětím 
očekává lid jeho slova.

Je to pohled mohutný, který uchvátí srdce. 
Nelze se ubránili přesvědčení, že «en cirkev je tou 
silou, která jedině může všechny národy sjednotit 
a dát všem tnir, o nějž svět bez Boha marně se 
namáhá!

V pondělí v ranních hodinách spěchaly isme 
k Isola TIbcrina. abychom především u oltáře a 
ostatků sv. Vojtěcha, kterého jsme se naučily za 
jeho apoštolské cesty v naši vlasti vice vážit, 
ctit a milovat, byly přítomny promluvě a mši 
svaté, obětované J. M. opatem Anastazem Opas
kem O. S. B. za náš národ. Celá naše delegace 
přistoupila ke stolu Páně a zapěla po ukončeni 
bitávy »Hospodine, pomilúj’ ny«. Zřídka kdy roz
léhá se prostorami chrámu sv. Bartoloměje Voj
těchův chorál!

Hned v úterý ráno zúčastnily jsme se všechny 
v Basilice sv. Petra mše svaté, obětované opět las
kavosti břevnovského pana opata u oltáře sv. 
Václava a i tam rozlehl se basilikou chorál svato
václavský.

Prohlížíme město, dokud nám to ještě sjezdo
vé zasedáni dovolí. Jsou to především chrámy, 
římské basiliky, mista umučeni a hroby svátých 
a světic prvých dob křesťanských, které vyhle
dáváme. Jak se polěšítpe. když na zdi St. Maria 
in Trastevere nalézáme fresku P. Marie se sv.

Jan Zahradniček:
Svatý Václav

■ Báseň z podzimu 1944, ale obrácená 
zcela k příští podobě nového spo
lečenství národního a všelidského.

U všech knihkupců.

Edice Akord
Brno, S tar ob rněnská 19-21

Václavem z 12. století, a v kostele St. Maria dc 
la Scala oltář Pražského Jezulátka — Bambino 
di Praga — hořícími světly a květinami ozdo
bené. To pbsili naše národní uvědóměni! Tedy 
nejsme přece národem tak malým. pronik!a-li zá
sluhou našich světců tisíciletá kultura do vzdále
ných zemi. Je pochopitelno. že při těchto pochůz
kách nechybí ani zajímavá seznámeni s poutníky 
všech národnosti ze všech světadílů. Jsme si ci
zinci. promlouváme-li prvních pár slov a jsme 
sestrami a bratřími, když se srdečné rozcházíme, 
často s nejzajimavějšimi poznatky.

Sledujeme při tomto dennim putováni zdejší 
pouliční život, tu mnohé zvyky nás udivuji, srov- 
náme-li se s našimi poměry. Čilá frekvence i na 
nejživějšich ulicích a křižovatkách bez bezpeč
nostního dohledu — každý na .‘vé risiko se musí 
dostat na druhou stranu — pouze na hlavních 
tepnách je frekvence řízena světly a bile oble
čenými strážníky Matky! kojící svá nemluvňata 
ha veřejných ulicích: nikdo se nad tim nepoza
staví ani u dveři chrámových. Koěárky dětské 
skoro nejsou vidět, matky nosí miminka v ná
ruči. někdy ve velmi ubohé poloze, člověk se 
diví, že nepláči.

Rim ie jižní město s úzkými uličkami, jichž 
důležitost chápeme v poledne, když slunce praží 
a jen mezi domy nalezneme chládek a slin. Na 
ulicích jsou spousty lidi — mezi nimi mnozí 
s Baedekry v rukou — zdánlivé jeden běhá přes

(Dokončeni ve 4. sloupci dole.)

Audience Mezinárodní Unie katolických žen a dívek 
u sv. Otce dne 11. září 1947

Za Svaz £s. katolických žen a dítiek zúčastnily íe pi předsedkyně Hana Svobodová, 
Dr. Anděla Dědková, Dr. Marie Křížová. Za Svaz katolických žen moravskoslezských 

pí Alžběta Belcrediová, pí M. Krejčová a pí pest'. Marie Trojanová.

Žena v zmatcích dneška
Reč sv. Otce ke kongresu Mezinárodní Unie katolických žen a dívek.

Léta druhé světové války a léta pováleč
ná jsou poznamenána pro ženu takřka ve 
všech národech tragickou pečeti. Zdá se 
nám, že nikdy, nikdy v dějinách lidstva 
ntžádaly události od ženy tolik iniciativy 
a odvahy, tolik smyslu pro odpovědnost, 
tolik věrnosti, mravní sily, ducha oběti, 
trpělivosti v tolika strastech, jedním slo
vem, tolik hrdinství. Zprávy a dopisy, ve 
kterých nám ženy sděluji, jaký byi a jaký 
dosud je jejich úděl v těchto krutých do
bách, úděl jejich rodiny, působí tak otřása
jícím dojmem, že se člověk táže, je-li to 
vše pravda, zda to neni zlý sen, jak se ta
kové věci mohly stát v dnešní době, ve 
světě, vikterém my žijeme. Během těchto 
strašných let byla žena a divka nucena 
prujevovati ctnosti vice než mužné, a to 
v takovém stupni, v jakém i od muže jsou 
požadovány jen ve výjimečných přípa
dech.

Kde nalezne zmatená žena bez viry, bez 
křesťanského vychování, bez pomocných 
prostředků Církve odvahu, k vyvinuti 
mravní sily, která přesahuje schopnosti 
pouze lidské? Dnes pod tolika útoky, smě
řujícími proti křesťanským základům man
želství, rodiny, celého osobního a spole
čenského života, útoky, vedenými nepřá
teli, kteři dovedou proti ubohé ženě a ubo
hé divče využiti všech úzkosti a nesnázi, 
které ji se všech stran tisni? Jak možno 
doufati, že vždycky odolá, a to pouhými 
přirozenými silami?

Slzy stoupají do oči a čelo se rdi, když 
pomyslíme, že převrácené názory o důstoj
nosti ženy, o manželství a rodině, o věr
nosti manželské a .rozvodu, ba o životě a 
smrti vůbec prosakuji i do katolických 
kruhu a jako hlodající červ napadají ko
řeny křesťanského života rodiny a ženy.

Zdá se nám vhodné upozornili zde na 
nebezpečí srdce, jimž je za našich 
dnů žena zvlášť vystavena. Neni na nich 
totiž na první pohled patrno, jak osudné 
následky v sobě skrývají .Jaká jsou to n e- 
bezpečí srdce? Máme na mysli onen 
velkomyslný sklon, kteiý způsobuje, že 
sdílíme city druhých, jakoby byly naše, že 
sdílíme jeho úzkosti, jeho strasti, jeho ra
dosti a naděje. I sv. Pavel tak mluvil: »Kdo 
trpi, abych i iá netrpěl, kdo padá, abych to 
já necítil?« Čeho se tedy třeba obávali od 
srdce takto chápaného? Nestačí, aby bylo 
dobré, citlivé, velkomyslné, je třeba, aby 
bylo zároveň moudré a statečné. Shovíva
vá slabost rodičů je často zaslepuje a je 
příčinou neštěstí jejich děti. V řádě spole

čenském taková citlivost zaslepuje ducha 
a způsobuje, že se pak zastává y theorii 
zvrácených zasad a tvrzeni, že doporučuje 
různé způsoby jednáni, neslučitelné se 
zdravou morálkou a ve svých následcích 
neblahé. Jedním příkladem je- nepravý 
soucit, jenž se snaží ospravedlniti euthana
sii, kterou se má člověk vyhnouti očistné
mu a záslužnému utrpení nikoliv lásky
plným a chvalitebným ošetřováním, nýbrž 
smrti, kterou ukončujeme život zvířete bez 
rozumu a bez nesmrtelnosti. Jiným příkla
dem je ve svých důsledcích přepjatý sou
cit s nešťastnými manžely, kterým se lidé 
snaživají odůvodniti oprávněnost rozvodu. 
Opět jiným příkladem se může stati jinak 
správná péče a starost o oběti sociálních 
nespravedlnosti, když se totiž dá opojili 
planými sliby a vytrhuje je z mateřského 
náruči Církve, aby je vrhla do spárů athei- 
stického materialismu, jenž využívá nizce 
bídy druhých.

Úkolem vašeho kongresu zde v Rimě je 
sjednotiti všechny sily ná záchranu výcho
vy ženy a rodiny v duchu křesťanském. 
Prosili jste.nás o několik směrnic k prak
tickému a účinnému dosaženi vašich před
sevzetí.

Shrnujeme je do těchto kapitol:
Především je to hrdá, svěží, nebojácná, 

pevná a živá vira v pravdivost a ve vítěz
ství křesťanskéhq učeni. Intelektuální a 
politické sily vice méně proniknuté atheis
mem usiluji o podvráceni křesťanské civi- 
lisace. Naproti nim vidíme značné množ
ství těch, pro něž jsou specificky nábožen
ské základy této křesťanské civilisace již 
dávno zastaralé, bez skutečné účinnosti a 
sily, kteří by však přesto chtěli zachovali 
jeji vnější vzezřeni a uspořádáni. Jsou 
ochromeným tělem bez života, nemají, co 
by postavili proti podvratným silám 
atheismu.

Vy musíte být zcela jiné. Boj může být 
tvrdý; zvláště boj za práva rodiny, za dů
stojnost ženy, za ditě a školu. Máte však 
na své straně zdravou přirozenost, násled
kem toho poctivé, rozumné myslici lidi, 
jichž je konec konců většina; máte na své 
straně hlavně Boha.

Pevná víra je víra neomezená, bez vý
hrad a bez zámlk, víra, jež se neleká po
sledních důsledků pravdy, která necouvá 
před jejími sebe přísnějšími aplikacemi. 
Nedejte se mýlit, jako tolik jiných, po to
lika neblahých zkušenostech, prázdným 
snem o získáni prbtivnika tim, že se mu 
přizpůsobíte- Pamatujte si, že tajemství, 

jež vede k získáni druhých, je v tom, uká- 
žete-li jim naprosto nepochybně, že pro 
katoličku je jeji víra pevnou a plnou sku
tečností.

Pevná a živá <Xr'a je konečně ona víra, 
jež se denně projevuje pokorou, modlit
bou, oběti. Právě proto, že hodláte svěs.i 
boj se silami protikřesťanskými, jež jsou 
»totalitářskě«, musíte postavit proti nim 
v prvé řadě zákon Boži plněný a zachová
vaný ochotně, radostně a celistvě v celém 
vašem životě. Nezapomínejte — obracíme 
se především na ty, které svým věkem a 
svým prostředím jsou zvlášť vystaveny ne
bezpečí — i vy máte v sobě slabosti kles
nuvši přirozenosti; had svůdce se ani dnes 
nepovažuje za poražena: tak jako v ráji, 
tak i dnes hledí přivésti ženu k pádu, a na
chází v ni mnoho sklonů a mnoho vlast
nost), které mu při tom pomáhají. Ani vy 
neobstojíte proti těmto svodům, neuzná- 
te-li pokorně před Bohem, že k tomu po
třebujete jeho milosti. Nebudete však mit 
této milosti bez modlitby a oběti.

V boji proti dnešní nevěře a nemrav
nosti jsou všechny zdroje přirozené a vše
chny pouze lidské prostředky nedostateč
né. Vroucí sjednoceni s Kristem je v něm 
naprosto ,nezoytné; to však také předpo
kládá modlitbu a oběti.

Každý krok, který jste v těchto dnech 
udělali zde v Rimě, zanechal ve vás jistě 
hluboký dojem, protože ožívali ve vašich 
vzpomínkách křesťané z prvních dob Cír
kve. Oni křesťané byli muži a ženami 
oběti: nebylo by jim jinak bývalo možno 
dobýti vítězství nad nenávisti, bezbožností 
a\poživačnosti, jejichž pouhé vypravováni 
nás naplňuje obdivem a uchvacuje samot-t 
né nevěřící. Je snad dnešní situace tolik 
rozdílná od tehdejší? Bylo přece právem 
řečeno: Prochází-li dnes někdo ulicemi 
velkých měst a zachová si nedotčenu jak 
svoji viru, tak i svou čistotu, patřebuje 
k tomu nemenšího hrdinství, než kdyby 
jim mel vydávat svědectví svou krví.

ROMAN PRELO2ENÝ DO VŠECH 

SVĚTOVÝCH JAZYKŮ,

FRANZ WERFEL

Píseň o Bernadette

Tato kniha pražského rodá
ka, spisovatele světového 
jména je nepochybně událos
ti na našem knižním trhu. Ro
mán ie zfilmován americkou 
společnosti 20th Century- 
Fox a patří i do Vaši knihovny 
Přeložila Jirka Fuč|ková 

Broi. rso Kčs, váz. 175 Kčs

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD 
PRAHA II. KARLOVO NÁM. J 

lil. vydáni v tisku

Zajistěte sijej u svého knihkupce!

Rijnová pobožnost ke cti Královny posv. růžence 
se bude konat po celý měsíc říjen v kostele sv. Jiljí 
u Domlnlkánů v Praze I.. Husova ul. Každý den ráno 
bude v 7 hod. mše sv. s lidovým zpěvem, večer v T8 
hoá. zpívaný kompletář, v 18.30 hod. mSo sv. s mod
litbou sv. růžence před vystavenou nejsv. Svátost! 
Oltářní, kázáni, zpívané litanie loretánské a svátostné 
požehnání. — Káže misionář P. Lukáš Mikulčik O. P. 
— Duchovní správa u sy. Jiljí srdečné zve všechny 
ctitele Královny růžencové z Velké Prahy i okolí 
k hojné účasti.

(Dokončeni z 1. sloupce.) 

druhého, křiku všude, až uši zaléhají, obdivuje
me zručnost šoférů, jak se mezi tim množstvím 
proplétají, ubohé brzdy. »Oni si Italové nccotrpi 
na dopravní pravidla, oni je jaksi neuznávají!«

Žebrající dě i. starci a stařeny v ulicích, ne
hygienické bydleni na jedné« šírané a nádherné 
výklady a přehojné zásobené obchody s veške
rým. hlavně textilním zbožím a přepychové pod
niky na straně druhé -ƒ prodej pečeného ma.-a 
vyloženého na stolech v ulicích; celé na rožni pe
čené kusy vepřového masa, z nichž zákazníku 
ukrojí žádané množství atd. Jak rády bychom 
z krásných věcí něco nakoupily — nahlédnemc-11 
ale do svých peněženek, musíme smutně dál.

Zato budí náš obdiv překrásné ovoce, rýže a 
čočka a množství a výběr zeleniny, kterou v Pra
ze nyní tolik postrádáme. Jakousi zvláštnosti jsou 
volně stojici velké reklamní tabule lékařů, hlav
ně venerologú. na pobřeži i v ulicích, hlavně na 
stanicích autobusů. Na poště se nám líbily psad 
stroje, kterých za určitý poplatek lze použiti. Po
dotýkám. že život na ulici ustává mezi polednem 
a čtvrtou hodinou odpoledne. a’e zato si můžete 
koupit třeba nábytek večer v 8 hodin.

Když po takové 3—lhodinové procházce blíží
me se ulici della Mantellete. s radostí zapadneme 
do milého útulku ct. sester Františkánek, kde to 
dýchá naším domovem.
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Nesnadné hledání 
pravdy

»La Croix« citoval nedávno berlínského 
dopisovatele New Yorl^ Times D.elberta 
CJercka o koalici mezi známým pastorem 
Niemilllerem a výkonným výborem němec
ké strany sociálně demokratické, t. j. zná
mým Dr. Schumachrem. Ke koalici prý do
šlo za účelem potíráni vlivu Vatikánu na ně
meckou politiku, který prý se Niemiillerovi 
zdá příliš silný. Tato aliance byla nedávno 
uzavřena v Hanoveru, v anglickém pásmu. 
U sociálních demokratů prý sice narazila na 
odpor, ale Dr. Schumacher je uklidnil: sta
novisko strany k náboženství tim zůstává 
nezměněno, strana může tím pouze zíákst 
nové členy a oslabit t. zv. křesťansko-demo- 
kratickou Unii, která je nejvážnější konku- 
rentkou soc. demokratů. (Zmíněnou oposiei 
soc. demokratů proti dělání jakékoliv »křes
ťanské« politiky si jistě každý čtenář snadno 
vysvětli. K lepšímu pochopeni poměrů je 
možno dodati, že rozpory mezi náboženstvím 
a socialismem, konkrétně řečeno mezi kné- 
žimi a politickými pracovníky socialistický
mi byly a patrné i dnes jsou v Německu 
mnohem příkřejší než u nás. Tyto rozpory 
se nikterak na př. neoslabily ani tehdy, když 
oboji byli zavřeni v koncentračních tábo
rech.)

Americký dopisovatel připomíná dále, že 
Niemiillerova pověst »nacistického mučed
níka« během doby značně vybledla. I svaz 
osvobozených vězňů prý ho vyloučil, protože 
prý sympatisoval s nacisty, byl antisemitou 
a nikdy prý se nacistické ideologii opravdu 
pořádně neopřel. V první světové válce by! 
velitelem ponorky, po válce pak organispval 
bojovou jednotku, která v Poruři bojovala 
proti tehdejším spojeneckým silám. Protj 
nacistům prý konal jen to. že se snažil za
chovali částečnou autonomii evangelické 
církve. V Dachau byl v t. ev. čestném vězení, 
neměl nikdy hlad, mohl kouřit; číst atd. Po 
osvobozeni americkou 5 armádou popřel prý 
pastor v jednom interviewu v Itálii princip 
národní viny německé, hájil prý ty, kteří 
bojovali za Hitlera, jako by bylí plnili pro
stě svou vlasteneckou povinnost. Stejně prý 
za své cesty ve Spojených státech tvrdil, že 
antisemitismus v Německu je dnes mrtev, 
ačkoliv to není pravda.

Americký dopisovatel končí: Podle poli-' 
tických pozorovatelů .berlínských utvoří Dr. 
Schumacher a pastor Niemöller dvojici dob
rých partnerů, protože oba jsou především 
pangermány.

»La Croix« ukončuje svůj referát po
známkou. že ponechává odpovědnost za vše
chna tat.o tvrzeni americkému dopisovateli, 
od něhož je cituje.

Co na to říci? Nejednou jsem připomínal, 
jak hluboko jsou nacionalistické bjudy 
v srdci téměř každého Němce, i křesťanské
ho Němce. Nemohli bychom se tedy nikterak 
mimořádně divit ani Niemullerovi. Nemáme 
též žádný zvláštní zájem na jeho obhajobě, 
kromě všeobecného zájmu hledat vždy a ve 
všem pravdu, af se týká kohokoliv. A pod 
tímto zorným úhlem to není s Niemúllerem 
t?k zlé. Je pravda, že byl v Dachau v t. zv. 
čestném vězení, kde se mu žilo dosti pohodl
né. Tó lze však vysvětlit takto: Byl zatčen 
ještě před válkou, již asi r. 1934 nebo 1935. 
.Jeho hodnost námořního důstojníka ze svě
tové války mu proto v době, kdy gestapo ne- 
povolilo ještě tak zcela .svému barbarství, 
pomohla k mírnějšímu způsobu vazby.

Co se týká jeho smýšleni o německé vině, 
zde se údaje dopisovatelovy velmi rozchá
zejí s tim. co jsme dosud z jeho úst slyšeli.

'V »Katolíku- ze dne 7. dubna 1946 
v článku »Modla nacionalismu« jsme při
nesli toto jeho vyznáni: »Všechny národy se 
dopustily mnoha vin. Ale souhrn německých 
zločinů je větší, příšerně větší než zločiny 
všech ostatních národů dohromady. Dokud 
to na sebe veřejně nevyznáme, zůstane v nás 
něco shnilého. Naše' duše nenalezne pokoj. 
Musíme prohlásit otevřeně, že jsme vinni na 
nacistických vraždách, že jsme vinni vraž
děním německých komunistů, Poláků, židů 
a obyvatelův územích, okupovaných němec
kým vojskem. Musíme žádati na soudu svě
ta. aby potrestal naše zločiny, hlasitě pro
jevit svou lítost a žádat pokorně své oběti za 
odpuštění.«

V -Katolíku« ze dne 12. ledna 1947 jsme 
přinesli jiné svědectví Niemiílierovo: »Proč 
bylo v Dachau pouze čtyřicet pět protestant
ských pastorů proti čtyřem stům padesáti 
německým knéžim katolickým?« A dále: 
»I dnes je ještě nesčetný počet takových, 
kteří se ptají: bylo to skutečně tak strašné, 
jak to noviny líčí? A já odpovídám stále: Ne, 
to nebylo tak strašné, to bylo ještě stokrát 
strašnější.«

Výpočet těchto vzájemně sí odporujících 
tvrzení může mít aspoň jeden dobrý výsle
dek: Připomenout nám. jak komplikované 
jsou lidské věci, jak těžko se v těchto otáz
kách pravda nalézá, jak musíme být opatrní 
a umírněni nežli si nějaký definitivní úsu
dek učiníme. Tento případ Niemiillerův je 
totiž jenom jeden z nesčetných případů po
dobných. ak.

Alexander H e 1 d 1 e r:

Svatováclavská mše
Tento název vybaví nejednomu čtenáři 

vzpomínku na pohnuté události z roku 1848 
nebo na půvabnou Nerudovu povídku. Ne
měli bychom.se však zamyslet také nad svato
václavskou mši v nejprostšim významu slova: 
nad mešními texty, ktere Církev čte a zpívá 
v den jeho svátku? Mám na mysli texty čes
ké církevní provincie; jsou zcela odchylné od 
textů moravských a do jistéuniry i od textů, 
předepsaných v celé katolické Církvi. I zde 
jsou ovšem jen hlavni modlitba (oratio, col
lect») a epištola původními hodnotami, ale 
celek je nicméně sestaven velmi příhodné a 
výjnluvriě. Korunovační .avatovádavská my
stika, tak zdůrazněná Karlem IVl^má v tomto 
mešním fjormuláři jesjnou, ale jasnou ozvěnu.

Ve zpěvu vstupním i p.o epištole zazní/á 
20. žalm (cituji podle J. Hegera, Žalmy. 1989). 
Je to děkovná modlitba a zbožné blahopřáni 
králi pp dobytém vitézstvi. Ve své nábožen
ské emíasi nutí dnes mysleti na vítězství 
Krále králů, ’Krista, a s nim též'n a vítězství, 
byť neviditelné, jeho nejvěrnéjšich bojovní
ků, svátých mučedníků. Ale jak výmluvné 
působí tato slavnostní píseň-ve svátek mučed
níka, který již na zemi byl opravdu panovní
kem a který je jako nebeský vévoda i nadále 
uctíván .svým národem!

»Ze sily tvé. Pane, se raduje .král,
velice jásá pro vítězství tvé.
Ty jsi mu naplnil srdce jeho pláni, 
po čem rty jeho touží, neodepřely 
Vstříc jsi mu vyšel s žehnáním a zdarem, 
dal’s korunu zlatou mu na hlavu,..«

Škoda jen, že i v našem textů’místo původ
ního »raduje se král« uvázlo schematické 
»spravedlivý« z obvyklé liturgie mučedníků. 
Ale jak krásně se zrcadlí symbolika svato
václavské koruny, sppčivajici na lebce Václa
vově a jen propůjčované jeho pozemským ná
stupcům, ve slovech: »Dal’s korunu zlatou 
mu na hlavu!» Václav je dodnes mystickým 
vládcem teto země a všichni, kdož spravují 
její osudy, se musí sami sebe ptáti, zda tak 
činí v jeho duchu. Běda usurpátorům kteři 
by nechtěli zastupovati ducha Vévodova nebo 
kteři by byli ochotni vydati jeho dědictví ci
zincům! Po všech temných bouřící} Vácia.v 
znovu a znovu vítězi. Nejen o jeho historic
kém mučednictví, nýbrž i p jébp křestansky 
národním patronátu platí vždy znovu: »Že 
sily tvé, Pane, se raduje král, velice jásá pro 
vítězství tvé ...«

Tutéž myšlenku zdůrazňuje žalm 8. ve zpě
vu k obětováni:
»Dal’s korunu cti a slávy mu na hlavu, 
odevzdali mu vládu nad dHenrrukou svých.«

Buďme si opravdu vědomi, že náš národ je 
»dílo rukou Božích« ve všech svých pravých 
hodnotách obecně lidských i kmenové a kul
turně svérázných. To je skutečnost, která po
vzbuzuje i zavazuje. A vládu nad tímto dílem 
svých rukou svěřil Bůh Václavovi. Nejen- po 
několik let jeho pozemského panováni. Pro 
toho, kdo věří v Prozřetelnost a kdo má 
aspoň tušeni o působení Duch» Svatého v lid- ...... ....... „___ r
ských duších, není ono ustavičné »Vévodo stvi sním nám radovali se’’popřej.í 
české země, kníže náš ... Ty jsi dědic české 
země...« ani náhodou ani pouhou básnickou 
hyperbolou. Rozhodné tu běží o velmi výraz
ný případ »obcování svátých«, o neobyčejné 
vyhraněný patronát, tedy .o duchovni sku
tečnost.

Ale není to jen skutečnost, nýbrž stále zá
roveň i program a úkol- Jde o to, «by duch 
Václavův, tedy D.ueh Kristův, opravdu vládl 
tomuto dílu rukou Bojích. K tomu je třeba 
nejen nebeské přímluvy světcovy, nýbrž i po
zemského následováni jeho vzoru. K torny 
směřuji ostatní texty svatováclavské mše. 
Všimněme si alespoň některých. Charakteris
tika mravního profilu Václavova, který má 
býti každému 'Cechu vzorem,. je vyslovena 
stupňovým zpěvem z žalmu 111.:

»Jest blažený muž, který Pána se boji,
který ma zálibu v příkazech jehp.« SOT ornr.nqw, „, n_, „„ -----

Jen pod tou podmínkou se na venke rodině hannl doprovod) Plive vySla v krásní a dob,« čitalpé 
Václavově i n* každé jednottívé české rodině 
plwLnè spin) i pn^hb daJ&fco ver£e: s.
' ■ —...... ............ - "■ ■ ■ 1 y ■ ■ ■

»Mocné bude na zemi semeno jeho, 
rodu jeho pobožní žehnatí budou.«

Na každém jednotlivci a na každé rodině 
záleží mnoho. Ale pamatujme, že od průměr
ného davu nelze natrvalo žádati heroismus 
a že je tedy úkolem státu a jeho vládců, aby 
mb umožnili a usnadnili zachováváni Božích 
přikázáni — křesťanskou výchovou, sociální 
spravedlností, zvláště vzhledem k početným- 
rodinám, péčí o veřejnou mravnost atd. Proto 
je čteni z Knihy moudrosti (6. 10—22, Heger, 
1946) zřejmé míněno jako dutklivé napome
nutí svátého Václava všem českým vlada
řům, presidentům, ministrům a politikům 
vůbec:

»Nuže, králové, slyšte a búďte rozumní, 
učte se vládcové zemských končin! 
Neboť Pánem jest vám svěřena vláda 
a panství Nejvyššim, 
který probádává vaše skutky 
a prozkoumává vaše úmysly, 
protože, ač ministři jeho říše, jste soudili 

nesprávné 
a nezachovávali jste zákona 
a nekráčeli jste podle Boži vůle. 
Přispěchá na vás strašlivý a brzy, 
neboť bude přísný soud s držiteli moci. 
Nepatrnému lze prominouti ze soustrasti, 
$le mocni budou přísně potrestáni. 
Neboť Vševládce se neostýchá osob 
a nebojí se vysoké hodnosti.
Neboť Št yořil malého i velikého 
a stará se stejně o všecky.
Ale mocným hrozí přísné š,etřeni.
Na vás tedy, vládcové, se slova má 

obracejí, 
abyste se naučili moudrosti a nehřešili. 
Něhot kteří světí svaté, za svaté uznáni 

budou, 
a ti, kteří jsou poučeni, dojdou 

ospravedlnění.

Nuže, vládci národů, máte-li radost , 
z trůnů a žezel, 

mějte úctu k Moudrosti, abyste vládli 
na věky!« 

Může s? ovšem státi, že ti, kterým jsou tato 
sloya určena, zůstanou hluší- Pak nezbývá, 
leč aby aspoň duchovni a mravní elita ná
roda za každou cenu pronesla dědictví Václa
vovo dalším pokolením, čerpajíc ve svých 
bojích a strastech sílu a útěchu z mučednic
kého vzoru světcova, jehož motiv zaznívá 
evangeliem i zpěvem k přijímání: »Chce-ti 
kdo za mnou přijití, zapři sám sebe a vezmi 
křiž svůj , a následuj mne,- (Matouš 16, '2.4.)

Za všech okolnosti však zůstává v našich 
rukou mírumilovná a přece nade všechny 
atomové přízraky pro čas i pro věčnost účin
nější zbraň modlitby. 26. záři Církev prosí: 

»Bože, jenž js;-svátého Václava palmou 
mučednictví z pozemského knížetství do slá
vy nebeské přenesl, na jeho přímluvy nás ode 
všeho milosrdenství ochraňuj a ze spoječen-

Akademie křesťanská
v Praze 11, Národní třída 6 

trvající již pfes T5 tet, provádí svým para- 
nientnjm .ústavem a s nim spojenou umělec
kou školou vyšívaná roucha bohoslužebná 
poule původních nákresů našich umělců a 
pfesne podle liturgických předpisů.

Dodává veledústojným farním úřadům a 
vd. duchovenstvu kostelní prádlo, boho
služebné nádoby, jakož 1 ozdobné předměty 
pro chrámy

Foířcbujcte-li předmět bohoslužebný neb 
ozdobný pro svůj chrám, obraťte se s důvě
rou na nás. Poradíme Vám a vzorné Vás 
obsloužíme.

Příručka k pobožnosti k av»t>m č«>k.vm patronům 
obsahuncj jjtanie a zcela nově písně * modlitby X na
jím svátým ochráncem (t 3 notami pro zpěváky b var
hanní doprovodí právě vytla v krásně a dobte čitelné 
úpravě ,0 32 stranách. Cena Rčs 10.— mimo poštovné. 
Expeduj«: Svatováclavská Liga. Praha rv. Hradčanské 
něm. 8. •

Čechové svátému Václavu v roce 1947 a 1948
rlokáží trvoji vděčnost, úctu n oddanost naprostým pracov
ním klidem, účastí na bohoslužbách a na slavnostech k jeho 

poctě pořádaných.

• Dále se ozdobí o svátku svátého Václava zvláštní obětinou 
Svatováclavskou, jež bude nejen slavnostním odznakem * trvalou 
památkou na dvouletí 1947/19J8, ale i projevem jejich vůle, aby 

svátek svátého Václava byl slaven jako svátek zasvěcený.

a Oběhnu objednají hromadně, nejlépe prostřednici ví» farního úřadu, 
spy »kre byla jedfiotná, úplps a co nej úspěšnější, na adresu:

SVATOVÁCLAVSKÁ LIGA

TJniv. prof. Dr. Jan Merel!Úvod do četby 
Nového zákona. Brož. 110. váz. 130 Kčs. 

G. K. Chesterton: Svatý Tomáš Akrinský. 
Brož. 63. viz. 85 Kčs,

A. C. Beals: Katolická církev a mezinárodní 
řáít Brož. 100. váz. 120 Kčs.

Dr. Jos. Kubalik: Papežská neomylnost a její 
ohlasy v zrmloh slovanských, zvlááté čes
kých. Brož. 60. váz. 80 Kčs.

Jacques Marltain: Kbsrfaaský humanismus. 
Brož. 95. váz. 120 Kčs, v tisku.

Francesco Vito: Srmiální reforma podle kato
lické nauky. V tisku, vyjde na podzim.

Wilhelm Ropke: Kráse ďneáni sjrolečnoatl. 
V tisku, vyjde mi podzim.

P. J. Caadajev: FHvsofk-ké Haty. Brož. 80. 
váz. MO Kčs. v tisku.

Ch. Dawson: Pokrok a nšlroienství. V tisku, 
vyjde na podzim.

Max Picard: Hitter v nás. V tisku, vyjde 
na podzim.

Jan Hay-E. Linklater: Britaurite osamo
cená. Brož. 90, váz. 110 Kčs.

Vyžádejte »i na ukázku. 
Obdržíte ú vdech knihkupců.

Nakladatelství Universum
Praha II.. Václavská u 1. 12.

I na Kladensku zase žije víra
V těchto’ dnech navštíví J. E. Msgr Dr Jo

sef Beran, arcibiskup pražský, hor. místo Klad
no u příležitosti dvacetiletého jubilea kostela 
sv. Václava v Eozdčlovč Zástupci MNV mu bu
de odevzdán diplom čestného občanství jako 
nejvyšši pocta, jež mu město může prokázat.

Kladno představovalo v posledním půlstoletí 
ohnisko radikalismu jak sociálního, lak politic
kého a náboženského. Byla to především jeho 
periferie, dělnické osady: Rozďělov. Motyčín, 
Hnidousy, Dubl, z nichž tento radikalismus 
hlavně vycházel.

Pražští arcibiskupové srazili se poskytnout 
tomuto důležitému průmyslovému středisku co 
možná největší duchovni pomoc. Kardinál 
Skrbenský postavil před první světovou válkou 
kostel v Hnidousích, když sousední Motyčín ko
stel odmítl. Arcibiskup Dr Kordač vystavěl ko
stel sv. Václava v Eozdělově a vydatně pomá
hal přj stavbě kostela v Kročehlavech. Tehdejší 
obecní zastupitelstvo v Rozdílově protestovalo 
až u Ncjvyššího správního soudu proti stavbě 
kostela a utěšovalo se. že na konec bude musit 
arcibiskup kostel zbořit. V den jeho svěceni 25. 
záři 1927 se konaly současně dva protestní tá
bory. ,

Rozvášněný lid, tehdy rpztřištěný do nesčet
ných politických stran, nechtě! pochopit, co je 
mu k prospěchu a pokoji. Teprve doba utrpení 
a ponížení okupace odstranilo poněkud politické 
přehrady a sjednotilo kladenský lid kolem sv. 
Václava, jenž, se stal jediným zábleskem nadě
je. Na Pankráci a v Terezině se sešil a poznali 
dělníci rukou i ducha, tam nalezli zase cestu I ke 
knězi. '

Kladno, černé bouřlivé Kladno, první ode
vzdává svému arcipastýři diplom čestného ob
čanství tohoto zněni:

Staroslavné horní město Kladno, zahaleně 
dýmem továrních komínů a znějící údery hor
nických kladiv, v uznání muži, který v dobách 
útisku českého národa statečné snášel útrapy 
v mučírnách na Pankráci, Terezíně a Daehou. 
aby pak k radosti svobodného lidu českosloven
ského zasedl na stolec svatovojlčšsky. po jedno
myslné volbě místního národního výboru roz
hodlo se jmenovali J. E. Msgr Dr Josefa Berana, 
arcibiskupa pražského a primase českého, čest
ným občanem horního města Kladna. Tento list 
se pak dává v radostném povzneseni mysli v den 
jeho příjezdu mezi lid práce a viry, aby po 
všechny časy hlásal úctu a lásku kladenského 
Jidu k svému arcipastýři.

Dáno v horním městě Kladně, dne 10. měsíce 
záři L. P. 1947.

Jaroslav Špaček, předseda MNV.

ZArcibisfcupskékonsislořevPraze.
Věc: Poskytováni podoor r,a Dřinravné 

práce pro zřizování nebo opravu 
poškozených stavebních obiektú.

Na základě výnosu ipinisterstva ikolsfvi ze 
dne 28. srpna 1947, č. B.-2n”.5ló-47-v/a. upozor
ňuje ZNV v Praze na vyhlášku ministerstva 
techniky ze dne 21. srpna 1947. nublikovanou 
v úředním listě republiky Československé, část
ka 134. ze dne 27. srpna 1947. I. díl nařizovaci 
na str. #76 pod č- 911. kterou se vydávali směr
nice pro poskytováni podoor na přípravné práce 
pro znovuzřizeni nebo opravu po
škozených stavebních obiektú. jeli
kož bude vzat zřetel iedině na žádosti, které bu
dou minislerstyu techniky předloženy neinozdějl 
do 15. října 1947.

Žádosti ie nutno Instruovatl způsobem ve vy
hlášce uvedeným.

O podáni žádosti budiž z evidenčních důvo
dů uvědomělí ZNV v Praze (odd. XVni/11 a mi
nisterstvo školství a osvěty pouhým nrůpisem 
podávané žádostí.

Rudolf Dörner, vicekancléř.

Publikace M. R. Junové v Tasové
Sv. Vincenc Fer.:
Duchovni život .... váz. Kčs 45,-
Dr. P. Svach O. P.:

Charisma apoštolátu . . . Kčs 52.—
Dr. K. MiklikCSsR:
Kritické studium........... Kčs 60.—
T. Vodička:
Stavitelé věži (liter, studie) Kčs 62,—v Praze IV., Hradčanské nám- č. 8 (telefon 617-70)

bychom.se


Z Holandska Církev a situace
Podobně jako u nás ostatky sv. Vojtěcha, tak 

se i západní Evropoů vydala na pouť socha P- 
Mane z Fatimy. je to,umělecky zhotovená ko
pie. určená jako dar sv. Otci. Putuje tedv do 
Věčného města. Přivykli jsme už na zprávy o 
nepfehledných zástupech lidi, o velikém nadšeni, 
o manifestacích. Ano. to všedxio (atiinskou sochu 
prarázi. Viděl jsem její příchod do Holandska. 
Belgičtí biskupové šli pěšky v průvodu ® růžen
cem v rukou aí na hranice, kde čekali biskupové 
holandští, letadlo sypalo květy na cestu, lidé 
«táli všude, kde jen bylo možno stát nebo se 
aspoň držet, všichni s růženci. Ale největší Chválu 
o »vítězném pochodu Naši Peak jsem slyšel 
z úst jednoho belgického kněze: »Bylo nás du
chovních mnoho, ale všude, kam jsme přišli, byl 
velký nedostatek zpovědníků.» Od 3. do 8. záři 
se zdržela socha v Maaslrichtu při velkém ma
riánském kongrese, k němuž sám sv. Otec před
nesl radiem své blahopřáni a jmenoval utrech'- 
ského kardinála Jcciga svým legalem. Místo bylo 
zvoleno ideální. Maastricht je jedno z nejstaršich 
měst západni Evronv, a co zvláštního. zachovává 
svůj starobylý ráz. Dosud tu stoji velká část 
hradeb, bašty, úaké ulice, vysoké gotické a ro
mánské věže mnoha kostelů, z nichž nejpamát- 
nějši je basilika s milostnou sochou Hvězdy 
Mořské z desátého století. Celé okolí bylo nyní 
bohaté vyzdobeno a za noci pohádkově osvětleno. 
Kostrou programu byia trojí denní zasedáni, kde 
byly postupně projednávány theologické základy 
naši mariánské úcty. Posluchačstvo bylo s po
čátku trochu odstrašeno vědeckou suchos'i a uče- 
oými dogmatickými disputacemi, plýtvajícími 
disinkcemi a latinskými citáty, ale prevails laic
kého živlu si brzy vynutila populárnější podám. 
Sio o to. aby kongres byl také slavnosti lidovou. 
A nikdy bych byl nevěřil, že střízliví Holan
ďané mají ještě tolik smyslu pro folklór a lido
vou obraznost. Víc než dvě hodiny to trvalo, než 
přešel kolem mne alegorický průvod, zobrazující 
tajemství růžencová, litanii loret taškou a místní 
dějiny křesťanství. Nebyla to maličkost, vždyť 
těch symbolických oaob bylo přes tři tisíce, tři 
králové jeti na přiklad na opravdovských vel
bloudech s hejnem papoušků, pastýři betlémští 
hnali opravdová stád« ovci a dobytka, místní 
svati si sebou vezli veliké modely svých kostelů. 
Slovanské srdce ve mně zaplesalo, kriyi jsem 
uviděl odraz Matky Boží Censtoehovské. polské 
kroje a iedgu korouhev chorvatskou Byl prý 
tam i praporec českých horníků z Heerlenu. bo
hužel m| unikl. Měli jsme tu ostatně být původ
ně zastoupeni čestněji. Se sborem -Křížkovdký« 
pořadatelé delší dobu vyjednávali, ale v poslední 
divili Pražané telegraficky odřekli.

Když jsem už u těch lidových slavností, ne
smím zapomenout na večerní »massovou hru«. 
Po způsobu středověkých mystérii zpracovali 
místo; mariánské legendy a světové události po
slední doby v jednotný motiv: Maria — protiv
nice satanova. Pro scenerii bylo potřeba vystavět 
na velkém náměstí opravdové pískovcové hrad
by a věže, aby se tam vešiy nejenom zástupy di
váků. ale především zástupy účinkujících, píši 
tolik o těch lidových slavnostech, není divu. jsou 
nejvíce nápadné. Ale i lidové večerní pobožnosti 
byly pěkné. Skoda jen, že tu nemají opravdových 
národních písni. Z těch, které máji, znaii všichni 
obyčejně jenom první sloku, a tak všechnv po
kusy o společný zpčv pochybně skončily. »Však 
my tu nejsme pro zpíváni!« dodal mi jeden do
morodec na omluvu. »Jen když kongres prospěje 
úctě mariánské a posílí katolické smýšleni!« 
A v to doufají všichni-

Český bohoslovec T. J. studující v Holandsku 
nám zde popisuje pozoruhodný projev nábo
ženského života, jehož jsme si skoro nevSimU. 

fJeho líčeni íe zajímavým příkladem, jak lže 
spojití vysokou moderní kulturu s opravdovou 
zbožností. Mm máme obyčejné v podvědomí ná
zor, že zbožnost je slučitelná vždy jen s trochou 
nějaké jižní nebo východní zaostalosti. A tak 
bychom se milí učit a hledět, aby i naše projevy 
Zbožnosti nabyly trochu více opravdové spontán
ností, živosti, jako jsou naše kroje — ale ty, jak 
známu, my dnes již netvoříme, do tich se jenom 
oblékáme z kuriosity. Pravého života dej nám 
více. Pane! Pozn. red.

Mariánská daň. Jak bylo Již oznámeno, koná 
»e s měsíci říjnu r kalollckycíi rodinách v arcidiecesi 
praúkč domovní sbírka pod Jménem Mariánská daň 
kalnliku. Výnos sbírky Je určen na duchovni potřeby 
aijjdieccse zyiásté v pohraničí, kde pro veliký' ne
dostatek knězi ntusi být v opuštěných farnostech vy
držováni pomocnici duchovní správy i řad laiků, kteří 
udrlují katolický náboženský život v opuštěné ƒ*,- 
nosll a připravují vše k bohoslužbám pro občas do
jíždějící kněze. Apelujeme na dobrá srdce věřících, 
aby. I když Je sbírka dobrovolná, výsledek její byl 
co největší. Dokažme, že sí vážíme duchovních hodnot 
v národě, zvláště nejvyššího dobra. Jímž Je sám Bůh 
a katolické víry v Nčbo, že Je dovedeme podporovat 
a také si je prakticky zachovat. Očekáváme plné po
chopení katolíků, což bude i projevem vděku našemu 
arelpastýři, z Jehož podnětu se sbírka koná.

Svatováclavské oslavy v Praze 1947
V sobotu 27. září 19471

Pouť k hrobům svátých českých patronů
započne v 17 hodin^v basilice sv. Jiří na Hradčanech.

V neděli 28. září 1947 ve veleebrámu sv. Vítal

Mše svaté od .6. hod. ranní.

9 hod. slavnostní kázání,
9.30 hod. pontifikál™ mše svátá,
15 hod. prosebný průvod
s ostatky sv, Václav, z velerhrámu sv. Víta po Hradčanském náměstí,

v 10.30 bodlu na Václavském náměstí u pomníku sv. Václava t

Mše Svatá za blaho českého národa
S PROJEVEM J. EXC. njdp. arcibiskupa Dr. JOSEFA BERANA.

Fridrich Druhý, zvaný donedávna Veliký, byl 
neinopulúrnějšim představitelem pruského Ně
mecka, a bylo o něm plno anekdot. Jedna z nich 
měla 'Ukázat — cvšem oslavovat! — jeho zcela 
realistického ducha. Přišli hlásit králi. že kterýsi 
občan si stěžuje na křivdu; že je s králem ne
spokojen; že ho odsuzuje- Zeptal se Velký Fric: 
»Kolik tisíc mužů může postavit?« — Naznačo
val. že poněvadž poddaný nemůže mobi lisovat 
armádu, nemá jeho ná^or a cH naprosto žádného 
významu, a slovn. kritika se mu může (v zájmu 
svobody tiskui dovolit. — Tak nějak se dnes divá 
mnoho lidi na C;i‘kev a na papežství. Jsou to 
lidé, kteří obezřetně odhaduji všechny vztahy 
zbrojeni; mají svůj úsudek o válečném poten
ciálu. o těžbě uranu o atomickém tajemství, 
o jeho pravdépočdbném odcizení, o knize pana 
Kravčenlca. o pamětech mladého Roosevelta, o 
bakteriologické Zbrani, a shodnou se konečné na 
tom. že jediné mocnosti, které dnes lze brát váž
ně. jsou SSSR a USA. Neboť,— jen tyto dvě 
mají možnost vážně snížit počet lidstva ... Tedy 
katolická Cirkev nemá významu, neboť žádný 
z těchto soupeřů na ni nemá zájmu.

Vedeni slovanského bloku, tak řeknou má 
záporný postoj k Církvi. Každou chvili může zá- 
padnická propaganda nebo také sršatější kulturní 
levice citovat z Izvěstijí nebo jiného sovětského 
časopisu nějaké útoky na Vatikán; nepohrdá se 
ani nejanrióy informaci, že byl papež za války 
na straně nacismu; plody této propagandy je 
vidět na státním glajchšaltovaném školství v ně
kterých zemích, na procesech knězi a biskupů 
v jiných. Co tady, prý, může Církev získat od 
vítězství Východu? Ale zároveň — ao pro ni zna
mená Západ? Západ, totiž psotislovanský kapi
talistický Západ, má za sebou proJkaiolickou mi
nulost: nemá cltj pro Církev a vl. že Církev 
nemá cit pro něj. Proto také tento určitý Západ 
energicky odmítá katolické pozůstatky v evrop
ské politice, a tuto reakci hledí vyloučit z bu- 
doučí úpravy. Časopis »Práce« je sice velmi roz
čilen. když někdo pro to Západ kritisuje a když 
doloží. že katoličtí tradicionalisté nemají co oče
kávat od kapitalistického světa; »Práce« si pa
trně neuvědomuje co tento antiklerikální. antl- 
historický postoj kapitalistického Západu zavinil 
po první válce. Titíž pánové kteří tehdy sabo
tovali katolickou samostatnost Bavorska a finan- 
covalj vybaveni pruského průmyslu, jsou dnes 
ochotni v tom blahodárném díle pokračovat; 
»Práce« je nedovolí kritisovat a přeje si nejspíš, 
abychom raději viděii zase sjednocené Německo 
— snad zase až ke Znojmu ■..

A v každém případě. Církev odmítá být pro
pagandistickou nebo poiitickou oporou kapitalis
mu. a lim spíše odmítne být hlasatelkou taženi 
oroti Slovanům: z čehož ly.e bezpečné usuzovat, 
že nepřátelé Slovanstva pro ni ničeho neudělají. 
Církev tady nedisponuje žádnými mocenskými 
orostíedky. A vime. co znamená ve dvacátém 
století němí' moc! To znamená, nemít ani maje
tek. ani vzděláni, ani svobodu slova, ani lidská 
práva: všecko je dovoleno proti tomu kdo se 
dostal pod kola... A to že má být situace té 
Církve která vždycky odmítala Chelackého a 
Toliáoje. která » vždycky budovala hierarchii, 
kanonické právo, církevní stát? To že je Cír
kev. jejíž viditelná hlava nese trojnásobnou ko
runu a nazývá se otcem císařů a králů, řidičem 
okrsku země?

Tutéž nechápavou otázku už jednou položili: 
»Tedy král jsi ty?« A odpověď byla tato: »Krá
lovství mé není z tohoto světa. Kdyby z tohoto 
světa bylo království mé. služebnici moji zajisté 
by se bránili, abych nebyl vydán lidu; ale nyoi 
království mé není odtud...!«

Tímto konstatováním ovšem pro mnohé je 
situace jasna. Opět se opakuje předešlý výjev: 
jeden odchází s útrpným úsměvem a pokrčí ra
meny: »Co je to — pravda?« druzi vzkřiknou 
vespolek: Ne tohato. nýbrž Barabáše! (Byl pak 
Barabáš lotr.) A odcházejí spokojeni, že máji 
všecko co Církev měla a nemá. Jejich učeni šiti 
ministerstvo propagandy, jejich moc chrání 
partajní vojska, jejich nepřátele stihá Gestapo; 
není už církevních škol, neni křižáckých vojsk, 
neni inkvisice na ochranu Církve- »Kdyby z to
hoto světa bylo království mé. služebnici moji 
zajisté bránili by; ale nyní království má neni 
odtud!« A oralo je možno zbytky církevních škol 
zabrat, kláštery rozpustit, snad i kostely zbou
rat a ničit staleté instituce, na nichž Církev vy
stavěla křesťanskou Evropu... Co pocítí kato
lík. když se přfed jeho očima rozbíjejí složky cír
kevního života? Co cítí nad troskami chrámů 
varšavských a mon:ecas»inských. pfed osiřelými 
chrámy v Mexiku a Chorvatsku. nad nepatrný
mi zbytky, zlomky a pozůstatky, jež tu i onde 
zůstávají z kvetoucího a rašícího živého chrá
mu jeho Církve v mnohých zemích? Neni těžko 
si uvědomit!, které je smýšleni Církve samé při 
takovém pohledu. Neboť smíme myslit, že co zpi- 

vals lyra Andělského učitele o svátostném Těle 
Kristově, to že -platí i síran orgánu jeho mystic
kého těla, jeho svaté Ciťkve. I pějeme pádnými 
rytmy: »Fracto demimi sacramento....«

1 když pnk se sváto» láme, 
nezakotísej. vždyť známe, 
totéž ve zlomku že máme, 
co je v celku ztajené;
věc se nijak nerve v dily, 
znamení jen rozdělili, 
tím pak neitbeěou sily 
věci vyobrazené.

Tento a ne Jiný je poměr vnějších organisač- 
nich a výtvarných forem katolického života, a 
vnitřního duchovního principu. který tento život 
tvoři, a po libovolném potadi pohrom znovuvy- 
tvóři. Věřím v Ducha svátého, panujícího a ži
votodárného’ — to je katolické vyznáni. Odtud 
náš klid vůči atomické 'hrozbě. Ano. vime: tak 
jako novoyorské mrakodrapy se mohou v něko
lika núnu šeh zřítit, tak jako jediný- nálet může 
obrátit v ssútiny bélokamennou Moskvu, tak 
může klesnout v prach i báň szatopetrská. Může 
zasypat papeže: proč ne? Všelijakými způsoby 
Skončili napežové: -lapidati šunt, sečti šunt. ín 
oedsione gladii martui sunt...« proč by neze
mřel atomickým výbuchem oapež? Může tak 
umřít papež; ale Papež, ovšem neumírá. V tom 
je rozdíl.

Neboť různé jsou rozměry, v nichž lze srov
návat mocnosti. Papež měl za této války asi 
čtyřista mužů a Hitler asi dvacet milionů: Hitle
rovo učeni vydrželo' dvaadvacet let. a papežovu 
po devatenáctis:ech ještě drží. Kapitalismus p.o 
dvěstěpadesátí letech (počítáno od anglické re
voluce) nezdá se náramně svÉži. kdežto stoleté 
jubileum manifestu bude docela živé; atomické 
zbraně mají oba, a Církev je nemá, — A kdož 
vi. snad je má? Snad přece ona disponuje tou 
moci, jež dovoluje a zabraňuje otřásati zemi? 
Talc aspoň je psáno: »Země se otřásla a upoko
jila když vstal k soudu Hospodin; aby spasil 
tiché na zemi...« Tak je to: otřást zemi dove
dou. zdá se. i druzi; ale upókoiit zemi? Spasit 
tiché na zemi? Ať se přihlásí! A komu konečné, 
je slíbeno, že zemi vládnout budou? Ze synové 
Boži slouti budou? Ze potěšeni budou? Těm. 
komu je zaslíbeno království nebeské. Blahosla
veni chudi duchem, je řečeno. Duchem — neboť 
Duch se neptá po velkých mužicb ani po lido
vých masách, neptá se. jerli to proletář nebo cí
sař. kdo se dovedl odpoutat od tohoto svila; ale 
těmto lidem slihi.1 království nebeské, a na zemi 
pokoj lidem dobré vůle. »Hledeie tady nejprve 
království nebeské a spravedlnost jeho- — tedy 
ne světskou, mstící, nýbrž nebeskou, odpouštějící 
a milující — »a to ostatní bude vám přidáno.« 
Vime tedy co máme myslet i dělat v dnešní si
tuaci. a ve všech situacích, až do skonáni světa.

■ Jindřich Středa.

RNDr Artur Pavelka:

Na prahu vojenského roku
I když nováčkové nym nastupuji v různých 

tcrniLuec-h po celý lémč-r luk. přx-ce jen hlav
ním nástupním dnem zůstává tradiční 1. ří
jen. Kdo byl vojákem, dá mi za pravdu, že dva 
roky vojenského života dovedou pronikavě za
sáhnout! do duše dozrávajícího mladého muže. 
Za války jsme ovšem na vlastni vojenský náš 
život nemysleli. Po revolucí jsme pak prožívali 
vojnu revolučně mimořádnou, pak přišel pra 
mnohé starší ročníky zcela kratičký výcvik, kte
rý nebyl s to vtisknouti nováčkům dosti vý
raznou pečeť vojenskou, zejména ne pravého 
vojenského ducha. Teprve nyní nastupuji po
zvolna ročníky, které věnuji plné dva roky služ
bě ve zbrani.

Tu se naskýtá otázka do svědomí: všímáme 
si po zásluze mladých mužů nastupujících k pre- 
senčni službě vojenské? Sdružujeme jinochy 
v Orle, v SKM, ve spolcích katolického student
stva, v Legio angelica, ve larnich odbočkách 
Katolické akce. — dáváme jim však také na ce
stu výzbroj, aby obstáli v tomto svérázném ži
votním prostředí a aby se vrátili jako praví ví
tězové do života občanského?

Jak vznešené posláni by plnil duchovni, kte
rý by si pozval své rekruty do schůzky, kde by 
jim vyložil, jak trvalý vliv bude miti dlouhá 
vojenská služba na jejich celý život a jak mu 
na tom záleží, aby s! zachovali nedotknutou svoji 
viru, svoji čistotu a svoje zdraví. Pak by mohl 
zkušený Vysloužilý vojín vypravovat! novým 
brancům, jaký bude iejich oříchod do kasáren, 
jak mnohdy svým chováním v prvních dnech 
vojenského života by si ve své nezkušenosti 
mohli zatižiti vojenské konto na dlouhou, dlou
hou dobu. Ci myslíte, že by takový zkušený vy
sloužilec neměl pozorné posluchače, kdyby mlá
dencům vypravoval, jaké těžkosti je čekají při 
plnění vojenských povinností a jakým nebezpe
čenstvím bude vyslavena jejich mravnost? Vždyť 
společná místnost a společné zaměstnáni celé 
roty vytváří zvláštní atmosféru, ve které tak 
snadno udává tón skupina lehkomyslných mlá
denců. Stači mnohdy sděliti vlastni zážitky, aby 
nováčci pochopili, že mohou a máji sami vy
tvořit} jádro, kolem kterého by se kupili ka
marádi dobrých a zdravých zásad.

Když pak nad to duchovni oteč těmto na
stávajícím voiinům vyloží hlubší smysl povin
nosti vojenských, když vojenskou poslušnost lid
ským představeným začlení do vvšši poslušnosti 
nejvyššimu veliteli, který jest ještě nad velite- 
lem-presidentem. poslušnosti Kristu Králi, ne
bude toto pak branná výchova posvěcená Du
chem svátým? Kde byste nalezli hlubší pocho
peni poslušností ne-li v pokorných slovech dů
stojníka z evangelia, jenž pochopil, že zdrojem 
všech rozkazů jest Kristus sám: »Pane nejsem 
hoden, abys vešel pod střechu mou. ale toliko 
rri slovem" a uzdraven bude sjm můj.« A v dal
ším vysvětluje, že 1 on jako důstojník dá pouze 
rozkaz a stane se mu po vůli, jak teprve, když 
Kristus sám dá rozkaz.

A právě subordinace, poslušnost kolikrát vy

ŽaltáT římského breviáre 
latínsko-čcský. přeložil P. Babtisla Bárta 

. OFM. V tJáku. vázaný v plátně 128 Kčs. 

ifiimBký misál 
ita aMNSe, wvwtky h vita duty dny v roce.

Skvostnou óeétknou přeložil \ véehratíský 
■kanovník Th.'Dr. Antonin Stříž. Vázaný 
v plětné plodíc návrhu arch. Biótisiova 
Stornm 145 Kfts.

Dr. Jan Ev. Urban O IF M
K Boh-u

Fiíivodce duchovního života. Nvanfilo by 
dnet být kaLdika. Ikteiý by neznal a nomél 
tuto knihu. Vkusné váz. v piátné 85 Kč6.

T o ni á «É K e m p e n s k ý 
Následováni Krista

Kniha, jež ukážu je jediný a trvalý vzor 
našeho života. Kniha, v ikteré se musíme 
každý den učit. ohneme-Ji býtl křesťany. 
Krmi vyhnutí Vázaná v platné 70 Kčs.

P. Konrád M. Kuheá T. «J.
Ve šiéípěji-ch Neposkvrněné

Tento skvost je určen stejné vzdělanci jako 
prosté ženě. Nejkiásnéjfii kniha modiřteo. 
Vázaná v piátné 140 Kčs.

Prof. Dr. Cenřk Tomiéko 

Dětským dusím
Nepostradatelná kniha pro .rodiče, učitele, 
kněze, vychovatele a všechny, kdož působí 
mezi dětmi a mládeži. Brož. 87 Kčs. váz. 
112 Kčs.

Žádejte u všech knihkupců nebo v 

Nakladatelství Vyšehrad 
v Praze II., Karlovo nám. S.

Z
Útulek pro opuštěné 
a zmrzačené dívky

Praha I., Konviktská ulice číslo 14 

přijímá 

nemajetné, opuštěné a 
zmrzačené dívky ve věku 

od 15 — 4 0 let.

žaduje na nováčkovi talc velkou vnitřní oběť, že 
se imiubý duslává až do vnitřního vzdoru, že 
ztrácí sebedůvěru a odvahu vytrvali ve svých 
dřívějších zásadách. Voják vychovatel udusí po
dle potřeby takový vnitřnj vzdor trestem. Ale 
lze postujjovati i jinak. Nejsnadnéjši cestu má 
k tomuto nutnému vnitřnímu obratu vojin vě
řící. On si uvědomí, že mnohdy nerozumíme ani 
v občanském životě řízeni Božímu, že mnohdy 
zažíváme osobni bolestí a osobni škodu, Vime 
však současně, že Bůh sleduje i tehdy naše do
bro a proto přijímáme z jeho rukou vše. Přijme 
proto i vojín z úst vojenských svých předsta
vených vše, co Bůh mu takto ukládá. Tímto 
postojem se propracuje vojin současné k důvě
ře v Boha, která jej vzpřímí a nakonec zocelí.

Počáteční tyto těžkosti s pomoci Boži jistě 
šťastně pominou a vvtvoři z nováčka vzorného 
vojína, který bude poctivé a věrné konali všech
ny služby mu uložené. Doroste do nové duševní 
rovnováhy a nastane okamžik, kdy se ukáže 
v plném vojenském sebevědomí jak na kasár
ním dvoře tak po zaměstnáni ve společnosti. 
A pro tyto chvíle mu nesmi zmizeti z oči scéna 
setníka stojícího pod křižem. Voják-důstojnik 
byl zde svědkem Ježíšovy smrti, voják poznal, 
že na kříži umíral Syn Boži a veřejné o tom 
vydal svědectví. K témuž neohroženému svě
dectví o svém božském nejvyššim veliteli jest 
čestné zavázán každý věříci vojín. Mu.-i Krista 
vyznávali slovem, kde je toho potřebí, ale v prvé 
řadě musí Krista vyznávat! celým svým vojen
ským životem uvnitř i navenek. Není to jen 
vyrovnaná vojen«ká ctnost poslušnosti a přes
nosti, ale je to především vnitřní život nábo
ženský. Stručná u častá modlitba, při budíčku, 
při nástupu, při pochodu, při odpočinku udrží 
zdravé jeho duchovní napěli. Při raporlu si na 
veliteli setniny vyžádá dovoleni, aby směl na- 
vštíviti v neděli mši sv. Po zaměstnáni navštíví 
v místě posádky duchovního a horlivé véřici, 
aby se s nimi sblížil a vnitřně pookřál v jejich 
společnosti. Nemá-li jiného dobrého přitele, sjed
ná si na tiché chvíle dobrou knihu. A nalezne-li 
dobré kamarády, pak si jistě navzájem poradí 
dobrý program. Vždy pak zůstane, byť bý'byl 
sám a jediný, pevnou skalou, o kterou se roz
tříšti mravní nízkost a lehkomyslnost méně zra
lých jeho druhů. Bude se tint vice za ně modlitl 
a vlastni těžkosti za né obětovati.

Řekněte milí čtenáři, nebylo by to všechno 
velmi potřebné a velmi užitečné? K částečně 
vaši radosti vám mohu řici. že někde tomu již 
tak jest. Nepředložil jsem vám totiž svoje ná
měty vlastni, nýbrž podal jsem vám ve stručném 
přehledu nouze to, co v měsíci záři ve vhodných 
schůzkách připravuji pro své vojáky véřici Slo
váci. Myslím, že s radosti se můžeme chopiti je
jich přikladu a učiniti podle svých poměrů pro 
nováčky, co můžeme, nejen před terminem říj
novým, nýbrž i před terminem listopadovým' a 
před každým odchodem branců na vojnu. Po
dáme vzácný příspěvek k posvěceni branností 
našeho státu.
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Dr. Václav Janda šedesátníkem

2.9. záři tohoto roku dožívá se předseda Svato
václavské Ligy dr. Václav Janda 60 let. Nikdo 
by to nehádal. Dr. Janda je stále mladý, hotový 
pracovní nezmar. Věnoval se* právům, ale ne
honil se za kariérou. (Je senátním radou Nejv. 
správního soudu.) Politiky brzo nechal a věno
val se cele akci katolické. Patři k první generaci 
Ce.ké ligy akademické, která odchovala čes
kému katolictví tolik schopných pracovníků. 
Spolu se zvěčnělým biskupem dr. Ant. Podlahou 
připravil velkolepé oslavy svatováclavského 
millenia a z jeho podnětu vznikla ze seniorů 
C. L. A. Svatováclavská Liga, jejímž je dodnes 
předsedou. Třem pražským arcibiskupům byl 
obětavým a nenáročným laickým spolupracov
níkem. S dr. Kordačem organisuje v Česko
slovenské republice Katolickou akci, za kardi
nála dr. K. Kašpara stává se ředitelem arcidie- 
cesní K. A. a dnes opět zastává významnou 
funkci v C. K. A. Jeho zásluhou byl po osvobo
zeni r. 1945 důstojně oslaven svátek sv. Václava 
imposantním průvodem od jeho sochy na Hrad.

Jeho životním dílem zůstává Svatováclavská 
Liga. Nebylo snadné dát dohromady katolické 
intelektuály a po cl řídi ti je pracovní kázni a rádu. 
Jen houževnatost a neúmorná pracovitost dr. 
Jandy docílila, že vzniklo živé pracovní stře
disko, které připoutává stále větši počet spolu
pracovníků nejen v Praze, nýbrž i na venkově. 
Svatováclavská Liga stává se ústředím katolické 
laické práce a těší se stále větší důvěře cpisko- 
pátu. Vydává týdertík' »Katolíků jehož obliba 
u čtenářů je vyjádřena rostoucím počtem odbě
ratelů. V Lize Svatováclavské soustřeďuje se 
akce filmová, funguje tu diapásková ústředna 
a rozhlasová akce, organisuje se styk se zahra
ničím atd. Všecky tyto akce byly možné dik ne- 
úmorné pracovitosti dr. Jandy.

Nemůžeme, a neni to také žádoucí, líčili zde, 
co vše bylo podnikáno nebo je plánováno kru
hem pracovníků kolem dr. V. Jandy. Je to boj 
o duši národa, vedený pro vítězství Pravdy a 
Lásky k Bohu, bližnímu a vlasti pod korouhvi 
svátého Václava.

Přejeme dr. Václavu Jandovi i jeho milé 
rodině do dalšího života na Pánu Bohu hodně 
zdraví, spokojenosti a pohody duševní. —k.

Dr. Janda zblízka
Dr. Janda má mnoho kritiků. Jako každý, 

kdo pracuje. a čím raději lide se spokoiuií s kri- 
tisováním. Pohrdaje úhoři diplomacii, dovede si 
každou věc Drohlédnout neúnrosné skrz naskrz 
se soudnosti zkušeného a opatrného dělníka, zna
lého své věci. Ne. že by nerad plánoval. ale ra
ději uskutečňuje. Oceňuje věci a lidi ne podle 
řeči, nýbrž nodle skutků. Nevzplává snadno, zato 
se dovede do dila zakousnout a nepovolit. Od- 
padnou-li pomocnici, brzo znechuceni nezbyt
nosti vsedni, zdlouhavé a vytrvalé práce Dr. 
Janda dovede dřít sám. den za dnem, noc za 
noci, nevvhvbaie se ani práci mechanické.

Sám neosobni a skromný, nezískává si lehce 
laciné obliby a lidé jen pomalu přicházejí mu 
na chuť. Asi jako v známé Nerudově romanci 
o trpkém českém vinu. Sám zase také není hned 
přesvědčen a jeho srdce dobývá jenom ten. kdo 
se mu nedá, kdo ie steině vytrvalý, nezištný a 
pracovitý, jako on. Ale pak ie jeho celý pro kaž
dou dobrou věc. A tu se také objevuje, že v srdci 
tohoto nenápadného, maiomluvného a jakoby 
těžkopádného muže tkvi tvrdá odvaha a křištá- 

, lový idealismus, který dovede začínat i s holýma 
rukama a přivést na světlo Boži věci skvělé, aniž 
sám z nich má zisk či chválu.

Odvahu Dr. Janda má. Jde-ll o věc Boži, do
vede sc postavit — suaviter in forma, tortiter 
in re — i vlivům a tendencím velmi mocným 
a náročným. Je považován za málo ochotného 
a úslužného. A ie to pravda. Dr. Janda slouži. 
iak sc řiká. do roztrháni, ale nikdy neposluhuje. 
nemožno ici oodplatiti chválou ani výhodami. 
Je ze staré školy.

Dr. Janda ie zbožný a v té jeho Sbožnostl je 
tajemné kouzlo jeho plodného života. Ať milost 
Boži zaplavuje jej lijáky světla, ať tiha po
chmurných nebo bouřlivých dnů ie sebe olově- 
něiši. Dr. Janda se drží Kruhu, maje vzor ve 
svém patronu sv. Václavu. Prozradím aspoň 
toto: Modlívá se s námi starou veršovanou 
modlitbu k Panně Marii. Nejsou to věru verše 
oslnivé, mvslím si. že Docházejí ze zežloutlých 
modliteb nějaké české maminky, a Dr. Janda, 
suchý právník, není také žádný reeltátor. ale

„Svaté” obrázky
Církevní uměni má svoje bolavá místa a ce

lou řadu problémů. Jedním z těch problémů je: 
iak se rozhodnout mezi požadavky uměleckého 
vkusu a měřítkem lidového cítěni; neboť zdá 
se. že někdy je nutno se rozhodovatl A jedním 
z těch docela zvlášť bolavých míst je lidový 
»svátý obrázek«.

Ono se řekne: »Dávejte lidem obrázky hod. 
notné»; když smutná zkušenost svědčí, že se 
právě tyhle hodnotné málo líbí. Na př. obchod
ním neúspěchem bylo, pokud vím. vydáni ba
revné serie obrázků českých patronů od Břeti
slava Storma (Síň umění). Dával jsem je též 
prostým a nejprostšim lidem — jako jsou na 
příklad děti. Kolorit, théma, s tím byl. tito malí 
lidé spokojeni. Ale chyba, co se jim nelibí, je to 
neiumélečtějši Aa nich: Stormův gotisujicí styl; 
ty poněkud goticky bizarní veliké hlavy, postavy 
do S. tenké nohy, hieraticky naivní (umělecky a 
schválně naivní!) ráz zbožného postoje Václa
vova. Anežčina, Ludmilina. A :o není těžké vy
světlit. Děti a prosti lidé, jak by mohli chápat 
intelektuálními a historickými reminiscencemi na
plněnou, vzdělaným mozkům a srdcím přístup
nou krásu českého neogotismu ía to tušim hluo- 
šiho než byl novogotismus nedávno uplynulých 
desítiletí)?

A tož toto je. myslím, podstatný poznatek pro 
nakladatele, a třebas 1 pro umělce, dovoli-li mu 
jeho inspirace pracovat takto ve prospěch širo
kých vrstev — ve prospěch bratři a sester vše
lijak ubohých, zatím nešťastně barbarských, ne- 
kulturních, periferních, nejemných »am haares«, 
lidu přizemniho. miláčků Páně: Tihle naši ubozí 
bratři by potřebovali obrázky krásné a při tom 
nikoli příliš intelektuálně umělecké; tim chceme 
říci, uměni jakové, aby k jeho pochopeni nemu
sel člověk být umělecky vzdělán (jako nepo
chybně potřebuje být umělecky vzdělán, aby 
uměl chápat krásu třebas černošských masek, 
orientální hudby. Picassových obrazů, ale dnes 
i fresek v katakombách i Stormových' světců)- 
Existuje takové uměni. Já nemohp říci »tam a 
tam«, ale dá se najit. Nepodceňujeme »vysoké 
uměni« intelektuálů, to je také k slávě Boži, je 
to květ lidské kultury, vzácná orchidea, pohled 
pro vyvolené (nikoli nutné též k věčné spáse). 
Ale lidé, malí lidé, a děti, potřebuji obrázků 
dosti realistických. Lituji, sám mám velmi rád 
:y schizothymni skulptury a grafiky Františka 
Tichého. Michaela Floriana, vůbec tuším většiny 
našich výtvarníků. Ale chci něco pro děti a pro 
ty zmíněné muže a ženy. Tedy: realistické. 
Ovšem za druhé, nikoli, především: krásné.

I co je lidové a realistické, může být krásné. 
Ba, je zde snad přípustná i taková krása, že 
přísná měřítka akademických umělců ji ne
schválí. (Osobně myslím, že zhus'a pro přebu- 
jelost jejich theorií.).. Na přiklad, je-li v takovém 
obrázku trochu sentimentality. Nu, ať — jednak 
je posudek o sentimen.álnosti povětšině dost 
relativní, jednak i její definice ne dost jistá — a 
pak je pravda i to, že na primitvni vkus musí 
působit sentiment spíše primitivní. Kdo to pocti
vě popře z katechetů, kazatelů, osvčtářů, lidu
milů? Mimochodem, pisatel krůtě nenávidí sen
timentálnost v náboženství; ale budiž, zde je 
nutná jakási snášenlivost — Ano; ale bezpod
mínečné musí být ten obrázek krásný, nebo 
aspoň konec konců, nejméně, zs každou ccau, 
»hezký«.

Nutně musi být aspoň hezkr. To neni 'samo
zřejmé. V lidech je všelicos; prostě je pravda, že

Tenkrát se v republice
K nedávnému výročí Masarykovy smrti 

napsal Rudolf Bechyní do »Naši doby« ně
kolik vzpomínek: z nichž jedna se zvlášť vzta
huje na naše nedávné debaty o trestu smrti:

»Dostali jsme do vládního kabinetu zprávu 
z Tábora, kdé se konal pohřeb řezníka, za
vražděného pro peníze. Pohřeb se proměnil 
v politickou demonstraci. Byla to několikátá 
loupežná vražda, spáchaná v krátkém čase. 
Veřejné míněni volalo po odvetě. Ale ten
kráte se v republice^nepopravovalo. Soudco
vé, i když vynesli rozsudek smrti, pravidelně 
doporučovali odsouzence milosti presidento
vě, a tak bylo několik úkladných vrahů po
trestáno jen doživotním žalářem. V národě 
povstalo hnuti proti této milosrdné praxi, a 
táborsky pohřeb dal tomu demonstrační vý
raz. Všech pět členů kabinetu, jeden za dru
hým, vyžádali si audienci a žádali presidenta, 
aby ustal v omilostňování. Věc byla naléha
vá, neboť president měl právě rozhednouti 
o dvou bratřích, kteří vyvraždili tříčlennou 
rodinu v Bráníku. Nikdy nezapomenu krát
kého, ale ostrého zápasu mezi hlavou státu a 
členem vlády. Masaryk odmítal můj výklad 
otázkou: »A vy jste socialista? A máte v pro
gramu zrušeni trestu smrti?« Řekl jsem: 
»Kdyby byl národní celek již uzrál k takové 
reformě, mohl snadno změnit v tom smyslu 
příslušný článek trestního zákona. Ale národ 
není tak daleko ,a jediný, člověk, ať je to kdo- 
koliv, nemůže obraceti právní cítěni velké 
většiny národa vzhůru nohama, nemá-Ii býti 
oslaben pořádek ve státě.« Masaryk cHodil

když se tu modlitbu modli, jsou to skvělé verše 
neiryzeiší poesie a Dr. Janda, třeba bezděky, 
úchvatný nřednašeč. tak z jeho nitra září jeho 
zbožnost.

Jak by jinak, nebýt té ieho zbožnosti, dovedl 
s lakovou neůchvlnosti přemáhat překážky, s ta
kovou pokorou snášet podezíráni, křivdy I po
níženi. věřit, doufat, milovat svou práci a při
nášet užitek?

A tož. Dre Jando. Pán Bůh Tě posiluj a žeh
nej Ti ad multos annos! jb

některým lidem se libí věd ošklivé. Non es! pul- 
chrum. quod eis visum placet. Toto nepíši pro 
filosofy, metafysiky. spekulativní psychology. 
Bude-li někdo z nich chtit, obhájím své tvrzeni. 
A vysvětlím problémy, aspoň částečně. Ale zde 
ide o zkušenost. Prosím, není to soud relativní, 
Existuje objektivní souzení o ošklivosti a kráse. 
(Je třebas relativním tvrzeni: Skicy Leonarda 
da Vinciho jsou krásnější než kresby Dikobraza?) 
K takové objektivitě je třeba určité kultivova
nosti. Ti lidé, kterým se libí věci ošklivé (jako 
jsou krvavé sensace v novinách, nízké soused
ské klepy, a tisíckrát běda, některé zbožné 
básně, rčení, obrazy a sochy) nemívají dobré vý
chovy. vnitřní kázně, vlastního soudu, vyvinu
tější inteligence, mravní ušlechtilosti (to není 
mravní ušlechtilost, když je na přiklad někdo 
skrupulant. buďsi i v šestém přikázáni! Ostatně 
Pán Bůh si ho měři podle jeho dobré vůle, jistě, 
nesoudíme ho); nebývají to lidé docela zdraví, 
naopak spíše psychicky, nervově nebo jinak bio
logicky poněkud poroucháni: některé druhy sta
rých dam! A v tomto směru se »lidem« povolit 
nesmi, to by bylo nemravné. Siřit Boha pomoci 
ošklivosti je zlé, nelze to správně. — A podaří 
se-snad i to, že i pro ty nejubožejši — najdem 
krásný obrázek, který se i jim zalibi! Možná, že 
to pak bude pro ně trochu cesta ke zdraví. Iřebas 
aspoň v náboženské oblasti. X). Bohu diky, kde 
se to povede!

Některým lidem se líbi některé věci ošklivé. 
Prosím, pane nakladateli, ať jste kterýkoli: Je 
zlé (byt bona fide!), nesnesitelné, proklaté, dá- 
te-li vvtiskaout obraz Ježíše Krista, kde Jeho 
obličej je ošklivý. Ošklivý třebas hysteričnosti 
oči, tupostí úst. neinleligentnosti čela, choroo- 
nou zženštilosti brady, nosu, vlasů. Je moc tako
vých obrazů. Katoličtí křesťané, braňte se! Ať je 
nikdo nesmi vydat. Vždyť lidský Obličej je cosi 
strašně významného, cosi lidsky a snad i božsky 
velmi posvátného — jemná, cďtivá, tak podivné 
duši vyjadřující věc je lidský obličej! Jeho vý
raz na vás působí, i když o tom nevíte víc. než 
snad cokoli jiného. — Jak je možné tolik zne- 
uctivat obličej Páně. Pane malíři vy a vy. když 
kreslíte obličej Kristův — najděle si tedy aspoň 
(já vím. že ie to ubohé) nějalký obličej skuteč
ného člověka; podobiznu (skutečné, teď citim. jak > 
se to nehodí; ale daleko více se to hodí, než co 
vy.. •) některého ušlechtilého muže. (Věříte 
v ušlechtilost? Ne-Ii. nemalujte nikdy tváře), a 
zpodobte našeho Pána podle nich. Vždyť, ko
nečně. oni snad byli lepšími' obrazy Božími, než 
cokoli byste vy sám mohl vytvořit! Dovedete-li to 
jinak, tim lépe.

Voláme ke smyslu pro odpovědnost: Důstojní 
pánové, páni faráři, kaplani, profesoři, katecheti; 
ctihodné sestry, všichni: Nekupujte obrázky bez 
imprimatur Církve. Ta neni v tomhle neomylná. 
Ale jinak si budou 1 katoličtí nakladatelé zvykat 
oa nekázeň, už dávno tisknou mnozí bez tako
vých svoleni: a i dále by chtěli tisknout. Nějak 
se musíme; bránit zlu! Třebas — toto se snad 
nepovede. Je to návrh. Ale mlčet oy byl hřích. 
Slyšeli jste někdy, jak lidé mimo Církev hovoří 
o našich devocionáliich? Neni všechno krásné, 
co zobrazuje, co by dovolené chtělo zobrazovat 
Nejkrásnéjši z žen. Neni všechno krásné, co drze 
předstírá být obrazem Hlubiny krásy. Srdce 
Kristova. Naopak, někdy to je zle ošklivé, cho
robné — a tedy výchovně, psychologicky, nábo
žensky docela zločinné.

Svatopluk Schiitzner.

nepopravovalo
dlouhými kroky po komnatě a několikrát 
opakoval: »Nikdo nemá práva posilati na 
smrt člověka. Nemá to rozumného smyslu. 
Ne, nemohu to učinit. Já nemohu.« Nepocho
dil jsem a stejně se vedlo druhým členům 
kabinetu. Příštího dne časně z rána přišel 
president do bytu předsedy vlády. Po celou 
noc nezamhouřil oka. Přišel s tváři žlutoše- 
dou, hluboce zapadlou. »Ta poprava nemůže 
být,« řekl, »vždyť ani nemáme kata.« To byla 
jeho poslední naděje. Když mu ji předseda 
vlády vzal, pravil Tomáš Masaryk:

»Tož ať je tedy po vašem, když to musí 
být, a když jste mne v tom všichni opustili. 
Snad máte pravdu. Ale vaše pravda jest jen 
lidská pravda. Moje pravda je pravda Boži.«

•
Tyto poslední Masarykovy věty jsou sku

tečně hluboce pravdivé. Existuje skutečně 
lidská pravda a Boži pravda a s obojí třeba 
počítat a obojí třeba se snažit slučovat, i když 
je to někdy tak těžké, i když se někdy zdá, 
že zdůrazňováni jedné se rovná popření dru
hé. Musíme je hledět slučovat, jako se tajem
ně slučuje stvořené bytí s Bytim Božím, jako 
se slučuje v člověku samotném jeho hmotnost 
i duchovost. jako se v něm slučuje jeho svo
bodná vůle s všemohoucí milostí Boží, jako 
se slučuje ještě mnoho jiných takových, na 
první pohled neslučitelných dvojic. Jenom 
v trpělivém slučováni těchto pólů je pravá 
skutečnost a pravá moudrost. Vše ostatní je 
jednostrannost, která se msti, jednostrannost 
sektářská, která obyčejně slavivá svá smutná 
vítězství ve vytrhováni jednotlivých vét 
z Písma svátého.

Kolik je tam takových slov. Na př. »Ude- 
ří-li tě někdo na prayou tvář, nastav mu i le
vou.« - »Spiše projde velbloud uchem jehly, 
než se boháč dostane do nebe.« - »Nebudete-li 
jako maličti, nevejdete do království nebes
kého.« - .»Kdo nemá v nenávisti otce, matku, 
ano i života svého k vůli mně, neni mne ho
den.« - »Nechte mrtvé, af si pochovají své 
mrtvé.« - »Vezměte si přiklad z lilii polních, 
které nepředou ani netkají.«

Audience Mezinárodní Unie 
katolických žen a dívek 
u sv. Otce dne 11. září 1947
Nic neposílí katolické yědomí tak. jako jsme 

toho bul)/ svědku při dnešní audienci u Náměst
ka Kristova u příležitosti Sjezdu mezinárodni 
Unie katolických ienských lip. Delegátku všech, 
národností shromážděné pod svými standartami 
a seřaděny podle abecedního pořádku nastupo
val;/ ve čtyřstupech k audienčnímu sálu. Litovaly 
jsme, že jsme nerozmnožily skupinu delegátek 
iv krojicii. jak by byly naše nádherné kroje vy
nikaly a budily obdiv! Jistě bu všichni snáze a 
trvaleji podrželi naši vlast v paměti!

Povstáním, a provoláním »Viva il papa* uvítán 
nesen na »sedla« špalírem švýcarských gard a 
papežských setníků ke trůnu, sv. Otec žehnal 
s otcovským láskyplným pohledem všem shro
mážděným. Audience se konala v »sála regia«. 
Po promluvě odešel sv. Otec do »šala consisto- 
ria«. aby přijal dary, věnované mu korporacemi 
katolických žen. zastoupenými na kongresu. Me
zi nádhernými ornáty a mešním prádlem, věno
vanými mariánskými družinami z Ceskosloven-

Naše delegace odevzdala sv. Otci šašku bl. 
Anežky Přemyslovny, umělecké dílo akad. 
sochaře Rady. Soška jest asi 65 cm vysoká, 
vyřezaná z hruškového dřeva, a byla po
řízena z příspěvků obětavých katolických 

žen.

ska. budila pozornost soška blah. Anežky Pře
myslovny — řezba mistra Uzdy — dar Svazu 
katolických žen a dívek československých. Po 
upozorněni předsedkyni Svazu pí Hanou Svobo
dovou, že je to dar žen Katolické Akce, dotázal 
se sv. Otec, kde leží blah. Anežka. Po smutné 
odpovědi, že v Praze, ale že její hrob dosud ne
máme. tázal se, byla-li již podána žádost o její 
svatořečeni kongregaci ritů a projevil uspokojeni 
nad jejím připisem. v němž jsme tlumočily svou 
touhu po svatořečení blah. Anežky. Sv. Otec 
promluvil stejně laskavě se všemi delegacemi a 
nakonec dovolil, aby byl uprostřed všech dele
gátek vyfotografován. Konečně za bouřlivého vo
láni slávu, žehnaje všem, pomalu odešel.

Milovníkům historie a umění
Pozoruhodná kniha o staré Praze:

Dr. Jiří Carek

ROMÁNSKÁ PRAHA « 
Kniha Dr. Čarka je první souborné zpracová
ní tohoto nejstaršího historického úseku v dě
jinách mésta Prahy. - Zajímavé a objevné 
výklady autorovy jsou prováleny 49 křes- • 
bami a rekonstrukcemi a 76 autotypickýml 
obrázky na křídě. Formát knihy 15.5X24 cm. 

Stran 488. cena brož. Kčs 420,—.

Monumentální obrazové dílo
CHRÁM SV. VÍTA

v obrazech Jiřího Jeníčka 
obsahuje 122. celost ranných obrazů. Dílo je 
tištěno skvělým Neubertovým hlubotiskem 
předválečné úrovně á má formát 20,5X28,5 
cm. Tisk je plastický, sytý a prostorové vy
rovná^. Úvod napsal Jan Cep, umélecko- 
hístorický doprovod Rudolf Rouček. Cena 

brož. Kčs 240,—. váz. Kčs 290,—.

U knihkupců.

Nakladatelství Universum
Praha IL, Václavská ulice 12.

Všechny tyto výroky božského učení nutno 
uváděti ve spojitost se slovy pronesenými 
jinde, .rovněž tak s činy, vše to musí činiti 
jednotu, celek, harmonii. A pak si všimneme 
na př., že vojáky v evangeliu nikdo nenutí, 
aby se vzdali svého povoláni, bohatí jsou 
i mezi apoštoly a učedníky, jedno podoben- 
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stvf nám doporučuje nejenom nevylupovati 
si oko. nýbrž nevytrhávati ani koukol a ple
vel na poli. Jiné chválí horlivého služebníka, 
jenž si dává záležet na tom, aby vytěžil co 
nejvíce z hřiven, které dostal, ba dokonce 
i člověka prohnaného, jenž dovede využít 
svých známosti s lidmi ke svým nepříliš čis
tým cílům. Ježíš nám doporučuje lásku k pří
buzným přímo s kříže, při srážce názorů po
užívá Pán často hrozeb a ostrých, bodavých 
slov, vyhání bičem kramáře z chrámu a ve 
svých bojích s farizeji nenastavuje levou 
tvář, nýbrž uniká jim z rukou.

Paradoxnost naší povahy tvora, jenž jest 
určen, aby se stal dítětem Božím, nás bude 
celý život stavět před takové otazníky, před 
nutnost spojovat někdy oheň i vodu. Věřte, 
že.to není tak nesmyslné, jak se to na prvni 
pohled zdá. Veškerý život v přírodě se může 
lozvíjet jen na základě tohoto slučování. Proč 
bv něco takového nebylo možno i v životě 
mravním, životě duchovním? Až jednou, dou
fáme, až po tomto putování, uzříme ryzí pro
stotu na tváři Boži, zde na zemi to ještě nejde.

ak.

Béla Dlouhá:

1346
čekám, čekám, čekám.
breo-li zabouří uragan hlasů 
ze Sira vlasti: 1
Kdo io.
kdo že se opovažuje 
škrtat nám ze svátečního kalendáře 
jména našich svátých lásek, 
milovaných po tisíciletí?
Kde že to —
syn české matky
íe by připustil degradaci 
svátého jména, při jehož zvuku 
po tisíc let bilo prudčeji, češtěji 
každičké české srdce?
Kdo že to trhá tradici dávnou, 
tu z ncjstaršich a nejslavnčjšich, 
z nejhrdinnejšich. nejčeštějšich. 
z těch, s kterými národ stojí a padá? 
Kdo se to opovažuje — 
to větev nějaká shnilá či suchá, 
do které míza už neproudí z kořene, 
to větev odumírající.
na níž jen'klamnou zeleni 
několik, listů živoří, 
než zetli zcela ...

• ' líýž
Tož přece — přece
se podařilo Němcům 
zanechat u nás své dračí símě — 
a věděli dobře, kam nákazu vložit, 
kde narušit kmen 
té vékovit' české lípy .
S. ďábelskou záludností 
si přivlastnili svátého Václava, 
za vzor jej zrádci stavěl; Cechům, 
ío tvého přítele a spojence — 
toho, jejž národ po Věky vzýval 
co ochránce před nimi jediné, , 
toho, pod jehož korouhvi 
proti ním tolikrát bojoval 
a tolikrdt nad nimi zvítězil. 
maličké sladce.'.

A teď. kdyi vyslyšel voláni národa. 
kátit splnil dávnou spravedlivou touhu: 
Vyieň Němce — cizozemce —
Jak pak mu poděkoval jeho vděčný lid? 
Odmítl rozhořčen jeho pohaněni.
to braní nadarmo velkého jeho jména, 
pozdvihl k nové slávě jeho památku, 
vděčen za tg, že v nejkrutějši válce dějin 
nedat zahynouti nám?
Za to. že nám byl nadějí neumírající, 
když jsme ho po šest let vzývali 
V zoufáni, v útisku, slzách a krvi. 
kdyi naše chrámy slýchaly 
úpěnlivý šepot jeho jména.
slýchaly jako nikdy dosud tak často 
chorál vzývající dědice české země, 
za to. že naši básnici k srdcí posílení 
slýchali chvéti se Václavův meč, 
kdyi tvrdé skandovaným „rokem 
německá bota krušila půdu Prahy?
Za to. že jsme svou, naději v Boži spravedlnost 
pojili s jeho jménem, co přímluvce 
u vědomi svých prorad a nevěrností?
Na místě vděku nekonečného ' 
co učinil jeho osvobozený lid?

Pokračujme v tom. co začali Němci:
v záludném jeho hanobení.
Ui nemá být sv.átek jeho svátkem národa, 
jen takovým památným dnem, 
který možno proměnit ve všední 
pod záminkou dobývání bramborů. 
aby se o den nezpozdila sldízeů...

Teď ti. kdo za tisíc let 
ještě dost neoplakali 
do Němec ušlých volů 
a nezapomněli prý pokořeni toho. 
k němuž kdysi »volil kníže, 
ti neváhají zneuctívat sebe sami.

, smazávajíce před lidem glortoíu světce, 
před jehož mravním zářením 
německý císař kdysi poklekl...
Teď. kdy by měli mládeží před očima 
oběma rukama držet, přidržovat, 
úchvatnou podobu jinocha ,
rytíře, vládce, hrdiny, 
který, aby, ušetřil krve lidu.
sám se s protivníkem svým měřil, 
vězně osvobozoval a pijany trestal, 
chidé miloval účinnou láskou. 
Bohu rád sloužil a zakládal chrámy .,.

Och. otcové naši.
jejichž sepjaté ruce za tisíc let lásky 
ohladíly dříky sloupů u svátých Kosmy a 

Damiána 
ve Staré Boleslavi...
Ty. Otče vlasti. Karle Václave, 
jen! jsi ten obraz Dědice 
do zlata a drahokamů zasazoval v kouzelně 

kapli .,.
Vy všichni ctitelé Václavovi.
Balblne. knězi buditelé.
neboli vás srdce tam na věčnosti?
Biskupe Podlaho, 
který jsi ve stopách svatováclavských, 
s láskou k němu v srdci
za. našich dnů a před našima očima 
na světce rostl, uznáván národem celým.
ty. který jsi pro všecky časy 
připomínal národu jeho přísahy 
vři pohledu na věže katedrály. 
na přilbu Václavovu — 
nepláčeš krvavé slzy nad českým lidem?.

A my. češti katolíci, my kývneme k ponížení 
svého světce?

Och, jaká palčivá hanba.'

Knihy, které prohloubí
Vaše náboženské vzděláni:
J. L. Balmes: Katechismus základních 

pravd. Přeložil a doplnil Dr. Miklik CSsR. 
První svazek obnovené Duchovní krlhov- 
ny<....................................  Kčs 66,—.

J. O v e č k a T. J.: Svatá příjímání. Kčs 9,—. 
T. Vodička: Kronika o svaté Johance

z Arku. Prvý svazek hagiografické knihov
ny 'Přátelé boží«........................ Kčs 36.—.

K Kubeš T. J.: Pod korouhví Kristovou.
Exercíční rozjímání pro kněze, vzdělané 
laiky....................................Váz. Kčs 160.—.

K. Kubeš: T.J.: Ve šlépějích Neposkvrněné
Váz................................................Kfe 140,—.

»Církev a vlast« 
monografie o vynikajících postavách 

českého duchovenstva:
T. Vodička: František SuSU. Kčs 36,—. 
B. Chudoba a V. Bitnar:

Jan Sedlák................................. Kčs 33,—.
R. Holínka: Svatý Vojtěch . Kčs 39,—. 
Z. Kalia ta: Bohuslav Balbín . Kčs 21,—.

Vydalo

Nakladatelství Brněnské tiskárny 
v Brně, Starobrnčnská č. 19—21.

Kalendář
katolického duchovenstva 
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rořnik XXVI.

Redigoval prof. František Poul.

Ptlnááf vedle obvyklého obsahu řadu důle
žitých článků a úvah z oboru pastorace, ad

ministrativy, církevniíio života a misií.

Bohatá a účelné upravená praktická část činí 
z něj nepostradatelnou příručku 

každého kněze.

Kčs 45,—.
U váeeh knihkupců.

Nakladatelství Vyšehrad
v Praze II, Karlovo nám. 5.

KATOLÍK
list pro kulturu a život z víry zve Vás srdečně mezi 
své pravidelné čtenáře. Staňte se jeho odběratelem!

Vyplňte a odešlete ihned!

Titl. KATOLÍK

Praha IV.. Hradčanské nám. 8 

Přihlašuji se za odběratele Vašeho listu a žádám o pravidelné 
zasílání na adresu:

By diižtěh____ 1________________________________

Myslete ji£ nyní na dárky . r * , ,
K SVATÉMU MIKULÁŠI A K VÁNOCŮM
Sv. Řehoř Veliký:

ČTYŘICET HOMILIÍ NA EVANGELIA 
str. 490, Kčs 125,-, váz. 160,-

Dr. S. Braito O. P.:

CÍRKEV str. 460, Kčs 150,—, váz. 190,—

Dr R. Dacik O. P.:

MRAVOUKA II. vyd., str. 420, Kčs 120,-, váz. 150.-

Albcrt Vyskočil:

KRYŠTOV KOLUMBUS II. vyd., str. 356, Kčs 120,-, váz. 160,-

T. Vodička s Dr K. Miklik:

SOCIÁLNÍ NAUKA CÍRKVEj^k^-
Obrázková příručka pro skautskou školní mládež:

OSVĚTLENOU STOPOU str. 224, Kčs 40,— váz.

Objednávky vyřídí

Dominikánská edice Krystal Olomouc
Slovenská ul. č. 14, nebo kterýkoliv knihkupec

1947
,4le na stolci Vojtěchově usedl zatím Otec.
14 rázem probudil svědomí děti.
jak hledět na svaté patrony země:
Nejprve vyzdvihl toho, kterému nejvíce ublížili, 
tak že by nebylo divit, kdybjt naše země 
už nikdy nebyla vydala světců.
Ale světci se nemstí...
A teď budeme znovu světit
my věřící a věrní
svátý den podzimní svátého Václava.
Za otcovské slovo výzvy v čas 
díky. Otče.'
Zase jsme lidmi a Cechy.

Jubilejní oslavy sv. Kříže v salesián* 
Kkém kostele sv. Kříže v Praxe II. Na příkopě, vrcho
lily v neděli 14. záři svátkem Povýšení sv. Kříže. Ře
ditel Legio Angelica vldp. P. Josef Gabriel posvětil 
nové mlnlstranttké řízy □ vykonal obřad obláčky na
šich legionistů. J.’F.x. ndp. Dr Josef Beran, arcibiskup 
pražský, ve slavnostním kázání zdůraznil Kristův Kříž 
jako jedinou naši záchranu pro čaj i věčnost. Tvto 
jubilejní oslavy po slavném oktávu přecházej» ve 
spontánní hold věrností, lásky a oddanosti Dědici 
české zemí od 22. do 27. září po večerní Mši sv. 
o 7. hod. uctěním ostatků našich národních světců.

Do Vaší knihovny
knihy našich autorů:
Jan Cep
HRANICE STÍNU, román

brož. Kčs 90,—, váz. Kčs 112.—>

Jan Cep

LETNICE
brož. Kčs 70,—, váz. Kčs 92,—.

Jan Cep
DĚRAVÝ PLAST

brož. Kčs 39.—, váz. Kčs 81.—.

František Křelina
DCERA KRÁLOVSKÁ, román

velké ilustrované vydání 
■brož. Kčs 186,—. váz. Kčs 210,—.

František Křelina
JALOVCI STRÁNĚ

brož. Kčs 123,—, váz. Kčs 145.—.

Ludmila Hořká
DOMA, román

brož. Kčs 75.—, váz. Kčs 95,—.

Ludmila Hořká
REKA, román

biož. Kčs 72,—, váz. Kčs 92,—.

Nina Svobodová 
SVĚTELNÝ MRAK, román 

brož. Kčs 120.—, váz. Kčs 145,—.

Nina Svobodová 
VYKOUPENÝ CAS 

brož. Kčs 66,—, váz. Kč« 86,—.

I. R. Malá
TAJEMNÄ PÍSEŇ, román

brož. Kčs 108,—, váz. Kčs 130,—.

František Bibus
JDE ZA NÁMI VÊROLOMNÏK,

román, brož. 72,— , váz. Kčs 95,—.

František Lesař
TVŮJ BLIŽNÍ, román

brož. Kčs 75.—, váz. Kčs 95,—.

František Lesař
VŠUDE S NÄMI

brož. Kčs 90,K, váz. Kčs 110,—.

Blažena Šotková
STARODÁVNÉ PANENRY

brož. Kčs 90.—, váz. Kčs 110,—.
Helena Salichová
ZE STARÝCH ÖASÜ

brož. Kčs 168,—, váz. Kčs 195,—.

Dominik Pecka
MATKA BOŽI V TRNÍ, román

brož. Kčs 69.—, váz. Kčs 91,—.
Dominik Pecka

ASSUNTA, román 
brož. Kčs 66—, váz. Kčs 81,—.

Franz Werfel
PÍSEŇ O BERNADETTE, román 

rozebráno, ITL vydání v tisku 
brož. Kčs 150,—, váz. Kčs 175,—.

Sigrid Undsetová <
MADAME DORTHEA, román 

rozebráno, ITT. vydání v tisku 
brož. Kčs 105,—, váz. Kčs 130,—.

Sigrid Undsetová
JENNY, román

brož. Kčs 114.—, váz. Kčs 139,—.

Sigrid Undsetová
VĚRNA MANŽELKA, román

brož. Kčs 120 —, váz. Kčs 145.—.

Sigrid Undsetová
IDA Al.ŽBÉTA, román 

brož. Kčs 84,—, váz. Kčs 109,—.

Dominik Pecka
CESTA K PRAVDĚ, věrouka

brož. Kčs 69,—. váz. Kčs 91,—.

Dominik Pecka
UMĚNI ŽIT, věrouka

brož. Kčs 90,—, váz. Kčs 115,—.

Alois Lang
J. H. NEWMAN

brož. Kčs 135,—, váz. Kčs 155,—.

Alois Lang
F. M. DOSTOJEVSKÝ

brož. Kčs 117,—, váz. Kčs 137,—.

Vyžádejte sí náš bohatý seznam. Rádi Vám 
knihy pošleme na ukázku. Žádejte naše knihy 

u svého knihkupce.

nakladatelství Vyšehrad
v Praze II., Karlovo nám. 5.
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Z domova a z ciziny
Ještě z budějovické inlrouisaee. Kapitulní 

probošt prelát Karel Boček oslovil oři introni- 
sací nového pana biskupa takto: »Vaše Exce
lence! Piichápite k nám z Moravy a my Vás 
rádi přiiimáme. poněvadž vime. že k nám při
cházíte :en na přáni Sv. Otce, s úmysly čistými, 
nesobeckými .. Poslušen hlasu Sv. Otce opustil 
iste své dosavadní krásné postaveni universit
ního profesora, opustil iste arcidiecési olomouc
kou a přešel do chudé dipcéíe budějovické, aby
ste jako dobrý pastýř obětoval za ovečky sobě 
svěřené svůt čas. své vlohy, své zdraví ano 
i svůl žiyoi. bude-Ii toho Bůh od Vás zadat... 
Toto všecko my vime a proto Vás. Excelence, 
s takovou láskou, s takovou úctou přijímáme — 
a isme na to hrdi, že na biskupský trůn naši 
chudé diecésě zasedl muž takových kvalit.. .•

Povýšeni sv. Kříže v ftímově. Podzimní pouť 
v Rlmově u Ces. Budějovic shromáždila opět 
nesčetné řady poutníků ze všech krajů jižních 
Cech. Na 20.009 poutníků přišlo do svatyně 
Matky Boži řimovské a prošlo dějištěm utrpení 
Páně — Krnovskými pašijemi. Byla to nejpočet- 
r.ěiš! nouť všech posledních let. Odpoledne se 
konala ustavující valná hromada Matice řimov
ské. která má za cil zabezoečiti duchovni a 
hmotnou ochranou místo, které má veíiký vý
znam uro náboženský život jihočeského lidu 
i celé katolické veřejnosti. J. E. Dr. Josef Hlouch, 
biskiiD budějovický, s nevšedním zájmem ořiial 
záštitu tohoto díla a místa, od něhož sí mnoho 
sliblíie pro svou diecési. —da.

Nový slovanský spolupracovník v šířeni Bo
žího království v Jugoslávii se opět přihlásil. Je 
jim náboženský týdeník slovinský »Oznámilo«, 
kterv vvqházi od r. 1916 v Lublani jako orgán 
biskupského ordinariátu tamtéž. Pán Bůh žehnej!

Změna ve vedeni rjeckéiio biskupství. Jak 
oznamme slov, katoi. týdeník »Oznámilo«, jme
novala s.-. Stolice za resignovavšiho rjeckého bis
kupa Dra U. Camozzv apoštolským administrá
torem této diecese Mons. Karla Jamnika. který 
ie Slovincem a bvl děkanem v Trnovém u II. 
Bystrice.

V Mariborské diecési měli letos jediného 
novost ěcence. ct. o. Martina Puhana. jemuž 
kněžské svěceni v domácí kapli udělili světici 
biskup inariborskv Dr. M. Držečnik dne 10. srp
na t. r.

»V Římě jsem se sešel s několika čsl. občany, 
z nichž jeden byl sociální demokrat, druhý ko
munista a třetí bvla katolička.« Tak začíná jedna 
»Poznámka« v Právu lidu. Jak divné to tříděni. 
Pisatel oněch řádků tedv asi považuje katolíky 
stejně za stranu, jako jsou sociální demokraté, 
jako jsou národní socialisté atd. To z toho tedy

FILM
Pro víechny:

Barevné grotesky. CS. Zvířátka a Pelrovětí. Vod
ník ve rn.yné. Svatoa v korálovém moři. Hotovo, je
dem!. Mina KuLlčka, Liška a džbán. Atom na rozcestí.
II. (Cast pasma Bratři v triku 1947.)

Pro dospělé:
Barevná groteska. CS. Dárek. (Část pásma Bratři' 

V triku.) II.
Nedoporučuje se:

Čapkovy povídky. CS. FiLmové zpracování někte
rých capxových soudniček se shovívavým poměrem 
k lidské slabosti a zločinu. V prvém obrázku uxazu.ie 
na případě zedníka Zaruby. kam vede cesta zločinu, 
který konči zoufalstvím. Druhý jedná o ukradeném 
a zase šťastné obiever.em dítěti. Třetí vede nás na 
Slovensko a představuje člověka trpícího vidinou t. zv 
»Božího příkazu*, který zabije svou sestru a ide se 
udat; další jedná o krádež: důležitého aop.su a v po
sledním připadč |e povolán na scénu dokonce Bůh. 
kletý lako svědek má svědčit v procesu s někol.ka- 
násobnýni viahem. V této scéné |e však postava Boha 
podivně podána, káyž autor nebo režisér vkládá do 
úst Boha velkou omluvu zločinu. Zbytečné klení v né- 
kťtrých scénách 11.

Poslední noc. SSSR. Starší film z r. 1937 prooajju- 
jící zásady komunismu a marxismu.

Sam v noci. F. Fiancouzská detektivka s všedním 
námětem a lešté všednějším koncem. III.

Nové dílo
Dosud vyšly tyto svazky:

1. Di. B. Chudoba: O novou českou Školu. 
KOa 7.—.

2. Dr. M. Weirich: Cčast zaměstnanou na 
zisku a kapitálu podniku. Kčs 28.- .

3. Jos.Kopec: Pohled k východu. Kčs 12,—.
4. Dr. J. Slaba: Odborářská politika SSSR. 

Kčs 8,—.
5. Dr. M. Skácel: Demokracie a politické

stranictví. Kčs 12. .
6 Dr. J Slaba: Státní zřízení SSSR. 

Kčs 12,—.
. 7. Dr. B. Chudoba: Majetek, práce a sociál

ní úkoly. Kčs 8,—.
8. Dr. M. Skácel: Socialismus a sociální re

forma. Kčs 15,—.
9. Dr. C. Matan: Naše křesťanská tradice. 

Kčs 22,—.
10. Dr. J. Pecháček: Co chce Cs. strana li

dová. Kčs 10. .
.11. F. X. Juránek: Dobrý řečník. Kčs 75,—.
12. A. Pimper: Křesťanský solidarlsmus. 

Kčs 50,—.
13. Dr. M. Skácel: Člověk a společnost. 

Kčs 15.—.
14. Dr. Jar/ Richter: Socialismus a křesťan

ství. Kčs 20,—.
15. S. S. Ghelfand; Dialektický materialismus 

Kčs 35,—.
16. Fr. Stuchlý: Mládež včera, dnes a zítra. 

Kčs 15,—.
17. JL’Dr. V. Vaáko: Nová živnostenská po

litika. Kčs 21,—.
18. Dr. VI. Werner: Národní pojištění. 

Kčs 21,—.
U všech knihkupců

Nakladatelství Universum
Praha II., Václavská ulice 12.

Divné za prvé. Za druhé z toho Divné, že nikdo 
nemůže asi bvt sociálním demokratem nebo ko
munistou a současně při tom katolíkem. Ve sku
tečnosti isme to věděli dávno, ořed volbami to 
však ani iedni ani >druzí nebudou zdůrazňovat, 
naopak budou tvrdft. že isou neobyčejně snášen
liví a veleuctivi R vnitřnímu uřesvědčeni koho
koliv.

»Katolická strana.« Znamená bvt katolíkem 
skutečně tvořil stranu? Připomeňme si neidříve. 
že slovo »strana« samotné obsahuje již v sobě 
požadavek mnohosti, alespoň dvoistrannosti. Po
litický systém o jediné straně, jak iei praktikují- 
totalitní režimv levé nebo pravé našich dob. je 
vlastně nesmvsl. Ovšem smysl to má potom ten. ___ _
že ie jediná strana, ve které isou DlnonrávniX a 25.790 sester domorodých, misionáři vychová- 
lidé. ti nak. kteří ve straně nejsou, nesměji tvo
řit stranu iinou. nýbrž shluk bezprávných ne
volníků. A nyní tedv o-»katoiické straně«. New
man má v jednom svém universitním kázání 
větu: »Máme ovšem zřejmé nohrdáni pro to. co 
by se dalo nazývat »náboženství strany«, přesto 
však ie iisté. že Kristus učinil nositelkou svého ■ 
učeni stranu«. V jakém smyslu ie tomu třeba 
rozumět, vysvětluje P. RoussélOt v knize Chri
stus: »Mhivi-li se o straně Ježíšově, nechce se 
tim vyjadřoval, že křésfanskě náboženství 
v mysli svého Zakladatele a v mvsli pravýclt 
křesťanů mělo kdv v theorii přinést na svět meč 
a rozdělili lidsfvo ve dva tábory a učiniti »ne
přáteli-člověka ty. kteří s nim bydli v iedrfom 
dorne« (Mat.. X. 36). Ve skutečnosti však, násled
kem zlé vůle lidi, bvl Ježiš sám a po něm spole
čenství ieho věrných vždycky »znamení budiči 
odpor«. Svou podstato^ ie křesťanství universál
ní. ie pro všecky. Jeden z důvodů, proč bvlo tak 
ootii áno. ie právě, že se představovalo jako je
diná, pro všechny nevyhnutelná cesta k spáse. 
Přes hanlivý smysl, který má často slovo strana, 
lze přece následovat přikladu Newmanova a po
užiti tohoto výrazu, protože není jiného, jenž by 
lépe naznačil zásadní vztah, zásadní spojeni 
křesťanského učeni.s určitou historickou osobou, 
ieiimž pokračováním ie viditelná společnost. 
Abychom však patřili ke straně Ježíšově v du
chu Ježíšově, nesmíme za prvé nikdv zapome
nout. že vlastni zbraně této strany jsou trpěli
vost a láska: za druhé toužili bez ustáni po dni. 
kdv náboženství přestane býti v praksi stranou, 
kdy »Město Boži« pojme do sebe všechny kteří 
zabloudili do »Města ďáblova« a kdy Církev bo
jující bude totožná s pokolením lidským.«

Záhrobní výhledy laicismu. Podle »Svob. no
vin« nemohli přátelé Eduarda Basse dlouho na
lezli v březovém háji pražského krematoria po
slední útulek tohoto spisovatele a novináře. Ko
nečně však prý bude uložena urna v novější 
části háje v zeleni mladičkých břizek. s veselým 
výhledem na footbaliové hřiště. Protože věříme 
v nekonečné milosrdenství Boži, ve věčné určeni 
člověka' k němuž přivádí tajemně Bůh i tv. kteři 
na zemi bloudi, doufáme, že duše Eduarda Basse 
se setkala na onom světě s pohledy úchvatněj
šími než veselý výhled na footbaliové hřiště.

Svatováclavská pouť ve Skořici. Za okupace 
byly vystěhovány obce kolem Skořice a farnost 
ořípoiena k Mirošovu: musel jit dle okupantské- 
ho rozkazu 1 sv. Václav se vším inventářem sta
robylého kostelíka ve Skořici. V opuštěném ko
stele. jehož krásné barokní oltáře a varhaný 
byly uloženy narychlo v kůlně, nastalo ticho, 
ustalv bohoslužby. Bvlo tam později skladiště 
a dokonce i zábavy se tam pořádaly, ačkoliv jest 
obklopen hřbitovem. Hned v r. 1945 sešlo se tam 
ěšak množstvi býv. obyvatel, vesnice se opět 
zalidnily, domy opravily a slavena svatováclav
ská pouť alespoň v prázdném kostele. Letos na 
sv. Václava bude konečně kostel znovu vysvě
cen nidp. gener. vikářem pražským Dr. Boh. 
Opatrným spolu s vldp. Aloisem Černým, arci- 
dékanem v Plzni, který pronese slavnostní ká
záni. Největší zásluhu za opravu kostela, který 
se ooět zaskvěie ve své staré kráse, má plzeňský 
lékař a skořický rodák MUDr. J. Mulač. iehož 
péči bvl v oltáře opraveny a pozlaceny v dílnách 
p. Charváta v Kutné Hoře, pořízena nová dlažba, 
dřevěný strop, svícny, paramenty atd. atd. Ob
řady svěceni budou vykonány v neděli dopo
ledne asi o 10. hod. dopol. Účastníci z Mirošova 
půjdou s hudbou asi o Iá 9. ráno z mirošovského 
náměstí. L. B.

Trochu nadpřirozené matematiky. Nemám 
rád mnoho matematiky v náboženství. Nemá to 
mnoho smyslu, ať už ide o počítáni dobrých 
skutků nebo o poéitání katolíků. Dva grošíky 
vdoviny mail v evangeliu, jak známo, větši cenu 
než kupy zlata boháčů, kteři ie dávají ze svého

- Prášek do pečivá

KVETA'
■

zlepší každé těsto 
Přesvěčte se!

KNIHA, KTERÁ JEN POBAVÍ, ALE VÍC NEDÁ, NENÍ DOBRÁ KNIHA. 
ŠKODA ZA NI PENĚZ. JE JAKO SPATNÁ OPERETA NEBO VTIP PRl KTE
RÝCH JSTE SE SICE SMÁLI . JE JAKO ŠPATNÝ OBRAZ NEBO SOCHA, KTERÉ 
STÁLY PENÍZE A ZABÍRAJÍ MÍSTO, ALE NIC VÍCE. DOBRÁ KNIHA MUSÍ 
DÁT VÍC NEŽ ZÁBAVU, NEŽ UKRÁCENÍ CHVÍLE.

TOTO TÍM VÍCE PLATÍ O DĚTSKÝCH KNIHÁCH.
BUDEME JE DÁVAT DÉTEM K SV. MIKULÁŠI A POD STROMEČEK. DEJME 
JIM KNIHY NEJLEPŠÍ. KNIHY, KTERÉ JE POBAVÍ, ALE Z NICHŽ JIM I NÈCO 
ZŮSTANE V DUŠI. NEKUPUJME KNIHY, V NICHŽ NENÍ NIC NEŽ ZÁBAVA, 
TAKOVÉ JEN OBLUZUJt. ZVLÁŠTĚ NYNÍ NA TO NENÍ DOBA.

přebytku a leden světec nás mocněji poutá 
k nebesům a vice Dřisnivá k naši záchraně než 
milionv matrikových, kteři mnohdv nevystou
pili ien Droto. že bvli líni vyplňovat formuláře 
o vvstouoeni. Nic neposlouchám s Bolestnější 
Ironii než vypočítáváni o 70 80 nebo kolika pro
centech katolíků v celkovém počtu příslušníků 
našeřio národa nebo státu. Mluvi-li se o počtu 
misionářů. íe to přece ien již iiná věc. Být ma
trikovým katolíkem a misionářem ide těžko do
hromady. Misionáři byli vždy a Isou dodnes 
iednim z neineklamnětšich známek životnosti 
Církve a duchovni životnosti lidstva vůbec. Pro
to nás všechny mohou poctivé zajímat tato čísla: 
Počet katolických misionářů, mezi nimiž íe asi 
30% Francouzů, je 52.827. Z toho ie 14.825 knězi. 
7017 bratři laiků a 30 985 řeholních sester. K 1o- 
muto počtu třeba připojit 6242 knězi. 3674 bratři 
a 25.790 sester domorodých, misionáři vychova
ných. V misiích ie 56.237 kostelů a kapli. 393 
semináře. 37.200 škol, četně kláštery mužské 
i ženské, mezi jiným 44 klášterů karmelitek. 
A teď si musíme řičí, že mezi timto počtem se 
nás Cechů poměrně vélice málo a že to ie velice 
zahanbující.

Polsko viděné očima francouzského katolíka. 
»Combat« přináší reportáž Stanislava Fumcta. 
francouzského katol. soifovatele. o Poisku. Pat
náct dni tam cestoval a nyni sc snaží obiasniti 
»polské tajemství«, iak to nazývá. Vvjadřuie. iak 
bvl překvapen, když konstatoval, že v zemi, kde 
neni zrovna klerlkální režim, lze ze všeho co 
viděl a slyšel dospět! k závěru, že Církev zůstalá 
všemohoucí. Tak na př. byla pozemková re
forma. dělila se oůda. ale pozemky cirkevni zů
staly nedotčený. Francouzský katolík neví zda 
sni či bdi. kdvž slvši. že v socialisticko-komuni- 
stické republice v laicisovaných školách zůstalo 
povinné vyučováni náboženství a modlitba na 
začátku a na konci vyučováni. K tomu, aby byl 
někdo zproštěn modlitby ve škole, ie třeba žá
dosti psané rodiči, neni však skoro žádných ta
kových žádosti. A dokonce i v kasárnách začíná 
den společnou modlitbou Otčenáš a Zdrávas, po 
níž následuje zbožná píseň. Stanislav Fumet 
shrnuje své dojmy v tomto nadpise: »Polsko, má 
katolická vlast s komunistickým přetištěním.«

»Co .istř učinili nejmenšímu z bratři mých.« 
Snad každv katolík dnes zná hrdinného flám- 
ského apoštola malomocných. P. Damiána. jehož 
životopis pod jménem »Otec vyhoštěných« ne
dávno vydali ve Vincentinu. kde nemaii sice 
malomocné, zato však tam mají mnohé chudáky, 
kteři vvžaduii též mnoho láskv a mnoho oddané 
služby. I dnes isou na Molokai malomocni, jako 
za dob P. Damiána. neni jich však tolik. Vypra
voval o nich P. Jan Maria Svstcrtnans. jenž mezi 
nimi pracuje třináct let a nvni se přišel na ně
kolik měsíců podívat do své rodné Belgie. Za 
časů P. Damiána bylo na ostrově 1200 malo
mocných. nyní jich ie tam 320. z nichž ie 200 
katolíků. Sníženi počtu nemocných bvlo dosa
ženo zvýšením hygieny. Malomocni na Molokai 
nejsou nešťastni. Většina z nich přijala křesťan
sky svůi stav. Jejich hlavni zábava ie plováni, 
biograf, sport. Žiii v domech, které si sami po
stavili. Malomocenství neni tak nakažlivé, iak se 
zdálo. P. Svstermans zná ženu, která žila na 
ostrově se svým nemocným manželem 16 let 
a která se vrátila po ieho smrti odtamtud bez 
jakékoliv nákazy. Představenému ústavu malo
mocných ie 74 let a z toho 24 let žije mezi malo
mocnými. — Malomocenství řádí ovšem i jinde. 
Tak na oř. indický biskup Roche T. J.. první 
domorodý indický biskup vůbec, hledá právě 
v USA prostředky k zbudováni leproserie ve své 
diecési. V Indii ie prý malomocných vice než 
milion.

Filologie či filosofie? Poslouchám jazykový 
koutek v rozhlasu. Slyším, že se nově zavádí mí
sto vzoru duše vzor nůše. Dobrá, asi jazykový 
důvod, který ie mi neznámý. Ale pak pan hla
satel řiká: »Jako malé děti isme říkali mezi mod
litbičkami: Otče náš.« Jakže, jako malé děti? 
Ano. to přece neni pro dospělého, abv řikal dět
ské modlitbičky! — Vida, jazykový koutek ne
učí jen jazyku! A nehodí se do něho lépe nůše 
než duše? S jazykovou čistotou se misi cosi po
tměšilého. A řeklo by se: jazykový koutek. Natož 
celá školaf ___________ _______________ izv.

Vychází s církevním schválením. 
Dobrovol. příspěvky na vydáváni časopisu Jsou vítány. 
Vydává Svatováclavská Liga v Praze IV., Hradčanské 
náměstí 8. — Telefon 617-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází týdně. — Předplatné na celý rok 
Kčs 70.—, jednotlivá čísla Kčs 1.30. — Poštovní spoři
telna Praha 208.401. — Rldl P. Adolf Kajpr T. J.
s redakčním kruhem — Odpovědný redaktor Josef 
Bláha. — Používáni novinových známek povoleno 
ředitelstvím pošt a telegrafů. — DohlédacI pošt, úřad 

Praha 25. — Vytiskl Zivnotisk v Praze XII.

Pokyny pro účastníky
Svatováclavských oslav v Praze 
28. září 1947
Prosebný průvod v 1$ hod. do Hradčan- 
i k ê m náměstí:

V průvodu půjdou:
Cíastnícl v národních a Jiných krojích.
Deputace spolků s prapory (nejvýše Sčlenné, shro

maždiště Vikářská ul.>.
Ministranti.
Důstojné duchovenstvo a řády podle pořádku prů

vodu při Božím Tile.
Ostatní věřící utvoří na Hradčanském náměstí špa
lír a budou průvodu přihlíželi. Při průvodu bude 
ae střídavě zpívali chorál Svatováclavská- a> píseň 
Hospodine ulituj nás.

Mše svátá na Václavském náměstí
v 19.30 hod:

Zařiďte si všichni, abyste přišlí na mši svátou ale
spoň ’i hodiny před začátkem.

Počítejte s tim. že provoz elektrických drah bude 
ve středu města zastaven.

Hoření část náměstí Je vyhražena duchovenstvu, 
řeholím, účastníkům v národních krojích, do? 
spélejši mládeži a studentstvu.

Prapory spolků a organlsaci (s praporečníkem Ještě 
dvě osoby) budou umístěny po stranách u po
mníku svátého Václava a musí bvti na místě 
nejpozději v 19 hod.

Aby i účastníci ve středu příp. v dolní části Václav
ského náměstí mohli se soustředěné zúčastnili mše 
svaté, bude oltář s pomníkem sv. Václava vh» dně 
osvětlen a bude také použito rozhlasového zařízení. 
Pořadatelé se sejdou 29. září o 14. hod. před arci
biskupským palácem a o 18. hod. před pomníkem 
sv. Václava na Václavském náměstí.
Ostatní informace poskytne

svatovAulavska liga
Praha IV. Hradčanské náměstí 8, tel. 817-70.

NÁROONl SPRAVA FIRMY 

Uni-Sina, 
níúwrfl pan! tm’drna na mehary. oplfltky. 
lulenky. perníkové thoži a růmé cukrovfníy 

LOMNICE nad POPELKOU

LETOS '
je tomu 130 let, co se zapoýalo se stavbou 
kostela Svatého Kříže v Praze íl. Na příkopě, 
určeného pro mládež.

LETOS
je tomu deset- let. co J. Em. kardinál Kašpar 
znovu tento áhrám posvětil a opět odevzdal 
české mládeži prostřednictví synů sv. Jana 
Boská.

LETOS,
kdy celá Praha důkladnými opravam.' nabývá 
krásného vzhledu, chceme i my tuto perlu 
empírového slohu ve středu uaáeho hlavního 
mésta přivést k bývalému lesku, aby i svým 
zevnéjíkem vábila k sobé mladistvá srdce, 
nadšená pro vééchno dobré a krásné.

Svým milodar eni
možno-)i měsíčním, pomozte nám v tomto díle! 
Účet poštovní spořitelny: Praha 50.554.

SALESIÁNSKÝ KOSTEL SVATÉHO 
KRIZE v Praze II., Na příkopě 16.

Novinky náboženské literatury:
Jakob Balmes, 

KRITERIO ANEB XJMÉNf 
JAK DOJITI PRAVDY.

Kčs 75,—. .

P. Alois Stork, 
Z DUCHOVNÍHO ŽIVOTA.

Váz. Kčs 30,—.

P. Josef M. Petazzi, 
KNÉ2SKÉ PANICTVÍ.

Kčs 25,—.

U knihkupců nebo přímo:

Cyrilo-Metodéjské knihkupectví

GUSTAV FRANCL
Praha I., Na Perštýně 14.

Dodáme Vám veškerou 
theologickou literaturu.

8 ^KATOLÍK
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Nový biskup 
liioměřický

V  poslední chvíli se dovídáme radostnou 
zprávu, že také těžce zkoušená severočeská 
diecése litom ěřická má konečně svého čes
kého biskupa. J e  jím  Salcsián D r. Štěpán 
Trochta. Salcsiánský apoštol a budovatel 
pražské p eriferie, usm ěvavý, klidný, sm ířli
vý k lidem dobré vůle, hrdý a nezlomný vůči 
uchvatitelům , kteří je j  zavlékli do M authau
senu a  do Dachau. avšak »ze všech těchto 
zkoušek je j  -vytrhl Pán«. M ladický duchovni 
rádce a vůdce Ju n áků  se  dnes stává bisku
pem, aby zejm éna své hluboké vědomosti 
pedagogické, svou theorctickou i praktickou 
znalost srdce m ládeže použil na m ístě n e j- 
vyšším, aby přivedl českou mládež k je jím u  
jediném u pravém u K ráli. Ja k o  starého příte
le a druha těžkých íh v il zdravím e s úctou 
a láskou nového biskupa Štěpána, u něhož 
již  sam otné jm éno je  celým  programem 
dneška. '

Světice s růžemi
SU. záři I. r. uplynulo SO lei 0d  sm rti sv até  Tr- 

reziéky  od J e  Ušku. 8 v. O lec vydal k  tomuto vý
ročí zvláštní list, /v n im i krásn ě vykládá vlastni 
smysl a  obsah Teréziina poselství modernímu sv ě
tu. vlastni sm ysl a  obsah I. z v. cesty durhovn:he 
dětství. List je  ad  esován biskupu z Bnyeux a 
Lisleux.

Ctihodný b ratře!
Pozdrav a apoštolské požehnáni!

Otcovsky jsm e se radovali, když jsm e zvě
děli. že 50. výročí blažené sm rti sv. Terezie 
od Ježiška bude přiležitosti k velkému národ
nímu sjezdu, při němž vybraní řečnici se vy
nasnaží ob jasnili duchovni poselství malé 
světice lisieuxské, poselství, jehož naléha
vost, ja k  se zdá, během celého minulého půl
století neustále rostla. Příliš mnoho drahých 
vzpomínek nás- osobně poutá k té, kterou 
jsm e před nedávném prohlásili za patronku 
vaši milé vlasti, než abychom nezaslali 
účastníkům sjezdu své povzbuzeni a své po
žehnání. Chtěli bychom dokonce použiti léto 
příležitosti, abychom mohli znovu opakovat 
krátce, jak  se nám za nynčjéi situace jevi dů
ležité, aby všichni, malí i velcí, učeni i pro
sti, následovali přikladu svaté Karmelitky, 
která chtěla a dokázala žiti zde na zemi tak 
dokonale ja k o  opravdové dítko nebeského 
Otce.

Cesta duchovního dětství, kterou nám po 
mnohých jiných svátých přišla připomenout, 
je  cesta doporučená apoštolům těmito slovy 
Spasitelovým i: Ncobrátite-li se a nestane- 
tr-li se jako malé déti, nevejdete do králov
ství nebeského.«

Někteří si představuji, že to je  cesta 
zvláštni, vyhrazená ftevinným duším m la
dých novicek, k terá je  má věsti pouze při 
je jich  prvnich krocích, že však se nehodi pro 
osoby zralé, které vzhledem k je jich  velkým 
zodpovědnostem potřebuji mnoho rozvážno
sti. To bychom však zapomínali, že Pán J e 
žíš doporučil tuto cestu všem ditkám Božím, 
i těm. kteři jako apoštolově, které vycho
vával — m áji nejvyšii zodpovědnost, t .  j .  
zodpovědnost za duše.

Dnešní svět velice potřebuje poslouchali 
poselství lisieuxské světice.

Velmi často  zapomínáme, že chceme-li ja s 
ně viděti do spletitosti otázek, které mučí 
dnes lidstvo, ootřebujeme zároveň s rozváž
nosti onu vyšší prostotu, kterou dává mou
drost. k terá  se jevi na sv. Terezii nejrozto- 
mile.išim způsobem a s přitažlivosti působici 
na všechna srdce. Dnešní svět. jehož zmatek 
pochází z tolika přičiň, hlavně však z pýchy 
nad jeho vědeckými objevy, z toho, že se za
jím á jen o hmotné dobro a  nevychází pak 
z konfliktů, které tím vznikají, potřeboval 
nesmírně toto poselství pokory, nadpřiroze
ného povznesení a  prostoty.

Chceme-li mu ovšem sorávně rozumět, ne- r 
smíme zapomínat na velikou moudrost této 
malé světice, je ji  hluboké pronikaní věci Bo
žích. je jí  vnitřní utrpení hrdinsky snášená,- 
k terá j i  vedla k  niternému spojeni s Bohem.
Z je jíh o  života je  vidět, že ce3ta duchovního 
dřtstvi. js k  ona ji  pod vedením Ducha Sv. 
chápala, vede duše i k nejnesnadnějšim a 
nejvelkolepějším činům, ja k o  je  úplné oběto
váni sebe sama za účelem oplodnění apošto
látu misijního a k účinné práci na obráceni 
hřiím ků.

Duchovní dětství.
Tálo  cesta dětství je  velmi vznešená a  pře

ce právě ona se hodi každému dítěti Božímu, 
jakkoliv pokročilého věku.

Sv. Terezie z Lisietix si všimla nápadné 
podobnosti, existu jici mezi détstvim přiroze
ným a détstvim duchovním; stejně však si 
všim la toho, v čem se iiši.

Podobnosti jsou zřejmé. Ditě bývá obyčej
ní, prosté, bez dvojakosti, bez zbytečné kom
plikovanosti; je  si vědomo své slabosti, ne
boť čiti, že dostává vše od svých rodičů. Vě- 
ři tedy snadno všemu, co mu ři-ká matka, má 
v ni naprostou důvěru, miluje j i  z celého 
srdce. Jestliže tedy jeho m atka je  křesťan
kou a  mluví mu často o Bohu, ditě se nauči

O svatováclavskou 
pravdu

D oslali jsm e  do redakce liitek , stěžu jící 
ši na letošní svatováclavský článek »Vý
voje-«.

V článku bylo loto: >-Sv. Václavu se  při
pisuji historii dva velké s tá tn lík é  činy, j i 
miž zachránil Cechy před porobením Němci: 
jednak upravil mírovou dohodou pom čr ma
lého knížectví k mocnému sousedu, jednak 
vřadil český národ do kulturní jednoty zá
padoevropské tím , že p řijal s  konečnou plat
nosti pro Cechy k řcsían stv i obřadu latinské
ho. Toto jsou historická fakta. Vše ostatni, 
co nám historie o sv. Václavu uchovala, jsou 
už jen  legendárni p říkrasy .«-(Ste jn é tvrzení 
o dvou »státnických činech - sv. Václava při
náší také úvodnik nedělní »Lidové dem okra
cie«, ačkoli v témže čísle, v jeh o  literární 
části, právě toto odborník dějepisec K alista 
popirá).

P ráv ě tato poslední věta o »už jen  legen- 
dárnich příkrasách« rozteskniia pisatele zmí- 

. néného lístku, jenž piše: -Podle tohoto vý
roku nebylo by skutečností, proč ho hlavně 
uctívám e v  C irkvi svaté, jeho vynikající 
ctnosti, svatost jeho života a je h °  m učednic
ká sm rt.« A myslím, že ho rozteskniia prá
vem.

Sacrificium vesperiinum - večerní oběť
Za slavného katolického sjezdu v červnu 

1935 se konala na Václavském náměstí ve
černí pobožnost, kterou vedl tehdy zde pří
tom ný papežský legát kardinál Verdier. J e 
den pražský katolík to tehdy jeété  před slav
nosti oznamoval slovy, že pan kardinál bude 
sloužiti večer na Václavském náměstí m ii sv. 
Tehdy se je š tě  večer mše sv. nesloužila, ale 
onen katolík, n e jsa  v té věci sám, nerozezná-

1 p .iiiš  mši sv. od jin é  pobožnosti.
Až okolnosti válečné učinily průlom do 

staletých obyčejů Cirícve, vedly k tomu, že 
dnes se  skutečně slouží mše sv. i odpoledne 
a  večer. A tak sc letošní svátek sv. Václava 
slavil v Praze skutečně večerní mší s r„  k niž 
se Václavské náměstí stalo chrámem, známá 
Myslbekova socha pozadím obětního oltáře. 
Toto centrum moderní Prahy sc toho dne, 
lépe toho večera, skutečně naplnilo zástupy, 
desetitisíce lidi sc shromáždily/kolem oltáře, 
na němž s - měl za český národ a za Prahu, 
Prahu tak často bloudící a  přece také Prahu 
svátých, Prahu Václavovu a  Vojtěchovu, 
Ludmilinu a Ancžčinu, obětovat! Beránek, kte
rý snímá hříchy světa. Obětuje se za ni den-, 
ně v  je jích  chrámech, tentokrát však si vy
volil i je jí  hlavni námčsti ve večerních hodi
nách, kdy tam jindy nejvíce proudívá vnější 
je jí  život, ahy tak zase jednou nám všem 
vštípil, že jeho jsou všechny časy a všechna 
m ísta, že vše by měla proniknout a  posvě
covat jeho přítomnost.

B y la  to  katolická m anifestace, ja k  to vy
jádřil i pan arcibiskup ve své promluvě pře
de mši sv., ale m anifestace viry, zbožnosti, 
pokání a  smíru za ty, kdož nechtějí poznat, 
co. je  jim  ku pokoji.

Byla to m anifestace vděčnosti za svobodu. 
Ja k  jin ak  to nazvat, když v tento svátek n e j
většího národního ochránce, před jeho so
chou, k terá je  dnes tak neodmyslitelným ku
sem našeho češstvi skoro ja k o  Hradčany sa
my, jako K arlův most nebo chorál svatovác
lavský, slouží mši sv. Msgr. Tylinek, kterého 
esesmanský zloduch topil v Terezině v sudě 
skoro jako pochop Damiciánův sv. Ja n a  před 
branou Latinskou, a když jin ý  jeho soudrun 
z Terezina a z Dachau je  při ní přítomen ja 
ko pražský arcibiskup, který potom, po mši 
sv„ žehná od stupňů pomníku svátostným 
Kristem  všem tém tisícům tam na náměstí 
a  celé té večerní Praze ?

B y l to  skutečně krásný, povznášející ve
čer. k jehož zdaru přispěla i příroda svým 
hvězdným jasem  a svou via hosti. Doufáme, 
že to bude první článek řetězu nově se tvo
řící tradice, že častě ji pražská náměstí a 
pražské stadiony budou posvěceny oltářem 
nejsvětějši Oběti. Několik slov z apoštolské
ho srdce tryskajícího výkladu pak bude moci 
šnad ješ tě  přemnohým účastníkům připome
nout! asi dávno zapomenulý smysl Mše svaté 
a je jich  hlavních části a pak bude užitek této 
večerní slavnosti ješ tě  požehnanější a  k rá s
nější. ak.

časně třem božským ctnostem : Věři v Boha, 
doufá v Něho a miluje Ho, dřivé než zná ja 
kékoliv psané formule úkonů viry naděje a 
'ásky.

Duchovni dětství se liší od přirozeného 
zralosti úsudku nadpřirozeně inspirovaného

vnitřním Učitelem. Kromě toho, ja k  připo
míná sv. Terezie po sv. Františku Saleském, 
zatím co ditě v řádě přirozeném čim více 
roste, tím více se musí učiti soběstačnosti, 
v řádu nadpřirozeném, čím více ditě B o n  ro- 

t Pokračován! na str. 2.)

Pokusím se podle Pekařova »Sv. Václa
va». podle definitivního jeho znění z r. 1932, 
ukázati, jak ona tvrzeni jsou nepřesná.

Pekař, jenž je  po Palackém  nesporně náš 
nejv ětší dějepisec a jehož slovo tedy musi 
vážit, řík á  výslovně: -Popirám  rozhodně vý
klady o velké zásluze, již  si prý před ději
nami dobyl knižc Váciav. podrobil-li se  pro 
zabezpečeni dalšího klidného vývo je králi 
Jindřichovi.«

To je  tedy zře jm é popřeni celého toho 
prvního -státnického činu«, jenž je  podle 
článku jedním  z dvou historických základů 
velikosti Václavovy. Ja k  to Pekař dokazuje? 
Tak to : »Závislost knižetstvi českých byla 
skutečnosti, vytvořenou dávno před svátým  
Václavem . To svědči faktum  z r. 895. lidy 
všechna knížata »Cechů«, zastoupená na říš
ském  shromážděni v Režně, znovu uznala 
svrchovanost řiše. to svědči křest 14 českých 
knížat s  lidm i je jich  v Reznč r. 845. to  svědči 
zprávy zc starší doby karolínske z r . 817 a 
822. podle nichž Cechové byli považováni za 
národ, jenž šedi ve svazku a v mezích řiše. 
T ato  závislost neznam enala podrobeni n ě ja 
ké řiš i něm ecké: byla uznáním svrchovano
s ti císařské, im péria nadnárodního, jež  se po
važovalo za dědice moci cisafú  řím ských a 
mělo se  vztahovali na celý svět. K řesfán - 
ství pojalo  tuto říši jak o  dílo a nástro j vůle 
boží a neslo m yšlenku je j í  Bohem  chtěné a 
posvěcené suverenity  do všech k ra jin , kam  
proniklo.« P ek ař dále »koumá tvrzeni saské
ho kronikáře W idukinda o tažení krále  Jin d 
řicha ku Praze a dokazuje, že toto tažení se 
konalo pravděpodobně až po sm rti V ácla
vově proti Boleslavovi. Dodává pak: Rozhod
ně pak třeba zavrhnouti versi, kterou ke 
zprávě W idukindově připojil z pouhého do
hadu Palackv. ?e totiž sv. V áclav zavázal se 
k ponlatku.500 hř. s tříbra  a 120 volů. Žádný 
pram en, ani náš ani cizí, nepraví n ic tako
vého: P a 'ack v  prostě zkom binoval to z úda
je  kronikáře Kosm y, napsaného v  době 
o dvě stě lei pozdější, že prý Cechové již  
synu K arla Vel. k poplatku toho rozsahu se 
zavázali a co rok je j  p latili. Zpráva je  osta
tek celou svou povahou dosti pochybná; 
z dějin  sv. Václava n  lem e j i  však cele yv- 
m ýtiti. a to s  tím větším  důrazem, čím bčž- 
n čjši a znám čjši je  skutečnost lé  domnělé 
kapitulace v populárni představě o jeho his
torii.«

To je s t ledy dostatečné vyvráceni oné 
prvni dom nělé Václavovy zásluhy. Je h o  zá
sluhy jsou jin é . duchovni. Ale to vše prý 
jsou jen  legendární příkrasy.

J e  zřejm é, že nemůžeme poznávat histo
rický  život sv. Václava z úředních pramenů 
a dokumentů, protože jic h  asi vůbec nebylo 
a protože tento h istorický jeh o  život se  ztrá
cí v  přílišných dálkách. Je n  legendy nám 
zbývají. Jes tliž e  ovšem slovo legenda nabylo 

. (Pokračován! na str. 2.)
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Ukázněnoši, vyrovnanost, charakternostSvětice s rážemi
(Dokončeni se str t.)

Bte, tím více chápe, že si nikdy nebude moci 
stačit, že se musi stále dáli věs: vyšší učen- 
Uvosti, jež  je  má konečně na věky uvésti do 
lůna Otcova.

Tato cesia  dětství, chápeme-li j i  správně, 
nám tedy připomíná vyšší prostotu duše 
která s  naprosto čistým  úmyslem jde přimo 
k Bohu.

Na léto cestě se vira stává živější, proni
kavější a půvabnější, neboť Bůh naplňuje 
rád svým osvícením ty. kdož j e j  poslouchají. 
N aděje se stává stá le  neochvějnější, sm ěřuje 
s jistotou k čili spásy : chráni nás před *ma- 
lomynlněnrm připomínajíc nám. žo Pán bdi 
nad námi pozorně právě pro naši slabost a 
Že rád poskytuje svou pomoc těm. kdož je j 
o ni prosi. Na této cestě nás láska strhuje 
rychleji k tomu. abychom milovali Boha z ce
lého srdce svého, více než svoji c  obni doko
nalost, abychom je j  milovali čisté pro něho 
samého, aby vládl v našich duších, aby je  
oživoval a mocně přitahoval k sobě.

Konečně dítko Boži. je-li prosté f e  styku 
s Bohem a se svátým i, je  pod vlivem daru 
rady zároveň velmi rozumné vůči těm, k nimž 
nelze miii důvěru. A přes vědomi ave slabo
sti je  pevné následkem dani sily, když třeba 
vytrvati uprostřed největších obtíži.

Toto poselství bylo, podle slov Ježíšových, 
zjeveno nejdříve maličkým, kteří jsou ta.k 
vyzýváni, aby se posvěcovali věrným sledo
váním milosti v obyčejných okolnostech ži
votních a kteři, přijmou-li denní oběti, mohou 
dospět! k stálému spojeni s Bohem. Tito 
»maličcU m ají toto poselství sdileti druhým, 
těm, kteři si nejsou vědomi své vlastni bídy. 
a  k teří by 'obdrželi život v hojnosti, kdyby se 
je jich  srdce otevřelo k jeh o  přijetí. Cesta 
duchovního dětství nás ochraňuje před ne
bezpečím onoho zcela přirozeného a nezdra
vého »aktivistou*, pro nějž se nedojde nikdy 
k niternému zamyšleni a k modlitbě a jenž 
neni s to  přinááeti nadpřirozené plody spásy 
a posvěceni.

Duše, které je  chápou, nalezly drahocen
nou perlu, o které mluví evangelium, vidi. že 
pravý křesťanský život je  život věčný již  za
počavši.

Kéž Duch Sv. udělí hojnost těchto milo
sti všem. kteři se zúčastní zblízka noho zda
leka sjezdu a  kteři touží žiti n iterněji z prav
dy. k terá  osvobozuje.

Jakožto bývalý poutník lisieuxský jsm e si 
zachovali příliš hluboké vzpomínky na svaté 
dojmy, kterých se nám dostalo u slavného 
hrobu sv. Terezie od Ježiška, než abychom ne
pomáhali veškerou 'svou moci vyzařován! du
chovního poselství, jím ž pověřilo nebe svá
tou Karmelitku pro dobu, která ho tolik po
třebuje . Pius P . P . x n .

M a r i á n s k i  D r u ž i n a  k n ě ž í  u sv.  
Ign áce koná svou  obvyk lou  m esiřni schůzi v  D ru -  
ř n s k é  kap li v  druhou středu v  měsíci H jnu , t. j. 
d n e  8. října I. r. o  4. hodině odpoledni. O d  V . na  
4 duchovni četba. V  závěru  p rom luv í p ro f. D r. 
M ereD  o  tom. jak  p robud ili a  pěstovali zájem  
o  P ísm o svaté.

P r o j e v  J . E .  n j d p .  a r c ib i s k u p a  D r .  J . B e r a n ř  

Pražan é , kato líci! •

N a  historickém  m ístě c historických dobách  
s lav ím e letos svátek  sv . V ác lava . N ad šen i. s  Ja
kým  jste poslech li m é výzvy , m ne op ravň u je  
k npřim nosti, 1 m y. katolíci, dovedem e m an i-  
fe s 'ova t. když  chcem e, a ie  m anifestace a  d a v o 
v é  nadšen i nem ůže stač it  S vět chce i od nás  
v idět skutky

Je Jistě hodně třeba  m odliteb nás v iech .
S  důvěrou  svěřu jem e D ědici zem ě české svě  
vnitřn í i zevn í potřeby. K  m odlitbám  však  p ř i 
p o ju jm e i kaiicnosí. vý s led k y  našich m odliteb  
isou s e s la b o v in y  u rážkam i spo lubra tři nem odli- 
e irh  se a  hřešících, u rážkam i do  nebe vo la jíc í-  
mi. T y lo  u rážk y  nvifrirm* odčinit. P am atu jm e na  
sm iř. na usm iřován i u rážené Velebnosti B oží! —
I  tu se k n ám  připo jí sv. V ác lav , jenž  proto  

.v  noci se svým  sluhou Pod iveném  navštěvoval 
ch rám y  a  skutky m ilosrdně lásky u levo va l hiilě 
jiných , a b y  ta lí  v  duchu kajícnosti o dda lova l od 
svého lidu  zasloužené tresty Boži Spravedlnosti. 
A le  an i to není ješté  všecko.

K o řen  našeho n á rod a  je  ohrožen  všeobecně  
se rozm áhajíc í zncm ravněiosíi. U b ý v á  sm yslu  
pro  čest. p ráv o  a  spraved lnost. K orupce, po il- 
vodnictvi. lež a  p řek rucován i fak t hu ji pováž 
livě . Sc všech  stran  s lyším e varovné  hlasy, n a 
pom ínáni. Již i  v e ře jn é  jsou pom ěry naše posu 
zovány  a  odsuzovány. S n ad  i m y  jsm e pok ou 
šení n ia lom yslně l a  bezradně ponechávat vše 
da lším u  v ý vo ji. —  T o  neni správné . In k rlm ln a -  
cem i a  věšen ím  h la v y  n ic  nesprávím e.

D ovo lávám e se častokráte skutečnosti, ic  
nás. kato líků  v  C echách je  přes 7 0 % . T o  m usí 
h ý l v  našich pom ěrech znát! Slyšíte? Nechrne  
kritisi ván i! Ž ijm e  v  p rv n í řadě my, katolíci tak. 
ja k  je  třeba! P ravd a , jedno  če rv iv é  jab líčko  
spíš zkazí koš zdravých , než ab y  deset zd ravých  
nap rav ilo  je d n o  červ ivé. A le  je  m š í  povinnosti 
tvořit zd rav é  já d ro  našeho drahého n á rod a  p rá -  
vč proto, že  jsm e katolici!

S v . V ác la v  je  nám  vzorem , ja k  m ám e žit. 
Dnes, v  této ch v íli připom eňm e si ž ivé:

1. Jeho rytířskou  ukázněnost. —  B y l  v  m lád i 
cvičen  v  ctnostech rytířských. S vou  ukázněnost  
osvědčil v  soubo ji s Radslavcm , ukáza l ji I ve 
chvíli poslední, kdy  vy raz il m eč dorážejíc ím u  
b ratru  B o leslavovi, ale nevrh l se na b ezb ran né
ho. třeba hy lim  zachrán il svů j život. Rytířská  
ukázněnost vyžadu je  sm ysl pro čest. čest v la s t 
ni I čest Jiného. C vičm e sc všichni v  této. tak 
cenné ctnosti, všichni bez rozdílu. V yc h o v áv e j
m e v  n l m ládež, děti. Rytířů , p ravých  rytířů , 
potřebu je  naše doba. R y lířů  v p rav d ě  svato 
vác lavských. rytířů  blanických, od nichž sl náš  
lid  s libu je  záchranu  a  vítězství v  dobách ne jne - 
bezpečnčjšich.

2. S  touto rytířskou  ukázněnnstj m usí býtl 
spojena m ravn í vy rovnanost. Ukázněnost ry tíř 
ská  j e  zevn ím  p ro jevem  vn ilřn i m ravn í vy ro v 
nanosti. Z  celé bytostí sv . V ác la v a  záři tato 
vyrovnanost. O iěte  John charakteristiku  v  le 
nendaeh. zad íve jte  ae d o  výrazu  Jeho tváře, jak  
ji zosobnil P ar lé ř, Skřeta. A leš. M yslbck . T ak  
si je j  vždy  p řed stavova l genius českého národa , 
lak  ho v id i a  z n á  česká duše prostého lidu. Z á 
p la v u  znem ravnélosti n e zad rii nic, leč výchova  
k léto m ravn í vy rovnanosti. —  P řem e  se a  vy 
če rpávám e se zápasem  o  form y a  organ isaci 
vyučovací a nevidím e že náš ná rod  zachrán í Jen 
výchova , důsledná výchova  v ů le . silné vů le . 
S věřm e všichn i, kdož vychovávám e, sebe i děti 
ochraně sv . V ác lava . P rosm e dnes v roucné za  
jehn  pom oc v  lé to  nezbytné potřebě všenárodn i. 
Jestliže v  této věc i nedosáhnem e žádoucích v ý -

n a V á cla v sk ém  n ám ěstí Hne 28 . záři 1947.
sledků. vlastni vinou jako spoluvínnic! mlčim» 
možnost udržet základy šfasln* budoucnosti, 
mržná 1 národní svobody, k posměchu nepřátel 
a za zasloužených výčitek všech našich bratři 
a sester, kleři krev. život 1 majetek svůj dali na 
oltář vlasti.

3. Ohoji pak vede k pevné charakterná«-!. -  
Vzpomeňme postavy našeho národního světce, 
sv. Václava, '■harakterisuJIci jeho rytířskou 
ukáměnost. mravní vyrovnanost, pochopíme 
I jeho pevnou cbaralctérnost. — Byl vždy věrný 
svým zásadám, nrslevil v ničem, co považoval 
za svou povinnost. Cítil sc sletně zodpovědným 
lidu Jako Bohu. a proto, třebaže sl mohl získat 
popularitu davu nedal se zviklat ve své zása
dovosti a volil raději smrt. zdánlivou porážku, 
než zradu na právu a  povinnostech. J ’ž tisíce 
let Táfi svým příkladem českému lidu. Tisíce 
let. a kdo se řidli jeho příkladem? — Chci býti 
spravedlivým. Našli se tací i v dějinách našich. 
A ly nazýváme velikány. Ale době naši nestačí 
Jeden, dva Jedinci mimořádní Každý' z nás musí 
hýt z křemene, každý z nás musi být žuleu. 
mužové stejně jako ženy. Mv. katolíci, ciiime 
zodpovědnost nejen k národu, nýbrž. I k věčné
mu Soudci a k své Cirkvi. My v první řadě 
musíme podle vzoru sv. Václava vyspět v pev
né charaktery. To neebt je naše rozhodnuti 
v léto slavnostní chviti. To nechť ,ic praktic
kým důsledkem letošních oslav svatováclav
ských.

To hlásejme do všech koutů krásné naší 
vlasti, do mést í visek. To priiwwninejmc zejmé
na naši mládeži.

Ano, mládeži katolická. Pod praporcem sva
továclavským se sdružuješ. Praporci tomu I věr
nost slibuješ. Buď každý z vás mladých apošto
lem této praktické úcty k svátému našemu 
Dědici. Svým dobrým příkladem rytiřské ukáz- 
nčnosii, mravní vyrovnanosti, pevné char.ck- 
trrnns',1 získávejte mezi svými druhy a družka
mi nové rytíře svatováclavské. Bděle též Jeden 
nad druhým! Očlsla. důkladná očista s hlediska 
ukázněnost). vyrovnanosti a oharaktcmostl je 
nezbytná, nemá-ll stuchlina a prohnilost zkazit 
naše hnuti. Ano větve vyrostlé na vinním keři 
Kristově musí býti zdravé, svěží, požehnané. 
I Jako světec eucharistický vám sv. Václav uka
zuje cestu k zdroji nevyčerpatelnému, zdroji si
ly ozdravujíc! a oplodňující.

A vy všichni, ostatní, každý- na svém mislč, 
připojte se k naší mládeži' Duporuř'1 jsem vám 
hned při svém nastoleni za životni heslo, své 
heslo; Eucharistie a práce. Volám k vám i dnes 
znovu. My všichni, bez rozdílu, kněží 1 laikové, 
ož vcni Eucharistií pracujme k utvrzeni a roz
šířeni rytířské uk.ázněnosti. mravní vyrovna
nost a pevné charakternostl svatováclavské 
v národě našem, (ak pod praporem sv. Václava 
a pcdle jeho přikladu splníme rejúělnnčji svou 
vlasteneckou a národní povinnost, tak přispěje
me nejlépe k urovnáni rozháraných našich 
vrůřnich poměrů, tak 'volím e hojnost požeh 
náni na svou krásnou drahou vlast Amen.

K a t o l i č t í  m e d i k o v é  a  m e d  t i k y .  S c h á z í
m e » r  k a ld y  p r v n í a  t ř e l i  p á le k  v  m f . l c l  n a  apoleC ne 
m ší ev . v  ú sta v n í k a p li  M a ria n ea  v  P r a z e  I I . .  Z e řn á  11. 
P r v n í m ic  s v . s  k r á tk o u  p ro m lu v o u  J e  v  p á le k  dne 
I .  t l jn a  v  u v e d en é  k a p li v  1  h o d . rá n o .

L é k a ř i  a  m e d i k o v é  o a iav t s v á te k  sv éh o  p a 
tr o n a  s v . L u k á íe  s p o lečn o u  r o l i 's v .  a  s v . p ř ijím á n ím  
v so b o lu  1>. ř í jn a  IM 5 v 1 h o d . r á n o  v  k o s te le  P a n n y  
M a p ě  S n č ín é  v P ra z e  I I -  Ju n z m a n n o v o  n á m ř s ll .  Po 
m si s v . v  s á le  S tu d U  c a th o l le a  p ře d n á š k a  P . D r . J .  E v .
U rb a n a  o r M .

S p o le č n o s t  sv . L u k á S e  a  m e d ic k á  s e k c e  C L A .

O svatováclavskou 
pravdu

(Dokončeni ze str. I.)

pro nás dnes sm yslu takřka sourvufného 
s  vým yslem , je  těžko hledat v  nich histo
rickou pravdu. A přece je  i v  ruch. M y roz
hodně přepínám e, kdybychom je  ch těli šma
hom zavrhovat. -L eg en d a ' znamená původ
ně, ja k  známo, to. co m« býti čteno v  den 
svátku o životě světcově, proč se  m ám e do- 
mýšlpti. že vše, co legenda obsahuje, je  bez 
jakéhokoliv  skutečného podkladu?

V  článku, jen ž  dal podnět k těm to našim 
úvahám , je  také podivná věta: -Význam  vel
kých mužů národa nespočívá z a jisté  v tom, 
co pro národ vykonali, jako  spíše v  tom. co 
znam enuji svými idejem i s trad ici.« My na
opak m yslíme, že tradice, skutečné životné 
a působivé tradice, vznikají z ideji, a  to 
z ideji uskutečněných, ztělesněných v život. 
Proč by se jin a k  bylv  všechny ty  Iradice 
up jaly  na sv. Václava, proč se  neu p jaly  na 
Boleslava, nebo na kteréiiokoliv jin éh o  vel
kého muže našich dějin?

Bylo by tedy nerozumné lehkom yslné 
m ávnouti opovržlivě rukou nad vším  tim , co 
nám legendy v yp rav u jí o životě Václavově. 
A tu si můžeme především  všim nout!, že 
nejstarši takovou legendou je  legenda sta
roslovanská. J iž  z toho tedy plyne, že sv. 
Václav nemohl b ý t výlučným  latinským  zá- 
padnikem. ja k  se  je j  r.ěkleii snaží líčit. Tato  
legenda zdůrazňuje především  neobyčejné 
vzdělání Václavovo. Připom íná, že četl kni
hy latinské, a le  také řecké a slovuriské. Ja k  
loto vzděláni je  nezb/inou í l iž k u i  právě i 
h istorické postavy Václavovy, lič i P ekař 
takto : Sv. V áclav  je  na germ ánsko-slovan- 
ské půdě severu prvním  představitelem  no
vého rozletu po vzděláni, prvým , jem už s  li
terárním  vzdélánim  dostalo se  nezbytné Vý
zbro je  pro vyniknuli duchovni, pro službu 
ideálu, jehož kouzlu duše žákova, nové slá
vy žádostivá, patrné podlehla m ocně. Tim  
však, lze říci, m ladý horlivec vystoupil po
vahou I snahou z řádu svého, sta l se  zcela 
nepodobným kněžici a dědici trůnu, ja k  je j 
znala a chtěla m iti doba, dechem nové myš
lenky ješ tě  sotva dotčená.«

Můžeme tedy z legend svatováclavských 
škrtnout leckterý poetický zázrak, nemůže
m e však z nich a z h istorie vůbec škrtnout 
postavu Václava, ja k o  m ravního hrdiny, je 
hož -horoucí duch« —  podle slov pravě jed 
né z těch iegend —  »se snažil naplnit skut
kem. co od učitele  písem postřehl sluchem «. 
Tato  snaha sp o jit theorii s  p raxi náloži, mys
lím. k  nejzák ladnějšim  rysům pravého Češ- 
stvi. ona s to jí  p ři vzniku husitstv í, j i  zdů
razňu je neúnavně M asaryk, ona je  tedy 
hlavním  klíčem  k pochopeni s ta le té  ideální 
přitažlivosti, kterou púsebi z jev  sv. V áclava 
na každého pravého Čech. A  nakonec je  
snad ješ tě  dobré připomenout, že ono m rav
ní hrdinství, o něž sv. V áclav usiloval a jež  
ve svém  životě uskutečnil, není jakákoliv  
m lhavá, pouze lidská dokonalost, nýbrž nad
přirozená dokonalost křesťanská, svatost.

ak.

J ose f P č š k a :

Byl jsem v Lurdech
W er flo v a  k n ih a  P íseň  o  B e r n a d e l lé -  s e  

i  u n ás  se tk a la  s  v e lký m  ilspt c h e m  a  p ro b it ,  
tlila nový  z d jem  o  ta jem n á  z jev en i lu rd ská , 
t e  j ich ž  m ohu tn ost n eb y la  dodnes p řed at H ena  
an i n d k o lik a  jin ý m i  cjruenfm i P an n y  M arie, 
k t e r d  o d  t é  d o b y  n ásled ov a la . H rom ad n á  pou té  
o d  nás, j a k  s e  zd á , n a r á i e j j  d osu d  n a v e lk é  
o b t i í e  j a k  p a so v é , t a k  d ev izov é  a  pod . A lesp oň  
ten to  jed n o tliv ý  letofm i p o u tn ík  nám  ted y  m ůže  
v.uprdvét. j a k  to  v y p a d á  pa v álce  na m ístech , 
k d e  s c  p ř ed  d e v a d e s á t i  l e ty  z jev ila  N ep o šk v r 
nená.

P o jed e te -li do  L u rd  od západu, bude se váni 
py rene jské  predhorí u rčité  líbit D louhé Jedno
tv á rn é  p řím ořské  stepi, porostlé n ízkým  křovím , 
táhnou se na jih  od B ord eau x  az  k  D a x u  Onchu  
odpoledne, k d y ž  jsem  tudy  pro jížděl, ho ře ly  na 
několika m ístech. O b rov sk é  m račno dým u  la st l-  
nllo  na nékolik  m inut slunce. N e v ím  dobře, vznl- 
tila -li se step  sam a  či b ý v á  zde vypalována  
úm yslně. Z a  D a x em  zač íná předhnřl.

N iz k é  Pyrene je , ja k  se ř íká  této oblasti, je 
m írn ě  zv ln ěn á  rov in a  zelených pahorků , vln ic a  
kukuřičných po li. Postu pem  k  Jihu p řibývá  hor- 
natostl. P ře d  stan ic i P a u  s e  k ra jin a  pojednou z a 
v ír á  dvěm a le sn atým i hřebeny . V la k  uhán í po  
levém  svahu . N e n i  n ad  e lek trický  p ohon ! M ůžete  
vyhlédnout z  okn a  beze strachu  p řed  jisk ro u  nebo  
sazem i, k teré  po letu ji za  každou  parn í lokom o - 
tivou. Ř íčka , k terá  se k rou tí dole v  údo lí m eal 
ska lna tým i břehy, m á  čirou zelenavou  alpskou  
vodu  M ihne se kolem  zářivě  b i lá  novostavba  
e lek trá rn y , n ěkolik  osad s e  zah rad am i na břehu  
řek y , u sm ě je  se n a  v i s  záhon slgnečn ic. N a  p a 
louku  za  hum ny  vesnice v á l i  se m ezek. Rych lík  
zas tav u je  v  P au . P ř íš t í  s tan ice  Lu rdy .

Jste plni očekáván i. T o to  je  tedy  k r a j,  kde  
vyh ledala  m alou pasáčku  M a tk a  Boži. Poh lížíte  
s e  zv láštn i úctou  do  stoupajíc ího  údolí, na které  
u léh a jí p rvn í večern í stíny. V  zák ru tu  údolí čeká  
v á s  překvapen i. Š edob ílý  ch rám  o  átlh lé ku laté  
věži, obklopen půvabnou  kolonádovitou  přístavbou , 
tiskne, » e  k lesnatém u horském u  svahu . Dá le  
vzhůru  v  údolí po obou stran ách  řek y  stupňovité  
vyrostlé , můsto. L u rd y ! C estu jíc í s to ji  u oken. 
F o d  ch rám em  na m além  prestran sty i je  v iděl

skupinu  lidi T am  bude lu rd ské  jeskyně, napad lo  
mi.

Za tím  se setm ělo  a  po  Lu rdech  rozsvítili p r i  ni 
světla . P rv n í m á  cesta  od n á i ra ž i  v ed la  m ěstem  
k  basilice  ú zk ý m i u licem i s  osvětleným i v ý k lad y  
obchodů i  restau ranty , které  se m noži. člm  vice 
se ke sv a tyn i p řib ližu jete. N a  u licích  by lo  velm i 
živo. Jako  jind e  v e  F ran c ii ani zde nena jdete po 
šesté hodině obchody po  našem  způsobu  uzavřené. 
Jsou -li zde ja k é  u zav írac í hodiny, p ak  se nedo
držu ji. P r o  obecenstvo  to  m á  své výhody, i Sotva  
však  pro  personál. P .  r . )  P řeše l jsem  p o  mostč 
přes řeku  G a v e  u nem ocnice M ilosrdných  sester  
a  stanu l před vchodem  d o  jakéhosi p a rk u . Sem  
a  tam  proud ilo  m nožství lidí. Z  n edaieka zazníval 
sem m ohutný zpěv  znám é, přeznám é p ísně: »K d e  
v  údo lí k u  řece h o ra  m á  s k le n . . . .

B y l jsem  u čile. V e še l jsem  s proudom  lidi do 
parku  n snažil s e  p rod rat  Zástupem  k te rý  sc zde 
nakupil. B y la  u ž  ú p ln á  tm a. N ep řeh led n ý  proud  
světélek  blížil se sem od basiliky. B y la  to s v ě 
té lka v  rukou  poutn íků  z Belg ie , k teři sem  přijeli 
v  počtu několika tisíc. V  čele proceri š ly  d ivky  
bilo  oděné, nesoucí prap ory . Z a  nim i dlouhé  
řad y  poutníků, žen, m u žů  i m ládeže. N evid ite lné  
am p liony  v  korunách strom ů rep rod u k u ji h las  
varh an  a  um ožňu ji tak . a b y  p růvod  v  celé své 
délce zp íva l v e  ste jném  rytm u

O d d á v a je  se do jm ům , jaký m i tento p ro jev  
zbožnosti na těchto m ístech  na osam ělého pout
n ík a  m ůže působit, a  pob rou k áva je  spolu  s m nož. 
atvim  s lo v a  re frénu , zapom něl jsem  zce la  tráp it  
se m yšlenkou, kde složím  svou h lavu  v  n adch á
zejíc í ch ladné noci. S ehnat ubytován í v  Lurdech, 
jestliže  není příliš ve lký  náva l poutn íků, neni 
problém em , h ledat j e  v š ak  veče r s  neznalosti 
m ísta  Je těžší a  n a jit  ubytován í levné Je snad  
vyloučeno. D enn í pense v  hotelích nek lesá pod 
300 fran k ů , to  je  a s i našich  130 K čs. P řece  se 
m l však  tehdy podařilo  za  pom oci jednoho  velm i 
la skavého  belg ického  Otce nalézti nocleh  na ně
k o lik  dn i pom ěrně  levně. N e b y l jsem  tedy  nucen  
uchýlit! sc do  ú tu lku  pro  poutn íky  v  chrám ovém  
nádvoří, Jehož vybaven i je  velíce skrovné. N ěko lik  
ho lých  lav ic  p ři stěnách.

PM Sti den, k te rým  b y la  neděle, p řipu tova li sem  
také poutnici francouzšti. S lyšel jsem  prom lou 
v a l i  k nim  p řed  posvátnou  jeskyni b iskupa lu rd - 
ského a  tarhského. P o s v á tn i  lu rdské  Jeskyně je  
m alá  joskyfika vlastné výk lenek  d o  s k á ly  na 
upati lesnatého kopce p ři řece G a v ě . Jc asi 3 m

v y so k á  a as i ste jně  h luboká. N a d  Její k len bou  je  
m enši výklenek , o tevřený  k řece d o  k ra je , se 
sochou P an n y  M arie . Z d e  s tá la  a  m lu v íva la  s  B e r -  
nadettou Soubirousovou . V  jeskyňce  je  nyn í oltář. 
S těn y  jsou  značně začouzené o d  p lápo lu  sv íček  
a  s loupků, k teré  zde poutnici n eustále  zaž iha jí  
n a  ve lkém  zče rn a lém  kuže lov itém  svícnu. N a d  
otvorem  d o  s k á ly  v is i v  chom áčích odložené ber ly  
a  p ro tézy  —  om šelé i  čerstvé, zavěšené sem  těmi. 
kdož se zde uzdravili. P ro s tra n s tv í p řed  je sk y fi- 
kou, dlážděné betonem  ja k o  c e lý  ostatn í obvod  
ch rám u, je  tísněno  řek ou  p řitéka jíc í od m ěsta. 
P o  levém  boku je sk y ň k y  n a  zřid le zázračné vody  
jsou  vybud ován y  lázně. Z  několika kohoutků  ve  
zdi prý šti p ram én k y  záz račné  vody. o  kterou se 
poděluji nakupeni poutníci. P ře d  je sk y n i je  ně
kolik  řa d  lav ic  a  m ísto vyh ražen é  nem ocným , 
které sem  p ři bohoslužbách nebo  jin ý ch  pobož
nostech p řiváže jí n a  zv láštn ích  vozících.

N a  sk á le  —  h lavn ím  o ltářem  asi přesně nad  
m istem  z jevení —  sto ji basilika. P o  stěnách ch rá 
m ové lodi s p lý v a jí  v la jk y  národů, k teré  sem  ode
d ávn a  putuji. P o d  bas ilikou  je  k ry p la  s m nožstvím  
oltářů . I I  nohou b as ilik y  obklíčen  dvo jram ennou  
kolonádou, u p ravu jíc í prístup  k basilice, sto ji 
ch rám  S vatéh o  růžence. J e  k ruhovitého tvaru  
K o lem  d o k o la  jsou m alé  kaple, ozdobené m osai
kam i. p řed stavu jíc ím i ie d n o t liv i růžencová ta
jem ství. Z d e  j e  tak é  kap le  česká, vyzd obená n i -  
k lrd em  poutn íků  naších.

V rah . n a  jehož  O pati s to ji basilik a. Jest jedním  
z  k rajn ích  výběžk ů  py rene jských  hor. L u rd y  lež! 

\ u  v s tu p u  d o  h lubokého údo li sevřen ého  vy sokým i 
horam i, j im ž  p řiték á  od  špan ělských  hranic řek a  
G ave . Z te č e te -11 pom oci lanovky  n ebo  ozubené  
d ráh y  některou z  tls ic lm eirových  hom oli, k teré  
s e  zv ed a jí p o  obou stranách  ůdoli u  sam ých  Lurd . 
uv id íte  na Jihu horské v rcholy , po  n ichž probíhá  
hranice. P oh léd nele-U  k severu  budete vidět L u rd y  
u svých  nohou ja k o  na d lan i a  d á le  k  severu  m írně  
zviněnou  p lan inu  jiho francou z ik ou .

M ěsto  L u rd y  m á nyní bez poutn íků  asi 10.000 
obyvatelů . Je to  m ěsto  hotelů, ž ijíc í z cizineckého  
ruchu. Jezdi sem  Jak poutnici, tak  turisté. Zdá  
se vám . že m esto u svatyn ě  vyrostlé  je  jednou  
velkou  tržnici. O lohu , k terou  při našich  poutích  
m á ji potulní k ram áři, vy k o n áva jí zde usedli o b 
chodnici. N en i Zde bud, zato  v šak  ve lké  k rám y  
s  devocionállěm l všeho druhu. T ito  obchodnici 
vykonáva jí jv o u  ú lohu s  obchodní důkladnosti. 
N e  zbytečně čte se v  obvodu bas ilik y  upozorněni

duchovn í sp rávy , a b y  p o u lr lc i kupova li své  upo 
m ínkové p řed m ěty  v e  všední dny  a ign orova li tak  
obchody o tevřené ve avátek. P r á v ě  zde v Lu rdech  
ověřil js em  s i zkušenosti k ra jan ů  s  lid sk ým i s la 
bostm i F rancouzů . S n ad  n ikde nepocítil jsem  tak  
živě bu jet je jich  egoism us ja k o  zde. M a ličkost: 
P rom ěň ova l jsem  větší bankovku. P ro d a v ač  si 
bez  p tán i ponechal 20 fra n k ů  —  p rý  z a  práci. 
T ed y  za něco. co se u nás považu je  za  -s lu ž b u  
zák azn ík ů m ,. J e  to  ovšem  m aličkost. N s  těchto  
m latech Jste na podobné Jednání d vo jn á so b  citliví 
Pozorujeto -H  déle ž ivo t tohoto m ěsta zdá se vám . 
že so jeho  obyvate lé  Ještě nesa m yslili nad sm yslem  
Lu rd skéh o  poselství anebo  v  ně nevěří. T o  Jě duch  
m ěsta. V  prosto rách  svatyně se tk á te  se s  Jinými 
Francouzi, S etk a l jsem  se tam  la k é  s  dvěm a  
Č ešk am i —  k ra ja n k am i z P a ř íž e . U č in ily  za  
v á lk y  slib děkovné pouti k P . M o ril lu rdské . když  
u tík a ly  p lo d  něm eckým  vpádem  dn F rancie , a  

,nyn í po  ochraně, k teré  se jim  dostalo, s lib  plni. 
Jiní d v a  krajané, u sed li přim o v  la irdech . s  k te
rým i jsem  m luv il —  k re jč í a  s ta rá  pan i patrně  
židovského původu  —  přišli sem  v lče m éně shodou  
okolnosti. K re jč í za  zam ěstnáním  a  pan i z o bavy  
před bom bardován ím  N lc y , kde bydlela předtím . 
A ještč  nčco  s e  m ne Jako O c t la  dotk lo  v  Lu rdech  
nade v š e  m ile  —  sošk a  M ilostného P ražsk ého  
Jezutátka v  ch rám u  sv . B ernadetty  up rostřed  Lurd .

N e d áv n o  poho ršovsl se někdo u nás oprávněné  
n a d  hostincem  v  m oravském  pohran ičí, k te rý  se  
honosí n á zvem  » U  velkéno  P á n a  B o h a ., v  's i r -  
dech. ja k  jsem  si všim l, neni označován i obchod
n ích podniků  o  m noho vhodnější. T a k  jsem  viděl 
ve firm ě  jm enovat N eposkvrněné Početí a pod. 
N a  jednom  obchodn ím  do rrě  do v o láv á  sc m ajite l 
pokrevního  příbuzenství s e  sv. B ernadettou .

Je dobře, že  sv a ty ň *  a p řileh lým  obvodem  Jsou 
v yh razen y  Jen zbožnosti-' O všem  i  sem  proniká  
tře b a  jen nevinná podnikavoat. K d y ž  jsem  v  neděli 
sestupoval s  v rch u  K a lvárie , kde je  podél strm é  
cesty  zbudováno  čtrnáct zastaveni k řížové  cesty  
sc socham i v  ž ivotn i velikosti, m usel jsem  se  '_ez- 
ilěky  u sm át, v id a  za nízkým  plůtkem  pod skálou  
hejno  m alých  b rad a tých  koz s  pa stý řem  či m a
jitelem , jenž  na přán i m im ojdoucieh ruče kozy  
do jil a  m léko  prodáva l.

T éh ož  večera  jsem  se loučil s  Lu rdy . Světelný  
průvod b y l n adm íru  dlouhý a  působivý . P růčelí 
a  věže bas ilik y  zázéřily  světlem  nesčíslných žá 
rovek  a reflektorů . N e b e  by lo  Jasné. T áh le  s  p ro . 
sebně zně la  plsefi v lám ských  poutníků.



Odhodláni žil
Zdeněk Kalista docent Karlovy university, 

representant duchového směru v natem  dtjept- 
•eetvi, jen i právc proto  má velm i t i ik l)  hoj 
o  prostou e n s te n d  s  dnešními proudy, k teré  
jsou protinožci ducha napsal do .L u to ié  de. 
m okřad e• xc dne iS. sá ti t. r. v elký  článek  
»Svatý Václav nad staletím  i*, je k o t  távCr při- 
nástine, j e  (« ln i aktuální a  j e  vysvětlením, proč  
lide dnei  ̂rothndujicí nechtějí takového Člověka 
na Karlové universitě. Z Článku je  ta k t  patrno. 
zda jeh o  p isatel tasbíhuje, aby kdo pochyboval 
o  jeho národní spolehlivosti jakko liv , zastřené 
či otevřen*.

Co bude však na starém  patronu země Č es
ké hledati československý občan t  roku 1947? 
Bude i jem u zjev svatováclavsky, putující 
nad staletím i, živou součástkou prítom nosti? 
Ci spokojí se jen  oním pohledem k němu. 
jim i uctíváme krásné pozůstatky minulosti?

Nuže, domníváme se. že i dnes svato
václavská • historie posmrtná se rozviji dáie 
a má svůj aktuálni význam. Stačí, tuéim, vy- 
volati si v  mysli ještě  jednou onen kus po
smrtné historie svatováclavské, jehož svéd- 
kv jsm e byli v  nedávných dobách válečných : 
J a k  prudce se vzepřelo v nás rozhořčeni, 
kdyi německá propaganda se pokusila zleh- 
čovati smysl symbolu svatováclavského a 
ja la  se líčiti j e j  jak o  znamení poddajnosti, 
pokory v zvráceném slova .smyslu a nemuž- 
ného otročeni. Uvědomili jsm e si. obracejíce 
se nazpět k postavě muže. jehož současná 
svědectví i legendy souhlasně nazývají 'b o 
jovníkem Božim . (ip ugil D ej* »athleta 
D ei«), k němuž jak o  k bojovníkovi se utí
k a jí  nejen češti válečnici od Chlumu, od 
Krossenbrunnu. od Miihldorfu a  odjinud, ale 
i  souhlasně Hus a  Balbin —  že nemůže být: 
sm ělejší historické falsace. než je  tato. Uvě
domili jsm e si. že nejen vnějším  svým život
ním postavením vůdce zbrojné družiny, ch rá 
nící ůzemi jeh o  kmene, nýbrž celou vnitřní 
podstatou svého zjevu je  Václav znamením 
b o je  a  odporu, že náleželo a  náleží k nevy
hnutelným a bezpodmínečným rysům každé
ho světce, zejm éna středověkého, aby uplat
ňoval svůj duchový ideál statečně a neúchyl
ně i proti sebevětší hmotné převaze svého 
okoli. aby j e j  probojovával plnou silou svého 
aucha a držel svou myšlenku i za cenu ze
směšňováni. ba i za cenu života.

Tento světecký a  bojovnický - oboji jc  ne
rozlučné) ch arakter Václavův, který je  jasný 
každému, kdo se ponoří do studia jeh o  v last
ní historie i obecněji do duchových děiln 
středověku, vyvstal před našimi zraky ještě  
výrazněji pod tlakem  německého falšovatel- 
ského úsilí. Ale vraci se bezděky na mysl 
i  dr.es. Ci neni i dnes v našem prostředí až 
přespřiliš onoho m alom ěštáctvi, jež  bylo 
ochotno přijmout: i sv. Václava předělaného 
nacisty, nezdráhalo se posadit! si do ěela 
m isto bojovníka symbol poddajnosti a  ch tě
lo. jdouc za nim. hledati především cesty, 
kterým i by uchránilo své pohodli, svůj pro
spěch. svůj zisk? Neni mezi námi stále 
spousta lidi bez vnitřního vzporu, jež  orien
tu je  v je jich  postoji okamžitá mocenská 
konstelace, v ítr  vějicí je jich  pláštěm ? A ne
jsou tito maloměšťáci, válející svou kuličku 
a neschopni jakékoliv oběti, nejhorším  ne
bezpečím pro budoucnost národa, k terý  toli
krát v dějinách musil a bude snad je š tě  mu
sit se obhajovat především silou ducha proti 
převaze hmotného množství?

Před nimi a  proti nim je  nutno i dnes. a 
snad zvláště dnes, vytvčiti symbol svatovác
lavský jak o  symbol boje, odporu a  oběti ve 
vyšším zájmu, Ve službách -vyšší ideje, co 
nejdůraznějl. Poznáte je  —  přes všechnu 
dnešní rarlikálnost -  po nepřátelství, které 
k starému patronu českému projevuji v po
dobách namnoze zakrytých, poukazujíce po
ťouchle i k historické falsaci nedatické a 
shledávajíce v ni argument, pro bvč odmítáni 
sv. Václava. No věnk toto zneuctěni postavy 
světcovy — charakter jeho. jeho bojovnický 
ráz. jeh o  výzva k odhodláni, to jc  to, co vadi 
těmto maloměšťákům u tradičního dědice 
země České-..

Jako symbol vnitřního vzporu, ne ovšem 
vzporu poslušného, jen  Individuálních sklonů 
a nálad, nýbrž vížicího se k myšlenkám a 
k  ideálům nadosobním, vyšším —  musi sv. 
Václav nad staletím i i nadále vládnout nad 
svým národem. I  když jsm e poměrně bohati 
na muže jem u podobné, není v našich ději
nách zjevu, který by po dclši řadu pokolení 
a  s intensitou takovou, ja k o  sv. Václav, ztě
lesňoval bojovnícke odhodláni žit na vzdory 
srhehoršim přívalům. A nepochybujeme, že, 
pokud prostředí naše podrží onu vzdornou 
vůli, držet! svů j charakter, nepodlehne proti 
přesile, n pokud bude schopno přlnésti v tom 
smyslu i onu nejvyšši pbět, jakou dovedl pro 
svůj vnitřui ch arakter a ideál přinčsti sv. 
Václav potud opravdu bude mu svátý kní
že ochráncem a snědá zahynouti nám i bu
doucím«.

*  Katolícki rodina koupi menši vilu nebo jeji část. 
Výměna vétiího bytu a ústředním topenim v Praze- 
Bubenči jest moíni. Nabídky pod cn. »Klid - IKA 127« 
do adm. t. 1.

U hrobu Apoštola
7,nň'e ten pocit, který má obyvatel velko

města. když se vrati domů z prázdnin a  dovo
lené? Od svěžích lesů a luk. od chladných vln 
přírodní reky do dusna a kouře městských zdi?

Nevím, tak to na koho působí, ale mně se 
vždy v takovýchto dnech zdávala Praha nejméně 
svmpahckou. Stísněný obzor šedých ulic s jejich 
dusnem, hlukem s nervosnim tempem, to byla 
prašoatná výměna za Idylu oo'ázavské krajiny, 
jež mne o prázd lipách hostlvala.

To byla Praha. A ftim? Když Sla ve čtvrtek 
18 záři naše kole) Nepcmucenum ve spořáda
ných skupinkách. svátečních klerikách a vykar
táčovaných římských pláštích bez rukávů, zva
ných soprány, vášně a dústotné přes Aventin 
do basiliky sv. Pavla, myslím, že leckdo z nás 
zalétal mysli do hájů siříbmých oliv a vinic, 
rozsetveh kolem mariánské svatyně Madonna 
delte Quercta kdes: pod horami Ciminskými ne
daleko Viterba. kde isme leště před dvěma dny 
běhali oékné na lehko jen v klerice, používajíce 
misto klobouku stinu rozložitých dubů či kaš
tanů. Dnes se nám tu představoval ftim jako 
velkoměsto, a tato ieho tvář si nezískala naše — 
či aspoň moje sympatie . . .  Uznejte sami! Přede
včírem leště čistý- vzdudi a dnes? — Snad ně
kdo z vás zná tu ulici od Cestio.-.v pyramidy 
dozadu na cestu Qstijskou kolem plynárny a to
váren. Dřinomklajících Libeň či Vysočany. Náš 
cil? Už jsem je j prozradil: basilika sv. Pavla. 
Bude :am dnes slavná pontilikákii mše svátá již 
bude sloužit v rámci oslav sv. Benedikta arci
biskup milánský cardinál Schuster. benediktin- 
Bude tam totiž shromážděna celá rodina sv. Be
nedikta. zastoupená opály z celého světa, kteří 
právě ze svého středu zvolili opata primasa. 
I naši ndpD. opate z Prahy tam budou a přijdou 
tam i hosté naši koleje, ndp. převor Cherf 
z Broumova a kapitán americké vojenské du
chovní sliužb- P. Žižka OSB, v civilu — či spíše 
v benediktinském habitu — profesor češtiny na 
koleji sv. Prokopa v Lisle a  v naši koleji pořa
datel přednášek o životě Cechů v Americe. To 
hlavní však: přijde tam i sv. Otec. Rozumíte 
dobře? Sv. Otec přijede do basiliky sv. Pavla, 
což je veliká zvláštnost, kterou jsme :u ještě 
nezažili- Obyčejné totiž vídáváme sv. Otce jen 
u sv. Petra ve Vatikáně.

Vzpomínajíce, potíce se a těšíce se. blížime 
se tedy k sv. Pavlu. Zvenčí nepůsobí nějakým 
velkolepým dojmem, avšak oři v3'.lv>u do ná
dvoří -sta příjemné překvapeni. A v basilice 
samé? Snad jiní jinak uvidí. mně však se libí 
nejvíce ze všech kostelů římských. J e  to blíz
kosti hrobu sv. Pavla? Ci vyrovnanými propor
cemi stavby s úžasnými mosaikami? Ci vzornou 
čist?tou. udržovanou benediktiny přilehlého opat- 
stvi? Nevim. neroibíral jsem to. A nepálrám po 
tom ani dnes. kdy jc  tato basilika naplněna 
tisícihlavým zástupem, nedočkavě očekávajícím 
sv. Otce. Společnost ie :u světová samozřejmé, 
isme plece v katolické Církvi. Ten kněz vedle 
innc. který velmi úslužně šlape na nohy a pak 
se nás ptá. zda jame Bohémi, pochází na přiklad 
7. USA. A zřejmě chce platit za pravého Yankee, 
ieho?. předkové připluli na Mayflowěr. nebof na 
naši otázku po ieho národnosti zarputile tvrdí, 
že ie Severoameričan a nic vic.

