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V řadě spisů časových na třetím místě s mno
hou radosti vydávám práci z péra v národě Česko
slovenském již dávno čestně proslulého, & naději
se, že důkladný a předůležitý spis tento ještě vět—
šího uznání & rychlejšího rozšíření dojde, nežli se
stalo dvěma předchozím Spisům: „Škola a Cír—
kev,“ & „Manželství“, z nichžto přední ve 14
dnech byl rozebrán, & již v druhém vydání ob
jednati se musil. Důstojné duchovenstvo osvědčí
mohutným podporováním podniknutí tak velepo
třebného, že spravedliva jest chvála jeho odůvo
dnčná ve spisu tomto. „Trubmež troubou na
Sionu . . . sliromažďujme lid. zasvěcujme
obec!' Joel 2, 15. 16.
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V Církvi spása národu.

..Nenít ? žádném Jinčm spasení,
leč ? Christa a Církvi John.“

SMH:. apošt. 4. 12.

Kalolík. Povídám vám, pánové, &jinak tomu
není. dokud celým srdcem nepřilneme k Církvi
katolické, jako zbožní předkové naši, nebude pro
náš národ spásy!

Náraduíee. A já zase neustále hudu svou
„Aň nám ien dají, co dali Medal—dm,naši národ
11051;historickým právem zabezpečenou, po prn
otcích zděděnou — at nám ji dají v rodině i ve
školách, \? úřadech & v životě pospolitém: pak na—
stane ? lidu ráj.“

Pochjbil. Já pak pravím vám, že jste na. omylu
oba dva; přepjatí lidé jste; hoří vám v hlavách,
& vy se domýělite, že jest to světlo; m]r prnktiční
lidé již jeme 1117in jiným poehontkám, a. dobře
jim to Sýpal lékař Rokytenský řka: „My vštěpu—
jeme djtkám svým touhu po požitkách & statcích
nejvýš žádoucíeh, ze kterých člověk aspoň něco
má;“ ale co máte vy z vaší Církve, co získáte
; národnosti? Mým heslem jest: 1,Úbi bene, ibi
patria? t. j. „Kde je dobře, tam je vlast má?“
dokažte mi1 že to je lež!
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Kalolík. Inu, každý pták zpívá svou píseň;
ale já troufám si vám oběma oči otevříti, nebu
dete-li je schválně & úmyslně zavírati.

Pochyhil. Jen do toho, at panuje opravdivá
svoboda mluvení a slyšení; uvidíme, kam nás to
potáhne silnějšími prostraňkami; do toho táboru
pak půjdeme. Nuže prosím!

Kalolík. Já tvrdím, že spása národu nezáleží
přede vším ani v sebe lepší ústavě politické, ani
ve kvetoucím průmyslu a obchodu, ani v proudech
rozkoší a požitků, nébrž ve věrném přilnutí k Církvi.

Pochybil. Nemluvte to tak každému, příteli
Jene; vždyt se vám vysměje každý pokročilý, že
lozšiřujete v národě vzdělanost středověkou.

Kalolík. V tom právě bohužel vězí hanba
a nerozum, že domnělí osvícenci mají za to, jakoby
Církev svatá byla jenom v středověku a v nej
starší době pramenem vzdělanosti & blaha náro—
dův; kdo tak mluví, neví, čím Církev národům
všech věků jest a má býti; ba neví, čím on sám
jest a čím býti má. Prvé než byl svět, byl B ůh,
který se lidstvu zjevil netoliko stvořenou přírodou,
ale také živým slovem — náboženstvím; bez ná
boženství a bez kněžstva nenajdete ani jeden ná
rod, jak byl již starý Řek Plutarch napsal. Je
diné pravé a neklamné náboženství jest zjevení
Boží Starého i Nového Zákona, jest náboženství
křesťanské v Církvi katolické; mimo Církev ka
tolickou jsou různé třísky, v Církvi katolické
jest celý posvátný strom zjevení Božího; mimo
Církev katolickou jsou jednotlivé paprysky, v Církvi
katolické jest celé posvátné slunce pravdy věčné.

Puch:hil. Vidíte, příteli drahý; něco dobrého
a pravého v tom vězí, a bez důvodů se to ne
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hlásá.: ale to mne dopaluje, že mluvíce o Církvi
vždycky rozumíte kněžstvo, a zvláště to vysoké
kněžstvo, jehož prsa zlatými řetězy a křížky se
třpytí, a jemuž to ubohé nižší duchovenstvo slepou
poslušnosti kořiti se musi; což pak ti ostatní vě
řící nejsou také Církvi?

Kalolik. Holečku, jen se tak na ty pány bi
skupy nesápejte; vy na věc tu hledíte černými
skly. Každé dítě ve škole ví a z katechismu vám
poví, že Církev svatá. není toliko kněžstvo, bisku
pové & papež, nejvyšší hlava, nébrž všickni věřící;
váš předsudek a blud pochodí z pouhé nenávisti;
slyšte podobenství! Řeknu-lí „stát. Pruský“,
zdali jest to pan ministr Bismark a jeho soudru
hové v křeslech ministerských, nebo každý Prušák?

l'ochybil. Ovšem, každý Prušák náleží do státu
Pruského, a Bismark s ostatními ministry činí
vládu v státě tom.

Kalolik. Inu, podobně jest v každé říši, po
dobně také v Církvi svaté; každý katolík vzdělaný
ctí biskupy a nejvyšší hlavu papeže, kteréž usta
novil Duch Svatý, aby řídili Církev Boží. (Sk. ap.)

Nármlovec. To jest zcela rozumné, Pochybile;
vždyt ten pořádek máte v celém světě, že někdo
jest představeným čili vrchnosti, ostatní pak pod
řízenými & poslouchajícími; my však vrchnostícír
kevní neposloucháme.

líaiolík. Ba ovšem; a v tom vězí zkáza a zá—
huba našeho věku vůbec a hlavní nebezpečenství
pro náš národ zvlášt. Největším štěstím ještě jest,
že takových vzdorovitých neposlechů jest poměrně
nevelký počet; jsout to polovzdělanci & hrdi ne
doukové nebo mravní zkaženci všech stavů; jsout
to smysluíci a tělesníci duchaprázdní, jenž nevidí



nebo nevolí viděti dále, než pokud jim nos dosa
huje. Kdyby nevěra a neposlušnost Církve a zje—
vení Božího, kdyby nevzdělanost nevěrců rozšířila
se do jádra. národu: byloby veta po blahobytu, ale
také veta po tělesnickém rozkošnictví vzdorovitých
nedouků.

Národovec. Nicby nebylo zle; jen dobré ná
rodní školy, at vychovaji lid osvícený, pracovitý
a poctivý na základě zdravého rozumu; nábožen—
stvi at si má kolik a jaké kdo chce.

Katolík. No, tot zrovna tak rozumné, jakoby
ste řekl: „Dobře, dokud jen v kašni máme dosta
tek vody; odkud teče, 0 to se nestarejme;“ ale
toho nezapřete, že máme nyní ve světě lidi jako
ďábel chytré, ale také jako ďábel zlé; jen si
vzpomeňte na. ty židáky, kteří proti Slovanům a ka
tolíkum stejně do svých novin píší; jen si vzpo
meňte na všecky liberály ěi svobodomyslníky naší
doby.

Národovec. Vyvedou-li něco zlého, na to máme
policii a soudy.

Katolík. Prosím vás, dejte si pokoj; kolik pak
jich už pokáráno proto, že Slovanům a katolíkům
ukřivdili drze? Největší lži vytrubují do světa
v obém směru, každý je může rukou hmatati,
& vie jest v pořádku. Židáci v novinách Vídeň
skych největší blbosti a rouhání píší o Církvi, nej
hnusnějši urážky metají katolíkům v oči, a vše to
jest v pořádku.

Pochybil. V tom má J an svatou pravdu; tot
věc vůbec známá a nepopíratelná; také bursovníci
a. peněžníci bursovni hrou a spekulací okrádají
spoluobčany poctivé a prostě, a hodi-li tu onde
několik drobtů lidu ožebračenému, noviny zakou
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pené velebí je co lidumily; domnělé svobody pod
poruji ve svůj prospěch, avšak žádná z těch svo
bod nesmí čeliti proti měšcům naplněným; opo
váží—li se dělník ze sua líbezného budit-i je, pak
dělají rámus nehorázný.

Katolik. Jsem vám za to povdečen, Pochybile,
že jste uhodil na věc, ve kteréž jenom samOSpasná
moc Církve pro národ i tupému člověku snadno
dokázati se dá: jestli neduh věku našeho, otázka
dělnická, na poli církevním se nerozřeši, nepo—
může ani svobodná ústava, ani novomodní škola,
ani vojsko, ani kriminal, leda žeby kdo chtěl proti
právu lidskému a Božskému třídu pracovnickou
vydati za potravu zadovek, kulometů a děl.

Nál'odovcc. To bych rád věděl, kterak v té
věci Církev pomoci má?

Katolík. Inu slyšte! Ncbožtík král Virtenber
ský ptal se stavitelského rady Hůpscha, jenž
obnmil hlavní chrám ve Špírách, a jenž jest vý
tečný katolik, neví li plostíedku proti společen
ské nouzi a nebezpečí? Hůpsch řekl, že ví. ale
nepoví, proto že by se mu král vysmál. Když ale
král doléhal, aby mu řekl, kdoby v tom pomoci
mohl, odpovědel: „Vaše Veličenství, tu pomůže jen
kap “ cín!—

Národuvec. Kapucín? I do všech šlakovců, kte
rakž by mohl kapucín pomoci?

Katolik. Inu slyšte! Král se mu vysmál &pra
vil, že si snad z něho blázna dělati nechce; a žá.
dal ho, aby mu to vysvětlil. Hůpsch mluvil řka:
„Svět dělnický musí poznati, kterak pod drsnatým
roucbem řeholnika skrývá. se více spokojenosti
a pravého blaha, než za vzácnými stoly boháčů
a rozkošníků; lid dělnický musí uvyknouti zapírati



se, musí střídmě a šetrně žití, a ostatních kře—
stanských cností přisvojiti sobě, bez kterých těžký
osud svůj ovšem za nesnesitelný pokládá, ač sku
tečně nesnesitelný není; avšak zdroj a škola těchto
cností a toho smýšlení jest jedině katolická
Církev a v ní řády řeholní, které statky vezdejší
více pro bližního nežli pro sebe mají.“

Pochybil. Vidíte, příteli, tato vaše řeč inne
překvapuje, & nabývám jaksi chuti, abych z úst
vašich více o té svaté Církvi slyšel.

Národovec. Já t'éž budu pozorným posluchačem.
Katolík. Navrhují vám, přátelé, byste mi na

slouchali po šest večerů; každého večera učinim
vám čtení o Církvi a národnosti; a při tom
mi do toho nemluvte; po těch šesti přednáškách
mi ale čiňte námitky své, kterýmž milerád odpovím.

Pocliybil i Nál'odovcc.Dobře! Zítra započnemel

II.

Církev a národ, poměr obou k sobě.

„Církev a vlast, ty v mojich milují sester-sky se ňádrech;
každá půl, každá má moje srdce celé.“

Sušil.

1. Obě, Církev a vlast, mají jeden a týž
původ — B oha, avšak s tím toliko rozdílem, že
Církev, náboženství křesťanské,přímo,a n árod
nost nepřímo s výšiny pošla nebes. Že nábožen
ství a Církev křesťanská katolická odvozuje svůj
původ přímo od Boha, to dosvědčuje západ i vý—
chod křestanský, to vyznává i véřící a věrný kře
sťan nekatolík, ač ve všem nechce lnouti k jednotě
církevní; kdo toho nepřipouští, není křesťanem.