A lak čekáme. Hodinkv mi ukazuji deset ho
din. Tu poiednou šum, jásot, tleskáni, papežský 
pochod. Sv. Otec se blíži. Před nim kardinálové, 
opati benediktinští, cisterciáčtí, basiliánšti. před 
nimi dalši význační benediktini. Poznávám mezi 
nimi našeho profesora liturgie Oppenheipia. ndp. 
převora Cherfa, mezi opaty jsou i zástupci nové 
utvořené větve svatovo!těšské. ndpp. opalé z Pra
hy.’ Středem všeho je  sv. Otec s tiaroti na hlavě. 
Nakláni se k zástupům, jeho rty. zdobené jem
ným úsměvem, vyslovuji formuli požehnáni, jeho 
ruka opisuje znamení kříže. V davu to vře. Za
tím co se klidni Seveřané a Středoevropané klid
né pokřižuji, jihozemci jásají, volají, tleskají, 
■poskakuji — zkrátka myslím, že evangelijní' Za- 
cheus, který byl postavy malé. by byl nucen 
místo na fík vylézti zde aspoň na nějakou spodní 
římsu, nechtěl-li by býlí ušlapán.

Sv. Otec zasedl na irůn. nejsvětějši Oběf se 
začíná. Ok uf ování oltáře, epištola, evangelium. 
Tu zazni z ampllcryj hlas — iasný. melodický 
hlas — sv. Otec pronáší latinsky homilij o sv. 
Benediktovi. Naše mysli zalétnou při jeho slo- 
veoh zpět do minulosti a tak nějak zabloudí až 
na Aventin, přes který isme před chvil! šli. Tam 
do kláštera sv. Alex:«. kde zři prvního benedik
tina české krve. sv. Vojtěcha, který to požeh-

národů
náni. o němž sv. Otec mluvů lo benediktinské 
•Ora et labora« (Modli se a pracuj) přináší i do 
našich zemí.

Reč sv. Otce vyzdvihuje všechny zásluhy be
nediktinského rrmišství. ieho životnost 1 pro naši 
dobu a konči apostrofou: »Sv. Benedikte, žehne) 
Cirkvi, žehnei světu, žehnej Evropě...«

A mše sv. pokracute. Chléb, vlno a my vši
chni se sv. Otcem, celá Církev je  obětována Nej- 
vvššimu s prosbou, aby »taková bvia dnes naše 
dběf. aby se Ti líbila. Pane Bože!« A potom — 
umlká zpěv. tiši se šum v kostele: Oltář nad 
hrobem Apoštola národů stává se nejdůležitěj- 
šlm' místem vesmíru . . .  Sv. Otec kleči před' oltá
řem a adoruje obětulidho se Beránka. Jehož zde 
na zemi viditelně zastifouje. »Benedictus —  Po
žehnaný. jenž se béře ve jménu Páně«, zpívá 
Mu v ústretv sbor pretkávaný chlapeckými so
prány — zde totiž žeoy v kastele nesmějí zpívat 
— Požehnaný, nebof nám umožnil volatí k ne
smírnému Bohu »Pater noster Otče n á š ...»

Následuje sv. přijímáni. Svaté přijímáni nad 
hrobem Apoštola národů. »Kdykoliv totiž jíte 
Chléb tento a pijete Kalich, smrt Páně zvěstu
jete. dokud nepřijde. Proto kdo bude jisti a piti 
nehodně...«  — je možno ičrániti se zde půso
bivosti těchto Pavlových slov?

Mše sv. se konči. >Ite misa est!< vdá iábm. 
Jděte. is'e rozesláni nést Krista svým bratřím. 
Tak jako kdysi sv. Pavel.

A basilika opět šumi. kvaši — náhle pro
puká v jásot: Sv. Otec počíná zpáteční cestu. 
A tu se stává něco, co jsem tu e íté  po dvě léta 
svého pobytu nikdv neviděl: Před hlavním oltá
řem objevuji se na stranách kordonu, kterýťn 
má průvod projiti, dvě vysoké tribuny. Sv. Otec 
ie vyzdvižen na svém přenosném trůnu mezi ně, 
na tribuny vystoupí ceremoniári, tvořící jeho 
doprovod a pak — kdybyste tam byli. tak by 
vás lo jistotně srazilo na kolena, ale já  jsem 
musil zůstat stát, nebof jsem byl svými sousedy 
lisován iako vzácná květinka v herbáři — potom 
se štíhlá vysoká postava Veleknězova vztyčuje, 
obě jeho ruce se rozpínají a tichem basiliky se 
nesou jeho slova: »Benedicat vos omnipotens 
Deus. . .

•Pane Bože. pro nový školní rok. pro všechny 
bohoslovce. zvláště pro ty. kteri se letos rozhodli 
vstoupit na líchu sv. Vojtěcha pro vytrvalost 
ve všech předsevzetích, jež byla vykonána před 
lebkou sv. Vojtěcha a pro všechny ostatní mé 
umyáy uděl mi to požehnáni svého zástupce!« 
žadoním v duchu a pokud mi dovolí tlačenice, 
žehnám se znamením sv. kříže. . .

A oak před basilikou: Slunce pálí. lidé se že
nou k elektrikám, na chodnicich se tvoři .špalír 
čekajících na odjezd sv. Otce. A přišel-li by ně
kdo nezkušený, měl by zato. ie Vatikán právě 
provedl mdbilisari. Představte s: tu hrůzu! Před 
vámi projižději bývalá spojenecká auta. z okén
ko řidičova třpvti se helmice a vyčnívá žluto- 
flalový rukáv. A celý vůz ie obsazen až do zuby 
halapartňami ozbrojenými švýcarskými gardis'y!

Cekáme asi půl hodiny na odjezd sv. Ót<-e. 
Ale když pod vlivem slunečních paprsků počí
náme měnili M.č pevné skupenství v kapalné, 
utřeme sl přemočeným kapesníkem not n ideme 
pozvolna podél špalíru směrem k pyramidě. Víte, 
to ie la průmyslová čtvrt, připomínající Vyso
čany. kde jsem ráno hořekoval nad ztrátou pří
rodní idyly olivových háiů s hlubokým zrnovfe- 
nim na každé velkoměsto. Teď -však se ml ide 
(inak. Rlm sr zase získal moje srdce! Vesele si 
stírám pot a křepče sl vykračuji — dá-li se 
ovšem má unavená chůze tsk lichotivě označitl. 
A divém se kolem sebe. Je  právě poledni pře
stávka. Z továren a dílen vyšil dělnici. Ušmud
laní od mouru. umazaní od olelů, zastříkaní od 
vápna. A snad i trochu unavení. V tričku, s pa
pírovou čepici na hlavě, čekají u cesty. >Kdy 
Dojede?« volaii na nás. Rozaiml se sv. Otec. 
Krčíme ‘ rameny. Nevime sam:. Ale ta jejich 
dychtivost pozdravit sv. Otec. nás těši. Prozra
zuje. že ;lv. Otec má v ieilch srdci své misto. 
Před jednou továrnou sloji dělnice, v ruce drží 
kcěty. Nedočkavě vyhlíželi, aby jo mohly hodit 
na auto oaoežovo. A podobné skupiny vldime 
všude, po celé cestě. Mám natolik smysl pro 
realitu, že se nedomýšlím že lam sláll všichni 
dělnici oné čtvrti. Ale stálo -leh lam na tom 
poledním slunci došli. A hlavně: stáli tam dobro
volná. z vlastního přesvědčen! Proč? Protože 
mohli a mohou zblízka sledwwti sv. Otce a jeho 
činnost. Kéž by ji poznali 'rochu vlec i ieiich 
druhové v naší vlasti! Jaroslav Sksrvada.

Katolická informační služba
Naše zpráva o tom, Jak zahraniční zpravodaj

ství, byt nesto označeni katolické , přináší o 
nás Informace pokřivené a nepravdivé, .jistě vy
volala v katolických kruzích otázku, jak my na 
to budeme reagoval.

Dnes již nebude třeba, aby tyto zprávy byly 
dementovány soukromě, nebof máme konečně 
vlastni kutolickou Informační siužbu. Vyrosila 
u nás po dlouhých přípravách a ie jí první zprá
vy doslaly Již všechny naše časopisy. Vzešla 
z iniciativy pražssého metropolity, který Již od 
svého návrBtu z Rimn usiloval o vybudováni 
samostatné informační služby. Ta konečně za
čala Již fungovat a jeli značku (podobně jako 
máji jiné zpravodajské služby) K IS budete již 
moci čisti nejen V tisku domácim, ale také, což 
je  neméně důležllé, i v tisku zahraničním.

Katolická informační služba (Praha-Dejvice, 
Sadová 3) má býtl oficiálním mluvčim českých 
i slovenských katolíků před mezinárodním ka
tolickým forem. Proto buduje si samostatná spo
jeni v cizině (má Jíž připravenu vlastni službu 
z Rima, Holandska a Belgie), aby je ji  zprávy 
pronikly do katolického tisku a současně aby 
náš tisk byl informován co ncjůplněji a prav
divě o tom. jak žijí katolíci v celém světě.

J e  přirozené, že najednou nelze uskutečnili 
celé dilo tak. aby mohlo plnit! své posláni JI* 
nyní v celé své Siri, Potřebuje porozuméni a

spolupráci všech katolíků: i těch doma, ale také 
našich přátel za hranicemi, Mnozí máji styky 
s redakcemi katolických časopisů, jini mohou 
dodali zprávy ze svého okolí, umožnit navázáni 
styků a především odkázali všechny zájemce o 
katolickém životě u nás na adresu KIS. která 
naváže styk a tím pomůže budovat nové posice 
poctivé a věrohodně informační službě.

Katolická informační služba zabáiila svoji 
činnost ve dnech, kdy v Praze vrcholily oslavy 
svátého Vojtěcha, který byl našim prvnim šiřite
lem dobrého jména českých katolíků v celé kul
turní Evropě. Tedy ve šlépějích svátého Vojtě
cha obraci se dnes K tS  k domáci i zahraniční 
katolické veřéjnosti, aby v duchu svátého Voj
těcha moderními prostředky upevňovala dobré 
jméno katolíků naší republiky.

KUNCÍŘOVY KNIHY
MO A N T. S T R I 2 .  L A  S A L B T T A . D fc jtn y ,  fc jcv en l ľ  
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Věci slovenské
Koza Matejov. zmarný iivorinikár »Ralolk-

fcýoh novin« slovenských, píše o nrdávno odha
leném spiknutí které rhiraktrrisuje takto: -Re
voluce s Iremi revolvery a jednou hl-jchnnémwi 
vysílačkou je  směšná -  Přesto však pokrařn e: 
»Mravní a politické následky inholn t. zv. spik
nuti mohou byl dalekosáhlé. Kebudou-li v Ce
chách. dost rozumní, zhorij znaěně odhaleni 
(nhoto t. zv. spiknuti československý spor. 
Nehnf českým centralislúm tu přišlo jik o  na 
objednávku, abv muhli dokazoval, že Slová
kům nemožno věřit, a že tedy nepotřebuji prá
va. nýbrž pevnou a tvrdou pěst. To je  to po- 
kušrni. Kolik mravní síly hudn-i Češi potřebo
vat. aby je  přemohli. Budou Ji mil?

Půjdu ještě dále. a  to na místo velmi bolavé. 
Zlepší to náš poměr k Rusku? Nebo si někdo 
myslí, i e  je  lo soused, kterého si můžeme ne
všímat? Rusko si v dnešních mezinárodních po
měrech nemůže dovolit, aby někdo v J h o  sou
sedství jakýmkoliv způsobem ohrožoval jeho 
bezpečnost. Proto nás dobromyslně upozorňují, 
ie  je  v našem zájmu, abychom se všeho tako
vého vystřihali. Mluvím možná otevřeněji než 
bych měl. Ale myslím, že už je svrchovaný čas. 
S  Ruskem musíme počítat.

A proto ta komedie s t. zv. spiknutím ne- 
post. užila ani slovenské ani katolické věci. 
Uvědomělý-. katolík neměl tam být ani jeden.«

Pokud se týče místa o Ceších, chtěli bychom 
dodati toto: Každý pravý Cech počínaje panem 
presidentem, si jistě ničeho vroucněji nepřeje, 
než aby na Slovensku byl skutečný klid a mir. 
A  stejně žádný pravý Cech by je j tam nechtěl 
zavádět pevnou a tvrdou pěsti. Na to nemáme 
ani sílu ani povahu. V době. kdy mezinárodni 
i vnitřní napětí, kdy těžká situace vyživovací 
a vyhlídky na/chmurnou zimu vytvářejí atmo
sféru nikoliv růžovou, přijímáme zprávy o za
týkání na Slovensku skutečně s bolesti a jc  nám 
z nich smutno i jako Cechům i jako katolíkům. 
J e  nám z nich lim smutněji, čím ie pravděpo
dobnější. žc divoké stranictví provádí 1 při nich 
svou hru.

Mnohem konkrétnější .otázkou by. myslím, 
bylo, ;ak za to vše vpbec Češi mohou. Nedávno 
citoval kdosi výrok jednoho československého 
ministra, jenž zněl takto: »Mám na Slovensku 
asj tolik pravomoci jako v Siamu - Možná, ze 
Slováci řeknou, že to přece jen  tak neni prav
da. pak bychom si však přáli konkrétni důka
zy. Dosud totiž opravdu bona Ede věříme s , >- 
vúm toho .ministra. A neni nám proto příliš milo 
u srdce, když si. pomyslíme, že lidové minénl 
slovenské je  nakloněno přičisti Cechům víe- 
chny nehezké a nepříjemné věci. k lcrč se r.a 
Slovensku staly od roku pětaětyřicátého. Za ta
kové mentality je  pak těžko se bratrsky dohod
nout. My máme také jenom jednu čest a ne
spravedlivé výtkv nás nemohou nechávat lho
stejný. zvláště když si tak představíme, co jsme 
nedávno četli, žc totiž bratislavské demonstran
ty vedla jakás: prostitutka, jistě ne česká.

t  ak.

Za Anionínem Sormem
V nátek 26, záři t. r- byla slavnostně otevřena 

v budově Umělecko průmyslového musea v Praze 
výstava »Sv. Vojtěch v památkách a v českém 
umíní«. Jeji* podstatnou část jsme viděli v ju- 
bilelnich dnech srpnových. Dr. Jindřich Sámal 
v úvodním proslovu poukázal na zvýšený kult 
národních .patronů, tak se jeví od počátků lite
rární a obrodilelské činnosti Dra Ant. Podlahy, 
v jehož intencích byla uspořádána | letošní sva- 
tovojtéteiká výstava Arcibiskup dr. Beran vý
stavu oteivřcl rovněž vroucí vzpomínkou na ne
zapomenutelného biskupa a vyjádřil své přesvěd
čeni. že »jeho duch v léto chvil! dli mezi námi«. 
Mluvil o idealismu. Jehož národ tolik potřebuje, 
a k němuž také vede styk s uměleckými výtvory 
svetovo!těšsliého kultu. Výstarva podle slov arci
biskupových vybizl k radosti nad krásou shro
mážděných dě! k hrdosti, že isou projevem naši 
obětavost a tvorivosti a It vděčnosti všem. kdo 
jimi tak zaslouženě oslavili naše sv. patrony.

Toho dne byl náhle povolán na věčnost Anlo- 
nin S o r m ,  Ichoi jméno lest nerozluční spojeno 
s našimi výstavami a studiem náboženské kultury 
u nás. Byl ztělesněním vlastnosti, o nichž se prá
vě hovořilo. V den své smrti mi poslal z krko
nošského pohraničí pozdrav a píše: »Pátrám 
v opuáMných kostelich po úctě našich sv. patro 
nů. Dnes jsem viděl krásného sv. Vojtěcha a 
mnoho onmátek ncntováplnvSfcých.« Radostné 
oznamuje ie  t;yn přijel knřz a bude tudíž každý 
don mio av,, při ktoré chce ministrovat. Alo když 
se hned po svém příchodu v obchodě tázal, kde 
jc  kostel, nevěděli a řekli, že tam kostela nepo
třebuji. Bylo lo lakové .boleslavské« bodnuti do 
srdce, které od mladosti žilo V  ideálním světě — 
»v ovzduší pratých« a které neuvěřitelně bylo 
pronásledováno osiny života, různým odstrková
ním. přehlížením atd.. které dvojnásob cítil íento 
tichý, skromný, uctivý a plachý člověk-včel íčka. 
Patřil opravdu me/.i lidi křížkem »poznamenané , 
Zalitoval leckdy, že mu nebylo dopřáno odborněj
šího vyškoleni a vhodnějších životních podmí
nek. aby mohl dokonaleji sloužit! svým svátým, 
jichž miloeUplné obcování s našimi předky znaj 
iako snad mkdo jiné Nejvyšši hodnota Ieho prá
ce byl právě ten iderlismus. nesobeckost, obětavá 
služba ke všem denně přicházejícím dotazům, 
apoštolské zaníceni oživovat úctu k našim sv. 
Ochranám a tím posilovat v národě svátou viru.

Největšího pozemského uznání se mu doslalo 
při miléniové výstavě svatováclavské. Kolikrát 
na smrt nemooný pan biskup Podlaha zadíval se 
na ntnároěného spolupracovníka svým nepozem- 
ským vděčným úsměvem a řekl: »Moje pravá 
ruka!« Výstava bl. Anežky, výstava jesličková a 
Mariánského sloupu, tři františkánské sborníky, 
nespočetné články, poznámky i brožurky o svět
cích a kultu svatosti v české zemi. isou naději, 
ie  nebeští přátelé nezapomenou se přihlásit! ke 
svému pozemskému ctiteli, který v jejích podivu
hodných životech uctíval podivuhodné skutky 
Boži. J .  L.



Na sv. Václava se  na V yšehradě u jal Dr h. c. B o ' h u t n i l  S t a š e k, známá význačná 
osobnost v eřejn ého  života českého, úřadu probošta tamní staroslavné kapituly. Pan 
probošt v  minulých m ěsících vážně churavěl, tento obrázek  z jeh o  slavné instalace 

však dokazuje, že j e  zase plň života.

Z domova a  z ciziny

Črta z medických 
exercií ve St. Boleslavi

J ič  po druhé tohoto lét a  konal P. Urban 
OPM exercieie pro lékaře a mediku. J e  to krás
n ý  u sek  K ato lické a k ce ,  je j í  je  třeba p isto  vat lál. 
.ledna účastnice zde vypravilje své dojmy.

Sešli Isme se ze všech koulů Čech. Moravy a 
Slovenska a všechny nás přijala Staré Boleslav, 
jako dobrá, křesťanská stařenka své děti a vnu
ky. rozseté a rozběhnuté po světě. První dolem 
byl len nejkrásnéjši. iako ostatně viech pit dni 
medických exercicii. lékařských přednášek a po
rad o aooštolátu. Milé ticho kláštera Redempto- 
rislů, usměvaví a  pohybliví Otcové se o nás sta
rali. slunná zahrada, oiná květin, ovocných stro
mů. zeleniny, lavička, připravená přijmout me
dika. lékaře ěi ošetřovatelku k zbožnému rozjí
máni, každá stála jinde, při cestách, mezi stro
my a záhony a umélá skalka Panny Marie Lurd- 
ské. to vše rozevřelo náruě padesáti mužům a 
ženám, spojeným cilem: Krls'.us a medicína. — 
A všude krása, úsmii.’. radost, péěe a ochota, aie 
především klid. klid. Klid. který přímo nutil mys
let ien a jen oa Boha. svého Stvořitele, Jenž dří
ve, než nás vyslovil, vědél vio. co se s námi sta
ne ale přes to nám ponechal svobodnou vůli: 
duch či hmota. A nulil zamyslet se: jak jsem si 
vážil svého  slvtířcni, ja k  Jsem  byl za  né vděčen, 
jsem tím. čím mě Bůh mit chce. mám touhu se 
napravit — duch ěi hmota? A nutil tě s timlo 
svým Bohem se spojit, přimknout sc k Něpiu 
co nejlesněji a nikdy, nikdy se od něho neodlou
čit. P. Urbiti O. F.. N.. který byl našim exereitá- 
torem. nám v tom pomáhal iiejv.^atnějl svými 
promluvami, které nedaly jinak, než po jejich 
skončeni jít a uzavři: se v sobe. zpytovat svě
domí. vzbudit litost nad *vými proviněními a 
prosit Matku nás všech o přímluvu- A jak dojí
mavé byly ty společné křížové cesty v ambitech 
kostela Panny Marie, jak radosoé a opravdové 
růžence a modlitby v klášterní kapli, jak ony 
irise sv. kladly nás do rukou Kristova Srdce! 
A srdce každého z nás bylo vyrovnané, uzdra
vené. šťastné, plné lásky kc Kristu a prodchnuto 
předsevzetím jit v Jeho šlépějích při uzdravováni 
svých nemodiých. Vždyť katolický- věřici lékař 
neléči jen churavý organismus, on chce léčil 
I duši. Obracel 11 kc Kristu, vracet bloudící duše, 
prázdnému srdci dávat viru v Boha. důivéru 
v Něi a stim všlm  i uklidněni a uzdravení. One- 
mocni-Ji organismus, onemocni 1 duch a lékař- 
katolik se stará o zdrávi obou. Má na mysli po
zemský život svého pacienta, stejně však i jeho 
život věčný a spásu Jeho duše A tomu nás 
pi-edevšim učil P . Urban, být lékařem, jehož 
vzorem Je Kristus-Lékař. A -,ato slova byla mo
ttem 1 přednáškám v pondělí 2?. IX . Byla jimi 
prosycena přednáška dr. iNnjmnna •Lékař sc di
vá na člověka , ozývala sc z úst P. Silhnna T . J„  
pronášel je  ve‘ svém referátu MUC Krémcr.y a 
nalezli jsme jc s trochou dobré vůle i u dr. Petery, 
který přednášel o artlliciclní inscminaci. jehož 
přednášky s tý-mž zaměřením doplnil P. Múdr. 
V úterý byly porady o apoštolátu, které zabo
lely. Zabolelo poznáni, jak málo, maloučko je 
nás na lékařských ťakultách a mezi lékaři, totiž 
nás katolíků. Těch matrikových jc  spousta; a 
tak isme si vytkli druhý cli: budeme )e přivádět 
opět na cestu pravou — k Bohu.

A pak přišlo rozloučeni; to bylo v úterý ve 
14 hod. Ještě sc poklonil F.ucharlstil v kastele, 
pokleknout, před Pannou Marii v UapU. podat 
ruku Otcům Redemp.oristům, přijmout jejich 
obdiv za dokonale prožité exercieie. poděkovat 
jim, slíbit modlitbu, proběhnout zahradou, na
hlédnout do jídelny a — pak jít  k autobusu, 
který tě  vráti k povinnostem do řady dni trochu 
jiných než jsi byl. Tvoje srdce zůstane v .srdci 
Krista-Kráie. vyrovnané, plné miru. rozdávající 
lásku a  vděčné . Věra Macíkové.

A K O R D
měsíčník pro literaturu, uměni a život 
zahajuje říjnovým Cislem opět za re
dakce Jano Zahradnička svůj XIV. 
ročník. Významná jména jeho spolu
pracovníků zaručuji, že bude dále ve
den v duchu statečném a  nesmlouva
vém a bude si všímat všech zjevů na
šeho kulturního života.
Předplatně 75 Kčs, studenti 55 Kčs. 

U  všech knihkupců.

Posvěcení a nastoleni opata rajhradského.
Vzácného daru k jmeninám doslalo se letos nové
mu rajhradskému opatovi P. Václavu Pokorné
mu. V den svatováclavský přijel mu do rajhrad
ského kláštera udělit opalskou bcnedikci J .  Exc. 
Dr. Karel Skoupý, biskup brněnský. Opatovi 
Pokornému asistovali při posvátných úkonech 
J .  M. Maurus Verzich, opat emauzský, a  opat 
starobrněnského augusiiánského kláštera Bene
dikt Švanda. Účastnil se také opat českých bene
diktinů u sv. Prokopa v Ušle ve Spojených stá
tech Ambrož Ondrák. Přítomni byli čelni zástup
ci státních úřadů a  lidových orgánů, armády, 
vysokých škol brněnských a ovšem i svělského a 
řeholního duchovenstva. Po mši sv. pokračovala’ 
slavnost s pravou moravskou srdečností v šáloch 
prelatury, ksmž alespoň na krátko zavítal i mi
nistr pošt Front. Hála. Blahopřejné projevy před
stavitelů církevního života i úřadů a korporaci 
vyzněly s přátelskou účasti na radostných chví
lích neiateršlho moravského kláštera. jí .

Naše osudové spojeni se sv. Václavem je  pa
trno na každé stránce našich dějin, je známo i 
cizincům, kteří většinou toho vědí o nás tak málo. 
kteří mají vědomosti o nás mnohdy tak pomí
chané. Četl jsem v těchto dnech recensi malé 
francouzské knižky r titulem »Commentaires« 
Zápisky, Poznámky. Autorem je  literami kritik 
Charles Du Bos. Jsou to poznámky, začínající 
a. září 1938. ledy v  onom osudném měsíci, jenž 
skončil Mnichovem. Aulor se bál války, proto

LITERATURA
Rudolf H o l i n k a :  Svatý Vojtěch. Praha- 

Brno 1947. Brněnská tiskárna. Benediktinské 
opatství v Břevnově. — Sbírky »Církev a vlast 
sv. III. Brož. 39 Kčs.

Při letošním jubileu svatovojtěšském ukázal 
se znovu markantně naprostý nedostatek litera
tury o tomto velikém národním světci. Vychází- 
li ještě v jubilejním roce Holínková studie, která 
chce populárním a  při tom historicky solidné pod
loženým způsobem obeznámit: čtenáře s  postavou 
v našich dějinách, tak vynikající a přece tak opo
míjenou. je  to jen malá splátka na velký- národ
ní dluh vůči světci. Autor, jenž byl právě jme
nován profesorem dějin na Masarykově* univer
sitě, ie k tomu osobou zvláště povolanou.

Spisek vznikl jako jakási přípravná práce 
k rozsáhlejší monografii, kterou autor o sv. Voj
těchu připravuje. Vezmeme-ii v  úvahu neúplnost 
dobových pramenů, uznáme, že svatovojtěšská 
biografie není práci snadnou. V mnoha případech 
je  nutno spokojiti se s dohody či dedukcemi, 
které svádéji k subjektivnímu pojetí látky. Toto 
úskalí autor, podle našeho názoru, se zdarem 
překonal a rovněž se vyhnul, přes zhuštěnost lát
ky. suchopárnosti podání, takže jeho práci mož
no řadili k velmi zdařilým pokusům o životopis, 
který zůstávaje práv duchovni stránce líčené po
stavy a doby přesahuje běžná biografická nebo 
hagiografická díla a  stoje pevně na půdě histo
rické vědy dává nicméně vyniknout základnímu 
náboženskému smyslu Vojtěchova života a po
sláni. Instruktivní exkursy do soudobých evrop
ských dějin, nutné k pochopeni charakteru, sna
ženi i mezinárodního významu svátého Vojtěcha 
doplňuji dobře vlastni světcův životopis a tvoři 
společně s nim zajímavý pohled na počátek dějin 
našeho národa i státu.

Svým čtenářům můžeme vřele doporučit.

piše tylo své řádky na parníku, jenž ho odvážel 
do Ameriky. A přece cítil, že útěk není řešením. 
Proto piše: »Mír. mir za každou cenu je  skuteč
ně nejvyššim dobrem? Vždyf přece v druhé mise 
vah. vážíc velmi lěžce. zůstává slovo Juvcnalovo: 
Et propíer vítam vitae perdere causa3.« IA k vůli 
životu ztratili to, co život životem ěini.) Na jedné 
stránce knižky vzpomíná Du Bos na svátek sv. 
Václava, knížete českého, jehož den připadá 
právě na den Hitlerova útoku na Českosloven
sko. A piše tam: Nebylo možné, aby v den svého 
svátku nebděl svátý patron Cech nad svými Ce
chy. zároveň jsem však chápal, že jeho bděni 
bude zcela nadpřirozené.« Tedy asi tak. iak mlu
ví sv. Václav ke svému koni ve Šrámkové básni: 
•Ten kalich hořký odejmout nemohu, však za
hynout nedám.«

Ve svatováclavském čísle »Vývoje«, o němž 
píšeme jinde, je  také véta: K ult sv. Václava ne
oslabila ani protireformace, která se snažila vy- 
mýtiti z české duse vše. co ji  povzbuzovalo a po
silovalo z lepši minulosti národa.- J c  to taková 
ukázka měšfankové vzdělanosti. Nedivili bychom 
se. kdybychom ji  četli někde v ’ Kostnických 
jiskrách«, nebo třeba ve «Svobodném slově«, ale 
takto se divíme. J e  třeba státe připomínat, že ka
tolická protireformace nebyla věru češstvi škodli
vější než luteránská reformace, nebyla-li přímo 
záchranou před utonutím v  protestantském ně- 
mectvi? Byla už volba vzdorokrále Friedricha 
Falckého zvlášť šťastným počinem se stanoviska 
národnostního? J c  stále třeba připomínat, že lze 
sotva nalézt vášnivějšího češství slovem i vědec
kou prací, než jak je  ztělesňuje protireformační 
jesuita Balbin? Myslíte, že takový Balbin byl 
sám. myslíte, že takový člověk nedovedl roznítit 
stejné smýšleni kolem sebe? Proč tedy pořád de
klamovat o protireformaci deptající českou slá
vu? Taková zvětralá měšfanková vzdělanost 
ochromuje pak i účinnost našeho boje proti mate
rialismu. Chceme-li je j vést poctivé, musíme být 
skutečně celi lidé, kteří védi. co chtějí a jdou za 
tím vším, co mají a sc vším. co jsou. Pamatujme 
si. že Luther' vedl nutně ke Kantovi a Kant přes 
Hegla vedl nutně k Marxovi a Hitlerovi. Chceme- 
li překonat Marxe a Hltiera, musíme napřed v so
bě překonat Luthcra. Nent jin é cesty.

Třeba myslit) na »Spojené státy«. Hrabě Sfor- 
za, známý antifašistický- politik italský, dnes za
hraniční ministr, vydal nedávno knihu »Itálie, 
jak  jsem ii viděl«, toťlž souhrn svých vzpomínek 
téměř z padesáti let politického života Itálie a 
Evropy. Kniha konči tímto závěrem: »Sto zniče
ných italských měst snad nauči Italy, jaké rislko 
bere na sebe ten. kdo sc dá ovládali lidmi, kteří 
sní o říši římské právě ve chvill, kdv všechny 
říše se budou musit předělávat, a  kteří se podně
cuji k'rozdmýcháváni nenávisti mezi sousedními 
národy, ačkoliv hlavni podmínkou opravdového 
rozkvětu i  hospodářského, by bylo spolupraco
vali k  zrozeni světa založeného na vyšším zákoně 
vzájemnosti mezi národy. Brzy to bude vypadat 
velmi staromódně mysliti jen jako Ital. nebo Jako 
Francouz nebo jako Angličan. Přichází doba. kdy 
ke svým starým láskám a  povinnostem budeme 
musit připojit novou: věrnou oddanost pro vzá
jemnou závislost národů.«

Zvláštní ukázku, žurnalistické lehkomyslnosti 
a zlomyslnosti nám podává jedna »Poznámka« 
z »Práva lidu« ze dne 27. září t. r. Obsahuje 
zprávu o domnělých demonštrácii* na Sloven
sku proti Cechům v  souvislosti s Marshallovým 
plánem. Přinesli jsme j i  v »Katolíku« a 1 tam 
v »Právo lidu« je  z »Katolíka« vzata. Při tom se 
však tvrdi. že je  to zpráva »Katolické informační 
služby«, která začala v září pracovat zde v Praze 
s vřelým doporučením pana arcibiskupa pražské
ho a že tyto zprávy vydává čs. strana lidová. Již 
z »Katolíka« bylo patrno, ic  zpráva pochází z In
formační kanceláře zahraniční, již v »Kalollku« 
byla ta zpráva prohlášena za úplné nepravdivou, 
to všechno však nevadí pisateli nezodpovědné 
»Poznámky*, abý neshrnul několik nepravd do 
jedné řádky, aby se neotřel o pana arcibiskupa 
samotného. Již  druhého dne odvolalo »Právo 
lidu« své tvrzeni o tom. že »Zprávy katolické in
formační služby« vydává lidová strana, zdalipak 
přizná také. že ani ve »Zprávách«, vydávaných 
Ústředím Katolické akce v Praze nic takového 
nečetlo, protože ve všech pěti číslech oněch 
•Zpráv«, která do 27. září vyšla, není apl slinu 
žádné politiky, nýbrž skutečně jen  poctivá snaha 
alouilt pravdě, dobru a  lásce, podle hesla, které 
jim dal pan arcibiskup na cestu? Přispělo by to 
velmi značně k  rozptýleni názoru, že žurnalistik*

.ihk.

r Prášek do peč iva

K V E T A

zlepší každé tésfo
Přesvěčte se! .

je  směs povrchni lehkomyslnost i » zloinvsnostt, 
výkvět stranictví a protikatoUciv! až do zblb
nuti«.

Katolický »La Croix« píše velmi uznale o čes
koslovenském filmu u příležitosti nedávného" 
»Biennale« v Benátkách. Země. která zapůsob la 
v Benátkách ncjmohutněišim dojmem v nojlep- 
šim slova smyslu je Československo. Tento malý 
národ, jenž má k disposici ultramoderní atel érv 
a vynikající odborníky, vyrábí podivuhodné fil
my. Ačkoliv jakás! koalice politických zétmči rus
kých a obchodních zájmů anglosaských nebyla 
úplně bez vlivu na udě eni velké mezinárodni 
ceny Biennale českému filmu »Siréna-, je  přece 
třeba uznali,, že tento film byl z nejlepšich, které 
se soutěže zúčastnily. Přes jakousi sociálni iedno- 
strannost. která kazi některé detaily libreta, celek 

má tolik lidských a čistě filmových kvalit, že let 
!ze srovnávat! s nejlěpšiml výkony c ropského 
filmafstvt. — Mimo to měli Ccši nespornč "soč- 
chy svými kráikými filmy, filmy krejicným. -  
loutkovými, jež Isou malými zázrakv precísnostl 
a filmového smyslu...

Krátké kreslené lilmy, o nichž bylafoě svrchu, 
můžeme nyní viděli laké my v kinu Lucerně. 
Jeden králky kreslený film osvěžil bv ecloveřcrn! 
film černobílý jako vložka, ale osm krátkých 
kreslených filmů na jeden večer unavi, i kdyby 
byly sebe dokonalejší. A zde nad to cítíte, lak 
příliš iešlč technika a technické možnosti kresle
ného filmu určovaly scénář a odstrkovaly uměl
ce. Možnost Iriků a hříček byla tu příliš neodo
latelným svůdcem našim filmařům. Není to ien 
dětská nemoc, není to |en radost začátečníkova 
z nových cest. která pielc IťavU umělci, než se 
nabaží pohráváni s materiálem a než sc puslí do 
opraydovó hr.v. J e  to mnohem vážnější, jc  tn ne
bezpečí obecnější a prol6 o něm oišeme. Všimněte 
si. jak na pr. skvělá rutina svádi loutkářství 
Skupovo. aby leckdy ulpívalo na pouhé akroba
cii. J e l o  ostatně nebezpečí i českého a nejen čes
kého uméní výtvarného. Nechceme ani tvrdi ti. že 
by po technické stránce dosahovalo vždv vrcholů, 
ale jisté ie. že se výtvarné uměn: v těchto zma
tených a nejistých dobách mistrovsky utíká do 
závětří vnělšich formálních otázek, zacpávajíc s: 
jimi uši a namlouvají? si. že jsou vlastním a je
diným obsahem zvláště malířství. A to ic už úpa
dek neb aspoň neklamný začátek upadku. Necht 
nám nikdo nenastavuje pohodlně námitku, že 
uměni je  autonomní, nepoplatné žádným ideolo
gům atd. Uměni ovšem nemá posluhovati. ale 
umění, prodavší své provorozenstvl za čočku ho
lého formalismu, jak pľik'ady ukazuji, vždy ie 
tím ochot ně'ši k roli posluhovačky, ěím méně 
má duchr. a rozhodně vtec. než uméní, které 
prvorozenství ducha neprodá a zúslane na své 
cestě, ats; ie set* strmější a sebe kiopotnějá.

ib.

FILM
r r o  v š e c h n y :

K ř iž n ík  V a r ja g . S 3 S R  H is to ric k ý  I : tm  o  z n á m e  
u d á lo sti z r . 190«. je d n a j í c í  o  s ta te č n é m  D o jí r u s k ý c h  
n á m o řn ík ů  p .o l l  p ř e s ile  J a p o n c ů . I I .

P ro  d o sp ělé .

Z e n  v. bez m u lů . C B .  FU m  s  v á ta ý m  A k tu á ln ím  n i .  
m é :e n i :  Z en » p d slan ce  a  p lu k o v n ík a  o b d rž í z p rá v u . že 
j e j í  m a n ž e l : p ad l v e  v á lc e . Z p r v u  n em ů že  ne s m íř it ]  se 
sv ý m  o su d em , v ě n u je .s c  p o z d ě ji n a  rad u  s v ý ch  p ř á te l 
p o lit ic e  a  to  se  zcľaiem . H od lá  se  zn ovu  p rov  J a t i .  k d ý i 
tu  n e o íe k á v a n é  v r á t í  s e  m anžel-jenž v  u zcm i n e p ř á 
te li o b sa z en ém  in k o g n ito  o rg a n ls o v a l o d b o j. M á n ie :«  
• czn a ji, že  s e  n a v z á je m  o d c iz ili a  h ro zí ú p ln á  k rt se 
m a n ž e ls tv í, k te r á  j e  za ž eh n á n a  Jim . že  o b a  s le v í  .«e 
sv ý ch  p o žad av k ů . N*a ,p s y c h o lo g ic k y  Š k o d liv é  v k v p  
v á lk y  j e  zd e u k ázán  je d in ý  lé k  —  seb e záp o r. II.

Vyivédači. G B . Š p io n á ž n í p ř íb ěh  t a k é h o  d ě v č e te , 
k t e r é  z n e n á v is ti k  A n g liča n ů m  slouží- n a  č a s  .Ném- 
ců m . K d yž po zn á , že  b y  sv ý m  je d n á n ím  p o š k o d ila  tež 
Iraký n á ro d , z n iě i d o k la d y  d ů le ž ité  pro  N é m c c . 111.

Nedoporučuje se.
G tld a. U S A . F ilm  b e z  m ra v n ích  h o d n o t, to l ik  p o 

t ř e b n ý c h  k  v ý ch o v ě  d n e š n íh o  s v ě ta , tře b a ž e  h e ie c l iy  
i  r e ž i jn ě  ve lm i d o b ře  pro%*eden. I .

v a lč ík  n a  rozloučenou. U S A . S e n t im e n tá ln i  d ra m a  
c v á le čn é h o  p r o s tř e d í a  a n g li c k é  a r is to k r a c ie . I I I .

Kalendář
katolického duchovenstva 

1948
r o č n í k  X X V I .  

Redigoval prof. František Poul.

Přináší vedle obvyklého obsahu řadu důle
žitých ěiáníiů a  úvah z oboru pastorace, ad

ministrativy, církevního života a misii.

Bohatá a účelně upravená praktická část čuil 
z něj nepostradatelnou příručku 

každého knéze.

Kč* 4 5 ,—.
U všech knihkupců.

Nakladatelství V yšeh rad
v P r a z e  I I ,  K a r l o v o  n á m .  5.

V y c h á z í  « c í r k e v n í m  s c h v á l e n í m .  
D o b ro  v o l. p ř ís p ě v k y  n a  v y d á v á n i časo p isu  js o u  v ilá n y . 
V yd áv á S v a to v á c la v s k á  L iga v P r a z e  IV ..  H r á d ía n s k *  
n á m ě st í I . —  T e le fo n  617-70. — R e d a k c e  a  a d m in is tra c e  
ta m té ž . —  V y c h á z í tý d n ě . -  P ř e d p la tn é  n a  c e lý  r o k  
K ča  h».— , Je d n o tliv á  č ís la  K č *  1.50. ~  P o što v n í s p o ři
t e ln a  Prah* 208.401. -  Ř íd í p . A d o lf  K a jp r  T .  J .  
• re d a k č . k ru h e m . —  O d p o v ěd n ý  z ástu p ce lis tu  J o s e f  
B lá h a . —  P o u ž ív án í n o v in o v ý ch  zn ám e k  p o v o len o  
ř e d ite ls tv ím  p o š t  a te le g ra fů . —  D o h lé d a cI p o št. úřad  

P r a h a  38. —  V y t is k l  Z lv n o tla k  v P r a z e  X IL
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J. E. Dr Štěpán Trochta

nově jmenovaný biskup litoměřický.

Pan biskup vypravuje

Jaroslav D u r y c h :

Jsem křesťan
Jest velmi bláhové, říká-li nebo mysli li 

si někdo, že, kdyby se byl narodil v jiných 
dobách, na jiném mistě či za jiných okolností, 
byl by šťastnější nebo že by mohl pracovali 
úspěšněji. Kdyoy se byl totiž narodil jinak, 
pák by to nebyl on, čili kdyby se byl nena
rodil právě tak, jak se narodil, pak by se byl 
nenarodil vůbec. Nebylo by ho na světě.

Touha po životě v jiných dobách a za ji
ných okolnosti vzniká z představy, že duše je 
svrchovaná či aspoň soběstačná. Ale tato 
představa, hovící přirozené ješitnosti a vzpur
nosti, jest veskrze bludná. Duše si nevoli tělo 
á tělo si nevolí duši. Ditě si nevoli své rodiče. 
To všecko je dáno nezměnitelně už předem, 
a to jest prvopočáteční omezeni lidské svobo
dy. Duši sice nedávají rodiče, nýbrž Bůh. ale 
přece se to děje hlavně působením rodičů, že 

'do těla jejich dítěte vchází duše právě tako
vá. jaká tam vchází, a nikoli jiná, třebas ro
diče si toho nejsou vědomi. Je to vlastně řád 
zcela přirozený. Ze semene může vyrůsti jen 
týž druh rostliny a může se pak zvýšit nebo 
snižiti jen stupeň jeji ušlechtilosti. Svoboda 
lidská jest tedy omezena na tak malý okruh, 
že se zdá, že ji vlastně není a že život jest 
toliko otroctvím.

Ale nezdá se to křesťanovi. Ten ví z moci 
své viry, že se narodil v té době, na tom 
místě a za těch okolností, které jsou pro ně
ho jediné vhodné a že Bůh ho povolal na 
svět V době, kdy po něm zatoužil a kdy si 
s ním chce vyměňovati lásku.

Proto vim-li z moci viry, že původ i uspo
řádání všech věcí a tedy i mého života jest 
v Bohu a zvláště v Synu Božím, skrze něhož 
a pro něhož všecky věci učiněny jsou, nelá
mu si hlavu tím. proč žiji právě v této době, 
proč žiji zde a ne jinde á proč žiji právě za 
takových podmínek, jaké jsou. Vím, že jest 
mým úkolem, daným od Boha, abych žil prá
vě zde. právě nyní a právě za těchto podmí
nek. neboť jinak by mě vůbec nebylo na svě
tě třeba. Vim. že mým úkolem jest život, a že 
musím býti pamětliv, co vlastně život jest. 
Život lze si představovat! všelijak, ale pro 
mne jako pro křesťana platí jen jediná a zá
vazná definice, kterou dal sám Syn Boži, 
když řekl: Já jsem cesta, pravda a život. Na
šim životem je tedy ve skutečnosti pouze Syn 
Boži a nic z toho, co neni v něm a z něho, 
není pravým životem. Jako křesťan jsem 
šťasten, že mi byl dán právě tento život, tře
bas si to vždycky neuvědomuji pro své ne
dostatky a hlavně pro své vlastní zaviněni. 
Vím a citim, že je to hlavní a mnohdy jediná 
útěcha v nejtěžšich nesnázích pozemského pu
továni a že jsem šťastnější než ti, kteří této 
útěchy nemají pro nedostatek viry. Ale také 
vim to, že víra nepochází ani z mého rozumí’, 
ani z mých náklonností, ani z mé vůle, nýbrž 
toliko z milosti darmo dané, které si neumím 
ani vážiti. ani ji ziskávati ba ani býti jí ho
den. Vim tedy, že si ji nezasluhuji o nic více 
než ten. kdo ji vůbec nemá, ba že si ji zaslu
huji ještě mnohem méně, neboť vidím a znám 
aspoň z veliké části své hřichy. S bázlivou 
úctou hledím na ty, kteří trpí více než iá. 
neboť vím. že některý z nich, jehož neznám 
a jehož snad poznám až na věčnosti, trpí 
i pro mne Snad mé spasení záleží na tom, 
zda některý ubožák nese odevzdaně a poctivě 
svou bidu, zda některý nemocný snáší trpělivě 
svá muka, zda některý neznámý bratr zadrží 
a nevyřkne jižjiž připravené slovo rouháni, 
zda někdo v Doslednim rozhodném okamžiku 
přemůže vášeň a zdrži se cizoložství. Cokoliv 
z toho může způsobit! vychýleni jazýčku vah. 
na kterých se jednou budou vážiti mé hřichy. 
Proto citim a chápu, že mám na světě bratry, 
s nimiž pocházím z jednoho Otce, k němuž 
máme přijití, a tuším, co to jest obcováni 
svátých. A to jest také jedna viditelná podo
ba štěstí, a to jedna z těch nejkrásnějšich. 
Jsem dlužen člověku a nevím, kterému, jsem 
mu dlužen mnoho, snad celé nebe, vím, že 
jsem proti němu ubohý a bídný, třebas on je

(Dokonéent ve 4. sloupci dole.)

Požádal mě telefonem P. redaktor, abych 
mu napsal několik řádek pro Katolíka o do
jmech, myšlenkách a citech, jež ve mne 
vzbudilo jmenováni biskupem litoměřickým.

Činím tak s pocity určitého zahanbení a 
rozčarování, které vznikají v člověku, jenž 
si je vědom, že jest postaven před úkol pře
sahující jeho síly a s pokorným vyznáním, 
že Se mi nepodařilo ještě srovnati docela 
v mé duši představu prostého pasáčka z va
lašských hor a představu biskupa, který má 
vésti ovečky sobě svěřené po pastvách du
chovních. In nomine Domini vyzpovídám se 
vám však upřímně, jak se to všechno stalo 
a co a jak si o tom dnes myslím.

•
Dne 12. srpna odebral jsem se se svým 

dobrým stařičkým inspektorem vdp. Igná
cem Stuchlým na generální kapitulu Sale- 
siánů do Turína. V sobotu 16. srpna začaly 
exercicie pro 120 inspektorů a delegátů při
šedších ze všech končin světa v Turíně na 
Valsalice. kde odpočívalo až do boaHfikače 
tělo sv. Dona Bosca a kde v dobách mých 
studii byl filosofický seminář pro zahranič
ní misie. Po exerciciich byla zahájena ka
pitula. Brzy po jejím zahájeni dal si mne 
zavolali kterýsi den odpoledne náš generální 
představený D. Petr Ricaldone. Sel jsem 
s pocitém určitého očekáváni, domnívaje se. 
že rozmluva se bude týkali snad nějakých 
změn ve vedeni naši české salesiánské pro
vincie. Po krátkém srdečném rozhovoru 
obrátil můj ctihodný představený lišt své 
rozmluvy a praví: »Konečně, nač bychom dě
lali na dlouho nějaká tajemství. Tebe to 

Upřímně oběma 
stranám

Co se dnes děje na Slovensku, zasluhuje po
zornosti každého občana republiky. I my povazu
jeme za svou povinnost Hol otevřené slovo obéma 
partnerům konfliktu.

Komunisté mají v každém období né kolik tak
tických schémat, která celkem stereotypně apli
kuji na určitý typ situace, ať se vyskytne v kte
rékoliv zemi. Jeden z těchto receptů zni takto: 
Prohrajeme-ll někde volby, musí býti odhaleno 
protistátní spiknutí v radách vítězného politické
ho hnutí; tím se pak hnutí veřejné znemožní a 
výsledek voleb je zvracen v náš prcspéch. Při dob
rém hledání se néjaké to spiknutí vždycky najde. 
(Kdyby na př. slovenšti organizovaní partyzáni 
bylí vesměs demokraty, jak by bylo snadné vy
ložit) jejích počínáni jako otevřenou vzpouru 
proti republice a jejím představitelům:) - Tento 
recept byl již s větším nebo menším úspěchem 
aplikován v cizině, nyní se aplikuje na Slo
vensku.

Ale tohle Hltáme komunistům'.' To oni přece 
vědí. Dobrá, ale předně neškodí, když si vedoucí 
komunisté uvědomí, že to vědí také prosti občané 
republiky, kteří sc jinak neúčastni politických šar
vátek. A za druhé dosud věříme, že jsou i mezi 
našimi komunisty takoví, kterým je vlast větší 
hodnotou než stranická taktika. Ti ať se zamyslí 
a rychle jednají! Neboť touto taktikou je ohro
žena republika.

To by tedy bylo upřímné Slovo jedné ze stran 
konfliktu. Ale co řekneme straně druhé? A ještě 
dříve: kdo je vůbec ta druhá straua? Demokrati? 
Ne. Slovenšti katolíci? Ne. Bývali luďáci en bloc? 
Nemáme jejích politickou minulost právě v lásce, 
ale oni také ne. Kdo tedy? Jsou to ti ze Slováků 
amerických a ti ze slovenských emigrantů a těch 
několik Slováků domácích, kteří stále ještě nepo
chopili, jak tragickým omyiem bylo zneužiti tra
dičních fondů katolicismu slovenské vesnice ve 
smyslu světského politického šovinismu — a jak 
nesmírným pokrokem a nezaslouženou milosti pro 
celý slovenský národ je dnešní rašení původně, 
živě a samoúčelně náboženského života mezí slo
venskou katolickou mládeží. Těm, kdož dosud ne- 
zavnimali toto skutečné vanuti Ducha Svatého a 
se stařeckou zarputilosti trvaji na svých omylech, 
můžeme jen říci: Je-li vám vaše katolická vfra 
přece jen ještě větší hodnotou než vaše světské 
politické vášně, tak mlčte, nopooiehujte nezkuše
ně. neobelhávejte neinformované Švýcary a jiné 
zahraniční katolíky a nechte nás doma jednat po
dle našeho svědomí a podle přímého poznáni si
tuace. Nedávejte vítanou záminku těm, kdo ji 
hledají! Neškoďte Církvi 1 svému národu! A 
chccte-ll konkrétní výstrahu, vzpomeňte na csud 
nešťastného kněze Štefana P., onoho duchovního 
rádce Hlinkových gard, který kdysi začal jako 
nadějný theolog a dnes je odpadlíkem, který se 
s ženou a s dítětem skrývá někde v emigraci. Po- 
stavíte-li vedle takové oběti politických vášni ně
kterého z těch mladých slovenských laiků, kteří 
žiji životem světců a apoštolů a kteří 1 mezi nás, 
české katolíky, přicházejí jako bratři, pochopíte 
snad konečně, že je opravdu třeba obrátit list.

Uslyší obé strany náš hlas? A vezmou sl jej 
k srdci-? Dej tu Bůh. V každém piípade Pylu naší 
povinnosti vyjádHti stanovisko českého katolíka: 
Trohlédli jsme taktiku, která se za slovenskými 
věcmi skrývá, a stojíme na straně těch Slováků, 
kteří jsou nevinně osočován. Zároveň však vtru- 
jeme ty. kdo k tomu přímo nebo nepřímo poskytli 
záminku, a kategoricky je žádáme, aby již ko
nečně prohlédli. A ony politické činitele, kteří nyní 
zbaběle mlčí k přehmatům na Slovensku, přátel
sky upozorňujeme, že jednou může totéž nfijltl 
1 na ně. Alexander Heidler.

stejně asi nepřekvapí. Mám tady dopis od 
Svaté Stolice a přečtu ti ho.« Á začal čist 
dosti obsáhlý list J. E. Msgre Tardiniho, sub- 
stituta pro mimořádné záležitosti ve státním 
sekretariátě Jeho Svatosti. List začíná: Sva
tý Otec rozhodl jmenovati pro uprázdněný 
biskupský stolec v Litoměřicích kněze Vaší 
Společnosti...

Ačkoliv jsem vnímal slova dopisu, ne
vnímal jsem dost dobře jeho obsahu a te
prve po delším čteni byl jsem v stavu uvě- 
domiti si, oč vlastně jde.

»Nyní je na tobě, aby ses vyjádřil,« do
dal představený po přečteni dopisu. Namí
tal jsem. »Vpravdě dopis mne velmi pře
kvapil a také rozrušil a nevím, co bych mě! 
odpovědět. Vim, že jde o úkol v»lmi obtížný 
a odpovědný a myslím, že na to ani svými 
ctnostmi, ani svými schopnostmi nestačím. 
Jakkoliv, byl jsem až doposud synem posluš
nosti a nechci ani v tomto případě rozhodo
vali sám. ponechávaje zcela a bez uplatněni 
vlastni vůle Rozhodnutí vám, jako své
mu představenému.« »Kdykoliv nás o něco 
požádala Sv. Stolice, my jsme nikdy ne- 
řekli: ne. Vidíš, dopis mluví přece jasně. 
Svatý Otec rozhodl. ..« »A což, když na to 
nestačím?« *To  neni tvou záležitostí. Vidíš, 
že Svatý Otec má v tebe dúvěrp. a to je 
projevem Boži vůle.« »Nevím, zdali bude ta
kovému úkolu odpovídati můj zdravotní 
stav? Víte, koncentrák a mnoho práce, to 
všechno zanechalo určité stopy ...« »Není to 
tak zlé. Vypadáš docela dobře a následky

(Pokračování na str. 2.)

(Dokončeni z 1. sloupce.)

jen žebrákem někde na druhém konci světa. 
A možná, že jsem dlužen nikoliv jednomu, 
nýbrž mnoha lidem, kteří jsou třebas dosti 
blízko a snad je někdy i vidím, ale nepozná
vám jich. A to je právě to nejúžasnějši: mů
žeme reptati na svou bídu, vime-li, že jini 
nás vykupuji právě svou bídou, a to ještě 
těžši?

Neni tedy úděl křesťanův nikterak žalost
ný. Mnohdy spížuje slavný. Neboť co vlastně 
jest sláva? To, po čem se neodvažujeme ani 
toužit, nebo po čem toužíme s hrůzou jako po 
něčem příliš vysokém a nebezpečném, třebas 
ovšem nesmírně krásném. A sláva jest sku
tečně vysoká, vznáší se na výsostech kolem 
Boha, jakož dotvrzuji andělé: Sláva na vý
sostech Bohu! Výsost Boži se ukazuje v slá
vě. Zpívá se: Tu solus altissimus — Ty sám 
nejvyšši! Ale jak se znázorňuje tato výsost 
Boži slávy? Na kříži. Křiž je vysoký a na 
něm jest vyvýšen Náš Pán nad všechen svět 
viditelný i neviditelný. A tento kříž jest slá
vou všech křesťanů, ať dobrých či špatných, 
a tedy i slávou moji. Ale především je trů
nem lásky, místem milováni, cílem té touhy, 
která jediná stoji za to, aby pro ni člověk 
žil, a vedle niž všecky jiné byť sebevášniyějši 
touhy schnou a hniji jako tráva.

Cím tedy' před touto skutečnosti jest nám 
čas, misto a okolnosti, ve kterých žijeme? Ni
čím a vším. Ničim v tom smyslu, že nás ne
mohou zkormucovati, pokud věříme v Boha. 
Jsou však vším, víme-li, že tento Čas, toto 
místo a tyto okolnosti nám určil Náš Pán, 
abychom mu ukazovali svou lásku tehdy a 
tam, kdy a kde si žádá. To je tedy naše vy
voleni: tato doba má býti dobou naší slávy, 
toto misto má býti místem naši slávy', neboť 
co je slavnější než milovati se s Bohem, který 
nás povolal pouze k tomu?

Proto milujeme i tento čas a tuto dobu 
a vůči všem okolnostem se musíme stavětí 
tak. jak to vyžaduje povaha pravé křesťan
ské lásky.



„Moderní legenda"
»Píseň o Bernadette« íe román, nikoliv 

však fikce. Nedůvěřivý čtenář zeptá se 
tváři v tvář událostem zde předváděným 
jistě větším právem, než u jiných dějin
ných eposů: »Co je pravda? Co je vymyš
leno?« Odpovídám: Všechny pamětihodné 
události, jež jsou obsahem této knihy, 
udály se ve skutečnosti, A protože od je
jich počátku neuplynulo víc než osmdesát 
let, odehrávají se v nejjasnějším světle 
historie a jejich pravdivost je utužena 
přáteli, nepřáteli a chladnými pozorova
teli ve věrných svědectvích. Mé vypra
vování na této pravdě nic nemění.

Použil jsem práva básnické svobody 
jenom tam. kde umělecké dílo vyžadovalo 
určitého chronologického zhuštění a kde 
šlo o to. vykřesat z látky jiskru života.«

Tak charakterisuje v předmluvě své 
dílo Franz Werfel. Prostě a srozumitelně 
každému člověku dobré vůle. Naproti to
mu dává Antonín Hrubý svému posudku 
českého překladu »Bernadettv« ve »Svo
bodných novinách« nadpis »Moderní le
genda«, to znamená, že již tím nadpisem 
konejši čtenáře: »Nebojte se. tato kniha 
nechce nikterak hýbati klidrou hladinou 
vaši nevěry, neni to nic jiného, než lite
rární hříčka.«

Je-li legenda jakékoliv epické vypra
vováni o nadpřirozených skutečnostech, 
pak snad lze i »Píseň o Bernadettě« na
zvat legendou. Ovšem se stálým zdůraz
ňováním shora uvedených Werflových 
slov »Všechny pamětihodné události, jež 
jsou obsahem této knihv, udály se ve sku
tečnosti«. Spor je tedy jen o to, zda je 
moderní legenda podstatně jiná, než le
genda jiných věků. Jde o stanovisko, o po
měr k zázraku, jenž je za všech dob pe
četi přítomností nadpřirozená. Tento po
měr prý byl jiný ve středověku a je jiný 
dnes. »Středověkému čtenáři bvl zázrak 
samozřejmým důsledkem jeho vírv. Dneš
ní čtenáři jsou zvykli, a to i čtenáři vě
řící. na psychologické vysvětlení zázraku, 
nebo jej chápou a přijímají jen jako meta- 
fysický symbol.« Tak soudí Ant. Hrubý.

Nám se naprosto nezdá, že bv se Werf- 
lův román podstatně lišil cd jakéhokoliv 
jiného poctivého líčeni nadpřirozených 
dějů, pronikajících do pozemského života. 
Už v evangeliu se setkáváte se stejnými 
základními rvsv: Průlom nadpřirozená, 
před nímž jedni stojí v němém, posluš
ném uneseni, druzi přijímají tělesná do
brodiní jeho zázraků, nevykládajíce sí 
příliš jejich »proč« a třetí konečně tvrdo
šíjně a všemi prostředky popírají a po
tírají.

»Co bylo od počátku, co jsme viděli, co 
isme slyšeli svýma ušima, co naše ruce 
ohmataly o Slově života, o Životě věč
ném, který bvl u Otce a zjevil se nám, 
zvěstujeme také vám.« Tak mluvi prvni 
skupina ústy sv. Jana.

»Nevím přesně o Ježíši, co to je za člo
věka. jedno však vím: že jsem bvl slepý 
a že nvni vidím.« Tak mluvi uzdravený 
slepec rovněž u sv. Jana. A všelijakých 
popiratelů nebo vysvětlovatelů skrze Bel-

Pan biskup vypravuje
(Dokončeni se str. 1.)

utrpení zmizí postupně. Třeba mít trpěli
vost, nejde-11 všecko tak, jak bychom chtěli. 
Ostatně u nás bys neměl méně práce a od
povědnosti.*  »Ale v té diecési bude třeba 
pracovat úporně a bez oddechu a nezbude 
času myslet na zdraví.« »Budeš pracovat, ko
lik budeš moci, a kolik dovedeš. To ostatní 
je záležitosti Boží.« »Přes to, prosím, abyste 
ulehčil mou odpovědnost a rozhodl v každém 
případě sám.« »Dobře.« Jdi nyní do kaple 
a modli se. Dávám ti do večera čas na roz
myšlenou. Po večeři přijdeš a uvidíme. Ale 
odpověď do Říma musí býti odeslána ještě 
dnes a to telegraficky...«

•
Odebral jsem se do kaple, modlil se a 

meditoval. Chodil jsem do té kaple denně 
téměř po dobu tří let v době svých filoso
fických studii. Mnoho zdárných vzpomínek 
vynořilo se mi v mysli, mnohý z dávných 
nadšených ideálů rozvířil opět mé nitro.

Nad hlavním oltářem překrásná socha 
Božského Srdce Páně, před ni na kolenou 
sv. František Saleský a sv. Maria Alacoque. 
Po stranách sochy sv. Filipa z Neri a sv. 
Vincence z Pauly. Hned blízko na bočním 
oltáři obraz P. Marie Pomocnice se sv. Ja
nem Boscem a na protější straně umírající 
sv. Josef, patron dělníků.

»Hle, to srdce, které tolik lidi milovalo a 
které je od nich milováno tak málo.«

»Mějte důvěru v Pannu Marii Pomocnici 
a uvidíte zázraky.«

»Jděte k Josefovi.«
Celý program i duchovni náplň bohatého 

velekněžského apoštolátu tu byl zhuštěně 
přede mnpu. Program úžasný, těžký, ale nad
pozemsky krásný. Velikost a vznešenost to
hoto programu zvýšila ještě mé rozechvění 
a úzkost. Ticho a šero kostela napomáhalo 
k soustředěni, ale nebylo s to spoutati roz
bouřenou fantasii a city. Různé obrazy a 
vzpomínky proplétaly se mou modlitbou.

Viděl jsem chudou vísku ve valašských 
horách s tvrdou, kamenitou půdou a vzpo
mínal, jak silně jsem musel kdysi tlačiti na 
železné rádlo, aby se udrželo ve skrovné 
omici. Viděl jsem sv. Františka, jak putuje 
v zimě po horách Chablaiských. hledaje ovce 
zbloudilé. A zas tu stál hrob sv. Don Bosca 
přede mnou, na nějž jsem chodil prosit v do
bě sv.ých studii o požehnáni pro vznikající 
české salesiánské dílo a za naši mládež. A 
hned se mi zjevila vlastné ustaraná tvář sta
řičkého p. inspektora, na jehož bedrech by 
mělo spočívat tolik odpovědnosti. A zas tu

zebuba tam odtud zná každý tolik, že je 
netřeba zvlášť připomínat.

Zkrátka světec cítí přítomnost nadpři
rozená v mohutném proudu láskv. která 
jej zavaluje, obyčejnv věřící člověk ii 
cítí v zázraku, který jej uzdravuje, ten 
pak. kdo neni ani svaty, ani věřící, pový
šenecký a s posměchem kritisuie oba 
předchozí a krmi se prázdnými slovy 
o metafvsických symbolech, davové psy
chologii a pod.

V »Písni o Bernadettě« se setkáváme 
se všemi třemi těmito kategoriemi. Právě 

bylo lešení a tesař a zedníci a dlouhé řady 
hrobů na terezínském hřbitově a s tím spo
jená vzpomínka na namáhavé hladové po
chody z Terezina do Litoměřic a z Litoměřic 
do Ústí n. L„ vysilující práce o hladu, žízni 
a vedru na ústeckém nádraží, v Cižkovické 
cementárně — Mauthausen, Dachau, Praha, 
a do toho zapadl veselý smích a zjevily se 
rozjařené veselé tváře chlapců z Kobylis.

Uklidnil jsem se, odevzdal do Boži vůle, 
ale nebyl jsem přece rozhodnut.

•
Po večeři vyčíhl jsem si svého představe

ného a doprovodil ho k hlavní bráně. »Tak 
pošleme ihned telegram do Říma, že jsi se 
rozhodl.« — »Nikoliv, rozhodnout musíte vy. 
Podotýkám však, že se jedná o diecési s ab
solutním nedostatkem kněži. Semináře skoro 
prázdné, je to nejprůmyslovější a duchovně 
nejzanedbanější území naší republiky. Oby
vatelstvo netvoří sourodou společnost. Při
šlo sem se všech stran.« — »Bravo, proto 
tam chce mít Sv. Stolice syna sv. Dona Bosca. 
Jsou to typické poměry pro naši práci. Mu
síme býti vděčni Sv. Otci za takovou dů
věru. Bravo. Tak ještě dnes večer posilám 
telegram do Rima.« A představený ubíral se 
k východu, aby se odebral na noc na Val- 
docco. »Tím není však ještě všechno skon
čeno,« namítám, běže za ním. »Ještě je tady 
vyjádření naší vlády, které může býti také 
nepříznivé.« »Nevadí. Pak zůstaneš praco- 
vati s námi a bude ještě lépe.« A můj před
stavený zmizel v šeru vlahého italského ve
čera.

S touto nejistotou in pectore jsem pak 
chodil po celou dobu kapituly. Doprovázela 
mne do Říma. Prošel a prolétal jsem s ní 
kus světa. V sobotu dne 27. záři, těsně po 
mém návratu do Prahy, navštívil mne v Ko- 
bylisích auditor papežské nunciatury Msgre 
Dr. Raffaelo Forni a oznámil mi, že česko
slovenská vláda přijala bez námitek a 
s uspokojením mé jmenování na biskupský 
stolec v Litoměřicích. Trapná nejistota stala 
se vážnou skutečnosti. Ale zdá se mi, že je 
v tom prst Prozřetelnosti Boží, a to mi do
dává sily a odvahu. V mém životě musil 
jsem se již několikráte pustiti do těžkého 
dila s prázdnýma rukama. Vykašu tedy po
dle výzvy sv. Don Bosca rukávy znova do 
práce s vírou v pomoc Boží i pomoc dob
rých lidi s nadějí, že nebudu pracovati sám. 
ani nadarmo a jmenovitě s velkou láskou 
k sobě svěřenému stádci.
(Pokračováni.) t Štěpán, biskup.

to íe důkazem její pravosti a stejně je 
důkazem její pravosti, že zase sama roz
děluje lidi, své čtenáře, na tyto kategorie, 
z nichž poslední uměle dávají dohromady 
konstrukce o moderní legendě a pod. 
Zrovna tak jako v knize samotné dekla
muje básník de Lafite o předhistorické 
bohyni Dianě, která se Bernadettě zje
vuje jako Neposkvrněné Početí. Ale při
chází chvíle, kdv básník sám je v koncích 
se všemi svými theoriemi. kdy čiti, do 
jak děsivé samoty jej jeho pýcha uvrhla, 
pýcha, která je hrozivým nedostatkem ne-

Pan arcibiskup pražský 
a Studium Caiholicum

Čtoucím pozdrav!
Všem katolickým věřícím je známo, že nále

želo vždy mezi první povinnosti biskupů, podpo
rovat! vyšil studie, jakož 1 hluboké a vědeckými 
methodami vybavené vyučování. Pročež s vděč
ným srdcem k Bohu ncjdobrotivějšimu a vůči 
všem, jichž se to týká, rádi uznáváme a schvalu
jeme nejvýš záslužné dílo, které již po 10 let 
úspěšné vykonává pražské Studium C a t ho
li c u m tím, že podává věřícím správnou katolic
kou nauku a že se snaž! spolehlivě jl předklá
dat! těm, kteří jsou Církvi vzdáleni. Protože pak 
tento ústav prokázal svou schopnost a vhodnost 1 
za nejtěžšfch dob a okolností, rádi jej opět tak. 
jak jest již svým jménem Studium Catholicum 
všeobecně známý, znovu potvrzujeme a doporu
čujeme. A proto také svou řádnou pravomocí po
tvrzujeme a vyhlašujeme Statut téhož Studia Ca
tholic», obsahující XXX článků, který je připo
jen k této listině. Aby pak naše otcovská láska 
ke Studiu Cathollcu zvláště vynikla, přijímáme 
I úřad Velkého Protektora Studii Catholic!.

Dáno v Praze ve st átek Stigmat sv. Františka 
dne 17. záři 1947. ' ý Josef, arcibiskup.

Katoličtí učitelé a profesoři Velké Prahy 
zvou co neisrdečnéii své kolegy na přednášky, 
jichž celý cyklus pro r.é pořádá školský odbor 
pražské Arcidiecésni Katolické akce — Matice 
Cyrilometodějská. Přednášky budou konány ve 
Studiu Catholicu. Praha II. Jungmannovo nám. 
18. ve čtrnáctidenních intervalech vždy ve středu 
mezi 17.—19. hodinou. Zahájeni 22. 10. t. r. Pro- 
gram přednášek uveřejníme příště.

láskv (»Já nikdy nemiloval. Nikoho, nic, 
ani sebe ...«), pýcha, která proto nikdy 
nemůže pochopiti křesťanské nadpřiroze
no, které má od začátku až do konce veš
kerý důvod svého bytí v lásce. Problém 
viry a nevěry je ve svých neihlubšich pří
činách vždycky jen problém lásky nebo 
sobectví. A je ovšem komplikován tím, 
že na průvodních zjevech viry, na zázra
cích, zjeveních a pod. se mohou zúčast
ňovat mnozí nikoliv z lásky, nýbrž ze 
sensacechtivosti nebo obyčejné sobecké 
zištnosti. I to íe vidět z Werflovy knihy 
a je to zase jen nový rys její pravosti.

Přes osmdesát let záři Lurdy svým hře
jivým světlem do chaosu moderního svě
ta. Vedle krámů s devocionáliemi a ho
telů pro poutníky jsou tam tisíce lidských 
ubožáků, skutečných lidských zoufalců. 
Za osmdesát let je jich tisíce, na nichž 
se stal zázrak, jenž nemá žádného psycho
logického vysvětlení, ani neni slovním 
metafysickým symbolem, nýbrž skuteč
ným zábleskem všemohoucnosti Boži a 
dobroty Boží, která vrací smysl životu, 
takže mnohem častěji než nemoc se tam 
vyléčí jejich zoufalství, jak to zase do
svědčuje Werflova kniha.

»Píseň o Bernadettě« tedy není rafino
vaným moderním literárním výtvorem, 
určeným hlavně pro pastvu blaseovaných 
estétů, nýbrž skutečným svědectvím viry, 
skutečným zpěvem o věčném působeni 
Ducha sv. na této naší ubohé zemi. Kaž- 
dv_ člověk dobré vůle, každý člověk 
upřímně hledající bv měl tedy sám vžit 
knihu do rukv a přesvědčit se. Napřed 
bv však měl prosit, jako slepec u Jericha: 
»Pane, ať vidím!« ak.

Sen o Václavském náměstí
Zdálo se mi jednou —
U sochy svátého Václava na Václavském ná

městí postavili bitý oltář se žlutým křižem. Celá 
Praha se to dověděla a celá Praha se shromáž
dila kolem tohoto oltáře. K oltáři přistoupil kněz- 
Sloužil mši svátou.

Blížil se okamžik zázraku.
Ježíš přicházel na oltář.
Všechno lidstvo pokleklo a na kolenou bylo 

přítomno tomuto zázraku. (Dovedete st předsta
vit ten úchvatný pohled, jak všichni přítomní 
na Václavském náměstí při pozdvihováni kleči?) 
Vše ztichlo. Elektriky neskřipaly. auta nebučela, 
jazzy v kavárnách se odmlčely, nikdo se neod
vážil posmívat nebo vtipkovat. Lidské duše se 
soustřeďovaly. Poznávaly malichernost a zlobu 
svých sporů, nesvornosti, nenávisti, zlomyslnosti. 
Ježíš přišel mezi né. Dobrý a milosrdný, všemo
houcí a vševědoucí. Zpovídaly se Mu. odprošo- 
valy Ho, slibovaly Mu.

Ježíš jim žehnal rukou kněze.
Všechny duše cítily, jak požehnání kněze se 

dotýká jejich srdcí, jak posvěcuje a opodstat
ňuje jejích život, se sepjatýma rukama volali 
všichni vděčně: »Otče náš —«♦ I «sochy svátých 
patronů spinaly ruce a volaly: 'Otče náš 
Otec poslouchal a žehnal.

Bylo po mši svaté. Celá Praha se rozcházela 
do svých domovů.

Lidé byli šťastni. Rozprávěli spolu v míru.a 
pohodě. Vždyť byli přítomni zázraku — Ježiš 
přišel mezi ně. Aa.

Lisieux
Vzpomínky z dob »totálního nasazení«

Pobyl ve Francii za války neskýtal mnoho 
možnosti cestovních a tak menší cesta, spojená 
s pouti do Lisieux patřila jisté ke zdrojům velmi 
vítaného duševního osvěženi mladého člověka, 
odsouzeného žit v suchopáru totálního nasazeni. 
Dostat však povoleni k jizdě a potom jizdenku 
do přeplněného rychlíku na trati Pařiž-Cherbourg 
nebylo maličkosti pro tvora nesoucího odiosně zně

jící přízvisko »Ausländer«. Ale po nespočetném 
otevíráni a zavíráni dveří nejrůznějšich kanceláří 
mocipánů a hojném rozmlouváni s lidmi, kteři 
nemohli nebo nechtěli rozumět touze mladého 
člověka, se podařilo mně a jednomu kolegovi bo- 
hos'.ovci z olomouckého semináře opatřit si po
třebné doklady a vyzvednout jizdenku do Li
sieux. Byli jsme šťastni, že se nám zájezd začiná 
dařit a tak nám vůbec nevadilo nepříjemné pře
plněni našeho rychlíku. Jen když jsme měli ve 
voze aspoň malé místečko pro jednu nohu a za
vřené dveře za sebou.

Ryonlik uháněl klidnou francouzskou kraji
nou, bohatě věnčenou listnalými lesy, které jen 
sem tam přerušovaly lysiny zelenajících se past
vin. kde se pokojně popásaly velkooké krávy. 
Nebylo vidět mnoho poli, jen pastviny se střídaly 
s háji a lesy. Po čtyřhodinové, jizdě vlak staví 
a z nástupiště slyšíme třikrát vytoužené — Li
sieux. Hbitě opouštíme supající rychlík a tla
číme se před nádraží s touhou zachytit prvním 
pohledem co nejvíce krásy z mésta malé svétice.

Nádherná, vznosná basilika, dosud nehotová, 
upoutala nejdříve naši pozornost. Hned bychom 
byli ochotni zaměřit kroky k ní; blížící se večer 
však přivedl nás k praktické činnosti — hledáni 
bytu. Zvykli na táborové ubytováni, kde sl špína 
často podávala ruku s nepořádkem, nepozasta
vili jsme se příliš nad podřadnějším hotelem, kte
rý nám zbyl jako jediné útočiště po marném 
hledáni.

Příští den — byla to neděle sv. Duoha — hned 
ráno isme zamířili křivolakými uličkami starého 
normandského města ke Karmeju. kde sv. Te
rezie žila, zemřela a je pochována. Se zbožnou báz
ni vstupujeme do menšího čistého kostelíka, zů
stáváme poněkud vzadu a po kratši pobožnosti se 
informačně rozhlížíme kolem. Nad hlavním oltá
řem nás upoutává socha světice s nápisem: Chci 
prožívat nebe tak, že budu dobře činit zemi. Za
líbila se něun tato prostá slova světice, neboť 
nám ji přibližovala z nymbu oltáře. Stěny sva
tyně zdobí votivni desky z celého světa, hlásající 
vyslyšeni a pomoc Malé světice. Poněkud zvě
davě hledáme očima hrob, kryjici tělesnou schrá
nu sv. Terezie. Instinktivně miřime do boční 
kaple vpravo, kam odchází téměř každý z věří
cích. A skutečně, uprostřed kaple, vyzdobené pěk

ně a provanuté vůni čerstvých riiži. spočinulo 
v mramorovém hrobě tělo prosté sestry karmel- 
ské. které se dostalo cti oltáře. Mramorový ná
hrobek nese skleněnou schránku, zdobenou zla
tém. ve které je položena mramorová socha svě
tice v životni velikosti I ve své skromnosti je 
krásná kaple a náhrobek, po jehož bocích hlidaji 
vznosné sochy andělů a na jehož schodech umě
lec roztrousil mramorové růže. Snažíme se v myš
lenkách se zahloubat do osobnosti sv. Terezie, jak 
jsme ji znali z Dějin duše. Nic vlastně nevyko
nala z toho, co svét nazývá velkým. Kráčela po 
své »Malé cestě«, pokorně za Kristem uskuteč
ňováním Evangelia. Pokora, která je člověku na
šeho století tak ctzi a touha obětovat se z lásky 
k Bohu za spásu lidi, jsou vedle přímo dětinné 
lásky k Bohu z hlavních pilířů její svatosti. 
Vhodně zapadala do našich úvah o horlitelce za 
spásu duši neděle sv. Ducha, věnovaná ve Fran
cii modlitbám za kněze a misionáře. Vždyť i po
sláni světice byla apoštolské, jak ukazuje skuteč
nost. že byla Papežem Piem XI. prohlášena pa
tronkou katolických misii. Z našich úvah nás 
jemně vytrhl přesně a čistě přednášený chorál 
ženského sboru, který doprovázel nejsvětějši oběť 
na oltáři.

Po ukončeni mše sv. pokračovala naše pout 
do basiliky, jejiž poloze a smělému řešeni jsme 
se již včera podivovali. Za naši návštěvy nebyla 
ještě dokončena. Vyzdobena je pouze krypta, kde 
se také konají normálně bohoslužby. Nad krá
sou výzdoby krypty se nám tajil dech. Celý strop 
tvoři mosaika. Nad oltářem se mírně skláni mra
morová postava sv Terezie, sypajíci růže na svět. 
Prohlížíme kryptu s radosti nad skutečnosti, že 
tolik krásy snesly ruce umělců na oslavu prosté 
řeholní sestry. Zadní stěna nese mohutnou mo
saiku nejsv. Trojice. Kam oko pohlédne, tam 
k podivu dráždi nová mosaika. Těžko může ne- 
odbornik nebo nebásnik popsat celou tu nád
heru. Výzdoba ostatních prostor katedrály.nebyla 
tehdy ještě ani započata, ale podle informací 
měla být stejného druhu jako v kryptě. Vnější 
prostranství před katedrálou bylo vkusně upra
veno. Za chrámem nás upoutala veliká moderní 
křížová cesta z kamene. Neradi jsme opouštěli 
popsanou nádheru, ale jelikož se blížilo poledne 
a žaludek se také hlásil ke slovu, ukončili jsme 

dopolední program. Odpoledne jsme si koupili 
nějaké maličkosti na památku a potom hledali 
rodný domek sv. Terezie. Mezi památkami, které 
jsem si koupil ,se mi velmi zamlouval jemný 
relief svétice ve skle. Při podrobnějším prohlí
ženi se mi oči otevřely údivem, neboť spodní stra
na nesla hrdý nápis Made in Czechoslovakia. Tak 
jsem si donesl na památku z Lisieux české sklo, 
které i tam poutalo pozórnost cizinců.

Po delšim hledáni se objevil mezi zahrád
kami v Buissonet cihelný domek, kde žila světice 
před vstupem do kláštera v kruhu šťastné, kře
sťanské rodiny. Přišli isme sice po návštěvní době, 
ale laskavosti řeholní sestry, která opatruje s ji
nými spolusestrami domek, jsme si mohli všech
no prohlédnout. Prošli jsme všemi místnostmi, 
které sestry udržuji tak jako za života sv. Te
rezie. Jídelna, ložnice světice i jejího otce, krb, 
různě hračky a památky na chvíle mládi jsou 
uchovány v nejlepšim pořádku. Dlouho jsme 
bloudili zahradou, po jejíž cestičkách běhávala 
malá Terezie, poslouchajíc velmi zajímavý vý
klad řeholní sestry, která ochotné odpovídala na 
všechny naše všetečné otázky. Tam jsme se do
slechli o rodné sestře světice, která jako stařičká 
řeholnice žije v Karmelu. Byli bychom i tam rádi 
zašli a uslyšeli něco o sv. Terezii, ale návštěvy 
přirozeně nejsou připuštěny. Tak se nám dobře 
dýchalo v tichém domě světice, že se nám ani 
domů nechtělo. Krásná neděle svatodušní skon
čila a náš odjezd-se přiblížil.

V pondělí jsme si prohlédli starý gotický kos
tel sv. Jakuba, kam chodívala sv. Terezie za 
svého dětství a pak ještě jednou zašli rozloučit 
se do kostelíka na Karmelu. Vroucně jsme 
přednášeli své prosby Malé světici, která se nám 
zdála zde být tak blízko a tak lidsky přístupná.

S vděkem a radostí jsme opouštěli odpoledne 
Lisieux. kde jsme prožili krásnou neděli svato
dušní 1. P. 1943. Brzy nás opět obklopoval všední 
život se všemi obtížemi, slabostmi a chybami, 
ale někde hluboko v srdci čas od času se pro
bouzela hřejivá vzpomínka na krásnou bledou 
světici, jejiž touhou bylo sypat proudy růži na 
trpící svět a být při tom pouze míčem v »rukou 
Božích«.

MUC. Vladimir Rozsíval.



Studium caiholicum 
do nového života

RNDr. Artur Pavelka,
V těchto dnech dostalo se Studiu catholicu 

velkého vyznamenáni. Deputace Studia, siozená 
z nelstarSich jeho docentu v Cele s P. dr. J. Urua- 
nem OFM. přijala z rukou Jeho Excelence pana 
arcibiskupa pražského, svůj nový Statut. Novým 
protektorem se stává sám pan arcibiskup dr. 
Josei Beran, který v této sve funkci jmenuje 
rextorem Studia catholica dp. dr. J. Urbana a 
první řádné docenty tohoto ústavu. Na cestu do 
života nové Činnosti dává arclpastýř své požeh
náni.

Nelze sl mysliti většího uznáni zakladateli a 
pravému Otci Studia, dp. dr. Janu Urbanovi a 
obětavým docentům kolem něho sdruženým, než 
toto velké a vážné uznáni dila. které ve svém 
vice než desetiletém trváni jest teprve ve svých 
počátcích. Válka zasáhla neúprosné do prvních 
let slibného rozvoje. Prvni protektor Jeho Emi
nence nejdůstojnějši pan dr. Karel kardinál 
Kašpar umírá, přednáškové činnost podvázána, 
docenti rozptýleni, jeden z nejlepšich z jejich 
družiny dr. Alfred Fuchs umírá v Dachau, ne
hrozí tato chmura zadusit! mladý tento ústav? 
Zbývá jen pevná důvěra, vyslovená vůči Otci 
Studia, že po válce Studium se vzmůže a zažije 
teprve svůj pravý rozkvět. A rozkvět se dosta- 
vu'e.

Je to snad rozkvět konjunkturální v době, 
kdy je hlad po věděni a po přednáškách, po to
lika letech útisku, nebo jsou zde kořeny rozvoje 
hlubší? Stanovisko pražského pana arcibiskupa 
jest výmluvným oceněním nepatrného dila do
savadního a naději do' budoucnosti jeho klade
ných. A kořeny jsou patrny tomu, kdo má mož
nost přihiédnouti blíže do léto nové ratolesti na 
stromě našeho duchovního života.

Kořeny Studia catholica isou v samotné duši 
jejího Otce Jana. Z jeho popudu Studium vzniklo 
a on mu vymodlil Dech Ducha sv.. aby jeho ří
zením rostlo a sílilo. On jej postavil do hmotné 
péče Apoštolátu, poněvadž jako dokonalý orga
nisátor věděl, že dilo trvalé musí býti především 
pevné hospodářsky. A i když docenti s radosti 
přednášejí bez nároků na odměnu, přece jen 
vybaveni poslucháren, úklid, otop, světlo, knihov
na, kancelář, potřebuje náklad, který neni ni
kterak nepatrný.

Jakmile bylo Studium zabezpečeno materiel- 
ně. nastala vytrvalá péče o jeho duchovni tvář
nost. Otec Jan nelenil a konferoval, sbiral po
sudky. pořádal diskusní večery posluchačů, vy
sedával se sborem docentů, svolával si užši pra
covní porady a tříbil a piloval, až se mu poda
řilo sestaviti návrh Statutu, který by v mnoha 
paragrafech vystihoval formu života tohoto vě
deckého ústavu Vždyt mu tolik na tom záleželo, 
aby vytvořil organismus dokonale přizpůsobený 
současným životním podmínkám a při tom dosti 
pružný, aby sám se mohl přimknouti k měnícím 
se potřebám akademické inteligence. Po úpravě 
schválený Statut.se stává chartou Studia catho
lica.

Výrazným znakem ducha ve Statutu zachy
ceného jest vřelý poměr k posluchači. Docent 
chce vidět do duše posluchače. Proto klade Stu
dium zvláštní důraz na seminární cvičeni. Po
sluchač nemá jen trpně poslouchat!, nýbrž sám 
činně spolupracovat! aspoň v některém oboru za 
vedení docenta.

Zájem o posluchače jde však dále než k uko
jeni jeho osobních zálib a intelektuálních zájmů. 
Studium chce vychovat! souměrně vyváženého 
vzdělance a žádá proto na svých posluchačích, 
aby povinně vyslechli přednášky theologické a 
filosofické, jejichž naléhavost je dána nedostat
kem náboženského vyučováni na vyšší střední 
škole a na škole vysoké. Akademik je takto ni- 
koliv^ svoji vinou v otázkách náboženských a 
filosofických prakticky nevzdělaný a pracné te
prve vyrovnává jednostrannost naši státní škol
ské soustavy.

Ale katholicita ústavu sahá ještě hlouběji do 
duši svých svěřenců. Chce ze sboru docentů a 
z posluchačů vytvořili jednu velikou rodinu, jed
no velké obcováni moudrých. Proto zahajuje 
společnými bohoslužbami, proto se docenti za své 
posluchače modli a obětují a posluchači jim to 
namnoze právě tak horlivě oplácejí. A vnějším 
výrazem této opravdovosti duchovního obcováni 
jest oheň, který ze srdci přednášejících siši do 
mladých srdci posluchačů. Mladá srdce dychtí 
nevýslovně po hodnotně potravě a svým živel
ným zájmem vyprošuji si na učiteli, aby vlastni 
své sily vypjal a vydal ze sebe to nejlepši, čeho 
je vůbec schopen.

Zápal vědeckého zanícení propukává pak 
v plné sile v ovzduší seminárním. Tam ssaje 
student plnými doušky, co potřebuje, dotazuje 
se. argumentuje a doráží s docentem nezřídka 
až na samé hranice toho kterého oboru, až tam. 
kde docent prostě konstatuje: »To ani iá nevím.» 
I loto doznáni vlastního omezení, konečnosti 
vlastního intelektu jest samozřejmým znakem 
tohoto studijního úlu.

Až vyjde posluchač z této tuhé školy, poslu
chač. který no všechny semestry vytrval, poslu
chač. který se podrobil předepsaným zkouškám, 
pak nese podle intenci nového Statutu a tím po
dle intencí celého sboru docentů na svém inte
lektuálním čele znamení katolicity svého vzdě
láni a skrze takto formovaného katolického vzdě
lance vstupuje Studium caiholicum svými plody 
do kulturního života současné doby.

Lze v Intencích Statutu jen Skončiti naději, 
že ještě mohutnější vlna dosavadních vln před
náškových a seminárních se zvedne, až nová vě
decká tvorba v řadách absolventů a docentů 
uzraje a jako specifický přinos Studia catholica 
obohatí bezpros’fednë naši vědu._________

Studium Catholic um v Praze 1L, June*  
mannovo nám. 1«. — Zápfg na ústavt denn« mimo m< 
botu a neděli od 17 do 19 hodin v sekretariátě, kde lze 
obdržet! podrobný seznam přednášek. Noví posluchači 
předloží vysvědčeni dospělosti nebo vysokoškolský 
Index. — Dotazy telefon 375-75.

Byl sv. Václav ženai?
U příležitosti letošního 28. záři objevila se 

častěji zmínka o manželství sv. Václava a jeho 
synu Zbraslavovi. Zejména přednáška o tom 
v Ceskoslov. rozhlase v den 28. záři o půl 8. hod- 
večer byla asi pro mnohé náhlou novinkou. 
A přec jde o názor, se kterým se setkáváme 
dnes už běžné ve svatováclavské literatuře, a 
mluvi o nčm alespoň i katoličtí historikové 
(Stejskal. Vašica). Správně také poznamenal hla
satel. že tím nepadá ani velikost, ani svatost Vác
lavova. neboť je mnoho světců, kteři žili v ro
dinném životě, jako sv. Ludvik IX., jehož syn 
Filip III. nastoupil po něm na francouzský trůn.

V jedné věci však nelze se zmíněnou rozhla
sovou relací souhlasili. Mluvila totiž o Václavově 
manželství a synu jako o spolehlivě zjištěných 
skutečnostech, a zatím tomu tak neni. V ději
nách totiž víme tolik, kolik nám o staré době 
sděluji spolehlivé prameny, a čim jsou tyto méně 
spolehlivé, tím opatrnější musi býti historik ve 
svém úsudku. Tato samozřejmá zásada lidského 
myšleni je v českém dčjepisectvi často přímo se 
zvláštní záiibou přehlížena, a tak se nedivme, 
když vydává tak protichůdná tvrzeni, navzájem 
se potírající, zatim co by bylo namístě skromně 
uznati v leckteré otázce: Oba názory jsou možné, 
zcela bezpečný ner.i žádný, snad ten či onen 
pouze, pravděpodobnější.

Tak je to i v naši otázce. Víme zajisté o sv. 
Václavu z pramenů, zvi. po objevech Pekaře. M. 
Weingarta. prof. V. Chaloupeckého mnoho spo
lehlivých podrobností — a v tom třeba zakřik
nout! některé škarohlfdské poznámky k lelošnimu 
28. záři, jakoby postava Václavova byla jen le
gendami nebo nezcela historická. Ale také je 
pravda, že mnohé z těchto objevů zůstávají pro 
nedostatek bezpečnějších zpráv zatim v oblasti 
pouhých domněnek nebo pravděpodobnosti, a 
k nim právě nálež: názor o Václavové manžel
ství a synu.

Máme o tom totiž jen tyto dvě málo určitě 
zprávy: Prvni se nalézá v 6. hl. známého životo
pisu Václavova, který sepsal mnich Křišťan. Je 
to jen jediný slovní obrat, a k tomu v originále, 
t. j. v dochovaných latinských rukopisech této 
legendy nejasný a oorušený. takže dnes připouští 
dvojí protichůdné čteni. Prvni podle překladu 
J. Ludviikovského (Na úsvitě křesfanstvi. str. 119: 
porušené místo prokládám) dá se vyjádřiti: »Vý
raz tváře měl vznešený, zachovával cudnou 
zdrženlivost, ačkoliv je to řidké u mužů žena
tých«; podle toho bý byl tedy Václav přičítán 
k mužům žijícím v manželství, ač se i v tom 
případě lišil od nich svým vysokým pojetím 
manželství. Naproto tomu navrhoval prof. Stej
skal čisti: » ... ač je to řidké sotva u žena
tých« (čili: »i u ženatých«; Sv. Václav s- 5.7J, t. j. 
Václav se neztotožňuje nutně se ženatými. Ale 
i nepravděpodobnější čtení tohoto místa, které 
odůvodnil B. Ryba (castitatem amplectens. quam- 
vís hec rara avis uxoratis) připouští i tento 
druhý smysl, totiž: »ač je to řidké u předků, kteří 
se ženili«. Už tyto různé výklady však ukazují, 
že Křištanova poznámka nemůže jloužlti zatim 
za jednoznačný doklad.

Druhým pramenem je 13. kapitola t. zv. »Dru
hé staroslověnské legendy o sv. Václavu« z poč.

Otcové a matky nerozumějí
Je to právě projev duchovního paradoxu 

doby (který zajímá v politice, jako v úkazu mra
vů Ferdinanda Peroutku), že je to právě Fer
dinand Peroutka, velký diagnostik skladby doby, 
s kterým se — v částečnostech velmi souhlasíce — 
v podstatě rozcházíme. A bojíme se, že je to 
právě on. kdo by nepochopil, oč se vpravdě 
v pravdě rozcházime. Kdepak, nerozcházime 
se nijak v tom. že ř á d, přirozený řád světa je 
předpokladem jakéhosi společenství. Nerozchá
zime se ani zásadně v tom, že rozumná sociali- 
sace je žádoucím cílem společenského usilováni 
lidstva; encykliky a projevy Svatého Otce to 
ostatně autoritativně ukazuji. Nerozcházime se 
ani v hodnoceni aktualit. Rozcházíme se však 
v duchu hodnoty.

Ferdinand Peroutka připomíná nám velké 
zjevy z konce římské epochy. Připomíná nám 
velké etliiky a palhetiky iidstvi. kteři s velko
rysou až zoufalou odhodlanosti a mravním za
ujetím uměli na přiklad hájiti všecky klady řím
ského státu a universální vzdělaností a neuvě
domili si. že se mezitím ocitli v metafysicky 
otřesné epoše v době, kdy byl již zrazen na zemi 
a pro zemi Syn Boha živého.

Kdo si neuvědomí anj dnes tuto skutečnost, 
ovšemže slarou téměř dvatisíce let, avšak sku
tečnost o nic méně otřesnďu než tehdy, nemůže 
■porozumět dnešním časům a nemůže pomoci 
mravní rozháranosti doby. S humanismem tu ne
vystačíme. třebaže i on je znakem dnešního 
katolického usilování.

Avšak mezi agnostickým nebo jen mimokato- 
lickým humanismem je rozdíl především v tom. 
že tento ztratil skutečné naprosto smysl pro sou
stavu Božího řádu, i tehdy, když uznává Boha, 
i tehdy, když uznává jakési beztvaré křesťanské 
principy mimo úhrnnou soustavu katolickou.

Vyjasněme si to hodné naivně: prý jsme ne
zavinili na přiklač ietošni sucho a vyživovací 
kalamilu. Mohli bychom začít vykládat, že jsme 
snad reálně spoluvinni na suchu, nemluvě o vy
živovací situaci, sterou může leckdo právem 
spojit s naprosto určitým jménem hazardujícího 
a ideologicky neodpovědného ministra. Konec 
konců dalo by se možná vědecky dokázat, že vý
buchy atomových bomb způsobily takové otřesy 
ve vesmiru, že jsou klimatické proměny v pří
mé závislosti na nich. Avšak my jsme naivní a 
věříme, že se tu v přirozeném řádu projevuje 
opravdu trestající ruka Boži, která kárá lidstvo 
za to neslýchané nehospodařeni s lidskými ži
voty. s dary přírody a za to zmatené a nesmysl
né křepčeni kolem modly míru, který je právě 
ien pojmem s nikoli onou silou Božího pokoje. 
My jsme tak naivní, že věříme ve skutečnost 
egyptských ran jakožto v otcovské napomínáni 

XI. stol., tedy asi o 10 let starší Křišfana, která 
byla objevena teprve počátkem našeho století 
prof. Nikolským v ruských archívech. Je méně 
spolehlivá a méně původni než Křišfan. má ovšem 
i ona některé cenné údaje, není však docela 
jisto, zda nevznikly pod vlivem ruského pro
středí. Její dochované rukopisy jsou až ze XVI. 
stol, a isou značně znešvařeny pozdějšími opiso- 
vači. kteři už nerozuměli dávné době u nás. 
O manželství sv. Václava tedy praví: »Ani toho 
jeho skutku nemůžeme zamlčeti. divného 
smrtelníkům a andělům Božím radostného a 
úžasného těm, kdo se boji Boha, a nikdy mezi 
lidmi neslýchaného, který hruď světcova, tvrdši 
než kámen, nosila v srdci. Neboť byv kdysi při
nucen od svého bratra a svých zemanů, pro zro
zení synů přijal k sobě (rkp.: priloži k sebě) ženu 
a zplodil s ni syna jménem Zbraslava.« Potom 
však ji pohnul k tomu — liči legenda dále — že 
se zavázali před Bohem žiti jako bratr a sestra. 
Ona však zhřešila později s jiným služebníkem, 
a tu jí řekl: »Proč jsi selhala před Bohem? To
bě bylo lze vfeláti se nebo nevdati. Ale neopo
važte se nyni nikomu, ať je to kdokoliv, o tom se 
zmínit!. dokud já si to nerozmyslím. A učiniv 
velkou hostinu, aniž kdo věděl, co zamýšlí, pro
vdal ji za téhož služebníka, čině ji jeho sestrou.« 
(Na úsv. s. 144).

Zpráva je jistě značně zmatená, ale přesto se 
dá jakž takž vyložit, vezmeme-li v úvahu teh
dejší primitivní manželské zvyklosti, nám dnes 
ovšem tak málo známé. Slo tu asi o zbytky po
hanských obřadností. které byly tak zakořeněny, 
že prostě se držely jako pravoplatné i po obrá
ceni na křesfanstvi (na př. uzavřeni manželství 
pouhým tělesným stykem, úředně uznaným). Ví
me zajisté, že Církev teprve znenáhla u germán
ských i slovanských národů středověku prosa
zovala manželství před knězem: u nás o to za
číná usilovali sv. Vojtěch. Ale tím jsme užrzase 
na noli, dohadů, máme-li vysvěiliti. že by Václav 
mohl rozlouičiti manželství (a nějaká forma man
želství to jistě byla, jak plyne z chvály legen- 
distovy) a znova ji provdati, co znamená dále, že 
ji učinil »jeho sestrou«, a konečně jak chápati 
to vše jako doklad neslýchané svatosti.

Proto dříve odmítali historikové vesměs tuto 
zprávu jako pozdější vsuvku. Dnes už skoro 
všichni manželství i syna uznávají, jako Pekař 
ke konci života. Chaloupecký nebo zejména K. 
Doskočil. který důmyslně dokazuje, že castitas 
čili čistota tehdv znamenala ušlechtilé jedno- 
ženstvi, oněm pohanským mravům naprosto cizí. 
Možno to vše vžiti klidné na vědomi, ale s tim 
— opakuji znovu — že to je jen pravděpodobné 
nebo pravděpodobnější, leč dosud plně neově
řené a že tedy neni vyloučen opak. Stejně však 
z týchž důvodů třeba se uvarovat, druhého ex
trému. t. j. hájili tvrdošíjně Václavovo panictví. 
Dějiny nejsou matematika ani fysika. Casto 
v nich musíme býti spokojeni, že jen část udá
lostí víme bezpečně a v mnohé podrobnosti že se 
musme spokojili jen s pokorným uvedením dvou 
možnvch neöo pravděpodobných názorů. I to je 
zajisté krásné a hlavně — jedině správné.

> Josef Hájek.

lidských děti Bohem. Věříme, že jsme si zavi
nili sucho, věříme, že hlad je následek neúcty 
k darům Božím, věříme, že se otcové a děti ne
mohou dohodnout a že tito otcové neumějí uspo
řádat dětem život pro h ř ř c h a nikoli pro pou
hou vinu.

Peroutka vidi právem politickou vinu otců 
v tom. že se neumějí doznat k vině. Ale řiká 
vina a neumí říci hřích. Všechen ten politický 
zmatek a nedorozuměni — když tu je — mezi 
lidmi a generacemi, je v tom, že se ne nedo- 
znává vina, avšak, že se nevidí itřich. Dříve než 
otcové a matky začali zmatek v politice, začali 
se zmatkem a hříchy ve svém vlastním životě. 
Konec konců je to. Ferdinande Peroutko, naše, 
právě naše rodičovská generace, která má na 
svědomí, ten vice, ten méně, statisíce nenaroze
ných dětí, nenarozených pro vlastni pohodli a 
vlastní požitkářství. Je to naše rodičovská gene
race. klerá chtěla »žit svůj život« a svěřovala 
dětí přece narozené do cizích rukou nejen slu
žek, vychovatelek, nýbrž a především instituci. 
Je to naše generace, která se soustavně dopouš
těla zanedbáni povinné péče o vlastni rodiče, 
o vlastni příbuzné. o dětí a o osoby svěřené. Je 
to naše rodičovská generace, která měla svůj čas 
za svůj vlastni, svůj způsob života za pouze svůj 
vlastni, své hospodaření za své vlastní a korigo
vala se jen jakousi svou vlastni představou 
o ušlechtilosti.

Poznali jsme toto velmi mnozí z neštasiné a 
provinilé rodičovské generace. Také Ferdinand 
Peroutka naše! z neosobní bolesti a odpovědnosti 
pathos vskutku hluboký. Ale — dokud budeme 
usilovat jen o ten odbožštěný řád, nebudeme 
usilovat o nic jiného, než o jakousi širší perso
nifikaci seoe. Je nutné prostě a do všech dů
sledků ano. až do zdánlivé naivních důsledků, 
uznat, pochopit a vidět jsoucno Božiho řádu. 
Jinak se ve všem konáni dopouštíme prázdnýoh 
a hlavně marných historických gest, jako bylo 
třebas skvělé a až poeticky důsledné gesto mar
ného obránce římské říše Aureliana. Takové: 
než dobyl povstaleckého města Tyany. vy
hrožoval, že nevzdá-11 se město, ani pes v něm 
nezůstane živý. Vyhrůžka působila — město se 
vzdalo. Humanistický terorista držel slovo: dal 
v celém městě vybit jen všecky psy. Gesto? Za
jisté. víc než gesto: mravní čin a přiklad doby
vatelům. Ale tento přiklad nebyl následován. 
Právě proto, že to byla ušlechtilost, platná jen 
oro historickou anekdotu.

Nic. žádný čin nemůže mit onu širší obecnou 
platnost, neni-li vykonán v řádu jedině jsoucím, 
s vědomím, že jednám v souhlasu s vůlí Boži, 
iiž isme podrobeni chtíce nebo nechtice všichni 
v universalitě lidstvu Růžena Vacková.

Kalendář 
katolického duchovenstva 

1948
ročník XXVI.

Redigoval prof. František Poul.

Přináší vedle obvyklého obsahu řadu důle
žitých článků a úvah z oboru pastorace, ad

ministrativy, církevního života a misii.

Bohatá a účelně upravená praktická část čini 
z něj nepostradatelnou příručku 

každého kněze.

Kč» 45,—.
U všech knihkupců.

Nakladatelství Vyšehrad
v Praze II, Karlovo nám. 5.

Výstava »Sv. Vojtěch v památkách a v čewkém 
umAnf«, otevřená do 31. října t. r. v budově Umě
leckoprůmyslového musea v Praze u Rudolfina, 
jest ^řásným obrázkem naší tisícileté kultury. A 
přece jest těžko pochopitelné, proč právě šírat 
vrstvy katolického Udu neprojeví více zájmu o vý
tvarnou krásu, která se dala do služeb Církve. 
Kdybychom se dovedl: s větším pochopením dí- 
vati na díla skutečné hodnotná, nebyly by nékdy 
i naše kostely naplněny takovými výrobky, které 
nesvědčí o vkusu ani o hlubší zbožnosti. Výstava 
je otevřena denně od 9—18 hod.

Bouře ve sklenici vody
Máme za sebou vnitropolitickou bouři, která 

sice nakonec byla bouří ve sklenici vody, ale 
málem sklenici převrhla- Prostí lidé žasli rad 
prudkosti projevů a nad alarmujícími řečmi od
povědných mužů, a nechápali, proč se to vše
chno tak náhle rozkolísalo, Tim méně bylo po- 
ohopiteiné, když se rozruch mohl tak náhle 
uklidnit aniž bylo odstraněno cokoliv vidiielnéáo, 
co by se mohlo pokládat za příčinu krise.

Na prvni pohled by se zdálo, že je to tak 
dobré a že šlo jen o nervosni výbuch, jaký bývá 
v některých domácnostech dosti častý. Je to 
pravda a neni to pravda. Je pravda, že se ne
stala předmetem sporu žádná olázka tak zásadní, 
aby nemohla býti rozřešena kiidnou dohodou. 
Bohudík, nepropukl u nás akutně žádný spor 
vpravdě ideový, náboženský, kulturní nebo jinak 
světoborný. Straníkům je jejich světový názor 
buď neznámý nebo lhostejný, a strany se na 
této rovině potírají celkem nepatrně.

Naše vnitřní spory se dnes odehrávají téměř 
výhradně na rovině hospodářské. To je pro ná
rod únosnější, neboť při sporech hospodářských 
je dobrým pomocníkem tužka a papír s ciframi. 
Mimo to lidé jsou sice někdy ochotni účastnit se 
boje na ostří nože pro skutečnou ideu, ale sotva 
pro milionářskou dávku nebo jinou hospodář
skou otázku. A konec konců se zdá. že na polí 
hospodářském mají všechny strany stejný nej
obecnější cil. totiž zvýšeni blahobytu všech pra
cujících. Mohou se tedy přit leda o to, jak co 
nejvíc vyrábět nebo -jak rozdílet národní důchod- 
A poněvadž všechny strarěr jsou pro to. aby se 
vyrábělo co neidokonaleji a aby se důchod roz
děloval co nejspravedllvčji. je těžko srozumitelné, 
mluvilo-li se v nedávné dubě o možnosti nej- 
zazšiho konfliktu v národě, který obyčejně při
praví národ vůbec o jakýkoliv důchod. Lze za
jisté oochopiti i bratrovražedné boje dob husit
ských a třicetileté války, neboť to byly boje 
o ideu, již obě strany pokládaly za mnohem vic r.ež 
jsou veškeré statky hmotné, ba i život sám. Bylo 
by však divné, kdyby strany hnaly na ostři nože 
spory povahy hospodářské, ač usiluji v jádru 
o totéž, t. j. zvýšeni životni úrovně občanů. Při
pomínalo by to pařížské demonstranty, kteři pro
testovali proti hladu tim. že rozbíjeli pekárny. 
Nebo ten strašný politický spor ve Swiítově Li
liputu. kde se obě liliputské strany, Jirokokon- 
čáci a ůzkokonřáci. do krve přely o to. má-li se 
vajíčko načínat na širokém či na úzkém konci.

Docházi-11 i u nás k podobným sporům, ne
svědčí to snad o nedostatku inteligence — | ma
lincí liliputové byli inteligentní a vzděláni —■ 
nýbrž o nezdravém přebujeni citů a vášni. Stalo 
se u nás jaksi samozřejmosti, že jedni jsou proti 
proto, že druzi jsou pro. Je tu irracionálni ne
chuť k druhým, nedůvěra a podezříváni. A to je 
slav, který čini bouři ve sklenici vody tak ne
bezpečnou Je to ta chronická rozladěnost, pro 
niž se v některých domácnostech muž nikdy 
spokojeně nenají a nikdy neni spokojen s vyže
hlením límečku nebo kalhot Rozladěnost, která 
nafukuje komáry a dělá z nich velbloudy, která 
se záchvatem dcíbré vůle na čas překlene, ale pak 
propuká zase znova — a nezřídka končí roz
vodem.

Jsme právě v období utišení, obáváme se 
však, že dosud není jednoty myslí a srdcí. Ba 
zdá se nám. že na některých stranách ještě zesí
lila latentni podezření. Nepodporujme takovou 
atmosféru, neboť z ni nemůže vzejit nic dobrého. 
Míra důvěry musi být v našem veřejném ži
votě bezpodmínečně zvýšena, má-li opět přijít 
k slovu zdravý rozum a dobrá vůle. Proto však 
musíme i na druhé straně žádat vždy řeč přímou 
a jasnou, věříce spolu s Komenským, že »Bůh 
mocen iest dáti nám srdce jedno a cestu jednu, 
jakož přislíbil, uvidi-li, že nabýváme rozumu«.

František Marek.

Statut.se


Z domova a z ciziny

Dne 27. záři, v předvečer svátku sv. patrona, 
posvětil J. Exc. nidp. arcibiskup dr. Joset Beran 
pomník sv. Václava na vrchu Pleši nad známým 
sanatoriem. Památník postavit vlastnim nákla
dem řed. sanatoria' doc. dr. S. Basař v roce 1938. 
Pomník byl po celou dobu okupace útočištěm 
věřících, ab.y setrvali ve svém odhodlání, že 
pravda zvítězí- Foto L. Peieěka.

Police n. Met. — a sv. Václav
Bvla isem náhodnou Dozorovatelkou. To. oč 

šlo na svátek sv. Václava v Polici n. Met., ne
bylo ničím íiným. než hodné okatou Drovokací. 
V Palici stavčií novou školu .Vsedni den i v ne
děli. Na svátek sv. Václava — národní i církevní 
svátek — uspořádali závod v dovozu a kladeni 
cihel. Nemylte se. nešlo o skutečnou oráči — oak 
bv v ieiim čele byl »stachanovec« a ne dáma na 
koni, o níž ße veřejné míněni vyslovilo, že má 
hedvábné ruce, všední dny projezdí autem sem 
a tam. doma má služku a »ušmudlané*  děti. Ze 
horlivě pomáhal SCM. tomu se ani nedivíme. 
Snad to bral v duchu pokání — za pražské školy 
— které mládež z jeho řad při festivalu tak 
»zřídila«.

* Učitelka klavíru, abs. konservatoře v Praze, učí 
začátečníky 1 pokročilé. Speciálně vyučuje déú od 
6 let. Nabídky na značku »Též dochází - IKA 125« 
db adm. t, L

Velmi smutné však ie. že k práci byla donu
cena i školní mládež. Nevim. jakým zákonem, 
ale fakta isou fakta. »Musíme’« říkaly děti, 
a které přece ien nešly, měly strach z vyšetřo
vání ve škole. Češti učitelé, jestliže u svých děti 
podkopáte cítěni náboženské a »domácí« cítění 
národní, na jakých základech chcete naši mládež 
vychovávali? Náš národ potřebuje charaktery — 
a tv vy na nějakých »cizích — vratkých heslech« 
nevychováte. Až děti poznají celou pravdu, bu
dou vašimi soudci, zrovna tak jako my jsme 
odsoudili svoie protinábožensky zfanatisované 
učitele z let po prvni světové válce. Vité, co ří
kali lidé vašemu jednáni? »Nedej Bůh. aby se 
ta škola stavěla pro Němce!« Ne. neni třeba být 
panikářem, ale také není třeba stahovat sí šátek 
přes oči a říkat: O jo. ve světě ie to všechno 
neirúžověiší!« Snad se pamatujete na zlámané 
a vyházené kříže ze škol po první světové válce? 
A snad se také pamatujete na to. že se k nám 
tento zlámaný křiž vrátil? Viďte, kdo by to byl 
tenkrát řekl? Vy. jako naše inteligence, byste 
v první řadě měli vědět, »že děiinv se opakují« 
a čím kdo hřeši. tím bývá potrestáni S. B.

Schni a cantor um zve pražskou katolickou 
veřejnost k hojné účasti na pobožnostech u hrobů sv. 
Českých patronů, při nichž zpívá hodnotné církevní 
skladby, jež k těmto účelům zvlášť nastudovala. 
O Schole cantorum jsme Již Jednou v »Katolíku« po
drobněji referovali. Je to pěvecký sbor chlapců, 
vesměs z venkova, kteří bydlí pospolu v Praze v in- 
^prnáté a odtud chodí do různých Skol; několik hlasů 
mužských tento sbor doplňuje. Tradice Scholy can- 
torum Jakožto zmíněného útvaru Je prastará, souvisíc 
nerozlučně s tradicí liturgického zpěvu (a tudíž 1 sa
motné liturgie) vůbec, a tak se tu pěstuje hlavně cho
rál a klasická polyfonie, Jež jsou základy a úhelnými 
kameny veškeré duchovní hudby. Jak také ve svých 
nařízeních o té věcí zdůrazňuji poslední papežové. Při 
pobožnostech, na něž vás zveme <ncjbližAí je ve 
čtvrtek 16.. řijna na hrobě sv. Ludmily v chrámu sv. 
Jiří na Hradě pražském v 18 hod. a bude natočena pro 
krátkovlnné vysílání v USA), provede Schola cantorum 
skladby, jež patří k pokladům staré církevní tvorby 
české i cizí. Svou účastí na těchto pobožnostech, jež 
máji obzvláštní význam v letošním roce svatovojtěí- 
Bkém, pomůžete vyprosit našemu národu další pří
mluvy Svatých, jejichž zásluhou I jemu vytryskl ne
vysychající pramen milosti Kristovy.

Pobožnost k Matce Boží sedmibolestně koná se 
v chrámu Páně u sv. Jakuba, Praha I., každou II. ne
děli v měsíci. — V neděli dne 12. října bude odpol. 
o půl s. hod. sv. růženec k poctě Matky Boží, v 6 hod. 
kázáni, které má dust. .P. P. František Dražil, potom 
zpívané litanie, sv. požehnání a uctívání milostná soš
ky P. Maric sváto jakubské.

Divná oslava. Přinášíme na jiném místě do- 
jednáni o tom. zda byl sv. Václav ženat. Pod
nětem oné Dráče byla rozhlasová Dřednáška. ko
naná na sv. Václava o I28. hod. večer, právě 
tehdy, kdv byli katolíci pražští shromáždění na 
Václavském náměstí. A ve sváteční večer světce, 
ienž navzdory všemu našemu sektářskému kri- 
tikařenl zůstává neisvětleiši postavou našich 
dějin, úředňi státní rozhlas jej oslavuje disputaci 
o dvou spletených, nesrozumitelných místech 
legend. Může zajisté být zajímavé pokoušet se 
o objasnění oněch spletených míst, ale 1e večer 
Mučedníkova svátku skutečně k tomu vhodnou 
chvíli? Neni to naopak provokace směřující 
k světcovu zlehčení, provokace citů pravých ka
tolíků a katolický cítících Cechů? Totéž platí 
o dnes dosti častém nerfidnim připomínání spo
jení sv. Václava s Němci, jak o něm mluví ně
které. státně schválené měštankové učebnice dě
jepisu. spojeni naprosto nedokazatelném a vy
myšleném zase ien k zlehčeni památky Václa
vovy. Ona učebnice dokonce píše, že »lid se ra
doval i ze zavražděni Václavova«. Líd se může 
sice z lecčehos radovat, lid může volat »Ukři
žuj« i svému neilepšimu Příteli a Spasiteli, ienž 
přes to nepřestane být Bohem, kdežto oficiálně 
lidem oslavovaní »dobrodinci« nepřestanou být 
zločinci a škůdci, jak to vidíme na Hitlerovi a 
pod., to znamená, že by nebylo divno. kdyby 
i působeni Václavovo nějaký svedený lid ne
uznával a že by přesto Václav nepřestal být 
světcem, ale proč o tom mluvit, když zase v pra
menech neni pro to neimenšiř.o podkladu? A jak 
na to odpovědět? Bouřit se a zatínat pěsti? To 
nemá smyslu. Soucitu zasluhují spíš takoví lidé. 
Jim samotným není nic svaté a jejich příšerná 
vnitřní prázdnota ie pudí k cynickému šlapáni 
toho, co jiným ie svaté. Ale mramor zůstává 
vždycky čistý, i když se kdokoliv snaží plivat 
naň svou slinu. Všem pravým Cechům zůstane 
vždy sv. Václav iednim z hlavních důvodů a 
jednou z hlavních naději jejich češství vůbec, 
zatím co druzi si budou pracně a marně vyhle
dávat nové kulty nových lidi, kulty umělé, 
chladné, mrtvé a usmrcuiici. alt.

Špatný příklad. »Poručík Phillip Mountbatten, 
který byl dosud příslušníkem řecké pravoslavné 
církve, přestoupil v těchto dnech k církvi angli
kánské. aby tak byl stejného význáni jako jeho 
nevěsta princezna Alžběta.« Tak zni zpráva AFP. 
Nazvali isme to špatný příklad. Nesvědčí jistě 
o duchovni hloubce, mění-li takto někdo svoie 
náboženské vyznáni proto, aby mohl uzavřít sňa
tek. U\katolíka ie to samozřejmé těžký hřích. 
Ačkoliv členové královských rodin nemaii dnes 
svým příkladem takový vliv na ostatní, jako ho 
mívali dřivé, přece ien sňatek jediné takřka 
ještě zbývající princezny sleduje mnoho lidi 
s romantickým zanícením, mnozí si proto jistě 
všimnou i tohoto snadného přestupováni z jedné 
církve do druhé a vezmou si z něho špatný pří
klad pro sebe. Neprospívá to konec konců ni
komu, ani králům ne, ani na této zemi jim 1o 
trvale neprospívá. Jedním takovým' příkladem 
ie na Př. bývalý bulharský král Ferdinand Ko- 
burgský. Pochází z katolické rodiny, ie katolík. 
V letech devadesátých minulého století se dostal 
na bulharský trůn. Z politických důvodů dal své 
dva malé syny. Borise a Cyrila, pokřtiť pravo
slavným způsobem, t. i. udělal z nich pravoslav
né. Tak myslil, že musí posiliti slávu své rodiny. 
Špatně ii posílil. Po nešťastných balkánských 
válkách, které vedl, se dal do světové války na 
straně Německa a s Německem ji prohrál, takže 
musil odstoupit. Králem se stal icho syn Boris, 
který jako pravoslavný si vzal r. 1931 katolickou 
italskou princeznu. V Assisi se tehdy konala 
katolická svatba za podmínek obvyklých: Král 
slibil. že jeho děti budou pokřtěny a vychovány 
v katolické církvi. Nesplnil tohoto slibu. Papež 
Pius XI. tehdy na to veřejně aoukázal. jak smut
né ie. když králové nezachovávají své dané slo
vo. Pak přišla druhá světová válka. Král Boris 
v ni šel. rád či nerad, po Hitlerově boku, zemřel 
však ještě během války, kdož vi. zda přirozeně 
či násilně. Pak přišel v Bulharsku převrat a jeho 
bratr Cyril skončil na popravišti. Královna, ně
kdejší italská princezna, žije s malým synkem 
ve vyhnanství, ba i starý Ferdinand dodnes žiie 
někde na Slovensku. Zdalipak přemýšlí o tom, 
jak pochybnou slávu zajistil svému rodu?

Vzpomínka z Mauthausenu ... Už j«, to tak: 
kdykoli slyšíte o nějakém velkém kroktl^a cestě 
k lidskosti, zjistíte, že cesta už ie vyznačena sto
pami katolíků. Neni ovšem divú: katolická Cír
kev udělala Evropu: ale i v podrobnostech se to 
ověřuje. Jméno Mauthausen ie z této války spo
jeno s představou obětavého hrdinství, živé 
křesťanské mučednické lásky. Nuže, poslyšte vy
právěni třicet let staré. Bvlo to ve světové válce 
v té prvni. V mauthausenském táboře byli vá
leční zajatci. Slované — Rusové a Srbi. Pocho
pitelně v zavšivených barácích dostali tyfus. 
Když o tom uslyšel linecký biskup Hittmair. roz
hodl se. že poslouží nemocným nepřátelům du
chovni útěchou. A poněvadž byl už tělesně vy
čerpán duchovní službou v rakouské vojenské 
nemocnici, tedy dostal tyfus také, a umřel. To 
ovšem neni nic zvláštního, neboť takový konec 
života je u předáků našeho duchovenstva přímo 
schematický a ve zbožných životopisech už ne

Prášek do pečivá

KVETA 
zlepší každé těsto 

Přesvěčle se!

zajímavý. Ale zajímavé ie. kterak něiaká ne
viděná souvislost spojuje křesťanskou smrt před
chůdců a mučednickou smrt nástupců. Jak ie 
řečeno: »Za otce tvé narodili se ti synové: proto 
budou tě vyznávat národové.« Chápeme ovšem 
také, proč šovinisté a váleční štváči všech barev 
po každé podezřívají katolické kněžstvo. Drotože 
skutečně po každé slouži nepřátelským vojákům, 
nepřátelským zajatcům. Tyto útoky se nemění, 
a chováni katolických kněži také ne.

»Co je špatné na světě«. Tuto chestertonov- 
skou otázku — co\ie zásadně podlé v moderním 
světě — si poněkud osvětlíte, když si vzpome
nete na debaty, které se ohledně pařížské kon
ference vedly o našem poměru k Rusku. Všeli
jaké argumenty se tehdy uváděly, proč bylo 
dobře, že isme Rusku vyšli vstříc. Jedni dokazo
vali. že nám to hospodářsky prospěie. Druzi to 
sice kategoricky popírali, ač by se to mělo dát 
číselně zjistit, ale pravda ie asi ta. že nám sku
tečně prospěje, když se nespolehneme na UNRRu 
a ráčíme sami přiložit ruce k dílu... Druzi o na
šem spojenectví s Ruskem mluvili takovými 
argumenty: o zeměpisných nezbytnostech, o hi
storické osudovosti, o nezměnitelném směru vý
voje. o závislosti malého národa na velkém, ta
kovými argumenty, že byste jimi obhájili spíše 
Háchu a Berana nežli Gottwalda. Třeti se prostě 
oháněli policejním pendrekem. Ale nikoho ani 
nenapadlo užit toho důvodu, který by pro dobře 
rozeného syna poctivé matkv byl rozhoduiici: 
že isme spojeneckou smlouvu s Ruskem pode- 
psali. že isme mu své spojenectví slíbili. Čili, 
nikdo se nedomnívá, že by na moderního poslu
chače udělalo nějaký dojem, kdybyste se dovo
lával závazků cti. A to ie právě špatné na světě, 
a proto nedostanete dohromady mír mezi ná
rody. A co z toho vidíte? 2e morálka je z poli
tiky vyloučena, a že proto se přes atomové vy
nálezy vracíme k masožravé opici... Můžete 
v tom arci také spatřovat pokrok, že křesťanský 
středověk znal čestné slovo, a novověk o něm 
nechce slyšet ani tehdy, když slovo dodržet chce, 
ale přece jenom: ie to nápadné! Jindřich Středa.

»Sebevraždy voiyůských Cechů« nadepsali ve 
Svobodném slově zprávu o komunistické politice 
vůči těmto reemigrantům, ale když jste se zprá
vou prokousali, ukázalo se. že nebylo sebevražd 
v množném čísle, nýbrž sebevražda jedna, o niž 
ostatně neni jisto, že byla zaviněna onou poli
tikou. Jistě i ta jedna sebevražda ie strašná, ale 
strašná ie i skutečnost, jak s lehkou mysli no
viny ze sebevraždy jedné napáchají sebevraždy 
hromadné. Nepsali bychom o tom. kdyby běželo 
jen o neiběžnějši logickou chybu lidského roz
umu. o generalisaci. nebo jen o reoortérskou 
zbrklost. Je to věc mnohem horší. Především je 
v takových zprávách nevážnost k lidskému ži
votu. Copak jim sejde na nějakém tom lidském 
životě? Pisatel té zprávy jistě si ani neuvědo
muje a nepřipustil by. kolik dědictví má v sobě 
po válce a po nacistech, kteří vyráběli smrt ko
lektivní nejmodcrněišimi metodami. Ale má to 
dědictví v sobě, všichni ie v sobě máme, jinak 
bychom se rozpakovali nad nadpisem i hrozným 
i nepravdivým i neodpovědným. Doba ie sama 
až příliš nervosni a vylekaná, než aby bylo mož
no takové zpravodajství omluviti. Nejméně pak 
takové znervosůováni veřejnosti omlouvá poli- 
tickostranická snaha uškodit, odpůrci, bvť komu
nistickému. Neiúčinnéjši zbrani trvale zůstává 
nakonec přece ien zbraň poctivá. ib

Budovatelská činnost. V katol. tisku ozve 
se občas hlas kněze nebo laika, vybízejícího 
k soustavné modlitbě za knéze a kněžský 
dorost. Je zřejmé, že mnozi iešté nevědí, že ta
ková snaha o společnou modlitbu na ten 
úmysl zde ie a že se tiše pracuje již řadu let na 
získáváni jednotlivců, skupin a farnosti pro ten
to »apoštolát na apoštolech«. Toto hnuti patři 
k »Dilu sv. Vojtěcha-', o jehož zapojeni do světo
vého »Papežského díla pro kněžská povoláni« 
žádal letos náš arcipastýř v Římě. Kdo by se 
chtěl přidružit k tomuto společenství modliteb 
a oběti za kněze a o kněze a získávat tim mnoho 
duchovních milosti pro kněžstvo i pro sebe. 
nechť se přihlásí na adresu: »Pomocná akce pro 
kněze a kněžský dorost«. Praha II. Spálená 17. 
Osobni návštěvy každou středu od 15—18 hod.

Památná kostnice v Zamberku z roku 1744 
bvia obnovena a posvěcena dne 28. září 1947. Sta
robylí' oltář Sedmlbolestné Panny Marie krásné 
a odborně renovoval p. Konstantin Šmok z Hrad
ce Králové. Také okol! kaple bylo. důstojně upra
veno a náležitě odvodněno, aby voda nevnlkala do 
kaple, jak tomu bylo dříve. Na pracích obětavě 
vypomoh!; členové katolických spolků a někteří 
sousedé, kterým duchovni správa upřímně děkuje, 
jakož i všem dárcům milodarů k úhradě značné
ho nákiadu, který si oprava vyžádala. Jelikož zda
leka ještě dosavadní dary nestačí ke kryti výloh, 
prosí duchoml správa všechny příznivce z far
ností, jejichž předkové v kostnici odpočívají, i ro
dáky ve světě jinde žijící o další laskavé pří
spěvky.

Všem, kteří mně projevili milou účast a osobni 
pozornost vzpomínkou mého životního Jubilea, děkuji 
upřímně a prosím Je, aby přijali poděkování touto 
cestou, neboť osobně nemohu pro nával práce váem 
jednotlivě napsat. Zaplať Bůh: Dr. V. Janda.

Ústředí katolických dětských besídek pořádá vo 
dnech 28.—28. října t. r. pracovní kurs pro vedoucí 
dětských besídek ve Studiu Catollcu Praha II., Jung- 
mannovo nám. 18. Přihlášky přijímá: Ústředí svazu 
katolických žen a dívek v Praze II.. Voráilská S. Zve
me váechny. kdož se rozhodil apoštolovat mezi dětmi.

♦ Kurs esperanta pro zaiáteínlky bude zahájen dne 
13. října t. r. v 19 hodin v gymnasiu u Voráilek. Pra
ha II.. Ostrovní 9. Přihlášky na adresu: Svaz katol. 
esperanústú. Praha II.. Atxillnářská 10 (farní úřad).
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Dobrovoi. příspěvky na vydáváni časopisu jsou vítány. 
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náměstí 8. — Telclon 817-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází týdně. — Předplatné na celý rok 
Kčs 70.—, Jednotlivá čísla Kčs 1.S0. — Poštovní spoři
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Bláha. — Používáni novinových známek povoleno 
ředitelstvím pošt a telegrafů. — DohlédacI pošt, úřad 

Praha 23. — Vytiskl Zlvr.otlsk v Praze xu.

Svatováclavská slavnost 
československé vzájemnosti

Sešlo se na ni v Trutnové-Hořeišim Starém 
Městě na svátek sv. Václava vice než tří tisíce 
Cechů a Slováků ?. celého pohraničí. Za zvuků 
30členné slovenské hudby z Trnavy přišel kolem 
deváté hodiny průvod před kostel v Hořeišim 
Starém Městě, v jehož čele 2a státní*  vlaikou byly 
nesenv lipkv k slavnostnímu zasazeni »Česko
slovenského bratrství«, k íemuž velmi krásně 
promluvil vzdělavatel tělocvičné iednetv Sokol 
p. učitel Vachek. Doznívá slétni hymna a Svato
václavský chorál, a na kazatelnu vystupuje prof. 
Josef Beneš, který v nadšeném kázání na thema 
»Sv. Václav a naše doba« ukazuje na cestu na
šeho národního světce íako na cestu dnešního 
uvědomělého vlastence a vyzdvihuje zvláště 
jednotu a svornost v souž.ti Cechů a Slováků 
v našem pohraničí, která íe lak potřebná pro 
budovatelské dílo. Pontifikálni mší sv. obětoval 
J. E. njdp. A. Lazik. apoštolský administrátor 
z Trnavy, za asistence čtyř duchovních sloven
ských a českých. Ve svém slovenském kázáni 
nabádal k následování sv. Václava a ukázal na 
zdroi — Eucharistii — odkud světec čerpal silu 
a životni moudrost. Četné zástupy vytrvaly přes 
poledne, aby přijaly náboženskou literaturu, 
kterou zaslal Slovákům do pohraničí zdarma 
Spolok sv. Vojtěcha v Trnavě.

Krásná manifestace bratrství Cechů a Slo
váků vyzněla skutečně velmi důstojně a ukázala, 
že to ie svatováclavská cesta opravdové lásky 
k vlasti a odkazu Kristovu, která dovede sladit 
duše všech v krásnou harmonii.

Odpoledni veselice při slovenské hudbě byla 
radostným jásotem lidi, kteří to dobře mysli, 
když se vám upřímně podívají do,očí. stisknou 
poctivě ruku a řeknou: »Sak dobré sa Doznáme!«

FILM
Pro všechny.

Mořský Jestřáb. SSSR. Dobrodružný film o trestné 
výpravě proti mořskému piráta. IV.

Pani Miniverová. USA. Obraz anglické rodiny 
středních vrstev ve víru válečných události. Otec, ač 
civilista, pomáhá při evakuaci Dunkerque, jeho man
želce podař! se odhodlanost! a duchapřítomností za
jmout! německého letce, syn Ihned při vypuknutí vál
ky přeruší studie a stane se letcem. Mladá žena tohoto 
při velkém náletu je zabita a rodinný dům Je zničen. 
Rodina touto ranou neňí zlomena, nýbrž jest odhod
lána, Jako ostatní občané, dáti vše pro vítězství spra
vedlnosti. Film byl ve válečných letech mocnou vzpru
hou spojenců. II.

Ve Jménu života. SSSR. Film o lékaři-vědci, který 
věnuje všechny sily objevu, který má vrátitl zdraví 
ochrnutým lidem. Z celého filmu vyznívá přesvědčení 
o vítězství a prvenství sovětské vědy. H.

Pro dospělé.
Strašidlo na prodej. GB. Duchařská komedie o skot

ském hradním strašidle, které převezené s hradem do 
amerického prostředí, je prostředkem obchodní rekla
my a osvobozeno od zakleti. II.

Zuzanka v nesnázích. USA. (S výhradou.) Veselé 
příběhy energické dívky, která na útěku před špat
nosti velkoměsta najde šťastnější budoucnost po boku 
sympatického důstojníka kadetní školy. III.

Občan Kane. USA. (S výhradou.) Kane, nejzná
mější americký novinář a velmož, umírá uprostřed 
svého bohatství vyřknuv poslední slovo »poupě». Obrat
ní novináři chtějí se dopátrali Jeho soukromého ži
vota a tajemství posledního slova. Vyslýchají spolu
pracovníky zemřelého, jeho přátele a ženu, jež ho 
opustila. Tu se nám otvírá pohled do života muže 
úspěšného a známého jako obhájce lidských práv, 
pracujícího lidu, a všech utiskovaných, majícího moc
ný vliv 1 na politiku, který však nebyl nikterak šťas
ten — dvakráte ženat. s první ženou rozloučen, druhá 
od něho uteklB. celý’ život vynaložil vše. aby byl mi
lován. sám však nikoho nemiloval. Umírá opuštěn a 
to jemné slovo -poupě« znamená tovární značku jeho 
dětských saní. Vidí, že jed.ná ‘fastná léta byla, když 
žil jako chudý' chlapec nezatížen zlatém a úspěchy. 
Ve ftlmu je postaveno zrcadlo lidem s nimiž se l,u nás 
často setkáváme, kteří mají úspěch, jsou věhlasnými 
tribuny lidu .což však nic neprospívá jejich duši, 
neboť jim chybí láska. Film může najiti pochopení 
jen u intelektuálního publika. Ve vývoji filmové tech
niky znamená film skutečnou událost. T.

★ Mladé katolické rodině se třemi dětmi, kdo by do- 
pomohl k výměně za jednotlivý, pěkný, světlý pokoj 
ve vile k bytu o pokoj! a kuchyni? Zn.: -Praha-Hlou- 
bčtin - IKA 126« do adm .t. 1.
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Jak se dívá na to 
křesťan

V minulém >Svob. Zítřku« psal dr. Jaroslav 
Werstadt o svém posledním setkání s T. G. Ma
sarykem. s Masarykem ještě žijícím, s Masary
kem jcšté presidentem (bylo to 12. února 1935) a 
přece již Masarykem nemocí a stářím úplně zlo
meným. Bezútěšný obraz pomíjejicncstl všeho 
lidského .vane z těch řádek.

Usedli jsme a president začal mluvit. Pocit 
tísnivého údivu a svíraného smutku ve mně 
rostl. rtarý pán mluvil velmi pomalu a vyjadřo
val své myšlenky. pronášel své věty s patrnou 
námahou.

A pak dále: Když jsem se zase octl sám 
uprostřed setmělé, večerní, zimní Prahy, chodil 
jsem jejími ulicemi nějak nepřítomně a ztrácel 
se ve skličujících, truchlivých úvahách — úva
hách o příliš lidských koncích slavného života; 
který se dosud vzpíral představě časnosti a po- 
m’iejfrnosti. o lidské slabosti a nedostatečnosti 
i tam. kde jsme buli zvykli vidět jen sílu, veli
kost, suverenitu lidské osobnosti a lidského du
cha slovem o smrtelnosti

pluhové mnou otřásla. podívaná na konečný 
o vítězný zápas nicoty s nejplnějším, nejlzrás- 
nějším vtělením a zjevením životní sily, tváři 
v tvář duchovně i fysicky se lámajícímu, ne-li 
již zlomenému hrdinovi velkého životního dra
matu národního i osobního.

Když jsem onoho večera zasedl nakonec 
u obvyklého stolu přátel, shrnul jsem své těžké 
dojmy a poznatky z onoho dne asi ve slovech: 
Masewjc neumřel, ale Masayrk je mrtev.

Pierre Charles, duchovní spisovatel belgický, 
ukazuje, jak se křesťan dívá mnohem optimistič
těji na takové trapné obrazy naá! lidské pomíje- 
jícnosti. Srovnávejme a suďme.

*
To, čeho se Člověk nade vftecko bojí, není 

utrpení, ani potupa a opovrhování, ba ani ne smrt. 
SmíH se s bolestí; přijmi*  pohrdání, neodmítne 
smrt; někdy ji dokonce hledá. To, čeho se člověk 
nade vftecko obává, je domnívat! se o sobě nebo 
věděti n sobě, že je zbytečný.

•) Byla pák noc: slova, která připojuje sv. Jan 
ve svém, evangeliu, když byl vypravoval, jak 
Jidáš vyftel x večeřadla, aby zradil Pána.

Někdy se Žádá od tisíců vojáků, aby zemřpJI 
v bitvě, jejíž smysl jim úplně uniká. A oni při
jmou tento úděl zmlzeti tak se zavázanýma očima 
ve výhni, a nežádají nic než jedinou záruku, to
tiž, že tato strašná smrt opravdu k něčemu je. 
Voják umře, aby kryl ústup svých soudruhů, 
aby odpoutal sousedy, aby zpomalil postup ne
přítele, aby zachránil raněné, nebo třeba, jakko
liv to zní paradoxně, aby odklidil mrtvé; nikdy 
však neodpustí a vždycky mu zůstane nesnesitel
ným jfiko poliček na tvář, jako střela v těle, aby 
jeho velitelé svou nevědomostí nebo lehkomysl
ností ho nechali zabíjet bez důvodu, nebo ho ne
chali Žít bez využití.

Nade vftecko se člověk obává zlořečení, které 
tíží nad zbytečnými. A proto jedno z nejbezútěs- 
ňějSich slov evangelia je odpověď dělníků Jede
nácté hodiny mojiteh vinice: Nikdo nás nenajal 
— Nikdo nás nechtěl.

M je to práce nebo láska, ať jsou to stateč
né paže nebi» jasné oči, nesmělá vyznání nebo 
mužná přislíbení, vňc to, co se nadarmo nabízí, 
mění se rázem pro nás v nevyléčitelnou hořkost. 
Vždycky Je člověk zklamán, padá-li do bezvýznam
nosti. neboť koncem tohoto pádu Je nicota. A 
proto je mi třeba určení Jako je ml třeba chle
ba; Jsou-11 mé dny prázdné. Jsou nicotné. Je-li 
má existence neplodná, není důvodu proč za
ujímám misto na zemi »Na co zabírá místa?«

Můj Bože, toto slovo se zdá strašně tvrdé, ne
boť se dívám kolem sebe a vidím, že Je nesčetný 
počet netoliko bezmocných, kteří nikomu nemo
hou pomoci, nýbrž 1 nemocných, které třeba pod
porovali. Stáří a nemoc, neřestný návyk a nevě
domost jim vzaly možnost, aby byli užiteční bliž
nímu. a kdybychom srovnávali svět se stromem ve 
fttěpnlcl, o němž mluví evangrlium, nelítostná se
kera by musila, pro dobro o*lku.  usekat vftechny 
ty seslabené, a příživníky, kteří žijí bídně z ener
gie a ze zdrojů druhého.

Objasni ml, Pane. Jak nemocná rakovinou ně
kde v koutě nemocničního sálu ještě může býti 
užitečná. Ukaž mi. jak ospalý stařec, jenž již nic 
neříká než s! ohřívá prsty u litinových kamen 
v bídném baráku, má ještě nevyjadřltelnou ce
nu a vykonává posvátnou úlohu. Řekni mi. ja
kou pomoc nalézáš, jaké, bohatství očekáváš o<l 
malého dítěte, které jeft ě neotevřelo oči a které 
nikdy nikoho na této zemi nespatří, protože již 
při narození naft číhala smrt Jako na svou věc a 
protože zmizelo před večerem svého prvního dne.

Nad na Aim! pozemskými životy Je tolik těžké 
mlhy. toHk chmur nevědomosti a mraků nejistoty: 
tápeme směrem k tobě a naftě cesty dělají zákru
ty, a když tě konečně nalezneme, zdá se nám, že 

(Dokončení ve 4. sloupci dols.)

Sv. Vojtěch v umělecké tvorbě během staletí
(Svatovojtěšská výstava v Vmélecko-průmyslovém museu.)

Tvorba 14. století. Alšův sv. Vojtěch ve Vodnanech.

Pan biskup vypravuje
Ovšem práce, jak se zdá, nebude málo a 

nebude ani snadná. Tady opravdu lze říci se 
skutečným opodstatněním: Žeň sice mnohá je, 
ale dělníků málo. Ubozí kněží v litoměřické 
diecési. Je mně jich opravdu líto, ale chci jim 
již dnes říci: to jho nám musí býti sladké, 
poněvadž nám ho vložil na bedra Pán. Žijeme 
v dobách a poměrech zcela mimořádných. Vy
žadují i mimořádných velkorysých charak
terů a mimořádných obětí. A bude to práce 
záslužná před Bohem, před lidmi i před ná
rodem.

Bude potřebí hledati cestu, jak ulehčiti 
zcela nedostačujícímu, přetíženému a namnoze 
strádajícímu duchovenstvu diecése.

Bude potřebí z části opraviti, z části ze 
základů vybudovali bombardováním zničený 
kněžský seminář v Litoměřicích a naplniti ho 
novým kněžským dorostem. Již dnes apeluji 
na mladé apoštoly, aby nezapomněli včas se 
přililásiti, aby nezapomněli na duchovni zno- 
vuvýstavbu pohraničí.

Bude potřebí nalézti chlapce a jinochy, 
kteří budou miti odvahu věnovat! se duchov
nímu stavu a zaplniti jimi malý seminář v Bo- 
hosudové a nalézti dobrodince, kteří by nám 
je pomohli z lásky k Bohu a duším vydřžo- 
vati.

Jen tehdy, až bude litoměřická vinice vzdě
lávána a udržována ve vzorném pořádku, 
budou vytvořeny podmínky k jejímu duchov
nímu rozvoji. Až bude na každém opuštěném 
oltáři obětována znova oběť nejsvětějši. pak 
jistě se snese i hojné požehnání na tento 
znovukolonieovaný kraj. Až apoštolská práce 
horlivého kněze bude mod roznášet svátosti 
všude a otevirati hojné zdroje nadpřirozené 
milosti, pak zúrodní lidské duše v apoštolské 
práci a prohřeje lidská srdce k obětavé lásce 
tou měrou, že naše pohraničí přestane býti 
naši národní obžalobou a stane se našim do
poručením a naši chloubou. Nezapomínejte na 
to, vy, kteří milujete národ a vlast. Nezapo-

(Pokračování z předešlého čísla.) 

mínejte, že nové obyvatelstvo do pohraničí 
přišlo ze všech diecési a že všichni mají povin
nost nějakým způsobem přispěti, aby nezů
stalo duchovně opuštěné. Pohraničí je důleži
tým údem našeho národního těla a bude-li 
tento úd na svém zdraví ohrožen, pak nelze 
mluvili ani o zdraví naši státní společnosti.

Do pohraničí přišli novi lidé odevšad. Ale 
nejsou to ti nejšťastnější ani nejbohatší. Kdy
by se jim bylo jinde dobře vedlo, nehledali 
by záchranu a obživu v pohraničí. Hledají 
tam svou lepši existenci, zabezpečení klidného 
života. Hledají chleba a práci a pomáhají bu
dovat republiku. Cítí se tak trochu duševně 
opuštěni a osamoceni, poněvadž jsou vytrženi 
ze Svého původního přirozeného prostředí a 
potřebují vytvořit novou, úzce spojenou spo
lečnost. Potřebuji hřejivé krby nadpřirozené 
lásky našich kostelů, které by je spojily v jed
nu duchovní rodinu. Potřebují dostatek pastý
řů. kteří by měli dost času vyslechnout! jejich 
bolesti a připraviti léky. Chtěl bych býti všem 
bez rozdílu spravedlivým a milujícím otcem, 
který je ohřáni před zlobou, nespravedlností 
a vykořisťováním. Měl jsem příležitost poznati 
lidskou bídu i ušlechtilost lidského srdce a 
smýšlení různých tříd a stavů a chtěl bych 
spojovat a nikoliv rozdělovat. Půjdu nepřed- 
pojátě mezi tento drahý lid, který hledá po
zemský blahobyt, abych jim dai ještě více 
z tžoh statků nadpřirozených, jichž cenu 
mnozí snad ani neznají, ale která pro ně bude 
záchranou, časnou i věčnou. Chci doufat, že 
naleznu cestu k srdcím a pochopení všech lidi 
dobré vůle. A budu vděčen všem těm, kdož 
mi pomohou vytvářeti z našeho pohraničí jed
nu zdravou rodinu, která se naučila milovati 
svou novou zemi i svou novou práci a která je 
odhodlána obětovat! veškerou svou energii 
k upevnění blahobytu, pořádku a mravnosti 
v své nové domovině. A bude-H snad potřebí 
dáti někomu přednost v lásce, tož tedy těžce 

(Pokračován I na atr. 2.)

Sociální katolík
Před nějakým časem jsme v reportáží ze so

ciálního týdne pařížského přinesli úvahy o typu 
marxistického člověka, jak jej tam popisoval Jean 
Lacroix. U některých to tehdy vzbudilo značnou- 
nelibost a vyneslo nám to málo lichotivé uznáni, 
že prý pěstujeme kulturu z desáté ruky. Naproti 
tomuto marxistickému člověku stoji typ sociál
ního katolíka, jejž kreslí právě z podnětu oné 
přednášky Lacroixovy P. Beirnaert v Etudes.

Marxista, podle Lacroix, není Člověk kontem- 
plativní: íe to pře! vorová tel světa. Při analyst 
skutečnosti odhaluje v ni dialek.’.cký pohyb, 
během něhož ’e kapitalismus odstrantn prole? 
tariátem, který předtím sám zplodil; marais-a se 
svobodné zúčastňuje tohoto nutného pohybu. Ná; 
sledkam toho je bojovníkem, je ve válečném 
stavu proti kapitalistické společnosti. Mravným 
de pro ného vše. co jde ve smyslu dějin a co 
připravuje pozvolna smířeni člověka s jeho od
cizenou přirozeností. Boj je dvojí: boj člověka 
proti člověku: třídní boj, boj člověka s nřírodou, 
jenž se nazývá práce. Tento boj, během něhož se 
člověk činí nezávislým na vesmíru a sjednocuje 
se stále více s člověkem na budováni společného 
díla, je hybnou silou dějin.

Toto vylíčeni klade nevyhnutelně následující 
otázku: jakv typ Člověka má na mysli sociální 
katolicismus netoliko aby překonal člověka mar
xistického. nýbrž hlavně aby z něho «zachránil 
to. co má v sobě platného a abv jej obrátil 
v tom. co má nesprávné?

Sociální katolík se zříká vůči skutečnosti po- 
stole kontemplativnlho a bezzájmového a klade 
si také za úkol přetvořování svčta. Sociální ka- 
tolicimus íe spíše určitý duch a určitá metoda 
než nauka. Stejné jako marxismus analysujé 
i on skutečnost. I on tam odhaluje nutný pohyb, 
jímž odcizený člověk a zejména pracující člověk 
se hledi osvoboditi od různého zotročení, k eré 
jej tisni v rámci časném. Ale jeho pohled jde 
dále, neboť za tímto odcizením odhaluje hlubší 
zotročeni: zotročeni hříchu. Pod protivami Člo- 
v&ka a přírody, pána a otroka zachycuje protivu 
hříchu a milosti. Zachycuje ji v nŮ.ném procesu, 
totiž v procesu svobody. Je to dvojí pohýb, jenž 
je intimně spojen: masám není možno zříci se 
hříchu a dáti souhlas milosti bez úsilí o časné 
osvobozeni a souvztažné časné osvobození není 
možné bez souhlasu s milostí- Sociální katolík 
je tedy :en. kdo si uvédomil současně i situaci 
proletáře i situaci hřišnika a kdo chce změniti a 
odstranit! tuto dvojí situaci. Jeho úsilí je účast na 
úsilí o osvobození lidstva z bídy a zároveň účast 
na voláni o vykoupeni. lež stoupá z hříšného 
lidstva.

Z toho následuje dvojí souvislost sociálního 
katolicismu. Na jedné straně se zuboženými ma
sami. které jsou zňepokojujícím prvkem dějin a 
na druhé straně s církví Kristovou, jež je ve 
světě dokonáváni spásy skrze milos‘. Je to dvojí 
vztah, jenž jej uschopňuje, aby hlouběji než ko
munista bral účast na neklidu a na bídě lidské 
a aby bral správněji účast na životě církve než 
katolík nesociální. Existuje p masami, ale pod 
•jejich hmotnou bídou odhaluje jejich bídu du
chovni. Existuje nejenom s proletářem, nýbrž 
také s’ hříšníkem, jenž je v proletáři i v kaž-

(Pokračování na str. 2.»

(Dokončen! z 1. sloupce.)

vftechny ty okliky nafteho cestování nebyly k n‘- 
čemu, jako dlouhé hodiny nehybného čekán!, kd>ž 
rybář na břehu řeky nadarmo rozkládá vnadidlo 
pro nehybné ryby. Zdalipak opravdu radostná 
zvěst Církve Je dešti světlá, aby prorazila naá? 
ledové mlhy? Zdalipak můžeme kráčeti radostně 
v tvém jasu — s Jistotou, že vftechny nefte hodiny 
mají smysl, a Že díky tcbS prokletí zbytečných 
již není nevyhnutelné a nutně? K čemu budu 
ještě moci být, až ze mne nebude nic než věchý- 
tek? A kdybych byl ztracen, úplně sám jako tro
sečník někde na skále kolkolem obklopen vlnami, 
zda bych mohl jefttě tfhdy účinně pomáhat těm, 
kteří ani nevědí, že umírám ? Zdalipak by nine 
má samota neoddělila od celé rodiny lidské?

Samota nwxlstuje; není zbytečných v Jeho 
společném, věčném a živém dílp. Jen ten je sám. 
kdo se odtrhuje od Slova, kdo se vydává do vy
hnanství noci - Byla pak noc*)  - jen ten se stává 
neužitečným, kdo se odděluje od vinného kmei."*,  
aby patřil jen sobě, avftak od doby Jeho příchodu 
na svět, ba Jefttě před Jeho příchodem, vftlchnl, 
kdož jsou spojeni s ním, mají účast na vftech jeho 
dobrech a Jsou jako on a skrze něho vykupiteli 
vftech svých bratří.

Ve věcech víry dává vždy neviditelno smysl 
a význam vnějším jevům. Někdo, jehož prsty, 
rozežrané malomocenstvím, již nemohou nic dělat, 
drží na svých odpuzujících ramenech celou křeh
kost na.ftich ctností. Důležité, pravdivé a prosté 
Jsouc! není to, z čeho se skládají naftě přirozené 
vzájemné vztahy, důležité, pravdivé a jsoucí je 
to, co Jsme v lidstvu, v Jediném úplném lidstvu, 
ve Slově, Jež se stalo tělem, které shrnuje a sjed
nocuje vše, co má jakoukoliv cenu v naftem bytí.

MlluJeme-li Krista, dáváme vesmíru jeho dů
vod existence, přispíváme, aby hvězdy trvaly ve 
svém Jsoucnu a aby se dál rozvíjelo střídání roč
ních dob — vftechny včel jsou pro vyvolené. Půl 
tuctu spravedlivých by bylo zachránilo před zká
zou Sodomu a Gomoru, které by o tom nikdy ne
byly nic věděly a bylo by se jim zdálo naprosto 
samozřejmé, že nezmizely pod deštěm síry a pla
menů. Ale právě opak byl samozřejmý a trvání 
oněch hříšných měst by nebylo mělo své pravé 
vysvětlení nikde Jinde než v tajemném působení 
oněch bezejmenných spravedllvců.

Vy, kterým říkají zbyteční, \y, kteří se straJ 
vujete v neslavné práci, vy děti mrtvé dříve než 
Jst? se mohly usmáli, vy starci, mající zemi až po 
kolena, vy nemocní, trpící, chudí, ztrápení, v ne
viditelnu. na němž Jedině záleží. Jste nejúčlnněj- 
ftíml nástroji působení Vykupitelova, a skrze vás 
stejně Jako skrze ostatní ba více než skrze ostatní 
pokračuje Kristus vo svém díle a dokonává je,



Sociální katolík
(Dokončeni ze str. 1.)

děm člověku. S chudobou a utrpením nese jako 
Kristus hříchy světa a tím je skutečně s člově
kem. jenž trpí a hledá, je s nim ještě i za jeho 
jasným uvědoměním, které může mít onen člo
věk o své situaci. A zároveň je hlouběji s církví, 
neboť ji chápe v její celé osvobodí telské Sin ja
ko snahu o úplnou spásu, snahu, která má na 
mysli především osvobozeni od hříchů, ale pod- 
Doruie těž osvobozováni od následku hříchů, 
totiž od utrpení a bídy.

Sociální katolík věří tedy vc -stálou životnost 
Ducha, jenž žije v církvi; věří také ve stálou 
životnost lidstva, kte.-é hlídá. Jeho víra v Ducha 
a církev mu umožňuje, aby slyšel pravý hlas 
mas a jeho pozornost pro člověka mu dovoluje, 
aby dal historickou náplň volání Ducha. On sám 
je pokračovaná přítomnost ukřižovaného Boho- 
člověka. pnícího mezi Bohem a člověkem, aby je 
sniřil obětí svého života a svým působením. 
Není tedy divu, že sociální katolík je bojovní
kem v mnohem vyšším smyslu než marxista. Je 
ve válečném stavu jak s bídou a se vším, co ji 
plodí, tak s hříchem. Rozeznává však určitou 
stupnici mezi dvěma druhy zla. které přemáhá. 
Základní odcizeni, jehož překonáni je jediným 
trvalým úspěchem, úspěchem věčným, je odci
zeni způsobené hříchem. Sociální katolík proto 
se nebude nikdy pokoušet o hmotné osvobozeni 
člověka za cenu odmítnuti milosti a zapřeni 
lásky. Tím však je bojovníkem víc než kdo jiný 
na oněch vnitřních hranicích, jež jdou všemi 
třídami a všemi časy, kde moci temnosti bojuji 
proti vzestupu k Bohu světla. Tim. že dává před
nost společenství Božímu před prchavou, časnou 
účinností »rozluštuje tajemství dějin a ví o tom, 
že je rozluštuje«. neboť má již účast na doko
nalém společenství. Jedině skutek, jenž vychází 
z viry, naděje a lásky, zapadá do smyslu dějin, 
jejichž rozvíjeni se dokoná a zároveň uzavře 
v nadsmyslnu.

Tato duchovni stránka křesťanského boje ni
kterak neškodí jeho stránce časné. Právě na
opak. jestliže odmitá zúčastnit se osvobozováni 
lidstva za cenu porážky na poli milosti, činí to 
nroto. aby se mohl tím intensivněji oddat čas
nému boji tam. kde se pozemské odcizeni setká
vá s odcizením duchovním. Sociální katolík bo
juje proto z dvojího důvodu: k lidským silám 
se připojuje síla Boží, aby je zbavila jejich sla
bosti a alby je přetvořila. Proto bude neúnav
ným dělníkem na sociálním pokroku. Bude ne
únavným. protože egolsmus. jejž neustále pře
máhá. nebude moci brzdit a zvracet jeho elán.

Je třeba ještě poznamenat, že má vždy mož
nost jednat.’ neočekává osvobozeni lidské s od
straněním kapitalismu. Nejskromnějši skutek 
lásky, nejskromnějši sociální uskutečnění je proň 
již začátek toho, k čemu směřuje. Nechť sí tedy 
hospodářský a politický chaos, v němž musí jed
nat a myslet, íe jakýkoli, vždycky proň zůstává 
možnost jednáni ve smyslu dějin, které se roz
víjejí ve světle a přitažlivosti nadzemského spo
lečenství: je vždycky účinný. Křesťané dneška 
očekávají sociální katolicismus pozorný k fak
tům. pečující o to. aby zůstal vštípený do dějin, 
které se rozvíjejí. Sociální katolicismus, -jenž 
hledá nové podněty jak v životě sociálním, tak 
ve velikých křesťanských dogmatech, jenž touši 
více po činnosti třeba omezené a po -pokroku 
třeba tápajícím, než po předčasných pojmových 
soustavách, pokorný a nedůvěřující sobě samé- 
mu. protože vi. že jeho dílo ne-ni zde na zemi do- 
konatelné, na druhé straně však pevný a klidný, 
protože čití, že ie v hluboké shodě s tvůrčím a 
vykunitelským úmyslem Božím.

Pan biskup vypravuje
pracujícímu dělnictvu, ohrožené mládeži a 
těm, kteří nespravedlivě trpí.

V cizině se nám dost vytýká, že bylo u nás 
odsunuto německé obyvatelstvo i s duchoven
stvem, že jsme však nechali tyto kraje du
chovně zpustnout, že na nás žaluji opuštěné 
kostely, děti bez náboženské výchovy, umí
rající bez poslední útěchy. Proti této propa
gandě lze bojovati toliko činem, aby nebyla 
pravdivá. Je naši nejsvětějši povinností doká- 
zati, a to co nejdříve, že i po této stránce si 
dovedeme pomoci. I v tomto ohledu je 
v zájmu národním i státním provést urychleně 
duchovni náboženskou a mravní ziiovuvýsta/v- 
bu a přivésti ji na stupeň tak vysoký, aby 
bylo všem jasno, že jsme mravně tak vysoko, 
jako byli naši předkové, ano, že to dovedeme 
konati ještě dokonaleji a opravdověji.

Za svého pobytu v Terezině musil jsem na 
půdě své dnešni diecése vytrpět mnoho pří
koři, utrpěni a hladu. To si mne Bůh asi při
pravoval, protože nelze se dovolávat! požeh
náni v práci pro království Boži bez sebe- 
oběti, utrpení a poníženi. Snad budu mít ulo
ženy před trůnem Spravedlivého a dobroti
vého Boha nějaké ty zásluhy pro litoměřic
kou diecési, kterých se v budoucnu dovolám. 
Vím také, že nebudu v těžké situaci sám. 
Všichni naši nejdůstojně.ší biskupové mají 
dnes svůj úkol značně ztížený. Přesto si po
čínají tak znamenitě, že jejich přiklad bude 
pro mne vzpruhou i povzbuzením. Také bla
hovolné chápáni našich zvláštních potřeb a 
otcovské srdce představitele Sv. Stolice, p. 
intemuncia. J. E. Msgre Sav. Rottra je pro 
nás Cechy velkou oporou a zárukou.

Nemohu však nezdůrazniti svou velkou 
úctu a spravedlivý obdiv pro nynějšího praž
ského p. arcibiskupa J. E. Msgre Dr. Josefa 
Berana. Mám k tomu tisíce důvodů a jeden 
docela zvláštní. Když jsem nastoupil prvý 
den v Terezině do práce, tu Msgre Beran byl 
již tak trochu zapracovaný. Ten den — byl 
to den deštivý a nelítostný — byli vybráni 
Židé na »baukomandě«, aby odváželi štěrk a 
hlínu. Nebylo jich dost na tu práci a tu na
stala sháňka po »pražském biskupovi«. Kdosi 
upozornil i na mne věda, že jsem knězem, ale 
já jsem se ohradil, že nejsem pražským bis
kupem, nýbrž pouhým vězněm. V tu chvíli 
byl již vyloven ze shluku vězňů Msgre Beran 

Kremelský orloj
Kremelský orloj se nazývá hra ruského Niko

laje Pogodina, kterou hraji ve Stavovském- Je to 
ruskv unřimný pohled nazpět, zpytování svě
domí bolševické revoluce, současné však propa
ganda na naše poměry irpchu prostoduchá. Ale 
chceme si všimnout! dvou detailů. Vystupuje tu 
i náčelník pověstné Ceky Dzeržinský. V řeči 
Doužiie i citoslovce »chvála Bohul. jen tak bez
myšlenkovitě, dalek toho, aby Boha opravdu 
chválil. Ale Lenin, který tu také vystupuje, hned 
si tchotP rčení, nedcst bezbožeckého. ppvšimne 
v atheismu vskutku důsledném a nekompromis- 
nim. A přece nebo právě proto, ač to Pogodin 
nezamýšlel, citite. jak Bůh tu je tim více, čím 
malicherněji je vylučován. Jen režie dává tento 
detail hrát jako holou retrospektivní nilkaotnost 
bez melafysického smyslu. Druhý výjev je také 
zajímavý. Buržuj Ing. Zabělin prodává, ač mu 
toho není třeba, po ulicích sirky, aby na protest 
boiševlctvi stavěl na odiv bídu ruské inteligenoe.

(Dokončení se str. 1.) 
a postaven do těžké káry. Byla opravdu těž
ká, velká, nepraktická a naiožena vrchovatě. 
Bylo mi líto Msgre Berana a šel jsem mu po
moci. Tahali jsme spolu potom tu káru celý 
den a snad i více dni. Ten prvni den byl pří
šerný, den hrůzy, zabíjení a biti a jen ztěži 
jsme se mohli vyhnouti svou károu raněným 
a umirajicim na cestě. Obdivoval jsem se ten
kráte nadpřirozenému klidu, mlčelivé trpěli
vosti a svědomité poctivosti v práci Msgre 
Berana. Odevzdaně tahal svou káru, opíraje 
se celou váhou těla umazán až po kolena od 
bláta a tiše se modlil. Jen občas dodával mně, 
který jsem byl impulsivnějíi a ulevovai jsem 
si občas na účet různých těch hlídačů urči
tými střelnými modlitbami, které nejsou v 
Církvi schváleny, odvahy slovy: Neboj se, 
Štěpáne, Pán Bůh to všechno vidi. Ono to 
všechno dobře dopadne. Dopadlo to tak, že 
jsme nyní opět zapřažení do jedné společné 
těžké káry. Neboť ty dvě naše diecése jsou 
přece jen nejpostiženějši. Maji mnoho stej
ných problémů a těžkosti a jsou nejvíce na 
sobě závislé i po stránce pastorační a výchov
né. Jsem rád, že přicházím poněkud později 
a že můj vznešený spolupracovník je již tak 
krásně zapracován. Připravil mi. nováčkovi, 
cestu a usnadnil mi již práci v litoměřické die
cési. Krásný přiklad pražského arcibiskupa, 
jeho zkušenost, apoštolská opravdovost a hor
livost, prostota spojená s dobrotou srdce bu
dou mi vzpruhou a povzbuzením. Po lidsku 
řečeno, zdá se mi ta kára, do niž mne za
přahají, těžce naložena a vidim před sebou 
cestu nesjízdnou. Ohliže! jsem se však již ko
lem unde veniet auxilium mitii a spatřil jsem 
svého metropolitu pěkně zapřaženého a ra
dostně táhnoucího svůj náklad pro království 
Boži na zemi a zaslechl jsem již znova 
opravdu jeho slovo dobrácké, prosté a po
vzbudivé: »Neboj se. Štěpáne. Pán Bůh to 
vidi. Ono to všecko dobře dopadne.«

f Štěpán, biskup.
♦

J. E. njdp. biskup Dr. Štěpán Troehta 
děkuje touto cestou všem, kdož mu blaho
přáli k jeho jmenování. Bylo jich tolik, že 
nemůže všem osobně poděkovat). Zároveň pak 
všechny ony gratulanty prosí, aby se modlili 
za něho a za všechny jej čekající těžké úkoly.

Jat soucitem, chce se s nim sblížit pravoslavný 
pop. ale Zabělin. jako když ho píchne Skorpion, 
se na něj vrhne a zažene jej. Tento Zabělin je 
typický ruský inteligent. Jeho odpor proti bol- 
ševictvi není ideový, on má na revoluci dopal 
-jen proto, že ho hospodářsky i společensky vy
sadila. Ochotně však a polichocen vyhoví. když 
sovětská vláda jej jako odborníka pozve, aby 
prováděl elektrisaci Ruska. Dokonce vs'oupi do 
komunistické strany. Aby nebylo nedorozuměni, 
nemáme zajisté nic proti elektriseci ubohé země, 
která po revoluci neměla ani petrolej ani svíčky, 
leda louče, ale chceme říci, že materialisté praví 
nebo leví nejsou od sobe daleko. Boj materialis
tické inteligence ruské proti materialistickému 
bolševictví. nebyl duchovni odpor vzdělanců, jak 
si je představuje Julien Banda, nýbrž jen odpor 
vrstvy hospodářsky odstavené. Musil býti a byl 
také prohrán. Udržel-li se v Rusku duchovni ži
vot dosud a dostává-li se pravoslaví nyní i ja-

Mládeži 
československá 1

Na neděli 26. X. t. r. jc ohlášena národní smá
na mládeže. Pod heslem pracovního úsilí pro ná
rodní společenství má opf-t býti znesvěccna no- 
dčle.

Katolická mládež je M dohře vědoma, že vý
stavby »tátu a úkoly dvouletky potřebuji praco
vitých rukou a oddaných urdci. Ke »plněni těchto 
úkolů poctivé přispíváme a » naprostou aamo- 
zfejniostí nadále přispějeme.

Jako \Aak katolická mládež zná n plní »voje 
povinnosti vůči vlasti, tak také zná a plní »voje 
povinnosti vůči Bohu.

V době všeobecného zíral ku a rozvratu je prá
vě na mládeži, aby zachovala zákony Boží I svět
ské. Mládež — budoucnost národa -— must k 
mravní obrodě přispět největším podílem. Bex 
mravnosti nebude míru, bez mravnosti nebude 
svobody.

S bolestí pozorujeme, ie s takovou lhostejností 
je mžena neděle — den Páně. Zarmucuje nás, že 
přes zjevné důkazy přítomné doby si někteří či
nitelé nechtějí uvědomit, že všechno lidské na
máhání a plánování bez Boží pomoci je marné. 
Výzvu ke zvýšenému pracovnímu úsilí přijímáme 
kladně, a nejen v hodinách národní směny ale 
v každý pracovní den budeme na svých místech 
plnit věrně svoje úkoly.

Tak chceme sloužit vlasti a Bohu.
Národní směnu vykonáme v sobotní odpoledne 

18. a 25. října. Neděle 26. října je zasvěcena Kri
stu Králi. Takřka v předvečer-státního svátku 
budeme mdavovat Toho. Jenž řídí osudy národů 
as celém světě, Toho k Němuž denně miliony z li
dí vysílají prosby o pokoj a mír. Katolická mlá
dež československá v neděli 26. října provede du
chovní národní směnu a bude prošiti Krista Krále 
za požehnáni a mír pro naši drahou zem.

Poslušní jsouce výzvy Sv. O!ce Pia XFÏ. za 
vrácení neděle Bohu, voláme ke vší mládeží čes
koslovenské a k ostatním spoluobčanům s celou 
upřímností a vážností, aby zachovávali d^n svá
teční.

Ústřední výbor katolické mládeže.

Všem členům složek katolické 
mládeže

Společným provoláním všech složek katolic
ké mládeže varujeme spoluobčany před znesvě- 
covánfm ncdAIe ať se to děje za Jakýmkoliv flče- 
lem.

Vyzýváme všechnu katolickou mládež ve má- 
stech I na venkově, studující, zemědělskou a děl
nickou. ab.v se zúčastnila do Jednoho národní 
.měny a vykonala Ji po dvě sobotní odpo
ledne 18. a 25. října t. r.

Zorganisojte pracovní útvary, dohodněte M 
■ příslušnými činiteli, který pracovní úsek vám 
bude přidělen, l,u«rte lnldstlvnl a sami se chopto 
díla tam, kde nebude nikoho, kdo by práci přiká
zal.

Rozhlédněte se Rolem a zjistěte, oo může býti 
vašimi silami a prostředky upraveno, odklizeno, 
vyčištěno atd.

Buďto I apoštoly v tom. že na aobotat směny 
získáte svoje spolužáky, kolegy a spolupracovní
ky. ab.v vykonali svou národní povinnost a ne
hřešili proti třetímu přikázáni Desatera.

Katolická mládeži, buď prvním bojovníkem za 
šachování a pravé pochopeni neděle — dne P á n A 

t střed ni výbor katolické mládeže.

Na sjezd mezinárodní Unie 
katolických ženských lig

V pálek 12. záři po mši sv. v kapli Angelica 
— dominikánského učiliště v Rtmě — celebro
vané J. E. kard. Pizzardo, protektorem Unie, za
hájen byl sjezd za účasti kardinála protektora 
a církevních hodnostářů. Sjezdu se zúčastnilo 
340 přičleněných lig. zastupujících 40 národů. 
Referáty přednesené vynikajícími pracovnicemi 
v jednotlivých oborech byly sledovány s velkým 
zájmem- O každém z nich rozvinula se čilá de
bata. jíž jsme se několikráte zúčastnily. Upozor
ňujeme zvláště na stálou četnou účast delegátek 
na všech přednáškách, iež potrvala až do ukon
čení. K sjezdu byla připojena výstava tisku jed
notlivých přičleněných svazů — byl zastoupen 
jak Svaz náš. tak moravskoslezský — a výstava 
ručních výrobků italských žen. Sjezd zakončen 
byl volbami nového výboru mezinárodní Unie 
katolických lig. Po prvé tentokrát podařilo se 
nám docílili zastoupeni československých kato
lických žen. Do výboru zvolena pl. Hana Svobo
dová. předsedkyně svazu katol. žen a divek 
v Ceohách.' Výbor je 20členný za předsedkyni 
zvolena onět pí. F. Steenbergh Bngeringhe, Ho- 
lanďanka.

V pondělí večer zúčastnily jsme se recepce, 
pořádané ligou italských žen kaťój. Akce, které 
předcházel koncert církevních skladeb, předne
sených sborem Quartetta Polifonico a filmu: 
hroby papežů v basilice Sv. Petra.

V poslední den sjezdu celebroval mši sv. se 
společném sv. Dříjímánim J. E- kardinál Pizzardo 
v kostele S. Maria sopra Minerva u hrdou sv. 
Kateřiny Sienské, jejíž 6001eté výročí narozenin 
ae právě oslavovalo. Večer zakončen sjezd svá
tým požehnáním v kapli Angelica a proslovem 
J. E. Msg- Gilleta O. P. tit. arcibiskupa nicej- 
aWho. známého nám z akademických týdnů 
v Praze v době předválečné.

Poněvadž jsme se i nyní marně namáhaly 
(takat letenky ke zpátečnímu letu hned po ukon
čení sjezdu, strávily jsme v Římě ještě tři krás
né dny. které jsme věnovaly jak návštěv*  našich 

kéhos uznáni sovětské vlšdy. není to zásluha a 
vítězství těch nanicovatých ruských vzdělanců, 
nýbrž SDÍše těch mužiků * babiček, nad jejichž 
páchnoucím potem ohrnovala nosík jedna čs. ko
munistická spisovatelka a kultumf atašé. nechá
pající. jakou zbrani v rukou Božích mohou být
i mužíci a babky. jb

římských přátel a prohlídce vatikánských mu
sei. tak okolí Říma. Naše delegace navštívila čs. 
vyslanectví u republiky — pana vyslance jsme 
bohužel nezastihly — a naše vyslanectví u sv. 
Stolice, kde se nám dostalo p- vyslancem Dr. 
Maixnerem laskavé pozváni k návštěvě a pohoš
těni v kruhu jeho rodiny. Jedna z našich prv
ních návštěv platila vzácnému příteli našeho 
národa kardinálu Marmaggimu, bývalému nun
ciu pražskému. Pak jsme navštívily v doprovodu 
vicerektora Msgr. Bezdička Protektora Meziná
rodni unie katolických žen kardinála Pizzardo, 
který osobním pozváním zájezd naši delegace 
umožnil. Nad kopii Palladia, které jsme mu ode
vzdaly. projevil upřímnou radost. Musím také 
Dodotknouti. že ieho laskavosti dostalo se nám 
vyhrazených misí k slavné mši svaté v basilice 
sv. Pavla před hradbami, sloužené za osobni 
účasti sv. Otce. Laskavostí legačniho rady Dr. 
Schvarzenberga. v jehož rodině jsme strávily 
v kruhu českých a amerických otců benediktinů 
a ví-cereklora koleje Msgr. Bezdička již jedno 
přátelské, krásné odpoledne, vyiely jsme st vozem 
do Tivoli. Prohlédly jsme s: vzácně udržované 
zahrady vily ďEste. jejíž nesčetné vodotrysky po 
celé zahradě téměř rozseté, příjemně osvěžují- 
Zelená jezírka v rovině střídají se s umělými 
■jeskyněmi ve stráních, bílé sochy sviti v temné 
zeleni- Pohádka a vkus dávných dob! Pak stou
palo auto výše do satanských hor. Po stráních 
olivové háje — je zajímavé, že dřevo stromů 
Italové vydlaibují, alby docílili větší úrody plodů 
— třtinová pole, vinice plné sladkých bílých a 
modrých hroznů, obrovité kaktusy, s plody po
dobnými nedozrálým citronům, červeně tečko
vaným. Viděly jsme jich dost na trhu, ale nikdy 
nevzbudily naši touhu. V duchu podivovaly jsme 
se tomu, iak vzorně jsou udržovány silnice a jak 
jsou stavby, válkou zničené, z velké části zase 
restaurovány. Italové se nevyznačuji rychlou 
práci, ale ie prý jich jako much a tim se vše 
zdolá, poulil nás náš.průvodce. Pak začínal kraj 
býti pustý. Sem tam nějaké osamělé obydli a ve 
vvši akal města jakoby od světa úplně odříznutá- 
Zdá se. jakoby ani nebylo možné do té výše a 
po těch strmých stráních dosáhnout spojeni. 
Vidíme, že fantastické krajiny starých mistrů 

nebyly tak zoela »fantastické« a že byly podlo
ženy skutečnosti.

A pak přišlo Subiacco. cil naši cesty. Tři 
kláštery benediktinské, prvý na úpati hory na 
okraji městečka, druhý uprostřed hory. Na stě
nách kvadratury fresky z 13. a 14. sioleti; upro
střed zahrádky kláštera kamenná studna s že
lezným okovem — pod klášterem malá zahrada, 
na hoře ve výšce malé hospodářství- — Jinak 
klid a ticho- sem tam mihne se některý člen řá
du s usměvavým -‘Ohledem a spokojeným vze
zřením. Třetí klášter dosáhly isme po stoupání 
až k vrcholu! Slunce se chýlilo k západu, když 
jsme stanuly před branou kláštera. V hlubokém 
údolí temné stíny, klášter sám zatím ještě zalit 
zlatou záři. Uvnitř fortny uvítal nás bratr a 
■provedl kostelem a klášterními kaplemi, jejichž 
jednu stěnu tvoři vždy již škála. Na zdech 
fresky ze života sv. Benedikta; kaple, poněvadž 
isou do skály vtesány jen v jedné šfh, jsou spo
jeny schody. S úzké loggie pohled na vzorně ve
denou zelinářskou zahradu pod klášterem, v niž 
dva bratři právě pracovali- Jaký klid a jaký mir 
•v :éto odloučenosti od světa! Jak těžko chápe mo
derní doba tento život! A přece převážná většina 
řeholniků jsou mladí muži — 25—3Úleti. Nese- 
stárla regule sv. Benedikta, stále je stejná sila, 
■kterou mocně pou'á tolik nadšených následov
níků i v naši době! V jednom z řádových domů 
je jich 70 a v druhých přes 50. Vzpomněla jsem 
si při odchodu z kláštera na slova mladého muže, 
který před léty monastýr navštívil: Nebýt mých 
povinnosti doma, byl bych tam zůstal, tak moc
ně to na mne zapůsobilo a přitahovalo mne! — 
Ráda mu věřím. — Kvetoucí brambořiky a ky
tička kvetoucí rozmarýny, utržené podél cesty, 
zůstaly nám vzpomínkou na tento »ráj na světě«. 
V Tivoii za večerního chládku u chrámku Sy- 
billína při hvězdami poseté obloze osvěžily jsme 
se ovocem před návratem do věčného města.

Následujícího dne jsme se vypravily do Castel 
Gandolfo- Po Via Apia se starými římskými ná
hrobky podéi cesty opouštěly jsme Rim v do
provodu choti našeho vyslance u sv. Stolice pí 
Hany Maixnerové a směřovaly k albánským ho
rám. Palác sám neni rozlehlý, ale zahrady jsou 
pohádkově krásné, velmi rozsáhlé, skvěle udržo

vané — květinové koberce jsou jedinečné — 
s překrásnou vyhlídkou v širv kraj kampagné 
s ledně strany a na jezero pod castelem a pál 
albánských hor na druhé straně. Nesmíme zapo
menout ani na vzorné horoodářství. které k za
hradám přiléhá. .

Sotva se československá kolej Nepomucenum 
nevrátila ze svého letního pobytu ve Vitertm. 
spěchaly jsme, abychom pozdravily její předsta
vené. a pohovořily si s nimi v milém ovzduší a 
osvěžily tolik krásných vzpomínek! S nevsedni 
laskavostí nabidli nám svou pomoc v našich zá
ležitostech! Bolestně se nás dotklo, že o našich 
oslavách svatovojtóšských v Itálii nic nevědí. 
Nemají žádné zprávy o nás. Jak jsme mohly 
zprávami o apošt- cestě sz. Vojtěcha proniknout 
do ciziny, opravit míněni o nás. poukázat na naši 
tisíciletou tradici, na náš věřící národ! A přeos 
tam na zprávy o nás čekali a čekají.

S důstojným otcem prokurátorem řádu Ml- 
noritů. postulátorem svatořečení bl. Anežky, ho
vořily isme o všem, co by mohlo uspíšltl kano- 
nisad naši drahé blahoslavené. Svaz katolických 
žen podá v »Neděli« bližší zprávy o této naši 
důležité práci. Mile nás dojala ochota s jakou 
nám italský národ nabízí svou pomoc ve vypro
šeni zázraků a ujištěním intensi* 1 ch modliteb 
na tento úmysl. Bud- to přede i řády Kla
risek. ve které skládá,.,e mnoho ..úvěry a které 
naši blahoslavenou nazývají i svoji blahosla
venou.

Než jsme se nadály, přišel den odjezdu! Za 
ranního šera opouštěly jsme tiché římské ulice 
kde jindy se odežirává celý život — zde se lidé 
myji, češou, prodávají, jedí, hrají atd- Je zají
mavé. že taxikáři účtují za »tejnou jízdu, každý 
jiný obnos. V lom jsou v Halil nedostižní. Rlkaji 
tomu: dobře Udit svou loďku života. Letoun 
s československou vlajkou stál připraven, vsedly 
jsme! Za chvil! sviti! v ranní mlze již jen bílý 
mramorový oomnik -Viktora Emanuela — náš 
orientační bod ve středu města — v pozadí m 
rýsovala kopule sv. Petrs, kterou jsme zrakem 
provázely dokud nezanikla a pak už jen po
vzdech: Dej Bůh, abychom se v tato místa mohly 
ještě navrátit!



Tíživá složitost
Současnost se rozprostírá před námi Jako 

obtižný matematický přiklad před studentem. 
Hlava boli z jeho složitosti. Všechny vzorečky 
vystupuji v mysli, oživuji všechny způsoby vy
zkoušené na jiných příkladech. Něco jako otrav
ná nechuť naplňuje za chvíli bezvýsledného ře
šeni všechny kapiláry cév únavou a myšlenky 
studentovy zhušťuji v jedinou touhu: Utec od 
toho složitého příkladu, ze kterého boll celé tě
lo! Kolik lidi prožívá stejně současnou dobu. Ko
lik lidi přímo stůně z nepochopitelné složitosti 
její. Oživuji ťormuiky vědy, bezcitné formulace 
filosofických směrů, vystupuji před oči příklady 
dějin, ale nepřinášejí úlevy.

Kdysi pomáhala typisace. Lidstvo se rozdě
lilo do dvou skupin. V jedné byli dobři, kterým 
bylo vše dovoleno, v druhé byli zlí. na jejichž 
hlavy se chrlil oheň. Pokusy táhnout dnes čáru 
mez: dobrem a zlem jsou však neúspěšné. Kolik 
dobrých lidi je zlých a kolik zla už způsobilo do
bro jen proto, že se lidstvo neshodlo a nechce 
shodnout na tom, co je dobro a co je zlo.

Usmívám se, když v časopise jedno číslo horli 
proti zkažeností mládeže a druhé přinese článek: 
»Je naše mládež opravdu zlá?« a uvede čítanko
vě dojemný přiklad zbožnosti nebo zdvořilosti 
mladých lidi. Dva příklady neni mládež ani špat
ná, ani dobrá. Předčasné generalisujeme a činí
me závěry z jednoho přikladu na celek.

Celek neni tak jednoduchý jako jedinec a 
jevi-li se dnes stejně jako kdysi tíživou složitost 
jedince, čim složitější je tíživost celku. Před 
několika lety se mohla na přiklad pronést du
chaplná věta, že Evropu sjednocují dvě věci: 
dluhy a černošské tance.

A co ji sjednocuje dnes? Zbylo snad oprav
du ,en to rozdělení, nenávist, nedůvěra a zá
vist?

Víme jen. že tíživá složitost současnosti na
plňuje mnoho Cídí, kterým nestačí, rozuméji-ll 
svému motorovému vozidlu, protože chtěji ro
zumět také životu, opravdovou únavou, ba i 
skleslosti, která tolik touží po nějaké posilující 
injekci. Kolik lidi z nepochopitelnosti doby mává 
nad ní rukou a propadá fatalismu, který vyšla- 
pává cestičku demagogickým diktátorům a svůd
cům. Kolika lidem na přiklad i naše zjednodu
šené politické poměry připadají tak zmateně slo
žité, že se odříkají političnosti horlivěji než no- 
vokřtěnec zlého ducha. Kolika katolíkům je tí
živé orientovat se i v našem náboženském a cir- 
kevně-politickém děni, o tom by monli podávat 
zprávy psychologové z venkova. Zbožné vrstvy 
malozemědělcú považovaly někde za nutné opu
stit stranu, kterou dříve volily a to jen proto, že 
přijala zámožnější rolníky a statkáře. Tato sku
tečnost přispěla leckde k pozoruhodným voleb
ním výsledkům. Některé katolíky zase boli hlava 
z toho, že do kostela , ba i na pouti chodí lidé i 
a jinými politickými odznaky než CSL, jini zase 
nemohou pochopit, že ve straně, kterou povazo
vali za výsadní i-áslroj katolické politiky ve stá
tě, nacházejí domovskou příslušnost i lidé jiné 
víry nebo bez víry. Usilovalo se o dvoukolejnost 
hnuti politického a náboženského (Katolické 

_akce). aby se zabránilo zpolitisováni nábožen
ství. ale už zase máme sjezdy nepolitických or- 
ganisaci a katolického lidu, kde mluvi politiko
vé jen jedné strany. Pro mnohé a mnohé pří
liš tíživá složitost . . .