Avšak i národnost má téhož původceBoh a.
Národové jsou ratolesti na stromě člověčenstva.
Ptejme se, kdo vštipil ten velikánský strom, a kdo
ho na tolik ratolestí rozprostranil? — Odpověď:
„Bůhl“ ——Národnosti jsou školy člověčenstva.
Kdo jest jich zakladatel, ředitel a učitel? -—
„Bůh!“ Mouřenín miluje svou horkou vlast
jako Grončan svou vlast věčných lodů, a obá
jako my Čechoslované svou v každém ohledu nej
krásnější vlast. Kdo tu lásku k vlasti lidem vští
pil? -— Pán všech pásem a ponebí — Bůh. ——
Nejduchovnější vtělení národnosti jest řeč. Kdo
ustrojil jazyk náš tak, že schopen jest dáti výraz
myšlénkám a citům? Zajisté jazyka řeč pochází od
Hospodina. Jerem. 37, 16. A právě jak dalece
sahá jednoho národa řeč, tak dalece prostoru tu
nazývá národ s oblibou svou vlastí, neboťv řeči
jako ve společné pokladnici vlastní má národ
složeny a uschovány nejdražší poklady své, život
rodinný a veřejný, a veškeré mnohotvárné výjevy
jeho.

Národnost nevyrůstá přes noc jako houba
z půdy; onat zraje stoletími, majíc svouminu
lost a budoucnost. Považme, co to století uběhlo,
než_z pozůstatků Římské říše a národní řeči utvo—
řily se jazykyrománské: španělský, italský
a francouzský. Kdo vede ten vývoj a to pře
rozování? ——Bůh, před Nímž jest 1000 let jako
jeden den. I. Petr. —- Národnost závisí od
osudů: Vojen, vítězství, porážek, zkušeností smu
tných a radostných. Pomněme, jaký obrat u nás
způsobila porážka na Bílé Hoře, a co zvláště za
těchto dnů pro svou národnost trpěti musíme!
Jsmef. právě národ mučenickýl V jakých rukou
tyto osudy jsou ? -- V rukou lidí podivných, ale
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konečně předce v ruk o 11 B o ž i (:h, nebot pravil
sám Pán Ježíš: „Neměl by's moci žádné
nade mnou, kdyby tobě nebylo dáno
s hůry?

2) Církev a národnost ovládají jen
srdce lidí šlechetnějších. -—Rolníka roz
sévač jest je d e n , ale půda jest ro z 1í čn á. Jiskra
nebeská rozžehá se a hřeje jen v útrobách šle
chetněiších. Když dcera nebes, víra kře sta n
s k á, uhostila se zde na zemi mezi člověky,tenkráte
cestou krvavou musila sobě klestiti průchod do
srdci, a vymáhati sobě platnost a právo občanské
ve světě. Krutý zápas křesťanstva s pohanstvem &
židovstvem vzňal se, a podobný zápas za dnů na
šich pozorujeme mezi národnostmi, a také mezi
vírou a nevěrou. Ti, kdož dovedli život vydati
& krev vycediti pro pravdu křesťanskou, byli po
vahy nad míru ušlechtilé, a proto je ctíme jako
s v a t é m u če n i k y. Vedle nich byli zástupové ne
věrců, netečníků, rouhačů, vlažných obojetníků, ne
rozhodných a jmé třídy lidu ledabylého. A tak jest
i za našich dnů v krutých bojích o n árodn os t
a o víru; opět vyvíjí se divadlo velkolepé před
žasnoucím zrakem naším.

Podobně pravé a ryze vla s t en e c tv í, pravá
a ryzá národnost ujímá se jedině v povahách ušlechti—
lejších. „Nikdo slušněji se nehonosí nad
vlastence, jenž v svém srdci celý národ
nosí.“ ——S 0 b e 0 má srdce těsné, tam se celý
národ nevtěsná. L ak om e c se ptá: „Co z toho
mám, když budu národovcem ?“ B o2k o š n i k nemá
té síly a obětivosti, aby za národnost stíhanou, ja
káž jest národnost naše slovanská v Cechách a na
Moravě, trpěl muky. N e r o z h o d ný nemá odvahy,
aby se pro hájení naší jistými lidmi k e z d1' tla
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čen ě n árod nosti o kus dobréhochleba připra
vil, anebo snad dokonce do chládku se dostal.
VětrOplach nemá vytrvalosti, aby o tak vážnou
ale nevděčnou záležitost, jako jest naše velikým
neprávem zkracovaná národnost, zasazoval se. N e
v'zdělane c ani netuší, co by národnost byla.
Úlisný chlebař mluví: „Ubi bene, ibi patria“
t. j.: kde dobře, tam vlast je má. To si dobře za
uši své napište, vy Pochybile! Prázdný člověk
hledá vzdělanost ve žvatlání řeči cizou a v pohr
dání vlastni řečí svou.

My,co jsme jako národovci a vlastenci
rostli, u jichžto kolébky národnost se budila, my
víme, jakých oběti jsme jí musili přinésti. V první
době si nás nevšímali; v druhé se nám smáli a
„přepjatých bláznů“ nám spílali; a nyní nás
tlačí ke zdi. Později snad přijde uznání náro
dnosti, neb cokoliv směřuje proti Bohu a proti
věčnýmzákonům Jeho, jest jako onen k olo s Rho
dýzský, jenž měl nohy hliněné atudyž rozkotal
se a v kusy roztříštil. Kdožkoliv prožil posledních
40 roků v Čechách a na Moravě probouzeje v ná—
rodě uhněteném národnost, může slavné vydávati
svědectví, že zvláště utla čo va ná národnost ujímá
se jen v srdcích ušlechtilých a obětivých.

3) Církev a národnost se vespolek
doplňují, a tím svou vysokou cenu osvěd
ču j í. — Církev křesťanská praví: Má-li vlaste
nectví býti ctností, musí zakládati se na zákoně
křesťanském:„Milovati budeš bližního jako
sebe samého.“ I cizinec jest bližní, nejbližší
ale jest rodák , krajan; proto své milujme, ale
cizými nepohrdejme, aniž jich v nenávisti mějme.
Kde se toho pravidla nešetří, tam vlastenectví není
křesťanskou cností, nébržpychem pohan
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ským; protoŘímanům pohanským byl cizi
nec nepřítelem (hostie), Řekům surovcem (Bág
papog) & Turkům d0posud jest psem (giaur). Ba
i Maďaři uvykli Slovana jmenovati nečlověkem
(Tóth nem ember) a liberalisté židovsko-němečtí
nás Slovanypoctivají jmeny nevzdělan ců, ne
stvůr, polodivochů a t. p. proto, že vzdavše
se Božského zjevení křesťanského zabředli v po
hanství.

Víra a Církev křesťanská dává výstrahu, „že
hřích bídné činí národy,“ Přísloví14, 34.;
třeba měli nejkrásnější vlast. Víra a Církev dodává
utiskovanému & ke zdl tlačenému národu naděje,
že bude lépe; a povstává-li národ pro svá Bohem
daná práva, ohražuje-li se proti tlaku nesnesitel
nému: vlévá mu víra v Božskou spravedlnost
odvahy hrdinné, aě mu nikdy neradi k násilnickému
vzbouření. Dějiny Církve učí nás znáti na š e do
brodince a obhájce národnosti, jakýmiž
byli: Sv.Cyrill aMethod, Dobrovka, Hed—
víka, sv. Václav, Jaroslav Sternberg,
Mikuláš Zrini, Jan Sobieský, jenž vírukře
sťanskou i národnost slovanskou hrdinsky zastávali
a rozšiřovali, a tudíž naší úcty a vděčné lásky
nejvýš zasluhují, a proto o nich již předkové sklá
dali písně národní. Skutečné blaho národní zvele»
buje toliko vlastenec ryzý, světlem nebeským, zje—
vením Božím osvícený & vedený.

Naopak ale zas odměňuje se národnost Církvi
za to svou službou; nebot slouží za řečiště a za
nástroj, jímžto víra zušlechtující ze srdce přechází
do života a do všech dějin národa se vkládá; k ná
boženským slavnostem posýlá vlast svoje syny a
dcery zdárné. Což může býti velebnějšího nad náš
národ ěeskoslovavskýo Svata-Janské pouti v Praze
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veleslavné, o slavnosti Cyrillo-Methodějské na Ve
lehradě, an řečí svou a zpěvem svým oslavuje Boha
a Světce své?

Národnost vychovává Církvi syny své za kn ěz e
a učitele školní, aby jimi vzdělánabyla naděje
národa a Církve, mládež a lid dospělýve chrá—
mech. Vímet, že každý, ač všem rád poslouží, nej
raději a nejzdárnějipůsobí mezi domácími víry;
a proto:Řím křesťanský, Řím katolický,
béře do své světové propagandy (do ústavu na roz
šíření křesťanskévíry) synky toho onoho národa,
k němuž co věrověstové mají vysláni býti. Církev
staví chrámy a školy, pěstuje rodinu a obec, zve
lebuje národ a vlast.

Národní dějepis varuje nás, bychom nábožen
ským drobením a třeštěním, jako za neblahých dob
husitských, národ neoslabovali a nebídačili. Náro
dnost naše Česko-slovanská a Polská, nadšená ví
rou, d vakr áte zachránila osvětu evr0pskou před
barbarstvím; Čechové a Moravané vítězstvím
nad Tatary u Olomouceroku 1241, a Poláci za
puzením Turků od Vídně roku 1683. Nevděčnost
Vídně k potomkům dobrodinců svých vyrůstá ze
zaslepenosti pmtikřestanské -—ze tmy pohanské.

I ta příroda vlasteneckými památkami ozdo
bená jest ostnem náboženství. Naše hory: Rad
host, Hostýn, Vyšehrad, Říp, uvodínám
na mysl dějiny naše křesťanské; doly a údolí jsou
nám ráje, v nichžto odpočívají kosti našich praotců;
pole, role, luka a řeky jsou nám ustavíěným pod
nětem ku chvále Toho, jenž nám dáti ráčil tak
krásnou vlast. Odpadnutí od Boha, od Církve Jeho,
jest nejčernější nevděčností a zdrojem zkázy národu.

4) Církev i národnost jsou matky krá
sných cností. „Vírabez skutků mrtvá jest,

2
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jak tělo bez ducha jest mrtvé.“ Jak.2,26.
Nenadarmochovajínárodovévíru křesťanskou
jako dceru nebes v lůně svém, nenadarmo ji bu—
dují chrámy a oltáře; onat vylévá mohutné potoky
štěstí a požehnání na všecky stavy, stupně a strany
života, a mimo ni nestačí ostatní prostředkové:
knížata, vojska, úřady, průmysl a obchod, úroda
polní, k oblaženl národů. Pohanský fakir v Indii,
kající poustevník, jenž se trýzní, aby světu odumřel,
sedí na stromě a kouká do prázdnoty; víra křesťan
ská však není patření do prázdna věčné nekone
čnosti, ani nějakým mámivým citem, jímž bychom
se chtěli v Bohu rozplynouti, a kdesi v povětří a
ve světle zmizeti; víra křesťanskájest následo
vání Boha a plnění věčné Jeho vůle v životě, a
tudyž nevyvážným pramenem cností ; víra kře—
stanská jest poznáním Boha, pokud se nám poznati
dává v životě vezdejším. Představujíce sobě víru a
Církev křesťanskou jako „matku stojící uprostřed,
spatříme velikou rodinu synů a dcer vůkol ní: po
koru, tichost, milosrdí, dobročinnost., stud, nevin
nost, mírnost, trpělivost, svornost a pobožnost ke
všemu užitečnou. '

Podobněi národnost jest plodnoumatkou
cností, o čemž skvělé vydává svědectví národ
náš Českoslovanský. Ačjsmeke zdi tlačeni,
kdo se mužně zasazuje na půdě zákona o to, aby
se nám stala Spravedlnost? Kdo zplodil ty užitečné
spolky hospodářské, umělecké, vědecké po vlastech
našich? Tyť jsou sladké plody rostoucí na stromě
naší národnosti bez podpory mimonárodní vlády,
ano právě pod největším tlakem se strany té.

5) Obě mají jeden cíl, oblažení a zdoko
konalení člověka, avšak s tím důležitým
rozdílem, že jedna z nich, národnost, končí úlohu



15

svou již zde na zemi, jakož sama vyrostla z půdy
přírody; druhá pak, náboženství, člověkapří
vádí a sprovodí na jiný svět, kde víra, podstata
nadějných a důvod neviditelných věcí, přejde v pa
třéní, a naděje ve vyplnění,kdežto láska ni
kdy nevypadá, jak o tom krásně piše apostol
sv. Pavel 1. Kor. 13, 1.

Národnost jest toliko zemská nádoba člo
věčenstva, která zmizí, když zemský život pře
stane; národnost jest toliko proud, kterým ji»
stý počet lidstva dráhu koná, až se v moři věčnosti
vústí. O vlasti, o celém našem zemském
přebývání a o národnosti platí, že nemámezde
místa trvalého, ale onoho budoucího hledáme.
Kmen, národ, byt byl jakkoli velký, vzdělaný a
slavný ——řeč, mluva jeho, byť byla jakkoli libo
zvuká a bohatá — dějiny a letOpiSý, byt byly sebe
slavnější -— národní obyčeje a způsoby, byt byly
sebe utěšenějsí ——jsou předce jen útvary pomí
jivé, neboť na věčnosti v jiných řekách plynouti
bude život člověčenstva; co zde kusým býti se
zdá. bude celkem dokonalým.

_ III.
00 učinila církev : národů?

Na východě vzešlo slunce pravdy a spásy; v
Asii, v zemi posvátné, narodil se Ježíš Christus,
světlo světa; tam sestoupil Duch Svatý na apo
stoly; tam na den Letnic shromáždila se první
Církev Boží. Města Jerusalém, Cesarea, An
tiochia, Ef e-sus a jiná zaskvěla se křesťan
skými cnostmi a živou vírou co hvězdy první ve
likosti na obzoru -— na obloze svaté Církve, a
hned záhy osvíceno jest bylo bleskem jejich také

231!
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pobřeží sousedního dílu světa., Af riky severní.
S vírou křesťanskou uhostila se tam vzdělanost a
osvěta, křesťanská činná láska k bližnímu; zkvetl
průmysl a řemesla, rozmáhal se hmotný blahobyt
v národech, ujímaly se vědy a umění; a mužové,
před jejichž učeností a zbožnosti posud svět učený
a vzdělaný s podivením se koří, mužové jako
Cyprian, Řehořové, Augustín, Jan Zlato
ústý, Basilius Veliký, otcové apostolští:
Ignatius, Polykarp, Justin; spisovatelové:
Klement, Origenes, Tertullían — tam se
rodilí. I OplývalaA sia i Afrika v ranní zoři
Církve svaté vzdělanosti a blahobytem tenkráte,
když vlasti naše, planiny západní Eerp y, ještě
byly zarostlé pralesy, jichžto sekera se nedotkla
a člověk málo od hovádka se lišící po nich se po
tuloval. A aj, brzy povstali kacíři Arius, Ma
nicheus, Nestorius, a bludařiGnostikové,
kteří rozumem svým vrtali směle ve zjevení Páně,
lhostejnost a nevěru v národech šíříce; a víra
svatá, tato růže nebes, jakmile ji mráz nevě ry
ovanul, a prst všeteěného rozumářství se jí do
tknul, sklonila se. k zemi a zvadla. Tu povstaly
sekty a sbory; křesťané nedržíce vespolek je
dnotu církevní co jeden muž, předněrozptý
leni, a potom žalostivě potření jsou byli. Příkva
pil šílený vojín Mohameda, lichého proroka,
vyhubil mečem a ohněm símě křesťanské, a pro
měnil chrámy v mešity. Tam, kde byly v (:a
sech křesťanskýchúrodné nivy, rozkládají se pouště
písečnaté; tam, kde kvetlo umění, opanovala su
rovost; a kde vanul duch křesťanské volnosti, nyní
buření otroctví; něžná družka mužova sklesla za
podlou hru chtíčů smilných — zbavena jsouc vzne
šené důstojnosti své. Tak jest již celých 1200 let,
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a darmo volá vzdělaná Evropa, aby se ten
furecký nešvar vyklidil alespoň z krajin k ř e
stanskě Evropy; darmo sténá zbožnýkřesťan,
aby Turkovi vyrvána byla místa, každému kře—
stanovi tak drahá &.svatá. U těch křesťanů,
kteříž mají v křesťanské Eerpě osudy
národův v rukou, vyvětralo také kře
st &n s t v 1!

Z nešťastného, svou vlastní vinou kleslého
východu přešlo náboženství křesťanské na západ,
& Církev svatá uhostila se v Eerpě, v našem
dílu světa; zde také zarazila stolici svou; její nej—
vyšší hlava, papež Římský, ve hlavě starého-světa
pohanského, v posvátném věčném Římě rozbil ve
ledůležitý stan svůj. Na zříceninách pohanské
Rómy, jak byl zvěstoval Isaiáš 60., povstalo ve
liké pohnutí n áro dů v ústrety svět-lu. Stěhují
se národové, obyvatelové severu a východu derou
se v ústrety nové víře a národností; ze smíšeniny
Římských zbytků a nových přistěhovalců vyvinuly
se během století nové národnosti, z nichž
v Evropě jsou nejčelnější:Franco uzi, Angli
čané, Němci, Slované, Italiáni, Španě
l o vě, S k a n din á v o vé. Všecky jich prošla Matka
Cír k e v, znovu zrodila jich světlem a milostí
s hůry, a shromáždila je jako dítky jedné rodiny
kolem sebe.

F r a 11k o v ě v Gallií a v pohraměných zemích
germánských stali se národem na západě nejzna—
menitějšim, jakmile vešli v lůno Církve. Bylo
to zásluhou zbožné Klotildy, choti vůdce Chlod
víka. Když Chlodvík byl na Boží hod vánoční
od sv. Remigia v Remeši se šlechtou pokřtěn,
příklad ten nalezl ohlasu v lidu veškerém. Hrdina
tento přemohlariánské Burgundy, a uvedlje
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též do Církve. Tak zmohútněl národ ten, během
století vyvinula se národnost a literatura francouz
ská, a světla veliká třpytila se na obloze její, po
cinajic od Klotildy a Chlodovea až do Bos—
suetů a Fenelonů. Francouzskourevolucí na
konci minulého století, kteráž zůstane špinavou
skvrnou dějin národa toho slavného , klesl národ
ten s výše své do takové propasti, do jakéž ještě
žádný národ na světě nezabřednul — pro vý
strahu všem. Jsou to věci vůbec známé a dosti
zhusta líčené. ——Z prepasti té vytrhnul ho mo
hutný uchvatitel \Napoleon I. uzavřením konkor
dátu “se stolicí Rímskou, při čemž se vyjádřil:
„Kdyby posud nebylo papeže, musil by
ustanoven býti? A kterak zas nyníkvetená
rod francouzský? Proč? Zas proudí žilami jeho
katolické povědomí— zas žije tam Církev ka
toli cká.

Anglia. V Anglii na počátku žárlivě sídlil
trojlístek: Brit, Irěan a přistěhovalecAnglo
sas; tento nenávidělBrita pohrdajeIrčanem.
Proto Pán poslal apostola z daleka. Veliký Ře—
h o ř I. vypravil z Říma z kláštera svého opata
Augustina a 40 mnichů na ostrov Křídový,
kterýž přístav v K e n t u začal dílo Boží. A zase bylo
zásluhou zbožně choti krále Kentského, že se
dařilo apostolování jeho. Papež psal B ert ě, že
obrácení Anglie na víru křesťanskoujest jejím dí
lem. Králové veškeré heptarchíe anglické přijali
sladké jarmo Christovo, a povstávali chrámové,
školy, kláštery, zmáhaly se vědy, umění, blahobyt;
obzvláště proslynulo Irsko jako „os t r ov s v a
t ý c h.“ Tak se zmahal národ anglický, národ
slavný vedenim matky Církve , dobývaje nejroz
sáhlejší vlády na moři, a v lůně jeho zavedla se



první vláda ústavní již v století XIII. Tak
bylo až do věku XVI., kdy chlípnost krále J in
dřich a VIII., odbojníka proti Bohu, odtrhla ná
rod ten od jednoty; církevní. Kdo chce zvědeti.
jaký duch potomzavládnul ve svobodné Anglii,
tomu potřebí jedině vyřknouti jméno: I rč &n e,
Irsko, tak že nyní po třístaletém utrpení většína
parlamentu anglického buď studem , že ve jménu
liché svobody Slapán byl katolický národ státem
a církvnanglikánskou, nebo strachem, že Fe n ian é,
žebráci a dělníci Irští, podryli již všecken průmysl
a všecko pohodlí boháěů anglických, uzavřela, aby
církev anglikánská, kteráž v katolickém Irsku jest
matkou bez dítek, pastýřem bez stádce , postou
pila tam místo Církvi pravé , Církvi Rímsko-ka—
tolické. A kdož dal ubohým Irčanům po tolikerá.
století dar svaté trpělivosti? Církev Páně. Proč
hnije v nitru svém národ anglický na pohled ještě
veliký? Protože odtržen byl od stromu Církve
Boží. Proč tak zvolna nahníval a hnije? Proto, že
mnoho dobrého z pravé Církve v sobě uchoval.
Čím se zachrání Anglia? Církvi katolickou, kteráž
i mimo Irsko jako zdravý kvas prostoupí národ
anglikánský.
' Co mámříci o říši germánské? Těžko lí

čiti několika tahy dějiny národa tak velikého, tak
slavného. Avšak celý svět to ví, a výtečný děje
pisec Gfróre r, jsa ještě nekatolíkem, s nestran
nou chválou to líčil a hlásal, že jediné veliký
apostol národů německých, sv. B o n i f á c, založiv
v Mohuči sídlo metrOpolitánské, byl také tvůr
cem politické jednoty Němců, a že po něm episkopát
německý v bouřích nápotomních jedině udržel je—
dnotu říše té, která po celý středověk s Římem
sestavovala „svatou Římsko—německou říši;“



ve kteréž papež Římský a císař Německý poklá
dáni za dvě nejvyšší hlavy tehdejší západní Evr0py
křesťanské, jimž náleželo udržovati rovnováhu mezi
národy. I bylatě říše ta mohůtná, ač toho želeti,
že ve jménu osvěty křesťanské sáhala na národ
nost sousedů,zvláště Slovanů a Maďarů, a že
ze Slovanů veliké množství utonulo v moři osvěty
německé , do kteréž nekřesťanskými prostředky
vnuceni byli. Nicméně uvnitř říše ta kvetla a mo
hútněla vydávajíc ovoce křesťanské osvěty a lásky.
Tu přišel v XVI. století Lutr, drzý mnich ně—
mecký, a ten roztrhl posvátné roucho jednoty cír
kevní, vraziv ránu jednotě německé ——církevní
i politické, pod kterouž Germania až do této
chvíle sténajíc krvácí, nemohouc ji zahojiti sobě;
a místo jednoty národní německéhrozí voj ens ká
moc Pruských Hohenzollernů pohltitiGer
m anii. Národovci němečtí nedosáhli posud účelu
svého, a svou tilosoíií protikřesťanskou, protikato
lickou nedosáhnou ji nikdy trvale a dokonale.
I v Německu, nemáli zahynouti v!moři Slovanstva,
časem jen Církev katolická pomůže jadmě a dů
kladně, ač nyní potlačena jest spoustou bludův &
nevěry. „Jsouť nevyzpytatelní sou dov é
Boží, a nevystižitelné cesty Jeho!“ Řím.
11, 33.