Mnoho lidí se dnes zabývá stroji, mnoho jich 
rozumí složeni svého stroje a to je také vše. co 
vykonali pro pochopeni života. Nejhorši je, že 
národy šíři za své hranice stroje, vyvážejí au
tomobily, dála a aeroplány života. Nejhorši je. že 
šíři kulturu. A ti národové, kteří ještě nemají 
dost vlastních továren, přijímají odjinud aero
plány. děla a automobily a přesvědčeni, že se 
stávají kulturnější.

To patří k tíživé složitosti naší doby,
A přece zase ne bezvýhradně. I tam. kde 

očekáváme jen barbarství, provanuje kultura a 
duch zásluhou’ těch, kteří přijíždějí třeba na 
stroji, ale přinášej! vice než znalost stroje. Ri- 
ká se těm lidem misionáři. Při tomto jménu 
jsme sí kdysi představili dálky, černochy a ma
lomocenství. Dneska máme misijní území ve 
svém středu. Kolik lidí nepokřtěno, u kolika lidí 
zpřetrháno spojeni s Bohem.

Četl jsem, že moderní člověk tak otupěl vůči 
vnitřním hodnotám, vůči metafysickým pojmům, 
že na přiklad Goethův »Faust« musí se mu 
předvádět takřka revuálně, aby se pro něj vzbu
dil zájem.

Inu, ke každému nutno mluvit srozumitelnou 
řeči.

A teď ke všemu ještě zjevení. Kritické a 
zdrženlivé stanovisko k mimořádným zjevům, 
které vždycky projevuje Církev svými orgány, 
zavdávaly v Lurdech a zavdávaji i dnes pří
ležitost k domněnce, že se už Církev umou
dřila a že už zjeven! neuznává. Teď ještě kdyby 
dovolila spalovat mrtvoly, knéžím ženitbu, od 
stranit zpověď a peklo. To ostatní už by se 
jakž takž sneslo. Přece obřady jsou krásné, 
poetické, ty zpěvy, to kadidlo, ta nádherná bo
hoslužebná roucha! I ta latina je hezká, je to 
jiné, svétové.

A zase ta složitost, uvedeme-li na př. slova 
biskupa Philiberta o zjeveni v La Saletě 1846: 
»Věděli jsme ostatn.ě že náboženství Ježíše Kri
sta nemá nikterak potíebi zvláštního zasáhnuti, 
aby se dotvrdila pravdivost tisícerých zjeveni ne
beských. iež zavrhovat! bylo by projevem bezbož
nosti a rouhání vůči Starému i Novému záko
nu. Na druhé straně byli jsme vázáni nepoklá
dán za nemožnou událost, kterou Pán mohl 
zcela dobře způsobil, aby z ni vyvodil svou slá
vu. neboť rámě Boži neni ukráceno a jeho 
moc je stále táž jako ve stoletích minulých.« La 
Saletta 1846, Lurdy 1858, Fatima 1917 a kde 
dál?

Kde Bůh usoudí. Jedno však zůstane i nej
zarytějšímu odpůrci zjeveni nápadné. Základní 
motiv projevů zjevené bytosti je týž, ať je určen 
jedincům, celému národu nebo lidstvu: Pokání.

Přeloženo do řeči moderního člověka: obno
va kontaktu s Bohem. Najit závadu ve vedeni, 
pro kterou neprochází Boži proud na zem a od
stranit ji. U nepokřtěných křtem, a pokřtěných 
svátostí duchovni obnovy. kbh.

,Je-li hudba lásky potravou,
tož hřejte«, začíná William Shakespeare jedno ze 
svých nesmrtelných dramat. Hudba, jako jedno 
z nejčistáich uménl, jest jedním z největších da
rů, které nám byly Hospodinem svěřeny. Za
mysleme se však nad otázkou, je-ll tím už hudba 
to nejdůležltějét v čem se my, katolíci, snažíme, 
na jakém stupni jl máme v hierarchii hodnot za
řazenu. Všimněme si v souvislosti s tímto naho
zeným problémem dvou zarážejících skutečnosti, 
s kterými přicházíme v těchto dnech do styku.

První, která na nás doléhá v poslední době 
s drtivou naléhavosti, jsou varhanní chrámové ho
dinky. Degradace domu Božiho na koncertní síň. 
Ne všechna díla, prováděná na těchto varhan
ních koncertech, Jsou dřla zbožné krásy. I kdyby 
však tomu tak bylo, marná by to byla námltk3 
proti slavné a nyní zanedbávané výtce Dárce umě
ni: »Dům můj jest domem modlitby . . .« Ne
boť se hudbou může modlit a modli jen ten, kdo 
jl sám aktivně vytváří, ať jako skladatel, či jako 
výkonný uměiee. »Kdo zpívá, modli se dvakrát,« 
říká sv. Augustin. Ano. kdo zpívá, ne však: ko
mu je zpíváno. My. kterým není dopřáno oslavo
vali, děkovatl a prošiti Ho tóny, my můžeme tuto 
hudbu vnimati jen jako uměni, jako projev jiskry 
Boži v člověku. Jedním z nejzbožnějšlch tvůrčích 
hudebníků všech dob byl protestant J. 8. Bach. 
I při jeho díle se však podivujeme jeho umění, 
jeho geniu. 'I poslech Foersterovy mše v nás 
zanechává pocit úžasného zbožného díla, kterým 
Mistr opěví Hospodina. Ano, Mistr, ne však my. 
My jsme jen užasli posluchači, kteří sl až doda
tečně uvědomujeme to, co skladatel udělá spon
tánně a celým srdcem. Zpívejme Hospodinu píseň 
novou. Nikoliv: poslouchejme novou píseň. Osla
vujme Ho na rfthsfe — buďme aktivní, odlučme 
se od pasivnowtl svého okolí. Patříme-U mezi ty, 
kteří se vlastni nemohoucnosti musi spokojit s na
sloucháním chvalozpěvům hudby, čiňme to na 
místech, která jsou k tomu určena. Protože pro 
nás, katolíky, ma;í být chrámy nejprve a jedině 
domem modlitby. Varhanní koncerty v chrámech 
budou pro technické potíže Jtótš ulouho konány. 
Nesmi však nám každý tento koncert nebýt při
pomínkou. že jde o prozatím snad nutné (?) zlo 
a připomínkou, co všechno ještě dlužíme Tomu, 
který rám hudbu dal.

Reku jsme, že naše okol! jest pasivní. Oprav
du? Katolík, dýchající hudební vzduch, čekal

Nová úprava překladu
KBH toužil letos na jaře v »Katolíku« po 

pěkném plynném, moderním překladu Písma sv- 
Připomínal, že Slováci takový překlad mají, že 
by zejména naše školní děli také nějaký takový 
potřebovaly. Doufáme, že už bude spokojen: Vy
šlo totiž Pismo sv. Nového zákona v novém pře
kládá Dr. Rudolfa Cola. Celý titulek ovšem zní 
takto: Nový zákon — Sýkorův překlad v revisi 
Heičlově k tisku upravil, rozčlenil, úvody a po
známkami opatřil Dr Rudolf Col. Vydal Vele
hrad, nakladatelství dobré knihy v Olomouci. 
Cenu jsme nikde nemohli najit

KBH ve zmíněném stesku ukazoval zastara
lost Sýkorova překladu na začátku 21. kap. sv. 
Lukáše:

Pohleděv pak vzhůru, spatřil boháče, ani me
tají sně dary do pokladnice. Uzřel také jednu 
nuznou vdovu. ana tam vrhá dvě lepty. I řekl: 
V pravdě pravím vám: Tato chudá vdova dala 
vic než všichni, neboť všichni tito dali Bohu da
rem z toho, co jim přebývalo, lato však dala ze 
svého nedostatku všechno živobytí, které měla.

V Colově úpravé zrn toto misto takto:
Když pak pohleděl vzhůru, spatřil, jak boháči 

házejí své dary áo pokladnice. Uzřel také, jak 
tam jedna chudičká vdova háže dva grošiky. 
I řekl: »Vpravdě pravím vám: Tato chudá vdova 
dala více nei všichni. Nebol ti všichni dali Bohu 
darem ze svého přebytku, tato viak dala ze své
ho nedostatku všechno, co měla .na živobyt!.«

Všechny přechodníky. všechnv ana a ani. sta
robylé metáni a vrháni je ledy pryč. Ovšem 
s tvarem "»háže« si také přesně nevím rady. 
Myslím, že spisovně se fiká pouze »hází«.

Snahu o prostý, srozumitelný výraz vidíte 
v té:o nové úpravě skutečné všude. Rovněž tak 
snahu o přirozený slovosled. Na př. nejzáklad- 
nějši a nejosúHovéjši slova evangelia Janova, jež 
isme dosud byli zvykli slýchat v latinském slo
vosledu A Slovo tělem učiněno jest,« zni nyni 
klidně »A Slovo se stalo tělem.« Mnohému se to

Revise dějin? Víte, co je to Bartolomějská 
noc? Je to noc před sv. Bartolomějem, noc z 23. 
na 24. srpna 1572, kdy byli v Paříži od katolíků 
vyvražděni francouzští protestanti, t. zv. huge
noti. Je to jeden z nejchmumějších dějinných 
výjevů, kde se politika obludně misi s nábožen
stvím a vede k činům, které jsou v nejpřikřejší- 
šim rozporu s duchem pravého náboženství Kris
tova. Je samozřejmé, že Bartolomějská noc je od 
staletí vděčnou látkou k útokům proti katolicis
mu, ačkoliv se nedá popírat, že protestanté se 
dopustili leště více ukrutnosti všude tam. kde 
měli moc. Zločin přesto zůstává zločinem a my 
o ném dnes mluvíme, protože chceme ukázal, jak 
se i katoličtí Francouzi dnes naň dovedou dívat. 
Mluvil o něm o letošním svátku sv. Bartoloměje 
Msgr. Chevrot, postní kazatel z pařížské Notre- 
Dame, tedy nikoliv katolík bezvýznamný. Mluvil 
o něm na »Světovém shromážděni pro mravní vy- 

KNIHA, KTERÁ JEN POBAVÍ, ALE VÍC NEDÁ, NENÍ DOBRA KNIHA. 
ŠKODA ZA NI PENĚZ. JE JAKO ŠPATNÁ OPERETA NEBO VTIP PRl KTE
RÝCH JSTE SE SICE SMÁLI - JE JAKO SPATNÝ OBRAZ NEBO SOCHA, KTERE 
STALY PENÍZE A ZABÍRAJÍ MÍSTO, ALE NIC VÍCE. DOBRA KNIHA MUSÍ 
DAT VÍC NEŽ ZÁBAVU, NEŽ UKRÁCENÍ CHVÍLE.

TOTO TÍM VÍCE PLATÍ O DĚTSKÝCH KNIHÁCH.
BUDEME JE DÁVAT DĚTEM K SV. MI KUL ASI A POD STROMEČEK. DEJME 
JIM KNIHY NEJLEPSf, KNIHY, KTERÉ JE POBAVÍ, ALE Z NICHŽ JIM I NĚCO 
ZŮSTANE V DUŠI. NEKUPUJME KNIHY, V NICHŽ NENÍ NIC NEŽ ZÁBAVA, 
TAKOVÉ JEN OBLUZUJ1. ZVLÁŠTĚ NYNÍ NA TO NENÍ DOBA.

s napjetím na první evropské provedeni opery so
větského skladatele S. Prokoféva »Zásnuby v klá
šteře«. Jest po premiéře. A tu a ověřujeme, že 
naše okolí, okolí nekatolické a hlavně protlkato- 
Ucké, jest dokonale aktivní. Libretista I skladatel 
nám dokázali, že státem zaručenou svobodu proti
náboženské propagandy lze aplikovat 1 v uměni 
operním. Režisér českého divadla, které tuto 
operu uvedlo u nás, nám tuto snahu o tendenčnoat 
díla jen podtrhl. Scrgěj Prokofěv jest skladatel 
geniální. Na jeho uměni nezmění nic jeho přísluš
nost do aUieistlckého tábora. Nyní napsal operu, 
jejíž jeden celý obraz je věnován zesměšněni 
Církve, jejich představitelů a hlavně pak řehcl- 
nlků. Jak je geniální jeho hudba v tomto obra
ze? Pramálo. Silně připomíná samoúčelná a 
stagnantnl místa v jeho V, symfonii. Hudebně 
jest to jedno z nejslabších míst jinak rozkošné 
komponované opery. Na jaké libreto jest kompo
nován tento obraz? Na hrubé, téměř sprosté, dia
metrálně se líšicl od jiskrného vtipu ostatku li
breta. Režie, místo aby uvážila odlišnost smýšleni 
diváka a posluchače sovětského a našeho, proti
náboženskou tendenci jen zvýšila nápady spor
ných mravních hodnot. Arci se řeholnikům vytý
ká jejich život, který jest v této opeře veden 
zásadami čistě materialistickými — kde je pak 
ale logika? — a kapitalistickými. (Mimcchod?m: 
jako motivu kapitalisty je použito prvních taktů 
americké státní hymny. Vtipné, že?) A lato opera 
jest a bude hrána v zemi, kde katolíci nejsou 
menšinou. A hůře: katolíci, zaměstnaní v souboru 
tohoto divadla, proti této opeře neprotestuji, své 
služby a uměni clávaji k disposici protlnábcženské 
propagandě. Katolické obecenstvo na ni chodí. 
Proč? V opeře jsou mista veliké krásy, svědčte! 
o velkém geniu Prokofčvovu, Nestojí však za to, 
vzdát se těchto požitků a ukázat tím druhému tá
boru, bez dlouhých a. plamenných obžalob a vý
tok. že my, katolíci, máme také svou hrdest, že 
víme, co je důležitější, zda naše přesvědčeni a 
vlastni důstojnost, či zneužitá hudba?

Hudba zaujímá v životě kaidého člověka dů
ležité místo. Nikdy se však nesmíme oddatl hud
bě natolik, abychom zapomněli, kdo jsme a kdo 
vlcžil hudbu do našich srdcí. Je-ll hudba lásky 
potravou, tož hřejte. Lásky, ne však nenávisti.

Bh.

Písma sv.
bude zdát příliš prosté, a přece celé křesťanské 
tajemství je ve své vnější formě takto prosté. Co 
může být prostšího než věta »1 porodila svého 
prvorozeného syna, ovinula ho plenkami a ulo
žila do jeslí, poněvadž pro ně nebylo mista 
v útulku oro pocesiné.«

Co se týče toho »útulku pro pocestné«: Bylo 
listě třeba nalézt pěknější slovo pro staré hos
poda, ale útulek pro pocestné je příliš dlouhé a 
tak iaksi příliš uměle moderní. Mimo to má pře
kladatel Pisma sv. také dbáti na rytmickou 
funkci jeho slov, která se uplatňuje při veřejném 
přednášeni a zpívání. Prof. Weingart ukazoval, 
ink na ni myslil již sv Cyril při prvním našem 

•slovanském překladu Písma.
Poukázali isme již na snahu o prostotu a 

chválíme ji. Je to veliká přednos! této nové 
úpravy, s které máme upřímnou radost a vřele 
ii doporučujeme.

Protože však každé dílo možno snad na ne
konečno zdokonalovat, nebo konečně snad proto, 
že vždycky mohou být různé vkusy a různá cí
těni stejně oprávněná, proto se nám na př. zdá. 
že někde by trochu povmešenosti přece jen ne
škodilo. Na př. v prorockém Magnificat snad by 
přece mohlo zůstat raději »Velebí duše má Hos
podina« než prosté »Velebí má duše Pána.«

Protože zahynout mohou normálně jenom 
věci živé, překládá Col vhodněji výrok Páně po 
zázračném,nasyceni: -Seberte zbylé kousky, ať 
nepřijdou nazmar!« nez to činil Sýkora svým: 
-Seberte žbvlé kousky, ať nezhynou.« Sýkora 
i Col všaik překládají -Ale ani vlas s vaši hlavy 
nezahyne.« ač by se snad dalo prostěji říci *se  
neztratí«.

Toto vše jsou ovšem jen maličkosti. V celku 
isme opravdu vděčni za tuto novou úpravu Pis
ma sv. Doufáme pevně, že přispěje nemálo ke 
skutečnému rozšířeni slova Božího mezi lidmi 
dneška, že nalezne svou cestu i do hodin nábo
ženského vyučování i do kostela. Bude jí při 
tom pomáhati i vkus»á vnější úprava. ak.

zbrojení« v Caux ve Švýcarsku. Byli tam také 
protestanti, k nim mluvi: »24. srpen připomíná 
bolestné datum 24. srpna 1572, kdy vaši protes
tantští předkové byli zbaběle vyvražděni našimi 
předky katolickými. Ujišťuji vis, v toto výročí 
vašich mučedníků necítíme méně smutku nežil 
vy, že však mimo to se náš smutek zvyšuje po
citem hlubokého zahanbeni. Francouzšti protes
tantští bratři, na tomto místě v Caux. kde spo
lečně pracujeme na vybudování nového světa, 
buďte ujištěni, že vaši katoličtí bratři lituji Bar- 
tolomčjské nocí.« Msgr. Chevrot se jistě nebolí, 
že tímto prohlášením zapře svou katolickou víru, 
ani se nebojí, že si pak lidé budou říkat, že teď 
už je to jedno, být katolíkem nebo protestantem. 
On si pouze mysli, že uznat chybu je povinností 
všech, 1 katolíků, především katolíků, že to může 
jenom prospět rozšířeni pravé Církve a skuteč
nému sjednocení křesťanstva.

Mariánská daň 
v pražské arcidiecési

Mariánská daň může se leckomu zdát .'ěei 
nepříjemnou, protože má za to. že jest sbírkou 
a to sbírkou nařízenou. Leč bez vysvětlování a 
důkazů možno říci, že takový nostoj by znamenal 
naprosté nepochopení této myšlenky.

Mariánská daň není sbírkou. tím méně pak věcí 
nařízenou. Je obdobou náboženské daně, zůstává 
však záležitosti zcela dobrovolnou, třebaže ne
smírně důležitou a měla by zůstat i závazkem 
svědomí. Osobním závazkem svědomí všech ka
tolíků. Postoj k mariánské dani je téměř totožný 
s postojem k našim náboženským otázkám vů
bec. Nedávno rozvinul se v jednom z našich ná
boženských časopisů spor o způsobu, jímž se ko
nají při bohoslužbách naše kostelní sbírky, jež 
snad mohou rušit moderního člověka v jeho 
zbožností. _ Přiznejme, že způsob udržující se po 
staletí může býtj modernímu člověku již něčím 
cizím. Způsob ofěry »pytlíčkem« je z doby ba
rokní. Možno, že před dvěma stoletími to byl 
způsob velmi moderní a vtipný. Církev ňěpře- 
stává nikdy zdůrazňovali, že jí neběží o firmy, 
které se mohou neustále rnéniti a přizpůsobovat! 
debě. nýbrž o myšlenky. které jsou věčně živé a 
které pláli i dnes. Jak provádějí na př. ofěru 
američtí katolíci? Věřící mají své obálky ozna
čené číslem farní příslušnosti, na níž si zaklá
dají trochu více než my. (Při představováni mají 
ve zvyku katolíci uvésti. z které farnosti pochá
zejí.) Své příspěvky si již předem připraví a při
nesou setrou, při bohoslužbách se pak provádí 
sbírka .jen odevzdáváním obálek. Způsob jistě 
taktní, dávající též neomezené možnosti oprav
dové štědrosti. Leč vraťme se k myšlénce. My
šlénka ofěry jest tak stará jako trvání Církve 
samé. protože se zřejmě opírá o příkazy apo
štolské a přáni Krista Pána. Sv, Pavel, který 
zdůrazňoval, že se v této věci řídi svou vlastní 
zásadou, neodvážil se nikdy porušili to. co po
kládal za zřízeni apoštolské a příkaz svědomí (t. j. 
sbirkv na křesťany v Jeruzalémě). Jeho nejpřís- 
nějši apoštolská chudoba nebyla v rozporu se zá
ležitostmi církevní kázně, v této věci.

Zásada Církve v této věci zůstává stále táž. 
Služba oltáře jest záležitosti věřících Samých, 
neni po lidsku možná bez jejich pomoci. Bůh 
má své mimořádné cesty, ale bylo by mylné se 
domnívat, že v nadpřirozeném řádu bylo upuš
těno od všech přirozených základů- K potřebám 
chrámu a oltáře přistupoval vždy druhý téměř 
rovnocenný zřetel, potřeby chudých, křesťanská 
charita a vývojem doby pak ještě (stanovisko 
u nás téměř opomíjené) potřeba křestanských 
škol. To jsou základní potřeby a životni předpo
klady Církve, které v katechismu mnohých ná
rodů jsou předkládány jako závazky svědomí 
(uložené pod těžkým hříchem!). Není třeba sa 
zvláště rozšiřovali o poměrech u nás. Celé naše 
cirkevně-státni zákonodárství je vybudováno na 
předpokladech starého zřízeni, kdv šlechta na 
sebe brala závazek-lidu a kdy náboženství ka
tolické bvlo uznaně zájmem veřejného dobra. 
Věcí se však podstatně změnily. Zkušenosti po
sledních dob. na př. v otázce školské, nám uká
zaly, jak nebezpečné jest spoléhat na mrtvou li
teru zákona. Jest třeba, aby náš věřící lid byl 
probuzen z mylného doměni. že za našimi chrá
my a celým církevním životem jest neznámá 
instituce, jejíž povinnosti je vše vydržovat a k niž 
nemají žádného povinného vztahu. Jest třeba ne
ustále vysvětlovat, že nadešel čas, kdy nelze 
pokládá: dary na chrám a potřebným bratřím za 
projev nadbytku lásk.v, nýbrž též za jistou po
vinnost radostnou povinnost církevního a far
ního společenství. A proto jest zde Mariánská 
daň. jako příkaz a měřítko naši horlivost: a 
láS.cy. Cesta k záchraně jest Katolická akce. Ka
tolická akce na všedi úsecích veřejného života, 
(jak si Ji doba sama vyžaduje ať v pohraničí či 
vnitrozemni oblasti. Mariánská daň jest základem 
této činnosti a prvním předpokladem jejího 
úspěchu. Jest základem této činnosti. kterou 
chceme rozvinout pod zvláštní ochranou Královny 
nebes, která je nejlepší zárukou velikých úspě
chů podle zkušenosti církevních dějin i dějin 
našeho národa.*)

M. Svoboda.
*) (V měsíci říjnu navštíví osobu k tomu po 

věřeni všechny katolické rodiny, aby od nich 
přijaly jejich dar pro nejpotřebnějii díla Katot 
akce z lásky k Matce Boží. Ideálem by bylo, aby 
věřící samt odváděli své příspěvky jako projet) 
své osobni povinnosti, uložené zájmem o véd 
Boži a prospěch Církve.)

Ze sjezdu historiků
Pražský sjezd Cs. společnosti historické 5.—11. 

října byl v převážné části zaměřen do oblasti 
dějin politických, sociálních, ale zasahoval také 
vedle otázek kulturního a hospodářského vývoje 
do náboženské povahy náši minulosti; ovšem 
v míře nepříliš rozsáhlé a více odvozeně. .

Uvedeme alespoň několik charakteristických 
momentů s hlediska náboženského nebo jemu 
blízkého. Překrucováni Doslání katolické Církve, 
jež šlo po r. 1818 někdy až do fanatismu, dnes 
ovšem neexistuje. Nedejme se mýlit, nestalo se 
tak z hlubokého přesvědčeni o božském poslání 
katolické církve, daleko více je tomu tak proto, 
že ona ořemrštěnost si našla jiné pole svého zá
jmu. Uklidněni na poli náboženském, ač k tomu 
přispěly neklamné projevy a důkazy poctivého 
vlastenectví katolíků za minulé války, jak weil 
doc. dr. H. Ripka. to uklidnění musí mít ještě 
trvalejší odůvodněni v praoovnim vypjetl kato
líků, a to po všech stránkách, tim víc. čím budou 
jiní postupně ochabovat a docházet k ideové 
krisi. zlomu a rozvratu, jehož dobu a rozsah si 
sociolog a historik přibližné už dnes představuje. 
A právé obavy o dalši průběh celého našeho ži
vota národního a státního zcela bezvýhradně va
rují především katolíky před duchovní a těles- 

(Dokončeni na sir. 4.)



Ze sjezdu historiků
(Dokončeni se str. 3.) 

nou oohodlnosti. před zaostalosti, z niž pak po
chází bezradnost a zbabélost v dobách zkoušek- 

Prof. dr. R. Holinka r>oukáz31 ve svém refe
rátu. jak naši světcové sv. Cyril a Metod, sv. 
Václav a sv. Vojtěch na počátku našich dějin 
usilovali překonávat zaostalost a tmu dosavad
ního pohanského života, jak rozněcovali světlo, 
jež jinde už zářilo nebo svítilo. Doba v letech asi 
850—1050 znamenala epochu utajeného kvasu, 
rozhodovalo se v osudové zákonitosti, jejíž smysl 
nikdo nebude umět zcela pochopit a vyložit, zda 
lid obývající naše země vytvoří charakteristický 
celek, jemuž se řiká národ. Světecké postavy na 
počátku dějin tohoto od jiných už odlišného ná
rodního útvaru jsou dokladem, z jaké ideje vzroste 
český národ, a tu je důvod pro označeni pojetí 
prof. Chaloupeckého československý národ, totiž 
z ideje křesťanství, jehož počátky máji na celém 
našem dnešním státním územi shodný ráz. ať 
zprvu v dokladech německé misie, tak zejména 
ve 2. pol. IX. stol, v křesťanství cyrilometoděj
ském.

Prof. Chaloupecký, jehož názory jsou na Slo
vensku horlivě zamítány, tvrdí, že populární lí
čeni Jiráskovo v románu Bratrstvo o vlivu hu
sitství na Slovensku v doI. XV. stol, je zpraco
váno na vědecky falešných předpokladech, opak 
je pravdou, tehdejší český vliv na Slovensku byl 
ve shodě s tendencemi katolickými. Jan Jiskra 
z Brandýsa byl katolík.

Min. doc. dr- H. Ripka výslovně uvedl vzrů- 
s'ajici podíl katolíků, zejména kněžstva, na bu
dování naší demokracie. Uvedl také politický 
dosah Srámkovy křesťansko-sociálni koncepce. 
V tomto smyslů nejde o otázku stranickou, ani 
jen ideovou, nýbrž o zjištěni historického význa
mu. který lze za daných okolnosti stanovit.

Doc. dr. Z. Kalista pojednal v bohatém podá
ní o situaci našich zemi v době katolické refor
mace po třicetileté válce. Nebylo to sice výslov
ně hematem jeho přednášky, ale její těžiště 
spočívalo v určeni universalistického pojetí ka
tolické kultury, jež v každé době znamená pod
nět k pevné souvislosti s ideou vzniku českého 
národa a s jeho rozvojem na půdě historické, jak 
jsme určili zjištěním vědeckých závěrů prof. Ho
linky. Netajíme se tím. že oba til o naši přední a 
svědomití badatelé mají osobně ztížené posice, a 
to ne vlivem odpovědných vědeckých kruhů, 
nýbrž pro zaujatost t. zv. oficiálního míněni a 
také pro nedostačující a velmi rozptýlený zájem 
katolického prostředí. O. T,

Vzácná novinka
Mohlo by se zdáti anachronismen!, že tato 

rukověť oficiálního zpěvu katolické Církve vy
chází v době, kdy jazyk, kterým se chorál zpívá, 
zdánlivě u nás ztrácí půdu. Jsme-li zajedno s tě
mi. kdož si přeji, aby i lid bral podíl na boho
službách zpívaje mateřskou řeči, dáváme ještě 
více za pravdu těm. kteří nevidí v latině jazyk 
utlačovatele, nýbrž řeč kulturního světa po dobu 
dvou tisíc let a vzácné pojítko západního kře
sťanstva. Dva tyto názory nejsou tak.nesmiřitelné, 
jak se zdají: v domě Božím je místa dosti, zpí
vejme česky všude, kde to je liturgicky nezá
vadné. ale neoddělujme se od všeobecné kárné 
zavádějíce české zpěvy d<o obřadů, jež v celé 
Církvi se zpivivají latinsky. Chápeme, že byla 
latina solí v očích německým nacistům, kteři v ni 
viděli urážku své rasy, ale my tak nekulturni 
býti nemusíme-

Vydáni Venhodova »Úvodu do gregoriánského 
chorálu« je výrazem mentality mladých. Nová 
generace má totiž poněkud jiné potřeby, než měly 
starší generace. Spokojovali-li se katolíci první 
republiky dost vnější účasti na liturgii, dnešní 
mladý inteligent či každý myslící mladý muž chce 
přijití věci na kloub, žádá si poznat liturgii až 
do kořenů. Mohl by to bez seznámení se s la
tinou?. Nejde o vlastenecké horováni, nýbrž 
o věc, a katolická liturgie' bez gregoriánského 
chorálu je nemyslitelná. Je tedy vydáni Ven
hodova Úvodu nanejvýš aktuální, a blahopřejeme 
autorovi i vydavatelstvu k tak významnému 
činu.

Máme-li u nás dosti časopisů (až příliš, soudě 
podle úžasu cizinců, přicházejících do Českoslo
venska). naše odborná literatura zeje nejednou 
prázdnotou. Od dob prof. Dobroslava Orla ne
vyšla u nás ani jedna učebnice chorálu, takže 
isme byli nuceni brati za vděk příručkami cizo
jazyčnými. Význam Venhodova úvodu spočívá 
zejména ve správném situováni problému ryt
mického, Rikai-li Bülow, že »na počátku byl 
rvtmus«. paroduje tak začátek evangelia sv. Ja
na. neměl úplně nepravdu a plati to v prvé řadě 
o gregoriánském chorálu, který ožívá, až když 
dostane správnou rytmisaci. Neni to ovšem otáz
ka jednoduchá- O názory donna Mocquereau-a, 
jehož teorie posléze zvítězila, rozpoutaly se lité 
boje mezi gregorianišty. Rozhodla slova Písma: 
•Po ovoci poznáte je.« Výsledky solesmenské 
školy jsou positivní, sjednocující. Vně Solesmes 
je jen anarchie a pokusnictvi. To M. Venhoda, 
odchovanec donna Suňola. bystře postihl a zbu
doval kapitoly jednající o rytmu na zásadách 
velkého francouzského vědce a umělce, jimž byl 
právě geinálni don Mocttuereau- Ač se Venho
dova kniha skromně nazývá Úvodem, věnuje ve
likou pozornost této stránce rytmické, a je to 
správné, neboť tam právě je těžisko celého cho- 
rálniho studia.

Kromě teoretiokých stati jsou v Úvodu kapi
toly rázu praktického, především poznámky 
k nácviku skladeb, a to podle ducha zpěvů, a ne 
jen podle notované litery. S láskou a zanícením 
komentuje autor posvátné texty, hledaje sou
vislost mezi vnějším vvrazem a vnitřnxn obsa
hem skladby. Technické otázky jsou probírány 
do neimenéich podrobnosti, aniž se při tom za- 
pom-ná na formu celku. Velmi dobré jsou také 
přehledy na konci knížky, aby žák neutonul 
v přemíře studované látky.

Je pochopitelné, že Venhodův Úvod nevyčer-

Z domova a z ciziny
Výiněna dopisů mezi presidentem Trumanem 

a sv.:-Otcem Piem XII. ze srpna t. r. způsobila 
mnoho rozruchu a dala podnět k vyslovení zkre
slených názorů; komunisté dokonce mluvili o ose 
Vatikán—Washington. Jak nesprávné byly tyto 
výklady, ukazuje dopis sv. Otce, odpovídající 
Trumanovi, z nčhož vyplývá jasně, že sv. Otec 
nastotožůuje Království Boži se žádným pozem
ským vládním režimem, to jest ani s americkou 
demokracií. V dopise je jasně vysloveno, že ne
stačí pouhé jméno křesťanství, že k překonáni 
dnešních zmatků je třeba křesťanství jasného, 
určitého a nesmlouvavého jak v ohledu ideovém, 
tak v ohledu skutků, v ohledu praxe. >T1, kteři 
mají pravdu,« píše Pius XII, »mají vidět svou 
povinnost v tom, aby ji jasně definovali, když ji 
nepřátelé pravdy obratně deformuji; mají mltl 
odvahu hájit ji a být dosti velkomyslní, aby při
způsobili celý svůj život národní 1 osobní 
jejim požadavkům. Za tím účelem bude třeba na
pravení mnohých nedostatků a nesprávností. Ne
spravedlnosti sociální, nespravedlnosti rasové a 
náboženské zášti existuji dnes mezi lidmi a sku
pinami, které se dovolávají s hrdostí křesťanské 
clvillsace. Tyto nespravedlnosti a tyto zášti se 
stávají užitečnou a často velmi účinnou zbraní 
v rukou těch, kteří usilují o zničeni všeho dobra, 
které tato civilizace přinesla člověku.«

Nový opat — primas benediktinů. Ve dnech 9. 
až 17. září se v Římě shromáždili benediktinští 
opati z celého světa k poradám o řádových zále
žitostech a především k volbě nového opata-pri- 
masa. Byli přítomni dohromady 103 opati. Bylo 
to v r. 1937. co se naposledy sjely hlavy řeholních 
rodin benediktinských, a v desítiletí, které svět 
prožil cd oné doby, dotkly se válečné události na 
mnoha místech velmi pronikavě i života a podo
by benediktinských sídel: vzpomeňme jenom na 
Monte Cassino a 'na naše Emauzy. Místem shro
mážděni byla jako obvykle výstavná mezinárodní 
kolej sv. Anselma na Áventině, která se vypíná 
pobliž starobylého kláštera a basiliky sv. Boni
fáce a Alexla, kde kdysi pobýval sv. Vojtěch. Po
radám opatů předsedal rektor university a koleje 
sv. Anselma, Američan U. Beste, a jenom zá
věrem. při volbě opata-primasa, byl předsedou 
opat montecassinský Ildefons Rea jako čestná hla
va benediktinské řehotal družiny.

Novým opatem-primasem. který je volen vždy 
na dvanáct let, se stal Bernard Kaelin, dosavadní 
opat kláštera Muri-Gries u Bolzana. který náleží 
k švýcarské kongregaci. Jě to Švýcar, rodák 
z okolí slavného opatství a mariánského poutní
ho místa Einsiedeta. Narodil se o svátku sv. Be
nedikta právě před šedesáti lety. Jeho studijním 
oborem je hlavně filosofie, a tlakem vydané jeho 
spisy mají vesměs themata filosofická. Nový pri
mas tedy i po této stránce dobře representuje be
nediktiny. kteří si získali tolik věhlasu právě vě
deckými pracemi.

Postavení opata-primasa ovšem nelze srovná
vat s mocí a vlivem představených v centrallso- 
vaných řadách, jako vlastně nelze mluvit ani o 
benediktinském řádu«, nýbrž jen o sdružení své- 
právných klášterů, po případě monastlckých kon
gregací. Opat-primas je toliko prvním mezi opaty 
a representantem benediktinské kongregace u Sv. 
Stolce. Tato hodnost byla zřízena teprve r. 1893- 
za papeže Lva XIII.. který také založil meziná
rodní kolej benediktinskou sv. Anselma. Opat-pri- 
mas je zároveň opatem u sv. Anselma a kanclé
řem papežské university benediktinské, která tu 
sídli. jč.

Psali jsme před časem v »Katolíku«, že zná
mý slovinský znalec otázek cyrilometodějských, 
prof. František Grivec nemohl přijet na unloni- 
stlcký sjezd velehradský, ačkoliv tam jezdíval asi 
čtyřicet let, protože tam doma nedostal povoleni. 
Spravedlnost nyní žádá, abychom se opravili, aby
chom oznámili, že prof. Grivec přece jen k nám 
přijel nyní v říjnu. Přednášel v Olomouci a dne 
10. října přednášel také v Praze ve Slovanském 
ústavě o svých nových objevech a pracích cyrilo
metodějských z doby válečné. Přednáška, které 
se zúčastnil také pan arcibiskup pražský, byla vel
mi krásně navštívena. Prof. Albert Pražák uvítal 
velmi vřele slovinského učence, jenž pak česky 
přednášel jak odborně o svých nových objevech, 
tak všeobecně o velikém významu myšlenky cy
rilometodějské pro pravé porozumění a pravé 
bratrství mezi slovanskými národy. Byl to sku
tečně krásný kulturní večer,

Nesprávné analogie. Psal nedávno kdosi o dvo
jím loktě v našem zpravodajství. Totiž, že co je 
na př. v Bulharsku demokratickou spravedlností, 
je v Řecku fašistickou tyranií a pod. Takovým 
dvojím loktem prý je také sympatlsovánj naše
ho rozhlasu a jiného našeho oficiálního zpravo
dajství se vzbouřenci v Indočíně a v Indonésii. 
Svoboda Indonesië byla prý přece stejně blaho
sklonným darem japonským, jako byla svoboda 
Slovenska a Charvátska vznešeným darem ně
meckým. A tak prý bychom musili stejně sympa
tizovat s hlasateli oné státnosti slovenské neoo 
charvátské, jako sympatisujeme s In'dočtnou nebo 
Indonésií. Tady je tedy ta nesprávná analogie. 
Slováci vám skočí do řeči a řeknou: Vidíte tedy, 
že nás považujete za kolonii, jako považují Fran
couzi za kolonii Indočínu a Holanďané Indonésii.

Dává všecky otázky, jež si můžeme klásti při stu
diu grezoriánského chorálu, který v sobě shrnuje 
hudebtii kulturu několika tisíciletí. Jako každá 
řeč i chorál prošel mnoha vývojovými stadii. Je 
těžko směstnati živoucí organismus nějakého ja
zyka do školských schematických pouček, nelze 
v<ak také žádati po pouhém Úvodu do studia 
gregoriánského chorálu to. co je vědecky řešeno 
V řadě foliantů Hudebni paleografie. Možno však 
řici. že Venhodova kniha přináší všecky po
třebné poznatky průměrnému zpěvákovi s pří
davkem sdílné lásky k chorálu, která je konec 
kcnců nejlepši zárukou dokonalého proniknuli 
těchto Dokladů.

V naši rozbouřené době, kdy »se vše ve světě 
mění.« je Venhodovo dilo jedním ze vzácných 
ostrůvků, na nichž máme dojem, že nestojíme 
na zrádné písečné duně, nýbrž na skále. Již ti
tulní obrázek nás unáší daleko od pomíjejících 
mód tohoto světa. Jsme pokoušeni si říci: Vše
cky hudby Dominou. aie chorál zůstane Snažte 
se o tom sami přesvědčiti! Otto Albert Tichý. 

Jinak byste nás a nim! nesrovnávali. A měli by 
pravdu. Ale právě proto, že nejsou a nebyli kolo
nii, proto je jejich případ jiný než Indonésanů ne
bo Indočtňanů. Jiný je poměr na př. Cech, Slo
vák a nacistický Němec nebo Srb. Chorvát a 
naostioký Němec na jedné straně a Francouz, 
Indočiňan a Japonec nebo Holanďan, Indonésan 
a Japonec na druhé straně. Národnostně jim byli 
Japonci jistě blíž, i když se dá předpokládat, že 
to s nimi myslili ještě hůř než Francouzi a že 
byli ochotni je vyssávat také mnohem hůř než 
Francouzi. Tak nebo onak, to však přece jen byli 
žlutí bratři. A proto je vysvětlitelné, že s nimi šli 
a dnes je vysvětlitelné, že chtějí svoje práva. Na 
druhé straně byly však docela jiné poměry, které 
každý zná a které sí již každý může sám doptali.

»Arizona Times«, velký americký časopis, ko
mentuje velmi nadšeně známou velkou řeč sv. Otce 
o potřebě obnovy našich sociálních řádů, prone
sené na náměstí svatopetrském k mužům Kato
lické akce italské a dodává pak ve smyslu pape
žově: »Komunismus se nepřekoná tím, že se po
bijí komunisté. Komunismus se překoná tím. že 
dnešní demokratický systém se učiní opravdu 
spravedlivým. Překonáme komunismus, budeme-li 
žít ve spravedlnosti, zajistíme-H slušné rozdělení 
pozemských statků. Není žádného pravého po
kroku, nesměřuje-li k tomuto clil "a není možný 
mír, dokud nebude tohoto cíle dosaženo.«

Poláci vydali od konce války 3 miliardy zlotých 
na znovuzřízení zničených kostelů. Msgr. Majew
ski, světicí biskup varšavský, prohlásil na jedné 
tiskové ko-ferenr.'. že od konce války byly vy
dány 3 miliardy zlotých na znovuzřizenf polských 
kostelů zničených během války. V diecési varšav
ské bylo dosud 15 proč, kostelů opět otevřeno pro 
bohoslužby. Biskup dodal, že se právě pracuje na 
znovuzřízení 84 kostelů hlavního města a 34 ko
stelů v ostatních místech diecése, jež všechny 
byly zničeny válkou.

Konce naši humanity. Je známa aféra dvou 
anglických novinářů na slovenském pomezí u Bra. 
tislavy. Několik našich úředních zpráv sice pro
hlašovalo. že to byla maličkost, skoro nic, ale 
nebyla to přece jen tak nepatrná maličkost, jak 
vysvitá odjinud. Je do dvojnásob smutné. Totiž, 
protože to nebyla maličkost za prvé, a za druhé, 
že můžeme tak málo důvěřovat úředním zprá
vám. Podle londýnských zpráv nejen oba novi
náři. ale I žena jednoho z nich byla tělesně tý
rána. Winocour, zástupce šéfredaktora svého li
stu, dostal rány do měkkých končin těla, Auers- 
bach do tváře. Jestliže členové SNB jednají takto 
s cizími novináři, za nimiž stále stoji ohromná 
světová říše, jak asi jednají s lidmi domácími, 
kteři nemají žádné tak mocné pozemské záštity? 
Jak to říkáme v nadpisu, jsou to smutné konce 
naší humanity a zase nová ukázka, jak bezcen
ným se stane lidský život, nediváme-li se naň v 
perspektivě Boží. Bývaly doby, kdy se celý svět 
bouřil a byl vzrušen pro jediného člověka, jemuž 
se buď domněle nebo skutečně děla křivda. Cim 
více však je v tomto světě ticho po Bohu, tím 
více tam řvou stále rozpoutanější barbarské pudy,

»Nevděčný a slepý národ«, tak a podobně sly
šíte v poslední době naříkat nad nezájmem na
šich širokých vrstev o kulturu, na př. o velkou 
výstavu umění Alšova, která se právě koná na 
Slovanském ostrově. Jaké jsou příčiny tohoto ne
zájmu? Celkový materialistický duch doby. Dlou
ho trvající tažení proti pravému náboženství nese 
své ovoce. Z náboženství žije všechna ostatní kul
tura, která se po zničení náboženství stává pro
tivným prázdným slovem, rostlinou s podťatými 
kořeny. Nezájem o Alšovu výstavu pochází snad 
ještě ze dvou jiných příčin: Jednou je právě pří
lišná popularita Alšova. Aleš je tak znám s tolika 
jiných stran, že sl snad normálně vzdělaný Cech 
řekne, že sl nelze představit, co by z Alše neznal 
a proto se nezajímá příliš o jeho výstavu. Druhou 
příčinou je. myslím, zvláštní Alšův romantismus. 
Pro něho byl staročeský, zejména venkovský ži
vot hotová Idyla. Z tváři děti í pantátů, venkov
ských dívek i rytířských jinochů na vás sálá tolik 
dobroty, čistoty, nadšeni a pohody, že se vám 
z toho točí hlava. A když to pak trochu srovnáte 
se strašným dneškem, zdá se vám to jaksi ne
pravdivé, neskutečné, cítíte, že český problém je 
komplikovanější než jak sc jevil Alšovi a jeho 
době. A tak, ačkoliv máte Alše rád pro jeho 
vlastní dobráctví, přece jenom jste na rozpacích, 
co vlastně může pro dnešní dobu znamenat.

PASTÝŘ SVÉMU LIDU.

První pastýřský List J. E. ThDra Josefa Hloucha, 
biskupa českobudějovického, vzbudil mezi kněžstvem 
1 mezí věřícími neobyčejné živý ohlas, takže si vypro
sili jeho zvláštní vydání. List právě vyšel jako vkusná 
brožurka v křídové obálce, jež je-ozdobena biskupo
vým portrétem a má nápds: Pastýř svému lidu. Výtisk 
stojí 1.50 Kčs. Expeduje Edice Petřínům, České Budě
jovice.

Ve Stodůlkách u Prahy posvětí J. E. njd. 
Dr. Josef Heran, arcibiskup pražský, nový velký zvon 
v neděli dne 19. října v půl 4. hod. odpol. Při slav
nosti účinkuje Saieslánská hudba z Prahy-Kobylis. 
Pro účastníky z Prahy doporučujeme cestu pěšky, kte
rá trvá od konečné stanice elektr. dráhy č. 9 v Mo
tole pouze 40 minut.

Z administrace: V poslední době sl nám někteří 
stěžují, že nemohou dostat KATOLÍKA v kostele nebo 
v prodejnách, že Je brzy rozebrán. Doporučujeme 
těmto zájemcům, aby nám oznámili svoji adresu, na 
kterou jim budeme zasílat! pravidelně náš list přímo. 
Adr.: KATOLÍK, Praha IV., Hradčanské nám. 8 (tel.
817-70).

Lékaři a medikové oslaví svátek svého pa
trona sv. Lukáše společnou mší sv. a sv. přijímáním 
v sobotu 18. října 1947 v 7 hod, ráno v kostele Panny 
Marie Sněžné v Praze II., Jungmannovo náměstí. Po 
mši sv. v sále Studia Catholics přednáška P. Dr. J. Ev. 
Urbana OFM.

Společnost sv. Lukáše a medická sekce CLA.

STUDIUM CATHOLICUM v Praze II., Jungman- 
novo nám. 18 - Veni Sanote bude v neděli 19. října 
v kostele Panny Marie Sněžné v 19 hodin.

* Na p ro p i j ici katolického tisku pošleme Vám 
starší čísla KATOLÍKA sdarma. Objednejte na adr.: 
KATOLÍK, Praha IV., Hradčanské náměstí 8.

ár Katolická rodina koupí menší vilu nebo Její část. 
Výměna většího bytu a ůstř. topením v Pra re-Buben
či jest možná. Nabídky pod zn. »Klid - lka 117« do 
adm. L L

Vychovatelům
Vzpomínám, proč jsem si vyvolil dráhu učitelskou, 

proč Jsem si volil dráhu profesorskou, proč jsem chtěl 
být vychovatelem. Marxismus by mně odpověděl, že 
člověk. Jehož rozhodováni určuji hospodářské poměry, 
se vždy rozhoduje z důvodů materiálních. Ze každá 
ctnost Je »ctností z nouze«. Katolictví však hlásá, že 
pohnutky lidského jednání mohou být a bývají jiné, že 
dobrému člověku stačí poznat někde nějaký nedůsta
tek, pouhou potřebu pomoci, aby se již pioto, z lásky 
k dokonalosti rozhodl pomabat, zdokona.ovat, .zupnio- 
vat vše kolem sebe, především lidi, a na co stačí. Vy
právěli mi učitelé, vyprávěli mi proícsoři: proto jsme 
se rozhodli pro své povoláni, že Jsme chtěli, aby naše 
mládež měla lepši vychovatele, než Jsme měli my, 
abychom měli příležitost dát co nejvíce mladým lidem 
základní poznatky o světě kolem nás, o Životě, o člo
věku a jeho cilL To byla pohnutka našeho rozhodování 
dávat, dávat sebe, a viru v život mladým lidem. 
Věděli Jsme, že hospodářsky si svým povoláním nepro
spějeme, věděli jsme. Jakou námahou Je být vycho
vatelem, Jenž by miloval své žáky, i když ho napa
lují až běda.

To věděli všichni vychovatelé, když se rozhodoval) 
pro svůj vychovatelky uděl. Znali těžkosti, aie ne- 
prožili Je. Když je prožili, byli mnozf zklamáni a ne
vydrželi ve svém rozhodnutí, být vždy nejlepším vy
chovatelem. Zklamáni nevděkem a nerozumnosti svých 
žáků, znechuceni tim, že shovívavosti ztratili svou 
autoritu, přishostí ji nenabyli. Tak se stalo, že mnozí 
po prvních zkušenostech uchýlili se ke dráze svých 
předchůdců, kteří si odučili ve třídě svůj předmět, 
a nestarali se o nic Jiného, než aby žáci pod trestem 
zapsání do třídní knihy se chovali v jejich hodině 
tiše, aby vždy byla připravena mokrá houba a suchá 
křída a ne naopak, a aby svou třídu alespoň Jednou 
za čtvrtletí přezkoušeli. O své žáky se nestarali, a byli 
odstrašujícím příkladem, jak učitel a vychovatel vy
padat nemá. Před prázdninami Jsme zápasili o refor
mu organisace Školství, aby se nestala takovou, že by 
zamezila reformě výchovy same. Dnes nám Jde o to, 
výchovu, samotnou výchovu znovu formovat, formo
vat Ji podle principů života, podle cíle člověka. Ne
myslím, že všechno na školách Je špatně, ale Je lam 
málo toho dobrého. Mělo by ho být více, ale je tam 
Ještě. Máme Ještě vychovatele, kteří Jsou svým žákům 
zářným příkladem, vychovatele mravné, přísné, a prá
vě proto od svých žáků oblíbené. Jsou Ještě kanuri. 
kteři vědí, že autoritu u svých žáků získají především 
tím, že jim samým Je mravní zákon autoritou, že se 
sami dovedou ovládat a zachovat si v každém pří
padě suverénní Jistotu, že svůj zákrok ve třídě mys
leli ve prospěch žáků: jsou kantoři, kteří vědí, že zá
jem o věděni vzbudí u zákú tím, že Jim předevdm 
nastíní celý rámec poznání lidského, že vědění zna
mená znát svět kolem nás, s nímž denně a stále při
cházíme do styku, a zmocňujeme se ho právě tím, že 
poznáváme, co Je, odkud Je a k čemu zde je. Jsou 
kantoři, kteří pres všechny dočasně neúspěchy a těž
kosti dovedou sl zachovat živou lásku k mladým 
lidem, dovedou se vzepřít ubíjejícímu hlasu, aby se 
stali pouhými námezdnými dělníky státu, jpnž by Jim 
platil hodnotu odpracovaných hodin, a vědí, že to, co 
dobrého v mladých lidech probudí, nikdo Jim neza
platí, a co v nich ubíjí, nikdo jim neodpustí. Jsou to 
kantoři, kterým nezáleží, kolik jim co vynese, ale be
rouce si přiklad z. života Kristova, učí své žáky pří
kladem i slovy, jak být člověkem, který nežije pro 
své pohodlí, nýbrž pro zdokonalení života svých bliž
ních. Jsou to kantoři vpravdě katoličtí, kteří takto 
chápou svůj vychovateiský úkol. Avšak i ti nenachá
zejí často dostatečné vhodné prostředky, které by za
ručily úspěch úměrný jejich dobré vůli. Nevědí mnoh
dy o dobrých zkušenostech svých kolegů.

Poznání těchto nedostatků sdružuje Již nyní vše
chny vychovatele, milující své svěřence, tímto společ
ným vědomím. Je to však spětí Jen duchovní, které 
volá po upevnění osobním seznámením, společném 
hledáni a nalezení východiska. Jak odstranit nedostat
ky na poli tak závažném, jako Je výchova nových 
generací našeho národa. Proto, a nejen pro vyslech
nutí několika přednášek pro vychovatele, voláme po 
semknutí všech vychovatelů, učitelů, profesorů 1 ro
dičů, všech vychovatelů dobré vůle.

Ctirad Rusek, 
škol. taj. Ústředí KA.

Program
vychovatelských přednášek, konaných v roce 1947/48 

ve Studiu Cathollcu.
22. X. 1947: Albert Vyskočil: Myšlenková, nábožen

ská a sociální problematika současné doby a vyme
zení kritických bodů v« výchově.

5. XI. 1947: Dr. A. Pavelka: Přítomné vztahy mezi 
katolickou vírou a mezi noetlkou, ethikou a přírodo
vědou.

19. XI. 1947: prof. Pavelka: základy rozumového 
myšlení.

3. XII. 1947: Dr. F. Šilhán T. J.: Pojetí, nutnost a 
cíl výchovy dítěte,

17. XII. 1947: Dr. Júllus Spánik (Bratislava): Vý
chovné normy.

FILM
Pro všechny:

Nerozumím. CS. Krátký film o osudech a utrpe
ních navrátivšího se letce při hledání syna zavlečené
ho okupanty do německé rodiny. TT.

Diktátor. USA. Satirická komedie o německém na
cismu, kde Ch. Chaplin výstižně zachytil hlavní před
stavitele německé vládnoucí třídy. Jinak neinformo
vaný občan, neznající mentalitu německého národa, 
mylně se domnívá, že tento národ je průjněrné do
brý, žijící v romantickém prostředí, ale svedený, .kte
rého lze přetvořit, když se mu začnou hlásat demo
kratické a lidské zásady. Film mě! své velké posláni 
ve válečných letech a má Je dosud i pro mnohého 
dnešního člověka. I.

Pro dbspělé:

Herecké mládí. CS. Krátký film o učebném postu
pu na dramatické škole "od začátku až po vystoupení 
na skutečném divadle. II.

Parohy. CS. (S výhradou.) Veselohra ■ dějem 
z konce minulého století o žárlivosti mladého ženicha. 
Komické scény vznikají zde vesměs z hlouposti a ome
zenosti postav filmu. III.

V Klárově ústavu slepců v Praze TII-131, Klárov L 
v kapli sv. Rafaela, bude sloužena dne 24. října v pa
tek v 8 hodin ráno mše svátá s promluvou. Krásné 
malby ústavní kaple jsou velké většině Pražanů ne
známy. Nyní, kdy kaple je zřídka kdy otevřena, je 
vhodná příležitost seznámit se a těmito malbami.

Vychází s církevním schválením.
Dobrovol. příspěvky na vydáváni časopisu jsou vítány. 
Vydává Svatováclavská Life v Praze IV., Hradčanská 
náměstí 8. — Telefon 817-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází týdně. — Předplatné na celý rok 
Kčs 70.—, Jednotlivá čísla Kčs 1.50. — Poštovní spoři
telna Praha 208.401. — Ridí P.'Adolf Kajpr T. J. 
s redakč. kruhem. — Odpovědný zástupce listu Josef 
Bláha. — Používání novinových známek povoleno 
ředitelstvím pošt ■ telegrafů. — Dohlédatí pošt, úfad

Praha M. — Vytiskl Zivnotiak v Praze KEL



KATOLÍK
R O Č N Í K X. • V PRAZE DNE 26. ŘÍJNA 1 9 4 7. •  ČÍSLO Kčs 1,50.

Kr i et lí c _ Vricfnc V ». A 1 Mosaika v cařihradském chrámu Boži Moudrosti z konce IX. stol.,
riSIUS raniOKraiOr^ NUSIUS ixrai objevená před nemnoha lety. Císař Lev IX. Moudrý, se hlani zde přeí 

Králem nebe a země (v otevřeném evangeliu, které Kristus drží, je nápis: Pokoj vám! Já jsem světlo světa). (Bohu a Kristu řikámc 
vždy Král, nikdy Císař, ačkoliv by se zdálo, že císař je více než král. Císařství však vždy znamenalo jakousi různorodou, uměle udržova

nou moc, kdežto v pojmu král je obsažena jednotnost, přirozenost a otcovskost jeho moci.)

Z prvního pastýřského listu njdp. biskupa budějovického
Pokuj Vám! Božím řízením a rozhodnutím 

Svaté Stolice byl jsem, ač tak nehoden, 
ustanoven Vašim biskupem. Přijali jste mne, 
drazí spolubratři a lide, s tak nelíčenou 
upřímnosti a vděčnosti Pánu Bohu a Svaté
mu Otci, že nemohu než volat: Bože, chvá
líme Tebe! Velebí duše má Hospodina! Při
jali jste biskupa, o jehož příchod jste se po 
7 let modlili. Bůh Vám odměniž Vaše při
vítáni. všechna Vaše blahopřáni!

Přicházím ve jménu Páně ujmout se mi
lionu nesmrtelných duši, vzít si na starost 
blahp kněžstva i lidu této diecése. Když jsem 
byl svěcen na biskupa a ležel na tváři na 
stupních oltáře, nabídl jsem se Pánu Bohu 
za Vás, nežit sobě, nýbrž Vám, bytí Vám 
stavitelem mostů k většímu blahu, k větši 
cti a slávě Boži a k větši jistotě spásy Va
šich nesmrtelných duši. Přijímám Vás z pro- 
bodených dlani Ježíšových a jsem si vědom, 
co mi Ježiš při tom říká: »Já ovce miloval a 
život za ně dal...« A tak nesu srdce otcov
ské, v němž má každý <áti hnízdečko, nej
větší ten, kdo nejvíc trpí a nejvic Božího 
milosrdenství potřebuje. Nesu všechnu schop
nost přemýšlet, co pro Vaše duše vykonat, 
na jaké pastviny je zavést, aby jiní dobře 
bylo.

Program mého biskupství je dán dějina
mi všeho, co nejkrasšiho lidstvo od pádu 
prvních lidi má: Skrze Marii kJežiši!" 
Maria znamená záblesk požehnáni do chvíle 
prokleti, slib odpuštěni, život ve chvíli, kdy 
vyřčen trest smrti. Maria je svět vítězství 
dobra nad zlem. Marie je stálé voláni po
korné čisté obětavé lásky. Dostat zlo pod 
patu, duši odit Bohem, aby se stala marián
sky plodnou! Neposkvrní-li nás žádná vina, 
žádný kříž nás nezlomí. Vysvobodit duše 

, z prokleti pochybeného života, poskvrněné 
lásky, rozvráceného manželství, z výčitek 
jaké se zvedají nad troskami každého dne, 
jenž byl prožit bez Boha — jako by Boha 
nebylo! V době, kdy se zachvělo lidstvo v zá
kladech, kdy úpadek mravnosti na základech 

hlodá, kdy je vše ve varu přerodu, je nutno 
miti pevnosti dobra, charaktery! Tu se zje
vuje Matka Boží Neposkvrněná, vznešená, 
která pod křížem stála — stabat Mater — 
jako živý hlas volající: Jen čistý je silný, 
jen čistý je krásný, jen čistý nezradí Jestli
že odvrat od Boha, nedbpní jeho přikázáni 
vydává jednotlivce i celek na pospas všemu 
trápeni, pak idea mariánská znamená pří
chod dobra se vším požehnáním. Maria zna
mená cestu, jakou se k nám nebe sklonilo, 
příchod milosrdné, svaté lásky.

Drazi diecésáni — jsouce mariánsky čisti, 
silni, dobrotiví, dospějeme k Ježíši, jediné 
záchraně lidstva v opětné době úzkosti, 
obav, co přinese budoucnost. Maria zavede 
nás ke kříži, který jediný stojí, když je zmí
táno lidstvo, protože na křiži v umíráni mi
luje nás a v lásce umírá Ježiš. Ježiš zna
mená spojeni božského s lidským. Cim vnitř
nější bude naše spojení s Kristem, tim více 
země, stižená slzami a bědami, bude miti vá
noční radosti velikonočního vítězství a let
nicového posvěceni.

Ježíš přišel, abychom žili! Nedívejme se 
na náboženství jakc na vedlejší zájem člo
věka. Kdykoliv slyšíte Ježíše mluvit o nej
důležitějších pravdách, vždy se setkáte se 
slovem závratné výšky a hloubky: život! 
A to slovo rr.ůže miti obsahem moře blaha 
nebo moře slzí.. O život tu jde, pravý život. 
Nemá-li se svět státi hotovým ptklem, musí 
mu zářit pravda Kristova, láska Kristova, 
Kristova moc! Vim, drazí diecésáni — když 
se řekne slovo »život«, nejeden zaslzi. Máš, 
bratře, sestro, těžký život! Nuže, pojďme 
k Ježíši s onou žíznivou touhou, s jakou 
chceme žit a životu to nejkrásnějši dát. Bu
deme odpovídat za každou chvilku života — 
chtějme životu vtisknout pečet. že jsme všu
de byli libou vůni Kristovy lásky, pokory, 
obětavosti. Proto zpět ke svatostánkům, kde 
je živý Ježiš, k oltářům, na kolena k jed
nomu: Věřím, k volání: »Pane, zůstaň s ná
mi!« At nejdeme životem tak strašně sami! 

— Ježíš znamená závazek pro lidstvo. Buď 
lidstvo přijme jeho ideály a bude žit, nebo 
vše krásné zhyne. Po letech rozpoutaných 
vášni, v době, kdy ztvrdla lidská srdce, ne
přestává Ježiš — Ukřižovaná láska hlásat 
svou metodu: t. j. způsob, jak spasit svět. Je 
to oběť lásky za druhé! Bez oběti se nic ne- 
zbuduje, nic se nezvelebi a neudrží. Bez 
oběti za druhého mizí štěstí rodin, hyne hos
podářství obci, blaho země. Ne tedy násilí, 
úskok, lež, krádež, nýbrž láska, oběť, pravda, 
poctivost, láska k Bohu, která je jedinou zá
kladnou pravé lásky bliženské.

S timto programem jdu ke všem vám. Jdu 
k nejmenšim, abych za Vás, miláčkové Srdce 
Páně, prosil dospělé. Andělé Vaši patří na 
Tvář Otce nebeského. Jste dětmi Božimi. Co 
kdo pro vás vykonal, vykonal pro Boha. 
I sklenice vody, vám daná, získá odměnu. 
Ale běda bude tomu na Božím soudě, kdo 
by vám dal špatný přiklad. Jménem Vašim 
spinám ruce k Vašim rodičům, aby Vás vedli 
k Bohu, aby Vás naučili základním pravdám 
svaté viry, aby Vás naučili pracovat, a hlav
ně skromně žit, zvláště pak aby Vám uká
zali, jak se má jednat, žit, abyste byli časně 
a věčně šťastni. A kdybych Vašim jménem 
zapřísahat měl, pak zapřísahám při velkém 
dni soudném, který nás čeká, aby Vám ni
kdo nikdy nikde nic zlého neukázal, neboť 
je velké neštěstí, když se květu života do
tkne mráz zla. Kdyby naše děti v rodinách 
viděly jen co svaté a krásné, co světců by 
byio! Prosím za nenarozené. Maji nesmrtel
nou duši, chtějí žít a oslavit Váš rod a naši 
zemi. Snad mají velké nadáni, velké věno 
oro život, budou Vaši oporou ve stáři a ra
dosti na věčnosti; neberte jim život! Je hroz
né, hledat radost, pohodli, úlevu za cenu ž i- 
v o t a druhého. Je lépe mít mnoho životů 
na starosti, než jeden na svědomí. Je nás 
málo! Kdyby byl lid dbal zákona Božího, 
bylo by nás dnes několikrát víc.

(Pokračováni příští.)

Toto je nepopiratelným faktem: Ve 
středověku. zbožnost nepřeplňovala právě 
srdce. Lidé chodili k svátému přijímání 
velmi málo a zřídkakdy se zpovídali. 
Mnohá mravní bída pustošila tehdy křes
ťanstvo, a přece království Kristovo nad 
tehdejším veřejným životem existovalo 
naprosto jistě. Když pak přišla renesance 
a reformace, byla vykonána nesmírná 
práce za účelem obráceni a pokřestaněni 
jednotlivých, duši; úsilí duchovních spiso
vatelů v 16. a ještě více v 17. století 
v tomto směru je úžasné. Naproti tomu 
stát, společnost, veřejný život a mravy 
společnosti se posvětšiuji stále vic a vice 
a jsou stále laičtější, stále méně křesťan
ské. Ježíš Kristus již není prohlašován za 
krále lidstva. Je nepochybné, jak na to 
podivuhodně upozornil T ev XIII. již od 
začátku své vlády, že duch křesťanství 
byl popřen obzvláště ve dvou oborech: 
v oboru filosofie, proti čemuž měla rea
govat jeho encyklika Aeterni Patris, a 
v oboru hospodářském, do něhož měla 
přinésti nápravu encyk’ika Herum Nova
rum, která chtěla rozluštili sociální křísí' 
a skrytá nebezpečí, pro která většina teh
dejších lidi byla slepá a kterou zuřivě po
pírali přívrženci starých liberálních ná
zorů.

Svátek katolické akce
S.átok Krista Krále, nejmladšf z velkých clinl- 

sek liturgického roku, je pokrokem i renesanci. 
Je pokrokem, který charakťerisuje život a pro
gram katolicismu XX. století. V době. kdy se 
svět potácí cd katastrofy ke katastrofě, protože 
.se nenechal obrodit evangeliem, v době, kdy 
z defenslvv několika posledních století zbyla jen 
menšina opravdových křesťanů i v zemích ti
síciletých katoťckých tradic. >v době Bařabášo- 
vé< <byl psk Barabáš lotr...) se ve zbytku věr
ných rodí nový život: věřící inteligenci.'studen!!, 
mladí křesťanšti dělnici, prosté 1 vzdělané ženy, 
všichni si uvědomují: My jsme Církev, my j3nie 
Živým! údy a orgány velikého těla Kristova, my 
jsme cdoovědnl za jeho pozemskou budoucnost a 
lim i za budoucnost světa. Z doznívající tradice 
a jejího hájeni přechází e'Jta katolických laiků 
k nové duchovní ofensivě. Kristus musí kralovat 
v srdcích, v rodinách, ve společnosti, ne snad po
litickou mocí svých pozemských zástupců, ale 
silcu své pravdy, své lásky a své milosti. A to
muto spontánnímu hnutí laického apoštolátu vy
cházejí s plným pochopením vstříc papežové naší 
doby, vidi v něm veliké charisma Ducha Svaté
ho. který je stále živou a oživující duši celého 
těla Kristova, vybízejí k jeho všeobecnému rozší
řen' a k jeho učlnnění v soustavnou práci laiků O’d 
vedením biskupů. Tak vzniká nejmladši. nefžl- 
votnejšj a dnes néjpotrebnějši útvar církevního 
života, aktivní a organisovaná účast laiků i.a 
hierarchickém apoštolátu Církve — katolická 
akce. Pontifikát Pia XI. nebyl ani počátkem 
ani ukončením tohoto živého proudu katolického 
života — jen velký ignorant můž- věc takto 
’Odbýt!« — znamenal jen promulgacl toho, co 
v elitě světového katolicismu kvasilo již před 
ním. a zároveň bohatý a dlouho ještě nevyčer
paný program do budouonosli. program, k němuž 
se výslovně vrací Pius XII. v řadě svých úřed
ních i neúředních projevů. Nicméně má Plus XI. 
nesmrtelnou zásluhu, že jako hlava Církve po 
prvé zcela jednoznačně vyslovil to, co na vyslovení 
čekalo. A byl to také Pius XI.. který dal novému 
hnutí i liturgické posvěcení založením nového 
svátku Krista Krále. V jeho myšlence to 
byl především svátek katolické akce a tak j.j mu
síme cháňat! I dnes. Zdá-li s? «nod nêk’mu. že 
tato pojetí myšlenku svátku příliš ochuzuje a zu
žuje. pak je to známkou, že nepochcpll hluboký 
theologický základ katolické akce.

Snad sí to lépe uvědomíme, když si připome
neme, že tento pokrok — jako tolikrát v dějinách 
kultury l nábženstvi je zároveň rrneranct. 
V dějinách katolické Církve už jednou byla doba, 
kdy byli křesťané nepatrnou meni'nou uprostřed 
pohanského světa, menšinct^ nenáviděnou , a pro
následovanou. a kdy se přece hrstka posvěcených 
1 laických apoštolů, plna svátého nadšení a nad
přirozeného optimismu, vydala na výboj navzdory 
všrm zdánlivě nepřekonatelným překážkám: ša 
dobývat svět slovem pravdy, skutkem lásky a 
svědectvím krve — pro toho, který jí byl v pro
stém prvotním zřvni Pánem a Králem, božskou 
Hlavou, jíž cna byla tělem; hlásala jeho slovo, 
bojovala a umírala pr.i jeho království, volala 
k němu: »Ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Král, 
ty jediný jsi Pán«, a s ním také zvítězila. Byla 
to právě první století Církve, doba mučedníků, 
ale též doba nesmírného laického apoštolátu a 
doba, kdy v ohnisku křesťanské zbožnosti zářila 
postava Krista Krále. Katolická akce nechce a 
nemůže býtl nějakým mechanickým kopírováním 
prvotní církve — to by byla naivnest, zavánějící 
protestantismem — ale chce a má býti renesancí, 
moderním obrodným hnutím, inspirovaným záři
vým vzorem apoštolů a prvních křesťanů. Ne na
darmo je j.'jim patronem sv. Frantlš k z Asslsl, 
světec, který bez nejmenšiho bludného příměsku 
vyvolal podobnou renesanci ve své době a který 
napřed sám s prvními druhy a později svým tře
tím řádem vykonal veliké dílo laického apošto
látu.

Chceme-li tedy přiměřeně oslavit svátek Krista 
Krále, musíme se zamyslit nad důsledky, které 
z naznačených skutečností plynou pro nás. české 
katolíky, v přítomné chvíli. Nezapomínejme 
zvláště na to, že v pojmu katolické akce je nutně 
rbsaženo jednak hnutí, jednak organlsace. Oboji 
nutně. Hnutí je úkolem naší výchovy a sebevý- 
výchovy, organlsace sama je nevytvoří. Ale hnuti 
bez organlsace by zůstalo roztříštěné; mohlo by

(Pokračováni na str. 2.)
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Svátek katolické akce
(Dokončeni se str 1.)

se 3táti, že by se různá jeho ohniska buď vůbec 
isolovala nebo místo apoštolátu mezi nevěřícími 
vzájemně střetala v přetahováni několika věří
cích; a hlavně by to nebyla církevním posláním 
a pověřením posvěcená účast na hierarchickém 
apoštolátu, nebyla by to katolická akce. Hnutí 
,vyohází zdola, organisace shora. Někde uprostřed se 
musí setkati. K tomu je třeba pilné práce k získání 
vzájemné evidence, ale také značných předpokladů 
mravních, zvláště vzájemné lásky, pokory a posluš
nosti k biskupům. Dnes je třeba vždy a všude 
Jiti do důsledků za věcí a neochromovatl prá
ci osobními, místními nebo řrakčniml předsudky. 
A při tom všem je třeba bratrské otevřenosti, 
nikoliv intrik; osobni dohovořeni bývá nejůčin- 
nější.

Abychom překonali všechny' lidské slabosti, 
které dosud u nás stoji v cestě dokonalé katolic
ké akci, otevřme zvláště v poslední neděli říjno
vou doltořán svá srdce Kristu Králi a jeho svaté 
vášni po spáse Udí a opakujme ve vroucí modlit- 
bě znovu a znovu jeho slova, která jsou heslem 
katolické akce: »Přijď království tvé!< 

Alexander Heidler.

Národní směna
a dobré sousedství v národě

JUDr. Václav Urban.

Na dny 25. a 28. října t. r. je opit stanovena 
národní směna. Vytrvalost, s jakou se znova a 
znova žádá od našeho lidu práce v nedělní a 
sváteční dny. kdy katolická část tohoto lidu je ve 
svědomí vázána zachovávat pracovní klid, nese 
poznenáhlu své ovoce. Lid, i katolický, bere po
malu tento způsob porušování III. přikázání Bo
žího na vědomí a mlčí. Mlčí, místo aby — jak 
kdesi říká E. Hello — opakoval svoji pravdu, 
když všichni opakuji svůj blud.

Je tomu již asi měsíc, co se po prvé objevila 
v »Mladé frontě« zpráva o chystané národní 
směné mládeže. Zpráva vyšla, a nikdo se ne
ozval. I vyšla za nějakou dobu v naléhavější 
formě. Potom byly vytištěny propagační pla
káty. na nichž je vyobrazena postava s lopatou, 
jež naznačuje, že dne 26. t. m.. to jest v neděli a 
ve svátek Krista Krále, bude národ dobrovolně 
konat nádenickou práci. Touto prací, kterou 
Tvůrce v den sváteční svému tvoru již v desa
teru výslovné zapověděl, bude se přispívat 
k záchraně národa.

Co tedy na to říci? Opět to, co bylo již dávno 
řečeno; »Nestaui-li Hospodin dům. marně se 
lopotí, kteří jej stavějí.« A tento dům Hospodin 
určitě nestaví, protože Hospodin má v nená
visti práci člověka v den sváteční.

Dále však možno říci ještě toto; Oryanlsování 
pracovních směn na nedělní a sváteční dny je 
nevlídný, ne-li nepřátelský čin vůči katolické 
části našeho obyvatelstva, poněvadž tato se buďto 
přímo nebo nepřímo k účasti na těchto směnách 
proti svému vnitřnímu přesvědčení donucuje, 
anebo se staví do takového světla, jako by se na 
své náboženství jen vymlouvala, zatím co nechce 
pracovat. A ti, kteří pracuji, vypadají pak jako 
iediní horlitelé o blaho národa, jako jeho jediní 
budovatelé a praví vlastenci.

Nemůžeme jinak, nežij se domnívati. že je loto 
počínání záměrné a že má věsti k zdiskredito
váni křestanské větve národa. A neni-li tomu 
tak, pak nemohu pochopit, že se organisátoři ná
rodních směn nedělním a svátečním- směnám 
sami zdaleka nevyhýbají, neboť nemohou iinak 
uniknouti podezřeni, že tyto směny dávají na 
neděle a svátky schválně. Vždyť dvě soboty by 
vydaly právě tolik jako sobota a neděle. A tehdy 
bu bylo možno počítat s účasti celého národa.'

Jde tedy více o to, aby směna byla v neděli, 
anebo o to, aby se jí zúčastnil celý národ? Zdá

28. říjen - den svobody
28. říjen zůstane navždy pro každého pravého 

Cecr.a skutečným dnem svobody. Tu a tam. zcela 
ojediněle se ozve ještě i mezi námi hlas, tesk
nici po starém Rakousku, dva tři takové ano
nymní hlasy jsme dostali za rok do redakce, ale 
to je skutečná výjimka zbytek dávných časů, 
protože proud dějin se nikdy nedá obrátiti zpět. 
A proto je 28. říjen den svobody. Ba. my by
chom měli dnes tento vzduch svobody vdecho
vat tlm radostněji než původní účastníci prv
ního 28. října, čím více jsme měli v nacistickém 
otroctví příležitost prožit, co to ie nesvoboda a 
co to je palčivá žízeň po svobodě. V pekle kon
centračních táborů jsme někdy uvažovali takto: 
Jakým hrdinou nám býval na přiklad Havlíček. 
S jakou úctou jsme vzhlíželi k jeho brlxenskému 
exilu. Ale jaký to rozdíl mezi jeho postavením 
tam a vskutku Tantalovými mukami, jimiž mu
silo projit tolik našich lidi, a to velkých, čistých 
lidi, za nacismu. Nesmírná by tedy měla být naše 
vděčnost za svobodu. Denně bychom se mäi za 
ni modlit a denně přisahat, že nedopustíme, aby 
se zase vrátily takové časy.

Leckdo si ovšem skepticky povzdechne, jak 
to udělat. A není to věru maličkost. Nedá se 
toho dosici žádnými psanými zákony ani smlou
vami nebo trestními ustanoveními, protože svo
boda. pravá svoboda, jest nejvyšší vzepěti du
cha v člověku, duch však je v nás spoután to
lika okovy hmoty, tolikerou tíži následků dědič
ného hřichu. Nejsme sami v sobě svobodni, jsme 
plni animálního strachu a ten z nás dělá zba
bělce vůči vyšším a otrokáře vůči podřízeným.

Můžete to sledovat na známém výroku A. 
Zápotockého, který hrozil nespokojencům z ÚRO 
že je pošle do dolů a na stavby. Celou filosofii 
byste z toho faktu mohli vyvodit.

Za prvé: A. Zápotocký byl také v koncen
tračním táboře. Jak brzy zapomněl na drahocen
nost svobody, po které tam jistě tolik toužil. 
A pak: Tolik se mluví o kráse práce, zeiména 
tělesné práce. A přece se tato tělesná práce zde 
znovu ukazuje v úloze trestu. Jak chcete potom 
mladé lidi přesvědčit, že to nebude poníženi, 
zvoli-li sí tělesnou práci, že mohou stejné sloužit 
vlasti a národu v dolech jako na universitě? Mu
síme opravdu dávat vice pozor na svá slova, ne- 
maji-li být mlácením prázdné slámy a chceme-li 
jimi opravdu dosáhnout; něčeho trvalejšího než 
chvilkové uspokojení mas.

A tak se zdá. že zase jenom věřící křesťan, 
věřící katolík zůstane opravdovým obhájcem 
svobody, že jen on bude moci opravdu vroucně 
oslavovati 28. říjen. Řekli isme, že strach ze svo
body má ten. kdo má strach vůbec. Kdo nevěří 
v ducha, jeho nesmrtelnost, jeho nespoutatelnost.

se, že doposud šlo vždy více o to, aby byla v ne
děli, i když se vědělo, že velká část občanů se jí 
proto nezúčastní. Nemohu uvěřiti, že by si to
hoto důsledku iniciátoři národních směn nebpli 
vědomi. Ale jsou-li si jej vědomi, jak potom 
dokáži národu, že jim jde opravdu o pomoc re
publice a nikoli o manijestaci, při níž nezáleží 
na tom. jak velká bude účast? Zve-U někdo 
hostu a chce-li, abp opravdu přišli, nepozve je 
přece na den. o němž již napřed ví, že je nepří- 
hodný?

Jest proto nutno si položití otázku; Záleží 
organisátorům národních směn opravdu na tom, 
aby přišli všichni občané republiky?

Jestliže jim na tom nezáleží, pak nejde o smě
nu národní, nýbrž o jakousi směnu marxisticko- 
socialistickou. na niž je nepřítomnost katolické 
větve národa snadno vysvětlitelná. Jestliže jim 
však na tom záleží, kterak vysvětli, že ji položili 
vědomě na den nepřihodný?

T. G. Masaryk kdesi pravil, že. pravda je 
vždy nejpraktičtější. Mysřim proto, že by bylo 
dobře i tady mluvit pravdu, neboť náš národ 

Kdo nevěří v Boha a v konečné optimistické vy
znění osudů světa a lidstva.

Tato praktická nevěra existuje také u lidí, 
kteří jinak věří takřka věrou hory přenášející. 
I u věřících se setkáváme mnohdy se strachem 
před svobodou, jenž se zvrhává v obdiv pro vše
lijaké diktatury, který pak plyne z pokřiveného 
názoru na člověka, že totiž je zkažený skrz na 
skrz a že jen pevná ruka může jej samotného a 
celou společnost lidskou zachránit před zkázou..

»My jsme se však nenaučili tak znáti Kri
sta.« (Efes. 4.) Pavel, největší apoštol Kristův, 
je zároveň největším hlasatelem křesťanské svo
body. Jistěže svobody ukázněné, přece však ta
kové svobody, o jaké se nikde linde lidstvu ne
zdálo. Právě naše generace, která prožívá or
gie otrokářství levého 1 pravého, by mohla o lom 
něco říci.

Jestliže je dnes římský papež v čele bojov
níků za svobodu, není to nikterak časový oportu- 
nismus, nýbrž je to jeho nejvlastnější posláni, 
posláni skutečně apoštolské.

Kristus nám kladl na srdce, že se máme kla- 
néti Bohu v duchu a v pravdě. Toho však jsou 
schopni jen lidé svobodni. Svobodni od hladu, 
svobodní od strachu. Můžeme proto pozdravili 
den svobody, můžeme jej pozdravitl srdečně i 
jako katoličtí křesťané, přes všechny stíny, kte
ré na příklad v náboženském ohledu tato svo
boda přinesla. Svoboda ovšem není nikdy zabe
zpečena jednou pro vždy. Ani pro národy, ani 
pro jednotlivce. Kolem nás i v nás je stále tolik 
činitelů, kteří číhají na to. aby nás zotročili. To 
je ten proces svobody, ten boj o svobodu, volba 
mezi dobrem a zlem, hmotném a duchovnem, 
pravdou a lží. Jedině katolík má všechny pro
středky k tomu aby tento proces vyhrál, aby 
v tomto boji zvítězil. »Důvěřujte, já jsem pře
mohl svět.« k nám volá Kristus, volá k nám tak
řka se svého kříže. A my máme denně příleži
tost z tohoto Krista žít a jej přijímat. Jak účinná 
a osvobozující by pak musila býti naše modlit
ba za svobodu. Vždyť on by se ji vlastně mod
lil našem! ústy. Modleme se proto všichni ústy 
1 srdcem slova, která se Církev opravdu na úsvi
tu každého dne modlí, slova modlitby za svobo
du. za pravou svobodu dítek Božích, svobodu ply
noucí ze sjednoceni našich vůlí a našich činů 
s nejsvětější a nesvobodnější vůli: vůlí Krále 
nebes a země:

Posvěcuj a řiď. spravuj a veď dobrotivě. Pa
ne Bože, Králi nebes a země, dnes mysli a těla 
•naše, naše cítění, řeči a skutky podle zákona 
svého a v dílech přikázání svých, abychom nyní 
a na věky s Tvou pomocí zasloužili sprásu a svo
bodu. Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ na 
věky věkův. ak.

přemýšlí a nespokojuje se s argumenty, jež ne
přesvědčuji. Je-li tedy možno — a možno to je 
— uspořádat národní směny mimo neděli a svá
tek a přesto se vždy pořádají v neděli a ve svá
tek, nemůže nikdo býti na pochybách, že jejich 
pořadatelům, na účasti katolických občanů nezá
leží, z čehož pak nutně plyne dále, že jim nezá
leží na výsledku těchto národních směn. A ne- 
záleží-li jim na výsledku národních směn, proč 
tí/to směny vlastně pořádají?

Poděkováni. Při úmrtí našeho drahého manžela, 
otce a dědečka, pana Františka Essenthlera, poštovní
ho revldenta v Podmoklech I., dostalo se nám tolik 
projevů účasti, že není nám možno každému zvláště 
potféliovatl. Dékujeme tímto všem, zejména pp. kole
gům z poštovního uřadu Podmokly I.. p. řečníkům za 
tklivá slova rozloučení a uznání práce v Pánu zesnu
lého. jakož I všem, kteří ho na postednt cestě dopro
vodili. Náš vřelý dik patří též nábož. pohřebnímu 
ústavu MAKIANUM. pobočce v Podmoklech. za vzor
né a pečlivé vypravení pohřbu. Všem »Záplat! Buhl« 
Jménem veškerého příbuzenstva Josefa Essenthlerová, 
manželka.

Kdo bude nakonec 
vládnout?

Miloš Matula psal na počátku tohoto roku 
v »Katolíku« o světovém s áté, jehož myšlenka 
se vraci vždy v nové formě tim vice, čím vice 
jsou lidé přesyceni nevymotatelnýml spory o růz
né kousky a zákoutí světa, spory, během nichž 
se lidstvo stále vic zahořuje do chaosu hladu a 
bidy. Miloš Matula psal o světovém státě na zá
kladě úvah německého filosofa Theodora Hae- 
ckera. Haecker, jejž nedávno jeden švýcarský 
hlas nazval »snad nejvýznamnějši katolický mys
litel Německa v přítomnosti«. před krátkou do
bou zemřel. Jako svou »závěť« zanechal knihu: 
»Knihy dnů a noci«, sbírku úvah z let 1939 až 
1945. Je samozřejmé, že uvažuje o Němcích. 
Obraz; který o nich podává, je tim závažnější, 
že jej, jak jsme připomněli, podává jejich nej
významnější katolický myslitel.

Nedávno bylo mnoho rozčilováni nad tim. že 
generální sekretář francouzských radikálů, stra
ny to Daladierovy. prohlásil, že hlavním nebez
pečím Francie je dnes Moskva a ne Německo. 
Myslím, že toto rozčilování bylo oprávněné. 
Hlavni otázkou Evropy zůstává stále Německo., 
Třeba Německo zmirajici a svou hnilobou oira- 
vujicl okolí. Ačkoliv se netřeba báti, že je s nimi 
tak zle. Je třeba se báti, že se stanou lučavkou, 
že budoů. třeba skrytě, rozdmychovati již exis
tující rozpory mezi někdejšími spojenci, protože 
se jistě nevzdali naděje, že se mohou pomstit za 
svou porážku tim, že strhnou svět do nové kata
strofy. že na konec, až bude z Evropy a ze světa 
ješlě vice trosek, se snad přece stanou Teho pány.

Proto je důležito je znát, znát je pořádně, 
znát ie hluboce a bdít.

Obraz, který o nich podává Haecker. je tak 
tvrdý a řezavý. iak se s ním setkáváme ien v ně
kterých výrocích Heineho. Nietzscheho nebo F. W. 
Foerstera. Haecker jej ovšem kresli jako kato
lický. západní myslitel.

Němec je pro Haeckera odpadlík. Jeho odpad 
se. dnes projevuje ve všech následcích, které jen 
může míti. Jedna z jeho základních vlastnosti 
je zaryté Lpěni na vlastních myšlenkových kon
strukcích. zarytost. kterou považuje za origina
litu: jeho náboženský život je zkažen odpadem, 
jeho filosofie je zkažena idealismem. Jako žádná 
■líná lidská rasa ie proto vydán technice a me- 
chanisováni. bezmeznému sebepřeceňováni a se- 
bevyvyšováni. zmater:alisováni duchovna, kvan
titě. všemu dynamickému a vší vnějškové sile 
a moci.

Haecker ie vždy znovu zachvácen hrůzou.kdy
koliv si uvědomí následky tohoto zneužiti všeho 
lidského, duchovního a křesťanského. Vidi na př. 
na mládeži, jak celá kultura dvou tisíc let pro 
tak mnohé vůbec již neexistuje.

Všemu na vzdory však doufá, že tolo důsled
né sebevražedné uskutečňování zvráceného mýš- 
leni pohltí sebe samo. A že snad z toho vzejde 
lepší Doznáni, obrat a lepšf počátek.

Vidí, že celá ta včerejší strašná němerfká 
»Tüchtigkeit« — schopnost a výkonnost a vše
chny její úspěchy je v základech jen strašné 
převráceni křesťanství, převráceni ctností víry, 
naděje a lásky, v nejhlubším jádře že to je po
pření nejvnitřnějšího křesťanského tajemství: 
taiemstvi nejsvětější Trojice. »Kažte dnes troj- 
jediného Boha a do ničeho jiného se nepouštějte. 
Již tím samotným rozdělujete duchy a nutíte ie. 
aby se sami projevili nro nebo proti. Na iednom 
místě pak vyslovuje názor, že k vedení se na 
konec dostane ten národ, bez ohledu, k jaké rase 
patři, jenž »fakticky zachovává přikázáni troj- 
jediného Boha«.

* Na propagaci katolického tisku pošleme vám 
starší čísla KATOLÍKA zdarma. Objednejte na adr.t 
KATOLÍK, Praha IV., Hradčanské námčstí 3.

Výlet — nikoli pana Broučka — 
do Čech

Letos o prázdninách bylo na Slovensku mno
ho Cechů. Tolik, že prý tam skoupili, co se kou
pit dalo, tolik, že prý se slovenský člověk ptal, 
kde bere tolik českých lidi peníze, aby mohli při
jít na Slovensko ulcjkem i auty z nejvzdáleněj- 
šleh míst. Tak si na to nedávno stěžoval »Myja- 
vus« v »Dnešku«. Proti tomuto proudu od zá
vadu k východu, šla také jedna duše směrem 
opačným: šla se podívat po deseti letech ze Slo
venska do Cech. Zde vám vykládá, jak se tu 
cítila.

Od Šumavy k Tatrám na dovolenou, rekreaci, 
návštěvu rozvážely vás vlaky, míli; seděli, stáli, 
tiskli jste se v nich, valili se do nich, čekali 
s divým odhodláním nebo tupou resignaci na 
Strelv. Junáky a jiné, pojmenované i bezejmen
né; oči ztracené v modrých dálkách či ztrnulé 
představou právě prošlehlou. jak za nezamčený
mi dveřmi bytu v kuchyni žhne nevypnutý vařič 
a v koupelně zpívající fontána beznadějně zá
vodí s břeskným pochodem nepovšimnutého ra
dia z jídelny. Budiž vám odpuštěn neúčastný po
hled vstříc rychlíku s opačné strany — byl to 
slavný vlak! Mušketýra po deseti létech (rodu 
ženského — nedopatřením: pan farář s kmotry 
tehdy nějak popletli jméno), vezl náskok domů. 
Hýbal se lezl, šinul, plazil tak pomalu — jako 
každé vozidlo vrchovatě naložené očekáváním — 
že zatím z Wilsonova nádraží zklamaně odešla 
uvitaci delegace s připraveným plamenným pro
slovem. I spokojila se ztracená dcera skromné 
nlamnky lampiónového průvody uspořádaného 
na její počest lidem festivalovým. Nazitři — 
ujistivši se. že i za dne skutečně na obvyklém 
mistě » ... vzpíná kamenné své lokty plna krás 
Praha velebná, jak slunce jas královské ji čelo 
bleskem spíná, jak těch věž: věkem černých tíseň, 
kamennou tu české slávy piseň Červánek rtem 
purpurovým líbá...« shledala, že samet a perleť 
pohledu za řeku znatelně prohloubily tůn a za 

chůze městem na mnoha místech je hrdlo nebý
valé svíráno; člověku je nejlépe postát! tam sa
motnému. — Nato putovala dále k rodným vrš
kům (pan učitel o nich okázale tvrdíval. že patři 
k předhorám). Tam čas ovšqm plno známých 
tváří a hlasů odklidil do zahrádky zelené nebo 
jen ústního podání; vršky přimáčkl a vůbec ne
šetrně hospodařil s vnějškem, ale příhovor lidi 
i věcí zni srozumitelněji, plněji — zblízka, jak 
křeč prošlých let natrvalo smrštila spojivo a zpev
nila přilnutí k rodnému. Ale to všecko má málo 
společného se slovy. Nahlas lze říci jen nashle
danou.

Po návratu však se v kytici heřmánku a vřesu 
z domova tu a tam cibjevi skrytý hádek. Mali, 
neškodní, nechtějí uštknout, jen občas některý 
se vynoří, lichotně zkroutí v o'aznik a potutelně 
pokouši, až člověka svede, aby po něm zaopako- 
val jeho proč. Třeba:

Proč chvíle — tolikrát v představách proží
vaná — prvého probuzení do zvuků češtiny a 
jen češtiny přináší příchuť rozčarováni? Sluch 
uvyklý kromě melodické a rytmické slovenšliny 
většinou češtině rozhlasové (ne vždy vzorné, ale 
přece jen přijatelně kultivované) ještě před vní
máním obsahu odmítá řeč zaznívající z chodeb, 
z ulice. A během dne a dni zavile vyčítá: tato 
'beztvará, bezpřizvučná. nechutná sousta otráve
ně na jazyku převalovaná s hláskami spolyka
nými, nedořečenými. ieformcrvanýml. nečistě 
artikulované hlasem téměř nemodulovaným, co 
možná drsným a lhostejným — to je »chrám i 
tvrz«, o niž tak rádi slýcháme od jiných, že vté
ká do vědomi s lahodou i espritem vzácného ná
poje? Je už tak dávno, kdy denně stupňovaná 
neurvalost vůči ni pálila nás v každém nervu, že 
nestojí ani za pořádné otevřeni a zavřeni úst? 
Bývá-li slovenština s oblibou přirovnávána k ma
lovanému džbánečku. může být čeština vedle nl 
vázou nezdobenou, krásnou jen svým účelným, 
ušlechtilým, harmonickým, věky modelovaným 
tvarem. Proč má být nedbalým používáním po
valována. otloukána?

•

Aspoň maličko také o její náplni. Jste tak 
mili. úslužní k návštěvníkům, vy doma; i ke 
mne jste byli (dodnes vděčně vzpomínám vaši 
ochoty při mých půtkách s jemnými detaily líst
kového systému, který mi nesporně imponuje, ale 
maturitu z něho bych nesložila); proč v zápětí 
obrátíte se k spoludomorodci — strčil do vás 
nebo vám šlápl na nohu — s výrazem připomi- 
najicim nezasvěcená nejméně vztah krevní 
•msty? V obchodech, v tramvaji, na parníčku — 
odkud ten strach před jemným, milým slovem? 
Připomíná to výrostka, neotesaného z obavy, aby 
se nezdál nechlapským. Klackovitá léta demo
kracie? Nemíním propagovat ustavičně vyslovo
vané i provozované »ruky bozkávam. milostivá 
pan!« — dědictví .po »pánskom« národě (je nám 
dostatečně známo, jak maďarské »gavalierstvo« 
dovedlo mistrně zakrývat defekty kvalit)') — ani 
vžitá láskyplná, ale obecně sympatiemi nepod- 
kládaná. rčení lidu pospolitého ze svého okolí, 
kde třeba nahněvanému strážníkovi jste »duša 
moja«. »dušička«. Aie Slováci vcelku — nebrzdě
ní v šarmu vnitřními zábranami — jsou jaksi 
Šťastnější v získáváni přátel, snáze přesvědčuji 
o své nravdě. Ci u nás v důsledcích zásad á la 
»jednotlivec nic...« atd.. osobní kouzlo vyšlo 
z můdy? Nebude celek potom poněkud — nepří
jemný?

•
Za třetí — zdá se. že vlastně tolo mělo být 

prvé: proč jste tak pochmurní? Odpusťte, ale pH 
oovrchnim pozorováni se téměř nelišíte od ně
kterých zdejších »marlýrů«. kteři konec války 
přijali jako katastrofu osobni, společenskou, ná
rodní. Proč se tak málo radujete? Ne ofláálnt 
oslavováni a vychvalováni, skutečná vnitřní ra
dost. Z čeho? Ze života. Což nám nebyl po druhé 
darovén? Který zákon nám zaručoval, že přečká
me a dočkáme se? Kde je vděčnost dcery Jairo- 
vy? Mračna? Ovšem, a pořádně černá. Ale za
hnala už ponurá tvář a truchlivá řeč někdy po
hromu? Neni účelnější šetřit nervy svoje i bliž
ních? Poctivá snaha o pořádek ve svědomí, o sou
lad v rodině, o vlastni fair hru všude v našem 

dosahu — nemyslím, že o mnoho vic žádá od vět
šiny z nás dnes i zítra Někdo, v jehož rukou je 
všecko ostatní. Zápasem s vlastni slabostí a křeh
kosti lze bezpečně zesílit k uneseni skutečnosti, 
že mouka, omastek. pořádek, spravedlnost, sluš
nost. mir... zkrátka nic neni.

•
Teď ještě milým rodákům: proč jste při opra

vě kostela — je pěkný, můžete být pyšni — po
sunuli mřížku bliž k oltáři? Jen proto, aby sedm 
babiček mělo delší cestu ke stolu Páně? Ct ně
kdy také naplníte prostor lodi? Skoda, že jsem 
vás neviděla. A nad kazatelnou máte andělíčka 
s křižem, druhého s kotvou, jen třetí — chudin
ka Láska — nadále zůstal s prázdnýma rukama- 
Je to tnad přiznáni, že nic se u nás nezměnilo 
an, válkou, že »Pepršlek«. obecni ditě. zas by 
umíral v koutku stáje?

•
Mívali jste faráře »panička« — intelekt a 

choroba ho jaksi od vás oddalovaly. Přišel spo
řivý starý pán; leckdo ho okrádal, chalupnlce pa
soucí na jeho jeteli, chutě se pustila do potyčky. 
Kdo by uvažoval o jeho úsporách věnovaných 
ještě za života v skromné pens! pro dobro trpí
cích dětí? Přisel dalši. téměř kost z kostí vaší. 
■Vykr.vstalisovaná láska a dobrota. Pronajal vám 
většinu polí, žil prostě a jen pro vás. Naříkal na 
nepochopeni, v padesátce hotov se silami. Teď 
máte nového, moderního mladého člověka. Nemá 
poli ani domácnosti, stravuje se v hospodě. Po
stačí na motorce všude dojet, všecko zařídit. 
S mladou pružnosti vyrovnává se s požadavky 
doby, snaží se přitáhnout a Cirkvi vrátit inteli
genci. připoutat mladé, vzpamatovat dospělé.

Lidé, prosím vás. vysvětlete mi. proč bručíte 
i na toho?

•

Ptám se pro jistotu zase už z bezpečné vzdá
lenosti. redakce vám,adresu neprozradí. Ale 1 tak, 
moji mill doma, nic ve zlém: pravdu sobě huď- 
me... A vůbec: kdo haní, rád má. M. K.



Výklad na žalm 128
(K památnému dni 28. října.)

>Nebude-ll Hospodin stavětí domu: nadarmo 
pracují ti, kteříž stavějí jej. Nebude-M Hospodin 
ostfíhati města: nadarmo bdí, kdož ostříhá ho.< 
Už jsme jednou vzpomněli na pohnutí, jak nás 
zabolelo na podzim roku 1938 Čisti tato slova na 
bráně radniční, kam je vepsali naši pobožní před
kové; je to v Lanškrouné, městě tehdy od Cech 
odtrženém. Ale smiloval se Pán Bůh nad námi, 
podle slov předešlého žalmu stopětadvacátého: 
»Když navrátil Hospodin zajatectví Sienu, uči
nění jsme jako potéšeni. Tehdáž jsou naplněna 
radostí ústa naše: a jazyk náš plesáním. TehdáŽ 
pravili mezi národy: Veliké věci s nimi učinil 
Hospodin. Učlnilť s námi veliké véd Hospodin: 
jsme rozveseleni. »Ano, a oslavujeme své osvobo
zení nejen slavnostmi ve výročí samostatnosti. 
Usnesli jsme také »národní směnu« před tím. 
A tu tedy máme skutečné radost, že mimo »ná
rodní směnu< v neděli, byla přidána také mož
nost ji odpracovat jindy. Katolíci tedy budou vě
dět, jak si počínat, a kterak je napomíná oáš 
žalm:

»Daremné jest vám před svítáním vstávat!: 
vstávejte když jste poseděli, kteťíž jíte chléb bo
lesti. <■

Tak se stará přirozený zákon, zákon potvrze
ný na Sinaji, aby každý pracující člověk měl 
svoje právo na pravidelný svátečni odpočinek. 
A tento zákon se neruší žádnými okolnostmi. Ať 
jsou to kapitalisté, kteří vykořisťují nedělní a 
dětskoj práci, ať jsou to diktatury, které zavá
dějí práci ve svátek nebo práci organizované mlá
deže jako národní vymoženost a čestnou povin
nost (idhrenpílicht im LXienst des Volkes) ať jsou 
to dobyvatelé, kteří štvou do úmoru zajatce v pra
covních táborech, vždy se křesťanský zákon staví 
proti nim. A ať se liberální dějepisci kapitalistic
kého pokroku podle libosti posmívají pracovním 

jgoměrťim křesťanského středověku s jeho Čctný- 
. ml svátky, s modrými pondělky tovaryšů a po

věstnými línými mnichy! Tak rostla evropská 
vzdělanost, Oxford a Sorbona. Karolinum a tó- 
jevská lavra. Takovým dílům dával vzniknout 
křesťanský sociální řád:

»Když dá milovaným svým spánek. Aj dědictví 
Hospodinovo — synové: odplata — plod života.«

Křesťanský sociální řád neznal nezaměstna
ných, a proto neznal otázky malthusianísmu; 
křesťanská mravnost dávala národům vzrůstat, a 
věnčila mateřství svatozáři. Křesťanství dávalo 
národům život, a ne smrt Dnes ovšem jsou to 
vše otázky vážné, smrtelně vážné.

»Jako šípy v ruce siláka: tak jsou synové 
vyhnaneú.«

I když tedy národ je vyhnán dobyvatelem ze 
starých sídel, jak se stávalo často za pohanského 
středověku, a jak se stalo za nedávné války na 
př v Poznaňsku Polákům.*)  — 1 tehdy může 
nadějně hledět do budoucna, jen když se mu dále 
rodí synové... A to je tedy, jak zde řečeno, nej
lepší válečný potenciál, nejlepší základ brannosti. 
A teď si vzpomeňte na přelidněné Německo a na 
neomdlené kraje našeho pohraničí. České hory, 
predhradl Slovanstva, jsou nezalídnčné — a po 
českých městech můžete koupit hygienické pří
pravky. A v některém domě ani dnes nedostanete 
byt pro rodinu s dětmi. Kdopak ví, kdy se vše
obecně uzná, že o synech národa platí totéž, co 
o synech rodiny:

* Katolická rodina koupi měnil vilu nebo její Část 
výména vCtálhc bytu s ústí, topením v Praze-Buben- 
Ci Jest rr.cSii. Nabídky pod an. «Klid - IKA 137« do 
adm. t. L

Blahoslavený muž, který jimi naplnil žádost 
svou: nebude zahanben, až mluvitl bude nepřáte
lům svým v bráně.«

Ale že bychom brány svých přirozených hra
deb zemských osídlili jen na základě občanské 
morálky, o tom budiž pochybováno. Neboť tak 
praví Bloy o měšfácké morálce: Buržoa je vra
hem dětí, vrahem bližních, vrahem Boha — ale 
je hrdý.« Můžete ovšem likvidovat buržoasii a 
zavést — v duchu norimberských zákonů — ně
jaké kolektivní chovatelství, a povinné porody, 
jako doplněk povinných mateřských školek. Nebo 
umělé oplodňování, v němž se zhlédli milovnicí 
nordické rasy a milovníci pokroku. Nebo nějaké 
líhně 8 elektrickým otopem, co já vím... Ale až 
vypěstujete takový národ, pak se teprve osvědčí 
antlfona našeho žalmu:

»Nebude-H Hospodin stavětí domu .. .<

A proto doufejme, že bude v sociálním rádu 
naší republiky dopřán nedělní klid a také vc stáří 
zaručený odpočinek těm, »kteříž jedí chléb bo
lesti,« a pak, že mohou naše děti zazpívat násle
dující žalm stosedmadvacátý:

»Blahoslavení všichni, kteříž se bojí Hospodi
na, a kteříž chodí po cestách jeho. Nebo z práce 
rukou svých jisti budeš: blahoslavený jsi, a dobře 
tobě bude. Manželka tvá jako réva plodná po stě
nách domu tvého: dítky tvé jako sazenlee oliv 
okolo stolu tvého. Ejhle takť bude požehnán člo
věk, kterýž se bojí Hospodina. Požehnejž tobě 
Hospodin ze Slonu: a dejž ať vidíš dobré věcí 
Jerusalem-i po všechny dni života svého. A ať 
vldífi synů svých — pokoj nad Jsraelem.« Amen, 
dejž to Bůh!

Ale: >Nebude-li Hospodin stavět! domu...«

Všimli isme si někdy, že posledni slova Kris
tova veřejného života jsou prohlášením jeho 
královské důstojnosti? »Ano. já jsem král. Já 
jsem se k tomu narodil a proto jsem přišel na 
svět •.Zde. před oficiální autoritou starově
kého světa, je dokonáni Kristova veřejného zje
veni. Pak už je jen cesta kříže, smrt a vzkříšení. 
Tento závěr je tajemně spjat se začátkem, nebot 
Kristovo veřejné poselství začíná slovy: »Cas se 
naplnil a království Boží se přiblížilo.«

Od té chvíle »evangelium o království Božím« 
je naalněno: známe království i jeho krále.

Od té chvíle zjeveni o králi a jeho království 
náleží věčnosti i času. Zahrnuje duchovni řád 
milosti i hmotný kosmos. Je to pevné zřízeni, jež 
bránv pekelné nepřemohou, ale zároveň se děje, 
uskutečňuje; jest řečeno: »království Boží je ve 
vás« a zároveň »království mé není z tohoto 
světa«.

Přichází z věčnosti a z plnosti, obrací se však 
na člověka v čase, aby je naplňoval, uskutaí-

• ňoval. Nabot jedno z tajemných znaků tohoto 
království je. že íe cosi živého, co vzniká plněním 
vnitřních i vnějších vztahů mezi člověkem a Bo
hem. mezi člověkem a člověkem v Bohu. Téměř 
všechna. podobenství Kristova o jeho království 
jsou naplněna dějem. Je podobno kupci, který 
prodává; ženě, která mete a hledá; pannám,

’ moudrým i nemoudrým, které jdou vstříc ženi
chovi. Království Boži stále přichází, jak se o to 

. modlíme v modlitbě Páně.
Je tedy na člověku, aby je uskutečňoval. 

A člověk je uskutečňuje z látky svého života. 
Sv. Pavel, zajisté pod vedením Ducha sv.. ale 
také v duchu antického myšleni, které nikdy ne- 

: ztratilo vědomi kosmiaké jednoty a řádu, důsled
ně zjevuje křesťanstvu Krist:.-Krále jako Ple- 

i roma. Plnost. Začátek a Konec všeho, že v Něm 
a pro Něho a skrze Něho jsou všecky věci na 
nebi i na zemi. Kristovo království je »anake- 
falaiosis«. t- j. sjednoceni, vykoupeni, posvěceni 
všeho v Kristu, jenž je v řádě kosmickém i v řá
du miÍ06tl středem, živoucím poutem a principem 
vesmíru.

i Kristus Král je pak první křesťanům pře
devším »Kyrios Jesus«. Pán. jenž má přijití, by-

■ zantskému duchu se zjevuje jako Pantokrator. 
; Celý středověk prožívá víc Kristovo království 
i nebeské. Pán je Králem věčné slávy, nebo Soud- 
1 cem, takže stará myšlenka kosmického království 
1 Kristova stále víc ustupuje. (Není to jeden z dů

vodů. že právě tehdy začal svět ztrácet pro člo-
i věka souvislost, a čím více se stavěl člověk do 

středu vesmíru, tím víc se svět rozpadal?)
i Po představě Krista, Krále milosti a lásky, 
i kterou Dostavila barokní zbožnost proti chlad- 
L nému racionalismu, přichází encyklika Pia XI. 
i Quas primas jako veliký duchovni mezník: v ni 
s ie obnovena pavlovská myšlenka o všeobecném
■ Dřímáte Kristově a zároveň uplatněno celé před-
• chozi dědictví křestanské zbožnosti.
1 Nyní je tedy království Kristovo v nás. Jaká
• ie látka našeho myšlení, lak -je máme uskuteč- 
’ ňovat my. teď?

Jindřich Středa.

•) Za křesťanského středověku se nestávalo, 
aby hýly uvnitř evropské vzdělanosti národy hná
ny s místa na místo. Začalo to až zase za naši 
doby. To je snad náhodná shoda okolnosti. Ale 
»shoda okolností může být velmi nápadná« — jak 
říkal ten člověk, co kupoval čisté nefalšované 
mléko a našel v něm štiku.

Requiem k poete Msgre Dr. Antonína Botka Do- 
balskébo. Pět let uplynulo od smrti umučeného Msgre 
Dr. Antonina Botka Dohalského. metropol, kanovníka 
pražského a býv. kancléře pražské arcldleeése. ušlech
tilého knéze a velkého vlastence. Veliký okruh jeho 
ctitelů ucti Jeho památku v nedéll 16. listopadu t. r. 
o 19.30 bod. ve Smetanové «lni na vtpomlnkové slav
nosti. pti které bude provedeno G. Verdlho Requiem. 
300 ů&nkujlclch Symfonického orchestru F. O. K.. 
českého pěveckého sboru a sólisté (Zd. Ziková, R. Ho
řáková. Beno Blachut. Ed. Haken z. Národ divadla) 
řidl Dr. Václav Smetáček. — Reklamace pozvánek a 
vstupenky v kanceláři Klubu ptátel staré katol. Prahy. 
IPraha t„ Kflžovnlcká ul. C. 1. tel. č. 343.47.

Kristovo království v nás
Nežijeme v primátu hmoty? Neni hlavním 

znakem naši doby dávno probíhající atomisace, 
nejen této hmoty, nýbrž rozklad společnosti na 
národy, národa ve třídy a strany, rozklad rodiny, 
rozklad člověka samého? Nuže, proti primátu 

.hmoty musíme vystoupit jako rozhodni vyzna
vači oné »anakefalaiosis«. onoho souhrnného po
svěceni celé přírody dílem Kristovým. Ten. jenž 
byl Jžádosti pahrbků věčných«, poznamenal pe
četi svého království celý vesmír a »vládnout! 
bude od moře k moři, od řeky ke končinám 
okrsku zemského« (Z 71).

Protj postupujícímu rozkladu a ohroženi lid
ské společnosti, národů, rodiny, lidské osobnosti 
věříme a vyznáváme, že »království jeho je krá
lovství. které se nerozpadne« (Dan 7, 14).

Kristovo království, jež se děje v nás. musí 
být podobno člověku králi, který vystrojil hos
tinu, ale ti. kdož byli pozváni, nebyli hodni; 
proto vyslal služebníky na rozcestí a ke plotům, 
aby přnutili vejit všechny.

Jsme vysláni, abychom hledali na rozcestích 
a u plotů, neboť synům království se zmrzelá 
jejich důstojnost. Jsme vysláni k duchovním 
bezdomkům, bezprizorným dětem tohoto světa, 
které hladoví a hledají.

K těm, jimž se děje křivda. Už jsme zapomněli, 
jak těžké nám bylo, když se křivdilo nám. Teď 
tupě mlčíme, když se ději denně bezpráví a ná
silností. Kolik lidi je postaveno ještě dnes mimo 
zákon, bez odvoláni, vydáni na milost a nemlost 
nehodným vykonavatelům spravedlnosti! My 
mlčíme. My nelaénime a nežízníme po spravedl
nosti. Nuže — uskutečňovat Kristovo království 
znamená vyjit k plotům, třeba k ostnatým plo
tům koncentračních táborů.

Ti, kdo jsou na rozcestí, hledají novou společ
nost. nového člověka, novou budoucnost. Nepře
kážíme jim víc svým šosáctvim než tím. že vě
říme? Němí nutno vyjit, abychom těm. kdož jsou 
na rozcestí, zvěstovali vykoupení společnosti, 
vykoupeni a posvěceni člověka, sociální králov
ství Kristovo? Nepotřebuje právě toho od nás 
nový sociální řád?

Království Kristovo, jež se vyvíjí v nás, má být 
podobno člověku rozsévači, který vyšel, aby roz
séval simě Slova. Synové království přijali klíč 
k tajemstvím světa a života, přijali Boží pravdy 
a nezměnný mravní řád. Přijali závazek toho 
kliče užívat. V tom musí být vlastni důvod, když 
usilujeme o právo na školy, na kulturu a vědu. 
Čím matnější jsou pokusy vyjít z názorového a 
mravního chaosu, tim věrněji musi konat křesťan 
poselství Slova, tim důsledněji musi vydávat 
svědectví Pravdě, s níž zrovna spojil Kristus 
prohlášení svého královského titulu.

To je křesťanovo posláni dnes. Nebyl by synem 
království, kdyby je nosil jenem v srdci: to by 
nebylo totiž království! Nebyl by synem krá
lovství Kristova, kdyby je nechtěl uskutečňovat 
nejdřív ve svém srdci, ale potom »po vši zemi«.

Josef Zvěřina-

RNDr. Artur Pavelka:

SRP - Sdružení rodičů a přátel žactva 
středních škol

Uslyši-li rodiče, že rodičovská sdruženi zani
kají, jistě mávnou rukou a poznamenají: »Nej- 
vyššf čas. vždyť je to spolek výhradně na to, aby 
lákal peníze z kapes rodičů. Kdopak by s takovou 
Instituci ztrácel svůj drahocenný čas!« Ze takoví 
rodičově schůze rodičovských sdruženi ignoruji, je 
při tomto postoji samozřejmě. A přece by měli 
příležitost, pracovat! ve výboru R8 a uplatnit! se 
tam ve prospěch školy, které svěřili své dito. K 
té činnost! ve výboru RS pro blaho školy, po
znamená každý zkušený učitel: »Ano. ve vý
boru jsou velmi agilní rodičové, ale je to proto, 
poněvadž syn Jim propadá, tak chtějí nahraditl 
nezájem školáka o studium vlastni obětavostí pro 
jeho školu. Vyšší, méně osobní důvody najdete 
mezí čieny výboru méně!«

Snad jsou tyto úsudky o činnosti dosavadních 
RS příliš příkré a snad jsou místně poměry 
o něco lepši. Nesporné je, že takto se o RS ve 
většině škol smýšlí a dokonce otevřeně mluví. Ne
ní to správné. Jistě jsou zde chyby v činnosti té
to instituce. Ale chyby jsou na straně liknavých 
a netečných rodičů. RS je nástroj velmi pružný 
a všestranný. Jeho duch je takový, jakým jej ro
diče naplní. Nejprve se rodiče RS straní a pře
nechají půdu otcům ustaraným o školský pro
spěch svých děti a pak z povzdáli, jakoby z po
hodlného' křesla krtlsujl, jak ubohá je činnost 
a jak bezvýznamný a jednostranně nejvýše k vy
bírán! příspěvků zaměřený je celý tento spolek.

Nechceme se však zde zabývatl kritikou ro
dičů nechápajících skrytou hodnotu RS. už proto 
ne, že by to byl nekrolog Instituce právě umíra
jící. Chceme naopak rodiče informovat! a povzbu- 
ditl ke kladnému postoji vůči nové Instituci, kte
rá letošním školním rokem na středních ško
lách vstupuje v platnost a která je nástupcem 
RS' ha širším, nyní velmi všestranném základě. 
Výnos ministerstva školství a osvěty stanoví pod 
titulem uvedeným v čele tohoto článku v par. 1 
doslova toto:

»(1) Aby se v duchu demokratických zásad 
našeho státního zřízení uplatnili ve vnitřním ži
votě školy v co největší míře rodiče žáků, ustaví 
se při škole sdružení rodičů a přátel žactva (zkrat
kou se značí SRP) Ustaví se jako spolek, aby 
mohlo nabývali a vlastniti majetek, jehož by po
užívalo k prohloubeni sociální a zdravotní péče 
o žactvo. Stanovy . . .«

(2) SRP vyvíjí činnost vymezenou stanova
mi a pomáhá tak rodině, ředitelství, profesorské
mu sboru a orgánům žákovské samosprávy při 
plnění jejích úkolů.

Výnos končí pak v par. 7 větou, která před
vídá jednotnou organ.'sací všech taliových sdru
ženi j jiných škol v celém státě ve »Svazu rodi
čovských sdruženi, který se ustaví jako vrcholné

ústředí všech rodičovských organised, jakmile 
nabude platnost nový školský zákon.«

Není to první výnos mšo. který předvídá urči
tá ustanovení pro okamžik, kdy nabude platností 
nový Školský zákon. I tento výnos je dokladem, že 
rovnoběžně se sjednocovací akcí ve školství .sa
motném, dochází 1 ke sjednocovací akci různých 
rodičovských sdruž&ní. Nová instituce SRP dává 
rodičům značný vliv na spoluvytváření ducha ško
ly. Jast třeba chápati jako naprosto pravdivá a 
upřímná citovaná úvodní slova, že .se SRP zřizuje 
.»v duchu demokratických zásad našeho státního 
zřízení«. Dnes se mnozí každé zmínce o demokra
cii posmívají, aTe neprávem. Když nám někdo na
bízí aspoň cípek demokracie, máme se ho chopit 
oběma rukama. Jeěté jste nepozorovali, které 
vrstvy projevují nejhorlivější činnost, činnost ně
kdy až horečnatou? A ještě jste nepozorovali, jak 
taková hrstka horlitelů ovládne houf netečných a 
pak má vliv, nikoliv přiměřený svému poměrné
mu počtu, nýbrž přiměřený své pracovní horli
vosti?

Vězte, že nové SRP je takovou nově zřízenou 
půdou. Pracovali tam bude zase jen určitý okruh 
osob a oni budou vytvářet! ovzduší. Rodiče, vaší 
vážnou povinností je, abyste se činnosti v tomto 
SRPu zúčastnili. Přenechejte pole činnosti neka
tolíkům a vzdáte se části svých rodičovských práv 
a budete hřešit! proti svým rodičovským povin
nostem. Katolický otec a katolická matka je ve 
svém svědomí zavázána spoluvytvářet! ducha 
školy pro svoje dítě všude tam, kde se k tomu 
naskýtá příležitost. Nebylo by důsledné, kdyby
chom manifestovali pro svobodnou Školu v desití- 
tlsícových manifestacích a kdyby všechny tyto 
desítftísíce zůstaly u kamen, když je škola volá 
aby ji spoluvytvářeli k podobě, která odpovídá 
jejich zásadám.

Jak může nečinně přihlížeti otec nebo matka, 
prodchnuta duchem Katolické akce, když SRP 
podle svých stanov »organlsuje v mezích plat
ných předpisů práci na zdokonalení péče o žactvo 
školy po stránce sociální, zdravotní, výchovné a 
vzdělávací«. Porady o výchově, přednášky, ex
kurse. besídky mohou býti prostoupeny duchem 
věřícího vychovatele, a budou jím prostoupeny, 
když agilní člen správního výboru SRP pozve 
na pt. vhodného odborníka, navrhne exkursi 
k památkám našeho křesťanského umění. Rodiče 
mohou také navrhnout! za člena SRPu i nerodiče, 
jednotlivce pečující o mládež, jako u nás činí 
mnoho obětavých kněží. Také korporace mohou 
býti členy, mají-li k mládeži vztah podle stanov, 
na př. řeholní kongregace zabývající se výcho
vou mládeže a projevující zvláštní zájem o žactvo 
školy. Jen opusťte avoji reservu, vyžádejte si sta
novy a studujte, jak jich můžete využít.' pro avé 
dítě a pro všechny děti v duchu křesťanských 
zásad.

Kalendář
katolického duchovenstva

1948
ročník XXVI.

Redigoval prof. František Poul.

Přináší vedle obvyklého obsahu řadu důle
žitých článků a úvah z oboru pastorace, ad

ministrativy. církevního života a misii.
• ___

Bohatá a účelně upravená praktická část čhil 
z néj nepostradatelnou příručku 

každého kněze.

Kč*  45,—.
U všech knihkupců.

Nakladatelství Vyšehrad
v Praze II, Karlovo nám. 5.

Vnitřní nepřátelé církve
Před nějakým časem jsme měli v Katolíku 

Článek o modernismu a integrismu. Některým 
se to tehdy zdálo naprosto neaktuální. A přece 
právě letos na jaře vydal kardinál pařížský vel
ký pastýřský list, kde se slovo integrismus vů
bec po prvé objevuje v oficiálním církevním 
dokumentu a kde se o něm velmi obšírně jedná. 
Také kardinál Saliěge, jehož projevy jsme také 
již několikrát přinesli, jenž je dnes snad nej
skvělejším a nej modernějším mluvčím írancou- 
ského katolicismu (ačkoli tělesně je na tom vel
mi špatně, nemůže totiž pro jakési ochrnuti vů
bec srozumitelně mluvit), se nedávno vyjádřil 
o těchto protilehlých pólech katolické menta
lity takto:

»Kardinál Suhard ukázal v pozoruhodném 
listě, za jakých podmínek může katolická církev 
vzhlíželi s důvěrou do budoucností. Musí se há
jit proti integrismu, jenž směšuje všechno: věč
né s dočasným, chrám s jeho pavučinami, tradi
ce s Tradicí, měnlivé vnéjšnosti s nezměnitelnou 
pravdou, jenž popírá jakýkoli pokrok v dogma- 
tě, v morálce a ve způsobu života v církvi, jenž 
stále jen opakuje, jenž se vzpírá myslit a nechat 
druhé myslit, jenž pod záminkou boje proti mo
dernism«. jehož úspěchy umožnil, upadl do pro
tilehlé výstřednosti.

Sv. Otec Pius XII. ve své encyklice o Písmu 
svátém, která byla právem nazvána osvobozující 
encyklikou, zdůraznil úctu, kterou jsme povinni 
representantům katolické vědy, zdůraznil svo
bodu. kterou jsme povinni jím v jejich bádáních 
nechat Učenci mají býti u své práce, ostatní se 
mají modlit. Je jisté, že integrismus má své ko
řeny v půdě Francie a že právě nyní se snaží 
růsti.

Je tomu stejně tak u modernismu? Bylo by 
divné, kdyby tomu tak nebylo. Modernismus je 
stálé pokušení vysvětlovat nadpřirozeno přiroze
ným. viru rozumem, náboženství stavy svého 
vědomi, je to pokušeni dívat se na dogmata jen 
jako na symbol pravd, uznávaných v jisté době, 
nebo spíše než uznávaných pravd směrnic k jed
náni. To předpokládá, že neexistuje nic jiného, 
než stálý vývoj, že není nic věčného, že nic ne
trvá, že to. co je dnes pravda bude zítra bludem. 
Všecko plyne jako voda mezi prsty. Trvalé po
kušeni pantheismu, vývojového materialismu, ba 
1 idealismu. Je nesporné, že existuje mnoho 
problémů ’jak v řádě poznání, tak v řádě .jedná
ní. Žádný katolík si však nemůže myslit, že me- 
demismus přináší pravou odpověď na tyto pro
blémy.«

Výročí slovenského 
budiiele

Slováci vzpomínají v těchto říjnových dnech 
150. výročí narození jednoho ze svých největších 
buditelů, báňsko-bystřického biskupa Stefana Moy- 
zesa. V dobách, kdy se tolik mluví o slovanství je 
vhodno, abychom vzpomenuli i my tohoto velkého 
Slovana, který prakticky uskutečňoval slovanskou 
vzájemnost a to na základech cyrilo-metodějské 
katolické víry. Jako báňsko-bystHcký biskup vy
mohl u sv. Stolice r. 1864, aby v jeho dlecési byl 
5. červenec steven jeko svátek Cyrila a Metoděje. 
Narodil se na Slovensku, věnoval však stejně 
nadšeně přes 30 let svého života práci mezi Chcr- 
vaty, jimž byl také tehdy takřka buditelem, ba 
I politickým vychovatelem. Jeho hlavním dílem 
na poli národním je založeni Matige slovenské. 
On vymohl schválení jejich stanov. Je zajímavé, 
jak dovedl tento katolický hlskup překlenout! 1 
náboženské rozdíly ve svém národě, to znamená, 
jak dovedl Imponovat i Slovákům evangelickým. 
Jeho dnešní nástupce na biskupském stolci báňsko- 
bystřlekém píše: »Turčaňštl Slováci (evangelíci) 
posypali cestu od hranic turčanské župy až eo 
Martina kvity, když tam Moyzés přicházel na 
zakládací shromážděni Matice. Proto dali na mar
tinskou slavobránu nápis: Stefanu Moyzesovi, 
biskupu, za jeho včmost pravdě skuenského ná
roda. Proto ho pod ni pozdravil superintendent 
Karel Kuzmáný slovy: »Celé tisíciletí hledí nyní na 
vás 1 na nás a těchto vrcholů, všecky údolí po
svátných Tater až po sivý Dunaj hledí na vás 
očima zde přítomných dospělých lidi a s tváří 
dětí hledí na vás j celá budoucnost slovenského 
národa.« Proto ho na druhý den 4. srpna 1853 
zvolili prvním předsedou sloveneké Matice.



Američtí opaii se loučí
Od dnú slavnosti svatovojtěšských dleli zde 

u nás jako hosté američtí krajane: benediktinští 
opa.i našich tamních, někdy českých a sloven
ských klášterů. Minulou neSěli se v Břevnové 
loučili při návratu do Ameriky. Otázali jsme se 
jich při te příležitosti, co se iim u nás líbilo a co 
se nelibEo. Zde jejich odpovědi:

Opat Ambrož Ondrák z opatství sv. Prokopa 
v Lisle:

1. Co se ván líbilo?
Táž víra jako u nás. katolictví je něco, co spo

juje všechny lidi na celém světě. Líbila se mi 
moje mateřština a země, kde se narodili moji 
rodiče. Byl jsem účastníkem svatovojtěšských 
slavnosti, které byly velmi krásné a ukazovaly 
na velikost katolické tradice, s nft se setkáváme 
na každém kroku. Tolik vzácných památek zvi. 
v Praze svědčí o tom. že katolické náboženství 
zd vytvořilo velkou tradici.

2. Co se nelíbilo?
Mnozí lidé si však u vás neuvědomují, co pro 

lidi má největší cenu a dost si toho neváži Myslím 
že by si katolíci měli uvědomovat, aby byli hrdi 
na svou viru, dovedli ji statečné vždy hájit. Mám 
tak trochu dojem, který si těžko dovedu vysvět
lit, že mnozí lidé jsou jakoby zakřiknuti a mají 
jakoby strach používat všech svých schopnosti. 
V Americe jsme zvykli na přímější způsoby » 
velice se snažíme držet pohromadě — v tom je 
především síla našeho amerického katolicismu.

Pan opat Dr. Theodor Kojíš z Clevelandu, 
pocházející ze Slovenska, vyjádřil svoje dojmy 
pří návratu do Ameriky tímto způsobem: (Pan 
opat mluví hlavné o svých dojmech ze Sloven
ska. kde byl navštívit svou rodnou obec a své 
příbuzné.)

1. Líbilo se mi především, že jsem zase mohl 
spatřit svoji rodnou zemi, která patři zajisté 
mezi nejkrásnější země na světě. Lituji však, že 
zde byla letos tak malá úroda. Kéž by Bůh do
přál příštího roku úrodu lepší.

2. Líbilo se mi. že slovenšti katolíci si dove
dou tak vážit své víry.

3. Zdá se mi, že by bylo dobře, kdyby kato
líci slovenští a čeští si stále více a více vzájem
ně pomáhali.

4. Líbila se mi zde v Cechách velikost české 
katolická tradice. Jeví se nám na každém kroku, 
takže nelze zapřít katolický původ dnešní tvář
nosti české země.

5. Přál bych vám. abyste se těchto traďc stále 
pevně drželi a je stále prohlubovali, neboť v nich 
je nejlepší a vlastně jediná záruka skutečné svo
body. která je dnes největší tužbou lidstva. V ni 
se dá uskutečnit pravá demokracie, které si my 
v Americe tak vážíme.

6. Ohledně Slováků mám dojem, že se do
statečně nepočítá s faktem, že Slovensko je ka
tolická země. V tom myslím, je jeden z hlavních 
pramenů obtíži.

Slováci by dnes především potřebovali lásky
plného pochopení, víc snad než napomínání.

Národní směna katolické mládeže
Když ÚRO a SCM si umínily, že na svátek 

Krista Krále se musí pracovat, kdvž nedbalv pro
testů & naší strany, ani dobře míněných rad. řekli 
si m’adi katolíci, že ukáži těm druhým, jak lze 
docela dobře udélat pěkný kousek práce, aniž by 
se porušil Boží zákon a že té práce vykonají bez 
velké reklamy a propagandy snad 1 trochu víc než 
ti. kterým k tomu musí hrát muzika. A tak c-e 
minulou sobotu sešlo na různých pracovištích 
v Praze i na venkově hezkých pár stovek mladých 
lidí. Viděli jsme pracovat brigádu v Emauzích. 
Bylo jich 303. Děvčata čistila cihly, kterých bude 
použito při dostavbě kláštera a některých částí 
chrámu. Chlapci z SKM a České ligy akademické 
vyváželi trosky zdivá z kostela, při čemž jim vy
datné pomáhalo asi 40 bohoslovců. Jíní připravo
vali stavivo: cihly, vápno . . . Prostorami staro
slavného emauzského kostela, kde se před léty 
nesla velebná melodie chorálu, zazníval radostný 
hlahol pracující mládeže. Mezi prkny a trámy a 
prachem pobíhal P. Schaller; byl takovým vrch
ním dozorcem, určovat kam co odvést, kde je 
jeáté něco k práci ... a té je tam ještě opravdu 
dost. Naše mládež mezi troskami Emauz. Emau
zy se opět vzkřísí, starý monastýr, jehož 6001eté 
založení Karlem IV. budeme za několik dní vzpo
mínat, opět ožije. Při pohledu na mládež pomá
hajíc! nepatrným dílem, ale přece jen pomáhající 
k obnově kostela a kláštera Na Slovanech, smíme 
snad vyjádřit trochu naděje, že naše katolická mlá
dež pochopí svůj nej vlastnější úkol: pracovat na 
pokřesťanění obrovského zástupu našich mladých 
lidí, kteří nevědí jak radostné je sloužit Kristu 
Králi. Životním programem našich mladých ka
tolíků musí být to. co zpívá Církev v hymnu 
na den posvěcení chrámu: vybudovat chrám ze 
živých kvádrů, tvrz stoprocentních katolíků.

B-radna.

Svátek lékařů
18. X., v den sv. evangelisty Lukáše, o kterém 

píše sv. Pavel v listě ke Koloským: »Pozdravuje 
vás Lukáš, milý lékař«, sešlo se přes 120 lékařů, 
lékařek, mediků a mediček v kapli chrámu P. 
Marie Snéžné, aby oslavili svého nebeského re
presentanta. Kolem 80 členů, nebo adeptů lékař
ského stavu přistoupilo ke stolu Páné. P- Dr. Jan 
Ev. Urban OFM, kolem kterého se snaží pražští 
lékaři a medici vytvořit pravé křesťanské bratr
ství lásky a v němž nacházejí otcovského přítele 
a rádce, poukázal ve své promluvě na postaveni 
sv. Lukáje v Církvi a jeho poměr ke stavu lé
kařskému i ke každému příslušníku stavu zvláště.

Opět jsme si uvědomili, že naše doba potře
buje mnoho kvalitních charakterních lékařů, 
kteří by bylí nejen ochránci lidského zdraví tě
lesného. ale dovedli i dobře bojovat proti lži. zlu 
a nenávisti zbraněmi Kristovými — pravdou, 
dobrem a láskou. Kéž sv. Lukáš vyprosí naši 
vlasti i celému světu takových lékařů a lékařek, 
abychom se i na- tomto úseku přiblížili uskuteč
něni království Kristova na zémi. kde by nebylo 
nejen bolesti těla, ale ani těch hrozných defektů 
ducha. V. R-

Z domova a z ciziny
Maďarsko navazuje normální diplomatické 

styky se sv. Stolici. Neni třeba připomínat, že 
také v Maďarsku se po válce dělo mnoho věci. 

. z nichž katolická většina tamního obyvatelstva 
měla malou radost. Tak na př. byl v r. 1945 nun
cius přinucen opustit Budapest Od té doby ne
bylo mezi Maďarskem a Vatikánem pravidel
ných normálních diplomatických styků. Možno 
tedy přijmouti jako známku návratu k zdravému 
rozumu a ke klidnějším poměrům, dovídáme-li se. 
že byl opět jmenován maďarský vyslanec u sv. 
Otce. Stal se jím universitní profesor Dr. Josef 
Cavallier, jenž se stal znám za války svým orga- 
nisovaným odporem preti antisemitským opatře
ním, která tehdy podle německého vzoru dělala 
vláda t. zv. šípových křížů. — Doufejme, že také 
Polsko dospěje k urovnáni svých diplomatických 
styků se sv. Stolicí, což by bylo ještě přiroze
nější než v Maďarsku, protože Polsko ic země 
s naprostou katolickou většinou, která je po po
válečných územních a jiných přesunech ještě 
větší než před válkou.

»Neb duši nezabil, kdo zabil tělo.« »Rudé 
právo« velmi pečlivě zaznamenává, co musilo 
vytrpět za tak zv. druhé republiky. Tak na př. 
bylo 20. října 1938 zastaveno tehdejší vládou, ve 
které, jak se hlasně připomíná, byl také Dr. Petr 
Zenkl. Je to jistě laciná propaganda, protože 
Zenkla se tehdy sotva kdo moc ptal, co o tom 
soudi. Ale o to nejde, jde nám o Sládkovu bás
ničku. kterou »Rudé právo« tehdy při zastaveni 
uzavíralo své vycházeni. Básnička zni takto:

Ne. konec neni. Byt to stokrát znělo 
z úst vítězových, konec ještě neni. 
Porážkou skončil jeden zápas denni. 
neb na věky se slunce nezatměio. 
I vyjde zas a v prach sražené čelo 
ten setře prach a krvi potřísněni 
se muži zvednou a v nové zápoleni 
neb duši nezabil, kdo zabil tělo.

Nezabil duši, kdo zabil tělo. Ta slova připo
mínají nám jiná podobná slova: »Nebojte se 
těch, kteři zabíjejí tělo, duši zabiti nemohou«. 
Ta slova jsou Kristova slova a v nich je vůbec 
po prvé jasně a pevné a určitě nepomijejicnost 
duše vyslovena. Komunisté, iak známo, se tako
vých pravd nikdy přiiiš nedovolávali. Tehdy 
ovšem, bezprostředně před bouři, když bylo tak 
dusno u nás v Cechách, tehdy jim došly jejich 
staré fráze, tehdy se i v nich probrala na po
vrch duše přirozeně křesťanská a vzpomněla si 
na Kristova slova, třeba vyjádřená Sládkovým 
veršem.

Nevkusný zlozvyk. Už častěji bylo poukázáno, 
jak dnešní svět, ztracejici stále vice úctu k du
chovním hodnotám, si přisvojil trapnou módu: 
zneužívat náboženských pojmů a výrazů. Zvláš
tě slovo »křest« bývá tolikrát nevhodné a ne
vkusně zneužito. Poukazovalo se už na to při 
různých těch »křtech« dolů a pod. Lidé, kteři si 
vůbec neuvědomuji obsah slova »křest«, uvádějí 
lé v trapnou á nedůstojnou spojitost. Tim spiše 
se lze divit, že i klub lidových akademiků, jak 
nás informovala. »Lidová demokracie«, rozhodl 
se uspořádati »křest« nového semestru. Před bu
dovou CAT nás informuje plakát o veselici, »při 
niž bude nový semestr bez milosti pokřtěn«. Je 
to u mladých příslušníků strany, již se hlásí ke 
křesťanskému programu, propadnutí nevkusné
mu zlozvyku a nutno to odsoudit. Tu veselici si 
uspořádat mohli, ale nemusili k tomu nevkusně 
a nevhodně zneužit slova »křest«, vyznačujícího 
nejprvnějši a ne.ipotřebnějši svátost, jež je 
vstupní branou k Božímu dětství. Doufáme, že si 
lidovečtí akademici příště da ji lepši pozor a ne
budou orakovati nevkusný zlozvyk lidi mělkých 
a nenáboženských. APÜ-vz

Novináři se jistě považuji za vynikající složku 
kulturního života moderní společnosti. Ovšem, 
bylo by třeba se dohodnout, co to je vlastně kul
tura. A odpověď by asi nemohla znít jinak, než 
že kultura je všecko to, co vysvobozuje člověka 
z barbarství, ze stavu zvířecí dravosti, všecko, 
co včleňuje člověka do společenství pravdy, 
spravedlosti. vzájemné pomoci a lásky. Jak bíd
ně mnohdy novinářství těmto cílům slouži. Jak

Jubileum papežského orientálního ústavu
Rim (K1S). - Papež Benedikt XV. motu proprio 

Orientalis Catholici, datovaným 15. října 1917 
založil papežský Ustav východních studii. Ustav 
je přístupný studujícím jak katolického, lak 
i protestantského nebo jiného náboženského vy- 
znáni.

Institut zahájil přednášky v antickém paláci, 
známem pod jménem Palazzo del Convertendi. 
Prvnim ředitelem Ústavu se stal kardinál Nicolo 
Marini. S nim řídili Institut P. Antonin Delpuch 
z kongregace Afrických misionářů a později P. 
Ildefons Schuster OSB, který se stal nejprve 
opatem u sv. Pavla za hradbami a nyní je mi
lánským kardinálem-arcibiskupem.

Roku 1922 došlo k reorganised Institutu. 
Tehdy Pius XI. svěřil Ústav Tovaryšstvu Ježí
šovu. Při této příležitosti také změněno sídlo. 
Dnes je Ústav na náměstí P. Marie Větší (S. Ma
ria Maggiore).

Prvnim ředitelem nově reorganisovaného 
ústavu se stal i u nás dobře známy P. Michael 
ďHerbigny T. J., jehož nástupcem je od r. 1931 
P. Emil Herman T. J., který dosud Ústav řidl.

Na Ústavě se přednášejí církevní discipliny 
východní bohosloví, východní liturgie, východní 
církevní právo a také východní církevní dějiny. 
Studium trvá tři roky. Dva roky trvá studium 
povšechné, třetí rok se již posluchači specialisuji 
podle rozličných oborů. Na Institutu přednáší 
25 profesorů-členů Tovaryšstva rozmanitých ná
rodností. Z nich jsou Čtyři Belgičané, jeden Če
choslovák (P. Fr. OlŠr), Chorvat, čtyři Francouzi, 
Angličan, Rek. dva Rusové, čtyři Spanělé, Ra
kušan a čtyři Němci. K nim se ještě druží Msgre 
Pavel Mulla, který zde už 24 let přednáší isla- 

bylo často třeba takřka skřípat zuby na př. ve 
válce, když jsme četli ukrutné obludnosti Goe6- 
belsovy smečky, která rozsévala nejkřiklavějši- 
mi lžemi nenávist, tedy provozovala naprostý 
opak kulturní práce. Z našeho dnešního stranic
kého novinářství máme také často spiš všechny 

'jiné dojmy, než kulturní práce. Máme dojem, že 
je nepíší vzdělaní lidé, kteří chtějí vzdělávat, 
nýbrž lidé, kteří chtěji všechny dosud platné 
kulturní pojmy stavět na hlavu. Suďte sami z to
hoto přikladu »Rudého práva«. Ve čtvrtek dne 
16. října se projednávala známá záležitost immu
nity dvou slovenských poslanců. Ministr Nosek 
během jednáni prohlásil, že Dr. Hodža, ieden 
z poslanců strany demokratické, je podezře- 
I ý. že se zúčastnil ničeni protistátně zaměře
ných spisů. »Rudé právo« napíše však již přimo 
a to tučným písmem: Dr. Hodža se zúčast- 
n i 1 ničení usvědčujícího materiálu. Budeme 
musit asi zase připomenout, že nám nejde o Dr. 
Hodžu, že nemíníme rozsuzovat, zda se zúčastnil 
či nezúčastnil čehokoliv v kanceláři náměstka 
Ursinyho. ide nám jen o to. zda je to kulturní 
práce, vydá-li se pouhé podezření beze všeho za 
skutečnost a fakt, zda tedy tisk za takových pod
mínek je opravdu kulturním činitelem, nebo spi
še vynálezem ďáblovým, zasluhujícím odsouzeni 
a prokleti, protože jeho přičiněním se máři sta
leté úsilí o výchovu lepšího lidstva. Zase jedna 
ukázka konců naši humanity. L j. kultury, bez 
Boha.

Jednička záhadná, ba děsivá. Cestovní stu
dentská. kancelář při ústředí svazu vysokoškol
ského studenstva vydala zprávu o tom. kde všude 
naše studenstvo letos o prázdninách cestovalo a 
kolik jich kde bylo. 2052 českých a moravských 
studentů navštívilo letos v létě 22 států. A mezi 
těmito 2052 je jen jeden jediný student, který ce
stoval do SSSR. Totiž jel na návštěvu svých ro
dičů do Chustu. Tato jednička dělá prašpatnou 
propagandu našim vztahům k SSSR, to ie sku
tečně propaganda, která zabiji. Prvním a nezbyt
ným předpokladem přátelství je přece důvěra. 
Odkud se tedy bere tak tíživá nedůvěra, která 
způsobuje, že je tak nesmírně těžké se dostali dc 
Ruska, k němuž jistě tolik našich mladých stu
dentů vzhliži s nejupřimnějšimi sympatiemi?

Jetlen pán ve »Svobodném slově« píše, jak 
potkal Slováčku, bědující, že ztratila růženec a, 
jiný nemůže v Praze sehnat. Obětovala by prý 
kilo slaniny. Ten pán se rozpomenul, že má do
ma růženec po babičce, přinesl jej, dostal za něj 
kilo špeku a pochlubil se svou chytrosti v kurav- 
ce. S.ob. slovo ji ochotně uveřejnilo, na důkaz 
slovácké zaostalosti a pražácké bystrosti, netušíc, 
že důkaz se povede právě opačně. Zena, která neví, 
žs si růženec může v Praze snadno koupit, je, 
pravda, málo orientovaná, ale jeji rozhodnutí mezi 
růžencem a špekem má v nouzi o tuky rysy té
měř hrdinské a jistě duchovní. Takových je ne
mnoho. Na druhé straně pán. který jejt neobez- 
námenostt využitkoval a babiččin růženec obě
toval špeku, má rysy měšťáka, šmelináře a pod- 
vodníčka, těžícího z tísně bližních. Takových lidí 
je velmi mnoho. Ale že to necítili a že pánovo 
vychloubáni otiskli v hlavním deníku velké 
strany... jb.

V Čelákovicích mají sochu sv. Jana Neponiuc- 
kého. V opožděném záchvěvu posedlosti z r. 1918 
zneuctili a poškodili ji cnjhdy »neznámí pachate
lé«. Socha je památná, památkový úřad ji také 
chrání. Noviny se odhodlaly pranýřovat jeji zne
uctěni. Právo lidu je nazvalo vandalstvím. Ko
munisté věnovali 1000 Kčs na dopadeni pachatelů. 
S jakého však hlediska by se noviny na věc dí
valy, kdyby socha byla obyčejná, památkovým 
úřadem nechráněná? Velice chvátíme vážnost 
k sochám »historicky cenným«. Ale konečně 1 na
cisté okázale předstíral! kulturní zájmy. Za pro
tektorátu snad každý dům na Malé Straně měl 
černobílou tabulku s nápisem »historisch wert
voll«. Také v Jugoslávii a v SSSR opravuji chrá
my. jsou-li památečné. Ale přece jen nedovedeme 
potlačit stesk, proč naše noviny nejsou už o něco 
dále. Kde zůstává smysl pro hlavní stránku věci, 
úcta k českému patronu, k mučedníku, zavraždě
nému světskou mocí pro duchovní neúplatnost? 
Pravá kultura dovede v soše, památné či nepa- 
mátné, vidět duchovni obsah. Jinak máme ještě 
daleko k pravé kultuře. jb.

mologii a turečtinu. Ústav zaměstnává také dva 
laické profesory, kteří přednášejí slovanskou fi
lologii. Průměrně má Ústav 55 až 60 posluchačů. 
Od r. 1920, kdy Benedikt XV. udělil Institutu 
právo propůjčovali akademické hodnosti, získalo 
až do konce r. 1946/47 z 225 posluchačů 91 ti
tul doktorský. 92 licenciát a 31 bakaláře církev
ních věd východních. Mezi posluchači jsou pří
slušníci 28 národů nej rozmanitějších obřadů (by- 
zantsko-řeckého, byzantsko-slovanského, byzant- 
sko-bulharského, chaldejského, ethiopského, me- 
lichitského. syrského a j.).

Institut vykazuje také bohatou vědeckou vy
davatelskou a badatelskou činnost, takže se řadí 
mezi nej významnější vědecké ústavy vůbec. Čin
nost Ústavu by zasluhovala zejména u nás větší 
pozornosti vzhledem k myšlence unionistické.

Z administrace: V poslední době si nám někteří 
stěžují, že nemohou dostat KATOLÍKA v kostele nebo 
v prodejnách, že je brzy rozebrán. Doporučujeme 
těmto zájemcům, aby nám oznámili svoji adresu, na 
kterou jím budeme zasílat! pravidelné náš list přímo. 
Adr.: KATOLÍK, Praha IV.. Hradčanské nám. 8 (tel. 
617-70).

SPOLEK AKADEMICKÝ TÝDEN V PRAZE 
uspořádá

vednech 7. — 1 i. listopadu 1947 
pod záštitou nejdp. arcibiskupa Dra Jos. Berana 

XI. AKADEMICKÝ TÝDEN 
na ústřední těma: MANŽELSTVÍ A RODINA 
v historickém sále Dominikánského kláštera 

v Praze 1. Husova 8.
Z přednášejících jsou pozváni: Dr. Ant. Balík, P. Dr. 
S. Braito. unlv. prof. Dr. V. Bušek, Jan Cep. P Dr. 
M. Habáň, P. A. Kajpr, doc. Dr. Z. Kallsta. Dj M. 
Křížová, Dr. J. Najman, doc. Dr. J. Nováček, unlv. 
prof. F. Novotný, prof. Dominik Pecka arch. J. Sokol, 
O. A. Tichý, P. Dr. Jan E Urban, unlv. prof. Dr. R. 
Vacková, P. Dr. J. Veselý, Albert Vyskočil, Dr. Marco 

Wetrich, Jan Zahradniček a j.
Schola cantorum sc sbormistrem prof. M. Ven- 

hodou vystoupí v neděli odpol.
Zahájeni v pálek dne 7. listopadu v 7 hort, večer. 
Denni kurs přednášek od 3. hod. odpol. Pro venkovské 
účastníky 50% sleva na dráze. — Vstupně na jednotlivé 
přednášky: 5 Kčs pro studenty a členy A. T., 10 Kčs 
pro nestudenty, legitimace na celý cyklus Kčs 50 pro 
studenty a členy A. T., ioo Kčs pro nestudenty. — 
Veškeré dotazy vyřizuje: Sekretariát A. T.» Praha I., 

Husova 8.

Katolickým posluchačům 
vysokých škol brněnských

»Moravan«, spolek katolických akademiků 
v Brně, sdružil za dvě léta do zahájeni své čin
nosti mnoho posluchačů vysokých brněnských 
škol a usiloval o naplnění svého posláni mezi 
touto částí naší katolické in'.eligence. Podařilo 
se mu navázat ha skvělou tradici předválečnou 
a chce i v tomto novém školním roce tvořit sil
né centrum Ka olické akce vysokoškolské. Je 
dobře známo, jak může nové studijní prostředí, 
nedomyšlené these našich poslucháren, nevyře
šený poměr k vlastnímu předmětu studia, nedo
statečné poznáni reálních křesťanských principů 
přivodit krisi v duši mladých akademiků, zvláště 
když dojde ke konflk’.u s vice méně jasným zá
kladem víry, který si nový vysokoškolák přináší 
z domo/a nebo z náboženské výchovy na střední 
škole.

Věříme, že mnoho jich přichází na vysoko
školská studia z ideálních důvodů: pomáhat trpí
cím lidem, hájit spravedlnost, vychovávat v člo
věku Boži obraz. řešit záhadu života, jeho smys
lu. rozumět sociálním vztahům aid- Avšak žád
ný z úzkých oborů vědních, který si zvolili, ne
může zcela vyčerpat jejich hlubokou touhu no 
stále absolutnějším poznáni, které by je chránilo 
proti plochým tak zv, »světovým názorům*,  za
loženým na laciném zevšeobecněni zúženého ne
bo ideologicky diktovaného vidění světa.

Vychází s církevním schválením.
Dobrovol. příspěvky na vydávání časopisu jsou vítány. 
Vydává Svatováclavská Liga v Praze IV., Hradčanské 
náméstí 8. — Telefon 617-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází týdně — Předplatné na celý rok 
Kčs 70.—, Jednotlivá čísla Kčs 1.50. — Poštovní spoři
telna Praha 208.401. — Řídl P. Adolf Kajpr T. J. 
s redakč. kruhem. — Odpovědný zástupce listu Josef 
Bláha. — Používáni novinových známek povoleno 
ředitelstvím pošt a telegrafů. — Dohlédací pošt, úřad 

Praha 25. — Vytiskl Zlvnotl&k v Praze XIL

»Moravan« zve do svého středu všechny aka
demiky a akademičky, aby se zapojili svým na
dšením a prací do prostředí, kde budou moci 
uplatnit svou apoštolskou obětavost. kde budou 
moci řešit pod odborným vedením své otázky, 
s nimiž se setkají na fakultách (ve fakultních 
kroužcích, v odboru kulturním, zahraničním, pě
veckém atd.). Jen lidé žijící z téže viry a zápa
sící o tytéž ideály, mohou vytvořit pravé spole
čenství.

Kancelář spolku je v Brně, Klácelova 2, Su
ší lo»va kolej._________________________________

III. pedagogícko-katechetlcký kurs pro laické ka- 
techety(tky) při C. M. bohoslovecké fakultě Palackého 
university v Olomouci bude se konat! v soboty a / ne
děle od 3. listopadu 1947 do konce června 1948. Pravi
delné přednášky budou ďo konce dubna. V květnu a 
červnu bude přípravný čas a zkoušky pro ty. kteří 
chtějí získati vysvědčení způsobilosti k vyučování ná
boženství neobecných školách. Kandidát! mají míti 
alespoň 18 let a pokud možno středoškolské vzdělání 
s maturitou nebo alespoň IV. tř. střední školy, měšťan- 
ku s Jednoročním .učebným kursem při méšť. škole, 
školu odbornou (rodinnou, obchodní, průmysl.). — 
žádosti (nekolkované) o přijeti do kursu se posílají 
Kapitulní konsistoř! v Olomouci nejpozďéji do konce 
října 1947. v žádosti se uvede, zdali se kandidát hlásí 
za posluchače řádného či mimořádného. Rádní poslu
chači jsou ti, kteří se přihlašují nejen do kursu, a!e 
zároveň 1 ke zkoušce způsobilosti k zyučováni nábo
ženství na obecných školách. Rádní posluchači při
loží k žádosti tyto doklady: 1. křestní list, 2. Vysvěd
čení maturitní anebo alespoň ze IV. tř. střední školy, 
z jednoroč. učeb. kursu při měšť. škole, ze školy od
borné (roďinné, obchodní, průmysl.). 3. Zapečetěné 
vyjádření farního úřadu místa pobytu. 4. Potvrzení 
o přijetí sv. biřmování. 5. Osvědčení o státním občan
ství. 6. Lékařské vysvědčeni od úředního lékaře o tě
lesné způsobilosti k povolání učitelskému. — Poslu
chači mimořádní přiloží k žádosti jen křestní list, po
žadované vysvědčení školní a osvědčení o státním ob
čanství. Všechny doklady mohou býtL v opisech ově
řených farním úřadem. Za mimořádné posluchače 
mohou se hlásit tf, kteří touží po odborném vzděláni 
vychovátelském a náboženském, avšak nehodlají se 
podrobit! zkoušce způsobilosti. Těm. kteří budou při
jat!, pošle se podrobný prospekt kursu. — Ředitel 
kursu Dr. Fr. Tomášek, Clomouc, Komenského 6XII, 
telef. 1647.



KATOLÍK
Katolická Církev bude štastna, bude-11 mocí, 
především prostřednictvím dobrých ékoi, při
spět! k pokroku smyslu náboženského a vě
domí mravní odpovědnosti a býti tím užiteč
ná pravému dobru země.

Modlíme se k Bohu za vaši zemi, za jetí 
upevnění, za její všestranný rozkvět, za její 
mír uvnitř i navenek.

Při těchto posledních slovech máme na 
mysli zvláštní situaci tohoto pobřeží Nilu, 
které od nejstarších dob bylo pojítkem asij
ského Orientu se světem řecko-řimským, jež 
se však od zbudováni kanálu suczského a od 
otevření pevniny africké stalo styčným bo
dem civilisace východní, jižní i západní.

Vyřiďte, pane vyslance, svému vznešené
mu Buverénovi tyto naše city. Zdůrazněte 
hlavně, s jakou účastí sledujeme celým svým 
srdcem starost, která jej jistě znepokojuje 
v okamžiku nebezpečí, které ohrožuje zdrávi 
a život jeho národa. Ujištětc jej, že se medii- 
me k Pánu Bohu, aby brzy ustala tato ná
rodní metla.

Nerozumíme si
Ve farnostech pražské arcidiecése od 1. lijna 

probíhá vybíráni »mariánské dané*. Je to podlo 
vyjádřeni nejdp. arcibiskupa dobrovolný příspě
vek katolíků ná naléhavé a mimořádné důležité 
úkoly k zachováni náboženského žlvoia zvláště 
v našem pohraničí. I když se mnozi obávali, že 
se tato velmi pozoruhodná akce setká u našich 
katolíků s neporozuměním, zkušenosti už začí
nají dosvědčovat, že tyto obavy byly celkem 
abytečné. Tím. že výběrči v jednotlivých úsecích 
navštěvuji jednotlivé kaiolické rodiny dúm od 
domu, ziskává se přehled farnosti a hladinou ži
vota farnosti se rozhodné hnulo.

V jedné farnosti si dali natisknout letáky, 
které výběrči — dřivé než přišli s archem pro 
příspěvek — vložili do schránek jednotlivých bytů.' 
Na tento letáček reagovala jedna žehá dopisem, 
jejž uvedla slovy: »Velmi ráda přispěji na vaši 
mariánskou daň, ale v případě, že bude sloužit 
k účelům sociálním a hlavně užitku celku«. A pak 
už následovalo to »ale.« Bylo by zbytečno doka
zovat oné pani, že nemá pravdu, řiká-li. že v ze
mích, kde jest nejvíce věřicích. bylo také nej
více průkopníků fašismu a války a že svátý 
Otec žehnal italským a později německým zbra
ním. Jsou to lypické fráze, vzaté z ošumělého 
arsenálu protikatollckých zbrani a byly už toli
krát vyvráceny. Jistým lidem však nevadl, aby 
je do omrzeni neopakovali stále. Všimněme si 
spíše závěru onoho dopisu, který stačí jako dů
kaz. že s mnohými svými bratry a sestrami si 
jako lidé věřící nemůžeme rozuměl, protože ne
správně chápou funkci lidského života a nábo
ženství jim tudíž není tím. člm nám. Ona paní 
totiž končí svůj dopis slovy: »Ve svém letáku též 
píšete, že zvláště pohraničí by potřebovalo upev
nit mravno3: mládeže a že oněch vybraných pe
něž. chcete použit k náboženské obrodě. Ále uvě
domte sí. že by bylo účelnější věnovat výtěžek 
k výstavbě republiky. V dnešní době je zapotřebí 
v prvé řadě více obytných domů a jiných so
ciálních domů a jiných sociálních vymožeností 
a ne zabýval se věcmi naprosto zbytečnými, jako 
je náboženství (to se samé pisatelce zdálo poně
kud troufalé a tak pérem přidala slova mnohdy

• špatné náboženství). Když bude odstraněné so
ciální bída, bude odstraněna špatná mravnost

1 všech, nebo aspoň většiny lidi. To si uvědomte.«- 
To si tedy, milá pani, neuvědomíme, i když 

se vám budeme zdáli tupi a nechápaví. Zde si 
zřejmě nerozumíme a neporozumíme. My totiž 
jsme přesvědčeni, že právě k výstavbě republiky 
potřebujeme především a na prvém místě, nábo
ženské obrody. Uznáváme, že je nutno postavit 
hodně obytných domů, aby měli lidé kde bydlit, 
a schvalujeme všechny sociální vymoženosti, jež 
dopomáhají pracujícímu člověku k slušnému a 
lidsky důstojnému životu. Ale nemůžeme a ne
chceme věřit podle zkušenosti, kterými už náš 
svět prošel, že by právě ty obytné domy a ty so
ciální vymoženosti udělaly lidi dneška lepšími. 
Sociální bida je jistě velmi vhodným pařeniš
těm mravních úchylek, vime však, že nemrav
nost byla 1 v královských palácích, kde sociální 
bidy nebylo. Přepych a bohatství vede často 
mnohem radikálněji k mravní nevázanosti než 
chuddba a nedostatek. To však neznamená, že 
bychom si přáli, aby všichni lidé byli chudí a žili 
v nemožných sociálních poměrech. Chceme jen, 
aby všichni lidé žili z plnosti Kristovy lásky, a 
věříme, že pak budou schopni vyřešitl i různé 
otázky sociální. V. Z.

(Dokončeni z 1. sloupce.)
neslabšf byli nejsllnějěf a že z jejich malého se
mena vypučel veliký strom, k němuž bylo kdysi 
přirovnáno království Boží.« Francois Mauriac 
umí velmi hezky mluvit. A přece nevím, zda 
v jeho slovech nezni starý jansenistlcký pesimis
mus, jenž pod tím nebo oním jménem vždycky 
existoval v křesťanství a vždycky roztrhoval svět 
skutečný od světa ideálního a vždycky tak nebo 
onak tvrdil, že na tomto světě bude duch vždycky 
poraženým a že kdo by se naň a na jeho zákony 

.zde příliš dovolával, že by byl jaksi nepraktický 
^snílek. Nevím, zda pak ještě zbývá místa pro ně

jakou křesťanskou demokracii a pro křesťanskou 
politiku vůbec. Papežové však, v nichž máme 
autentické udavatele směru, tvrdili od začátku a 
tvrdl zejména od dob Lva XIII. pravý opak. Mno
hé z oněch Instrukcí a rad Lva Xin. byly výslov
ně určeny katolíkům francouzským. Mnohé z nich 
byly uskutečněny teprve stranou MRP., o níž prá
vě v těchto dnech vydal Leon Blum svědectví, že 
byla ve Francii první stranou katolicky demo
kratickou a při tom loyálně republikánskou a 
upřímně sociální. V každém lidském díle je mno
ho chyb, tlm více v politické straně. Strana však, 
která přece jen tak upřímně sledovala Instrukce hla
vy křesťanstva, nemusí zoufat nad marnosti své 
práce a nemusí se domnívat, že jedna porážka je 
porážka definitivní. A totéž platí o každé upřím
ní křesťanské demokracii. -ak.
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Zkouška demokracie
Francouzské volby z 19. a 29. října t. r. jsou 

nejzajimuvéjáí politickou událostí dneska. Ame
rický Daily Mirror dokonce soudí, že je to »nej
lepší novina, která z Evropy přichází od skou- 
čení války ohnivé« a od počátku války sstude- 
né<. De Gauheova strana se, jak známo, stala 
v těchto volbách ncjvétáí stranou a sice na útra
ty MRP., t. j. na útraty francouzské lidové stra
ny. MRP., jako se před dvéma lety náhle a ne
nadále stalo velikou stranou, tak ji dnes přestalo 
býti. Ten náhlý vzestup a ten náhlý pád je velmi 
vděčnou látkou k úvaze o osudech demokracie, 
o tom, jak stále jsou lidé stejní a jak se stále, 
^řes všechno své vzdělání, dávají strhnout raději 
demagogickou'povrchní propagandou, než by uznali 
komplikovanost života vůbec a společenského po- 
ytlckého života zvlášť, než by se řídili známým 
hrstem velkého křesťanského demokrata Msgre 
Šrámka: Dohodli jsme se. že se- dohodneme, nebo 
podobnými, jenže delšími slovy vůdčí postavy 
MRP., G. Bidaulta: »Dnes jako včera je třeba 
bojovat! proti sobeckému Individualismu, proti 
duchu požitkářství a lhostejnosti k bídě druhých, 
proti bezstarostnosti vůči kolektivním nebezpečím 
a proti zaslepené nevědomosti o skutečných ob
tížích.«

Naproti tomu se asi namítne, že na komu
nisty to všecko neplatí, Že se nechtějí dohodnout, 
že naopak schválně dělají obtíže v různých těch 
nesmyslných stávkách a že demokrati jsou proti 
nim příliš slabí, že prostě nemohou zajistit ani 
klid ani chléb, prostě nic.

Jenže dnešní vítězové se poctivě přičinili, aby 
sílu demokratů vSsmožně oslabili & zdiskreditova
li. řroto také své hlasy nezískali na komunistech, 
nýb’ž právě na demokratech, konkrétně řečeno 
ni MRP. Dělají to snad úmyslně, protože chtějí 
cherohu dnešní společnosti léčit chirurgicky, kdežto 
demokraté byli pro methodu ponenáhlóu, přiroze
nou, řekněme třeba interní. Ze jen ta vede skuteč
ně k cíli, na to nás upozorňoval nedávno Italský 
antlfašlsta hr. Sforza, jenž připomínal sto zniče
ných Italských měst, které právě svým zničením 
zaplatily fašistické sny o slávě a velikosti, o vládě 
silné ruky. Nebude musit Francie zaplatit něja
kou podobnou cenu za svůj pokus, jak snadno 
vybřednout! z poválečných nesnází? Známý an
glický News Chronicle tuto obavu vyslovil po 
volbách slovy: »Znatelný přesun na pravici a 
udržení posic komunisty musí všichni praví přáte
lé Francie pozorovatl jen s lítostí, neboť hrozba 
otevřeného konfliktu mezi oběma extrémními 
stranami se rýsuje stále více a více.< Vzpomeň
me, jik důrazně varuje u nás pan president proti 
rozděl<mí národa na dva tábory, jaký to kon
trast ve srovnání s postupem vítěze posledních 
francouzských voleb. Kde jde o skutečného cizí
ho nepřítele, kde skutečně mohou rozhodnout!, 
jen zbraně, tam jistě jsou na místě methody ge- 
nerálské, ale jinde se jimi sotva daleko dojde. 
Ostatně ve válce dovedl Bídault také-bojovat ne
smlouvavě, byl přece hlavou francouzského od
poru. Jako skutečný demokrat a jako pravý kře
sťan ví však, že násilí je vždycky prostředek 
krajní, prostředek, jemuž se má křesťan vždy a 
všude vyhýbat co nejdůslednějl. Proto pracuje na 
v5?ch dplomatlckých konferencích, na kterých po 
válce zastupoval Francii, svou smířlivostí; právě 
jí dobyl opět Francii věhlas, kterého pozbyla prá
vě vinou svých generálů, právě jí rozřešil leckte
rý konflikt, kterých je po válce v rozeštvaném 
lidstvu tcUk. Skoda, že mu nebylo dopřáno toutéž 
demokratickou, křesťanskou methodou rozřešit! 
vnitřní problémy Francie. 2e by jí to bylo prospě
lo, je nesporné, stejně jako je sporné, že jí pro
spějí methody nynější. Vždyť ona je hlavně vnitř
ně nemocná, mravně nemocná; zde však nepomo
hou žádné methody chirurgické, nýbrž dlouhá, 
trpělivá převýchova, právě ona křísťansky-demo- 
kratlcká převýchova. Jen ta může vrátit zodpo
vědnost za ceiek, jen ta může vrátit lásku k prá
ci. skutečnou lidskou důstojnost, která pak uvol
ňuje všachny ostatní vnitřní ušlechtilé síly v člo
věku dřímající.

A tak. ačkoliv poslední volby jsou porážkou 
demokracie, není důvodu, proč by se nad demo
kracií mělo mávnout rukou jako nad nemožným, 
neskutečným způsobem uspořádání věci veřej
ných^

FÍancois Mauriac, jenž vedle románů a dra
mat píše také politické úvahy, soudil minulý tý
den. že je možno, že celé MRP. přejde do de 
GauUova tábora a dodal, Že by to bylo potěšitel
né. A pak dodává: »Přece jen bych si přál, aby 
aspvň někteří se nedali takto svést: tl. kteří s! 
jediní podrží duchovní zbraň, již třeba postavit! 
proti materialismu, onu zbraň, jež neohrožuje těla, 
onrn ohnivý meč, jenž osvěcuje duše a srdce. Oni 
zachovávají své místo v bóji, pro který byli urče
ni, i když v něm budou zdánlivě vždycky pora
ženými až do posledního dne, kdy svět pozná, že

GDokonfiaaí w A. atourcž 4olaJ

V DEN ZESNULÝCH

Dne 17. října t. r. přijal sv. Otec v obvyklé 
nástupní audienci nového vyslance egyptského. 
Pronesl při tom řeč, kterou přinášíme, protože 
je opětným krásným příkladem řečnického umění 
sv. Otce- Vidíte z ní jeho hlubokou znalost celé 
lidské kultury, kultury starověké stejně jako 
problému dneška. Od pyramid až po choleru, 
která dnes pustoší Egypt, vše to má mújto v řeči 
Otce křesťanstva. Reč je mimo jiné skvělým pří
kladem moderního katolického ducha: cítíte v ní 
nejhlubši zbožnost, stejně však tplik jasu a klidu 
a skutečné sympatie a lásky k tomuto národu, 
jenž není křesťanský ani katolický. Sv. Oteč nám. 
skutečné nejkrásněji ukazuje, jak máme smýšlet 
a jak máme jednat.

Pane vyslance!
Veliká radost naplňuje naši duši ve chvíli, 

kdy přijímáme z rukou vaší excelence listi
ny, kterými vás jeho Veličenstvo, král egypt
ský, pověřuje u nás jako vyslance.

Země a lid, který máte zde zastupovat!, 
poskytují našim zrakům jedinečné divadlo. 
V Egyptě se setkávají v bezprostředním sty
ku a v podivuhodném vzájemném pronikání 
přítonlnost a minulost. Jaká to přítomnost 
plná života, překypující bujarou vůlí a mla
distvými nadějemi. Jaká to minulost, hrdá 
na civilisaci, o jejíž velikosti a skvělosti nám 
vypravují dokumenty a památky, nakupené 
během tisíciletých dějin. Pověstná minulost 
země faraónů, o nichž i svaté knihy křesťan
ského náboženství zaznamenaly hojná svědec
tví, posloupnost dynastií, příliv a odliv pe
riod jednou skvělých a jindy zase chmur
ných: period blahobytu, kde se skvělosti po
litické moci a sociální organisace pojí se stejná 
výše věd a umění; period pustošivých pře
vratů a národních katastrof; to vše: střídání 
a protivy, kultura hmotná i duchovní, 
tím nápadnější nepatrnou rozlohou země 
úžasné úrodnosti, o kterou bojuje a kterou 
urvává každého roku Nil svým majestátním 
proudem poušti, smrtelné to své nepřítelkyni. 
Egypt, dar Nilu: dóron tou potamou! Tak 
jej představuje výrazným způsobem slavná 
mramorová socha zachovaná v museích va
tikánských, náležíc mezi jejich nejdrahocen
nější umělecké kusy.

Stejně pálí poskytuje jedinečné divadlo 

i
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Hroby obětí války Ještě sotva porostly travou. Jistě se ještě nezacelily rány, které jejich 
smrt zanechala v tolika živých srdcích. A přece se znovu a znovu mluvi o válkách, 
válkách občanských a válkách mezi národy. Zamysleme se na Dušičky nad smyslem 
lidského života, smrt se nám pak stane snad pomocnici života, pochopíme, že jej netřeba 
zařizovat vražděním druhých. Smrt plodí vždycky jenom smrt, válka plodí vždycky jen 
válku, která je vlastně slabostí, fiaskem našeho myšleni, pádem do stavu primitivního 

barbarství.

1 egyptský lid, jenž přes všechny dějinné pře
vraty a kulturní přesuny zůstává v jádře 
stále totožný: tím se ukazuje pružnost a 
trvající pevnost jeho charakteru. Myslíce 
naň musíme myslit na vaše pyramidy, na 
tyto nejmonumentálnější výtvory egyptské
ho umění, které ve svém klidném jasu ne
chaly přejít přes sebe během tisíciletí vše
chny bouře atmosféry i dějin takřka beze 
stopy.

Křesťanství se od svých prvních počátků 
svým, blahodárným působením zúčastnilo, in
tensivně na vytváření osudů Egypta, svým 
kvetoucím životem, svými velikými, skvělý
mi postavami, které jej oslavily, a to i za 
nejosudovějších vření a zkoušek. Ale nač se 
zastavovat! u vzpomínek na minulost, když 
právě přítomnost se nám ukazuje tak plná 
naději ?

Vaše excelence vzpomenula dvou mimo
řádně význačných dat: nejprve jednoho z r. 
1839, kdy zakladatel nynější dynastie, ener
gický Mohamed Ali, neúnavný podporovatel 
dobra své vlasti, navázal přátelské styky 
s naším předchůdcem sv. pam. Řehořem XVI. 
a otevřel tak dětem katolické církve v Egyp- 
tě jitřenku éry mírumilovného vývoje; dru
hé památné datum je z r. 1927, totiž návště
va zesnulého krále Fuada u našeho bezpro
středního předchůdce Pia XI. Drahocenné 
mramorové sochy, darované Mohamedem 
Alim a králem Fuadem na ozdobu basiliky 
sv. Pavla za hradbami tam zůstávají trva
lým památníkem těchto šťastných dní. S ob
zvláštním potěšením slyšíme od vás o ušlech
tilém přáni, které chová Jeho Veličenstvo 
král Fände L, totiž spolupracovat! s námi 
na uspíšení příchodu míru a spravedlnosti do 
světa. Cím více se zdá, že překážky, které se 
mu kupí v cestu, odsunuii tento šťastný den 
do daleké budoucnosti, tím větší povim 
mají všichni, kdož den jeho příchodu mohou 
uspíšili, vynaložiti všechny energie své vůle 
na uskutečnění míru, ne-li dokonalého, aspoň 
pro všechny snesitelného a trvalého.

Nejúčinnější práce k budování míru mezi 
národy spočívá v tom, že se všude zlepšují 
životní podmínky, že se pozvedá úroveň 
mravní, že se pozvedá řád vztahů sociálních.

Od stavby pyramid až do cholery v roce 1947



Před bitvou?
Stane se, že zanedlouho u nás vyjde dobrá a 

eilná kniha. Silná nikoli počtem stran, nýbrž 
tíhou svých svobod, odvahou dějů, smrtelnou váž
nosti svého křesťanství. A taková kniha má u náa 
nejlepšl vyhlídky: vyhlídky, že mnoha poloofl- 
ctálntmi učiteli tvíde obžalována: z nemravnosti, 
nepletnosti. nedůstojnostl, nekřesťanskcstl, vymy- 
cována a rádoby upalována; těmi, pro néž hla
sem Jejich krve mluv!, odmítána; tím vším po
pulární udélána a do zcela nepravých rukou dána.

Vida toto vše, prosil pisatel pana redaktora, 
aby jl už předem směl hájit. Nemá na tom žád
ného obchodního zájmu, vyjma snad chabé na
děje na recensn! výtisk. Četl jl v originále, tam 
se jmenuje The Power and the Glory — česky 
Moc a sláva; napsal Graham Greene,

Od Grahama Greenca vyély u nás už dvě věd: 
»Černý chlapec« a >Vláda strachu«, v nakladatel
ství Práce. Ta poslední je nejslabší, »Černý chla
pec« skrývá pod maskou silného (pro děti ne
vhodného) detektivního příběhu strašlivý příbéh 
milosti, a zatraceni, jak se zdá. a té Sílené na
děje —:

»Když se třmenu se dolů snášol, 
tu něco ztratil a něco našel,..«

— rozuměj, ničema a zlosyn ztratil pozemský ži
vot a nalezl milost tak jako Dobrý Lotr. — Zdali 
ji nalez! i hrdina titulní role, není jen tak jasné. 
Je dobře tu knihu čist, je-li na nl člověk dost 
dospélý <je ostatně možné, že pro katolíky anglo
saských zemí je mravnost, přece jen méně než 
pro naše, v zahalováni určitých skutečnosti; a 
vývoj se nesmi moc předbíhat). —- »Vládu stra
chu« čisti tuším netřeba.

Ale tato nová knížka, která už tak brzy vy
jde, ta je plna nádhery. Jméno je vzato z pro
testantského ukončování Otčenáše: »Neboť Tvé je 
království I moc 1 sláva...« (Greene je kato
lík!)— Chcete-li, »1 síla a sláva«. Hovoří se o 
síle, čl mocí Boha, který vezme nástroj docela 
bezmocný, a vnese ho, kopajícího, do své slávy. 
Tím nástrojem je ubohý, neapoštolský a kleslý 
kněz; a mnozí zajisté se budou hněvat pro tyto 
přívlastky. Ale ony jsou příznačné a poněkud 
obecné. Nebo nejsou snad všichni kněží ubozí a 
neapoštolští a kleslí t Jsem z tohoto bratrstva je
den z nejmladších, ale jak jsme se učili v evan
geliu — že zásadně a vždy jsme služebnicí neuži
teční — čl ne ? Representuje někdo z nás náležitě 
Boha? _ Ovšem autor zahnal kněze až do po
sledních koutů; a ukázal tak slávu kněžství. Ne
boť nijak zajisté neběží o slávu knéží; vždycky 
jen o slávu kněžství. A autor jl vylovil a oddělil 
tak asi podle vzoru dvojbřitkého meče Božího 
slova, duši a ducha rozdělujícího. A kdo chce sly
šet (a je vůbec někdy něco platné těm, kdo ne
chtějí’), uslyší strašným! zvony zvonit Bož! slá
vu: Zvonem bratrství a soucitu I k zrádci, zvo
nem povinnosti a svědomí, zvonem bidy a nahoty, 
prchán! a unikáni, záblesků lidských naději a 
temnot vyvržsnosti; až po strašnou slávu úzkost! 
velkopátečnl, když smyčka se už docela stáhla 
a na dvoře stříleli nového mučedníka, tak zhola 
jiného než mučednici zbožných povídáni. A čím 
se konči, to je nádherné zazněni nového srdce: 
hoch, který otevírá cestu kněžství. — Nechtěl 
bych, abv tyhle náznaky odradily ty. kteří se — 
ó, pochopitelně! — boji »zbožné četby«; jiní bu
dou psát o literární ceně díla, označovaného za 
jedno z nejlepštch v Britanii; toto je psáno pro 
ty, kdož zbožnou četbu miluji — aby při sllnějši 
stravě neprskali. S. Sch.

•
K porovnáni a posílení předcházejících úvah 

přinášíme zde mínění, které o autorovi »Moci a 
slávy« a o této jeho knize příneBl před nedávném 
franc, katol. deník La Croix.

•
Graham Greene je jedním z velkých součas

ných anglických romanopisců. Je. ještě mladý —• 
narodil se r. 1904 — a vydal již as! 15 různých 
prací. Greene je katolíkem. Označujíce jej tímto 
Jménem, nechceme tím říci, že jeho knihy jsou 
lltraturou pro dětské besídky a že je má čist kaž
dý bez rozdílu. Je v nich těžká atmosféra zločinů 
a hříchů. U nás máme také některé katolíky, 
autory silných a ostrých románů. Nedáváme však

Z prvního pastýřského listu njdp. biskupa budějovického
(Dokončení z minulého čísla.)

Skrze Marii — k Ježiši zvu Vás, drazí 
mladí přátelé. Jste ve věku, kdy možno po
ložit pevné základy k životním úspěchům 
nebo podkopat celou budovu života, předem 
zestárnout, život prohrát. Vizte v každém 
dni mládí odpovědnost větší, než jaká bude 
za dny stáří. A Vy, jimž Bůh dal možnost 
studovat, jinoši, kteří jste prožili čisjě mládí 
a dovedete se obětovat a milujete Krista — 
přijďte do našeho semináře kněžského. Ceká 
Vás tam šik Vašich spolužáků, čekají otcov
ští vychovatelé, otcovská náruč biskupova. 
Neopouštějte svého lidu. Lid pláče, nemá 
kněží; není, kdo by jim něco o smyslu ži
vota, bolesti řekl, není, kdo by zaopatřil ne
mocné, vedl mládež. Kdybyste Vy opustili 
svůj lid, svou krev, svůj kraj — kdo se ho 
ujme? Bratři, kdybyste se tisíc let připravo
vali a tisíce kilometrů šli s nohama do krve 
rozedranýma k oltáři a tam jen jednu mši 
svátou sloužili, ta bolest a práce nebyla na
darmo!

Jsa synem rolníka, přicházím do rolnické
ho kraje. Vaše kraje, drazí diecésáni, byly 
vždy půdou živé víry, poctivé práce. Orejte, 
oráči, svá pole, ať má lid co jíst, ale orejte 
dobře i na líše svých duší. Co pro duši vy
konáte, budete sklízet po celou věčnost. 
A věčnost Vám nemůže být lhostejná. Smě
lým čelem za Božským Oráčem, který orá 
od západů k zorám do úpadu, posmívaný, 
štvaný, hložím zasypaný — již dva tisíce ro
ků, pořád slzu v oku, že místy i v rolnickém 
kraji víra odumírá, že i do statků, kdysi 
krásných, vešla bída jakožto neodlučitelný 
následek odpadu od viry. Avšak v mnohém 
kraji, co to odpadů od jediné pravé, Kristem 
založené svaté církve římskokatolické! Bože, 
kdo ty duše vyrval z Tvé náruče, kdo za to 
zodpoví, že nejsou v ovčinci, který založil 
Ježíš? Najde se dosti svátých čistých duši, 
živých obětí, abychom uprosili Boží Milo
srdenství, aby se tyto ovečky ztracené vrá
tily do otcovského domu, aby nezahynuly bí
dou a hladem? Na Vás spoléhám na prvním 
místě. Vy se vážně díváte na život, poně- 
vadě vidíte na svých polích, jak úspěch hos
podářství nezávisí jen na Vás, nýbrž na 
Bohu, který vzrůst dává.

Zvlášť myslím na Vás, dělnictvo. Nelekej
te se mého zvláštního oděvu ani biskup
ských odznaků. Ten lesk se nedostane do bi
skupského srdce — to je jen připomínka, 
která volá: obětuj se za svěřené ovce, jako 
Ježíš na kříži za ně vykrvácel. Jsem jen děl
níkem Božím, kterému svěřena moc, ale 
i hrozná odpovědnost za duše. V chudobě

jejich díla do rukou děti. Totéž plat! o knihách 
Greenových.

•
V »Moci a slávě« se jako už ve svých někte

rých předešlých románech Greene zabývá ťhe- 
matem fatality. Je to autorovo mistrovské dílo, 
působící mohutným psychickým dojmem, kterým 
Jeho hrdina strhuje čtenáře. Řekl jsem hrdina, a 
je to skutečně hrdina v pravém slova smyslu 
aspoň v posledních hodinách svého života, tento 
kněz, jenž sl to Jinak všelijak vyřizoval se svým 
Bohem. Jsme v Mexiku, v době známého pronásle
dování. as! před 20 lety. Dik autorovi cítíme v kni
ze jeho žhavé, pražící klima. Pronásledováni za
hnalo nebo zabilo všechny, kterým kněžství vtisklo 
na věky svou pečeť. Jeden z nich si myslel, že 
bude lépe zůstat! a skrýt! se. Udělal to z pýchy. 
Není to světec, je to hříšník. Alkohol jej vábí a 
mimo to kdysi, v okamžiku slabost! se zapomněl 
a stal se otcem podle těla. Zůstal však knězem, a 
1 když nosí s sebou všude své hříchy, nejsou 

jsem žil, pracoval. Vim, co je bolest, z válek 
vím, co je hlad. A děkuji Bohu, že mi dal 
tuto průpravu pro život. Bratři a sestry, 
k Vám jdu s poselstvím Krista dělníka, kte
rý posvětil práci, každou sekyru a dláto a 
nástroj. Práci vzal trny, ověnčil jimi svou 
skráň; svými slzami jako by navlhčil stroje 
a dal požehnáni, takže práce je zásluhou. 
Ano, když Vy s prací obětujete život, vězte, 
ví o tom Bůh, Bůh odmění. Ježíš a jeho cír
kev jde tedy svým právem k Vám do tová
ren ,aby Vám o práci a životě to nejkrás
nější řekla, že jste všude v zaměstnání Bo
žím a nad hukotem strojů stále zni Ježíšovo: 
»Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a 
jste unaveni...« Připusťte, a ještě lépe, za
volejte Kristovu pravdu o životě a práci ke 
svým strojům. Těm, kdož Krista od strojů 
zapudili, rozdrtily stroje srdce a štěstí a 
smysl života.

S nejúčinnějšim požehnáním: Pokoj Vám 
chtěl bych přijití k Vám, nemocní, trpící tě
lem i duší. Ležíte na bolestném loži, vyřa
zeni z práce, ač by Vás doma u dětí, za plu
hem, v dílně, v kanceláři bylo nesmírně za
potřebí. Bůh dopustil, ale neopustí. Pohled 
na křiž Vám řekne, že utrpení není negace, 
nýbrž že trpět s odevzdaností do vůle Boží 
znamená nejvíce činit, prospět sobě i dru
hým, zvláště umíme-li spojit své bolesti 
s utrpením Krista Pána a Panny Marie! Tím 
Vaše bolesti nabudou krásy a vyšší hodno
ty. Utrpení obětovat za děti, rodiče, za oso
bu milovanou je to největší, co za ně Bohu 
podat můžeme. K modlitbám za Vás, o lásku 
pro Vás chci lid prosit.

Ke zbloudilým ovečkám volám, k těm, 
kdož snad od mládí zapomněli, že také duše 
má svá práva, že je očekává věčnost. Volá- 
me-li: »Vraťte se!«, tím voláme: »Chtějte 
žit, neničte se!« A kdyby lid pro svého bi
skupa za toto voláni i kříž měl, i na tom 
kříži volat bude slovy staré pisně: »Ovečko 
má, nebohá, vrať se, prosím, pro Boha!« 
Vrať se k starému Otčenáši, k starému Vě
řím, desateru, vrať se k lásce první, a budeš 
žit!