A což teprv mámpovědětio našem národu
slovanském? Avšak o tom a nejvíce povím v
následném pojednání, jak blaženým se stal vstou
pením do Církve. Zde jenom ještě něco o Italii
a říších severních.

Gothové a Longobardové, Normané
a jiní pranárodové proháněli se po rajských luhách
čarokrásné Italie. Ze směsicestarých Ří
manů a těchto přistěhovalců vyvinula se během
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staletí národnost italská., a jazyk ten jest
jeden z kulturních jazyků, ve kterémž Dante a
Boccaccio prozpěvovali nesmrtelné básně své.
Longobardovéarianští učinilivltaliikonec
panstvígreckému, zbytekjeho, exarchata Řím
sko, obhájil papež, hlava svaté Církve. Ve—
liký papež, Řehoř I., a řád, jemuž náležel, řád
sv. Benedikta, uvedlLongobardy do lůna
Církve; zásluhou to Opět zbožné královny Longo
bardské, T heodolindy. Uprostřed Italie vyví—
jelo se Dědictví svatého Petra. Pipin jen
vrátil papeži, co tento již dávnomíval, a Karel
Veliký rozmnožil to dědictví, které se stalo ne
vyhnutelným pro svobodné vyvíjení moci apostol
ské, Otce křestanstva. Kdyby papež sídlel v Pa
ří ží nebo ve Vídni, neměli by ostatní národové
důvěry, že jedná samostatně. Vzhledem k Dě
dictví sv. Petra slyšme hlasy spisovatelůne
katolických. Johannes von Miiller píše:
„Může-li přirozená slušnost (pročne Spra—
vedlivost?)rozhodnouti, pak jest papež
vším právem pánem Říma; neboť bez
něho by již Říma nebylo.“ Víme,že Leo I.
odvrátil Attilu a Gensericha od Říma. ——
Karel A.Menzel vyjádřnjese mezijiným: „Jiná
otázka, která byla navržena, zda-li by
se snášel úřad učitele a biskupa obce
křesťanské s vládou světskou, bylajiž
rozřešena. Proto stál ještě Řím, že ho
hájili biskupové jeho. Vevděčnostilidu
nalezlitoninejlepšíhoprávakpanování,
a dlouho před darováním Ravenny (skrze
Pipina)bylit oni pány Říma, třeba ne dle
jména, ale skutkem samým.“ — Konečně
pakHerder píše: „Kdyby všickni křesťan
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ští vládcové měli se vykázati zásluham i,
jimiž se kdysi dostali ku panování nad
národy: tut může třikráte korunovaný
v el i ký (následuje protestantským záštím vnuknutá
přezdívka svatého Otce) v R í m ě n e s e n ý n a
ramenách nebojovných kněží, jich všech
žehn ati svatým kříž em a říci: „Beze mne
byste nebyli tím, čím jste.“ Také za
chráněné starožitnosti jsou jeho dílem,
a Řím zasluhuje, aby setrval býti tichým
chrámem těchto pokladů zachráněných"

Tyto výroky nekatolíkův zbavují mne nama
havého dokazování, co u či nil a Cír k ev z n á
rodův italských.

A co se tam nyní děje? Pod záminkou n á
r o dn o s ti započala revoluce s“ trůnu boj proti
Církvi a knížatům italským, -z nichž nejvíce namí
řeno n a s v a t é h o 0 t c e. Místo federativního zří—
zení Italie, při kterémž by velmi dobře obstáti
mohla národno st italská, vyhnána knížata
italská, až vrch opanoval král piemontský co k r ál
sje dno cen é Italie ; oloupenaCírkev o statky,
a nyní konečně namířena poslední rána na D ě
dictví sv. P etra, z něhožjiž pobrány dvětře
tiny. Avšak Hospodin bdí zázračně nad stolicí
svatou ; s nadšeností hlásí se katolíci ku svatému
Otci, halíř svat0petrský plyne v znamenitých sum
mách, teď i z ospalého Rakouska ——do města
svatého; dějí se velkolepé demonstrace úcty a lásky
ku posvátné hlavě křestanstva navzdor novomodním
pohanům, co zatím novomodní Italie na souchotiny
stůně.

Co učinila Církev z národů severu evropského,
to nelze bez pohnutí čísti v dějinách církevních,
jež sepsal Gf rórer ještě co protestant, a kde po
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vypravování těch zásluh a obětí, jcž tam přinesl
apostol Skandinavie, sv. Ansgar, o něm pravi:
„Jest-li kdy zasloužil slouti člověk ně
jaký svatým, zasluhuje toho Ansgar.“
Protestanti sm odtrhl tyto kraje od středu svaté
Církve, a od té chvíle zamrzly tam dějiny kře
sťanské vědy a lásky v ledu severním.

IV.

Oblaženi národa našeho vstoupením do Církve.

„Hvězdy dvě se z východu
berou v svatém průvodu,
putují to svatí bratři
k moravskému národu.“

Píseň.

CísařKarel, největšíz Karolingův, po
výšen jest byl léta Páně 800 na hodnost císařskou,
jíž podkládalo se tehdáž právo světovládné. Ná-r
sledkem toho založili Karolingové vládu svou na
myšlenceveliké, totiž šířením víry Kristovy
zbudovati křesťanskou světovou ří š i.
Hrozily podniky Karlovy především svobodě na vý
chodu bydlících, ještě pohanských Slovanů a
Ava rů. Tito národové, nuceni jsouce, přijímati
křest svatý, do politické poroby padali. Polab
ští Lutici a Srb ové i Moravané stali sepo
platnými, říše Av a rů z kořene vyvrácena jest;
jedině Č e ch o v ě uhájili ve dvojí válce svobodu,
ač se všech stran svírala je táž říše Franská.

Po smrti K arlově rozpadla se sice říšejeho
světová, ale králové němečtí, kteříž východní část
panství Franského za podil obdrželi, neustáli ve
směru K arl e m započatém a, náboženství před
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stírajic, vládu svou n a východ šířili. I vysýlali
kněžíz dimcésePasovské a Solnohradské
do krajin našich. Což mohli zde působiti bez zna
losti jazyka slovanského? Kterak bez tohoto klíče
mohli sobě otevříti dveří rozumu a srdce lidu na
šeho? —-Proto slavný král moravský, Ro stislav,
osvobodiv se politicky od nadvlády německého
krále, chtěl se i v církevním ohledu vymanit
od Němců. Vypraviv slavné poselství ke dvoru
císaře byzantského, Michaele, vyprosil odtud
proslavené toho času mezi národy slovanskými po
říši grecké apostoly Cyrilla a Methodia,
a ti uvedli náš národ česko-slovanský upřímně do
lůna katolické Církve.

1) První dobrodiní, které náš národ přijal
z ruky Církve, bylo pravé poznání Boha.
Předkové naši slovanští, rozprostřeni po dalekých
krajinách severní, východní a střední Evr0py, lid
počtem v Evropě nejčetnější, měli do sebe nejedny
dobré a krásné vlastnosti, pro kteréž prastaří spi
sovatelé s pochvalou o nich se zmiňují. Chválí se
o nich, že byli pokojní, mírumilovní, v
klidu orby a hOSpodářstvi pilní, a po—
hostinní nad míru. Avšakpravé vzdělanosti
nemohlidosíci před svatým Cyrillem a Me
thodiem již proto, že neznali pravého Boha, ježto
pravá vzdělanost teprv s pravým poznáním Boha
zároveň kráčí. Lid, který se koří n ěm ý m m 0 dl ám,
lid, který padá na tvář před hnusnými výtvory,
jichžto ze špalků a kamene vytesal sobě, nemůže
slouti vzdělaným, zvedeným a osvíceným. Již tedy
tím Solunští bratří svatí položili základ vzdělanosti
národů slovanských, že roli národů těch očistili od
sveřepých vyrůstkův pohanstva, že osvítili tmu po
hanstva pochodní zjevení Božího, světlem svatého
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evangelia. Tak se dělo u nás na Moravě, když
sv. apostolové roku 863 z jara přišli. Přicházelit
na Moravu sice missionáři čili věrověstové již
dříve z Němec; ale slovo Boží nevnikalo v útroby
lidu, poněvadž přicházelo od Němců a hlásáno bylo '
řečí cizou, a že v zápětí šla poroba politická. Náš
lid tu onde poznal zevnější obřady víry křesťan
ské, nikoliv pak podstatu její, a musil platiti Něm—
cům desátky; proto neměl lid náš pravého pojmu
o víře křesťanské a klaněl se svým modlám, až
sv. Cyrill a Method jej do lůna sv. Církve
uvedli, a tenkráte sc teprv modly: Perun, Lada,
Rad hošt, Svantovit a jiné odstěhovaly.

2) Druhé dobrodiní, jež přijal národ slovanský
u nás na Moravě v lůnu Církve svaté, byla sam o—
statnost ve věcech církevních, neodvi—
slost odNěmců. ——Od té doby, co císař Otto I.
obnovil císařství Řírnsko-německé, domnívali se cí
sařové němečtí míti povolání, aby uváděli všecky
národy do lůna Církve Římské. Avšak již od
K a rl a Vel i k é h o rozšiřovalo se pod tou záminkou
i panství německé. Odtud obzvláštěnejbližší
sousedy, Slovany, nutili nejen ku křestu, ale i
k tomu, aby se podrobili mocijejich. Papežové,
majíce na paměti úlohu svou vznešenou, snažili se,
státi nade všemi zájmy časovými, Spojovali všecky
národy jednotou víry, jako rozličné rodiny
jedné svaté obce, a nadvláděsvětskýchpa
novníků spasitelnou drželi protiváhu tam, kde
škodně počala vybíhati 2 mezi spravedlivých. I zpo
zorovalijsou záhyrobezřetní strážcové na
Sionu církevním, že císařství německé
příliš se zmáhá, &tudyž se snažili, pokud možno,
aby drželi je na uzdě a vévodili jemu. Odtud
záhy prokmitává snaha Církve Římské, podporo

3



vati samostatnost probuzených národů na západě
křesťanském, je všecky sdružovati, co stejně oprá—
vněné údy jedné rodiny křesťanské k ol e m s v a t é
S t o lic e , která jest středem křesťanstva. Způsob,
jímž papežové tento vznešený záměr svůj uvozo
vali ve skutek, záležel v tom, že národům, kteříž
chovali v sobě zárodek vlastní síly životní, hleděli
zřídíti a upevmti vlastní ústav u metropo—
li t n í , od sousedů neodvislou, jedině Římu pod
řízenou — co středu jednoty. Takovým během
uvedena Augl i e do Církve; tak za svatého B o
n i f a c i a zavládla ústava metr0politni v N ěm e c k é
říši; a tak se stalo za sv. Methodia v říši
Velko-moravské.

Když totiž biskupové němečtí obžalovali naše
blahověsty,sv. Cyrilla a Methoděj e, vŘímě,
že mezi Slovany rozsívají koukol rozkolnictví a
kacířstva: tenkráte s v a tý 0 t e c povolal naše
osvětitele do Říma a , přesvěděiv se o j ej ic h
pravověrnosti, na důstojnostbiskupskou
je povýšil, a po brzké smrti 8v. Cy r i 11a učinil
Methodia prvním metrOpolito u samostatné
Církve slovanské, od Němců sousedních neodvislé ;
po něm se jmenuje Ja n a Sylvester, načež
roku 907 pádem říše Velko-moravské s ij e M e
t h od io v a pošlapána jest byla podkovami po
hanských Maďarů. Zbytek M0r a vy, připojený
potom k Č e c h i i , náležel pod biskupa v P a s o v e,
a Ce chi e pod područí nejprv biskupa R e z e n
sk é h o , a když biskupství v P r a z e zřízeno bylo,
náležela i M0r a v a pod ně a pod metropolitu
M 0 h u čs k é h o v Německé říši. Brzy však po—
mohl Karel , _ote c' vlasti, který vymohlu pa
peže Kl ě m e n t a VI., že ustanovil Slovanům vlast—
ního metropolitu v Praze roku 1344, při čemž
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císař přísahou stvrditi musil s v a t é m u 0 t c i , ž e v
Čechách jiná řeč pa nuje než v Německé
ří š i.

3) Třetí dobrodiní , jehož dosáhl národ náš
vstoupenímdo Církve, bylo to, ž e se stal jazyk
slovanský zvláštní výsadou liturgickým
čili bohoslužebným. Posud pokládánoza to,
že jsou jenom tři řeči posvátné a k službě Boží
způsobilé,totiž: židovská, grecká a latin
s k á, protože jimi byl ozdoben pravni oltář B e
ránka Božího -- nápis na svatém kříži —-až
pak papež J a n VIII. svatým bratřím Soluňským
povolení dal, aby nejen v těchto třech řeěech, ný
brž ve všech ostatních zaznívati směla chvála Ho—
spodinova; povolení dal, aby svatí bratří Soluňští
na Moravěsměli v řeči slovanské nejen hlá
sati slovo Boží, nýbrž i sloužiti a odzpěvovati mši
svatou. Tenkráte to bylo s nevyslovuým
užitkem pro vzdělanost novoobrácených
národů slovanských; nebo tím běhemnáš lid
nahlédnul hluboce do smyslu a významu těch po
svátných obřadů, jichž sice i od kněží německých
poznal, avšak jim nerozuměl. Lidu srozumitelný
zpěv při mši svatých mužů pohnul srdcem lidu
našeho od jakživa zpěvu milovného, občerstvil je
lahodou nebeskou, a takovou mocí ovládnul dětin
nou mysl jejich, že svaté věrověsty všudy s ne
dočkavostí vítal, celé srdce jim otvíral, a jako dítky
svých otců, jako dobré stádce svých pastýřů se dr
žel. Tím skutečně přibývalo vz d ělan osti v lidu
našem posud zanedbaném; lid náš osvěcován byl
světlem křesťanské pravdy, a srdce jeho se šlech
tilo rouby křesťanských cností.

4) Konečně přijal náš národ z rukou svých
učených a obětivých oblažitelů slo v a n s k o u a b e

Sil!
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cedu, cyrillici, a potompřekladčástek li
turgických, a konečněpřekladcelého Písma
svatého; a tak byl základ položen k li—
teratuře slovanské. DokavadSlovanéneměli
svého pisma, nemohli míti kněh poučných a vzdě
lavatelných; věda posvátná i vědy světské ležely
ladem, a literatura nebyla věcí mezi Slovany žá
doucí a známou. Řekové a Římané tehdáž. co
myslili, nejen mluviti, ale i zřetelně a ozdobně
napsati, písmem vyjádřiti mohli, nikoliv a_leubohý
Slovan. Tu se rozželelo nad nimi veliké srdce
svatých bratří Soluňských. Cyrill mndrc vzýval
Ducha Svatého, & vnuknutím Jeho sestavil Slova
nům novou abecedu, azbukn, která slove
cyrilská, jížto posudužívajíRusi, Srbové a
jiní kmenové slovanští ve knihách bohoslužebných
i v obcování písemném. Některá písmena vzal
z řeči grecké, a pro ty, pro které jazyk grecký
žádných čten neměl, utvořil známky zcela nové.
Ihned se dal učený,pilnýKonstantin, Cyrill,
do práce, a jal se překládati do řeči slovanské
(již ve vlasti své grecké) čtení epistolní a
evangelická, pak po soběagendu, žaltář,
bre viář, missál —zkrátka nejpotřebnějšíknihy
bohoslužebné, a konečně i celé Písmo svaté,
které vsak po jeho smrti roku 869 dne 14. února
sv. Method dokončil, _a v osobě nástupce svého
Go razda žákům a celému národu co drahé ostatky
odevzdal a zůstavil. Sláva nehynoucí těmto slav
ným mužům, kteří jsou ozdoby netoliko svaté Církve,
ale také zvláště našeho národa česko-slovanského
a celého člověčenstva.



V.

Církvi v posledních stoletích zachován národ naš.

Sousedstvím vládychtivých Němců ohrožován
byl sice od jakživa n á š n á r o (1 ve své jsoucnosti
čili existenci; avšak pravé nebezpečí zahrozilo jemu
po bitvě Bělohorské a po třicetileté válce. Tenkráte
vystěhovalo se mnoho protestantů, do země prázdné
usadilo se mnoho Němců, a protestantští odbojníci,
„osvobozovatelé,“ zbědova'li vlast, takže
se podobala poušti. F e r (1i n a n d II., vítěz, uvedl
znova katolickou Církev do bývalého původního
práva . podle pravidla tenkrát panovavšího : „ ' í
země, toho nábože nstvi.“ Dělali tak kní
žata protestantští, prochytak Ferdinand
byl nesměl jcdnati ? Za výborný nástroj obral sobě
řád J e s u 1tův; avšak i tento nyní tak zostuzo
vaný řád bylprvní, kterém u zachování naší
literatury české děkovati máme. To je
pravda., oni mnoho knéh zabavili, pobrali &.zkazili;
musíme však vyznati, že po těch knihách nebylo
mnoho , jelikož byly ponejvíce obsahu p 01 e m i—
c kého. Že na knihách těch nebylo mnoho (:e 11y
v č (1e c k é , dokazuje svědek zajisté nepodezřelý,
pan doktor Hanuš, veSlovníku naučném;
a mnohem důležitější pro pravdu a pro vědu bylo
zajistéoněch 1575knih a pojednání, které.
sepsali Jesuité učení za čas svého pů
sobe ní v Čechách a na Moravě. (Týžv Slov
níku náuěném, díl IV. str. "261.) Ostatně právě
J e s uité zachovali nám v knihárnách svých téměř
všecky knihy, které jsou vyznamenány „v kl í či
zap ověze ných k něh.“ Do škol Jesuitských
posýlalí synky své i mnozí z če s k ý 0h b ratř i,
nebo ponémčovati tenkráte J e s ui t é nemohli, je
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likož učební řečí byla lati na. Ve chrámech ká—
zali a konali pobožnosti v jazyku českém, z ti
skárny své u sv. Klémenta v Praze vydávali
překlad Písma svatého a jiné knihy české.
Posud překlad epistol a evangelií nedělních a svá
tečních z té tiskárny od roku 1749 sem tami na
Moravě ve chrámech se uchoval. Jesu i té ve svých
školách počali provozovatiprvní divadla česká,
ovšem biblická, a vůbec zachovávali moudré pra
vidlo zakladetele- řádu svého, „že mezi sebou
v koleji mají mluviti řeč toho lidu, mezi
kterým působí,“ aby důvěru získali sobě. -—
Zatím roku 1773 řád jesuitský zrušen byl vna—
šlchzemích,česká národnost se uchovalapod
doškovými střechami rolnictva, v chudobuém—
měšťanstvu, a v řídkých domech panských. Jazyk
ten byl nevšímán od stavů vyšších, a vůbec za
to se mělo, že již dlouho nepotí—vámezi živými.

v druhé poloviciXVIII. století Čechové se
zmohli zase na národ milionový; tu ale objevilo se
nebezpečí nejhorší. Přišelťcísař Josef II.; ten
vzal na poradu otázku, má—liříše jeho býti státem
německým nebo slovanským? Rozhodnuto,
že německým býti má; a nyní počalo něměení
soustavné a bezohledné. Poněvadž v chrámech ne
mohlo se tak hned něměiti, tím vydatněji začalo
se němčiti ve školách národních. Vyšla kniha:
„Politické zřízení škol německých,“ jen
aby se vědělo, že v celé Rakouské říši mají býti
školy jen německé. Dílo neblahé dai—ilose

,. jmenovitě ve městech. A tu, když v této vražedné
a duchamorné práci notný pokrok byl učiněn ——
když Dobrovský, učený jesuita, jen jako filolo
gický anatom domnělé mrtvé tělo našeho jazyka
rozebíral, aby jeho mluvnickou krásu aspoň filolo—
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gum na památku zůstavil: pod nožem pytveckým
začaly se mu oživovati tyto kosti, a náš jazyk —
oživnul z n ov a. Národnost naše po bitvách fran
couzskýchpočala se křísiti, a sice ne jvice při
činěním našeho katolického duchoven
stva. Toť jisto, přes práh kostela katolického
nedostala se němčina v národě našem Ceskoslo
vanském; a ve městečkách, chtěli—liodrodilci ně
mecké služby Boží zaváděti, vzpouzel se lid věřící
a zabraňovali kněží národovci.

Ptejme se: „Kdo psal Pelclovu obranu ja—
zyka českého?“ — Jesuita Balbín, horlivý
vlastenec. Kdo žádal korunovaného krále Leo
polda II. za ochranu řeči české ve hlasu veřej
ném -— v karolinu králi předloženém? Kněz ex—
jesuita Dobrovský dne 20. září 1791.

Ačkoli někteří okresní školdozorcové v č e
chách, více však na Moravě, jako úřadnici
státní ve školách němčili, ve chrámě poněmčo
vati nemohli— tam Cechům a Moravanům
če sky slovo Boží hlásati musili; avšak bylo pře—
mnoho obránců ze stavu kněžského, jako: Sláma,
Smetana, Vrána a jiní, kteříž posud žijí, jenž
v dopisech k úřadům představovali1 jak žalostné
má následky poněmčování mládeže České, a mužně
českých škol se dovolávali. Tenkráte k tomu
bylo potřebí veliké odvahy takového něco psáti,
neboť pro smělost takovou přišel pisatel hned pod
dohlídku policejní. Byrokracie uvyklá na němčinu
hájila soustavu poněmcovací, a do nebe ji chválila,
podjmenem kultury (vzdělanosti); a přecekněží
neohroženě vytýkali, že se děje křivda nejen ná
rodu, ale i Církvi, protoženěmecký kate
chismus musí býti též pomůckou mluvnice ně
mecké, a nesmrtelné duše z nevědomosti v ne—



mravnost klesají a na věčnost odcházejí; tato rázná
slova na obranu uveřejnila se v „ČaSOpisu prokatolické duchovenstvo“

Ovšemt ani po těchto rázných obranách od r.
1335 se mnoho nezměnilo, a vláda všemorná si jich
málo všímala; ale již byl lid upozorněn, a počala
op posice národní proti po'němčovánía alespoň
to docíleno, že obnoveny &(lOplněny byly dřívější,
jazyku Českému příznivé dekrety komisse studijní;
potom dovoleno, aby se na hlavních školách vyu
čovalo náboženství v řeči české, a v seminářích
aby se budoucí učitelové lidu cvičili v řeči české.