Vim, že je to program nadlidský, ale ne
jsem tu sám. Jste tu, drazí spolubratři, kně
ží! Vám se představuji, Vám ruce ke spolu
práci a srdce k lásce podávám. Přinesli jste 
nadlidské oběti. Přemnohý z Vás adminis
truje několik far. Na 30 hodin školy 50—60 
kilometrů týdenních cest! A Vy jste to ko
nali s radostí pro Ježíše, Církev, národ. Sklá
ním se před Vaší obětí, blahořečím za práci 
na vinici Páně všechny Vás. Mnohý z Vás 
udřený, stařičký, a přece ještě na vinici

přece dosti silné, aby setřely milost vkládáni ru
kou. S.é lidské slabosti těžce odpykává: četníci 
Jsou mu v patách, vede život velmi pohnutý. Jed
noho dne se sejde s dítětem svého hříchu. Dcer
ka vf, že je jejím otcem a ukazuje mu nahnilou 
duši. Srdce knězovo krvácí. Celé hodiny stráv! 
v d&Ivé směsici vězení, totiž jednu noc, kdy Jej 
zatknou. Okouší však také nejčistší radosti kněž
ské. On jediný má moc néstl někam mír a štěstf. 
Na stránkách nabitých napětím vidíme tohoto 
člověka, kněze na věky, udělovat! rozhřešeni, 
sloužit! tajně mši sv. a podávatl Tělo Kristovo.

Přes tíží své minulosti a své přítomnosti tou
ží po duších. Jednoho dne uvažoval ve vězen! tak
to: »Zdálo se mu. že vlastně by bylo bývalo snad
né státl se svátým... Věděl, že konec konců je 

' jenom Jedna věc — být! svátým — Jedině na tom 
záleží.« Nic Jej nemůže zadržet!, aby nedospěl 
k duším, po nichž žizní. Dostane se do města, 
kde je v bszpečl, když tu proň přijde člověk — 
zrádce, jak to o něm kněz s jistotou tuší. Pň- 

Páně! Pax vobis — pokoj Vám a polibek 
bratrské lásky a ujištěni, že chci všechno 
vykonat, aby rostlo Vaše kněžské štěstí a 
aby se ulehčily starosti. Podejme si posvě
cené ruce své k sevřenému šiku do svátých 
výbojů lásky Boži, aby pustiny víry ve vi
nice Páně se obrátily. Duše, Bůh, požehnání 
naší zemi — o to nám jde!

Ujímám se diecése v dobách nad Jiné váž
ných. Není miru mezi národy, je neůroda, 
hrozí nedostatek, a po stránce duchovní — 
nedostatkem kněži trpi duše. Jako biskup 
mobilisuji všechny Vás, laikové, v důsledku 
svátého biřmováni, které je Vám závazkem, 
že půjdete s námi kněžimi zachraňovat duše, 
že pomůžete nám k obnově křesťanské viry, 
ve všech krajích naši diecése. Proč jsou lec
kde zlí lidé? Poněvadž dobři byli slabí a za
pomněli, že vlastností dobra jest, jit k dru
hému, aby též druhý dobrý byl, aby se mod
lil, přijímal svátosti, aby křesťansky žiL 
Vězte, že neni většího díla nad záchranu 
věčných statků bližního.

I k Vám volám, starouškové v chaloup
kách pod horami. Vy nejste zbyteční, vezmě
te své růžence a modlete se s námi, aby 
záhy veškeren lid byl v jednotě viry a lás
ky ve svatyních, na polích, v dílnách, úřa
dech. A když se o našich krásných Cechách 
zpívá, že tu krásné hory jsou' zasnoubeny 
s oblohou a nebesy — podejte, Vy nejšle
chetnější, nejčistší, nejvíce obětaví, s námi 
Pánu Bohu v oběť i své životy, aby s nebesy 
zasnoubena byla každá duše v naší diecési.

Prosím Vás, drazí diecésáni, o modlitbu, 
aby Pán Bůh síly dal a hojnost milostí, 
abych ve správě diecése byl veden Duchem 
svátým ideou: Skrze Marii k Ježiši. Mé mod
litby, oběti, mé mše svaté — vše jsem Bohu 
za Vaše duše dal.

Drahou diecési, kněžstvo a lid svěřuji pří
mluvě Panny Marie, sv. Mikuláše a vše 
vkládám v nejmilosrdnějši Srdce Páně.

Z plna srdce všem Vám žehnám 
Váš

t JOSEF, biskup.
Dáno v Českých Budějovicích 7. září 1947, 

v den mé intronisace.

* K jubilejnímu roku Karlovu 1IM« vydali bohoslovcl 
pražského semináře měsíční obrázkový nástěnný ka- 
lendéř. Jeho idea je ryze náboženská; hlubotisková 
obrázky na jednotlivé měsíce Jsou doprovázeny vhod
nými texty, které vybízejí k zamyšlení ne. Kalendář 
bude vhodnou a praktickou ozdobou kanceláři í do
mácností. Je velmi levný — stojí 10 KČ«, na 10 exempt 
1 zdarma. Jeho rozprodejem podpoříte 1 Dílo av. Voj
těcha pro kněžská povolání. MÚŽMé..^Ujednat přímo 
u bohoslovcú semináře v Praze XIX. Sadová j. neb« 
žádejte ve vašem knihkupectví.

jde-li B ním k umírajícímu, znamanä to jeho vlast
ní smrt Co na tom záleží! Jeho kněžství to po
žaduje a on, bázlivý člověk, třesoucí se před utr
pením, ubohý hříšník, jehož ruce jsou plny krve 
Spasitelovy, nechává všeho a jde. Nebude ani vě
dět, že tam byl něco platen, bude moci dát jen 
podmínečné rozhřešení, & pak je zatčen, odsou
zen bez odvolání a před popravou se mu nedostán« 
ani radosti posledního odpuštění.

Ale tato nejíš', ota je jen zdánlivá. n»boť po
zemský život, jejž dovede, obětovat, v něm znovu 
zrodí nejčistáí lásku k Bohu. Není přece věUfho 
jejího důkazu, než dát! život pro něho.

Zářivý a hřejivý triumf milostí. Veákerá fa
talita mizí. Bůh je silnější než všecko a než 
všichni. I když člověk se na šikmé ploše dostane 
do jakékoli hloubky. Někdo jej stále vidi a je 
stále ochoten mu vdechnout novou sílu. Svět Gree- 
nův je svět hříchu, nad nímž však září síla, kte
rá se zmocňuje tvora a přivádí jej opět k ži
votu, jenž stojí za všechny námahy.

Turkovo svetielko
Letos ještě nebude dost dušičkových svíček. 

Skoda! Ráda bych se byla vydala shlédnout zase 
Jednou v plné kráse »svůj« hřbitov. Obyčejný 
hřbitov slovenské dědiny, která před lety byla 
prvým útulkem človíčkovi z Cech. O Všech svá
tých večer přilákala zvědavost záře na konci dě
diny u kostela, stojící nad černými stromy jako 
tichý požár. A Jiné záře, bližší i vzdálenější, po 
ok -’lnlcä vršcích př! Váhu I za nim. Hřbitov! Na 
některých hrobech »po pánsky« bflé chrysantémy 
opakují trochu znuděně svou Jednotvárnou his
torku. jak kd-sl vešel do květlnářstvl, vyňal z pe
něženky větáí-menšl obnos a tak dále. Zajímavější 
je řeč papírových květů folkloristické pestrosti, 
tvarů a barev fantastických nebo kupodivu věrně 
napodobujících přírodu: o jímavé péči, o chvílích 
vzpomínek při svém vzniku, o dovedných rukou, 
o citu a vkusu. Ale hlavni: svíčky. Desítky a de
sítky na hrobech, sta jich zalévá Jasem celý »cin
torín« čl »cmiter«. Obklopuji i misijní křiž před 
kostelem zažihány těmi, kdo mají hroby svých 
někde daleko; odsunujf tmu, aby tím černější a 
neproniknutelnější uzavírala se stran I shora svě
telný ostrůvek, kde tmavé postavy tiše se pohy
buji. stojí nebo klečí. — Bylo to nové a Jaksi 
otřesné. Človíček — tehdy nábožensky hluchý 1 
slepý — chodí po hřbitově a nechtě sl uvědomuje: 
co Je vlastně jistého v životě — kromě smrti? 
A potom? Ti živí tu tak zřejmě přesvědčeně do 
noci sl povídají s těmi tam dole... Tenkrát ještě 
byl mir. Náhlá nejistota v duši, uvědomění vrat
kosti všeho lidského, zatápánf po něčem absolut
ním — snad to bylo zatušent, předzvěst, prvý zá
chvěv. závan příští smršti, která později z tak 
mnohých hodnot měla nezanechat kámen na ka
meni. — Po návratu domů ještě jeden nový do
jem: opodál hřbitova už potemnlvajtclho pod čer
nou stráni osamélé světlo. Nikdy tam nebývalo, 

co je to? »Turkovo svetielko. To vořakedy za 
vojny vraj tam akéhosi — čo ja viem —«. Více 
jsem nezvěděla. Opustili jsme dědinu. Ale v po
zdějším úsilí o proniknuti, požrání nového pro
středí nejednou přilákal vzpomínku malý samot
ný plamínek a pomáhal osvětlit leckterou nejas
nou stránku.

Od té doby přibylo hrobů. Vzdálené hroby 
vlastních blízkých, blízké hroby neznámých, ač 
nikoli lhostejných. Hromadné hroby svědků fašls- 
tioké »kultury« v městském lesíku. Hroby Rusů. 
Rumunů, našich. Hroby vojáků, žen, děti; po ce
lém světě hroby a hroby. V Jejich tragickém chó
ru zaniká skromný hlas osamoceného světélka; 
ale neumlká docela, ještě má co říci. Romanti
kovi snad o milé, do smrti nezapomínající, o věr
ném příteli, vděčném dlužníku nebo jejich potom
cích, podle žánru a fantasie. Člověku poněkud 
znalému zdejších náboženských poměrů, kde mezi 
katolíky a jinověrci na obou stranách je pramáio 
1 nejnezbytnější tolerance, natož aby tu někdo 
pronesl frázi u nás tak oblíbenou, že »každé ná
boženství je stejně dobré« — hovoří o kráse a 
hloubce gesta, odkazujícího t mrtvého moslims 
nekonečnému milosrdenství Toho, Jemuž přísluší 
soud.

Má slůvko 1 pro vás, příchozí z Čech, kteří se 
tu divíte oblakům dýmu okolo tabulky: Fajčenle 
zakázané!, proudům chodců na zakázaném pře
chodu, autům parkujícím pod přeškrtnutým P. 
křivolaké distribuci a vůbec všellčemu. Předpisy 
ovšem jakžlvy byly, jsou a budou přestupovány: 
i v Cechách. Ale proč tady jaksi hromadně, sa
mozřejmě, mnohdy s výrazem pevného přesvěd
čení a oprávněnosti? Je v tom — kromě hluboce 
vkořeněného záporu vůči všemu úřednímu, z ně
hož národ po tisícileté nesvobodě nepřejde ke kla
du v jedné či dvou generacích hladce a rychle — 
individualismus. Do vršků tu nevede Jedna — nej
výhodnější — cesta; patnáct, dvacet chodníčků, 

místy i rovnoběžných: každý může sl vybrat 
»svojský«. Těžko přesvědčíte gazdu nebo jeho že
nu, že rzbtžiec (obilí) nebo »hydlnu« (drůbež), 
a nimiž se »týmlto vlastnýml rukaml do krvi ne
robil!«, r.esmějí prodat za co a komu chtějí. Při 
nedávných mezinárodních motocyklových závodech 
ani tabulka, ani dva strážnici, teprve skutečné ne
bezpečí, hrozící jeho potahu, vyhnalo sedláka 
s >hrádské« (silnice), »kade má najkratšiu cestu 
domov«. Individualismus — přečasto jen synony
mum ryzího sobectví: napřed já a moji, potom 
dlouho nic. Individualismus někdy vyhraněný až 
k nevíře: frontu čekajících na lístky třeba do ki
na čl vlaku neukázníte lehko nejen pro živelnou 
snahu jednotlivců o skutečný efekt užitkový, řek
něme úsporu času: vedle ní houževnatě se udržuji 
vytrvalci, čekající na někoho známého, kdo by 
pro ně lístek koupil. Dávno už by byli na řadě, 
ale odmítají rozhořčeně jako pohanu prostým vřa- 
děntm vyznat. Že jsou právě jen tolik, jako 
ostatní. Individualismus na každém kroku. Ale 
také takový, o němž svědectví vydává osamělé 
světélko: př! určitých nedostatcích smyslu pro 
celek často podivuhodná schopnost porozuměni po
třebě jednoho, konkrétního, živého člověka. Do
dnes pověsti. lidové písně a balady svědčí, že 
s historickými Turky se nežilo v láskyplném ob
jeti, o dnešním Turecku málokdo mnoho ví, ale 
někomu Je sympatický tento Turek. Obecně se 
židy se nesympatisovalo, ale za války při trans
portu hlasitý protest prosté ženy nad nepěkným 
výjevem: -C! sú to nie kudla?!, zazněl z oprav
dové hloubky a našel odezvu. Češi nebyli v kursu, 
ale kolik jich tu pomáhalo určitému, svému Ce
choví? Nedávno kdosi v českém časopise dovo
lával se zabezpečení základní lidské svobody po
máhat ve jménu humanity i tam, kde Její příkaz 
koliduje se zákazem stávajícího režimu. Tito lidé 
vesměs nedali sl vzít svobodu pomáhat ve jménu 
Krista. Kus chleba, nocleh, úkryt partyzánovi ne

byl vždy poskytován ze stejného politického pře
svědčeni, mnohdy z příkazu své lomí. Ubírá to 
alce některým na nimbu vlastenectví ale odnímá 
také část viny těch, kdo později z téhož důvodu 
prokázali skutek milosrdenství zbědovanému ben- 
derovci.

Důsledky hodnocení člověka sama o sobě Jeví 
se porůznu v celém veřejném životě; někdy I na 
místech neobvyklých, třeba v úřadech vytýká se 
jim Icdaco, v celku však jeví se proti našim lid
štější. Odchylka od pravlíka předpisu nemusí být 
vždy protekce nebo korupce: někdy skutečné vý
konný orgán — člověk ujal se strany — člověka, 
kferému úřední šiml s vítězným zaržántm chystal 
se paragrafovým kopytem rozbít nos; ale nojčas- 
tějšl Je tato stránka Individualismu v širokých 
vrstvách prostých venkovských Udí. Většina že- 
nlček, až hrůza výřečných a umíněných, nos! 
v plnchtlčce roušku Veroniky. A jejich tvrdl, »pře
říkání, zaťati« a kdovíjací »chlapi« vesměs jsou 
schopni v čase potřeby »tát se Samaritány. Je to 
rys tím sympatičtější dnes, kdy na mnohých mís
tech proniká tendence uplatňovat lárku nenávisti, 
obecné dobro a spravedlnost pro všecky uskuteč
ňovat křivdami na menších celcích nebo jednot
livcích. Dává naději — dopřeje-ll Pán pohody — 
že ze základů porozuměni pro člověka vyroste ča
sem porozuměni pro národ, stát, lidstvo, skutečný, 
pravý, organický kolektlvlsmus, který se nesesuje 
lidem na hlavy a nerozdrtt lásku k bližnímu.

Prostě — říkejte sl, co chcete: rozhodne-11 ze 
Jednou Hospodin shladit s povrchu zemského mou 
dědinu (názvem »rudácke hnlezdo« není jf nikte
rak křivděno), potom Jako starozákonní patriarcha 
(zatím můj hlas před Ním nabude stejné váhy, 
nechťsi moje dosavadní score nevypadá nadějně) 
začnu »sa Jednať«: Pane, ušetříš Jl, rozžihá-l! tam 
ještě néč! ruka »Turkovo svetielko«? M. K.



Spojování pólů
Čtenáři jistě znají slavnou t Legendu o vel

kém inkvisitorovi« z Dostojevského románu 
»Bratři Karamazov!«, Kristus v ni přijde po 
druhé na svět, přijde v prostém, nenápadném 
««vnějšku do španělské Sevilly, kde se toho 
dne právě konalo velké upalování kacířů. Lid 
poznává Krista, jenž se zase snaží zmirňovali 
lidskou bidu soucitem svých zázraků. Velký 
inkvisitor Ho však dá zatknout a pak, ve vě
šení, s ním vede otřesně hrůzný rozhovor. 
Inkvisitar se snaží vyložit, že Kristus zdůraz
ňováním duchovosti svého evangelického po
selství neprospěl lidstvu, že mu lépe rozumí 
a prospívá ten, kdo dělá ústupky jeho smysl
nosti, jeho slabostem, kdo ustupuje pokuše
ním, která kdysi Satan sugeroval Kristu sa
motnému a která vždy a znovu opakuje. Aí- 
koliv žádný jesuita nebyl nikdy členem inkvi
zice, má se přece jenom za to, že Dostojev- 
ekého Velký Inkvisitor ztělesňuje »jesuitskou 
karikaturu náboženství«, s kterou od staletí 
operovali odpůrci řádu zprava i zleva.

Romano Guardini se také zabýval Dosto- 
jevským a legendou o velkém Inkvisitoru. 
A řeší ji velmi originálně: Inkvisitor má 
pravdu, odpovídá, protože Kristus, jak jej le
genda líčí, není pravý Kristus. Je to nespráv
ný problém, protože předpokládá jen 'výši a 
níži, buď jen ideál dokonale uskutečněný, 
nebo úplné zapřeni a překrouceni ideálu. Sku
tečná lidská existence se však neskládá pouze 
z těchto krajností, nýbrž z nekonečného vlně
ní a pronikání prvku svátého a nesvatého, 
prvku Božího a prvku nevědomosti a hříchu. 
Křesťanství, jak je představuje Kristus 
v Dostojevského legendě, je křesťanství bez 
vztahu k skutečnému lidství, bez vztahu lásky 
k skutečnému světu. Guardini píše: »Ztotož
nili křesťanskou skutečnost s křesťanským 
Ideálem, odmitnouti možnost stupňování, při
bližováni, pokrcku je vlastně vzpoura proti 
Bohu, jenž je Bůh lásky a pokory, t. j. Bůh 
skutečnosti.« Je to zároveň pokušeni k vzpou
ře proti Církvi, které se potom vyčítají nej
různější a nejprotilehlejši »zrady«, a to 
vždycky proto, že se nechce vidět skutečnost, 
jak ji posvětil Kristus.

Právě tedy naše nazíráni na Církev by se 
mělo utvářet podle toho. Církev je svátá, je 
neomylná ve věcech víry a mravů, když 
o nich slavnostně, definitivně rozhoduje. 
A přece také je to společnost lidská, která 
i k svým nejsvětějším dogmatům se dopraco
vává lidským mnohdy velmi nesvatým hle
dáním, lidskými spory, do nichž zasahuji 
mnohdy nejdémoničtější vášně. Církev je 
«vátá, božská, a přece je také lidská. A žád
nou z těchto dvou stránek nelze zapomínat. 
Je dobře zdůrazňovat její božskou nepomi- 
jejícncst a nepřemožitelnost tam, kde malo- 
mysnost podlamuje chuť k práci, ale stejně 
tak je třeba poukazovati na jeji pozemskou 
stránku, kde by přílišné dovoláváni se božské 
absolutnosti mohlo vésti k bludnému názo
ru, že již netřeba hledat hlubšího pochopeni 
pravd, že netřeba se stále přizpůsobovat 
proudu času, že netřeba bojovat s lidskou po
hodlnosti a slabosti, která proniká všechny 
členy Církve a může ochromit velmi povážli
vě její činnost. Protože Kristus je pravý 
člověk, je Církev společnost pravých lidi a 
proto nelze při rozvíjení jejího života opo- 
míjeti žádné lidské psychologie, nutno počí
tali se všemi lidskými vlastnostmi, dobrými 
i špatnými.

Mimo to jeji učeni, i nejsvětější, může 
v myslích jednotlivců prodělati velmi nebez
pečné znetvořeni, jemuž lze zabránit jen ne
únavným stálým dozorem, stálým opravová
ním. Ochabne-li tento dozor, toto opravování, 
může dojiti k nepříjemným důsledkům, za 
něž pak skutečně lze jakýmsi právem přiči- 
tati vinu Církvi. Právě proto, že není pouze 
božská, není snad ani nechybujíc!. Jen jeji 
Hlava, Kristus sám, následkem své naprosto 
jedinečné osobni jednoty s Osobou Slova, je 
prost všeho hříchu. Církev neni prosta vad, 
při čemž ovšem může hrdě připomínat, že má 
dosti vlastních sil k jejich překonáváni a že 
má Boží přislíbení, že v ni její vady nikdy ne
nabudou převahy. Pro tato přislíbení a pro 
tyto vnitřní poklady k ní musíme lnout celou 
svou bytostí a přece nepotřebujeme zavírat 
oči před jejími slabostmi. Chybuje-li člen 
Církve, nelze zajisté říci, že za to ostatní mo
hou tak málo, jako může nájemník z pátého 
patra za to, spáchal-11 nájemník z přízemi 
vraždu. Ti nájemníci se třeba vůbec neznají, 
nemaji spolu vůbec nic společného, leda stře
chu, pod niž se náhodou sešli. Naproti tomu 
nemá Církev takřka jiného důvodu existence 
než aby duchovně a mravně vytvářela své 
členy. Zákony a cesty každého takového du
chového působeni jsou strašně tajemně, ne
vypočitatelné, přesto však byly vždy úspěchy 
vychovaných také slávou vychovatelů, stejně 
však jejich selháni vrhalo určitý, i když těž
ko definovatelný stín na ty, jejichž vliv na ně 
působil. Skutky byly vždy rozeznávaci znám
kou členství Církve. »Po tom svět pozná, že

* Jako lichý společník vstoupím do podniku (texUl. 
potraviny), povedu stránku obchodní 1 administrativ
ní Jsem čtyřicátník « dobrými r-kušenostml a hledám 
apoluprácl v katolickém prostředí. Nabídky pod an. 
»Od 1, ledna ÍS«, do adnt. t. 1.

Katolík a revoluce
Když vtrhli nacisté na Rus a označili tuto svou 

výpravu za křížovou válku, stala se aktuální otáz
ka, jak se staví katolíci k sovětskému režimu. 
Obdobné, když ve znamení gen. Vlasova zřídili t. 
zv. Rusk u OsvoboJltelskou Armádu, vyvstala ta
to otázka Jak před ruskou emigraci, tak před 
pravoslavným obyvatelstvem napadených území. 
I tl I oni ovšem věděli, že nacisté nejsou žádný
mi křesťany; katolická Církev dokonce odsoudila 
výslovné učeni této partaje: a také nebylo pochy
by, kdo Je v této válce útočníkem. Velmi brzy se 
vůbec ukázalo, le přese všecky projevy činěné — 
I zde v Praze — na počest gen. Vlasova, vedou 
nacisté vyhlazovací válku nejen snad proti ko
munistům, nýbrž proti ruskému národu vůbec, 
Tedy Rusové z přirozeného vlastenectví, a ka
tolíci z povinného ohledu spravedlnosti, byli na
kloněni v tomto zápase přát Rudé Armádě. A 
vskutku mnoho ruských emigrantů padlo v boji 
proti Němcům, mnoho pravoslavných kněžf se vy- 
snamemalo pH obraně své vlasti, a katolíci poro
bených zemí ve shodě se svými pastýři vítali 
v rudoarmějelch své osvoboditele. Jak se toto 
shoduje se skutečnosti, že nemůžeme a nebude
me se smiřovat a materialistickým učením bol- 
ševlsmu, a že dokonce nezapomínáme na ty kře
sťany, kteří obětovali život v boji proti komunis
mu za dob bezbožecké of-nslvy? Anebo abychom 
položili otázku tak, jak drásala srdce pravoslav
ných vlasterců ve chvíli ohrožen! ruského náro
da: ten. kdo se bil proti Němcům pod rudým 
praporem, nezrazova! tím své biskupy, umučené 
revo'uci? Na tuto otázku je ováem možná od
pověď.

Ale přiznáme, že není odpověď snadno pocho
pitelná pro toho, kdo nezná křesťanství z vlastni 
zkušenosti. Neboť je nutno poch-plt nejtajem- 
nější rysy křesťanské viry. Především to, že kře
sťanství není politická strana a nemysli jako po
litická strana. Ano, politická strana by nikdy 
netop ústila takový počet mrtvých, kolik bolše
vická revoluce zabila duchovních a věřících. Ale 
křesťanství v čísle umučených nevidí číslo ztrá
ty! To je třeba pochopit: toto číslo je pro nás 
číslem zisku: mučitelé ať už na Rusi nebo v 
Mexiku nebo ve Spanělích nepřipravili nám ztrá
ty. nýbrž oslavili našl vítěznou Církev v, nebe
sích novým! svatozářemi. A tak se na to dívá
me všude. Proto, přes to, že Německo prolilo to
lik katolické krve, bude římský pap"ž vždv mlu
vit pro milosrdenství vůči hladovým, pokud v 
Němcích jsou, a bude se za tu zem! moJIit: no- 
bcť i mučedníci se za své mučitele modlí, a je
jich krev zemí posvěcuje a volá ne o pomstu, 
nýbrž o milost. K tomu přistupuje to ža 1 za ži
va křesťanšti lidé vždy tak a njln-k smýš'f'1. 
Vyvlastněnf kapitalisté snad v roce 11)17 a 1918 
toužili, aby Němci přišil do Ruska zabít revolucí; 
křesťanští lidé se na věc díval! jinak. Car Miku
láš n., při všech svých slabostech h'ubnca věřící 
Člověk, raději setrval a umřel ve vlasti. n*ž  by 
se Němci dal osvobodit a použit za ná~troj po
robení Ruska; tak jako se zřekl třistaletého trů
nu svého rodu, aby usnadnil- v?tč«né vedeni vál
ky a odražení německého ůt-ku. Toho ovšem 
tehdy nedosáhl, a sovětský režim podepsal onen 
brestský mír. který mu tehdy n«š! rusoťtové 
neodpustili. Ale po necelých třiceti letech to byly 
Sověty; které odstranivše Trockého, autora ono
ho míru, přinesly na trosky Berlína docela jiný 
mir a zachránly trváni ruského nár-da, načež 
také smýšleni uniích rusofilů vůči nim se nřjmě- 
řeně změnilo. Nuže — je mezi onou abdikaci a 
tímto vítězstvím souvislost?

* Katolická rodina koupi raenSl vilu nebo její část. 
Výmčna většího bytu s ústí. topením v Prsxe-Buben- 
Sl Jest možná. Nabídky pod zn. »Klid - 1KA U7« do 
adm: t. I.

Zde se dostováme k nejtěžš'm kusům křesťan
ského pojetí dějin, zde se dostáváme do čtvrté
ho rozměru. Ve světě trojrozměrném, ve světle 
zdravého riumu, je věc Je'noclušš'. — Řekneme: 
V roce 1941 jsme potřebovali Rudou Armádu, 
aby odolala nacismu a zachránila svět. Bvlo tedy 
chybou bojovat proti Rudé Armádě v rooe 1918. 
A proto ruští vojáci, a také čití. a také plu
kovník Švec, kteří vykrvácel! p-d starou trlkolo- 
rcu, krváceli nadarmo. Bvl.' by léDe udělali, kdyby 
bylí z boje utekli a zůstali n-žlvu. •— Ale kře
sťan, který dějiny vid! zevnitř, řekne: Nikoli, je 
to složitější. TÍ lidé chtěli umřít za víru a vlast; 
věřili, že proto pokládají životy; a takto Bůh je
jich občt přijal. Umírali, aby Rusko zase mělo 
národní armádu, aby vyhnalo germánské doby
vatele, aby se stalo zas? záštitou slovanských ná
rodů. I vyslyšel Bůh jejich prosby, a když nastal 
příští německý vpád, stála tu suvorovská armá
da, a vyhrála Velkou Vlasteneckou Vojnu, a 
v moskevských cerkvfch zase patriarcha VSI

jaté moji učednici,« říká Kristus Pán sám. 
A tím vice to platí o skupinách a vrstvách 
a o ideologických prouděních v Církvi. Na 
př. poBvátná úcta k tradici, jež. je nezbytnou 
složkou povahy opravdu katolické, může 6e 
přesto zvrhnout v nezdravý konservatismus, 
jenž pak vede až k nehybnosti a k naprostému 
odcizeni se vlastní době a vlastni zemi. Zdů
razňováni osobní zodpovědnosti může vést 
k nezájmu o společenství a nezdravému spo
léháni na vlastní sily, stejně však tomu může 
býti naopak. Kolik může být takových zhoub
ných, osudných jednostranností, a často to 
může být proto, že ochabl opravujíc! dozor 
autentických strážců ryzosti viry. A jen teh
dy, budeme-li ve svém nazírání na Církev 
spojovat správně její prvek božský s prv
kem lidským, spojíme zároveň sebevědomí vě
řících, kteří jsou přesvědčeni, že brány pe
kelné nikdy nenabudou vrchu, se svou horli
vostí apoštolů, kteří vědí, že i křesťan se 
musí neúnavně probojovávat k výšinám pře
konáváním všech slabostí a chyb, jež jsou ne- 
odlučitelny od přirozenosti lidské, zraněné 
dědičným hříchem. ,

A tak z toho všeho plyne, jak málo by 
měl pravý katolík náležet k oněm lidem, kte
rých je bohužel dnes tolik, totiž k lidem, 
kteří vidi na světě jen dva tábory: bílých 
nebo černých, dobrých nebo stých. Takové 
děleni musí nutně dříve nebo později vést 
k válce, ba musilo by z války učinit trvalý

(K třicátému výročí skťábrské revoluce.)

Rus! mohl sloužit Tedeum na poděkováni za ví
tězství, a pa slovanských zemích kříže na hro
bech ruských vojáků prip:mtnajt osvoboditele. 
Neudálo se to taženi pod trlkolořou Petra Veli
kého, nýbrž pod Rudým praporem; ... ale což 
nevíme, že nevyzpytatelné jsou cesty Prozřetel
nosti? Zdá se to‘tedy ovšem divné světskému 
člověku říci: Rudá Armáda nebyla by vyhrála 
tuto válku, kdyby nebylo tolik Udí padlo v boji 
proti nf s modUtbou, aby Rusko mílo zase vítěz
nou armádu, kterou advokát Kerenský začal 
kdysi likvidovat, Opakuji; je to vysvětlení, které 
naprosto počítá se čtvrtým rozměrem, jestli po
díl na vítězství v rooe 1945 připisují lidem, kteří 
před pětadvaceti lety byli umučeni. Ale za prvé: 
kdopak už podává pro to rozumová vysvětlení? 
Máme snad věřit, že Němce od Možajska zahnal 
pan Erenburg svým nenapodobitelným slohem?! 
Nebo se máme ovlivnit naši.nl českým! komuni
sty, kteří — podle jejich chování soudě — žiji 
v domnění, že StaUngrad v třicetistupňovém mra
zu bránili oni? ... Za druhé celá minulá válka 
už byla více než trojrozměrná, kdyžtě už ta první 
světová byla »Na prahu Apokalypsy«; ten práh 
byl rázně překročen, a v příští válce dojlsta bu
de Absolutno mluvit zřejmě. To už každého na
padne žalmová otázka a odpověď: až moře a sou
še zaku3í atomové výbuchy:

»Moře, proč js! prchlo, a řeko, proč ses obrá
tila nazad ? Hory, proč jste poskočily jako bera
ni, a vrchy, jako jehňata cvof? — Před tváří 
Páně pohnula se země, před tváří Pána Boha Ja
kobova: kterýž obrací skály v prameny vod, a 
písčiny v bahniska vod . . .«

Už nebude možno vůbec jinak než žalmovými 
výrazy, a žalmovými pojmy mluvit o světových 
událostech. Žurnalistická ani vědecká řeč ne
mají názvosloví pro to, oo uvidíme. — Anebo se 
obraťte o vysvětleni ke knize Jeb. Tam také ;e 
ona otázka, kterou si kladli mnozí při úspěších 
boěevlcké revoluce a při pronásledování křesťanů. 
Tam je také ta hlava třicátá, která s neobyčej
nou názorností Učí pcolty vyvlastněného po re
voluci, kterého pálí utrpěná křivda, a ptá se: 
proč? A jediná odpověď, kterou dostává Job. je 
jediná odpověď, kterou slyšíme v dnešním vítěz
ství Rudé Armády. Byl jsi tam, člověče, když 
Bůh stvořil zemi? A můžeš dávat rady jeho Pro
zřetelností, nebo j! posuzovat? A nevíš, že jeho 
spravedlnost se ukáže ne zda, nýbrž v den nej- 
poslednčjšf? . . . Jedno víme, že když člověk 
vyzval Boha na souboj. Bůh sám proti němu nikdy 
nevystoupil. Poslal na něho vykonavatele svých 
rozsudků. Tak bylo dáno Kyrovt zvítězit nad Ba
bylonem, a Stalinovi nad nacismem. »Já jsem 
Bůh, a není jiného: mimo mne n«ni Boha: já 
Hospodin činící toto vše!« připomíná proroctví 
při Kyrově vítězství.

Tady vězme, že Bůh nenechá ríevyslyšeného, 
ani neodmítne od sebe toho, kdo zůstane své víře 
a povinnosti věren až na smrt. A věsme, že Bůh 
nepotřebuje n-.š ho ramene, aby pomstil své jmé
no, nýbrž oslav! je tajemné a mimo n š! předpo
věď. A al-Aíme, že nej vyšším příkonem je-lónka, 
1 za revoluce a právě pH ní. A co jestli revoluč
ní básnic! opěvuji nenávlrt. nejen v řadách hlt'er- 
číků. nýbrž také pod rudým praporem? Co? 
Jejich veráa nemění naše Písmo: »Větší pak je lá
ska.« My si vím: rady i v této bouří; my, je
jichž Církev je naučena chodit po vlnách.

A to už ať nám komunisté odpustí; když bu
dou oslavovat století komunistického manifestu, 
nebo 1 třicetiletí své revoluce, že po tvářích ka
tolíků někdy přelétne pob-vený úsměv. Třicet 
let! ... sto let! . . . Holečkové! Je to h’zké od 
vás, že vodíte .dětí se dívat na rak-v svého nej
většího šiřitele. My to nemůžeme dělat, poněvadž 
nad rakví našeho předního apoštola je hromada 
zřícrnto, které <am nechala tř! císařství a jedno 
krátovství a několik revolucí, které se od jeho 
pohřbu v Římě vystřídaly. My také nemůžeme 
tvrdit, že bychom své hlavni město byl! vždycky 
úspěšně obhájili. Vůbec ne. Moc a mockrát tam 
dobyvatelé vtáhli. Máme srdečnou radost, že k 
vám se Němr.' teď do Moskvy nedostali K nám 
do Rfma sno. To je taky zkušenost, o kterou má
me navíc. Vůbec jsou ještě různé rozdíly. Na pří
klad mrtvolu svého zakladatel« ukázat nemůžeme. 
To ne. On totiž vstal z mrtvých. Tomu Vy. dost 
možná, nevěříte. Nevadl; prodebatujeme to jindy. 
Dejme s! schůzku: za sto let probereme rozdíly 
mezi světovým názorem marxistickým a katolic
kým. a mezi osudem pracujících v té a v oné spo
lečenské soustavě. Bude to zajímavá debata; ka
tolický zástupce se dostaví. Jindřich Středa.

stav. Pravý katolík je však vždy nositelem 
pravého míru. ak.

NOVĚ KNIHY NÁBOŽENSKÉHO ŽIVOTA

P. Dr 6H.V. M. BRAITO O. P.

Podstata křesťanství
ZAkladní dílo z Ratal. věrouky, obírající se pře
devším výkladem tajemství Kristova vtělení a 

najím .povoláním za dítky boží.
Bro£. 52 77

Sv. Terezie z Lisieux
Život, my Honby moditaco, modlitby. 

Půvabná Rnftka, která je Českým holdem sv. 
karmelitce, jejíž BO. výročí smrti oslaví celý 
katolický svět Vděůně přijmou jak ctitelé sv. 
Terezičky. tak všichni, kde milují hlubokou 
duchovní četbu. Knihu uspořádal mHoí Krejza. 

Brvi. Kf-t, »d*-  61 KA».

VACLAV BENES TÄEBlZSKT 
Pomněnky

Klasická modlitební kniha, plná náboženské 
vroucnost! a duchovní zanícenosti. Spisovatel ji 

* věnoval předeváím české mládeží.
K tclopldlintf vasbi 75 Učí.

T>Qáá každý knihkupec nebo přímo

NAKLADATEL BOHUSLAV KUPP 
PRAHA H., JINDŘIŠSKÁ M.

Otázka „svátých" 
obrázků

Co zde o nich napsal dp. Schlitzner, bylo velmi 
správné. Jenom je třeba se zamyätlt nad příči
nami tohoto úpadku a vyvodit důsledky.

Problém ja v tomto: na jedné straně špatné 
obrázky, které se snad širším vrstvám libí, na 
druhé straně snad dobré obrázky, které se nelibí. 
— Proběhneme-',' rychle kulturní déjlny, najdeme 
často vedle sebe umění lidové a umíní »vysoké«. 
Podle Jejich vz.áiemného odcizeni mežno spolehli
vě měřit úpadek vkusu nebo nezdravé výlučnosti.

Jak je tomu dnes? Možno Hel, ža takového 
odcizeni není. Lidové uměni t:t!ž neexlslujc, Aspoň 
na v našich »svátých obrázcích«, neboť technika 
a obchod lidové umění zabily.

Ale výrobní a obchodní znehodnocován! těchto 
obrázků je jen průvodním zjevem. Nejhlubší pří
činou je cosi jiného. Vá'mnme-U si, kdv umění, 
ať vysoké čl lidové, bylo chápáno a bylo mu ro
zuměno. zjistíme, že to bylo tehdy, kdy toto umě
ní bylo vynuceno sdělováním, kdy mělo co říci, 
kdy bylo mezi umělcem a zákazníkem obcování, 
communlo.

A tu jsme u kořené zla. Tovární, Berlová vý
roba nemá a nemůže nic sdělovat. Když rozmno
žuje reprodukce třehas i dobrých děl, čím více 
rozmnožuje, tím více znehodnocuje.

Ale i vysoké umění je tu v nevýhodě. Sděluje 
něco, sděluje řekněme hodnoty výtvarnic, ale ne- 
sděluje to, co čin! obrázek »Svatým«. Ve většině 
případů také nemůže nic jiného sdělovat. Kde by 
to bralo? Od Boha je daleko, v Udu svaté není. 
Proto Jen málo umělců přináší svůj hluboký pro
žitek svátého. Proto jen málo zákazníků také 
této řeči rozumí.

Co tedy dělat? Bylo již podniknuto leccos. 
Nejsnadnějšt řešení bylo hned nalezeno: vydávat 
dobré obrázky. To se však podařilo asi jen v Jed
nom případě, podařlto-U se to vůbec, totiž Ars 
sacra v Mnichově. Jinak nutně zvítězí za daných 
poměrů vždycky továrna a obchod. Proti nim 
1 výchova a trcěllvé poučování je málo účinné. 
U nás projevil dobrou vůli dokonce I stát, chtoja 
v rámci lidové osvěty vymýtit nešvary. Za daných 
poměrů nezvítězil ani on. A ani nezvítězí!

Je tedy nutno změnit poměry. A sice tak, že 
svaté bude svaté, I »svátý obrázek«. To tedy zna
mená — směrem dolů — že budeme z nábožen
ských 1 estetických důvedů hledět k tomu, aby 
bylo obrázků co nejméně. Nutno především zabít 
dnešní obrázkový dumping. Nemáme dobrých 
obrázků nedávejme je nekupujme je. nešiřme je. 
Není třeba, aby se kupily spousty obrázků v dět
ských rukou, špinavých zásuvkách b v koších na 
smetí. Nedávejme je našim drahým do rakve, ne
máme jejich pokoj. Obrázky pohřběme jizak!

Ne, nejsme obrazoborcl! Je však třeba, aby 
»svátý« obrázek by! skutečně svátý, drahý, aby 
byla k němu vroucí úcta, oby si ho lidé vážili. 
Proto když jáhen před svěcením, řeholnice pří 
věčných slibech, křesťan při úmrtí svých drahých 
si dávají tisknout obrázky, nechť volí za daných 
okolností ty nejlepš! a raději co nejméně. Proč 
Je rozdávat jako jízdenky? Nechť je i v tom více 
Opravdovosti než konvence!

Bude-!i »svátý« obrázek zákazníkovi skutečná 
svátý, neodváží se výtvarník podstrčit mu něco 
j'näho. I cn bude tvořit s Jiným! pocity, s větší 
váž-ostí a úctou, bude mít za sebcu pevnější 
oporu. Bude mu stát za to udělat obrázek, do
konce svátý obrázek, neboť svaté je veliké a 
táhne. Aby měl co sdělit, bude hledat a se ptát. 
Sejdou se třeba haglcgrařové. theologové a uměl
ci — a vznikne tak communlo. Což je veliký úkol 
Zase směrem nahoru.

Nenaříkejme tedy jen na špatné obrázky! Ne
chtějme je a nebude jich! Je třeba vyčistit starý 
kvas, aby se mohlo uplatnit nové pojetí, nové 
prožit! svátého a nové výtvarné zpracováni. ■ 

Josef Zvěřina.

„Náš poměr 
ke katolicismu"

Theolog církve československé Dr. Z. Trtik, 
o jeh:ž knížce iCesia k Bohu« jsme před nedávném 
celkem sympaticky psali, napsal pod tímto nad- 
•písem článek do »Českého zápasu«. Dojem z něht 
ja velmi bezútěšný. Začátek je zdánlivé velmi 
objektivní, uznává se. že katolicismus má mne!« 
dobrého, ovšem už to se podává při bystřejším po
hledu nepřijatelně. Katolicismus, ačkoliv prý je tc 
porušené křesťanství, právě jako sloučení křes
ťanství s prvky pohanskými, je prý jedinečnou 
cestou, po níž pohanské lidstvo a náboženský pri- 
vltlsmus přeahází pomalu ke Kristu a k jedinému 
Bohu. — Účel tedy posvěcuje patrné prostředky 
i u prozřetelností Božf a moudrost Boži nedo
vedla dát lidstvu žádného jiného prostředku, jak 
se zjevit lidem prostým a primitivním než blud 
a porušenost pravdy. Pravda se musila v prozře- 
telnostnlm planu nejprve porušit bludem v kato
licismus. aby mohla dospět k prostým, pro které 
přece Kristus v prvé řadě přišel a o nichž mluví 
s největší láskou a něhou.

A pak přijde celá řada prastarých námitek: 
že katolicismus Dopřel prakticky viru v jednohe 
Boha, protože uctívá svaté, že propad! modlosluž
bě, protože uctívá sochy a obrazy a ostatky svá
tých. Konečné vrcholu prý dosahuje zkáz» křes
ťanství v klaněni se hostil, lidskému výrobku, 
jako Bohu.

V tomto tvrzenf dosahují vrcholu také útoky 
p. Dr. Trtfka na katolicismus, z tohoto tvrzení 
vyplývá, že nelze předpokládat žádnou poctivou 
dobrou vůli a zároveň ovšem také f.' nelze počf- 
tatl s jakoukoliv možností spoluprúpc, Jak o ní 
někdy, ať upřímně nebo neupřímně, mluvívají ně
kteří katolíci, zejména političtí. Jsme opět utvrze
ni v přesvědčeni, že při důsledném domyšlen! zů
stávají jen dvě možnosti: buď katolicismus nebo 
atheismus. Právě víra v eucharistii nám to po
tvrzuje. Věříme-U v Boha, pak přece musíme vě
řit v Jeho prozřetelnost. Jaký obsah s smysl by 
jinak víra v Boha mohla mít? Prozřetelnost však 
znamená Božf péči o svět, především jistě 1 svět 
lidský, o člověka. Péči o jeho chléb pozemský, 
ale ještě více o chléb pravdy pro něho. Pečuje-U 
tedy Prozřetelnost o člověka, nemohla by jistě 
dopustit, aby se poctiví, upřímní lidé, kteří chtějí 
skutečně sloužitl Bohu v duchu a v pravdě, po 
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staletí klaněli kousíčku chleba jako Bohu a aby 
je vůbec nenapadlo, že jsou vlastně v bludu, že 
tím vlastně páchají modloslužbu. Tento důvod 
uváděl jíž proti reformátorům protestantským 
Erasmus Roterdamský, který se jinak nevyzna- 
čoval žádnou přemrštěnou úctou k tehdejší církví, 
áni zvláštním pobožnůstkářstvim, Tedy buď 
kato’!c.'smus nebo atheismus.

Tyto debaty mají ovšem pramalou cenu, pro
tože se rozcházíme v základním pojetí křesťan
ství a náboženství vůbec. My prostě věříme ve 
vtělert Syna Božího a vy v ně nevěříte. A věřit 
ve vtělení Syna Božího, to znamená ovšem věřit 
v jeho Božství, znamená to však stejně energicky 
věřit v jeho lidství a věřit stejně energicky v ne
rozlučné sjednoceni Božství a lidství v něm. Do
myšlená víra v takto chápané vtělení pak vy
světluje místo, jaké mají obrazy, ostatky a vše
chny jiné lidské a hmotné prvky na př. v našem 
životě svátostném a v náboženském životě vůbec. 
Povrchni pozorovatel to může, třeba poctivě, po
važovat za pohanství, za mnohobožství. za kouzcl- 
nlctví a cokoliv jiného ješlě chce, věřící křesťan 
však řekne, že to je monotheísmus tak důsledný, 
že jej chápou jenom buď lidé dětsky prostí, nebo 
geniové, nechápou jej však duchové prostřední. 
Je to tctlž víra, že je jeden Bůh. od něhož a pro 
něhož je všecko, poslední atom hmoty stejně jako 
Srdce Ježíšovo, a že proto poslední atom hmoty 
může být vodičem jeho síly, že poslední atom 
hmoty nám může mluvit o jeho lásce. Bůh, v němž 
žijeme, hýbáme se a jsme, ustanoví!, podle listu 
k Efoským. anakefalaiósasthal ta panta en t<5 
Christo, svést! n soustředtti všechno v Kristu, a 
proto je pro věřícího křesťana každá kapka svě
cené vody, stejně jako voda křestní a jako chléb 
a vlno hostie prostředek, jenž musí neomylně 
vást ke Kristu, vyústit u Krista, jenž to pak 
všerkn a nás s tím má přinéstl Otci, aby byl Bůh 
všecko ve všem. To je ta tak těžko pochopitelná 
důslednost, monótheismu katolické církve. V tom 
je jeho sila, jeho božskost, jeho nepřemožitelnost. 
Proto milujeme Církev, protože Kristus je s ní, 
protože Kristus ji miloval a vydal sebe sama za 
n! v oběť, aby jí posvětil, když jí očistil křtem 
vedv v slově života. My věříme, že v ni nalezne
me čls ší křesťanství než jaké sí představovali a 
o němž přemýšleli oni kněžt, kteří ze směsice mo
derní ’tických zmatků předválečných, z naciona
listicky zabarvené husitsko-bratrsky-osvicenské li
monády a z touhy po pohodlném, »lidském« živo
tě utvořili v r. 1920 československou církev.

-ak.

Budeme šířili 
požehnání Kristovo 
nebo zkázu a zmatek

Čína bývala nesmírně hrdá na svou tisíciletou 
kulturu. Je nesporné, že tato kultura musela obsa
hovali prvky velmi drahocenné, mohlo-li z ní po 
tak dlouho £kuteór.ě lidsky žít stamiliony lidí. Do
konalá kultura přirozená bývala vždy nejlcpším 
předpokladem k tomu, aby mohla býti koruno
vána nadpřirozenou kulturou křesťanskou. Je pře
ce všeobecné známo, s jakou úctou přijala cír
kev vše dobré v kultuře řecké a římské, jak to 
dodnes tvoří takřka neodmyslitelnou součást naší 
vlastní katolické podstaty. Mělo tomu tak býti 
1 v Čině a staří jezuitští misionáři s tím opravdu 
počítali, neskrývali nikterak svůj obdiv před čín
skou vzdělaností. Spory a nedorozumění mezi ka
tolíky samotnými přispěly později k znemožnění 
pokřesťanění Cíny. Když misijní práce znovu po- 

. čala v 19. stol., byla většinou přehlušována jinou 
>kulturou« západní, která se bouřlivě do Cíny tla
čila. A tato kultura, zdá 3e, nakazila svým rozklad, 
kladným jedem i starou přirozenou kulturu čín
skou. Vysilující občanské války, které již tolik 
let Cínu pustoší, jsou jistě západním plosem 
a jak i tam, kde zrovna nezuří válka, ničí západní 
rkultura« mravní hodnoty čínského lidu, o tom 
svědčí tento výňatek z misionářova dopisu:

iProud nemravnosti se vzdouvá každý den ví
ce v poválečné Číně. Tancovačky a prázdné po4 
pěvky stejně jako lehkomyslné filmy, rozšiřuji 
svou pust:šící činnost do nejzazších zákoutí země. 
Tisk, j pohanský, poukazuje bez váhání na tato 
zla, dovážená z ciziny. Jsou pro zemi skutečně 
vážným nebezpečím. Tak jeden pohanský deník 
z.Chengtu píše: »Celý den je dnes slyšet v ulicích 
Chengtu lehkomyslné písničky. Zaznívají z gramo
fonů, kterých používají velkoobchodníci na přilá
káni zákazníků. Všechny tyto písničky se točí 
kolem jedné věci, kolem lásky. Jsou to písničky, 
které působí na mravní oďolnóst našeho lidu 
opravdu zhoubně, takže to lze sotva vypsat něko
lika slovy.'

Hudba má moc živit ducha, vyjadřovat vzne
šené a čisté city pokalení lidského, má posílit je
ho životnost. V Číně bývala kdysi takřka nezbyt
ným kolečkem v politicko-náboženském aparátu 

‘státu. A jak ji milují 1 cizinci! Beethoven ji nabyl 
slávy, která vyvažuje věhlas Kantův á Goethův. 
Kéž by nám tedy přinesli krásnou hudbu, kéž by 
masy mohly zpívat hymny o svatostí a čistotě na
šeho národa, abychom se již jednou zbavili změk
čujících odrhovaček. které sc dnes rozléhají po 
všech ulicích Chengtu.«

Dovedou čínští katolíci splnit tuto touhu, uká
žou pohanům zhnuseným lidskou zkažeností a 
marností model, kde je pravá kultura a pravá 
krása?

Z domova a z ciziny
Kardinál Carlo Salotti zemřel. V sobotu ze

mřel v Rímš kardinál Carlo Salottl ve stáři 77 
let. Byl prefektem posv. kongregace obřadů, t. 
j. nejvyššlho církevního sboru, jenž bdí nad krá
sou a čistotou naších bohoslužeb. Do oboru této 
kongregace náleží také procesy blahořečení a sva
tořečeni nových blahoslavených a svátých. .

Jak by mohla vypadat demokracie v Církvi. 
Demokracie je také jeden bod, s nimž přichá
zejí informátoři. Na př., aby lid volil biskupy. 
Jak to může v akovém případě vypadat, může 
ukázat následující zpráva, kterou přinesly Times 
o volbě pravoslavného biskupa na Cypru. — Ni
kosia — 3C. záři. »Volební kampaň, z níž má 
vzejiti nástupce zemřelého arcibiskupa Leondia, 
je v plném proudu. Stala se z ni politická bitva 
s levici a pravicí, kde se bojuje o to, zda bude 
zvolen starý biskup z Kyrenie nebo biskup Derk- 
hón. Místní tisk věnuje volbě celé sloupce a po
pouští do značné míry uzdu všeho druhu po
mluvám, ba nadávkám. Řečníci obcházejí města 
a vesnice a svolávají shromáždění, která až dosud 
měla celkem mírumilovný průběh až na menší 
incidenty, jako pračky v kavárnách. Příští ne
dělí budou za lim účelem zvoleni generální zá
stupci lidu. Ti pak zvoli dalši zvláštní zástupce, 
kteří konečně zvoli nového arcibiskupa pravdě
podobně v listopadu. Oba kandidáti jsou pro při
pojeni Cypru k Řecku.« Tak bychom si demok- 
kracii sotva představovali, ta by sotva zvýšila 
úctu, již třeba pro zástupce Boži mít.

Přednáška o Svaté zemi. V sále »Charitas« 
uspořádala 2.-6. organisace čs. strany lidové 
přednášku pí. Berty Krausové-Rubrové o Svaté 
zemi. Pro každého věřiciho křesťana je Palestina 
vskutku Svatou zemi; jeho zájem je vřele při
tahován k posvátným mislúm. posvěceným živo
tem, působením a vykupitelskou smrti našeho 
Spasitele. Přednášející však se většinu řasu za
bývala Palestinou židovskou a jen velmi po
skrovnu se zmínila o osobě Kristově. Na mnohé 
posluchače to nepůsobilo dobrým dojmem. Bylo 
by žádoucno. aby přednášející k zajímavým ka
pitolám ze života starozákonních obyvatelů Pa
lestiny přičlenila také exkursi k oněm posvát
ným místům Svaté země, jež jsou tak úzce spja
ta s životem našeho božského Vykupitele a 
k nimž dodnes celý křesťanský svět vzhlíží 
s úctou a zájmem. APÚ-vz

»Musím se pokusit, abych pochopil ... .« Ka
tolický Intelektuál ze Spojených států ve větším 
článku o dnešní Ideové situaci amerických kato
líků končí slovem, nad nímž bychom se mohli 
zamyslit! i my. Píše: Skončeme slovem, které ml 
řekl kontrolor na ViktorlinČ nádraží v Londýně, 
když mně nalezl lepši místo než bylo ono, jež 
mi před tím reservoval (a které jaksi nevyhovo
valo jedné mamince a jejím dětem): »Konec kon
ců, otče, protože 1 já jsem katolík, musím se po
kusit. abych pochcpil vaše obtíže.« Byla to velmi 
prostá filosofie, ale neobyčejně křesťanská ve svém 
naivním vyjádřeni. — Myslím, že by svět vypadal

Dr. Jan Merrel:

Úvod do četby Nového zákona
Není to naprosto jednostrannosti, jestliže kdo 

pozoruje ať události, ať knihy s ohledem na 
vlastni zájmy, jen když jsou tyto zájmy pravdivé 
a dobré a ohled na knihu nebo událost věcný. 
Dosavadní recense tohoto díla zhodnotily je jed
nak po jeho stránce vědecké, jednal« kulturní, 
jednak duchovni a pastorační. Dívám se však na 
dobu ve vši reálnosti a nikdo nemůže popřiti, 
že jen nepatrný zlomek naší české společnosti 
čte katolické knihy jakožto duchovní četbu. Pro
to knihy pro duchovní život jsou vpravdě vydá
vány jen pro poměrně malý počet čtenářů: A 
proto tím spíše nutno vítat takové knihy, s kte
rými je možno jít i do řad nekatolíků a které by 
je přiblížily buď poznáni nebo i přijeti katolické 
viry, jakožto jediného skutečného únosného zá
kladu váhy dnešní doby. A pro tyto potřeby, pro 
lidi, kterým jest nutno přibližovati zdroje ka
tolické myšlenky a přavdy, je také kniha dr. 
Merella nový darem.

»Úvod do četby Nového zákona« má dva díly: 
všeobecný a zvláštní. Vé všeobecném se proka
zuje historická hodnota všech knih Nového zá
kona, liči se jejich cesta, po které se dostaly až 
k nám. Tato dokumentace jest vedena jednak 
nejmodernějšim stadiem biblistických výzkumů, 
takže seznamuje čtenáře s přítomným stavem 
zkoumání pravosti' a věrohodnosti knih Nového 
zákona. Doklady ty a jejich mluva jsou nanej
výš zajímavé, ba možno říci i přímo napínavé. 
Po této stránce jsou nejen úvodem do četby, 
nýbrž i apologii zjevení. A v tom jest jejich pro 
přítomnou dobu hluboce potřebné jádro.

Ve zvláštní části probírá autor téměř jednot
livě všecky knihy Nového zákona, nebo aspoň 
podle ucelených skupin. Pojednáni o každé kni
ze nebo skupině jest opravdu mostem, který spo
juje čtenáře s knihou nebo ještě lépe — při
pravuje jej tak, že se mu stane četba teprve 
srozumitelnou, a to zvláště na temných místech, 
kterým by bez tohoto úvodu neporozuměl. Li
terární úprava knihy • ukazuje přítomný způsob, 
jak se píší theologická pojednání. Není to suchá 
učebnice bez citu a krásy, nýbrž spíše příjemné 
vyprávění, do něhož jest výsledek vědeckého ba
dání vložen jako do rámce. Již jednoduchost ob
sahu, názvy evangelii podle jejich hlavního cha
rakteru a nikoliv jen sterotypnim oficielním po
jmenováním a podobné jednotlivosti, dodávají 
knize nejen literární cenu, nýbrž především, oč 
nám jde nade vše. schopnost, žo ji budou čist 1 
lidé, kteří by suchou učebnici n.-trpělivě odložili. 
Rozhledem po theologii sv. Pavla nabývá kniha 
přímo povahy úvodu do theologie vůbec a nikoliv 
jen k Písmu svátému.

Jestliže se tedy dívám na tuto knihu s hle
diska upotřebitetnosti. pak ji musíme zařaditl me
zi několik málo apoštolských knih, které budou 
kazateli víry tam, kam živé slovo by nikdy 
nedošlo. A v tom aspoň podle mého pojetí spa
třuji nejen sám. nýbrž i všichni apoštolsky pů
sobící kněží i členové Katolické akce nejvétši dů- 

naprosto jinak, kdyby vSIchni katolíci měli tako
vou zásadu jako onen kontrolor na Viktoriiné ná
draží v Londýně.

Akci na rozšířeni modlitby růžence vede ame
rický kněz P. Payton, jenž si získal na pomoc ta
ké filmového herce Bing Grosbyho, jenž za tlm 
účelem mluvil do amerického rozhlasu takto: »Ja
ko všichni otcové na světů, chci také já, aby 
z mých dětí byli pořádní občané v klidném po
kojném světě. Chci, aby moji čtyři chlapci lnuli 
ke své zemi a ke svému domovu, aby milovali 
Boha. Chci, aby se moje děti modlily, protože 
znám silu modlitby, jemnou a mírnou, která přes
to může hory přenášet. Znám tuto silu modlitby 
ne jako kněz, nýbrž jako otec, jako jeden z vás. 
V naší rodině jsme přesvědčeni, že společná mod
litba růžence je velkou mravní silou. My všichni 
budeme dělat, co budeme moci, abychom zacho
vali krásný zvyk společné modlitby růžencové.«

Jak těžko někdy dělat apologetu. Mladý žur
nalistický nadšenec »Rudého práva«, M. Galuška, 
vysvčtluje onu záhadnou jedničku, o které jsme 
psali minule, že totiž jen jeden jediný student 
cestoval letos o prázdninách do Ruska. Prý to je 
proto, že by studenty v Rusku neměli kde ubyto
vat. Válka jim zničila tisíce bytů, které nebylo 
ještě možno znovu vystavět. Nevím, kdo bude 
touto odpovědi spokojen a přesvědčen. Nám se 
zdá, že studenti neočekávají nějaké zvlášť kom
fortní byty, že by se asi vyspali kdekoliv, jako 
to velmi mnozí z nich musejí délat 1 v Praze. Te
dy trochu přil.iš starousedllcké vysvětlení, málo 
se hodící do rámce mladého státu, v němž nadše
ni pracujících překonává všechny obtíže.

Zásobováni je první a hlavni konstanta poli
tiky. Vždy a všude. Jak u nás, tak na Slovensku. 
Zdá se, že kdyby tom bylo zásobování v lepším 
pořádku, že by tam bylo i politicky klidněji. 
Nedávno tam mluvili o výméně pověřence pro 
zásobováni a zase z toho byly, zdá se. politické 
čachry. Ze to tam však skutečně neklape, uka
zuje tento výňatek z nikterak neobjednaného, 
soukromého dopisu. Liči poměry ve větším slo
venském městě. »Kdybyste mohl trochu sledo
vat zdejší distribuci potravin, látek, to je přímo 
groteska. Třeba si — jako teď — pekaři zamanou 
a přestanou vydávat chléb na lístky; nedostali 
ještě říjnový přiděl mouky. Několik dni potrvá, 
než se věc zařídí a nikdo se nestará, co vlastně 
lidé po tu dobu jedí, jaksi úředně se počitá, že 
každý si opatři na černo. A kdo ne. »tak mu tře
ba«. Nebo brambory: plno nařízeni, zákazů, vy
hlášek, na kopec se z toho. vyklube, že si je má 
každý opatřit od pěstitele sám, za úřední cenu, 
ale nikdo nemyslí vážně, že je možno sedlákovi 
úřední cenu nabídnout, všichni dobrovolně a 
veřejně platí 550—600 Kčs. ani nehnou brvou. 
Ale to se nedá líčit, to se musí žít v této almo 
sféře věčné improvisace. den ze dne. v tisíci a 
jedné věci, malé 1 větší, aby člověk přestal má
chat rukama do vzduchoprázdna po právu, po
řádku a takových nemožnostech.« 

vod k radosti, že tato skutečná mezera ve zbroj
nici pro šířeni viry jest vyplněna.

Ale nesmíme zapomenout, že v témž směru 
spolupůsobí a pomáhá i sympatická vnější úpra
va a dobré reprodukce na křídě, kterýeh jest 
na dnešní dobu a rozsah knihy skutečně značný 
počet.

Všem apoštolským pracovníkům a sdružením 
upřímně doporučuji, aby knihu jak sami důklad
ně pročetli a její obsah proměnili ve svůj duševní 
majetek, tak také, aby ji usilovně šířili mezi víře 
odcizenými, pokud se u ífich najde jen nějaké 
citlivé místo pro Boží dotek.

PhDr. Jan Ev. Urban OFM.

Práce katolického studentstva
V těchto dnech se konala výborová schůze 

Ústředí katol. studentstva, na které byla shrnuta 
veškerá dosavadní práce zejména prázdninová. 
Ústředí organisovalo o minulých prázdninách 25 
táborových turnů, kterých se účastnilo asi 900 stu
dentů a studentek. Rovněž zahraniční činnost by
la velmi rozsáhlá. Za zmínku stoji výměna stu
dentů s Francii, zájezd do Polska, organisovaný 
Českou ligou akademickou, účast na táboře aka- 
demiček ve Švýcarsku, účast na studentských 
konferencích ve Francii atd. Je jistě vyzname
náním pro Československo, že místopředseda 
Ústředí je členem presidia mezinárodní organl- 
sace studentstva Pax Romany, jejichž schůzi se 
aktivně účastnil. Katolické studentstvo české hod
lá pozvati katolické studentsvo z Lucemburka 
k výročním oslavám Karla IV. a oslavám založeni 
pražské university. Pro tento školní rok byl vy
pracován přesný pracovní program a došlo k vel
mi závažným rozhodnutím, která budou mít ne
obyčejný význam pro další rozmach katolického 
studentstva. Ústředí připravuje již nyní velký re
kreační program pro příští prázdniny, rozsáhlé 
akce sociální a ediční. S radosti bylo konstato
váno. že prčet odběratelů časopisu katolického 
studentstva Osvit, red, prof. P. Peckou, stále více 
vzrůstá. Zatím co v Praze probíhá čistě pracovní 
porada výboru, konal se v Českých Budějovicích 
diecesní sjezd katolického studentstva, kterého se 
úiascnllo 110 studentů a studentek, representují- 
cich naše organísační složky v dlecesi. Porad se 
účastnil s velkým zájmem J. E. nejdůstojnějšl pan 
biskuo budějovický dr. J. Hlouch. Obdobné nra- 
covni konference budou organlsovány v letošním 
roce ve všech oblastech Cech a Moravy.

FILM
Pro všechny:

Slavičí klec. Francie. — Zážitky životem zkoušené
ho spisovatele a vychovatele mládeže, Jehož vy chova
telské úspěchy Jsou mateny ctižádostivým a neschop
ným ředitelem chlapeckého Internátu. Ve filmu účin
kují známí francouzšti zpěváčkové. H.

Pro dospělé:
Kateřina Veliká (s výhradou). GB — 8tarM film, 

ukazující vzestup holštýnaké princezny, která ke kond 
vlády Alžběty Petrovny, dcery Petra Velikého, přišla 
k ruskému dvoru a stala se manželkou Petra HI. Ná
silné methody manželovy donutily Ji ke spiknutí a 
uchopeni moci, což ae zdařilo. II.

Vira v Rudé armádě
V »Národním Osvobozeni« rozjímá kdosi o dneš- 

ní situaci a vyhlídkách náboženství. Při té příle
žitosti vypravuje také tento obrázek:

»Vyprávěl ml jeden inženýr, jak po květnové re
voluci ležel ve Všeobecné nemocnici s raněným 
vlasovcem po pravé a s jednorukým sovětským 
vojákem po levé ruce. Sovětsky voják nazýval 
vlasovce zrádcem chamradi, prašivým psem a 
ujišťoval, že by ani chvíli neváhal ho zaškrtit, 
kdyby mu na to stačila jedna ruka. Byl to oprav
du věrný, oddaný 1 chrabrý syn své sovětské vla
sti, asi třicátník.

— Tedy příslušník pokolení, které doslova ko
lébala revoluce.

— Kolébala i vychovávala. A ten volával na 
vlasovce přes lůžko českého inženýra: »Ani Bůh 
tl nemůže odpustit ve svém nejmllosrdnéjáím 
srdc.1, bídný vlastlzrádče!« A nebyl to jen nějaký 
archaismus, ten Bůh v jeho řeči. Ráno, když se 
probudil, 1 večer, nežli usnul, slezl s postele, klekl 
u ní a modlil se. »Ovšem, že věřím v Boha,« 
odpovídal udiveným Cechům, >i mnozí naši ge
nerálové věří v Boha a náš major, na příklad, 
také. To nám nikdo nezakazuje. A chceš-li do ko
stela, jdi si, ani v tom ti nikdo nebude bránit. 
V Moskvě, nevite-11 to ještě, mají už dlouho vo*  
jáci jeden velký chrám pro sebe.«

Jednota katolických úřednic 
vzala si za úkol prohloubit! v české veřejnosti. — hlav
ně však mezi pracujícími ženami — kult našich ná
rodních světců a započala tuto činnost dne 25. ní. m. 
vstupní přednáškou spis. Niny Svobodové: »Blahosla
vená Anežka Česká v životě národa«. Svým vroucím 
přednesem upoutala pozornost posluchaček tak, že 
mnohým vstrčily slzy do očí.

Jednota hodlá pravidelnými nábožensko-vzděláva- 
timi přednáškami šiřiti náboženské uvědomění v řa
dách žen pracujících v úřadech, obchodech a dílnách 
a soustřeďuje ve svých řadách zvláště mladé úřednice 
katoličky, bez rozdílu politického přesvědčení.

Přihlášky novýrh členek přijímá a informace po
dá předsedkyně Jednoty pí VI. Burianová, Praha-Li- 
beň, čp. 1469 II. p.

Jednota pořádá také divadelní představení, zábav
né akademie a hudební večery, vycházky a Jiné kul
turní podniky.

nalši přednáška se konala ve středu dne 22. t. m. 
o 18.30 hod. v Praze II., voršllská ul. č. 5. Přednáší 
dp. V. Zima, farář u sv. Matěje, na thema: »Duchovni 
profil Karla IV. a Jeho doby«. Hosté Jsou vítáni.

•
Tato úcta pro hodnoty víry by jen odpovídala, 

jak se zdá, tradicím starých ruských armád, k je
jichž nejslavnějším představitelům se i Rudá armá
da s hrdostí hlásila. Tuto tradici potvrzuje na př. 
1 T. G. Masaryk ve svých »Hovorech«, kde vy
pravuje, jak vznikala naše armáda v Rusku:

Snad nejvíce nám pomohlo veřejné mínění, 
když se naši u Zborova dobře drželi. Tehdy jsem 
jednal o náš korpus v hlavním ruském štábu, 
v Mogilevě; mluvil jsem s mnohýirJ. z?jména 
s Brusilovem — poklonil se po pás a řekl: »Kla
ním se hluboko před vašimi vojáky.< Byl jsem 
rád, že jäme pro něho mohli něco udělat po vál
ce, když se, exulant, léčil v Karlových Varech. 
Jeho žena mně poslala po jeho smrti jeho osobní 
ikonu, zahalenou v prostřílené látce — tu ikonu 
nosil vždycky při sobě, aby ho chránila, a odkázal 
mi ji.

SPOLEK AKADEMICKÝ TÝDEN V PRAZE 
uspořádá

ve dnech 7. — 14. listopadu 1947
pod záštitou nejdp. arcibiskupa Dra Jos. Berana 

XI. AKADEMICKÝ TÝDEN 
na ústřední téma: MANŽELSTVÍ A RODINA 

v historickém Sále Dominikánského kláštera 
v Praze I. Husova 8.

Z přednášejících Jsou pozváni: Dr. Ant. Balík, P. Dr. 
S. Brailo, unlv. prof. Dr. V. Hušek. Jan Cep. P. Dr. 
M. Habáft, P. A. Kajpr, doc. Dr. Z. Kalista. Dr. M. 
Křížová, Dr. J. Najman, doc. Dr. J. Nováček, univ. 
prof. F. Novotný, prof. Dominik Pecka, arch. J. Sokol, 
O. A. Tichý, P. Dr. Jan E. Urban, unlv. prof. Dr. R. 
Vacková, P. Dr. J. Veselý, Albert Vyskočil, Dr. Marco 

Weirich, Jan Zahradníček a J.
Scboli cantorum se sbormistrem prof. M. Ven- 

hodqu vystoupí v neděli odpol.
Zahájení v pátek dne 7. listopadu v 7 hod. večer. 
Denní kurs přednášek od 5. hod. odpol. Pro venkovské 
účastníky 50% sleva na dráze. — Vstupné na Jednotlivé 
přednášky: 5 Kčs pro studenty a Členy A. T., 10 Kčs 
pro nestudenty, legitimace na celý cyklus Kčs 50 pro 
studenty a členy A. T.» 100 Kčs pro nestudenty. — 
Veškeré dotazy vyřizuje: Sekretariát A. T., Praha L, 

Husova 8.

Zádušnl mši svátou za zemřelé členy a příznivce 
Chrámové matice bude obětovat! předseda Jeho Milost 
vsdp. dr. Jaroslav Kulač, metropolitní kanovník u sv. 
Víta ďne 3. listopadu o 7. hod. ve velechrámu sv. Vita 
v Praze.

Důležité upozornění o kursu pro laické katechety 
v Olomouci. — Na III. pedagogicko-katechetlcký kurs 
při C. M. bohoslovecké fakultě PU v Olomouci mají 
přístup jako mimořádní posluchači 1 tl, kteří nehodlají 
skládat! katechctské zkoušky, ale chtějí se prohloubit! 
v náboženském a pedagogickém vzdělání Jednak 
z osobního zájmu, anebo proto, aby dovedli řádně vy
chovávat! dětí ve vlastní rodině anebo pracovali ná- 
božensko-výchovné ve sdruženích mládeže. Kurs za
číná 8. listopadu a potrvá s pravidelnými přednáškami 
do konce dubna. »Přednášky se konají v soboty odpo
ledne a celou neděli. Bližší Informace poskytne fed. 
kursu Dr. Fr. Tomášek, Olomouc. Komenského 8./II., 
telef. 1647.

Vycházíš církevním schválením.
Dobrovol. příspěvky na vydávání časopisu Jsou vítány. 
Vydává Svatováclavská Liga v Praze IV., Hradčanské 
náměstí 8. — Telefon 617-79. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází týdně. — Předplatné na celý rok 
Kčs 7tí—, Jednotlivá čísla Kčs 1.58. — Poštovní spoři
telna Praha 208.401. — Řidl p. Adolf Kajpr T. J. 
s redakč. kruhem. — Odpovědný zástupce listu Josef 
Bláha. — Používání novinových známek povoleno 
ředitelstvím pošt a telegrafů. — Dohlédacl pošt, úřad 

Praha 25. — Vytiskl ZIvnotLsk v Praze XIL



KATOLÍK
Proč katolická akce?

Na tuto otázku obyčejně odpovídáme ča
sovými důvody. Křesťanství je ohroženo, svět 
nabývá krok za krokem pohanského rázu, 
kněží je -málo, nemohou do nejednoho mo
derního prostředí vůbec proniknout, voláme 
tedy na pomoc horlivé věřící laiky. Je to 
pravda, palčivá pravda, ale není to pravda 
celá-. Již v předposledním čísle tohoto listu 
jsem zdůraznil, že katolická akce má hlu
boké theologické základy. Nastínil jsem je 
s hlediska kulturně dějepisného. Dnes o nich 
chci pohovořit přímo a soustavně.

Bůh poslal svého Syna na svět, aby lid
stvo poučil zjevením pravého náboženství; 
aby je vykoupil svou obětí a posvětil svou 
milosti; aby je shromáždil v jedinou Boží ro
dinu, v jedinou duchovní říši a tak se stal 
jeho vůdcem k Otci. Kristus nám byl dán 
jako Učitel, Kněz a Král, poslaný Otcem a 
pomazaný Duchem Svatým. To nám říká již 
samo jméno „Christos-Pomazaný“, neboť 
olejem byli symbolicky zasvěcováni proroci, 
kněží a králové.

Tento svůj trojjediný úřad, jehož jednot
livé členy navzájem mnohonásobné souvisí, 
svěřil Kristus své Církvi: „Jděte 3 učte 
všechny národy. Křtěte je... A učte je 
zachovávat! všechno, co jsem vám při
kázal.“ (Matouš 28, 19—22.) Ba, přesněji 
řečeno. Kristus sám dále koná svůj úkol 
v lidstvu skrze svou Církev. On jest Hlava 
« ona je jeho tělem. V něm a jim Hlava dále 
působí: učí, obětuje a posvěcuje, vede a vy
chovává.

Na tomto působení Hlavy má účast celé 
tělo — celá Církev — a každý jednotlivý úd. 
Alespoň tím, že plody tohoto působení vděč
ně a ochotně přijímá. Ale Církev má ne
jen od Krista přijímat, musí také jeho jmé
nem dávat. Potřebuje nejen trpné údy, 
nýbrž i činné orgány.

Základními orgány trojího úřadu Kristo
va v Církvi jsou papežové a jimi vedení bis
kupové; kněží jsou přímými spolupracovníky 
biskupů. Činnost těchto orgánů lze označiti 
jako hierarchický apoštolát. Je to 
nutný základ všeho ostatního apoštolátu 
v Církvi. Ale není to jediná možnost aktiv
ního působení údů Kristových.

Když dnes světský člověk řekne „církev", 
mysli obyčejně právě jen na hierarchii. Za- 
myslime-li se však nad základní katolickou 
naukou o Církvi jako mystickém těle Kris
tově, vidíme, že Církví jsou všichni pokřtění 
a věřící katolíci, mužové i ženy, římský pa
pež i věřící český dělník. Každý úd Kristův 
může a má míti na působení Kristově v Círk
vi účast nejen pasivní, nýbrž na svém 
místě i aktivní; každý může a má nejen 
ochotně přijímat poučení pravdou Kristovou, 
posvěceni jeho milostí a vedení v jeho du
chu, nýbrž také na svém místě dávat: 
učiti a vésti druhé a činně se účastnit litur
gie. Kdo tak činí, stává se skutečným orgá
nem v těle Kristově, podřadéným vzhledem 
k orgánům základním, ale pro zdravý roz
voj celého organismu neobyčejně důležitým. 
Činnost takovýchto orgánů označujeme jako 
laický apoštolát. Není to tedy jen vý
pomoc z nouze, nýbrž projev skutečnosti, že 
každý ůd Kristův má účast na učitelském, 
kněžském a pastýřském úřadu Hlavy. Ovšem, 
každý na svém místě, podle svého posláni. 
Podřaděný orgán nemůže zdravě působit, 
není-li veden orgánem základním. Je-li však 
veden, může co do účinku vykonatí i více 
než ón.

Laický apoštolát byl v Církvi v nějaké 
podobě vždy. Vzpomeňme na jeho klasickou 
a základní formu: rodinnou výchovu v du
chu Kristově. Dnešní kritický okamžik křes
ťanství však volá po plné a soustavné mobi- 
lisacl těchto latentních sil mystického těla 
Kristova. Dres je třeba k laickému apošto
látu vědomě vychovávali, je třeba více 
zdůrazniti spojení laických orgánů a org; 
základními. Tak vzniká soustavná a organi- 
sovzná účast lniků na hierarchickém apošto
látu v Církvi — katolická akce. *

Alexander Heidler.

Před sto lety, 14 listopadu 1847, zemřel Josef Jungmann

Jeho rodný domek v Hudlicich u Berouna, o kterém kdysi napsal nadšeně Kollár: 
»Casto prostá pastuchova chyška 
více může pro vlast konati 
nežli tábor, z něhož válčil Zižka,«

po němž pak i jiní češti básnici rozechvěně opěvovalilčeské chaloupky.

První výročí
V těchto dnech se naplňuje první výročí 

dne, kdy se njdp. arcibiskup pražský Dr. Jo
sef Beran ujal stolce sv. Vojtěcha, před tím 
tak dlouho v tak těžkých dobách osiřelého. 
By) tehdy s jásotem přijat a dnes po roce 
je stejně všude s jásotem přijímán, kamko
liv přijde. Protože první rok jeho arcipas- 
týřské vlády byl rokem svatovojtěšským, zvi- 
sitoval v ostatcích svého svátého předchůd
ce nejenom celou svou arcidiecési, nýbrž ce
lou kdysi diecesi Vojtěchovu, všechny země 
koruny svatováclavské. Rok svatovojtěšský 
právě s oním posvátným putováním, se zá
věrečnými dny pražskými a se svatovojtěš- 
skou yýstavou je dílo jeho prvního roku arci-

Slovenští biskupové k otázkám dne
Slovenští biskupové vydali společný pastýř

ský list, v němž se dotýkali takřka všech aktu
álních otázek a dávají směrnice, jak ie má ře
šit véřící katolík slovenský. Přinášíme nejdůle- 
žitéiší Části tohoto pastýřského listu:

Naši státnici vydali dvouletý hospodářský 
plán, aby tak byly co nejrychleji zahojeny rány 
minulé války. Bylo a Je povinností každého ob
čana podporovat a uskutečňovat tento plán 
opravdu upřímné a s napětím všech sil. Jde to
tiž o dobro státu a každý sí má býti vědom, že 
od blahobytu státu závisí i jeho blahobyt. Pra
covat, a sice svědomitě pracovat, je také záko
nem Božím a je proto hříchem neplnili tento zá
kon. S lítostí slyšíme, že pracovitost, tato veliká 
ctnost Slováků, po celém světě známá, na mno
ha místech upadá a že s ní upadá i spořivost a 
roste požitkářství, zejména alkoholismus. S bo
lesti zjišťujeme, že se požaduje, aby se praco
valo i v neděli a ve svátek. Jsme hluboce pře
svědčeni, že není mravnosti, že není ani praco
vitosti bez zbožnosti a že ani nejnamáhavější 
práce nepřinese očekávaného ovoce bez Božího 
požehnáni. Proto prosíme a s celou vážností na
pomínáme své věřící, aby svědomitě pracovali, 
byli střídmí a spořiví, neboť bez těchto ctnosti 
nejsou ani šťastné rodiny, ani národ nebude 
silný.

Těžkými starostmi nás naplňuje hrozící ne
dostatek potravin, Šatstva a jiných životních po
třeb. Stojíme před těžkou zimou a před ještě 
těžším jarem. Skládáme svoje naděje v prvé 
řadě v naše rolníky a řemeslníky a jiné výrobce, 
že neukryjí zásoby za účelem neoprávněného

pastýřského, na něž bude jistě vždy vzpomí
náno s vděčností a láskou.

Jeho nevyčerpatelnou iniciativu je cítit i 
ve všech ostatních odvětvích obnovného díla 
arcipastýřského, které se od jeho římské ces
ty’ vztáhlo i na diecési litoměřickou, jejímž 
administrátorem se stal. Obtíží je mnoho a 
těžkých, všechny je však překonává optimis
tická víra, jak jl vyjádřil nedát no ve svých 
vzpomínkách na Terezin nový pan biskup 
litoměřický slovy, která mu tehdy řekl jeho 
nynější druh v episkopátě a tehdejší druh 
v tahání káry: „Neboj se, Štěpáne, Pán Bůh 
to všechno vidí. Ono to všechno dobře do
padne.“ Dopadne to dobře pomocí milosti 
Boží, našich modliteb a naši oddané spolu
práce. S upřímným blahopřáním připojujeme 
tyto modlitby a slib oné spolupráce. ak.

obohacení, nýbrž že poslechnou nařízení, která 
přispějí k pravidelnému zásobování všech obča
nů. Důvěřujeme též. že úřady se postarají o od
stranění nebezpečí, hrozícího ze špatné úrody, po
mocí států, kde byla úroda lepši.

Prosíme všechny své věřící, aby se zdrželi 
všech násilposti i za těžkosti, které Dřece pro 
nedostatek životních potřeb mohou vzniknouti. 
Každá násilnost může přinést mnoho nepříjem
ností a utrpení. Pfoto nás naplňuje bolestí 1 
protistátní činnost která je v těchto dnech 
předmětem vyšetřováni, o němž doufáme, že bu
de vedeno správně a spravedlivě. Sta občanů 
musí trpěti pro tuto protistátní činnost i se svý
mi rodinami a vlna politických pr^^šů, která 
již opadávala, se může znovu rozšířit. Tím se po
rušuje pokoj duší a toužebně očekávaná konsoli
dace národa a státu.

Jak zajisté dobře víte, několikrát jsme zdů
razňovali kladný poměr k CSR. o kterém jsme 
ujistili i p. presidenta republiky při své návště
vě u něho dne 10. ledna m. r. Dnes znovu upo
zorňujeme na tuto samozřejmou povinnost ka
tolíka vůči státu. Nesmíme zapomínat na napo
menutí sv. Pavla apoštola: »Každý ať Je pod
dán nadřízený/n vrchnostem, neboť není vrch
nosti leč od Boha; a ty které jsou, od Boha Jsou 
zřízený.« Katolíci se nemají zúčastnit žádné 
protistátní činnosti. Máme takový volební sy- 
?ténx Kterým můžeme vyslat vhodné činitele do 
všech ínstítneí veřejného života, do obcí, okresů, 
do šlóveňoké Národní rady a do parlamentu. Je 
třeba jen, aby občané podle svědomí správně 
použili svého volebního práva.

Kdo vlastně rozhoduje 
na Slovensku?

Že na Slovensku zůstala, jako dědictví 
po Tisově režimu, situace velmi komplikova
ná, jsme si nikdy nezastírali. Že tam právě 
z tohoto režimu zůstalo mnoho nepřátel no
vého řádu, je nám také jasno. Četli jsme ob
čas ukázky na př. slovenského tisku americ
kého, i tisku t. zv. katolického, a bylo nám 
jasno, že i on a vše, co s nim souvisí, celý 
problém t. zv. emigrantský, pramálo prospí
vá klidné práci a klidnému vývoji k vzájem
nému lepšímu porozumění. Byli jsme často 
toho mínění, že by katolíci slovenští jako po
litičtí činitelé měli jasněji uznat chyby pře
dešlého režimu a otevřeněji a bezvýhradněji 
se přiznat k režimu nynějšímu, protože je 
to režim přirozený, protože je za dané situa
ce jedině možný, protože by v něm mohli sku
tečně všichni lidsky a křesťansky žit.

Namítalo se nám, že se na problémy slí
váme theoreticky, z dálky, že si je proto 
představujeme neskutečně, že situace je hor
ší a že se proto nelze divit všemu tomu ne
klidu, nespokojenosti a očekáváni radikálních 
změn.

Po událostech posledních dnů se zdá, že 
tito poslední měli přece jen pravdu. Ždá se, 
že na Slovensku neexistuje právní stav. Ří
káme si přece demokratický stát. Stát, kde 
rozhoduje hlasovací lístek a na jeho základě 
zástupci politických síran právě podle toho, 
jak promluvil onen hlasovací lístek. Proč 
tam jednou rozhodují závodní rady a jindy 
odbory a jindy partisáni? Co vůbec je stále t 
s těmi partisány? Partisán měl co mluvit ve 
válce, zasluhuje za to vděčnost, po válce však 
v každém řádném státě má všechno parti- 
sánstvi být jen vzpomínkou, cílem všeho par- 
tisánského boje je dosažení svobody, je to, 
aby se partisán i nepartisán mohl stát klid
ným, svobodným občanem, jenž klidně, svo
bodně a lidsky rozhoduje o potřebách náro
da a státu ne již samopaly a násilnostmi, 
nýbrž občanskou dohodou. Každé protahová
ní zbytků války a jejích zvyků do dob mí
rových vede k atmosféře, ze které se — ne- 
zasáhne-li pevná pořádající ruka — dochází 
buď k válce občanské nebo k nějaké jiné vál
ce, k nějakému jinému zásahu třeba zvenčí.

Jestliže tedy dnes partisáni diktuji demisi 
sboru pověřenců, diktuji si, která místa 
v onom sboru mají sami dostat, pak to není 
demokracie, nýbrž teror, jenž může zplodit 
zas jen jiný teror a skončit nakonec snad bo
jem všech proti všem, skončit režimem, kde 
pak rozhodují banditi a prostitutky. Na to 
nebylo třeba dvou světových válek a nebylo 
třeba ani boje partisánů.

Máme-li být jednotným státem, musí pře
devším u nás platit jednotné právo, jednotný 
řád. To znamená, musí být u nás i na Slo
vensku řád demokratický, kde rozhodují 
pravoplatně zvolení zástupci občanstva a ne 
partisáni. Myslím, že je to životní otázka a 
že by se jí naši odpovědní političtí činitelé 
měli zabývat se stejnou naléhavostí jako 
otázkou zásobování, nebo otázkou prospa- 
rity našeho znárodněného průmyslu a pod. 
Je třeba řešení. A jako jsme překonali šťast
ně již tolik krisi. na př. nedávnou krísi „mi- 
lionářskou“. tak doufáme, že náš zdravý ná
rodní smysl, jenž žije přece jen i v našich 
politicích, nakonec zvítězí. ak.

Několik časových 
otázek

Ve 43. čísle »Katolíka, bylo pojednáno 
o dvou krajnostech v katolickém životě, které 
vybočuji ze zdravého středu: byly podány vý
roky francouzských prelátu proti i.uegrismu. 
Nuže, příslušníkům Církve slyšící sluší aby se 
lakovými výklady Církve uč.ci dali vést, a sby 
se tedy vys.říhali omylů, před nimiž jsou varo* 
váni. Dokonce také 'by nebylo slušné, abychom se 
a tak vysokými duchovními pastýři hádali o slo
vo; a jestli oni voli označeni integrismu pro 
označeni omylů, ktere se na straně katolických 
tradicionalistů vyskytly, pak tito se musi zříci 
onoho označeni a držet své názory ve zdravých 
mezích. Je ’ totiž naprosto jasné, že pokáráni 
těchto omylů naprosto nečiní — bohužel — zby
tečnou obranu proti modernismu a snahám při
způsobili katolické chováni pokrokovým zásadám 
i tam. kde to neni možno. Při tom totiž často 
katolíci přejímají pokrokové názory devatenác
tého století v dobře míněné snaze, nebo také 
v nepěkné bázlivé snaze, usnadnil si tím spolu
práci s nezadržitelnými úspěchy komunistické 
velmoci. Tito dobři lidé si patrně neuvědomuji, 
že komunismus vznikl právě jako reakce na ka
pitalistický pokrok devatenáctého století, že prá
vě měšfáckého ducha nenávidí ze všeho ngjvic; 
a proto že se právě liberální katolík s komunis
tou nedomluv! nikdy, kdežto tradiční katolík ho 
pochopi mnohem snáze — už proto, že je mu po
měrně lhostejná úprava ekonomických otázek, 
na nichž komunistovi tolik záleží.

Jak nutná ie obrana proti moderní ideologií 
íe patrno z toho, že aspoň tvarosloví této men
tality potkáváme 1 u lidi, kde na štěstí nijak ne
může lít o smýšlení modernistické. V témže čísle 
je totiž článek »28. říjen — den svobody«. Tam 
se konstatuje, že vymírají lidé, kteří snad ještě 
lituji rozpadu starého Rakouska, a připojují se 
k tomu tato překvapující slova: ...»protože 
proud dějin se nikdy nedá obrátit zpět. A proto 
ie 28. říjen den svobody« — Ba ne! 28. říjen ja 
den svobody proto, že tehdy bylo obnoveno české 
státní právo, zneuznané ústavou Rakouské 
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monarchie: byla to tedy restaurace porušeného 
právního stavu. Katolíci věru oslavuji svátek 
svého státu ne proto, že prý proud dějin se ni
kdy nedá obrátit zpět — jak věří pokrokoví pod- 
učitelé; autor toho článku sám to totiž nevěří. 
Kdyby věřil že se proud dějin nedá nikdy obrá
tit zpét. byl by věřil jako K- H. Frank, že zřízeni 
Protektorátu je »endgültig«, že samostatnost CSR 
se nedá nikdy navrátit zpět; a nebyl by si dal 
tu práci, nechat se od téhož Franka zavřít. V ja
ké roztržitosti se tedy najednou vyjadřuje tako
vým pokrokovým žargonem? — Ano. Rakouská 
monarchie se nevrátí zpět, protože zneuctila 
v 1. světové válce své prapory spojenectvím 
s tureckým půlměsícem, a z jiných důvodů. Ale 
jestliže se někomu po ni stýská, neni to také na
prosto nepochopitelné. Nebyl to totiž jen Franta 
Sauer, kdo její zničení chápal především jako 
porážku katolicismu — i vyšší, mnohem vyšší 
pánové v tom viděli především vítězství nad 
»’heokracii*. Můžeme proto docela dobře oslavo
vat 23. říjen, můžeme dokonce samostatnost re
publiky zastávat o něco loyálněji nežli nebožtík 
S. K. Neumann — a přes to budeme na přiklad, 
sympatisovat s Marii Terezii a ne s českými 
evánjeliky. kteři proti ni volali Fridricha IL a 
dělali tady Prusům pátou kolonu. A na protire
formaci už dokonce si ponecháváme svůj vlastni 
názor.

Ale tím se dostáváme k jinému námětu, kte
rý ie také v našem katolickém tisku probírán. 
Je to rozdíl — prý — mezi křesťanstvím apoka
lyptickým a křesťanstvím konstantinským. Tedy: 
jsou snad lidé, kteři se chtéji chytit jen toho apo
kalyptického, a zavrhnout docela to konstantinské: 
nic neni totiž hezčí, než být oportunistou a zdát 
se bouřlivákem. A toho zde snadno dosáhnu. 
Uchopím apokalyptické křesťanství — planoucí, 
idealistické, revoluční: jaká odvaha! A odsoudím 
křesťanství konstantinské, historické, světské, od
soudím Konstantina a Karla Velikého. Ferdinan
da Druhého a Filipa Druhého: jak se zalíbím 
pokrokové kritice a všem nepřátelům jesuitů! 
Katolík ovšem, že světské náboženství bez 
živlu apokalyptického, takové náboženství v du
chu Josefa II. nebo Kateřiny Veliké není nábo
ženství. nýbrž trapnou mythologií policejního 
státu. Ale katolík vi také, že křesťanství apo
kalyptické bez konstantinského neni křesťanství 
katolické, nýbrž Chelčického, který právě na 
Konstantina Velikého shrnul všecky své obža
loby; že je to křesťanství blouznivců, anabap- 
tistů a adventistů. Křesťan katolický sice ví. že 
sv. Křiž je v prvé řadě dřevo popravčí, potupné, 
které však na konci věků se objeví na zhroucené 
obloze mezi prchajícími hvězdami v záři vítězo
slávy — a to je zásada apokalyptická: ale on d 
také, že týž sv. Kříž patří právem na koruny 
panovníků, na prapory vojsk a na věže stoličnich 
měst — a to je tradice konstantinské. Nebo jak 
říká verš z doby protireformace:

Pravý křesťan katolický 
po tom poznán bývá vždycky, 
že se za svůj kříž nestydí 
způsobem kacířských lidí, 
kteři na kříž nic nedbají 
a za zbyteinou věc mají.

A to nás přivádí k jiné aktualitě. Jinak po
važujeme »Kostnické jiskry* za časopis netoliko 
slušný, nýbrž 1 poučný, který stoji za čtení; ale 
nedávno se mu přihodila věc trapná. »Katolík* 
si stěžoval, že nějací heretikové v českém pohra
ničí rozbíjeli křiže. Každý jiný demokrat má za 
to. že ie neslušné rozbíjet znatneni, které jinému 
je svaté; a kdybych s tou úctou nesouhlasil, ne

vyberu si pro svou kritiku chvíli takového van
dalství. Katolíci, na přiklad, neobdivuji všecko, 
co kdy řekl a napsal president Masaryk! a vě- 
nuje-li jedno východočeské město půldruhého sta 
tisic na jeho pomník, ruší nás při tom pomyšleni 
na nesplněné stavební programy a jiné detaily. 
Ale kdyby zítra nějaký sprosťák ten pomník 
rozbil,, nevolili bychom tu chvíli, abychom se roze
psali o Masarykově procesu s katechety. Jiné 
isou mravy v redakci »Kostnických jisker*. 
Tam si vzali stížnost •Katolíka* za přiiežltos:, 
aby se rozepsali proti úctě křížů a obrazů, které 
zdvořile kladou na roveft modlám. Proti této 
květomluvě ovšem nebudeme debatovat Nám 
stačí přiznáni onoho článku: ze ie svátými obrazy 
a obrázky Bůh strhován dolů na úroveň člověka. 
Ano. ovšem. Proto právě obrazy a obrázky zho
tovujeme. Proto právě východní církev nazývá 
svátek sv. obrazů »svátkem pravovětí*. Proto 
právě nejčastějším sv. Obrázkem je podoba P. 
Marie, totiž Bohorodičky: proti kterémužto titulu 
také nestoriáni protestovali, že nemůže Bůh být 
smrtelnou ženou zrozen. Proto právě Starý zákon

„Proud dějin se nedá nikdy obrátit zpět
Některým lidem se to sice zdá ohavnost 

spuštění, tyto debaty v našem listě, my však 
jsme míněni opačného a proto debatujeme i s nej- 
milejšími spolupracovníky. Máme zato, že je to 
nejpřirozenější způsob, jak lidé jakž takž k pravdě 
docházejí, máme zato, že je to nejpřirozenější 
způsob, kterým můžeme aspoň poněkud přispět 
k demokratické výchově našeho národa, totiž 
k tomu, aby lidé došli k přesvědčeni, že mohou 
býti různá míněni, aby je byli ochotni vyslech
nout, aby byli připraveni svá vlastní mínění ro
zumně a Udsky hájit a přesto se nerozčilovat, 
neuznává-li někdo jejich obhajobu, aby začali 
s ni znova a tak konečně přece snad dospěli 
k jednotě. Jen pak to bude také pravá lidská 
jednota, jednota trvalá, nenásilná, nenadiktovaná, 
neplynoucí ze strachu z líné duševní lhostejností.

Myslím, že ta věta o proudu dějin, který se 
nedá obrátit zpět, není tak kacířská. Není to 
moudrost podučltelů, už starý řecký filosof ji vy
jádřil svým panta rei — všechno je v pohybu, 
nikdy nelze dvakrát vstoupit do téhož proudu. Je 
to sice jen jedna stránka skutečnosti, ale sku
tečnost je to přece. Lidstvo se totiž vyvíjí, lidstvo 
roste, roste tak jako jednotlivec. A ten když je mu 
jednou padat let, se nikdy nemůže vrátit do svých 
dvaceti let. nikdy nemůže smýšlet a cítit zrovna 
tak jako smýšlel tehdy, když mu bylo dvacet. 
Máte to dokonce 1 v Pismě sv. Již Nikodém tam 
nemůže pochopit, jak se může někdo znovuzrodit, 
když už je stařec, zda se může znovu vrátit do 
lůna své matky a sv. Pavel také vyznává, že ji
nak smýšlel, když byl chlapcem a že jinak smýšlí 
jako dospělý. I společnost lidská má tedy takové své 
fáze. Měla svůj středověk a svou renesanci, svou 
reformaci a své baroko, a nic z toho se nemůže 
opakovat a vracet. Můžeme na př. velmi vřele 
toužit po tom, abychom zase tak věřili, jako vě
řil středověk, aby křesťanství zase tak pronikalo 
veškeren veřejný život. Ale podaří-U se nám to 
s milosti Boží zase jednou, nebude to už nikdy 
středověk, v čem potem budou lidé žit. Už nikdy 
nebude lze z mysli lidstva vyrvat to, co se mezi 
tin. stalo, to, co mezi tím lidstvo zažilo a prožilo.

A tak je tomu i s Rakouskem. Já sl nemohu 
pomoci, ale nemám nikdy velikou úctu před psa
nými, t. zv. positivními právy. Dokonce v je
suitské filosofii mě nauělll malé úctě k nim. 
Před právy jsou totiž věci a jejich přirozenosti. 
A ta psaná práva buď odpovídají potřebám věcí 
a jejich přirozenosti a pak jsou ovšem posvátná, 

nesměl Boha zobrazovat..poněvadž tehdy Bůh byl 
takový jakým Ho chce dodnes mít protestan
tismus: »Bůh zcela jiný* — k němuž nemáme 
přístupu- A proto právě my máme za to. že 
v Novém zákoně Boha zpodobovat můžeme a 
máme, a proto svaté obrázky všude dáváme, a 
kříže stavíme podle všech cest mezi pasoucí se 
krávy a husy: poněvadž my opravdu věříme, že 
se před 2000 lety něco stalo:

»a Slovo tělem učiněno jest a přebývalo mezi 
námi: a viděli jsme slávu jeho, slávu jednoroze
ného od Otce, plného milosti a pravdy.« My to 
tak věřime doslova. Tělem učiněno lest — pře
býval mezi námi — viděli jsme ho. Proto ty 
obrázky. Symipatisuji-11 jiní s machometánským 
roebijenim křížů v době, kdy můžeme vidat 
ozdobné křiže na hrobech hrdinů Rudé armády, 
pak je těžko jim vykládat něco jiného...

A jak toto píšeme, litujeme trpkosti svých 
slov. Vždyť snad přicházejí chvíle, kdy vzájemná 
láska křesťanů bude jedinou naději pro existenci 
lidstva- Aby v nás Bůh lásiku roznititi ráčil...!

Jindřich Středa.

»
• • •

nebo jim neodpovídají a pak se musí předělat.
Rakousko a celá jeho struktura kdysi odpoví

dala přirozeným požadavkům a potřebám náro
dů, kteří je tvořili. Palaoký to přibližně vyjádřil 
známými slovy: Kdyby Rakousko neexistovalo, 
musili bychom je utvořit. Postupem času však 
sláblo vše, co rakouské národy sjednocovalo, a 
sílilo vše, co jo roztrhávalo. Slábla jednotná, ka
tolická, všeobecně evropská kultura, jež spojo
vala, a rostla divoká vůle k moci, zvláště u Něm
ců, jak rakouských tak nerakouských. Za tako
vých podmínek se nemohly již rakouské ná
rody dohodnout a žít společně, za takových 
podmínek se musilo Rakousko rozpadnout. 
Rakousko se nerozpadlo proto, že formálně po
přelo české státní právo nebo že se spojilo s tu
reckým půlměsícem. Kdyby byla bývala jeho věc 
spravedlivou, nebyla by se byla mohla stát ne
spravedlivou, když sl k její obhajobě pozvali Tur
ky. To bylo přece stejně dovoleno, jako kdyby sl 
je byli pozvali k hašení hořící střechy nad hla
vou. Rakousko se tedy rozpadlo proto, že nutilo 
proti přírodě slovanské národy, zejména Cechy, 
aby šli bojovat za Němce proti Rusům a Srbům 
a Francouzům, že nutilo Cechy, aby bojovali za 
vítězství, které by bylo znamenalo nejen jejich 
národní smrt, nýbrž smrt samotného Rakouska, 
které už tehdy bylo vasalem Pruska. A jestliže 
jsem tedy řekl, že proud dějin se nikdy nedá 
obrátit zpět, chtěl jsem tím říci, že se nikdy ne
vrátí psychologické předpoklady, které by umož
nily pokojné a plodné soužití národů, které kdysi 
tvořily Rakousko. Vždyť víme, jak těžko se do
hadujeme se Slováky, ačkoliv s nimi máme jtaté 
mnohem vice společných zájmů než na př. a ty
rolskými Němci. Jak špatně to klapalo mezi 
Ukrajinci a Poláky v Polsku, mezi Srby a Chor- 
vaty v Jugoslávii, ačkoliv 1 tam je dosti přiroze
ných předpokladů, které by k jednotě radily, 
které ukazují jednotu jako velmi přirozenou. Ne
říkáme tím, že Rakousko nemělo mneho dobrého, 
neupiráme nju to. jen to jediné stále opakujeme, 
že se velmi změnily poměry a situace, které je 
kdysi činily možné ba ..žádoucí, a že je marno 
tedy dneska po něm toužit. Lidé, kteří po něm 
touží, tcužl tím po klidných dobách, které za 
něho byly, ale to je takové toužení, jako touží 
někteří Slováci po éře Tisově, protože za ní bylo 
dobře, a nechtějí uznat, že by byla Tisová éra 
zmizela i bez přičíněni Cechů, jinými slovy, že 
my jsme přece jen velmi málo rozhodující ve své- 

Výzva J. E. njdp. arcibiskupa 
pražského dr Josefa Berana 
českým zemědělcům

■ Jako náš český venkov a jeho lid hluboko 
proniknut křesťanskými zásadami svých zbož
ných dědů a otců dovedl po první světové vál
ce v době soustředěných útoků na jednotu Kris
tova učeni ve své velké většině příkladně za
chovali věrnost Bohu a jeho prvnímu a největ
šímu přikázáni: Mllovatl budeš Pána Boha své
ho ..tak nikdy nezapomněl ani na druhé nej
větší přikázáni lásky: Milovat! budeš bližního 
svého jako sebe samého. Tolikrát náš český ze
mědělec skutky dokázal pravé v dobách nejtěž- 
šícli, že má srdce na pravém miste, srdce plné 
opravdové lásky k bližnímu, tolikrát zachraňo
val své spoluobčany, svůj národ od nedostatku, 
bídy a hladu. Tato nejkrásnějst z ctnosti, láska 
k bližnímu, z vašich srdci jistě nevymizela, žije 
v nich dosud. A ta účinná láska k bližnímu velí 
pomáhat l vždy, zvláště když Je toho nejvico 
potřeba. Nyní právě naše česká města potřebuji 
urychlených dodávek zemáků, dříve než mrazy 
znemožni jejich dopravu, aby Jejich obyvatelé, 
vaši spolubratři, mohli býti včas dostatečně zá
sobeni aspoň tímto chlebem chudých — bram
bory. Tu platí zvláště: Kdo rychle dává, dva
krát dá, stejně jako tolikerou životni zkuše
nosti potvrzené přísloví: Na úvěr si Pánu Bohu 
dává, kdo se nad bližním smilovává. Český ze- 
mědčlče, pro lásku k bližnímu, z lásky k dě
tem — naději národa, splň ihned svou svátou 
povinnost národní, pomoz rychle, pomoz včas!

tovém dění.
Rikám-li tedy, že proud dějin se nikdy nedá 

obrátit zpět, nedoporučuji tím. abychom se jim 
dali unášet, abychom přijali zásadu, že co je, 
musí býti, a sklonili před tím tupé hlavu, nýbrž 
abychom si byli vědomi, že pod všim tím zevně 
se měnícím proudem Je nezměnitelná pravda a 
spravedlnost, za kterou třeba bojovat jednou tak 
a po druhé or.ak, ale vždy stejné rozhodné a 
stejně neochvějné. Nemyslili jsme, když jsme se 
vzpírali Hitlerovi, že mežno a že nutno obracet 
proud dějin zpět. I když nám versailleské a 
saint, germainské smlouvy a jiné naše staré ma
jestáty nejsou bezcennými papíry, jsou přece je
nom jen malý záblesk národního života, na němž 
by Jej těžko bylo celý stavět. Ten národní život 
je víc: je to naše celá tisíciletá kultura, zachy
cená na př. v kamenné pohádce Prahy a stejně 
se chvějící v české písničce, nebo v srdcích čes
kých letců, umírajících s myšlenkou na domov 
nad Londýnem, obsažená v mlčících svazcích vel
kých slovníků nebo dojemně mluvící v tónech 
Smetanových a obrázcích Alšových. V tom všem, 
pod vším tím, je obsaženo svaté právo, splývající 
s Božím právem vepsaným do českých srdcí. 
Pro to vše bylo sladko bojovat a umírat, pro to 
vše bylo lze doufat ve vítězství, I když nevěříme, 
že proud dějin se obrátí zpět a 1 když nám onen 
proud de facto nepřinesl zpět repuoliku první, 
nýbrž republiku třetí. I když tedy znovu opakuji, 
že proud dějin nám nikdy nemůže přinést zpět 
staré Rakousko, přál bych sl, aby nám přinesl 
nějaké JJné společenství národů, které se nesjed
notí na obranu proti Turkům, jako tomu vfpe 
méně tak v Rakousku bylo, nýbrž na zásadě, vy
slovené apoštolem Pavlem takto: >Nenl žida ani 
pohana (arljce ani nearljce), není otroka ani svo
bodného, není muže ani ženy, neboť všichni jste 
Jeden v Ježíši Kristu.« Až počnou křesťané váž
né věřit v tuto pravdu, bude navždy po všem ra
sismu a po všem nacionalismu, jenž je semeniš
těm válek. ak.

O výstavě po výstavě
Řeknete, že přicházím s křížkem po funuse, 

svatovojtéšská výstava skončila a já o ní začínám 
psát. Ale sváto vojtěšský rok ještě neskončil, mů
že se tedy připomínat, co za připomínku stojí. 
Také bych ráda těmito řádky poděkovala všem, 
kteří svou iniciativou tuto výstavu uskutečnili.

Totiž, co nám svatovojtéšská výstava výraz
ně řekla, není maličkost.

Tři výstavní místnosti, naplněné obrazy, so
chami, knihami, monstrancemi a jinými předmě
ty. na které kdy česká vděčnost vtiskla tvář svá
tého Vojtěcha, to by konečně za devět set pade
sát let nebylo tak mnoho. Ale vime. že nikoliv 
množství, nýbrž jakost vydává svědectví od věků 
do věků. A svědectví těchto tří siní mluví o vy
trvalé, nepřetržité lásce českého umění k osob
nosti svátého Vojtěcha. Každé století jinými hla
sy a jinou tváři se obracelo k nebi, alé vždy byl 
svátý Vojtěch přítomen ve svém národě natolik, 
že zneklidňoval uměleckou tvořivost. A nebyli 
to umělci malí, kteří vtesávali Jeho rysy do ka
mene. ryli do dřeva, malovali na plátno obrazů 
i na pergameny knih. Je tc svědectví o velikosti 
svátého Vojtěcha, neboť ien veliká osobnost mů
že ještě po staletích být živa v tvůrčí oblasti.

Dále vydala tato výstava výmluvné svědect’1, 
že i my máme pravé kulturní poklady, jichž Jsme 
sí málo vědomi a jež málokdy vídáme v jejich 
pravém zářeni, neboť jsou rozhozeny tu a tam. 
častokráte v temném zaprášeném koutě mezi bez
cenným kýčem. A že uměni vyrostlé na církevní 
půdě bylo veliké (bohužel, musim použit Času 
minulého), často bez význačnějšího školeni do
vedli neznámí malíři vdechnout svým postavám 
duši a zachytit ve svém dile celou bytost člově
ka. nejen vnějšek. Při pohledu na obraz takového 
gotického světce nic nám nevadí, je-li hlava ne
úměrná postavě či tělo divně zkrouceno, citime 
tu. že tělo je na obraze nasazeno jen ve funkci 
prostředku; duše, kterou chtěl malíř zachytit, ta 
k vám opravdu z obrazu mluví 1 skrze pokrou- 
cené údy. ba právě skrze ně.

Ta první výstavní síň. naplněna památkami 
z doby gotické, byla nejbohatši a také nejkrás
nější.

Člověka jímá závrať při pomyšlení, že prsten, 
na který se divá, býval před tolika stoletími na 
ruce světcově. Náhle vidíte ruku celou, pevnou a 
energickou s hnědokamenným prstenem — vidí

te schylovat se k němu ústa — ženská, dětská i 
mužské, rty růžové Jako dívči rozpaky i rty roz
praskané větrem utrpěni. A všechna ta ústa lí
bající v drahokamu pohřbený ostaíek kteréhosi 
světce, zanechala svůj neviditelný otisk na bis
kupském prstenu, aniž tehdy věděla, že jim 
prsten k políbeni podává taktéž světec. A prů
rvou věků bleskne před vámi řetěz blažených du
ši. spjatých tímto prstenem v jedinou radost, 
získanou skrze zásluhy svátého Vojtěcha. Ba ne. 
uctívat ostatky svátých a vážit si věcí, jichž se 
kdysi dotkli, to není dětské hráni ant pověra, jak 
by nám chtěla namluvit střízlivost dneška. Vše
chny kořeny našich duší se zachvivají v podzemí 
vědomí při pohledu na tyto ostatky, neboť kdesi 
v hlubinách nitra je jen seismograf, jež zazna
menává záchvěvy vrstev, nedostupných našim 
smyslům, zaznamenává trllionkrát zeslabenou 
ozvěnu hlasů dávno doznělých a ve vzácných 
vteřinách může srdce-přijimač zachycovat to
to krátkovlnné vysílání minulostí.

Tu štíhlou úzkoprstou ruku svátého Vojtěcha 
jste pak mohli zahlédnout na tenkém stříbrném 
plišku-penízi zvaném svatovojtěšský denár.

Knihy ručně psané, s pergamenovými listy, 
rozjásanými iniciálkami. Škoda,- přeškoda. že zas 
budou uloženy ve skříních universitní knihovny! 
Měly by putovat od města- k městu, od dědiny 
k dědině, aby lidé viděli, co bylo světla a záře 
v »temném* středvěku. Řádky písmen hned 
modrých, hned červených či hnědých, už samy 
o sobě jsou potěšením pro oči. jako bys tam po
ložil stejnostejné perličky, navlečené na šňůrce, 
tak je to pěkné. Což teprve ty kresby! Uměni je 
vždy takové, jaká je doba, neboť roste na hlíně 
okolností zaléváno vláhou každodennosti včet
ně výtvarníkova snu. který ovšem svědčí o nitru 
umělcově; ale což nitro taktéž .ieni poplatné své 
době? Jde to tedy dokolečka. Proto nevěříme, 
že by pochmurní a neradostni lidi v šedé době 
strachu jásali barvami tak slunně červenými a 
modrými, jako jsou ty kolem svátého Vojtěcha 
ve velké knize o životě českých světců (Vitae 
patronorum Bohemiae). Jestliže malíř tam obléká 
světce do růžové řizy a zeleného pláště, říká mi, 
že sám byl pln růžové barvy a barvy naděje a že 
měl svátého Vojtěcha opravdu rád. Když pak 
jste viděli vedle ty první tištěné knihy, málem 
vám bylo líto, že pan Gutenberg nějaký knih
tisk vynalezl. S rukopisnými pergameny nesne
sou srovnáni. Jako byste srovnávali vonici růži 
s vylisovaným květem z herbáře. Řekněte mi 

třebas, že kniha je ke čteni a hlavní je v ni to. co 
říká jeji obsah. To vám nikdy neuvěřím. Je 
mnoho věci pod sluncem, jež se čtou jaksi pří
mo bez pomoci písmen. Abecedou je krása — 
krása barev, tvarů, úpravy. Přiznám se. že mě 
v těch výstavních síních zimou zábly nohy, ale to 
mi nikterak nebralo chuť stát a stát a divat se 
na krásné, nečitelné knihy (písmo na pergame
nech jsem se ani nepokoušela louskat). Ty ob
rázky v nich byly čitelnější nežli nejčitelnější 
písmo a pověděly mi toho za celé stránky. Tím 
ovšem nenavrhuji, vyhodit knihtisk do povětří, 
máme i v dnešní době knihy krásně ilustrované, 
škoda jen, že jsou to málokdy knihy náboženské. 
Lépe řečeno, škoda, že dnešní životopisy Svatých 
a podobné knihy spokojuji se s ilustracemi prů
měrnými. ba častěji podprůměrnými.

Památky v druihé výstavní síni už nemají tu 
silu působnosti, ale i zde stojí za zmínku krásné 
barokní kalichy, obohacené českými granáty, 
nádherné monstrance, zdobené obrazem svátého 
Vojtěcha, zajímavé barokní dřevořezby. .

Byl tam též obraz sv. Vojtěcha se sv. Václa
vem a sv. Vitém ze 17. století, na kterém malíř 
oblékl českého vévodu do vojenského obleku své 
doby. I napadá vás, co by tomu řekli dnešni vě
řící. kdyby si vzpomněl některý současný malíř 
představit nám svátého Václava v uniformě dneš
ního, řekněme generála. Muselo by to být velké 
uměni, aby tim dovedlo říci, co má být řečeno a 
nczvrhlo se v blasfemii.

Rokoková doba si tu zahrála, střídajíc štětec 
s nůžkami a barvy s hedvábím a tak jste mohli 
vidět obraz půl malovaný a půl nalepený z látek 
— hlava sv. Vojtěcha oddělená od těla a nápis: 
Zelus domus tuae comedit me.

Královský stolec z druhé poloviny 17. století 
má po stranách vřezány sochy svátého Václava 
a sv. Vojtěcha. A jak oba drží stříšku nad trůnem, 
máte chuť zaprosit je, aby dále drželi svými pře- 
mocnými pažemi střechu ochrany nad národem, 
neboť zasedl-li na vladařský stolec místo krále 
lid. je mu neméně třeba ochrany s hůry, nechce- 
me-li. aby nám »napršelo na hlavy*.

Matyáš B. Braun, který tu zanechal sochu 
svátého Vojtěcha v polychromovaném dřevě, po
vídá nám svým dilem leccos o barokní době. Ro- 
zuměla-li jsem dobře, tož to byla doba podle mé 
chuti, plna vzruchu a rozevlátých snů. ale též 
doba plných mís, děcka byla baculatá, ačkoliv 
tehdy maminky ještě nic nevěděly o vitaminech, 

muži se asi uměli rozmáchnout činem, nejen slo
vy; a hnal-li se kdo kupředu tak. že mu vítr až 
bral plášť, tož se hnal Jistě trochu výše nežli za 
národním správcovstvím, třebaže taktéž nepo
hrdal pozemskými dary. — Tož tento svátý Voj
těch mistra Brauna neni asketický světec. Je to 
muž plný bouře, horlici a rozdychtěný činy, pro
cházejíc! se nad č .skou zemi rychlými kroky, tro
chu nespokojené shlíží na nás dolů a Jeho buc
laté společník-andilek z opatrnosti raději při
držuje biskupovi hůl — což kdyby se jí rozmáchl 
po těch tam dole! Láska horlící bývá také láskou 
trestající — počkej, prosím pěkně, snad se ještě 
rozpomenou a zase vzpamatují — škemrá bacu- 
láček u světcových nohou a sám se úzkostlivé 
divá dolů, co zas provádíme. Dobřes to. mistře 
Braune, vystihl, že také takto nutno Cechům 
představiti jejich světce, aby si. dobráčkové. ne
myslili. že milý svátý, když si občas vzpomenou 
se k němu hlásit, už je náramné s nimi spoko
jen. Ostatně Alšův svátý Vojtěch se na nás divá 
z velkého kartonu také velmi nedůvěřivě.

Pěkná a výrazná je malba na skle, která vi- 
slvala na zdi světnice u -rodičů spisovatele Ho
lečka.

Byl též na výstavě soubor malých svátých 
obrázků, vydaných od poloviny 17. století do nol. 
19. století. A velmi bych doporučovala těm. kdož 
maluji, vydávají, tisknou i prodávají t. zv. svaté 
obrázky, aby si dodatečně šli k této sbírce pro 
poučeni. Pak se snad začervenají až za uši za 
dnešni brak a snad dá Pán Bůh. že někomu na
padne vydat kopli těchto obrázků, prostých a čis
té barevných, vkusných. Takový obrázek, jak tři 
poslové prosí sv. Vojtěcha, aby se vrátil do Čech 
— to by bylo něco pro děti!

Ze svatovojtěšských motivů těžili též umělci 
moderní doby. Stoji za povšimnuti olej R. Wies- 
nera. jak sv. Vojtěch křti uherského krále, velmi 
výrazná Je kresba uhlem Arnošta Hrabala; brou
šená váza s portrétem žehnajícího sv. Vojtěcha a 
jeho rodovými znaky nám napovídá o nových 
možnostech náboženského umění (průzračnost 
křehkých rytin na skle má velmi blízko k zachy
cení nehmotného světa).

Svatovojtéšská výstava tedy skončila, ale ne
končí tim naše povinnost k tomuto národnímu 
světci. Ještě nebyl zcela zaplacen dluh vděčnosti, 
ještě stále by měl svátý Vojtěch proč být s ná
mi nespokojen. Doufejme, že přesto vše za nás 
prosí. M. Holková.



Ohlíželi se nazpět
Pierre Charles 8. J., hluboký a duchaplný the

olog belgický, má ve své slavné knize rozjímáni 
iLa priere des toides les heures*, -Modlitba kte
rékoliv chvíle<, také úvahy o poměru křesťana 
k minulosti. Přináéhne ji. Snad přispěje poněkud 
k objasněni problému, zda se proud dějin vrací 
či nevrací zpět.

Zakázal jsi nám toto gesto. Řekl jsi, že otá- 
četi hlavu k obzorům minulosti znamená stati 
se tebe nehodným. Můj Bože, nechápu příliš 
dobře toto energické slovo. Což máme žiti v ne
ustálém zapomínáni? Což můžeme jako děti za
čínat každý den svého života s bělostnou svě- 
žesíi. kterou nezastiňuje žádná vzpomínka? Do- 
poroučíš nám skrze svou Církev zpytovat! si 
svědomí a přinesti k tvé svátosti odpuštění se
znam svých břichů: Jak se budeme moci dobře 
zpovídat, neohlédneme-li se nikdy nazpět? Jak 
se staneme moudrými, zničíme-li své zkušenosti 
z minulosti? Jak.se vyhneme budoucím nepří
jemnostem, nezamyslime-li se nikdy nad svými 
předchozími chybami?

Ale tvé prohlášeni je naprosté, a proto tuším 
již teď. že musí býti pravdivé. Přes svou za- 
temnélost vidím již prorážeti paprsky živého 
světla tvými slovy, jako vídáme za noci nad 
dveřmi celý svazek jasu zaháněti temnotu s pra
hu. Tuším, že kdybych otevřel ty dveře, že bych 
vstoupil do tvé záře, a vím již napřed, že je 
jeden způsob zapomnění na minulost, jenž by 
mě učinil lehkým a pevným, pravdivějším a 
méně poskvrněným, více spoléhajícím na tebe 
a méně bázlivějším před smrtí. Svatá odvážnost 
potřebuje, aby byla ozářena z nitra. Ukaž mi, 
Pane, co jsi nám chiěl říci — edissere nobís pa
rabolám ... vylož nám podobenství.

Dívati se nazpět jest posuzovat! nynější dílo 
Boži podle toho, jaké bylo kdysi a odsoudit! 
nebo zkomoliti přítomnost, protože se nepodobá 
minulosti. Všichni kacíři to tak dělali. Byli 
ochotni poslouchat apoštoly, ale ne papeže: při
jali staré evangelium, ale odmítli neomylný úči- 
telský úřad; říkali nám, že jenom počátky jsou 
čisté a že dnešek má právo existovat jen pod tou 
podmínkou, že je totožný s včerejškem. Cosi 
z tohoto šílenství proniklo někdy i do mých 
myšlenek a Často jsem se přistihl, jak jsem se 
dlouho srovnával s dokonalostí svého dětství a 
s ctnostmi novice. V životě, který se nezastavuje, 
jsem ve svém sněni chtěl začínat! stále s touže 
věci a nikdy jsem neuměl přizpůsobit! srdečně 
svou strohost stále aktuálním povinnostem. 
Chtěl jsem křísit způsoby minulé a ještě jednou 
jiti cestou, kterou bylo kdysi okouzleno mé mlá
dí. Myslím sí. že býti mladým je totéž jako od
mítnout stárnutí, to však je nemožné. Když muž 
a žena zakládají novou rodinu, nedělají to proto, 
aby se zase stali dětmi jako kdysi, hračky, které 
přinesou do svého příbytku a kolébky, které 
tam budou kolébat, už nejsou pro ně. Začínají 
ovšem znova známý kruh, ale jsou rodiči a ne 
maličkými, a hra, kterou nyní hrají, ie tragické 
dobrodružství, při kterém je v sázce celý jejích 
život.

Divám se, čími jsem kdysi byl. Hledám v sobě 
jemné ctnosti dětství, ale nenacházím je. Kdysi 
jsem si myslil, že má-li člověk přímost a oběta
vost, může být jist, že si nikdy neudělá nepřá
tele, a proto jsem již napřed považoval všechny 
ty. s nimiž se setkám na svých cestách, za obě
tavé spolupracovníky, pracující ve službách té
hož Pána Boha. Říkal jsem si: Toho, kdo nenosí 
zbrani, nikdo neuhodí. Láska k lidem mí byla 
snadná. Nemusel jsem nic od nich trpěti. Kdysi 
jsem věřil v sílu své duše, věřil jsem, že správ
nou methodou v předepsané Ihůtě odstraním vše
chny své ještě útlé chyby. Protože jsem neměl 
žádnou opravdu pevnou ideu, protože jsem ne
studoval nic opravdu originálního, byl plný ne
vědomosti, a proto plný úcty k vědění druhých, 
nezdálo se mi, že by bylo nesnadné poslouchat, 
a konflikty názorů se m! zdály nesmyslné. My
slil jsem si: Proč se nepřidat k nejlepšímu ná
zoru a jsou-li dva názory dobré, proč je neslít 
oba moudrým výběrem? Kdysi jsem nepotřebo
val nikomu dávati rady, nepotřeboval jsem činit 
svá rozhodnutí; ještě jsem nevystoupil ze svého 
zákopu. Ale dnes mne znepokojuji mé zodpo
vědnosti a mé energie je třeba vystupňovat ja
ko ve velkých bitvách a nemám ani čas na 
mnoho rozmýšlení. Ach, jak strašné jsou bojové 
linie; jsou nepravidelné a vlní se sem a tam, 
jsou v nich díry, které třeba vyplnit a shluky, 
které třeba rozptýlit. Když vás člověk srovnává 
s parádními přehlídkami a s cvičeními na dvoře 
kasáren, jak jste nedokonalé! A přece jenom vy 
jste vskutku účinné a směrnice odpozorované 
při slavnostních parádách nikdy neosvobodily 
obsazená území.

Dnes cítím dobře, že kdybych se chtěl dívat 
nazpět, že stesk po ctnosti, která se pro mne 
stala nemožnou, by mi znemožnil takovou ctnost, 
které dnes potřebuji. Nemohu již milovat! lidi 
jako kdysi; musím je milovat mnohem víc a 
zcela jinak, s mnohem pronikavějším realismem, 
s mnohem účinnější energií, neklamaje se o je
jich ceně, nemysle si, že pouhými slovy a úsmě
vy lze trním proklestiti cestu spravedlnosti.

Nemohu již poslouchat! jako kdysi, musím 
poslouchati statečněji a velkomyslněji. Nemohu 
se dáti k tomu přivést malými citovými důvo
dy nebo svraštělou tváři nebo hrozivými gesty: 
Nemám právo opovrhovat! s sebou do té míry. 
Nejvyšší motiv mé naprosté poslušnosti je 
v tom, že celek, jehož jsem částí, má větší cenu 
než já, že božská strategie je plná záhybů; že 
nic neexistuje a nemá cenu, leč když se to sho
duje s vůlí Kristovou. Dnes musím býti mno
hem statečnější.

Dívati se nazpět — kdybych se přenesl do 
dni svého dětství, k celé té naivní zbožnost! ke 
všem těm upřímným a prostým tužbám, jed mi
nulosti by naplnil hořkosti mou duši a já bych 
pustil kleče pluhu a dal bych se do hloupého 
pláče. Můj Bože, tvá milost má svá období jako 
naše roky a naší povinnosti je uhodnout! jejich 
smysl a milovat! je z celého srdce. Chci držet 
pevné pluh a tlačit ho přímo před sebou nehledě 
na horko ani na zimu, tlačit jej jakýmkoli ka-

Katolická akce
Katolická akce znamená základní novotu, 

kterou příliš málo kněži pochopilo a ještě méně 
jich ji přijalo se všemi důsledky. Neznamená 
jen apoštolát náležející laikům; tento apoštolát 
zde byl za všech dob a již v počátku Církve jej 
uskutečnili první křesťané skvěle. Je jen jeho 
vhodnou připomínkou a nékteří by celý význam 
papežského gesta naft chtěli omezit. Jde mno
hem dále; neboť připouští-li laiky k samému 
hierarchickému apoštolátu tím, že je s ním úzce 
spojuje, uděluje jim jakousi plnoletost. Proje
vuje jim naprostou důvěru a opravdu vkládá do 
jejich rukou osud celého prostředí, jemuž nále
žejí. Žádá po nich, aby si nadále uvědomoval! 
svou odpovědnost a podle toho jednali, aby 
uvedli svou činnost v soulad s činností ostat
ních — neboť je to něco více než prostý apoš
tolát jednotlivce — aby uvedli své plány, jak 
bojovat a pronikat, v řádnou soustavu, aby pů
sobili jak na zařízení, tak na jednotlivce a pro
měňovali prostředí tak, aby lidé v něm mohli 
své křesťanství žít. Záda po nich, aby si obje
vovali a vypracovávali své methody; neklade 
jim v tom mezí, neboť je to jejich dílo a laiko
vé je mají provádět! v plném vědomi a bez ome
zeni jejich podnětnostl.

Nejde tu zajisté o nezávislost a emancipaci. 
Akce laiků v Církvi může býti vykonávána jen 
v plném souhlase s hierarchii, od niž dostávají 
své pověření, nic se nečiní bez vědomi nebo proti 
autoritě, která uděluje moc, a žádné hnutí ne
může býti katolickou akcí, nejsou-li jeho sta
novy a metody ji plně schváleny. Laici nejsou 
však jen výkonnými orgány, nástroji beze vší 
iniciativy, povolaní pouze k tomu, aby v pro
středích, do nichž knéz nemůže proniknout, vy
konávali úkoly, které byly předem promyšleny 
a o nichž bylo předem rozhodnuto. Mají právo 
a povinnost přemýšletl sami ze sobe, rozhodo
vat!, co se jim zdá vhodné, podnikat! z vlast
ního podnětu Činnost, kterou považují za nut
nou.

Aby tato činnost zůstávala správně křesťan
skou, vždy shodnou s učením Kristovým, je sa
mozřejmé, že tam musí býti nablízku vždy kněz,

RNDr. Artur Pavelka:

Upevnění žákovské samosprávy
„Aby naée školy mohly úspěšně plniti své 

výchovné a vzdělávací poslání v naší svobodné 
republice a aby se zvýšenou měrou uplatňovala 
podnčtnost žáků při školní práci za upřímné 
spolupráce s učiteli a rodiči, zavádí se na ško
lách obecných, měšťanských a středních a na 
odborných školách všech směrů žákovská samo
správa, po přfpadě se uznává a nově upravuje 
žákovská samospráva zavedená na některých 
školách v době předmnichovské nebo vzniklá 
jako výsledek revolučního hnutí naší mládeže 
v květnu 1945.“

Těmito slovy začíná výnos ministerstva škol
ství, jimž se upevňuje a trvale zabezpečuje žá
kovská samospráva. Jestli snad extrémní revo
lucionáři čekali od žákovské samosprávy zvrá
ceni školské soustavy naši od základů a připo
dobnění našich školských poměrů poměrům 
v sovětském Rusku, pak budou jistě zklamáni. 
Svědčí o tom reakce Tvorby, kde v č. 43. Jind
řich Kolář naříká, „že se zdá, že řád žákovských 
samospráv má zaručit, že se na našich školách 
může jen vnitřně reformovat, t. j. že se nic 
nezmění".

Jestliže na druhé straně profesoři starší ge
nerace se utěšovali, že tato horečka samospráv
ní přejde právě tak, jak přešla obdobná horečka 
po prvním převratě v roce 1918, ze které na
konec nezůstalo prakticky nic, pak budou tito 
učitelé také zklamáni. Neboť ode dneška budou 
přímo dozorčí orgánové, tedy páni inspektoři, 
sami kontrolovat, jak funguje tato studentsko- 
demokratlcká Instituce.

Existují tedy vůbec vychovatelé, kteří se mo
hou těšiti z tohoto daru ministerstva školství? 
Inu, když vám prozradím, že výnos zavádějící 
žákovskou samosprávu má sám 11 paragrafů a 
že jeho příloha „Prozatímní řád žákovské sa
mosprávy pro školy ni. stupně" má těch pa
ragrafů přesně 54, každý pak paragraf že má 
ještě několik číslovaných odstavců, pak pocho
píte. že formalismu přimíšeného do samospráv
né činnosti žactva je zde vlče než dosti. Jest 
jen doufatl, že „definitivní řád" bude prostší a 
pokud možno ještě teplejší než strohé formul- 
ky, které jsou daleko od ideálu výchovy, jímž 
je srdečný poměr mezi profesorem a žákem. 
Ideál žákovské samosprávy by měl býti shrnut 
v jedinou větu: „Učitel nechť žáka miluje tak, 
aby žák se učiteli plně svěřil a radostně s nim 
spolupracoval." Pak by již bylo jen třeba hodné 
ideálních učitelů, schopných opravdové lásky 
ke studující mládeži a veškerý formalismus by 
mohl putovatl do koše.

Jest na nás, vychovatelích, abychom získali 
plnou důvěru žactva a abychom je nadchli pro 
spolupráci. A mládež získáš, máš-U ji upřímně 
rád.

Nezakrýváme si ovšem skutečnost, že 
v opravdové demokracii se uplatňují ve výcho
vě různé názory světové, různá přesvědčení ná
boženská, ano i různé postoje politické. Před
stavitel určité duchovní koncepce bude se za
jisté Bnažlti o to, aby pro své myšlenky získal 
co nejvíce mladých lidi. A použije k tomu všech 
příležitosti, kterých rrfu dává nový řád samo
správy žákovské. Jen slyšte. Co ve zmíněném 
již článku vytyčuje naše krájní levice jako bez
prostřední cil, jehož jest dosáhnoutl tímto no
vým, třebaže neuspokojivým řádem. Praví do
slova a v úpravě zvlášť výrazné: „Jde o to. aby 
především výchova mládeže se dála v duchu 
lidové demokracie a mravních zásad rodícího se 
socialismu. Je to přizpůsobeni studia základních 

měním či těžkým mazlavým jílem. Dívali se 
nazpět to není myslit na minulost 
— tos nikdy nezakázal — to jest 
chtíti se vracet k tomu, co již není 
a tedy popírat tvou přítomnost

aby Jím pomáhal křesťansky myslit a často 
hledal právě s nimi — neboť při složitosti pro
blémů, které přináší denní život, nebude řešeni 
ani pro něj vždy na první pohled zřejmé — 
správný způsob, jak by méli vtělovatl svou viru 
do své činnosti a Jak vždy vydávat křesťanské 
svědectví, které duše očekávají.

Jeho úloha je na výsost kněžská, má býti 
plný jasu a tepla a snažit se nacházet jádro 
pravdy a učinit ji zjevnou rozumovým schop
nostem oněch Udí, kteří Jsou schopni jl pochopit 
k tomu, aby Jl šířili dále, má dbát o to, aby je 
povzbuzoval k opravdovější lásce k jejich Pánu 
a jejich bratřím. Kněz Je duši katolické akce, 
má hořet více než ostatní, věřit ve vítězství 
Vykoupeni, přenášet na průkopníky svou horli
vost a své nadšeni, povzbuzovat, opravovat, 
vést. Nenáleží mu však, aby činil rozhodnutí, 
předsedal schůzím, prováděl nábor členů nebo 
zakládal skupiny,' aby se misii do toho, co jest 
a má zůstat vlastni činností laiků. Připustit, 
přijmout, tak říkajíc spolknout právě tyto věci, 
Je v praxi pro mnoho kněží to nejtěžší. Neboť 
jsou zvyklí, že ve svých farnostech a svých 
spolcích poroučí, rozhoduji a všechno řídí, takže 
se jim více méně nevědomky zdá, že jednat ji
nak by bylo s jejich strany zpronevěrou a že 
iniciativou laiků trpí autorita Církve. Jsou sa
mozřejmě a Často v nejlepší víře přesvědčeni, 
že v své osobě ztělesňují princip autority. A ne
dovedou si osvojit hledisko papežovo. Nemají 
Jeho odvahu nebo v hloub! své duše nemají jeho 
důvěru v činnost Ducha Svatého v laicích.

Toto hluboké, odvážné a výstižné podání pojmu 
Katolické akce je vyňato z životopisu francouz
ského pracovníka v K. A. P. Godina (P. Glo
rieust: L’abbé Godin — un homme providentiel 
— Maison de la Bonne Presse. Paris 1946). Po
divuhodný život a působení Godinovo právě 
mezi vrstvami, jejichž získání evanaeliu se zdá 
nejtéžši, by si zasloužil u nás co největší pozor
nosti zejména mezi kněžími, právě tak jako Glo- 
rieuxovo. vlastně Godinovo chápání papežských 
výzev ke katolické akcí. -Ip- 

oborů vědních v souhlase s novými vědnými a 
mravními zásadami nové společnosti. A koneč
ně zařazeni naší školy po bok těch sil, které 
zajišťuji světový mir, a to jest dnes přede
vším SSSR."

To jest jeden výklad podstaty nové žákov
ské samosprávy, řekněme výklad zleva. A jistě 
se také brzy v praxi najde výklad zprava. Ten 
bude typicky konservativni, bude hájiti dosa
vadní stav, bude se těšiti z přemimého balastu 
formalistického, jimž lze práci žáků dusit.

Jest však jeden výklad, který je pro mládež 
velmi důležitý a který je středoškolské mládeži 
jen velmi zřídka znám. Jest to výklad o tře
tím stanovisku, které není ani levé ani pravé, 
poněvadž neni vůbec politické, je to stanovisko 
věřícího Čecha a Slováka. I věřící uznává mrav
ní řád, ale mladý student se musí dověděti, že 
tento mravní řád není snůškou lidských, kon
venčních pravidel, nýbrž projevem jasné vůle 
Tvůrcovy. I věřící buduje novou společnost, ale 
nikoliv přízemné orientovanou k materialismu, 
nýbrž nehmotně na ideách, zásadách a princi
pech, studentovi tak blízkých z četby autorů 
klasického starověku i autorů soudobých. I vě
řící chce uskutečnili nový řád proti neschop
nému a pochybenému liberalismu a kapitalis
mu. A student musí vědět, že věřicí katolík není 
zastáncem ani jednoho ani druhého z těchto řá
dů, právě tak, jak není a nemůže býti zastáncem 
socialismu a komunismu. Student se musi do
vědět, že jest zde ještě jiný řád, jenž nepracuje 
se strachem a nenávisti, nýbrž láskou, modlit
bou a dobrým skutkem zahrnuje i svého ne
přítele, řád. jenž zná cenu duše každého člově
ka, i cenu duše nevěřícího, socialisty, komunisty, 
jinověrce, žida i rouhače a žádného z nich ne
zatracuje, nýbrž Ještě za něho se obětuje, usmi
řuje a pros!. Student musi od nás slyšeti, že 
existuje řád, který v přítomné době v našem 
národě teprve kvaši, který se však dosud ještě 
plně neuplatnil řád. jimž my věřící se snažíme 
žiti, řád, jenž přibližuje učitele k žákovi vlče než 
sebe vlče upevněná žákovská samospráva. Ote- 
vře-li samospráva tomuto absolutnímu řádu 
cestu do duše studujících, pak splní svůj úkol, 
ať je formulována jakkoliv.

Kalendář
katolického duchovenstva

1948
ročník XXVI.

Redigoval prof. František Poul.

Přináší vedle obvyklého obsahu řadu důle
žitých článků a úvah z oboru pastorace, ad

ministrativy, církevního života a misií.

Bohatá a účelné upravená praktická část činí 
z něj nepostradatelnou příručku 

každého kněze.

Kčs 45,—.

U všech knihkupců.

Nakladatelství Vyšehrad
v Praze II, Karlovo nám. 5.

Druhý národní pracovní

sjezd SKM v Praze
Pořádat nyní v Praze sjezd? O tom by vám 

mohlo vypravovat Ústředí SKM v Praze. Na 
jedné straně máte radost, co nadšených chlapců 
a děvčat z Cech, z Moravy, ba i ze Slovenska se 
vám hlásí a těší se do Prahy, ale na druhé straně 
se hrozíte, kam všechny tyto účastníky dáte a 
ubytujete. Na všechny výzvy se pražských kato
líků a katoliček přihlásilo málo, kteří byli ochot
ni někoho u sebe ubytovat .a tak museli leckteří 
chlapci soát třaba v kolelné jedné nemocnice. 
Mládi však ie smělé a obětavé nechoulostivé. tak 
sneslo všechno a přetrpělo všechno a přece se 
schůzovalo nebo lépe školilo.

B/lo jich tu asi 700. Nejprůbojněji se zúčast
ňovali debat bratři Slováci z pod Tater. Viděli 
jsme, že jsou nám opravdu blízcí. Mají stejné 
zájmy jako my: zanést všude Kristal Maji stej
né ba větší nadšeni než my. Maji i stejné způ
soby a metody práce: Usilují o obnoveni SKM 
na Slovensku a když dostali od nás novou vlaj
ku SKM. přijali ji s radostí, »aby Ji.« jak řekli, 
»vynesli na Gerlachovku a tam nechali vlát nad 
celou republikou Československou«.

Z Moravy tu bylo také několik skupinek 
chlapců a děvčat z různých krajů. Byli méně 
průbojní a tišší, ale ujišťovali, že chtějí s námi 
spolupracovat v jednom SKM.

Mladí lidé z Cech, kteři už více než ve 200 
skupinách pracuji, si kladli otázku: »Jak nyni?« 
A odpovídali si na ni: »Do hloubky a do šířky!« 
To heslo bylo ostatně v SKM už dříve. Nyní se 
zkonkrétnilo ve snahu vychovat si mezi člen
stvem SKM průkopníky a průkopnice, jejichž 
úsilím a životem by byly řady členstva neustále 
prokvašovány opravdovým a žitým křesťanstvím 
a celek udržován v apoštolské pohotovosti a ote
vřenosti. Zdůrazněna byla také nutnost doko
nalejší výchovy členstva SKM a proto bylo roz
hodnuto. že výchovné schůzky a kursy budou 
specialisovány podle stavu a povoláni mladých 
lidi a že budou taktéž otevřeny i nečlenům SKM.

Celý sjezd měl ráz pracovních konferencí a 
praktického školeni. Proto bylo upuštěno od for
mulováni slavnostních, ale obyčejně málo plat
ných požadavků a resolucí. Příští pracovpi pro
gram byl krátce nastíněn a zaslán všem nidp. 
arcibiskupům a biskupům a njdp. biskupské kon
ferenci k schválení. Od této njdp. konference 
očekává SKM také ujasněni možností své práce 
v jednolivých diecésích a v celku a zavedení 
větší spolupráce mezi jednotlivými složkami a 
organisacemi katolické mládeže, jakož i důležitá 
personální rozhodnutí. F. M.

Jan Slezák: Dobrodruzi
Historický román z doby českých králů 

Jana Lucemburského a Karla IV.
Je snad skoro zbytečné všímat si románu tak 

málo cenného po stránce umělecké, kdyby ne
odrážel tak typické chápáni minulosti polovzdě- 
laného člověka dnešního dne. Vlastně, promiňte 
— včerejšího: protože v něm neni zobrazen třídní 
boj a sociální útlak. Je snad nutné uvést! dů
vody. proč je diio literární kýč. Bývá totiž úcta 
před historickými romány — pane — limonáda, 
to je snadné napsat ale historický román, k to
mu musí být kus odvahy. Ano, někdy i k jeho 
přečtení.

Pohybuje se tam několik osob, tak málo 
pravdivých, jako herci na scéně ochotnického 
jeviště, kde stále chápeme, že to neni skutečný 
hrdina příběhu, ale strýček mlynářovlc za něho 
převlečený.

Fráze často více než otřelé — posuďte sami: 
»Stiskl vlídně malou snědou ručku dívčinu, která 
zmizela v jeho veliké upracované dlani.« Ko
likráte jsme to už slyšeli?

Dialogy prkenné — a nadbytečné- Zdá se. že 
je -jich tam mnoho jen proto aby autor ukázal 
svou znalost Staročeštiny. Mezi děj »historický« 
zapadali scény zcela moderně naturalistické, které 
autor zálibně obměňuje, aniž by v nich hledal 
něco nového a skutečně lidského. Pro tento typ 
milostných scén měl F. X. Salda svůj zcela spe
ciální výraz — postihl jím. tuším, kdysi J. Vrch
lického.

To ie stránka umělecká. Historický román, 
zdá se. zemřel se Z. Wintrem. Proniknutí do 
mentality doby? Chápáni jejich problémů? Tak 
daleko se autor nedostal. Dostáváme se v dnešní 
dobé stěží pod povrch jakéhokoliv příběhu.

A tak zbývá jen říci, že, byli-li kdy v Cechách 
dobří lidé, bylí to jen kacíři. Byl-li zde dobrý 
kněz, byl vždy opuštěn, ostatní měli tlustý 
břich a nejméně tři ženy. Komičnosti vyniká ze
jména snaha vylíčit Karlovo »mystické« zaměření, 
a neklidná vášeň Janovy povahy je v podání 
pana Slezáka tuze krotká.

Ale protože z každé knihy plyne poučeni a o to 
nám hlavně jde: nebraňte se tomu, katolíci, tak 
zoufale, jestliže někdo nemůže pochopit to. co je 
pro něho zatím nepochopitelné. Minulost je mi
nulost. Casto cennější než zdánlivě nemožné do
kazování že v Cechách žil sem tam též nějaký 
hodný a mravný člen Církve svaté, je důkaz, že 
žije nyní. Důkaz někdy dosti těžký a přece je
dině nutný: důkaz provedený na vlastni osobě. 
Protože, poznaji-li lidé, že jste ochotni zřeknouti 
se pro druhé alespoň části svého pohodli a plniti 
evangelium do posledního písmene, uvěří vám 
mnohem snáze, dokonce zjistíte s údivem, že je 
jim zcela lhostejné, byl-li ten který biskup na 
slovo vzatým hříšníkem. Ano musíme hledat 
pravdu v historii, je to požadavek vědy. Ale není 
to nejcennějši pomůcka pro apoštolát. Lidé věří 
vždy raději1 svým očim než pismenám na papíře. 
Maji totiž též špatnou zkušenost.

A tak bych se měla vlastně omluvit za to, že 
jsem tak prudce naříkala nad povrchnosti ro
mánu. nad naprostým nepochopením skutečného 
duchovního života. Lépe politovat! slepého, který 
chce mluvit! o kráse Světla. Lépe mu ukázat Pra
men. odkud vyvěrá všechen život, bez něhož ne
můžeme pochopit nejenom století čtrnácté, ale ani 
století své. M. U.



Až přijdete do Trenčína Z domova a z ciziny

připoutá možná pozornost (neni-li právé vý
hradně upoutána tamhletím pěkným svetříkem 
nebo lahví borovičky, koniíerum či jiným vzpo
mínkovým předmětem zdejší výroby) mnohých 
z vás vysoká postava kněze výrazné tváře, 
s Jtterýni se během dne setkáte ještě několi
krát; je všude: před chvilkou rozděloval míst
ním chudým obsah pokladničky „svátého An- 
tonka“, teď vychází z městského domu, zas ho 
vidíte vyjednávat cosi s vozkou skládajícím 
dřevo před branou piaristů, shání něco po ob
chodech. pospíchá někam na poštu či na ná
draží. Patří jaksi k tomuto městu jako hrad na 
skále nad nim. Ostatně mezi nimi dvěma je sku
tečná souvislost. Po nějakém čase pobytu 
v Trenčíně těžko si jej potom ve vzpomínkách 
vybavíte bez jednoho nebo druhého.

V piaristickém kostele na náměstí přinášejí 
na barokní oltář speciální podstavec pod mešní 
knihu. Na zvědavý dotaz vám kostelník pošeptá, 
Že „teraz budu mať svátá omšu pán provlnciál 
Bninee!;ý, oni sá taký vysoký a dobré nedovidla, 
hoci máju až dvojaké okuliare“.

„Dobré nedovidla." — Nevidí už dobře oči 
léta a léta namáhané luštěním záhad starých 
archivů, zežloutlých a nečitelných pergamenů, 
listin, dokumentů, v nichž zanícené vlastenectví 
shledává a sceluje roztracené zlomky národní 
historie, bohatá invence dotvořujc a nestárnouc! 
srdce plní teplem života, aby svědčily současní
kům o předcích, jak za viru a vlast bojovali 1 
umírali, jak v čase velikonočním nejen přichá
zeli z daleka k pobožnostem se skutečnými, těž
kými kříži na. ramenou, ale také v životě odda
něji nesli křížky a kříže vlastní.

Kde vlastné při činnosti pastorační a řádové 
našel ješté čas výsledky úmorného studia vkládat 
do knih, brožur, článků, proslovu, přednášek — 
zůstane asi záhadou. 26. října letos oslavoval 
Trenčín dovršení čtyřiceti let jeho kněžství — 
čtyřiceti roků účinného milováni „Boha skrze 
národ a národa skrze Boha" — a současně tři
ceti let spisovatelské činnosti, třiceti let práce 
v Trenčíně, kde oživil dechem národní tradice a 
historie každý kout, každý kámen. Trenčíne, 
Trenčíne, zasloužíš lásku tak velkou? Bylo by 
nutno slyšet třeba jeho líčeni nedávné audience 
v Castel Gandolfo lu příležitosti volby předsta
veného piaristického řádu), kde sv. Otec poctil 
ho křesťanským pozdravem slovenským, jak se 
potom úmyslně opozdil při odchodu, aby sladká 
slovenčina posledního pozdravu nerušené dozní
vala v sluchu Otcově — aby vám poněkud vy
svitla intensita a hloubka této lásky k „svojeti".

Zhodnoceni historického a literárního příno
su jeho dila, od dvousvazkového Keď rumy ožijú, 
Frátera Johanes», Trenčína-Trnavy a jiných až 
po průvodce po Trenčíně nebo piaristickém koste
le, je věcí povolaných, nikoli účelem těchto řád- 

Nemohou a nemíní být ani oslavným člán
kem — nebude o ně bida, látky je na knihy — 
jen skromnou poznámkou skutečně pouze na 
okraj pro vás, kdo ho ještě neznáte; malou při
pomínkou anonymní posluchačky jeho kázáni za 
prošlých sedmi hubených, láskou chudých let od 
„Óktóbrovej autonomie" v roce osmatřicátém.

Byly to časy, kdy z hrstky Čechů tu zbylých 
na prstech jedné ruky bylo lze spočítat odváž
livce hovořící na veřejnosti česky. Čeština, ne
zbavená aspoň (jaksi pro dobrou vůli) svého 
mnohým uším tak nepříjemně řinčícího ř, při
nášela určité nevýhody. (V zájmu objektivity 
poznamenávám, že osobně jsem pro ni nezažila 
příkoři; stačila mi dokonce jako dorozumívací 
prostředek ve sporné věci i na místě tak ože
havém, jako je berní úřad, ale jiní mají jiné zku
šenosti.) Prosté byla tu svůdná příležitost: s ka
zatelny — jak se mnohde dělo — vypořádat si 
staré účty s Čechy, získat a rozšířit popularitu 
u obecenstva. Neni tedy svědectvím tak docela 
bezvýznamným, řlkám-li: v jeho kázáních nikdy 
jsem neslyšela slova nepřátelského, protičeské
ho. Měl odvahu — tehdy to byla skutečná od
vaha — dovolávat se českých osobností žijících, 
postav z české historie, citátů českých autorů. 
Dodnes cltlm jako pohlazeni, jak označil svá
tého Jana Nepomuckého: „bratského národa 
syn". Netajil se upřímným a opravdovým slo
vanstvím tenkrát, kdy to nebylo ani populární, 
ani — bezpečno.

Obracím k vám ovšem jedinou plošku složi
tého krystalu jeho osobnosti, ale i pro ni samu 
je tento roduverný Slovák hoden vaši úcty a 
sympatie, příchozí Češi dobré vůle!

Češka na Slovensku.
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Mariánská družina k n ě ž I u sv. Ignáce 
koná svou obvyklou méslrnl schůzi ve středu dne 
12. listopadu t. r. o 4. hod. odpol. v Družinskě kapu. 
Od duchovní četba.

Ubývá žáků bez vyznáni a ien mizivá část 
rodičů iejté neposílá .děď do .náboženství tak 
zjišťuje v »Dnešku« známý pražský učitel J. P. 
Blažek. Hned také Dátrá do příčinách tohoto 
jevu. Neni náhrady za věrouku a řád. poskyto
vaný náboženstvím. Pisatel sám íe bez vyznání, 
ale v mládi se mu dostalo náboženské výchovy 
a s ní i výchovy mravní a evronské výchovy 
kulturní. Evropská kultura je nesmazatelné po
znamenána dvěma tisíci křesťanské kulturv. My 
bychom řekli, že i ti. kteří obvyklou krisi dospí
váni nepřekonali šťastně a odpadli od církve, 
vskutku žili a žiji .ještě, třeba si to neuvědomuji, 
ze zásob a bohatství, kterého se iim dostalo 
v náboženství. Ale děti, kterým se tohoto bohat
ství nedostane, jsou jako vyřazeny z evropského 
společenství kulturního. Jestliže J. P. Blažek — 
sám bez vyznáni — nemůže si to jako učitel za- 
příti a přece ien má odvahu přiznat! pravdu. íe 
to jistě v jeho prostředí odvaha, kterou nutno 
kvitovali. A nezbude nic jiného. Učitelé jistě 
přimo hmatají poválečnou nemorálnost a hro
zivý jeti rozsah. Nezbude, než přiznávat pravdu. 
A přiznat ji celou, padni komu padni, přiznat 
také, že neni jiné záchrany, než v náboženství 
a vyvodit z ni důsledky pro sebe. pro děti, pro 
celý národ. ib

»Odvěký doklad naši slátni svrchovanosti.« 
Známý badatel univ. prof. František Kop vydal 
v nakladatelství Universum pod tímto titulem 
spis o českých korunovačních klenotech a prvni 
ryze české korunovaci. ■ totiž korunovaci Karla 
IV. prvním českým arcibiskupem Arnoštem 
z Pardubic před šesti sty lety, dne 2. záři 1347. 
Ke knížce se ještě vrátíme. Zatím malou notic
ku k posíleni naši národní pýchy, ovšem jisté 
dost nevinné, z anglického pojednáni o koruno
vačních klenotech anglických. Tam stoji: »Brit
ský korunovační poklad nemá nic. co by staro
bylostí se vyrovnalo železné koruně lombardské 
nebo svatoštěpánské koruně uherské* Nemá nic. 
co by mohlo uměleckou skvělosti soupeřit! s ko
runou ruskou nebo českou.« (Anglické koruno
vační klenoty byly totiž zničeny »vandalismem 
cromwellských republikánů«, takže jsou vše
chny až z doby pocromwellské. My už isme, jak 
vidět, civilisovanělšími republikány, ačkoliv 
i průvodní doporučeni zmíněné Kopový knižky 
považuje za vhodné upozorniti, že »Práce Kopo
vá nechce být oslavou myšlenky české monar
chie«.)

»Trpělivost je velká ctnost a dnešní situace 
světa vyžaduje, abychom jí měli všichni dost, 
ještě více trpělivosti však musí projevit Spo
jené státy a Sovětský svaz, maji-li vedle sebe 
žiti v tomto světě«. Tak promluvil James F. 
Byrnes, bývalý zahraniční ministr Spojených 
států, na hostině, pořádané v jeho rodišti u pří
ležitosti jeho nové knihy o vztazích mezi Rus
kem a Amerikou. — Nezdá se ovšem, že by tato 
kniha byla zvlášť skvělým příkladem oné trpě
livosti. Ani mezi soukromníky a jednotlivci se 
přece nepovažuje za ctnost jestliže se někdo 
s někým napřed dost důvěrné stýká a pak vy
kládá: On mi řekl o vás to a to. Tim méně to 
má snad vykládat ministr ani ne rok po odcho
du z úřadu. A nová kniha Byrnesova má však 
tento íáz, můžeme-li soudit z titulků jejích jed
notlivých kapitol, jako na př. »Stalin mi řekl: 
Já myslím, že Hitler žije« »Zač vstoupilo Rusko 
do války proti Japonsku.« »Roosevelt a Stalin 
diskutují o ženě Césarově«. »Go říkal Stalin a 
Churchill o de Gaullovi a o Francii« atd.

List z Brazílie. Před nedávném přerušilo 
Chile diplomatické styky s naši republikou. Tato 
podivná, neočekávaná událost obrátila naši po
zornost k Jižni Americe, jež je snad pro nás 
neineznáměiší pevninou. Jako malý paprsek, 
ienž může také přispět k poznání tamních po
měrů. uveřejňujeme krátký dopis z Rio de Ja- 
neira. který přinesla ve svém říjnovém čisle 
vážná katoiická revue francouzská La vie intel- 
lectuelle. — Rio. 19. července 1947. »Jsem v Bra
zílii skoro dva měsíce. Všeobecný dojem, jenž 
zde na mne působí íe. že se země v těchto po
sledních letech silně amerikanisovala a to vli
vem zvukového filmu a poslední války. Na dru
hé strané je vidět, že tato země, kde bývalo do
bře žít. pociťuje diktátoru a válečnou inflaci; 
celkem ie zde mezi masami veliká bída, kdežto 
lidé, kteří vydělali na válce, vystavuji na odiv 
nestoudný přepych. Ostatně tento přepych je 
ohrožen, neboť hospodářská kříse dává pociťo
vat každý den více své účinky.«

_ Nemožnost dorozuměni, Jako děti isme slý
chávali v loutkovém divadle tuto perlu: Kníže ptá 
se mnicha: »Co tu činíš v této pustině?« »Já tu 
činim náboženství«, odpovídá mnich. Už tehdy 
isme cítili, že tu mnich, vlastně autor divadel-

XI. akademický týden se koná v Praze ve dnech 
7.—16. listopadu i!h7 pod záštitou nejdp. arcibiskupa 
Dra Jos. Berana na ústřední thema: Manželství a ro
dina, v historickém sále dominikánského kláštera 
v Praze I, Husova S. Program: 7. listopadu: 7. hod. 
večer zahájeni . J. E. nejdp. arcibiskupem dr. J. Bera
nem. Přednáška dr. Metoda Habáné. - a. listopadu: 
5. hod. odpol. dr. Metod Habáň: Psychologie manžel
ství a rodiny I. 6. hod. odpol. Dr. Antonín Balík: So
ciální a právní postaveni rodiny. - 9. listopadu: 9. hod. 
dopol. mše sv. s kázáním P. M. Habáné v kostele sv. 
Salvátora. 11. hod. dopol. Psychologie manželství a 
rodiny II. Dr, M. Habáň. S. hod. odpol. Scňola can- 
torum: Rok v katolické rodině; pásmo zpěvu, řidl 
prof. M. venhoda. Přednáší o. A. Tichý. - 10. listo
padu: S. hod. odpol. P. Adolf Kajpr: Časná a věcná 
stránka manželství. 6. hod. odpol. rodinná politika, 
dr. Marko Welrlch. 7. hod. večer Básník a rodina, 
J. Cep, A. Vyskočil, J. Zahradniček. - 11. listopadu: 
5. hod. odpol. unlv. prof. dr. F. Novotný: Manželství 
a rodina ve starověkém Řecku. 6. hod. odpol. univ. 
prof. Dr. Josef Hynle: Manželské soužití. 7. hod. večer 
dr. tng. Juan Manuel de Epalza: Rodina v zemi Bas- 
kú (přednáška v Jazyce francouzském, bude přelože
na do češtiny). - 12. listopadu: s. bod. odpol. P. dr. 
Silvestr Bralto: Rodina a Církev. 8. hod. odpol. prof. 
Dominik Pecka: Totallsmus a výchova. 148. hod. ve
čer v Rudolfinu koncert Komorního orchestru za ří
zeni prof. Václava Tallcha. -13. listopadu: 5. hod.

niho kusu, odnovětiěl jaksi »vedle«. Loni stěžo
val si Jan Cen v časonise Vyšehrad, jak ie těžko 
katolíku dorozumět se s nevěřícími. Stále se 
Dtaii nebo odpovídají »jaksi vedle«. To se velmi 
často přiházi československému rozhlasu, do- 
tkne-ll se náboženského thematu nebo mluvl-li 
o katolících, třeba i v dobré vůli. Onehdy tam 
kdoši přednášel o Zbraslavovi. synu svátého 
Václava a uznal za vhodné poučit a jakoby 1 po
těšit své posluchače, ookud by snad byli kato
líky. že svým »objevem« neubližuje svatosti 
Václavově, »vždvť přece Ludmila měla pět děti 
a je považována za svátou.« Jak dojemné! Ale 
my si z toho odnesli dojem, že pan přednášející 
má o katolících pojem asi jako autor té loutkové 
hry o náboženství. A tak jsme si povzdechli, 
jako už tolikráte: Ö Dáni v rozhlase zase »činí 
náboženství«! B. D.

Do třetice o j'ediném studentu, který byl v ro
ce 1947 na prázdninách v SSSR. — V minulém 
»Dnešku« podávají zprávu, iak to vlastně s tím 
studentem bylo: ... v úterý zaklepe na dveře 
kanceláře nesmělý prst. Po chvíli vklouzne do
vnitř uctivý mládenec a opatrně spustí: »Cell 
jsem nedělní noviny, a iá jsem ten jediný stu
dent. který měl povoleni k návštěvě Chustu 
o prázdninách.« — »A přeješ si. kolego?« dy
chtivě se Dtá úřadující student. »Já bych chtěl 
jen vědět, jestli s tim nebudu mít nějaké onle- 
tačky.« — »A proč by?« — »Já jsem se totiž do 
Chustu nakonec nedostal!«

Irsko pomáhá Anglii. Irové nemají rádi An
gličany. tot .velmi známá věc. Mají k tomu své 
důvody, na které by snad bylo lépe dnes už za
pomenout. Maji k tomu asi také důvody malého 
národa, ienž se musí stále obávat, abý jej velký 
soused automaticky nepohltil jednak svou sta
letou kulturou, jednak hospodářskými a technic
kými možnostmi světové velmoci. Přesto však 
má Anglie dnes mnoho obtíži, musí šetřit a po
čítat. iak to snad již od staletí nedělala. Zejména 
angličtí katolíci neoplývají statky tohoto světa, 
ani státními podporami. A přece by jich hodně 
potřebovali na rekonstrukci svých kostelů, 
z nichž mnohé zničily německé bomby. Proto se 
obrátili na Irčany. Prosili za přispěni k nové 
výstavbě katedrály v Soutwarku. která si s West- 
minstrem rozděluje londýnské katolíky a která 
byla také zničena při jednom náletu v r. 1941. 
23.000 liber bylo sebráno v Irsku na toto vyzvá
ni londýnských katolíků a tak se bude moci za
čít se stavbou nové katedrály. Je to krásný při
klad. jak katolicismus překonává i staleté ná
rodní nevraživosti.

Není nad duchaplnou odpověď. »Vyháněji-li 
nám křesťanství z veřejného života, nedáme si 
ie vyhnat z mateřštiny.« Tak kdosi odpověděl 
v novinách na naše dobromyslné upozorněni, 
že by se svaté jméno křtu nemělo dávat pitkám 
a tancovačkám. Celá snůška vhodně i nevhodně 
použitých citátů z Písma nás nepřesvědčí, že 
máme dbát o takové zachováni křesťanství v na
ši mateřštině Někoho, nepokřtěného ke křtu při
pravit a přivést nebo aspoň si vzpomenout na 
svůj vlastní křest, při němž isme se mimo jiné 
odříkali zlého ducha a vši pýchy jeho a proto 
přijmout bez mnoha řeči dobře miněnou radu 
to by bylo věru křesťanštější.

Demokracie ničivá. Minule isme ukázali na 
příkladu z Cypru, iak může vypadat demokra
cie při volbě biskupa. Jiný takový přiklad při
nášíme dnes ze světa anglikánského. Anglikán
ský biskup birminghamský dr. Bames odmítl 
zříci se svých funkci, ačkoli ho k tomu canter- 
burský arcibiskup, ienž ie anglikánským pri
masem. vyzval. Dr. Barnesovi ie již 73 let a již 
několikrát vzbudil veřejný údiv svými názory, 
které jsou při neimenšim originální. Poslední 
aféru způsobila jeho kniha »Rozmach křesťan
stva«. která vyšla v březnu. Dr. Barnes tam na
padl některá podstatná křesťanská dogmata, 
hlavně Panenské početí a Zmrtvýchystáni Kri
stovo. Omezil Zmrtvýchvstání na pouhé subjek
tivní přesvědčeni apoštolů a popřel zázraky. 
Arcibiskup canterburský předložil biskupům a 
kněžstvu své arcidiecése rozbor této knihy a 
dodal: »Cirkev anglikánská ie velmi snášenlivá 
k různým míněním. Myslím však, že biskup 
podle povahy své zodpovědnosti před církvi a 
věřícími se musi posuzovat podle přísnějších 
kriterií než jiní. Kdybych měl takové názory 
jako biskup birminghamský. necítil bych se ni
kterak oprávněn zastůvati funkci biskupa v lů
ně církve.« Dr. Barnes odůvodňoval své ná
zory tim. že viru třeba smiřovat s vědou, neboť 
jinak se stane lidu a mládeži ještě cizeiši. Do
dal. že nikterak nehodlá odstoupit! a že věřící 
stoji za ním. Zpráva dodává, že v anglikánské 
církvi neni možnosti sesaditi biskupa, který na
padá přijatou viru. Tedy zase ukázka poměrů, 
které bychom si v církvi katolické nedovedli 
představit, ukázka, která nás opět upevňuje 
v přesvědčeni, že cirkev katolická jediná zacho
vává svátou viru neporušenou a čistou.

odpol. P. dr. Jan E. Urban: Ethlka manželství a ro
diny. 6. hod. odpol. doc. dr. Zdeněk Kallsta: Rodina 
a dějiny. 7. hod. večer dr. JÍM Veselý a univ. prof, 
dr. Růžena Vacková: 2enstvl a Jeho vliv na »mléč
nost a kulturu. - 16. listopadu: 5. hod. odpol. prof. íng. 
arch. Jan Sokol: Rodinné bydleni. 6. hod. odpol. dr. 
Marie Křížová: Výchova k manželství a mateřství. 
7. hod. večer univ. prof. dr. VraUslav Bušek: Posta
veni manželství a rodiny v naši nové ústavě. Zakon
čeni: dr. Metod Habáň. - Po každé přednášce debata. 
Pro venkovské účastníky 50% sleva na dráze. Vstup
né na Jednotlivé přednášky: 5 Kč3 pro nestudenty, 
legitimace na celý cyklus 50 Kčs pro studenty a členy 
A. T„ 100 Kčs pro nestudenty. Veškeré dotazy vyři
zuje sekretariát A. T„ Praha I. Husova 8.

Měsíční pobožnost k P. Marii Sedmíbol. koná ae 
v neděli dne 9. listopadu u sv. Jakuba v Praze I. — 
Odp. o 145. hod. sv. růženec, kázáni, které má důst.

, p. P. Václav Zima, farář u sv. Matěje, pak zpívané 
Utanie, šv. požehnáni a uctívání milostné sošky P. 
Marie svatojakubské.

Knihovna České ligy akademické 
v Praze vzrůstá — též zásluhou příznivců, kteří 
knihovnu podporuji knižními dary. Tak na př. pt 
Keltnerová, pošt, revidentka, darovala knihovně hod
notné knihy z moderní české literatury. Pán Bůh 
zaplaš a rozmnož naše příznivce.

Naše siarosi
Jako referent Arcidiec. pastorač. ústředí, ma

jící za povinnost sledovat v našem tisku vše. co 
se dotýká katolického děni, povšiml jsem sí 
v »Lidové demokracii* i na výmluvném plakátu 
před budovou CAT zprávy medické sekce klubu 
lidových akademiků o »křtu* nového, jubilejního 
semestru. Považoval jsem za povinnost referenta 
APU klidně a věcně zíe říci, že toto zneužiti slo
va křest pro uvedenou veselici je nevhodné a ne
vkusné, a vyšlo viti důvěřivou naděj!, že lidoví 
akademici, kteří jistě’védi, co křest je a co pro 
každého věřicího katolíka znamená, nebudou na
příště napodobiti zlozvyky ltdl nenáboženskýcn 
a nábožensky necítících. Na tuto klidnou výtku 
a proti této důvěřivé naději odpověděl ve stu
dentské hlídce »Lidové demokracie« uspěchaně a 
pobouřené jakýsi ed. A pustil se při tom do »Ka
tolíka*. Toho nebylo třzba. Vyřizuj! s! tuto věc 
sám, protože to je má starost. Pan ed r.ás ré- 
přesvědčf, že v tom převzati jména křest pro 
zmíněnou veselici je zřejmý vliv mluvy sv. evan
gelia, bez něhož bychom prý nemohli mluvit o fa
rizejích, obílených hrotech, o kupáictch v chrámu, 
o chudých duchem, ani si nedáme namluvit že 
jest to vnikáni křesťanství do naši mateřštiny. 
Pan ed nám doporučuje nahlédnou!' do slov
níku Vášova-Trávníčkcva ke slovu »křest*. 
Známo tento výborný slovmk a víme, že tam 
křest jest uváděn nejenom jako »oořad přijeti za 
člena křesťanské církve*, nýbrž 1 jako první vy
stoupení, na př. křest ve sportu, v lásce. Ať nám 
pan ed promine, ale pokud jde o podstatu nábo
ženského života, tu nám -ebude kriteriem a po- 
učnvatclcm slovník Vřšův-Trávnlčkův. A slovo 
křest vyjadřuje samu pod.-tatu Božho i' Ota 
v nás. Křest je a může býti jenom j-d?n. T?n. 
který cznačuje první ze sedmi svátosti, v n'ž se 
člověk zr.ovuzrozuje v Kristu a stá"á «e dítětem 
B?ž'm. A právě o tu podstatu Božího života, 
jenž se v duši č'ověka rozvijí přijetím kř?s'n'!'n 
daru — milosti Boží, o tu nám právě jde. A nvzl 
nás, že lidé dneška odpoutávají výraz, slovo cd 
jeho obsahu, od samé podstaty, jejímž vnějš‘-n 
vyjádřením ono slovo je. a přilepují je jako ná
lepku na věci zcela odlišné a obsehu slova neod
povídající. A mrzí nás. že to dělají J lidoví aka
demici. Ze se slova křest užívá v běžném de-nfm 
slovníku, že se »křti* bitevní l-d! anebo se mluví 
o bitevnfm křtu ohněm, jak píše pan ed. to ješ‘ě 
neospravedlňuje věřicího katolíka, aby činil po
dobně a »křtil* třebas jubilejní semestr. Je to 
věc náboženské citlivosti a svědomitosti a 'u 
jsem ch‘ěl onou výtkou zdůraznit a nic vi'. C’ 
dě:ají lidé, z nichž náboženské povědomí a citlivý 
smysl pro křesťanské pojmy vyprchal, to není 
nápodobenihodno člověku věřícímu. A to prohná
ní křesťanství do naší mateřštiny? Braní jména 
Božího nadarmo je pro naši mateřštinu v pří
tomné době tak typické, na hony jsme tim po- 
znatelní, mé'.1 bychom tedy s tím také souhlasit? 
Snažlmo-H se. aby sí lidé v dneš-t duchovné roz
bředlé době uvědomili podstatu křesťanšti, i, musí
me chránit .před sevšedrěním a ohmatáním každé 
slovo, jež tuto podstatu navenek vyjadřuje. O to 
mně šlo a o žádný nepokoj mezi námi. Při dobré 
Vůli se tato snaha mohla pochopit a nemusilo se 
vyrukovat s uspěchanou a vzrušenou odpovědi; 
jež poučuje o mi'osrdenstvf k bližnímu a o Kristu 
odpouštějícím. Víme jako pan ed. že Kristus od
pouštěl. víme ale také, že tc-muto odpuštění před
cházely kajícné slzy hříšníkovy a na cestu 
mu zněla Spasitelova slova: Jdi a nehřeš více. 
Naše výtka byla klidná a uzavřená přáním, aby 
se KLA pro'příště vyvaroval toho, co je tak běž
né u lidi, kteří užívají slova křest, aniž by byli 
vyznavači jeho obsahu. Je to právě a j"dině láska 
k bližnímu, jež vedla k této výtce, protož’ tato 
láska touží po duchovním posvěceni a oživen! 
dnešního českého člověka tak, aby v každém 
theologickém výrazu opět spatřoval a nalézal 
onen vnitřní obsah, který se nám tolik ztrácí. 
Ať se na nás pan ed nezlobí pro tuto starost. 
Bojíme se opravdu, aby se nám onen vnltř-I 
obsah plného křesťanského života z naš’ společ
nosti nevytratil docela, tak. že by už zůstala je
nom slova, užívaná všelijak a pro všelicos.

V. Zima.

FILM
Pro dospělé:

Láska s překážkami. SSSR. — Hudební veselohra 
o trampotách sovětské pracovnice, která adoptuje 
syna své zemřelé sestry a musí překonat! řadu pře
kážek. než najde pochopení pro svůj čin. Film jest 
podložen krásnými melodiemi I. Dun3jevskěho. III. 
— Zároveň jest promítán dokumentární barevný fílm 
•První máj 19<7 v Moskvě«. II.

Portáši. CSR. — HIsfbrte ze života strážců na mo- 
ravskoslovenských hranicích v roce 1789, jichž služba 
byla nebezpečná a vyžadovala odvahu a neohroženost 
Filmu chybí dramatický spád a vyhraněnost pestav. 
Kladem je předvedení valašského folklóru a záběry 
z Beskyd, ni.

Vo znamení kotvy. CSR. (S velkou výhradou.) — 
Dívka z bratislavského přístavu jest zcela v moci 
kouzelnika-hypnotiséra a používána jim k veřejným 
produkcím jako medium. Vysvobodí ji dunajští lod
níci, k veliké radosti matky, pomatené ze stálého pá
trán! po své dceři. Námět hodící se pro film celkem 
dovedně zpracovaný Fr. Cápem. Vadou je theatrál- 
nost hlavních osob a zvlůšté pak snižuji hodnotu fil
mu banální scény z polosvěta a nepodařený balet. ín.

Laura. USA. (S výhradou.) — Detektivní film pou
tající diváka v průměrném napětí až do odhalení 
vraha. Laura, ač herecky dokonalá, má v sobě cosi 
povrchního. Sympatie mezi ní a mladým detektivem, 
mění tento film ku konci přes celkovou dobrou úro
veň ve všední románový příběh. II.

S. O. S. Fr. (S výhradou.) — Dramatický příběh 
kapitána lodi, bojujícího mezi láskou k moři, k man
želce a k milence. Režijně a herecky velmi dobrý film, 
avšak bez hlubšího mravního přínosu. II.

Nedoporučuje se:
Pastorální symfonie. Fr. — Sebevražda se před

kládá j8ko jediné východisko ze situace. Obšírnější 
rozbor přineseme příště.

# Učitelka klavíru, abs. konservatoře v Praze, učí 
začátečníky 1 pokročilé, Speciálně vyučuje dětí od 
8 let. Nabídky na značku »Též dochází - IKA 125« do 
adm. t, 1.
♦ Odtele P. Marie Ustavičné Pomocí zveme k hojné 
účastí na večerní pobožnosti k její cti, konané v ne
děli 18. listopadu v kostele ev. Kajetána (Praha HL). 
Kázání o půl 6. hod. večer, pobožnost podle příručky 
a o půl 7. hod. obvyklá mše sv.
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»Obzvláště nemohu zapomenout nejvýš 
sympatické stanovisko Jeho Svatosti pa
peže Pia XI. k Československu v době zá
řijové krise roku 1938 a poselství, které 
mi zaslal v nejkritičtějším okamžiku dě
jin mého národa.«

President republiky v memorandu pro Svatou 
stolici odevzdaném 12. května 1943 presidentu 
Spojených států F. D. Rooseveltovi. - (Dr, Edvard 
Beneš: Paměti, vydal Orbis v říjnu 1947.) •

Osservatore Romano 
o atomové bombě

»Zná-li dnes Rusko tajemství atomové bomby,, 
možno to považovat! za příznivé znamení pro bu
doucnost světa.« Tak komentuje Osservatore Ro
mano známé prohlášení Molotovovo, učiněné vei 
výročí Říjnové revoluce. Teto své tvrzení odůvod
ňuje vatikánský časopis faktem, i?. podle jeho 
mínění jsou pouze dva pros řrdk.v k zachování, 
míru: připravovat válku, jak říkali staří nebo 
připravovat mír. První cestou nikdy až do
sud nedoSío nikam jinam, než ke katastrofám. 
Cestou zbrojení jsme se nikdy nevyhnuli žádné

Mluva gotické 
katedrály

Chrám sv. Vita, nejvell:o!cpč;'ji památka 
gotického stavitelství v našich zem.cli, bude 
tuto neděli zase svědkem krásného liturgic
kého úkonu. Zase jeden syn české matky 
tam dostane p.nost kněžské meči, bude po
svěcen na přímého pokračovatele a nositele 
apoštolské posloupnosti.

Mnozí z nás budou jistě při tá příležitosti 
buď ve skutečnosti nebo aspoň v myšlenkách 
přítomni pod posvátnými klenbami této naši 
osudové svatyně. Všimněme sí přitom těch 
jej.ctí gotických oblaků a dávejme, pozor, co 
nám říkají. Základním rysem gotického slo
hu je, jak známo, jeho štíhlá vznosnost, jeho 
vzpínáni se k výšinám, jeho vertikalismus, 
ja.c to nazývají Francouzi, u nichž gotický 
s.o.i rozkvetl nejskvělejšimi výtvory. Jeden 
z nich nám jej tedy takto vykládá:

»Právě tento vertikalismus, jenž symbo- 
iisuje nedostižný vzlet modlitby, nás uvádi 
do středu tajemství, které nám chce gotická 
ka.edrála zjevili a která nám odhalujt se vši 
jasnosti sochařská práce, která zdobí celou 
její fasádu, všechna její průčelí. Toto uměni 
vykládá dějiny lidstva od jeho počátku až po 
pos.edni soud, s vnějším rámcem s jeho za
městnáními, s vnitřními, intelektuálními, ná- 
bo. enskými a mravními tragediemi. Toto 
um .ni s.avi do středu veškerenstva vtě ene- 
h.i z>yna božího, k němuž se všechno soihá, 
v uěmz má všechno svůj cil a ideál. Způsob, 
jenž má nám znázornit! tuto neustálou při- 
te.incsl Kristovu v lidstvu, je shoda Sta
rého a Nového zákona, obohacená pojstim < 
p. edobrazným. Tato stará východní myšlen
ka, použitá nikoli bez přepínání velkým 
Aiexandrijcem Origenem, byla nejpřes.iěji 
formulována sv. Augustinem takto: »Ve S.a- 
rém zákoně se skrývá Nový, v Novém se 
stává jasný Starý.« Na jiném místě pak Lká: 
»Buh učnil z lidi Starého zákona heroldy 
svého Syna, jenž měl přijití. Proto můžeme 
ve všem, co oni mluvili a činili, hledati a 
nalézti Spasitele. Vše, co nám Písmo svaté 
vypracuje o Abrahamovi, je historicky prav
divé, nadto je to však všecko prorockým 
symbolem.«

Neistaršim příkladem této bible vytesané 
do kamene je katedrála v Chartres, jejiž por
tál předchůdců uvádi věřící do církve evan
gelia skrze bibli. V katgdrále chartreské, pa
řížské, amienské a remešské se rozviji myš
lenka o shodě obou zákonů v celém bohat
ství. Vyvolený národ se svými králi ožívá na 
těchto průčelích a průvod proroků vystupuje 
ze šera věků. Přislíbení se konečně naplňuje 
a Kristus se rodí v chlévě.

Kristus však se jeví jako střed a zdroj ži
vota celého lidstva hlavně následkem své 
vykupitelské oběti. Gotické umění nám před
stavuje Krista jako Kněze-Krále ve dvou 
liturgických kruzích, vánočním a velikonoč
ním, kolem nichž se soustřeďuje všecko po
svátné výtvarnictvi. Božský Spasitel se nám 
jeví především jako Oběf, která nás oživuje 
svou smrtí. Místo aby se drželo Evangelia 
a ukazovalo nám Božské Ditě, odpočívající 
v jeslích, ukazuje nám Ježíše, ležícího na 
oltáři, u něhož bdi'věčná lampa. Kristus na 
kříži již není všemohoucí vládce, kterého 12. 
století zdobilo tak rádo všemi odznaky krá
lovské moci; »je to nový Adam, přišedši na 
tento svět, aby odčinil hřích starého a jenž 
svou smrti dává zrození církvi a uzavírá no
vou úmluvu mezi Bohem a smířeným lid
stvem. A když ve velké scéně posledního 
soudu rozděluje Kristus lidi ve dvě skupiny: 
zavržených a v, volených, spokojuje se po
ukazem na rány svých rukou, nohou a své
ho boku, připomínaje tak velký čin svého 
věčného kněžství.«

Svou oběti, onöu obětí, která se obnovuje 
neustále na oltáři, onou obětí, která stoupá 
bez ustání k Bohu jako modlitba, je Kristus 
pro lidstvo netoliko začátek života, nýbrž 
i jeho dokonáni. Křížem pozdvihuje svět až 
k Bohu. Svou krvi přetvořuje Božský Spa-

J. E. Dr. ŠTĚPÁN TROCHTA
biskup litoměřický, 

obdrží tuto neděli v chrámě sv. Vita biskupské svěceni.

František Laze cký:

Co zpívají dětské hlasy
K slavnému dni salesiánského biskupa napsal František Lazecký tuto báseň.

Nad varhanami pláče a zkázy 
slyšte stříbrnil hlas dětských srdci, 
zpěv zvonů radosti ulitých těmi, 
kdož maličké vodí k vítáni Krista.

Slyšte. co zpívají nevinné hlasy!

Svatá je země a svátá jsou města 
pro toho, kdo nevinné ještě má srdce 
a v odlesku nebeských věži zas vidi, 
že jako před věky Jerusalemem 
každým z nich jede na oslátku Kristus.

Necht jívou a kvítím vesny ho věnči, 
nechť léto zlaté koberce pšenic 
po zemi proStře pod jeho nohy, 
necht ryšavec říjen tváře mu žíhá, 
nechť leden z metelic Sáty mu spíná 
a mrazy biči uzlovatými 
ho štípou až na kost pod lehýnkým pláštěm, 
nechť ho jen vítají lhostejné zraky 
či zavřené dveře příbytků lidských, 
on jede a jede matičkou zemí 
s korouhví míru, již mává nám vstříc.

Vesele na cestu zpívejte, hlasy, 
vro toho, který na oslátku jede!

V té nejchmumější uličce města 
vizte ho sestoupit s oslátka na zem, 
po schodech činžáků vizte ho stoupat 
popsaných vlhkem a měděnkpu plísně, 
na' předměstích, oděných jak dlouhý je rok 
v. huňaté kožichy prachu a kouře, 
kamennou dlažbu, vizte, jak mění 
ve vinice, kde za radostných zpěvů 
i dnové bědných se naliji v hrazen.

Vest A na cestu zpívejte hlasy, 
pro Toho, který na oslátku jede!