Tím se staly biskupské semináře tábory a pev
nostmi proti proudu odííárodňujícímu. Kdo na př.
zná dějiny nlumnátu čili semináře Brněnského od
roku 1836—1860, dosvěděí nám, že bohoslovci cvi
čili sc v řeči, v nížto měli vésti lid k nábožnosti
a vzdělanosti. Cvičením se v řeči mateřské otevřely
se jim oči, poznali slavné dějiny otcův svých —
v nižších školách schvalně tajené; poznali krásu
a velebnost jazyka našeho, poznali s hrůzou vra
žedný plán uchystaný na národ náš. I vzplanuli
ohněm šlechetným, a sí'adivše se pod korouhví
národnosti vírou posvěcené, stali se obránci
a buditeli národnosti, podporovateli literatury a
spisovateli českými. Darmo soptila policie, darmo
po dobrém varováno, nic platno; ať se jim řeklo:
„Buďtež tak dobří,“ at se jim hrozilo, že si
tím pokazí budoucnost -— že nepřijdou k ničemu.
ani k professuře, ani k faře: šlechetní bohoslchi
nedali se ničím odstrašiti, a vyšedše na vinici Páně
—-—stali se dobrodinci lidu svého za příkladem-sv.
Cyrilla a Methodia pohrdajícesvětema jeho
statky. Tak vycházeli i z jiných seminářů výteční
obrancové národnosti slovanské, a ještě na vinici
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Páně bývali pod dohlídkou nějakého tajného, kterýž
musil zprávy písemné zasýlati, co pan kaplan kázal.

Od roku 1848 počaly se věci ty měniti; vy
řknuta jest rovnOprávnost jazyků; avšak
celý svět ví, že to bylo jen na papíře. Mluviti
smíme; chrám rodinný volně odkájeti může dceru
posud povrženon ——národnost; avšak do škol
vyšších a do úřadů jen s velikým namaháním pří
stupu dobývá sobě. Jak která vládní soustava
u nás obdrží vrch, podle toho více méně národ—
nosti slovanské se přeje; národ brzo doufá, brzo
zoufá, a proměny ty stíhají se jako stínové. Za
našich dnů právě boj jest nejkratší. Avšak i
v těchto dnech neohroženě hájí řeč a národnost
katolické duchovenstvo, jak to nepřátelské
noviny židovsko-němčourské ve Vídni a v jiných
městech tou roztomilou kulturou podivně zapácha
jících do světa hlásají, poznavše zapřisáhlého ne
přítelesvéhov duchovenstvu katolickém,
a radice k odejmutí statků církevních proto, aby
duchovenstvo odvislé přestalo býti nedobytnou hrází
proti odnárodňování lidu našeho.

Nepopíráme ani v nejmenším zásluhy výteční—
kům našim, a s úctou jmenujeme Jungmanna,
Palacké;,ho Kolára, Šafaříka, Hanku,Presla, (lelakovského, Tyla ajiné buditele
a křísitele národnosti českoslovanské, ale dle Spra
vedlnosti domníváme se, že nebude se zamlčovati
nebo dokoncepopírati, čím vždybylo a jest kato
lické duchovenstvo národunašemu.Čtvero
Dědictví, kteráž vydávají knihy české rok co
rok v 60.000 výtiscích, zdali neděkují původ a zá—
klad svůj kněžím katolickým? A kdožjsou
spisovatelé těch kněh? —- Ponejvíce kněží ka—tolické Církve.
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Kdo nejvíce přiSpěl k tomu, že národ náš po
znal největší dobrodince své ——s v. 0 y r i l l a a
Me t h o d i a ? Kdo z dějin posud neznámých obje
vil světu užaslému skvělé činy a zásluhy jejich ?
Kdo v kázaních a spisech odhalil národu velko—
tvárnou činnost jejich ? Kdo přeložil výroční svá
tek jejich do radostného času letního ? — Katoli
cká Církev . na prosby lidu probuzeného ducho—
venstvem !

Kdo nejvíc kupuje, půjčuje a v lidu rozšiřuje
výtečná díla literatury české a čas0pisy? Před ne
dávnem téměř výhradně , a doposud nejvíce —
katolické duchoven stvo. Kdonezištněkladl
a posud klade poslední halíř na oltář vlasti? N á
rod svůj milující kněží katoličtí!

Také se to vždy uznávalo, dokud katoličtí
kněží byli pokládáni za hlavní vojsko v táboře ná
rodnosti ; jak mile však na přetřes přišly také
otázky náboženské, a ukázalose, že totéž
duchovenstvo, které s obětivostí hájí n á r o d n os t
o t eů s vý (:h , s tím větší věrností a horlivostí
zasazujese za víru otcův svých — za Řím
skou katolickou Církev a za hlavu její,
o t c e s v a t é h o : tu ovšem nastávalo rozkmotření
v táboře našem, a říká se: „Mouřenín svou
službu vykonal, mouřenín může jítil“ —
Ale lidé rozsoudní znají rozeznávati
duchy, a poznávají záměry osočovatelů
kněžstva katolického, a poznají ještě
důkladněji, kdo blaho, & kdo záhub u
chystá národu. '

Národn 0st jest tělem —-kusem přírody;
kněžstvo katolické hledělo národnost českou pro
dechnouti D 11e b e m B o ž í m. Kněz u prostřed
lidu žije , svěřence své ve škole a na kazatelně
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vyučuje, v nemoci těší, ano i ku blahobytu časnému
napomáhá, jelikož radí k střídmosti a šetmosti,
k zakládání záložen, průmyslových ústavů na akcie,
heSpodářských spolků, kniháren atd. Slovem, nej
větší a nejušlechtilejší činnost nachází se mezi
kněžími Církve katolické, pokud působí v lidu slo
vanském ku probuzení, zachování & zvelebování
národnosti jeho.

Zdali snad vědeckých podniků a ústavů méně
sobě všímalo a všímá duchovenstvo katolické ? Roku
1827 počal vycházeti „Časopis Českého mu—
s e a.“ U kterého stavu nalezl časopis ten nej
větší podpory? Mezi 444 předplatiteli z Čech na
lézáme 169 kněží. — Roku 1832 povstala „Matice
Če ská,“ kteráž na. konci roku 1846 čítala. 625
zakladatelů; a mezi těmi jest 246 kněžíkatolických.

VI.

Zpronevěřeni se Církvi bylo národu našemu vždy
záhubné. '

„Obrátím oko Své proti králov
ství hřišnému, abychje vyhladil
se země.“

Amos 9, 8.

Když národ židovský nechtěl poznatia
které věc-i by mu k pokoji b_vly— když Spasitele
svého na kříž přibil & Jeho apostoly vraždil :' ten—
kráte přišla krev Jeho na ně a na syny jejich;
národ ten bez vlasti a bez krále co věčný
Žld roztroušen jest po světě na svědectví
pravdy slov Páně.

Východ křesťanský,Církev řecká, odtrhla
se v XI. století od středu jednoty posvátné; ná
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rodové té církve vedli mezi sebou hádky a rozepře
o víru, neřídíce se dle pravidel jejich ; duchoven
stvo skleslo za libovolný hnusný nástroj vlády
státní, stavši se co d vorn i op is ko p át hříčkou
vášní; církev ta stojí a usychá jako větev od
stromu odlomena,a Duch Svatý, o Jehož pod
statě se nechtěla dáti poučiti 0 i rk v í p r a v ou,
odstoupil od ní. Bůh káral tyto hříchy konečně
pádem Cařihradu a celého východního
cí s a řs t ví roku 1453; na slavném chrámě s v.
Žofie skvějese půlměsíc místo sv. kříže až
do této chvíle, a T u r ci stali se od té doby víc
než po dvě století bičem z ápadní Evropy,
bičem bratrských národů našich.

Tak se neustále naplňuje slovo sv. proroka:
„Obrátím oko Své proti království _hříš
nému, abych je vyhladil se země.“ Amos9,8.

Taki náš národ, kdykoliv zpronevě
řil se Cír kvi, v zah ubu klesal. Uvedeme
na doklad doby h usitské. Jak utésený byl
stav národa našeho za dob císaře a krále K a rl a
IV., 0tce vl asti, 1- roku 1378,jenž byl upřímný
k a t o ] í k! Universita (vysoké školy) Pražská za—
ložena dle vzoru Pařížské r. 1348, počítajíc již za
věku Karlova 7000 žáků. Císař, nejučenějšípa
novník středověku, choval u dvoru svého učen c e
a umělce nejznamenitější. Dějinyvlastipsal
Přibík Pulk ava a Beneš z Weitmile; hor
livý kazatel byl Mi li č z K r om ěří ž e; mudrctví
pěstoval Tomáš ze Štítného; právnictvíOn
dře j 2 D 11b é; v jiných vědách proslul první arci
biskup Pražský Arnošt a jiní. Umělcům po
daly mnohého zaměstnání mnohé a nadherné stavby
Karlo vy jak v hlavním městě, tak po celé zemi;
chrám u sv. Víta, kamenný most přes
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Vltavu, Karolinum, klášter na Slova
nech, Karlův Týn atd., jsou ažposudvýmluvnl
svědkovéspanilého ducha Karlova. Obchod
byl oživen, cesty bezpečny, řeky a obchodní smlouvy
opraveny, řemesla a polní hospodářství povzbuzo
vány k lepší cinnosti; vinné révy z Burgundu do
vlasti uvedeny, a na Vltavě &Labi pěstovány.

Za malou 'dobu, co veliký Karel zhasnul
r. 1378, rozzuřilyse války husitské; národ
byl rozerván na kolik sekt proti sobě ohněm a
a mečem brojících. S kalichem v čele táhli po
vlastech, pálili množství klášterů s drahocennými
knihovnami, na Velehradě i opat spálen na
hranici. Kolik tu zmařeno pokladů uměleckých!
Jen částkurukopisu Kralodvorského jsme
uchránili, ostatní větší část rozřezali h u sité na
opeření šípů. Svobodu šířili cepem, &osvětu
pochodní paličskou.

Národ se osvědčil sice býti vítězným, ne—
přemožitelným; ale stav země byl po válce
velmí smutný. Po celý čas obíral se národ
jen vírou a válkou; což divu, že ostatní vše
zanedbáno ? Pole ležela ladem, řemesla a obchody
vázl ! Čechové přiváželi si sice z okolních zemí
do ech kořisti hojné; avšak ty nemohly nahraditi
škody zanedbáváním živností vzniklé. V ohromném
tom zápasu přepnul národ síly své, schudnul a
ochábnul celkem, & užitek z války měli jen někteří
stavové.