Jen pohleďte na jeho stopy 
vtisknuté v mour, saze a špínu 
jako když zlatý a zarudlý podzim 
se stromů shazuje dukáty listů, 
jako když na ztuchlých palubách dvorků 
rej mochen a jehněd rozhodl jaro 
a na rumištích z býlí a kopřiv 
jako když v červnu vyšlehnou růže! 
Jen pohleďte na jeho stopy 
hořící v písku a z trávníků hřišť, 
po kterých za míčem s dětmi se honí, 
rošťáků vzpomeňte, jemu tak věrných. , 
sirotků bédných i divokých rváčů, í

(Pokračování na str. ,2!)

sitel nejobyčejnější život a nejprostši lidská 
zaměstnáni, tak jako jí dává šlechtickou pe- 
čef našemu myšleni, sílí naši vůli, vtrhuje 
v Božský život duše. Gotické uměni nezapo
míná přitom na zdroj této krve, na Matku. 
Tento odvážný vertikalismus, jenž je pod
statou gotické architektury, symbolisuje tedy

lidstvo, vyrvané jeho instinktům, osvobozené 
od jeho vášni, zduševnělé, zbožnělé, povýše
né nad sebe samo a povznesené až k Bohu 
závratným vystupováním a toto vše záslu
hou Vykupitelské krve, která od prvního 
pádu až do posledního dne neustále obmývá 
a zvlažuje svět.

válce. Jí snad byly některé oddáleny, všechny ji 
byly však rozhodnuty. Římané mohli snad kdysi 
právem přípravní atl válku u hájit tak mír. Byli 
kdysi oasou clvlllsace uprestřed moře liarbarů.. 
Dnes je tomu jlnal;, nthif Jde o spory a sváry 
národů stejně elvllisuvaných. O druhý prostře
dek k zachování míru odzbrojení se nikdo ne
pokusil,' protože to předpokládalo vzájemnou dů
věru mezi svářícími se stranami.

Sové'ské Rusko, pokračuje deník, trpí nespor
ně psychosou, že bude napadeno. Trpí touto psy
chosou aspoň tolik jako druhá část světa, o, kte
réž sí mysli, že je ohrožuje. Trii druhá část sa 
také obává ruské expanse. Její příznaky se 
domnívá viděli v komlnformu. v politice zabzx- 
prčování a v různém přizpůsobování sousedních 
režimů. Atomová bomba doléhala na sovětskou 
mísu váhy a nakláněla ji k blízké, nevyhnutelné 
válce, z čehož pak vznikaly neustálé třenice a 
podezíráni. Dnes se ohlašuje, že atomová bomba 
není výlučným tajemstvím. Kéz by tedy osvobo
dila duše ze strachu před nebezpečím, kéž by 
vedla k uvolnění, kéž by vdechla více důvěry. Při
jímejme dobrodiní ať již nám přicházejí tim nebo 
oním způsobem, jen když přispívají rychle k od
vrácení druhé nenapravitelné katas rify od svě
ta. Neni-U atomová bomba dnes již tajemstvím, 
tak končí zmíněný článek, každé zdráháni, které 
se dosud vzpíralo jejímu prohlášení mimo žáhou, 
může konečně býti obětováno na mírovém oltáři 
civHIsacc.

Pastorální symfonie
Tento film zpracovaný podle románu André 

Gidea zaujal pro kvality svých obrazů a pro 
dramatickou hru umělců, ale zároveň vzbudil 
nevoli pro svůi námět, takže někteří mluví oři-. 
mo o omylu a hrubé chvbě. přesto, že tento film 
dostal na filmovém festivalu v Cannes »Grand 
Prix«. Jaký ie děj? Malá slepá dívka Gertruda 
žije U' staré ženy ve špinavém brlohu; kdvž ti. 
objeví pastor, který ie duši vesnice v Alpách. 
Ujme se ii. vezme ii domů, bdi nad ieii výcho
vou a miluje ii každým dnem vic a více, až se 
tim cíli jeho žena opuštěna a vvtýká mu. že pro 
Gertrudu zanedbává vlastni děti. Pastor tomu 
však nechce rozumět. Léta uplynou. Gertruda íe 
krásná mladá dívka, kdvž svn pastora, ač za
snouben. poznává, že Gertrudu mlluie. Otec vidí 
ieho vzrušeni a proto mu ntřlzuie. abv se Ger-' 
trudy vzdal. Nevěsta pastorova svna rozumí ieho 
zmatku a proto orosí pastora, abv se s Gertru- 
dou obrátil k specialistovi, zda bv ji nenavrátil 
zrak. Na klinice onerace se.zdaří: Gertruda vidi! 
Vrací se. do vesnice. Jaké oslněni! Hory. sníh, 
jedle, bystřina, světlo, lák íe to všecntu krásné' 
Nekonečně krásnější než svět lidi! Dům skýtá 
no ieiím .návratu divadlo nenávistných, konflik-. 
tů: pastor vidi, že ieho svn zbožňuje G-rtrudu 
a že ie rozhodnut s ni odejit, žárlivá matka ne
chce dáti svého svna dívce, kterou vždv nená
viděla. Pastor znovu domlouvá svému svnu.. 
který mu sdělí své rozhodnuti, že Gertruda váhá 
jiti s nim a že tedv odchází sám. Gertruda pro
žívá noc plnou tragické nejistoty. — Pastor při
znává se dívce k lásce k ni. která v něm hoři 
již dávno, ale Gertrudá ief odmítá a utíká od 
něho. Kam? Pastor iako šilený následuje její 
stopy ve sněhu, až dojde k mostu. Pozdě. Vy
táhne z vody tělo dívky, drží ie v náruči, odnáší 
ie. Zde se liší film od románu. Na konci románu 
pastor poznává svůi strašný, egoismus a míru 
své nekonečné vinv. zatim co'ha konci filmu se 
vrhá iako nevědomý dravec na tělo d'vky — 
A přece on to ie. který zavinil neštěstí svého 
syna; své ženy i Gertrudy.

Proč se zmiňujeme o tomto filmu? Jeden 
francouzský deník napsal o námětu Pastýřské 
symfonie: Neni vhodné představovat! takového 
pastora... a konečně ie nepravděpodobné žě 
dospělý muž. znalý literatury a praktik duši by 
mohl nechat dojit až k podobné katastrofě, aniž- 
by si ani jednou neuvědomil dosah zmatku ieiž 
podněcu,ie. — Jestliže někdo namítne exklusiv- 
nost velkého utrneni. připomínáme Sofokla a 
a ňacina. jejichž tragedie jsou tak hluboce lid
ské. protože zpodobňuii utrpení špatného svě
domí. Pastor naši Pastorální symfonie se přimo 
utápí ve zlu. aniž by ho to nějak vnitřně rozdě
lovalo. Ze ie to člověk slabý, podléhající poku
šeni? Připouštíme. Je stavěn iako my všichni 
z masa a krve, ale nerozumíme, že kdvž zapad
ne do hříchu, necítí svou zodpovědnost, on kte
rý má povinnost tak často čisti svým věrným 
známý text apoštola: »Činim zlo. které, nenávi
dím.« Tento pastor zapominá. že zlo ie v člově
ku. ve všech lidech, ale že ie z něho východisko 
k Spáse a k Spasiteli.

Tento film naznačuje, na co bez přestáni za
pomínáme: na přítomnost zla ve světě a přede
vším v sobě. Gertruda, nabývajíc světlo, odkryla 
zlo. Kdvž žila ve tmách, netušila existenci zla. 
malovala si svět krásný a dobrý, takový, jaký 

(Pokračování na str. 2.)
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Pastorální symfonie
(Dokončeni se štr. Uy

lei Bůh stvořil, Příroda ii nezklamala, ale lidé 
nejsou tak čisti jako ona. Hrubé se zlct Dosta
vilo před ni. závist, žárlivost, nemravnost, ne
návist. všechny formy -sebelásky krouží kolem 
ni. až ona sama, smutná z toho všeho, utiká k se
bevraždě. — Bernanos mluví v »Deníku ven
kovského faráře« o světě hříchu a světě milosti, 
o «větě smutku a světě radosti. Osobv v Pasto
rální symfonii v zajeti zla. jsou hlodány smut
kem. Zlo nás obkloDuie. zlo nás Droniká a naše 
očí jsou zlu zvyklé. Poznali isme niece často ná
ladu mládeže, mučící se beznaději, když poznala 
zlo po prvé... Nezapomínáme, odkrývajíce zlo. 
že Kristus DřiŠe! na tento svět, aby osvobodil 
spoutané lidstvo? Ale aby bylo lidstvo osvobo
zeno. člověk musí chtít! své vykoupeni, přemá
hat! pokušeni, »iedinvm krokem překročit! prů
měrnost«. jak říká Psichari. miti pokoru v po* 
znáni sebe sama a jestliže citime svou slabost, 
volat Boha o pomoc. Neodmítne nikdy svou mi
lost. —

Jaké ie míněni obecenstva o tomto filmu? 
»Příliš dlouhé! To to skončilo! Mně se ten film 
nelíbil. Taková neiporálnost! Jaký darebák byl 
ten pastor. Co ho to napadlo milovat mladou 
divku ve svém věku? Co ie na tom filmu?« — 
Celkem vzato, zdravá reakce! Diváci, jak se 
zdá. se trápi. že se pastor takto chová, že si ne
uvědomuje svou strašnou odpovědnost a že se 
nerozhodné vyvážit svou chybu. — Dnešní době 
ie třeba, aby nám byl ukázán duchovni boi lidi, 
kteři. ač zůstávají ve všem iáko ostatní, vítězí 
nad zlem s pomoci Boži. —

Lidový kardinál
Před nedávném jsme oznámili smrt kardinála 

SalottihO, prefekta posvátné římské kongrega
ce < hřadů. »La Croix« přináší hrst vzpomínek 
na tohoto kardinála, jež jsou skutečné velmi za
jímavé. Kardinál Saiotti byl synem chudého bed
náře. Celý život zůstal spojen s lidem a nikdy 
se nestyděl za svůj skromný původ. »Jsem syn 
bednářeříkal na svou omluvu, stalo-lí se, že 
u někoho narazil příkrostí svého gesta nebo ně
jakým přílid silným výrazem. Z lidu vz.eňel a pro 
lid žil. Dne 15. května 1891, jenž byl bouřlivým 
dnem, byl právě jako mladý voják v Římě. Jeho 
vojenský oddíl měl za úkol bdít nad pořádkem 
v okolí EsqniHna. Prodavači novin vykřikovali 
tituly nejnovějSích zpráv. Mladý voják Carlo Sa
iotti si koupil Osservatore Romano. Jeho pozor
nost v něm upoutal velký nadpis »Encyklika o 
dělnické otázce«. Cet! horlivé Rerum Novarom. 
Týž večer pocítil ve své duši tajemné volání 
Boží: rozhodl se. žc se stane knězem.

Den Carlo Salottí byl bojovný. Měl rád schů
ze, kde se debatovalo s odpůrci. V katolickém 
sdruženi umění a řemesel měl každou neděli apo
logetickou přednášku. Zva! horlivě k slovu nejen 
své posluchače — Řemeslníky a nyilé úředníky, 
nýbrž | své protivníky. Za války, když byl Rím 
obsazen Němci, zdvihl h<- kardinál Saiotti, tehdy 
předměstský biskup palestrínský, proti »nacisticko- 
fašistické tyranii«. Vydal neohrožený protest pro‘1 
známým masakrům ardeatinských jeskyni (24. 
března 1944), při nichž bylo zabi o 350 nevin
ných lidi jako odveta za druhé. V pastýřském 
listu, o němž bylo řečeno, ž * to je nejotevřenějňí 
dokument proti režimu, se bil za práva svobody. 
Jsa obáván od fašistů i nacistů, kteří se neodvá
žili vložit! ruku na jeho purpur, *eušel kardinál 
Saiotti po válce nenávisti komunistů. Několikrát 
zasahovali rušivě do náboženských obřadů, které 
konal. JednOlio dne, když se procházel se svým 
sekretářem u Kolosea, zahrnuli jej komunis*é 
urážkami. Kardinál se zastavil a vyhrnul ruká
vy. »Pojďte,« řekl jim, »máte-li odvahu.« Neměli 
ji a odešli.

Oficiální komunisté byli ovšem slušnější. Tak 
na příklad Terracini, komunistický předseda 
t/stavodárnélio národního shromáždění italského, 
zaslal po smrti kardinálově jeho bratru tento te
legram: Přijměte mou nejupřímnější účast na 
Vašem zármutku. Lituji s Vámi odchod vynika
jícího muže, jenž jak v církvi, tak mezi lidem 
uváděl v skutek učení a clnasti své víry.

Co zpivaji dětské hlasy
(Dokončeni

• řc nimž přišel jako pečlivá matka 
a úchvatem lásky k činům je zdvihl, 
před nimiž mlčí román t báje!

Svatá je zemi a svátá jsou místa 
pro toho, kdo nevinně ještě má srdce 
a v odlesku nebeských věži teď vidí, 
že jako před věky Jerusalemem 
každým z nich jede na oslátku Kristus.

Vesele na cestu zpívejte, hlasy.
Tomu, jepž projíždí našimi městy!

Před okny tyranů, u dveří vrahů 
vizte ho sestdápit s oslátka na zem. 
a v jeho krvavých šlépějích jděte 
přes prahy žalářů. kterými projde 
a mnohé, kdož chleba doufáni jedli, 
s popravišt vyrve ze chřtánu smrti, 
aby ie vedl až k purpuru knížat.
K purpuru, na němž krev rozlila skvrny 
jako když po létě ryšavý říjen 
dukáty vyrazí na šatech lesů.
jako když listí se k jablkům druží 
a jako plameny věčného mládí 
nesoucí k oběti celičkou bytost. 
že znovu a znovu za korouhvi jeho

Otázka tradice
Kulturní politika zná skupiny, jejichž útočnost 

a soudržnost je založena na vzájemné podpoře. 
Tam když se notkaji dva kamarádi — měl jsem 
řicl dva soudruzi — říkají si jako Laíontaine- 
ova zvířátka v bájce:

»Jste mezi ptactvem toho lesa ohnivák!«

Na štěstí mezi katolickými pracovníky je jiný 
pomér. Právě proto, že se denně setkáváme 
u stupňů oltáře, můžeme si říci svobodné, v čem 
se naše názory rozcházejí. A zase tedy naopak 
tím upřímněji uchopíme představy, kde se shod
neme. Co se ledy týče poměru k minulosti, a ze
jména k minulosti výslovně katolické, pravidlo 
oro katolíky je. zcela patrně, totéž, které du
chovni autoři podávají vůbec pro rozeznáni du
chovních vlivů, cvičeni a způsobů.. Cokoli, tak 
učili své žáky, cokoli tě dělá vnitřně klidnějším, 
ve službě Boží pracovitějším, vůči bližnímu lásky
plnějším — v tom (je duch Boží; a co tě dělá 
rozervaným, neplodným, cokoli tě vede ke zlobě, 
to ie od ducha zlého. Nejinak zde. Ten tradicio- 
naiismus. který mě vede abych zdvojeným, úsi
lím se hleděl vyrovnat křesťanským bohatýrům 
minulosti, který mě uč| milovati slávu domu Bo
žího a zůstat mu 'bezpedminěně věrný — ten je 
od Boha: a ten konservatismus, který by mi zne
chutil živé lidi a práci mezi nimi, ten neni z Bo
ha. A podobně ta modernita, která vedla sv. 
Pavla z těsných zdi farizejské synagogy mezi 
přístavní proletariát a do úřadoven římských 
prokonsulů — to je duch Boži; a ten oportunls- 
mus. který nechá všecko piavat a hledí s vlky 
výt nebo asnoů kňučet vedle jejich žranice — to 
je duch tohoto světa. Při tom první povinností 
křesťana je sebezpytováni a doznání vlastních 
slabosti. Á nroto. jestli mně T. V. v Hlubině ne
rozumí. ža vidím chyby i na té tradicionalistické 
pravici, která ie dnes leckde pronásledována, tedy 
mu odpovím tak: já se k této straně přiznávám 
a bohdá budu přiznávat do smrti. A proto právě, 
ptá-li se moe T. V. odkud znám jeji psycholo
gická scestí, odpovím mu přímo: ze zpytování 
vlastního svědomí. Nikdo mne ngmusi tedy in
formovat, jaké shody hrozí právě nám to vím 
sám od sebe. A považuji za naprosto katolické 
mluvit o tom otevřen®. Ze potem slovenšti bis
kupové činí narážku na tyléž otážkv. mou věc 
patně nepoškozuje. Aie zase v jiné věci nejsem 
stále ještě téhož názoru jako -ak-. ačkoli musim 
hned podtrhnout, kterak on dovedl krásně debatu 
vyvést od zvláštního případu k zajímavé zásadní

ze str. 1.)

dědiny, města, kraje i lidi. 
vše touží pobídnout v ten veselý klus.

I vy. kteři proň máte lhostejná srdce 
a zavřené dveře příbytků němých, 
vizte ho jezdit našimi městu, 
pohleďte na ně zrakem svých děti, 
at v Jerusalem každí se zrněni, 
at každý kámen jimi zas mluví ' 
tím hlasem, kterým hovoří dílo 
prostinkých bratři od Dona Bosca, 
oráčů přišlých osévat města 
a stavět věže p nevinných, srdcích 
letících přes mračna do Samých nebes.

Otevřte okna a jizbami svými 
tu dětské hlasy hlaholit nechte, 
ať i vám v budoucnost naději sbití, 
hlaholit nechte po celém světě 
ty zvony radosti ulité těmi, 
kdož maličké vodí k vítáni Krista, 
jenž jede a jede od města k městu. 
ode vsi ke vsím na oslátku kluše. 
od hranic k hranicím po věky spěchá 
s jablkem míru pro žíznivé duše, 
s kbrouhvi pokoje pro národy země.

otázce. Tedy co se týče zvláštního případu, to 
jest fakta zániku bývalého rakouského soustátí, 
tu ovšem máme na věz stejný názor. Ba řekl 
bych, že -ak- udělal Rakousku ještě větší kom
pliment nežli já; neboť nemožnost dalšího trváni 
této monarchie odůvodnil, v podstatě kanibal- 
ským poměrem, který se ve dvacátém stoleti 
mezi středoevropskými národy rozvinul a patrné 
ještě chvíli potrvá. Tu tedy se nerozcházíme.

Ale lišíme se zdá se mi. ne tak v zásadě jako 
v důřazu na jinou věc. On praví, že si positiv
ního orává méně váži nežli práva přirozeného. 
To tedv v zásadě neni neslučitelné. Vždyť to byl 
právě Filip II.. ústřední postava protireformace 
a obhájce historického práva až do těch Albo- 
vých masakrů, komu věnovali španělští jesuité 
svá nesmrtelná dila o právech národů, dila na 
nichž spočívá vše životaschopné v demokratické 
ideologii Ale mně se zdá. že právě nacismus 
'z velké části byl založen na nebezpečném de
spektu vůči positivnímu právu. Neboť o tom ne
může být pochybnosti, že positivní právo zaka
zuje ponravit nevinného. Kdežto přirozené prá
vo — ach jé! To bývají různé profesorské hypo- 
thesy:

»tot nejčastěji pánů vlastní duch«, 
jak praví Goethe — a co když objev! německý 
profesor, že 2id neni člověk a že je přirozeným 
orávem aríjce ho zabít? Každá úchylka od posi
tivního práva je náramné nebezpečná věc. 1 když 
ovšem právě křesťanský středověk dovedl zna
menitě kontrolovat právo pravdou — justum et 
aequum. A že nemluvím o vymyšlených nebez
pečích. dokazuji naše zmatky na Slovensku. Tam 
iedni vidi za troskami československého práva 
už nějakou budoucí demokracii nebo slovenskou 
svojskost čl co; druzi zase řádné soudy a demo
kratická ministerstva kontroluji partyzánskými 
bojůvkami, nebo na ně svolávají pouliční sně
mováni. collegia compitalicia, jak se za graechov- 
ských bouří říkalo takovým samozvaným lidovým 
shromážděním; a nakonec o lidských životech, a 
pomalu o osudech národa rozhodují improviso- 
vani automatčíci a v čele jejich — Zosia vyzvě- 
dačka... A když už jsme u toho Rakouska: slo
venské události a povyk kolem nich mně připo
mínají jednu episodu z první války. Tehdy pře
šla na ruskou stranu polovina 28. pluku (drive 
krále italského, potom Tyrše a Fůgnera). Tu tedy 
měl rakouský štáb dvojí možnost. Mohl událost 
zmenšit a říci: jádro pluku zůstalo monarchii

věrné. Mohl ii naopak zvětšit a říci: takřka 
celý pluk přešel k nepříteli. Rakouský štáb 
zvolil druhou možnost. Řekl si totiž: dokážeme-li, 
že všichni Češi bez rozdílu jsou národ vetezrád- 
ců. tak tirn dostaneme právo celý národ Dersek- 
vovat a potrestat: a bude jednou provždy s čes
kou oposicí konec. Ale účinek byl pravé opačný! 
Mezinárodni veřejnost si neřekla: Ale vždýt Ra
kousko má nejlepšf právo potlačit Cechy — jsou 
to sami velezrádci, tuhle celý pluk desertoval to 
je ostuda pro Cechy! Mezinárodni veřejnost na
opak řekla: Rakousko patrně Cechy skutečné po
tlačuje. vždyť jsou všichni proti Rakousku, tuhle 
celý pluk přešel k .nám. to je ostuda pro Ra
kousko! . •. Tak někdy psychologické omyly ve
dou k dalekosáhlými důsledkům... A proto at sl 
daji příslušná místa pozor, caveant consules. zda 
je moudré vykřikovat do celého světa, že na Slo
váky »muší bejt přísnost«- — jak také řekl jeden 
slavný exemplář rakouské tradice, dobrý voják 
Švejk. Tato d-.bová poznámka nás trochu zavedla 
od vlastního předmětu; a ostatně, co bychom 
o něm psali? Je tu Léon Bloy. je tu Veuillot, je 
tu Bernanos. a Belloc a Chesterton: a jsou tu. na 
štěstí, katolické edice. To jsou prameny, a my 
jsme jen komentář. Jindřich Středa.

Také veřejné mínění
Základním předpokladem jakékoli kulturní 

práce je správné a pravdivé poznáni situace- 
— Správné a pravdivé poznání skutečného 
smýšleni lidí. K takovému .poznáni může, myslím, 
přispět následující dopis prostého jak se zdá, 
věřícího dělníka, ve kterém nám vysvětluje své 
stanovisko k ÜRO. My budeme mit stanovisko 
své. My víme, že věci nejsou tak prosté. <ak se 
na né tento dělnik divá Může nám všem jenom 
prospět, budeme-li smýšlení takového dělníka 
znát a budemeůí s ním počítat.

P. T. Jako jarému katolickému časopisu Vám 
bude záležet nejvíc na pravdě. Týká se to zprá
vy. uveřejněné v -Katolíku« dne 26. října 1947 
nod názvem 28 říjen — děn svobody. Píšete tam 
o Ant. Zápotockém. I když užil toho výroku, že 
pošle ty lidi do dolů a kamenolomů, jednal správ
ně, poněvadž určitá kasta lidi v ůřarié nevi, co 
je těžká fysická práce a, rebelie, kterou tito lidé 
vedou, nevyplývá z hmotného nedostatku, ale 
z nedostatku sebezáporu. Jsou jako vrtošivé 
děako. když mu neni hned pooúlt a proto musí 
nastoupit přísná ruka otce. Víme, že i když Re
voluční odb.' hnutí nazýváte totalitop (jsou tam 
všechny strany), máte na mysli nebezpečí komu
nismu (přečtěte si-také ÜRO!). Tu jednotu byste 
tam mohli vidět (vše v dobrém!). Roztříštěnost 
ve štraničkách. to už nebude a nesmí být, a proto 
už musíme snést trochu přísnosti.

V dokonalé úctě A. S.. íkamenodělník.

Kniha o <om, co máme vidět o Novém Zákoně

Dr JAN MERELL
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Povídání o cestováni
Vint, z cest se má přinášet duchaplné vy

právěn) o viděných městech, krajích a pílrod- 
nich krásách, velmi pak je v módě mluvit též 
o tamějšlch hospodářských a politických pomě
rech. Marně si ohryzávánt konec tužky, abych 
na své paměti vyloudila něco podobného. Když 
jsem ještě byla ve věku, kdy člověka vyvolávají 
na stupínek a chtějí, aby pichai ukazováčkem 
do určitých tmavších či světlejších skvrn na 
mapě, sypaje zeměpisné vědomosti, nikdy jsem 
z těch koleček a čár neuměla nic vyčíst.

Tož, to se táhne I dál. Jedinou mapou, ve 
které se ml dobře čte, jsou lidské tváře a pro
tože majitelé tváři vždy obývají jakés takés 
misto na zeměkouli, věřte, že jsem si už leccos 
poopravila, ze svých školních nevědomosti.

Chcete sl zacestovat se mnou? Ovšem, opět 
do Belgie. A budeme si všímat hlavně lidí, ano?«

Snad vám to bude divné. že mluvíc o bel
gických obyvatelích, začnu od čínského kn^ze. 
Bude se vám to zdát popletené. Zcela správně, 
ono to popletené je. Takový je život, proč nad 
tím dumat, poslechněte si raději, co s nim bylo.

Zahlédla jsem ho hned v Praze u dveří če
kárny. Ostatní cestující se tlačili u váhy anebo 
odevzdávali zavazadla. Zřízenci aerolinie měli 
naspěch a tak sl ho celkem málokdo všiml. A 
přece — nebyl to jenem ten kolárek pod krkem, 
co kněze činilo nápadným. Široký žlutý obličej 
s vysedlými lícními kostmi byl v sobě naježený, 
úzké očni štěrbiny propouštěly svítivou tmu. I 
v Čině jsou katoličtí kněži a neměla bych se te
dy proč divit. Ale tento Číňan byl jen Číňan, 
marně jsem hledala v jeho obličeji vnitřní stig
ma Ducha, které vídáme v tvářích katolických 
kněži, tu méně, tu více, ale vždy.

Dr. D. z naši skupiny si ho také všiml. Ze 
sympatie ke kolárku chtěl se s cizincem pustit 
do hovoru.

»Vy jste od policie?« nedůvěřivě se zeptal 
oslovený.

»Ne — proč myslíte?« podivil se dr. D.
»Jen tak.« rychle to žlutý kněz zamlouval. Na 

letišti jsme se s nim opět dostali do hovoru. Ptal 
se. zdali bychom mu nevyměnili České peníze za 
belgické. Nikdo z nás k tomu neměl chuti, vždyť 
jsme teprve na začátku cestováni a každý frank 
je nám dobrý! -

»Co budu dělat s českými stokorunami v Bel
gii,« naříkal čínský páter. »Tam už je neudám.«

Ráda bych mu byla pomohla. Navrhla jsem, 
aby nám dal svou bruselskou-adresu. zbudou-U 
nám před návratem do Prahy nějaké franky, 
pak je s ním ochotně vyměníme za české a všem 
bude pomoženo. Ale jemu se můj návrh neza
mlouval.

»Ve které bruselské farnosti jste?« vyzvídám.
»Nejsem v duchovni službě,« řekl, »jsem v Lo- 

vani.ve studentské koleji.«
Nějak se mi to nezdálo, jeho slova se sou

kala nejistě a váhavě. Měli jsme s sebnu dva na
še kněze. Připadalo mi zbytečné, že s nimi Čí
ňan láme francouzštinu.

»Mluvte spolu přece latinsky!«
Čínský kněz měl pojednou naspěch ohlížet se 

po zavazadlech. Kdosi mu konečně chtěl vymě
nit nevelký obnos za běžný kurs. Kněz zcela ne- 
kněžsky, zato dokonale obchodnicky, zamával ru
kama a vykřikl;

’O, to bych na tom prodělal!«
V tu chvíli jsem měla chuť mu říci; »Sun

dejte ten kolárek! A honem!« Ale ach, přiliš 
dlouho ml kdysi vtloukali do hlavy dobré vy
chování. takže se cosi z toho v ní uchytilo a to 
vám, pane, sedl na ústech jako pečeť, člověk pak 
míči, ač by měl Jadrně křičet jak domovnice.

Za několik dní po příletu do Bruselu jsme 
procházeli tržištěm. Bylo to tržiště jako pražské 
>v Kotcích«, bylo tam k vidění vše od pomeran
čů a nylonek až po látky na Sáty. Byl tam k vi

dění také náš čínský páter, jenomže bez kolár
ku a ve sportovních šatech. Také on nás zahlédl, 
také on nás poznal a odvrátil' tvář. Sli jsme 
schválně kolem něho ještě jednou, stál v rozho
voru s kramářem jako jeden z nich a naše po
zornost ho činila nějak příliš skromným, stále 
se snažil být odvrácen a neviděn. Dp. Ch. měl 
pokušeni běžet pro strážníka a dát Číňana za
tknout. Ale zač, prosím? Jak to dokážete tady 
na tržišti, že to byl on a ne některý jeho bratrá
nek se stejně žlutou tváři, kdo si s kolárkem 
zacestovat? — A já byla v pokušeni zeptat se 
»čínského kněze«: »Jaká výhoda, pane, může 
plynout Ciftanu belgické příslušnosti z toho, aby 
se převlékal za katolického kněze v Cechách, 
kde kolárek je přece nepopulární, a odkládal ten
to kolárek v Belgii, kde jsou kněži ve značné 
úctě?«

*

Jak už víte, smi se v bruselských tramvajích 
uvnitř jen sedět a proto se tlačí na plošině vždy 
dosti těch méně šťastných, na které uvnitř už 
sedadlo nezbylo. V ono pondělí jsme se tlačili 
u řidiče jako tresky v soudku. Dole na stupát- 
ku vozu, jednu ruku propletenou za tyč, visel 
pán středních let. byl oblečen s elegancí před
městského šviháka, pod nosem čapllnovský kní
rek a v klopě k.ibátu biié poupě. Při plné jízdě 
občas zareeltoval francouzský s překrásně zvoni
vou výslovnosti, v básnicky vlnitém rytmu, delší 
nesouvislou řeč. Podobalo se to surrealistické bás
ni. Občas oslovil některého z cestujících ztřeště
ně vtipnou otázkou, ovšemže podle rozumných li
di zcela nevhodnou.

>A při tom, zdá se. není vůbec opilý!« divila 
se má sousedka. Ostatní cestující se buď usmí
vali anebo tvářili pohoršené. Průvodčí k tomu 
mlčel. Neboť recitováni v tramvaji nebylo zaká
záno.

Pak přišla zastávka. Muž s květinou zvesela 
vyvolává:

»Račte vystoupit, přosim! Zastávka u bezhla
vého domu! Madam, nejlepší příležitost uplatnit 
sc, fasáda onoho domu se k vám hlásí o příbu
zenství. Ach, věřte, váš pejsek dnes vykoná 
s úspěchem předspánkovou promenádu, nebuďte 
tolik znepokojena jeho nudou! Dále, můj pana 
kapitáne, na korábu pirátsky zbarvených krá
sek!«

Tramvaj se rozjela. A opět vytryskly do je
jího prosaického řinčení věty jasné jak vodo
trysk duhového světla, chvílemi jiskřily a sví
tily, chviiemi to šplíchlo v uši jako zvrácený dou
šek Spiny.

Ba ne. opilý nebyl, ani blázen. Stačilo podí
vat se mu do obličeje, byla tam nekonečná vol
nost přímořských vřesovišť, byl tam fialový stesk 
příliš všedního dne i rumělková radost okamži
ků, bylo tam mnoho, mnoho, o čem se zdá jen 
vyprávěčům pohádek, když si vymýšlej! kousky 
dobrého kouzelníka.

Ba ne, nebyl opilec ani blázen. Mě! zřejmě 
svým způsobem rád lidskou chásku. ze které sl 
tu otevřeně dělal blázny, myslím, že v hloubi 
srdce tak trochu námi všemi pohrdal a trochu 
s námi cítil soucit, rozhodně zdál se být pový
šen nade všemi, i když nám visel u nohou a jeho 
básnické žertíky tryskaly mu z hrdla tak lehce 
a volně jako zpěv špačka na strbmě, málo se 
starajícího, co si kdo právě o něm myslí.

Šťastná země, kde se lidé cítí být svobod
nými!

Uprostřed velkoměsta na volném náměstíčku 
mezi dvěma bulváry v neděli dopoledne houfujf 
se lidé a s náramně napjatým výrazem v obli
čeji sleduji pobíhání několika bílých mládenců. 
(Jeden z nich měl dokonce ha hlavě cosi jako 
drátěnou sfť proti včelám.) Hup z tramvaje do
lů. ať něco vidím! — Tak nevím. Snad jsem už 
vyrostla z dětských zájmů těch soustředěných 
dědečků anebo naše česká střízlivost potřebuje 
k nadšeni něco říznějšího, tohle pobíháni velkých



Pozdrav duchovního rádce 
pražským vysokoškolákům

Dne 4. listopadu mne náš nejdůstojnější 
arcipastýř jmenoval generálním duchovním 
rádcem České ligy akademické. .Redaktor 
»Katolíka« mne vjwval, abych při této příle
žitosti sdělil čtenářům listu z řad vysokoškol
ského studenstva několik myšlenek jako po
zdrav a program.

Především děkuji Bohu za tento nový 
úkol, ve kterém vidím velkou milost Páně. 
Ze srdce dékuji našemu nejdůstojnějšímu 
arcipastýři, který mi jmenováním projevil 
svou důvěru, dp. Alfonsu Daůhovi, dosavad
nímu duchovnímu rádci Ligy, který po dva
cet let obětavě pracuje mezi studenty a nyní 
se bude moci plně věnovati sociální péči o ka
tolické 8tudenstvo, i všem milým studentům 
a studentkám, kteří mě tak srdečně uvítali 
do svého společenství.

Za svůj hlavni úkol považuji přispěti 
k tomu, aby se Česká liga akademická (CLA) 
stala dokonalým útvarem katolické akce ve 
vysokoškolské oblasti. CLA byla vždy nepoli
tickým náboženským spolkem a může tedy bý- 
ti zdravou základnou vysokoškolské katolické 
akce. Dnešní katoličtí studenti se již nespo
kojuji s pouhou vnější spolkovou činnosti, 
sami usiluji o prodchnuti CLA duchem pra
vého laického apoštolátu. Toto spontánní 
hnuti srdečně vítám. Mým úkolem zde bude 
tomuto vývoji podle svých sil pomáhat! a 
dávati mu soustavné duchovní vedeni. Je-li 
katolická akce účasti laiků na hierarchickém 
apoštolátu, pak je právě duchovni rádce 
představitelem hierarchické složky. Vzhle
dem k biskupovi, který ho posílá, je odpo
vědný za všechnu apoštolátni činnost ve svě
řené oblasti, má miti o všem evidenci a laiko
vé mu ji mají s důvěrou usnadňovali; i druzí 
knězi, kteři nějak pracuji v jeho oblasti, 
s nim mají býti ve spojeni. Vzhledem k lai
kům. mezi které je poslán, má býti duchovni 
rádce pastýřem a otcem, který je podle mož
nosti všem vždy k disposici. V mém případě 
je snad tento úkol poněkud usnadněn tífn, 
že jsem jako vysokoškolský asistent pověřen 
přednáškami pastýřského bohosloví, jehož 
podstatnou složkou je podle slov Pia XI. 
právě nauka o katolické akci; oba úkoly se 
tedy mohou plodně doplňovat!. Modlete se, 
bratři a sestry, abych na obou místech dovedl 
trochu následovati Mistra apoštolů, tam kněž
ských a zde laických. A zde běží o laické 
apoštoly, kteři jsou přímo předurčeni k du
ševnímu vedeni národa.

Všechny opravdově katolické vysokoškol
ské studenty a studentky pražské oblasti 
srdečně zvu, aby se stali členy CLA ( Praha 
HI„ klášter u sv. Tomáše, tel. 629-30, příš
tím rokem patrně opět v křižovnickém paláci 
u Karlova mostu) a aby se podle svých mož
ností aktivně účastnili na drobné, odborně a 
stavovsky zaměřené práci podle fakult. K sv. 
zpovědi jím budu k disposici každou neději 
od půl deváté před akademickými bohosluž
bami u sv. Salvátora proti Karlovu mostu; 
účast na těchto bohoslužbách všem vřele do
poručuji (mše« sv. začíná v devět hodin, po 
evangeliu je kázáni). Tuto neděli 16. XI. 
se studenti zúčastní biskupské'konsekvace J. 
E. Dr. Trochty a u sv. Salvátora bude jen 
tichá mše svatů. Protože dosavadní místnost 
Ligy neposkytuje možnost osobního rozhovo
ru, jsem ochoten přijmouti jednotlivce k du
chovním poradám ve svém bytě, když se 
telefonicky ohlásí (číslo telefonu a adresu 
sdělí vysokoškolákům Liga denně od 16 do 
18 hod.). — prosím tedy o modlitbu a spolu
práci. Alexander Heidler.

lidi za malým míčkem mč vůbeř nebavilo. I když 
měli hráči místo rakety pro změnu jakousi gu
movou rukavici. Je to vysloveně belgický sport a 
řiká se tomu prosté »jeu de balle« hra míčem. 
Má to jednu velkou výhodu: dá se hrát všude, 
1:3- je kousek nudlovitého prostranství, tož tře
bas na Václavském náměstí. Žádnou síť ani oplo
ceni to nevyžaduje, v ráme! dvouletky byl by to 
úsporný sport i pro nás. ,

Dalším hárodním sportem belgickým je cyklis
tika a pěstuje se amatérsky Od prababiček až 
po vnučky, takže pět jizdnlch kol v jedné ro
dině není nic moc. Ráno můžete potkat takovou 
okoleěknvanou rodinu, jak si to šlape ná pedá
ly: tatíček do práce, mamička s nákupní braš
nou a dětičky se školní. Všude jsou stojánky na 
postavení kola, před kostelem, před krámy, ve 
Skelní budově na chodbách. Zkrátka, s kolem se 
tu den začíná, s kolem končí. I nedivme se. že 
tu víc nežli kde jinde kvetou cyklistické závody. 
(Nějak se mi to slovo »kvetou« nezdá, ale v ze
měpise nás učívali, že tam a tam »kvete prů
mysl«, snad tedy smi také kvéstl produkt pnl- 
myslu — kolo, aby pak závody na něm vyhrá
val »výkvět« sportovců atd.)

S tfm sportovním výkvětem jednou jsem ná
hodou jela ve vlaku. Belgické vlaky jsou velmi 
levně, velmi rychlí a velmi volné, však jsem hod
nou chvil! seděla v oddělení sama samotlnka, 
až se tu pojednpu vhrnulo patero hlaholících ju
nů ve sportovních dresech. Obsadili mě se všech 
stran a jali se bodře, se samozřejmostí vlastní 
každému mládí, navazovat se mnou rozhovory.

Zarputile jsem se dívala do okna, nemíníc ob
divovat dvacetileté borce se stoletými vtipy. Zkou
šeli to vlámsky. zkoušeli to francouzský. Marně. 
Toť se ví. sportovní sebevědomí se pobouřilo, což
pak neřekll dosti jasně, že jsou závodnfcl-cykli- 
sté. že jedou na velký okruh do Hasseltu. že 
mají už tolik a tolik ujetých! kilometrů a že už 
vyhráli tam a tam? A ženské stvoření nereagu
je — v tom je nějaký háček! I zrodilo se v je- 

Před několika dny vzpomínal celý kulturní 
svět a vzpomínali jsme i u nás 401). výročí na
rozeni velikého Spanéla Cervantesa. jenž se stal 
svým Donem Quiohotem jedním z největších 
stavitelů naši evropské kultury. Snad i z důvodů 
tohoto výroíi vyšla právě u Laichtrú knijka, 
která má také v titulu jméno ideálního rytíře 
Cervantesova a připisuje je našemu českému 
filosofu Emanuelu -Rádioví. Autorem je známý 
protestantský theolog J. L. Hromádka, přítel a 
spolupracovník Rádlův. Proč jej nazývá Doň 
Quijote? Myslím, že mimo jiné proto, aby na
značil marnost jeho filosofického boje, který 
u nás vedl, jetho zoufalou odvahu jiti takřka 
proti všem a proti všem dokazovali, že tak a ne 
jinak se třeba divati na ten nebo onen palčivý 
problém našeho lidského i národního života.

Vezměte na př. jeho názocy na školu. Podle 
něho má ve škole dítě zapomínal, že jsou Češi 
a Němci, bělošj a černoši, arijci a semitské rasy; 
a má vycházet do života jako charakter, který 
vi, že co dělá člověka člověkem a co- pro něho 
platí jako absolutní příkaz, je a zůstane stejné, 
ať žije kdekoliv ve vesmíru.

Nebo tyto nádherné, pravdivé názory:
»Učitelovým úkolem je hájit školu proti na

hodilým vlivům politickým a vlasteneckým; vzpí
rat se zájmům stran a států, raději se nedrat 
otrávit jako Sokrates, než školu zpolitisovat. zna- 
cionalisovat zpokrokářštět. Rádlův boj byl bo
jem proti obludnému totalitnímu režimu jakého
koliv raženi. Dokud škola si uchrání všelidskou 
základnu, své ovzduši věčnosti proti vnějším vli
vům, je dobře. Je to důkaz, že stát a národ, spo
lečnost a třídy se .pořád ještě podřizuj! rovině 
pravdy a spravedlnosti, dobra a sympatie. Jedi
nec se pořád ještě může dovolat práva proti cel
ku. menšina proti našili většiny, slabý proti sil
nému, ubožák proti bohatému, otrok proti otro
káři. Ale běda, když se národ nebo stát zmocni 
Školy, běda, když se politické skupiny pokusí 
o vládu nad dítětem a nad svobodou učitelovou! 
Ať je to totalita jakékoliv povahy, třeba totalita 
demokratická: je-li zničena škola jako dilna lid
skosti. je-li podrobena nahodilým politickým zá
jmům. pak padne svoboda, padnou věčné normy 
nad životem — a společnost se promění v bez- 
tvárnou masu v koma t dováný dav nebo v mra
veniště individui, honících se za pohodlím, zá
bavou a požitkem.

Ale nemá stát nebo národ právo na školu? 
Nemá práva vychovávat děti ke svým politickým 
a vlasteneckým dlům? Nemá práva, zrovna tak. 
iako nemá práva na cirkev a na rodinu! odpo
vídá Rádi. Cím spravedlivější a lidštější je stát, 
tím úzkostlivěji chrání nedotknutelnost svědomí 
a viry. A tím loyálnějši občané, vycházejí ze ško
ly. Dlté. které ukončilo školu, vstupuje do života 
ne sice zralé a dospělé, ale přece připraveno 
k odpovědnosti národní a politické, k loyálnosti 
svobodného občana. Je to loyélnost. která v so
bě spojuje věrnou oddanost vlastnímu lidu s touJ 
hou po vítězství spravedlivých pořádku po ce
lém světě; osobní odpovědnost a solidaritu s cel
kem.«

Jaké to nádherné učeni. Jak bychom všichni 
za nim měli stát. Ale kolik donquijotstv: v něm 
je. Stará se nikdo o ně? Starají se o ně přede
vším tl. kdož máji v rukou moc a rozhodováni? 
A tak je tomu u mnoha jiných Rádiových pro
blémů. na př. u problému našeho poměru k Něm
cům. který byl mezi tím rozřešen po způsobu 
gordického uzlu.

Je zajímavá ta Hromádkova, kniha o »tragické 
postavě Emanuela Rádla«. Její traglčnost prý je 
v tom. že při vší své myšlenkové hloubce Je na
dán příliš malou silou lidi slučovat a přitahovat 
a proto zůstává bez širšího vlivu. »Dráždil, ne- 
impnnoval.« Skoro celý náš myšlenkový s.vět 
z dob prvni republiky vám tam ožívá: Péroutika. 
Zdeněk Nejedlý a hlavně T. G. Masaryk. Nejsou 
to žádné utěšené obrazy, které tam o nich na
býváte. Na př. o náboženskosti Masarykově oři 
vší úctě, kterou k němu Hromádka má. zbývá 

jich srdcích to nejčernčjší podezřeni, které vás 
tam může potkat jen se Spatnými konci.

»Mládenci, onh nám asi nerozumí. Není nako
nec Bosch?«

Honem jsem spustila stavidla výmluvrtostl, 
abych je přisvědčila, že nejsem »boá«. A to mě 
zachránilo. Jinak jsem asi letěla z rozjetého vla
ku dolů, jak se na vyslovené podezření chlapci 
zatvářil.1. Záludné slovíčko »boá« se totiž zcela 
kryje s našim slůvkem »Němčour«. .

Dobře to dopadlo. Chlapce jen mrzelo, že 
v Československu není cyklistika královnou všeho 
sportu, což se ovšem dověděli ode mne, protože 
jinak byly jejich národopisné vědomosti trošku 
pochroumané.

-Ó, Československo!« řek! jeden z nich za
sněně. »Vím, znám. Když jsem byl v Německu 
na práci, poznal jsem dívku tam od vás. Byla 
z Budapeští. Měl jsem jj opravdu rád,« dodal 
tak upřímně, že jsem tu Budapešť spolkla bez 
zakuckání. »Ale teď nic o ni nevím.«

Ale zůstaňme chvíli u vlaků. Koupíte-li si 
v Belgii zpáteční jízdenku na železnici, máte tře
tinu jízdného ušetřeno a vrátit se na. tentýž lístek 
můžete třebas až za čtrnáct dní. Ať už Jedete 
osobáčkem. který vám dovolí obdivovat kdekterý 
patník, či rychlým »mišelinem«, (něco jako 
dvojče naší bratislavské Střely), platíte vždy 
stejné jízdné, rychlíkové příplatky st ještě páni 
tamějšího min. dopravy nevymyslili. Na přestup
ní spoj nečekáte tam nikdy déle než půl hodiny. 
Myslím, že Belgie má nejhusišl železniční aíť v 
Evropě. Elektrickým vlakem jste z Bruselu za 
čtvrt hodiny v Lovánl. za čtyřicet minut v Ant
verpách. A vlakoví průvodčí na rozdíl od tram- 
vajáků, jsou velmi ochotní. A také shovívaví, 
nic se nezlobí na 31upky od banánů a pomerančů 
pod lavici.

Snad se také dočkáme. Už se těším. Ani ne 
tak na shovívavost našich konduktérů jako na 
ty banánové slupky pod lavicemi u nás.

Marie Holková-

jen toto svědectví: »Ale Masarykovo myšleni 
přece jen bylo příliš zakotveno v pomijitelnosti 
tohoto světa a bránilo mu uznat, že Bůh se svým 
věčným »Nebudeš miti bohů jiných mimo mne« 
přichází k němu jako rozkaz z duchové oblasti, 
která vládne nacj tímto světem. Rádi připodob
ňoval Masaryka ke Kantovi. I Kant stoji v ob
lasti smyslového, přírodního dění a marně se 
vzpíná po jistotě ňadsvětného Boha. Jako Kant 
chce í Masaryk být svým pánem, chce rozumem 
odklidit vše. co křesťan nazývá »zjevením«.

V čem však jde Rádi opravdu nad Masa
ryka? Na to je těžká odpověď. Vezmete-U do 
ruky jeho poslední knihu »Útěcha z filosofie«, 
najdete tam spoustu krásných výroků>na př., 
že agitace proti křesťanství a proti středověku 
se stala neštěstím pro Evropu, ale co je to vše
chno platné, když i on stavi neustále evangelium 
do stejné,řady a to až na několikáté misto za 
Homéra. Hesioda, Ploiina a římské bohy. Andělé 
bez těla ismi 1 pro něho nemožní. Jak je potom 
možný Bůh. co vlastně asi pro něho Bůh je. je 
těžko vyjádřitelné. Je ovšem takřka v extasi nad 
věčným mravním řádem, jehož je Bůh za.-uio- 
vatelem. Ale pak stále zdůrazňuje onu »toezbran- 
no3t« Boží bezbrannost Božího mravního řádu, 
t. j.. že Bůh nezasahuje do světového dění, že 
netrestá ani nedělá zázraky. Je těžko pochopit, 
jak se toto učeni liší od deismu 18. stol., který 
jinak Rádi považuje za tak úpadkový. K tomuto 
tvrzení bylo lze dospět zase jen libovolným za
cházením s evangeliem, z něhož po vytrháni zá
zraků zbude jen nesouvislý soupis mravních pří
kazů. ačkoli jinak je z ného vidět velmi jasně, 
že Kristus je nejenom učitelem a rádcem, nýbrž 
vtělenou Lásknu. která se prakticky, divotvbrně 
sklání k lidské bide a pomáhá ji. je z něho vi
dět, že Kristus dovede být i neúprosným odsu- 
zovatelem farizejského pokrytectví nebo I malo- 
věrnosti a věčné pochybovačnosti apoštolů, ba že 
dovede být roehodným trestatelem. aspoň sym
bolickým. jak je vidět na přikladu prokletého 
fíkového stromu.

Mně se tedy zdá. že třeba Rádloyu tragič- 
nost viděli hlavně v tom,.že zůstává na poloviční 
cestě, že nenalezl Krista, ačkoliv jej jistě dost 
dobře znal z dob svého dětství, na které mnohdy 
se steskem vzpomíná. Ale kdo nemá Krista, ne
má- Boha vůbec: Nikdo nedojde k Otci, leč skrze 
mne! Právě proto také zůstávají Rádiový snahy, 
i když, dobře míněné, donquijoistvim, Křesťanský 
bojovník, za pravdu a spravedlnost se totiž Do
nem Quijotem nikdy nemůže stát; jeho boj nikdy 
nemůže nabýt podoby směšné i (když se zdá 
také přečasto neúčinným a m&rným. Mezi bojov
níky skutečně křesťanskými a bojovníky typu 
Rádiová je takový rozdíl, jako- mezi křesťan
skými mučedníky a Donem QuijoSem. ba křes
ťanský bojovník za ideál má vzor v samotném 
Kristu, umirajieiím na kříži a přece při tom vo
lajícím: ^Důvěřujte,, já jsem přemohl-, a. spasil . 
svět.« Rádi cítí, jak chladný je svět bez Boha 
a bez Krista, jak prkenný je i Sokrates a Platon 
vedle sv. Augustina. Rádi cíti. že svět potřebuje 
ooět tepio osobni lásky, nemá-li zahynout v bar
barské anarchii, ale ani těžká dlouholetá nemoc 
iei k tomuto zdroji osobní lásky nepřivede. 
V tom je jeho tragičnost. z níž by všichni, kdož 
přicházeii no něm. měli poznat, že nelze zůstat 
na poloviční cestě. »Nikdo nedojde k Otci, leč 
skrze mne!« ak.

Smírné vyznění
Vážený pane.',

Lituji, že moje poznámka ve studentské hlídce 
Lidové demokracie Vám dala příčinu k pohoršeni, 
podobné jako jeětě jednomu čtenáři této hlídky. 
Dovolím si toto politování veřejně otisknout v ně
které z nejbližUch studentských hlídek. . Katolík* 
i. ýó z neděle I). t, m. otiskuje dva články, s ni- 
mii budete v této věci souhlasit jistě stejně jako 
já. Věřím, že při dobré vůli «o nestala chyba, jest
liže se nad thn autor původní poznámky j »Kato
lík« zamyslil. Vytýkají mi pobouřenou odpověď. 
Právem. Přiznáni se Váin. že mě trochu pobouřilo 
vědomi, íe se na jedné straně zoufale mlčí k ne
horázným projevilo) j činům, jež přímo ohrožují 
samy křesťanské základy našeho národního živo
ta, kdežto takovýmto věcem se věnuji třeba sloup
cové polemiky.

To opiem nic nemění na tom, že uznávám, co 
mi bylo spravedlivě vytčeno. Autor správně na
psal, íe na přiklad braní jména Božího není dokla
dem křesťanského života. Doufám, že přijmete 
vlídně tento máj dopis a že se zejména nebudete 
horšit ani na iLidovou demokraciím, ani na lidová 
studenty, kteří právě vítěznými volbami do fa
kultních spolků, jsou naději na obrat našeho ve
řejného života ke křesťanské demokracii. Doufám, 
že k ní dojdeme tím jistěji, čím lépe se doliodne- 
me o tom, že p ř it o m t ak č dě lám e chy b y.

S pozdravem Zdař Bůh! -ed-
•

Tento dopis je opětným důkazem, jak plodná 
může být upřímná a přátelská debata. To, oč při 
ni jde. jisté zůstane dost hluboko vězet v duších 
a tak se ponenáhlu mění nazírání a dochází se 
k nápravě. Autor dopisu se ovšem také omlouvá 
spravedlivým rozhořčením, které prý se ho zmoc
ňuje, když si uvědomí, že se zoufale míči k zá
kladním vědem, kdežto maličkosti se rozmazávají. 
Pokud se tyká „Katolíka«,, nejsme si vědomi, že 
bychom spravedlivě zasluhovali tuto výtku. Kdo
koliv bez předsudků a bez zaujetí projde nepříliš 
rozsáhlými stránkami našeho časopisu, přesvědčí 
se, že se tam snažíme zaujímati stanovisko ke 
všem důležitým otázkám našeho veřejného života, 
ať už jsou to otázky politické nebo sociální, otáz
ky školy, rodiny, třeba i otázka letošního sucha 
a neůrody. A snažíme se zaujímat stanovisko po
ctivě křesťanské, poctivě katolické. Vám se zdá, 
že voláme ještě málo, to znamená, že málo tepem, 
naše zlořády. Nám se naopak zdá, že jiný způsob 
by byl sotva účinnější. Za prvé: ti, kteří by upo
zornění hlavně potřebovali, nás mnoho nečtou. A 
kromě toho ti na upozorňování vůbec nečekají,

Záiem státu na alkoholismu
Noc co noc probouzí nás křik opilých mužů 

a vřiskot opilých žen. táhnoucích odněkud z vnitř
ní Prahy kamsi k Břevnovu. Kde jsou ty doby, 
kdy strážník pokutoval takové rušitele nočního 
klidu, potřebného pracujícímu lidu, rámusenka
mi. To je řeči a článků v novinách proti alko
holikům. ale to je asi vše. co se proti nim dělá. 
Zvyšovat ceny aikbholu — to je málo. Alkoholik 
si k tomu pltí dovede pomoci. A není mu peněz 
líto, však sí je dnes snadno vydělá Pozbyl 
schopnosti přepočítat si peníze na hodnoty mrav- 
ni. jako je doórý přiklad dětem blahobyt rodiny, 
možnost studia, možnost vyšších kulturních po
žitků atd. Může být státu lhostejno, snižuje-li se 
vipou jednoho nebo více členů rodiny, kteří pro
padli alkoholismu, životni úroveň rodiny celé? 
Vždyť se na druhé straně stát namáhá sociální
mi zřízeními tuto úroveň zvýšit.

Tolik se zdůrazňuje naléhavá potřeba mrav
ního povzneseni jednotlivců. Je snad alkohol 
cestou k němu? Tolik je žádoucí vzrůst popu
lace u nás. Jsou snad dětí alkoholiků těmi 
pravými lidmi, kteří zalidní vzniklé mezery?

Je vědecky dokázáno jak zhoubně působí 
alkohol pa mozkovou tkáň, jak ničí otravuje a 
při nejmenšim neblaze poznamenává dědičné 
nejcennější látky v těle lidském, určené ke vzni
ku plodů lidských. A zase otrava alkoholem pů
sobí jako dráždidío pohlavní. Prostituce a opilství 
jdou ruku v ruce.

A této příšeře alkoholismu propadá dnes naše 
mládež, mládež, která má být naději, uároda!

Což opravdu neni v mocí státu, aby účinněji 
než dosud čelil alkoholismu u nás?

Nejen zwšovat ceny alkoholu, ale také zvýšit 
daně těm. kdo alkohol prodávají a stanovit zá
vazně míru, .kterou možno jednotlivci — zvláště 
mladému — naliti. Takový šenkýř zkušený jisté 
už pozná má’li mladík dost čí ne.

Onehdy apostrofoval jeden hlasatel v rozhlase 
onilce: »Vy. pane ve žlutých kombinovaných bo
tách. který jste se válel u zdi ve Stalinově třídě, 
nepijte!« Snad by bylo spíše na místě zjistit, kde 
toho mladíka nesvědomitý šenkýř tak zřídil a 
tomu by patřilo-říci: »Pane, nestydíte se pro 
bjdný. prokletý výdělek dívat se na opilého mla
díka. na jeho fysickou i mravní zkázu?« Nabylo 
Šy zlodějů, kdyby nebylo přechovávačů. Nebylo 
by tolik opilců kdyby nebylo zištných prodavačů 
alkoholu. Na to by měl být zákon bez ohledu na 
to, že alkohol vynáší státu peníze. Stát, který by 
se neobešel ve své krátkozrakosti bez této daně, 
neobejde se již v nejbližši generaci bez výdajů 
na stavbu ústavů pro choromyslné a věznic oro 
zločince, kteří vyšli z rodin alkoholiků, zatíží se 
tou péčí na několik generaci.

Ale jak k přesmutnému údělu bláznů a zlo
činců přijdou bstomci pijanů, kteří přece si svou 
kolébku nezvolili? Co tu utrpěni jen proto, že se 
někdo z jejich rodičů nedovedl ovládnout a pro
padl piti lihovin!

Nezdá se vám. že posmrtný život je nutným 
předpokladem aby se takové nespravedlnosti 
kdesi vyrovnaly?

A nezdá se vám. že nejlepší profylaxi proti 
alkoholismus je už v dětství člověku Ciricvi vště
povaná nauka o tom. že opilství je jedním ze 
sedmi hlavních hříchů. které Bůh nenávidí? 
Rozhodně Církev má mocnější zbraně proli alko, 
holismu. než stát A stát b.y to. měl pochopit.

Polští katolíci široce organisuii Ligu proti 
alkoholismu v rámci Katolické akce. I u nás 
to bude nutné. B. D.

nemají je rádi, dráždi je spise, než aby je pohá
dalo k nápravě. A tak sice ty stíny také přiná
šíme, přinášíme jich dost, ale jen jako dekorační 
pomůcku, aby tim názorněji vynikla světla, aby 
nám stíny byly východiskem k zajímavějšímu pot 
dání vlastní pravdy, k zajímavějšímu podáni toho, 
jak by to vlastně mělo být. SebebřesRnějši Učení 
špinavostí a zločinů, bludů a omylů nenapraví 
svět, nebude-li pfi tom zářit ohnisko opravdu 
klladného života, nebude-li slovem i skutkem 
mocnější pravda, spravedlnost, dobrota a láska. 
Jde nám o to, aby dobři byli skutečně dobři, aby 
skutečně svítili, nic než svítili. Aby se takřka vů
bec nestarali špatnost druhých, příliš mnoho 
s ni disputujíce, protože i to už je zase míšeni 
světla se tmou. Světlo potírá tmu svou pouhou 
přítomnosti, svou,pouhou existenci. O intensitu to* 
hoto světla nám jde. O hloubku našeho nadpřiro
zeného života, protože v něm je rozřešeni všeho 
ostatního. Shůry nám všechno přichází. Shůry 
musil přijít Kristus, jen on svým .přjchodem spa
sil a zachránil život přirozený, který by se byl 
sám nikdy nezreformoval a který se nikdy sám 
nezreformuje. Proto na př. ono zneužíváni slova 
křest není malíčkoBt, to je symptom velmi vý
mluvný, který znamená, že neznáme cenu křtu, 
že neznáme jeho velikost; jen pak nám může být 
jedno, dáme-li jelio jméno čemukoliv. Je to zna
mení, že i nám se stala polihým jménem ona ve
liká svátost znovuzrozeni, kterou opěvá Církev 
takřka s vypětím všech svých básnických schop
nosti po celou dobu velikonoční, o niž prohlašuje 
na Bílou sobotu: »Nic by nám nebylo bývalo plát
no se naroditi. kdybychom se nebyli mohli znovu
zrodili-, ona veliká svátost, která hlavně hnala 
a dosud žene do celého světa tlBice misionářů. 
A přece podle našeho přesvědčení je znovunabytl 
opravdové úcty k těmto nadpřirozeným hodnotám 
ceterum autem censeo vši naděje na záchranu a 
na nový lepši život. —ak.

Katolická Akce v Plzni pořádá v 7 hod. veSoj 
v sále Mostského musea v Plzni dne 12. XI. přednášku 
unlv. profesora Dr. Jtodřleha Cadlka na Ihéma: 
Z nejstaršl kolébky slovenského křesťanství. — Dne 
19. XI. 1. Význam sv. Vojticlia (přednáší Karel Puchta, 
profesor vytlil prům. školy stavební v Plzni. 2. První 
zázrak Ježíšův. Pravidelný výklad evangelia. P. Re
migius Janče OFM. 9. Informační služba, (p. Fr. Du- 
Hk.) - Dne 36. XI. večer >01« vlasti.« 1. Křesťan na 
královském trůné. Přednáší prof. Jaroslav Bartúnék. 
profesor reálného gymnasia v Plzni. 2. Z literárních 
prací a státnických listin doby Karlovy. (Václav Slajs, 
odborný učitel v Plzni.) 3. ukázky kultury z doby 
Karlovy. (Světelné obrazy.)

Don Ouiioie české filosofie



Poil záštitou Cs. vlády a předsedy ústavodárného 
Národního shromáždění bude vzpomenuto památky 
před pěti lety umučeného Msgre Dř. Antonína Bolka 
Bchalského, metropol, kanovníka a arcibiskup, kan
cléře v nedMi 16. listopadu t. r. o 19.39 hod. ve Smeta
nově siní Kepresentačnlho domu hl. města Prahy. 
Vzpomínkový projev prosloví post. Msgre Alois Ty- 
linek, nám. primátora hl. města prahy. Závčram 
slavné Verdiho Requiem:

Z návštěvy v Anglii
J.' špinavá žlutá mlha, k tomu ještě na ná

draží j-dnoho severoanglíckěho mésca, kam jsem 
přijel krátce po půlnoci. Před chvíli jsem vy
stoupil z londýnského vlaku, teď ae snažím pro
hlédnout a najít aspoň čekárnu, poněvadž začí
nám pociťovat chlad. V tom ke' mně přistupuje 
zřízenec se světlem a žádá můj lístek. Využiji 
toho a ptám se jej na další spojeni. »Až r-fj! 
o půl čtvrté, siré,« zněla odpověď. »Snad jste ci
zinec. sire, smím vědět, které národnosti?« »Če
choslovák!« »Čechoslovák? Těch jsem zde za 
války viděl hodné, hlavně letců. Chcete jit ke 
mně a vypít se mnou šálek čaje? To vám již 
nestojí zato hledat nocleh.« Odvedl mne přecho
de— nad kolejemi na jiné nástupiště do své slu
žební místnosti, kde byl jako všude v Anglii 
krb. kam mé usadil. »Jisté že vás bude zajímat 
tato kniha je to překlad z charvatského románu, 
půjčil isem si ji v knihovně. U vás jsou římští 
katolíci jako v Charpď.sku; vy, sire, jste také 
katolík?« »Ano, u nás je velká většina římských 
katolíků.« »Já též. já jsem Skot. U vás je prý 
hodné poutních míst a klášterů jako ve Francii 
a v Kalii. Co říkáte na chorvátského biskupa 
Siepinace. Byl u .vás těž tak velký ohlas po jeho 
odsouzení?« »My « nás máme krásné přísloví: 
Boži mlýny melou pomalu. A jeden český film 
nese podobný název.« Tak nám plynul rozhovor, 
až přišla doba, kdy přijel můj vlak. Rozloučil 
jsem se s nim a poděkoval mu za pohostinství.

.Nikdy však nemohu zapomenout;, jak jsem 
byl v Anglii přijat katolíky; a to bylo i na líných 
místech- Viděli ve mně člověka snad bližšího než 
jim byli ostatní Angličané jiného vyznáni. A prá
vě to mne překvapilo, když jsem si vzpomněl na 
spousty našich matričních katoHků. Ano. men
šin« v Britanii drží lépe spolu nežli většina 
u nás.

' r -

Vysokoškoláci v práci
Prostředí vysokoškolské má přirozeně svůj 

osobitý ráz. Už příchod z venkova do hlavního 
města znamená nástup nových vlivů do utváření 
duševního světa studentova, pusobi nemenši mě
rou než samo studium, jež není ničím jiným než 
prokopúvánim nových cest do šíře i do výše.

Kromě toho, a dnes vice než dříve, proniká 
do studentského světa, nebo se v něm odráží, 
všeobecné děni politické, sociální a kulturní, 
Často tendencí zneklidňující, jež je po výtce na 
škodu viasčnimu růstu vědnímu i mravnímu.

Není proto s podivem skutečnost, že je mož
no ztratit směr, ba toto tragické zblouděni je 
často jedinou výslednicí tam, kde není pomoci 
se strany druhých v řádu přirozeném, pomoci a 
milosti Boá v řádu nadpřirozeném. Není tedy 
než přirozenou nutnosti, jestliže bylo mezi ka
tolickými studenty začato dílo organicky syste
matické, dílo obrany, pomoci a výboje, jimž je 
Katolička akce. A je opět zcela přirozené, že 
toto dílo vyrostlo, v lecčems navazujíc na zdra
vši tradici, v Ceníte lize akademické.

Je tomu již rok, kdy ve skromných poměrech 
hmotných, zato však s vážnosti a obětavostí, 
byly zahájeny schůzky pracovníku v apoštolátu, 
jenž je dnes už složitým organismem, pronikají
cím všechny fakulty universitní i technické. Ač 
nehodní, vidíme v tomto zdravém rozkvětu a za
kořeněni projev milosti a pomoci Boži. Excrcicie 
mediků, připravováni duch, cvičeni filosofů, 
právníků I pedagogů, jsou výsledkem roční prá
ce a dá Bůh. že budou začátkem nových, ještě 
radostnějších výsledků. K tomuto snaženi při
pojuje se i zdárné úsilí o pomoc hmotnou a svěží 
práce kulturní, jež chce být zformovaným vý
razem ducha katolického universitního pro
středí.

Je možno říci, že CLA poctivě hledala a na
šla nejodpovédnějši místo v díle Katolické akce. 
Za dveřmi fakult a koleji je ještě mnoho duši, 
jež mohou a musí být přivedeny ke Kristu. A 
dokud nelze mluvit o vykonaném díle, dokud 
jeho větší část čeká na pomoc zmnoženou obě
tavosti, je nutno zvážit každý krok, promyslet 
každý zasah. Valná schůze ČLA. konaná právě 
tuto středu v sále Dominikánského kláštera, je 
novým nástupem zorganisovaných sil Katolické 
akce do unlveisltntho prostřed!. Dej Bůh, aby 
tato cesta do nového období byla opravdu Via 
Lucis.

Z domova a z ciziny
P. Dr. Josef Miklik ze řel. Je to těžká. ztrá

ta. Je to krásná kněžská duše, plná viry a Ducha 
sv.. jako to fiká Písmo o sv. S Spánu. B.bilsta. 
Učil redemptoristlcké boh slovce rczumůt Knize 
knih a milovat ji. Za války učil bchoslovce praž
ské arcldiecěse. Když jim Němči zavfeil fakultu. 
Pak re dostal také do Terezina, všude však zůst i! 
pfedevä'm knězem, otcem dv.š(. Jeho ncjznámějšf 
knihou je »Život Panny Marie«. V ni se snad nej
více zrcadlí ta jeho krásná, kněžská duše’, plná 
lásky k Matce Boži. Kniha vyšla jž v několika 
vydáních a bude vycházet! jistě i po smetl, auto
rově. protože máme mála knih tak plných vrouc
nosti a pravé zbožnost'. Hlavně pro nl. pro vše. 
co dobrého vykonal a co trpělivě, svatě vytrpěl, 
jej jistě Královna ne’oe3 přijala do své nebeské 
družiny. R. 1. p.

Kardinál Saliège čestným doktorem Lovafi- 
skA university. Slavná katolická universita Lo- 
vaňská v Belgii jmenovala kardinála Sallěge, 
arcibiskupa toulouského. jejž naši čtenáři znají 
z četných jeho hlubokých prnievů takřka ke všem 
palčivým otázkám dr.eška. čestným doktorem, a 
to za jeho slavné a statečné chováni za němec
ké okupace, za jeho neohrožené odpíráni jakému
koli b_zb'žnému tetalismu. Z téže příčtay byli 
vyzním páni toutéž poctou na Lovaftské univer
sitě kardinál.Griffin, arcibiskup londýnský a kar
dinál Spellman, arcibiskup z New Yorku.

Profesor matematiky a fysiky Arnošt Kol
man, který léta působil v SSSR a po květnové 
revoluci se stal profesorem filosofie na Karlově 
urlversltě. se pustil zhurta do modern'ho malířství 
a bude mit asi velké potíže s mšimi výtvarníky, 
ačkoli isou většinou komunisty jako on. A přoce 
mé. pravdu on. když tvrdí, že moderní malířství 
doveďo k absurdnosti formalistické zásady, 
scvrklo se na úzce odborné otázky formální tech
niky a že je to smíšenina krajně racionaPsiická 
a krajné subjektlvlstlckého postoje. Neměl však 
pra-du. pokud filosofuje o příčinách tohoto stavu 
r. zv’ášiě p’kud nemluví o podílu právě materia- 
Ils^cké filorofie na těchto nříělnách. A přece 
právě sn šní malířství a jeho bezvýchodná si
tuace je zavlněna bezvýchodnou situaci .positivní 

I e. a’hestnf f'Iosofle. Kam jinam se může dostat! 
1 ma'ířstvf, jeh"ž duchovní nárlni >je m’ter'als-
■ mus’ Co může dát, když v sobě nic nemá? Ne

zbývá mu. n"ž obcházet! a přešlapovat! v těsné 
k-bce hmetařství. zamřížované bezhožectvim a

: honí se za vln’tnim ohonem. Mitemat.'k Arnošt 
Kolman se mýlí. jak~by mohlo nalézt! vysvobo
zení v maršruta marxistické. Nenajde ho. jako

• ho nenašo v komandu nacistickém a jako ho ne- 
i může ns'ézti v žádném jlnčm materialismu, ať
; se na rěj lepí jakákoli etlk’ta. Výstava sovět

ského malířství bvla toho dokladem. Nejenom 
: proto, ža žádné komando umění nesvědčí, že žád- 
. né uměni nemůže růst, leč ze svobody vnitřního 
’ prož'tku umělcova, ale hlavně proto, že hmotný
■ svět. pra’’da, je nezbytným materiálem, sám 

však nikdy nemůže býti hýbadlem uměni. Ttm 
můž- být jediné . a vždy byl, jest a bude duch,

’ který oživuje. Kde není ducha, není uměn'.
jb.

Známý českcžldovský humorista Karel Polá- 
1 ě”k, ktarý zahynul v csvěřlmské plynové komo-
• fo, nsal si. když byl ještě věz-ěn v Terezíně.
■ don’k a v něm si 1. března 19-13 poznamenal I
• tento svůj postřeh: »Viděl kem obrázek z ve'J- 
1 slavské bib'e. Antikrist se chystá kopím prob’d- 
“• pout svátého. Světec oři tom pohodlně sedí, ja- 
'■ krby se ho to ani nefrkalo. Dříve j«em si myslí

val, že středověcí malíři nedovedli ma'ovat . . .
i strach, ůzk-st, boleät, takže to vyp’dä jakoby
• so světci o své mučeni ani nezajímali. Nyní to-
i mu rozumím lépe: co měli dělat?« Tož je vi

dět. že terezínské vězení a stálá hrozba smrti 
přivedla Karla Poláčka až k odevzdanost! nebo 
spíše k fatalismu. Ale proniknout k pravé pod
statě věci přece jen se mu nepodařilo. Přímo se 
mučedníci asi o své mučení víc nebo méně neza
jímají. nikoli však proto, že se nedá nic dělat, 
nýbrž protože jsou zaujati mnohem zajímavější 
vyhlídkou, vyhlídkou na království nebeské, je
hož krásu nelze popsat! ani vyzpívat!. Zajisté i 
světci podléhají strachu, úzkosti a bolesti, jsou to 
přece také lidé a řekli bychom, že oněrp pocitům 
při svém jemnějším ustrojeni jsou' vydáni více.# 
než obyčejní Udě, ale jejich střachv a bolesti 
prostě tmou v nesmírné naději na krátavství ne
beské. Ze obyčejným lidem to nebývá pochopi
telné. ani když nebezpečí smrt! a bolest očišťuie 
jim zrak, nemůžeme se divit!. Mv nemáme tolik 
virv a naděje jako světci. Ale středověk to chá
pal, měl správnou stupnici hodnot a proto mohl 
malovat! mučedníky k mučeni lhostejné a unja- 
té k nebi. jb.

»Už nám zase otrnulo. Už zase máme rou
py Už se zase pošťuchujeme a rveme . . . Ale 
tehdy za poslední války bvly chvíle, kdy nám 
bylo po čertech zle . . ,tak zle. že jsme všich
ni začali hledat Pánaboha . . A t-hdv nás znovu
začaly lákat kostely . . N-chc! říci, že se z nás 
všech sta'y najednou svíčkové báby . . tak 
a podobně p'še spisovatel Jiří Zhcr ve svém ro
mán’ »Betr a Pavel«. A má v hlavni věci prav
du. Člověk je tikový. Boha, k němuž podle do
volení Páně smíme se modlit! Otče náš, který 
tedy je vskutku nnšim otcem a my jeho dë'mb 
tohoto otce nepoznáváme, nedbáme o něj příliš, 
neposloucháme ho, docela jako nezvedené děti. 
Kolik z nás nosi stále v mvs!l btažfcí a posilu
jící povědomí dětí Božích? Naopak. p-dobn děti 
Božf-h na sítnici našich zakalených očí dochází 
zkreslena v podoby jen jakýchsi svíčkových bab. 
jimiž ostatně pohrdáme tím více, čím méně o nich 
víme. Teprve Bůh. jenž dopouští ne%o trestá, te
prve tato tvář Boží je většině z nás srozumitel
ná. Není to zvlášť lichotivé vysvědčení lidskému 
rozumu a bystrosti, ale bvvá tomu tak. Záleží 
na tom. jaké z tohoto poznání vyvodíme důsled
ky do budoucna. jb.

T. V. si v »Hlubině« po několika měsících 
vzpomněl na můj článek »Levice a pravice«. Ne- 

! může pochopit, jak se srovnává s mým pře- 
I dešlým tvrzením, že st katolík nemá dávat při- 
i vlastek integrální. Nevidím však v tom nic ne- 
' slučitelného. Integrální, jak známo, znamená ce- 
i lý. Integrální části jsou složky, které tvoři nutně 

kteroukoli šloženou věc, bez nich ona věc není

• /

to, co má být!.- Vedle toho však mohou býti a 
•jncu rnzcé přívlastky a vlastnosti, které se mě
ní, an ž se měn! podstata věci. To je známo kaž
dému, kdo zná trtäku křesťanskou filosofii, set- 
lt^tvá se s tím již v prvních počátcích svého stu
dia. Tak na př. lze sí sotva představit! člověka 
bez jeho podstatných orgánů. Komu by chyběl 
některý z niéh, sotva bychom jej ještě mohli na
zvat člověkem. Napřotl temw- však ví každé dítě, 
žo jsou lidé plavoviasi a tmavovlasí, lidé štíhli a 
tělnatí, li;'é hudebníci a lidé s obchodním du
chem, atd. A kterýkoli z nich př! všech těchto 
svých vnějších rozdílech zůstává člověkem v 
p’ném slova smyslu. Stejrě tomu je tak v kato
licismu. Katolík je ten. kdo přijímá celou svou 
víru, všecko, co tvoří náš poklad víry. Kdo ne
věří všecko, není katolík. Kdo nepřijímá celé, to 
jest integrální katolické učení víry, přestává tím 
být! katolíkem a z toho plyne, proč je zbytečné 
8'. dávat přívlastek integrální. Na tomto společ
ném základě však může i v katoljcké církvi roz
kvétat nevyčerpatelná pestrost. Kolík tam jenom 
jo různých duchovních řádů a společností. Kolik 
je tam různých škol theologických. Odedávna se 
mluví na př. o thomistech a skotistech a moliní- 
steeh,. všichni jsou přesvědčeni, že jsou dobří ka
tolíci, a přece jejích životní styl, jejich nazírání 
na různá, r.'koliv nenodsiatná životní odvětvi, je 
značně odlišné. To vši je samozřejmé, proč u nás 
o tom třeba rozpřádat debaty?

Mariánská daň
Při vybíráni Mariánské daně se sběratelům 

přihodilo, že velmi četní jednotlivci nebylí doma, 
nemohli tudíž na Mariánskou daň přispět přímo 
sběrateli. ač by tak byli rádi učinili.

Arcidiecesni katolická Akce prosí, aby ti. kdož 
svůj obnos měli na tuto dobrovolnou sbírku při
praven;/ a nemohli jej z jakýchkoliv důvodů ode
vzdali sběratelům, odeslali jej přímo buď pošlou, 
nebo bianco složenkou Arcidiecesni katolické 
Akci v Praze II., Vorěilská ul. 5. č. účtu poštovní 
spořitelny 45.344. s poznámkou »pro Mariánskou 
daii.«. Z různých dptázů je zřejmo, že téměř 
žádný uvědomělý katolík nechce zůstati pozadu, 
když se jedná o skutečnou mravní obrodu a hlá
sí se sám se svou finanční podporou a touto po
mocí.

S vděčnosti ke všem dárcům malým i velkým, 
známým i neznámým i k těm, kteří jsou jiného 
náboženského přesvědčení, ale ze své vůle a do
brovolně přispěli na teto dílo mravní obrody 
zvláště v našem pohraničí, konstatujeme, že nej- 
důstoínějš: pan arcibiskup nemluvil k srdcím 
tvrdým a nepřátelským, nýbrž k obětavým a 
velkomyslným. •

Jako při každém dobrém podniku najdou se 
pochybovači a hledači zlého úmyslu, tak i při této 
dobrovolné sbírce našli se jedinci, kteří se do
mnívají. že se jí užije ke zlému. Můžeme všechny 
pochybovače ujistit, že v našem pohraničí působí 
již na 30 farních sester, které se snaží zachovat 
víru v dětských srdcích i v srdcích dospělých a 
obyvatelé pohraničí jsou jim za to vděčni. Tyto 
farní sestry pracují za nejskromnejšich existenč
ních podmínek. A těchto obětavých, hrdinných 
záchranou hodnot nadpřirozených. Božích, ale tím 
také národních — nebot zachraňuji nejcennějši 
majetek národa — poctivost, pravdu, spravedlnost 
a lásku, potřebujeme do pohraničí na 200. potře
bujeme jich mnoho i do vnitrozemí. Ale kde ve
zmeme úhradu na jejich životní potřeby?

Tolik potřebujeme těheto hrdinných, oběta
vých žen. které bý se dobrovolně pro toto povo
lání rozhodili, ale i hojně vzdělaných mladých 
mužů bylo by třeba, kteří by chtěli pracovat 
v Apoštolátů.

A tak i pro tyto je třeba obětavých a stálých 
podporovatelů. Co je darováno na účet Panny 
Marie, jistě se neztratí, aie přinese užitek stoná
sobný dárcům i potřebným účelům, na které je 
věnováno.

Záleží hlavně na úmyslu a ochotě, aby dar, 
at malý či velký, byl věnován s láskou a ra
dostně.

Knihy Jana Čepa
JED U OHO l U EJVÍT SICH 4 SEJ111111CHČESKtCH Erilt 

o Děravý plášť
184 stran, brožované Kfs 69.—, vázané Kis 81.— 

o Letnice
158 stran, brožované Kčs 70.—, vázané Kčs 92.—

• Hranice stínu
258 stran, brožované Kčs 90.—, vázané Kčs 112.— 

•TO jsou knihy, které máji co říci! 

I U VŠECH KNIHKUPC O~~]

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD 
V i*RAZE II, KARLOVO NÁMĚŠTI C1SLO 5

KNIHA, KTERÁ JEN POBAVÍ, ALE V1C NEDÁ, NENÍ DOBRA KNIHA.

SKODA ZA NI PENĚZ. DOBRA KNIHA MUSÍ DÁT V1C NEŽ ZABAVU. NEZ 
UKRÁCENÍ CHVÍLE.

TOTO TÍM VÍCE PLATÍ O DĚTSKÝCH KNIHÁCH.

BUDEME JE DÄVAT DĚTEM K SV. MIKULÁŠI A POD STROMEČEK. DEJME 
JIM KNIHY NEJLEPSI. KNIHY, KTERÉ JE NEJEN POBAVÍ. ALE Z NICHŽ 
JIM I NĚCO ZŮSTANE V DUSÍ, NEKUPUJME KNIHY. V NICHŽ NENÍ NIC 
NEŽ ZÄBAVA.

Svaté biřmování 
v Osvračině u Domažlic

Dne 31. října t. r. odpoledne uděloval v Osvra- 
činé u Domažlic sv. biřmování česko-budejovic- 
ký biskup Jeho Excelence Dr. Josef Hlouch. Byl 
uvítán před obcí místním duchovním správcem 
Václavem Sladkým, domažlickým arcidékanem 
prof. Václavem Antonym, kaplanem Front. No
vákem a velikým zástupem věřících z cele Jar 
nosti. Pro osadu nastal toho dne opravdu veliký 
svátek, nebol poslední sv. biřmování bylo u nás 
před 23 lety. Všichni jsme s nedočkavosti oče
kávali příchod našeho arcipastýře. Celičká obec 
tonula v záplavě praporů a nebylo jednoho do
mu. jenž by nebyl ozdoben státní vlajkou, sym
bolem naši svobody. Na věži kostela vlála papež
ská vlajka vstříc Jeho Excelenci a hlahol zvonů 
doprovázel jeho příchod. U vchodu kostela před 
postavenou slavobránou uvítal Jeho Excelenci 
předseda MNV štkp. Josef Abraham, předseda 
CSL a člen ONV Josef Martínek, řídicí učitel 
Josef Kasl a tajemník obce Josef Srp. Družičky 
přednesly svá uvítání q náš nejdůstojnějšl p. 
biskup pronesl hned u vchodu kostela dojemný 
proslov, který byl vyslechnut s velikým zájmem 
a v posluchačích roznítil lásku a oddanost k na
šemu nedávno ustanovenému arcipastýři. Ač 
naše farnost osvračinská jest malá, čitá jen asi 
760 věřících, přijalo sv. biřmováni 149 osob. Mi
mo biřmovanců přistoupili ke stolu Páně mnozí 
kmotři. Náš milý p. biskup svými krásnými pro
mluvami před a po sv. biřmováni získal si srdce 
všech a málo které oko zůstalo suché, když nás 
vybízel, abychom zůstali své víře víře našich 
otců a matek a Církvi sv. věrni. Slíbili jsme, že 
svo.fi viru nejen nikdy neopustíme a že ji zůsta
neme věrni, že chceme podle této viry žit. za ni 
bojovat a bude-li to vůle Boží, i svůj život po
ložit. V modlitbách nezapomeneme na svého arci
pastýře a vděčně budeme naň vzpomínali a na
ším ndvroucnljštm přáním zůstává, aby k nám 
do naší malé farnosti brzy opět zavítal.

FILM
Pro vScchny;

• PopeJkn. SSSR. Známá pohádka velmi zdařile pro
vedená, pobaví děti i dospělé. Zvláště vynikají prvo
třídní her cké výkony a vtipně dialogy. Svým mo
rálním zamířením má pak film pro détt výchovnou 
hodnotu. I.

Moskva — hlavní měito SSSIt. SSSR. Reportáž ze 
stará a nové Moskvy. II.

Pro dospělá:
Partyzán. SSSR. Hrdinný boj ruských partyzánů 

proti okupantům s r.příliSsnou tendencí po.w.ty, ni.
Barevná symfonie mládí. SSSR. (S výhradou.) Ba- 

revrá reportáž sovětské tělovýchovy s ukázkami spor* 
tu a velkých skupinových cvičeni. I.

‘i«
Pozor! Změna! Přednáška prof. Dr. A. Pavel kv: 

..Základy rozumového myšlení“, určená pro učitele a 
profesory, která se koná v místnostech Studia Catho- 
lica dne 19. XI. t. r.. začíná na přání posluchačů v 19 
hodin, místo dříve ohlášených 17 hodin. Těšíme še na 
shledanou. ARKA-MCM, Praha.

Duchovni obnova katolických žen a dívek ve dnech
18.—ÍX. llstopodu u sv. Jakuba v Praze I Théma: 
Srdce ženy a diyky podle Srdce Panny Marie. Zenou 
vzešla obnova světa — ženou rrusi vzejiti obnova ná
roda.

13. listopadu: Srdce čisté — promluví J. M. dr. A. 
Stíiž, duchovni é’St'ce Svazu. «

19. listopadu: Srdce véřicí — promluví vldp. prof. 
F. Dražil.

20. listopadu: Srdce milující — promluví J. M. dr. 
A. Stříž.

21. listopadu: Srdce apoštolské — promluví J. E. 
njdp. dr. J. Beran, arcibiskup pražský.

Promluvy vždy v 18.30.

Mariánská družina paní a dívek s Mariánskou dru* 
žíncu učitelek u sv. Ignáce dovolují sl zvát! na vý
stavu hodnotných knih, kterou pořádají v Družln- 
slcém sálo v Praze 1L, Ječná ul. čís. 2, I. poschodí .— 
Výstavu zahájí vldp. superior P. Bohumil Plaček T. J. 
v sobotu dne 29. listopadu 1347 o ÍS. hod. — Bude 
otevřena dennč od 9—SOVě hod., Potrvá do S. XII. 1947. 
— Poskytne příležitost k výběru vhodných dárků pro 
děti i dospělé k sv. Mikuláši 1 k vánocům.

Hledá se dobrý varhaník pro větší farnost u Prahy 
(přes 10.000 obyv.), řádný katolík, bezvadné minulosti, 
schopný vésti chrámový sbor, pracovník v katolických 
spolcích. Svobodný má přednost. Zn.: »Hudbou a 
zpěvem k Bohu! - Ihned« adm. t. 1.

Dvě mladé katoličky hledají podnájem kdekoliv 
v Praze. V sobotu rády vypomohou v domácnosti. 
Značka IKA 99 do adm. t. 1.

Ad. Pelikán:' »HRA O DUSI-. Osmé vydání. — 
Málokterá knížka so u nás v dnešním tempu a pH 
nynější změně života dočká osmého vydáni. Kn>Žka 
P. pelikána S. J. »Hra o duší« se ho dočkala. Dopo
ručte a dejte mladým lidem do rukou! Vydalo Ústře
dí SKM, Praha II, Vyšehradská 28. Cena velmi levná, 
28 Kčs brožovaný výtisk, 46 Kčs vázaný.

Vychází scírkevním schválením.
Dobrovol. příspěvky na vydáváni časopisu jsou vítány. 
Vydává Svatováclavská Liga v Praze IV., Hradčanské 
náměstí 8. — Telefon 617-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází týdně. — Předplatné na celý rok 
Kčs 70.—, jednotlivá čísla Kčs 1.50. — Poštovní spoři
telna- Praha 208.401. — Řídl P. Adolf Kajpr T. J. 
s redakč. kruhem. — Odpovědný- zástupce listu Josef 
Bláha. — Používáni novinových známek povoleno 
ředitelstvím pošt a telegrafů. — Dohlédacl pošt, úřad

Praha 25. — Vytiskl Zlvnotlsk v Praze XII /



Dies irae - Den hněvu
Je předvečer 17. listopadu, jeho student

ských obětí. K jejich poctě a k uctěni pa
mátky jiné velké oběti doby hrůzy, kancléře 
metropol, kapituly u sv. Vita, Dr. A. Bořka 
Dohalského se dá vá. ve Smetanově sini Ver- 
diho Requiem. „Dies irae“ zní síní a člověk 
při tom přemýšlí. O čem 7 Prvky křesťanství, 
které se objevily na naší zemi v semitské 

■ Judei a Galilei, oděné do monumentálního 
roucha jazyka Římanů, přelité do tónů ital
ským skladatelem a reprodukované nyní čes
kou hudbou, českým zpěvem, to vše nyní bije 
na brány dupe a vypravuje ti tu o podivu
hodné skladbě naší západní kultury, jak ji 
stnieti tvořila a jak z ní staletí žila.-Kultura 
skvělá, veliká, nesrovnatelné. To není pýcha, 
to je pravda, toto tvrzení. I jinde je kultura, 
ale ne tak úplná, vždycky jen zlomkovitá. 
A najednou přicházejí myšlenky chmurné: co 
bude z této kultury? Nesmete ji příval bar- 
barptví'' 'To je ostatně údělem všeho lidské
ho. Předvečer 17. listopadu, blízkost závěru 
církevního roku s jeho připomínáním Posled
ního soudu, ba i ten zpěv středověké církevní 
sekvence nám vštěpuje, že ze všeho z'bude 
jen favilla; popela troška. Nemůže' škodit 
zamvslit se tedy dnes nad touto pomíjejíc- 
nosti viditelného světa. Třeba na tomto roz
jímání francouzského askety:

„Cčelcm tohoto rozjímám jest pochopili 
nezměrnou velikost Boži, dáti se jí uchvátili 
a takřka zdrtit!. Bůh chce, aby toto jasné 
poznání nás vedlo, aby nám dodávalo útěchy, 
ale zároveň' c.hce, aby nás skrz naskrz pro
niklo, aby nás zdrtilo tak. abychom oněměli, 
cítíce svou nicotu, chabost svých lidských 
názorů a úsudků,.abychom vyznali, že jedině 
On jest veliký.

Pohleďme proto v duchu na konec světa, 
kdy ničivé plameny sžehnou a stráví vše, vše- 
cičko. Všechny ty paláce, ta musea a jejich 
poklady, všechna umělecká díla, vynálezy, 
knihy, Homer, Platon: favilla — popela troš
ka. Moře majestátní, vznešené a bouřlivé, ko
berce kvétá, blankytný vzduch, v němž prou
dí život, v němž tvorstvo zpívá svou jásavou 
píseň: popela troška. Bůh sám je veliký.

Konečně i místa posvěcená ctností a oběť
mi: klášterní síně, katedrály, díla zcela Bohu 
zasvěcená: plátna Angelicova, Summa Tomá
šova, Vyznání Augustinova, Následování 
Krista: popela troška! Jenže plamen z nich 
bude čistší, plamen oběti příjemné a celopalu.

A pak i samé svaté knihy, evangelia, listy 
sv. Pavla, víra, vše to již nebude, Bůh sám 
bude všecko ve všem. On sám je veliký.

Ach, odpoutejme se od tohoto světa, jehož 
podoba, ha sama existence pomíjí, přemozme 
jeho svůdnost silou pravdy. Prosme o světlo, 
v němž bychom poznali, že nic, ale naprosto 
nic z tvorstva hestojí za úvahu, kroniě toho, 
co může býtl prostředkem k, dosažení Boha 
a kromě duší pro Boha stvořených, určených.

A jnk Bůh nenávidí hřích. Vždyť hřích 
jest příčinou i tohoto požáru. Všechna ta 
umělecká veledíla, která sloužila hříchu, pa
láce. v nichž přebývali hříšnici, ba celá pří
roda, jimi poskvrně A: popela troška, popela 
troška I všechny učené knihy p. básně. Bůh 
sám jest veliký.

Pak pohleďme na zástupy andělů a vyvo
lených, na Ježíše Krista, jejich Hlavn a Vůd
ce, Jak vše to přináší a předkládá svému Otci 
a tehdy Deus erit omnia in omnibus. Bůh 
bude všecko ve všem.

Prosme za pochopeni těchto pravd, tak 
zneuznaných, tak zasypaných pod spoustou 
malichernosti a marnosti, pod svatokrádež
nými snahami člověka, jenž chce popřít! 
Boha, obejiti se bez něho, zapomenout! naň. 
Ach. Jaký to zločin!“

Skončíme tedy slovy: „Marnost nad mar
nost a všechno jo mhmrnt.l ?“ Ne, to není 

. účelem tahových rozumění. -Ze všeho toho 
popela vzejde, lepši svět, a'e my v něm bude
me, jen tehdy, budeme-li již nyní mít v sobě 
jeho zárodek, bude-li již nyní v nás aspoň 
v zárodku nový člověk, člověk spravedlnosti, 
lásky a míru. Á tento nový člověk v nás nás 
zbaví nervosního strachu, takže nebudeme na

(Dokončeni ve 4. sloupci dole.)

J. E. Dr Štěpán Trochta
biskup litoměřický,

uděluje po svém svěceni ve velechrámu sv. Vita své první biskupské požehnání.

Služte Pánu s radostí 1
„Senate Domino in laetitia — služte Pánu 

s radostí", to bylo jedno z nejoblibenějších 
hesel sv. Dona Bosca. V salesiánských ústa
vech bývá napsáno nad jevištěm domácího 
divadla - biografu. Jednou jsme áe v Římě 
u Sacro Cuore ptali salesiánského chovance, 
rozpustilého malého kudrnáče: „Jestlipak víš, 
co to znamená: Servite Domino in laetitia?“ 
—' „Sí, si, to znamená: Každou neděli je bio
graf!“

,- Každou neděli je biograf, ale není každou 
neděli svěceni salesiánského biskupa. Na to 
stoji zato přijeti až do Prahy ze všech koutů 
Cech* a Moravy, kam nějak zasahuje sale- 
siánská pedagogická akce, i s vyparáděnými 
kapelami a junáckými oddíly. První salesián- 
ský biskup v CSR, a junácký biskup snad 
první vůbec! A nad to věrný syn valašského 
lidu, jehož slávu musili shlédnouti krajané 
z valašských hor ve svých betlémských kro
jích. Valašské fujary, junácké trubky, sale- 
siánské kapely a v katedrále pražská Schola, 
všechno vyznívá v jediný jubilus: „Servite 
Domino ín laetitia!“

Ale nejen tohle je důvodem k radosti. 
Ke konsekraci vstupuje do katedrály celý 
československý biskupský sbor, dnes již té
měř‘úplný. Již nejsme « nás jako ovce bez 
pastýřů. A dnes dostává apoštolské skládání 
rukou a evangelia pastýř stáda nejopuště
nějšího, místy i nejzvlčilejšího. Ale synové 
Boscovi něco vědí o tom, jak se z vlků dělají 
beránci. Jejich Jeník to viděl hned ve svém 
prvním prorockém snu. A talc je všechno plno 
radostné naděje: Pán činí, aby ta, která byla 
neplodná — Církev v Cechách a najmě v po

Porady biskupského sboru CSR započaly
Podle programu začly biskup:ké porady pr>. 

sebnou pobožnosti k Duchu sv. a k sv. patronům 
českým v kápl svatováclavské v pandě!!, 17. t. 
m. v 15 had. Účastnili se jeli vKdml dlecés t 
biskupové Cech, M-ravy a S ovenska. Pře’sodou 
je arc h'skun pražský, J.' E. hísgre Dr. Jos. Břřan, 
ostatní podle pořadí biskupského ■ syěconí,: Msgre 
Vcj'a'šák ze Spiše, Msgre Cárský z Košic. M-gre 
Gojdlč z Prešova, Msgre Plcha z Hradce Král.. 
M gre Skrabík z Báňské Eystric', Msgre Zela, 
trápit, vikář olomoucký, Msgre Netzey, světicí 
biskup z Nitry, Msgre Skoupý z Brna, Msgre 

hraničí — stala se plesající matkou mnoha 
synů. Nuže: „Servite Domine in laetitia!"

Nezní však jen tóny radostné. Zítra 
je 17. lístQpad. Smutná vzpomínka na ne
dávnou minulost a vážná výstraha do bu
doucnosti! Tak to večer rozvádí nové posvě
cený biskup, skvěle přemáhaje všechnu úna
vu svého velikého dne, v kázání před re
quiem za padlé studenty, jež slouží pražský 
arcibiskup. Dva národní vyznavači z kon
centračních táborů vzpomínají v nejposvát- 
nějšim kostele vlasti na národní mučedníky 
a pomáhají duším bratří, kteří se nedočkali 
vítězství. Je přece jen |ížl:o dívati se na to 
vítězství skepticky při pohledu ňa tyto dva 
biskupy, kteří vyšli tam i té otrokárny. Zno
vu se vnucují na rty slova žalmu 112.:

Kdo jako Bůh, jenž ve výši trůní, 
na nebe, na zemi dolů hledí, 
jenž z prachu pozvedá zesláblého, 
ubožáka z- bláta povznáší, 
aby ho posadil vedle knížat, 
vedle knížat svého národa, 
jenž paní domu, jež není matkou, 
udělá šťastnou matkou dětí? .

Tedy přece i zde je důvod k radostnému 
díkuvzdání a k radostným nadějím. I boho- 
slovci a laičtí studenti z CLA, kteří při obou 
slavnostech konají službu, stejně jako ti ju
náci a saiesiánští muzikanti, ti všichni jsou 
dokladem, že krvavá setba klíčí. Ba i ti padli 
hrdinové jako by k nám všem a zvláště ke 
svým dnešním kolegům volali s výšin věč
nosti: „Servite Domino in laetitia!"

Alexander Heidler.

Hlouch z Českých Budějovic, Msgre Trochta 
z Litoměřic, Msgre Onderek. apošt. administrá
tor z Tčšínska, Msgre Lazik z Trnavy, Msgre 
P-božný. kapit vikář z R ž'avy. Arcibiskup ni
transký, M gre Kftactko se omluvil nemytí. Vlast
ní porady začaly v 15.45 odp. Byl zaslán pozdrav
ný telegram sv. Otci, pasu presidentovi, panu 
předsedovi vlády, a panu min. školství a osvěty, 
jako resortnímu ministru. Na programu ponděl
ní schůze byly otázky týkající Ee kázání, křest, 
cvičení a vyučování náboženství. Zahajovací schů
ze byla skončena v 19,15. Úterní schůze začne 
V 8,30 donoL

Jan Zahradníček:

K biskupskému svěcení
Slavný katolický básník oslavil povýše: í syna 

Dona Boská na biskupský stolec litoměřický .é- 
mlto verši.

Vkládáni rukou
prouue nepřetržitý 
milosti ti, é .
oa. p, oop^.utku slunečného —

Vkládání rukou na čela nová a nová 
pto rozryvnou po-řeou obnovy 
spěla unaveného svitem —

V sršeni pšeničné záře 
z ohnisek svatostánků 
ustavičné spájení společenství 
rozbíjeného nárazy zloby, 
aby všude 
za dveřmi domácnosti i venku 
na stožárech vétrů 
přes klikyháky rouháni a vzpoury 
vismo úmluvy prvotné 
v'nepomíjejících barvách Krista Kapitána 
číst bylo mošno — 

Když klesají ruce lidem i andělům, 
tak mnphou ránu je převázat třeba, 
vody podali i otevřít okno, 
ty přicházíš 
čekan i neočekáván 
po meči i po přeslici jsa z přízně 
s páni- Chudobou •
vždy, znovu sesazovanou 
a'rr.vu nastolovanou vládkyni světa, 
který sl nemůže zvyknout na její radost 
a pralo vyhledává dynas.ie stále chšnur nější. 
stále krutější —‘

Ty přicházíš, 
aby se .novu potvrdilo, 
že Láska si .vybírá nástroje nejlepš; 
z toho, co už bylo mezi.smetím 
u mílo se spálit 
jak odpadky k ničemu —

-. aby se znovu potvrdilo, 
že Duch vane, kde chce 
a probouzí, co se už mrtvé zdálo, 
zatím ca Nabuchodonoři 
minuli i příští 
hmoždl se v své síle neohrabané 
zanikajíce jako dým.

Ty přicházíš.
zatím co celý svět,se dal .iředméstím opuštěným 
se zástupy děti bez přístřeší, kterým hrozí zkáza 
Rády by se vrátily, ale nevědí, odkud přišly. 
Očekávají nové Dony .Bosky 
s jejich nevinnými kouzly slitovnosti vynalézavé, 
s jejich andělským, pochopením pro slabost 

zatvrzelou,
«í inéíf !»$ piiye.ätna
jen nepozorovaně 
a jako by sí hrála 
do vrat Církve, 
nežli je archanděl 
přirazí s třesknutím posledním 
a bude pozdě-
a bude slyšet pláč neslyšitelný 
pro svitlo, jež zhaslo.

Co je io fanatismus?
Beknete: divná otázka. Ale nedávno jsem do

stal dopis: *Budete-Il moci, napište O tom článek, 
co je to vlastně fanatismus*. .Je míněn samo
zřejmě náboženský, katolický fanatismus. A pisa- 
te. pak vykládá, proč re na to ptá: Casto mi lidí 
líhají. když uplatňuji a chci uplatňovali křesťan
ská názory opravdu vážně, že jsem fana’.'k. Já 
vím, že fanatismus je něco temného, něco z pod
vědomí. něco, co se neřídí rozumem, ale jen váš
ní. Ale přece snad nelze srovnávali katolického 
křesťana, který jisti každému n's'e je’--> sv~- 
bodu. s nějakým vyznavačem Iťsmu. Jaká to 
urážka. >To se nesmí tak brát, to n‘smi člověk 
být takovým fanatikem.« tak slyším každou 
chvil]. Mami opakuji, ,že mnohé. věc! se musí 
brát vážně, že nikam nedojdeme s polovlčat-sfí. 
Nepsal bych tento dopis, kdyby ml byl druhý 
člověk lhostejný, ale.chci přece jen mít jasro. že 
důsledné á opravdové chápáni a provádění kato
lických ■ zásad nenf fanatismus.

Z dopisuje vidět, že jeho pisatel nepotřebnje 
již mnoho -poučováni. Chápe velmi jasně, co fa
natismus jé a co nenf.

Fanatismus bývá plodem určité povahové 
struktury, kterou si už člověk do života přináší, 
kterou si nedává, kterou ovšem přece jen můča 
zušlechťovat a ovládat, protože jinak bychom 
ťosně’1 k ponřěni svebodné vůle vůbec, musili b”- 
ch:m říci, ža nikdo nemůže za -to. jaký je, to 
znamená, že-všechno je nutné. Tedy onen pova
hový přínos pozůs‘ává rozumově ve sklonu k jed
nostrannému chápání věcí, .p-kud se týče pak 
vůle a citu, bývá tó nesnrávná přím čarost, <!• 
níž se může mísit netrpělivost, panovačnost, ne
chuť snášott cokoliv, co se nám nelibí, co neuzná
váme zaf správné atd. Mohou být fanatici dobra 
a fanatici zla. Ovšem, těch fonetiků dobra je asi 
méně jeba si jich méně všímáme: dobrých věcí 
si vždycky méně všímáme, protože je považujeme 
za samozřejmé, ■ tak jako sl nevšímáme různých 
svých orgánů a nevíme ani. že je máme, pokud 
jsou v pořádku, pokud jsou zdravé. I tento d-brý 
fan-1 ismus pochází z rozumové jednostrannosti. 
Jeho vyznavač totiž nechce vidět, že jsou skuteč-

(Pokračování na str. 2. i

(Dokončeni z 1. sloupce.)

vývoj hleděti s ochromenou rešignovaností, 
nýbrž s klidem lidí, kteří še plaví na lodi 
sice strašně zmítané, ale kteří mají jistotu, že 
ta loď se’ nemůže potopit, což je naplňuje 
zvláštní rozkoší a velkou, jiným, nevěřícím, 
nepochopitelnou odvahou. ak.
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Co je io' fanatismus?
(Dokončeni ze str. I.)

ně na světě zlí lidé, kterými nepohne ani největ
ší ušlechtilost a obětavost, kteři dovedou ukřižo
vat i Srdce Ncjsvětějšf. Slabost rozumu, htou- 
post, je vůbec největším ziem lidstva, hlavní pří
činou jeho tragedii. Proti takové hlouposti i »'bo
hové nadarmo bojuji«. Tam, kde se silná, divoká 
vůle pojí s chabým lozumem, slabým vozatajem, 
končívá to obyčejně strašnou katastrofou. Na
proti tomu jasný rozum dovede i po S3be větším 
bloudění přece jen zase nalézt správnou cestu.

I to ovšem zase je jen částečné pravda, přes
tože právě v těchto věcech, ve zkoumání posled
ních a nejh.ubších pohnutek lidského jednání na- 
rážíváme na tajemství nejtemnější a nejneroziuš- 
titelnějšw která mají původ v prvním dějinném 
hříchu: hříchu andě.ú, jenž stvořil peklo. A přece 
tito andělé měli nesmírně jasnější rozum než kte- 

*rýkoliv z našicn geniů, naprosto jasně poznávali 
své postavení 1 důsledky svého činu, své vzpoury. 
A přece se k ní rozhodil. Proč? Jak jsem řekl: 
tajemství nejtemnější toto tajemství špatnosti ä 
zle by. mystérium ínlquitatfs, jak to nazývá šv. 
Pavel.

Nedostatek lásky je základní důvod každého 
hříchu a každé zvrácenosti, tedy 1 fanatismu. Ne
dostatek oné lásky, jc-jíž vlastnosti popisuje sV.. 
Tavel ve své slavné velepísni lásky v prvním 
listě ke Korintským. Fanátik je tyranizován svou 
myšlenkou, svou představou, pro kterou neVidí 
živého člověka, jeho křehkost, jeho odlišnost chá
pání, nedovede, se ji přizpůsobit a tak jej tjrra- 
nisuje mnohdy s přesvědčením, že mu prokazuje 
dobrodiní. Takovými tyrany z fanatismu mohou 
být rodiče vttči svým dětem stejně jako učitelé, 
kteři takřka násilím vnucují svým žákům třeba 
nejkrásnéjší a nejněžnější verše, stejně jako celé 
armády; které ohněm a mečem zamýšlejí při
nášet spásu národům.

Každý z nás je v nebezpečí fanatismu. Která
koliv z našich ctností se můžf ve fanatismus 
zvrhnout, na př. naše věrnost zásadám, naše ne
ochvějné přesvědčení o jejich pravdivosti. Jak 
snadno může přejít v nedůtklivost, v podezíravost, 
v tvrdost.

Jediným neomylným lékem je pravá, rozumná 
zbožnost, která prakticky věří. Že Bůh je věč
ný a že má proto dost času, že nepotřebuje spě
chat, která sice nepochybuje o přítomnosti zla 
ve světě, ví však, že dobro nlá převahu, že už 
teď má převahu a že bude mít definitivně pře
vahu na konci věků, která sl vzpomíná na podo
benství o kvasu, o semeni hořčičném a o jiných 
podobných podobenstvích, jež všechna vštěpují 
ideu organičaesti, přirozeného, pozvolného vzrůs
tu, vývoje, jenž vylučuje násilí, protože Je si jist 
svým konečným vítězstvím, která se upřímně za
mýšlí nad příkladem Kristovým, nad tím, jak 
kárá své dva apoštoly, Jakuba a Jana, kteří chtějí 
Samaritány obracet ohněm z nebe, především 
nad jého nevyčerpatelnou trpělivostí, s kterou po 
věky přebývá s námi v Eucharistii, snáší rouhání 
a urážky od jedněch, lhostejnost a bezmyšlenko
vitost od druhých, jedněm i druhým na vzdory 
setrvává s námi a tiše ale nezadržitelné dokončuje 
svůj úkol Spasitele. ak.

Říjnové číslo čtrnáctého ročníku Akoťdti, redigo
vaného Janem Zahradníčkem, přináší kromě úvodní 
časové stati, která bude od nynčjšká v čele každého 
Čísla a kterou tentokrát tvoří rozbor Cervánovy bro
žury o české zbožnosti od Jindřicha Plavce, dvé ukáz
ky z domácí tvorby prozaické, obé nevšední a nové 
svým viděním i stylem, a to Ladislava Nováka Šustot 
smrti a Cyrila' Vochozy Dům u cesty. Důle jsou otiš
těny příklady ze starší francouzské poesie, pořízené 
J. Slavíkem a G. Franciem, 1 překlad závažné před
nášky Ch. Du Boéc: Život a literatura. Octne poXrtám- 
ky jsou věnovány polemikám a kulturné-pOlltíckýfft 
glosám, rubrlká o knihách, tentokrát pro nedostatek 
místa skromná, recensuje tři význačné novinky. — 
Redakce připravuje dvojčíslo Akordu (3—♦) s bohatým 
obsahem, které vyjde 10. prosince.

* Dvě mladě katolicky hlídají podnájem kdekoliv 
v Praze, v sobotu rády vypomohou -é domácnosti. 
Značka tKA 89 do adm. t. 1. * ■

:-----------------------------------------------

Graham Greene:

Moc a sláva
Pfintíime několik scén ze slavného románu, 

jenž právě vyšel v nakladatelství Vyšehrad. 
V první scéně hovoří s hrdinou románu poručík, 
typ fanatického nšvěrce. jenž je přesvědčen, že 
dělá největší dobrodiní lidstvu tím. že s jeho 
mysli vyhlazuje každou vzpomínku na Boha, 
člověk, jenž neúprosně šel po stopě tohoto po
sledního kněze v atheistickém Mexiku, zatkl jej 
a přivedl na popravu, jenž však nakonec je sám 
rozechvěn velikostí jeho: viry, takie mu dokonce 
proti zákonu šel shánět Zpovědníka druhého 
zbývajícího kněze. který se podrobil a oienil se, 
a rovněž tak proti zákonu inu dal alkohol.

' *
Poručík otevřel' dveře cely. Uvnitř byla 

hustá tma. Zavřel za sébou pečlivě dvéře a 
zamkl íe. Drže! ruku na revolveru a řekl: »Ne
chce přijít.« Schoulená postavička ve tmě —> to 
byl kněz. Skrčil se na zemi jako dítě při hře a 
řekl: »Myslíte — ne dnes večer?« »tíhei říci, že 
nechce přijít vůbec:« Chvílí bylo ticho. Ize-lí mlu
vit o tichu někde, kde je neustálé slyšet bzůčénf 
moskytů a malé praskavé nárazy brouků na zdi. 
Konečně kněz řekl: »Asi se bál...« »Jeho žena 
mu to nechtěla dovolit.«

»Chudák«. Chtěl se zasmát, ale žádný zvuk 
nemohl být Ubožejší než ten nesmělý pokus. 
Hlava mu klesla mezi kolena; vypadal, jako by 
byl všechno opustil, a byl vším opuštěn. '

Poručík řekl: »Měl byste raději zvědět všechno. 
Soudili vás a odsoudili.« »Což jsem nemohl být 
přítomen své vlastní při?«

»Bylo by to dopadlo stejně.«
»Át»..« Mlčel a připravoval si postoj. Pák se 

zeptal s předstíranou veselostí: >A kdy. smím-1! 
se ptát.. ■?«

»Žitrá.« Rychlá a krátká odpověď mu zne
možnila přetvářku. Hlava mu zase sklesla a po
kud bylo lze ve tmě vidět kousal si nehty.

Těžkosti s mládím
»Před každým podnikem,« píše ml zkušený 

pracovník mezi mládeží, »mají samozřejmé sami 
tolik nápadů a plánů, že jsou tím opojeni a nad
šeni. Kdepak si dát poradit! — Potom ovšem 
zůstanou plány jen plány, většinou se nic neudělá 
a nepřipraví a musí se improvisor^t . . .«

A jiný se přijde ptát na půjčovnu krojů. Je 
ta pan faiář, duchovni rádce. »Víte, ono se říká, 
založte si katolickou akci. Ale založlte-li ii. zna
mená to, že se musíte starat ještě i o půjčovny 
krojů, protože co Neuděláte sám. to není.«

Jsou to snad jen stížnosti pánů farářů? Při
šel ke mně laik, pracovník z nenáboženská orga- 
nisace mládeže. »Znám je,« fiká, »ke mně jich 
přijde také dost. Řeči mají mnoho, plánů á kri
tik také. Já se jich však ptávám: A cos doposnd 
udělal ty? Ne, kde jsi velkolepě řečnil, alé kolik 
vývěsních skřínek jsi zařídil, kolik nových členů 
získal, kolik krajů zorgarlsoval ? A bývá ko
nec. Většinou mně na to nemohou odpovědět.«

Křelinova Vlasta.
Ve svém posledním románu »Můj otec kapi

tán« nám liči František Křelina jednu z těchto 
mladých, Vlastu. »Ještě chvíli odpočívá. Pak zas 
jde. Nejdřív mezi domky, potom mezi zahradami, 
1 železniční koleje překročila ... A ještě doufá: 
kdyby byla zabloudila, kdyby odbočila nespráv
nou cestou, nezbylo by ji něž se vrátit a snad by 
Marii potkala . . .<

A o kuš dál: »Milá Anlnko. teprv navečer .se 
vrátila k svému psaní a nejdřív sl přcčtla, co 
v poledne napsala, ostatně nic jiného než ta dvě 
slova! Uchopila tužku, musí dnes stůj co stůj do
psat tohle psaní, Jinak by se tu Anlnka mohla 
znenadání doopravdy objevit, Jak na nádraží slí
dívala. Proč nenapsala dřív! Ano, mě’a psát hned 
první den, jenž» ona to schválně odkládala. Až 
v sobotu, řikela sl, až v sobota napíšu Anhice 
psaní. Proč ? Zítra je neděle, a kdyby přece vá
hala. musí s dopisem na poštu: kdyby paní byla 
zvědavá, řekne ji, že jde do kostela ...«

Takoyá je Vlasta. Stále se odhodlává, nezapo
míná. nýbrž všechny možnosti do daleké budouc
nosti promýšlí, ale Stále nic nedělá. Neví snad o 
tom? I ví. »Také ona m'čf « čteme dál. »Co si 
myslí? Mohla jsem tu být zatím z kostela zpát
ky; obojí bych byla dokázala, teď tu zbůhdarma 
stojím. Promeškala možná poslední příležitost — 
. . . Ještě še chce vymlouvat, že sem přijela jen 
n-. žně? A když jaem se strojila a stafmka tri 
přinesla botky, nelekla jsem se toho? O. Bože 
můj. vždyť já se chystala, a přece jsem doufala, 
že mě něco zastaví, něco zdrži, že se ml v posled- 

‘nl chvíli postaví něco v cestu, jaká llcoměrnost 
nesmírně falešná byla v mém spěchu! I teď bych 
ještě mohla jit a ne tu stát, proč se tedy ještě1 
ohlížím, co mě drží . . .?<

Tak zachycuje duši mládí Křelina ve svém 
novém románě.

A správně jl zachycuje. Duše mladého člově
ka je plná. Plná možností. Všechny jsou krásné, 
všechny lákají — a mladý člověk se nemůže pro 
žádnou rozhodnout, protože by pro jednu musel 
opustí*-všechny ostatní.

ífláíí je v»tom podobné umělci. Jeho darem 
je také vnitřní bohatství, mnrhost možností — ale 
jeho úkolem je výběr a volba, přelití mnohotvár
nosti do konkrétnosti, ovšem- konkrétnosti plné á 
dynamické. protOžd byla vyvolena a protože za ní 
stojí tolik' možnosti.

Pomáhat.
Naším úkolem je mládeži pomáhat, aby do

vedla totéž, co dovede umělec. Ovšem pomáhat 
tak. jak se pomáhá lidem, t. j. bytostem, které 
jednají samy, zevnitř a ne zvenčí.

Všimněme si zas, jak ir Křellny pomáhá Vlastě 
stařenka. Pozoruje, nebo spíš jen vytuší Vlastin 
úriíyšl 1 její váháni. Ale nenapomíná ji, nepovzbu
zuje slovy, ňýbrž vezme její botky-a ryčhle je 
»pfeäoustne«, aby Vlasta »nepřišla pozdě«.

To je psychologické a správné. Pomáhat mla
dému člověku od nesčíslných a mnohotvárných

POručik řekl: »Je to hloupé být sám v takové 
riocí. Kdybyste sí přál, abychom vás převedli do 
společné čely ..•«’’

»Ne. ne. Chtěl bych být raději sám. Mám 
ještě mnoho co dělat.« Hlas mu selhal jako by 
měl těžký chrapot. Zhluboka povzdechl: »Tolik, 
o čem přemýšlet.« »Chtěl bych pro vás něco 
udělal,« řekl poručík. »Přinesl jsem vám trochu 
brandy.«

»Proti zákonu?«
»Anö.«
»Je to od vás velmi hezké.« Uchopil lahvičku. 

»Myslím si, že vy byste toho nepotřeboval. -Ale 
iá se vždycky bál bolest!.«
■ »Jednou mušime umřít.« řekl poručík. »Mys
lím. že je zcela lhostejné, kdy.« »Jste dobrý člo
věk. Nemusíte se ničeho bát.«

»Máte někdy divné nápady,« mrze! se poru
čík; »někdy cltim. že mě jenom chcete přemluvit«

»Přemluvit? K čemu’«
»Och, třebas abych vás nechal utéci — nebo 

abych uvěřil ve Svatou Církev katolickou, v ob
cováni svátých... jak jde'dál to říkáni?«

»V odpuštění hříchů.«
»Tomu příliš nevěříte, co?«
»Och, aho. věřím,« řekl malý muž. tvrdošíjně.
»Tak čeho se bojíte?«
»Nejsem nevědomý, jak vidite. Věděl jsem 

vždycky, co dělám. A nemohu si Sám dáti roz
hřešení-«

»Byl by v tom tak velký rozdíl, kdyby byl 
otec José přisel?«

Musil dlouho čekat na odpověď a pak. když 
se ozvala, jí nerozuměl: »Jiný člověk... je to 
lehčí...»

»Nemojiu pro vás už nic jiného udělat?«
»Ne. Nic.«
Poručík znovu otevřel dveře a mechanicky 

položil ruku na revolver. Cítil rozladěnost, jako 
by teď. když poslední kněz byl pod zámkem, už 
nébylo nic o čém by mohl přemvšlet. Zdálo se 
tou. že pružina iednáni se zlomilá. Vzpomínal 
na týdny pronásledování jako na šťastný čas,

možností ke konkrétnosti, ale pomáhat tak, aby 
se mladý člověk rozhodoval sám. aby se sám očis
ťoval od všech »kdyby« a »kéž«, aby se sám 
vzdával pouhých možnosti a nacházel pevnou sku
tečnost. •

Křelinova Vlasta tak roste. Proto také není 
Jen' plmprlátkem a figurkou — jak tomu často 
v »dobťých«, t. j. výchovných knihách bývá — 
nýbrž živou a skutečnou Osobou. I v tom se Vlasta 
a každý dobře vedený mladý člověk podobá uměl
ci, že roste zevnitř a že je »puzen«, ovšem sám 
sebou a svým vlastním jádrem, které mu nedá
vá, aby se sám sobě zpronevěřil.

* t
Dnešní mládež.
Všeobecně se má za to, že. u dnešní mládeže je 

právě ono vnitřní »puzení« ke skutečnosti a k vý
razu vyhraněnější než tomu bylo kdykoli jindy. 
I František Stuchlý tak charakterizuje soudobou 
mládež ve studil »Mládež včera, dnes a zítra«. 
Pro mládí po minulé světové válce se mu zdá cha
rakteristická poesie jako zápal, vědomí vnitřní 
hodnoty a svobody, pro mládež třicátých až osma- 
třicátých let objevení přírody, pro válečnou ge
neraci někdy jen prázdně a teatrální, ale někdy 
i opravdové gesto a pro dnešní mládež budování, 
a čin, vědomí a uchopení, odpovědnosti za svět a 
skutečnost.

Je samozřejmé, že takový povšechný pohled 
zjednodušuje a tím zkresluje. Ale něco už na ť m 
bude, nějak tak niuslme dnsánlho mověka a pře
devším dnoéniho mladého člověka chápat.

Nechoďme tedy dnešní mládeži s poesií — 
nemyslím ji jako dílo, nýbrž jen jako možnost — 
tedy se sněním a melodlčnou citovostí, veďme ji 
ke skutečností a ke konkrétnímu výrazu nespo
četných možností. Ale nemějme na nl ani uchystán 
celý system pravidel a pouček, neopakujme mlá
dež! lyto suché poučky do omrzení a nechtějme, 
aby mladý člověk nezakolísal a nepostál nerozhod
nut, nýbrž pomáhejme jen jemné a zpovzdálí jako 
Křelinova stařenka, aby mládež našla cestu ke 
skutečnosti sama a aby naála svou.

»Všichni to máte v sobě«.
Ještě něčeho sl musíme u KřeUny všimnout. 

Celý děj románu je vlastně zhuštěn v poměru 
Vlasty k spolužačce Marii. A je to bolestný po
měr, obě dcery kapitánů, jsou si velmi blízko, 
ale náhodné nepochopení je rozděluje stále víc. 
Nakonec jsou sl už velmi blízko, Vlasta vlastně 
zachránila Mariina otce, Vlasta nese Marl! po
selství, bez něhož by ona nemohla žít — ale tu 
přijde největší krlse a obé cítí, že se mohou ne
návratně rozejít.

žebrání torny stařenka. »Ta to snad též všech
no uviděla I uslýšela, ze své nevědomosti Jako J'ní 
pro svou chytrost poznala v jejím mlčeni ůpěnll- 
vcst i velký žal. Vlastě náhle řekla vztáhnuvši do 
vzduchu svou berli: Neubližuj. Této děvečce ne
ubližuj. Všichni to máte v sobě . . . A ty. ty . . . 
ty sama se nedovedeš přiznat k svému žalu!«

Bylo to ták. Vlasta v sobě dusila a jen pro 
sebe samu sí střežila svou velikou Životní bolest, 
ztrátu otce a její prožíváni. A odtud rostla všech
na nedorozumění. Bylo potřeba I zde se otevřít, 
i zde najit výraz a cestu, z nitra ven a všechno 
bylo jiné. ,

Nfchybí jistě bolestných nedorozumění mez! 
mladými a námi, nechybí jich ani mezi mladými 
navzájem. »Všichni jto mají v sobě«, všichni něco 
dusí a tak trochu st í — vždyť slastný světobol 
patřfval vždycky k charakteristikám mládl . — 
hájí a pěstuji sležený á zpečený kus bolesti, a 
proto se nedorozumění množí.

Dokud se U tedy nepodaří — a trvá to nékdy 
dlouho — získat si tolik důvěry a vykouzlit tako
vou chvilku, aby tl mladá duše otevřela a svě
řila i bolavé dno Své duše, mamě se namáháš a 
mladou duši zevnitř nepostavíš.

To musíš dovést át’ jsi otec nebo matka, strýc 
nebo teta, vychová tel nebo zpovědník — neboť jen 
tak budeš tím, čím jsi, plným jménem a prá
vem. P. F. Mikulášek T. J.

který teď minu! navždy. Měl bezdůvodný pocit, 
že život ze světa vyprchal. Řekl s trpkou vlídností 
(nemohl v sobě vzbudit nenávist k tomu malému 
shrbenému muži): '

»Pokuste sé lisflout!«
Zavíral dveře, když se ozva! tlumený hlas: 

»Poručíku!«
»Ano.«’
»Viděl Jste střílet lidi. Lidi jako jsem já.« 
»Ano.«

»Trvá bolest — dlouho?«
»Ne ne. Vteřinu.« řekl drsné, zavřel dveře 

a prošel obílenou chodbou.
*

Když se tekutina dotkla jeho jazyka, vzpoo, 
mněl sí na své dítě, jak vstoupilo ze slunečního 
žáru; na vzdorný, nešťastný, přemoudřelý obli
čej. Řekl: »0 Bože, pomoz jt! Zavrhni mne, za
sloužím si to. ale jí dej život věčný!« To byla 
láska kterou měl cítit ke každé duši na světě: 
všechen jeho strach a touha po spáse se soustře
dily nespravedlivě na jediné dítě. Dal se do plá
če, iako by musil přihlížet, jak se topí pomalu 
u samého břehu, protože zapomněl plavat. Myslil 
si: Tak bych měl cítit stále pro každého, a po
koušel se obrátit Svou Mysl k míšenci, k poru
číkovi. ba i k den listoví, s kterým kdysi chvilku 
poseděl, k dítěti v banánové stanici, vyvolávaje 
dlouhý řetěz tváři, které naléhaly na jeho po
zornost. iako bv to byly těžké dveře, iež se ne
chtějí pohnout. Protože ti všichni byli také v ne
bezpečí. »Bože, pomoz jim.« modlil se. ale v oka
mžiku modlitby sklouzly jeho myšlenky zpět 
k dítěti na smetiště, a věděl, že se modlí jen za 
ně. Zase hřích.

*
Nspil se znovu pálenky a vstal; křeč mu pů

sobila bolest; došel pomalu ke dveřím a díval se 
na horké náměstí, zalité měsíčním světlem. Vi
dě! policisty, spící v jejich Sítích; jedén z nich 
nemohl spát a líně se houpal sem a tam sem 
a tam Všude bylo zvláštní ticho, dokonce i* 
v ostatních celách; jako by se celý svět taktně

Co dělal Vatikán 
za války?

Nic není pro katolíka v palbě pomluv víta
nější, nežli dokumentární dílo, jaké sepsal ně
kdejší francouzský vyslanec v Praze Charles 
Rou\: Huil ans au Vatican. »Osm let ve Vatikánu« 

, představuje dobu, kdy zastupoval francouzskou 
republiku u sv. Stolice a jednal s Piem XI.» s je
ho státní sekretářem P&cettim, a pak s tímto, 
povýšeným na papeže Pia XII. Doba sama dává 
tušit, kolem čeho se točily politické starosti 
francouzského zástupce u papeže: kolem hrozby, 
kterou novopohanské Německo znamenalo pro 
své sousedy, kolem vzrůstající závislosti, kterou 
vůči němu projevovala fašistická Itálie, a kolem 

i blížící se války. •
Kniha je tím poučnější, že je naprosto prav

divá. Autor, takto i se svou rodinou účastník od- 
i boje, nepěstuje dodatečný lacL»ý antifašismus» 

nezastírá nikterak, že v rámci francouzské di
plomacie Usiloval fašistickou vládu získat na 

í stranu míru, a updobně nezastírá a nezkresluje 
mírové snahy Vatikánu. Nad tím se snad ně
kteří farizeové pohorší. Jsou lUé, kteří považují 
za samozřejmé, když se nčktera světová velmoc 
snažila uchránit svou zemi před hrůzami naci
stického vpádu třeba jednáním v předvečer vál
ky. ale nemohou odpustit Vatikánu, že tento čty- 
řicetihektarový stát nevyhlásil pri první příle
žitosti Hitlerovi otevřený boj. I tyto ^farizeje bu
de zajímat líčeni., kterak si Pius XI. přivodil smrt 
když nemocen a znaven pracoval do noci na pro
ti fašistickém projevu. Ale celá politika Vatikánu 
byTa vždy, mírová. I s tak vyloženě prokatolic- 
kým režimem, jaker bylo monarchie. Karaďordě- 
vicú se Vatikán snažil mit slušné styky a nepod
pořit Paveličovu chorvatskou emigraci. Podobně 
když Franco už obléhal Madrid, Vatikán pone
chal svého nuncia u republikánů, dokud tento 
aspoň nebyl ohrožen na životě. Ty a různé jiné 

' detaily najdete v této zajímavé knize vylíčeny; 
1 vydal ji letos Flammarion. O tom, jak papežovo 

smýšleli a Jednali vůči nacismu, na čí straně 
stála moc jejich modlitby a požehnání, nikdo po 
jejím přečtení nezapochybuje. A' nebyly to sn3d 
modlitby a požehnáni tajná! Ve chvíli, kdy se 
zhroutilo- Polsko a západní velmoci trávily čaA 
»legrační válkou« a druhá fronta byla ještě da
leká. vlastně ani fronty žádné nikde nebylo, pa
pež dal svůj rozhlas k disposici polským běžen- 
eúm a sám k nim mluvil slovy sice kněžskými a 
ne vojáckými. ale dostatečně .jasnými. Ne, tyto 

‘ děje jsou Jednoznačné. — Českého čtenáře bude 
zajímat, jak autor i v Římě pracoval pro Česko
slovensko; vahou francouzského vlivu podporo
val různá česká přání, a Vatikán jim vyhovovat 
Stoji za čtení! K. S.

Knihy Jana Čepa
jiokshí i nutrite« i it it ut li ti tEiKfci trui

• Děravý plášť
184 stran, brožované Křs 69.—, vázaně Kís 81.—

• Letnice
168 stran, brožované Kč« 70.—, vítané Kčs 92.—

• Hranice stínu
258 straň, brožované Kčs 90.—, vítané Kčs 112.— 

TO jsou 'knihy, které mají c-o Heil 
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obrátil zády, alby ho neviděl umírat. Tápal podél 
stěny až do nejzazšího kouta; usedl s lahvi mezi 
koleny. Myslil si: kdybych nebyl býval tak zby
tečný. zbytečný . •. Těch osm tvrdých beznaděj
ných let mu připadalo jako karikatura služby: 
několikeré podáváni Těla Páně, několikeré sly
šeni zpovědí a špatný příklad bez konce. Myslil 

'sí: kdybych mohl přívésti aspoň jedinou duši, 
abych mohl říci: Hle. co jsem získal... Jíní za 
něho umírali; zasloužilí si světce a příchuť hoř
kosti se mu vloudila do myšlenek že Bůh ne. 
uz.oal za vhodné «poslali jim nějakého.

*
Když Se probudil, svítalo. Vzbudil se s ohrom

ným pocitem naděje, která ho však při prvnim 
pohledu na vězeňský dvůr náhle a úplně opus
tila. Bylo to jitro před jeho smrtí. Choulil se 
na podlaze s prázdnou la*zl od kořalky v ruce 
a snažil se vzpomenout si na nějaký projev lí
tosti. »O Bože lituji yšech svých hříchů a pro
sím za odpuštěni... ukřižovaly... zaslouží tvých 
strašnven trestá-« Pletl se. jeho mysl se zabý
vala jinými věcmi: nebyla to dobrá smrt, za-kte
rou se lidé vždy mají modliti. Na zdi cely zpo
zoroval vlastni sjin: zdá! se vylekaný, směšný 
a nedůležitý. Jaké to bylo 'bláznovství, domnívat 
se. že je dost silný, aby zůstal, když jiní utekli! 
Jaký isem to nemožný chlap, myslil sl. a jak 
neužitečný! Pro nikoho jsem nic neudělal. Prá
vě tak dobře mohl nikdy nežít. Jeho rodiče byli 
mrtvi — sám brzy nebude ani vzpomínkou — 
snad přece jen nebyl opravdu zralý pro peklo. 
Slzy mu stékaly po tvářích: v té chvílí se nebál 
zatraceni -* i strach před bolesti ustoupil do po
zadí. Cítil jen nesmírné zklamání, že musí jít 
k Bohu s prázdnýma rukama, aniž kdy vůbec 
něco vykonal. V té chvíli se mu zdálo, že by bý
valo bylo velmi lehké vést svátý život. Bylo 
k tomu třoba ien trochu sebezapření a trochu 
odvahy. Podoba! se člověku který se minul se 
štěstím o několik vteřin na smluveném místě. 
Teď věděl, že vlastně to byla jen jediná věc. 
kteřá měla cenu — být! svátý.



Holandsko vede
P. Matouš Punt je členem kongregace kalasan- 

tínň, která se stará duchovně o dělnicko* mládež. 
Jeho život je dost pestrý: Jc Holanďan. který ve 
své kongregaci působil ve Vídni. Působil tam až 
do příchodu načíst* v březnu 1938. Potom odešed- 
do Československa, do Kročehlav, což je Jedna, 
část dělnického Kladna. Začal se učit. česky. což 
není maličkost, Samo sebou to není maličkost, 
protone je to dřino, a kromě toho to tehdy v r. 
1938. kdy nad námi nacistické nebezpečí tížilo 
tak neodvratně, bylo skoro hrdinstvínt. A P. Punt 
se naučil česky dokonale, takže mohl skvěle pů
sobit na tak zv. rudém Kladensku. Jeho útěk

Jaký celkový dojem o náboženském životě va
šich krajanů Jste aí odnášel do Československá?

Mohu říci. že několikatýdenni pobyt v mé 
vlasti dal ml více, než exercicie. By 1-1 i nábožen
ský’ život našich katolíků před poslední válkou 
dobrý, jest nyní velmi dobrý. Všude je vidět Čilý 
náboženský život. Lidé chodí tu tak do kostela, 
jako v Cechách do biografu. Chodí do kostela ra
dostné. necítí to jako nějaké břemeno. Žije se 
lehce a radostně. A právě moji krajané to dobře 
ví, že pravá radost vyvěrá z duchovního života.- 
Nechci tmi říci, že by opovrhovali uměním, divad
lem. filmem, sportem. To ne. Ale nedají se těmito 
druhořadými dobr/ plně ovládnout. — Typické 
pro život v městech i na venkově jsou děti. Všude 
hodně dětí. I v kostele je hodně dětí! Je to něco 
imposantního, denně Školní bohoslužby! Na vícero 
místech jsem byl svědkem, jak vý všední dny i 
tří kněží podávali dětem svaté přijímání. Vyučo
vání ovšem začíná až v 9 hodin.

Jak fo vypadá se školstvem f
Kromě státních škol, kam chodi děti bezkon

fesijní a různých menších náboženských společ-« 
ností. existuje vyspělé školství církevní katolické 
i protestantské. Každé katolické dítě chodí do ka
tolické školy. Církevní školství vlastni všechny 
typy škol. Rodiče tu dobře chápou, že je to jejich 
nezclzitelné právo určovat výchovu svého dítěte. 
Důležitá skutečnost: na počátku tohoto století na
vštěvovala jen jedna třetina holandekých dětí cír
kevní školy, dnes dvě třetiny! Co jest ovšem nej
důležitější, že duch Školy je katolický. Učitelé, 
a to i světští,- jsou praktickými katolíky, učebni
ce mají náboženský podklad. Denně první půl ho
diny ve škole vyučuje náboženství třídní učitel, 
jinak dochází ještě dvakráte týdně kněz.

Myslím, že tu musí být i krásný rodinný život Ť

Rodinný život jest mnohem silnější, než zde 
v Cechách. Řediny jsou u nás zdravé, neboť bu
duji na zdravé morálce. Mladí lidé neznají kom
promisu ve věci početných rodin. Říkají: Raději 
s desíti détmi do Hebe, ňež s jedním utraceným 
do pekla. Šestičlenná rodina jest průměrným zje
vem. Je tu málo rozvodů! Je to hlavně proto, Že 
již celková výchova mladých lidi směřuje k za
ložení řádné rodiny. Söatky se neuzavirajl tak 
bezhlavě, jak se to často stává ,u vás. Krásný jest 
1 rodinný život. 8polečná modlitba ráno, večer, 
před jídlem a po něm je samozřejmou věcí. Čle
nové rodiny se společné modlí před jídlem, i když 
jsou někde venku na výletě, v restauraci, ve vla
ku. Sám jsem byl svědkem takové krásné večerní 
modlitby. Před půlnocí, v Holandsku se Chodi poz
dě spát, otec s celou rodinou poklekl, pomodlili se 
celý růženec, litanii loretánskou, modlitbu k sv. 
Josefu, ježto byl měsíc říjen. Připomínám,, že to 
byla velíce inteligentní rodina.

RNDr. Artur Pavelka:

Vzrůstající pohotovost 
k činům '
K intronisacl J. E. Mons. ŤhDra Stepána Troch ty.

Statisíce se hlásí k Desateru v našich zemích, 
l patero přikázání církevních plní. Nikdo jim ne
může vyUcnoutl, že by zanedbávali své nedělní po
vinnosti, ano mnozí z nich navštěvují i ve všední 
den mši sv. nebo dokonce př’jímají svátosti. Zpra
vidla 1 četbou, rozjímáním a vhodnou společností 
se ještě utvrzují ve svém náboženském zanícení. 
Přece však nad témito statisíci se vznáší ně
jaký olověný černý mrak, něco je nesmírné tíží, 
něco je hluboký uspává, trpí zřejmým ochrnu
tím, trpí nepochopitelnou lhostejností vůči všemu, 
co se kolem nich děje. A lhostejnost tuto ještě 
odívají do roucha povznešenostl nad světem zka- 
fceným, hmotařským a mravně upadajícím. Můžete 
uspořádat! více pobožností a poutí, rádi přijdou. 
Ale chtějte nad to kus osobni práce na některém* 
poli praktické činnosti, práče sociální, samaritán
ské, katechetšké, skautské, organwační nebo ji- 
hak osobního pohodlí se dotýkající a již se začncu 
halit do temného roucha vytáček a nářků. Tak 
hamnoze vypadáme’ dnes my.

Když do této vnitřní letargie zahlaholí desítky 
bombardonů. desítky trubek desítky klarinetů, 
bubny, flétny trombóny a vé..chny ty prudké de
chové nástroje oživované mladými muži, mláden
ci, jinochy, chlapci a hošíky jak tomu bylo v so
botu večer ve Smetanově síni v Praze a když 
všectno* toto vířanf jest jen vnějším výr^-em ži
velné touhy po činech, pak pochopíte, proč tato 
společnost mladých saleslánskýčh lidí byla povo
lána k tomu, aby naší pohraniční diecési, dalá 
nového biskupa.

Není věru větší nemoci národní íiad tuto ’e- 
targii statisíců katolíků českých. A není jiné po
moci. než aby Pán vyslyšel naše nedokonalé 
modlitby a dal nám muže Infikované proti tomu
to národnímu neduhu naší lhostejnosti na poli 
duchovním. Muže, kteří by ukončili éru pouhých 
slov a odhodlali se k vážným, promyšleným a ráz
ným činům.

V odpověď na tyto naše pokorné prosby při
vádí nám nejstarší biskup českých zemi Dr. 
Mořic Píchá jako symbol nepřerušené tradic? ne 
jednoho, nýbrž postupně celou řadu mužů doko
nalých a pevných: dr. Karel Skoupý, dr. Josef 
Beran, dr. Josef Hlouch a dnes dr. Štěpán Trcch- 
ta. Každý z nich je mužem Čínu. Každý z nich 
je odhodlán tuto hlízu netečnosti naší vymýtili. 
Nezůstává však při pouhém plánování, které 
každou soustavnou práci musí předcházet!, nýbrž 
přistupují hned k činům. Právě tento týden ro
kovali spolu se svými slovenskými bratry o všech 
bolestech a o největší naší bolesti, o lhostejností 
a pasivitě, rozhosťující se nad početným'meřerů 
věřících.

Každý z těchto nejvyšších našich pastýřů je 
zcela nekompromisně oddán svému dílu, každý 
z nich je odhodlán obětovali všechno, jen aby 
v ná9 probudil více aktivity pro široká pracovní 
pole, ležící ladem. Vybízejí nás, prosí nás, pro
bouzejí kněžstvo, probouzejí Inteligencí, probou- 

ř zejí mládež, podporují každou ochotnou ruku, aby 
se zařadila do velkého díla. Ale netečnost naše 
k aktivním činům, k jednáňí a k vlastní osobní 
oběti je. tak veliká, že Pán musel povolat! člena 
rodiny Dona Bosca, aby dovršil životné důležité 
toto úsilí duchem, odchovaným aktivitou zroze
nou v Turíně. Dr. Štěpán Trochta přichází so 
ěkoly, která má dnes v Církvi svaté závažný 
úkol, probpuzeti nejen malé a netečné, nýbrž 
i odumírající mladé duše chlapců a jinochů. Á na 
tuto mládež platí pouze rozhodnost a čin a vlastní 
příklad. Až se však tato mládež probudí, pak 
její nadšení a její pracovní elán přímo bouří a 
bere všechno s sebou, strhne houfy jiných a pře
konává překážky jako dravá lavina. A v této la
vině rozhodných činů a modliteb mladých lidí jest 
zvláštní a specifická síla nového našeho biskupa. 
On nepřichází sám. Tam ve Smetanově síni mu 
veřejně před celým episkopátem slíbili jeho chlad, 
jeho spolubratři i velká rodina salesiánských spo
lupracovníků, že mu budou pomáhat!. Tot* vskut
ku yojevůdce, který do své nové residence slaví 
slavný vjezd s celou armádou odhodlaných ru
kou a duší.

Dílo, ležící před novým biskupem, je nadlidské 
a chtělo by brát! odvahu. Jen pohled na Ostravu, 
pohled na Kobylisy, pohled na koncentrační tá
bory, ukazuje č’nem, svědectvím vykonaných 
prací a vytrpěných bolestí, že trnová koruna je 
podstatným žnakem tohoto salesiánského žlyoía 
a klíčem jeho dosavadního díla. Již tento pozná? 
tek by měl zatřást! naší pohodlností, ahychom sl 
tváří v tvář těmto krví vykoupeným úspěchům 
nenamlouvali, že naše osobní pohodlí a poklidná 
pohoda jsou ideálem vyrovnaného života ve víře. 
Kde není trnové koruny, tam není vůbec pokroku, 
tam je letargie, tam je jen spánek a vnitřní tu
post.

Nemyslete, že tato slova jsou jen přiměřenou 
oslavou velkého dne litoměřická diecése. Věřte, že 
salesián a ještě k tomu salesiánský biskup, by 
byl Spatně poctěn pouhým slovem. U nich má 
přednost čin. A dnes oslavujeme všechny Činy 
Jeho života, korunované činem Sv. Otce, který 
nám v něm dal biskupa. Uvědomte sí to. že 
v pouhých 42 letech svého života a po pouhých 
15 lotech svého kněžství, z nichž tři léta prožil za 
ostnatými dráty, se stává nástupcem apoštolů 
z rezhodnutf Sv. Otce. To je nťmOřádúá událost, 
nad kterou se musíme zamyšlit a nutně i k či
nům se odhodlat. Zde nejde o běžné rozhodnutí, 
zde Duch Sv. k nám důrazně promlouvá, aby
chom si uvědomili, jak vypadají postavy mužů, 
které jsou pro přítomnou dobu pro náš národ, 
vzhledem k našim neduhům a nemneem vhodný
mi nástroji tvůrčími. Zde se setkáváme s křes
ťanským posvěcenírti kolektiva, tohoto mystického 
spojení velké, nadšené a tak nade vše pracovité 
rodiny snleslánské. Bude třeba, abychom více stu
dovali velkého zakladatele posvěcené činnosti, sv. 
Dona Bosca. Budeme museti chtěj nechtěj v něja- 
jé formě se stáři spolupracovníky velké rodiny 
saleslánakč a najiti místo, na kterém bychom se 
mohli uplatnili aktivitou vlastni.

Pro práci svoji vlastní budeme vzhlížet! k po
hraniční diecésl litoměřické, která již svou čin
ností hospodářskou započala velké dílo průkop- 
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Bývá běžnou chybou., že lidé rádi pronášejí 
autoritativní úsudky ve věcech, které nespadají 
do jejich oboru, nebo kterým nerozumějí. Často 
takoví Udě si ani nouvědomují. že feien! té nebo 
oné ofážky přesahuje jejich obor a že tudíž jim 
v zásadě nepřísluší. A nejsou ušetřeni této chyby 
ani včdeítí pracovnici, ač by právě především 
oni se jí měli vyvarovat. Zvláště je zarážející, 
s jakou samozřejmosti, a řekl bych lehkomysl
ností, rozhoduji a jednají i tam, kde běží o lidský 
život.

V posledním vysíláni brněnské »Volné tribu
ny. (31. X.) byla přednesena moralistům známá 
otázka, zda se. má při porodu zachránit spíše ži
vot matky Cl dítěte, když není možno zachránit 
oba životy. Kolegium debatérů, mezi nimiž jsou 
universitní profesoři — lékař, přírodovědec — 
shodlo se beze všeho v názoru, že "je samozřejmé 
a přirozené, aby v takovém případě byla zachrá
něna při životě matka, poněvadž prý má větší 
životni .kapitál«, neboť úmrtnost kojenců 
v prvním roce jest veliká. Tato praxe jest prý 
lékařům běžná.

Ano, bohužel, materialisticky založeným léka
řům jest, tato praxe běžná, ale nemůže a nesmí 
býti běžná lékařům-kaltolikům a křesťanům vů
bec. Co nejvíce překvapuje, je samozřejmost, s ja. 
kou byli ochotni tito debatéřt zničit život dítěte, 
byť k vůli záchraně matky. Jako bý tu šlo o pou
hou operaci některého údu a nikoliv o život lid
ské bytosti. Je to táž neúcta k lidskému životu 
a nedůslednost v myšleni, s kterými se tak ěasto 
setkáváme v poválečném světě.

Za prvá nikdo z oněch debatérů. jak se zdálo, 
si neuvédo/nil. Že tato otázka 'nen: v zásadě otáz
kou lékařskou nebo přírodovědeckou, nýbrž pře
devším otázkou mravní a že tudíž se musí řešit 
s hlediska mravního.

Je pravda, že i mnohý křesťan nemá v této 
otázce jasno. Setkal jsem se s leckterými vzděla
nými katolíky, kteři se klonili k nesprávnému ná
zoru, totiž pro záchranu matky na úkor 

nlcké. Nyni posvětí toto naše dílo průkopník, kte
rý brzy svojí práci, svými obětmi a svojí vřelou 
láskou vtiskne horeči.é činnosti pohraničí Kristo
vo znamení. A lijoméřlcká dlecéae nemůže býtl 
tak úplně prosta nořících srdci, l-.dvž si vyprosila 
tak velkého .miác, jehož pověšením vzrostla po
hotovost k činům v nás všech.

z Vídně před Němci, ‘jeho obětavé působeni mezi 
Čechy a jiné ještě věci způsobily, íe si ho Gestapo 
když přišlo také k nám, počalo všímat, až ho na
konec zavřela jako mnoho jiných, českých kněží, 
do Terezina a pak do Dachau. P. Punt to všecko 
přežil, snášel to vesele, jeho jemný humor je totiž 
jeho zvláštním osobním kouzlem, pó válce se zase 
vrátil do Kročehlav a ujal se tam zase českých 
dětí a vedení svá kalasantinské drušinky. Letos 
se šel po letech zase podívat do svého rodného 
Holandska. Když se vrátil, vyptával se ho P. To
mánek, na jeho dojmy a tady nám je podává, ak.

Potěšující je jistě i práce Katolické akcef

Musím přiznat!, že o Katolické akcí se u nás 
mnoho nerůluví. Církevní spolkový Život obsáhl 
všechny a všechno, dříve než byl plán Katolické 
akce připravován, Uspéšně pracuje v celé zemi 
Charita, mimořádný zájem mají naši krajané 
o misie a intensivní je hnuti exercíční. Důležité 
je, že v jednotlivých akcích je jednota v celé zemi. 
Holandští katolíci jsou bezpodmínečné poslušní 
hlasu svých biskupů. V jednotě jest jejich sila. 
Důsledky toho vidíme i v životě'politickém. Kato
líci. ač je jich v zemi jen třetina tvoří nejsilnějél 
politickou stranu. V jojích politické straně jsou 
zastoupeny všechny stavy a mohou v ní dosáh
nout uskutečněni svých ideálů. Určitý vývoj so
ciální možno spatřovat v tom; že předválečná 
státní katolická strana se přeměřila v dnešní době 
v katolickou lidovou stranu. ,

Maji kátollci i své odborový organisacet

Katolíci, dělníci, se již před válkou organizo
vali nejen ve svých kulturních spolcích, nýbrž 1 
ve vlastních odborových organisacich. V boji 
o sociální práva jdou velký kus cesty společně 
se socialisty, evšem ve své práci vycházejí z na
prosto odlišných ideových základů. Jejich odbo
rové organisace skvěle si vedly za německé oku
pace. Během několika hodin jako jeden muž, 
ovšem jednotlivě, se odhlásili z jednotných odbo
rů, Němci organisovaných. Něvzlalí se svých při
rozených práv, nýbrž je statečně hájili. Dělnictvo 
představuje početnou a důležitou složku holand
ského katolicismu, jenž za války sl tak skvěle 
vedl. Po válce vyšla celá kniha protestních doku
mentů holandského episkopátu, adresovaných říš
skému protektoru Seys-InquartovL

Má náboženský život vašich krajanů stinné 
stránky f

Ovšem, že má. Velikým nebezpečím pro ho
landský katolicismus jsou smíšená manželství. 
Skutečný život dokazuje, že všechny ty reversy 
a smlouvy, jež se při smíšeném sňatku podpisuji,- 
jsou bezcennou věcí. Smíšené manželství jest hro
bem pro katolickou stranu. Prďb ve všech koste- 
llch v neděle a svátky modlí se holandští kněží 
po 'kázání třikrát Zdrávas, aby dobrotivý Bůh 
ochránil mladé Holanďany před smíšenými zná
mostmi a manželstvím. Jaroslav Tománek.

Katolické rodiny. notlpoFte ■'kpetsky dorost objed
návkou vánoční rodinné kolekce PA, obsahující 
obrázkový měsíční kalendář boheslovců na r. 194«, 
nálepky oBúh ho volá* a »Bůh ho povolal«, vánoční 
pohlednice - omalovánky pro děti, korespondenční 
lístky PA s obřázkem. obrázky sv. českých, patronů 
atd. Cena kolekce Kčs’35.— at 40.—, Objednávky při
jímá a začátkem prosince vyoxpeduje Pomocná >kc* 
pro knčzc a knéžský dorost, Praha li., Spálená 17-1». 
— Kalendáře, nálepky, omalovánky a koresp. lístky 
lze obdrželi i jdft no tlivě.

dítěte. Jaké je tedy stanovisko křesťanské mo
rálky?

Není ovšem možno v krátkém článku probrat 
celou otázku; chci tu jen připomenout hlavni 
zásady. Především třeba poznamenat!, že v mno
hých případech bude" lékařské vědě možno za
chránit! 1 matku i dítě. Pokud pak by se rozho
dovalo opravdu jen mezi životem jednoho nebo 
druhého, nutno zdůraznili, že nikdy není dovole
no přímo způsobili potrat proto, aby zůstala na 
živu matka. To by znamenalo zachráitlt život jed
noho zavražděním druhého! Cínem mravně špat
ným nikdy není možno udělat dobrý skutek, účel 
nesvěti prostředky. Případ také nelze srovnávati 
s dovolenou sebeobranou: dítě není nespravedli
vým útočníkem a má stejné právo na život jako 
jeho matka. Nikdo nemá práva' hrát dítěti, třeba 
nezrozenému, život, jejž mu dal Stvořitel.

Nutno přiznat, Že lékař tu má těžké posta
veni; s jedné strany se na něho útočí, aby za
chránil matku, s druhé strany je tu příkaz svě
domí: nezabiješ! Jak daleko může jití ve snáze 
zachránit matku?

Na-tuto otázku odpovídá P. R. Dacík O. P. 
ve své »Mravouce« (str. 27) takto: »Může uspí
šit! porod, jestliže nově narozené dítě bude již 
schopno života. Může také z vážných důvodů dát 
k užívání takové léky nebo vykonat takové ope
race. které jsou sice přímo určeny k zachováni 
nemocné matky, náhodou však mohpu způaoblti 
také potrat. Nemocná matka má jistě plné právo, 
aby byla léčena a aby bylo použito všech d o- 
volených prostředků k zajištěni jejího zdraví. 
Jestliže v takových případech, kdy lékař používá 
dovolených prostředků k léčeni matky, následuje 
smrt dítěte, nelze jej vlnit z úmyslné vraždy, pro
tože smrt dítěte je mimo jeho úmysl..

Jak je vidět, není celá otázka tak jednoduchá, 
jak se pánům z Volné tribuny, zdálo. Při posle
chu tohoto vysílání, které jinak v zásadě je velmi 
dobrou myšlenkou, hodné rozšířenou v západních 
zemích, jsem sl často uvědomoval, jak by bylo 
na prospěch, kdyby mezi debatéry byl také pra
videlně zván theolog, nebo aspoň zástupce křes
ťanského světového názoru, neboť mnohé otázky 
.Volné tribuny- se týkají mravnosti a duchov
ních věd vůbec. Pak by také jejich řešeni nevy
znělo tak kuse a často nepravdivě. Mohli bychom 
to očekávat od správy brněnského rozhlasu? Cl 
se snad theologa bojí? --pl.

Kniha o tom, co máme védfí o Novém Zákon*

Dr JAN MERELL

ÚVOD
DO ČETBY NOVÉHO ZÁKONA 

Výklad známého odborníka, profesora No
vého Zákona na Karlové universitě, o vzni
ku jednotlivých knih Nového Zákona, jejich 
rozšíření a významu. Pro každého vzdělance 
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Byla to jedna ze zvláštních souvislosti, že 
jsme vystoupeni salesiánských chlapců viděli dva 
dny před lim. než připadlo výročí 17. listopadu, 
výroči to krve a smrti o něco starších, chlapců a 
děvčat. Téže krve. Osm let — a dorůstají msti
telé, mstitelé, kteří svou mstu odevzdali Bohu a 
msti se tim. že jsou živi, zdrávi, veselí, tvořiví, 
nezmarni. f

Ti co padlí, co býlí pobíjeni jako vyplašení 
zájičci i ti. kteří šli sebevědomě na smrt i do 
koncentráků, obšem, se stejně smrtelným stra
chem v duši, byli jaksi z elity národa. Ti mladší 
a äne9i chlapci, salesidnští. viru nejsou sbíráni 
z elity: avšak elitou se stávají. Elitou ze zubože
ných. poznamenaných, nemilovaných, nepěstova
ných — stávají se vskutku elitou a to péčí čer
panou milujícími z milujícího srdce Matky Boži. 
Byl to ovšem světec, který naučil, jak se z opuš
těných děti vypěstuje výběrové lidství.

Není o tom pochyby, že pa té besídce, kterou 
salesidnští chlapci uspořádali na počfest »svého« , 
biskupa, dra Štěpána Trochty, jsme neviděli nic 
z těch trapných, uspěchaných a upocených be
sídek školních, a promiiíte. někdy klášterních, ' 
nýbrž že tu z klukovského ducha vyšly projevy 
mužné a zralé. Ta jejich kapela, jen co je prav
da, řinčela, ale kde který dechový orchestr mu
sel by se zastydět nad jejich profesionální poho
tovostí a. řekněme to, i kultivovanosti. Z téhle 
muzikantů bude každý, slavný ve vojenské ka
pele a »pozdvihne věhlas českého vojenského 
muzilcoútství«. Měli dech a ducha jak si to před
stavujeme v našem obrození, které se ještě ně- 
vymklo' vlivu křestanské kultury a bylo neseno" 
katolickou ethikou.

Vystoupili i mladí umělci. Q těch však ne- 
chceine mluvit a neclicemc je prozatím vyjímat 
z chlapecké hromadnosti. Jen o jednom příznač
ném se chceme zmínit: jak zde v křesťanslcém 
»kolektivu« byl teprve vážně, a hluboie zúrod
něn »kolektivní, projev panmúsický, který kdysi 
navodil E. F. Burian. Byl zúrodněn, poněvadž 
vyrostl z hloubky křestanského světozoru, který 
dovádí každou žitou skutečnost k mětafýsické 
jinalité. Estetické tušeni Saldovo mohlo být 
přesvědčeno nábožensky. Libreto k velké bala
dické suitě dramatických recitaci napsal prý ně
který mladý ze salesiánských. Bylo to libreto 
vyvozené z kroniky života nového biskupa. Ti 
však, kteří byli sami v koncentračních táborech 
a ve vězení, vskutku nejsou sami s to objektivo
vat své zkušenosti umělecky. Nejvýš zápisem a 
— vypravováním. A tak tu z osobní látky podáni, 
z tradice jako vždy, kterému naslouchala vní
mavá i tvořivíláska, vyrostlo teprve v druhé, 
nastupující generaci, dílo které je intensitou 
i úrovni (byt jtště ne plným tvarem) uměním. 
Vlastenecké epické drama s baladickým jádrem, 
v němž byl obúoven metafysický dialog.

Poetisace látky jednoho života stala se objek
tivním dílem, které patři všem neznámým. 
Všem a zejména těm, kteří tam zůstali. Nechtíce, 
VptvořiH tak salesiánštf chlapci neznámým 
chlapcům ze 17. listopadu pomnik. Pomstili je a 
pomstí je: svou vlastni nezdolnou, obnovenou 
životností, ustavičně obnovovanou z jediného a 
pravého zdroje Života, jímž byli naučeni, sytit 
svou plnou a čistou přirozenost.

Růžena Vackovi)

Co s absiineniismem ?
V románu Grahama Grcena »Moc a aláVa*» 

který právé vyšel v nakladatelství »Vyšehrad«, 
vární mimo jiné otřese absurdní abstlnentlsmus 
absurdní prohfblce, která je jednou z hlavních 
hnacích per románu. Na jedné straně nejdivočpj- 
sí atheismus: pouhé slovo Bůh je vlastixradou, 
kněze tam štvou jako zvěř a střílejí za ně dokon
ce l úplné nezůčast-něné lidí jako rukojmí, a vedle 
toho nulí lidi, aby pili jenom sodovku. Nebylo 
zrovna třeba jezdit do Callesova Mexika, chtěli-II 
jste se setkat s tímto spojením atheismu a abstl- 
mmtlsmu. Kolik jen bylo u nás takových huma- 
nitářů, kteří sl představovali, jnk šťastné ndé- 
eají lidi, zbaví-ll je všech pověr o Bohu a věčném 
životě na jedné straně a naučí-li je na druhé stra
ně pít jenom ovocně šťávy nebo minerální vody. 
Snad právě proto je mezi katolíky k abstinen- 
tfsmu mnohdy velká nedůvěra, snad právě proto 
jej katolíci velmi málo podporují, mnohem měně 
než by to zasluhoval. Děje se nám tak i s jiný
mi takovými pojmy a věcmi. Tah na př. P. Char
les píše v Jednom svém rozjímání: »Často mi fi
kali, Že soucit je věc tak trochu zženštilá a stej
ně tak usuzovali, nevím dobře proč, že každá 
něžnost je podezřelá. Aby se mohli zbavit křes
ťanské charity, mluvili nevěřící často o altruis
mu a nazývali se humanltářl, takže tvojí učed
níci, Pane, trochu bázlivě došli k tomu, že ná
sledkem toho nedůvěřují lásce k lidstvu, a mhi4
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Je samozřejmé... vraždit?

Salesiánští chlapci



rádi pohrdlivě, o všeobecném bratra*vf. Tato slova 
byla tak často pošpiněna lži a podvodem, takže 
se jim vyhýbáme, místo abychom je očistili, jako 
na př. Iá ka, o které se skoro již ani neodvažuje
me mluvit, protože žádný Jný týraz nebyl zou
faleji zohy^ďován a zneužíván než tolo nebeské 
alovo.a

Jp tomu tak trochu i s abstlncntismem. V nor- 
ináJníh dcbách ho není zrovna třeba. Vždyť 
i Písmo a», mluví o vínu, které obvesoluje srdce 
člověka, sv. Pavel doporučuje svému věrnému 
žáku Ťimotheoví, aby šetřil svůj žaudek a posi
loval j:*j mírně vínem Pán Ježíš pak sám. když 
proměnil tíno ve svou nejsvčtější Krev a spojil 
je takřka nerozlučně » chlebem, majícím se pro
měnit v jeho Tělo, naznačil tím, že víno je svátá 
věc.

Dneska však jsou tak mimořádné doby; Alko
holismus pustoší s rušně naše rodiny a naši mlá
dež, i ženskou mládež. Katolíci, zejména mladí 
katolíci by se měli vzchopit k energickému boji 
proti lihovému jedu, měli by svou přísnou zdrže
livostí ukázal, že mají své duchovní bohatsví. 
žo mají čistou Kristovou radost a jak klamná á 
malicherná, bezcenná a zrádná se jim jeví radost 
a veselost, kterou lidé s prázdnou duší hledají ve 
chvilkovém omámení, jemuž obětují tolik jiných 
drahocenných hodnot. Kolik zde příležitostí k dra
hocennému sebezáporu, bez něhož z nás nikdy ne
budou pra.í křesťané, jak krásné nové polo se 
zde otvírá Ka.ollcké akci. ak.

Alžbětinské jubileum
Let s je tomu 2?5 let, co se v Praze na S'upl 

usídlily k’ausuravané Alžbětinky podle III. rádu 
sv. Franl Ska a založily nemocnici pro žrny. která 
je v Praze i okol! včlmi dobře známa. T.sicr žen 
(cd r. 1722 do r. 1231 173,338 osob), zviášlé chu
dý h. bylo v nf cS')íeno. 3a válek tam 1 vojsko 
n'S!r> přístřeší a cštřan!: Nemocněni budova, 
v; ěna .proslulým Dienztnhofcrcm, byla v době 
svřhi vzn ku jistě pozoruhodným pokrok.m výš
kou, vzdušnostf a světlosti svých sálů a chodeb. 
Poda.s po moderat hygienické úpravě jk jednou 
z nejkrásnějš ch nemocnic v Praž:. Ve—velkém 
sále je ol ái. takže nemocni mají útěchu být pří
tomni mši sv. Nemocnice i klášter s kcstelem P. 
Marie Boleotné jsou umístěny pod Karlovem v za
hradách, takže máji s dostatek vzduchu a skvi 
se čistotou. Chodby a hovorny jsou vyzdobeny so
chami a obrazy náboženskými. Od jťsC-tů, když 
byli r. 1773 zrušeni, získaly Aižbětlnky asi SO ori- 
gmálů Raabových. některé portréty představených 
jsou od Macha. Kostel P. Maric B.lasted, v řádě 
velmi uctívané jako útočiště trpících žen. je bo- 

' hatě vyzdoben barokními sochami a obrazy.
Následovnice přeněžné a dobrotivé‘sv. A žběty, 

sestřenice naši bl. Anežky, jsou cele s uěiřtdény 
k svým ošetřovatelským povinnostem. Z kláštera 
re.yehžzejí než do zahrady, žijí v chudobě a odří
káni. Vlídnost, dobrota a neúplatnost jsou j.ý’oh 

. zásadní ctností. Tím b hatší jsou na d brě skutky 
podporujíce vše dobré.

k sedmistému výroči smrtí svaté Alžbůy vy
dá' ; její životopis z■ péra Msgra Antonína Pcstři- 
haie a v řece 1941 libezneu knížku »2ivot svaté 
ÁU čty Duryftské-s sepsaný A'žbětmkou ctihodnou 
sestrou Antonii Pedálovou, obrozenskou spisová-, 
tělktu. Tento životopis je tu doprovodem k ilustra
cím z drážkové knihy českého původu ze XIV. 
století, zvané »Liber depicius«, na kterou upozor
ni! dr. Jindřich Sámal a také k ni napsal výklad a 
rozbor.

Pa revoluci připadla našim Alžbětlnkátn úlo
ha. převzít! dva alžbětinské kláštery s nemocnice
mi v pohraničí, dosud německé. Německé řehol
ní c; bylý rdsunuty a tak všechna práce zbyla 
českým sestrám. Jsou to nemocnice v Brně a 
v Kadani. Tady je čeká veliký úkol, zastaralé bu
dovy cpatřitl moderními nezbytnostmi řádaých 
nemocnic. Přejeme jim k tomu nuatho Božího 
požehnání a pochopen! i podpory jak státu tak 
jednotlivců, neboť tyto nemocnice mají v pohra
mi! nesporný sociální 1 národn stn! význam. Píe- 
jmo jim 1 možnost uskutečnění jejich dalších 
plánů, jež se obírají- lidmi starými a opuštěnými. 
Ze dosavadní dobrodiní vzácným řeholtícím srdeč
né zaplať Pán Bůh! -Běla Dlouhá.

Z moderních velkoměstských misií
Tyto ‘postřehy vyplývají sice z poměrů bru

selských; isme však přesvědčeni, že i u nás platí 
ve stejné míře, nejsou-li dokonce ještě naléha
vější.

Nemodlete se za »hříšníky«, nýbrž za ty, »kteří 
nemají světlo«. Totiž při lidové misii dneska. 
Tuto radu dává kdosi, kdo pořádal letos takovou 
misii v Bruselu. »Na konci se modlete Otčenáš 
a Zdrávas za ty. kteří nemají světla, neříkejte 
•za hříšníky«. V posluchačstvu jsou totiž lidé 
dobré vůle, kteří nevěří a kteří jsou velmi bo- 
iu3tng dotčeni, vidí-li, že se na ně díváme jako 
na hříšníky. Když se mluví o hříšnicích, třeba 
rozlišovat různé kategorie. A tak i v mnoha ji
ných oborech jsme v nebezpečí, že narazíme a 
spíš něco pokazíme, budeme-lí lpět na zachováni 
různých obratů z klasické misie.«

• *
Jiné pozorováni z takových misii, tentokrát 

z návštěv misionáře v rodinách. »Pouhý pohled 
na kněžský talár může někdy způsobit, že dvéře, 
kam dost dlouho chodil s úspěchem laický apo
štol nebo apoštolka, se zavrou a neotevřou se 
již ani pro ony laické pomocníky. Proto je v této 
věci třeba uvažovat s největší opatrností, je 
třeba pochopit, že mnoho obráceni musí být i při
vedeno laickým apoštolátem až k samému konci, 
až k okamžiku, kdy zájemce sám zatouží po ná
vštěvě kněze.«

A konečně celkový úsudek o takové velko
městské misii dnes: »Je Sice pravda, že dobře 
připravená misie je zcela něco jiného než »ob
nova pro hodné lidi«, že je to totiž I dnes proud 
světla a milostF pro lid i pro kněžstvo, přece 
však jsem ua pochybách, zda by nebylo dobře 
předělat nynější systém. A obracím se s tím 
uctivě na řeholní představené. Vaši řeholníci se 
zabíjejí vyčerpávající práci. Myslím jen se souci
tem na život těchto lidi, kteří jsou bez ustáni 
na cestě, a kteří musí hnrd zase jiti dál, jakmile 
se počnou trochu seznamovat se svým působi-

Z domova a z ciziny
Návštěva generál, opata řádu Premonstrát

ské v Praze. 14. Kstopadu přiletěl z Říma do 
Prahy generál., opat ř. p.em. ThDr. Hubert Noo’s, 
za účelem návtščvy jednotlivých klášterů přeni, 
řádil v CSR. Naposledy byj ra Strah.vě v r. 1933 
ješ ě za života opata Dra M. Zavóra’a, jehož žá
dosti o povolení opata koadjutora tehdy vyhověl. 
Dr. Ncots je rodem Belgičan, generálním opatem : 
ř. prem. byl zvolen na generální řádové kapitole 
v Římě v r. 1937, kterážto funkce je v řádu do
životní. V této hodnosti předsedal letošní gene
rální kapitole řádové, konané v říjnu v Rimč, již 
S3 zúčastnili též delegáti -čs. klášterů prem. a 
ra níž byl strahovský opat Dr. Boh. Jarolfmek 
zvolen jedním ze 4 řádových deflnítorů a znovu 
potvrzen jakožto řádový generální vikář pro CSR,

Diecése českobudějovická obnovuje zasvěcení 
Panně Marii. Z osobního podnětu J. E, ndp. bis-, 
kupa Mons. dr. Josefa Hloucha také českobudě
jovická diecése obnoví v neděli dne 7. prosince 
1947 své zasvěceni Panně Marii, které se stalo 
pó prvé v rote 1942. Této obnově byl vytčen cíl 
situftčné a náboženské akce, která byla počát
kem nového duchovního úsilí. Tradiční jihočeská 
zbožnost má nabyti rázu uvědomělé, důsledné« 
obrody mravní á katolické činnosti. K tomuto 
prohloubeni a -intensivnění života náboženského 
ve všech stavech jsou věnován) přípravy, které 
ve všech farnostech bude předcházeti ’vlastnímu 
úkonu obnoveného zasvěcení.

1’ranoouzšti biskupové v čele s arcibiskupem 
’ pařížským, kardinálem Suhardem, pror.'li sv. Otce 

o zmírněni předpisů o eucharistlckém posto, t. kn. 
o povinnosti zdržet! se pokrmů a nápojů před sv. 
př .ímáním. Svcu žádost o lůvodndi špatným ■ 
zdravet'im stavem kněží 1 věřících, jenž šnat.ným 
zásobo, ánim jo jtotě stále zh-rš:ván; Žádost byla 
skutečně vyslyšena v tom smyslu, že kněží, kteří 
slouží m3! svátou po 9. hod. a věřící, kteři přistu
pují ke sv. ptijimáni rozněž po O. hod., mohou 

/přijmout! předtím nějaký nesli: holický nápoj a 
sice třeba 1 hodinu přede mši sv. nebo sv. přijí
máním. Totiž dovolení dcstalli kněží, kteři slou
ží mši sv. a věřící, kteří jdcu ke sv. přijímání 
před 9. hod., mnjt-li značně daleko do kostela n bo 
musí-11 přede mší sv. nebo před sv. příjímáním 
kon-.t! dlouho těžkou práci. Toto dovolení bylo 
dán > na 1 rok. ;

Němí« ná k n ervativno=t. Lpění na tradicích 
je jednou z velkých sil B-itarls. Tato láska ' 
k i radle! způsobuje na př.. ža v Anglií se světí 
dotoe: den Páně mnohem lépe než kdekoli v ka
tolických krajích Evxcpy. Tato láska k tradici 
js také hlavní oporou a-g’lcké menarche Mnohé 
tyto tradice js*u, bohužel, cd dqb tragického ná
boženského razko'u protiketollcké. J-dna z nich 
se projevila. také při přípravách na slavnou svat
bu nrince-ny Alžběty. Pří takhvých slavnost_ch 
královské rodiny erdstuje totiž v Anglií zvyk, že 
rtčk eré »privilegované společnosti« náboženské 
nebo světské mají právo zaslat krä'.'projev úcty 
a loyá’nosti. Před svatbou prlnc’zny Alžběty vy
šel remain 22 takových společností, nvzi nimi 
angl káni, svobodné církve, quakři a židé, avšak 
ani zmínky o katolících, ať již jde o hierarchii 
nebo o jíně skupiny. Z toho velmi pochopitelné 
vzrušení. Což dosud nenáleží k3tohcl do národní
ho společenství? Jsou dosud pouze trpěni? Je 
katolická hierarchie stále ještě lllegální? Její 
znovuzřízeni od r. 1850 ii ieště nenřincdobmlo 
quakrům ani svobodným církvím, které nikdy ne
dostaly zákonného uznáni? 'Svaz katolických žen 
zahájil hned za tím účelem kampaň a žádal bez 
Vědomí kardinála Griffins, aby byl zapsán do 
poč u privilegovaných společnosti Zádcsti bylo 
skuteč ě vyhověno. Co učiní hierarchie? Při ju
bileu královny Viktorie byly předsudky proti ka
tolíkům ještě tak mocné, že tehdejší kardinál 
Manning se zdržel podáváni zmíněného projevu 
oddanosti. Při nastoupeni Eduarda VII., syna 
Viktorllna, učinil tento projev kardinál Vaughan, 
byl však připuštěn pouze jako soukromník a uve
den ke králi nikoli jako kardinál naho biskup, 
nýbrž nouze ’ako dr. Vaughan. Ačkoli kardinál, 
setrvával podle ceremcniolji dvora sv. Jakuba 
před krá'em na kolenou. Tfm bylo mnoha katolíků 
velmi n"libč dotčeno. Př! nastoupení Jiřího V. se 
nlo nezměnilo. Při 25letém jubileu jeho vlády, 
učlhlia hierarchie nové kroky, aby byla připo
čtena do p:člu privilegovaných společností, ale 
zase bezvýstodně. Toto výlcučení katolické hierar
chie z veřejného života anglického je změně divné 
v době, kdy padlo tolik předsudků, a to v ma
teřské zemi britské říše, mezi jejímiž obyvateli 
jsou miliony katolíků.

Podlí »La Croix« desto! Gino Bartali, známý 
cykksttcký závodník italský, od sv. Otce osobně 
papežské vyznamenáni. Zm-něný závodník je vy- 
nlkajfcícm pracovníkem v Katolické akci Italské 
a sv. Otec o něm mluvil vc své známé řeči k mu
žům Katolické akce na náměstí svatopetrském,

štem. Tento věčný běh je unavuje a nutně roz
ptyluje. Mimo to jim brání vykonat skutečné 
účinnou práci, která dnes předpokládá jemné 
přizpůsobení zvláštním okolnostem každé farno
sti a každého prostředí. Nebyly by výsledky 
těchto řehclniků nekonečně větší, kdyby mohly 
na svém působišti v našich velkoměstských far
nostech zůstat déle? Kdybyste nám mohli jed
noho ze svých kazatelů ponechat trochu déle, co 
všechno bychom mohli dokázat v duchu pravé 
spolupráce? Půjdu ještě dále. Představuji si 
skupiny řeholniků, které přijdou na naše přelid
něné periferie a zpracovávají po neurčitý čas 
jednu farnost tím, že jí dodají počet kněží, ja
kého opravdu potřebuje, až se z ní stane farnost 
opravdu křesťanská. Kdyby byli podporováni 
dobrou družinou laiků, kteří -znají terén, kdyby 
udržovali opravdový život modlitby, krásnou li
turgii, kdyby konali návštěvy, kázali, dávali do
brý přiklad, co by se všecko nedalo uskutečnil? 
Zkrátka, byla by to misie (řv&jicí několik mě
síců. Nestálo by to za pokus?«

* (Nouvelle revue theologique.) 

* Hledá se dobrý varhaník pro větší farnost u Prahy 
(přes 10.000 obyv.). řádný katolík, bezvadné minulosti, 
schopný véstí chrámový sbor, pracovník v katolických 
spolcich. Svobodný má přednost. Zn.: »Hudbou azpě- 
vem k Bohu! - Ihned« do adm. i. 1.

letošního 7. záři takto: »E3h o závod, o němž 
mluví sv. Pavel, je v proudu. Je doba, která po
třebuje intensivního vypětí sil a pouza několik 
okamžiků rozhoduje mnohdy o vítězství. Podívej
te se na svého Gínj Barta’.iho, jenž je Členem 
Katolické akce. Několikrát získal již známou 
modrou stuhu. Zúčastněte se i vy tohoto ideálního 
z^vodéní, abyste dobyli jako cenu vítězství mno
hem krásnější, palmu.«

Chester.on a sv. Terezlčka. K letošnímu 50. 
výročí smrti sv. Terezie od Ježíška, vysvětil 
biskup z Northamptonu v Anglii nový kostel 
v Beaconsfieldu a zasvětil jej světici s růžemi. 
Kostel je zároveň památníkem velkého spisovate
le Chestertons, jenž v tomto místě žil a úsilovně 
se staral o zbudování tohoto kostela, protože před
tím se tam katolické bohoslužby konaly v pokoji 
J«c'n_ho hotelu. Po j?ho smrti vynaložili jeho dě
dici veškeré úsilí, aby qtavbu kostela dokončili.

No se suverény, nýbrž s lidem. Bostonský arci
biskup Cůshing připomipal aedávno v jedné své 
řeči, že Američané jsou za mnoho dlužni Starému 
světu a že mají nyní příležitost splnit! aspoň 
zčásti tento dluh. V Evropě je bída, je třeba 
potravin, peněz, uhlí, oděvů. V tom všem je tedy 
příležitost splnltj starý dluh. Arcibiskup mluvil 
také o otázce sociální, o poměru mezi kněžstvem 
a dělnictvem a připomínal, že je tomu déle než 
půl s.oletí. co prohlásil kardinál Manning: >Nové 
úkoly násr očekávají. Dnes by již církev neměla 
jodnit se suVferény a parlamenty, nýbrž s davy, 
s Ude,m.<

Pcčzt nrsl nář kých povolání značně vzrostl 
během po. ledních 30 let. V r. 1917 bylo v misiích 

.12.000 kněží a 27.000 řeholnic. V r. 1935 bylo 
16.000 kněží a 38 000 řetalnlc. Dnes jich js 22.000 
a 54.000. V tomto počtu nejsou zahrnuti laičtí 
pomocnici, kteří od několika let se věnuji službě 
domorodcům.

Katolická tinlver Ita polská v Lublině má 
v toníto školním, roca asi tisíc posluchačů.

Patronka dělostřelců. V našem rozhlase měli 
v neděli dne 18. listopadu t. r. dopoledne debatu 
o o.^zKácn, ťyícajtcxcu sc tiašcho vojstta a mezi 
jiným přišil také na sv. Barboru, jakožto pa
tronku dělostřelců. Nejsme ovšem zvláště na
dšeni z tohoto spojováni panenské mučednice 
s borivou zbrani moderních válek. Na druhé 
straně nelze však popírat, že t-kové smíšeni ne
be se zemi, svatosti s lidstvim. někdy bolestně 
pokrouceným. mělo rozhodně více aičínků do- 
orjjn, buniouá. cli, hez dpatnycn. Vojtu:, kte
rý aspoň poněkud upřímně v takového nebes
kého patrona věřil a modlil se o jeho ochranu, 
jistě instinktivně cítil, že se léto ochrany nemůže 
uovoiu v at, ady Dy necnal va!..uu zpustošit v sobě 
veškeré lidství, kdyby se nevyhýbal í ve válce 
krutosti a celému tomu přívodu ostatních ne
řestí, které válka sebou vodivá. Není to tedy žád
ný pokrok, není to žádné přiblíženi se humanitě, 
i.uC.oa se taa rádi oháníme, uváději-li se ve 
zmíněné přednášce našeho rozhlasu citáty vyso
kých důstojníků, jako; /Dělostřelectvo nepotře
buje sv. Barbory, protože je to zbytek Rakous
ka«, ř.ebo »Barbora nestačí ’na to, aby Ideově za
plnila svátek dělostřelců«, nebo »4. prosince ne
bude dělostřelectvo oslavovat Barboru, nýbrž 
vojaka clělostřelce v poli.« V tom je právě ten 
propastný rozdíl mezi naši dobou a dobou viry, 
která věřila v Boží svět a jeho ochranu. Dnešní 
ui.ivyk oslavuji: sehe, na yřiklacl vojálra rtělo- 
střelce v poli. O ničem jiném nechce Vědět a nic 
jiného nechce znát, úe příliš nadutý svou domně
lou soběstačností. Ti staří dovedli jisté také 
napnout všechny síly a věděli, že uctívat svaté 
patrony neznamená složit ruce v klín, při tom 
však se dovedli dívat na život jasněji a optiml- 
btaaějji nez ten duesni soběstačný člověk, pro
tože věděli, že nejsou sami, cítili se částmi vel
kého živého c -i.-ú, jehož síla přetékala i do nich 
a dávala jim už zde na zenii takřka nesmrtelnost 
Naproti tomu dnešní, člověk mluví o soběstač
nosti jen proto, aby zamluvil svou ponurou ne
jistotu. protože vůbec neví, proč íe na světě a 
zvláště v dnešních .dobách, plných neurčitých 
předtuch nové války s novými apokalyptickými 
zbraněmi, nevi vlastně, zač má zase bojovat, 
konči zkrátka v temnotě. — /Byla pak noc.«

Hus véíícím katoHkům sice není vzorem, přes
to vá.k jsou sl vědomi, že mají s nim mnohem, 
mnohem rice společného než dnešní, t. zv. svo
bodni křesťané. Když vznikala čs. církev, málo 
se starala o Husův odkaz, o Husovo křesťanství, 
stejné jako se málo starala o vlastní obsah čes- 
kobratrstvf. Z toho všeho je zajímalo jen to ne
gativní, jen odpor proti katolické církvi je pojil 
a dodnes poj! jak s husitstvím, tak a bratrstvím. 
Proto jsem mluvil nedávno o /husttsky-bratrsky- 
csvfcenské limonádě«, čímž jsem o vlastním hu
sitství a vlastním bratrství nic neříkal.

34. representačnl ples CLA. v tradici slavných 11- 
glstických plesů uspořádá Česká liga akademická dne 
11. ledna 1948 v Representačnlm domě hi. m, Prahy 
svůj jit 34. representačnl ples. Nejdústojnějši pan 
arcibiskup převzal laskavě "zášti tu tohoto-plesu, který 
se má státí za součinnosti ostatních katolických spol
ků společenským podnikem pro všechny katolíky, 
podnikem důstojným úrovně katolického společen
ského života v Praze. Informace o plese a před tančeni 
v CLA Praha III., u sv. Tomáše, tel. 629-30 (oď 16 do 
13 hod.)

Odbočka Svazu katol. žen a dívek farnosti sv. 
Gothard a v Praze XDť-Bubenči zařadila do, programu 
své měsíční schůze v neděli dne 23. listopadu 1947 
ve Svatováclavském pensionátu v 16.30 hod. úvahu 
na téma »Živý odkaz Elišky Krásnohorské dnešním 
ženám« (• 18. 11. 1847). Přednáší pí prof. Muchková- 
Voleská. Předneseny budou také básně Krásnohorské. 
Táž odbočka' pořádá v pondělí dne 1. prosince v témže 
ústavě v 19 hod. přednášku vsdp. unlv. prof. Dr. Jana 
Merel'.a se světel, obrazy na téma »Evangelia ve světlo 
nej novějších objevů«. Při obou přednáškách hosté 
vítáni.

Kalendář »Rodina« na rok ís« vydalo Ko- 
trbovo naklad, v Praze II. Cena 15 Kčs. Doporučuje
me svým čtenářům všech vrstev jakožto opravdu hod
notnou ročenku pro katolické rodiny. Je tam nejen 
řada pěkných povídek pro dospělé i dčti, ale též od
borná poučeni o tělesné i duševní výchově dětí a jiné.

<

CO LETOS » ÈTE H

J/liliijlúiL
a p-CcL itj'önici'.e.li.

* Chcote-li jim dát i knihy «Au/f’-nj/cÄ hodnot slo

vesu jch : myilenkovtjchtáe te jim knihy Vy
šehradu, knihy pečlivé vybrané, vyzdobené 
obrázky znamenitých malířů,
KNIHY, KTERÉ Jlil MAJI CO DÁT1

PRO NEJMENŠÍ:

Jan Pila.*?
PO PBLK A
pohádky a obr. Dan. L&ndrové, kvt 102, vil. 127 Kňa 

Václav Rtnk
' PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 

pohádka J obriiky Jiřího Trnky, kart. 75. rix. 100 Kfe 

Jan Aida:
HÚL NA I> ZLATO'
pohádka « obrátky J. Herinka, kart 111. váx. ISO Kia 

Canik Saválc
ZVÍŘÁTKA A SEIMK LOUPEŽNÍKU 

pohád a a obrázky Vojtěcha Kubaity,
kart 37. váz. 107 Kte

• Vaclav Dry :
^P Ř í lí H II ¥ Z 31 R I> O V É MTR Á N fe

kn.žka, kterou budete dětom čist xnovu a znovu, 
broL 125. váz. 150 Kíí

T /.tit:/ kiuJuj., na kitri <7Jaíi 
lujniilcjál otkají !

II V 6 B V II K II K lí ř C C

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD 
V PRAZE II,KARLOVO NÁMĚSTÍ5

Méně by bylo více
Myslím svátých obrázků a rozhodně souhla

sili! s článkem J. Zvěřiny v »Katolíku« z 2. li
stopadu t. r. Není téměř jediné příležitost, aby 
í.e katolickým dětem nedávaly obrázky všalija- 
ké kvality a po stránce výchovné bez náležitých 
psychologických předpokladů. Rekně e prctlvě: 
C) si má dí.ě s lim nadbytksm obrázků počít? 
Má je snad sbírat jako známky nebo pohl?dnl- 
C3 hradů? V nejlepšlm p:íp3dě ja uleží do kra
bičky. ^nad do skříňky jako upomínky. Pczna- 
mená-li se na zadní straně cbrázku. od koho bj*l 

‘darován a při jaké příležitesti, mohla by taková 
sbírka být pa lstech víc než upomínkovým mate
riálem. Mohla by se snad stát 1 pedagogickým 
prostředkem. Ale tohle je asi nejlepší případ, kte
rý může rastat a bylo by vhodné zjistit, v kolika 
případech skutečně nastal. Či má dítě zakládat 
obrázky do zpěvníku, do modlitebních knížek, do 
učebnic náboženství a do jiných knih? Viděli jste 
už pohromu, která nastane při sebemenším ne
opatrném pohybu s knížkou přetíženou vloženými 
obrázky? Myslím, že častěji to dopadne s obráz
ky u dětí tak, že na nějaký čas se jim nechá, 
pak se obrázek začne povalovat a dál? Ca s 
ušmudlaným obrázkem? Spálit připadá rodičům 
pohanské, a zatím by to byl skutek křesťanského 
milosrdenství. Kromě rakví mají něktfe ješté ji
ná odbytiště pro svaté obrázky. Představte kí 

hezkou kapličku v lese, v ní výklenek a ve vý
klenku socha sv. Jana Neporriuckého. Mistrovský 
kousek lidového umění řezbářského. Zbožné ruce 
ozdobí výklenek věncem z chvojí. Je to vkusné. 
Ale přijdou majitelé přebytečných obrázků a na
píchají je do věnce. A přijdou majitelé jarma- 
rečních obrázků nástěnných a to. zač se doma 
stydí, rozvěsí v kapličce po stěnách, takže ne
zbude volné místečko. Ba 1 za sochu světcovu čc 
dostane obraz a světec se obohatí obrázkem do 
ruky nebo se mu na nl pověsí odložený růžene- 
ček. Tak tenhle nešvar by*měl přestat. Kaple a 
kapličky nejsou smetištěm, kam by se shromaž
ďovaly opotřebované, vyloučené, nevkusné obrazy 
a obrázky. Ty patrt do ohně a s rozdáváním no
vých obrázků šetřte!

Dnes nejsou prádelníky jako byly truhly ba
bičky Boženy Němcové i mé babičky a vašich 
babiček, aby tam bylo místo pro obrázky z poutí. 
Slyšíte: jen z poutí!

Kramaření ’s obrázky nemá nic společného 
s křesťanstvím. KBH.
* Poutní místo Bohosudov u TepUc-Sanova hledá
varhaníka, který by mohl zároveň zastávat místo, pro
fesora zpévu na biskupském gymnastu a dávat tamtéž 
soukromé hodiny na klavír a housle. CtyfpokoJoVý 
byt. Ihned nastoupit.________________________________

* Kdo pomůže mladé katolické rodině se třemi ma
lými dčtmi, bydlící v pěkném, slunném jednotlivém • 
bytě v Praze IX. k většímu bytu formou výměny. 
Značka: »Kdekoliv v Praze« do adm. L 1.

FILM
Pro všechny:

Nevíte o bytě? CS. — Jde vlastné o veselohru na 
dobové thema - hledání bytu - která zároveň zachy
cuje různé lidské povahy, vyrostlé z válečných let. ni

Pro dospělé:
All Baba a 40 loupežníků. VSA. — Mongolský chán 

dobude Bagdadu a dá zavraždltl kalifa. Syn tohoto 
uprchne, spojí se s loupežníky a pomocí jích se mu 
podaří osvobodítí vlast od tyrana. Poháďková historie 
plná orientální bojovnosti, vychytralosti a přepychu. 
Předností filmu jest barevné provedení. II.

Vycházi s církevním schválením.
Dobrovol. příspěvky ,na vydáváni časopisu Jsou vítány. 
Vydává Svatováclavská Liga v Praze IV., Hradčanské 
námésti 8. — Telefon 617-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází týdné. — Předplatné na celý rok 
Kčs 70.—, jednotlivá čísla Kčs 1.50. — Poitovnl spoři
telna Praha 208.401. — Řídi P. Adolf Kajpr T. J. 
s redakč. kruhem. — Odpovědný zástupce listu Josef 
Bláha. — Používání novinových známek povoleno 
ředitelstvím pošt a telegrafů. — Dohlédacl pošt? úřad 

Praha ,25. — Vytiskl 21vnotuk v Praze XIL
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Bděte 1 P. Dr. Jen Ev. Urban, OFM.

»Bratři, je čas, abychom ze spánku 
poTstali.« (K Řím. 13. 11.)

V čem spíme? Již rozpoznáni, jaký je náš 
spánek nebo sněni, je první nutnosti k probu
zeni a životu. Nebot spánek, na který naráží 
apoštol, může být rozličný. Nikdo spi v neteč
nost! a lhostejnosti, jiný v sobectví, jiný v ne
vědomost. Ale neien lednotlfvci, i celé doby, 
i celé lidstvo může ustrnout v určitém spánku 
nebo sněn:, které zachvátí celou dobu. A možná, 
že se' vzchopme k růz.iým činům, které se mu 
zdají veliké. ale při tom zůstává v nejhiavnéj- 
šich otázkách špici. A tak je jisto, že burcující 
slovo apoštolovo se hodí skoro pro každou dcúu, 
ale že nejde vždy o spánek v téže věci. To se 
rozumí, že se ani lidé dooré vůle neshodnou tak 
snadno, který íe opravdu nejnebez-pečnéjši spa
net jejich doby. Někdy se však stane že je po
vaha spánku až příliš jasna. Nev.m. zda tomu 
i dnes tak ie. ale řekl-li nynější' svaté Otec ne
dávno kdosi, že křesťanstvo je v úpadku, pak 
možno véřit. že světový Strážce má dobrý zrak 
a že usíná to. co dělá křesťanstvo křesťanstvem: 
víra a láska. Když tato slova čtete, máte do-' 
iem obvyklých kázáni. A sice proto že se oprav
du neptáme poctivě, kde je vlastni jádro tak 
velikého vítězství odpadu od Boha á takové cha- 
■bbsti v křesťanech. Neboť v tom je právě pod- 
'stata dnešního spánku, že sí myslíme jako by
chom měli přece viry dost a že právě tuto viru 
chceme hájit a šířit. Avšak vpravdě již v této 
obhajobě a šíření 6e vidi její vlastní nedostatek. 
Rozpoznáme to spíše s druhé strany. Vzpomeňte 
sl. s takou samozřejmosti a vášni se uplatňuje 
neVírictvi a jeho důslednost. Řekněte, který 
hlasatel víry s takovou silou a smělostí tvrdí 
Kristovy pravdy, s jakou smčlc a bezohledné šíři 
a uplatňule jakákoliv tvrzeni Kristův odpůrce? 
Necitite již při této vzpomínce, jak je naše víra 
slabá? Jak jsme si ji málo jisti? Vím že již 
v novaze viry samé jsou nutně určité nevýhody 
při jej'm šířeni, avšak rozhodující je právě sila 
přesvědčeni u toho, kdo ji uplatňuje. A opravdu 
se zdá. jako' bychom viru hájili a šířili jen ve 
spaní, kdežto odpůrce Kristův šiří nevěru s bdě
lou, silou. Kéž bý nás aspoň probudil!

K čemu? Abychom sí uvědomili, že dnes od
půrci Kristovi svoje tvrzeni nedokazují, 
nýbrž prostě uplatňují. Uplatňuji je bez 
ohledu, zda mluví pravdu nebo nepravdu. Ne
dbají zda se jim pravda dokáže, neboť, jak řekl 
jeden z nich: »Co je nám po pravdě!« Bude tedy 
často marno dnes jiným viru dokazovat, je nutno 
viru tvrdit Ovšem tvrdit z hloubi přesvědčeni, 
s vášnivou láskou k věřené pravdě. Nuže, o to 
jde. abychom se probudili k takové víře, která 
neni ospalá a sama v sobě nejistá, nýbrž tak 
bdělá a sebevědomá, že vlastní vnitřní silou pře
svědčuje. Nabot všichni přisvědčíte že většina 
lidi vašeho okolí se o víru a náboženství ne
zajímá. Leda po stránce politické a to nemá 
s virou co dělat. Nuže, ptejte se. jak byste vzbu
dili jejich zájem? A když se ptám po různých 
městech nejrůznějších lidí touto otázkou, tu sou
hlasí nejvážnějši z nich v tom, že jedině v síle 
opravdové obětavé a překvapující osobnosti je 
naděj?, jak přece jen vzbudit otázku nebo zvě
davost po duchovních hodnotách.

Ale jak se stát takovou silnou a mohutnou 
osobností? Cílí jinými slovy: jak povstat z ospalé 
a ochablé nejistoty k jisté a působivé a probuze
né vfře? Snad čekáte nějakou kazatelskou od
pověď. A.Vánk myslím, že vás upozorním na okol
nost, která přece jen v kázáních nepřichází. Ne
všimli jste si, jak působí na každého, i na nás, 
podmanivě a omamně prostředí, v němž ži- 
; eme? Nezdá se vám, že nám uniká jistota a zřej- 
most naší víry právě tím, že je kolem nás nevě
ra, počínající sí samozřejmě a jistě? 2e sice víru 
vzbuzujeme, že se jí držíme, ale že to celé nevě
řící prostředí v nás vzbuzuje, ať chceme nebo ne
chceme, dojem, jako bychom se drželi nějaké ne
skutečné myšlenky? Nutno tuto skutečnost při
znat a nad ní se zamyslit, neboť původ této vnitř
ní ochablosti víry není v její vlastní slabosti, nýbrž 

nás. Znalost víry, rozumný podklad, může být 
velmi jasný a určitý a přece člověka nezachrání 
před vlivem prostředí. Jsme sl rezumovč jisti 
ale citově nejistí. I když je nám zřejmé, že pro
středí nemluví pravdu. Neboť, kdo lže. myslí stále 

druhém, že také lže. Kdo mluví vždy pravdu, 
myslí o každém druhém, že také mluví pravdu. 
'?roto odpůrce Kristův, otec lži, když mu sebe- 
asnějl pravdu ukážeme, bude vždy myslit, že lže

me. A když nám odpůrce Kristův lže, my bude
me vždy nakloněni mu véřit. V tom je naše ne
výhoda. ač nelze jinak. A tu je právě velmi nut
no, zbavit se kouzla prostředí, prostředí rozhlasu.

Poslední dny listopadové jsou výročím smrti 
Karla IV. Vzpomínáme, ie právě před šesti 
sty lety kladl základy k svým velikým dílům, 
jejichž lesk dodnes nezbledl. Letos je výročí 
jeho korunovace, výročí založeni Emauz, po
čátek stavby Karlštejna, jsme v jubilejním 
roce jeho university. V dobách, kdy je vše 
plno politiky a kdy svět umírá nerozřešitel- 
nosti politických problémů, stoji před námi 
tento veliký český král jako vzor všech, v je
jichž rukou, v jejichž rozhodování jsou osudy 
druhých. Vzpomeňme si tedy naň a učme se 
od něho, od Otce vlasti] Je to sice středověký 
král, ale je dosud tak moderní, má v sobě cosi 
nepomíjejícího. Jako pravý křesťan vi, co 
chce, vi, proč je na světě; lépe řečeno, ví. že 
neni jenom pro tento svět. »Gotický křesťan 
v něm znal celou dráhu náboženského života 
od asketického sebepokoření až k ekstasi spo
jení s Bohem.«

Moderní je na něm jeho všestranný, činný 
zájem o všec čka odvětví pozemského života. 
Od buly, zakládající vysoké učení, až po švest

veřejného mínění, novin, lidských řečí, výchovy. 
Je nutno vytvořit si vlastní pro
středí, zrozené z rozumu a víry, 
dobra a lásky. Nevím, jak bych každému 
.-■líně doporučil tento lék. Neboť prostředí i opačné 
nás právě ukolébává ve spánek.

Ale jak sl je vytvořit? Přece nemůžeme ze 
‘ vé doby, ze svého místa utéci! Ano. nejdi o pro
středí vnější, jde o prostředí myšlenko». Jest 
třeba, aby si katolíci tvořili plně a hodnině ka
tolické kroužky a katolickou společnost. Žádné 
ghetto. nýbrž, aby se do něho uchylovalí| Tam se 
osvěžují silné myšlenky, tam se p slluje duch!

Takové prostředí se dá vytvořit také, a to 
velmi podstatně, hojnou, vybranou četbou. Kdo 
ovšem do sebe nalévá bez výběru vše možné, tvo
ří sl také takto slátaný svět myšlenkový, roz- 
rývá svou pevnost charakteru i myšlení. Ovšemže 
ani zde nejde o myšlenkové a kulturni ghetto, ale

kové stromy, »karlátka«, od koruny římského 
císařství a od latinských právnich majestátů 
až po jihočeské rybníky a mělnické vinice, 
všecko ho zajímalo, na všem tom nechal pe
čeť svého opravdu královského ducha. Univer
sita Karlova, Karlův most, Karlštejn, každé 
to jméno je nezbytnou složkou českého kultur
ního života a je to stále jméno Karlovo, jmé- 
ío krále skrz naskrz křesťanského, skrz naskiz 
katolického, a to vnitřně, vroucně katolického. 
Toto jeho katolictví je tak nesporné, že na př. 
Palacký, ač nekatolík, to též plně uznává. 
Irdyž píše: »0 náboženském smýšleni Karla 
TV., o velké oddanosti jeho ke stolici papež
ské, o úctě k církvi a kněžím, toho nikdo za
pírat! moci nebude, že ho vedlo k tomu jen 
iluboké a jasné přesvědčení, a,nikoli politic

ké zámysly, an po celou dobu' života svého 
zůstal sobě důsledným.« (Dějiny, d. II., č. II.)

Na tyto pomníky Karlovy činnosti, které 
jsou tak nesmazatelně vtisknuty ve tvář naši 
Prahy a celé naši české kultury, by si tedy 

% (Pokračováni na sir 2.i

jde o takovou četbu a tak hojnou, aby opravdu 
převládala, abychom v jejím obsahu žili. Jest 
Iřflba čist mnoho, číst silné katolické knihy. Ne
myslím silné romány, které si právě zahrávají 
s katolickou duší, nýbrž Písmo svaté, díla svá
tých Otců, životopisy, encykliky, studie.

Takovýmto prostředím, spojeným s dlouhým 
promýšlením a vnikáním k podstatě a jádru 
pravdy, vystupuje pravdivost víry, její sláva, její 
světlo, proti zdání a zlu lži a nenávist! tak jasně, 
že v duchu věřícího protrhává omamnost spánku 
Vlévá mohutn-st výrazu, vnitřní jistotu. Pak to je 
t'prve pocit jistoty, který je schopen z Dlna pře- 
s ědčení tvrdit pravdy víry, přesvědčující a str
hující.

Jestli však neprotrhneme uspávající vliv pro
středí, nikdy se neprobudíme, zůstaneme ve spán
ku. A přece jedno z nejnaléhavějších slov Kristo
vých je: Bděte!

Chvála chudoby
Dne 9. listopadu se konalo t> Almě poslední 

blahořečeni tohoto roku. Novou blahoslavenou 
byla Johana Delanoueová. Francouzka z kontě 
17. stol. V prvních letech svého žjvota to byli 
obyčejná obchodnice, pilné se starající o časný 
zisk, pak vlak prochází náhlým obrácením, které 
z ní udělá velkou pomocnici chudých, opravdo
vou matku všech vyděděných a trpících. Hek l 
isme, že je to Francouzka. jako vůbec ve značné 
řadě letošních světců a blahoslavených. ma;i 
Francouzi prvenství. Tato nevyčerpatelná plod
nost svatosti je Francouzům útěchou i ve zmat
cích a bědách, ve kterých se nyní zmítá jejich 
vlast. Těží se v něm výrokem Bossuetovým. že 
národ;/ žijí jen tak dlouho, dokud v jejich množ- 
stí existují svati. Pro zvláSt vřelé vztahy nové 
blahoslavené k chudým promluvil sv. Otec u pří
ležitosti jejího blahořečeni jednu ze svých pozo
ruhodných. hlubokých řeči o významu chudoby 
v křesťanském životě. Zde některé výňatky z ni:

Tělo chudákovo je tělům Kristovým.
Nejednou jsme čítali všichni v zlaté legen

dě některé z oněch zázračných vypravováni, 
v nichž Spasitel, jemuž se předtím ve vzezřeni 
žebrákově nebo malomocného dostalo pomo
ci, se pak zjevil v oslnivé záři své slávy. To 
vše je tělesný symbol větší a krásnější du
chovní skutečnosti. Tak jako kdysi ve svaté 
noci poslal anděl Páně pastýře do be;témské- 
ho chléva se slovy: »Naleznete Šitě ležící v 
jesličkách,« tak šla Johana Delanoueová na 
slovo ubohé, Františky Souchetové, poselkýně 
Páně, hledat do chléva šest chudých malých 
děti, takřka nahých, chvějících se zimou, le
žících na zemi se svými rodiči, stravovaných 
bídou a nemoci. Vyčistila a zařídila jak mohla 
jejich chýši; přinesla jim potraviny a oděv. 
Několikrát za týden běhala k těmto svým no
vým svěřencům s novými dary. Chodci se dí
vali překvapeni na bývalou obchodnici, nedáv
no ještě tak ješitnou a tak lakomou, v její ny
nější něžné lásce. Jedni se podivovali jejimu 
obrácení a děkovali za ně Bohu, druzi si mys
lili, že se minula rozumem, ještě jiní pak po
chybovačně se usmívali a čekali, jak dlouho 
vytrvá její oheň ze slámy v této nové horli
vosti. Těm. kteří se ji ptali, kam tak pospí
chá s takovým nákladem, Johana odpovídal1: 
»Jdu obléci své Ježíšky a nesu jim, abv měli 
co jíst.« Lidé pokrčili rameny a šli dál niče
mu nerozumějíce. Johana porozuměla. Joha
na měla pravdu, Později vyznala, že neměla 
žádných zvláštních náklonnosti k Domáháni 
chudým, ani zvláštní zájem o jejich bídu. 
»Když však slyším Ježíše Krista v evangeliu: 
Cokoli jste učinili nejmenšimu z mých bratří, 
mně jste učinili, bojím se. abych nezasloužila 
v poslední den výčitku; Měl jsem hlad a na
dáli jste mi jisti. To mě tedy nabádá ke vše
mu tomu, co podnikám, ke všemu.- co čijim.«

Co činila? Činila vše. co by činil každý, k 'o 
by uměl vidět v chudém Ježíše Krista, jako 
ho v něm viděla sama. Jednala s ním, ať to 
byl kdokoli, jako by byla jednala s Ježíšem 
Kristem samotným. S touže obětavou péčí, 
o touže jemnou citlivosti, s touže ohleduplnou 
úctou. Z téhož důvodu není uvedena do roz
paků nesmírností jejich potřeb, nechť si js 
sebevětší počet těch, kteří přicházejí, nechť sl 
je sebevětší rozsah jejich bídy. V nich všech 
je Ježíš a protože je to Ježíš, nelze ho nikdy 
odbýti, musí vždy nalézt připraven svůj po
krm a své přístřeší, je třeba vždycky miti pro 
něho místo. Ostatní se uskrovni, bude se sta
vět, bude se rozšiřovat, udělají se dluhy, co
koli. »Můj Bože,« říkala, »jsou to Tvoje dluhy. 
Ty je zaplatíš, kdy uzl^áš za dobré.« A nako
nec bohatý Otec Božského chudáka platil 
vždycky dluhy, které byly udělány pro jeho 
Syna. Nepředvídaná pomoc přicházívala, kdy 
ji bylo potřeba, nejnesnadnějši překážky pa
daly takřka samy; chléb, látka, peníze se 
množily v jejich rukou.

>

Život chudého je život Kristův.

Ztotožněni Kristovo s chudým, jak jsme jej 
nastínili a jak jsme se mu podivovali, je stále 
ještě pouhé ztotožněni mravní: dělá z chudého 
zvláště významného zástupce Božího, takže 
to, co děláme pro chudého, oceňuje Bůh jako- 
bychoni činili jemu Samému. To však nemohlo 
stačit jeho nepochopitelné lásce. Chtěl usku
tečnili ztotožnění dokonalé, skutečné, úplné, 
rozšířené až k ztotožnění fysickému. Proto se 
sta! člověkem, stal se tělem, aby mohl mezi 
námi přebývali, ale stal se chudým, aby mohl 
vzít na sebe všecky bídy chudoby, a učinil to 
v plnosti, aby jeho život- byl v pravém slova 
smyslu život chudého a aby každý chudý byl 
v utrpeních, úzkostech a pokořeních chudoby 
jist, ie jej Kristus chápe a aby se naučil hledat 
a nalézat u něho útěchu, pomoc a přiklad. 
Vi ze zkušenosti, co jest to tnpěti zimu a ne
mít kam hlavu sklonit, co to je mit hlad a ží
zeň, vidět své skromné šaty rozdělené losem 
před svýma očima a zemřit obnažený na lůž
ku križe a předtím se narodit v jeslích, jejichž 
drsnost byla zmírněna jen náručkou sena. Jak 
vynikající je proto důstojnost chudých, že Bůh 
sám se ji chtěl ozdobit!. Johana Delanoueová 
uhodla tuto důstojnost dříve, než ji pochopila, 
vycítila ji a vidouc Ježíše, jak ši ji voli, zvolila 
si ji sama pro sebe. To jest tajemství jejího 
života, tak plného děsivého odříkání.

Chudý má hlad a proto ji i ona jen třikrát 
týdně. Chudý dostává zbytky se stolu boha
tých. I ona proto jí zbytky chleba, zanecha-

Poprsí v triforiu svatovítském:
Karel IV., pískovec, 1374-1378.Karel IV.



ného chudými a zkažené maso, které jeden 
z nich neměl-odvahu dát do úst. Chudý je 
ěpatně oblečen a 'proto se i ona obléká do od
porných hadrů a jedině poslušnost ji přiměje 
k zmírněni tohoto’ umrtvováni. Chudý snáší 
pokoření právě tím, že musí chodit ve svých 
bídných šatech a proto i ona se objeví v ko- 
Btele, přesto, že se její přirozenost vzpírá, 
v nejpodivnějším ustrojeni. Chudý nemá kde 
bydlet a spí v lecjakém koutě; Ona také od
počívá něco málo hodin úplně oblečená, sedíc 
na židli a hlavu opřenou o stěnu nebo se tísní 
v úzké truhle, kam by se sotva vešlo dítě a 
kterou nazývá jeslemi. Chudý žebrá, i ona to 
proto zkouší, aby poznala, co přitom poci
tu ú' zahanbení chudáci.

Ja/k to všecko je vzdáleno myšlenkám svě
ta a jak svět potřebuje dívat se na toto svaté 
šílenství, aby se naučil pravé moudrosti, ane
bo aspoň aby zahlédl v její nadpřirozené záři 
vynikající důstojnost chudého a chudoby, 
které se jinak tak děsí.

Karel IV.
(Dokončeni se str. 1.)

měl s hrdostí vzpomenout každý český kato
lík, kdykoliv mu bude oficiální dějepisectvi 
a oficiální řečnictvi namlouvat, jakoby věe. 
co je velké v naší minulosti, začínalo teprve 
Husem a jeho rozkolem s katolicismem. Měl 
by si při pohledu na ně vzpomenout, že hlav
ním životním cílem duše věřící není sice sta
větí si zde, na této zemi, pomníky, že však 
opravdová a činná víra překypuje energii, 
která se nutně projevuje i na venek, i vidi
telnou, časnou činností, a to krásnou, impo
santní činnosti. To vše nám připomíná Karel 
a jeho dílo.

Jest známá jeho hluboká úcta k ostatkům 
svátých. A jistě to nebyl jen »sport« tehdejší 
doby, nějaká sběratelská vášeň, jak by to 
snad někdo chtěl povrchně odbýt, nýbrž je to 
opravdová víra. Vždyť tehdejší časy pro ka
tolicismus nebyly nejpřiznivější. KTavně u 
králů ne. Papež byl v avignonském zajetí» 
a tolik lidi se vědou i pěsti snažilo oklestit a 
pokořit moc papežskou. Karlovi, který byl nej
mocnějším. nejbohatším a nejvzdělanějším 
panovníkem té doby, mohlo napadnout, aby 
si sám h-.ái na paoeže nebo něco takového. 
Ale právě, že byl tak vzdělaný a tak moudrý, 
proto zůstal vždy pokorný a tím opravdu ve
liký.

On. středověký cisař, světská hlava a rámě 
všeho křesťanstva, vyznává poctivě a věrně, 
že všichni jeho noddani jsou jeho bratři v Kri
stu. Roku 1354 posílá z Německa do Prahy 
nově získané ostatky svátých a s nimi prů
vodní list, v němž mimo jiné niše:

»Vás tedy líaše věrné a poddané, jež poklá
dáme za spřizněnce své bratrstvem duchovním 
v Bohu Otci a v Pánu našem Ježíši Kristu, 
žádáme a napomínáme skrze Vykupitele naše
ho, abyste z příchodu tak skvostných nebes
kých darů a tak velikých mučedníkův a vy
volenců Božích na mysli a na duchu svém ve
lice se radovali s pomocí milosti Boží.«

V těchto slovech podává veliký náš král zá
klady všeho pravého bohatství a neztratitelné 
rovnosti.

Vraťme se upřímně do\šlépěji Otce vlasti a 
zabezpečíme svou vlast a pravou lidskou dů
stojnost nás všech v ni. ak.

Různé mentality uvnitř katolicismu
(»Études«, listopad 1947.)

Při značném zjednodušení možno rozlišiti 
čtyři základní postoje, které odpovídají zhruba 
čtyřem zeměpisným krajům: je to postoj zemí 
španělských, severoamerických, západoevrop
ských a konečně těch, které jsou ve sféře sovět
ského vlivu. Dvě ze skupin, které jsme právě 
vyjmenovali, se vyznačuji všeobecným postojem 
sebedůvěry, jistoty; dvě druhé se vyznačují ja
kousi nedůvěrou v sebe, starostí, že je třeba 
proklestiti si cestu územími dosud neznámými, 
živým a často bolestným vědomím o slabosti 
prostředků, tváří v tvář úkolům, které na ně 
doléhají. V krajích španělských, t. j. ve Špa
nělsku, Portugalsku, v jižní Americe, zdá se 
církev jista sama sebe. Opírajíc se na silnou 
tradici, udržuje a hájí staleté posice, jsouc hrda 
na bohaté dědictví. Snaží se vážně, ale pomalu 
odstraftovati sociální nespravedlnosti a dívá se 
na ošidné boje nebo kompromisy katolíků ostat
ních národů v zápase s modernimi bludy aniž se 
jich sama zúčastňuje. Srovnává se ráda s mla
dým Davidem, kterému Goliáš nenahání stra
chu. Tato defensivní jistota má různé odstíny 
podle různých zemí. Španělsko se svým četným 
a vlivným kněžstvem je velmi odlišné od někte
rých jihoamerických národů, kde podle svědec
tví jasnozřivých svědků Církev představuje na
nejvýše určitou „hodnotu tradice*',  kde „v ši
rých krajinách 75% děti nemá žádného nábo
ženského vyučování“. Avšak tam. jako zde po
čínají někteří uvědomovat! si nebezpečí postoje 
pouze defenslvniho před děsivými problémy, 
k jejichž rozřešení nepostačí dnes ani mlčení, 
ani ochranný kordon a ještě méně různé klat
by. Jak neuznat, že úspěch několika protestant
ských misií v Jižní Americe vyplývá z duchov
ního hladu obyvatelstva, který málo četné ka
tolické kněžstvo nemohlo dosud nasytiti! Ostat
ně, jak se zdá, přikrývá zdánlivá jistota jakýsi 
pesimismus vůči přirozenosti lidské: neod
važují se důvěřovat ve svobodu osobnosti. Spo
léhají příliš na vnější prostředky a na vnější 
rámce, aby udrželi člověka na cestě povinností.

* K jubilejnímu roku Karlovu 1948 vydali bohoslovcl 
pražského semináře měsíční obrázkový nástěnný ka
lendář. Jeho idea Je ryze náboženská: hlubotiskové 
obrázky na Jednotlivé měsíce jsou doprovázeny vhod
nými texty, které vybízejí k zamyšleni se. Kalendář 
bude vhodnou a praktickou ozdobou kanceláří I do
mácností. Je velmi levný — stojí 10 Kčs. na 10 exempt.
1 zdarma. Jeho rozprodejem podpoříte i Dilo sv, Voj
těcha pro kněžská povolání. Můžete objednat přímo 
u bohoslovců semináře v Praze XIX, Sadová 3, nebo 
žádejte ve vašem knihkupectví. — S rozesíláním bude 
započato 6 prosince 1947.

V Severní Americe se katolíci, kteří byli 
skoro všichni původně chudými přistěhovalci 
bez vlivu, stal» za sto let duchovni mocí prvého 
řádu. Američtí katolíci se skoro diví, cítíce, jak 
na nich náhle spočívá světová odpovědnost. Po
nesou však tuto odpovědnost ochotně, neboť je
jich tvůrčí síla je nedotčena, je jista sama se
be. Není-li ofensivní, je aspoň forwardlooking 
(dívající se vpřed). Všecko je nové pro ame
rickou církev a ona je přece již velkou misio
nářskou církví. Podařil se jí zázrak, že je snad 
jedinou církví na světě, která není odtržena 
od lidových mas. Dělnické odborové hnutí tam 
nikde není protícírkevní. Jeho vůdcové jsou 
věřící. Nebezpečí by mohlo býtí v určitém fa- 
risejství, které ztotožňuje ctnost s úspěchem 
nebo také v přemrštěném spoléhání na lidské 
prostředky, na propagandu, ke škodě vnitřní 
výchovy nadpřirozených ctností; avšak hier
archie bdí, je na stráži proti „amerikanlsmu“ 
a optimistická jistota severoamerických kato
líků vdechuje důvěru celé Církvi.

Od důvěřivé jistoty církve v zemích španěl
ských a severoamerických se odlišuje postoj 
žhavého nebo neklidného hledání, vůle k refor

Moc a sláva
Román, jenž nese toto jméno, o němž jsme se 

již asi dvakrát v Katolíku zmínili, je skutečně ve
likou oslavou moci a slávy milosti Boží, která 
dovede z lidské hlíny, z bídné, odporné lidské hlí
ny vytvořit přece jen tvory schopné věčného sou
žití s nejsvétéjší Trojicí. »Člověk není než loutki 
náhody, zvykové zvíře, soumar, osud lidský řada 
ničemných náhod, charakter lidský hrstka bláta 
a zbabělosti, mnoho špíny a několik krůpějí slzí a 
krve.« Totiž podle Saldy jc toto člověk v prvních 
Huysmansjvych románech. Hrdina Greenova ro
mánu se po mnsha, mnoha stránkách souhlasné 
shoduje s tímto málo vábným obrazem. A přece 
není jenom to, je přece jen hrdinou v pravém 
slova smyslu, je přece jen jediný paprsek světla 
V tom jinak tak k zbláznění bezútěšném divadle 
moderního tyranského státu. Máte s ním soucit a 
současně před ním stojíte s úctou. Máte s ním 

mám a k přizpůsobením, která charakterisuje 
skoro všecka katolická společenství starého 
světa. V severozápadní Evropě (Anglie, Ho
landsko, Belgie, Německo, Švýcarsko, Francie, 
Rakousko), prodělával náboženský a sociální vý
voj stejné etapy. Itálie se snaží dohoniti vel
kými kroky, co dosud zameškala. Itálie náleží 
dnes k téže skupině národnostní a náboženské 
jako sousední národy západní Evropy. Zde všu
de, ovšem a různými odstíny, se cítí Církev jako 
menšina, jejíž existence je ohrožena. Ale právě 
toto olu ožení ji nutí přemýšlet! o svém posta
vení a hledat! příčiny své slabosti, takže nalézá 
postupné nové formy, které ji umožní pokračo
vání a splnění jejího poslání. Vzhledem k nejisté 
budoucnosti nesetkáte se u ní ani s přemrštěnou 
důvěrou, ani s malomyslností. Dost nejistoty a 
neklidu, obyčejné však prozíravé hledápí, plné 
naděje. Přes různé zkoušky dlouhých let nebo 
spíše právě následkem nich, věří staré křes
ťanské země západní Evropy, že jsou dodnes 
schopny nalézt nová řešeni a dát světu nové 
svědectví- o mladistvosti Církve. Laici na západě 
jsou si vědomi své apoštolské odpovědnosti ve
dle hierarchie a kněžstvo si uvědomuje lépe 
svou povinnost „služebníků“ v Církvi. Knězi a 
laici v bratrské shodě nepřestávají pracovati 
společně a hledat nejúčinnější způsob, jak po
dávat lidem našich dob osvobozující poselství 
Kristovo. Jsou kněží, kteří se stávají dělníky a 
jsou dělníci, kteří se stávají kněžími. Jedni i 
druzí přijímají nevyhnutelný sociální vývoj a 
křesťanští myslitelé obracejí své úsilí k tomu, 
aby rozpoznali v dnešních převratech směrnice 
pokroku a osvobození v hluboké shodě s tvůr
čími a vykupitelskými úmysly Božími.

V zemích východní Evropy mívala církev, ať 
katolická nebo pravoslavná, podle jednotlivých 
národů, privilegované postaveni. Náhlá ztráta 
těchto privilegií, prudký útok na tradiční víru 
jí otřásl. I tam vládne nejistota a neklid před 
hrozivými zítřky. Ovšem dnešní situace nevy
kazuje pouze ztráty: nová chudoba církevních 
hodnostářů přiblížila kněžstvu celou dělnickou 
třídu. Tak je tomu v Maďarsku a jeden buda
pešťský kněz vyznával, že tento výsledek od- 
škodftuje dostatečně církev za oběti, které mu
sela přinést v řádu časném. Avšak v těchto ze
mích, zvyklých odedávna na úzkou spolupráci 
moci časné s mocí duchovní, se táže hierarchie 
s úzkosti, zda za témito porušeními shody ne
přijde brzy pronásledování. Proto přípravy na 
obranu a spěšné pokusy o přizpůsobení. Někteří 
křesťané se pokoušejí o spolupráci s mocí svět
skou i na poli kulturním, zatím co druzí se dá
vají do vášnivého odporu (myslím na konflikt, 
v němž se srážejí v Polsku různí představitelé 
katolického tisku). Situace je příliš nová, příliš 
nepřehledná, aby bylo možno ji již posoudit. 
Spatná taktika by byla nechat se oslepit stra
chem. Velkou důvěru pro těžce zkoušenou cír
kev v Jugoslávii nebo v baltických zemích nám 
dává jakost baltických nebo chorvatských nebo 
slovinských katolíků, s nimiž jsme se setkali 
ve vyhnanství. Podaří-JI se Katolické akci vy
tvořit! dostatečný počet takových osobností, ne
bude moci pronásledování otřásti křesťanskou 
elitou střední Evropy.

soucit, protože vidíte, že jeho kněžství na něm leží 
tak skoro jako »břemeno Hospodinovo«, o němž 
mluvívají starozákonní proroci, hledíce je se sebe 
setřást. A přece už Starý zákon znal ono »Servite 
Domino In laetitla«, jak jsme o něm psali v mi
nulém »Katolíku«, Fán Ježíš výslovné opakoval: 
>Jho mé je sladké a břímě mé je lehké« a sv. Pa
vel opakuje v nesčetných variantech své «Radujte 
se v Pánu stále, opět pravím: radujte se!« Na 
bezejmenném hrdinovi Greenova románu je vidět 
ona rozeklanost, je na něm vidět, že i dnes je jho 
Páně tíživé a mučivé, skloníme-li se pod ně polo
vičatě, chceme-li dvěma pánům sloužit!, Kristu 
i světu. Svět nás zotročí, třeba kořalkou, jako zde 
tohoto ubohého štvance, a pak ovšem nikdy nepo
známe, »jak líbezný je Pán« a že skutečné »slou
žit! Bohu je kralovali«. Máte s ním soucit, když 
vidíte, jak jej stihají Erlnyje jeho hříchů a jak 

Jej strhují do hříchů vždy nových, jak musí třeba 
kořalkou shánět trochu odvahy, ačkoliv by se 
mohl jediným upřímným koněm lítosti zbavit 
všech svých hříchů, ačkoliv by mohl opravdovým 
píimknutím se k milosrdné ruce Boží stanout jako 
opravdový vyznavač. jBko navrátivši se marno
tratný syn. kterého Otec obléká do nejlepéího rou
cha a vystrojuje mu hostinu, nad níž blednou zá
vistí takoví, kteří vždycky byl! hodní. A přece je 
tento náš soucit jenom theoretický, protože ne
víme, jak daleko bychom zůstalí se všemi svými 
vědomostmi za ním. kdybychom se octli v jeho 
situaci, kdybychom z bezpečí šil tam, kde nás če
ká smrt, a to jediné proto. Že je to naše kněžská 
povinnost. To jsou okamžiky, kdy cítíte onu moc 
a slávu Boží, kdy cítíte, jak Pán si z ubohých lid
ských nástrojů dělá zvěstovatele své velebnost!, 
která přemáhá svět.

Je to drsná kniha, kteiá vás provede takřka 
nejhlubšfmf propastmi lidské špatnosti a zloby a 
přece jen je to kniha silná a posilující, při níž 
vám zní v uších michaelovské ^Kdo jako Búht?

To jho Boží, před nímž nelze nikam utéci, tam 
otřásajícím způsobem vnímáte na druhém knězi, 
který v knize vystupuje, na tom, který kapitulo
val, oženil se a stal se šaškem dětí naft pokřiku
jících. Má jit vyzpovídat druhého, toho, jenž se 
stane mučedníkem a jenž ho za to před smrtí 
prosí. Bojí se jít a přece zase by byl šel, přesto 
Že si je velmi vědom své vlastní mravní bídy. 
Proč by byl ští? Říká to té. jejímž se stal beze
ctným zajatcem: »Jenomže, má drahá. ... nu 
. . . jsem přece jen kněz.« Nakonec nejde k od
souzenému na smrt přece a vzkazuje mu: »Řek
něte mu. že se budu modlit.« Lidé nevěřící a pyš
ně spoléhající na vlastní dokonalost si asi řeknou: 
To je pohodlné, takto se vymluvit na modlitbu, 
takto chtít pouhou modlitbou učinit zpdost všem 
ostatním povinnostem.

Jistěže mnohdy chtíváme takto slabošsky a 
lacino plnit své křesťanství, ale v těchto slovech 
Padre Josého je něco víc. On jisté nemá právě sil 
k heroísmu, má však víru, víru v milosrdenství 
Boží, ví. že toto milosrdenství Boží nedopustí, aby 
ten druhý zahynul v hříších nrávě pro jeho zba
bělost a slabost. »Kdo jako Bůh?« Tam kde naše 
síly selhávají, je vždycky ještě On. jenž nikdy ne
selhává. Tedy zase optimistické vyznění všeobecné 
platností, které vás musí naplnit I nad ce’ou kni
hou, ačkoliv je to strašný obraz naší strašné do
by. Není to totiž jenom román. My víme, že Me
xiko se svým divokým atheismem a jeho orgiemi 
hylo takřka včera a že podobné situace jsou buď 
ve skutečnosti nebo v pravděpodobné možnosti 
i leckde jinde na světě. Je to bolestné fiasko naší 
kultury, která se pak bezduše doplňuje abstínen- 
tismem vnucovaným pažbami pušek ve stínu ko
rupce všemocných vládních úředníků. Kniha je 
mimo jiné skvělou ilustrací toho, jak lidstvo, které 
se zbaví Boha, padne za to do otroctví svého vlast
ního šílenství.

Co tedy řekneme souhrnem o této knize? Ze 
je to kniha dobrá, přestože líčí kněžský život 
veLmi nekonvenčně, přesteže líčí kněžský hřích. 
Líčí jej však skutečný jako hřích, liči jej děsivě, 
strašně, takže velmi jasně chápete, že hřích není 
maličkost a*  vstáváte proto od. iét# četby rozhod
nuti- bojovat energišrějl proti němu v sobě i ko
lem sebe. U myslících lidí, na kterých hlavně 
záleží, dosahuje kniha tohoto účelu jistě hlouběji 
a opravdověji než šablonovltá zbožná literatura, 
jejíž ukázku máme dokonce v této Greenově kni
ze samotné.

Nakonec si uvědomme veliký rozdíl, jenž exis
tuje mezi problematikou kněze, jak jej liči Gree
ne, a mezi naší, mohl bych říci specificky českou 
kněžskou literaturou, ať už Trebízského nebo Baa- 
rovou nebo řady jiných, méně slavných. V ní celé 
chybí skutečná, nadpřirozená vira, v ní celé chybí 
skutečné božské křesťanství se svou opojnou krá
sou synovství Božího na jedné straně a s tragi
kou hříchu a smírné oběti Kříže na druhé straně. 
V ní je kněz pouhým sentimentálním človíčkem, 
jenž deklamuje o svýbh lidských právech, při 
čemž jsou mírěna především tělesná práva, a v niž 
se proto kněžská nevěrnost a slabost líčí jako 
Idylické osvobození, jako osvobozující návrat 
k pravdivé přírodě podle přeludů Rousseauových, 
jenž přes Němcovou a Světlou je beztoho otcem 
vší této literatury. Následkem toho je to litera
tura špatná, zkreslující a změkčující, kdežto kniha 
Greenova je vpravdě mohutná freska moci a slávy 
Boží. ak/

Jak se šije kalendář...
„Nechtěla byste nám zredigovat kalendář?“ 

zaznívá v telefonu čísi hlas.
Ihned se přiznávám, že nechtěla. Jak to 

uhádl ?
„Snad byste se mohla u nás zastavit aspoň 

na kousek hovoru.“
Nu, kouskem hovoru přece nebudeš skrblit, 

domlouvám sama sobě a tak jednoho dne si člo
věk, nevěda kam se řítí, vyběhne bezstarostně 
po nakladatelských schodech a zapadne do měk
ké klubovky v kanceláři pana ředitele, v náladě 
stále ještě růžové, ale nazpět — věřte mi, jde 
s hlavou zcela ve smutku. Ja£ by ne, když vás 
tam přemluvili, že jim do konce měsíce dáte 
dohromady kalendář „Rodina“ a dnes je už de- 
Bátého, zatím co měsíc má jenom jedenatřicet 
dní. Je pravda, že mi dali otýpku zažloutlých 
rukopisů, ale je také pravda, že jsem po na
hlédnuti do nich prvně v životě litovala, že mám 
v bytě ústřední topení. Mít takhle kamínka, pá
nové!

Nu, řekla jsem si, podíváš se, jak vlastně 
páchají takový kalendář ti i oni. I jala jsem 
se studovat strukturu děl kalendářových, uši
tých tím a oním. A tu jsem především zjistila, 
že mi až nepříjemné přesně funguje asociace 
představ. Neboť mi při tom bádání v kalendá
řích začala v paměti znít! ctná paní Dobromila 
Rettigová:

„Vraž tam tři vejce, utři to, zamíchej, za- 
kvedlej, rozválej a upec ..

Když Jsem byla s bádáním v kalendářích už 
tak daleko, pocítila jsem naléhavou nutnost 
vběhnout do koupelny, na štěstí není studená 
voda na příděl, tak jsem si mohla dát sprchu 

dvakrát za sebou. To mě zase vzpamatovalo, 
takže jsem neohroženě děla s králem Janem: 
„Ha, toho bohdá nebude, aby našinec jen tak 
z boje utíkal!“ A řekla jsem si ještě pár dal
ších slov hodně nahlas, jako že kalendář pro 
svou rozšířenost je nejen četba zábavná, ale 
i iidovýchovná a tudíž musí k něčemu vycho
vávat a chce-11 se vychovávat, musí tu být jas
ný cíl a předem přesně propracované prostřed
ky a jmenuje-li se něco „Rodina“, tož to tam 
nebudeme mít jen v titulku, ale i v kořenech 
,ťěci á co tvoři rodinu rodinou, je vlastně teprve 
ten maličký třetí, čtvrtý, pátý mezi dvěma do
spělými doma. Chmůry se vyjasnily, sbohem, 
Dobromilo Rettigová, drží-li se tvých receptů 
leckteří jiní, můj kalendář si půjde svojí ces
tou, toť se ví, můžeme Šlápnout vedle, ale s po
mocí Boží i malý David se strefil do Goliáše.

Krátkost lhůty mi vnutila vzpomínku na ra
kouskou hymnu: — když se ruka k ruce vine •— 
prý se dílo podaří, tož hledejte ruku k vinutí 
u přítelkyně, jež taktéž občas zápasí 8 perem.

„Vypomúžeš mi jen tak trochu — pročíst a 
posoudit nékteré příspěvky, doskočiš za tím a 
oním spisovatelem, vymámíš na něm povídku 
právě takovou jakou potřebujeme — no však 
rozumíš, být pravou rukou a tak dále.“.

Pravá ruka rozuměla, ochotně přislíbila. Dílo 
se utěšeně dařilo. Ovšem, někteří mistři litera
tury nebyli vždycky naloženi ihned se nechat 
inspirovat naší žádostí, ale příspěvky opravdu 
hodnotné se přece scházely a to nás zase roz
veselilo.

Pravá ruka si vzpomněla, že si zajede do 
Krkonoš, toť se ví, bude chodit po horách jen 
s příspěvky v náručí a dále dumat o zušlech- 
tění kalendáře, ostatně prý se brzy vrátí. Člo
věk míní... Zatím pan ředitel od Kotrbů ur

guje, je nejvyšší čas, aby rukopisy dostali páni 
ilustrátoři. Inu, proč ne, Jsem celkem se vším 
hotova, jen moje spoludělnice na „Rodině“ má 
ještě ušít vtipné povídání mladým maminkám 
a potom trochu zkrátit svou humoresku „Její 
první...“

Místo čekaných rukopisů přichází z Krkonoš 
zplihlý dopis: „Ležím tu v nemocnici — teploty 
— Žlučník------- "

Výhružně odpovídám: „Neopovažuj se umřít, 
dokud kalendář nedoděláme!"

Drahá přítelkyně! Tentokráte mě výjimečně 
uposlechla. Nejenže neumřela, v přestávkách 
mezi žlučníkovými záchvaty opravdu dopsala 
ty roztomilé povídky, které rozesmály už sazeče, 
když je sázel. „Prosím vás, kdo je to ta Prik- 
nerová?“ vyptával se paan ředitele,“ to jsem 
se nasmál!“

Tak, člověk si oddychne, termín jsem skoro 
dodržela a celkem nám to vypadá pěkně. Tu 
máš! Jen si to, člověče, sám nechval! Najednou 
vám dodají tlustopis, postačitelný na samo
statný svazek, „— víte, to jsem už dříve ob
jednal,“ povídá pan ředitel nevinně, „— doko
nale udělaný přehled historických událostí v ro
ce, pBal to odborník, vědec —“

Jdou na mne mrákoty. „Ale — já už tam 
nemám místa — mám to přesně propočteno — 
počítala jsem se stručným přehledem a pak, 
má to být přece „Rodina“, zábavná četba a ne 
vědecké dilo pro historiky!“

Objednávka- je objednávka. Tož aby se vlk 
nažral a koza zůstala celá, sveřepě jsem si do
volila tlustopis prohnat redaktorskými škrty. 
Dalo to práce a bádání, jak vždycky ze dvou 
stránek udělat jednu větu tak, aby to byla věta 
vskutku autorova a ne moje. Vděk za to ovšem 
veškerý žádný, obávám se, že vážený pan autor, 

jehož práci ostatně ctím, se dodnes na mne 
zlobí.

Teď — myslíte si — „Rodina“ je hotova, 
redakce může z poloviny odpočívat, z poloviny 
pak holdovat bez překážek záchvatům žlučníku. 
Tož chyba lávky! Rukopisy se zatím v tiskárně 
proměnily v kartáčové otisky, to jsou takové 
metrové pruhy papírů s textem záludně tu a 
tam pozměněným a hojně prosetým pravopis
nými chybami Sazečský šotek si vyhazoval 
z kopýtka, aby redakce nebyla placena jen tak 
zdarma. Řeknu vám, honit toho šotka hodinu, 
dvě — to ještě ujde, ale když nad tím sedíte 
celý den a ještě druhý, pročítajíc vše dvakrát, 
sami už začínáte pochybovat, píše-li se kobyla 
s tvrdým y či měkkým. Ještě že jsme na to dví 
(žlučník se na chvíli umoudřil).

A pak jednoho podzimního dne, kdy padá 
poslední listí se stromů, spadne vám na stůl 
i jakýsi kalendář, nazvaný „Rodina“, člověk 
redaktorský to prohlíží, zdá se mu to nějaké 
známé a přece jenom nové — pro jistotu se 
podívá na titulní stránku — no ano, vydalo to 
Cyrilometodějské nakladatelství Kotrba v Pra
ze II, tak přece je to náš kalendář! Jeje, on se 
nám — ale pst! rázně se zakřikneme — snad 
bys tu nahlas nejásala, jen ponech jiným, ať se 
podívají, je-li to poctívá práce.

Tož, dobrý lide katolický, kterému Je pře
devším tento kalendář určen, bude-li se ti v naší 
„Rodině**  něco nezdát, můžeš mi rodinným způ
sobem vyhubovat i písemně do redakce t. 1., 
aspoň se chybami poučím pro další časy. A to 
ostatní, doufám, že toho bude víc, co se Ti bu
de líbit, to přičti Pánu Bohu, který v své ne
smírné otcovské dobrotě svou pomoc neodpírá 
ani těm, kdož v jeho dílně šijí horkou jehlou.

Marie Holková.



Poslední věci
Při změně církevního roku dává Církev po 

dvakrát číst evangelium o konci světa. Je zají-, 
mavo si při této příležitosti připomenout, jak 
se během staletí měnil důraz, na toto očekáváni. 
Je totiž zajímavé, kterak nejen v krisich „želez
ného“ století desátého a protestantské revoluce, 
nýbrž i ve vítězných obdobích katolického řádu 
tento námět zaměstnával duše věřících. Neko
nečné zpěvy liturgických slavností byzantského 
věku, průvody nesčetného duchovenstva doby 
otců a prvního mníš štvi se odehrávaly v prosto
rách basilik, na jejichž mosaikách se opakují 
apokalyptické představy: „Viděl jsem město 
svaté, Jerusalem nový, sestupující s nebes, jako 
nevěstu ozdobenou klenoty svými. A viděl jsem, 
hle trůn velký, bílý, a ten, jenž na něm seděl, 
měl podobu Člověka .. a duha pod nohama je
ho ... a okolo trůnu podoby čtyř živočichů... 
a dvacctčtyři starci padali před trůnem a sklá
dali koruny své před tím, jenž vládne na věky 
věků ..." — To jsou náměty, zářící ze setmě
lých klenuti starokřesťanských basilik, a podob
ně nejnerušenější katolický řád třináctého sto
letí, doba vítězství scholastiky, doba vítězství 
pontifikátu nud světovládným císařstvím, doba 
františkánské duchovnosti, zvedá hlas apoka
lyptickým výhledem: „Dies irae, dies lila ..

Dnešnímu katolictví jakoby tato představa 
byla vzdálenější, přesto, že by ráz minulé epi- 
sody hitlerovské bylo možno nazvat apokalyp
tickou hrůzou; ale v tom je to právě: byla to 
cpisoda. V minulosti bylo jinak. Když pravé za 
vrcholného střetnutí mezi kněžstvím a císař
stvím Fridrich U. svatokrádežným názvoslovím 
starověkého pohanství dával sebc, svou Císař
skou Velebnost, prohlašovat za Spasitele světa, 
a svou vládu za konečný Zlatý věk, tu jakoby 
se země otřásala hrůzou a zděšeni současníci 
viděli v jeho bílém koní apokalyptickou nestvů
ru, oře tajemných ďábelských jezdců. Hitlerův 
pořádek nebylo možno vyrvat prosalčnostl. Ví 
Bůh, že dělal všecko, aby i sebc proklamoval za 
světodějnou Třetí říší a obklopil ae mystickými 
hrůzami i zářemi; ale všechny slavnosti a mys
téria, všechno modlářství a jasnovidectví tonulo 
v próze pruského byrokratismu, v nekonečných 
předpisech o válečné důležitém průmyslu, o ob
čanských výkazech, o šatenlcách ... Ne, vláda, 
jež chrlila nařízeni o povinném sběru odpadků, 
nebyla, démonickou světoviádou, splašený natě
rač nebyl Antikrist! A pak, trvalo to tak krát
ce. Měl to rozpočteno na tisíc let a nepřežil ani 
papírové růže před pražským Jezulátkem. Jaká
pak apokalyptika!

A přece autorita v Církvi cítí, že se tomu 
námětu nevyhneme. Vydává nauková rozhod
nuti o nesprávném chápání biblického citátu 
o tisíciletém panování; obklopuje neobyčejnou 
pozorností všechnu diskusi o mariánských zje
veních: nepotlačil je ovšem ducha prorockého, 
jehož nové vyskytnutí se samo o sobě je dosii 
příznačné, ale pevnou rukou, a zcela ve smyslu 
pokynů »v. Pavla, podrobuje duchy prorocké 
církevní autoritě. A není divu. Zůstane při,tom, 
jali označil Léon Bloy světovou válku; tu válku, 
kdy poslední zbytky katolického středověku se 
zhroutily za jásotu antiklerikáiních společnosti, 
kdy mír byl uzavírán s výslovným vyloučením 
papežství, na žádost těchto společností. („Uzřít 
koho, jsou bodli!“ — jak praví Písmo. Uzřeli na 
podzim 1938, kam si pomohli touto extirpací 
katolického vlivu.) Světová válka, kdy sl Iran- 
couzští pokrokúři mnuli ruce, že mladá gene
race katolická padne v zákopech; kdy I^éon 
Bloy umřel, ztroskotav na tomto světě, ale da- 
rovav dobé její název: Na prahu Apokalypsy!

Dnes, uši ještě plné pokrokového optimismu 
WUsonovy generace, debatujeme klidně a střízli
vé, zda a kdy bude lidstvo vyhubeno, zda částečné 
nebo zcela, zda živočišný život bude vůbec na 
této planetě nemožný, nebo snad i život rostlin
ný ... Nebudeme se teď zdržovat ironickými 
vzpomínkami, jakou radost měl liberální pokrok, 
jakmile se objevil nový strojový vynález, a ja
kým posměchem zahrnoval katolické konserva
tive«, jejichž odpor, sice spíše citový a neujas
něný, neviděl v té učouzené industrialisaci nic 
dobrého ... Konslatujeme pouze, kde jsme. Na 
kraji konce, ^řed posledními vécmi lidstva. 
A opakujeme, co jsme zde už řekli: pro tuto 
situaci jedině katolíci mají program. Jedině na
še učeni počítá s touto možností, ba předvídá 
tuto chvíli: konec, organického života na země
kouli.

„Když pak tyto věci se počnou díti, zvedněte 
hlavy své.“ Myslím, že této aktuální výzvy ka
tolíci uposlechnou. Sice doba jakoby na to ne
vypadala. Kdybychom právě nestáli před kon
cem, kdyby každý držitel strojových vymože
nosti, atomlrkých pum a bacilových kultur/kaž- 
dý organisátor policie a propagandy měl před 
sebou nesčetná staletí — směli bychom si snad 
zoufat. Ale vždyť, naopak, máme před rukama 
naplněni zaslíbení Božích. A teď si máme zou
fat ? Teď, kily můžeme docela konkrétně se sv. 
apoštolem čekat, že „my, kteří žijeme, kteří 
zbýváme, budeme uchváceni v oblacích do vzdu
chu vstťic Kristu; a tak navždy budeme s Pá
nem.“ Tu zbývá jen to skautské: Buď připra
ven! Jindřich Středa.

Zajistétc ní včas dárek k JetflHovi!
Proto navštivte

vánoční exposici dobří: knihy.
V sále li D o m in lkán ů :

Sobota 29. listopadu: od 17—20 hod.
Nodřle 80. listopadu: od 9—12 hod. ďop. a od 14—20 

hodin.

V soukromé ikolr n Školských sester 
(Sady 5. května):

Neděle 30. listopadu pro Rodičovské rdružcnf n 
přátele. V. 15 hod.: Kniha v rukou dltét*  — promluv! 
odb. uč. V. Slais. — Ukázky— prohlídka.

»písmo svaté v obrazech« (vydal Vyšehrad 1936) 
koupím nebo vyměním za dekorační látky. Zn. »Vel
mi nutné - spéchá«.

V Hálc u Frantiékánd:
Sobota fi. prosince od 17—20 hod.
Nedělo 7. prosince od 0.—12 hod. dop. a od 14—20 

hodin.

Církev „slyšící"?
Řekli jsme sl, že katolická akce znamená 

činnou účast laiků na učitelském, kněžském a 
Dastýtském Doslání Kristové, vymezenou jejich 
Dostavením v Církvi. Všimněme sí dnes, jakou 
účast máji laikové v katolické akci na učitel
ském úřadě Církve.

Mluvima-U o učitelském úřadu Církve, mu
síme dobře rozliSovati dva odstíny. Kristus svě
řil své Církvi nauku zjeveného náboženství, jed
nak aby ji neporušeně zachovala a správně roz
víjela a vykládala, jednak aby ji prostě všude 
a všem hlásala. Něco jiného je tedy stanovení 
základních obsahových pravidel učeni a něco ji
ného je jeho běžná praxe.

Stanovití základní pravidla katolického učeni 
íe věci oněch orgánů těla Kristova kteří jsou 
k tomu vyzbrojeni zvláštní pomoci Ducha Kris
tova. na nejvyšším stupni dokonce jeho neomyl
nou ochranou. Mezi tyto orgány patři především 
papež, ale také biskupové, kteři s ním trvají ve 
spojení. Jen oni jsou v tomto základním smyslu 
církeu učící.

Vzhledem k nim jsou všichni ostatní věřící, 
at klerikové, at laikové, církví slyšící. Terfto 
výraz našeho katechismu však není právě šťast
ný. Latinský originál říká více: ecclesia discens. 
»Discere« neznamená jen něco poslouchali, nýbrž 
opravdu se uřítí. Místo »církev slyšící« bychom 
měli řikati »církev, která se učí« nebo »církev 
studující«. To by lépe odpovídalo aktivnímu po
stoji. který má vzhledem k pravidlům církve 
učící zauiimati jak prostý kněz tak laik, zvláště 
v katolické akci.

Jak je tomu však s praktickým hlásáním ka
tolického učení? I zde je ovšem předním učitelem 
papež a každý jednotlivý biskup, jemuž to dů- 
tklivě připomíná liturgie i církevní zákonodár
ství; ale ve skutečnosti nemohou na tento úkol 
sami stačit a svěřuji jeho vykonáváni celé řadě 
spolupracovníků. Jsou to především knězi, kteří 
jsou pověřeni duchovni správou nebo kazatel
ským a učitelským úřadem ale jsou to v plné 
míře i na oř. laičtí katecheté a laické katechetky. 
kteři dostávají od biskupa výslovnou kanonickou 
missi. tedy úřední posláni a pověřeni k hlásáni 
slova Božího v určitém prostředí, zde konkrétně 
na určité škole.

Co platí individuálně o laických katechetech, 
to se. uskutečňuje kolektivně v církevně ustave- 
nýcHi (a tedy především místním biskupem po
věřených) útvarech katolické akce. Jsou to sku- 

Oiřesené základy
Královská svatba soustředila minulý týden oči 

takřka celého světa k Londýnu. Celý svěi si od
dechl, že po všech těch bezů těšných konferencích, 
z nichž zaznívají stále jenom hrozby a výčitky, 
po všech těch nekonečných a v jádře protivných 
a zbytečných sporech, ať vnitropolitických, nf 
mezinárodních, se může jednou podívat na di
vadlo prostě lidské. pa takový kousek opravdové
ho míru a to právě v onom Londýně, jenž se před 
sedmi lety zachvíval pod výbuchy německých pum. 
zachví val sc. ale nepadl a tím právě přispěl i vše
mu ostatnímu slušnému světu se aspoň tohoto kou
síčku míry dočkat. Celá tradice Arglie, té An
glie, která tak rozhodným způsobem zasahovala 
v několika minulých staletích do světových dějin, 
která jim tolikrát dala jiný směr, jakoby byla 
ožila, jakoby se byla shromHtr,‘la v onom west- 
minsterském opatství, pohřebišti králů a státní
ků, vědců a básniků hrdých britskýrh ostrovů. A 
zdálo še, jakoby to byla stále tatáž Anglie, ja
koby byla stále křesťanská. 1 když dávno není ve 
své většině katolická. Přáli bychom si toho a 
přáli bychom tsho Anglii, protože se máme a mu
síme radovat ze všeho, có Duch tvoři na naší ze
mi, protože všechno dobro kdekoliv a jakkoliv 
kecané nemůže nepocházet od jednoho a téhož 
Ducha — idem autem Spiritus. Ve skutečnost! se 
však nelze ubránlti dojmu, že i těmto tak slav
ným anglickým tradicím stále víc a víc chybějí 
kořeny, zejména tradicím náboženským. Ukazuje 
to mimo jiné přiklad anglikánského biskupa bir- 
mlnghamského, o němž jsme se již v >Katolíku< 
zmíríli a s nímž se nedávno zabýval 1 ^Svobodný 
zítřek«.

Tento biskup vydal knihu The Rise cf Chri
stianity« (Vznik křesťanství), na jejíchž 356 strán
kách prý se snaží vědecky vyvrátit skoro všecko, 
co nejen anglikánská církev, ale křesťanské círk
ve všech dob považovaly za dogma, t. j. za jas
nou, nutnou, neměnnou pravdu. »Bez výjimky po
pírá každý zázrak v bibli uvedený.« A pak ná
sleduje řada tvrzení již tolikrát vyslovených: že se 
víra musí smí řiti s vědou, že jen v tom je její zá
chrana zvláště u mládeže, že Kristus a jeho učed
níci npbyli obyčejnými >divotvůrc.'<, jací ještě 
dnes různými hekus — pokusy léčí nemoci, atd. 
až po tvrzení: ;Omezování porodů bych stejně 
málo zatracoval jako používání mýdla.«

V tom všem není nic zvlášť nového, protože za 
všech dob se vyskytují povahy, jejichž myšlení 
dospěje k těmto koncům. I tu poslední větu 
o omezování porodů byste nemuslll považovat za 
nic zvlášť mimořádného v zemí ducha plničkých 
paradoxů, které tam s virtuositou pěstuje stejně 
Bernard Shaw jako Chesterton. Loisy, sloup ka
tolického moderr.’smu francouzského, také kdysi 
pomýšlel na biskupský stolec, aspoň v Monaču. 
Ani v katolické církvi není jednotlivý biskup 
chráněn před podobným blouděním. Ale je před 
ním chráněna celá Církev učící, to znamená její 
biskupové jako celek se svou hlavou, birkupem 
římským, papežem, A tento celek, jak známo, již 
v dobách Pia X. sa mohutně vzepřel proti tomuto 
otravování základních zdrojů křesťanské víry, ra
dikálními opatřením.' naukovými i disciplinárními 
postavil hráz proti přívalu, jímž rozervaná evrop
ská filosofie chtěla podemlít l skálu Petrovu, 
chté’a rozvrátit to nejdrahocennější, co dostal 
člověk z nebe.

Církev katolická toto vše může udělat a může 
to udělat účinně, protože je nepřemožitelná její 
víra v- Ducha, jenž je s ní. jenž ji nikdy nemůže 
opustit.

Dinv laiků, které biskup posílá k pokřestční 
určitého prostředí dnešního života a kterým tedy 
svěřuje část svého úkolu hlásali všude K.ista 
a -jeho evangelium. Mají tedy opravdu aktivní 
účast na učitelském úřadu Církve v druhém 
smyslu, ve smyslu praktického hlásáni. Vzhle
dem k základním pravidlům víry jsou tedy církvi 
slyšící, lépe studující, ale vzhledem k praktic
kému šířeni viry jsou — podobně jako knéži a 
laičtí katecheté — i oni církvi učící nebo, aby
chom předešli nedorozumění, církví hlásající-

Zdá se ostatně, že právě ten výraz »církev 
slyšící« dobře vystihuje mentalitu mnoha křes
ťanů nedávno minulých dob. Vyslechnout: néjaké 
to kázání — to bylo často maximum jejich účasti 
na učitelském poslání Církve. Postoj naprosto 
pasivní. Podíváme-li se však do dobře pracujíc! 
skupiny katolické akce, vidíme néco zcela jiné
ho. Zde se opravdu studuje. Laikové zde sami, 
jen s nepřímou radou a pomocí knéze meditují 
nad stránkami Nového zákona, probírají papež
ské enevkliky i pokyny svého biskupa, hledají 
souvislosti zjevených pravd navzájem 1 s palči
vými problémy dnešního života, diskutují o kře
sťanském smyslu svého povoláni a o mravních 
povinnostech svého stavu, hledají cesty a cestič
ky k zachyceni svých soudruhů nebo kolegů a 
k proniknuti celého svého prostředí duchem 
Kristovým. Do tohoto společného aktivního stu
dia zachycuji vždy Širší a širší okruh a tak se 
postupné i bez nějakých zvláštních přednášek 
stává toto společné studium pravým a účinným 
hlásáním katolického učeni v daném prostředí. 
Nikdo zde není odsouzen k pasivnímu poslou
chání. každý aktivně studuje a mimoděk překládá 
náboženské pravdy do živé mluvy své dobv a 
svého prostředí — něco, co málokdy dokáže knéz- 
Pří tom jde převážně ne snad o teoretické úva
hy. nýbrž o praktické potřeby daného prostředí 
a o konkrétní program činnosti jednotlivců je
hož splněni skupina přátelsky kontroluje. Tim 
se také stává, že taková skupina nemá snad za 
úkol isolovati své členy od jejich .prostředí, byť 
bylo sebeotravnéjši. jak tomu dříve bývalo 
u zbožných ústavů a spolků, nýbrž vyzbrojí ti je 
k .jeho účinnému prokvašení evangeliem. Tech
nicky je to samozřejmé všechno proveditelné jen 
prací celých řetězců malých studijních kroužků.

Katolíci, je jistě lépe býtj církvi slyšící, než 
neslyšící. Ale nezdá se vám. že udeřila hodina, 
kdy máte býti nad to církví studující a hlása
jící? Alexander Heidler.

N.'c takového nemá anglikánská církev a žád
ná jiná církev. A tak. ačkoliv se ostal ni anglikán
ští biskupové bouří proti názorům Barnesovým, 
ačkoliv mu dávají najevo, že by měl se svého mí
sta odstoupit, nemají žádného účinného rozhodu
jícího prostředku ani Ideového — nemají žádných 
záruk nermylnosti — ani disciplinárního^ jimž by 
mohii jeho vliv podstatně zneškodnit. Biskupy an
glikán ké církve jmenuje dolní sněmovna a sně
movna lordů. Jen sněmovna by mohla Dr. Bar- 
nese zbavit jeho biskupské hodnosti, a podle zmí
něného článku ve »Svob. zítřku« nehodlá sociali
stická Anglie blrminghamského biskupa trestat. 
Jestliže tedy někdo myslí, Že odtržení od Říma 
znamená kdekoliv náboženský pokrok, měl by se 
zamyslit nad těmito poměry, za nichž různi po
sláno.', kteří nemají žádného potřebného vzdělá
ní, kteří jsou mnohdy patrně úplnými nevěrci, mo
hou rozhodovati o věcech nejsvétějších. Jak zhoub
ně vůbeo takové spory mohou působit dnes, kdy 
takřka všzchno se odehrává před forem celého 
národa, jak to pustoší víru i v srdcích prostých 
lidi, kde ještě je, a jak to s podvrácením víry 
musí otřásat : ostatními prvky britské povahy, 
které tak skvé'.e v r. 1940 psaly jednu z nejnáď- 
hernějších stránek dějin lidstva. Právem jsme 
proto řekli na počátku, že hrdé tradice Anglie 
stojí dnes jíž na velmi vratkých základech. Ne
můžeme se z toho radovat, nemůžeme to však 
nikterak zvlášť mě "At. Tím oddauějí měli bychom 
se však přivinout k >svaté Mate? naší. Církvi«, 
protož^ zase jasněji vidíme, že je skutečně jedi
ným útočištěm pravdy, jedinou ochránkyni nej- 
ce mějších hodnot, které život lidský rozlišují od 
barbarské živočišnosti. ak.

Studenti v prvních řadách
Dvojí dějství se rozviji nedlouho po zahájeni 

nového školního roku u oblasti vysokoškolského 
studentského života. S mysli usebranou u příle
žitosti oslav 17. listopadu a s myslí rosrušenou 
v období voleb do fakultních spolků. Obojí tofu 
dějství probíhalo letos s kritičtější uváčlivostí než 
loni a bez důvěřivého vzrušení prvního pováleč
ného roku, skromněji, ale s opravdovější vůlí pra
covat. soutěžit a usilovat o vytvořeni trvale plat
né souisloíti dnešního studentského života v li
nií dřívějších tradic, posvěcených krvi 17. listo
padu' i obětmi nacistických persekuci v řadách 
studentských.

17. listopad, jehož trvalé místo však zaručuje 
nejen svrchované kladné hodnoceni představitelů 
vládní moci fmín. Stránský, Hála, Svoboda, No
sek). ale i pamětihodná účast kruhů církevních 
a celé obce věřících křesťanů, kteří význam, po
litického přikladu studentského boje za svobodu 
národa podepisují modlitbou a bohoslužbou i slo
vem naděje ve Slávu vzkříšených.

Ale i ono přítomné dějství pracovní soutěže 
se nese ve smyslu větši opravdovosti, jež nevyč- 
kává a na poli málo populární studentské odbo
rové práce chce dát svůj podíl ve snahách 
o zabezpečeni studentských práv. Systém po
měrného zastoupení konečně získává svou nor
mativní platnost, a jestliže byl takto vybojován 
a stanoven, obsahuje výzvu ke všem studentům, 
aby obětavě a moudře působili příkladně i na 
tomto poli. Není náhod, jsou vždycky důvody, 
proč každá situace má svou specifickou váhu. 
Oč vzroste pro katolické studenty během příštího 
roku? —tk—

SMETANOVA StN OBECNÍHO DOMU V PRAZE 

v Donděli I. Drosince 1947 v 19.30 hod. 
Dod záštitou
J. E. Msgra Dra Josefa Berana, arci
biskupa pražského a primase českého

KONCERT
mužského sboru katol. akademiků 
v Brné

MORAVAN
Na pořadu skladatelé:

J. GALLUS — ORL. LASSO — G P. DA 

PALESTRINA — T. L. DA VICTORIA — 

E. AXMAN — J B. FOERSTER — J. 

KRICKA — P. KR12KOVSKÝ — B. SME

TANA — FR. SPILKA

Dirigent Drof. JOS. VESELKA

Předprodej vstupenek (Kčs 10.— až 50.—) u pokladny 

Obecního domu, u M. Truhlářové (Koruna-Valdek).

NA ROK 1948
MARIA-RODINA-POUTNÍK
S úvodním článkem J E. njdp. arcibiskupa Dra Josefa 
Berana. Každý svazek obsahuje 160 stran poutavých 
povídek předních našich I ciiich spisovatelů, hojné 
obrázků českých malířů, četné stati informační cenné 

pro každého. Svazek stoj! 35 Kčs.

Žádejte u knihkupců nebo v nakladatelstvl

oiiií
PRAHA II. PŠTROSSOVA 200

KNIHY VÝZNAMNÉHO ČESKÉHO EPIKA 

FBANTIŠKA Kftl^IX V 

n í. J OTEC KAPITÁN

■ový romin z let 1639-10X5 bud« nepochyba? utUltifH 

frntínl utény. 432 rtzan, brol K?f 112.-, v,V.. K?» 137.- 

nCF. RA kralofhkA

mohutný romin, který li dne« nileii > vrlikým 

hutor.ckým romenům êetkêbr. pisemniebri. Velký, 

dárkový formát. Hudroval Zd. Kratochvil. 342 itran, 

brol. Kfce 168... ráz. Kil 210.-

J A L O V Č I K T R Á sř.

dílo poctíné cenou Čeiké akademie vM a umíní. JeJ 

Arno Novák nvital »lovy: „Vdíftid tpopti těmi a r<^ 

eW.íáS itran. brožoviné K£sl23.-, vázaní Kta 145.-

Ü VŠECH KNIHKUPCŮ

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD

V PRAZE II, KARLOVO NÁMĚSTÍ 6

* * » *

Coletos*  dětem/
* »K MIKULÁŠI O

A POD STROMEČEK 5 *
» * *

*Chcete-li jim dáti knihy skutečných hodnot 
slovesných i myšlenkových, dejtejimknihy 
VYŠEHRADU, knihy pečlivě’vj-brané, 
vyzdobené obrázky znamenitých malířů, 
KNIHY, KTERÉ JIM MAJÍ CO DÁT

* Pohádky pro malé Čtenáře:
Hilada Kalinová: *

POD ZÁVOJEM POHÁDKY
* brirt. Kie 141.-, tíj. Kčb 170.-

Harmina Jlfrovk
JAK ŠEL UAKTRMAN DO*  
KtTKÉUOBT
brot Ká» 7Z-, viz. Kč» 07^

* EvaHcrtlová:
KOUZELNÝ VÉ.Tfft

broí. Kčb 105.váz. Kte 226.-
*

Jaroslav Jano uch:
KÍIÍŤÁLOVéZRCADLO

¥ brol Kčs 162... VU K6« 160.-

T O jsou l-níhy, na Herí Vaši nejmilejši čekají I
U VSBCH knihkupců *

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD 
*V PRAZE II, KARLOVO NÁMĚSTÍ 5«

» * ** * řt » ¥



Krásnohorská dn e 17. list opadu 1939
(K 100. narozeninám velké vlastenky.)

Dcejka — tehdy vysokoškolačka — šla na 
pohřeb Opletalův. Já Cílila až v morku kosti, íe 
se stane něco neblahého. Nedalo mi, abpch ne
jela za ni. Vystoupila jsem u techniky. Tušeni 
mne neklamalo. Odkudsi z parku zněl zoév: Hej, 
Slované! Hloučky studentů pobíhaly po náměstí. 
Přešla jsem do stromořadí proti technice, jež byla 
plna studentů. Dva strážnici stáli u vchodu a 
hovořili ke studentům, kteří skandovali: »Aka
demická půda! Akademická půda!« a bránili 
strážníkům vejít. Přišel důstojník stráže a udílel 
rozkazy policii, polom spéšné odcházel. Studenti 
poněkud ztichli, radili se. Strážníci se postavili 
do pozoru u dveří. Na náměstí tvořily se shluky 
lidí. Strážnici je pozorovali a — »jako« ■— nevě
děli. co se za jejich zády děje. Dveře techniky se 
pootevřely a za zády strážníků prolclouzávali stu
denti po dvou, třech, zahýbali do Resslovy ulice 
a pak už pádili úprkem odtud. Dobři češti stráž
nici se živě zajímali o ulici a technika se prázd
nila.

Přišlo mi podívat se na sochu Elišky Krásno- 
horské tady v rohu v parku. Vždycky jsem téhle 
bílé pani trochu litovala, že ji K. Vobišová od
soudila ke stání, ji. která za živa pěstovala — 
snad pro chorobu — život sedavý. Dnes, snad že 
jsem byla rozrušena, se mi zdálo, že se Krušno
horská záhadně usmívá» A už mi v mysli zněla 
její »Chodská«:

Nad borama mračno, pod horama mhlivo... 
Co to naše slunce, co huž není živo?
Do Němec nám zašlo? Jinudy nám vyjde! 
Z Němec k nám jen búřka. zle, ha vojna přijde. 

Snězte tuty hory, však vás budu tlačit! 
Po chuti vám nejsú. nás vy byste radši? 
My jsme teky skály, však my nejsme sladší!

Všechno ve mně 'vřelo. Shlédla jsem znovu 
na bílou tvář básnířky. Měla svůj poněkud tvrdý 
úsměv, vyvěrající z vlasteneckého pathosu 
»Chodské«. Ale ten úsměv byl v tu chvíli úsmě
vem nás všech, kdo jsme byli přesvědčeni, že nýs 
Němci budou chtít snisti. rozkousat, pozřít, ale 
že je budeme v žaludku tlačit a že na nás zahy
nou. Aspoň ti nacističtí Němci. Věřili jsme v Boží 
spravedlnost... Toho dne požírání Cechů zjevně 
začalo a prvními sousty bylo studentstvo. To ka- 
nibalství trvalo šest let. A celých šest let stála 
socha Krásnohorské s její »Chodskou« na rtech 
proti vysoké škole a Němci si nevšimli, co říká 
studentům. jinak by ji byli rozbili na padrt. Pod
cenili českou ženu — básnířku. Ale čas jí dal za 
pravdu- B. d.

FILM
Pro všechny:

Velké naděje. GB. — Romantická historie hocha, 
později mladého muže, z I. polovice minulého stoleti, 
podle známého románu Ch. Dlckense. I když prostředí 
a mravy filmu jsou dnešku vzdáleny, dílo zůstává ži
voucí svým ušlechtilým zaměřením, vlastním Dlcken- 
sovým románům: líčením kořenů, projevů a následků 
zlých vážní a vítězné síly dobra. Zde Jsou podány ná
sledky smutku, škodolibosti a pomstychtivosti a proti 
tomu mocná síla dobrých skutků, mající vliv i na zlo
čince. Po 6tránce umělecké a technické jedno z nej
lepších děl poslední doby. Skvělé režii podařilo se ze
jména věrně zachovati ducha románu slavného anglic
kého klasika a při tom vytvořit! scény mohutné ži
votnosti. I.

Pro dospčlé:
Intermezzo. USA. — Drama ze života umčlce, kte

rý na čas opouští rodinu pro lásku k mladé pianistce. 
Na domluvu svého přítele, který říká, že štčstí posta
vené na neštěstí jiného, není pravým štěstím, vrací se 
ke své rodině. III.

Kavalír pomsty. USA. — Benjamin Blake bojuje 
od mládl o svůj šlechtický titul a majetek, o které ho 
jeho bezcitný strýc připravil. V dobrodružném spádu 
děje vidíme nepostradatelné rvačky, romantiku z pro
středí staré, anglické šlechty a dálného Tichomoří. Film 
má jemný a ušlechtilý ráz, útočí na cit a bude se 
líbit. II.

Věc života a smrti. -6B. (S malou výhradou.) — 
Film s fantastickým a napínavým dějem, v němž pro
plétá se tento a onen svět. Jde o příběh anglického 
leteckého důstojníka, který seskočí bez padáku s ho
řícího letadla, zůstává však nevysvětlitelným způso
bem na živu. Z onoho světa, kde byl Již očekáván, 
jest vyslán posel, aby jej přiměl k odchodu z pozem
ského života. Mezi důstojníkem a představiteli onoho 
•věta vzniká spor, do něhož se vloží lékaři, kteří jeho 
případ pokládají za poruchu vědomí a odhodlají se 
k odvážné operaci mozku. Letec je zachráněn láskou 
lnladé Američanky, která nabídne za něj svůj život. 
Hodnota filmu spočívá jednak ve vyspělém technic
kém provedení, zejména v kombinaci barevné a Čer
nobílé fotografie, jednak v dialozích, z nichž vyznívá 
metafyslcký nepokoj dnešního člověka a kde jest zdů
razněna svoboda jednotlivce proti útlaku kolektiva.

Pozor! Změna! Přednáška Dr. Frant. Slihana, 
provinciála T. J., »Pojetí, nutnost a cíl výchovy dí
těte«, určená pro učitele a profesory, začíná dne 3. 
XII. t. r. v místnostech Studia Catholica na přání po
sluchačů v 1 9 ho d 1 n. — ARKA-MCM, Praha.

KNffl.l KTERÁ JEN POBAVÍ. ALE VÍC NEDÄ, NENÍ DOBRA KNIHA.

SKODA ZA NI. PENÉZ. DOBRA KNIHA MUSÍ DÄT VlC NEŽ ZÁBAVU. NEŽ 
UKRÁCENI CHVÍLE.

TOTO TlM VÍCE PLATÍ O DĚTSKÝCH KMHÄCH.

BUDEME JE DA VAT DĚTEM K SV. MIKULÁŠI A POD STROMEČEK. DEJME 
JIM KNIHY NEJLEPSI. KNIHY. KTERE JE NEJEN POBAVÍ. ALE Z NICHŽ 
JIM I NÊCO ZŮSTANE V DUSl. NEKUPUJME KNIHY. V NICHŽ NENÍ NIC 
NEŽ ZABAV A.

Z domova a z ciziny
Pražský Akademický týden listopadový se vě

noval jedné z nejzákladnějších a nejpalčivějších 
otázek dnešního lidstva: otázce manželství a ro
diny. »Multifariam, multlsque modla« — mnoho
stranně a mnohým způsobem tam měla zejména 
akademická mládež, velmi četně shromážděná, pří
ležitost seznámit! se s problémy moderního man
želství, jak pokud je moderní, tak pokud je nad
časové, neměnné. Pořadatelé slibují, že se vyna
snaží vydati tiskem vše to, co tam bylo přineseno 
naukově k upevnění zdravého manželství. Jako 
první vlaštovka této vydavatelské činnosti, první 
ukázka literatury o »velikém tajemství*,  která 
jinde už takřka naplnila celé knihovny, je malá 
knížka MY DVA, kterou napsal Jiří Dominik a 
kterou Akademický týden vydal. Máte v ní krát
ce, ale živě a nadšené shrnuto, jak se dnes mladý 
katolík má na manželství dívat. Stojí 8 Kčs. Pro
tože ji vydal Akademický týden, měli by sl kato
ličtí akademici a akademičky vzít za úkol rozší
řit ji v tisících mezi svými vlažnými a bezbar
vými kolegy na vysokých školách českých. To by 
byl kus dobrého apoštolátu křesťanského manžel
ství a rodiny. Knížka je zároveň ukázkou, jak by 
měly vypadat naše brožurky i o ostatních otáz
kách náboženských a mravních.

Vychází s církevním schválením.
Dobrovol příspěvky na vydávání časopisu jsou vítány. 
Vydává Svatováclavská Liga v Praze IV.. Hradčanské 
náměstí 8 — Telefon 617-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází týdně. — Předplatné nu celý rok 
Kčs 70.—, Jednotlivá čísla Kčs 1.50. — Poštovní spoři
telna Praha 208.401. — Řídl P Adolf Kajpr T. J.
s redakč. kruhem — odpovědný zástupce listu Josef 
Bláha — Používáni novinových známek povoleno 
ředitelstvím pošt a telegrafů. — Dohlédaci pošt, úřad 

Praha 25. — Vytiskl Zivnotisk v Praze XII

Londýnský kardinál Griffin, jenž se zastavil 
v Praze letos v červnu na své cestě do Polska, 
pokračuje stále pilné v cestování. 2. prosince bude 
mítl přednášku pro katolíky kodaňské- Bude tak 
prvním kardinálem na dánské půdě od dob odtrže
ní z»mě od Říma v 16. století.

Pomník Pia XI. bude odhalen v chrámě sva- 
tope.r.kém dne 10. února 1948, v 9. výročí smrti 
velikého pjpsže. Pomník představuje Pia XI. na 
»Balkoně Požehnání«, jak dává slavnostní požeh
náni davům, shromážděným na náměstí svatopetr
ském a celému »Urbi et Orbi< — Městu i světu*.

Prv -í ústav pro misionářské vzdělání dívek 
v Holandsku, byl právě otevřen ve Vcgelcnzangu 
u Ha.l.mu, harlémským biskupem a za přítom
nosti četných veřejných osobností, mezi nimi 1 mi
nisterský předseda holandský Dr. L. J. B:el. Úče
lem ústavu je příprava laických misionářských 
apcä'olck, jejichž působnost v misiích, na př. v Čí
ně se jeví stále užitečnější a potřebnější.

Američtí protestanta jsou horliví. V rozpočto
vém roce 1946—47 sebrali asi sto misijních pro
testantských sdružení ve Spojených státech skero 
39 milionů dolarů ve prospěch mT.’í. Zviášť heríi- 
ví byli adventlsté sedmého dne a baptisté.

Dnes je v zemích koruny České asi 19.000 
židů. Roku 1931 žilo v těchto zemích 126.000 
židů a na počátku okupace SO.OCO. Z počtu dneš
ních 19.000 žije v Praze 7925 (t. j. 40% všech 
židů), v ostatních Čechách 8925 (45%), a v ze
mi Moravskoslezské 3030 (15%).

Rodiče chtěli, aby byl misionářem, ale on 
mél hlavu plnou tužeb a snů své doby a svého 
národa a r. 1916 z kvinty dobrovolně odešel do 
vojska. Už r. 1922 vystoupil z Církve a vstoupil 
do NSDAP. Stoupal v hodnostech, až se stal 
velitelem K. L. v Osvěčimi. Cesta od lágrové 
brány do plynové komory nesměla tam za jeho 
vlády trvati židům déle než 2 týdny, katolic-

Mikulášský dar
Jistě sí mnohý z nás někdy dá otázku, kde 

bere katolické studentstvo finanční prostředky 
pro sdbu rozsáhlou činnost a obřadnou prácí mezi 
studenstvem. budoucí inteligenci v národě, t. j. 
pro práci vyztužující a upevňující samotné zá
klady, morální i intelektuální našeho národa. 
Jak si vysvětlit uskutečňování četných táboro
vých turnů o prázdninách, v nichž katolické 
studenstvo za nepatrný peníz odpočívá po 
celoročních studiích v radostném a při tom 
mravně čistém prostředí? Kdo finančně podpo
ruje studentské exercitie, jichž se katoličtí stu
denti zúčastňují v tak hojném počtu pouze za 
režijní cenu, v mnohých případech i zdarma?

Na všechny tyto otázky se nám dostává vy
světleni. Ano. katolické studentstvo má finanční 
zdroj, který má sloužit k zvládnutí' všech úkolů 
na studentské vinici Páně. Je jim Mikulášský 
dar. sbírka prováděná vždy první neděli po 
svátku sv. Mikuláše, tohoto velikého, štědrého 
světce. Materiální pomoc, získaná z Mikulášského 
daru, umožňuje katolickému studentstvu čino
rodou a plodnou práci na všech těch úsecích ka
tolického života. A kdo sleduje práci katolického 
studentstva. vidi, jaké úkoly a překážky byly již 
zdolány a kde dosud se nedostávalo sil a po
moci.

A proto, až první neděli po sv. Mikuláši při 
peněžní sbírce v kostele či u jeho vchodu bude
me rozmýšlet o velikosti svého příspěvku nebo 
ýuru, uvažme, že finanční pomoc katolickému 
Studentstvu je jedním ze základních předpokladů 
splněni práce a úkolů, jež naše studentstvo oče
kávají, že Mikulášský dar je jedinou pomocí 
hmotnou, na niž katolické studentstvo může sta
vět. že práce tohoto studentstva, budoucnost ná
roda. je nezbytně důležitá — a podle tohoto uvá
ženi řiďme svou obětavou a pomocnou ruku. 
A máme-li na mysli blaho, pokoj a mir v příštích 
letech, jejž bude naše katolická mládež spolu
vytvářet. nezapomeňme, že katolické studenstvo, 
jehož představitelem - je Ústředí katolického stu
dentstva. Praha I-, Křižovnická I. tel. 325-22, naši 
pomoc a přispění, jakož i pochopeni pro svou 
činnost, uvítá s radostí a s upřímným Zaplat 
Pán Bůh. J. P.

kým knčžim déle než 4 týdny, ostatním déle 
než 3 mésíce. A přece trvala někdy déle, to 
když ani plynové komory s denní vraždivostí 
60.000 lidi nestačily spolykat! přívaly heítelin- 
ských mrtvol. Tak zde podle vlastních doznáni 
zahubil 2,812.000 lidí. Letos pak byl v místě 
svých zločinu, v Osvěčimi, oběšen. Totiž Ober
sturmbannführer Rudolf Franz Ferdinand Holss. 
Začal tím, že neposlechl těch, kteří jej milovali, 
rodičů ani Církve, a pak už neměl se čeho za
chytit. Klesal sc čtvercem hodností, jimiž jej 
vyznamenávala jeho partaj, když se dostala 
k moci. Jistě i tento ubožák aspoň z počátku 
byl přesvědčen a kdoví, zda i pod šibenicí ještě 
nebyl přesvědčen, že jednal dobře. Možná, že 
umřel v domnění, byť zlém a zvrhlém, že umírá 
za přesvědčení a za vlast. Vždyť spolužáci, škola, 
známí, noviny, společnost, celý národ, jejio vě
da a filosofie mu v tom přitakávaly, jeho kari
éra i válečná vítězství jeho národa jej v tom 
utvrzovalo. Téžko, téžko se toho najednou 
vzdát. Nevíme tedy, zda aspoň pod šibenicí ta
to bludná ovce změřila propast, nad kterou 
stoji a v poslední chvilce be kála, anebo se zase 
jen zabarikádovala v pýše a zoufalství. Ale mu
síme doufat, že milosrdenství Boži je větší, než 
lidská zkaženost.

Tyto údaje jsou vzaty z článku „Osvětim“, 
jenž vyšel v čísle 3Ů. a 34. Dneška, a je pra
cován podle obsáhlého rozsudku nad velitelem 
zlověstného tábora. Je nesporné, že dnes je 
mnoho lidí syto pohledů na průvody kostlivců, 
jak je půl třetího roku přehojná táborová lite
ratura, vydávaná často jen z naděje na výdě
lek, přináší. Ti kostlivci ovšem nejsou jedinou 
stránkou Osvětimi a jiných podobných zřízení. 
Je také na př- tato: »Spaciaiitou Osvétima byli 
mladí nedospěli chlapci, t zv. piplové, s nimiž 
někteří funkcionáři vězňové se milostné stýkali. 
Byli svými zvrhlými protektory všestranně 
hýč’ ni, požívali jejich absoluntí ochrany. Byli 
proseč nedotknutelní. Uměli za to zabíjet a mu
čit lidi pj-o zábavu. Dodnes si neodvažuji položit 
otázku. odkud přišli tito strašní a zároveň po
litováníhodní tvorové a zejména, co se s nimi 
na konec stalo.“ I pro tyto Stránky je Jřeba 
nezapomínat příliš snadno na tyto „ústavy“, 
které právem nazval nedávno jeden .Francouzi 
„nejstrašnější podnik lidské degradace, o jaký 
se kdy kdo vůbec pokusil“. Je to skutečně nej- 
nižší bod. k němuž kdy sestoupila lidská mo
rálka, a proto každý, kdo se lidskou morálkou a 
lidskou psychologií vůbec chce zabývat, se musí 
vážně zabývat i Osvětimí.

Pěvecký sbor katolických vysokoškoláků.
Konečně i v Praze po přikladu brněnského Mora

vana (jenž bude mít 1. prosince svůj koncert ve Smeta
nově síni), ohlašuje svůj úsvit pěvecký sbor katol. 
vysokoškoláků (odbor České ligy akademické). Plaká
tová oznámení zvou studentky a studenty do zkouše« 
vznikajícího pěveckého tělesa. Je však potřena ještě víc 
osobní výzvy a upozorněni, aby hudební sál Arnoštovy 
koleje ve Voršilské ulici co nejdříve zazníval melodiemi 
písní duchovních ! národních na pravidelných zkouš
kách ve čtvrtek večer a v neděli dopol. (o půl 11.). 
Ale nejen tam. nýbrž co nejdříve a úspěšně na veřej
ném pěveckém vystoupení. -fk.-

Nepopulární kolárek
Zmiňuje se o rěm Marie Holková ve svém 

Povídání o cestování. Tož ono přijde na to, co 
populární je nebo není — u nás. M .žná. že někdo, 
kdo četl různé limonádičky Hals-Týnecko-Zahrad- 
nicko-Brodské a jiné, má stále ještě na paměti 
onen hrůzostrašný obrázek: Bílý mnich stoit u 
černého zamřižovaiHho okna a s tváří žalem 
strhanou hledí toužebně do neznáma. Jeho rrysií 
táhnou slaďoučké vzpomínky na léta prožitá ve 
světě. Najednou ssebou trhne. Vidí vadnoucí rů-

Levou ruku položí na srdce a pravou strhává 
kolář s krku a zadní brankou klášterní zahrady 
odchází do světa ... %

Tak tedy tomuto se dnes upřímně zasmějeme 
a litujeme, že nemáme kouzelný trychtýř, kterým 
bychom mohli vlítl trochu rozumu lidem, kteří 
v tomto duchu ještě o kněžích smýšlejí.

Na druhé straně zde máme kněze z koncen
tráků, kteří nezradili své kněžství ani pod ranami 
býkovců a před hrůzou plynových komor a toho 
všeho mučeni, o němž jsme již dost slyšeli. Je 
zcala jisté, že sl jich národ ve všech svých vrst
vách váži a to zjevně dosvědčuje. Zvláště v oněch 
okamžicích, kdy se některým z nich dostává nej- 
vyšších hcdnAtí v Církvi.

Je s.'ce ještě dost předsudků protf kolárkům — 
lidově čilí populárně řečeno proti fa'ářům —. ale 
to tak spíše u těch, kteří n-maji příležitost s kně- 
žími se sejit, kteří žiji ještě o dvacet let pozadu 
pod vlivem propagandy Los von Rom čili RIm 
musí být souzen a odsouzen.

A je také dost těch, kteří se na lidí s ko
lárkem dívají jako na něco musejního. Kdo takto 
smýšlí může se lehko říznout, jako rnen pan dok
tor v jedné pražské nemocnici. Pt'iäei do nemoc
niční ordinace muž s kolárkem. Zlomerá ruka. 
»Velebný pene, víte, nezlobte se, ale to už je 
několikátý případ noďobněho zraněni. Vy kněží — 
a.zvláště vy’ mladí, měli byste být trochu moder
nější. Víte, na příklad pěstovat trochu sport a 
podobně, jako třebas v Americe. Viděl jste ten 
film o tom faráři u sv. Dominika ?< — »Viděl.« — 
"No tak prosím. Trochu víc pohybu, pružnosti a 
pak se vám n-stane takováhle věc. A kde jste sl 
to udělal?« -— »Já jsem totiž hrál kopanou,« vece 
mladý velebníček s úsměvem a s uspokojením po
zoruje němě zírajícího lékaře.

Ovšem, kdo by v tomto chtěl vidět popularitu?
Ale je popularita jiná, krásná, v duchovním 

smyslu. A té u nás dost chybí kn’žím, ale není 
to jejich vina; aspoň z velké části nikoli. Kolik 
lidi je nešťastných, unavených a opuštěných. Proč 
nejdou ke knězi jako k Otci, aby on jim mohl da
rovat svou lá-ku? Kolik je nemocných, o nichž 
kněz neví. Proč jej neupozorni věříc', aby on právě 
těm nemocným mohl přinést! útě-hu? Kolik je 
třeba na venkově katolíků, kteří vidi v knězi stále 
ještě jen úředníka fprotcže je na farním úřa
dě) a nechtějí ho obtížovat se sv- zpovědi vícekrát 
než jednou za rok?

A přece by khěžl tak rádi rozdávali.
Bratři a sestry, umíte hlodat okamžiky, kdy 

máte s kněžimi spolupracovat? -aba-

Co letos dětem k svátému 
Mikuláši a pod stromeček?
Dejte i im

DOBROU KNIHU
KNIHU, která jim dá vic než zábavu

Takové jsou naše dětské knihy

PRO NEJMENSI:

POPELKA - Jan Pilař. Pohádka, kde utiskova
ná krása, dobrota a skromnost vítězi nad lidskou 
zlobou. Obrázky Daniel Landrové z ní tvoři jednu 
z nejroztomilejšich dětských knih. Karl. 102 Kčs, 
váz. 127 Kčs.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA. Rozkošná dět
ská kníika, kterou vytvořili Václav Renč a Jiří 
Trnka, jeden z tvůrců našeho kresleného filmu. — 
Kari. 75 Kčs, váz. 100 Kčs.

S Ü L NAD ZLATO - Jan Aida. Aldovo volné 
přebásr.ční ušlechtilé pohádky je alegorickou osla
vou zásky, opravdovost! a poctivosti. Ofsetové celo
stránkové obrázky Jana Herinka pomáhají plnit 
jejího poslání; rozdávat radost, krásu a vychovávat. 
Kart. Ill Kčs, váz. 130 Kčs.

ZVÍŘÁTKA A SEDM LOUP2NÍK0 - C «- 
nik Sovak. Skupina domácích zvířátek, zhrzená 
hrubou lidskou nevděčnosti, nachází v původním 
básn;ckém podání věrnou pospolitosti nový domov. 
Ofsctbve obrázky Vojtěcha Kubaäty zvyšují půvab 
knížky. Kart, 87 Kčs, váz. 107 Kčs.

PRIBEHV Z MÉDOVÉ STKANÉ - Václav 
D e y 1. co poes.e je skryto v příbězích, které pro
žijí králík »Stříbrný nosík«, rozšafný hlemýžď »Piž- 
la«, obstarožní ze.va »Veruna« a jeátčrčí detektiv 
»KarkUiAk«. Kouzelné obrázky Vojtécha Kub«Sty. 
Kart. 125 Kus, váz. 150 Kčs.

PRO DÈTI OD 6—10 LET:

POD ZÄVOJEM POHÁDKY . Milada Ka
lí u o v á. Co lepšího můžeme dát dutém, ne«j po
hádku? Tam nabývají prvních 'zkuSeností o doořu 
a zlu, o konečném vilčzství spravedlností, a ďostá- 
vá se jím lak mravního poznáni, o které bychom 
poučováním marné usilovali. Ilustroval J. Hofmann. 
Brož. 141 Kčs. váz. 170 Kčs.

JAK ŠEL HASTRMAN DO KUTNÉ HORY 
- Hermina J a g r o v a. Třináct rozmarných i 
vážných pohádek. Zívě. vtxpné a zcela původní vy
právěni, vyšperkovaně lidovým mudroslovím. Bo
haté vyzdooa VI. Holman. Brož. 72 Kcs, vaz. 97 Kčs.

KOUZELNÝ V £ J I R - E v a II e r 11 o v á. Vzác
ný smysl pro hodnoty opravdu umělecké umožnil 
pořaia telce dát našun dělem pohádkový vy bér 
skvěle formy podáni i obsahové bohatosti. Obrázky 
vyzdobil Jan Herink. Brož. 10a Kčs. váz. 125 Kčs.

PRO DĚTI OD 10—14 LET:

ZLATÍ KOHOUTEK - Jaroslav Závada. 
Kn!h3 vypráví o širé Rusi, o jeji přírodě a o tum, 
Jak »tam lidé tlil v dávnověku. Vyprávění je pio- 
tkáno ruskými poháákami a povídkami, llustioval 
Frant. Jlroudek. B.ož. 16Ö Kcs, váz. 185 Kčs.

TIMEO - Vladimír Sustr. Dobrodružný román 
z Jižní Ameriky. Nerozlučná dvojice ďétt Pab.o a 
Jana vypraví se do pralesa, aby přinesu nemocně 
matce zázračný indiánský lék. zažijí divoká dobro: 
družstvi s Indiány a zálesáky, llustrova, Otakar 
Novák. Brož. 120 Kčs, vá2. 145 Kčs.

VINCEK A ESTEI.KA - Josef Heyduk. 
Vincek a Estelka Jsou dětí chudácke trojice. 
periferii města prožijí svá drobná dobio-ružstvi, 
rozmnožená příběhy ze života lidí bez domova. 
Ilustroval V. Kovářík. Brož. 120 Kčs, váz. 145 Kčs.

DUM POD HORAMI -Jaroslav Sulc. Svět 
míru, ticha a dobra, to je kout země kdesi v Bez- 
kyďech a jeho perlou je prostá horská Škola. O ra
dostném životě ve Škole, o jejím vzácném učiteli, 
valašském Lidu, dětech, zkazkách a písních, o pří
rodě vypravuje čeiadenský básník. Uusl.oval Vkém 
Wünsche. Brož. 115 Kčs, váz. 135 Kčs.

HftEBECEK . Frantisek Skáceli k. Nezfl- 
2ená láska ke koním připravila zámožného hanác
kého sedláka o grunt. Tak se stane, že jeho syr.ek 
Petr musí do světa, kde prochází nejedním dobro
družstvím v tábore cikánů, jako artista v cirkuse 
a jockey na dostihově dráze. Ilustroval E. Kotrba. 
Brož. K7 Kčs, váz. 142 Kčs.

PRO CEST A SLÁVU - JaroslavJanouch. 
Román z třicetileté války o statečném mlynářském 
synku Jirkovi, hrdinských obráncích Brna, obleže
ného Švédy. Kniha bohatá a pestrá, plná dobrodruž
ství. Ilustroval Michael Florián. Brož. 117 Kčs, 
váz. 142 Kčs. .

U TOLEDSKÉ BRANÝ - Jaroši. Janouch. 
Román o bohatýrském životě Citfa Campeadora a 
Jeho boji s Maury. Janouch vylíčil svého Cída ve 
všech oněch nádherných barvách a dobrodružstvích, 
jimiž véky obestřely tohoto heroa. Ilustroval Voj
těch Kubaáta. Brož. 95 Kčs, váz. 120 Kčs.

ZÁHADNÝ OSTROV KAJACORP - I. R. 
Malá. Kvintán Petr a kvartánka Káťa prožiji 
prázdniny se svým strýcem na tajemném ostrově. 
Ani zdaleka se nechtějí počítat za nerozumné děti. 
O tom. zďa v záři táboráku zodpoví strýc Štěpán 
váechny jejich zvídavé otázky, se přesvědčí sám 
čtenář. Kresby Jana Herinka. Brož. 135 Kčs, váz. 
155 Kčs.

PRO MLÁDEŽ:

Z POHÄDKY DO ŽIVOTA - Ludvík Pá
le n 1 ê e k. Formou povídek vypravuje autor děj 
nejlepších českých divadelních her a seznamuje 
ďospčlejší mládež s charakteristickými ukázkami 
naší dramatické tvorby a vede k plnějšímu chápání 
jevištního projevu. Ofsetové obrázky Ant. Machour- 
kn. Brož. 159 Kčs, váz. 185 Kčs. f

DÉVCE Z TICHÉHO MÊSTECKA - Marie 
II o 1 k o v á. Míla Jónová zatouží stát se lékařkou 
po svém otci, oběti povolání. Ntóomnou vůlí pře
koná odpor matky a překážky, jež se jí staví 
v cestu. Svěží próza upředenů ze společných zájmů 
a nevinných dobrodružství mladých lidí. Brož. 
69 Kčs. váz. 89 Kčs.

KAM A RADKA - Dominik Pecka. Student
ský román, jaký má být. Svěži a vtipnou formou 
podává v něm Pecka živý a plastický obraz £ u- 
dentsxého života v celé Jeho typičnostba mnoho
tvárnosti. Brož. 50 Kčs. váz. 70 Kčs.

UvšechknihkuDcň

Nakladatelství Vyšehrad
PRAHA II. KARLOVO NÄM. 5.
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Jaroslav Durych

Modlitba farizeova
Duch lidský si už vydobyl mnoho obdivu. 

Je to duch, toužící po věcech velikých, a 
jeho přemýšlivost nutí ho k tomu, aby i sám 
sebe učinil velikým, ať už v ohledu jakém
koliv. A my se zpravidla obdivujeme už 
i pouhé snaze po velikosti.

Nejpodivnějšim projevem této snahy lid
ského ducha je modlitba farizeova. Zni 
takto:

»Bože, děkuji Ti, že nejsem jako jiní lidé, 
dráči, nespravedliví, cizoložnici, nebo jako 
tento publikán. Postím se dvakrát do týdne. 
Desátky dávám ze všech věcí, kterými 
vládnu.« .

Jaká je to hymna! Jaká sláva na nás dýše 
ze všech těch slov! Představme si to jako 
slavnostní chorál s doprovodem varhan, žes- 
tů, smyčců a kotlů! Pak'je to velebné! Jak 
to povznáší a oslňuje jako nejprudši světlo 
prostřed nejhlubši tmy! Až se svijime blaže
nosti, vidouce tak okázalou přehradu, která 
je mezi námi, kteří jsme jmini spravedliví, 
a těmi, kteří se nestydí za svou nespravedl
nost! Je to největší, nejvyšši a nejvelkole- 
pějši ze všech útěch, které od prvopočátku 
sobě připravil lidský duch. Hle, jak se vznesl 
k Bohu, jak před Nim stoji a jak mluví, těše 
se sám ze svých přednosti před ostatními! To 
přece už stoji za ty desátky, za ty posty a za 
trochu zdrženlivosti!

Je to modlitba svůdná. Leckdo v rozpa
cích, přemýšleje o své bídě, se utěši tím, že 
není tak bídný jako jini, kteři zřejmě jsou 
ještě horší. A což teprve ti, kteři mají to 
štěstí, že nebyli pokoušeni a neměli příle
žitosti, aby páchali zlo! A co říci o těch, jimž 
nadto se zalíbilo v činech dobrvch a kterým 
bylo dopřáno klidu a rozličných výhod, aby 
s úspěchem pěstovali tyto zálibv pro své 
soukromé potěšení! Bože, "děkuji Ti!

Zla přece je tolik, žé se stále s nim setká
váme téměř při každém kroku, a dobro je 
zatlačováno jako věc téměř už nezákonná. 
Jak tedy by nejásali dobři nad tim. že oni 
jsou dobři! Vždyť v tom nezřídka máji své 
jediné povzbuzeni v dobách těžkých a je
diný lék na své rány.

Až sem tedy se vznesl lidský duch, aby 
zjevil svou stavu. Proč neobstál? Proč mod
litba farizeova je modlitbou zavrženou, kte
rá zahání milosrdenství a pomáhá zlu?

Mezi hříšníky Je naše místo. To, co máme, 
všecko náleží jim. Zvláště láska. I kdyby nás 
zabí jeli, co z -toho? Nejsme oddělitelní. Jsme 

■ tady. Ne proto, abychom v pohodli pěstovali 
různé libivé ctnosti, nýbrž abychom milovali 
své bližní a nejvíce ty, jejichž duše jsou sti
ženy malomocenstvím. Je modlitba farizeova 
tak hrozná a zlá ne tak proto, že z ni pro
mlouvá pýcha, nýbrž proto, že neni v ni lás
ky. Smutné a kormutlivé jsou ctnosti bez 
lásky a takových ctností bývá mnoho a rády 
se ukazuji, kdežto láska se skrývá. Právě 
dnes, kdy tak snadno lze opakovati slova 
modlitby farizeovy, nutno myslit na to, že 
ji složil sám ďábel.

Vždyť co vlastně jsme? Ti dráči, nespra
vedliví a cizoložnici jednají podle svých ná
klonnosti a schopnosti k činu. Jeden má ná
klonnost k tomu, jiný k onomu; nemůže kaž
dé všecko. Vrah může býti cudný a cizolož
ník mírný, nespravedlivý se může třebas 
postit a platit desátky. Na leckoho působí 
jen určité pokušení, kdežto jiné nemá nad 
nim moci. Jindy nás zdržuje od hříchu jen 
nedostatek odvahy nebo nedostatek prostřed
ků. Ale všechny ty hříchy, kterých se ne
dopouštíme, můžeme si nahradit jinými, kte
ré před světem nejsou nebezpečné, ani opo
vržlivé. a to jsou hříchy vnitřní, hříchy 
vlastni duše, tv nejsmutnější a nejnebezoeč- 
nější. poněvadž nás svádějí k tomu, aby
chom šálili sami sebe.

Co jsme? To, co máme, není z nás. To, co 
je z nás. by nás zavedlo do záhuby téměř 
jisté. V tom není rozdílu mezi lidmi. Náš 
úkol je těžký a leckdy se zdá, že je nesplni-

Toč se a vrč, můj kolovrátku, 
ejhle, adventu již na krůtku.

Na tyto Erbenovy verše si mů
žeme vzpomenout zde při pohle
du na duchovního vůdce dnešní 
Indie, G a n d h i h o, jenž z od
poru před západnickým opoje
ním technikou sám přede na 
kolovratu a hlásá heslo: Ten je 
svobodný, kdo si dovede sám 

upříst a utkat svůj oděv.

Sv. Otec polským
Prostřednictvím zahraničil tiskové kanceláře 

jsme dcstaU směrnice sv. Otce Pia XII.. k eré 
zaslal pelským biskupům dne 23. pro-Ince 1013 
a které byly nyní uveřejněny po ůt cic’1 mini
sterského předsedy Cyrxnklewlcze, vytýkajících 
biskupům vměšování se do politických záležitostí. 
Dodáváme, žo v polských katolických čas pl- 
sech, pokud se nám také dostávají do ruku, jsmv 
o tomto papežském listě nic nečetli.

Sv. otec v nim píše polským biskupům ze
jména teto:

»Dobrá pověst o vešem jednání se šiří ve 
světě a vaše nezlomná statečnost je útěchou 
pro stádcc vám svěřená.

Duch lásky ke katolické víře a nejbystřej- 
ši pastýřská starostlivost vás vedla v minu
lém roce, když jste hájili posvátné svazky 
manželství, když' jste lpěli na hlásáni zásad 
víry, když jste věnovali svou péči katolickým 
školám všech stupňů a hlavně universitě 
v Lublině, a když jste u příležitosti voleb dali 
věřicim vysvětlení, přizpůsobená potřebám 
chvíle. Pokračujte dále v této bdělé pozorno
sti, věnované záležitostem takového významu 
pro katolicismus.

S nemenší něčí jste pracovali o oživení kře
sťanské morálky, žádajíce několikrát, aby se 
veřejný život srovnával se zákonem a nrávem, 
jež je nenahraditelným základem pořádku a 
bezpečnosti. Rovněž jste se nevyhnuli povin
nosti chránit práva církve a věřících. Rozum
nými intervencemi jste odstranili obtíže, které 

telilý: milovati své bližní. Leckdy naše ruce 
jsou svázány a srdce je zkormouceno. Ale 
jaký by to byl úkol, kdyby byl lehký!

Stane-li se však přece, že nezmůžeme nic, 
aspoň se střežme, aby naše myšlenky ani zda-

biskupům
ohrožovaly projevy katolického života. Do
máhali jste se práva přinésti svou pomoc 
vězňům a osobám v -pracovních táborech. 
Stejně jste hájili právo Vířících na vvdávání 
knih a časopisů. Na neštěstí jste v této věci 
nedospěli k příznivému výsledku a' některá 
místa vašich pastýřských listů byla censuro- 
vána.

Protože následkem hmotné bídy trpi i du
še, rozvinete velmi záslužnou činnost, bude- 
ta-li se podle svých sil i nadále snažit zmirniti 
bidu, kterou trpi množství věncích následkem 
zpustošeni válečného.«

Papež připomíná proto nutnost rozhodné a 
trvalé jednoty mezi biskupy a kněžimi a kon
či takto: »Kéž vaše pastýřské posláni, zdoko
nalené milosti Boží, záři v těchto pohnutých, 
historických dobách, aby přinutilo i nepřátele 
církve k cbdivu. Kéž vaše skutky záři jas
něji a mccněji, než vaše slova. Přemáhejte ne
vážnost k slovu Božímu rozletem moudrosti 
Boži. Bojujte proti zkáze mravů, plníce BVé 
pastýřské úkoly nekompromisně s horlivosti 
a svědomitosti. Možná, že milost Boži se do
tkne vašich protivníků a že budou milovat to, 
co dnes nenávidí. A i když někteři odmítnou 
konat pokání za své‘viny, synové budou smi
řovat urážky, kterých se jejich otcové do
pustili proti oltářům Páně. Neboť budoucí vě
ky náleží Bohu. Neklamná pravda dojde určitě 
svého vítězství.«

Jak to rozřešit?
Jak zachovat co největší-míru osobní svobo

dy na jedné straně ä na druhé straně jak slit 
všechny vůle jednotlivců v jediný croud úsilí 
o společné dobro, to je podstata veškeré státo- 
vědy všech dob a všech národů. Ve své krásrté 
přednášce »Básnická osobnost Dantova« to uka
zuje Salda na tomto básníku, jenž je zároveň 
myslitelem a politikem, takto: »Dante se vrátí 
tedy po svém vidění na zemi do života, a bojuje 
dále svůj zápas za občanský řád a občanskou 
spravedlnost, za moc rozpuštěnou a strávenou 
v právo, za lásku, uskutečněnou v zákoně a pro
měněnou v zákon, za lidské občanství a za ob
cování duší.... za všechno, co se zdá i dnes ještě 
velké většině lidi utopií a bez čeho přece — 
kdyby to naráz vymizelo úplně ze snahy a svě
domí lidstva — nestál by svět ani hodinu.«

Dnes se to zdá utopii ještě větší než v roce 
1921, když k 600. výročí smrti Dantovy napsal 
Šalda tato slova. I dnes však třeba dále bojovat 
ten Dantův boj. ten věčný lidský boj. S vděč
nosti jsme proto přijali slova pana presidenta, 
jenž ve své odpovědi studentům u příležitostí 
17. listopadu toto vše opět krásně připomněl.

»Platili jste cenu, podle níž musí každý po
chopil, že ideály, pro které jste trpěli, jsou Vám 
i dnes a budou Vám trvale příliš drahé, než aby
ste se jich vzdali. Všechny ty zkušenosti, podlo
žené vzděláním a schopnosti rozlišovati jádra 
věcí cd slupek a obalů, naučily Vás vidět přede
vším konkrétního, skutečného člověka, s jeho 
fysickými, duchovními a mravními potřebami a 
bolestmi a naučily Vás vidět lid, národ jen 
v souhrnu takovýchto trpících i šťastných, sta
rajících se, pracujících i veselících jednotlivců. 
Nevidíte lid .jako abstractum, bez ohledu na přá
ni a starosti jednotlivců, lii tvořících, nepřijímáte 
lid odlidštěný, střižený podle schématu a zařá
děný jen do určitých vyhrazených skupin. 
Správně cítíte, že každý odpovědný a podle své
ho čistého vědomí a svědomí jednající člověk má 
právo na svou integritu osobni, mravní, právo 
na pravdu a svobodu, i když je se svým osobním 
přesvědčením v menšině. Souhlasím v tom s Vá
mi.. když zároveň zdůrazňujete oprávněné zá
jmy kolektiva. Kolektivum nám musí být oporou 
a pomocí, abychom jako uvědomě’ý. ukázněný 
celek dosáhli vyšších cílů hlavně v životě soc’ái- 
ním a hospodářském «

Vření ve Francii
Po říjnových francouzslčých volbách a po 

neúspěchu MRP jsme soudili, že poctivý ka
tolík se nemůže radovat z těchto událostí, pro
tože se nemůže radovat z bratrovražedných 
bojů, při nichž trpivaji obyčejně nejslabši a 
jejichž perspektiva vystupovala stále zřetel
něji z politického vývoje ve Francii. Nedlouhá 
doba uplynula od té doby, stačila však dosta
tečně, aby potvrdila tyto domněnky. Situace 
ve Francii je stále napjatější a je stále méně 
pravděpodobné, že se to obejde bez doslovného 
boje. Nemíníme popírat, že komunisté mají na 
této situaci vinu největší, že oni to jsou, kteří 
úmyslně ženou věci na ostři nože. Nemňiime 
rozsuzovat, zda právem či neprávem, moudře 
či nemoudře, byli vyloučeni z účasti na vládě, 
jisté je. že kdyby byli pravými demokrat}-, 
jak si tak rádi říkají, neucházeli by se o 
opětné dosaženi vládnihp vlivu věčnými stáv
kami, které nejednou vypadají jako násilnické 
vyděračstvi. Tak či onak zůstává pravdou, že 
z takového politického vývoje upřímný katolík 
nemůže mít radost. S uspokojením jsme proto 
četli ve vynikající katolické revui »La vie in- 
tellectuelle« tytéž myšlenky. Byl jim tdm vě
nován úvodník s podpisem Christianus, kře
sťan. Přečtěte si jej:

»Řekneme to jasně: jestliže nezdar lido
vých republikánů nebyl pro některé překva
pením, je tvrdou ranou pro všechny křesťany, 
kteří soudí, že jejicn víra má co mluvit i do 
záležitosti tohoto světa.

Již při těchto prvních slovech se někteři 
naježi a pomysli si. že mícháme starosti církve 
s politikou. Já však nemyslím na politické 
důsledkv posledního hlasováni. Přicházím 
pouze jako křesťan a jako křesťan mám 
přrsto důvěru v budoucnost, budc-li ovšem 
naše srdce a řeknu přímo, naše vira na výš: 
toho, co můžeme přinést.

Právě z tohoto čistě křesťanského hlediskn 
mne výsledek voleb zarmucuje, neboť má 
nejen politický- dosah, nýbrž t->ké význam du
chovni. Je tomu déle než Iři léta, co se někteří 
křesťané dali do politického boje: nemohli to 
dělat polovičatě. Tito křesťané ;iž deset let 
před válkou viděli slabiny náboženství, které 
se nedostatečně podílelo na nutném úsilí za
ústit člověku, odkázanému vic a viée na práci, 
lidštější život. Tito křesťané cítili naléhavost 
politické činnosti a právem nebo neprávem 
složili velké naděje v onu činnost, jak vznikla 
již za války v hnuti oúboje a jak se vykrySta- 
lisovala v MRP. Dali v sázku vice než své 
odborné znalosti a svou obětavost, dali v sázku 
důvod své exmtence. iistot". «en»,
race mladých lidi, sjednocených ze všech koutů 
Francie, hraje o svůj csud v této hře. která 
se ještě včera zdála slavnou. Není třeba se 
obávat, že ztratí mysl pod dojmem tohoto 
prvního nezdaru?

Tim vice, že měli možná, ba jistě, ilusi, že 
většina křesťanů, kteří je následovali, pocho
pila naléhavost a velikost ideálu, který jimi 
samotnými hýbal. Nebylo to" však vždycky ze 
vznešených pohnutek, že zástupy změnily tá
bor. Příliš mnoho lidi, i křesťanů, takřka se 
škodolibou radosti prohlašovalo politické 
chyby MRP. Myslilo zároveň, že se nemusí 
zabývat sociálními otázkami, jimiž se zabý
vala MRP a které považujeme my za neodlu-

leká se nepodobaly modlitbě farizeově! Sta
čilo by, aby kdesi v koutě ža námi se po
stavil člověk, který by opakoval modlitbu 
publikánovu, a všichni bychom se rázem 
octli v hanbě.
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čitelně od naší víry. Střežme se považovat! 
MRP za jediné zástupce toho, eo se nazý vá 
sociální katolicismus. Je však jisté, že mezi 
těmi, kteří odešli, neni mnoho takových, jimž 
by se tato sociální starost zdála tak tíživá. 
Stádce křesťanů bojovníků si zase uvědomilo, 
Že je necelně. Neni to. příliš brutální probu
zeni po ilusich minulého roku ? A proto třeba 
naléhavě volat, že nesmíme za nic na světě 
»tratit mysl.

Aby se mi dobře rozumělo. Nemyslím 
v prvé řadě na činnost politickou. A přece 
třeba připomanout, že křesťané mají býti 
účinně přítomni při výstavbě společnosti. 
Možno k tomu dodat, že se dnes všichni sho
dujeme v názoru, že strana rázu vysloveně 
konfesního by byla jenom na škodu. S těmito 
výhradami se však mohou křesťané dát na 
různé cesty, a strany, které je sdružují, mo
hou zvolit různé možnosti.

Křesťan jako takový se musí radovat 
z télo svobody, která znamená nadřazenost 
Církve. Současné však bude dbát na to, aby 
si při vši politické činnosti zachoval dobrou 
vůli, shodující se s jeho vírou. A právě tato 
duchovni .správnost se nám zdá ohrožena. 
Nemohli bychom věřit, že je ve Francii ži
voucí katolicismus, ncni-li tam houževnatá 
vůle brát vážně povinnosti křesťanské, jak 
na rovině sociální, tak v životě jednotlivcově. 
Minulé hlasováni však vzbuzuje dojem, že 
většině křesťanů je tato starost ještě příliš 
cizí, a proto je třeba se dát s horlivosti 
znovu do práce. Je to úkol tím naléhavější, že 
naše ubohá země se děli každý den vice v ne
přátelské bloky. Ve Francii, stejně jako ve 
evětě. se uzavíráme každý den vice do omc- 
zeneckého dilematu, kde se každý mylně do
mnívá, že musí volit mezi atheistickým ko
munismem a omezeným protikumunismem. 
jenž nechce vidět složitost života. Ne, nikdy 
jsme neměli méně práva pozbývati mysli.

Naši prvni povinnosti dnes je vědět, kolik 
nás je, a být úzce sjednoceni přes různost 
Úkolů, ba dokonce přes různost politických 
názorů. Sjednocení našich různých úkolů neni 
snadné. Naše prvni úsili musí směřovat k sjed
noceni dvou požadavků, zdánlivě protiklad- 
ných: svobody’ křesťana, jenž vede politický 
boj, a živé solidarity mezi těmi, které proniká 
tatáž vážně prožívaná víra v Toho, jenž spasil 
•vět. Je to těžký> problém.- Načrtli jsme jej zde 
pouze, abychom si objasnili správnou per
spektivu, ve které musíme znovu počít v úsilí, 
které začalo vice než před sto lety.

Knihy Jana Čepa
niiaaa i li uittil ck t «ti tur li c> tinrtci nul

• Děravý plášť
184 itrm, brožované Kčs 59.—, vázané Kčs 81.—

• Letnice
158 stran, brožované Kč« 70.— , vázané KČa 92.—

• Hranice stínu
268 «trio. brožované Kil 90.—, vázané Kča 112.— 
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Katolická akce a
Jsoti-li laikové v katolické akci povoláni 

k činné účasti na hierarchickém apoštolátu, ne
lze je vylučovati ani z aktivní účasti na hierar
chické bohoslužbě — na liturgii. Úřad učitelský, 
kněžský a pastýřský prostě nelze nikdy pinč od
dělit. Dnes nám běží o úřad kněžský.

V Novém zákoně neexistuje iiné kněžství než 
kněžství Kristovo, na němž máji orgány církve 
skutečný podíl, takže se samy opravdu mohou 
stati kněžimi. Jakýsi pódii na kněžství Kristově 
má každý pokřtěný a tím spíše biřmováním jak
si dozrávající katolík. Plnou účast na kněžské 
moci Kristově mají jen biskupové, pak knězi 
a částečně jáhnové. U nich je to zpečetěno svá
tostí svěcení kněžstva v jejich třech stupňovitých, 
odstínech.

V polemice proti protestantům bylo nutno 
zdůraznili, že svátost svěceni kněžství uděluje 
néco zcela nového, co prostě žádný laik nemá. Je 
to skutečnost, dodnes velmi důležitá. Ale neměli 
bychom pro ni zapomínat na jinou skutečnost: 
každý křesťan má účast na kněžství Kristově 
v širším smyslu a také tato účast se může a má 
na svém místě projeviti aktivně.

Vždy bylo známo. že každý člověk může a má 
v nouzi uděiiti křest — a že svátost manželství 
si vždy snoubenci udělují navzájem: kněz ie tu 
v našich poměrech nezbytným úředním svěd
kem Církve. ale svátost snoubencům ncuděluje. 
Ale co ip vice aktivním projevem kněžství, než 
právě udělováni svátostí?

Ale v posledních dobách jsme v katolické 
Církvi svědky celého velkého hnuli, které tyto 
skutečnosti vice než dříve zdůrazňuje pro oblast 
celé liturgie. Obyčejně se mluví o liturgickém 
nebo lidově liturgickém hnuti. Východiskem byla 
jistě obnova benediktinského řádu během XIX. 
století. Studium dějin liturgie, obor nesmírně 
plodný a zajímavý. ukázalo, že v křesťanském 
starověku a částečně I ve středověku byla účast 
lidu na. bohoslužbě mnohem živější, než v po- 

Srdce liturgie
Cim vice půjde křesťanům o to. aby byli 

opravdu křesťany, tim vice a naléhavěji se bu
dou vracet ke zdrojům nadpřirozeného života. 
K tomu, co čini z člověka Kristovce. křesťana. 
A to je především křest a za druhé eucharistie. 
Jimi vcházíme do nejužšiho spojení s Kristem, 
jimi se stáváme ratolesti živou, připojenou ke 
kmeni, ze kterého proudí miza života i v nás. 
Dokud nám neide o tuto jednotu s kmenem, ne
staráme se o zdroje nadpřirozeného života a do
kud se neuchopime lačně těchto zdrojů, nedo
jdeme jednoty ani s Kristem, ani mezi sebou.

Sv. Hyppolyt (zemřel asi 235 po Kr.) vydává 
krásné svědectví o tom. iak pokorné přicházeli 
židé prosíce, aby byli připuštěni ke křtu a do
stali požehnaný chléb: »Ti. kteří jako levité 
nebo jako knězi nebo jako velekněži obětovali, 
obcuji nyni oběti od otroka obětované.«

Tolik krásných slov bylo od dob apoštol
ských až po naše časy napsáno o eucharistii a 
neisvětějši oběti, tolik jasné průzračných i mys
ticky hlubokých výkladů a přece iak nestejné 
ovoce v přítomnosti! Ptejme se katolických křes
ťanů. co. ie mše svátá. Dostaneme rozličné od
povědi nejen podle stupně náboženského vzdě
láni a podle kvality liturgické výchovy, nýbrž 
i podle toho, j a k se tato oběť mše svaté u nich 
koná. Snad dostaneme za odpověď: Podle kate
chismu ie mše svátá pravá oběť Nového Záko
na. v niž se nekrvavým způsobem koná a ob
novuje krvavá oběť na kříži za tou příčinou, 
aby Bůh by! oslavován a lidem se přivlastňo
valy účinky oběti na křiži (Dr. J. Kupka: »O mši 
svaté« str. 43). ale podle toho, co vidíme v ko
stele. je to soubor pohybů u oltáře, doprovázený 
oblíbenou kostelní pisni.

Co úsili na oř. vynaložila »Hlubina« od své
ho vzniku, aby odstranila nešvar nemešních

liturgie
sledních dobách. Právě tento objev byl jedním 
z východisek nového zájmu o nauku o mystic
kém těle Kristově a o aktivní tunkclonallté toho 
orgánů; tedy o nauku, kterou dnes považujeme 
za zákiad katolické akce. Již z toho ie patrno, že 
liturgická obnova, renesance živé účasti lidu na 
liturgii, ie životně spjata s katolickou akci.

V praxi se ovšem oba proudy pro vzájemné 
nepochopeni tu a tam i střetly. Stoupenci kato
lické akce viděli někdy v liturgickém hnuti, 
jen výstřelky estetismu. Stoupenci liturgického' 
hnuti se u katolické akce obávali přílišně akti
vity.. přílišného styku s všedním prostředím a 
dřivé též příliš spolkových Torem. Zdůrazňovali 
farnost jako buňku Cirkve. jako Cirkev v malém, 
a neměli pochopení pro nutríou speclalisaci a 
nadfarni centralisaci katolické akce. Na druhé 
straně je však třeba zdůraznit, že to byly právě 
nejlepši skupiny katolické akce, které v mnohých 
zemích nejvíce udělaly pro pravou a ’životnou 
liturgickou obnovu. Rozhodně hv nemělo smyslu 
přenášeti k nám podobné konflikty, které byly 
jen dětskou nemoci obou sourodných hnuti.

Ve skutečnosti je třeba usilovali o synthesu. 
Ts je ostatně již dána Samou podstatou věci. Zna- 
mená-li katolická akce aktivní účast iaiků na 
učitelském, kněžském a pastýřském posláni 
Cirkve. tak ie zdravé liturgické hnuti jeji ne
dílnou součásti, ba přimo jeji / duši a jedním 
z h'avnich bodů jejího programu. Zároveň je 
duchovni školou Hro katolickou akci, i tam. kde 
se jeji organisace sama ještě nemohla rozvinouti.

Poď.e zprávy novin vydal nyni Svatý Otec 
novou encykliku »Mediator Dei et hominum« prá
vě o liturgickém hnuti. Tu bude třeba u nás co 
nejdříve přeložit, abychom se uvarovali všech 
výstřelků a hlavně, abychom se brzy podle je
jích směrnic pustili do positivní práce v litur- 
Rickém hnuti. Máme u nás nejeden předpoklad, 
ale máme také mnoho co dohánět.

Alexander Heidier.

pisni nebo modlitby růžence při mši svaté. Pro 
nemešni pisně a pro růženec ie dost místa i ča
su při odpoledních pobožnostech, ale mše svátá 
ie snad něco jiného. Podobně bojoval benedik
tinský »Pax«, jesuitští duchovni rádci v SKM 
i ostatní řády; někde jejich kritika a pobídka 
padla v úrodnou půdu, jinde se odrazila jako 
hrách od stěny nepochopeni.

Má-li se náš lid vrátit ke mši svaté a k eu
charistii jako ke zdroji nadpřirozeného života, 
nesmi se modlit a zpivat něco při mši svaté, ale 
musi se modlit a zpivat mši svátou. Musi zmizet 
dvojkolejnost při tomto neidůležitějšlm křesťan
ském obřadu, aby něco konal kněz u oltáře, 
něco se modlil a něco jiného dělali věřici. Tra
gické nepocnopeni a z něho pocházejíc! nedo
krevnost našeho křesťanství.

Prvním krokem k nápravě by bylo zavedeni 
společných modliteb ke vstupu, k obětováni a 
k přijímáni, případné k pozdvihováni. Potom 
by se při mši svaté snesla i nemešni piseň. jejíž 
text není ve vztahu k neisvětějši oběti, protože 
tyto modlitby hlasité recitované jsou připomín
kou toho, co se děje na oltáři.

Druhým krokem by byla obnova mešního 
zpěvu. Ké mši svaté patři především mešni pí
seň. Vzpomínám na svou babičku. Když ne
mohla do kostela, modlila se v neděli doma ne 
jen tak modlitby bez výběru, ale modlitby ke 
mši svaté nebo si pobrukovala mešni píseň. Ti 
stáři lidé věděli, co ie mše svátá; mám obavu, 
že mnoho mladých lidi to nevi. Výmluvy, že 
mešních pisni neni tolik, rázenv by odpadly, 
kdybychom ledňák oživili staré mešni pisně. 
jednak bychom z opravdové touhy zpivat mši 
svátou komponovali nové. To by byl krásný 
projev duchovního života.

(Dokončeni na 3 straně.)

Kardinál Suhard 
k otázce stávek

Stávky zmítají Francií. Arcibiskup pařížský, 
kardinál Suhard. k nim vydal své prohlášenu 
které muže zajímat i nás, protože znovu objas
ňuje všeobecná pravidla, jimiž se má křesťan ří
dit na tomto úseku sociálního života.

•
Tváří v tvář vážným událostem, ohrožujícím 

život země, které .jsou právě v pohybu, považuje 
arcibiskup pařížský za svou povinnost, vysloviti. 
své mínění k nim. Již několik dm se neustále 
množí stávky, zejména v krajině pařížské. Jejich 
rozsah otřásá přímo životem národa. Existence 
každé.rodiny se stává ještě nesnadnější a množ
ství dělníků se s úzkostí táže, co budou zítra ji
sti. Slávka je skutečné právo, uznané naši ústa
vou. Dějiny posledních sto let nám ukázaly, že 
byla často jedinou účinnou zbrani dělníku k p /o- 
aazování jejich spravedlivých požadavků. V době, 
kdy je tolik platů zřejmě nedostatečných k vý
živě rodiny, se nelze divit, že nejrúznějši kate
gorie světa práce se uchyluji ke stávce. Arcib s- 
kup pařiž, ký chce především jasně a zřetelně říci 
že povazuje za oprávněné požadavky těch, k.c«i 
prosazují nárok na minimální mzdu, pod niž není 
možno muži živit svou ženu a své dítky. Třeslo 
však neni dovoleno — to musíme připomenout 
— používali práva na stávku nespravedlivě lebo 
bez rozvahy, neboť slávka je zbraň nebezpečná a 
proto se ji má používat jako posledního prostřed
ku a dělníkům se má nechat svoboda, aby sami 
posoudili její nutnost. Tážeme se s úzkosti, zda 
tomu v dnešních konfliktech vždy tak bylo. Pře
jeme ,si z celé své duše, aby rychle ustaly tyto 
stávky, které nejsou nic jiného, než nové rány, 
zasazené našemu hospodářství a strašné překážky 
na cestě k obnově. Stejně žhavé si však přejeme, 
aby byly slyšeny spravedlivé požadavky děln>fků 
a žádáme naléhavé odpovědné lidi, aby nezane- 
dbali nic k jejich uspokojeni. Arcibiskup paříž
ský apeluje na zdravý rozum a na ducha solida
rity všech věřících nebo věřících. Katolíkům při
pomíná, že oni v prvé řadě mají chápat naléha
vost sociálních problémů a že mají zkoušet všecko, 
jak by je rozřešili. Stejné mají umět přijmout 
velkomyslné oběti, které žádá sociální spravedl
nost a veřejný zájem. Mají uvažovat o směrnici 
av. Pavla: »Pomáhejte si navzájem v nesení svých 
břemen a tak naplníte zákon Kristův.«

Paříž. 24. listopadu 1947.
Emanuel, kardinál Suhard, 
arcibiskup pařížský.

»Vánoce bez knihy — jako den ilunce*.

KNIHKUPECTVÍ M. ŠTĚRBOVA, 
PLZES V., Nádražní 24
Vám dodá dobré a hodnotné knihy pro 
děti 1 dospélé.

ZDARMA
a vyplacené zašleme všem svým odbě- 
ratelkám další novou sbírku úsporných 
a vyzkoušených kuchařských předpisů 
»KVETA« o 76 stranách. Tato kniha 
Vám poradí. co dobrého a temného 
můžete unéci a připraviti na vánoční 
svátky, k hostinám i jiným příležito
stem. — Pište firmě:

KVETA
továrna poživatin . Městec Králové.

# Kdo pomůže mladé katolické rodině se třemi ma
lými dětmi, bydlící v pěkném, slunném jednotlivém 
bytě v Praze IX, k vétMmu bytu formou výměny. 
Značka: »Kdekoliv v Praze« do adm. t. 1.

V rodné zemi 
Jana Lucemburského

Za čtyři a čtvrt hodiny doveze vás rychlík 
z Bruselu do Lucemburk“, hlavního města velko- 
vévodstvi Lucemburského. Lucembursko ie malá, 
roztomilá zemička, obiedete ii autokarem za půl 
d.ie. hned jste na francouzských, hned zase na 
německých oranicích. Hlavou, tohoto státu v ka
pesním vydaní jg velkovévodkyně Charlotta, má 
kopu děli a zámek jíž trochu omšelý, postavený 
v hlavním městě v obyčejné ulici mezi obyčej
nými domy tak. že se může pani velkovévodkyně 
dívat z oken svého budoiru rovnou dg šecovské 
dílny. Po ulici před, zámkem běhají kluci, před 
pruhovanými budkami drží dva vojáčkové stráž, 
kočka se jim při tom. otírala o nohy a mně se 
zdálo že isem zabloudila do pohádky. každou 
chvíli se tu musi objevit Honza s průvodem při
lepeným na zlaté huse.

Tu husu jsem pak zahlédla v restauraci na 
Jídelním lístku za 75 franků, byla tam též jiná 
bohatá jídla a stejně bohatá čísla v ceníku. Zato 
porce jsou takové, že ib.ych zhřešila obžerstvím, 
kdybych vpravila do svých útrob vše, co mi nalo
žili na talíř. Klidně bych z toho nasytila l svou 
přítelkyni a ta. věřte mi. zmůže porce heroické.

Jedete-li po břehu řeky Masy, potkáte vinné 
»klepy, ve kterých vyrábějí šampaňské a najdete 
také v restauraci nápisy: V patek jen bezmasý 
obéd.«

Máša neni příliš široká, zato bohatá na ryby 
a hlavně, můžete si zalovit bez rybářského líst
ku. Zatím co na straně lucemburské še. stráně 
zelenají vinicemi, na straně německé se černá 
lícen podzemního vchodu do muniční továrny, 
kterou si tam nečisté vybudovali v přikré stráni.

V hlavním městě jsou plné nejen výkladní 
skříně. ale i regály v krámech, dostanete zde volně 
l velímskou čokoládu s českým nápisem. Jak to 
dělají taméjši kožešnici! že mají ceny zboží o po

lovici levnější nežli naši to nevim. Bot všelijak 
elegantních bylo tam. bohužel, tolik, že výklad 
naši prodejny Baťovy zkormoutil české srdce, 
byl tam. chudinka, jako sedláček mezi šlechtou.

Lucemburk je půvabné staronové město, staré 
proto že má nemalé zbytky středověkého opev
nění a nové moderními domy a hlavně vznosnými 
mosty, jimiž tu překlenuli nikoliv řeku, nýbrž 
hluboké zelené údolí, jež děli město na dvě části- 
Odoli proměnili v úhledné sady, a protože všude 
v ulicích Isou také stromy, mále dojem, že jste 
na venkově i v městě současně.

Radim vám. zajděte si k hradbám. Nemusíte 
absolvovat všechny kamenné vchody do středo
věku (je tu brána u sv. Matěje, brána U tři věži, 
brána Jakubova a brána Mansfeldská). Stači se 
jen tak projit starodávně úzkými uličkami pod 
hradbami, abyste vpadli do světa vidin a snů. 
Ji3tě pak nezapomenete na černozelenou tůň. 
která tam olizuje patu šedéhp domu, na klukov- 
ské nohy, kejkíajici se bezstarostné z okna zrovna 
nad tou tůni (co by se bál. že spadne, stejně to 
byl synek hastrmanův) a štěně, které se tu don- 
kiehotovsky rve s velikým kusem pestrého cáru, 
jisté vám pošeptá, že je jen symbolem dnešního 
čldvéka. Nu. jděte dál.. • domky jsou stále 
menši a menši, iste v středověké čtvrti chudiny 
a přece — nezdá se, že by tu ti lidé méli nějak 
naspěch. Je sotva půl sedmé večer a všecka žen
ská posádka této ulice je už před domovními 
dveřmi na židličkách sédí si pohodlné, ruce 
v klíně. a svižné melou bradami. Nic naplat, je 
nutno přejit špalírem ženských oči. to věřím, že 
vám hoři uši. než se vám podaří zmizet.

Moc isme si nevybrali. Ulička koočí zídkou 
a na ni. hleďme mladá pani si krůtí dlouhou 
chvíli tim. že v pravidelných intervalech plivne 
vždy přesné na rýhu v kostrbatém chodníku. Už 
se ničemu nedivím, možná, že je to líná Dorla 
z gté neimileiši pohádky, ta také takhlé čeká
vala na pana krále. ,

Ještě se zastavíme u brány, vedoucí k tros

kám. Vidíte nahoře ten letopočet 1050? Kolikrát 
vjížděl a odjížděl touto branou náš král Jan Lu
cemburský! Kolikrát projížděl tudy ve svém mládi 
Karel IV. Trosky jsou ovšem jen trosky trosek 
a kdo pro ně vymyslil název »Vyhlodaný zub«, 
b'T zřejmě člověk s představivostí zcela natura
listickou. Vice obdivu zasluhuje krásná stříbrná 
vrba naproti, viděla isem pod ni sedět českou 
královnu. Blanku z Valois, ovšem jen brýlemi 
svého sněni.

Jsou prý placeni průvodci po památnostech 
velkoměst. Dávám však přednost svému Andělí 
strážci, veřejně vyznám, že mě nenechá nikdy 
zbytečné bloudit a tak jame spolu absolvovali za 
pál dne všechny kostely a kostelíčky v Lucem
burku. Je jich tam dost. Nejdřív mé samozřejmě 
zavedl ke Kristu Králi. Kostel v moderním slohu, 
kostel dneška a přece — jaká vznešenost! Mohla 
bych ovšem vypočíst, co tam vše bylo', kněžiště 
vyloženo světlehnědým mramorem, černý oltář 
ve formě prostého stolu, jenom křiž nad svato
stánkem. zato na průčelní zdi olbřími malba 
Krista Krále s nápisem »Cujus regni non erit 
fiais« = Jehož království nebude konce. Mohla 
bych se zmínit o záplavě andělských hlav, těs
najících se xi nohou Kristových, o jiných origi
nálních malbách na postranních stěnách — ale 
v tom to nebylo, co mě doslova ohromilo To, co 
vás tam sráži na kolena, je hluboká zbožnost 
věcí, klid výšek a mír dálek, přesahujících hra- 
nice našich smyslů. Tady se modli nejen lidé ale 
každý kámen ve zdi, a lidé se modli nejen slovy, 
ale i skutky, neboť jen oči prostotou lásky očiš
těné mohou tak pečlivě zladit uměni lidských 
rukou. že opravdu zpivá slávu Tvůrci i když je 
chrám liduprázdný.

Ten kastel mě přitahoval jako magnet, vra
cela isem se do něho, tam se nedýchalo ulicemi, 
ale- duší. A tak jsem dèkovab Pánu B:hu. že 
alespoň v Lccembursku jsou zbožné babičky tak 
hodné, že si kroutí papírové růžičky jen pro svou 
potěchu a ne pro znešvařováni chrámu Páně.

Katedrála je zasvěcena Panně Marii. Zevně Je 

dosti skromná, ale uvnitř jaká krása! Goticky 
vznosné kněžiště proťato pěti okny zalévá chrá
mový prostor modrým světiem. neboť v barev
ných oknech převládá šmolková modř nad červe
nou a žlutou. To zvláštní světlo člověku připo
míná přítomnost Tajemství. Oltář je opět prostý, 
na něm Madona s Děťátkem, oblečena v šatky. 
Vlevo nad balkonem velkokněžny vidíte českého 
lva s dvojitým ocasem a heslo lucemburské pa
novnice: -Vytrvám-. Tož heslo neselhalo ani 
v době války. Lucemburští, ač jazykově blížcí 
Němcům, nedali se znacisovat a museli být ná
silně okupováni.

Jak se tam mluví? Nářečím, upleteným 
z němčiny a francouzštiny tak šikovně, že jim 
neporozumíte, i když ovládáte obě tyto řeči, zato 
oni vám rozuměií. ať už mluvíte německy či fran
couzský. Ve školách se totiž před válkou učilo 
francouzský a německy, nyni je němčina vylou
čena a domácí nářečí povýšeno na spisovný ja
zyk. Časopisy máji texty i trojjazyčné, jeden 
článek francouzský, hned vedle jiný německy a 
další v nářečí.

V klášteře naproti nemocnici sv. Josefa zvaní 
klekáni- Je idylický večer, ovzduší vydechuje 
boží požehnáni, patina starých modliteb lpi na 
povrchu všeho, ještě se tu nepřehnal povichr 
bedbožectvi ještě je hodně Spravedlivých na 
misce vah které anděl tohoto kraje drží v ruce.

Mvslim. že se tu Údem žije dobře. Starý pen- 
sistá. který se přišoural ke mně, aby mi pomohl 
hledat v orientačním plánku, vylepeném na ná
roží ulic, zdrávi: »Pozdrav Bůh! Mohu věm po
radit?« Ne. milý stařečku, nic nehledám, jen se 
tak dívám, abych déle vychutnala radost, že jsou 
ieště na světě města, kde lidé nespěchají a máji 
v zásdbě ochotu i vlídnost pro cizího.

Až budu někdy dětem vypravovat pohádku a 
začnu: Bylo jednou jedno království... myslím, 
že se vždy octnu duchem v Lucembursku, pro
tože dqdnes věřím, že jsem tam vlastně zablou
dila do neskutečné řiše. Marie Holková-



Které knihy dáme letos pod stromeček?
Seznam dobrých knih, vyšlých v létech 1946 a 1947, který podle 
klasifikace časopisu „Dobrý pastýř“ sestavila pro čtenáře a odběratele 

„Katolíka“ Svatováclavská Liga za velmi účinné spolupráce chovanek 

osetř. sk. Milosrd, sester sv. Karla Boromejského Praha lil, Pod Petřínem. 

Vysvětlivky k seznamu: Pokud u knih pro mládež je na konci 
popisu té které knihy uvedena Číslice, značí věk mládeže, pro který 

se hodí. Písmeno „V“ u knih pro dospělé znamená, že kniha se hodí 

jen pro vzdělané čtenáře.

Knihy v tomto seznamu uvedené 
Vám obstarají:

Franci Gustav, Cyrilometodějské knihku

pectví a nakl., Praha I, Na Perštýné 14, 
tel. 241-80.

Kotrba Václav, knihkupectví v Praze II, 
Vojtěšská 12, tel. 433-61.

Kuncíř Ladislav, knihkupectví v Praze II, 
Národní tř. 6, tel. 237-08.

Lidové knihkupectví, Olomouc.
Rupp Boh., knihkupectví v Praze II, Jind

řišská 23, tel. 311-87.
Zlatý Klas, knihkupectví, Praha II, Karlovo 

nám. 5, tel. 431-41.

PRO MLÁDEŽ.

ZÁBAVNÉ:

Alda J.: Sůl nad zlato. Pohádka. Kart. Ill Kčs, 
váz. 100 Kčs. 6

Autratová-Uličná Lida: Sluníčko jde světem. 42 str.
Váz. 93 Kčs. 7

Andersen K.: Ve spárech oceánu. Román, váz. 90 Kč.s 
Bajky. Uspořádal J. Hloušek. 65 str., brož. 34 KČs, 

váz. 46 Kčs. 8
Bár Zd.: Hornická pohádka. 39 str., brož. 65 Kčs. 
Baum, Dr. J.: K neznámým břehům Brazílie. 74 

str., scš. vyd. 12 Kčs. 9
Baum, Dr. J.: Abdalahova dobrodružná cesta. 195 

str., cena neudána.
Baum. Dr. J.: V zemi slonů a Ivů. 163 str., brož.

54 Kčs. n. a IU. st.
Běhounek Fr., Dr.: Ledovou stopou. 340 str., brož.

120 Kčs. 14—16
Beccner, H. E. - Stowerová: Chaloupka strýčka 

Torna. 296 str., brož. 160 Kčs.
Berthet S.: Dívky z celého světa. 172 str., brož.

70 Kčs, váz. 98 Kčs. 10
Bojar P.: Radost, verše. 7
Bulánek Fr.: Slunečný vrch. 141 str., brož. M KČs.

váz. 80 Kčs. 13
Cepkovů F.: Vaříme v pohádkách. 62 str., brož.

90 Kčs.
Cukovskij Nik.: Doktor Bolíto. 90 str., brož. 75, 

váz. 100 Kčs. 9
Dale Norman: Tajná služba. Román pro chlapce, 

j 100 str.. hro*. 70 KČS. váz 80 Kčs.
Dey! V.: Pohádky perníkového dědka. 30 pohádek.

122 str., váz. 110 Kčs. 7
Devi V.: Příběhy z medové stránč. Pohádky. Kart.

87 Kčs. váz. 107 Kčs. 6
Dewetter K.: Zlatý střevíček a jiné pohádky a po

věsti. 62 str., brož. 55 Kčs, váz. 73 Kčs. 10
Dickens Ch. (upravil Janouch): Oliver Twist. 164

str.. brož. 70. váz. 95 Kčs. 13
D'Toit-Perun F.: Táborový oheň. Druhy, obřady, 

vedení.110 str., cena 25 . Kčs.
Eliášová K. B.: Sunac a Kétai.' Povídka. Brožov. 

48 Kčs. váz. 72 Kčs.
Erben K.: Kytice. 160 str., brož. 50 Kčs, váz. 70 KČS. 
Filip J.: Za vznešeným cílem. 210 str. 60 Kčs. 11 
Filip J.: U .Tezulátka. Povídky. 74 rtr., cena 15 Kčs. 
Flos Fr.: Babiččin Smodrcha. 143 str., cena 40 Kčs.

8—11
Finn Fr.: Škola v prérii. 150 str., brož. 54 Kčs, váz.

74 KČs, pro hochy 10—141ěté.
Gajdošová D.: Stříbrný smích. 129 str.. cena 51 Kčs. 

7—12 
Galií (Ed. Felix): Kdo má pravdu. 178 stři, brož.

75 KČs. Povídky pro chlapce. 12
Grahame Kenneth: Žabákova dobrodružství. II. st. 
Hala E. E.: Muž bez vlasti. Povídka. 13
Bartlová E.: Kouzelný vějíř. Brož. 105 Kčs, vázaná

125 Kčs. 6—10
Heyduk J.: Vincek a Estelka. 124 str., brož. 120, 

váz. 145 KČs. 13—14
Holková M.: Terezka Martinova. 270 str., 90 Kčs. 11 
Holková M.: Děvče z tichého městečka. 168 str.,

brož. 69. váz. 89 Kčs. 13
Honner J.: Kubíček, kluk ze samoty. 96 str., 15 Kčs. 
Honner—Polášek—Topol St.: Na slunci a u vody.

224 str., brož. 80 Kčs.
Horák J.: České pohádky. 436 str.. brož 280 Kčs. 9 
Hortán J.—Sturm Dr. A.: Práce strojů. 48 stran, 

váz. 12 Kčs.
Hostáň J.: V zemi Eskymáků. 32 str.. brož. 52 Kčs. 
Hořejš J.: Hrdinové podmořských hlubin. 230 str..

váz. 85 Kčs. 13
Hroch K.: Dvacet balónků. 96 str., brož. 115 Kčs,

váz. 145 KČs. 7
Hroch K.: Očarovaná lavička. 100 str., brož. 66 Kčs.

Pohádky pro malé.
Hroch K.: Ctverák Kacafírek. Příběh pro mládež.

110 str.. brož. 85 KČs. 9
Hrubín F.: Vítek hádá dobře. Verše. 42 str., brož.

90 Kčs, váz. 120 KČs. :
Chvojková H.: Zuzanka objevuje svět. 108 str. váz. 

75 KČs. Pro děvčátka. 5—10
Janouch ,T.- Zpěv pralesa 176 str., brož. 85 Kčs, 

váz. 103 Kčs. 12
Janouch J.: Pro Čest a «lávu. 192 str., brož. 117 Kčs.

váz. 142 Kčs. 10—14
Janouch J.: Ü Tolcdské brány. 140 str., brož. 95.

váz. 120 Kčs. 10—14
Jagrová H.: Jak šel Hastrman do Kutné Hory.

Brož. 72, váz. 97 Kčs. 6—10
Jiroušková A.: Lucinku v rok na dědině. 142 str.,

váz. 195.-. 6
Kalinová M.: Pod závojem pohádky. Brož. 141. váz.

170 KČs. 6—10.
Kinclová V.: Čiperka. 100 str.. brož. 90 Kčs.
Kovář J.: Skautský rok družiny Kamzíků. 202 str., 

brož 75 KČs.
Kovář J.: Cing, ptačí král. 152 str., váz. 115 Kčs. 10

PRO DOSPĚLÉ.

zAbavné.

Knob J.: Kámen ze všech nejkrásnější. 324 str., 
brož. 150 Kčs, váz. 180 Kčs.

Kosina M.: Orlí stín. 142 str. 11
Křelina F.: Zmiji dědek a jiné povídky. 150 stran, 

>rož. 95 Kčs, váz. 125 Kčs. 12
Kůlny P.: Velký nález, 268 str., brož. 87 Kčs, váz.

107 Kčs. 12
Kytlicová P.: Panenka. 26 str., brož. 20 Kčs. 10 
Laskler F.: Jsem námořníkem. 40 str.. brož. 7.50 Kčs. 
Markup F.: Vendulka a mlynaříčkové. 252 str, 

60 Kčs. * 12
Marcha J.: Ptačí chléb. Brož. 175 Kčs, váz. 200 Kčs. 
Maralik M.: Dětský kalendář. Str. 84. Brož. 59 Kčs, 

váz. 84 Kčs. 8
Martinek V.: U jasného plamene. 158 str., brož.

144. váz. 170 Kčs.
Martínek V.’: Svět kouzel a divů. 134 str., brož. 

138 KČs. 9
Medula J.: Posel s nebes. 40 str., brož. 7.50 Kčs. 
Nečas J.: Příběhy ze slunečné zahrady. 106 sir., 

brož. 99 Kčs, váz. 125 Kčs. 8—12
Němcová B.: Tří citrony. 136 str., 15 Kčs.
Osejeva v.: Kouzelné slovo. Pohádky 38 str., brož.

37.50 Kčs. 8
Pazourek V.: Přítomnost české literatury. 98 střan, 

brož. 30 Kčs.
Páleníček L.: Z pohádkv do života. Povídky. Brož.

159 Kčs, váz. 185 Kčs. 14
Pecka D.: Kamarádka. Brož. 50. váz. 70 Kčs. 14 
Peka J.: Vášův ruský medvídek. 52 str., vázaná 

115 Kčs. 6
Pilař J.: Popelka. 3rož. 102 Kčs. váz. 127 Kčs. 6 
Pluhařova M.: Princezna Dřevinka. 195 str. 12
Pogorelskij A.: Tajemný svět. Rurká pohádka. 58

stran, brož. 37.50 Kčs. 7
Pokrokovská A. V.: Vůdce Sedova. Brož. 16 Kčs. 
Polák V.: Horníčkové z Beskyd. 44 str., brož. 40 KČs.

váz. 55 Kčs. 8
Prachař A.: Objevitel. 111 str. 13y
Přílevská M.: Pohádky šťastných chvil. 143 str..

váz. 70 KČs. 8
Ptáč^ová-Pilátová K.: O Blaňáčkovl. 58 str.. 87 Kčs. 
Renč V. a Trnka J.: Perníková chaloupka. Brož.

75 Kčs. váz. 100 Kčs. 6
Růžička X.: Na život a na smrt. 206 str. 11
Rydvalová Zd.: Divoška Patra. 118-11 str., brož.

60 Kčs, váz. 80 Kčs. 10
Řezáč V.: Kluci hurá za ním. 116 str., brož. 75 Kčs, 

váz. 100 Kčs.
Říha B.: Kmotříčck Blažej. 144 str., váz. 45 Kčs. 11 
SalaČová VI.: Uličník Peříčko. 22 str. 6
Seton Er. Th.: Stopami Černého vlka. 102 str., brož.

12 Kčs. II. a III. st.
Sládek dětrm. Výbor z básni j. V. Sládka, vázáná

120 Kčs. 48 str. &—10
Skácelik Fr.: Hřcbeček. 186 str., brož. 117 KČs. váz.

142 Kčs. 10—14
Sovák C.: Ježek Pícháček mezi zvířátky. 76 str., 

váz. 85 Kčs.
Sovák C.: Zvířátka a sedm loupežníků. Kart. 87 

Kčs. váz. 107 KČs. 6
Sperry A.: Plachetnicí dvěma oceány. Dobrodružná 

román. 212 str., váz. 65 Kčs. 13
Stehlík Jos. Ed.: Praménky. 120 str.. 48 Kčs. Po

hádky a povídky. 6—10
Spilka Zd.: Říkej nám táto. Říkánky pro nejmenší.

58 str.. váz. 90 Kčs.
Šrámek A.: Chlapec Huška a ti druzí. 145 str., brož.

11 Kčs. 10
Veselá mysl. Ukázky z českého humoru. Sir. 126. 

brož. 20 Kčs. 12
Šulc J.: Dům pod horami. Brož. 115 Kčs, vázaná 

135 Kčs. 10—14
Šustr V.: Timbo. Dobrodi-užný román. Brož. 129. 

váz 145 KČs. 10—14
Verne Jul.: Tajemství pralesa. 234 str., brož. 95 Kčs, 

váz. 127
Vyskočil Q. M.: Pohádky pod stromeček. 130 str., 

váz. 120 KČs.
Wenig J.: Márinčino dětství. 194 str., brož. 65 Kčs, 

váz. 90 Kčs.
Wenig J.: Jiřík Borkovec ze Zálczla. Historický 

román. 207 str., brož. 130 Kčs 12
Wenig Fr.: Dům u tří podkov. 239 str., váz. 46 Kčs. 
Závada J.: Zlatý kohoutek. Brož. 160 Kčs, vázaná 

185 Kčs. 10—14
Zemánek Rich.: Písničky. Básničky, říkánky pro 

děti. Cena 27 Kčs.

POUČNÉ;

Buršíková L.: Skantské umění kuchařské. 20 Kčs. 
Fandrlík: Dívčí tábor a jeho vedení. 96 stran 

28 Kčs.
Gerelyová J. Dospívajícím dívkám. 141 sir., brož. 

-4 Kčs.
Halada VI.: K Tvému vstupu do povolání. 44 str.. 

brož. 27 Kčs.
Kratochvil J.: Mezi junáky. 180 str. s tabulkami a 

8 listy fotografii. Neváz. 12 Kčs.
Martinovský J.: Jak začít. Junácká abeceda. 4 Kčs. 
Pokorná Jiř.: Dívčí odborné zkoušky. 93 str., 25 Kčs. 
Plainer R.: Radosti junáckého roku. 312 str., 50 KČs. 
Plaqucvent J.: Následování Ježíška. 109 str., váz.

75 Kčs.
Reinsberg J.: Skaut přemýšlí o Kristu. 18 Kčs.
Plus T. J.: MužnČ do života. 68 str.
Tomíško C.: Kněz jinochům. 75 str., brož. 12 Kčs. 
Tomiško 0.: Kně^ dívkám. 75 str., brož. 12 Kčs.

Austenová J.: Pýcha a předsudek, román. 448 stran. 
Baar J.: Maria. 234 str.. brož. 81 Kčs.
Baar J.: Jan Cimbura. 401 str., 93 Kčs.
Boar J.: Skřivánek. 177 str., brož. 48 Kčs
Barlaam a Josafat 212 str., brož. 70 Kčs.
Barreš M.: Zahrada nad orontem. 69 Kčs, román. 
Bednář K.: Duše orlů. 122 str., brož. 69 Kčs. Básně. 
Beneš T. V.: Královna Dagmar. 100 str.

Cather W.: Lucy Gayheartová. 147 str., 75 Kčs, váz. 
120 Kčs.

Crofts F. W.: Kurs 125, dct. 215 str., brož. 50 Kčs. 
Cvačka J.: Vo Kozinovi ha vo Lomlkarovl. 76 str., 

65 Kčs, váz. 90 Kčs
Cáp AI.: Sestoupilo mezi nás neuvěřitelné slovo. 

Buchenwaldské zpěvy. Sv. IV. 59 str., brož 45 Kčs.
Cáp AI.: Dnes jsme zde, abychom Žili. Buchenwald

ské zpěvy. Sv. V. 43 str., brož. 40 Kčs.
Cclakovský F. L.: Ohlas písní ruských. 12 Kčs. 
Cep J.: Letnice. 160 str., brož. 70 KČs, váz. 92 Kčs. 
Cep J.: Hranice stínu. Román, 258 str. brož. 90 Kčs, 

váz. 112Í Kčs. *
Černý V.: Kladský sborník. 164 str., brož. 40 Kčs. 
Dickens Ch.: Oliver Twist. Brož. 70, váz. 95 Kčs. 
Elstner F. A.: Evropan se vrací. 438 str. 230 Kčs.
Fábera M.: Sedm mongolských koní. 215 str., pro 

- členy D. P. 35 Kčs. váz. 53 Kčs.
Ferberová E.: Jak veliký? Generační román, 229 

str., 105 Kčs.
Fialka A.: Přes devatery hory. 351 str., 198 Kčs. 
Fillpl J. J.: S Masarykovými. 167 str., brož. 75 Kčs. 
Filip J.: Zapomenuté slovo. 104 str., brož. 45 Kčs. 
Flenig H.: Kapitán Kid, det. román, brož. 63 KČs. 
Fisch J.: Případ Gaystromův, det. román, 200 str., 

brož. 42 Kčs.
Forster J.: Dickensovo dětství. 68 sir., brož. 45 Kčs. 
Gullwaag O.: Trubač na půlměsíc. 453 str., brož. 

135 Kčí.
Greene G.: Vláda strachu. Román. Brož. 75 Kčs. 
Havlíček K. B.: Tyrolské elegie. 46 str., brož. 45 Kčs. 
Havlíček K. B.: Král Lávra. Brož. 36 Kčs.
Hägg G.: Zc švédské samoty do USA, 79 Kčs. 
Hoffmann B.: A kdo vás zabije. 572 str., brož. 300 

Kčs, váz. 335 Kčs.
Hlubínský S.: Marná občf. 61 str.. 45 Kčs. 
HolkOvá M.: Hodina před půlnocí. 197 str., 60 Kčs. 
Hilton J.: S bohem, pane profesore!

13' Hilton J.: Příběh doktora Wasclla. Brož. 39 Kčs. 
Hunnermann V.: Otec vyhoštěných. 224 str„ brož. 

85 Kčs. váz. 105 Kčs.
Houben H. H.: Volání severu. 28« str., 95 Kč3. 
Houben H H.: Kryštof Kolumbus.
Hora J.: Proud. 80 str.. 35 Kčs.
Hora J.: Zápisky ž nemoci. 84 str., brož. 25 Kčs. 
Hořká L.: Doma. 235 str., 75 Kčs, váz. 95 Kčs. 
Hořká L.: Reka. 240 str., 72 Kčs.
Hostovský E.: Úkryt. 130 str.. brož. 45 Kčs. 
Chalupu D.: šťastný nový rok. 30 str.. váz. 54 Kčs. 
Juránek F.: Dohr>- řečník. 211 str.. 75 Kčs.
Jelen J.: V tušení jitra. 88 str., brož. 48 Kčs. 
Karník J.: Soumrak rodu Jamborova. Brož. 60 Kčs. 
Karník J.: Večery u krbu. 110 str., 38 Kčs.
Kajcr J.: Byli čtyři. 48 sir., brož. 7.50 Kčš. ’ 
Kinclová V.: Čiperka.' VI-98-TI str., brož. W Kčs. 
ICkiČ H.: Vzpoura Kokinu. 220 str., brož. 40 Kčs. 
Knap J : Dívčí hlas. Román. 182 str.. 75 Kčs. 
Kratochvil M.: Král obléká halenu. Historický ro

mán. 256 str. Pro členy ELKU 25 Kčs.
Kramolis C.: Javornické hody. 45 str.. váz. 45 Kčs. 
Křiž F. V.: V jámě lvově. 106 str.,*  brož. 45 Kčs, 

váz. 68 Kčs.
Křelina F.: Děti své doby. 116 str.. brož. 120 KČs. 
Křclina F.: Křik Koruny české. 45 str.. brož. 32, 

váz. 50 Kčs. Svazek básni rúz. čes. básniků.
Kundera I*.:  živly v nás. Báseň 50 str., 60 KČs. 
Kulda B. M.: Moravské národní pohádky a pověsti 

z okolí rožnovského. 166 Ar., 96 Kčs.
Kutný P.: Velký nález. Brož. 87 Kčs, váz. 107 Kčs. 
Kvasil F.: Cesta k hranici. 40 str., 7.50 Kčs. 
Kvasil F.: Kouzlo hraček. 25 str., brož. 120 Kčs. 
Kolek A.: Proti nim. Historický’ román. I. dil 364 

str.. brož. 93 Kčs, váz. 120 Kčs. II. dil 420 str., 
brož. 102 Kčs, váz. 130 Kčs.

Kopta J.: Dies irae. Brož. 60 Kčs, váz. 75 Kčs. 
Krylov J. A.: Bajky. 105 str.
Langer F.: Děti a dýka. 246 str., brož. 50 Kčs. 
Lasák O.: Z malířova zápisníku. 140 str.. 60 Kčs. 
Laskler F.: Jsem námořník. 40 str., 7.50 Kčs. 
Listář olomoucké university. Brož. výt. 85 Kčs. 
Molá J. R.: Tajemná píseň. Psycholog, román. 336 

str.. 108 Kčs. váz. 130 Kčs.
Mácha F.: Žízně. 39 str., brož. 25 Kčs.
Martinek V.: Zrádce národa. Román. 276 str.. 117 

Kčs, váz. 148 Kčs.
Mcdula .1.: Posel s nebes. 40 rtr.. 7.50 Kčs.
Mičko M.: Malíř svého lidu. 303 str. Cena pro čle

ny brož. 55 KČs, váz. 75 Kčs.
Melichar V.: Byla jsem suna. 51 str., 96 Kčs. 
Müller V.: Brázda přes kamení. 206 str.. 50 Kčs. 
Müller V.: Moravský Kras. 102 str., 35 Kčs.
Novv K.: Potulný lovec. 120 str., váz. 50 Kčs. 
Očaďlik M.: Svět orchestru. 698 str., brož. 150 Kčs. 
Ondrejov L.: Zbojnická mladost. Str. 182. 69 Kčs. 
Orlov S. P.: Písně Rudé armády. 21 str., 45 Kčs. 
Pecka D.: Assunta. 195 str.. 66 Kčs. váz. 88 Kčs. 
Pecka D.: Matka Boži v Trní. 221 str.. 69 KČs. 
Pisa A. M.: Poesie své doby. 43 str.. brož. 7 KČs. 
Píša .A. M.: Pamčti babickj’ Kavalírové. 233 str., 

brož. 63 Kčs.
Pravda F.: Krejčí Fortunát a jiné povídky. 427 str., 

brož. 55 Kčs, váz. 75 Kčs.
Pravda F.: Zralých Jan sí hledá nevěstu. 13 Kčs. 
Prelssová G.: Dvojice břízek. Korutanský román. 
Preissová G.: Zahrady. Brož. 25 Kčs. váz. 37 Kčs. 
Publilius S.: Myšlenky. 112 str., 75 Kčs.
Prlležajeva M.: Studentky. Dívčí román. 142 str., 

brož. 60 KČs. váz. 85 Kčs.
Polívka V.: S Kociánem kolem světa. 72 Kčs. 
Pujmanová M.: Předtucha. 121 str., 50 Kčs. 
Rais K. V.: Paničkou. 214 str,, brož. 48 Kčs. 
Račck J.: Pověry. 32 str., brož. 3 Kčs.
Richter O. H.: Winston S. Churchill, voják, atátník, 

člověk. 376 str., brož. 140 KČs.
Riha J.: Takový byl Martin. Hra o 4 dějstvích, 64 

str., brož. 16 Kčs.
Saint E. A.: Země člověka. 166 str., brož. 55 Kčs, 

váz. 75 Kčs.
Shakespeare W.: Sonety. 57 str.. brož. 45 Kčs.
Seidel J.: Zahřejte mi do kolo. Tance Českého lidu. 
Scott G.: Světec. Román. Brož. 70 Kčs. váz. 95 Kčs.

Simonov K.: Jugoslávský zápisník. 104 str., brož.
45. váz. 70 Kes.

Saroyan W.: Lidská komedie. Román. 220 str., brož. 
70 Kčs. váz. 95 Kčs.

Schweizer R.: Poslední příležitost. Váz. 57 Kčs. 
Sládkovič A.: Marina. Báfeeň. 118 str., brož. 80 Kčs. 
Slowacki J.: Anhclli. 100 str., 120 Kčs. V
Skyba Z.: Krev z kvétá máje. 47 str., brož. 20 Kčs. 
Slovácké pěsničky slováckého krúžku v Brně. 272 

str., brož. 135, Kčs.
Stehlík L.: Kvetoucí trnka. Básně. Brož. 60 Kčs. 
Strnadel Jos.: Rok pod horami. 155str., brož. 100 Kčs. 
Šajner D.: Zně marnosti. Povídky. 140 str., 55 Kčs. 
Storm B.: Dobrý rytíř. 207-1 str., 63 Kčs.
Smilovský A. V.: Náš dědeček. Povídka. 10 Kčs. 
Šajner D.: Větev dobra. 204 str., brožs 66 Kčs, 

v celoplát. vazbě 96 Kčs.
Třenecký L.: Petr v nesnázích. Humor, román. 194 

str., neváz. 75 Kčs.
Tolstoj A. N.: Země zůstala tam... Brož. 90 KČs. 
Uher Jos.: Má cesta a Jiné prózy. 102 str., 66 Kčs. 
Undsetová S.: Jaro. 346-1 str., 102 Kčs, váz. 127 Kčs. 
Vašák J. M.: Stihač z letadlové lodi. 7.50 Kčs.
Valenta Edvard: Kouty srdce a světa. 250 str.. brož. 

55 Kčs, váz. 75 Kčs.
Vajs D. J.: Legenda o svatem Borisi a Glěbovi. 

40 str., 40 Kčs.
Vladislav J.: Dar. 92 str., brož. 39 Kčs. váz. 59 Kčs. 
Valenta E.: Světem pro nic za nic«. 304 str., brož.

190 Kčs. váz. 230 Kčs.
Vyskočil A.: Kristof Kolumbus.
Vaněk F.: Vlaštovky se vracejí. 208 str., brož. 106, 

váz. 143 Kčs.
Vincek: Besedy z Afriky. 76 str., váz. 40 Kčs. 
Vercors: Moře mlčí. 72 str., brož. 30 Kčs. 
Zahradniček J.: Stará země. 106 str., neváz. 54 Kčs. 
Well J.: Mokanna. Román. 270 str., pro členy 55 Kčs. 
Wallace E.: Dr. Laffin. 307 str., brož 50 Kčs.
Wasilewská W.: Jen láska. 123 str., brož. 30 Kčs. 
Wasilewská W.: Zpěv Jihu. 82 str., brož. 60 Kčs.

POUČNÉ ODBORNÉ.

Aristoteles: Metafysika. 506 str., brož. 165 Kčs. V 
Balmes J.: Budoucnost filosofie. Brož. 15 Kčs.
Bartůněk V.: Svatovojtěšské pražské svatyně. 68 str. 
Raum J.: Stepi a pralesem. 272 str., brož. 148 Kč A 
Běhounek F.: Cesta za objevem o kosmickém zá>« 

ření. 29 str., brož. 85 Kčs. V
Bek Alex.: Za námi Moskva. Líčení obranný th 

bojů. 272 str., brož. 80 Kčs, celoplát. vazba 110 Ktí.
Beneš Edvard Dr.: Šest let exilu a druhé světové 

války. 486 str., brož. 130 Kčs.
Beneš Edvard Dr.: Nová slovanská politika. 59 str., 

brož. 30 Kčs.
Beneš Edvard Dr.: Demokracie dnes a zítra. 349 

str.. brož. 126 Kčs.
Beneš Jar.: Duch a hmota v theorii poznáni. 96 str..

50 Kčs. V
Beneš Fd. O našem presidentovi. Z angl. originálu 

přeložil J. Hrůša. 230 str., brož. 85 Kčs.
Birnbaum V.: Listy z dějin umění. Stati a články. 

346 str., brož. 180 Kčs. V
Bláha A.: Problém lidu. 40 str., 9 Kčs.
Brabec J.: Reklama a Její technika. Brož. 35 Kčs. 
Brímer-Orlovský: Země budoucnosti. O přírodě a 
životě lovců na severu. 143 str.. brož. 69 Kčs.
Cesta Karla Dvořáka. Sborník uspořádal Jar. Čer

vinka. 162 str., brož. 54 Kčs, váz. 79 Kčs.
Csabová M.: Co musí vědět dospívající dívka. 82 

str., brož. 36 Kčs.
Cygankov A.: Praktická učebnice ruského jazyka. 

436 str., brož. 85 Kčs. váz. 110 Kčs.
Cala A.: Duchovní hudba. 85 KČs.
Čech Sv.: Rodičům. Listy synovské úcty 8 rodin

ného přátelství. 88 str., brož. 55 Kčs.
čep J.: Rozptýlené paprsky. Essaye, proslovy a 

meditace. 137-VII str., 58 Kčs.
Cihák V.: Filosofie dějin hudby. Brož. 90 Kčs. 
Ccrnocký K.: Práce úděl člověka. Neváz. 40 Kčs. V 
Černockv K.: Duševní zdravověda. Brož. 30 Křs.' 
P. J. Caadajev: Filosofické listy. 262 str., br. 80 Kčs. 
Cemovická B.: Ping. 138 str.. brož. 75, váz. 90 Kčs. 
Cervín A. Dr. Ing.: Svět moderní chemie. 616 str.

brož. 240 Kčs, váz. 270 Kčs. V
Dacik R. M.: O přátelství. 44 str., 28 Kčs.
Den Petr: Řeči ke gymnasistům. 97 str.' 30 Kčs.
Deyl V.: Ptačí stopou. Životopis samouka sedláka 

Kudličky. X-155-V str.. brož. 90 Kčs.
Dorazil O.: Kroniky mluví. Výňatky z pramenů 

českých dějin. 375 str., neváz. 140 Kčs.
Dawson Chr.: Pokrok a náboženství. 241 str., ne* 

vázaná 90 Kčs.
Dyk V. Dr.: Rybářský přírodopis. 123 str., 200 ob

rázků, 54 Kčs.
Drábek J. Dr.: Moravský generální Seminář. O čin

nosti Josefa H. na poli církevním. 153 str., brož. 
75 Kčs.

Dratvová Albína: Duše dnešní ženy. Brož. 69 Kčs. 
Dvořák Max: Italské umění od renesance k baroku.

324 str., 198 Kčs. V
Engelmüller K.: O slávě herecké. Letopisy českého 

divadelnictví. 204 str., brož. 150 KČs.
Edgar E.: Obrana české vzdělanosti stavebně-umě- 

lecké. 112 str.. brož. 45 Kčs.
Engliš K.: Hospodářské soustavy. 148 str., 65 Kčs. 
Eisenhower: O ínvasi a vítězství. 298 str., brož.

84 KČs, váz. 114 Kčs.
Firt L.: Od Eufratu až po Benghazi. 264 str., brož. 

100 Kčs, váz. 125 Kčs.
Fleuron S.: Krkavci. O životě skandináv. krkavců.

• 215 str., brož. 75 Kčs. váz. 105 Kčs. V
Gunther J.: Asie, jaká je. Líčení poměrů. 558 str., 

brož. 120 Kčs, váz. 150 Kčs,



Gujbert: Buď dobrý. Myšlenky o dobrotivosti. 76 str. 
Ghelfand: Marxismus a křesťanský sociální retor- 

mismuš. 48 str..
Habáft M. Dr.: Sexuální problém. 79 str., Ao Kčš. V 
Haas A. Dr.: Z klášterních archivů v Céchách.
Hólrrtóld. kněz Buzovský: Slovanská kronika. Dě

jiny polab. SloVanů. 175 str., brož. 99, váz. 122 Kčs.
Hermann K.. Fotograf. archiv. M str., brftž. 20 K«. 
Horniák M.: Životné prftnfne krásného písem

nictva. 96 átr. 26 Kčs. stud. 10 Kčs.
Hrónek J.: Od porážky k vítězství. 228 str., brož. 

88 Kčs. váz. celopiát. 105 Kčs.
Haeckěř T.: Pravda ň život. Studie. 60sfr. 1Š Kčs. V 
Hólman J. Dr.: O řečníkovi pro řečníky. 30 Kčs. 
Horynová A. Dr.: Domácí užitková zahrada. 224 

stt.. 178 obrázků. 99 Kčs.
Hostáň J.: Jak bojovalo Československo. 4.50 Kčs. 
Rouben H.: Útok na jižní pól.
Hromádka <t. L. Dr.: Naše dnešní orientace. 30 

str., 15 Kd«. V
Hendtich J. prof. Dr.: Úvod do akademického' Stu

dia. 132 stf.. brož. 40 Kčs.
Chudobá B a Bitnar V.: Jan Sedlák, řostavy čes. 

duch. 90 str., brož. 33 Kčs.
Chudoba Frnnt.: Pod listnatým stromem. Obrazy 

z angl. literatury. 585 str., neváz. 225 Kčs.
Churchil W.: Do boje. 434 atr.. brož. 120 Kčs.
Chudoba B.: Jindy a nyní. Dějiny českého národa.

464 str.. 28 Vyöbr., 1 mapa, brož. 165 Kčs.
Chudoba B.: Řpanělé na Bílé hoře. 285 Str.. 115 Kčs. 
Hromádka J. L„ á Odložilik 'O.: 8 druhého břehu.

Úvahy z afner exilu. 270 str., 100 Kčs.
Chysltý C.: Karlštejn. Dějiny a průvodce hradem. 

31 str., 15 Kčs.
Chyský C.: Tisíc let šlávitčlského umřití v čéškých 

zemích. Brož. 95 Kčs.
Jírovec O. Doc. Dr. a Jirovcová M.: Paraslti Člo

věka. 136 str.. brož. 75 KČ*.
Jandéra O.: Sport mladých. 286 str., brož. 100 Kčs, 

Váž. 125# Kčs
Jeníček J.: Chrám sv. Vita v obrazech Jiřího Je

nička. Váz. 290 Kčs.
Jeans, sir, James: Zázračný svět hvězd. 16Ó str., 

bfbž. 75 Kčfc.
Jiťák K. 8-: Nauká o hudebních formách. 226 síť., 

45 Kčs.
Jirák V.: O smyslu formy. 167 str.. brož. 60 Kčs. V 
Jirásek Jv: Rusko a my. Váz. 370 Kčs.
Kadlec V. Dr.: Snížení cen ci zvýšeni mezd? 40 str., 

brož. 22 Kčs.
Karas V.: Praktické štěpařství. 57 KČš.
Karásek FY., MUDr.: Základy nauky o výživě člo

věka. 224 str., brož. 84 Kčs.
Kocourek R. Dr.: Svět žaluje v Norimberku. 391 

str.. brož. 80 Kčs.
Kaíisťft Zd.: Ostý historikovy. 227 stř.. brož. 70 Kčs. 
Kafka B.: Nové zálclady experimentální psychologie. 
Klepěšta J.: Fotografie hvězdné oblohy. 140 Kčs.
Komárek J.: Neznámá Mákéďohie. 2fi() átrM brož. 

87 Kčs, váz. 117 Kčs.
Kořínek J . Přírodopisné feuilleton?. 80 Kčs.
Kučera I: Kniha o filmu. 222 Miř.. brož. 130 Kčš. 
Kóřheftský J. A.: Smutný hlas. 56 atť., 66 Kčs, ftft 

ručním papíře. 126 Kčs.
Kop Frank Dr.: Založení university Karlovy v Pra

ze. 52 str., brož. 65 Kčs. váz. 85 Kčs.
Kratina Ferd. Dr.: Psychologie. 272 átr., 75 Kčs. V 
KrJín J.: Papežská politika. 442 str.. brož. 162 Kčs, 
.váz. 107 Kčs.