Národ zůstal potom rozdvojen na dvě strany
-—katolickou a utrakvistickou, které se
v srdci nenáviděly. Moc královská náramně byla
oslabena; statky korunní vzala buď šlechta, neb
jich král Sigmun d zastavil. Duchovenstvo schu
dlo; statky církevní pobrány bud šlechtou, neb

4



městy. U lidu obecného pravý- opak toho docílen,
k čemu. směřovala snaha h'-us itů. Jestliže národ,
zvléšt Taborité, bojovali pro staročeskou rov
nost všech stavů před zákonem: vidíme
po válce opak toho; schudlý. lid vždy více klesal
pod moc šlechty zbohatlé a bujné, až po uplynutí
necelého věku stal se-úplným otrokem. Ry—
tířstvo (zemanstvo), pravé jádro národa, řidlo vůči
hledě, pohlcenobyvši-stavem panským; města
zbohatla, vypudivše ze sebe německého ducha, ší
řilavlidu národnost,vojenská služba mnohým
stala se řemeslem i pramenem výživy, nebot slou
žili za mrzkou mzdu komukoli, kdo nejvíc žoldu
podával. Co jedině pro lid docíleno tolikerými
obětmi,bylaikompaktáta, která Církev svatá
jim udělila na-sněmu v Basileji r. 1431; ale
ani ta- nebyla ukončena, toliko přijímání pod obojí
způsobou obsahujíce; stvrzení papežského dosáhla
teprv za-kr-áleFerdinanda I. r. 1564; a co se
zatím stalo? — Husité chodili“ již na učení ——
do Whittenberga a do-Šívýcar ke svým—sou
sedům, kterých v prvním zápalu byli z Prahy vy
hnali, aby vyvzdorovali císaři a těm, kdož jich ve
jménu Církve volali, jako slepice vola kuřátka „pod'
křídla; raději na konci XVI. století přetvořily se
utrakvistické hlavy národa Českého ve stoupence
Lutera a-K'alvína. Nežli-by se byli poddali
zákonitémukráli Ferdinandovi II., kterýž byl
rozhodným katolíkem, a svaté Církvicelý
oddán -: raději zosnovali vzbouření, vyhnali J esuity,
kteří národnost Českou v- ničem -nezkracovali, a
povolali si z Němec od Rýna vzor svéhokrále,
kalvína Bedřicha Falckého-, a ten seŠkul—
téty'm reformoval chrám -sv. Víta; sekyrou všecky
obrazy odstraniti dal, drahé kalichy a klenoty po



bral a tam se svými apostoly večeři Páně při
skvostné hostině odbýval. Praha se chvěla nad
tím hospodářstvím. Konec té historie byl, že pro
slave'né Žižkovo plémě, za které bojovali
žoldnéři z celého světa , sběhlí a sverbovaní od
povstalých stavů česko-protestantských, utrpělo po
rážku strašnou dne 8. listopadu 1620 n a Bílé
Hoře, a tím hrob vykopali národnosti
České.

Takovou máme před sebou výstraž
nou historii. Kdežto"nyní, že lid náš jdoucí
s duchovenstvemkatolickým stojí v jednotě cír
k evní, a hledá posily “vkřivdách do nebe vola
jících, jež se mu dějí, a v útrapách, kteréž snáší
v tom ohromném přitlaěování ke zdi ——u hrobu
sv. Jana a Václava, na hrobcesv. Methodia
a jiných dědiců svých — i v tom stavu velmi ža
lostném jest neustále činný, neunavený v pas siv—
n 1m o d p or u :proti posledním zoufalým pokusům
připraviti národnost naši do hrobu věčného. P-ří
mluva sv. našich patronů u Boha bude mocná,
nebot na naší straně jest právo a spravedl
nost; jen .se nbspouštějme Církve, této
věčné .o-s'traihypráva a spravedlnosti!



VII.

Církev národní lest rozkolnlotvi národ uemrculicl'

,.Zůsteňtež ve mně a já ve vás.
Jako ratolest nemůže něetl ovoce
sama od sebe. nezůstane-li při
kmenu: tak ani vy, leč zůsta
nete ve mně.“

Jan 15, 4.

Dobře rozeznávati dlužno mezi c írk ví n á
r o d n í , kteráž uznává hlavu, papeže Římského,
církví dostředivou, &mezinárodní církví
odstředivou, od hlavy odtrženou, kteráž jest

' rozkolnictvím a hrobem národu.
1. Národní církev dostředivá čili me—

tro polic. Máme v dějinách národu našeho mnoho
příkladů, kterak národ náš, aby se vymanil ze zá
hubné nadvlády Němců , hleděl sobě v Římě vy
mocivlastní, národní ústavu metr0po—
litn í. —. 0) První pokus toho druhu za času
svatýchapoštolůCyrilla a Methodia úplněse
podařil a proveden byl , ovšemt bohužel jen na
čas nevelký, jak jsem o tom již v kapitole IV. ší
řeji mluvil. —-—b) Druhý pokus byl za času pa
peže Sylvestra II., který umluvil se s císařem
Ottou m., že obnoví dřívější Římskou říši. Na
mířenot k tomu, aby Čechy, země slovanská, spo
jeny byly s novýmstátem Polským za Bole slava
Chrobrého, a v Praze abybylosídlo arci
biskup sk é. Duchaplný papež postaviti chtěl na
hranicích říše německé dva samostatné krále a
dvě církvenárodní,polskou a uherskou , aby
jich povolati mohl na skrocení císařův německých,
kdyby nejen hráti chtěli na neobmezené_ vládce



všech národů ostatních, nýbrž i zamýšleli v otro
ctví uvesti s vat 0 u Ci r k e v (na způsob císařů
řeckých, kde patriarcha .Cařihradský byl hříčkou
dvoru Byzantského). K tomu však 0 t t o svoliti
sobě netroufal, by na sebe neuvalil nenávist svých
poddaných německých d0puštčním, aby Č e c h y
připadly k P 0 l s k u. Němci již dávno byli uvykli
považovati Č e e b y za přívěsek říše německé, a
Církev Česká byla pod metropolitou M0 h u č3k ý m.
B ole sla v dobře znaje záměry papežovy o to za
sazoval se, avšak nápotomní císař německý J i n
d ři eb II. vše překazil. — c) Třetí pokus o
samostatnou národní církev Českou učiněn z a
Břetislava, který sloul Achilles Český a
obnovitel říše České. SpojivČechy 8 Mo
r a vou a s P 0l s k e m přivezlvítězoslavněostatky
s v. V oj t e ch a , biskupa _mučeníka Českého do
Prahy. Gfrór er o tom píše: „Přen ešení sv a
tých ostatků bylo vypovědění války říši
nčmecké, pod jejížto církevním podru
čím posud Cechy a Morava byly stály.
Břetislav tedy prohlásil, že zamýšlí pod
řízenost Prahy pod arcistolec Mohučský
zrušiti a samostatnou metropoli v říši
s v e z a r a z it i.“ *) Pro odchováni slovanského
duchovenstva zřídil klášter n a S á 2av č , kdež byl
opatem s v. P r o k op , a řád benediktinský (mniši
obřadu slovensko-řeckého) nebyl pod žádným bi
skupem, nébrž přímo pod papežem; avšak i ten—
tokráte záměr ten nezdařil se. Vyproštční Čech
a Moravy z područí německého v M0 h u či poda
řilose teprv Karlovi IV., otci vlasti, avšak
v poměrech takových, v nichžto nebylo lze pomy 
sliti na obnovení pokusů nadzmíněných.

*) Kirchongelchichto svazek IV. strana 348.



2. Národní církev odstřediváčiliroz—
kolnictví. Jinéhotvarujest církev národní
od Církve Římské odtržená, jakáž byla
v Čechách a na Moravě od roku 1420 do 1620.
Takovácírkevjest rozkolnictví národ usmr
c ující. Jak neblahé ovoce na tom stromě dozrálo,
líčil jsem v kapitole VI. Porážkou na Bílé
Hoře zlomena jest síla národa Českého,
dávnověká sláva a vzdělanost jeho klesla
na dvě století do hrobu; tam to dovedl
husitismus, jenž utvořil národní od hlavy
neodvislou církev.

Kteraká jest vlastní pohnutka , proč na př.
u nás ten onen národní církev si přeje? J estit to
obava, aby snad jazyk náš a národnost naše ne
utrpěla Církvi“ Římskou nějaké zkrácení. Avšak
obava ta jest nepodstatná. Církev založena jest
pro všecky národy bez rozdílu; dějepishlásá,
že v ní každý národ vyvíjeti se může, anižby mél
pozbytísvého národního rázu. CírkevChri
stova není ani francouzská, ani německá,
nýbržkatolická, obecná, a tudyžkaždému
národu národnost zabezpečuje. Jednota
ci r k e v ní nikterak nežádá toho, aby rozliční ná
rodové v jeden jediný národ splynuli. Jako kvitka
oslavují Hospodinakaždé svou vlastní vůní &
barvou: tak každý národ oslavujPána Boha
jazykem svým vjedné Církvi. ProtovCírkvi _
katolické nalézají se rozličné církve národní, cír
kevní provincie, podsprávoumetropolitů,
kteréž bez ujmy celku posvátnému zvláštnostem a
potřebám církevním jednotlivých národů vyhověti
mohou a skutečně vyhovují. Patrným toho důka—
zemjcst právě náš národ Cesko—moravský,
jak již v kapitole V. dovodíno, jemuž Církvi kato



lickou nikdy se neublížilo, jejž v časech nejtěžších
duchovenstvo katolické neopustilo,ba,když
se od jeho národnosti vzdělanci všech stavů od
vrátili , když pražádné politické svobody neměl,katolické duchovenstvo vzkřísilo a za
chránilo jeho národnost polomrtvou a
jazyk stuhlý. -—Kdo církev národní klade mezi
přání své, bud neví co Církev Christova jest,
bud nezná, v čem pravé blaho národa zá
leží, anebojest tajným nepřítelem i Církve
i národa.

Chcete-ližvíce slyšeti o církvi národní
odstředivé? Za vzor její posloužívám řecká
nesjednocená církev v Rusku, v Ture
cku, církev gallikánská, a tak zvanéEmské
punktacc, kteréž také mělyza cíl utvořenícírkve
národní německé. Avšak kam s tím přišel
národ každý?

Ve Francouzích se tím dospělotam, že
duchovenstvo vysoké bylo od vlády zcela závislé,
nižší pak upadlo v nevážnost, a revoluce přivedla
národ na pokraj záhuby, odkud ho císař Napoleon
jen pomocí Církve katolické zachránil.

Co se stalo v Němcích tou odstředivostí
v církvi národní ? Národ tratil sebevědomí, a stal
se hříčkou mocného za Napoleona Francouzská, tak
že starý Górres volatimusil: „Němci, budte
Němci, a nechtějtež býti jako líné olovo,
které se do každé formy přelívál“

A co povstaloz národní církve angli
kánské? Poroba katolickéhonárodaIrského,
kterýpo 300let svobodomyslnými, ale přitom
nejvýš nesnášelivými Angličany byl šla
pán, až nyní teprv návrhem Gladstonovým
sněmovnaze studu a ze strachu před Fe



ni any odhodlalase Římské hierarchii navrátiti právo
v národě Irském ——v národě Římsko-katolickém.

A co církev národní v Rusi? S oškli
vostí a s hrůzou odvracujeme se od toho, co církev
Ruská ve jmenu víry páchá na katolických
Polácích; mimo to v církvi rozkolnické nepozoru—
jeme žádného vývoje vc vědách a umění; církev
je tam slnžkou státu.

A což táž církev činí v Turecku? Cit lidský
bouří se a zpouzí, slyšíme-li jen dosti povrchně
zprávy o tamější církvi nesjednocené a o tom
ubohém lidu, kterýž udržován v sveřepě smyslnosti
podobá se ovci, kterouž pastýři rozkolní jen proto
pasou, _abyjí vlnu stříhali, ba i kůži stahovali.

Protestantští sborové— samé to církve
národní ——podávají nám obraz velmi neutěšený.
Za to ale , kdo pozoroval vojáky z té části říše
Pruské, kterájest katolická, znamenatimusil
náramný rozdíl, jejž Církev katolická v duchu
lidském vyvíjí a je$tě více vyvíjeti bude.

Národní církev odstředivá, s Římem
nesp oj ená, jest oudem od těla odděleným,ra
tolestí od kmenu odřezanou, kteráž nepřináší ovoce
a do ohně uvržena bude.

I náš národ česko-slovanský mělta
kovou národní církev po dvě století, & tudyž ze
své vlastní zkušenosti zná neblahé následky od
loučení se od Církve, a od svého do ní návratu
těší se jednomyslnosti a svornosti ve věcech cír
kevních, kteráž mu všude a ve všem dodává síly.
Jednotlivci Církvi a Římu nepřízniví, papeže cizím
králem jmenující, jeho osudu sic—ěnevšímající,
značných milodarů svatému otci nepřející , a jako
druhdy židé Barrabáši před Christem, tak Garibal
dovi před Piem IX. přednost dávají-ci — -—jedno



tlivci ti nechat otevrou očí svých a znamenají, kdo
jsou ti, jenž proti svaté Římské stolici brojí a jako
rozpustilí kluci ve stroj umělecký sahají kazíce ho ?
Nejsou-liž to ti, jenžby raději dnes než zítra náš
národ porobili a naši národnost. ze života Sprovodili?
Přestaňtež hnusnému liberalismu Vídeňskému ná
denničiti a národ svůj hubitil

VIII.

Církev pojlšfuje i pro budoucnost národnost našl.

' „Kdo setrvá do konce, bude spam.“

Katolík. Nyní jsem vyplnil slib svůj, šest
kráte naslouchali jste slovům mým, slovům o nej
důležitějších základech společnosti lidské -—o Cír—
kvi a národnosti; nyníjste vyna řadě,abyste
se o tom bez obalu pronesli.

Poohybil. Musím vyznati, že jste mne dů
kladným líčením dvou zékladních pilířů společnosti
lidské nejen poučil, ale také vzdělal. Nemám leč
jediné pochybnosti v záhybech rozumu svého —
týkat se národnosti.

Národovec. I mně napravil jste, příteli Jene,
dokonalehlavu vzhledemke svaté Církvi; jen
něco ještě vrtá mi poněkud mozkem.

Katolík.' Tož, příteli P 0 c h y bi ] e , začněte!
Pochybll. Domnívám se, že u nás navzdor

ušlechtilému namahání katolického duchovenstva
a slavnýchučenců „Slovníka naučného“ po
tlačena bude národnost českoslovanské.,
nebot máme nepřátely i mezi těmi, kteříž by co
církevní ci národnost naši hajiti měli, a v nej



slavnějším církevním časopisu Mnichovském, „v
historicko-,politických liste.ch“,.pořádse
na princip národnosti hubuje,že jest ne
bezPeěný, revolucionářský, necínkevní.

Kalolík. Církev pojištuje nám národnost naši
— a sice jenom Církev. Jako rozeznáváme
hně v svatý a hněv hříšný, tak musíte roze—
znávati národnost dobrou a národnost
hříšnou. V naší době,:kdy národnost po Cír
kvi největší jest pákou dějin, snadno vám to při
kladem objasním. Vizte u b oh o u 1t-alii , kde
sténá a strá'dá hlava naší Církve, svatý Otec, ve
liký Pius IX. Když Viktor Emanu el všecka,
knížata italská připravil o trůny dědičné, když i
našeho císařea krále z Lombardie a Benát
s k a vytlačil, když poslední útok směřuje na po
svátnou hlavu Církve, pod záminkou, aby všickni,
kdož mluví jazykem italským, byli sjednocení pod
jediným panovníkem: tož jest to prin cip ná
rodn o srti, ale zlý, hříšný, revolucionářský,Fpro to
že loupežně sáhů napravo aspravedlnost.

Národovec. Rozumím; toho nebylo potřebí v
Italii; mohlatse tam zříditifederace států
italských; kvetla a mohlai dálekvésti narod
nost italská pod několikapanovníky.

Pochybil. A _proč to tedy u nás v Rakousku
rozdvojeném nechtějí uznati?

Katolfk. U nás jest několik větších statních
těles — království a zemí; -v každém tom
tělesu dalo by :se takové federativní“ spojení pře
bývajících v „němrůzných národností docíliti, jeli
kož by nad národními stranami stála smírně ústava
nestranně; ve Švýcarsku n. p. klidněvedlesebe
bydlíVlach, Francouz : Němec pod jednou
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vládou , u nás však usiluje jedna strana 0 to, aby
vyšší stat0právní útvary poznenáhla zničila a v
pouhé kraje (podobné francouzským departementům)
rozkrájela; a k tomu konci zatím rozdělili si práci
tak, že Němci mají v sobě pohltiti, co jest ne
německé, a Maďaři, co jest nemaďarské;
a proto ty dva panující národymrzí ten princip
národnosti, hlásí-li se k němuSlovan v Ra
kousku nejvíc oprávněný; jestit jim nepohodlný a
nenáviděný, jelikož si ho nechtěli a posud nechtějí
smířitipravou svobodou.

Pochybil. Tot veliká nespravedlnost! Co z toho
pojde?

Katolík..Doufejme! Budem—lidržeti se v mezech
zákonitých, a přilnem-li vroucně k Církvi, nestane
se nám nic. Duchovenstvo nespustí a nemůže se
spustiti lidu, siceby zradilo svatý úřad svůj. J e
dnota církevní v národěnašemnepřipustípo
věstnou záhubnou nesvornost slovanskou,
a vyplodí moc, jíž neodolá jakákolvěk nespravedl
nost. Víte-liž, jak veliký císař Napoleon III. šetrně
ohlédati se musí na nezlomnou moc katolicismu
v národě francouzském ?

Pochybíl. Jsem zcela uspokojenl Nyní at se
můj soudruh vytasí s námitkou svou!

Národovcc. Já jsem se vším srozuměn, co jste
pravil, ale mním, žeby se mělo všude mluviti jen
vůbeco víře, o náboženství křestanském;
jméno Církev mělo by se vynechávati, jelikož
se některým příčí.

Katolík. Jste na velikém omylu, příteli, chcete-li
víru děliti od Cí rkv e; rozrazíte-li nádobu, vy
teče vám drahocenný mok. Hleďtež! Víra kře
sťanská jest duch, a katolická Církev jest



jeho tělo společenské, ve kterémse duchvíry
mezi národy jeví; a to tělo má hlavu, a ta jest
Římský papež. J ednostejné články víry a svátosti
spojují všecky církve s nejvyšší hlavou. Utnéte
hlavu, a jednota rozpadnese v církve náro
dní, a tyto v sekty, jak toho protestantism od
jakZiva smutným jest dokladem. Právě proto ne
přátelé naší národnosti bouří proti hlave Církve
svaté, aby oslabili a o národnost oloupili nás; ale
právě proto tvrdím neklamné, že jenom Církev
pojištuje nám i pro budoucnost náro
dno st. Avšak nepodaří se jim ani jedno, ani
druhé; nevezmou nám ani víru pravou, ani ná
rodnost. Buďmež horlivými katolíky a věrnými syny
vlasti; čím hůře vede se matce vlasti, tím více
naléhá povinnostna věrného syna, aby jí slou
žil; totéž ovsemplatí io matce Církvi. Ha
nebný syn Opouští matku svou v nouzi po—
stavenou, kdy nejvíce pomoci a služby
jeho potřebuje! X

Tiskem n. Stihla v Prazé.



Nákladem kněhkupectví B. STÝBLA v PRAZE vyšly:

VSilhzcnlunm 81»'()ÍJE]ĚE151VB
, 0 b s a h.

Uvod.
Starší snaha. po “skolství beznáboženském u nás.
Co s. k čemu jest skola národní?
Návrh nového zákona školského.
Jakým právem může skola. Církvi se odejmoutí.
Je—liodloučení školy od Církve prospěšné stůtn?

. Co tomu říká. učitelstvo?
8. Pod správou církevní školství prý se opozdilo.
9. Co by činila Církev, kdyby škola obecni stala se

školou beznůboženskou?

nnnš tuto:: mna..
kní's'. srcib. vik'sř. okresní školdosoroe. farář Chlumský.

Cena 16 kr.

y.. .

ne????

mamžmasrwa
, Obsah:

. Ukol spisu.

. Společnost.
Manželství původní.

. Manželství porušené.
Manželství napraveně.

. Manželství n svátost povýšené.
Manželství vždy za svátost považováno.

. Manželství měli všichni národové a věc náboženskou.

. Návrh nového zákona manželského.

. Chytrost synů tohoto světa.comaapnpw—
_

BEBEŠBETBGB 591,91,
hil. ucit. vim, obecní ikoldosoroc,hrá! Chlumský.

Cena 16 nkr.



Nákladem téhož knéhkupectví vyšly:

Amalie, aneb: Kdo pravdu hledá., také ji nalézá. Vy
pravnje volné dle německého od Alf. lg. St. P. K. H.

_ (S ocelorytinou.) ——.30nkr.
Cerná růže. Tragedie v pěti jednáních od K. Sabiny.

(Cenou poctěná.) —.32 nkr.
Dějepis pro mládež česko-slovanskou. (S ohledem

na „Zeměpis pro vlasteneckou mládež.“) Od Jana V.
Poklopa, učitele na hl. škole u sv. Petra. -—.30 nkr.

Dvacet her milé mládeže česko-slovanské. Sestavil
Karel Buh'í'. Kreslil František G. Chalupa. S černými
obrazy ——.51lnkr., s malovanými _.80 nkr.

Fysika zkušebna. Vydal K. V. Zenger, řádný a veřejný
profesor f 'siky na královském českém polytechnickém
ústave \“ raze. Díl prvý obsahující Mechanika i Aku—
stiku. (S 206 dřevorytinami.) zl. 2.50 nkr.

Knížka o hmyzech, neboliž naučné vypravování o mo
týlcích, véelách a chronstech. komářích a jiných, 5 při
klady paměti nejhodnějšími pro dítky česko-slovanské.
Od Karla Amerlinga, doktora v lékařství, ředitele c. k.
české \'zorní hlavní školy atd. Díl 1. (S ocelor_vtinou.)

—.20 nkr.
Knížka o zdraví lidském k seznání, zachování&uzdra

vení člověka. Vydáno od věrného pritele lidu ——.30nkr.
Krátký přírOdOpis rostlin. Pro nižšíoddělení středních

škol sepsal Pavel Jehlička, profesor na e. k. gymnasiu
Starého Města Pražského. (Se 100 vyobr.) ——.ROnkr.

Navedení ku křesťanské slušnosti. Dívkam českým
dle německého vzdélal Jan Veselý, kněz diécese Bn
dějovické. ——.28nkr_

Nejobšírnéjší sbírka písní neb kancionálek pro ve
řejnou a domácí pobožnost ku prospěchu mládeže školní.
Jedenácté, rozmnožené vydání. Obsahuje 144 písní.
V ryté obálce -—.12 nkr.