Krofta K.: Malé dějiny československé. 176 str., 
ne váz. 75 kčs?

Kříž Fráni.: Desetinné třídění. 376 str., br. 140 Kčs. 
Kniha o Alfredu Fuchsovi, Uspořádal Ctib. Mařan. 
Koudelka »T.: Technika novin. 162 str., brož. 36 KČS. 
Kubalík J. Dr.: Nekatolíci v Cechách a na Moravě.

121 str.. 69 Kčs.
Kubíček V. Dr.; Katechetika. 355 str.. brož. 120 Kč*.  
Kunc Jar.: Slovník soudobých českých spisovatelů.

1016 str., brož. 350 Kčs.
Květnová revoluce. Sborník pro školy a kulturní 

pracovníky. 159 str., brož. 40 Kčs.
Lang A. Dr.: F. M. DosiojevskIJ. Životopis. 330 str., 

brož. 117 Kčs. váz. 137 Kčs. V
Lipmann W.: Zahraniční politika a válečné cíle 

Spojených států. 280 str.. 60 Kčs.
Lorenc Mír.: Autor píše knihu. Příručka pro odbor

né spisovatele. 188 str.. brož. 60 Kčs.
Loukotka Cest.: Vývoj písma. 220 sir., brož. 130 Kčs. 
Lukrecius: O podstatě světa. 336 str. V
Mahěn J.: Režisérův zápisník. 180 str., brož. 54 Kčs. 
Mandatdř národa. D. DuCháček o Msgru Dr. šrám- 

kovi. 96 str., brož. 5^ Kčs.
Manželé mezi sebou. 32 str.. brož. 3 Kčs.
Miklík K. Dr.: Kritické studium. 82 str.. 60 Kčs. 
Mařtinovský J. Dr.: Základy nauky o hmotě a «’ 

votč. 228 Mr. f
Mařtinovský: Příroda velké divadlo. 99 alr.
Mařan Ct.: Naše křesťanská tradice. 22 Kčs.
Mařan Ct.: Dav. lid, osobnost. 120 str., brož. 45 Kčs. 
Mazlová Věra: Karolina Světlá, Kříž u potoka.

Liter, estetický rozbor. 25 Kčs.
Moravek J.í Pražský hrad. 38 str., brož. 18 Kčs.
Matouáek Dr.: Řešení školské otáčky podle práva 

přirozeného. 50 str., neváz. 16 Kčs.
Miklík Konst.: Pracovní smlouva. Brož. 28 Kčs.
Müller VI.: Naši furianti Ladislava Stroupežnického. 

životopis. 34 Str., 17 Kčs.
Müller. Front.: Kráaonsko. Dějiny moravské vednič- 

kv. 206 str., brož. 60 Kčs.
Mařshall: Vítězství v Evropě a Tichomoří. 204 str.. 

brož. 55 Kčs.
Naumann J.: Skalky a skalničky. Brož. 96 Kčs.
Nesrovnal Ferd.: Tajemství křesťanského mládi. 

164 str., 48 Kč«.
Novák A.. Dějiny čes. písemnictví. Brož. 165 Kčs. 
Novák-F. Bulín-K. Vítek: Stručné dějiny českoslo

venské v slově i obrazech. 151 str., 290 Kčs.
Novák A.: Zoufalství a víra. O katastrofě v r. 1938 

a 1939. 100 str., brož. 66 Kčs. váz. 94 Kčs.
Novák A : Stručné dějiny literatury české. 180 Kčs.
Nesnídal V.: Jednoho Jest zapotřebí o dr. A. 8chu- 

bertovi. 77-VII str.. 25 Kčs.
Novotný*  Ant.: Toulky nenávratnem o Prase. 224 

str.. brož. 120 Kčs.
Nusberger J. Dr.: Viditelné záření. 129 str., 35 Kčs. 
Oberpfalzer F.: Krásná, čistá, ivatá řeč mateřská.

80 str.. brož. 33 Kčs. V
Olgiat! F.-K. Mečlar: Pošta konirs.
Odložilik O.: Nástin československých dějin. 191 

str., neváz. 50 Kčs.
O manželství. 32 str., brož. 3 Kčs.
Otýpka K.: P. Martin Středa. Životopis. 38 Kčs. 
Peřích L.: Slezsko. 174 str., neváz. 54 Kčs. 
Pecháček J. Dr.: Co chce čz. strana lidová. 10 Kčs.
Prokůpek V.: Ztracená země. O Hlučínsku. 72 Kčs*.  
Pfmper A.: Křesťanský solldarlsmus. 14« str., 50 Kčs. 
PluUrchos: Rady manželské. 34 str., váz. Í«0 Kčs. 
Praizlcrova čítanka. Zahradnická příručka, 42 Kčs. 

Pražák Alb.: Vrchlickému nablízku. 246 str., brož. 
43 Kčs. váz. 60 Kčs.

Préfál t Vlkahůva. Vdtdřioh: Cesta t Prahy do Be
nátek á odtud potom po moři až do Palestiny. 
.170 stt.. 12Ó Kčs.

Poklady národního umění.
Dr. Sedláčková: Kostel sv. Václava na Zderaze. 

24 «L. 20 Kft.
Dř. Matouš Fr.: Třeboň. 64 str., 43 Kčf.
PhC. černá V.: Rokycany. 4Ó str., 30 KČS.
Dr. Birnbaumová Alžb.: Město Strakonice. 17 Kčs. 
ßr. Mathon J.: Prostějov. 32 Kčs.
řluš XII papež: Mir aa spravedlnost. Výbor pro

jevů v letech 1939—1945. váz. v poloplát. 89 Kčs.
Pius XI., encyklika: Quadrageshno anno. 20 Kčs.
Přátelská slova ž listů psaných Františku K&vánovi. 

36 str.. brož. 30 Kčs.
Rampu la J. prof.: Pověsti a názory o vzniku a vý

voji Telče v nejstarší době. 48 str., 30 Kčs.
Roy Claude: Paříž povstala. Z osvobozeneckého 

bóje. 40 str., neváz. 30 Kčs.
Rychetník V. MUDr.: Zdravé matky — zdravé dětí. 

67 átr.. 20 Kčs.
Sherön Vincent: Né mír — ale meč. O událostech 

kol. r. 1938. 309 str., 55 Kčs. V
Skácel Mil.: Člověk a společnost. 30-11 str., 15 Kčs. 
Slavík Jan: Národnostní politika ve S8SR, 82 str..

brož. 15 Kčs. V
Slavík J. B. Ing. dr.: Akustika kinematografu. 207 

str., brož. 120 Kčs. *
Skácel Mil. Dr.: Demokracie a politické stranictví. 

28 str.. brož. 12 Kčs.
Skácel MIL Dr.: Filosofie práva, něváz. 50 Kčs.
Skácel Mil. Dr.: Boolallsmus a sociální reforma.

40 str.. brož. 15 Kčs. V
Sřnéjkál Boh.: Poutní chrám P. RJarie na sv. Ko

pečku. 30 str., 12 Kčs.
Starověké satjry. 96 str., brož. 32 KČS.
štótm B.: Stará kapitula. Obrazy z veléchrámu sv. 

Víta. 45-III str.. 21 Kčs.
spll'ko J. Dr.: Spiš.ký hi.torik .losrt Hradský. ?.i- 

votopis. 46 str., brož. 42 Kče.
Smékal Bedř.: Jak se dívatj na. české dějiny. 80 
str.. brož. 7 Kčs.
Srba VI., Sehest a J.: Populační atlas českých itmL 

Brož. 75 Kčs.
Sobota E.: Glotay 1039—1945. 181 str., 90 Kčs. V
Sóuček Rud. Ďr.: Charakter, brož. 60 Kčs. V
Stloukal K.: Před třiceti lety. Ó manifestu čee. spi- 

sovátélň. 110 str., brož. 75 Kčs.
Stránský JaL: Hovory k domovu. Brož. 100 Kčs. 
Susta Jos.: Karel IV. Otec a syn. Brož. 264 KČa. V 
Táborskv Ed.: Naše věc. 220 str.. brož. 110 Kčs.
Tóth Tihamér: Čisté dospívání. 200 str.. brož. 60 Kčs. 
Tůma A.: Motocykl ód A do Z. 290 str., 48 KČ*.
Tufěk Řud.: Šlavnikova Liblče. 30 Kčš. V
Tyl Heř. Jo*.:  Klášter Teplá. 84 str.. brož. 85 Kčs. 
Tureček J. Dr. prof.: Právo, křivda a neprávo 

s hlediska dnešní doby. 32 str., 15 Kčs.
Uhlíř F.: Těšínské Rlezsko. Neváz. 170 Kčs. V 
Úlehlová-Tilschová M.: Céská strana lidová. 640 

atf., brož. .60 Kět. váž. «2 KČs.
Urbánek R.: Legenda t. zv. Kristiána ve vývoji 

předhusitských legend ludmilských a václavských 
a její autor. 218 str., I. část. 158 Mr. II. část.

Urban J. Dr.: Césty k víře. 214 str., brož. 60 KČs.
Václavik Zd.. Schrieb J.: Z protektorátu do repu

bliky. 66 str., něváx. 57 KČs.
Váftčl K.: Padělky obrazů Františka Havana. 26 str. 

brož. 35 Kču.
Vaněček V.: Stat Přemyllóvců a středověká »říše*.  

Brož. 30 Kčs.
Vašek B. Dr.: Občanské sňatky. Brož. 3 Kčs. 
Vavřík Z.: Knihovníkův zápisník. Brož. 57 Kčs. 
Vllhum F. X.: Ve stopách objevitelů. Brož. 95 Kčs. 
Vilhum F. X.: Hrdinové vědy a víry. Neváž. 70 Kčs. 
Věnhodá M.: Úvód do studia gregoriánského cho

rálu. BróŽ. 150 Kč*,  vál. 180 Kčs.
Vesclý-St.ainer K.: Cestou národního odboje. 296 

str.. brož. 98 Kčs.
Vodička T.: Obraz, maska a pečeť, 54 Kčs.
Vodička T.: Krůpěje, 58 str. V
Vodička T.: Stavitelé věží, 122 str. 62 Kčs.
Vodička T.: Vítr a vod> 94 atr. V
Vrba J.: Chodský černý týden. Brož. 48 Kčs.
Vrba J.: Chodský bílý týden. 200 Str., brož. 54 Kčs. 
Vojta Fr. Dr.: Kolektivní a Individuální metodik« 

lehké atletiky. 243 str.. brož. 90 Kčs.
VóSátka M.: Skautský rok. Brož. 57.50 Kč*.
Vosátko M.: Vodáci, ahoj! 255 str., brož. 84 Kčs. 
Vydra V.: Národní umělec. 140 str., váz. 3Ö0 Kčs. 
Výkřik mlčení. 60 str., brož. 25 KČs. V
Willkie W.: Nc&litclný svět. 167 str.. 75 Kčs. 
Winter Z.: Vzpomínky z mládi. 24 str.
Zima J.: Zc života nedoslýchavého. Brož. 39 KČS. 
Zeman A.: Československá Golgota. Brož. 129 KČs.
Vlastní životopis Karla IV. Brož. 45 KČs.
Úvod do studia. TH. Filosofie. Brož. 41 KČs. 
Úvod do studia. Přírodní vMy. Red. B. Chudoba.

206 str., neváz. 95 Kčs.

DUCHOVNI (NABOZKNSKE):

Alberti: 8v«tee »on Bosko. 375 str.
Aufíray A.: Ježíš Kristus ve mně. 68 gtr., brož. 15 Kčs. 
Bak J.: Utrpení« láskou posvitené*  Svatá Gemma 

Galg ani. 38 str.
Balmes J.: Katechismus základních pravd. 198 str. 

66 KČS.
Bartúněk V.: Karel z Lamberka.
Bsrtůněk V.: Stručné dějiny zrušeného kostela «v. 

Michala v Praze I. 48 str.
Beales A.: Katolická drkev a mezinárodni řád. Mé 

str., 100 KČs.
Benetka B.: Svatý Vojtěch. 32 str., brož. 3 Kča, 
Biehoslavcná Anežka Česká, so str.
Bloy L.: Brána pokorných. 252 str., brož. 05 Kčs. 
Bohosloví: Co a Jak čisti pro studium Jeho Jednotli

vých oborů, im str., M Kčs.
Braíto s. Dr.: Církev. 456 str.. 150 Kč«.
Bral to S. Dr.: Základy. 233 str., neváz. 75 Kča.
Col Dr. R.: sv. Biřmováni. 33 str., brož. 3 Kčs.
Co ja rzi Ant. Dr.: Abeceda katolíka^ 125 str., brož 11 

Kčs, váz. 15 KČS.
Český kancionál svatováclavský. 30 Kčs.
Dacik R. M.: Duše světců. 206 Str., 35 Kčs.
Daclk R. M.: Mravouka, 420 str., brož. 120 Kčs, váx. 

150 KČs.
Dom M.: Proč? 32 str.. brož. 3 Kčs.
Dostatek J.: Liturgický slon a novodobá tvorta chrá

mová. 220 str., brož. 150 Kčs.
Bůh a duše. 455 str., 45 Kčs.
Duch Svatý. 32 str., brož. 3 Kč*.
Font galland Vít. 32 str., brož. 3 Kčs.
Generální zpověď. 32 str., brož. 3 Kč*.
Gerlach M.: Korunovaná, iw «tr., brož. 43 Kčs.
Glordanl J.: Krev Kristova, im 8tr., 34 KČs.
Grlgnlon z Monfortu sv. Ludvik m.: Tajemství Ma

riino. 44 str.. 15 Kčs.
Guardlnl B.: O posvátnech znameních. 78 gtr.
Hevenesl G.: Jiskry sv. Ignáce. Brož. 70 Kčs.

Holinka R.: Svatý Vojtěch. 124 str.. brož. 39 Kčs
Hronek Msgre J.: Cesta k Bohu. 120 str., brož. 13 1<6*.
Hronek Msgře J.: Jádro katolického náboženství. 

Str. 78, brčž. 9 Kčs.
Hror.ck Msgre J.t Katechetika, 212 str., W KM.
Hlóuch J.: Nedřlůf pobožnosti a křesťanská ČVIčeňl. 

308 Str., brož. 56 Kčs. váz. 85 Kčs.
Hynek Dr. R.: Muž bolestí. 224 str., 240 Kči.
Hynek Dr. R.: Doličný doklad Golgoty. » str.
Hřích. 32 str.. 3 Kčs.
Chesterton G. K.: Sv. Tomáš Akvlntký. 225 str., brož. 

83 Kčš.
Jádro katolického náboženství. 32 str., brož. 32 Kč*.  
Jak se zpovídátl. $2 stf., Břóž. 3 Kčs.
Jalovecký A.: O Pbmě svátém.
Jarölünek B. Dr.: Blahoslaven». 2^3 str., brož. 98 Kč*.
Jörgêhéért J.: svata Kitentu sienská. 451 átr.. 18é Kčš.
Jörgensen J.: Sv. František z Assisi. 424 str.. 100 Kčs. 
Kadlec J.: Byiantské křesťanství u slovanských náro

dů. 178 str., brož. 70 Kčs.
Kémpenský T.: Čtvero knih o následováni Krista. 

316 str., váz. 70 Kěs.
KdMsek K.: Lurdy. 486 OtL, 250 Kč*.
Klenot křesťanských dívek. 32 alř., 3 Kčš.
Kubalík J. Dr.: Papežská neomylnost a její ohlaay 

v zemích slovanských. 171 str., 60 Kčs.
Kubalik J. Dr.: Ceske křesťanství. 240 str., brož. 35 KČs.
Kubeš K.: Po cestách Kristových. DU I. Poutník. 

653 str.. brož. 85 Kčs. váž. 125 Kčs.
Kubeš K.: Ve šlépěj»ch Neposkvrněné, 750 »tr., vát. 

140 Kčs.
Kubčš K.: Pod korouhví Kristovou. «B str., váž. 

160 Kčs.
Kudr K.: Cantus chorales editlonls Vatícande. 105 KČá.
KulaČ J.: Květen ve Fatímě. 191 stí*.,  brož, 80 Kčs.
Křellna F.: Dcera královská. 335 str., brož, las KM. 

váz. 210 Kčs.
KreJZá M.: Sv. Terezie z Lisieux. 172 Btn, brOI. 30 

Kčs, vá<z. 61 KM.
Králiček J.: Latia Mohawkov • Kaleri Tekakwitha.

111 str., 18 KM.
Lang A.: John Henry Newman. 356 str., C35 Kčs.
Lagrange R.: Cesta dokonalosti podle ŠVáteJ Kateřiny 

Sienskej. 27 str., 10 Kčs.
Latasse K.: Dom «väty. 224 *tr.,  brož. 50 KČš. vlaž. 

75 Kčs.
Lev Xlli. papež: Encyklika Herum novarum. S3 str., 

brož. 17 Kčs.
Lepáčelc €. - Lúběk - Thěodorik Df.: Nanebevzatá. 

95 ztr.. 20 Kčs.
Maličkosti. 3ß str.. brož. 3 Kčs.
Marianov J.: Žalmy duše. 81 str., 45 Kč*.
Marianov 3.: Žalmy duše. 81 str., 45 Kčs.
Mařan C.: Cesta do Damašku. 32 gfr„ 3 Kčs.
Matka Bolestná. 32 str., brož. 3 Kčs.
Melka Ant.; Agonie Srdce Páně v zahrad? Ůllvné.

112 str., 20 Kčs.
Merell J. Dr.: úvod do četby Nového Zákona. 220 str., 

brož. HO Kčs, váz. 130 Kčs.
Merth F.: Snoubencům. 30 str., néváz. 3 KČš.
Mercier L.: Učednici emaus=ii. 23 átr., 75 Kči.
Měs*c  svátého Joseía. 56 str., 20 Kčs.
Miklík K. Dr.: Manželství Panhy Maric. 50 stí., 30 Kč8.
Nad propasti. 32 str., brož. 3 Kčs.
Nač se zpovídali? 32 str., brož. 3 KČS.
Nač se ještě modlit!? 32 átř.. brož. 8 Kča.
Navrátil A.: Zjevení avaxábo Jana apoštola. 335 str., 

150 Kčs.
Nedêlrtik J.: Z dějin církve katolické, 32 str., brož. 

3 Kčs.
Newman J.; Maria v Litaniích. 85 atr., 27 Kčs.
Očistec. 32 stí., brož. 3 Kč*.
Ovečka J.: Svaté přijímáni. 30 strM brož, fi KČ*.  
Papini G.t Svatý Augustin. 240 str.. váz. 127 Kč4.
Pastýřský list arcibiskupa Sallege ze dne 23. IV. 19« 

o poslaní ženy.
Pelikán A. T. J.: Před svatbou. 62 str., brož. 5 Kčs.
Pelikan A. T. J.: V paprscích věčnosti. «2 str., brož. 

21 Kčs.
Pecka D.: Neviditelný prsten. 274 átr., láž Kč*
Peklo. 32 str., brož. 3 Kčs-
Petrů O.: Matěj z Janova' o častém sv. přijímání.

114 str., brož. 60 Kčs.
Pod kr>žem. 63 str.
Plus XU.: Orientales omneg. 32 átr.. 15 KČ*.
Procházka E.: Pod kopulí bHé svatyně. — promluvy.

228 str., brož. 15 Kčs, váz. 3Ó Kčs.
Procházka K.: Pohledy do dějin «vátých obrázků. 

128 str., brož. 30 KČS, Váž. 45 KčS.
Rest J.: Katechese pro obecné školy. 432 átr.
Roothaan J.: Okružní list o studiu a užívání duchov

ních cvičeni. 26 str.
Sv. Ruyabroeck J.: Zrcadlo věčné blažeností. 40 Kč*.
Řehoř Veliký: Čtyřicet homilií na evengeUa. 488 str., 

125 Kčs.
Saleský F.: Úvod do zbožného života, neváz. 70 Kčs. 
Schaller M.: Svatý Benedikt. Brož. 20 Kč*.
Scixlckoxa R.: Obnova farnosti misiemi, g*  atr., brož. 

18 Kčs, váz. 45 Kč*.
Schickora R.: Jděte i vy... 32 str., brož. 2 Kča. 
Schrijvers J.: Ježi& mezi námi. 2a Kča.
Spisy svátého Otca Františka z AMÍzí. 101 átr.
Staněk J.: První náboženské hodiny v prvním Školním 

roce. 32 str.. brož. 12 Kčs.
Staněk J.: Děti žádaly sobě chleba. 180 str., brož. 54 Kčs. 
Stork A.: Z duchovního života, 199 str., váz. 30 KČs.
Střiž A.: R‘mský mlsal, váz. 14 Kčs. z
Stříl A.: Modlitby prvních křesťanů. U*  *tr„  brož.

45 Kčs.
Sukop J.: Svatý Vojtěch. 30 Kčs.
Sv. Alfons M. z Liguorl: Návštěvy nejsv. Svátostí 

olt. bl. Panny Marie a sv. Josefa.
Sv. Patrik: Vyznaní a List lidem poddaným vladaři 

Korotlchovi. 46 str., brož. 20 Kčs.
Svatý Josef. 32 str., brož. 3 Kčs.
Svatá hodina a jiné modlitby k Božskému Srdci Je

žíšovu. 48 str., 6 Kčs.
Sv. Augustina: Rozhovory duSe ■ Bohem, 115 atr., 

35 Kčs.
Sv. přijímáni. 3*  str., brož. 3 Kčs.
Svach P. Dr.: Charisma a-poštolátu. 11« str., brož. 

52 Kčs.
Sorm A.: O úctě anděla Strážného. 72 atr.
Testere C.: Svátý vrátník Frant. Glrate, pom. bratr 

Spoločnosti Ježíšovéj. 86 str.
Tomíško C.: Ježíškovo Sluníčko. 64 *tr.,  brož. 1« Kča. 
Tomíško C.: Détekym duüm. 41« str., «7 Kča.
Tomíško C.: Proste Pána žně... 92 atr., brož. I Kča.
Tomiško C.; 2ena a kněz. 54 str., 1« Kča.
Tomíško C.: Čistým mládím k manželství nebo ke 

kněžství. 66 ztr., 12 Kčs,
Tomíško C.: Za svaté kněžství. « atr., 20 Kčn
Urban J. E.: K Bohu. 33« str.
Urban J. E.: Duchovní život. 140 str.. brož. 57 Kč*.
Urban J. E.: Život Pána našeho Jež’še Krist*  viart- 

nhní slovy Evangelií. 63 str., brož. 15 KČ*.
Vajs J. Dr.: Legenda o ivatém Borisi a GWbovl. x 

str., 40 Kčs.
Valký Pátek. 32 str., brož. 3 Kča,
Ve službách dobrého pastýře. 32 str., brož. 3 Kčs. 
Vllkum F. Dr.: Čeští misionáři v Evrop« a v Habeši. 

72 str., M Kčl.
Legenda o «v. Kateřině. 177 str., 106 Kča.
Více kněžl. » str.,' brož 3 Kč*.

Vítek T. T. J.: Krása duše. 32 str., brož. 2 Kč*.
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Pito DOSPELt
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Srdce liturgie
(Dokončeni se str. 1)

Třetím krokem ie recitovaná mše svátá. Je 
tiravda. náš lid rád zpívá. Ale právě proto, že 
mše svátá ie denně, v neděli ve městech bývá 
několik mši svátých, mohla by se některá do
cela dobře recitovat, aby vérici poznali krásu 
liturgických textů. Praktický to znamená ke 
společným modlitbám (Vyznávám... Věřím..« 
Pfifmi... Pane, nebem hoden...) recitovaným 
hromadné přidat leště alespoň předčítaný In- 
troit. Epištolu. Evangelium a modlitby po sv. 
přijímáni. Od Sanctus až po Pater noster se za
chovává ticho nebo lze zpívat eucharistickou 
vložku. Po pozdvihováni bv mohla začiť recita
ce společným Otče náš. V přehledu se jeví tento 
návrh takto:

Stupňové modlitby. - Věřící společně: 
Vyznávám...

Introit. - Předčítá laik z misálku.
Gloria. - Případně několik invokaci z misál*  

ku. Není nutno čist celé Gloria.
Kolekta. - Z misálku.
Epištola. - Z misálku. 
Graduale.
Evangelium. - Z misálku.
Credo. - Společné: Věřím v Boha. 
Offertorium. - Společně: Přijmi sva- 

t á T r o í i c e.
Secreta. - Z misálku.
Preface. - Z misálku.
Od Sanctus až po Pater noster tiché modlitby 

či zpěv.
Pater noster. - Společně: Otče náš. 
Agnus Dei. - Z misálku.
Communio. Společně: Pane, neisem 

hoden. (Předchází SDolečné Vyznávám, DČi- 
stupuil-li věřící k sv. přijímáni.)

Postcommunio. Z misálku.
Poslední evangelium. - Z misálku.
Ke zpívané mši svaté patři buď mešni píseň, 

zpívaná všim lidem nebo zpěv chrámového 
sboru.

Snad ieště některého křesťana napadne, že 
by nepochopeni, se kterým se potkává mše svá
tá. rázem zmizelo, kdyby alespoň ta část, kterou 
ie dovoleno česky recitovat laikům, mohl česky 
celebrovat i kněz, takže věřici bv slyšeli a ro
zuměli a vlastně všichni by mohli odpovídat a 
tím knězi přisluhovat. Bylo by ovšem nutno 
uvážit neien tuto výhodu, ale i nevýhody, které 
by z tohoto způsobu WPlynulv. Je sice pravda, 
že různost liturgické řeči (s vvlimkou Kánonu) 
bv nemusela být na překážku jednoty mezi ka
tolickými křesťany, ale řešit tento problém se 
vymyká účelu naší úvahy.

Na tyto dva zdroie nadpřirozeného života bv 
se měla soustředit pozornost těch, kteří usiluji 
o apoštolát. Obnovovat křesťany správným po
chopením křtu a eucharistie a výkladem těchto 
piliřů křesťanství získávat nekřesťany pro 
Krista.

Osobně jsem přesvědčen, že i cesta ke sied- 
noceni mezi křesťany půjde přes dokonalé po
chopeni křtu a eucharistie, protože tam. kde ie 
opravdu Kristův křest a Kristovo Tělo a Krev. 
tám nemůže bvt nejednotnosti a rozděleni.

KBH

Mariánská družina k n é t. i u »V. 
Ignáce koná svou obvyklou měsíční schází ve 
středu dne 10. prosince-t. r. o 4. hodině odpol. 
v Družinské kapli. Po pobožnosti pokračuje 
prof. Dr. Merell o biblickém hnuti.

Filip II. a sociální 
otázka

Tento titul dal Schuschnigg. bývalý rakouský 
kancléř, knize svých vzpomínek o konci Rakous
ka a o více než sedmi letech svého vězněni až 
do konce nacistického Německa, ba možno řici 
Německa vůbec, protože to. co dnes z Německa 
existuje, lze sotva nazval Německo. Barvy re
publikánského Rakouska jsou totiž právě červe- 
no-bilo-červená. Titul sám a celý rámec Schu- 
schniggovy knihy, literárně navazující na kato
lické requiem, naznačuje poctivou katollcftu pi
satele. K poznáni lidských osudů a k poznáni 
evropských osudů posledních desetiletí může při
spěli lépe než velmi skvělý román, protože je to 
kus skutečnosti a orotože pisatel říká, ovšem 
o své veřejné, politické činnosti: »Nikdy jsem 
netekl slovo, jemuž bych sám nebyl věřil.« A mů
žeme pevné doulat. že to platí o celé jeho knize. 
Ta kniha, nebo lépe icčcno Sciiuchniggův život, 
jak jej z knihy poznáváte, je mimo iiné novým 
vyvrácením příliš prosté marxistické filosofie 
dějin, že totiž jenom hmotné zájmy dělají dějiny. 
Schuchniggův život je celý velmi krušný, je 
v něm tolik chudoby, musí se těžko protloukat, 
ani později, když je na vedoucím miste, nemá 
skoro nic. a přece stále pracuje a bojuje za svou 
ideu, za svou představu Rakouska. V tomto budě 
je ovšem jeho tragická vina, bojuje totiž za věc 
nemožnou, neskutečnou, bojuje marný boj. Cí
títe na něm osudnou nerozlišitelnost rakouského 
problému, jenž ie problémem německým a tím 
i naším problémem, protože jistě i nám zas jed
nou tento problém vyvstane. Němectvi’ i u něho 
převládá nad rakušanstvim. stále a stále doka
zuje. že ie dobrý Němec, přestože ie Rakušan.

Toto němectvi. tak hluboce zakořeněné 
i v myslích jiných německých katolíků, způ
sobovalo. a bude jistě i v budoucnosti způso- 
bovati nedostatečné odsouzeni Hitlerova režimu, 
způsobí, že se budou příčiny všeho toho moře 
zla liledati někdě jinde, u jiných lidi, v chybách 
jiných lidi, jen ne u Němců samotných.

Ve dnech konečného rozvratu vezou na př. 
Schuchnigga v autu z Flossenbůrgu do Dachau. 
V autu cestuje současně známý dlouholetý správ
ce financi Iřeti říše. Schacht, a generál Halder, 
jenž byl až do roku 1042 náčelníkem hlavního 
Štábu německé branně moci. A o všech těch sí 
Schuchnígg napíše toto: »My. jak isme tu seděli 
pohromadě, jsme svého času. jistě nechtěli 
všichni totéž. Ale jedno vím. Každý z pás chtěl 
nejlepši a vykonal své nejlepší, každý svým způ
sobem a v okruhu působnosti, kam ho osud po
stavil.« To ie ten strašný problém kolektivní 
zodpovědnosti. Každý chce to nejlepši, a při tom 
hyne statisíce a miliony nevinných lidi a pak za 
to žádný nemůže a žádný se nehlásí k zodpověd
nosti. Kdyby tak člověk nebyl křesťan a nevěřil 
ve věčnou spravedlnost, pak by musil zoufat nad 
lidstvem.

Schuchnigg je vzdělaný člověk; jeho kniha se 
ořimo hemži literárními reminiscencemi takřka 
všech dob a všech národů. Zejména teho klasic
ké vzděláni ie značné. Stejně však bylo značné 
1 u většiny vedoucích NémcťL Ukazuje to zase 
jedna stránka Schuchniggova deníku z 15. dubna 
1945 z Dachau. »Seděli jsme večer v poslední 
sluneční záři na dvou lavicích na dvoře proti 
sobě: Generál von Falkenhausen; dr. Schacht a 
já. Bvla právě přestávka mezi dvěma poplachy.

Tu spustil dr. Schacht bez jakéhokoliv popu
du a přednášel Iltadu; řecký, asi dvacet, třicet 
veršů. Načež Falkenhausen proti němu odpoví
dal. rovněž řeckv a ti dva podali homérský zpěv, 
že by z nich byl měl každý profesor řečtiny ra- 
doe‘. Zapojil jsem se nesmělým >Arma viru.m- 
que cano...« a už ookračujl ti dva a nedají se 
překonat ani ve Vergilovi. Konečně isme u Goet- 
ha — a bez dalšího přechodu u Busche, až jsme 
zase dospěli ke skutečnosti, to znamená k Adolfu 
Hitlerovi a k Dachau.«

Takoví lidé by byli asi nevymyslili koncen
trační tábory a jejich hrůzy, takoví lidé mívají 
zásadu »žit a nechat žít«, tl lidé však neudělali 
také zásadně a radikálně nic proti tomu, aby 
k oněm hrůzám nedošlo, dovedou před nimi při
vírat oči. protože jim právě z těch klasiků a 
z celé jejich výchovy zůstává v mysli příliš sta
tický obraz světa, obraz, kde jsou nutně nižší a 
vyšší, vedouc! a podřízeni, a to jak v jednotli
vých třídách, tak mezi národy. Takoví lidé nikdy 
nechápou skutečnou demokracii, nakonec se 
však daji ovládnout nejpustšim barbarem rázu 
Hitlerova.

To vše nemá být útok proti studiu klasiků, 
které má u nás již tak dos< nepřátel. Klasikové 
jsou nutnou složkou naši kultury, ale jen jednou 
složkou, kterou třeba doplnit tvorbou moder
nější. která vidi člověka hlouběji a všestranněji, 
kterou třeba i jinak doplnit poctivou výchovou 
mravní, hlavně k občanské statečnosti. poctivou 
výchovou demokratického a sociálního smýšleni.

Patnáct let Akademického týdne
Není snadné dát určité době novou formu její 

kultury nebo jejího myšleni, ani není snadno po
znat, zda nějaká doba byla stržena celá novým 
myšlenkovým proudem nebo zda dostala tvořivý 
podnět. Ani kulturní forma ani myšiení a život 
není abstraktní, jejich nositelé jsou živi lidé, 
podníceni myšlenkou nebo zasaženi novými sna
hami mohou vykonat nová díla ve všech odvět
vích lidského DŮsoťění. Akademický týden měl 
nejdříve úkol průkopnický, t. i. odstraňoval 
předsudky a zaujatost v liberallstickém smýšle
ni českém proti křesťanské kultuře, proti filoso
fii Aristotelově a sv. Tomáše Aqu. V »pokroko
vém« světě zmínka o středověku a jeho filosofii 
budila vědecké pohoršeni. Znalost středověké fi
losofie sv. Tomáše byla jen taková, jak Ji positi- 
vlstičti profesoři na fakultách citovali z vedlej
ších pramenů. Přednášky těchto positivistů-f.lo- 
soíú dokazuji, že křivili a zanedbávali jedno 
z ne.mlodnějši-'i období světové kultury, t. j. 
scholastické obdob: vrcholu, jak je u sv. Tomeše. 
Stačí si přečíst naivní karakteristiky posltlvistic- 
kých předáků vědy. abychom poznali jejich ne
znalost echolastické filosofie a bezprávi. které ji

Schuchnigg sám vyznává, že se s takovým člo
věkem setkal v postavě Léona Bluma, jemuž vy
dává toto svědectví: »Především však mi setkáni 
s Léonem Blumem, o něž se postaralo gestapo, 
zůstává osobně vzácnou • vzpomínkou, protože 
jsem v něm mohl poznali velikého Evroparia, a 
což pro mne znamená ještě mnohem vic. dobré
ho člověka. Ale to je snad v podstatě totéž ...«

Schuschnigg je dobrý člověk, má však v sobě 
dost rakouské povrchnosti, která nemá ráda jit 
příliš ke kořenům problémů, nebo která si je 
ráda usnadňuje. Příliš mnoho se dává zajmout 
lesklým povrchem věci. Proto u něho tolik nad
šení pro »rytířské« Maďarsko, proio u něho tolik 
nadšení pro Mussoliniho a jeho výkony, pro jeho 
»politické mistrovské dílo«, proto napíše, že 
čivrthodinka. kdy ho za jedné italské návštěvy 
zavezl Mussolini osobně do Ravenny k návštěvě 
hrobu Dantova, patři k vzpomínkám života, jež 
nikdy nezapomene, a nechce jaksi chápat, že ko
mediant Mussolini nemá nic společného s ge
niem Dantovým, že i ta návštěva. u básníkova 
hrobu je jen dalším jeho komendiantstvim. tak 
jako bylo komcdiantstvim. když se k ospravedl
něni své habešské loupeže dovolával svátého 
Františka z Assisi a dal si k tomu vyzvánět vše
mi římskými zvony.

Schuschnigg |e křesťan, oddaný, věřící křes
ťan. a přece se u něho setkáváte s jakýmsi fatalis
mem zla. když na př . píše o renesanci: »A vše
chno zlé a ďábelské dohromady, co se nesčetným 
jedincům stalo .osudem, nedovede vyvážit prostě 
skutečnost, že bez těchto autokralú. bez ťožů 
v Benátkách a bez Medicíú ve Florencii, bez 
Sforzů v Mikině a bez Este a Gonzagů ve Ferra
te a Mantul by patrné nebyl býval žádný Leo
nardo da Vinci, žádný Michelangelo a žádné 
Raffael.« Který geniální u nélec by nebyl býval 
bez Mussoliniho? Veliké drama našeho vykou
pení by také snad nebylo bývalo bez Jidáše a 
bez Kaifáše, bez Heroda a bez Piláta. A přece na 
př. o Jidáši řiká Kristus Pán. že bj- bývalo lépe, 
kdyby se byl nenarodil člověk, ten a důsledně 
domyšlené křesťanství nás vždycky musí věsti 
k názoru, že ani záchrana všech kulturních stat
ků lidstva by nemohla ospravedlnili jediný hřích, 
v němž v každém ie tolik chaosu a nckultury 
pro každého, kdo -kutečné věří v Boha a dovede 
se na všechno z Božího stanoviska dívat.

Nestátnická povrchnost Schuschniggova nej
více vyniká v jeho srovnávání Masaryka s Hitle
rem. Píše totiž toto: »Masaryk — protinožec — 
byl pro střední Evropu nevědomky a mimovolně 
Janem Křitltelem Adolfa Hitlera. Oběma politic
kým profilům je společnv rozhodujici spád: Ma
saryk. Slovák, se stal velikým českým osvobo
ditelem. Hitler. Rakušan, se stal samospasitel
ným Němcem.«

Schuschnigg, jako ohromná většina Němců, 
přičítá vinu za Hitlera pouze mírovým smlou
vám. iakoby i po několikaleté válce, prohrané 
válce, měly smlouvy Německu přece jen dát 
všecko, co si práio. Schschnigg nechce vidět, že 
hlavni pružinou německýth dějin je strašlivá 
pýcha, která stále onakule své erávo vládnoiit 
ostatním, která opakovala do omrzení, že poráž
ka z roku 1918 byla jen nešťastnou náhodou, jen 
zradou několika zvrhlých individui. Jak si muže 
Schuschnigg myslit, že Rakousko ve staré před
válečné formě by bylo bývalo odolnější proti na
cismu, který by byl tak jako tak vznikl? Takové 
Rakousko by se bylo stejné stalo jeho oběti. Jak 
může Schuschnigg přirovnávat činnost Masary
kovu. jehož národ byl skutečné celý nesvobodný, 
Masarykovu snahu o osvobozeni tohoto národa, 
jak ji může srovnávat s činnosti Hitlerovou, je
hož národ tíyl vždycky velmocí? Hitler nechtěl 
nic jiného než vládnout druhým, ničil druhé, 
brát druhým, cokoliv si namanul, vše to prohla
šovat za německý »životní prostor-. A to všechno 
ne snad jen v opojeni válečných úspěchů, nýbrž 
soustavné, programově již od počátku. Naproti 
tomu je známo, že Masaryk hroz.l. že složí pre- 
sidentství a odejde, když při děláni ústavy z r. 
1820 chtěli někteří češti politikové dát Němcům 
menší demokratická práva než Cechům. Jak 
možno tedy tyto dvě veličiny srovnávat?

Tento nedostatek smyslu pro skutečnost byl 
hlavni příčinou marnosti všech pokusů o udrženi 
samostatného Rakouska před anšlusem. Schusch
nigg se spoléhal na Mussoliniho, který ho v roz
hodujíc! chvíli chladné opustil, nechal 1 jeho 
osobné v drápech gestapa, nakonec pak všechnu 
vinu svede na Masaryka a na Beneše. Na tyto 
omvlv jo třeba naléhavě upozorňovat, protože je 
na západě dost konservativních živlů i dnes: kte
rým se budou Schuschniggovy názory Ubit, které 
následkem toho se budou vždycky dívat úkosem 
na Československo a budou se vždy znovu a zno
vu pokoušet o troseénickou. marnou DOiitiku. kte
rá nakonec kompromituje i katolicismus. ak.

činili. Ani dnes nejsme úplně uzdraveni od těch
to falešných vlivů. Zatim co podstata absolutní 
filosofie scholastické v jiných zemich dostávala 
nové roucho a řešila ve velkých dílech na př. 
kard. Merciera nové problémy nových dob, u nás 
zůstávala musejním kusem, kolem něhož se Cho
di a ne který se divá ze vzdálenosti.

První životnější pokus o otevřeni bran do po- 
sitivistické české kultury scholastické filosofie 
byl mezinárodní filosofický sjezd, pořádaný 
v Praze 1932, na kterém mluvili vynikající zá
stupci z Polska. Německa. Jugoslávie. Francie. 
Belgie a z CSR a otevírali zrak zaujatosti.

Tehdy zaujal české posluchače P. Przywara 
S. J. velký myslitel z Mnichova; P. Kremer z Bel
gie. P. Bocheňski a prof. Kowalski z Polska. P. 
Boškovič ’ Jugoslávie a jiní a ukazovalo se. že 
ve scholastice je zdravé jádro ab/olutni filosofie. 
Praha sa tehdy podobala Římu. Na kongrese byl 
orftomen tehdejší rektor university Karlovy prof, 
dr. Pekař a zástupci mnohých fakult, byl příto
men kard. dr. Kašpar a dr. Picha. biskup z Hrad
ec Králové, byly zastoupeny theologické fakulty 
skoro celé Evropy.

Sjezd byl prvním popudem k pořádání Aka
demických týdnů, aby byla dána možnost častěji 
a lépe poznávat světovou úroveň křesťanské kul
tury a filosofie a jeji životnost. Znenáhla se vy
tvořil nejen mezinárodni kruh docentů A. T.. me
zi nimiž byli: Muckermann. Chevalier. Jolivet, 
P. Garrigou-Lagranßc. P. Gillet a i., ale i čes
kých profesoru a vědců a umělců: prof. M. Wein- 
gart, Ing. herd. Pujman. prof. Birmbaum. dr. A. 
Birnbaumová spoluorganisátorka týdnu, dr. A. 
Pavelka, prof. dr. J. Beneš, umučený Dr. Alfred 
Fuchs, prof. dr. Matocha, prof. dr. B. Vašek, prol, 
dr. Činek, prof. dr. Cibulka, prof dr. Konečný, 
dr. Hruban, J. Durych. J. Cep. J. Zahradniček, 
dr. J. Urban, dr. Braito. dr. Dačik. dr Skácel a 
jini dominikáni nebo členové jiných řádů. Aka
demický týden rozšířil svou působnost i na 
prázdninový A. T. na Sv. Kopečku u Olomouce, 
později na Gruni. 2atim se rozrostl i počet do
centů na př. o prof. dr. Ferd. Stiebitze. prof. dr. 
Frank Novotného, prof. dr. Kellera. doc. dr. Luď. 
Kolaříkové, dr. SÍ. Sišáka. dr. J. Veselého a mno
ho jiných mladých pracovníků. Z umělců se 
účastnili týdnů: Halas. Holan, Bednář. E. F. Bu
rian. Tallch.

Dnešni vliv na studující mládež i'na mladou 
inteligenci je dalekosáhlejší než v počátcích. Od
chovanci A. T. dnes už působí sami na různých 
místech. Nenávist k sv. Tomáši byla prolomena 
a zájem o jeho filosofii a Sumu se značně rozší
řil nejen z A. T.. nýbrž i odjinud. Pravda vítězi 
i na tomto místě. Zatim co nová kritičtější mlá
dež prohlédá na dno positivistické omezenosti, 
rozumí i lépe absolutní filosofii. To je nejspráv
nější název scholastické filosofie, protože ie to 
snaha lidského rozumu o absolutní poznatky 
skutečnosti. Zatím co jiné systémy upadají mezi 
starožitnosti a vznikají nové, aby i ony zapadly, 
scholastická filosofie, dobře poznaná, se obno
vuje ve svém stále novém miádi absolutní plat
nosti. A. T. tedy nepovažuje se za stavitele no
vého období, ale za skromného, ale důsledného 
bojovníka za duchovni ráz kultury i života, oo- 
kud tento duchovni ráz byl a ie buď opomíjen 
nebo neznám. A tak hlavni program A. T. je do
plňovat a napravovat iiné snahy, ktere nejsou 
úplné. P. dr. Metod Habáň O. P.

RNDr Artur Pavelka:

Továrna a kříž
Křiž a továrna, tot pojmy pro naše české po

měry skoro protikladné. Kdyby někdo přišel 
s požadavkem, aby v továrnách byly zavěšény 
kříže, sklidil by u umírněných patrně útrpný 
úsměv a u bouřlivějších povah sarkastické po
známky. ne-li výsměšný chechtot. Je tomu pa
trně již příliš, příliš dávno, od chvíle, kdy kla
divo bušilo do hřebů kříže. Kdo pak dnes ještě 
vzpomíná na vysoké posvěceni tohoto nástroje 
umučeni Páně?

A přece. V blízkosti hranic země Moravské 
sidli slovanský bratr náš. ten posmívaný, potu
pený a podezřívaný bratr Slovák a skvěle vede
nou svoji »Tlaěovou službou ÚKK>< nám dává 
zvěst o událostech, že jsou u nás délnici. kteří 
chápou souvislost kladiva a kříže a kteří dove
dou své dilny posvětit zkříženým břevnem. 
Slyšte jen co jako událost zcela současnou jako 
tiskovou novinu s datem 25. novembra 1947 po
dává světu slovenský náš bratr.

»V Prešově byla postavena továrna SLOBOD 
na zpracováni masa. Na přání dělnictva vysvě
til před zahájením práce tuto továrnu ^lavnostné 
vdp. dr. S. Hések. apoštolský protonotar a faríř 
v Prešově. Současně veledp. dr. Hések posvětil 
křiže pro každou místnost nově továrny. Zaměst
nanci si dal! při vstupu do práce heslo: Bůn 
žehnej naši práci.«

»1 zaměstnanci První slovenské továrny na 
výrobu zlatého a stříbrného zboží »Bratři Frostig« 
v Bratislavě se rozhodli ze svých prostředků za
koupil kříž a vyvěsit iej v dílně. Když svoje roz
hodnuti oznámili majiteli podniku, panu I. Fro- 
stigovi. dal on sám potřebný obnos a u příleži
tosti posvěceni kříže a dilny, kterou vykonali 
františkáni, uspořádal pro dělníky malý hanket. 
Na něm p. Holič uspořádal sbírku pro katolický 
tisk, která vynesla 1037 Kčs.«

»Ve sklárnách v Kateřinské huti byla 15. 
listopadu posvěcena nová taviči pec. Umístěna 
Je v hale.-ve které od nepaměti visi veliký křiž. 
Tento symbol spásy pravdy a lásky se stkví i na 
kopuli pece. Slavnost za plné účasti dělnictva 
začala společnou modlitbou. Obřad provedl vdp. 
.1. Belčány, příležitostný projev měl P. Lapšan- 
ský SVD z Vidně. Předseda závodní rady V. Sed- 
mlk a podnikový ředitel Sebo zhodnotili událost 
dne a vyzvedli ji jako snahu všech zaměstnanců 
o zvelebeni výroby a podniku. Po církevních ob
řadech byla tradiční »vymetačka« a společný 
oběd v -ávodnin- hostinci.«

»Uvedené případy ukazuji jasně křesťanské 
smyšleni Slovenského dělnictva.« Těmito slovy 
konči zpráva tiskové služby.

Křiž do továrny, to neni prv.ni krok k posvě
ceni pohanského prostředí většiny českých tová
ren. To ic dosti pokročilý pokrok po prvních 
krocích, po kterých duše českého dělníka volá.

Nebojte se, dělnici, zde nejde o žádnou za
kuklenou oolitlckou agitaci, o nějaký zastřený 
nábor pro učitou politickou stranu. Jde o Toho, 
jenž je na kříži a jenž trpěl pro vás všechny a 
jenž také plně chápe vaše bole.iti. Vy snad ani 
netušíte, že jsou ještě jiné zbraně než nenávist 
a vzdor pro vymáhání vašich spravedlivých po
žadavků. Vité o tom. že kříž rozděluje čtyřmi 
svými rameny spravedlivě břímě práce všeho 
druhu, i nejtěžši práce, ano i práce bolestné, rov
noměrně na všechny, aby každý nesl, na co jeho 
sily stačí? Víte, že však z křiže přlcházi i útěcha 
a síla i radost? Že křiž vám promění dílnu v ro
dinné prostředí? Hloubejte trochu o kříži, spolu
bratři dělnici, informujte se o kříži a poznáte. 
že kliž ie vzácným nástrojem pravého vašeho 
pokroku.

A kněži. nebojte se zašpiněných rukou ani 
umazaných obličejů, nebojte se ani drsné sko-' 
čápky hrubší mluvy a hrubších zvyků, naž jeoj 
ty. na které jste zvyklí. Vaši bratři ▼ Jiných »e- 

Řeknete si asi, jak to jde dohromady. I když 
jste katolík, nedovedete si možná Filipa IL, krále 
španělského. představit jinak, než jako ponurého 
fanatika, jako zosobnění všech hrůz »španělské 
intovisice*. A přece v -Krátkých poznámkách« 
kardinála Saliége. jenž má přo moderního člo
věka a jeho mentalitu porozumění jako málokdo 
jiný, je také tato stránka:

Roku 1575 vydával Filip II.. syn Karla V., 
směrnice pro práci dělníků, v dolech burgund
ských, které byiy tehdy pod španělskou vládou. 
Zde je obsah jeho dekretu:

1. Chceme a nařizujeme, aby dělnici v dolech 
pracovali osm hodin denně po divou čtyřhodino
vých směnách.

2. Bude-i i úkol potřebovat rychlého vykonáni, 
at pracují čtyři dělnici (patrni čtyři směny děl
níků). kteří budou pracovali každý šest hodin 
jeden po druhém bez přerušeni. Po festi hodi
nách práce odevzdá každý dělník své nástroje 
do rukou druhého a bude miti na čtyřiadvacet 
hodin osmnáct hodin odpočinku.

3. Platy dělníku v dolech budou buď podle 
úmluvy s nájemcem dolu, buď podle výkonu vy
konaného podle jejich volby.

4. Chceme a nařizujeme, aby o zasvěcených 
svátcích dostávali dělnici plat jakoby pracovali.

Item. O svátcích velikonočních, vánočních a 
svatodušních se bude pracóvati jen půl týdne 
s výjimkou mladíku čerpajících vodu, aby se za
bránilo zaplaveni šlóh

Item. O Čtyřech svátcích mariánských a o dva
nácti svátcích apoštolů budou mit dělnici před 
každým svátkem půl dne volno.

5. Dělníci v dolech máji právo vybrati sí po
zemek na stavbu domu a pro zahradu z pozem
kového majetku obce, kde pracují a budou z ně
ho platit roční nájemné, začet budou mít právo 
na dřiví uschlých stromů z obecních lesů.

6. Hornici mají na území dolů zvláštní trh, 
cizincům pak není dovoleno odnímali potraviny 
z tohoto trhu.

7. Trh začíná v deset hodin ráno, úředníkům 
a zřízencům pak není dovoleno nakupovati zá
soby. dokud nejsou opatřeni dělníci.

*
Kardinál Saliège, jenž je zaručovatelem pra

vosti tohoto dekretu, dodává že je to dobrá tra
dice. kterou by stálo zato hájit.

Requiem v červeno-bílo červené



Z domova a z ciziny

Pro dospčlé:
Nikdo nic nevi; CS. — Veselohra z doby okupace 

o pdtižích a komickém zápase s bezcharakterním a 
pfihlonplýn; SA-manem. III.

Sibenický a z&darský biskup zemřel. 23. lis
topadu t. r. zemřel v Šibeníku v Jugoslávii bis
kup Dr. Jeronim Mileta ve stáři 76 roků. Mi
nulého roku slavil 25 let svého biskupského svě
ceni. Zemřelý církevní hodnostář účastnil se 
u nás v roce 1929 svatováclavských slavnosti.

Ve vídeňské diecési byli letos vysvěceni jen 
dva noví kněži. Je to strašně máio na takové 
velkoměsto, které v poválečné bídě a chaosu by 
tím Spiše potřebovalo těch, kdož přinášejí nad
přirozenou silu. Tento nedostatek je stále ještě 
dozníváni nacistického dědictvi. V ostatních ra
kouských diecésích je to lepši: Tam bylo tohoto 
roku vysvěceno 56 kněži světských a 38 knězi ře
holních.

Oblastní konference SKA. Ve dnech 22. a 23. XII. 
1947 konali v Praze svou oblastní konferenci studenti- 
důvěrnici Studentská katolické akce z diecési oraž- 
sxé, litoměřické a českobudějovické. Vlastní konfe
rence byla započata přečtením osobního listu nraž- 
jikého arcibiskupa J. E. Dr. J. Berana. Projevy před
nesli P. Dr. R. Docík, O. P.. Dr. Hofírck, Dr. Valena 
a t. Předseda ÜKS Dr. Valena zdůraznil, ř.e na stu
dentech leží nejvčtší odpovědnost za to, zda svět 
půjde cestou hmoty k svému zániku, čí cestou prin
cipů ďuchovních k životu, jak nám jej vymezují ka
menné desky Dekalogu. — Odpoledne byla předvedena 
imorovisovaná ukázková schůzka studentského krouž
ku. S mnoha plány a novými rozhodnutími fill stu
denti do kostela sv. Salvátora konferenci končit — 
či Lépe řečeno začínat dalfii úsek apoštolské práce.

Za chvíli tomu bude deset let, co se sešel 
Schuchnigg. tehdejší rakouský kancléř, s Hitle
rem v Bcrchtcsgaďenu a byl přinucen podepsat 
oodminky které znamenaly konečně znacisováni 
Rakouska, za kterými za nedlouho následoval 
Anšlus a ostatní řada události, jako Mnichov. 15. 
březen 1939. válka aid. Ve své knize »Requiem«, 
t. j. requiem Rakouska, jejíž český překlad vyšel 
v Aventinu. vypravuje Schuchnigg o této schůzi 
v Berchtesgaděnu. Při obědě vykládal Hitler 
o svých stavitelských podnicích a plánech: »Ra
da velkých stavebních projektů je již z části před 
dokončením, zčásti se chystá zahájení práce na 
nich. Tak dal příkaz aby byl v Hamburku posta
ven most jedinečných rozměrů; to sice stoji mno
ho peněz. Ale bude to největší most světa. Rov
něž v Hamburku budou vyiůstat ze země nové 
kancléřské budovy, jako mohutné mrakodrapy. 
Američané maii vidět, kdvž vstoupí na němec
kou půdu, že se v Německu staví kfásněii a ve. 
větších rozměrech nežli ve Spojených státech.' 
— Dnes je Hamburk většinou zříceninou a velká 
čá=t Německa s nim. Němci bydlí ve sklepích 
těch různých trosek. To tedy vidi Američané; 
kdvž přijedou do Německa, to ie konečné dílo 
Hitlerovo.’— Vzpomněli isme si na různé naše 
velkolepé plány, na Budovatelská náměstí, a 
řekli jsme si. aby to nedopadlo podobně."

Jiný rys z tehdejšího Berchtesgadenu přináší

mfeh hledal! ůsllovně to srdce svých dělnických 
spolubratři. Jdou mnohdy za nimi až do dílen a 
do dolů. Shromážděte kolem sebe nejprve jed
notlivce. Později zakládejte kroužky. Vnikejte do 
jejich potřeb, do jejich mentality, učte se ché- 
pati jejich problémy a nalézejte jejich vlastni dél" 
nickou cestu, kterou byste je vedli a přivedli ke 
křiží.

Nebojte se vv. inženýři' sklonití od svých 
psacích stolů skloniti se 1: svým dělnickým spolu
pracovníkům I tváři svoji duchovni. Oni usku
tečňuji vaše myšlenky tak věrně a poctivě, jak 
zákon technické• uvroby káže. Oni s toutéž ote
vřenosti uskutečni zákon Ukřižovaného. bude‘.e-li 
vy svoji osobni činnosti odbornou 1 soukromou 
tento zákon uskutečňovat i a ukážete-Ii jim vhod
ným slaveni cesty vedoucí z tovární dílny ke 
křiži. Vy jste prvními průkopníky dělnického 
apoštolátů.

Nebojte se ani vy. m ' a d i a k a d c m i ko v é 
technických škol. Studujte již dnes tech
nické otázky z perspektivy k lže. abyste byli lépe 
připraveni na svůj úkol, než generace starší. Již 
dnes hledejte posvěcení a hlubší smysl vší tech
nické tvorby a zvláště svého speciálního oboru. 
Celtám» od vás. že budoucím dílem svým vne- 

-sete konstrukci křiže do veškeré tvorby technické 
od projekčních kanceláři až do iěch dilen a mon
táž" leh hal. '

. Až bude takto připravena půda, aí dilndc 
pochopi' íe. Délnik-Trpitel jest jeho Spasitelem, 
Spasitelem poctivé pracujícího a poctivé i trpi- 
■riho élovékn, pak bude vykonán první krok pro 
nztifeenl kříže v srdci délnika a pole nutně "n«sl 
a bude následovat! krok další, krok man.tcstat- 
iv.ho posoicení továrny dřevem svátého křiie.

FILM

rovněž Schuschnigg: »Cemá káva se podávala ve 
skleněném salonu. Podélnou stěnu zdobila ná- 
prdně krásná Díirrerova Madona. .Můj nejmi- 
iejši obraz — protože púsobi tak německy,« po
znamenal vůdce. — A ještě jeden, třetí rys »vůd
cův«. výrok, charakterisujici jeho nazíráni oa 
katolicismus: »Všechny německé kláštery ‘sou 
pelechy pederastů a musí býti proto vykouřeny.« 
(»Requiem«, str. 396.)

Z nedávných ministerských změn u nás se 
možno jenom radovat. Odstoupením dvou vyni
kajících politických vůdců a jejich nahrazeni no
vými lidmi dokázala strana soc. demokratická 
svou poctivou demokratičnost. Jinak totiž jsme 
měli někdy dojem, že ministerské křeslo je do
životní. že je to konečný a definitivní cil politic
ké činnosti, kdy ne už nic nedělá a nic nemění a 
nic změnit nemůže. To vše musilo do naši demo
kratičnosti vnést rys zlrnulosti. osobního poklon- 
kováni atd. Ve skutečnosti by měl demokratický 
ministr být tím. co jeho latinské jméno znáči, 
totiž sluha, sluha národa, jenž slouží na prvém 
mistě jako na kterémkoliv jiném, který z onoho 
prvního místa klidně odejde, je-li třeba, bez po
citu. že je degradován a že jinde již nemůže 
pracovat stejně čestně a stejně platně. — Pruž
nost a pohyblivost je zárukou kteréhokoliv ži
vota. i života demokracie.

Naše socialistická kultura a láska k Rusku 
v praksi. Kladno je město průmyslové a proto 
mělo vždy pověs’ města sociálního a socialistic
kého. O jeho kulturním zájmů je mnoho vážných 
pochyb. Loni to bvlo jeho divadlo, které zkomi- 
ralo. dnes přichází jiná taková zpráva: Měli tam 
výstavu ruské knihy. Trvala týden. Celkem se 
přišlo na ni podívat 5. slovy pět lidí, vyjma 29 
pořadatelů a úředních činitelů. To není zjev 
zrovna kulturní, takový nezájem. Výsledkem 
pravé kultury ie totiž právě zájem o druhého, 
o jeho život vůbec, o jeho tvořeni a cítění, což 
vše se především zrcadli v knihách, takže kul
turní čiověk má zájem o knihy a kulturní oprav
dový přítel Ruska má zájem o jeho knižní tvorbu. 
— Tento zájem o druhé v nís budí, toto vytrho
váni z úzkého, sobeckého schouleni se na sehe 
sleduje mimo jiné zdravě a životně prožívanou li
turgii. Tak mše sv. má na přiklad mimo iiné 
být vždy nově prožívané společenství nás všech 
v Kristu a mezi sebou.

Je přece jenom jedna kultura? V Paříži chy
stají nové provedeni Sofokleovy tragedie »Oidi- 
pus král«. Slavný moderní skladatel Artur Ho
negger k ní složil zvláštní hudební doprovod a 
moderní malíř Picasso navrhoval jevištní výpra
vu, Konečně slavný herec Pierre Blanchar se 
chystá k provedeni hlavni úlohy.

Jsme přece ,‘enotn zánadníky. Chtěli ode dáv
na do nás vtloukal střízlivost. I zástunci česko
slovenské církve, kteří byli nedávno pozváni na 
svěceni litoměřického biskupa, si no náviatu 
nochvalovali. jak oni už jsou pokročili, jak oni 
už jsou povzneseni nad všechny maebné obřady 
a jak my všichni isme pokročili, když rse spoko
jíme na Přiklad prostým presidentským »Slibu
ji« místo honosných korunovačních slavností ně- 
deišich. A přece ie to všechno jednostrannost, 
sektářská jednostrannost, která nechce vidět ce
lého člověka. Uvědomil ’sem si to nedávno na 
nepatrné a přece tak charakteristické episodce. 
Bylo to ve velkém obchodě časopisy na Václav
ském náměstí. Kdosi se ptal no časopisech an
glických. A pani prodavačka vysvětluje: »Už nic 
neni. Už ie to všecko pryč. Vité, ona tam byla 
ta svatba.«

Ilja Erenburg, duchaplný spisovatel sovět
ský. zabiji dvě mouchy jednou ranou. Sesměšňu- 
je Písmo svaté, protože prý je Američané cituji 
i třeba když lynčuji černocha a současně uka
zuje. oč' horší jsou li Američané než východoev
ropští demokrati. Američané se rozčiluji nad po
pravou Nikoly Polková a nevidí břevno v oku 
svém, že prý totiž, průměrně každý měsíc odsu
zují v Americe oa elektrické křeslo člověka, je
hož jedinou vinou ie. že neni bělochem. - To by 
ovšem bylo pořádné břevno, jenže ta lehkost, 
s jakou se tvrdi a to bez jakýchkoliv konkrétních 
údajů, se nám zdá trochu podezřelá. Ukazuje to 
aspoň jednu věc: Ze smysl pro právo ještě úplně 
nevymizel. Kdekdo dokážu ie, že jeho jednáni je 
docela slušné, nebo že jednáni druhých je ještě 
mnohem horši.

Ani sport už nesjodnoruje a nesmiřuje. Stě
žovali si totiž sovětští footballisté. že je při zá
jezdu do Švédská nazvali tamní novináři vyzvě- 
dači. že je pozorovali na každém kroku a že ná
sledkem toho se mohli cítit doma jenom na so
větském velvyslanectví. Tedy pořád fa nedůvěra. 
A tak musíme jenom vzpomínat, iak u nás při 
hockeyovém mistrovství letos v zimě byl nejpo- 
pulárnějšim člověkem Slovák Mašlonka a jak i 
»ty kluky rakouské« jsme div neobjímali, když 
nám pomohli k mistrovství.

* Tentokráte ani zahraniční ani podzemní odboj, 
nýb.ž historie odboje vfiech Cechů, uzavřených po 
7 let v Protektorátá — to je kniha knéze Josefa Pos
píšila: NA DOM A Cl FRONTE, je to deník, který 
byste si byli za války rádi psali pro pamét svou 1 
svých détl. Cena brož, knihy Kčs 100.—, vázané Kčs 
130.— Vydalo Dědictví Dra Noska, nakl. spol. Pra
ha II., Spálená 17/1 poseřr. Ncjlepfii dárek k vánocům!

4c Katolická akce v Plzni pořádá v měsíci prosinci 
1947 obvyklé večery v sále Městského musea v Plzni 
v 19 hod. s tímto programem: 10. XII. Večer ku cti 
Panny Marie: :. Octa k Panné Marii (Vojtěch Slauf 
profesor), 2. Národ Mariánský - národ zpěvný. (Vývoj 
chrámového zpěvu v naáem kraji. Karel Rodina, řidiči 
ufitel v. v.). 3. Cyrllská Jednota a společný zpěv. (Rid. 
J. Milt, odb učitel.). — 17. XII.: 1. Vývoj chrámové 
hudby v našem kraji (Karel Rodina, řídicí učitel v. v).
2. Ježíšovy zázraky. (Podle evangelia P. Remigius 
.lanča FM.). 3. Duchovní hudba. (Kvartetto.). —23. XII.: 
Oterý. (Výjimka.). 1. První Jcsličková slavnost v Grec- 
c!o (P. Remigius Janče.) 2. Vánoční motivy v naéi 
lidové poesii. (Karel Puchta, profesor) 3. Koledy. 
(Řídí prof. K. Puchta).

Výstava hodnotných knih, kterou v rtruť.nskům 
sále v Praze II, Ječná ul. č. 2. I. poschodí, uspořádala 
Mariánská družina pani a dívek s Mariánskou druži
nou učitelek u sv. Ignác?, končí 8. XTI 1947. - Využijte 
příležitosti k výběru vhodných dárků k vánocům!

Dnes mám schůzi
Narostlo nám opět spolků jako hub po deštL 

To by nebyřo ostatně nic špatného, neboť vše
chny spolky mají ve stanovách vzletnými slovy 
formulovaný nějaký ušlechtilý cit. jimž chtějí 
druhým pomáhat, povznášet je a piipravuvat vů
bec lepší život. To tedy znamená, že v lidech, 
kteří jsou ve spolcích organisováni, je živa více 
nebo méně výrazná touha být druhým ku pro- 

*spé«.iu. Na venkově je takový člověk, kterému 
ostatně kdekdo řiká. že je to jeho mravní povin
nost. organisován ve třech, pěti bo 1 vice spol
cích. Krom toho bývá členem různých osvěto
vých rad a komisi. A každá taková organisace 
je postavena při d bezohlednou nutnost vykazo
vat činnost. I to by nebylo tak zlé. kdyby ta činnost 
nezáležela především v nevyčerpatelném množ
ství schůzi. A tak se setkáváte s lidmi, kteří 
jakživi nemají čas. poněvadž vždy máji nějakou 
schůzi. Nesoy i tři za den. Ani to by nebylo tak 
zlé. pokud nekonečne schůzováni je ů někoho la
ciným způsobem, jak zabít čas. a nahrazuje dra
hou kavárnu neb karty. Rekne-li vam však někdo: 
mám schůzi, ettite obyčejně v hlase přízvuk vý
znamnosti a vědomi vlastni důležitosti. A při 
bližším pozorováni pochopíte, jaký je osobni 
smysl mnohého spolkařcm. schůzováni a íunk- 
cionárstvi; je to pocit vlastni platnosti, zvýšený 
pocit osobnosti, který vyhovuje nevykořenitélné 
touze lidské duše. A znovu říkám, že je to správ
né a zdravé, avšak s obavami pozorujeme, že se 
této touze člověka, která sv.,mi nejhlubšiml .ko
řeny je povahy metafysieke. vyl.jvuje čim dál 
vic pouhým schůzováním, marným vysedáváním 
a planým m.uveňlm. jako by pro schůze nepla
tilo. žc člověk vydá počet z každého marného 
slova. Stává-li se dobrý a nutný prostředek sám 
Ucciem. je to vždy zcestné. Je tedy také zceslné. 
stane-li se schůzováni a veřejná činnost náhraž
kou duchovního života. U lidi materialistického 
své.ového názoru, ať směru levetio neoo pravé
ho tomu tak jé a nemůže ani býti jinak, neboť 
přirozenost duše přirozeně křesťanské vymáhá 
svoje a nesnáší pr. zdnotu. Proto ji člověk na
plňuje činnostmi stejně horečnými jako bezna
dějnými. Křesťan však má dbát primátu duchov
ního života a odpovědně vážit zisk a ztrátu. Pře
devším by se v katolických spolcích neměly dě
lat podniky pouze proto, aby se vykazovala čin
nost. Zdá se, žc hospodaříme $ příliš krátkým 
výhledem, starost o namnoze i málo významné 
věci přítemné nás odvádí od prače pro vzdále
nější budoucnost. Generace našich vůdčích lidi 
a odborníků stárne a my každého, kdo jen tro
chu viádne slovem nebo perem, vtahujeme do 
běžných činnosti spolkových a nasazujeme do .to
lika funkci a povinnosti, kolik jen unese. Nelze se 
tomu zajisté docela vyhnout v době, kdy rozsah 
našich budoucích práv je nejistý. ale co nás 
opravňuje předpokládat, že si je zajistíme pouze 
práci spolkovou? Přijde jednou doba, kdy bude 
třeba lidi, kteří by nastoupili po J. Benešovi ve 
filosofii, po B. Vaškovi v sociologii, no Habaňovi 
a Peckoví v psychologii, atd. atd. Je jasné, že 
takoví lidé se musí hodnotit vlec než mnohý spo
lek. Je ovšem těžké vychovával cílevědomé vě
decký dorost. Pokouši se o to -Studium catholi- 
cum i Akademický týden. Zvláště v Akademic
kém týdnů objevuji se stále nové talenty — bo
hužel však se zase ztrácejí, »ako by je zadusilo 
néjaké neviditelno křoví. Nelzc-li tedy zatím dé- 
lat positivně něco pro výchovu odborníků, uvě
domme si aspoň, že tu je problém, a vážn*  pro
blém, j.mž bychom se měli zabývat. Dbejme 
aspoň toho, abychom mladé lidi, kteři máji k od
borné práci schopnost a vůli, nezatěžovali zby
tečně pracemi organisačními a spolkovými. Pře
devším však necht oni satnj uvěří, že spasa neni 
v orgahisaci. nýbrž v duchu, který ji oživuje.

* K vánocům nacvičte hymnu ku cti mii. Pražského 
jezulátka. SLova Dr. Tomíška, zhudebnil J. Walter. 
Cena 20 ex. věetnč fotografie Jezulátka Kčs 10.—, 
:uo exempt. Kčs 30.— mimo poštovného Objednávky 
vyfteuje: Ludmila Dan do vá, Praha XI.-2ižkov, Ja
koubkova 3. _______ ____________________

> Obnova zasvícen! farnosti svatovítské v Praze Ne
poskvrněné ranné. Prostřednici všech milostí, začíná 

f přípravnou pobožnosti v netfékl dne 7.‘prosince večer
v kostele u Karmelitek na Hradčanském námésti. Za
svícení bude obnoveno na svátek Ncp. Početl Panny 
Maric. Po celý oktáv svátku pak bude adventní pří
prava na vánoce. Pořad pobožností: denně veůtr 
o hod. růženec, promluva, zpívané litanie a sv. 
požehnání. Pobožnost bude zakončena v nodéli. dne 
11. prosince pontlftka’.nfm požehnáním s »To Deum«.

________________ František Marek.
vánoční zpěv (Ježíšku matičky) pro soprán a alt 

(tenor a bas aj libi.) s nruvodem vaihan od prof. 
Antonina Jandy, dámsKěho varhaníka u sr Vita 
v Praze. — .vánoční zpěv., při jeho vysoké uméleck*  
hodnotě, neklade zvláštní požadavky ani na zpěváka, 
ani, na doprovázejícího a lého l.dová melodičnost 
umožní nastudováni v poměrně krátké době. Před
nosti této sklaďoy Je možnost provedeni v různem 
obsa;,:ni. aniž, by tím ztratila žádoucího učinku. — 
Vydalo hudební nakladatelství Ludvik Nerad. Pra*  
ha II; Pojíc 1. ______

Hodným (létem k sv. Mikuláši darujte vánoční 
potllědnlce-omalovánky s náboženskými 
náměty. 1 blok s s pohlednicemi a návodem Kčs . 
Expeduje Pomocná akce pro kněze a kněžský dorost, 
Praha II, Spálená 17—19. (Návštěvy denně - kromě 
soboty - mezi 10—16 hod.)

Krásný dřevoryt Pražského Jezulátka k zarámová
ni (s textem blahopřáni kalo), rodinám v próse nebo 
ve verších) si můžete objednat s vánoční rodi n
nou kolekci praktických tiskovin pro členy rodi
ny za Kčs 60.— u Pomocné akce pro kněze a kněžský 
dorost. Praha H. Spálena 17—to.

Katolické rodiny, podpořte kněžský dorost zakou
pením vánoční rodinné kolekce (měsíční 
obrázk. kalendář bohosíovců. nálepky na do
pisy, vánoční pohlednlce-omalovánky, ko- 
resp. lístky s obrázky, dřevoryt Pražského 
Jezulátka k zarámováni, obrázky sv. ěes. patro
nů — vše za Kčs 40.—. Expejujc Pomocná akce pto 
kněze a kněžský dorost. Praha II, Spálená 17—1B. Uve
dené tiskoviny možno objeďnatl l jednotlivé.

KOLÍNSKO. K. A.'pro Kolín a okolt, po zdařilém 
zahájeni náboženských rozhovorů a velmi čilé debatě 
o časové otázce: »Věřit nebo nevěřit«, dovoluje sl ka
tolíky a všechny lidi dobré vůle zvát! k dalším roz
hovorům. které se v měsíci prosinci t. r. budou ko
nali v katolickém dome v Kolíně v 19 hod : v úterý 
dne 9. prosince: «Potřeba náboženství, (dp. Černý, 
farář z Pfedltradl), dne 16. prosince: »Křesťanství, 
tdp. Kas: Válek, kvardlán v Kolíně). Použijte této 
vzácně příležitost:, dostavte se v hojném počtu a při
veďte své známé. — Kdo by sl přál, aby náboženské 
rozhovory so konaly v jeho farnosti, ať dopíše na 
adresu: Děkanský úřad v Kolíně.

Vychází s církevním schválením. 
Dobrovol. příspěvky na vydáváni časopisu jsou vítány. 
Vydává Svatováclavská Liga v Praze IV., Hradčanské 
naméstl 8 — Telefon 617-70. — Redakce a administrace 
tárntež. — Vychází týdné — Předplatné na celý rok 
Kčs 70.—, Jednotlivá íisla Kčs 1.S0. — Poštovní spoři
telna Praha 206.601. — Rtdi P. Adolf Kajpr T. J.
s redakť kruhem. — Odpovědný zástupce listu Josef 
Bláha. — Používáni novinových známek povoleno 
ředitelstvím pošt a telegrafů. — Dohledacl pošt, úřad 
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Kdo více vykonal?
Situace ve Francii je stále hrozivá. Je to re

voluce? Téžko řici. Vzpomínám si. že revoluci 
tam čekali mnozí již v době t. zv. Lidové fronty, 
kdy ve Španělsku zuřila občanská válka, v le
tech 1936 37. Již tehdy lo tam bylo všelijaké, ale 
tehdy t3m byl blahobyt. V bývalém papežském 
městě Avigno.iě jsem si tehdy onoho blahobytu 
všiml a rekt jsem si. že nebude revoluce, protože 
ta má nejpriznivejši půdu v bídě.

V iom oh.edu je tedy letos situace změněna, 
protože letošní rok neurody je skutečné rokem 
bídy a tedy jako stvořený pro revoluce. Ve Fran
cii a kdekoliv jinde. Plyne z toho, jak rozumní 
a trpěliví musí být všichni lidé, jimž opravdu zá
leží na klidu a míru. Všude. i.*u nás.

Ve Francii jde tedy mezitím boj na různých 
frontách. Zatím také ješté na frontě parlament
ní ačkoliv ne již jenom tam. Na př. pan Duclos, 
jeden z komunistiokých vůdců, jenž byl nedávno 
na návštěvě také u nás. při jednom tom paria- 
memn.ni ročnění prohlásil, že Církev neudělala 
za dva tisíce let pro lid ani tolik, jako socialismus 
za sto let.

Je to jistě pořádná výtka. Jak ie nespraved
livá. cítí ovšem každý dobrý katolík na první 
pohled Své pravdivé principy o důstojnosti lid
ské vůbec, o důstojnosti lidské práce a pracují
cího člověka, zvlášť má přece socialismus jen od 
Církve, jen z křesťanství. Jen ono je přineslo na 
svět jen Církev ie po celá staletí střežila a ne
únavně všem, i nejmocnějším, připomínala. Jaké 
sociální zásady již od podá'.ku křesťanství mělo, 
mažqo vyčíst a vydut z jednoho malého lístku 
ňv P^vla z lištu k Filemcnovi. Přečtěme si jej 
23S jednou.

Pavel, vězeň Krista Ježíše, a bratr Timoteus 
Filemonovi, miláčkovi a spolupracovníku svému, 
též milé neutře Apii a spolubojovníku svému 
Archippovl a obci věřících v tvém domě; milost 
a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Kří
sla. Děkuji Bohu svému, vždycky vzpomínaje na 
tebe ve svých modlitbách, neboť Myším o tvé lás
ce a víře, kterou máš v Pána Ježíše a kterou pro
jevuješ všem věřícím." Kéž tvá víra, kterou máš 

.společenství s námi, tě přivádí k správnému po
znání všech dober, které máme v Kristu. Za mno
hou radost a útěchu mám děkovat! lásce tvé, ne
boť srdce věřících skrze tebe, bratře, nalezla od
dechu a občerstvení.

A proto, ačkoliv bych měl v Kristu Ježíše plné 
právo přikázati ti. co jest tvou povinností, přece 
pro lásku tě raději prosím. Já, Pavel, dnes již 
stařec, nyní pak i \ězcň pro Ježíše Krista, prosím 
tě za svého syna. Jehož Jsem zplodil v okovech, 
za Onesima*). Kdysi ti byl neužitečný, nyní však 
je Jak tobě, tak mně velice užitečný. Posilám ti 
jej zpět. Přijmi jej jako srdce mé. Rád bych ho 
byl podržel u sebe, aby misto tebe posluhoval mi 
v okovech, které trpím pro evangelium, avšak bez 
tvého šouhlasu nechtěl jsem nic učinitl, aby do
brý skutek tvůj nebyl Jako z přinucení, nýbrž do
brovolný. Snad právě proto odešel od tebe na 
krátký čas, abys ho obdržel na věky, ne Již jako 
otroka, nýbrž více než otroka, Jako bratra milého. 
Mně samému již Jest jim ve vysoké míře, čím 
vlče to bude pťo tebe. Jemuž náleží jak podle těla, 
tak v Pánu.

Cítíš-li tedy nějuké účastenství se mnou, přijmi 
ho jako mne samo.něho. Způsobil-li ti nějakou 
škodu, nebo je-li ti něco dlužen, přičti to mně, 
já Pavel píši to svou rukou, já to zaplatím. Ne
chci ti říkat, že jsi mi dlužen a to sehe samého. 
Ano, bratře, ať mám z tebe ten užitek v Pánu; 
způsob mému srdci tuto radost v Kristu.

Důvěřuje v tvou ochotu, píši ti, věda, že učiníš 
I nadto, co pravím. Zároveň však připrav ml po
hostinství, neboť doufám, že modlitbami vašimi 
budu vám darován.

Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kri
stu Ježíši, Marek. Aristarehos, Demas a Lukáš, 
moji to spolupracovnici. Milost Pána našeho Je
žíše Krista budiž s duchem vaším. Amen.«

Tento list sv. Pavla k Filemonovi byl různě 
oceňován. Vysvětluje se to z různosti lidských 
povah. Povahy úřednicko-obchodnické chtějí míti 
všechno jasně vypsané, vyměřené, odvážené, jas
nost, přesnost jest jim hlavní známkou ceny. Ty 
«1 tedy tohoto listu příliš nevážily, poněvadž prý 
tam není nic nového, žádné zvláštní nové zjevení 
nebo pod.

N& štěstí člověk nepoznává a duchovně nežije 
pouze a jedině ohchodnicko-počtárským rozumem, 
proto měl lístek k Filemonovi také dosti až zami
lovaných ctitelů a obdivovatelů. <

P. Prat, známý vykladatel sv. Pavla, píše na 
př. o něm: »Tento maličký umělecký skvost takt
nosti, zdvořilosti, ušlechtilosti a vybrané půvab- 

(Pokračování na str. 2.)

•j Onesimos znamená řecký užitečný.

Nové biskupské gymnasium v Brně otevřeno

jenž gymnasium vysvětil, může proto s hrdostí 
vzhlížet na nové gymnasium Jako na své dílo. 
Stál u jeho vzniku, u jeho stavby, do které se 
brněnští dali již na počátku těžkých let okupace. 
Válka jim zabránila v dokončeni, pak se stav
by zmocnili Němci pro své účely, přestavéll jl 
pro své účely, používali Jl pro své účely. Tyto 
překážky jsou Jen nová pečef Božího vyvoleni 
tohuto díla.

Dnes je brněnské biskupské gymnasium již 

v chodu. Je svěřeno Jesuitům, jejichž vynika
jící pedagogické zkušenosti, tradice a úspěchy 
nemůže popřít ani nejzarytéjší odpůrce. Zatím 
tam mají pět tříd o 172 žácích. Na 160 chlapců 
bydli v konviktů, jenž Je také při gy mnasiu 
zřízen.

Budova gymnasljni, jak Je patrno z naší 
kresby, je na nejvyššim místě hlavního města 
Moravy. Kéž je to symbolem skutečnosti, že 
I v duchovnftn smyslu budou odtamtud vycházet 
lidé, Jejichž přičiněním bude vévodit Kristus 
lidu moravskému, jak mu vévodil od příchodu 
sv. Cyrila a Metoděje.

Ze společného pastýřského listu

Každý pravý katolík ví, jak důležitou slož
kou činnosti Církve Je výchova mládeže, zejmé
na duchovních vůdců mládeže, zejména budou
cích knéži. Duch našich státních škol odpovídá 
bohužel po mnohé stránce tak málo duchu Kris
tovu. Proto ten houževnatý boj Církve o vlastni 
školy. Není to boj o obyčejnou světskou moc, 
o svétský vliv, je to boj o duše, o Kristův život 
v nich.

Proto se tteha radovat z každé nové církev
ní školy, proto se tfeba radovat z krásného no
vého gymnasta brnénskřho, jež býio v neděli 
dne 7, prosince slavnostně otevřeno, vysvěceno 
a odevzdáno svému vznešenému účelu. Slova 
o vznešeném účelu nejsou Jen vzletnou frází, po
chopí je každý, kdo rozumí trochu životu duši, 
chápal je sv. Jan Zlatoústý, Jenž pravd, že umě
ní vytvářet! k dohrn mladé duše přesahuje umě
ni malířů, sochařů a všech ostatních, jejichž 
materiálem je jen hmota. Ta slova néco váži 
u tohoto Beka, o němž nelze říci, že by sl ne.- 
dovedl vážit díla umělců.

Njdp. biskup brněnský, Dr. Karel Skoupý,

Po listopadových konferencích biskupského 
sboru československého, byl vydán společný 
pastýřský list. Byl sice čten vo všech kostelich 
a čtenáři »Katolíka* jej tam zajisté slyšeli. Váž
ně slovo arcipastýřské však třeba pozorněji me
ditovat, trvaleji je miti na mysli. Proto zde při
nášíme hlavni části zmíněného listu..

I. V otcovské péči své jsme plni obav o národ 
pro vzrůstající úpadek mravností. Nemyslíme 
tím jen důsledky rozmáhajícího sc alkoholismu, 
jenž zeslabuje sílu vůle a vytváří povahové sla
bochy - je na to poukazováno Jak veřejností, 
tak vládnýni kruhy - mánie 11a. zřeteli hlavně 
ubývání, ba ubijer.í základního citu mravnosti, 
jak jej v duších mají pěstit ctnosti zvané mrav
ní. Úpadkem mravním zde tedy nerozumíme jen 
znemravnélost v ohledu čistoty srdca 1 těla, 
nýbrž úpadek celkové mravnosti, jejímž zákla
dem Jsou opatrnost, statečnost, spravedlnost a 
mírnost. - Úpadek opatrnos’1, doporučené tak 
názorné Kristem samým v podobenství o desíti 
pannách (Mat. 25, 1-12), úpadek osudový pro 
všechny, Je,politováníhodný zejména mezi věří
cími. Vždyť ne nadarmo varoval tolikrát Spasitel 
před nedosta kem bdělosti, jenž 1 výslovně všech
na svá varováni zdůraznil ti sv. Marica řka: »Co 
pravím vám, všechněm pravím: bděte!« (Mk. 
18, 87.) - Úpadek statečnosti jak v řádě nadpři
rozeném, tak v přirozeném. Přibývá demagogické 
troufalosti a smělosti poměrné s ubýváním sta
tečnosti opravdových charakterů, a přece nebylo 
nikdy tolik třeba pevnosti povahové jako v našich 
dobách. A věřící by neměli zapomínat na slova 
sv. Pavla, jimiž vybízel Korintské, žijící v podob
ných poměrech, jako jsou naše: »Bděte, pevně 
stůjte ve víře, zmužile si počínejte a buďte silni.« 
(1. Kor. 16,18.) Opatrnost a statečnost upevňuje 
důvěru a tím chrání před skleslostí a malomysl
ností, jež tím snáze propadají strachu, Čím více 
se blíží k pokraji zoufalství. A to zároveň vede 
k nemírnosteni xšeho druhu.

Mírnost, umírněnost! Jak proti nim chybují 
jedinci v soukromém životě! Jak se proti nim 
chybuje v životě říjném! Co tu zbytečných ře
či. slavností, projevů a podniků! Jen aby dav se 
nějakými způsobem zabavil a aby jeho pozornost 
byla odvrácena od mnohých nedostatků a ne

Nová encyklika o liturgií
Koncem listopadu vydal sv. Otec novou ency

kliku, začínající slovy: Mediator Dei et domi
num,, jednající o katolické liturgii. Kdokoli žiie 
s církví, ví, jak význačné, ba jak ústřední posta. 
vení zaujímá liturgie v našem křesťanském ži
votě. Kdokoli žiješ církví, ví též. že právě poměr 
k liturgii takřka již po několik desítiletí váš:ivi 
zajímá nejlepšl syny církve, nejapoštolštéjsi duše. 
*které prá vě v .krásné a správně prožívané liturgii 
vidí nejúčinnější cestu, k opětnému z'skáni dneš
ního světa Kristu. Ti všichni se zájmem a vděč
ností přijmou jistě tuto novou encykliku, jejíž 
nejdúležitější části hodláme postupně přinésti
i my.

Plody liturgického hnuti.

Víte.zajisté, ctihodní bratři, že koncem mi
nulého století a začátkem tohoto století
vzniklo liturgické hnutí, jak z chvalitebného 
zájmu soukromých lidí, tak zvláště z horlivé 
péče některých klášterů slavného benediktin
ského řádu: a tak nejen v mnohých národech 
evropských, nýbrž také'v zámořských zemích 
se rozproudilo záslužné a plodné závodění 
v této xěci. Blahodárné účinky tohoto liorli- 
věho závodění lze pozorovali jak v oboru po
svátných věd, kde liturgické obřady východ
ní a západní církve byly obšírněji a hlouběji 
studovány a poznávány, tak v duchovním ži
votě mnohých křesťanů. Obřady velebné nej- 
světější O Ix'ti byly více poznávány, chápány 
a oceňovány, účast na svátých svátostech 
byla horlivější a s větším porozuměním a pro
cítěním se setkávaly liturgické modlitby. Kult 
Eucharistie byl uznán za zdroj a vrchol pra
vé křesťanské zbožnosti, což třeba zachová
vat i nadále. Kromě toho bylo jasněji pouká
záno na to, že všichni věřící tvoři jediné, těs
ně zkloubené tělo, jehož hlavou jest Kristus a 
že jest povinnosti lidu křesťanského zúčast. 
niti se liturgických obřadů v tomtéž duchu.

Extrémy v poměru k liturgii.

'Nuže, jestliže na jedné straně s bolestí po
zorujeme, že v některých krajích je pochope
ní a porozumění pro liturgii nedostatečné, ba 
skoro žádné, na druhé straně zase starostlivě 
a ne bez úzkosti pozorujeme, že někteří se 
příliš snaží o novoty a uchylují se <xl cesty 
správného učeni a rozumné opatrnosti, úmys
lům a záměrům o obnoveni posvátné liturgie 
vplétají totiž častá nrlrclpv. které buď zdě
ním nebo ve skutečnosti tuto přesvatou zá
ležitost uvádějí do nebezpečí, ba někdy je spo
jují s takovými bludy, které se přímo dotfkcJí 
katolické víry a zásad duchovního života. A 
přece rvzost viry a mravů má býti zvláštní 
směrnicí této posvátné vědy, která se musí na
prosto shodovat s moudrými směrnicemi církvi* 
Jest tedy naší povinností pochválit a doporučit 
vše. co bylo učiněno snrávně, zadržet vš?k 
anebo odsoudit, co se uchyluje od správné ce
sty. Nechť si však lidé nečinní a leniví ne
myslí, že se jim od nás dostává chvály tím. 
že káráme bloudící a brzdíme nerozvážné, aniž 
neopatrní nechť si nemyslí, že je doporučuje
me, jestliže opravujeme nedbalé a nečinné.

Výzva k oddané poslušnosti.

Nechť tedy všichni křesťané učenlivé po
slechnou hlas společného Otce, jenž si tou
žebné přeje je všechny co nejtěsnéíi spojené 
ssebou přivést! k oltáři Božímu, aby tam vy
znávali tutéž víru, řídili se tímtéž zákonem, 
zúčastnili se jednomyslně a s jednou vůlí téže 
Oběti. Toho si zajisté žádá úcta Boží, toho žá
dají i potřeby našich časů. Po dlouhé a kruté 
válce, lrterá v kni a nešváru rozpojila náro
dy', správně smýšlejte! lidé všemi prostředky 
usilují o to, aby je zase přivedli k jednotě. 
Jsme však přesvědčeni, že žádný prostředek 
není v této věci tak účinný jako skutečné a 
praktické prožívání náboženství, jímž miü 
být! proniknuti i vedeni všichni křesťané. Tak 
totiž, aby se řídili upřímně týmiž základními 
pravdami, abyr ochotné poslouchali své. záko
nité pastýře a aby wdávali Bohu náležitou 
poctu, tím pak vytvářeli jakési bratrské spo
lečenství, neboť »jedno tělo tvoříme mv všich
ni, kdož máme účast na jednom chlebě«.

Přítomnost Kristova v liturgii.

V každém úkonu liturgickém je tedy záro
veň s Církví přítomen i její božský Zaklada
tel; je přítomen Kristus ve velebné Oběti 
oltářní, je přítomen jak v osobě přisluhoi ato
lově. tak především pod způsobami eucharis- 
tickými; je přítomen ve svátostech svou si
lou a posobností, kterou přelévá do nich jako 
nástrojů posvěceni; je přítomen kont čně 1 ve 
chválách a prosbách, které jsou přednášeny 
Bohu podle slov: »Kde jsou dva nebo tři shro
mážděni ve jménu mém, tam jsem já upro
střed nich.« A proto posvátná liturgie tvoří 
veřejné uctívání, které náš Vykupitel, Hlava 
Církve, prokazuje nebeskému Otci a které 
společenství věřících prokazuje svému Zakla
dateli a skrze něho věčnému Otci; krátce ře
čeno tvoří úplný veřejný kult mystického Těla 
Ježíše Krista, t. j. jak Hlavy tak údů jeho.

správností. Ale nejzhoubnější Je úpadek spravedl
nosti. Spravedlností zde myslíme ctnost, dávající 
každému, co jeho jest, v nejširším .slova smyslu.

Jsou do nebe volající křivdy páchané jmmI 
rouškou práva a spravedlnosti na majetku a osob
ním právu. (Srov. 2. Moji. 22, 23-24.) Je zneuží
váno a znehodnocováno i jméno národní očisty’ 
k provádění vrcholných nespravedlností. A odvo
lání? Vyloučené. Náprava? Neproveditelná. - Jak 
je tím znevažována i čest národa před celým svě
tem. Nedovedeme ani domyslit všechny důsledky 
takovým způsobem překrouceného citu a smyslu 
pro spravedlnost, jež zachvacují I nejširší vrstvy. 
Ne, »nemylte se. Bůh nenechá se posmívat!« (Gal. 
6, 7), a vědomé nespravedlivé zostouzení a hano
bení cti bližního Je hnusnějším zločinem než krá
dež a loupež, neboť podle Písma »lepší jest dobré 
jméno než bohatství mnohé« (Přísl. 22. 1).

A Je věru smutné, žc neupřímnost, nečestnost, 
a lživé překrucování zaplavuje i vrstvy udáva
jící tón kultuře a že Je tak i veřejné mínění v ne
bezpečí nesprávného ovlivňování.

Běda národu, který by byl veden po těchto 
nebezpečných cestách! Zapřísaháme vás proto 
všechny, kdož z vůle lidu Jste odpovědni za sprá
vu našich věcí, zamyslete sc nad skutečným Ca
vern pqměrů našich! Máte velkou odpovědnost 
před národem i před Bohem. A nelze svalovat 
vinu na druhé! Bylo by osudnou zprone.věrou osob
ní povinnosti myslet: Po nás ať přijde potopa!

Ve všech těch zmatcích vydatnou oporou všech 
upřímných snah k odstranění úpadku mravnosti 
Je náboženství, opírající se o pravdy a zásady 
nauky Kristovy. Nebylo státníka, jenž by neuzná- 
va! a neoceňoval tento dalekosáhlý význam ná
boženství. Hlásíme se proto 1 my, katoličtí bisku
pové, k práci na mravní obrodě, jak ná« k tomu 
i sám pan president několikráte vyzval a dáme 
sehe I všechny, jež spravujeme ve jménu Páně, 
ochotně do služeb národa 1 lidu, z něhož jsme 
vzešli a jehož krev Je 1 krví naší. Náboženství 
bylo oporou, mocnou oporou v době okupace, ná
boženští musí být oporou i v těchto dobách sví
zelných zkoušek, a služebníci náboženství, kteří 
osvědčili svou lásku k vlasti i státotvomost ve 
dnech pronásledováni, osvědčí se jistě i teď, kdy 
jejich pomoci znovu potřebuje stát i národ.

oh.edu
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Kdo více vykonal?
(Dokončeni se str 1.)

nastl byl prvním křesťanským proMššením práv 
lidských.« (Naráží na franc, revoluci, kde byla 
také prohlášena lidská práva.)

Tento lístek je proto tak drahocenný, že je 
jaksi živým příkladem pravd víry, které Pavel 
v jiných svých listech suáe prohlašuje a ukládá. 
Je proto tak drahocenný, proteže prakticky uka- 
iuje, jak Pavel uskutečňuje tu slavnou rovnost 
všech v Kristu, kterou hlásá na př. v listě ke Ga- 
latům. Celé Pavlovo srdce, které podle slov sv. 
Jana Zlatoústého je srdcem Kristovým, se zrcadlí 
v těchto několika řádkách. •

Jen si to představte: Uprchlý otrok, tedy ně
co v tehdejším světě naprosto bezprávného a opo
vrženíhodného, otrok, kterého pravděpodobně ni
kdy předtím Pavel neviděl, se k němu v Rimé 
přidruží. A teď již jej posila, vrací jeho pánu a 
nazývá jej srdcem svým a prosí toho pána pře- 
snažně, aby pro lásku k němu, k Pavlovi, byl 
dobrý a laskavý k Onesimoví, otroku. Ale tp, čeho 
bychom si měli nejvíce všimnout, jest duch, který 
ten lístek skrz naskrz proniká. Pavel miluje ce
lou svou láskou Onealma. Ale není to pouze ně
jaká přiložená družnost, která jej k němu poutá, 
je to všude a ve všem Kristus, je to Pán, je to 
věčnost. Jak musil býti Pavel proniknut vírou 
v tajemství Krista v nás! Jak mu to bylo sku
tečnosti všech skutečnosti; Chápeme pak, že se 
Apoštol nestaral příliš o zákonité odstraňování 
otroctví! Jakou cenu mají papírové paragrafy a 
zákony ve srovnání se zákonem, vyrytým ohněm 
Ducha sv. do krve a kosti křesťana? Tak jistě 
smýšlel Pavel.

Zmýlil se? Nepředělal svět? Je dosud otrdetv! 
v různých formách? Možná. Ale ani dnes oni jiné 
cesty k jeho odstraněni, než návrat k Pavlovu 
pojmu svobody v Ježišl Kristu. Napíšeme-U sto
krát zákony, stokrát se zvrhnou, stokrát se bu
dou obcházet, nebudeme-11 je skládat a vykládat 
očima plnýma viry v Soudce nepodplatítelného a 
srdcem plným lásky k tomu, jež nás miloval 
až k smrti kříže a jenž pro nás vzal na sebe vzhled 
otroka, aby nás osvobodil k pravé svobodě dítek 
Božích. ' ak.

Knihy Jana Čep a
itaacHO t <ti«ít|ICH 1 ■tiCilillt« tuiten třitl

• Děravý plášť
184 stran, brožované Kčs 59.—, vázané Kčs 81.—

• Letnice
158 stran, brožované Kčs 70.—, vázané Kčs 92.—

• Hranice stínu
256 stran, broiované Kč» 90.-. vázané Kča 112.— 

TO jsou knihy, kteří mají.co fic.il

I B VŠECH K X I >1 K U P C Ů ~| 

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD
V PRAZE 11, KARLOVO Ná MĚST! ČÍSLO b

•Vánoce bez knihy — jako den bez slunce«. 

KNIHKUPECTVÍ M. ŠTĚRBOVÁ, 
PLZES V., Nádražní 24
Vám dodá dobré a hodnotně knihy pro 
děti i dospělé.

Na terezínském hřbitově
Při vstupu do své diecése, v neděli dne 2S. 

listopadu, pronesl njdp. biskup litoměřický Dr. 
Stépán TrocMa na terezínském hřbitově tuto 
řeč.-

Prozřetelností Boži bylo určeno, abych na své 
nástupní cestě do litoměřické diecése jel kelem 
mista hrůzy, v němž si mne Bůh pro diecésí při
pravoval. kolem tohoto posvátného hřbitova, 
v němž odpočívají mnozi z mých kamarádů spo
lečného utrpěni. Nemohu jeti kolem, aniž bych 
se zde nezastavil, nevěnoval jim bratrskou vzpo
mínku a za duše jejich se nepomodlil. Vím. jak 
hrozný byl jejich úděl, jak trpký život a lidsky 
bezútěěné umíráni. Vím, že oni umírali, abychom 
my mohli žit, aby žil národ. Svou tragickou 
smrtí vykupovali mír světu a spravedlivější sou
žití národů. Oni zemřeli, my jsme zůstali. Mohlo 
to přijít na mne; na někoho to muselo přijít. Já 
jsem zůstal na živu, oni odešli. Jsem jim za to 
vděčný. Z vděčné lásky a úcty jsem tu položil na 
jejich mohylu věnec. Má vděčnost nevyplývá 
z toho, že já jsem tu zůstal a oni odešli. Nikoliv! 
Vždyť dobrá smrt v přátelství Božim je lepši 
nežli špatný život. Jsem jim vděčný však proti 
že hroby těchto mučedniků-kamarádů mám tak 
blízko svého nového domova, že budu moci lépe 
nad jejich světlou památkou bdít, jejich dědictví 
ostřihat a pečovat o to. aby tyto hroby neupadly 
před dějinami v zapomenutí. A aby neupadly 
v zapomenuti ani duše těch, kdož zJe odpočívají.

Jsme již takovi, žc na hroby chodíme, ale ne
dovedeme se vždycky vděčně pomodlit A přece 
modlitbou splácíme nejlépe vel ký dluh těm kdož 
za nás položili život svůj, modlitbou jim nejúCn- 
něji pomůžeme a modlitbou se také s jejich duše
mi nejintimněji spojíme.

Konal jsem častěji tuto bolestnou cestu p=šky 
a v chvatném spěchu jako vyděděnec lidBké spo
lečnosti z malé pevnosti do Litoměřic. I dnes jsem

Z jednoho bolavého místa světa
Rozdělení Palestiny na arabskou a židovskou 

část způsobilo, že se zase mluvi o Svaté zemi na 
celém světě. I my se musíme o tuto zemi nají
mat, protože je posvěcena tolika nejsvétějšimi 
vzpomínkami na Syna člověka a všechny ty, kteří 
byli z jeho družiny, kteří kladli základy k onomu 
společenství viry, z něhož i my žijeme. Musíme 
se o tuto zemi zajimat snad ještě vice k vůli mi
lionům živých lidí, o jejichž csud se tam rozhodu
je. jejichž osud tam ohrožují divoce rozdmýchané 
vášně.. Nesmíme odpovědět lhostejně, že máme 
sami dost starosti, nesmíme mávnout rukou 
s jakéhosi svého — třeba nepřiznaného antise
mitismu. Hitler rozvířil židovskou otázku tak 
tragicky, že právě od něho se datuje palčivá nut
nost jejího řešeni Lidé se sice z humanltářú stali 
barbary a nezálež! jim třeba 1 na milionech lidí, 
my však se proti tomuto moru musíme bránit 
zuby nehty, protože bychom jinak přestali býti 
křesťany, protože by se nám křesťanství stalo 
úplně nesrozumitelné. Jen ten. kdo chápe nesmír
nou oenu lidského života, kdo dovede s člověkem 
opravdu niterné oitit, pochopi také, že Bůh sám 
mohl přijít a za člověka umřit, uvěří. že Syn člo
věkův je zároveň Syn Boži, jenž přišel, aby spasil 
všechny Udí.

Neuduslme-li tedy v sobě úplně cit lidskosti, 
pochopíme, že židovská otázka, t. j. jroolém oné 
podivné rasy, ŽIJÍCÍ mezí národy ostatními,, se 
dá nejsnesltelněji rozřešit, dostanou-li židé vlast
ní zemi a budou-U vést svůj národní život se 
vším, co k .němu v moderní době náleží. Je spor

chtěl jiti pěšky, jako kajícný poutník jsem chtěl 
přijití do svého sídelního města, abych v deň 
slavný nezapomněl na dny ponížení a smutku. 
A abych si připomněl, že po dni slavném mohou 
přijití zase dny trpkých zkoušek, abych se na ně 
lépe duševně disponoval, Cas přesně vyměřený 
ml to nedovoluje. Ale ty hroby tu budu mit vždy 
tak nablízku, svým srdcem budu denně mezí nimi 
prodlévat a častěji je přijdu navštívit.

Nesmíme zapomenout, jak draze se mušiia 
vykupovat svoboda a snesitelný život na světě. 
Nesmíme zapomínat na utrpěni, které se,skrývá 
za těmito hroby, abychom snad nepočli zase žití 
způsobem, jenž způsobuje takové pohromy. Tyto 
hroby a toto mizlo hrůzy musí nás vždycky nu. 
titi k lepšímu životu. K životu, založenému na 
spravedlnosti, na vzájemném chápáni a bratrské 
lásce, lásce mezi sebou samými a lásce mezi ná
rody. Musi nás také přinutit! k dostatečné od
vaze a energii, spravedlnost, mír b lásku na světě 
a v národě hájit i s rlsikem a sebeoběti.

Nejdu kolem tohoto hřbitova s pocity nepřá
telství a pomsty. Jdu kolem něhn hluboce pře
svědčen, že spravedlnost” se nakonec vždycky 
práva dovolá a že nespravedlnost bývá vždycky 
trestána.

Pamatujte si to, drazí bratři sestry! A slibte 
na hrobech těchto mučedníků našeho národa, ale 
také mučedníků všech národů, že zvláště zde, na 
půdě znovudobyté, založíte svůj život na spra
vedlnosti a na lásce a že ji budete odhodlaně a 
energicky hájit. To bude nejdůstojnéjěím uctě
ním těch, kdož zde odpočívají a také nejůčlnněj- 
šlm zabezpečením výsledků jejich veliké obětí.

Slibme si to zde opravdově a pomodleme se 
za ně, aby jim Bůh dopřál pokoje, který jim byl 
na této zemi kruté a nelítostně odepřen.

Ať odpočívají v záplavě věčného světla v po
koji a vyprosí nám s.'ly a odhodlanosti jiti po 
jejich světlých šlépějích.

né. zda Palestina je k tomu nejvhodnějšim mís
tem. Kolkolem je přece jen arabské moře. Jakási 
příbuznost semitské krve v obou národech je vel
mi slabou protiváhou proti islámskému fa.natis- 
um, zjitřenému ještě více pocitem kftvjy, již se 
dopouštějí židovští přistěhovalci v nerovném 
boji na prtmltivn ch domorodcích. Palestina pro
to sotva kdy bude klidným ostrůvkem míru na 
tomto světě. S tím větším zájmem musíme sle
dovat její osudy my, kdož také stále cítíme své 
ohrožení, tím více musíme ! z jejffio případu do
cházet k živějšímu poznáni, že mír světa je sku
tečně nedělitelný, že bude třeba již jednou radi
kálněji řešit otázky spolužiti národů, že budeme 
přece jen musit dojit k nějakému světovému nad- 
státu a ne plýtvat tolik energii nepi-ťnýnu dis
kusemi o žebrácké suverenitě malýcn, vzájemně 
se nenávidících národů.

Máme v Jeruzalémě krajana, jesuitského 
bratra-laika. jenž tam již několik let žije v tam- 
nějšim biblickém ústavě. Už několikrát nám tam 
odtud vypisoval své dojmy. Zde je zase jeden do
pis. O vlastní palestinské otázce je toho tam ne
mnoho, skoro nic, ale kus tajemna dálek prosto
rových i věkových je tam přece. ak.

Fr. Sira píše o své návštěvě na Libanonu.
Následujícího dna jsme dělali náviiěvu jiného 

rázu. Asi 3 km od Beirutu na ilzemí vesnice Ann- 
telias, t) údolí nazývaném Ksar' Akil. délají dva 
naSl Páteři z new-porské provincie archeologické 
vykopávky nějakého Sídliště lidského, z doby 
snad před SO.OOO lety! Zadali tam pracovat r.

Noční smírná adorace 
u Kapucínů

Ať uč má ráz slavnostní, jůko pravidelní 
každý měsíc v noci ze čtvrtka-na patek, nebo jn 
konána skupinami věřících, zastupujícími jednot
livé pražské farností nebo náboženské organi
zace, Jako Mariánské družiny, třetí řády, SKM, 
Junáka, Orla a p. po celý měsíc, noc co noc — 
má opravdu význam sotva docenitelný. Těžko 
bychom našli obdobu tohoto ustavičného klaněni 
Nejsv, Svátosti v naši vlasti; ba i v cizině je po- 
řídku podobných zařízení. Ještě nejspíše lze s tím 
srovnat i proslulý ustavičný výstav Nejsv. Svá
tosti oltářní v pařížské basilice Bacré Coeur, 
trvající již po 70 let a neporušený ani v tragic
kých ohvilich obou světových válek. Adordtoři 
tamního výstavu nesou, významný název >Hom- 
mes de France* — »mužové Francie», — již z to
ho je zřejmo, že své postaveni chápou jako smír 
za celý francouzský národ. T naši adorátoři smi
řuji v hodinách adorace Božské Srdce Páně jmé
nem všeho našeho lidu československého a vypro
šuji drahé vlasti požehnáni Nejvyššiho. Může být 
vznešenějšího úkolu pro duše milující svou vlast 
a národ, než ve smírné adoraci dovolá váti se mi
losrdenství u Srdce úejvf/š milosrdného, jež je 
Milosrdenství, samot A může být užitečnějšího za
městnáni pro národ a vlast, než tento ustavičný 
apel na Boži dobrot uf Vcnitc, adoremus, pojďte 
s námi a klaůme se společně tomu, jěhož radosti 
je býti se syny lidskými a dary a milostmi zahr
novat i ty, kteří k Němu přicházejí. Přijďte a 
zkuste, jak sladký je Pán!

1937, válka práce přerušila a až nyní je dokon
čuji. Je to pod vysokou skalou.Jen maličko pro> 
hloubenou, kde 8? usadil před historický člověk. 
Ze tam bydlel, dosvědčuje velká vrstva popela 
z ohniště, množství kosti, často roztříštěných, 
aby z nich mohl vybrat morek a obrovské množ
ství silezA; křemenných nožů, hrotů, dlát atd. 
Na prostoře 50—70 m kopali do hloubky 23 m 
až na původní netknutou skálu. Ve hloubce 15 m 
našli dvě kostry asi patnáctiletých lidi. Tyto 
kostry nechali v původní poloze a pečlivě odiesalt 
celý blok, na kámen ztvrdlé hlíny, vše obalili do 
sádry a cementu, aby se nic nepohnulo a tak to 
vyzvedli a vložili do veliké bedny. Tato bedna 
a velké množství krabic se sllexy budou odeslány 
do Ameriky k pečlivému vědeckému prozkoumá
ni. načež bude celému archeologickému světu 
podán o tomto nálezu podrobný výklad. Páteři 
slibuji od této práce značné objasněni záhad 
v otázce předhistorického člověka a ovšem tim 
také zvýšeni vážnosti katolické Církve a jejich 
pracovníků před vědeckým světem.

Letos v létě tam pracovali čtyři archeologové, 
3 Jesuité a 1 laik, nyní tam zůstalí jen 2 Jesuité. 
Měli někdy až 5Ó dělníků. — Několik kroků od 
místa vykopávdk mají postavený z prken solidní 
barák, ve kterém pracujf a bydlí. Zařídili si jej 
jako praví Amerikáni, dostj pohodlně. Zůstalí 
jsme 8 nimi j na noc. Ráno se barák proměnil na 
chvíli v kaplí, byly tam dvě mše svaté. Po nich 
se bohoslužebné cěci složily do kufrů a táž avét- 
nice byla zas dílnou, jídelnou a večer ložnici. 
Ředitel vykopávek, P. Tving, navštívil také 
v posté 1937 Prahu, která se mu velmi líbila. Pa
matoval si hlavně Hradčany a jejich Zlatou ulič
ku. Byl celou válku držen Japonci na Filipínách 
a tam se také umíralo houfné hladem...

V neděli 16. Xf. jsme se zase vrátili do svého 
domova, do Jerusaléma, kde se nezměnilo za tu 
dobu nic, ledaže trochu přibylo ostnatých drátů. 
Ale konečně člověk si přivykne na všecko, i na 
život mezi samými dráty, vojskem a každove- 
čemi střelbou. Fr. J, Síra T. J.

Jaké máme ještě děti
Mařenčina maminka přivedla ji za mnou do 

kostela a odešla. Jedenáctileté děvče střodniho 
vzrůstu, osmahlé tvářičky, tiché, nenápadné, a 
přece pozoruhodné pro soustředěný, vroucí po
hled hlubokých oči. PH mši sv. chovala se vzor
né a bylo vidět, že umi sledovat liturgii.

Cestou domů mi řekla: „Tudy také maminka 
chodívala do kostela — povídala mi to«. A tep
lým pohledem pohladila tu cestu. Cítili jste, jak 
asi má tu maminku ráda. Přijeli mne navštívit 
ze svého domova v blízkém okoli Prahy. A tro
chu se poradit, co s dítětem po prázdninách. Ma- 
runka byla výbornou žačkou své venkovské 
školy, jeji vysvědčeni bylo od shora dolů samá 
jednička. Přála si studovat, i když by musela do 
střední školy denně dojíždět vlakem. Však lati
nek — železničář — bude často chodit a jezdit 
s ni

Byla také hudebně nadaná. Učila se hře na 
piano a velmi pěkně zpívala. Byla tim známa ve 
škole i v kostele, kde také zpívala sólově. Do 
kostela chodila ráda, nevynechala nedělní mži 
sv. ani za deště a sněhu i mrazu, vytrvale s ním 
půl hodiny zápasila, aby splnila svou křesťan
skou povinnost. Z vlastni horlivosti, bez nátlaku 
rodičů. Ona svoji viru žila v hloubi srdce. Pře
mýšlela o nt, uvažovala. Jednou se učila z ka
techismu o posledním soudu. Zamyslila se a 
řekla: -Tak mám starost«. „Jakou starost 
máš?«, zeptala se maminka. »Jestli se o posled
ním soudu poznáme ... Jak vás najdu ?« »Ne
starej se. Když Pán Bůh chtěl, abychom patřili 
k sobě tady na zemi a dovedl to zařídit, postará 
se také, abychom se našli na věčnosti. Oddechla 
si s úlevou. Maminka ji dovedla potěšit. Ta její 
zlatá máma, rázná 1 něžná zároveň, Jak to dftě 
toužilo po jeji mateřské láace!

Jednou šly spolu a maminka ji upozorňovala 
na jisté dítě: »Podívej se. Marunko, to jé hezká 
holčička!« Maninka se zamyslila. Potom povídá: 
»Maminko, já vlm. že nejsem hezká...« 
»Bodejť., přikývla maminka, starostlivá, aby se 
ditě nestalo domýšlivým, pyšným. »Jsi hezká 
Ako —.. Však znáte pohotovost venkovanů, kte

ří nechodí daleko pro své metafory. »Já vím,« 
řeklo ditě pokorně. „Ale aspoň trošku, maminko, 
viš, aspoň trošinku se ti líbím ?« A to už ji ma
minka přivinula: „Ale Maru, ty hloupinká, přece 
jsi tvé mamince ta nejhezčí, a co je hlavní, ta 
nejhodnějéi Marunka na světě.» Ditě se šťastné 
zapýřllo.

Když přišla ze školy a dalo se do deště, vza
la matčin kabát a šla ji hledat na pole: .Nevíte, 
kde je moje maminka?«, ptala se žen, pracujících 
v poli. »Nesu ji kabát, aby nepromokla a ne
nastydla.« »Ty toho naděláš s tou svou má
mou ..,«' Dcerka beze slova šla dále, až maminku 
našla. Právě tak ráda měla svého věřícího, svě
domitého tatínka. V obou svých rodičích měla 
přiklad pracovitých, k pomoci bližnímu vidy 
ochotných křesťanů. Sama byla také plna ocho
ty a dobré vůle.

Říkávala: »Já nevttn, čím to jě: Já jsem sa
ma, ale u nás je stále plno děti.., Táhly se za ni, 
protože je měla ráda, a to dětské srdce hned 
vycítí. Dětem u ni bylo dobře. Co se těch nej- 
menšich naobsluhovala, těch jejich věčně blýska
vých nosíků a ušpiněných ruček! A kolikrát ty 
ručky políbala! ý

Za děvčátko, kterému jeji rodiče poskytli na 
čas domov, se přimlouvala: »Vždyť jí. maminko, 
také uživíme, viď?« Jednou si hrály ty dvé spolu 
na domácnost. Holčička napsala na papír, co se 
.jako., má nakoupit. Také hrozinky, mandle a 
čokoláda. Marunka ve své skromnosti neuznala 
tyto požadavky a připsala tam: »Což myslíš, že 
máme tolik peněz, abychom je vyhazovali za ta
kové mlsoty?«

Koncem května chystala se maminka odjet na 
den do Prahy na návštěvu. Obě děvčátka chtěla 
jet s ní; maminka by bývala ráda vzala svoji 
Maru s sebou, aby vyhověla pražskému pozváni, 
ale uvažovala: »Obě vzít nemohu, pražští se při
pravuji odjeti na letní byt, děti by zavázely; 
když ne obé, tedy žádná, až jindy.« Když se večer 
vracela, běžela ji Maru nedočkavě naproti Tolik 
se na mamku těšila.

druhého dne si posteskla, že ji píchá v pra
vém boku. »To máš asi z toho. Marunko. že. jsi 
se včera moc unavila... Pomohla mi, maminko, 
fůru dřM složit, nedala jinak«, řekl tatínek. Bo

lest se hlásila zas a znovu. Zavolali lékaře. Dru
hý den prohlásil lékař, že jde asi o zánět slepého 
střeva. Doporučil ji do nemocnice. »To nic ne
bude, za několik dni vám ji vrátíme zdravou., 
ujišťovali lékařL Rodiče ji v nemocnici denně 
navštěvovali S operaci se odkládalo. Později 
řekla ošetřovatelka: »Ona byla taková tichá, na 
nic si nestěžovala«, v noci vždy obsloužila sou- 
seda-chlapečka, těšila ho, když plakal. Od stře
dy do neděle trvalo, jeji němé utrpení. V neděli 
ráno ji bylo slíbeno, že v pondělí jí to stř.vko 
vyoperuji. Projevila souhlas a za chvíli — vy
dechla asi třikrát hlouběji — a to bylo umíráni

Zanedlouho přišli rodiče. Nesli ji pěknou ky
tici a jako děti se přeli, který z nich ji Marunce 
podá. Tatínek ji uchvátil a bera tři schody najed
nou, předběhl maminku a vstoupil. Udiveně hle
děl na prázdnou postýlku. Nebylo snadno pocho
pit, nebylo možno se smířit s myšlenkou, že 
Marunky už není... Ona už svou neděli slavila 
tam nahoře. Už zpívala Pánu s cherubíny, jako 
jeden ž nich. Po prvé Marunka své drahé vážně 
zarmoutila. A nepřišla je lichotkami usmířit.

Ještě před několika dny se Ji přihodilo, že pro 
hru zapomněla zatopit, jak ji maminka přikáza
la. Tatínek se vrátil ze služby a vida tmu v plot» 
né, řekl káravě: »Ty ještě netopíš? No za tohle 
tě maminka nepochválí.« -Jéje, tatí, já jsem za
pomněla,« a začala se kolem tatínka ovijet. 
»Nech mne. nech,« odmítal ji otec. »Teď musím 
honem zatopit sám. Když už oheň praskal, přišla 
Maru a podávala tatínkovi ruku: »Už se. tati, 
nehněvej — do smrti dobři, ano? . Tatínek po- 
třepal její ručkou a opakoval: »Do smrti dobrý!« 
Kdež by je oba bylo napadlo, že do té smrti 
u jednoho z nich není tak daleko!

Co řici o bolesti rodičů? Oni sami mívali 
srdce pro trpící bližní a jejich ditě tu umřelo, 
jako vojín v cizí zemi, jim nebylo dáno ani tu 
drahou hlavičku v hodině smrti podržet, pohla
dit... Pán Bůh od nich požádal největší oběť, 
jakou mu mdhli dát. Ale dali ji s křesťanskou 
odevzdanosti. S bolesti sice, ale bez reptání.

Marunka měla krásný pohřeb. Všechna mlá
dež z obce ji, obloženou liliemi v rakvi, doprová
zela. Dlouhá to byla řada družiček a mládenců, 

kteří ji provázeli za toho červencového dne na 
přespolní hřbitov. S tou malou dívenkou se lou
čili proslovy neobyčejné vroucími předseda míst
ního rodičovského sdružení, za školu pan řidiči, 
za Sokola vzdělavatel, u hrobu pan probošt. Sta
řičký pán vzpomínal, jak Sel jednou v parném 
dni kolem domku rodičů Marunčlných a jak 
Maru volala: ^Důstojný pane, není vám horko? 
nemáte žízeň? Prosím, pojďte k nám.se napít!« 
A hned tu byla se sklenicí vody a ovocné áťávy. 
Tak byla pohotová k službé bližním svým.

Jeden z řečníků ji oslovuje jako překrásný 
květ, bílou lilii, kterou méli všichni tak rádi. 
Drahý téměř stejnými slovy u ni velebí krásný, 
ušlechtilý květ lidského mládí, hodnou, upřímnou 
a posluánou dcerku, svědomitou a pilnou Ško
lačku, vždy spolehlivou kamarádku veselé, milé 
povahy, která nikdy nezarmoutila. Její mládi 
bylo radostné, živelné a přece tak ukázněné. 
Bude dále žít ve vzpomínkách váech pro svoji 
dobrotu, upřímnost a lásku k rodičům I k okolí.

Překrásným dopisem projevila rodičům Ma
runky svou soustrast její učitelka hudby: >Ma- 
runka! Světlá, záříc« hvězdička, rozdávající jen 
tiché úsměvy a laskavá slova. Celá její bytost 
byla prodchnuta jakýmsi vnitřním světlem, které 
činilo její povahu tak nevšedně jemnou a odu- 
ševnělou. Její hluboké Šedé oči budou nám zářit! 
stále i z neviditelného světa. Jak se Uáila celým 
svým životem od svých vrstevnic! S jakou tichou 
radosti cvičila oslavné písně Matičce Boží pro 
májové pobožnosti! S jakou vnitřní hrdostí vy
právěla, že jako družička nesla o Božím Těle 
Ježíškovi bílou 11111.’ S jakou nedětskou rozhod
nosti dala přednost nebeské radosti před pozem
skými radovánkami, když se rozhodla, že nepo
jede s ostatními na cvičeni, ale bude zpívat 
v koátele! — Duše je nesmrtelná. A duše je 
právě to. za co jsme ji všichni měli tak rádi. 
Tělem svým žila na zemi, ale svou duši patřila 
nebesům, svému Ježíškovi. A On ve své veliké 
lásce k ní a ve svém nekonečném milosrdenství 
k její čisté duši, nedotknuté a mrazy krutého ži
vota nesežehnuté. pozval si jl k sobě, aby jl za
chránil ode všeho pozemského zla. Vyvolil si jl 
^ako zářícího anděla, aby věfině přebývala v Jeho 
přítomnosti!



Smiřeni národů
Je jedním z toužených cílů křesťanství. Ba

bylonské zmateni jazyků je jedním z násled
ků hříchů, které by mělo přestat po té, kdy 
Syn Boží přisel především proto, --aby dítky 
Boži, které byly rozptýleny, sjednotil« (Ev. 
sv. Jana. kap. 12) a kdy zázrak Letnic nazna
čoval. že si již opét všichni národové mohou 
rozuměti, že mohou všichni rozumět! jediné 
řeči. Už Isaiáš. velký mesiášský prorok, pro
rok adventní, viděl toto smíření národů mezi 
hlavními plody vykupitelského díla Kristova:

»V posledních dnech upevněna bude hora 
Hospodinova, vrcholiti bude mezi horami a 
vyvýšena bude nad pahorky. A hmouti se 
budou k ni všichni národové, a kmenové 
mnozí putovati budou k ni, volajíce: Pojďte a 
vystupme na horu Hospodinovu, do domu Bo
ha Jakobova, a on nás naučí cestám svým a 
ehoditi budeme po stezkách jeho. Neboť ze 
Siónu vyjde zákon a slovo Páně z Jeruzalé
ma. A soudit! bude národy, rozsuzovat! kme
ny četné. I překovají své meče v radlice a své 
oštěpy v srpy. Nevztáhne meče národ proti 
národu, aniž se již budou cvičit! k boji.«

Prorok sice sám mluví ve svém proroctví 
o posledních dnech, my však víme odjinud, 
že těmito »posledními dny« je možno rozuměti 
celou dobu od příchodu Kristova a proto by
chom tak rádi viděli již nyní jeho účinky mezi 
jiným i v jednotě národů.

Jak daleko jsme -od této jednoty národů 
právě dnes. Jak často i národy sobě nejbližši, 
i národy katolické, se nenávidí a přímo se po
vzbuzuji ústy svých vynikajících lidi k vzá
jemné nenávisti. Naproti tomu může leckdo 
škodolibě poukázat, jak to jini dovedou lépe. 
Jak dokázal maršál Tito sjednotit své Jugo- 
slávce s Bulhary, s kterými se ode dávna vel
mi srdečně nenáviděli. Jak dovedl tentýž mar
šál Tito sjednat přátelskou dohodu dokonce i 
s Maďary, s kterými ještě včera byla válka.

Měli bychom skutečnou radost z této jedno
ty, ať už by ji uskutečnil kdokoliv. Každá 
pravá jednota je dilem Božim a proto by
chom za ni musili vždycky být vděčni. A pře
ce máme vážné pochybnosti o její pravosti a 
solidnosti. Jen ten, kdo žije z viry v pravého 
Boha, může být tvůrcem jednoty mezi lidmi 
a mezi národy. A tak jako nemůže být pravý 
katolík, kdo rozdmychuje nenávist mezi ná
rody, i když má katolické jméno a i když na
venek svůj katolicismus jakkoliv vystavuje na 
odiv, tak nemůže smiřiti národy, tak nemůže 
rozřešiti k blahu národů jakoukoliv vážnou 
otázku ten, kdo je nevěren, kdo staví bez Bo
ha nové babylonské věže státních celků a po
litických kombinaci. Žijeme v době příliš 
rychle se Vyvíjející; ne pouze z viry, nýbrž 
ze zkušenosti známe pravdivost těchto svých 
tvrzení. Pamatujeme se, jak v době róžkvětu 
fašismu a nacismu byli nutozi, i katolíci, kte
ří poctivé očekávali od těchto režimů mravní 
obnovu moderního života. Jaký to byl blud. 
Jak mohlo z jedovatého kořene vzejit co do
brého? »Zdaž možno z trni sklizeti hrozny a 
z bodláčí fíky?« Semeno fašismu a nacismu 
uzrálo v hrůzy války a v přival vši možné, 
nikdy netušené lidské špatnosti, z které jsme 
se nezotavili doposud. V totéž ovoce uzraje 
jakýkoliv jiný atheismus.

To třeba vědět, o tom třeba být pevně pře
svědčen a nedat se zmást žádnými chvilkový
mi úspěchy, žádnou vnější parádou a propa
gandou. ak.

Nad jedním faktem se zamýšlím u příleži
tosti smrti a pohřbu tohoto dítěte.

Její ródná obec nehonosi se právě převahou 
praktlkíijicích katolíků. Na nedělní mši svaté 
v kostele půl hodiny vzdáleném, nebývá jích 
mnoho přes deset.

A tu se stane, že v obci zemře jedenactüeté 
dítě, které každý zná. že je nábožné, že svou víru 
žije a horlivě se ji řidl. A hned se v celé obci 
uvolni latentnl křesťanské otnosti: Všechna mlá
dež je jednomyslně ochotna prokázat té maličké 
všechny pocty a posmrtné laskavosti. Všichni 
dospěli mluví o Bohu a jeho nevystihlých záko
nech, jichž je nutno uposlechnout. Všichni po
jednou vědi. kde hledat zdroj krásných vlast
nosti zemřelé.

Ale co vic: Všichni jí počnou vzývat v tušeni 
jeji nynější moci u Pána Boha. Vždyť je to jako 
náběh k blahoslaveni, když dospělý člověk u té 
rakvičky řekne p-korně: »Budiž ti. drahá Ma
runke, země lehkou a tvoje čistá a nevinná duše 
nechť tam u Boha nalezne blaženost věčnou a 
nám nechť vyprosí požehnáni a odpuštěni» 
A jiný: »Věříme, že se s tebou tam v nadhvězd- 
ných výšinách shledáme s tak milou, krásnou 
a usměvavou, jako jsi vždy byla.. A ještě jiný: 
•Byla jsi hodná a vš chnl jsme tě měli rádi. I Pán 
Bůh té měl rád. Chraň tu úrodu polní kolem, 
chraň celý náš národ od hladu, války a zkázy. 
Dětská přímluva nejvíc platí u Všemohoucího, 
neboť on sám řekl: .Nechte maličkých přijít ke 
mně.. A konečně; »Pevně věřím, drazí rodiče, že 
vaše dceruška vám vypros! u Boha dosti sil a 
pevnosti, abyste tuto ztrátu mohli nésti statečně 
a odevzdaně.«

Je překvapujíci. jakou živou odezvu budí duše 
živá, v milosti Boži žijící, byť to bylo nepatrné 
dítě. Nebo snad právě proto. Kdybychom my, 
všichni věřící katolíci dbali slov Páně: Nebu- 
dete-lí jako maličcí... — jak mnohá duše vedle 
nás by musila ožit, jak málo kdo by odolal ži
voucímu proudu milosti v nás. neboť, chvála 
Bohu, křesťanské základy dosud v národě jsou. 
Zatím nás před hněvem Božím zachraňuje to. 
že dosud máme mravně krásné děti. Béla DlovM.

Miluješ li, pasiž
Vstupní zpěv nového mešního formuláře ke 

cti svátých papežů výmluvné rozjímá na text 
sv. Jana (21. 15—17): ..Miiujcš-li mne, Šimone 
Petře, pasiž beránky mé, pasiž ovce mé." V pů
vodním textu je láska Petrova přípravou k při
jeti ndjvyššího úřadu v Církvi, úřadu viditel
ného pastýře celého stádce Páně na zemi 
V uvedeném rozjímáni je však pastýřská čin
nost výronem a důkazem pravé lásky ke Kristu. 
A v tomto smyslu se výzva netýká jen Šimona 
Petra a jeho nástupců, nýbrž konec konců kaž
dého křesťana. Dnešní odpovéďí katolických lai
ků na takto chápanou výzvu Páně je katolická 
akce.

1 v pastýřském úřadu Církve pozoru
jeme podobné odstínění jako v úřadu učitel
ském a kněžském. Pastýřský úřad musíme chá- 
pati předně jako Bohem ustanovenou autoritu,' 
jako úřad královský. V tomto sniyslu je 
pastýřem papež pro celou Církev, katolický bis 
kup pro svou diecési. Jistý pódii na takto chá
paném pastýřském úřadě má i farář ve své 
fampsti a řádně ustanovený zpovědník ve 
vnitřních otázkách svědomí.

Avšak vedle složky královské je v pastýř
ském úřadu Církve nutně obsažena složka 
otcovská, vy chovatelská. Ta sice auto
ritu nebo* závislost na řádné autoritě nutně 
předpokládá, ale sama je zase jejím nezbytným 
doplněním. Býtl pastýřem, to neznamená jen 
někomu voleti, nýbrž také někoho přivádětf, 
vésti, trpělivě vy chová vat i e zachraňovat!, íéěiti, 
zdokonalovati; ukazovat! slovem i příkladem, 
jak se to dělá: „Učte je zachovávat! váechno, 
co jsem vám přikázal." Je-li přiměřeně respek
tována autorita papežova, biskupova, v někte
rých otázkách i farářova, můžo a má mít| čin
nou účast na pastýřském úřadě Církve >• to u
to druhém odstínu každý kněz a také schopný 
laik. Mlluji-li Krista, budou usilovatl o účast 
co nejaktivnějši.

Zamyslíme-lí se dnes prakticky nad různý
mi možnostmi pastýřského úřadu, vidíme, že 
ne sice výlučné, ale jistě převážně přísluší pa
peži a biskupům právě jen veleti, kněžím vy- 
chovávati a laikům přlváděti. S tohoto hledis
ka tedy celý pastýřský úřad Církve začíná 
u laiků! Vždy to byli věřící rodiče, kteří přivá
děli na svět nové kandidáty křtu a kteří byli 
prvními pastýři nově pokřtěných duál. Ale dnes 
jde o to, aby se co možná všichni opravdu vě
řící a podle viry žijící katolíci stali i v celém 
svém pracovním a životním prostředí opravdo
vými rybáři a pastýři. Nikdo jiný než oni, ial-

„Načo se stále spovedajú, ked ostávajů 
vždy jednaki?"
řekla mi před lety evangelička s pohledem na 
zástup, vycházející z katolického kostela. Ty zá
stupy jsou v mém městě z podstatných viditel
ných znaků adventu. Jak jeho dní ubíhají, stou
pají ceny jablek a ořechů (ty se většinou prodá
vají na počet, ne na váhu; před válkou bývalo 
za korunu pětadvacet-třicet, teď dva), zjevuji se 
jehličnaté větve se šiškami na vánoční výzdobu 
(jmelí se používá málo, květináři ho U-ochu mí
vají) a na postranním náměstí jedličky. (Totiž 
— s těmi jedličkami — stanete se třeba náhod
nými svědky nákupní debaty o jedličce, ale jako 
objekt stojí tam statný smrček; a přece neběží 
o pustou mystifikaci. To je vůbec kapitola sama 
pro sebe. jaksi folkloristickofilologická, tudíž 
více méně popletená. Některá slova s našimi stej
ně znějící máji slovenský význam odlišný; jiná 
zas. ve spisovné slovenštině používaná v našem 
smyslu, jsou ve zdejším nářečí, zejména lidi star
ších a venkovských — naplněna jiným obsahem.
V praksi to vypadá takhle: příchozí z Cech —
Moravané jsou ve výhodě — po překonáni mír
ného údivu, žc tu vlaky, auta a vůbec všemožné 
vehikly nejezdi, als »chodia«, ač tempo tomu ne
nasvědčuje — zpočátku se raduje; tu a tam slovo 
skutečně neznámé, ale většinou to všecko podob
ně. ba stejně zni. Ejhle, slovenský snadno a rych
le! Až jednou... Po určitém nedorozuměni se
zná, že na přiklad »chrobák« není tu jen tvor 
u nás známý poměrně neestetickým životem, ale 
každý brouk; i hezké sedmitečné sluníčko, tady 
lidově »pánbožkova kravička«. A »doska«, po níž 
se prochází — ten chrobák — je obyčejné prkno. 
Potom už to jde válem. Zjistí se. že »chudá ba
ba«. která »vyšla z pivnice, zjedla chytro kúsok 
žitného chleba s masfou, zahodila si cez plecia 
belavý ručník a išla na rinok, lebo chcela predaf 
dvoch zajacov. husaciu pečienku. niečo kapusty a 
slivkového lekváru; v kapse niesla hřiby, aj du- 
báky medzi nimi. Kerf popredala. vyměnila si 
v sklepu nové koryto a metlu« — může znamenat 
ženu třeba docela mladou, štíhlou či hubenou, 
která vyšla ze sklepa, snědla rychle kousek pše
ničného chleba s vyškvařeným (tady »topeným«) 
sádlem, přehodila si přes ramena modrý šátek 
a šla na trh. protože chtěla prodat dva králíky 
(název je stejný i pro zajíce), husí játra, trochu 
zeli a švestkových povidel; tašce nesla houby, 
i hřiby mezi nimi. Když (rozjprodala. koupila si 
v krámě nové necky a koště. Naše sebevědomí 
roztaje v dodatečném ruměnci představ, jak asi 
naše »slovenčina« zdejším připadala »sprostá«, 
což zase není sprostá, ale — mírně řečeno — né- 
duchaplná. *

Dalším vážným předvánočním příznakem jsou 
oválové oplatky s plastickými náboženskými 
symboly po obou stranách, někdy stočené v tru
bičku. Donášivaji jich některé ženy celé košíky. 
Loni byly dvě. někdy tři za pět korun; letos,— 
kdož vi? Jedí se s medem při štědrovečerní hos
tině.

A pak jsou tu už zmíněné, s ubýváním advent
ního času rostoucí, černé zástupy v kostele 
u zpovědnic.

Doslova černé, čhodi se ve smutku nebo aspoň 
polosmutku. Městští, vesničtí, ženy. muži, stáři, 
mladí. Zpovídá se v sakristii při klekátkách.
V neděli organists (varhaník) vyčerpav už všech 
pět slok »Ježiš, Ježíš, příď ku mne —« i prelu
dia. znova a znova téměř k vytrženi opakuje 
»Ježišu. v Tebe žijem. Ježišu, v Tebe umieram, 
Ježíšů. Tvojim som v živote i smrti —«, zatím co

»
kové moderních prostředí, nemůže tato prostře
dí přivést! ke Kristu. Proto re svých prostředí 
nemají býti vytrhováni, nemají býti skleníkové 
isolováni, nýbrž mají býti na místě vychová
váni a zdokonalováni — a potem ponecháváni, 
ba přímo posíláni, aby se ztratili v prostředí, 
ale tak jako kvas v těstě, nepatrný kvas, který 
se v těstě na pohled ztrácí, ale který je ve 
skutečnosti postupné celé mění. Zde máme te
prve plný a dokonalý pojem katolické akce: 
biskup, který by sám měl všechny přivésti ke 
Kristu, posílá — s pomoci svých kněži jako du
chovních rádců — katolické příslušníky jednot
livých laických vrstev, tříd a stavů dnešní spo
lečnosti právě do jejich vlastního přirozeného 
a společenského prostředí, aby je prokvasili du
chem Kristovým, aby je co možná jako celek 
přivedli ke Kristu. Kdyby se tak nestalo, ne
měli by pomalu ani kněži koho vychovávatl a 
biskupové komu veleti — v každém připadé by 
jejich výchova a jejich velení šly zcela mimo 
hlavní proudy dnešního života a tak by nebyl 
splněn pastýřský úkol, který Kristus svěřil své 
Církvi.

To byl veliký sen, Pia XI.: dělníci apoštoly 
dělníků, studenti studentů, mládi věřici manže
lé ostatních mladých domácnosti Bvého spole
čenského okruhu atd. Jeho hlas, vycházející 
s výšin skály Petrovy, nalezl neméně geniální 
a neméně prozřetelnostni ozvěnu zdola v díle 
belgického vůdce dělnické katolické akce Car- 
dijn a. Jeho JOC (jeunesse ouvriěre chrétien- 
ne — křesťanská dělnická mládež) nejlépe rea- 
lisovala a realisujc, ba v něčem prakticky i do
plňuje myšlenku Piovu. Cardijn začal pracovati 
tam. kde toho nejvíce bylo třeba — v mašách 
dělnictva. Ale materialistické zpohanštěni se 
netýká jen dělníků. Vždyť dělnici sami se tu 
stali jen obětí nábožensky degenerované inteli
gence. Dnes prostě všechny vrstvy a všechna 
prostřed! kdysi křesťanských národů potřebuji 
nového kvasu. Proto se stala JOC vzorem celé 
řady analogických Útvarů „specialisované“ ka
tolické akce. Tím je dán nejživotnějši podklad 
pro nový plán celé struktury katolické akce 
v jednotlivých zemích. Na jeho pochopení a jed
notném a důsledném uskutečněni závisí i u nás 
z velké části úspěch nebo neúspěch pastýřského 
úkolu Církve. Milujeme-li Krista, musíme vy- 
naložiti všechno k zachyceni, přivedení a vede
ní celého jeho stádce. To znamená nejen po
klidné paseni, nýbrž rybolov; a víc než rybolov: 
kvas v těstě.

Alexander Heidler.

stále další pfiklekaji k mřížce. Ani ve -všedních 
dnech není jich málo. Ke konci adventu zpověd
nicí — kromě ojedinělých mimořádně odolných 
zjevů — nabývají vzhledu zásíětných stínů, 
ploužících se šervm světem za vysvobozením.

Sledovaly jsme tehdy s onou evangellčkou 
jednu z žen od kostela do trhu. Prodávala máslo 
a počínala sl — orosíš nekřesťansky. Podobných 
zkušenosti měla jsem tenkrát už tolik a vlastních 
náboženských teprve tolik, že ;sem mohla bez 
rozmýšleni přisvědčit: vskutku, »načo sa spo- 
vedajú«?

Oas přinášel daíši poznatky: tento pán, denně 
odcházející s rukama vzorně sepjatýma od oltáře, 
je známý nepoctivý obchodník; :enhle zkroušený 
sedlák léta týrá ženu, ten pije, ten je nelidský 
ke koním, tato žena denně svými klepy kompli
kuje bližním život, ta vedle je tvrdá k nemocné
mu otci, za ni — ta se sklopenýma očima — svě
domitě mění život své snachy v očistec (rodiče tu 
obvykle neodevzdávají statky dospělým dětem 
za svého života; žije a pracuje se společně; při
vdat se — »vydat za nevestu« — znamená risiko 
celoživotního nevolnictví, je-li »svokra* (tchyně) 
zlá; teprve po smrtí starých děli pět či sedm sou
rozenců každý kousek pole na pětiny, sedminy; 
tak leckdy má sedlák proužek pole až někde 
v »treťom chotárí« (katastru) dvě tři hodiny ces
ty, odkud byla jeho žena); tamta je lakomá, tahle 
udržuje uměle počet svých děti na oblíbené dvoj
ce; a ta.... a ten ... Kolik se jich zpovídá jen, 
že »se to patří«, kolik jich bezpochyby bere zá
vazky ze svátosti pokáni stejně, jako majitel po
jízdné pily, který mi před třemi roky slíbil, že 
to dřevo přijde rozřezat »na moj’ dušu« za půl 
hodinky, ať to určitě jinému nezadám. Kolik po
krytectví. povrchnosti. A přece dnes bych už ne
mohla odpovědět tak pohotově a bez výhrad. Na
rostlo totiž ještě jiné poznáni. Ale další naivní 
povídáni není už ani trochu hodno vaši pozor- 
rmfti vy všichni, kdo dosahujete, nebo už jste 
3osáhll. vrcňolu hory dokonalosti, či jste aspoň 
na úboči, je schopno vyvolat leda váš po
bavený nebo pohoršený (podle letprv) úsměv. 
Je psáno jedinému, koho si pro útěchu mezi vá« 
mi představuji, kdo jako já o sebe se sebou se 
sváře, motá se stále pod vrškem. Neříkejte, pro
sím vás, že ho není: co bych si tu dole sama po
čala?

Tedy, můj milý neznámý, zavzpomínejme sí. 
Nebylo lehko usilovnému dělníku Božimu — byl 
to statečný pracovník s odvahou vkládat semeno 
Rozsévačovo do popele ještě žhavého — dostat' 
nás ke zpovědnici. Právě proto, že jsme dooprav
dy potřebovali a hledali nikoli cosi, ale všecko- 
A když konečně padla poslední hradba a duše 
chvějící se. ale odhodlaná oddat se Mu milostivě 
a navždy, hleděla vstříc Přemožiteli, stále ještě 
tu byla skleněná stěna: v modlitební knize stálo 
neúprosně »-------od této chvíle volím raději ze-
mřitl. nežli Tě znovu hříchem uraziti!« Volhn 
raději zemřiti? — Na tomto rozcestí možná uváz
lo vice nám podobných. Ne pro neochotu k život
ni revolucí, ale z uvědomění své neschopnosti, 
malosti. Střízlivý — někdy snad příliš — realis
mus naši národní povahy, odpor k planým frázím 
a slibům, smysl pro zodpovědnost (snad Je ho 
v ni více, než se dnes namnoze zdá) nuti měřit, 
vážit, odhadovat fůru svých slabosti I nesnázi, 
hloubku vyjetých koleji. Kde |e těžiště: analysa 
bez zoufáni, naděje bez opovážlivého spoléhání?

(Dokončeni ne str. 4. v 1. uoupcl.)

CO LETOS DĚTEM 
POD STROMEČEK?

Dejte jim

DOBROU KNIHU
KNIHU, která lim dá víc než zábavu

Takové isou naše dětské knihy

PRO NEJMENŠ1:

POPELKA - Jan Pilař. Pohádka, kde utiskova
ná krása, dobrota a skromnost vitézi nad lidskou 
2’.obou. Obrázky Daniel Landrové z ní tvoří jednu 
z nejroztomilejšich dětských knih. Kart, 102 Kčs, 
váz. 127 Kčs.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA. Rozkošná dět
ská knížka, kterou vytvořili Václav Rent a JIM 
Trnka, jeden z tvůrců našeho kresleného filmu. — 
Karl. 75 Kčs, váz. 100 Kčs.

SOL NAD ZLATO - Jan Aida. Aldovo volné 
přebásněni ušlechtilé pohádky jc alegorickou osla
vou tásky, opravdovosti a poctivosti. Ofsetové celo
stránkové obrázky Jana Herinka pomáhají plnit 
jejího posláni: rozdávat, radost, krásu a vychovávat. 
Kart. Ill Kčs, váz. 130 Kčs.

ZVÍRAtka a SEDM l O U P 2 n ! k U . Ce
ník S o v á k. Skupina domácích zvířátek, zhrzená 
"hrubou lidskou nevděčnosti, nachází v původním 
básnickém podáni věrnou pospolitostí nový domov. 
Ofsetové obrázky Vojtěcha Kubašty zvyšují půvab 
knížky. Kart. 87 Kčs. váz. 107 Kčs.

PRIBEHY Z MÉDOVÉ STKANÉ - Václsv
D e y 1. co poesie je skryto v příbězích, které pro
žijí králík »Stříbrný nosík«, rozšafný hlemýžď »Piž- 
18«, obstarožní želva »Veruna« « ještěrčí detektiv 
■Karkulák*. Kouzelné obrázky Vojtěcha Kubtšty. 
Kari. 125 Kčs, váz. 150 Kčs.

PRO DÈTI OD 6—10 LET:

POD ZÁVOJEM POHÁDKY . Milada Ka
linová. Co lepšího můžeme dát dětem, než po
hádku? Tam nabývají prvních zkušenost! o dobru 
a zlu. o konečném vítězství spravedlnosti, a dostá
vá st jim tak mravního poznáni, o které bychom 
poučováním marné usilovali. Ilustroval J. Hofmann. 
Brož. 141 Kčs, váz. 170 Kčs.

JAK SEL HA STRM AN DO KUTNÉ HORY
- Hermína J ž g r o v á. Třináct rozmarných 1 
vážných pohádek. 2lvé, vtipné a zcela povodní vy
právění, vyšperkované lidovým mudroslovím. Bo
haté vyzdobil VI. Hofman. Brož. 72 Kčs, váz. 97 Kčs. 

KOUZELNV VÉJIR - K v a Herllová. Vzác- 
ný smysl pro hodnoty opravdu umělecké umožnil 
pořádá telce dát našim dětem pohádkový výběr 
skvělé formy podání 1 obsahové bohatosti. Obrárky 
vyzdobil Jan Herink. Brož. 105 Kčs, váz. 125 Kčs.

PRO DÊTI OD 10—14 LET:

ZLATÝ KOHOUTEK - Jaroslav Závada.
Kniha vypráví o širé Rusi, o jej! přírodě a o tem.« 
Jak tsm lidé žil! v dávnověku. Vyprávěn! Je pro
tkáno ruskými pohádkami a povídkami. Ilustroval 
Frant. Jlroudek, Brož. 150 Kčs, vůz. 185 Kčs.

TIMBO • Vladimír Sustr. Dobrodružný rorrňn 
z Ji^nt Ameriky. Nerozlučná dvojice děti Pablo a 
Jana vypraví se do pralesa, aby přinosí! nomocné 
matce zásraCný indiánský lék. Zažijí divoká dobro
družství ■ Indiány a zálesáky. Ilustroval Otakar 
Novák. Brož. 120 Kčs. váz. 145 Kčs.

VINCEK A ESTELKA • Josef Hvyduk. 
Vincek a Estelka Jsou děti chudácké trojice. Na 
periferii města prožij! svá drobná dobrodružství, 
rozmnožená příběhy ze života lidí bez domova. 
Ilustroval V. Kovářík. Brož. 120 Kčs. váz. 145 Kčs.

D Ü M POD HORAMI • Jaroslav Sulc, swět 
míru, Ucha a dobra, to je kout země kdes! v Bez- 
kyďech a jeho perlou je prostá horská škola. O ra
dostném životě ve škole, o jejím vzácném učltelt, 
valašském lidu, dětech, zkazkách a písních, o pří
rodě vypravuje čeladenský básník. Ilustroval Vilém 
WUnsche. Brož. 115 Kčs, váz. 138 Kčs.

HREBkCEK - František S káceli k. Nezří
zená láska ke koním připravila zámožného hanác
kého sedlák* o grunt. Tak #e stane, že Jeho synek 
Petr musi do světa, kde prochází nejedním dobro
družstvím v táboře cikánů, jako artista v cirkuse 
a jockey na dostihové dráze. Ilustroval E. Kotrba. 
Brož. 117 Kčs, vůz. 142 Kčs.

PRO CEST a SLÁVU -Jaroslav Janouch.
Román z třicetileté války o statečném mlynářském 
synku Jirkovi, hrdinských obráncích Brna, obleže
ného švédy. Kniha bohatá a pestrá, plná dobrodruž
ství. Ilustroval Michael Florián. Brož. ’ 117 Kčs, 
váz. 142 Kčs.

U TOLEDSKE BRANÝ - Jaroši. Janoach. 
Román o bohatýrském životě Clďa Campeadora * 
jeho boji a Maury. Jano uch vylíčil svého CJda ve 
všech ončch nádherných barvách a dobrodružstvích, 
jimiž věky obestřely tohoto heroa. Ilustroval. Voj- 
tecn Ktibasta. Brož, so kcs, váz. 120 Kčs.

ZÄHÄDNY OSTROV KAJACORP - I. R.
M a i á. Kvlntán Petr a kvartánka Káťa prožijí 
prázdniny se svým strýcem na tajemném ostrově. 
Ani zdaleka se nechtějí počítat za nerozumné děti. 
O tom, zďa v zář! tábpráku zodpoví strýc Štěpán 
všechny jejich zvídavé otázky, se přesvědčí sim 
Čtenář. Kresby Jana Herinka. Brož. 135 Kčs, váz. 
155 Kčs.

PRO MLÁDEŽ:

Z POHÁDKY DO ŽIVOTA - Ludvík Pá
le a i č e k. Formou povídek vypravuje autor děj 
nej lepších českýeh divadelních her a seznamce 
dtospélejšf mládež s charakteristickými ukázkami 
naší dramatické tvorby a vede k plnějšímu chápání 
jevištního projevu. Ofsetové obrázky Ant. Machojr- 
ka. Brož. 159 Kčs. váz. 185 Kčs.

DÍVCE Z TICHÉHO MĚSTEČKA - Marl* 
H o 1 k o v á. Míla Jónová zatouží stát se lékařkou 
po svém otci, oběti povoláni. Neziomnou vůlí pře
koná odpor matky a překážky, Jež se jí staví 
v cestu. Svěží próza upředená ze společných zájmů 
a nevinných dobrodružství mladých Udí. Brož. 
89 Kčs, váz. 89 Kčs.

KAMARÁDKA - Dominik Pecka. Student
ský román, jaký má být. Svěží a vtipnou fonrou 
podává v něm Pécka Živý a plastický obraz «lu
den takého života v celé jeho typičnostl a mnoho
tvárnosti. Brož. 50 Kčs, váz. 70 Kčs.

U všechkníhkuDců

Nakladatelství Vyšehrad
PRAHA II. KARLOVO NÁM. 5.



(Dokončeni se str. 3.)

Rozhodné »lituji« dávno se propaluje nejnlter- 
nějSimi hloubkami, ani vyznáni (tu nám duchov
ní rádce trochu křivdil, přičítaje s jemnou výtkou 
naše nové zaváháni nepravému studu; vinu na
jit a sobě přiznat bývá někdy téžši) není nepře
konatelnou překážkou: 1 dostiučinéni ie prostému 
smyslu pro spravedlnost přijatelno. Ale vzepéti 
k maximu, i přiblíženému: » .. prosím Tě. po- 
moz. at volím raději zemříti...« žádá proměnu 
vnitřní struktury v nové dětství, které mim 
v plné důvěře dosáhnout měsíce s nebe, neboť 
dlaň, v niž spočívá, ie všemohoucí. Je to věc oše
metná. protože potom zas nesmíte se rozplakat, 
že zůstal vysoko. Nečekané zjištěni, že nemaváme 
v bělostném hávu palmovou ratolesti vysoko nad 
ostatním hříšným světem, ale jsme zas jako vče
ra zapřažení do své káry, je tvrdé: neučinil zá
zrak! nepomáhá, nedbá o mne. nechce mne! Te
prve po řadě dalších nepodařených rozmachů 
ujasni se trochu v nechápavé hlavě, že Jeho mi
lost nepřichází zpravidla vlnou, vynášejíc! rázem 
do výše, že je a bude spíš denni rosou našemu 
úpalu, praménkem naši žizně. Časem se naučíme 
táhnout pokorně náklad svých vad k novým a 
novým pokusům, hrdi a vděčni, ubude-li ně
která. A citime to ne jako kompromis, ale daně 
omezeni člověčenských možnosti. Dříve nebo po
zději ovšem se vynoří: » a budu-lí celý život jen 
oním plžem na hladké stěně, kterým nás ve škole 
trápival matematik, dávaje mu vždy o něco po- 
polézt a zase sklouznout? Perspektiva venkon
cem nelákavá; znatelně ubere dechu. Ale nako
nec plž sí resumuje: snad bude potom vzpome
nuto také, nač počtář hemys.il; jakosti cesty a 
intensity úsilí. A pohne se k nové pouti.

Moje dnešní odpověď k poznámce nad davem 
adventních kajicniků? Nevím. Jak mohu vědět, 
kterou potíž svého terénu kdo z nich právě pře
konává, že vyhýbaje se možná jednomu zlu, 
upadl do druhého? Budu mezi n'mi. A »vždy jed
naká« (stále stejná) se nejen zdám — dokonce, 
jsem. Měla bych tedy »raděj neumivať aj Pána 
Boha aj farára«? Ale což. čeká-li mne právě 
o těchto vánocích dar mimořádné pomoci? Poda- 
ři-Ii se mi právě tentokrát zachytit se? A i když 
ne — ještě nemůže Otec odolat prosbě rukou 
v. ■ znova k Němu vztahovaných — třeba do
cela zdola — a nezdvihnout sí mne konečně pře
ce do náruče? M. K.

predíčky, rohlíčky, 
nejsladší z „KVĚTY“ jsou 

vánoční perníčky!

Do vánočních cukrovinek i/ l/CTA11 pečivové prášky 
.a do vánočního pečivá vanilinový cukr

FRANT. MATĚJKA, továrna poživatin, Městec Králové

FILM
Njdp. arcibiskup Dr. Jos. Beran o novém ame

rickém filmu >Lassie se vrací« < Lassie come Ho
me).

Nový barevný americký film Lassie se vrací«, 
zfilmovaný podle povljky Er.ca Knighta, byl ve 
Čtvrtek 4. t. m. předveden na ukázku pražskému 
arcibiskupovi J. E. Dr Jos. Beranovi v bio Hvězda 
v Praze. Požádali jsme njdp. arcibiskupa, aby nám 
tlumočil svůj úsudek o filmu. J. E. Dr Jcsef Be
ran stručné charakterlsovál tento film jako vhod
ný pro mládež. Jeho tendence je velmi uálechtilá. 
Původní povídka, jejíž hrdinou je pes. byla asi 
dokora!ejái, jak tomu bývá u všech zfilmovaných 
románů a povídek. Mnohá místa, filmu působí 
přeexponoyáním psí inteligence. (Na pf. se psrm 
na křižovatce, kdy má divák dojem, že se pes 
dívá na ukazovatele cesty a pod!e tcho řidí svůj 
vlastní směr.) Pes by zde byl použil jistě svého 
čichu. Přírodní záběry jsou místy přehnaně fEmo- 
vé; poněkud nepřirozený je také někdy zásah dre- 
sury, která jde na úkor reelních • mežností. To 
jsou však nedostatky spíše technického rázu. Kla
dem filmu je? že ukazuje poctivý charakter chu
dých lidí. Proto působí rušivě scéna, kdy po ná
vratu Las3ie otec popírám že je to ona, ačkoliv 
před tím poučuje svého syna o nutnosti pravdo
mluvnosti a poctivosti. Vcelku je však film »Lassie 
se vrací« pěkný. Doufám, že dojem z něho přfe 
celovečerním představení nebude zkažsn nevhod
nými krátkými filmy, jez bude třeba promítali 
současné s povídkou, aby byl večerní program 
vyplněn,« končil pan arcibiskup svůj posudek.

• KIS.
•

Pro všechny.

Chyťte ho fs malou výhradou). G. B. Kriminální 
detektivka režiséra Crfchtona. Hrdinou Je zde tento
kráte skupina'chUpců. kterým se podaří vypátrat a 
zneškodni: ti^pu gangsterů. Film zaujme dospělé ry
chlým spádem děje a vykreslením londýnského pro
středí. pro mládež pak je školou důvtipu a vytrva
losti. II. /

Nedoporučuje se:

Vlk Larsen. USA. Námořní drama podle Tománu 
Jack Londoha »Mořský Vlk«, líčící příhody ztrosko
tanců života na pirátské lodi. Ve filmu je několik scén 
plných krutosti až sadismu, které se nehodí pro mno
hé diváky. III.

34. Representařní 
ples České ligy aka
demické bude uspo
řádán pod záštitou 
J. E. ndp arcibiskupa 
ThDr J. Berana jako 
tepresentační kato
lický ples dne 11. 
ledna 1948 v Obecním 
domě hl. m. Prahy 
Informace a prodej 
vstupenek: Česká li
ga akademická Pra
ha TIT, u sv. Tomáše, 
tel. 629-30. a Ústředí 
katolického student
stva, Praha I, Křl- 
žovnická i, .

K vánocům nacvič
te hymnu ku ctí mil. 
Pražského Jezulátka. 
Slova Dr. Tomuka. 
zhudebnil J. Walter. 
Cena 20 ex. včetně 
fotografie Jezulátka 
Kčs 10.—. 100 exempt 
Kčs 30.— mimo po
štovné. Objednávky 
vyřizuje: Ludmila
Dandová. Praha XI- 
žllkov, Jakoubkova 3.

Chcete dát dětem 
k vánocům dárek, 
který je nejen potě
ší. ale též prospěje 
jejich duši? Objed
nejte pro ně vkusně 
Spravenou modliteb
ní knížečku »Cestič
ku do nebe«. Obsa
huje přípravu k sv. 
zpovědi a sv. přijí
máni a jiné příleži
tostné modlitby pro 
děti. Dvojbarevný 
tisk je oživen asi 50 
kresbami akademic
kého malíře Fr. Pe- 
Aáze. Výtisk na tu
hém knihovém papí
ře v celopláténč dár
kové vazbě Kčs 30.—. 
Objednávky obratem 
vyřídí Hni. katol. 
farní úřad v Otroko- 

' vicťťh. Moťáva___

Tentokráte ani za
hraniční ani podzem
ní odboj, nýbrž hi
storie odboje všech 
Cechů. uzavřených 
Po 7 lol v Protekto
rátů — to Je kniha 
kněze Josefa Pospí
šila: Na domácí fron, 
tě. Je to deník, který’ 
byste si byli za vál
ky rádi psali pro da- 
•mět svou ; svých dě
ti. Cena brož, knihy 
Kčs 100.—. 'vázar.é 
Kčs 130.—. Vydalo 
Dědictví Dra Noska, 
nakl. spol.. Praha II. 
Spálená 17/1. posch 
Nejlepší dárek k vá
nocům!_________

Podpoříme v stře
doškolském studiu od 
pololetí ve školním 
roce 1947/48 (nebo od 
příštího školního ro
ku 1948/49) dva hod
né snaživé, chudé 
hochy, kteří by chtě
li pomoci léčítí cTneš- 
ní nemocný svět 
dněním ideálů sv. 
Františka z Assisi — 
tako knčžt-frantíšká- 
nl. Přihlášku o umož
nění studia od polo- 
etl nebo po orázd- 

ninách si vyřiďte 
jřirr.o s ředitelstvím 
koleje sv. Antonína 
v Kroměříži. Po do
hodě s ředitelstvím 
napište na III Rád 
sv. Františka v Plzni. 
Františkánská • ulice 
čís. 9.

HUDBA
KONCERT MORAVANA.

Je málo koncertů jež by docílily tak jedno
myslně přiznávaného úspěchu jako poslední kon
cert Moravana ve Smetanové síni Obecního do
mu v Praze. Byly tu všecky složky, jež zaručují 
zdar každého uměleckého projevu: dobrý mate
riál. obráběný s péčí a láskou, vše pak směřující 
k hodnotám Ducha. Program koncertu začínal 
velikými mistry klasické vokální polyfonie. 
I kdyby tu nebylo'jiné výhody, než že se na těch
to vele-dílech zpěvák nejlépe rozezpívá, byl by 
počin Moravana nanejvýš rozumný a užitečný, 
smíme však věří ti. že k t^o volbě vedly i jiné 
hlubší důvody. Náměty těchto liturgických sborů 
^5cu neskonale vyšší, než ty. které bývají zámin
kou komposice světské. Což možno vůbec srov
návat! myšlenky obsažené v náboženských prav
dách s tím, co dává duši erotika nebo pouhé 
lidské nadšeni pro vlast nebo kterýkoliv jiný, 
čistě pozemský ideál ? Je sice pravda. Že tvůrčí 
umělec může nebýti na žádoucí výši, aby tlumo
čil tak vznešené city jako ty k nimž nás inspi
ruje Bůh, ale lze bez nadsázky tvrdit’, že přes naši 
křehkost a slabost přece existují díla, dary to 
Boži, jež nejsou nehodná Božího majestátu a jež 
na perutích nadpozemské lásky dospívají nejvyš- 
ších vrcholů lidského uměni. Přistupuje k tomu 
1 ona okolnost, že veledíla klasické vokální poly
fonie pocházejí z do£ mnohem hlubší viry, než 
jsou naše doby takž? působí přesvědčivěji než 
na skepsi a věčné analyse založené výtvory mo»- 
demiho ducha. Moravan provedl tato díla tech
nicky dokonale, přidav k tomu i vnitřní pocho
pení, což je u katolických akademiků samozřej- 

/mé. ač za nešich poměrů celkem velmi vzácné.
V druhé části programu sklonili se Moravané 

před třemi jubilanty naši mladší skladatelské 
generace: E. Axmanem Jar. Křičkou a Fr. Spil
kou. Přechod k nim byl ovšem dosti prudký, ale 
vřelost přednesu překlenula snadno stylové roz
díly. Nejjednotnéj’ vyzněl sbor Axmanův. ač 
i v obou ostatních byly strhujíc! momenty. Špik 
kův Svatý Václav, oyla novinka a prvé prove
dení skladby.

Třetí dil programu byl věnován osvědčeným 
číslům mužských sborů: Křlžkovského Utonulé, 
Foerstrovu Skřivánkovi a Smetanově Rolnické. 
Chyběl Leoš Janáček, přece nejtypičtéjši morav
ský skladatel. Uvedené ukázky starší skladalel- 
ské generace dovolily mladým umělcům rozvi- 
nouti přirozenou paletu sborových odstínů a ba
rev. Sbormistr prof. Josef Veselka irrá vše vý
borně promyšleno, takže nemusí ani používá ti 
velikých gest, aby desáhl, čeho si přeje. Discipli
na sboru je naprostá, třebas nevidíme, že by ně
koho tísnila a byla jen vnější. Litovali jsme, že 
hudbychtivé obecenstvo zbytečné unavovalo sbor 
vynucenými přídavky, v nichž až dotud bezvadná 
intonace začínala se kolisati. To však patři k vě
ci. když po dobytém boji si vojáci chtějí vyhodit 
z kopýtka. Účast na koncertě byla veliká a je 
bohdá daleko a nikdy se již nevrátí doba, kdy 
z nízce závistivých pohnutek výkony Moravana 
byly brány v pochybnost. Výzva hozená Morava
nem českých akademikům je dalekosáhlá. Praža
né musí dokázali, že 1 oni jsou schopni se zorga- 
nisovati. v práci vytrvati a důstojné obhájit! 
starobylé heslo, že co Cech, to muzikant Předem 
je můžeme ujistit, že je nebude mrzetl měříti se 
s čackými Moravany, neboť není větší vzpruhy 
ku práci než čestná konkurence, a pak. což není 
zpěv nejušlechtilejším privilegiem nezkrotitelné
ho mládi? O. A. T.

•
Na Venhodových zpěváčcích jsme zase vi- 

déli, co dokáže nadšeni a obětavost jednoho 
člověka. Prof. Vcnhoda už vytvořil ze své Scho- 
ly cantorum podivuhodné pěvecké těleso, která 
překypuje pravou chlapeckou svěžesti, škoda, 
že malých zpěváčků není trochu víc. aby snáze 
zdolali svůj úkol, zvláště v polyfonii. Adventní 
beseda v Městské knihovně 3. t. m. byla sku
tečně radostnou besedou. Začala pečlivě propra
covaným Zázrakem sv. Mikuláše (Guy Ropartz) 
a přes adventní písné a klasické Mozartovo Ave 
verum rozjásala se v našich českých, morav
ských a slezských koledách. Venhodovy kon
certy nemůžeme si představit bez nějakého dra
matického výstupu: „Kolednici z Českomorav
ské vysočiny” podali nám ukázku lidového umě
ní, které je až dětsky naivní, poněvadž dětsky 
pravdivé a čisté. Řekli jsme již loni, ze by ně
kteří z nás viděli jeho chlapce raně li v dlou
hých bílých řízách, jak je nosí na př francouz
ští zpěváčci á la Croix de Bois. dk.

Právě vyšly další překlady ze Sta
rého zákona od profesora 'Karlovy 

university dr. Josefa H e g r a :
KNIHA DANIEL

Stran 8Ö. Cena Kčs 36,—. Dřevoryty 
akad. malíře Frant. Krause.

KNIHA JEŽÍŠE SIRACHA 
Stran 160. Cena Kčs 60,—.

K dostání u všech knihkupců.

Edice AKORD, Brno, Běhounská 22

ZDARMA
a vyplaceně zašleme všem svým odbě- 
ratelkám další novou sbírku úsporných 
a vyzkoušených kuchařských předpisu 
■KVETA« o 76 stranách. Tato kniha 
Vám poradí, co dobrého a iemného 
můžete upéci a připravit i na vánoční 
svátkv, k hostinám i iinvrn ť••’?ž.to 
stem. — Pište firmě:

KVETA
továrna poživatin . Městec Králové.

Jde o svatováclavské dědictví
Před dvaceti lety napsal P. Lhande zaimiavou 

knihu »Ježíš Kristus na pařížské pon/eHt-. Za 
dva roky měla kniha 80. vydání. Právě v tě 1obé 
vzrůstal zájePi o periferie evropských velkoměst. 
Roku 1929 napsal P. Frant. Kruš T. J.: .Znáte 
Malešice— Hrdlořezy?.., Potřebují rychlé du- 
chovní pomoci. Hledali jsme nějaké vhodné místo 
na kapli a dětský útulek... Nějak jsme musúi 
slavit svatováclavské jubileum. Hodni majitelé 
viiky'č. 169 „Na v nikách- v Malešicích rádi nám 
propůjčili svou zahrádku na bohoslužby a přišla 
I/O účastníků ... Pomáhejte nám. abychom i tam 
měli przy kostel. — A potom? Bude potom už 
všechno vyřízeno? To ovšem ne; ale přikročíme 
radostněji k nové práci v 8—10 jiných před
městích. Jde o svatováclavské dědictví.«

Dílo, kterému se zesnulý P. Kruš věnoval 
s láskou a podnikavosti moderního apoštola, po
malu dozrává na jednotlivých úsecích. Periferie 
už má několik kostelů a m nulou neděli posvětil 
J. Exc. nejdůst. pan arcibiskup Dr. Josef Beran 
základní kámen k novému prozatímnímu kostelu 
sv. Josefa, v Malešicích, Není to a?i vouhá nd. 
hoda, že světitel sám vypomáhal v Malešicích, 
když byl ještě ředitelem Üstavu u sv. Anny. 
Msyre TyV.nck, náměstek primátora hl. m.. Prahy, 
poukázal přitom ve svém kázáni na námitku: 
Nač stavět kostely, když tolik potřebujeme bytů, 
a zdůraznil, že při dvouletce nesmíme zapomínat 
na Pána Boha.

Myšlenka postavit co nejrychleji nějaký pro
visorní kostel zrodila se v hlavě P. A. Koláčka 
T.J.,když byl v Dachau, p/i uskutečňování svého 
plánu setkal se s velkým porozuměním minister-, 
štva techniky i všech ostatních kompetentních 
činitelů. Maleš cký kostel sv: Josefa bude mon
tovaná stavba, první toho druhu v ČSR.

Přes nepříznivé počasí sešlo se k nedělnímu 
svěcen: hodně lid , rovněž tak četní zástupci 
úřadrt, kteří mají na této stavbě, protože je první 
svého druhu, veliký zájem. Pan arcibiskup se 
zmínil ve své promluvě o tom. že sv. Josef, kte
rému bude kostel zasvěcen, byl dělníkem, který 
měl ^mozoly na rukou a který tedy má úzký vztah 
k této dělnické čtvrti, — Zase sl uvědomujeme, 
kolik práce je třeba ještě vykonal a kolik oběti 
přinést, aby Jcžiš Kristus skutečně ovládl celou 
naši pražskou periferii. Katolické akce, zvláště 
studentská, mají zde ještě velké a dosud nezhod- 
nocené možnosti. dk

Přednáška prof. p. Františka Soukupa »Výchovné 
prostředí (výuka, výchova a její vzájemný poměr). 
Hodnoty moďermch pomůcek-, určena pro profesory 
a učitele, začíná v 19 hodin dne 17. prosince'v míst
nostech Stud.a Catholfca.

VELEDŮSTOJNÝ PANE!

Znali jsme Vaši bolest. Po léta jste 
nám psali o skuiefné dětské obrázky. 
Nebylo jích. Požádali jsme známého 
pražského grafického výtvarníka, ilu
strátora dětských'knížek, aby nám je 
zhotovil.

Připravovali jsme tyto obrázky již 
od května t. r. A skutečně můžeme 
říci, že se nám to podařilo. Naši gra
fici a tiskaři dokázali to, za co jsme 
vždy posílali peníze do ciziny. Tyto 
obrázky jsou v jemných pastelových 
barvách, plné radostného záření a 
svým skutečně realistickým pojetím 
dojdou jistě největší obliby. Autorem 
je Ing. Vojtěch Kubašta.
V pivní sérii vycházejí tyto obrázky: 
O. 28: Kristus Pán s ovečka

mi jako Dobrý pastýř. 
O. 29: Nejsv. Srdce Panny 

Marie.
O. 30: Šestiletý Ježíš mezi 

polní havěti.
O. 31: Nejsv. Srdce Páně.
O. 32: Panna Maria s Ježíš

kem.
O. 33; P a n n a M a r i a s 1 i 1 i e m L 
O. 34: Malý Ježíšek v pa

prscích kříže.
O. 35: Panna María-králov- 

n a s andělíčky.
O. 36: N a r o z e n i Páně. 
O. 37: Pán Ježíš, přítel dítek. 
Tyto obrázky se prodávají:

100 kusů Kčs 45,—, 
celá serie 1000 kusů Kčs 450,—. 

Přijedete-li do Prahy, nezapomeňte 
nás navštívit!

Máme pro Vás spoustu Vhodných ná
boženských dárků.
Obrázky zasíláme poš

tou ihned.

Sr v v rm umem
PRAHA II, Karlovo nám. 6 

Václavská pasáž

Vychází s církevním schválením. 
Dobrovui příspěvky na vydáváni časopisu jsou vítány. 
Vydává Svatováclavská Liga v Praze IV.. Hradčanské 
namést! 8 — Telefon 617-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází týdně - Předplatné na celý rok 
Kčs 70.-, Jednotlivá čísla Kčs 1.50. - Poštovní spoři
telna Praha 208.401. — Řídi P. Adolf Kajpr T. J. 
s redakč. kruhem. — Odpovědný zástupce listu Josef 
Bláha. — Používán! novinových známek povoleno 
ředitelstvím pošt a telegrafů. — Dohlédacl pošt, úřad 

Praha 25. - Vytiskl Zlvnotlsk v Praze XIL

Srdíčka 
kolečka

hemys.il
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Skutečnost je vždy 
složitá

Stávky, které již tak dlouho otřásají Fran
cii, které v poslední dobé sahaly až na samotné 
hranice občanské války a přes né, jsou nám 
z mnoha dOvoda nesympatické. V dobé, Kdy celá 
Evropa, a především Francie, se ještě nikte
rak nezotavila z následku války, kdy je všude 
o vše taková nouze, kdy se při vši technice, na 
kterou jsme bývali tak hrdi, nemůže tolik lidi 
ani do sytá najíst, ani obléknout, kdy nemá 
kde bydlet a nemá si čim v zimé zatopit, není 
třeba žádného zvláštního ekonomického vzdě
lání, stačí jen špetka zdravého rozumu k po
znání, že v tom všem může pomoci jen práce, 
prače a zase prače, pilná.Hvrdá, vytrvalá práce. 
A najednou vidíte, jak miliony lidi stoji a ne- 
délá nic, protože se nemohou dohodnout. A jsou 
to přece lidé téhož národa. Je to nový důkaz, 
že ne jazyky rozdčluji národy, nýbrž naše zlá 
vůle. Ne učit lidi esperanto je třeba, nýbrž učit 
je, aby byli skutečně lidmi, kulturními lidmi, 
a aby sí byli védomi, že kultura je více v dob
rém srdci, než v mozku napěchovaném vědo
mostmi nebo v estétském deklamováni. Lidé 
jako Babička nebo jako Jan Cimbura jsou kul
turní lidé, zatím co tolik lidí, kteří méli v ma
líku Kanta a Beethovena, byli barbaři. Béda 
yédě a běda uměni, nedělá-li z nás lidi lepšího 
srdce.

A tak jsme tedy stáli bezradní had kultu
rou Francie samotné, která po tak dlouhých 
svých slavných dějinách se jaksi z nich napros
to ničemu nenaučila a zdá se ani v budoucnosti 
nenaučí. Srovnávali jsme vše s poměry u nás 
« řekli jsme si. ovšem skromně, že snad u nás 
je to pícce lepši, že my se přece dovedeme 
snáze dohodnout i s komunisty. A tak nám vše
chny ty francouzské zmatky a Btávky připa
daly jen jako politický boj o moc, boj rozdmý- 
chaný hlavné komunisty. A přece, jak se zdá, 
nejsou věci tak jednoduché, ony stávky byly 
do značné nilry přece jen bojem dělnictva o sluš
né živobytí, a bojem, jak se zdá, oprávněným, 
jak se zdá, nutným. Vyplývá to z projevů ně
kolika hlavních zástupců francouzského katoli
cismu. Již před delší dobou jsme přinesli pro
jev o stávkách, pocházející ott kardinála paříž
ského, stejný projev učinil biskup lurdský, zná
mý svou vynikající účasti v odporu proti oku
pantům. nyni pak přicházi projev arcibiskupa 
loynského, kardinála Gerllera. jenž má titul pri
mas Gallie. Doufáme, že u nás nejsou organi- 
sovanl dělnici a jejich rodiny v tak těžkém 
hmotném postaveni, jak je liči kardinálovo pro
hlášeni. Víme však, že i u nás je míjoho a mno
ho bídy, kterou třeba přemáhat, víme také, že 
sobectví zůstává stále v srdcích lidských a je 
vždy ochotno plodit lnové nespravedlnosti. Proti 
němu je třeba býti na stráži a připomínat, kde 
je právo a kam vede bezpráví. ak.

Projet; kardinálův sni:
Nechci dělat politiku. Nikdy jsem ji ne

dělal a nechci proto začínat v době tak ne
klidné. Politika je záležitostí laiků, nikoli 
knězi. Kněz však mó kázat lásku a úctu 
k právu. Chtěl bych obrátit pozornost všech 
na jeden fakt a na jedno právo. Onen fakt 
je bída dělnického světa. Ono právo je právo 
dostat za svou práci mzdu, z niž se dá žit. 
Bida dělnického světa je mnohem větší než 
se všeobecně myslí. Nesmi se také zapomí
nat na bidu starců a drobných pensistů. Je 
mnoho matek, které padají pod tíží denní 
práce a nemohou nalézti nikoho, kdo by jim 
pomohl. Dnes je mnoho druhů bídy, ale pře
devším je bída dělníků. Nechceme stavět děl
níky proti zemědělcům a středním vrstvám. 
Ježíš Kristus přišel, aby sjednocoval a ne 
aby rozděloval. Pravím však těm, kdož ne
jsou dělníky: pozor, nezapomínejte na děl
nickou bídu. Bylřjste někdy v jejich bídných 
bytech, kde se tísní tolik nešťastníků? Se
tkali jste se s mladými lidmi, kteři by si 
chtěli založit domácnost, nenalézají však 
střechu nad hlavou? Viděli jste plakat děl
nické maminky, protože jejich děti měly hlad 
a ony nemohly jim dát jist? Vcítili jste se 
do zahanbení dělníků, kteři si nemohou opa
třit slušný oděv a slušnou obuv? Viděli-li 
jste všechny tyto věci, jistě jste pochopili. 
Neviděii-lnjste je, věřte těm, kteří je viděli.

V dnešních stávkách je také politika. Kaž
dý to ví. Ale je tam ještě něco jiného. Byli 
dělníci, kteři by byli chtěli stávkovat a pro
testovat tím proti nedostatečnosti svých 
mezd, nestávkovali však, protože si nemohli 

(Dokončeni na str. 2.)

Ne irascaris, Domine . . .
(Ke studentské adoraci ve čtvrtek před prvním 

pátkem v prosinci 1947.)

Skloněné hlavy ped vysokou rozložitou klen
bou kostela sv. Salvátora slyší jen z dálky hluk 
ulice. Přišli se Ti, Pane, poklonit studenti praž
ských vysokých škol, přišli s nimi i ti mladší, 
středoškoláci a teď tu kleči, chlapci 1 děvčata 
před Tebou v rozjímání nad tajemstvím příští
ho dne, jeho památky, jeho smyslu, jehož obra
zem je probodené Srdce.

Je jich ješté málo, Pane, ale přece dovedli- 
zaplnit tento dům Tvého Tajemství, dům, o němž 
lidská ústa říkají, že je studený a nehostinný. 
Rozjímají tu nad slovy nad jiné vzácnými, nad 
slovy svého arcipastýře, kteréhos jim poslal ty, 
Pane, ve dnech nejistoty a úzkosti, ve dnech 
nadějí a opět tvrdé práce. Zaposlouchali se do 
hloubky jeho slov, zamyslili se až na dno jejich 
smyslu s vděčnou pozorností dětí, nasloucha
jících otci. Ba, zdá se, že je dnes více než 
jindy snazší pochopit smysl lidského života, tak 
nicotného před tváři světa a tak nekonečné cen
ného před Bohem% Smysl lidského Života, vy
koupeného a vykupovaného na věky Krví, jež 
ani v jedné kapce nezůstala zachována v Srdci 
velikostí Oběti — smysl lidského života, ztrá
cejícího se pod lehkomyslným smíchem lehko- 
myslnějších dnů anebo olupovaného zákeřnou 
zlobou, vypočítanou až k vlasové přesnosti mí

Vzkaz českých a slovenských biskupů 
Čechům a Slovákům v Americe

Biskupově z Čech, Moravy a Slovenska na 
svých letošních biskupských poradách ve dnech 
17.—19. listopadu shromážděni, vzpomínali i na 
vás, naše krajany, rozptýlené v širých oblastech 
Nového světa.

Jsme hrdi na vás a vaši věrnost, s Jakou 
jste oddáni sv. katolické naší víře. Jsme hrdl 
tím více, že dovedeme ocenit vaši vytrvalost, 
Jež musela být osvědčena v mnohých nebezpe
čích. Kéž by to bylo vzorem a vzpruhou 1 pro 
naše katolíky!

Máte sice své biskupy, v jejich diecésích ži
jete a pracujete. Buďte jich poslušní a ctěte je 
jako své duchovni pastýře. Nicméně i my, 
biskupové z Československa, hlásíme se k vám 
Jako k těm, v jichž žilách koluje naše krev, a 
kteří svým životem dělají čest i našemu ná
rodu.

Děkujeme vám za všechnu pomoc materiál
ní, s jakou nám přispíváte v našich těžkostech. 
Děkujeme vám i za modlitby. Jimiž svou dobro
činnost provázíte.

sta a času. A na tuto váhu, jejíž jedna miska 
tragicky převažuje druhou, na tuto váhu života 
a smrti ne už v časnosti, ale v naprosté věčnosti 
chtějí tito mladí lidé, tito studenti položit svoje 
mladá srdce, chtějí je položit na misku milo
srdenství, na misku vyvažující bezútěšnost Tvé
ho stvořeni, slzavou i zpupnou zároveň.

Ne irascaris, Domine... Jaký div, že tuto 
nutnost, nad níž není přirozenější, nutnost tres- 
tu Tvého, jenž by se probořil celou šíři klenby 
lidské hluchoty a domýšlivosti, jaký div, že ji 
může zadržeti oběť člověka, prozářená smys
lem Oběti Tvé, Bože.

A tito dárcové, děti doby, jež vybízí ke 
srovnání s dobou příchodu Tvého, Pane, ochotni 
dát, zasvětit a obětovat už ne jen desátek podle 
Zákona, slyší z úst svého arcibiskupa slova o ve
selém dárci, jejž miluje Bůh, slova jakoby před
zvěst radosti pastýřů, spěchajících s dárky 
k jesličkám.

A dům Boží, prozářený tímto obětujícím se 
mládím se stává místem zasvěcení, jehož slova, 
přednášená ústy arcipastýře, vyznívají všemi 
hlasy. JeStě jednou se sklánějí hlavy před svým 
Stvořitelem a pak, jakoby na zdůraznění pří
slušenství a lásky k této zemi právě v této 
chvílí, zpívají všichni píseň prosby a naděje 
zakotvené v Bohu — „Svatý «Václave".

A v té písni bylo možno pochopit plnost tou
hy po Tvém příchodu, Pane. Ha.

Smíme-li za něco žádat, pak prosíme: Ne
dejte zahynout českému a slovenskému jazyku 
ve svých řadách. Učte své děti česky nebo slo
venský se modlit a v kostele zpívat. Hovořte 
s dětmi v rodinném kruhu v sladké naší mateř
štině. Naplňují nás obavami zprávy, jež dochá
zejí, že ubývá znalosti jazyka českého a sloven
ského mezi krajany. Víme, že je to zjev, vysky
tující se 1 u Jiných národů. Ale náš národ, po
čtem tak malý, nesmi ztratit nikoho. Vždyť 
1 vy patříte k nám — myslíme, že příslušnost 
k našomu národu 1 vám může být prospěšná. 
Neboť svéráznost tradic českých a slovenských, 
je bohatým přínosem pro kulturu jak u nás, 
tak v cizině. A kultura, kultura ducha — mě- 
la-ll vždy význam, má tím větší v naší zmate- 
rlalisované době.

Spojéhámo ná vás a žehnáme všem vašim 
pracení a snahám.

Za české I slovenské biskupy republiky 
Československé

f Josef, arcibiskup.

Nová encyklika 
o liturgii

(Pokračování.)

Objektivní a subjektivní 
zbožnost.

V liturgických úkonech a především v nej- 
světější Oběti oltářní je beze vší pochyby obsa
ženo dílo našeho vykpupeni a udělují se nám 
tam jeho plody. Ve svátostech a ve své Oběti 
pracuje Kristus každý den o naší spáse; neustá
le jimi zasvěcuje Bohu pokolení lidské a podává 
smír za jeho viny. Je v nich tedy obsažena účin
nost, již možno nazvat objektivní, účinnost, kte
rá skutečně činí naše duše účastny Božského ži
vota Ježíše Krista. Tedy nikoliv z naší, nýbrž 
z Boží síly v nich působí moc, která spojuje po
božnost údů se zbožností Hlavy a činí jl jaksi 
úkonem celého společenství. Z těchto jasných po
znatků vyvozují někteří, žp veškerá křesťanská 
zbožnost musí pozůstávat v tajemství mystické
ho Tčla Kristova, že netřeba nikterak prihlí- 
žeti k prvkům „osobním", neboli „subjektiv
ním"; ba dokonce soudí, že možno opomíjet! 
ostatní úkony zbožnosti, jež nejsou s posvát
nou liturgií úzce spojeny a jež se konají mimo 
veřejný kult. Je však zřejmé, že tyto závěry 
o dvojím druhu zbožností Jsou naprosto klam
né, záludné a zhoubné, i když principy, které 
byly svrchu vyloženy, Jsou zcela správné.

Zajisté třeba vyznávatl, že svátosti a Oběť 
mše sv. má v sobě samé vnitřní silu, protože 
jsou to úkony Kristovy, protože převádějí a roz
lévají milost Hlavy do údů mystického T^la; 
k jejich náležité účinnosti je však třeba, aby se 
přidružily správné disposice naší duše. Tak po
kud se týká Eucharistie, napomíná nás sv. Pa
vel: „ZkoušeJž pak sebe sama člověk a tak z to
ho chleba jez a z kalicha pij."

Splývání působnosti Boží 
a snahy lidské.

A proto nemohou v duchovním životě na
stat! žádné rozpory a protivy mezi působením 
Božím, které vlévá milost do duší k neustálému 
pokračováni našeho vykoupeni a mezi usilovnou 
prací člověka, jež musí hledět, aby dar Boží 
nevyzněl její vinou naprázdno.

Liturgická a soukromá mo d I i t b a.

Je nesporné, že liturgická modlitba, protože 
Je to veřejná modlitba vznešené nevěsty Ježíše 
Krista, vyniká důstojností nad modlitby sou
kromé. Ale tato vyšší důstojnost neznamená, že 
by mezi těmito dvěma druhy modlitby byl ja
kýkoliv rozpor nebo neslučitelnost. Protože jsou 
totiž oba prodchnuty toutéž snahou, splývají a 
skládají se v jednotu podle slov: „Všechno a ve 
všem Kristus", tentýž cíl oba sleduji, dokud 
v nás není vytvořen Kristus.

8 v é volné zavádénl novot.
Církev je zajisté živý organismus sestávají

cí z mnoha údů a proto se rozvíjí a rozrůstá 
i ve věcech týkajících se posvátné liturgie, při
způsobujíc se okolnostem a potřebám, Jak je 
doby přinášejí, je-li zachována nedotčenost je
jího učení. Nicméně je naprosto třeba odsoudit! 
nerozvážné podnikáni těch, kteří vědomé zavá
dějí nové zvyklosti liturgické, nebo se snaží ožl- 
vitl obřady Již zastaralé, které se neshoduji 
s platnými zákony a ustanoveními. S bolestí 8e 
dovídáme, ctihodní bratři, že se tak děje a to 
nejenom ve věcech nepatrných, nýbrž i ve vě
cech nejzávažnějších; někteří na př. užívají 
lidového jazyka při konání nejsvétější Oběti 
mše sv., nebo přenášejí některé svátečni dny 
Jinam, než jak byló po zralé úvaze ustanoveno, 
nebo konečné z platně zavedených bohoslužeb
ných knih vylučují posvátné spisy Starého zá
kona, protože je považují za nedosti vhodné a 
přiměřené pro naše doby.

Jazyk latinský a jazyk lidoVý.
Užíváni latinského jazyka, jak je v platnosti 

u velké části Církve, jest jasné a krásné zna
mení jednoty. Jakož i účinný lék proti jakému
koliv porušení správného učeni. Při mnohých 
bohoslužebných úkonech může ovšem používání 
lidové řeči býtl neobyčejně užitečné; nicméně 
může jedině apoštolská Stollco dovoliti toto po
užívání; a proto bez porady s ní a bez jejího 
schválení nesmí se zavádět! nic, co spadá do 
tohoto oboru.

Meze úcty k starobylosti.
Tytéž zásady třeba zachovávat!, pokud se 

týká pokusů, kterými se někteří snaží zavá
dět opět různé staré rity a obřady. Stará litur
gie zasluhuje zajisté úcty; přesto však nelze 
každý starý zvyk, jen proto, že se v něm zračí 
starobylost, považovat! za lepši a vhodnější, ať 
už sám v sobě nebo vzhledem b novým okol
nostem. I novější liturgické obřady zasluhují, 
aby byly uctivě zachovávány, neboť i ony vznikly 
působením Ducha Sv., jenž v kterékoliv době 
jo přítomen v Církvi až do skonáni světa; I ony 
jsou prostředky, jichž užívá vznešená nevěsta 
Ježíše Krista, aby jimi povzbuzovala lidi k sva
tosti a aby jim ji zprostředkovala.

Není moudré ani chvalitebné chtít vše svést! 
zpět k zvyklostem starých dob. Tak, abychom 
uvedli příklady, uchyluje se od správné cesty, 
kdo chce, aby oltář měl zase starobylou formu 
stolu, kdo naprosto vylučuje liturgická rouclia 
černé barvy; kdo odstraňuje svaté obrazy a so
chy z chrámů; kdo přikazuje, aby se na obra
zech božského Vykupitele, pnícího na kříži, ne
jevila muka, která trpěl, konečně kdo odsuzuje 
a odmítá polyfonlckou hudbu a zpěv, 1 když od
povídají normám vydaným Apoštolskou Stolicí.
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Skutečnost je vždy 
složitá

(Dokončeni ze str. 1.) *
dovolit přepych dni bez práce. Byli dělnici, 
kteří byli dohnáni ke stávce jakýmsi zoufal
stvím. Věděli, že budou trpět ještě vic, ale 
někdy se lidé z přílišného utrpení zblázni. 
Medici nikterak ospravedlňovat dnešní stáv
ky, cáci.k nim dodat trochu jasnosti a chci 
dodat upozornění: Běda těm, kteří sc oboha
cuji v době bídy. Běda těm, kteří hýří, dovo
luji si, co je napadne, zatim co mnoho mlá
deže zskrňuje podvýživou. Běda těm, kteří 
zavírají svá srdce nasyceným egoismem a vy
rábějí si falešné záminky k uklidnění svého 
svědomí. Díváme se s údivem, jak dělníci vy
máhají svá práva. Předkládají je někdy ná
silně a v duchu nenávisti. Toho je třeba hlu
boce litovat, ale možná, že by se to nestá
valo, kdyby’ tato práva byla bývala pochope
na. Politika z nich dělá často nástroj k dosa
ženi svých vlastních cílů. Někteří pak, využí
vajíce této nekalé politické methody, chtěli 
by odmítnout všechny dělnické požadavky. 
Zapomínají, že by’ dělnici nebyli přijali ko
munistickou diktaturu, kdyby byli nalezli 
jinde v dostatečném počtu a s dostatečnou 
orgar.isací ipuže opravdu rozhodnuté hájit 
jejich zájmy. Je pravda, že mezi dělnickými 
požadavky je takřka všechno. Jsou však 
mezi nimi i požadavky naprosto spravedlivé. 
V každém případě jeden z nich je* tak důle
žitý, že každý pracující má' nejen právo, 
nýbrž povinnost je předložit. Míním tím 
mzdu, dostačující k slušnému životu. Nevim, 
jak vysoko je třeba tuto mzdu stanovití, ale 
právo na ni je právem neúprosným, kterého 
se dělník nemůže vzdát. Je-li nucen nouzi 
nebo strachem z většího zla přijmout mzdu 
nižší, stává se oběti nespravedlivého vyko
řisťováni. Je třeba, aby to bylo známo. Není 
to pové učení. Je to učení, vyložené Lvem 
XT1Ï. roku 1891 v encyklice Rerum novarum. 
Všichni, kdož zaměstnávají dělníky (stát., 
nebo soukromý podnikatel), jsou povinni dá
vat jim mzdu, dostačující k slušnému životu. 
Jinak dělníka okrádají a - jsou povinni po- 
skytnouti mu náhradu. Sv. apoštol Jakub 
napsal o této věci: „Mzda, o kterou jste při
pravili dělníky, kteří žali vaše pole, volá proti 
vám a křik ženců, dolehl k uším Hospodino
vým.“ -Toto právo je tak neúprosné, že zá
konná ustanovení, která “by ód něho dlspen- 
sovala, nemají platnosti ve svědomí.

Opakuji: každý podnikatel (stát nebo 
soukromé podniky) je povinen dávati dělní
kům mzdu, postačující k slušnému životu. 
Jen naprostá nemožnost by’ mohla dispenso- 
vat od této povinnosti.

Naproti fomu.se namítá: zvýší-li se mzdy, 
zvýší se i ceny životních potřeb a dělník ne
získá nic.

Neříkám, že je třeba zvýšit mzdy. Ne
jsem ekonomem ani finančníkem. Říkám: je 
třeba, aby dělník dostal mzdu, postačující 
k slušnému životu.

Naproti tomu se namítá: vaše prohlášení 
pobouří dělníky proti zaměstnavatelům.

Neříkám, že zaměstnavatelé jsou vinni. 
Mnozí podléhají proti své vůli strašnému 
hospodářskému tlaku. Nechci vymezovat je
jich odpovědnost. Říkám toto: Nesmíme ni
kdy pasivně zůstat stát před nespravedlností.

Srdce liturgie
(Vvsvětlivkv k článku z č. 49.)

Je jisté, že liturgie, hlavně mše svaté, se 
stala pro mnoho křesťanů šablonou, přikiasou. 
nikdv však oběti, iakou má mše svátá být pro 
každého. Přičiň tohoto výsledku ie mnoho a 
nutno ie hledat v minulosti. Lid 14. století ieště 
na oř. velmi dobře rozuměl mši svaté. Ale 
pozdéii nastává změna. Husité vvtvkají kato
líkům nesrozumitelnost mše sv. Nastává horlivé 
překládáni mešních textů do češtiny. A přece 
to není nic platné, přichází Juterárstvi. aby se 
sooiilo s dohasínaiícim utrakvismem. Přichází 
další doba, doba obnovy katolicismu, přichází 
opět latinská mše svátá. Lidu se dávaii české 
pisně a dovoluje se mu zpívat při mši svaté 
česky. Pří zpívané mši sv. hlaholí latinské kůry 
různých bratrstev, hudba ralskv hraie a lid má 
latinskou mši svátou, ale latina mu nevadí, 
kouzlo hudbv a zpěvu umi nahradit a ošálit. 
S takovým způsobem isme vydrželi Dřeš 200 let 
a nyněišf zkomíraiici stav duchovní hudby 
svědčí o tom. že isme na konci barokního dozni-, 
váni a isme si zároveň vědomi toho, že musí 
přilit něco jiného, nového. Ale nesmíme si 
myslit, že teď přiide nějaká hvperreforma. fak 
se o ni píše třeba v souvislosti s novým žaltá
řem. Reforma liturgie nespočívá v nových na
řízeních Rima. To ani nečekejme. Rim v těchto 
věcech iiž dosti promluvil. Reforma liturgie 
musi začít v nás Samých, od nás. Podstata li
turgie nespočívá v nových reformovaných ob
řadech. ale spočívá ve společném prožívání mše 
svaté s knězem. Aby se toto soužití kněze s vě
řícími uskutečnilo, navrhule pisatel KBH recito
vanou mši svátou. Upozorňuji, že recitovanou 
nebo sborovou mši svátou praktitkuie iiž mnoho 
farních osad s různým výsledkem. Jedním po
učením ie. že sborová mše sv. musi být totožná 
se slovy mešního textu a nemá se od něho od
chylovat Odchýluie-li sc totiž, zvídavější věřící 
pozdéii vytknou, že modlitby sborové mše sv. 
vlastně neisou přesné modlitby mešní. Tolik ze 
zkušenosti. Jen bv si bylo přáti. abv se nové 
sborové mše sv. netiskly, dokud se nedospěje 
jednoty textu. A k té se dospěie ied.ně tím. když 
sbor, mše sv. bude souhlasit s textem liturgic
kým. Jinak bv sbor, mše sv. bvla výkladem nebo 
rozmělněním posvátného; textu. Při používáni 
sborové mše sv. musíme dáti pozor, aby nebvlo 
v tom vidětl něiaké nové obřadnictvi. nýbrž ien 
pomůcku k prohloubeni chápání mše svaté — 
oběti.

Problémem u nás zůstane navždv zpěv při 
mši svaté. Přizneime si. že lidový zpěv při mši 
svaté byl kdysi pro, široké vrstvy nových kato
líků také reakcí na pronikající protestantismus. 
Ale ani nyni se nemůže lidový zpěv odhodit. 
P. Braito by nám právem vyhuboval. Lidový

Země, ve které dělnici nedostávají mzdu, po
stačující k slušnému životu, je ve stavu hří
chu. Dnešní problém není pouze problémem 
mézi zaměstnavateli a zaměstnanců Celý ná
rod má chápati svou odpovědnost, aby zavedl 
opět spravedlnost.

Mluvím-li tak. nedělám politiku, nýbrž 
vykládám morálku. Morálka někdy uvádí po
litiky do rozpaků, ale každá politika, která 
by se chtěla obejít bez morálky, skonči ve 
zkáze. Nebude sociálního míru, dokud nebu
de sociální spravedlnosti. Pius XII. si zvolil 
za své heslo: „Mír je dílem spravedlnosti.“

Chce-li křesťan posuzovat dnešní události, 
nemá nikdy zapomenouti na fakt bidy, ani 
na právo na mzdu, postačující k slušnému 
životu. 

zpěv — myslíme mešní píseň — prohlubuie ob
sahově náš vztah k mešní oběti. Ovšem cnce-11 
některý věřící přistoupit k podrobnému pocho
peni mše svaté, nemůže zpívat, poněvadž kněz 
pro zpěv nečeká. V tom tkvi naše specielně 
české dilemma, iehož otázkou ie. iak spoilt účast 
na mši svaté knězově, aniž bych opustil spole
čenství věřících pro zpěv a společenství kněze 
pro mešní modlitbv. Je sborová mše sv. šťast
ným vyřešením?

Lépe se mše svátá sleduie na pomalejší zpí
vané mši svaté A také ie viastně lidovější, více 
než bv se zdálo. Nemělo bv být kostela, kde bv 
věřící neodpovídali na pozdravy kněze. Stačí 
krátké vysvětleni. Na mnoha mistech se lak iiž 
děie. A dojem ie velmi krásný. Nikdo nebude 
hubovat na několik latinských slov. V nvněiší 
době zvlášť se dostává cti všemu, co ie všude 
stejné. Nezapomínejme, že isme světovou Církvi. 
Jednota těší. To se nejlépe pozná v cizině. Jsme 
všude doma. Nebuďme konservativ« ani v tom. 
že bychom žádali pro zpívanou mši svátou ien 
český zpěv. Rim v této věci promluvil. Nemluv
me o usu immemorabili. když takotjý »usus« ie 
proti jasnému nařízeni. Myslím, že'práce naše 
by získala větší požehnáni. Boži, kdybychom šli 
po cestě pravé. Nesmí se ovšem lidu nic před
kládat bez trpělivého vysvětlováni.

Snad fako dodatkem bv se mohlo uvažovat 
o pravém obětováni — oféře. která velmi po
máhá zvýšit obětní charakter mše sv. Děie je 
tak dosud u nás na více mistech. že na př. při 
zádušní mši sv. při obětování věříci-pozůstali 
přinášejí průvodem kolem oltáře svíce k oběti. 
Překrásný zvvk. Zdánlivá maličkost. Mohlo by 
se snadno uvažovat též o obráceni oltáře k lidu. 
Rubriky misálu s tim dosud počítají. — Je tedy 
vidět, že problémů a cest iak lidem přiblížit 
oltářni obéť. ie velmi mnoho. Ovšem zásadou 
musi zůstat: za každou cenu se držet předpisů 
Církve, nikdv néodbočit a pak nezapomínat, že 
duch to ie. který oživuie.. podobně jako mše sv. 
ie platná; l když iý slouží přesně mladý kněz 
nebo nepřesně, ůlíonv si ulehčuiici nemocný 
nebo starý’ kněz. Bylo by též dobře, aby otázky 
tak delikátní, zvláště v oboru liturgie, nebyly 
řešeny ve veřeiném časopise, nýbrž spíše sou
kromou píli a snahou kněži i laiků zanícených 
pro věc Boži. Nevadilo bv ani svolat poradu zá
jemců jako přípravu na obnovení liturgických 
týdnů na Slovanech. Těchto několik řádků má 
být podnětem.

Václav Kuthan. 
farář

a referent liturg: obnovy APÜ.

R. M. Dacik O. P., Prameny duchovního 
života. Krystal, Olomouc 1947.

Nad touto knihou si musíme uvědomiti, že 
je dokončeno velmi záslužné dílo: celá theolo
gická soustava v duchu sv. Tomáše, jak ji pro 
českého čtenáře zpracoval P. Dacik, soustavná 
věrouka, mravouka a nyní 1 theologie asketic
ká a mystická. V době, kdy se mezi vzdělanými 
laiky probouzí zájem o soustavné studium theo
logie v přístupné, byť ne „populární" formě, je 
dílo Dacíkovo cenným přínosem. — Hlubší du
chovni život je nutnou - podmínkou plodného 
apoštolátu. „Prameny duchovního života" o něm 
podávají ucelený přehled a usnadňuji v něm 
správnou orientaci. Proto by se ani prakticky 
zaměřeni katolíci neměli dispensovati od vážné
ho studia tohoto raženi. A. H.

Pravidelné české a slovenské vysílání vati
kánského rozhlasu. Vatikánský rozhlas bude 
mít nyni také pravidelné české a slovenské vy
síláni, a to každé pondělí, středu a pátek v 19 
hodin na vlně délky 31,06 m — Kc 9660. Vysí
láni začne v pondělí dne 22. prosince t. r.

Ctěte životopis nynějšího papeže 
od O. Waltera:

Pius XII. Život u osobnost
Přeložil Jan Zahradniček. Stran 280, 14 
str. obrazové přílohy. Cena Kčs 96,—, 
v původní vazbě podle návrhu arch, 
štorma Kčs 126,—. U všech knihkupců. 

Edice AKORD, Brno, Běhounská 22
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Pius XL a Pius XII.
1 (Z nového životopisu.)

Mnozí ijivslell. že si PgceUi dá po své volbě 
jméno Lev XIV. neboť v mnohých rysech je po
vahově přibuznv humanistovi Lvu XIII. Ale on 
se nazval Piem XII.l Neříká to dost? Sotva 
který kněz má tak vyvinutý cit pro katolickou 
čest jako nový papež. Tak veijjj iemnocit- pro 
důstojnost C.nkve a její právat Pro Církev jako 
matku a vůdkyni lidstva. Je svrchovaně zása
dový. V oněch duchovních mezistupních, kde je 
možno ještě vyjit v ůstretyt kde může být ještě 
něco zachráněno, zajisté, tam je přístupný a po
volný. Ale ve všech podstatných věcech stává sa 
neúprosným. Tvrdý jako Pius XI.. ač jsou oba 
papežové povahově '.ak rozdílní. Když se tedy 
hovoří, že bude neidemokratičtějšlšim papežem 
Církve, jsou to slova — svévolná slova. Pius XII. 
byl vždycky mužem autority, které sám Plus XI. 
sloužil vždycky s bezpodmínečnou věrností. A on 
sám bude neobyčejné pevný v zdůrazňováni cír
kevní autority. Pius XI. byl prudší než Pacelli — 
byl papežem, který doved! bouchat do stolu. 
Pius XII. bude ovšem měkči mtaějši ve formě. 
Ale link Pia XI. povede dále, neboť jiná linie 
pro papežství vůbec neexistuje. Je to neznalost a 
nevědomost chtít od něho očekávat něco jiného. 
Pius XI. byl horolezec, násilná povaha, smim-li 
se tak vyjádřit — Pacelli je vyrovnanější...!«

Prelát se divá zamyšleně z. oken místnosti. 
Večerní slunce žhne ohnivě nad stověžatým 
nádherným Římem. Pomalu vstává, podává mi 
na rozloučenou ruku a říká:

»Ale nezapomeňte na jednu věc, milý příteli: 
Třebaže ie Pius XII. tak neúprosně železný 

sám k sobě a ve svém vysokém úřadě pro Cír
kev. jeho celá bytost dýchá vzácně hlubokou 
ddbrotou. zvláště vůči chudým a utlačovaným! 
Také v tom se podobá velikému Piu V., u kte
rého mívali chúdl lidé vždycky přednost u audi
ence. Nezná těžké sociální problémy jenom na 
základě svého vzdělání, že spolupráce s papežem 
na encyklice »Quadragesimo anno« a ze své velké 
zkušenosti y.ěta kterou zvláště v Německu pro
hloubil — ale i sám jako kněz a kardinál státní 
sekretář — mohu vám to jisfí řl$_ — rozdal vše
chno chudým! Ale v úplné tichosti a aniž se 
o tom někdo dověděl. A ujišťuji vás —»šlo o vel
mi vysoké sumy!«

Hlas Msgre Greogrianiho zni zvlášť dojatě.
Hluboko se skláním nad rukou prelátovou...

»Vánoce bez knihy — jako den bez slunce«.

KNIHKUPECTVÍ M. ŠTĚRBOVA, 
PLZEŇ V., Nádražní U

Vám dodá dobré a hodnotné knihy pro 
détl i dospalé.

Velmi krásný katolický film
Pod tímto titulkem píše P. Paul Doncoeur. 

S. J., velký francouzský znalec filmu, z Holly
woodu. kde právě dli íako poradce Dři výrobě 
velkého filmu o Panně Orleánské.

V listopadu wide odsud skvělý film Johna 
Forda: Uprchlík. Zakládá se na románu Graha
ma Greena: Labyrintové cesty (známém v Evro
pě pod titulem: Moc a sláva). Obsah ie známý. 
Je to historie jednoho mexického kněze, pro
následovaného policii pro íllegálni náboženskou 
činnost, ienž ie nakonec zatčen a zastřelen. 
Greene obtížil svůj obraz křiklavými barvami 
a jeho kniha ie bolestná. Kdo chce nochooiti 
ieho úmysl, musi si. myslím, připomenout! báseň 
Francisa Thompsona: Hledač nebe.

Prchal isem před nim nocemi a dny: 
prchal isem před nim branami roků:
prchai isem před nim cestami labyrintovými, 

a poslední verše:
Já isem ten. kterého hledáš:
odpuzoval jsi lásku od sebe. kdvž jsi

• odpuzoval mne.
Greene popsal onen temny labyrint, v němž 

ubohv kněz, znenáhla upadající následkem ži
vota štvanéhů zvířete, který vede, se oddá pití 
a padne s jakousi ženou, kterému však Ide Bůh 
v patách. Utíká, skrývá se. ie chycen a zase 
unikne a pokaždé, kdvž ho volaii k ubohým 
křesťanům bez kněze, vydává se v nebezpečí. 
A tak iednou při vykonávání svého kněžského 
milosrdenství padne definitivně do rukou policie 
a ie zastřelen: »Není větší lásky než dát svůi 
život!« Kniha konči milosrdenstvím Božím, kte
ré konečně triumfuje v této duši, jež nikdy ne
popřela ieho lásku a sloužila svému Bohu.

Nechci však mluvit o knize, nýbrž o filmu. 
John Ford, praktický katolík, byl uchvácen čet
bou Greena. vypustil však celou děsivou strán
ku románu, kterou ostatně nemožno zfilmovat. 
Jeho Uprchlík ie kněz, věrný celému svému 
kněžskému životu, chudý, přísný k sobě, velko
myslný. ienž ide vstříc smrti Pastýře který se 
obětuie za duši hříšníka, iiž přináší odpuštění. 
Kdvž rozmlouvá mezi čtyřma očima s policej
ním poručíkem, dosahuie konfrontace dvou

< 

ideologií: křesťanské a materialistické, velmi 
velké mohutností. Rozmluva ie rozhodující. 
Tento kněz, ienž ie bázlivý, ustrašený, ienž 
nemá nic z hrdinů legendy, si wnutil úctu své
ho nepřítele. Rozmluva, ve které se střetávají, 
zaslouží, aby byla reprodukována nezkráceně. 
Je to ieden z neikrásněiších kusů moderní 
aoolagetiky. jaký znám. Poručík, ienž dá kněze 
za časného rána zastřelit, ie zprvu plný sar
kasmu. Znenáhla však ie přemáhán upřímnosti 
a vznešenosti odsouzencovou. Kdvž konečně mu 
navrhuie. abv zachránil svůi život tim. že zapře 
veřejně svou víru, kněz vítězi. Důstoinik pro
zradil svůi vnitřní zmatek: »Je to Bůh. vím to. 
Jei nenávidíte ve mně. ne člověka. A protože 
nemůžete zabit Boha, chcete na mně. abvch vám 
pomohl a abvch iei zabil pro vás svým odpadem. 
Ne. pane poručíku. nespoléhejte se v této věci 
na mne.« Důstoinik čiti, že ie přemožen, ačkoli 
to nepřizná. Ráno se dá pod iakousi záminkou 
zastupovat! oři veleni popravčí čety. A kdvž za
slechne výstřel, nemůže se ubránili, aby se né- 
zachvěl a nepoznamenal se kradmo na prsou 
křížem. Závěrečná eoisoda ie úchvatná. Chudí 
křesťané isou shromážděni taině k modlitbě. Je 
to temná katakomba: najednou někdo tluče na 
dveře. Jedno dítě ide otevřít Na prahu stoií 
muž. »Kdo jste.« ptá se dítě. »Jsem nový kněz.« 
odpovídá neznámý.

V poznámkách praví J. Ford, že toto drama 
ie nad časem a prostorem, že má své kořeny 
v dobách biblických a obnovuje se takřka všude 
na světě. Bohužel, ie to příliš pravda. Uprchlík 
ie mnohem vic než episoda mexické historie. Je 
to odvěká látka představující kněžství iako mu
čednictví víry a lásky.

Dva dny u Benediktinů 
ve Skotsku

Je nás šest — tři z Prahy a tři z Brna. Od 
21 od 26 let — všichni wsokoškolácl a stolíme 
na mostě, vedoucím přes řeku Bougger. asi 12 mil 
za městem Dingwall. Cestujeme autostopem, kte
rýžto způsob dopravy ie ve Velké Britanii no- 
važován za velmi slušný a nám takový názor 
jenom vyhovuje, jelikož ,emáme mnoho peněz, 
ale zato chceme mnoho ýfdět. ,

Jsme rozděleni do 3 skupin po dvou a stojíme 
ve vzdálenosti asi 200 metrů od sebe. Jim po
meranč a vzpomínám na nejmenšího bratra, jak 
bv si asi na něm pochutnával. Silnice ie v bez
vadném stavu, jako ostatně všechny ve Velké 
Britanii, počasí nám přeje a frekvence ie dobrá 
— co jiného si může český student-autostopař 
přáli Netrvá dlouho a již sedím v pohodlném 
osobním voze, kouřím cigaretu, kterou mi nabídl 
majitel vozu, lékař z Northbridge a veze mne do 
Innvemess. Dojemná jsou ieho slova o tom. iak 
nemůže zapomenouti na naši leteckou pomoc v r. 
1940. Chválí nás a konči svou konversaci u čile 
prostě ale upřímně: »Mám . vás. Čechoslováky, 
rád.« (Jenom musim dodat, že mne zavezl z pil
nosti 17 mil za Innvemess. jelikož jsem mu sdě
lil. že chci ještě za světla dorazit do města Fort 
Augustus, ležícího hned u jezera Loch Ness.)

Překvapen ochotou a přátelským chováním 
mého dobrodince, stál isem za chvíli přímo 
u shora zmíněného jezera. Krása, iaká se tu 
skýtá lidským očim. je nevypsatelná. Naprosto 
čistá voda. — po dlouhá desitileti si vymlela 
břehy, které jsou divoké, nádherné kopce čni 
přimo z vody — ano. právě tak isem si to ně
jak představoval před 12 lety, když isem slyšel 
o obludě z Loch Ness. K svému velkému překva
peni isem li však »neviděl«. »Vidět ji může ten. 
kdo vypije 4itr Whisky.« bylo vysvětleni, kte
rého si ml dostalo od mistniho rybáře. Opáieie 
se krásou, kráče! jsem k bývalému pevnostnímu 
městu Fort Augustus. Italské nebe, skotský 
vzduch, harmonie barev na stráních kopců a je
jich odraz ve vodě, tuto krásu jsem měl před 
očima .po celou cestu.

Ve Fort Augustus jsem vyčkal příchodu 
kolegů a po šťastném opětovném shledáni isme 
přišli k názoru, že bychom se měli podívat 
po nějakém noclehu. Vyslali isme dva (angličti- 
náře). aby se šli pozeptat do dvou místních ho
telů. Ani v jednom, ani ve druhém však nebvlo 
místa — Angličané 1 Skoti hodně cestuji. Maji
telka hotelu Augustus nám však dala dobrpu ra
du. abychom se šli pozeptat do nedaleko stoiiciho 
opatství.

Tento její nápad nás velmi překvapil, ielikož 
jsme se nedomnívali, že by v takovém malém 
městečku mohlo býti opatství. Dodali jsme si 
odvahy a přistoupili isme k velkým vratům krás

né budovy. Přišel nám otevřít tráter a seznav, co 
si přejeme uvedl nás do hovorny, kam se asi za 
10 minut dostavil sám pan opat. Starší, šedivý 
pán. vznešeného zjevu, s milým úsměvem na tvá
ři. Vyptával se. odkud přicházíme, co podniká
me tak daleko na severu Skotska, iak se nám 
libí Velká Britanie aid. Po této malé konversačni 
čtvrthodince nám každému dal přikázat leden 
pokoj. Po večeři jsme se soustředili v pokojíku 
v prvním poschodí kde nás navštívil sám pan 
direktor opatství. Vysvětloval nám všechno po
drobné. »Opatství, kde právě bydlíte, ie bývalá 
stará pevnost Skotů proti Angličanům. Pochází 
z roku 1725. V minulém století zakoupili tuto bu
dovu Benediktini, kteří zde dnes vykonávají 
pěkný kus práce. V budově opatství ie totiž zří
zeno také gymnasium (Britové mají školu dru
hého stupně) s chlapeckým ‘nlernátem. Sám vy
učují na tomto gymnasiu. Ve školní kapli (je 
to však velký kostel) máme největší varhanv 
Skotska (4600 píšťal) Však si to zítra všechno 
prohlédnete.« Jeho neobyčejná vzdělanost, lás- 
kyplnost a ochota byly dobrým předpokladem 
pro dlouhotrvající zábavu....

Přišli den ráno bvla neděle. Vstal isem o sed
mě hodině rann. Oblékl isem se a prohlédl jsem 
si celou budovu Všude čisto, útulno a naprostý 
klid — jako kdyby tam těch 60 hochů ani ne
bylo Nejhezčí doiem však mám z návštěvy ko. 
stela Velmi hezký, čistý. > čelný, moderně řešený 
a s láskou opatrovaný Při hře místního varha
níka na pětimanuúlové varhany isem ani nedý
chal: krása, v pravdě božský nástroj. Jejich sta
vitel z Glasgowa opravdu si dal záležet — jistě si 
byl vědom, že budou sloužit k oslavě Boha. 
V 11 hodin isem byl na zádušní mši svaté, kte
rou sloužil dánský biskup. Hoši z gymnasia zpí
vali zádušní pisně latinsky (velmi sympaticky 
se vyjímala latina ve výslovnosti těchto Angli
čanů). Uvědomil jsem si v omto okamžiku silu 
římské liturgie, která spojuje všechny národy 
v lednu rodinu. Připadal jsem si u sv. Jakuba 
v Brně.

Po krásných bohoslužbách, kterým isme byli 
přítomni všichni (jeden z nás byl vyznání čes
koslovenského) isme se rozloučili s panem opa
tem a s panem direktorem, který nám s pravou 
kněžskou přívětivosti mával od vrat opatství na 
cesto k Fort William.

fomu.se


Svěceni neděle
Přemnohým je naše svěcení neděle nepocho

pitelné. Někteří to pokládají za prázdné lpěni na 
liteře zákona; j.ní za projev zpátečnictví, jiní 
v tom vidi prostředek, jimi kněžl ohlupuji lid; 
jiní důkaz zmaterialisováni duchovních povin- 

. nosti a tuhli ca úpadek vnitřního života.
Jíy tylo názory šnuihem zavrhujeme, protoie 

je pokládáme za projev neznalosti anebo za pro
jev zloby. Zdá se však, že bychom sj měli 
všimnout, že tyto příčiny nejsou jediné; Že mnozí 
lidé i dobré vůle, nedovedou pochopit naše počí
náni; neberou nás v tom vážně. protože se jim 
zdá, že si vedeme jako tvrdohlavé děti.

A tak bude dobře se zamyslit, proč tomu asi 
tak je u těch, kdož nás pozorují. Především se 
zdá, že jsme jim neřekli jasné a plné, oó nám 
při svěcení neděle jde. Ze tu nehájíme nějakou 
tradici, která již nemá smysl, nýbrž že k tomu 
máme velmi vážné důvody. Že totiž uznáváme a 
vyznávájne Boha za absolutn.ho Pána svého ži
vota, kterého sluší poslouchati vic než Mi — 
a to ne in abstracto, nýbrž in concreto. Ze totiž 
svou vnitřní i vnější věrnosti jsme se rozhodli 
plnit přikázáni Boži. Ze nám především jde o to, 
aby se nejednalo s Bohem jako s někým, kdo 
neexistuje, kdo je mimo reálný život a jeho po
vinnosti. Že jsou povinnosti k Bohu ještě reálněj
ší než ty, které druzi za takové považují. Ze je 
kone^uč občanskou bezohlednosti, s naprostou 
nedbalostí a přezíráním vážnosti náboženského 
života, disponovat dnem, který dává věřící Bohu. 
Víms dobře, že můžeme a kdy můžeme i v ne
děli. pracovat, neboť nejsme zákoníky a farizeji. 
Ale jde nám o princip, a sice velice vážný, aby 
tu bylo počítáno s Bohem Jako se skutečností: 
a ti, kdo s ni nechtějí počítat, aby aspoň počítali 
se skutečnosti druhou, že jsou tu lidé, kteři Boha 
uznávají a vyznávají.

Ale toto říci — to nestali. Představme si, zda 
by bylo vůbec možné, aby naši protivnici takto 
jednali, kdyby pás viděli světit neděli cele, oprav
dové, s hlubokou vážnosti. Dovolili by si nám se 
posmívat f Oni se nám posmívají a nás nechá
pou, protože my jen »chodíme do kostela«, do
táže my den Páně vlastně nesvětime. A lu jsme 
u nej závažnějšího důvodu. Je to především naší 
vinou, že nedále upadla u nevěřících v neúctu.

Musíme přestat »chodit do kostela«. Musí
me neděli světit. Světit. znamená vejit v ztoý 
styk se svátým, prožit obcování svátých, připra
vovat své posvěceni, přijmout za své Boži 
myšlenky a Boží závazky.

Musíme přestat »chodit do kostela», neboť 
chodíme do divadla, na koncerty, na kopanou. 
Ale v chrámě se musi obnovit starokřesfanské 
pojati syna&e, spolukonání. Zde vykonává křes
ťan svůj nejvznesenějši úkol — spoluobětuj# 
Beránka, slaví jeho vtěleni, narozeni, ukřižování 
i zmrtvýchvstání. Zde se stává hostem Božím. 
Ano, tu je vše: jestliže nevyvrcholi křesťanovo 
účast na mši sv. ve sv. přijímáni, zůstane neděle 
jen chozením do kostela. Tu se rozhodne, zda 
budeme neděli opravdu světit. Tu se rozhodne, 
jak řekl významné sv. Otec při zdůrazněni svě
cení neděle, zda zůstane svět křesťanským nebo 
ne, Josef Zvěřina.

Kdo zná republiku Salvador? Kdo ví něco 
o jeji velikosti a jejich dějinách? Kdo tuši něco 
o jejim významu v dnešním světovém děni? 
Salvador je maličký středoamerický stát u Ti
chého oceánu. Jeden italský siovnik jej docela 
klidně jmenuje uaa republicheita — republlčka. 
Má rozlohu 34.000 čtv. km a 1.550.000 obyvatel. 
Převážně zemědělství, káva, kukuřice, cukr, ta" 
bák, íazolA Hlavni město, jehož jméno se nás 
křesťanů dojemné dotýká: San Salvador -r- Svátý 
Spasitel. Na znaku salvadorském je datum: 5. 
záři 1821. Pod n.m slova: Dios. union, libertad 
(Bull, jednota, svoboda).

R. 1821 se středil Amerika, tehdejší španěl
ská kolonie, odtrhla od mateřské země. R. 1839 se 
odtrhl Salvador od stá.u Guatemala a vytvořil 
samostatnou republiku. Po dvaceti letech uza
vřel se sv. Stolici konkordát. Katolické nábožen- 
s.vl bylo prohlášeno za 'státní náboženství. Bis
kupové máji svobodné řizani církevních ústavů 
a bravo dohližeti na všech.iy školy, pokud se 
týče jejich učeni a mravů, rovněž tak máji prá
vo censury knih, při čemž pomáhá stát. Kněz* 
stvo a lid mohou udržovati svobodné spojeni 
■s papežem. Po první světové válce vyznamenal 
Benedikt XV. presidenta republiky Salvadorské 
křížem sv. Řehoře v uznáni jeho věrnosti ve 
víře. Nedlouho potom jmenovala vláda stálého 
zástupce u Vatikánu. Před několika dny ode
vzdal novv vyslanec republiky Salvadorské své 
□ověřovací listiny. Při takových příležitostech 
mívá sv. Otec řeč. ve které pronáší své názory 
k světové situaci. Protože tedy Salvador je je
nom republička. zdálo by se. že Pius XII. po
zdravil nového vyslance salvadorského ie:i krát
kou řeči. Nebylo lomu tak. Pro papeže neni žád
ných bezvýznamných států. U Boha a jeho ná
městka na zemi nlatí Indiáni středoamerických 
státečků stejně jako Patriciové věčného města. 
Papež nepozdravi! zástupce sředoamerické re
publiky pouze krákou promluvou. Použil naopak 
této příležitosti, aby malým a středním státům 
ukázal, jak mohou spolupracovali na dile světo
vého usmíření. Pius XII. se vyslovil o OSN. Jeji 
působení bylo dosud spíše zklamáním a pokoře
ním. Zdá se. jakoby nyni nemohla nijak rozhodně 
přísnět k usmířeni světa. To však neni důvodem 
nepoužit možností mluvit k světové, veřejnosti, 
které se naskýtají právě skrze ni. Je úkolem 
právě malých států dát na řečnické tribuně OSN 
zaznít hlasu rozumu a spravedlnosti. Toto vy
zvání malým státům, veřejně vystoupiti pro prá
vo a lidskost, upominá na ono místo z dopisu

Kdyby svátý Pavel přišel dnes k elektrárně 
Dostavené na okraji vvsoké údolní přehrady, 
prohlížel by si se zájmem hráz vytvářející ne
dohledně dlouhé iszero/ pak bv si prohlížel 
transformační stanici vedle vlastni elektráren
ské budovy a konečné by vkročil dovnitř a ob
divoval bv s velkým záimem prosté vnější linie 
turbogenerátorů taiemně bzučících. Zkoumal by 
neiorve. co kterv stroj a zařízeni znamená, 
k čemu slouží a všechno toto jeho hloubáni by 
ovládala duševní dominanta jeho typicky a vý
razně apoštolského života, dominanta vtělená 
v otázku vnitřní, otázku nevyslovenou, ale tim 
hlouběji iei zasahující: otázka: který z těchto 
gigantů hlásá neivýraznéii Krista?

Je to snad lidsky nekonečné množství vod. 
jejichž sila ie zkrocena betonovou zdi. na kterou 
ie projektant tak hrdý a ke kterému se hlási 
s touže hrdošti každý z dělníků, jenž pomáhal 
tuto stavbu uskutečnití? Je to snad utaiená 
energie, kterou osvobozuiici myšlenka inženýra 
spoutala za cenu oběti tisíců dělnických rukou, 
abv sloužila k požehnáni celému kraii? Nemu
sely i Kristovy ruce býti rozedrány hřeby, ne
musel -i on ÚDěti nod nákladem křiže. nemusel 
dokonce padnout!, ve službách svého neicn du
chovně. nýbrž i fvsickv nade vše těžkého dila? 
A to vše iedině proto, abv mohl vytvořiti vskut
ku a v plném slova sinvslu nekonečný reservoir 
milosti, které čekaii na lidstvo, na každého, i na 
Tebe, inženýre, i ha Tebe, dělníku. Křiž ie vskut
ku onou betonovou hrázi, která iimá moře 
energie, čckaiici na využiti námi. Radujte se 
inženýři a dělnici, konali jste a konáte dílo. je
hož plán i uskutečněni, iehož myšlenková kon
cepce i bolestnou práci vykoupené uskutečněni 
jest íen lidskou obměnou toho, co se slalo na 
Kalvárii. Vždyť nevědomky hlásáte utrpěni a 
spasitelské dílo šatného Krista!

Nebo ie obrazem Tvým. Věčný a vždy časový 
můi Spasiteli, neutuchající aktivita turbogene
rátoru? Vzdvl! neustále musi černali vody 
z moře přehrady, aby do pohybu uvedly rotující 
kolo turbiny, aby tento dokonalý, nekončicí otá
čivý pohyb dával vznik elektrické energii. Věru 
přísný ié to obřad, který vyvažuje přísně sou
měrný rotor, kterv určuie ieho polohu v každé 
vteřině a nad nimž oko provozního inženýra bdi 
iako strážný duch tohoto vodně-elektrického 
řádu. Věru právé tak liturgický obřad mešní 
rftusi den co den přiváděti do pohybu proudy 
milosti, těchto zdokonalujících popudů vši lid
ské činnosti. Kněz také nesmi ustati v obětováni, 
znovu a znovu se uzavírá okruh mešní oběti 
a dokonce slaďuji se oběti všech kněžl v iediný 
nepřetržitý proud po celém světě, iako elektrár
ny se navzájem spojuji, aby iedna mohla dru- 
-hou doplňovati. V posvátné liturgii jest duchov
ni pravzoD promyšlenosti, nlánovitosti a přes
nosti pohybů zaměřených důmvslně k určitému 
cíli, k otevřeni proudů nadpřirozených sil nro 
potřebu .jlověka. Jen pro člověka má mešni oběť 
význam, jinak by byla právě tak zbytečná iako 
elektrárna v zemi bez lidi. Ani v chrámu oři 
oběti mše svaté, milý služebníku technlkv. ne
musíš ODouštéti svět Tobě tak blízký, důvěrně 
můžeš přimknout'. se^k liturgickému obřadu, ie 
»tavěn podle těcř.že principů iako stroie Tvoje. 
Iako činnost Tvole a řekne Ti mnoho právě 
o stroiech Tvých, o kterých dosud netušíš iak 
vysokého posvěceni se iim očima mešni oběti

932 sekt
V Německu existuje dnes podle přesných 

vědeckých zkoumáni neméně než 932 sek: a po
dobných společenstev. Hlavní příčina této málo 
potěšitelné roztříštěnosti je v proteslantském 
principu volného vykládáni Písma sv. Ještě před 
několika dny se »Kostnické Jiskry« pohoršovaly 
nad tím. že katolík může čist překlad Písma sv. 
■jen tehdy, je-li opatřen poznámkami vzatými ze 
spisů sv. Otců a učených katol. bohoslovců. aby 
se Pismo sv. nevykládalo jinak, než jak je vše
obecný souhlas sv. Otců a církve katolické vy
kládá.

Římský katolík prý nesmi biblicky myslet a 
biblicky uvažovat S um přišli protestantů již ve 
svých počátcích. Je divné, že se po smutných 
zkušenostech několika staletí nezměnili v těchto 
svých názorech. Musi- přece vidět, jak vratký a 
nedokazatelný a zkušenosti tolikrát popřený je 
.jejich princip o tom, že každému jednotlivci vde
chuje Duch sv. Dřimo správný smysl Písma. Ko
lik lidi na základě tohoto svobodného bádáni 
došlo tak daleko, že jim z evangelického posel
ství nezbylo skoro vůbec nic. že popřeli nejzá- 
kladnější pravdy, za které kdysi prvni protes
tant byli ochotni ďót život. Ja-k možno věřit, že 
Duch sv. ie původcem i všech tak neuvěřitelných 
výkladů? Evangelíci jisté řeknou, že od 
Ducha sv. Je jen ten výklad, který se shoduje 
s dechem Písma a který neodporuje některému 
jinému místu Pisma. Ale ie přece jasno, jak ne
možno jest někdy v takových otázkách se shod
nout a iak Písmo samo málo přispívá mnohdy 
k dosaženi této jednoty. Ne církev, ani sv. Otco
vé. ale bible musi podle .-Kostnických Jisker« 
mluvit k čtenáři Pisma. Nám však je mnohem 
milejší vykládající výrok Církve, protože v něm 
je více, živola než v bibli samotné, -která přece 
ien ie Douhou neživou knihou, kdežto s živou 
Církvi ie živý Božský Duch sv.. s živou Církví 
jje Kristus ienž slíbil, že bude s námi až do sko
náni světa. On mluvi ústy jejich pastýřů. On jim 
vdechuje pravý smysl tim pak. že nás uči iej 
přijímat! od nich, stmeluje nás všechny v jed
notu. Naproti tomu protestantský princip, ne
hledě k tomu, že je nepravdivý, živi nezdravý 
individualismus ienž nadělal tolik zhouby ve spo
lečenství kulturních národů v posledních staletích. 
Katolík si- ie pro.o vědom, že nezasluhuje výtky 
neúcty k pismu sv.. katolík ie sl vědom, že jaho 
Církev nikdy nezakazovala vážnou četbu Písma 
a nikdy ií nepřekážela kalolilf vi. s jakcu úctou 
obklopuje Církev četbu Evangelia na př. při 
mši sv. a vi. že se to neděje 'en z prázdné for
mality. katolík však stejné vždycky vi. že Bůh 
toho vi vlc a že nám toho zievil vic než ie na
psáno na stránkách pisma. katolík vi. že Bůh 
všudy a věčně přítomný 1 dnes mluví k nám 
živými slovy Církve, jimiž bezpečně a skulečn' , 
pravdivě vykládá posvátné stránky bible, ak.

Papež a malé státy
Pia XII. Trumanovi. v němž poukazuje papež na 
přitažlivou silu pravdy:1 »Pravda nepozbyla své 
síly získávali pro sebe nejuSlechtilejši a neiosvi- 
cenější duahy. Ti však. kteří mají pravdu, musí 
se svědomitě staral o to. aby ií jasně předklá
dali, když ji jeji nepřátelé uměle zkreslují. Musi 
pravdu statečné hájit.

Několik dní po audienci republiky Salvador- 
ské přijal Pius XII. nového vyslance Bolivie. 
Také jemu' poukázal papež na pomoc, kterou 
mohou malé a střední státy přinést světovému 
míru. (Bolivie má sice rozlohu 1,333.000 čtv. km. 
ale jen 3 mil. obyvatel.) »Mir.« prohlásil sv. Otec, 
»mir nenj výslednicí vojenské síly velkých států, 
jest splde působeni Ducha sv. v mužích dobré 
vůle u každého národa a u každé rasy«.

Mír: křesťanské myálení cítěni, chtění v lidech 
dobré vůle všech dilů světa. Taková definice se 
nebude líbit všem velkým tohoto světa. Ti. kteří 
věří jen v moc bodáků, tanků a atomových pum. 
považují papeže za snílka, neznajícího svět. Ne
všímají sí jeho projevů. Nebo si mysli, že jeho 
směrnice jsou neproveditelné. Nechtějí vésti lidi 
z nitra, nýbrž hnátt je z vnějšku jako stáda do
bytka. Spoléhají více na silu, než na přesvěd
čení.

Chvála Bohu, při pohledu na chyby realis
tické politiky propracovává se znenáhla jiný ná
zor Celá léta byl Pius XII. takřka volajícím na 
poušti. Nyní však před několika měsíci vyznala 
iedna z největších mocnosti. USA. že gez.erálo.é, 
diplomati a ekonomové nemohou sami zbudovat 
mir. Vyznala, žé je především třeba mravních 
a křesťanských hodnot, maji-li lidé a národy do
spěli k vzájemnému smířeni a spojení. Dnes ne
jsou poselství a projevy Pia XII. již hlasem vo
lajícího na poušti. I malé a střední státy, které se 
na řečnické tribuně OSN zasazují o právo a lid
skost. musi doufat ve stejný úděl. Na počátku — 
poznamenává Pius XII. ve své řeči k Vyslanci 
republiky Salvadorské — budou snad jejich řeči 
znít jako hlas volajícího na poušti. Nechť však 
vytrvají. Dřivé nebo později sí i velcí všimnou 
jejich varovných hlasů. Jako volání Boží k sta
rozákonnému proroku zni doporučení Pia XII. 
křesťanským členům OSN. »Volejte nepřestá
vejte. zvuč jako trouba hlas váš pronikavě.«

Jsme rádi, že náš mluvči v mezinárodním pro
středí ministr Jan Masaryk, se řídi těmito směr
nicemi a při každé příležitosti též neúnavně 
bádá ke smířeni a dohodě. Není možno, aby 
nsčně nezvítězil hlas rozumu a dobré vůle.

na- 
ko-

RNDr Artur Pavelka:

Svatý Pavel v elektrárně
dostává. Jsi přípraven a ukázr.ěn pro Kristovu 
oběť více než mnohý, člověk ducha, jenž nikým 
neřízen daleko od Krista bloudi.

Nebo je svmbolem Tvým, eucharistický zdro
ji náš. nedotknutelný transformátor Died budo
vou elektrárny? V něm energie se promenuje a 
upravuje ve vhodnv tvar, který umožňuje roz
dělení ieií do dalekého kraje tisícům a milionům 
drobných spotřebitelů, aby . každý mohl býti 
účasten tohoto velkého dobrodiní pracovní, te
pelné a světelné energie. Co jiného podstupuje 
z nezměrné lásky k nám Spasitel, kdvž při pro
měňováni bere na sebe podobu chleba, malé 
bilé hostie, abv každý mohl jisti a se nasytit! 
iak u mřižek oltáře, tak na nemocničním lůžku, 
iak na pevnině, tak na širém moři v transoceán
ském parníku, Otázka distribuce tohoto nei- 
vyššiho našeho statku íe řešena od dob Kristo
vých do dnu dnešních s toutéž důmyslnosti, 
s iakou distribuce elektrické energie ie trans
formační stanici a přespolním vedením provede
na v oblasti elektrárny. Uvědom sl energetický 
hospodáři, že již před dvěma tisíci ietv pama
toval na otázku distribuce neidúležitěiši naši 
duchovní energie Kristus Dři poslední večeři 
a činem svým narýsoval pravzor vši energetické 
distribuce, kterému 1 'T.v nyni nevědomky 
sloužíš.

Takovéto myšlenky kmitaly by svátému Pav
lovi hlavou, kdyby navštívil elektrárnu. Z těchto 
myšlenek by spřádal svoie rozhovory, tudv by 
hledal cestu k zaměstnancům elektrárny od in
ženýra až do vrátného. Neboť on sám dal zá
važný odkaz: »stati se všem vším«. Technikům 
a dělníkům se stati technikem a dělníkem, pro
nikat! iciích duchovním obzorem, foť velkv od
kaz tváři v tvář technokracie. která se zmocňuje 
vlády v naši zemi, iako se ií zmocnila iiž v ze
mích jiných, zejména v.SSSR. Zde nestačí hlá
sali slova Boži jazykem našim, iazvkem vzděla
nosti naší klasické a tradiční. Zde ie třeba pro- 
nikati hlouběji do světa, který nám vychovate
lům. kněžim. spisovatelům ie většinou úplné ne
známý. Lze tak usoudíti z toho, že nikdo se ne
obrací specificky technickou a specificky děl
nickou řeči ve svých článcích, ve svých úva
hách. v přednáškách, v knižních publikacích 
k těm. kteří dnes žiii námi opuštěni a nepocho
peni ve světě techniky. Na nás lidech ducha, 
péra a slova, na knéžich iako lidech spásy jest, 
abv zde nastal systematicky připravovaný obrat.

Nechť ti. kteří maii zkušenosti, zejména kně- 
ži znaiicí dělnickou a inženýrskou duši, nám 
sděli slovem i Dismem své příspěvky k psycho
logii technického světa. Nechť věřící inženýři 
a dělnlcl nám pomohou nalézti přistup ke svým 
ostatním druhům. Nechť přírodovědci zprostřed- 
kuií mezi svétem klasické a světem technické 
vzdělanosti a technického umu. abychom všichni 
zadost učinili výzvě svátého Pavla, »státi se 
všem všim«.

TiskovA oprava. V závěru Slánku :Naío se 
stále spovadajů« z minulého íislá, bylo někcilk 
tiskových chyb, ruálcich úplné smysl. Má znít tak
to: »Mdlá bych tedy radiej neunúváť aj Pána 
Boha aj farára? Ale což, podaři-11 se ml právě 
t entokrác zachytit se ? A i když ne — jeété ne
může Otec odolat prosbě rukou vždy znova k Ně
mu vztahovaných ?«

Další úvahy 
nad pijácivim

K článku „Zájem státu na alkoholismu** v č. 
46 „Katolíka** poznamenávám, ze jisté každý 
dobrý občan, a lim »píše katolík, pinč souhlasí 
s tim, aby bylo užito všech opravdu účinných 
prostředku k potlačení alkoholismu.

Zvýšení cen a zvlášť vysoké zdanění prodeje 
lihovin jsou jisté prostředky málo pusoulvými, 
jak pisatel článku správné podotýká. Nejcu to. 
lento postup může dokonce vyvolali i jiné účin
ky nechtěné, ba velmi škodlivé. Vzestup cen li
hovin a vyšší zdanění jejich prodeje přenáší se 
totiž automaticky na ceny ostatní, nu alkoholu 
úplně nezúčastněné, nebo ve vázaném hospodář
ství aspoň vyvíjí značný tlak na ceny a mzdy 
a působí tedy i vzestup cen ostatních, a to i sku
tečné nezbytných životních potřeb. To jest zná
mý národohospodářský úkaz, kterému nelze za
bránit!, tím spíše, že lihové nápoje svým rozší
řením do širokých lidových vrstev se fakticky 
staly — stejně jako kuřivo — téměř „nezbyt
ným“ spotřebním statkem. Pivu se přezdívá, jak 
známo, „tekutý chléb“. — Zvýšením cen lihovin 
došlo by í k jiným nepříznivým průvodním zje
vům, podobné, jako tomu bylo při jejich nedo
statku za války, t. j. k „černé“ výrobě (k domá
címu pálení lihovin, při němž se obvykle ničily 
hodnotné rostlinné produkty, zejména obili) a Ko
nečné 1 ke známému „černému** obchodu. Cim 
by byl alkohol vzácnější, tim by byl hledanější! 
A konečný skutečný výsledek? Místo dosavad
ního ročního výdaje na kořalky 8 miliard Kčs a 
na pivo 6 miliard Kčs vydali bychom ze svého 
národního důchodu možná několikanásobek.

L nyni platí zakazy výčepu nebo omezení 
prodeje lihovin dětem a osobám mladistvým. 
Mohly by ovšem býti rozšířeny na širší okruh 
mládeže a méio by se přísné dozírati na jejich 
řádné plnění. Ani to Však celkem mnoho nepo
může. Proč? Pije se totiž dnes hodné v sou
kromí. Lidé přinášejí si různé silné lihoviny, 
zvláště likéry pro zdraví přímo -zhoubné, do bytů 
a tam se opíjejí do němoty. Neméla-U by do
spělejší mládež přístupu do hospod, jest obava, 
že by «1 jíž našla dobrého „kamaráda**, u něhož 
v bylé by docházelo ještě k horším pitkám a 
výstřednostem,

„Rámusenky“ jsou skutečně jen policejním 
prostředkem k zajištění zaslouženého spánku po
kojného občanstva. Zlo samo však nezmirní. ■ 
Vždyť nechceme přece zaspat noční život a ne
vzít prosté na vědomí, co se venku pod rouš
kou tmy děje. Opilství jistě nejlépe dosvědčuje 
povšechnou skutečnost, že bída morální 1 hmot
ná má svůj -pravý původ v hříchu, t. j. v náro
dohospodářské mluvě v nemravné «potře- 
bé a n i ko 1 i, jak se stále lidu namlouvá, ve 
vadné organisaci výroby a rozdí
lení statků.

Alkoholismus jest tedy nezbytnou součástí 
vševládnouciho materialismu; s ním stojí — ČI 
vlastně roste — a padá. Skutečným lékem proti 
obojímu jest toliko pravá křesťanská výchova. 
Navrhovaná „Liga proti alkoholismu**, jak ji pi
satel, myslím zcela správné doporučuje, měla 
by proto právě v rámci Katolické akce ji-rtě 
nejlepší základ a příznivé vyhlídky. B. V. Pj
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Križari
Odsouzení arcibiskupa Stepince k 16 rokům 

káznice je dostatečným vysvětlením, proč mnozí 
chorvatští katolíci se necítí nadšeni ducáními 
poměry ve svó vlasti. Při všem porozumění pro 
jejich situaci nejsme v$ak ani my nadšeni, čte- 
nie-li, že členové hnutí odporu proti dnešnímu 
stavu se nazývají „Križari“. Známý americký 
novinář Walter Lippmann prý je nazval „nej
pozoruhodnějším protikomunistickým hnutím 
odporu“. Právě proto vidíme v jejich názvu „kři
žáci" zase jeden neblahý a nebezpečný příklad 
mícháni nejsvětějáích symbolů křesťanských 
s politikou. Dnes se katolíci dívají vét&hou se 
smíšenými pocity i na vlastní křižácké výpravy. 
Trvalý nezdar jejich podnikáni jako by nazna
čoval. že Bůh neměl zalíbení v takových pro
jevech náboženského nadšení, jakými právé kří
žové výpravy bylý. Proč tedy znovu křísit v ži
vot název křižák, proč dávat nevěřícím novou 
záminku rouhat se svátému znamení spásy? 
Modlíipe se sice: „Ejhle, kříž Páně, utecte ne
přátelé!“ Je však známo, že Spasitel spasil svět 
svým křížem, protože na něm zemřel a ne že 
by by) s ním šel bojovat proti komukoliv. Prav
da bohužel potřebuje na naší zemi k svému ví
tězství velmi často také fysické síly. Není křes
ťanské přijímat příliš prosté a naivně slova 
o neodporování zléjnu, které by se pak velmi 
snadno mohlo stát podporovánini zlého.

Křiž Páně by však přesto mél vždycky zů
stat místem, kde se mohou všichni sejít? kde 
by se měli všichni smířit, protože za nás za 
všechny na něm Kristus umřeL ak.



Z domova a z ciziny
Kardinál Petit de Jullevile, arcibiskup rouenský, 

zemřel v a středu dne 10. prosince. Byl jmenován 
kardinálem při posledním velikém kardinálském 
jmenování, na Štědrý den r. 1945. Jeho jmenová
ním by'a poctěna Normandie, onen kraj Francie, 
jenž s? stal dějištěm invase v r. 1944, kde byla 
po tvrdých bojích zlomena německá západní moc. 
Rouen je totiž hlavním městem Normandie. Její 
válečné utrpení chtěl tedy sv. Otec ocenit a po
ctít tím, že jmenoval primasa Normandie kardi
nálem. •

Sjednocené katolíky východního obřadu bývalé 
Podkarpatské Rusi, vedl a spravoval mladý biskup 
Romza. Před nedávném zemřel. Přišel prý o život 
při automobilovém neštěstí, které ho potkalo, když 
jel k svěceni nového kostela.

Msgr. Vojtěch Hybášek, profesor zpěvu a hud
by na biskupském gymnasju ve Sv. Vidu u Lubla
ně, zemřel 28. listopadu t. r. v Lublani. Byl ro
dem Moravan, pracoval však mezi Slovinci pře3 
50 let. Zemřel ve stáří 74 let. Poslední číslo slo
vinského katol. časopisu >Oznamiloc velmi vřele 
oceňuje jeho zásluhy.

Náš věrný spolupracovník P. Alexander 
Heidler doktorem theologie. V pátek dne 12. 
prosince byla slavnostní sín Karlovy university 
na právnické fakultě opravdu katolická. Konala 
se promoce na doktora theologie. Není to tak 
častá věc, protože je málo kněžského dorostu 
—- véc velmi známá — a také proto, že ten dok
torát není lehký. Zdůraznil to i J. M. Dr. Karel 
Engliš, rektor university. Ta spousta hostů při
šla však hlavně pro osobu mladého doktora sa
motného. P. Heidler je přece již velmi znám, 
jednak právě svými články v „Katolíku“, jednak 
svou neúnavnou činností na kazatelně a v sále 
přednáškovém, je znám u bohoslovců, jimž před
náší pastorálku, v poslední dobé se pak ujal 
duchovního vedení pražských katolických vyso
koškoláků vůbec. Proto mu přišli bohoslovci za
zpívat, proto mu zástupci studentů přinesli ky
tici. Byla to zkrátka krásná, opravdu katolická 
slavnost. Krásná témi četnými hostmi, povzná
šející všemi těmi teplými, srdečnými projevy jak 
pana rektora, tak pana děkana theol. fakulty 
Dr. Cibulky, tak zejména upřímnou děkovnou 
řečí nového doktora samotného, zaznívající tou

Brevíf hledá boho- 
elovec za odměnu. 
Zn. »Vánoce 1947« do 
adm, t. 1.

Kdo prodá knihu 
Giordani: »Znamení 
odporu«. Nabídky pod 
zn »Nabídněte« do 

aďm. t. I,

plno sladkostí, 
když u svíčičky 
z „KVĚTY" perníčky!

Kdo pomůže mladé 
katolické rodině 
třemi malými dětmi, 
bydlící v pěkném, 
slunném Jednotlivém 
bytě v Praze IX, 
k většímu bytu for
mou výměny. Znač.: 
»Kdekoliv v Praze« 
do adm. t. 1.

Do vánočních cukrovinek 
a do .vánočního pečivá >> KVETA

Jako tichý společ
ník vstoupím do pod
niku v Praze (textil, 
potraviny). povedu 
stránku obchodní i 
administrativní. Jsem 
Čtyřicátník s dobrý
mi zkušenostmi a 
hledám spolupráci 
v katolickém pro
středí. Nabídky pod 
zn. »Od :. ledna 1948« 
do adm. t. 1.

FRANT. MATĚJKA. továrna poživatin, Městec Králové

Hledáme ke koupi 
Froebes Psycnologia 
exoerimentalis. Línd- 
worskS’ Exnerimen- 
Ulpsycholoeie. Mer

cier P&ycholoftia 
(aspoň druhý dli). 
Laskavé nabídky na 
Studium Catholicum. 
Praha 11-753.

hou, aby bohoslovecká fakulta, Jež byla Jádrem 
dnes 600 let staré university, se zase stala du
chovním ohniskem našeho národního myšlení. 
Nový doktor slíbil pak, že se vynasnaží, aby 
splnil naděje, které v něj klade jak fakulta, 
tak celý český katolický život a skončil upřím
ným a pokorným: Non nobis, Domine, non no
bis, sed Nomini tuo da gloriam — Ne nám, 
Pane, ne nám, nýbrž jménu svému dej slávu, 

ak.
»Molotov se marně snažil přimět ostatní mi

nistři, aby projednali otázku přijetí německé de
legace«. Tato věta z úterních novin je dvojnásob 
smutná. Jednak svým obsahem, protože znamená, 
žo o vánocích budeme sice zase mnoho mluvit 
o mfru, ale že to bude jen marné slovo, protože 
kde není mír v myslích a srdcích, tam se oň mar
ně snaží diplomaté. Za druhé je ta věta smutná 
nebo nepříjemná, protože je z ní vidět, že lajdácké, 
protivné pražské »viděli jsme vojáci« se tlačí již 
i do předních stran a sloupců pražských deníků.

JeStě o vyžebrodském páslonálu. Psal o něm 
před nějakým časem Dr Jaroslav Werstadt. Myslil 
tím utrpení vyšebrodského opata, který byl věrně 
oddán republice a jejímu presidentovi za Němců, 
který za to trpěl, a který i se svým klášterem 
musil zase mnoho vytrpět i po osvobození. Dr Ja
roslav Werstadt neměl zajisté žádný zvláštní zá
jem na hájení katolického kláštera, jeho opata a 
jeho mnichů. Z toho plyne, že jeho údaje byly 
jistě dobře ověřeny, že mu při nich nešlo o osoby, 
nýbrž o pravdu a spravedlnost. To nedala- spát 
jednomu bývalému vyšebrodskému mnichu a 
nyní faráři Čsl. církve v. v., u něhož patrně odpor 
proti bývalému duchovnímu a fysickému domovu 
neochabuje ani lety a stářím. Proto snesl v C. Z. 
spoustu na první pohled nepravdivých tvrzení, na 
př. že ve Vyšším Brodě je ještě 14 německých 
mnichů, Že jeden z nich sloužil pět let v němec
ké armádě, že nosil okázale hákový kříž atd., při 
čemž neopomenul vylíčitl sytými! barvami i bo
hatství k’áátera. To vše jsou nepravdy, které na 
první pohled pozná Člověk znalý situace, na př. 
člověk trochu znalý odsunovací prakse. Do C. Z. 
a na štvavou »misii« po jihočeském pohraničí je 
to však dobré. I to patrně spadá do rámce posi
tivní Činnosti, k níž církev Čsl. nejednou vybízel 
i pan president republiky.

Podpoříme v stře
doškolském studiu od 
pololetí ve školním 
roce 1947/48 (nebo od 
příštího školního ro
ku 1948/49) dva hod
né snaživé, chudé 
hochy, kteří by chté- 
II pomoci léčitl dneš
ní nemocný svět 
plněním ideálů sv. 
Františka z Assisi — 
jako kněžf-franUšká- 
nl. Přihlášku o umož
nění studia od -polo
letí nebo po prázd
ninách sí vyřiďte 
přímo s ředitelstvím 
koleje sv. Antonína 
v Kroměříži. Po do
hodě s ředitelstvím 
nap.ište nA III Rád 
sv Františka v Plzni. 
Františkánská uLice 
čís. 9.

K vánocům nacvič
te hymnu ku cti mil. 
Pražského Jezulátka. 
Slova Dr. Tomíška, 
zhudebnil J. Walter. 
Cena 20 ex. včetně 
totografie Jezulátka 
Kčs 10.—. 100 exempt 
Kčs 30.— mimo po
štovné. Objednávky 
vyřizuje: Ludmila
Dandová. Praha XI- 
Ztžkov, Jakoubkova 3.

Tentokráte ani za
hraniční ani podzem
ní odboj, nýbrž hi
storie odboje všech 
Cechů, ďzavřených 
po 7 let v Protekto
ráte — to Íe kniha 
kněze Josefa Pospí
šila: Na domácí fřon. 
tě. Je to deník, který 
byste sl byli za vál
ky rádi psali pro pa- 
mět svou i svých dě
tí. Cena brož, knihy 
Kčs 100-, vázané 
Kčs 130.—. Vydalo 
Dědictví Dra Noska, 
nakl. spot. Praha II, 
Spálená 17/1. posch 
Nejlepší dárek k vá
nocům!

ti pečivové prášky 
vanilinový cukr

Ve Švýcarsku zamítli nedávno volební právo Jen 
Je to trochu groteskní v době, kdy na hranicích 
Švýcarska, ve Francii, je takřka komunistická 
revoluce. Švýcarsko je dnes snad jedinou evrop
skou zemí, kde ženy nemají volebního práva. Od
půrci odůvodňovali své odmítavé stanovisko tím. 
žo »nechtéjl zatahovati ženu do Špinavé politiky«. 
A přece politika sama sébou je véc nutná a není 
nikterak nutné, aby byla »špinavá*. Právé pří
tomnost žen a vliv žen v ní by snad přispěl, ahy 
byla méně Špinavá, aby v ní bylo vlče srdce. 
Ačkoliv 1 žena se dovede stát velmi fanatickou, 
ona se dovede stát slepým nástrojem nejhorálcli 
demagogů, jak to bohužel dokázaly německé že
ny svým poměrem k Hitlerovi a k nacismu. Buď 
jak buď, odpírání volebního práva ženám je dnes 
anachronlsmem. Dnes nemůže být nikdo neutrál
ní, ani ženy ne. Takto to vypadá, jakoby žsna pře
ce jen byla stále považována za méněcennou.

O sv. Barbaru. Už za 1. republiky zlobilo 120% 
pokrokáře, že čsl. dělostřelci tradičně slavili druž
ným veselím svátek »Barborky*. Tím spíše je to 
zlobilo letos, a tak z toho udělali celou otázku. 
Z nejvySSÍch míst naši armády jsme jinak zvyklí 
elyěet slova rozumu a dohody, která jsou ob
čerstvením v pranici naěeho veřejného života. Ale 
»! dobrý Homér někdy si zdřímne«, a tak tento
krát z vysokého místa zazněl hlas proti slavení 
dne sv. Barbory. Prý bude úředně vymyšlen a 
oficielně zaveden nový den dělostřelců, poněvadž 
sv. Barbora není dost česká. K tomu jen pozna
menáváme tolik. Úcta sv. Barbory u dělostřelců 
se traduje od konce středověku, a odtud se držela 
v rakouské armádě. Rakouské dělostřelectvo bu- 
doval.1. jak známo, Češi na základě husitské dělo
střelecké tradice. Proto bylo rakouské dělostře
lectvo první na světě, jak technikou, tak duchem: 
známe přece »baterií mrtvých«, kteří padli v boji 
proti německým vetřelcům. Dej Bůh, aby čeští 
dělostřelci poď novými symboly se vyrovnali svým 
předkům! — Toto odbouráni katolického námětu 
se ovšem vyzdobí titulem odrakouštěni; jakoby 
sv. Barbora byla Videňačka. které jen omylem 
vystavěli husité ohromný kostel v Kutné Hoře. 
Mají to pokrokářl tiěkdy divné starosti. Eques.

O anglikánském biskupu Barnesovi, o jeho mo- 
dernistických theoriích o křesťanství jsme psali 
před 14 dny. Zabýval se jím i jeho kolega, jiný 
anglikánský biskup. Dr Blunt z Bradfordu. Reltl. 
že kdyby byla kn'ha vyšla pod jiným jménem, 
byla by úplně zapadla, protože «Dr Barnes se 
stále ješté prohrabuje v korytě vědecké theorie, 
která byla moderní před 50 lety, která tvrdila, 
že vesmír je přísně uzavřený systém hmotné přf- 
činnostl, kterou duchovní síly nemohou ovlivnit 
a proto nejsou možné zázraky«.'

Cizina má stále o našem katolickém životě 
znrávv velmi kusé a zkreslené, ne-li žádné. Tak 
na nř. ve zDrávách mezinárodni tiskové .kance
láře katolické isme nedávno četli, že sociální 
enevklika Pia XI. Quadragesimo anno bvla prá
vě přeložena do češtiny a vvdána nakladatel
stvím Velehrad v Olomouci. Zapadni katolíci, 
kteří budou číst tuto zprávu, si listě neudělají 
příliš skvělý obraz o naši pohotovosti, protože 
budou mvslit. že teprve teď po prvé se sezná
míme s touto encvklikou. která vyšla před vlče 
než 16 lety. Jde prostě o nové vvdáni překladu 
Msgr Vaška. Ze zmíněné zoravy to však není 
patrno a tak budou na západě opět utvrzeni 
v míněni, že zde žijeme neien za železnou opo
nou. nýbrž i za devaterými horami.

Nový latinský překlad žalmů se nesetkal mezi* 
katolíky s jednomyslným nadšeným přijetím. 
Hlavni námitky byly vysloveny v řadě článků li- 
turglcko-pastoračnfho časopisu francouzského »Lá 
Maison-Dieu« »Dům Boži*. Jako odpověď vyšlo 
pojednáni P. Augustina Bea S. J. rektora papsž- 
skího b'bllckého ústavu v Rímé »Nový latinský 
žaltář*. V rakouském časopisu »Klerus-Blatt« po
suzují tuto odpověď takto: »Zdá se, že autor ne
bere dosti vážně důvody protivníků, je jisto, že 
tito protivníci nového žaltáře nebudou přesvědčeni 
o nesprávnosti svých názorů. Stále zůstává nezod
pověděná otázka: Nebylo přece jen možno zacho- 
vati více znění Vulgáty? Tím by byl v novém 
překladu lépe zachován posvátný charakter Vul
gáty, jejž nyní mnozí bolestně, postrádají.«

Také jedno znamení anglické demokracie. Vé
voda wlndsorský, jénž se pro dvakrát rozvedenou 
ženu vzdal anglické královské koruny, vydává ny
ní v americkém časopise »Liře* vzpomínky ze 
svého života. Patrně z finančních důvodů. Cel
kem nekrálovské konce. Jinak je velmi upřímný, 
vypravuje o sebě i věci nelichotivé, na př. že byl 
v námořnické škole mezi 59 žáky z mecharžky 
poslední. To je tedy znamení anglické demokra
cie. Každý Angličan bude nekonečně uctivý ke 
králi a ke každému z královského domu, když však 
ve škole zkouši královského prince, dá ho klidně 
na poslední místo, bude-li se mu zdát, že té za
slouží. My býváme tak- hrdi na svou demokracii 
a o králích mluvíme s útrpnou povznešenestí; ne
vím však, zda všichni naši učitelé mají tolik ne
závislosti vůči všem žákům a posluchačům, 1 když 
nejsou zrovna z rodin královských.

Stále ta propaganda, která zabijí. Dostali 
jsme, nebo dostaneme z Ruska obilí. Jsme za ně 
vděčni samozřejmě. Kdosi dělal vtipy, že reakční- 
cl nebudou raději jist, aby nemusili jist ruské 
obilí. I bez vtipů se však mnozí přlčiůují, aby 
ono obílí čestným, hrdým lidem hodně zhořklo. 
Tak na př. pan Slánský, gen. taj. komunistické 
strany, hned vypočítával, že téměř tří dny v tý
dnu budeme jíst sovětský chléb, sovětské knedlí
ky a sovětské housky. — Rus sám by toho jistě 
nebyl schopen. Nevypočitával by podrobně, co pro 
nás udělal. Znali jsme obyčejné ruské chlapce 
v Dachau, mnohdy hladové až až. A přece s ja
kým kavallrstvfm dovedli reedávat, když ně
kdy něco měli. Proč musí tedy nám haši komu
nisté tak po lopatě vykládat, jaká dobrodiní z Ru
ska dostáváme? Nedovedeme si to sami rozvážit? 
Ci nás musí komunisté i vděčnosti učit? Bojim 
se. že svou neomalenosti dosahuj! pravého opaku 
I u lidi nejlepšího smýšlení, zvláště když jedním 
dechem hrozí zároveň velezradou a yyhrcžujl. 
Stále tatáž plebejštlna: Patolfzalsky uctiví k těm, 
které považuji za své, nelidsky brutální ke všem, 
kdož by se odvážili jinak smýšlet. A tak na kaž
dém kroku vidíme ten strašný zpětný pád do ne- 
kulturnostl, vidíme strašný rozvrat hodnot lidsko
sti, na kterých po staletí bojovali nejlepší lidé.

JJ i
Členská výstava 
Mánesa

Přináší radostné Dřekvanení. tím radostnější, 
že ide o výstavu snolku. sdružutleiho neivvraz- 
něiší postavy našeho výtvarnictví. Přotl posled
ní výstavě, která byla lešlě omámená forma! itnl 
narkosou. nvněiší výstava ie v celku náhlým 
obratem k maliřstvi předmětnému. Řekli isme, 
že ie to Dřekvanení radostné. Předpokládáme, 
že časová souvislost tohoto obratu s projevy 
Gerasimovými a Kolmanovými není souvislostí 
příčinnou, čilí že tento obrat prameni z poznáni, 
jak formalismus ie neplodné a narcístné shlížení 
v sobě samém. Kdyby tomu nebylo takto, musili 
bychom se s členskou výstavou Mánesa roziou- 
čiti krátce poznámkou, že poctivý omyl forma- 
listní ie nám neienom mileiší. poněvadž ie 
aspoň čestný, ale zdá se nám i plodnětšl pro 
další vývoi našeho maliřstvi. Poctivé bloudění 
pořád iešlě může najiti pravou cestu»ale kon
junkturální přizpůsobivost by ii nenašla nikdy. 
Jestliže tedy členskou výstavu Mánesa vyzna
čuje poznáni bezcestnosti absolutní malby, ie to 
znak radostný a první krok či sniše krůček 
k nápravě. Ano. ien krůček, neboť celá proble
matika moderního maliřstvi v podstatě tkvi do
cela jinde: totiž v bezduchosti dobv. v jeiím 
materialismu, lak Isme o tom psali v poznám
kách minulých čišel. Bez duchového obsahu ma
liřstvi zůstane ien malováním. A no této stránce 
členská výstava Mánesa ie stále ieště nevýrazná. 
Bude tu třeba mnoho trpělivosti a mnoho ná
mahy. Snad bychom iakési záblesky viděli 
v oleii Václava Heinv Ulice Buci. v oleii Václa
va Koutského. nevhodné nazvaném Kraiina 
v Orlických horách’, v bronzu Břetislava Bendy 
Příchod Svobody a v sádře Aloise Sopra Obéť 
neivyšši. jb

FILM
Nedoporučuje se:

Mezi podloudníky. GB. — Drama na motiv, že člo
věk má největšího nepřítele v sobě. Dobrodružný a 
současné psychologický fílm o sentimentálním mladí
ku, reagujícím na J$řivdy jen nenávisti a pomstou. 
Svou povahou zaplete se do těžkých okolnosti, jež 
z něho vychovají pevného muže. Pio mladé lidi a 
nevyspélé obecenstvo je vážné thema zatlačeno do po
zadí několika závadnými scénami. Barevné provedení 
prvotřídní. II.

Fantom opery. USA. Fantastické drama o muži, 
který byl postrachem divadla, kde dříve hrával v,.or
chestru. Toto nově zpracováni známého námětu podle 
G. Lerouxe v barevném poáání nepřináší žádných 
kladných hodnot. III.

Scotland Yard zasahuje. USA. — Prostomyslný Člo
věk pro lásku k mladé divče zabije svou hádavou 
manželku. Znovu se ožení, ale Jeho šťastné manželství 
je ohroženo sousedem - vyděračem. I toho se lehce 
zbaví. Po tomto druhém zločinu odjíždí s ijodinou do 
ciziny. Svědomí se yšak hlásí. Protože není vrahem 

> z povolání, vrací se a — půjde se přiznat? — Snad . . 
Film nelze doporučiti. ježto u obecenstva vzbuzuje 
dojem, že Človék může životní krise vyřešit! l vraž
dou. n.

Zamítá se:
Podnik ArUmonovÝch. SSSR. — Film o historii 

ruské rodiny podle románu M. Gorkého se zjevným 
odporem vůči náboženství a bez mravních hodnot. III.

Seznam filmů za rok 1945—1947.
Filmový odbor Ústředí katolické akce v Praze vy

dá v lednu '.948 seznam klasifikovaných filmů, které 
byly v CSR předvedeny od 3. května 1943 do 31. pro
since 1947. K seznamu bude připojena encyklika ria XI 
o filmu (Vigilantl cura).

Nejnověiší encyklika
PIA XII.

»Mediator Dei«
je Jakoby druhou kapitolou díla, které svátý Otec 
započal roku 1943 uveřejněním encykliky »Mystici cor
poris«. Nová encyklika vykládá správnou nauku o po
svátné liturgii a vštěpuje Dřesné rachovávání litur
gických předpisů. Pojednává o posvátnosti vnitřního 
i vnějšího kultu, jenž je vnitřně spjat s vyznáním 
víry, se ctnostným životem a s pravou zbožností 
křesťanského liďu. Má nroto rozhodný význam neien 
pro záchranu posvátnosti kultu a čistoty víry nýbrž 
l pro rozkvět duchovního života Bude 1isté čtena 
a studována do základů. Probudí liknavé a nedbalé, 
posílí horlivě, zkrotí Dřiliš odvážné, dá bohatě světlo 
všem. Tento nejnovější dokument vyjde v nejbližších 
dnech v českém překladu za redakce Dr VI Nováčka 
a ve vkusné grafické úpravě jako příloha »Casooisu 
katolických bohoslovců«. Cena Kčs 15.—. Objednávky 
řičíte na »Časopis katolických bohoslovců — Museum«. 
Brno. Antoninská 1.

Mladá dívka, katolička, hledá pěkný pokoj v Pra
ze. Nabídky pod zn. »Spěchá« do adm. t. 1.

Oddíl katolických skautů a vlčat prosí o laskavé 
darování loutkového divadla. Do IKA.

Slavnostní večer na rozloučenou s českým amer 
benediktinem vldp. Dr. Arnoštem Zlžkou uspořádá 
Svatováclavská liga spolu s ostatními katolickými or- 
ganisacemi v Praze v pondělí dne 5. ledna 1948 o 20. 
hod. ve velkém sále městské knihovny. Bližší podrob
nosti v příštím čísle »Katolíka«.

ZDARMA
a vyplaceně zašleme všem svým odbě- 
ratelkám další novou sbírku úsporných 
a vyzkoušených kuchařských předpisů 
»KVETA* o 76 stranách. Tato kniha 
Vám poradí, co dobrého a lemného 
můžete upéci a připraviti na vánoční 
svátky, k hostinám i líným příležito
stem. — Pište firmě:

KVETA
továrna poživatin - Městec Králové.

Vychází s církevním schválením. 
Dobrovol. příspěvky na vydávání časopisu Jsou vítány. 
Vydává Svatováclavská Liga v Praze IV.. Hradčanské 
náměstí 8. — Telefon 617-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází týdně. — Předplatné na celý rok 
Kčs 70.—, jednotlivá čísla Kčs 1.50. — Poštovní spoři
telna Praha 208.401. — Řídí P. Adolf Kajpr T. J. 
s redakč. kruhem. — Odpovědný zástupce listu Josef 
Bláha. — Používáni novinových známek povoleno 
ředitelstvím pošt a telegrafů. — Dohlédací pošt, úřad 

Praha 25. — Vytiskl 2ivnotlsk v P.-aze XII.
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+ Josef, arcibiskup.

»A Světlo ve tmě svítí... 
a tma je nepojala...«

(Jan 1, 5.)

Liturgie, tento bohatý zdroj víry a poesie, 
jak nedávno znovu zdůraznil sv. Otec v okruž
ním listě »Prostředník Boha a lidi«, je tim 
hlubší a tím výmluvnější, čím je bližší oněm 
tajemstvím, v nichž Božství vyniká právě pro
to, že je v úzkém spojeni s člověčenstvím.

A takové jest tajemství vánoční.
Mluvi-li se někdy o vánocích »kouzla zba

vených«. pak je to vždy jen stesk ubohé, 
prázdné, citově i rozumově vyprázdněné duše, 
ale kouzlo vánoc působí dále, působí skutečně 
dále, neboť kouzlo to i když nezasahuje city, 
proniká hlouběji až k rozumu a vůli. Vánoce 
mají co říci i tomu, kdo ať při vědomé vyrov
nanosti anebo z domnělé povýšenosti o sobě 
říká, že »zašláp v sobě všechen cit«.

Chtěl bych o tom přesvědčit.
»Zatím co všechno v hlubokém mlčení 

trvalo a noc ve svém běhu k polovici cesty 
dospěla, všemohoucí Slovo tvé, ó Pane, s nebe 
od královských sídel přišlo.« (Kniha Moudr. 
18, 14, 15.) Tak pěje církev sv. v mešním 
vstupu na neděli mezi oktávou vánoční. Starý 
Zákon vyjadřuje zde pravdu, kterou lapidár
ními větami v Novém Zákoně vtesal na první 
stránky svého evangelia sv. Jan. když napsal 
»A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi ná
mi«. (Jan 1, 14.) Týž Jan pak ono Slovo na
zývá Světlem, Světlem osvěcujícím každého 
člověka (v 9) a píše o něm »A Světlo ve tmě 
svítí a tma je nepojala«.

Zář, světlo, světla jas na nebesích v noci 
v zasněženém kraji, co poesie, co kouzla pro 
city, ať o tom rozvažuje člověk v hřejivém 
kruhu rodinném, anebo po cestě na půlnoční 
dobře v kožich zahalený za třeskutého mrazu.

Ale rozum — vůle — vyšší schopnosti du
še? — Na ty ono kouzlo nepůsobí?

Všimněme si hlediska historického, zamě
řeného ke skutečnému zrození Ježíšovu v oné 
památné noci na přelomu dějin. Zatim co 
všechno tonulo v hlubokém mlčení — o půl 
noci — svět spal — nebe, nebe celé bylo vzhů
ru a mluvilo, zpívalo, jásalo.

A dále? Co svět dále? — »Na světě byl a 
svět, který povstal skrze Něj, svět ho nepo
znal« (Jan 1, 10). Tak napsal Jan na sklonku 
prvního století, tedy v době, kdy už lidstvo 
mělo po víc než padesát let možnost poznat 
Slovo — Světlo — Ježíše, v době, kdy tradice 
vštípená vtěleným Slovem a prozařovaná 
Světlem Boha byla ještě živá, živoucí.

Než tma, veliká tma, tma zhušťovaná zlo
bou a nenávisti překážela. Ano. svět, jenž tou
žil po světle, oslněn na určitý čas Světlem 
pravým, nepřijal je úplně. Tma znovu obe
střela lidstvo, které se spokojilo s náhradním 
světlem rozšiřovaným pod krásným heslem 
»osvicenosti«.

Je hluboce symbolické v Bensonově romá
nu »Pán světa«, že ve dnech posledních lidé 
budou žiti v podzemí jen při umělém světle. 
Nebudou toužit ani potřebovat pravého, sku
tečného světla!

Hledisko dogmatické. — Co lží, podvodu, 
klamu, falše rozesel po světě před narozením 
Páně ten, jenž dle slov Kristových »byl vrah 
lidí od počátku a nestál v pravdě, poněvadž 
v něm pravdy není« (Jan 8, 44), jenž »když 
lže, mluvi z vlastního, neboť je lhář a otec 
lži« (tamt.). Sv. Pavel, když v r. 58 posílal 
z Korintu svůj list do Říma, střediska po
hanství. v charakteristice pohanů (K Rim. 
1, 18—32) též připomenul (v. 25), že »zamě
nili pravdu Boží za lež«.

Jen spoře v názorech i těch nejideálněi- 
šich pohanských myslitelů zableskla se jiskřič
ka pravdy jako ozvěna, daleká ozvěna zašlých 
dob tradice národa vyvoleného. Evangelium 
Kristovo bylo Světlem, Světlem vytouženým, 
neboť Kristus, jedině Kristus je cesta a ži
vot, je též pravda. (Jan 14, 6.)

Toto Světlo — Pravda vzešlo v noci vánoč
ní, kdy Slovo — Syn soupodstatný Otci (Jan 
5, 26), stal se člověkem, a právě v Božské

PŘIPOMÍNKA
Tak, hochu, to je Betlem, chýle pastuchova. 
Do došků, shůry náhle cosi třeskne — 
a hned nad všemi střechami se leskne 
nádherná hvězda dc nachova.

I krev v ni plane. Víš, to je obět lásky. 
Všech sklíčenosti sila nám tam sviti, 
aby nám zahřívala živobytí.
Ty paprsky nám rozpoltěné svazky,

od Otce odvrácené syny utužují. 
Salmaje ze všech severáků dují, 
prosvětlenou cestou, 
zvonkovitým tichem, 
nevěsta duše spěchá za ženichem, 
svátečně jsouc vykoupána bdí,

přirozenosti Ježíšově je plná záruka pravdy, 
neboť již David řekl o Hospodinu — Otci ve 
své modlitbě (2. Král. 7, 28): »Nyní tedy, Hos
podine Bože, ty jsi Bůh a slova tvá jsou 
pravda.«

Bůh je pravda, a Syn Boží — »Jednorozený 
od Otce, plný milosti a pravdy« (Jan 1, 14) 
sestoupil na svět, »aby svědectví vydal prav
dě« (Jan 18, 37) a »milost a pravda přišla 
(na svět jedině) skrze Ježíše Krista«. (Jan 
1, 17.)

Vítězství Kristovo, slavné jeho zmrtvých
vstání, bylo vítězstvím pravdy, a dle Skutků 
Apoštolských (1, 22) jen ten mohl být apošto
lem, jenž se mohl státi »svědkem Ježíšova 
vzkříšeni«. Pro toto svědectví apoětolové trpěli 
(Skt. Ap. 4, 2; srov. 17, 18) i umírali. To 

•bylo základním piliřem církve Kristovy, jež 
účinnost svátosti křtu dogmaticky i symbo
licky odvozovala z fakta zmrtvýchvstání Páně.

•Jestliže ďábel přesto ještě dále pokouší se 
šířit království lži pod rouškou pravdy, pak 
to neznamená, že vítězství pravdy Kristovy 
v den zmrtvýchvstání nebylo úplné. Moc ďá
blova byla ochromena, ba zdrcena jednou pro 
vždycky. Konečné vítězství nebude jeho, nýbrž 
Kristovo, vždyť vše, nebe i země pominou, ale 
slova Kristova nepominou! (Mk 13, 31.) Z to
hoto pak vítězství Kristova musí čerpat všich
ni, kdož chtějí vítězně probojovat boj se zlem, 
lží a zlobou. »Ani ten, kdo zápasí, nedostává 
vítězný věnec, jestliže nezápasí správně« (2. 
Tim. 2, 5). Bez boje není vitčzstvi. I my se 
musime osvědčiti. Boj náš je po vítězství Kri
stově snazší, ale bojovat musime. A čim bližší 
bude druhý příchod Páně, tim účinněji bude 

za chudého se Krále nestydí.
Ale ta cesta, hochů, někdy vede 
přes bláto, zmoly, výmoly.
Ale tu cestu ku Betlemu hledej, 
když za celý svět srdce se ti rozbolí. 
Ze není hvězdy vzdálenější, 
že není cesty neschůdnějši, 
poznáš sám, 
až zradí tebe mnohý lesklý klam, 
až s vinou světa mezi všemi svátky 
zůstaneš sám.
Jen velká, nezkalená radost dětí 
k Betlemu svému spěchá bez obětí.

Muže tam cesta — práce, chrám.

Klement Bochořák

pracovat »člověk hříchu, syn záhuby« (2. Sol.
2, 3).

Hledisko aktuální. — V kterém údobí před 
koncem světa žijeme nyní? — Těžko říci. To
lik je však jasné, že s živelnou radosti jsme 
vítali osvobození z nadvlády lži, podvodů a 
nepravdy satanismu nacistického a že jsme 
se těšili, že se podobná nadvláda již nevrátí.

Netěšili jsme se nadarmo?
Ne! Pryč se škarohlidstvím!
Ano. I v době naši tma se šíří, dílo sata

novo, království lží, podvodu a klamu hledí 
zakotvit. Kdo by to popíral, buď by lhal, ane
bo by byl slepý, zaslepený. Snad se leccos sa
tanovi i podaří. Ale lež nikdy nezvítězila ko
nečně. Nezvítězí ani tentokráte. Nezvítězí sa
tanismus. Toho zárukou je tajemství vánoční.

Světlo vyzařující z Betléma, Světlo pravdy 
Boži hlásá celému světu, že vrcholné štěstí je 
možné i při skromném způsobu života.

Lidstvo sváděné fantomem pozemského rá
je, lidstvo očekávající záchranu jedině od zvý
šeného hmotného blahobytu, bude zklamáno, 
tak jak bylo zklamáno v dobách dřívějších.

Výchovou, rozumnou výchovou k uspořádá- 
né životosprávě položen bude základ k štěstí 
a spokojenost, ne rozmnožením nespravedlivě 
odňatého nebo převedeného majetku, jejž ne
vychovanec rozplýtvá brzy ke škodě vlastní, 
ke škodě rodiny i celého národa.

Neni přítelem lidu, kdož lichotí davu vý
hodami a dary, a při tom podkopává mravnost 
tim, že prodává za pravdu to, co pravdou není. 
Nepřinese lidstvu mír a pokoj, co nosí v sobě 
zárodek zášti a vzájemné nesvornosti.

(Dokončeni na str. 2.)

Pomáhat k vítězství 
míru

Stěžovali si nedávno ve >Svob. zítřku«, že ne
věnujeme u nás dost', pozornosti velkému procesu 
s osvěčimskýml vrahy, který se koná v Krakově, 
a jiným podobným procesům. A odbylo se to po
vrchně tak, že se opět — po kolikáté již, ovšem 
vždycky marně? — vytkla neschopnost a nedba
lost ministerstvu informaci. Nejsme nikterak na
dšeni ministerstvem informaci, v této věd vSak 
Jsou příčiny nezájmu hlouběji.

Myslím, že většina lidi nemá ráda zprávy o 
ukrutnostech Němci páchaných. Tito lidé se děli 
na různé kategorie.

Nejprve ti, kteří nemají čisté svědomí. Ti, 
kterým se za Němců poměrně klidně žilo, kteří 
proti dm dělali málo nebo xuc. Tito, nemohouce 
b^ti hrdi na tuto svou činnost, nemaj! rádi, když 
so o těch věcech mluví, jsou nakloněni věřit nebo
namlouvají sl, že se všechno přehání z touhy po 
laciné popularitě a pod., chtěli by, aby to už jednou 
pro vždy zapadlo, aby se na to zapomnělo jako na 
nepříjemný sen.

Někdy dokonce krátkozrace prohlašuji, že ten, 
kdo se zabývá oněmi německými zvěrstvy a kdo 
na ně upozorňuje, odvrací tím pozornost od potřeb 
aktuálnějších, od ukrutnosti nových, od nových 
nebezpečí. Je to tvrzeni krátkozraké, protože 
každý, kdo je ze zásadních důvodů lidskosti proti 
barbarství německému, je proti každému barbar
ství, bojuje tím energičtěji proM barbarství v každé 
formě, čím živěji se s jeho hrůzami seznámil právě 
na německém příkladě.

Lidé, kteří v tom skutečně byli, se o podobné 
procesy většinou nezajímají z toho důvodu, že si 
mysli, že to znají, že. se tam nemohou dovědět nic, 
co by již nevěděli,

A pak je ovšem velká spousta lidi s nejlepšlml 
úmysly, kteří sl přejí upřímně skutečný mír v lid
skosti a dobrotě, kteří však jsou znechuceni po
válečným vývojem, kteří následkem tcho upadají 
do jakéhosi fatalismu, myslíce si, že se nedá nic 
dělat a že to beztoho nikdy nebude o moc lepši. 
Ve válce jsme viděli v Němcích jediný zdroj všeho 
zla, doufali jsme, že po jejich porážce bude v Ce
chách skutečně »bílý den a plno růži kolem«. 
Jenže po Němcích nám zbylo tolik špatného dě
dictví, zbylo v nás mnehé, co ani neni dědictvím 
po Němcích, co je prostě všelidská špatnost, hra
bivost, surovost atd., přibylo k tomu tcllk nových 
poválečných problémů, to věčné napětí bezvýsled
ných diplomatických konferencí, očekávání nových 
převratů, tolik různých selháni osvobozených de
mokracií, tolik náběhů k různým novým quasi- 
fašlstlekým vládním formám, že lidé jsou z toho 
prostě omámeni, zdá se jim, že vývoj se koná 
takřka nezadržitelně vždy ve stejných okruzích, 
zdá se jim, že německý nacistický experiment je 
již příliš daleko, že nám již nemůže skoro nic líci 
k situacím, ktéré nás tlačí dnes. A z toho ten 
nezájem a lhostejnost.

Celkem' je to nezájem a lhostejnost o lidský 
život vůbec, jenž je nejživnější půdou pro všeli
jaké ty diktatury a jenž je v jádře to, co titul 
jedné slavné knihy nazývá »drama athelstlckého 
humanismu«. Lidé popřeli práva Boži a začali se 
modlářsky klanět jen člověku. V 18. století to 
začalo a v 19. stol, to vyvrcholilo na jedné straně 
nletscheovským nadčlověctvlm a na druhé straně 
marxismem. Jenže 1 “V jednom 1 druhém proudu 
s právy Božími ztratila se 1 práva člověka, člotčx 
se bez Boha stal úplně nesrozumitelným, ba bez
cenným. Dnes nám ze všeho zbyly zase jen do
hady o nových válkách, jejichž perspektivy jsou 
umocněny jednak atomovou pumou, jednak la- 
jemr.ustí, kterou se dnes obestírá každá armáda.

Posedlost válkou nebo válečnou psychosou nebo 
míněním, že jen válku se dají věci řešit, mně 
připadá jako jedno z narkotik moderního člověka, 
ať už je to opět tolik se rozrostši alkoholismus nebo 
nlkotinlsmus a p. Kdo si na něco takového zvykne, 
řekne si pak, že to bez toho nejde. Ale ono to jde, jen 
silné vůle je k tomu třeba. A tak I proti psychose 
o nevyhnutelnosti války je třeba Jdi silných nervu 
a dobré vůle, kteří trp - ivě uhašuji male ohníčky, 
které tu a tam začínají hořet a kteří neúnavně 
sami věří v mír a věří, že 1 druzí uvěří, že se dají 
přesvědčit. Nikdo by se neměl v této věci pova
žovat za příliš malého a bezvýznamného, každý 
by v této včel měl patřit ke »třetí síle«, k sile 
demokracie, pravé demokracie a míru, k sile a 
straně slušných, opravdu lidských lidí. A není to 
jen stereotypnost kazatelská, nýbrž pevné, mnoha 
zkušenostmi potvrzené přesvědčení, které mne nutí 
dodatl, že tato strana bude tím četnější a tím 
důraznější bude její působnost, čim více práva 
lidská opřeme na práva Boži, čím hlouběji a prav
divěji a nezkomoleněji se naučíme zase chápat 
tajemství vánoc, iež isou. iak známo, zdrojem 
neiušlechtileišího humanismu, založeného na 
spojeni lidské přirozenosti s věčnou osobou Slova.

V 5. století po Kristu, v době, kdy všelijací 
barbaři otřásali zbytky římské říše a kdy se asi 
leckterému tehdejšímu Římanu zdálo, že nastáva 
khnec vši kultury a konec světa vůbec, měl teh
dejší papež Lev I., kterému říkáme svátý Lev 
Veliký, vánoční kázání. Končilo těmito slovy: 
»rzncj, 6, křesťane, svou důstojnost, a protože 
jsi so stal účastným božské přirozenosti, nevracej 
so svým nešlechetným chováním k své. staré níz
kosti. Pamatuj, jaké Hlavy a jakého Těla jsi 
údem. Připomínej sl, žes byl vyrván z moci tem
noty a přenesen do Božího království světla.«

1500 let je tomu, co byla pronesena tato slova. 
Na troskách římského Impéria vzniklo a zaniklo 
mezi tím několik jiných kultur. Přes ně všechny 
však stále zaznívá tento hlas ne již Římana, nýbrž 
křesťana, křesťanského člověka vůbec. Každé vá
noce je čte katolická církev ve svých chrámech, 
každé vánoce je čtou všichni její kněží g/řeholníci. 
Dovedla-11 tehdy zaplašit temnoty barbarství, proč 
by to nedovedla 1 dnes? Na nás to záleží, zda sku
tečně věříme, že my jsme to, kdož jsme bylí pře
neseni do Božího království světla, byvše pfed tím 
vyrváni z moci temnoty. ale.
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» A Světlo ve tmě sviti... 
a tma je nepojala...«

(Dokončeni ze str. 1.)
Falešné světlo neprosvěcuje tmu, a bylo by 

Ehoubou pro lidstvo, kdyby přijalo toto fa
lešné světlo a odmítlo Světlo pravé .

Boži Ditě v jesličkách — co Stéstí kolem! 
Štěstí v srdci Marie a Josefa, štěstí v srdcich 
chudých pastýřů přilákaných zpěvem anděl
ským a obětujících prosté dárky, štěstí 
1 v srdcích bohatých vládců přivedených od 
východu hvězdou a přinášejících zlato, kadidlo 
a vzácnou myrhu. •

Štěstí, mír a pokoj rozhostil se po kraji a 
měl se rozhostit po celém světě. Bůh-Kristus, 
vtělený Svn věčného Otce, bvl středem ado
race, ne mamon, zlaté tele, žaludek.

Neni možno dvěma Pánům sloužiti. Kdo 
u jeslí betlémských se nerozhodne pro Krisff. 
musi nezbytně se rozhodnout pro antikrista. 
Duch jeslí betlémských přináší štěstí a po
koj, co neodpovídá duchu tomuto, zavinuje 
neštěstí, nepokoj, zlo. Výbuch nenávisti Hero- 
desa, služebníka antikristova, zakusily betlém
ské děti, běda těm, kdož by s nenávistí anti
kristovou chtěli i v národě našem odstranit 
Krista. Zasáhli by ne jeho, ale zhoubně by 
zasáhli děti, české děti, děti, jež tolik trpěly 
za doby nadvlády antikristovy v létech oku
pace. děti, jež mají právo na lepší budoucnost, 
jak jim ji vykoupili jejich otcové a jejich 
matky umučené n umučené zlobou nacismu.

Ne, jsme přesvědčeni, že nikdo si nevezme 
na svědomí takové nové neštěstí českách děti!

A proto čím více bude věrných duši Kristu, 
čím více v duších věrnosti duchu vánočních 
svátků, tim pevnější bude i základ pravého 
štěstí a pravé spokojenosti našeho národa.

Advent, doba touhy po příchodu Páně, pře
chází ve Vánoce. Pán blízko jest«, uvědomuje 
bí církev v liturgii. My. všichni, kdož věříme, 
přičiňme se, aby skutečně Pán přišel, dlel mezi 
námi duchem svého evangelia, svým Světlem, 
svou pravdou. A živý přiklad náš strhne
1 ostatni. Zabráníme nadvládě zla a lži, odvrá
tíme od našeho národa rozvrat a zdroj ne
štěstí a přispějeme značně k plnějšímu štěstí 
svému i k štěstí jiných.

To je i mé vánoční přání všem, kdož jBou 
dobré vůle!

Ruský vpád 
do Sovětského svazu

Mnohým Údem se otázka slovanské vzájem
nosti staia závazným, ba předním motivem vše
ho chápání a hodnoceni. Jde o,lidi s povahou 
agitačm a leckdy až demagogickou. Slovasftkou 
vzájemnost Si zjědhoduSUi pod zorným úhlem 
politiky, jimž Chtějí zastřít neuvážhvost a za
slepenost svých dřívějších postojů, populárně se 
(jim tiká „květíiáci", anebo si ji zjednodušili 
ideologicky ti teprve doufají v „máj" úspěchů 
svých doktrín.

Otázka vzájemnosti slovanské však byla ře
šena dávno dříve, vážněji a poctivěji. Dobrov
ský, HavUCek, Masaryk, Stojan jsou hlavni jmé
na a autority pro tuto záležitost. Poslední, olo
moucký arcibiskup, psložil praktický základ 
k práci unionistické, jez se s výjimkou let oku
pačních soustřeďovala na Velehradě, vlastním 
ohnisku slovanské kulturnosti.

Náboženská inspirace hraje stále význam
nou roli v životě slovanských národů, u všech 
jednotlivě však ve vlastním podáni a zvláštní
mi projevy. Mezi doklady o tom u národa rus
kého nacházíme zvláštní význam povahový 
v díle P. J. Čaadajeva. Jeho Filosofické listy 
vyšly v nakl. Universum a jsou z největších 
kladů knižní produkce u nás.

P. J. Caauajev jo typem mysUtele, který do 
časového prostoru, v němž zii (1Z83—1856), 
vnesl myšlenkový proud takové platnosti, jež 
vzniká úsilím opravdového ducha a životem 
přesahujicirfl běžný občanský průměr. Prosel 
drahou vojenskou a diplomatickou, ve společ
nosti aristokratů a literátů, poznal dobře radu 
odstínů názorových i povahových, cestováním 
získal dalších zkušenosti, jež doplnily jeho stu
dium historické a filosofické i hloubáni nábo
ženské.

Vstoupil do katolické církve. Ideové zcela 
osamocen, vystupuje se svou kritikou carského 
režimu a náboženské praxe pravoslavné v ná
zorovém prostředí zcela protilehlém moderní 
svobodomyslnosti, a je úredné prohlášen za 
šílence.

Nás však zajímá nejnovější pohled do jeho 
díla, a tu si nemůžeme odmyslet kontrast jeho 
názorů se současným sovětským pojetím ruské
ho života. Vždyť rada názorů v jeho Filosofic
kých listech pobuřuje každý režim vedený ve 
stylu moci a ovládáni. Ale hlavně jeho katoli
cismus s latontnl ideou revoluce ducha proti 
jakémukoli společenskému či ideologickému tla
ku má význam „vpádu", dnes do Sovětského 
svazu, zrovna tak jako předtím v jeho době do 
pravoslavné říše ruského cara. Onen „vpád" je 
však jedinečný tim, že postupuje zevnitř, z nitra 
„tajemné ruské duše" do světa bez tajemství, 
do světa, jenž pramálo respektuje duši, byť byla 
ruská.

Stává se tak Caadajev hlasatelem nové epo
chy, jež společné s dílem VI. Solovjeva nevi
ditelně bojuje o království Kristovo v ruském 
národě i přes ukrutnou ironii dějin v nové době?

Příslušnici slovanských národů z důvodů 
přirozených častokrát právě tam obracejí svou 
pozorno“ a své snažení, jež bude mít význam 
právě v tom vědomí, že „dnes jsme povinni své 
vlast! především pravdou", neboť kdokoli z uvě
domělých křesťanů může Hel: „Nezvykl jsem si 
milovat svou vlast se sklopenýma očima, 
a ohnutou šíjí, s ústy na zámek. Myslím, žo
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Rehabilitace hmoty?
Vánoce zůstanou vždycky nejkrásnějéími, 

protože nejlidštějšími našimi svátky. Já vím, 
že někteří nejlépe to myslící mladí horlivci 
jsou rozhořčeni právě nad tou lidskosti vánoc 
a že se proto snaží ji co možná zatlačit a se
třít. Zdá se jim, a jistě právem, že pod tou 
přemírou lidství většině lidí dnes úplně zmi
zelo božství betlémského Dítěte, protože se 
jim stalo úplně nesrozumitelné. Ale k vůli pře
míře mlíčka a ovčích kůžiček a malých andě
líčků, jak se vyskytuje v našich koledách, 
není třeba zanevřít na hlavní podstatu vánoc 
a křesťanství vůbec: na to totiž, že toho dne 
se naše lidství navždy, nerozlučně zasnoubilo 
s božstvím.

Nejslavnostnější charta lidsikých práv není 
obsažena nikde jinde než ve slovech evangelia 
sv. Jana: A Slovo tělem učiněno jest a pře
bývalo mezi námi; nebo prostěji a češtěji: A 
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. 
Z toho pak plyne ta jásavá radost vánoční, 
která věru není jen pro malé děti, protože je 
jí plna i nejetihodnější prastará liturgie řím
ská; je jí tak plr.a, že ji vši silou chce přelit 
do nás všech, všechny by nás chtěla přenést 
do Betléma, proto se v ní tak neúnavně vrací 
ono hodie: dnes. „Dnes se narodil Kris
tus, dnes se objevil Spasitel, dnes zpívají 
andělé na zemi a radují se archandělé, dnes 
plesají (nebo vlastně měli by plesat) spra
vedliví volajíce: Sláva na výsostech Bohu, 
alleluja.“ Jaké v tom bohatství věřícího křes
ťana. jak naproti tomu ochuzuje nevěra.

Nedávno před vánoci vyšla nová sbírka čes
ké lyriky, básně Františka Hrubína »Nesmír
ný krásný život«. Kritik z »Národního osvo
bození« o nich napsal, že jsou události v bás
nickém vývoji Hrubinově i v soudobé poesii 
české. A pak ještě jednou na konci: »Nesmírný 
krásný život« je důležité slovo nové české poe
sie. Na Hrubínovi prý bylo vidět, »že vnitřní 
vesmír křesťanského splrituallsmu, do něhož 
se uchýlil, už neuspokojuje básníka, že ne
postihuje jeho novou vnitřní zkušenost, že 
tísní příval jeho životního citu«. Nový životní 
pocit, jak se jeví v této Hrubinově, sbírce bás
ní. prý rehabilituje hmotu, tělo, aktivitu fy
sickou — nejen rehabilituje, nýbrž přímo 
exaltuje.

Rehabilituje ji ovšem tak, že ji prohlašuje 
za jedinou realitu. Vemlouvá si to skoro tak 
naléhavě, jako nám naléhavě vánoční litur
gie vštěpuje, že dn e s se Kristus narodil.

Slyš, země, prosbu mou:
— Nepusť mne, ty, jež udržíš
i vzduch i sníh i oceány! 
Budoucí hroby nahrň na můj křiž.

A znovu ještě jednou:
A drž mne, země! Drž mne jak tu zpívám, 
jak pláči tu i miluji,
i tenkrát mne drž, až zarostu v tobě,
i tenkrát mne drž celou tihou svou 
do posledního chvění mého prachu!
Na jednom místě mluví básník dokonce o 

»hmotě milované«.

Země pod hříchem
»Kde bolest nedovře a radost nedojásá.« 

(Otakar Theer: »Mé Cechy.«)

Kardinál Gerlier obvinil Francii, že je zemi 
žijící v hříchu, v sociálním hřichu pro nedosta
tečnost mezd, ve hříchu zadržováni spravedlivé 
mzdy.

Pod iakým hříchem hlavním, pod jakými hří
chy je naše země, náš stát?

Nejsou to hlavně hříchy sociální. Malý ná
rod, soustavně ochuzovaný, byl vždycky jaksi 
čLvrtým stavem mezi státy a národy, celkem ná
rodem chudým a chudých. Je-li kde vskutku jakýsi 
stát nastupujícího čtvrtého slávu, ie to stát náš. 
jehož státní skladbu vskutku představuje lidová 
demokracie a jehož sociální doktríny hledá podi
vě sociální demokracie.

Našim hříchem není ani pýcha, nejsme impe
rialisty. spíš tak chvilkami domýšliví a ješitni a 
v nejhoršim povýšenci. Je to jen nedokonalost a 
chyba malého človéka, který se vzmůže.

Nejsme ani nespravedliví, poněvadž na ne
spravedlnosti. které se dějí, odpovídá při nej- 
menšim druhá půlka národa s pathosem smyslu 
pro spravedlnost.

Ano. jsme národem, který se proviňuje proti 
sedmému přikázáni — často krademe. Avšak ani 
to není naším hlavním hříchem; jsou to krádeže 
v duchu lesního a polního pychu, krádeže národa 
podmaněného, který »žil na panském« a ztratil 
jemné rozlišování mezi tvým a mým. Nekrade 
se. ku podivu, ačkoli je to maličkost, tam. kde se 
spoléhá na osobni poctivost a společnou odpověd
nost: na Stáncích kamelotů; nekrade se tam. kde 
by byl okrádán cíudý — a opak je pociťován 

.jako nejhorš! ničemnost.

možno být užitečným své vlasti jen pod pod
mínkou, že uo všeao jasně vldimo — čas zasle
pené lásky minul.“

A řiká-li Caadajev na jiném míst, že „dnes 
má historie jen jediný úkol — přemýšlet", pak 
ae vskutku „nemůžeme již dívat na staletý vý
voj takovým způsobem, jakým se naft dívá po
vrchni historie", zvláště a právě tehdy, „jsme-ll 
proniknuti základní ideou, že v lidBkém duchu 
neni jiné pravdy než ta, kterou tam Bůh vlo
žil tenkrát, když vyvolal člověka z nebytil“.

O Čaadajevovi lze Hci, že ve své době byl 
dostatečně kompromitován společensky, aby 
dnes své jméno mohl nosit hrdě. Jeho Filoso
fické listy, inspirované náboženskou ideou, vy
úsťuji z historie básnickou lnvokací všeho, co 
z vědomí vlastenecké povinnosti má charakter 
pravdy. Oldřich Tomek.

V křesťanství však hmota nepotřebuje žád
né nové rehabilitace od té chvíle, kdy ji Syn 
Boži spojil v osobní jednotu s božskou osobou 
Slova. Právě o vánocích bychom i my křesťa
né mohli mluviti o »hmotě milované«, která 
však má pramálo milováni hodného v sobě 
samé, vždyť známe všichni její tiži, víme z těž
kých hodin únavy a skleslosti, jak nás do
vede zdeptat a zkrušit, že pak nejsme schopni 
žádné myšlenky a žádného citu. Hmota je nám 
milovaná, protože ji Kristus přijal, protože 
je příbuzenským poutem s nim, protože je 
vodičem, kterým sestupuje k nám jeho bož
ství, božství svobodné a nespoutané, oživující 
a sdílející život věčný.

To nám říká liturgie, když o vánocích mluví 
se Spasitelem:

Vzpomeň si. Stvořiteli veškerenstva, 
žes kdysi našeho těla 
vzezření přijal, zrodiv se 
z posvěceného lůna Panina.

A když si na jiném mistě připomíná, koli
ka pojítky se dal proniknout tou naší hmotou:

Na seně ležet neváhal 
a jesliček se nehrozil, 
ba troškou mléka sytil se, 
ač všecjino od něho jen pokrm má.

Svati Otcové divávali se na vánoce vždy ja
ko na veliký den svatební, den zásnub mezi 
naši lidskou přirozeností a přirozeností Boži. 
Nám se zdá. že takový fakt je mnohem plod
nějším zdrojem básnické inpsirace než tako
véto kombinace, rovněž z Hrubínovj' sbírky:

Ztrácí se mira života: 
krev světa veškerá se sráží naráz 
někde v mé žilce poslední .
A všechna bolest jeho tvrdne 
v, mozolu od násadky 
na prostředníku mém.
Pod nehtem se mi leskne 
šupinkou soli všechna jeho slast

Kde není Kristus a právě'jeho vánoční pří
chod rozřešovatelem všech našich lidských 
problémů, tam se i všechna poesie stane jen 
vice méně marnou hrou slov, jež nemá vlivu 
na život, zejména ne v jeho skutečně těžkých 
chvilích ať už u jednotlivců nebo celých ná
rodů. Uvěříme-li v Krista, nerozlije Be ovšem 
ani tehdy do všech našich srdcí vánoční teplo 
a nezůstane tam po celý rok, A přece by náš 
život mohl pak zaviřiti prudším kolotánim, 
protože bychom jej musili spatřit v docela 
jiné perspektivě, protože bychom poznali svou 
cenu, svou nenahraditelnou vnitřní cenu. Cim 
více bychom však byli přesvědčeni o této Své 
vnitřní ceně, tím klidněji bychom se dívali na 
ostatní hodnoty vnější, tím klidněji by
chom se o nich dohadovali, a pak by větši
na našich problémů, které se dnes jeví takřka 
neřešitelnými, byla jasná jako dětské oči. Pak 
bychom pochopili, proč andělé nad Betlémem 
spojovali mír lidí se slávou Boží, pak by nám 
bylo jasno, jak plynou tyto věci jedna 
z druhé. ak.

Nejde však o to. v čem nehřešíme, nýbrž o to. 
v čem ie náš stát ve hřichu.

Všecko to, co si právem vyčítáme, sklon ké 
lžím a život v pololži. neni jevem ien poslední 
doby. Je to vlastnost, která se pouze jasné proje
vila ve vhodném okamžiku. Nelžeme sice a nelže 
se ve státě .tak infernálně. jak lhal nacismus, 
avšak pololži výmluv, zámlk, zkracování pravdy, 
zamlčování pravdy, to vše je starou bolesti, která 
se objevovala se slovem psanýrp. zejména se slo
vy pravdy novinářské.

Kde je zdroj tohoto sklonu ke lži?
V povrchním poměru k pravdě. V povrchním 

poměru k pravdě Boži, ke Slovu a Duchu Sva
tému.

Kde je pak zdroj oné životní pololži. švejko- 
viny. sklon k cestě menšího odporu, který vy
plývá právě tak z pohodli jako z nevyjasněného 
poměru k pravdě vlastního bytí?

Je právě v nedostatečném hledán) oné »prav
dy. která vítězí«, která se pak kryje pod všelija
kými frázemi, třebas i takovými, že isme národ 
Husův, Komenského. Havlíčkův, Masarykův atd. 
Ti. co tak mluví, neznají sni Husa, ani Havlíčka, 
ani Masaryka, a jak ukázal filosof Patočka, ne
dovedli si nikdy uvědomit ani skutečný dosah 
bvť Jen pedagogického učeni Komenského, tím 
méně duchovni problematiku jeho osobnosti.

Malost vědomi, nedostatečnosti a povrchnosti 
vlastního byti. která je viditelná všude, dala vy
růst! jinému hlavnímu hříchu — závisti. Zá
vist bližního na bližního, závist k výhodám I zá
vist na větší nadáni, je zdrojem podivné stavov
ské nenávisti, která nemá nic společného s ne
návistí sociální a nenávisti mezi třídami.

Žnou zde sice radikální nauky socialistické, 
avšak žnou koukol a málo pšenice, poněvadž 
žnou ty. kteří prostě závidí, aniž by si uvědomili 
jakoukoli doktrínu socialistickou, aniž by chtěli 
spravedlivý sociální řád. Ty davy nejsou a nebu
dou nikdy ani třídně přesvědčeny — vždy znovu 
závidí jen jeden drahému, nikoli třída třídě, 
nýbrž člověk člověku. Je to jen nátěr, který osob
ni závist zastře obecnou ideologii vyrovnáni a 
bóie proti »privilegovaným«. Nebylo téměř těch 
privilegovaných, jak vědí i ideologové třídního 
boje. Ze závisti vychází příznačné nactiutrháni a 
klepaření a podezřivavost. Není to nedostatek 
lásky, není to křivda z tvrdého srdce — naopak.' 
je u nás do jisté miry vrozena laskavost lásky. 
Avšak závist ji pokřivuje.

Závist povrchních, nakonec nás všech, kteří 
nečiní plně co právě činí, co děláme »lehce dě
láme. co spravujeme, lehce spravujeme«.

Lehce dčiáme a lehce spravujeme i svůj sou
kromý život. Op..b,vi. hříchy prcti šestému při
kázáni nejsou ani tak uloženy v naši národní oo- 
vaze jako v torn, z. nejsme- bděli, že jsme po
vrchni a snadno přijimá.r.e každou hlásanou 
snadnost života.

Je lomu tak i v kultuře — a odtud ten větši
nou nevážný veřejný poměr ke kulturním věcem, 
bytostně pololživý. iak se pak projevuje v hos
podařeni se školou, s kulturními statkv. s lidmi 
uméni a vědy, s lidmi kultury.

Avšak, odkud vyvěrá ta povrchnost a z po
vrchnosti lživost?

Z hlubin zpronevěry bytosti národa a státu na 
smyslu posláni:

Masaryk měl totiž pravdu. Smysl českých dě
jin je náboženský. Ale on sám to ukazoval jen 
polovičatě. Není našim osudem svár konfesí a 
theologických debat, nýbrž pravého a bytostné
ho poměru k Bohu a k vyznáni Otce. Syna i Du
cha Svatého. Smysl našeho náboženského života 
je hlubinná smířlivost a úcta k pravdivému, ne- 
t»lovlčatému hledáni smyslu života v Bohu ia- 
ko communio z Ducha Svatého. Plný život 
v Bohu, prosté odevzdáni přirozeného života, 
plného života v Božim řádu.

Tomuto dějinnému úkolu isme se povrchností 
a polovičatostí soustavně uhýbali. Jsme zemi 
pod hříchem proti prvním třem z desatera Božích 
přikázáni.

Růžena Vacková.

Schola nikoli ludus
Čtenář »Katolíka«, znající staře přátelství své

ho listu k pražské Schole van lorum, pocnupi j.»;é 
ihned, ze nás nadpis nemíří k polemice se s.av- 
nym autorem hesia, jež jsem s: tu dovolil ke 
svým učelum mírné poupravit. Jakožto člen zmí
něného péveckeho souboru, chci len užiti stránek 
tohoto listu jako tribuny, nad jmé vhodné k tomu, 
«pych odtud přátelsky oonovořn s tax mnoha do
brými lidmi, kteří sieduji činnost Schoiy canto- 
rum, čtou v novinách posudky o jejich koncer
tech a hlavně těm. kteří tyto posudky píši.

Casto se píše o nejruznojsich necmosiech na 
haši národní povaze a tyto se však přičítají na 
vrub poměru za starého Rakouska; kdýbyeuom 
ta míněni sebrali, sluedaii bychom účet nešťast
ného Rakouska píeveiini zátizen. ale podstatné by 
nam možná unikio; ze totiž nejznoubncjsim dě
dictvím těchto minulých dob je neschopnost zba- 
vitl se mnohých vkořeněných předsudku, které 
nam zabraňuji kráče; svobodně za pravou hod
notou, at je kdekoli a jakkoli nám pripada s po
čátku nezvyklá. Tak naše koncertní obecenstvo 
dosud setrvává n* svém pojetí pěveckého sboru 
jakožto skupiny dam ve večerních toaletách či 
pánů ve tracích a jen zvolna přivoluje brát váž
ně (jak žádá náš nadpis) také ty pěvecké útvary, 
které posluchači skýtají optický vjem poněkud 
nebo do značné míry odlišný.

Že si Schola cantorum za krátká a k tomu 
je$te nadobyčej obtížná léta své existence zís
kala po širokých vlastech tak velikou obec přá
tel a příznivců, to svédči o uspéchu tim podivu
hodnějším. čimž je program a struktura jeji čin
nosti »vžitému chápáni u nás vzdálenější« (po
jem, vzatý z argumentace protivníků liturgické
ho hnuti, chorálu. Scholy a vůbec) a v ušlechti
lém smvslu toho slova avantgardnější; kdožkoli 
se tolíž zamýšlel nad problémem, kterak učinit 
kulturní hodnoty velkých historických epoch or
ganickými součástmi současného katolického ži
vota, nebo lépe řečeno, kterak dopomoci těmto 
hodnotám k uznáni postaveni, které jim náleží, 
jistě dospěl k názoru, že neni u nás programu 
avantgardnějšího, než chtít vážně o to usilovat. 
Je to jedním z paradoxů, v jejichž znamení žije 
modern! doba, že staré kulturní hodnoty — teď 
minim zvláště hudbu — jsouce věčně mladé, jsou 
povětšině svěžejší i aktuálnější než produkty 
běžné tvorby současné, která rychle stárne a opo
třebovává se.

Z vnitřních potřeb našeho kulturního života, 
daných naznačenými skutečnostmi, vzniklá praž
ská Schola cantorum. sbor chlapců a mužů, a 
jala Se šiřiti znalost i pravé chápáni všeho toho, 
co nám zanechala křěstanská hudební niinůlost 
jednak ve svých projevech nadnárodních (chorál, 
klasická polyfonie), jednak ve svém prolnuti ži
votem našich předků (písně starých kancionálů, 
lidové duchovní písně, lidové koledy a hry). 
O ideálech, na nichž stoji od svých začátků před 
necelými deseti lety, jsem sice již pojednal v in
formativním článečku v tomto časopise v břez
nu. ale laskavý čtenář mi snad nebudě mít za 
zlé. že se k těm věcem vracím, pokud toho vyža
duje souvislost s tim. co chci dnes řičí.

Jak již ozřejměno, je pražská Schola canto
rum ojedinělým útvarem v mnohotvárnosti ny
nějšího uměleckého života. Diky ak mládi svých 
zpěváků, tak věčné platnosti a svěžesti děl. jež 
reprodukuje, vzbuzuje ve svých posluchačích ji
stý základní pocit, specifický pro mentalitu na
šich předků, pocit to hluboce křesťanský, totiž 
vnímáni hlubokých a vážných hodnot, současně 
s prožíváním veselí, jakému neni rovno, protože 
vyvěrá ze samé hloubky lidství, ale to se nedá 
slovy povědéti: musíte na vlastni oči vidět malé 
scholáry. pocházející ze všech koutů Cech a hlav
ně Moravy, v jejich lidových hrách, v pastýřích, 
ve sv. Dorotě a jiných těch klenotech naši ná
rodní poesie — a tu jsem u věci: máte-li si při
jít na své peníze, zaposlouchejte se do krásy 
téěhto veršů — jejich neumělost (pracují ponej
více s asonancoml) a naivita jcilch účin len umoe- 
ftulf — a zjistíte, že podobné zážitky, iako 1« 
básnická a melodická krása odkazů minulých dob 
i děl některých skladatelů současných (jež nutno 
provádět, aby obraz snah, nesoucích duchovní 
hudbu během dějin, byl docelen ukázkou vzor
ného uplatněni odvěkých principů v moderní 
tvorbě), náleží k zážitkům vrcholným.

Pak ovšem vám zůstane trvale nepochopitel
ným jistý posto1 tejž lze také zaujmout vůči 
uměni Scholy cantorum; postoj lidí, kteří nedo
vedou pochopit, že Přes jejich vžitá osobni mí
nění by tak mali kluci dovedli přednést něco 
víc. než ukázku nějakého ulízaného školně be- 
sidkovského pásma nebo naopak jakési bezmocně 
naivni legrace pro legraci. Je celkem pochopi
telné. že si něco takového mysl! ten. kdo zná 

(Dokončeni na str. I.)



Svoboda protináboženské propagandy
Není zatím v naší ústavě článek, ve kterém 

by bylo výslovně jmenováno, že lze v naší repu
blice svobodně broýt proti náboženství. Není také 
dosud zvykem v našich marxistických stranách, 
•bý jejich členové byli vylučováni pro zachová
vání náboženských povinností. Nicméně však je 
možnost protináboženské propagandy u náa dána 
samotným faktem svobodného projevu mínění.

Odlišnou psychologií našeho národa je dáno, 
že protináb ženská propaganda není zatím -u nás 
uplatňována a zdůrazňována ofensivně: atheismus 
se u nás projevuje spíše nedbáním a Ignorováním 
náboženství než nffmým bojem proti němu. I nej- 
bojovnějěí atheisté jsou v zájmu politického boje 
nuceni přistoupit na zdánlivě rozumné a přijatel
né stanovisko: že totiž je náboženství záležitostí 
soukromou, která — nlrspoft v př&jvolebních pro
jevech — je slučitelná se zásadami reell sace 
atheistické filosofie. Velký vliv, který dosud toto 
odkazováni náboženství na vedlejší kolej má, by 
byl rozhodně menfi'. kdyby se ncbáil vystmjpltl 
lidé, kteří by veřejně, srozumitelně a prosté do
vedl. -- a to nejen v r. blaze proslulých předvoleb
ních bojích —• tuto taktickou vytáčku uvést na 
pravou míru. Neboť je-li nám zřejmo, že otázka 
Ducha a hmoty jest otázkou nadčasovou, že uzná
ni Tvůrce Jest přímo cxistenciálnt otázkou lidské 
duác. nelze v několika letácích bojovat proti omy
lům svých soupeřů.

Ale jsou naši protivníci skutečné na omylu? 
2e naše náboženství nemá být jenom záležitostí 
soukromou, že naáe víra má být živá, to je nám 
známo. I u nás, pro které tento zákon není, dou
fejme, jen prázdným slovem, se projevuje soukro- 
most náboženství naši pasivitou. Povinností svíce 
jest, aby svítila, povinnost! naši, abychom bděli. 
Nenadešla dosud ona evangelní třetí hlídka, a přes
to mnozí z nás klímají. Neboť my se nemůžeme 
vytáčet: každý z nás jest strážcem oratra svého. 
Nemá tedy náš boj proti počátečním stadiím proti
náboženské propagandy býti věcí kromonyčejnou, 
časově omezenou, nýbrž naší každodenní povin
ností. Jest pak zajisté náboženství intimtssimum 
každého člověka; má být však zároveň oním fak
torem, kterému se nyní říká světový názor: po
stojem, s kterým posuzujeme události kolem sebe, 
kriterium, jimž je hodnotíme! a konečně řádem, 
podle kterého upravujeme svůj žfvot.

Prcjevuje-l| se nyní protináboženská propagan
da naprostou lhostejnosti a latentni nenávisti k ná
boženství a náboženskému, celému, životu — ne
dejme se mýlit taktikou a diplomacií protlnábo-

Schola nikoli ludus
(Dokončeni se str. 2.)

Scholu jen z doslechu; zakladatel a ředitel Scho- 
ly i s ensemblem jsou si také vědomi svého vel
kého úkolu, dát soudnému diváku zcela jiný ná
zor na zaměřeni své oráče. Na dokiad toto, na
kolik se jim to daři. stůjtěž zde vlastni slova 
kritika, jenž tento obrat svého chápání a citěni 
považuje patrně za nejsilnějši a nejdůležitějši 
dojem, jejž si z koncertu Scholy odnesl: »Kdo 
by si snad sliboval... ien citové obohaceni a 
radost z pohledli na malé zpěváčky, byl by po
sluchačem tuze málo náročným. To. co nám tu 
Schola cantorum předvedla, lze opravdu hodnotit 
nejpřisněišimi hudebními měřítky bez ohledu na 
věk a již samo o sobě srdce všech si získávající 
vystoupeni účinkujících. Mysleli isme, že se po
těšíme »roztomilosti dětských hlásků« a shoví
vavě budeme kv tovat »ušlechtilé zájmy těch 
nejmladšich« a ejhle: najednou se musíme s resp- 
pektem poklonit před vážnou jistotou a zasvě
cenou skutečnou znalosti, s niž dovedou tihle 
podivuhodní muzikanti správně slohové zazpívat 
Orlanda Lassa. Palestrinu, najit šprávnu míru 
přednesené licence v oživeni hudby »romantisu- 
jiciho« Palestrinova současníka Lucy Marentia. 
nebo zvolit jiný hlasový i nástrojový timbre nro 
typicky česky srdečného Adama Michnu.« (Mg 
ve Vyšehradu 5. II. 1947.) Kritice vůbec vděčí 
Schola za podporu svých snah a celkem správné 
jich chápáni, jak z citované ukázky zejména vid- 
no. Na co však chci kriticky i obecenstvo i na
dále upozornit!: ie třeba mitl stále na očích vý
značné postaveni v našem kulturním životě, které 
Schule cantorum. propůjčuje již samo Její za
měřeni. ve spojitosti se skutečností, že by nebylo 
v zájmu křesťanské kultury, máme-li ji s úspě
chem stavět proti »kulturnlctvi« našich odpůrců, 
brát na lehkou váhu a tím i oslabovat — bez
děky a beze zlých úmyslů ovšem — její, nikoli 
nejmenši zbraně.

A konečně, jsme-li zrovna na stránkách »Ka
tolíka«, kde byl opět vysloven námčt (my ovšem 
1 takové návrhy vítáme, protože jsou příznakem 
Zájmu o naši činnost), abychom oblékli scholáry 
V nočni košile no dědečcích, které by při trvající 
textilní konjunktuře jediné přicházely v úvahu 
pro funkci žádaných »bílých říz«: takový úbor 
velmi dobře sluši chlapcům ze sesterské paříž
ské Manécanterie. ale přejímat jej do odlišných 
podmínek vkusových a vpologických (kde je 
na našich chlapcích románská hranatost a orlo- 
bosost?) by mi ařipadalo jako projev chuti po 
uniformitě stůj co stůj; iako však celá kultura 
našeho lidu se vyvilela organicky a bez umělých 
zásahů zvenči. tak alespoň mně — to je soukro
mé míněni pisatelovo — se zamlouvá lépe zůstat 
u českých suknic a rochet, skýtajících spanilý a 
takořka barokní pohled, upominajíci diváka na 
podobně oděné sochy sv. Jana Nepomuckého oři 
naších řekách a u polních cest.

Zdeněk Režný.

VELKÁ SPOLEČENSKÁ UDÁLOST.
M. repre.enUčnl ples České ligy akademické, první 

poválečný, už ve svých přípravách pflsllbuje, že bude 
velkou společenskou události. Členství v čestném před
sednictvu přijali nejen představitelé církevních kruhů, 
nýbrž I osobnosti a politického a veřejného života. 
Zvláštní význam dostává ligístlcký ples tím, že vedle 
představitelů akademických úřadů a armády přijali 
členství v čestném předsednictvu představitelé diplo
matických kruhů v čele s velvyslancem USA L. Stelu- 
hardtem. Tato pozornost podniku katolických vysoko
školáků vyvolává pochopitelné zájem natí veřejnosti. 
Všechny Informace udílí CLA Praha III, o sv. Tománe 
», tel. CZ9-3S a CKS Praha I., Křláovnlcká 1, tel. 
OS-Z1. tk. 

ženského boje! — jest naši povinnosti projevit 
větší veřejnou aktivitu. Aspoň v tomto ohledu by 
měli všechny náboženské společnosti spolupraco
vat: nepřítel jest také společný!

Ale ne všechny náboženské společnosti jsou 
onou Církví, která jest tělem. A tak se vlastně 
boj proinábožznský mění v konkrétní a urputný 
boj protlkatclický. Propast volá propast. Rozhlas, 
film, divadlo, literatura, to vše jsou jen zbraně 
v tomto boji. Dovade-Il náš soupeř těchto zbraní 
používat — a to velmi zručně — proč tak nečiní
me také my? Snad záměrně perslflujíci scéna bo- 
žthodového požehnáni v našem cenou poctěném 
filmu »Siréna« není ničím jiným, než bezděčnou 
diagnosou choroby našeho věku: lid. který byl svo. 
láp k požehnání, se vrací k podrobnostem svého 
těžkého sociálního boje. Kněz přesto žehná prázd
nému náměstí, na jehož jednom konoi je dav, 
k němu zády otočený. Pokud vím, neozval se proti 
této scéně veřejně dosud nikdo. Co říká naše svě- 
domí. pos)ouchá-ll naše ditě v rozhlasové hře pro 
mládež jinak, mimochodem, výborné — větu: 
»Někdy musí člověk lhát, aby vyšla pravda naje
vo?« Nebo jste snad I Vy přítelem toho, čemu se 
říká p a fraus? Nen! u nás dost uvědomělých di
vadelníků a dramatických autorů, kteří by do
vedli postavit na jevišlč hru o skutečném dllemma- 
tu dnešn-ho člověka? Proč se těž! jen z konfliktů 
sociálních a národnostních? Jsou snad ncjdůleži- 
tějši? A kde je autor, který na polt náboženské 
propagandy udělal v literatuře to, co protinábo
ženskému knižnímu trhu dělal J. Svátek, jehož 
pseudolťstorle vycházejí znovu a znovu v nových 
vydáních a jež Jsou dosud oblíbenou, protože na
pínavou, četbou dospívajloi mládeže? Jak je mož
né. že se v denním tisku užívá adjektiva »jesuit
ský« jako synonyma pro »potměšilý« a »pokry
tecký« ?

To vše jsou záležitosti, které se dotýkají přímo 
nás. Snad nás vzbudí věc křiklavá: proč jsme «1 
však zvykli lenošlvě nedbat tisíci malých urážek, 
s kterými se denně setkáváme? Nejsou tedy zřej
mě naši protivnici příliš na omylu a nedělají 
špatný tah. sankcionuj!-'), naši lhostejnost frází, 
že náboženství Jest záležitosti soukromou.

Zmínili jsme se již, že je třeba se odloučit od 
pasivity našeho okolí.. My nesmíme však jenom 
kritlsovat, my musíme sami jednat. Slova poučuj!, 
ale příklady táhnou. Kdyby si byla tohoto přísloví 
vědoma předcházející generace, nemurtl by na fi
losofické fakultě university, k větší slávě Boži 
před šesti sty léty založené, pevně a na dožiti 
vládnout positivism. Náš soupeř se habilitoval: 
proč my ne? Máme snad málo vynikajících odbor
níků mezi sebou? Možná, že sl potichu říkají slova 
Hamletova, že »být příliš horlivým je nebezpečné«. 
Ano. jest. Dospělí jsme však skutečně tak dale
ko. že se dáme strhnout od naši povinnosti pro 
nějaké pomyslné nebezpečí? Nesmi být v tomto 
ohledu naším cílem zlatá střední cesta kompro
misu, kterou bychom klidně a pohodlně podlehli 
těm, kteří jsou aktivnější než my. Nenf-li dosud 
v naši ústavě výslovně článek o svobodě protiná
boženské propagandy. nen'-U dosud u nás athéistic- 
ká továrna na usměrňováni pracovních sil, není 
to ještě důkaz, že se protináboženské propagandě 
u nás nedaří. My jí svou pasivitou umožňujem.

Bh.

S přiloženými dvěma pětikorunami a s prosbou: 
..Vytiskněte nám to o vánocích“ jsme dostali tyto 
řádky:

..NnXÍ předobrě paní katechetce sl. M. Brabcově 
vSvclino dobré o<l JeříSka přejí její děti a Karlových 
Varii a Drahovio.

Hledáme ke koupi Froebes Psychotogia experimen
tal!», Lindworský Expcrimentalpsyohologie. Merciér 
Psychologie (aspoň druhý dil). Leskové nabídky na 
Studium Cathollcum, Praha 11-753.

Dozvuky královské 
svatby

Psali jsme u příležitosti nedávné svatby ang
lické princezny Alžběty o postavení katolíků 
v Anglii, že totiž nebyli zařazeni do počtu t. zv. 
„privilegovaných“ společnosti, které smějí v ta
kové situaci přednésti králi gratulaci. Záležitost 
byla váok tentokrát vyřízena ke spokojenosti, 
jak nám o tom píše zde jeden bohoslovec T. J., 
který v Anglii studuje«

Sebevědomý katolík se asi v řeči králově 
pozastaví nad výrazem „vaše společnost“, kte
rým je minéna katolická církev. Katolík, jenž 
je přesvědčen o tom, že jeho Církev je celými 
dějinami lidstva se táhnoucí veliké dilo Boží, 
směřující k spáse světa, uskutečněné sjednoce
ním s jednorozeným Synem Božím v jeho Téle 
mystickém, že jeho Církev je tímto Tělem mys
tickým a že k ni tak nebo onak musí náležet 
všichni, kdož vůbec nechtějí nadarmo žít, ne
bude spokojen s výrazem „vaše společnost“, kte
rým lze oslovit! stejně sdružení zeměpisců jako 
armádu spásy, sotva však katolickou Církev.

Anglickým katolíkům se podařilo dosáhnout 
povolení k blahopřejnému projevu v Bucking- 
bamském paláci u příležitosti svatby princezny 
Alžběty. Král přijal katolickou ZSčlennou dele
gaci, kterou vedl kardinál Griffin. V delegaci 
byli arcibiskupové z Liverpoolu a z Birmlng- 
hatnu, biskup z Menevie, vévoda z Norfolku, 
hrabě Perth, několik lordů, admirál, generálové 
a jiní zástupci různých katolických stavů a In
stitucí.

Král odpověděl na projev takto: „Královna 
a Já děkujeme Vaší Eminenci za vřelý a odda
ný projev blahopřání k sňatku princezny Alžbě
ty s poručíkem Filipem Mountbattenem, jež jste 
mně vyslovil Jménem mých řimBko-katolických 
poddaných v Anglii a Walesu.

Sňatek naší drahé dcery způsobil nám ra
dost, kterou zvýšilo uspokojeni, s nimž byl při
jat od mého lidu. Rád se dovídám, že Členové 
vaši společnosti tak vysoko oceňuji služby, kte
ré princezna Alžběta a její budoucí manžel již 
prokázali naši zemi a Že upřímné vyprošujete 
pro né v jejich manželském životě mnoho po
žehnání a Štěstí.

Já sám Jsem byl vždy pamětllv služeb mých 
římsko-katolickýcb poddaných, prokázaných 
v našem boji za války, a jsem si jist, že já i 
má rodina může spoléhat na vaši neochvějnou 
podporu v příštích letech.“

Narodil se Kristus Pán, veselme se!
Z Růže Kvítek vykveť nám, radujme se!

Přejeme všem spolupracovníkům, čtenářům a všem lidem dohrč 
vůle vůbec, aby se jim toto vánoční poselství stalo uvědomělou 
skutečností, aby je na vzdory všem chmurám a obavám přítomnosti 
dovedli ze srdce zpívat a dovedli se z něho radovat. Vše ostatní 
nám pak bude přidáno.

Redakce.

Poselství z Betléma
Staročeský zvyk stavět doma o vánocích 

betlem už takřka z nožích rodin zmizel. Byl na- 
hražen honosnějším, ale méně symbolickým vá
nočním stromkem. Ještě že kostely nezapomínají 
potěšit détskd srdce malých i velkých. A tak se 
můžeme každoročně dojatě zastavit u staročes
kého betlema a naše duše pospíchá přes kopce 
s pastýři fc malé jeskyňce. nad kterou svit» vla
satá hvězda. Odpočíváme s ovečkou, výsknem si 
s dudákem. slyšíme radostný štěkot ovčáckého 
psa a poklekáme s mudrci u vchodu, abychom se 
skláněli nad jeslemi s bledou Matičkou a sou
časně s pěstounem štastně se usmívali ve skrom
ném koutku chléva, zatím, co andělé zpívají. 
Sláva Bohu na výsostech a na zemi pokoj lidem 
dobré vůle.

Pojednou klopýtneme o pošetilou otázku. Proč 
ta dvě slůvka na konci andělského poselství? Ne
stačilo by jen — a na zemi pokoj lidem? Je však 
možný pokoj tam. kde není dobré vůle? Bůh ni
kdy nemluví zbytečně, at už skrze ústa andělská, 
či lidská. A proto poselství betlémské mělo pevně 
zvážená slova — dobrá vůle a jjakoj. Nebol vše
chno to na sobě závisí. Je třeba mnoho dobré 
vůle, aby člověk vždy a za všech okolnosti udržo
val pokoj. Je třeba velmi mnoha lásky k Bohu a 
lidem, aby člověk dovedl projevit vždy a ke všem 
dobrou vůli. Láskyplní jedinci dobré vůle dove
dou vytvořit pokojné rodiny. Pokojné rodiny 
tvoří pokojný stát. A pokojné státy zaručuji svě
tový mír.

Takové je věčně živé poselství z Betlema, že 
každý z nás je budovatelem pokoje a míru ve 
světě. M. Holková.

Srdce liturgie
Článek s tímto nadpisem ve 49. čísle přišel 

právě včas. Zdá se. jakoby liturgické hnuli, kdy
si tak slibně se rozvijejici, začalo nějak ochabo
vat. Jedním ze svědectví tuho zdá se mi nedávno 
vyšiv Česky kancionál svatováclavský, který má 
povážlivě málo písni mešních, pouze 4 mešní 
obecné a 11 mešních ostatních, z různých období 
církevního roku, k Srdci Páně, mariánské a k svá
tým, ledy celkem 15. Naproti tomu lidové vydání 
Orlova Českého kancionálu z roku 1940 má 10 
mešních obecných a 20 ostatních, tedy celkem 30. 
Co však nejvíce překvapuje, je to. že do mešních 
písní obecných Českého kancionálu svatováclav
ského je zařazena i píseň Tvůrce- mocný, která 
se mši svátou nemá pranic společného. Drive se 
ji skutečně často používalo při mši sv. a dalo 
leckde velikou práci z mešního repertoliu ji vy
mýtit. Zdá se tak, že při vydávání kancionálu 
svatováclavského rozhodovalo více stanovisko 
historické, jakuž i literárně a ludebné estetické, 
než liturgické. O tom by svědčila i slova, že čes
ká duchovni píseň nepřipiná se přímo k jednotli
vým částkám mše sv., nýbrž jen medituje o tom, 
co se děje na oltáři. Jak daleko je potom k tomu, 
jak autor správně vystihl, že mše je soubor po
hybů u oltáře, doprovázený oblíbenou kostelní 
pisní? Mešní pisně české pocházejí většinou až 
z 19. století a chceme-11 vzkřísit píseň, pak roz
hodně nemůžeme počítat s rozvinutím liturgic
kého hnutí. Znalost mešní písně leště tak před 
30—40 lety byla velmi ubohá. Jedinou opravdu 
známou mešní pishi v Praze 1 yla »Bože před tvou 
velebnosti« a po venkově ještě tak »V skrouše- 
nosti srdce svého«. Ani z jednotlivých církevních 
období, ani z mariánských pisní nebyly obecné 
známy žádné mešní pisně. Kancionál svatoján
ský. vydaný v druhé polovině minulého stoleti, 
měl sice značný počet mešních pisní. do vrstev 
lidových však — v neposlední řadě jistě pro svůj 
veliký formát a obsah — vůbec nepronikl. A tu 
vidíme, že Orlův Český kancionál, přes četné své 
nedostatky básnické i hudební, přece ien zapů
sobil záslužně; že mešní písni dal místo, jež jí 
právem náleží. Zejména nám. chyběla mešní pí
seň o vánocích. Píseň »Náš’Spasitel« áostrádá 
vánočního rázu, lid si rád zazpívá koledy. A tu 
píseň »Splnilo se Písmo svaté« přišla právě vhod 
a také došla takové obliby, že by bylo třeba ieště 
aspoň jedné takové pisné. A tato píseň v Ces. 
kancionále svatováclavském také chybí, snad 
z důvodů estetických, poněvadž ie složena z prv
ků nesourodých a textově přepracována, totiž 
přizpůsobena mši sv. Ci snad je lépe zpívat! při 
mši sv.: Osladimť jím (t. j. medem) tvou kašičku 
— k tvé libosti — otevřeš, vím. svou hubičku — 
k té sladkosti? a pod. Podobná slova — jinak 
umělecky velmi cenná, třebaže už neodpovídají 
dnešnímu našemu cítěni náboženskému — jsou 
vhodná jedině po odpolední pobožnosti.

Je tedy třeba dobře uvážiti, co má rozhodo- 
vatl při sestavování kancionálu, zda stanovisko 
estetické nebo liturgické. Má-lí se mše sv. státi 
skutečně srdcem liturgie, pak nelze pochybovatl, 
žé to má být stanovisko liturgické. VSK.

* Na propagaci katolického tlaku potlom« Vám 
starší čísla KATOLÍKA zdarma. Objednejte na adr.: 
KATOLÍK, Praha TV., Hradčanské náměstí s.

Z administrace! V poslední dobé si nám někteří 
stěžuji, že nemohou dostat KATOLÍKA v kostele nebo 
v prodejnách, že je brzy rozebrán. Doporučujeme 
ičmto záJBmcúgi, aby nám oznámili svoji adresu, na 
kterou jim bucfcme zasílali pravidelně ná» list přímo. 
Adr.: KATOLÍK, Prahl IV., Hradčanská nám. I (tel. 
Š1T-7O).

Svátky, 
školy a dvoulelka

Svátek Neposkvrněného Početí je vpočten 
mezi svátky, o nichž neplatí na přechodnou dobu 
jtátni předpisy o nedělním klidu. Podle poslední 
zákonné úpravy svátko-ého práva je možno 
v takové dny nulit zaniéstnance, aby na svých 
pracovních místech pracovali, musí se jim však 
umožnili, aby se mohli účastnit »náboženských 
obřadů« podle svého vyznání. Zákon sám uvádí 
jako důvod přechodného zrušeni svátků hospo
dářské důvody. Již z toho by se dalo usuzovat. Že 
se tato úpraíva nevztahuje na školství, nebol se 
jistě ani při sebeštrším výkladu nedá tvrdit, že 
by se z hospodářských důvodů v některý svátek 
učit musilo, zvláště v zimě, kdy je notorický ne
dostatek uhlí a kdy právě pro tento nedostatek 
topiva bývá nutno dávat »uhelné« prázdniny. Ze 
by se prázdnem na školách mohla poškodit dvou- 
letka. o tom nemůže být řeči, v zimě se dá na
opak říci, že se jí tim prospívá. Přesto se škol
ská správa neodhodlala v této věci k jasnému 
a jednoznačnému rozhodnutí. Je to další z bez
počtu smutných dokladů, jak se lidé státe nedo
vedou zbavit strachu z útlaku, vštípený v nich 
v dobách protektorátnich. Na většině Škol se 
našlo aspoů řešení dobré vůle, že žáci byli omlu
veni na dobu bohoslužeb od vyučováni, nebo 
i řešení zdravého rozumu, že ředielé škol použili 
svého práva dát volný den. Nebylo tomu oviem 
všude tak. Zlá vůle se dovede postavit i proti 
zdravému rozumu 1 proti platnému právu a uká
zala opět jednou znetvořenou tvář svého boje 
proti Bohu. Byly školy, kde odpovědní správcové 
odpověděli na prosbu žáků za omluuenf. nebo na 
prosbu katechetovu o volno pro žákovskou mši 
sválou vzteklými zákazy provo'ávanýmt školním 
rozhlasem. Nic jim třebas nevadila podivná lo
gika. která tvrdošíjně lpěla na vyučování ve 
svátek, ale hned v nejbližší dny zařídila pocho
dové cvičeni, aby bylo sdostatek jasno, nakolik 
při tomto postupu jde o vyučování, nebo ode
přel hodinu na mší svátou, ale v týž den do
vedla dát celé odpůldne volné na vítáni politic
ké delegace. Co si chceš vyvzdorovat. lide? -Ig-

Kdo je patronem listonošů? V polské »Neděli« 
z Katovic mají značnou část věnovanou listono
šům a mezi jiným vykládají, kdo je jejich patro
nem. »Tážete se, kdo je patronem listonošů. Dí
val jsem se na to ve svých krťhách a našel jsem, 
že vašim patronem je archanděl Gabriel (24. břez
na), neboť byl poslem Božím a přinášel zprávy 
z nebe na zemi, především nejdůkžitéjši zprávu, 
že se Spasitel národ!. Budete-li proto chtít vy
věsit sl obraz svého patrona, vyvěste obraz Zvě
stování Panny Marie. Poslal bych vám sám ně
jaký, ale nemám žádný.«

VHODNÍ D A R E K K VÄNOCÜM: 

Novinka! Novinka!

P. KONRÁD KUBEŠ S. J.l

Mariánská Postila
Stran 752. Cena brož. 304 Kč«, váz. 239 Kčs,

Knihy P. K. Kubei» drive vydané: 
POD KOROUHVÍ KRISTOVOU. Stran B08.
Cena váz. 1Ö0.— Kčs. — VE SLÊPÊJ1CH
NEPOSKVRNĚNÍ, stran 746. Cena váz. 
J4O.— Kča.

U vlech knihkupců

NAKLADATELSTVÍ BRNĚNSKÉ TISKÁRNY 
V BRNĚ, Starobrněnská U/U.

Svatováclavská liga
aí Americký ústav — Česká u«a akade
mická — Csl. ústav zahraniční — Duchov
ní rada Junáka (sekcé katol.) — Char’u 
— Sdružení katolické mládež« — Středo
česká Orelská župa Pospíšilova — Svaz 
katol. žen a dívek — Svaz přátel USA 
DOřódaJÍ

ve velkém sále Ústřední městské knihovny 
v Praze I. dne 5. ledna 1948 ve 20 hodin

Slavnostní

večer na rozloučenou
a vldp. Dr. Arnoštem Žižkou, OSB, 
proťeeorem koleje av. Prokopa v Lisle 
u Chicaga. kapít, duchovní služby U"A.

Vldp. Dr. ArnoSt ZLŽka. přítel naší vlast! a jeden 
z vedoucích účastníků naSeho T a n. zahranič
ního odboje, vrací se v lednu do USA a o svých 
dojmech z několikaměsíční návštěvy v CSR učini 
při slavnostním večeru závěrečný projev. Slav
nostního rozloučení se zúčastní J. E. nldn. Dr. 
Joaef Beran, arcibiskup pražský.
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Štědrovečerní povídka Z domova a z ciziny
Nevím, co mě to tehdy napadlo. Zachtělo se 

ml poznat, jak se cítí osamělý Člověk o vánocích. 
A tak jsem statečně odolávala všem svodům přá
tel, lákajících mě, abych na Štědrý večer pohodo
vala s nimi u rodinního stolu. Ne. Zůstanu doma 
a sama.

Je pravda, že jsem na Štědrý den měla ještě 
plno piáco, ale k šesté hodině večerní jsem už měla 
světnic! svátečné uklizenou, na stole prostřeno (pro 
jednu osobu) a malý stromeček čekal jen, až mu 
dovolím zajiskřit světélky. Nu, myslím si, bude 
mi smutno, ale to právě potřebuji vědět, jak v ta
kový posvátný večer člověku pláče opušlčné srdce 
v těle.

PKzoám se, že ml nic naplakalo. Jen jsem sl 
uvědomila, že chci nemožné. Jsem, katolický kře
sťan. A křesťan ner.f nikdy sám, i kdyby se za
hrabal třebas do jezevči diry. Pořád jsem cítila, 
že je tu se mnou ještě Někdo a jeho neviditelné 
svě.lo tak — tak, že se nestávalo viditelným, byla 
ho plná světnička, neboť stěny byly zelenější nežli 
obvykle, elektrická kamínka hřála příjemněji a 
vůbec bylo v pokojíku tak milo a útulno, že jsem 
zatoužila, abychom 1 na věčnosti bydlili takto. Je 
to ovšem přáni pošetilé, ale jsem prostý člověk a 
tak se ml zdá, že je pro mne nebe všude, kde je 
Bůh a protože On je všude, může člověk z velké 
milosti Boží dostat někdy tak trochu jakýsi zá
vdavek věčné blaženosti už zde na zemi. Já vím, 
že vy, kteří jste silní a stateční, nemáte toho za
potřebí, aby Vás Bůh k so bé lákal cukrátky, ale 
my, dušičky křehké, takoví Tomáškové v malém 
vydání, potřebujem sl občas sáhnout a ochutnat, 
abychom v dobrém setrvali. Asi jen proto se vše 
událo později tak, jak vám chci vyprávět.

Blaženě uvelebena mezi poduškami na gauči, 
poslouchám z rozhlasu koledy a pobroukávám sí 
jo s nimi. Pojednou ml oči sjely ňa hodiny. Tak! 
Hodiny zůstaly s át. Co teď? Mám vyrušovat sou
sedy? Ale co. nařídím sl je podle oka, kolik může 
být? Asi devět.

Když se pak blížilo půl dvanácté, oblékla jsem 
sí kabát a vyšla z domu. Tentokráte jsem měla na
mířeno na půlnoční na Vyšehrad. Je to od nás 
z Pankráce dvacet minut cesty, budu v kostele 
jistě včas.

Noc byla opravdu vánoční, mrzlo a sníh vrzal 
pod nohama a ulice mlčela se zatajeným dechem. 
Nikde ani človíčka. Trochu se mne dotkla hloubka 
krásy tohoto nočního okamžiku, měla jsem do
jem, že se chystá něco velkého, vše je v napětí a 
věci číhají na každý můj pohyb a krok. Měla jsem 
trochu zahanbující pocit, že kradu, co mi nepatří, 
jakpak já k tomu přijdu, abych jediná z celé 
ulice viděla tu krásu a jedinečnost mlčenlivé vá
noční noci, vždyť jsem sl to nikterak nezasloužila. 
A talc jsžm přece jen trochu posmutněla takovým 
smutkem žebráka příliš bohatě obdarovaného, kte
rý se ve své chudobě marně ohlíží, čím by se 
odvděčil.

Přešla jsem ulici 1. listopadu, zabočila jsem 
1: ruskému gymnasiu n do Benešovské třídy a ta 
krása vánoční noci stále šla se mnou, jinak ne
bylo kolem živé duše. Když jsem se blížila k vy
šehradským hradbám, jaksi jsem je hned nemohla 
poznat. Byly černé a bílé jako tato noc, byly víc 
nahrbené než obvykle a vyšehradská brána byla 
branou do neznámého starobylého města.

Když jsem prošla prvni branou, zahlédla jsem 
vpředu u toho zeleného domku vlevo (však víte, 
který myslím, má po straně pumpu), že tam stojí 
jakási skupinka, někdo bušil na okno. Ale nikdo 
jim asi neotvíral, skupinka se pohnula kupředu. 
Zaradovala jsem se, že přece jen nejsem sama 
v této noci a že se ještě někdo z lidi může se 
mnou dělit o její krásu.

Chtěla jsem se k těm lidem přiblížit, popošla 
jsem rychleji, ale tu jsem se zarazila. Zřetelně 
jsem v šeru rozeznala zadek zvířete, jak se u něho 
při chůzi mírně klátí ohaňka. Na zvířeti seděla 
schoulena drobná postava, ze zadu jsem dobře 
nerozeznávala, je-li to žena či chlapec, ale toho, 
který vedl mezka za ůzdu, jsem posoudila, že 
je to statný muž, asi středního věku, ramenatý. 
Sel trochu klátlvě jak chodívají unavení dělnici 
z práce. V prvé chvil) m| bylo divné, že ještě ně
kdo v Praze jezdi na oslu, ale v přištim okamžiku 
ml to připadalo samozřejmé, že sí takto vypo
mohli. když elektriky nejezdi a vlastně jsem dále 
o tem ani neuvazovala, náhle mi bylo vůbec vše 
samozřejmé a přirozené.

Jdou asi také na půlnoční, řekla jsem sl. pa
matuji sl, že jsem za ně přemýšlela, kam by za
tím měli postavit mezka. Uvázat u hřbitovní

LITERATURA
O. K. Chesterton: Sv. Tomáš Akvlnský. Přel. 

J. Vodička. Praha 1947. Universum. Str. 222, brež. 
Kčs 63.—.

Čtenáři, zvyklému na moderní životopisy, které 
vynikají především tím, že jsou co nejméně ži
votopisy a co nejvíce romány, připadne Chesterto- 
r.ova kniha při nejmenším podivnou. Není ovšem 
také nějakým vzorným životopisem, ale spíše vý
kladem učeni za použití životopisných fakt a udá
losti a výkladem světcova života za použiti jeho 
filosofie. V dokonalé zkratce je tu podáno jádro 
Tomášovy filosofie a ucelenými konturami na
kreslena jeho majestátní postava. Jsou-U určité 
argumentace zaměřeny především na anglického 
čtenáře bez rozdílu vyznáni, shledáváme kupodivu 
jak jsou pfi tom obecné. Plyne to jednak z auto
rova oběžníku, jednak z faktu, že jedinými obec
nými věcmi, vlastními našemu století, jsou jeho 
bludy.

Obhájce a vykladač středověku, promítá do 
pozadí osobnosti svátého Tomáše pravý obraz této 
lcaeeřované doby. Využívaje plně mistrovství své
ho paradoxu, dokumentuje právě na učeni svátého 
Tomáše mnohotvárnost myšleni a života, oteví
rej > perspektivy neobyčejných dobrodružní ví. kte
rá existují pouze v oblasti ducha a orthodoxie.

V paralele mezi sv. Františkem a sv. Tomášem 
ukazuje Chesterton názorně, jaká jednota spo
juje tyto dva tak odlišné a při tom typické před
stavitele středověkého života I myšleni a jak kaž
dý z nich svým způsobem rozvijí jinou stránku 
téže Pravdy.

Je nepochybné, že Čtenář si sotva sestaví na 
základě Chestertonovy knihy I jen přehledný ná- 
rys Tomášovy filosofie, pokud by nabyl sám zvláště 

zdi? Anebo ke kostelníkovi do slftky. aby se 
jvíře také trochu ohřálo? Ale kostelnici bývají pa
ličatí, kdoví, jestli Jim to dovolí.

Jak se zatáčí cesta kolem rotundy sv. Marti
na, najednou se mi v záhybu ti lidé ztratili. Když 
jsem došla za roh ulice, jež odbočuje od silnice 
ke kostelu, v ulici už nebyli. Možná, že je očeká
vali v některém z těch kanovnických domů a že 
už jsou uvnitř.

Moc jsem sí tím hlavu nelámala. Sla jsem dále 
ke kostelu, ale bylo ml divné, že chrámová okna 
jsou ještě temná, že nikde nikdo nejde, přece lidé 
by se už měli na půlnoční scházet. Začala jsem 
mít nepříjemnou předtuchu-------Opravdu! Chrá
mové dveře zamčeny. U kostela ani živé duše, jen 
měsíc vysvitl z mraků a jasně ozařuje černé hřbi
tovní mříže, tu a tam sněhem bíle překreslené.

V tom biji kostelní hodiny. Půl jedenácté! Te
prve. No, teď jsem byla přece jen smutná. Ne
mohu přece v mrazivé noci prostát celou hodinu, 
nežli kostel otevřou. Nezbývá nežli jit domů. A 
já se tolik těšila, že budu dneska v noc! u jesťček.

Zapomněla jsem na vše krásné, co jsem dnes 
prcž la a div jsem se redala do pláče. Pomalu 
jsem se vracela. Ale daleko jsem nedošla. Před 
oním zeleným domkem je kousek polozbořených 
hradeb a v nich výklenek s mřížovými dveřmi. 
U toho výklenku (jistě jej znáte) už z dálky jsem 
zahlédla slabou záři. Polkla jsem slzy a plna zvě
davosti jdu blíž.

Och! — Ješlě teď jen těžko shledávám slova, 
abych vám vysvětlila, co to bylo. Toho mezka 
jsem poznala ihned, protože opět stál zadkem ke 
mně a mírně šlehal oháůkou. Ale schoulená žana 
už neseděla na něm, nýbrž na zemi, hlavou opře
na o zvíře, jako by se u něho hřála. Děťátko na 
jejím klíně podřimovalo a mělo obě ručičky za
ťaté v pěstě a rezkršně složeny u hračičky. Ona 
se na ně dívala s takovou láskou! Muž právě roz- 
třása! slámu po zemi, aby s! Ona mohla pak leh
nout. Sevřela jsem rukou mříže a pomalu, aniž 
jsem sl to uvědomovala, sesouvala jsem se na ko
lena. Dívala jsem se beze slova, slzy mi proudily 
s oči, ale byly to slzy, které bych nevyměnila za 
všeoku slávu a štěstí světa. A tu Ona, jako by 
věděla vše, co jsem dnes dělala 1 myslila, pojed
nou, aniž se na mne podívala, s úsměvem shoví
vavosti řekla:

»Hloupoučká! Přece proto On přišel na svět, 
abyste nikdy nebyli opuštěni.« Marie Holková.

To nejsou hradbj/ vyšehradské, tg je obrázek 
z dnešního Betléma, kde to vypadá skoro stejné 
jako tehdy, kdy snad právě touto cestou šel svátý 
Josef s Pannou. Marii, aby splnili rozkaz římského 
císaře Augusta a aby se mohla splnit prastará 
proroctuí o Betlémě, rodišti Spasite'e světa. Jen 
elektrická lampa a elektrické dráty natažené přes 
úzkou uličku naznaiuji, že od narozeni Spasíte ova 
uplynulo již 1947 roků. (Možná dokonce, že je to 
o nějaký rok vice. ale do vědeckých sporů se tady 
pouštět nebudeme. protože »jeden den u Pána je 

jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.«)

nadaným filosofem. Seznámí se tu však dobře se 
všemi základními principy této nauky a pozná, 
že tato, poněvadž je založena na základní Realllě. 
souhlasí dokonale se zdravým myšlením a rozu
mem.

Chestertonovy kn,'hy lze těžko zařazovat do ob
vyklých liteTárníchii kategorií. Platí to i o této 
knize. Není jen životopisem a těžko ji pouze na
zveme výkladem lučení. Zpracovává historickou 
látku a dotýká se při tom živě přítomnosti. Ačko
liv zabírá tolik problémů současné doby, soustře
ďuje se přece na středověk.

Byla by chyba, kdyby se některý čtenář, který 
dosud Chestertons nezná, dal tím zmýlit nebo od
radit. Tato na pohled lak bizarní krmě je živná ja
ko chléb a je s nim téže podstaty. jhk-

FILM
Pro všechny:

Špalíček. CSR. — Loutkový barevný film malíře 
J- Trnky a hudebního skladatele V. Trojana. Přednosti 
tohoto díla, majícího 1 mezinárodní ůspčch, spočívají 
nejen v originálním provalení, ale 1 v tom, že autoři 
podávají zde to nejlepší, co o české povaze odposlou- 
chali v národních písních. Je to šest obrazů v rámci 
čtyř ročních dob. Z nich zvláště vyniká »Pouť« s pro
cesím, atrakcemi a loutkovým divadlem. ^Posvíceni« 
s tancem, veselím a tklivou ýisnl vojenského vyslou
žilce a zvláště »Legenda o sv. Prokopu«, zpodobující 
v duchu lidové zbožnosti charakter českého světce. 
Po shlédnutí filmu sl opět uvědomujeme, že dobrá 
díla vytvoříme jen tehdy, budeme-11 v nich věrni křes
ťanské tradici. I.

Miláček slonů. GB. Dobrolružný příběh chlapce 
v indické džungli při lovu slonů podle povídky R. 
Klppllnga. Film byl JIŽ před lety uveden v Praze. ín.

Vánoční dobrodružství, CB. Roztomilý příběh od
vážných děti, stihajících zloděje koni, II.

Nové hroby českých kněži. V jediném týdnu 
odešli v Praze dva vynikající kněží. V pondělí 
dne 15. prosince zemřel náhle P. Tomáš D i 111, 
provinciál řádu Domlnlkánů. Byl v plné mužné 
sile, v 53. roce svého věku. Již po třetí zastá
val úřad provinciála řádu kazatelského. V pá- 
tek dne 19. prosince zemřel u Milosrdných bratři 
J. M. vyšehradský kanovník Alexander T i 11. 
Jeho životním dílem je krásný moderní kostel 
Nejsvětějšího Srdce Páně na Král. Vinohradech. 
Jako tamni kaplan se staral neúnavně o tuto 
stavbu, zbudoval v této moderní pražské čtvrti 
živé středisko jedné z nejčilejšich pražských 
farnosti. Později, jako farář vyšehradský, uldá- 
dal ostatky leckteré význačné osobnosti našeho 
národního života do posvátné půdy tamní.jšlho 
hřbitova, v níž nyní i sám spočine po věrné 
službě Pánu a duším.

Noviciát bohoslovců. Kardinál Petit de Julle- 
ville, arcibiskup rouenský, jehož úmrtí jsme ozná
mili minule, konal ještě v listopadu cestu do Ří
ma, »k prahům apoštolským«, jak j! každý dle- 
cesnl biskup pravidelně konává a byl 15. listopadu 
přijat sv. Otcem v Castel-Gandolfo. Podávaje zprá
vu o stavu své dlecese zmínil se také o stavu kněž
ských povoláni a o tom, jak v jeho rouenském se
mináři zavedli jakýsi druh »noviciátu«, v němž 
se mladí seminarists věnuji po tři měsíce výhrad
ně duchovnímu a liturgickému životu, dříve než 
začnou vlastní filosofické a theologické studie. — 
Tato novinka není jistě bez zajímavosti. Mládi li
dé, kteři dnes přicházejí do semináře, jsou vedeni 
většinou nejlepšími úmysly, protože ony vedlejší 
úmysly, které mohly snad dříve platit, dnes po
zbyly dávno své přitažlivosti, na druhé straně 
bývají však naše střední školy někdy úplně němé 
o Kristu a křesťanství vůbec, takže jejich absol
ventům jsou pak mnohé nejzákladnější věci du
chovního života úplně nové.

Římská kongregace obřadů, do jejíž kompe
tence náleží také vedení řízení o nových blahosla
vených a svátých, má zkcumatl na 800 takových 
procesů blahořečení. Jde při tom o osoby ze 
všech společenských kruhů: dělnici, úřednici, 
řemeslnici, ženy z domácností, královny, prin
cezny, papeži, kardinálové, biskupové, Iměži a 
řeholníci, zástupci všech lidských ras a barev. 
Mezi těmi, o jejichž blahořečení se jedná, je 
také jedna Indiánská dívka ze Severní Ameri
ky, Kateřina Techakvita.

Stále nová „zjeveni“. U nás je jich poměrně 
nejméně. Zdá se, že jsme ncjstřizlivéjši lidé. Jo 
sporné ovšem, zda tato naše vlastnost irá, ze
jména pokud se týká náboženství, vice stránek 
stinných nebo světlých. Ve Francii však jo zje
veni mnoho. Mnoho pravých i mnoho nepravých. 
V poslední době odsoudil zase kardinál Suhard, 
arcibiskup pařížský, učeni, které tam rozšiřuje 
jeden kněz, abbé Tissier ještě s nějakými man
žely. Tito všichni tvrdl, že Kristus se vrátí na 
zemi před Posledním soudem a zřidl zde slavné 
tisícileté království, tvrdi také, že toto ujišťo
váni je spolehlivě vysloveno v Písmě sv. V tom
též prohlášeni varuje kardinál Suhard věřící 
proti všem domnělým „zjevením", „proroctvím", 
„viděním" a „zázrakům", o nichž se Církev ofi
ciálně nijak nevyslovila a o nichž se přece činí
vají zmínky v tisku nebo v některých knihách 
a brožurách.

Poměr UNESCA lt náboženství. Kanovník 
Rupp z arcldiecése nařižské. lenž se zúčastnil 
letos v srpnu pražských svatovoitěšských slav
ností. ie nvm iako pozorovatel Vatikánu na dru
hém valném shromážděni UNESCA v Mexiku. 
Při iedné tiskové konferenci vviádřil takto své 
doimv ze zmíněného shromážděni: »Poměr 
UNESCA k náboženství ie velmi příznivý. 
UNESCO si náboženství velice váži, divá se na 
ně iako na leden z prostředků, iimiž možno zbu
dovat! mír v duších.« Kanovník Rupp pochválil 
také předsedu UNESCA J. S. Huxleye. který po
zval na kongres velký počet zástupců různých 
náboženských vyznáni. Kanovník Runo skončil 
své prohlášení takto: »UNESCO ie povinno dí
vat se na náboženství iako na důležitého činitele 
ve výchově, ve vědě a v kultuře. Úkolem 
UNESCA ie dát lidu ucelenou kulturu, protože 
iedině lidé s ucelenou kulturou isou s to přispět 
účinně k všeobecnému porozuměni.«

Náboženství v Rusku. Určití prcfeslonelní 
přátelé SSSR sl pohříchu udělali svou specialitou 
„propagandu, která zabiji" skeptický český 
Švejk pak nakonec nevěií o Rusku nic dobrého, 
anj když je to pravda. A tím spíše ovšem evrop
ský západ a románský katolický svět s největšf 
nedůvěrou poslouchá zprávy o rozvoji náboženství 
v dnešním Rusku. A přece je to pravda. Víme cd 
očitého svědka, že meskevské kostely bývají plné 
— prý plnější než některé pražské ... Pří tom 
disposice sovětské vlády nepřímo pomáhají du
chovní správě. Starobylé cerkve ve středu města, 
zejména uvnitř Kremlu, jsou totiž objekty mu
sejními, takže duchovenstvo se může soustředit 
na kostely vnějších čtvrti. Ostatky metropolity 
Aleksěje, kterého pravoslavná církev ctí za svá
tého, byly však z odsvěcené katedrály přeneseny 
k dnešnímu sídlu moskevského patriarchátu. Se
minář poblíž Moskvy vychovává mladé ducho
venstvo. — Tyto zprávy nás těší dvojmo. Jed
nak že křesťanšti bratři projevují duchovní život, 
jednak že spojenecká země neodmítá záruku sc- 
dálniho míru, nechce se zařadit mezi pronásle
dovatele. Jsou to skbná znamení pro budoucnost 
Slovanstva! ! J. S.

Vánoční pohlednice známého tvůrce kresle
ných filmů Jiřího Trnky nechtějí býtl ,a zase 
chtějí býtl pohlednicemi k vánocům, jejich sbír
ka, právě vydaná Družstevní prací, správně se 
nazývá „Zima", neboť je to snůška nabalených 
postaviček (hajných, děcek, strejců, babek i 
vran) čapkovskoladovského raženi, ťapajících 
vysokým sněhem českého venkova. Jsou to zná
mé. skoro ustálené typy t. zv. lidu, jak si jej 
představuji jl3tě mčšťůcUé kruhy v pohledu bla
hosklonně posměšném, zamířeném co nejpozem- 
štějl a úzkostlivě slepém k duchovním prvkům 
skutečného našeho lidu. A tož v těchto pohled
nicích z vánoc zůstal opravdu jen „poetický" 
sníh a zimní zachumlanost komických Trnko
vých figurek, vskutku jen zima, jak hlásá i 
název těchto pohlednic. Patrno, že nejenom na
cistům, ale i nám vánoce zchudly v zimní roční 

počasí, vzpomínáme, že ještě Mikuláš Aleš viděl 
a kreslil české bctlémy, jesličky, sv. tfi krále 
a má přese vše i dnes k uuchu a srdci českého 
lidu asi blíže, než některé umělecKoprumyslově 
naladěné salony a jizby. Ale ty pečlivé odsvéce- 
né a civilistne vánoční pohlednice vyjadřuji Jen 
jakési sterilní štědrovečerní pocity staromláde
neckých duši, ochuzených o plnost vánočních 
svátků, svátků ztělesněni Boži lásky. jb.

Nejstarši rukopisy prvních plodu literatury 
polské se vracejí do ťolaky. Musili je schovávat 
před Němci, kteří by je byli jistě zničili, pro
tože chtěli vymazat z dějin celý polský národ, 
schovali je nejprve v Rumunsku, pak ve Fran
cii a konečné v Kanadě, kde skonéili své puto
váni a odkud se nyní vrátili. Je mezi nimi ru
kopis známé pisné Bogorodica, připisované sv. 
Vojtéchu, je mezi nimi „Florentský žaltář" 
v jazyku latinském, polském a německém, po
cházející ze XIV. stol, a „Kázáni o sv. Kříži“ 
ve staré polštině ze XIII. stol.

Misie mezi černochy ve Spojených státech. 
29 řeholniků z belgické kongregace acheutistů 
koná misie mezi černochy ve Spojených státech. 
Je tam 13 milionů černochů. Z toho 5,660.000 
náleží k různým protestantským církvím, kato
líků je pouze 316.000, více než 7 milionů černo
chů pak nenáleží k žádné církvi.

O potravinových dávkách vězňů se muvllo mi
nulý týden. »Rudé právo« vede kampaň proti mi
nisterstvu nebo spíše proti ministru výživy a ne
chodí při tom daleko pro prostředky. Napíše tedy 
klidně na př.: Ministerstvo výživy dává vfce ko
laborantům než dětem. A tak se ministerstvo musí 
hájit takto: »Zásadou je, že vyšctřovancl a vězil 
ve věznicích a tresinlcfch dostávají stejné přiděly 
jako ostatní spotřebitelé. Tato zásada platí ve 
všach státech s právním řádem.« Každý, kdo bere 
vážně heslo o odnacisovánl, bude jistě brát vážně 
i tuto zásadu, že lidi nelze mučili hladem. Cím 
krutějl kdo přižil nacistické hladomorny, (!ím vicá 
Se dovede vcítiti zpét do muk tisíců, při nichž 
1 opravdoví mužové ztráceli duševní silu, do oněch 
dlouhých měsíců, ba celých let, kdy se dny vlekly 
stejně nesnesitelně jako těla zemdlená a vyčer
paná, nebude jistě moci snésti myšlenku, že se to
též děje i dnes, že 1 dr.es jsou snad sta, snad Vi
sies lidi, pro něž právě dny neděl a svátků jsou 
dny nejtrapnějši, protože nejhladovější. Trvajíce 
tedy na zásadě, že zasluhuje trestu jak zrada tak 
zbabělost v nejosudovějších chvílích náreda, při
pomínáme, že ani vůči chybujícím, ani vůči zloěln- 
cům nesmějí přestat platit zásady lidskosti, že je 
tedy nelze mučltl ani hladem ani nikterak jinak, 
V opačném případě bychom se zase stávali scejnl 
jako oni, ne-ll horší. Účelem všeho našeho sna
ženi — 1 trestání — však má být, abychom byli 
lepši, aby byl národ lepši, aby byl svět lepší.

K časopisu „Vývoj“ jsme měli během roku, 
jak známo, různé výhrady a méli je i jiní. Tak 
na př. se nám nezdá, že jest zvlášť vki-sne a 
taktní a duchaplné, napiši-li tam do vánočního 
čísla pod obrázek prasete titulek „Božihodová 
skutečnost", protože křesťanství, k němuž se 
tam hlási, vidi přece božíhodovou skutečnost 
docela někde jinde, na docela jiné rovině, presto 
však je nám směšné, jestliže jejich jedna kari
katura způsobí takový poplach, že jugoslávské 
velvyslanectví hned proti ni oficiálně p: otestuje 
u naší vlády a že vláda hned hledá „zákonný 
podklad pro stiháni neodpovědných novinářů, 
kteři by svým psaním poškozovali základní zá
jmy republiky". Karikaturami se jakživi nepod- 
ryly základy žádného státu. Ten poplach kolem 
karikatury dělá dojem jakési málo imposantní 
nedůtklivosti, která špatně sluší režimu tak 
hrdému na svou mladickou energii a podnlka- 
vost. Je nepochopitelné, jak se může partlzán, 
který se léta rval o život v balkánských rok
lích. rozčilovat, když mu někde daleko nějaký 
novinářský kreslíř namaluje trochu zkroucené 
ucho. Vývoj světa jde i tak svou cestou. A nej
větší vliv naft inaji vždy lidé klidného, jasného 
myšleni.

KNIHY VÝZNAMNÉHO ČESKÉHO EPIKA 

FRANTIŠKA KftBMJiT

MŮJ OTEC KAPITÁN

arrý tobjúb ■ let 1089-1945 bude nepochybní vJJloMÍ 

432 »tr»D, broL Kta 118.-, vá«. Kč« 137<

DCERA KRÁLOVSKÁ

mohntný rotnia, který ni dne* nálet. * v?llkým 

hiitonokýrn románům teakfho písemnictví. Velký, 

dárkový lomit, ilustroval Zd. Kratochvíl. 842 rtran, 

brok Kta 1M.-, vir. Kčí 210.-

JALOVČl RTRÁXř.

«Wo pocUná ••non tat« «kademl« vid • unjčnf, Jet 

Arno Novák nvítd »«ovy; „Vdífrui epopej ttmí a 'ti- 

•to". 348 »trait, brožovaná Ké« 123.-, vinná Kč* 14&-
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NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD 

V PRAZE II, KARLOVO NÁMĚSTÍ 5

Která katolická rodina v Praze přijme vysoko
školáka (Ing. C) tfo podnájmu? Vinohrady nebo cen
trum. Zn.: »Telefon 734-52«.

Mladá dívka, katolička, hledá pfikný pokoj v Pra
ze. Nabídky pod zn. »Spéchá« do adm. t. I.

Koupím De clvltate Del od sv. Augustina v origi
nále čl franc, nebo nčm. pfekl. A. Rozehnal, Praha ni, 
Nostlcova 2.

Vychází s církevním schválením. 
Dobrovol. příspěvky na vydávání čavopisu jsou vítány. 
Vydává Svatováclavská Liga v Praze IV., Hradčanské 
náměstí 8. — Telefon 817-70. — Redakce a administrace 
tamtéž. — Vychází týclr.ě. — Předplatné na celý rok 
Kčs 79.—, Jednotlivá čísla Kčs 1.50. — Poítovnf spoři
telna Praha 208.401. — Řídí P. Adolf Kajpr T. JT. 
s redakč. kruhem. — Odpovědný zástupce listu Josef 
Bláha. — Používání novinových známek povoleno 
ředitelstvím post a telegrafů. — Dohlédacl pošt, úřad 

Praha 23. — Vytiskl Zlvnotlsk v Praze XIL
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